
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin – Turun citylogistiikka
Työpajan tulokset



Työpajan osallistujat

●Työpajaan osallistui 23 henkilöä

●Logistiikka-alan yrityksistä oli paikalla 9 henkilöä, ja 
he edustivat seitsemää eri yritystä.



Työpajan toteutus

●Ryhmätyöskentelyä alustettiin Turun 
keskustavisioluonnoksen ja Polkuja kestävän 
liikkumisen palveluihin-hankkeen esittelyllä. Lisäksi 
käytiin läpi edellisen Turun citylogistiikkaselvityksen 
tuloksia (alustava citylogistiikan toimintamalli).

●Työpajatyöskentelyssä kolme ryhmää kiersi kolmea 
rastia, joissa keskusteltiin eri teemoista 

• Teema 1: Citylogistiikkapilotin toteutusmalli

• Teema 2: Kuljetuspotentiaali

• Teema 3: Julkisen tahon rooli pilotin 
käynnistämisessä

●Lopuksi käytiin läpi teemapisteiden tulokset ja 
keskusteltiin yhdessä pilotin jatkossuunnittelusta ja 
toimijoiden kiinnostuksesta osallistua pilottiin (teema 
4).



Teema 1: 
Citylogistiikkapilotin toteutusmalli

● Mikä on lähijakeluaseman operaattorin rooli?

• Mikä taho hoitaa operoinnin? Mistä kaikesta 
operaattori on vastuussa?

● Mikä on pilotissa käytettävä kuljetuskalusto?

● Miten tiedonsiirrot hoidetaan pilotin aikana?

● Reunaehdot: Rajoittaako joku merkittävästi valittavaa 
toteutusmallia?

• esim. brändikysymykset tai tietoturva?

● Kuka hoitaa viimeisen mailin kuljetukset-/jakelun? 

• Onko erillinen yritys/joku kuljetusketjussa mukana 
olevista toimijoista, onko yksi vai useampi toimija 
jne.

● Millainen pilotin lähijakeluaseman tulisi olla?

• Millaiset tilat, kuinka suuret, mitä muita vaatimuksia, 
mistä voidaan joustaa, onko lähijakeluasema 
miehitetty, onko asiakaspistettä esim. 
pakettiautomaattia jne.

● Mikä on lähijakeluaseman rooli kuljetusketjussa? Millaisia 
kuljetuksia sen kautta hoidetaan? 

• Onko esim. uudelleenjärjestelyä, palvelisiko 
pikatoimituksia jne.

Teemapisteen kysymykset



Teema 1: 
Citylogistiikkapilotin toteutusmalli

● Asiakaspalvelun näkökulmasta lähijakeluaseman sijainnilla on 
suuri merkitys. Jos asemaa halutaan käyttää 
asiakaspalvelupisteenä, tulee sen sijainnin olla keskeinen. 
Asiakaspalvelu on lisäpalvelu. Ensisijainen lähijakeluaseman 
tarkoitus on toimia kuljetusketjun solmupisteenä.

● Lähijakeluaseman tulee olla suojattu, lämpökontrolloitu tila ja 
siellä tulee olla latausmahdollisuudet kalustolle.

● Yhteistoiminnallisuuteen nähtiin kaksi erilaista tapaa:

• Lähijakeluasema yhteisessä käytössä, mutta kukin yritys 
hoitaa oman tavaravirran jakelun lähijakeluaseman kautta 
-> oma runkokuljetus ja omat loppujakelijat. 

• Tilaa operoi erillinen lähijakeluaseman operaattori, jolle 
runkokuljetusten lähetykset luovutetaan ja operaattori 
vastaa lähetysten toimittamisesta loppuasiakkaille sovituin 
toimitusehdoin. Operaattori on puolueeton toimija, esim. 
kaupunki.

• Molemmissa malleissa yritykset toivoivat kaupungilta 
roolia jakeluaseman perustamisessa ja infran 
tarjoamisessa. 

• Jälkimmäisessä vaihtoehdossa julkinen taho voisi 
jopa toimia operaattorina ja kilpailuttaa loppujakelun 
(ns. sisälähettiratkaisu kaupungin keskustassa).

● Kullakin yrityksellä on lähtökohtaisesti omat 
runkokuljetukset (täydet kuljetukset suoraan 
terminaalista keskustan lähijakeluasemalle).

• Jos voidaan toteuttaa yhteiskuljetuksia 
lähijakeluasemalle aikataulullisesti ja pienemmillä 
kustannuksilla, ovat yritykset avoimia vaihtoehdolle.

• Runkokuljetus nähtiin tärkeänä myös yritysten 
brändin kannalta. Jos yrityksen logo ei näy vahvasti 
loppujakelussa, olisi se suotavaa näkyä 
runkokuljetusten kautta.  

● Lähijakeluasema on runkokuljetusten jättöpaikka ja 
loppujakelun lähtöpiste. Aseman tulee olla käytettävissä 
24 h vuorokaudessa. Kaksi vaihtoehtoa miehityksen 
suhteen:

• Miehitetty asema, jolloin vuorokauden ympäri auki 
olevan aseman kustannukset nousevat helposti 
korkeiksi. Toisaalta miehitetty asema mahdollistaisi 
asiakaspalvelun (lähetysten luovutuspalvelu ja/tai 
vastaanottamisen suoraan asiakkailta).

• Miehittämätön asema, jossa asemaa käyttävillä on 
avain ja sen käyttöä seurataan kulunvalvonnalla.



Teema 1: 
Citylogistiikkapilotin toteutusmalli

Muutama nosto yrityksille tärkeistä reunaehdoista:

● Sopimukset

• eri toimijoiden välillä (tekeekö kukin yritys 
sopimukset suoraan oman loppujakelijansa kanssa 
vai jakeluaseman operaattorin kautta?)

• lähijakeluaseman käytön suhteen

• Riippumatta sopimustavasta, asiakassalaisuuksien 
on säilyttävä koko kuljetusketjun ajan.

● Tiedonkulun turvaaminen välttämättömyys: reaaliaikainen 
seurantamahdollisuus asiakkaille

• Helpoiten olisi käyttöönotettavissa malli, jossa 
kunkin yrityksen lähetystietoja käsiteltäisiin yrityksen 
omassa järjestelmässä

● Kaksi vaihtoehtoa loppujakeluun:

• Käynnistäjäyritys tekee sopimuksen suoraan oman 
loppujakelijansa kanssa. Nopeasti käyttöön otettava 
ratkaisu.

• Aidon yhteistoiminnallisuuden rakentaminen; 
jakelukeskuksen operaattori hoitaa loppujakelun 
joko itse tai kilpailuttamisensa yritysten avulla. 
Yhden käynnistäjäyrityksen lähetyksiä voi jakaa 
useampi yritys. Mahdollistaisi loppujakelun 
tehostamisen (samalla alueella loppujakelua hoitaisi 
vain yksi lähetti), mutta vaatisi lähetysten 
uudelleenjärjestelyä lähijakeluasemalla.

● Loppujakelussa voisi mahdollisesti hyödyntää yrityksiä, 
jotka hoitavat jo valmiiksi jakelua Turun keskustassa. 
Miten nämä yritykset saataisiin mukaan keskusteluun?

● Monipuolinen kalustovalikoima nähtiin tärkeänä.

• Yrityksillä kiinnostusta pilotoida Turussa erilaisia 
kalustoja. Erityisesti toimintamalli, jossa 
käynnistäjäyrityksillä on omat loppujakelijansa, 
mahdollistasi kullekin yritykselle heidän toivoman 
kaluston käytön. 



Teema 2: 
Kuljetuspotentiaali

• Hoidetaanko toteutusmallilla paluukuljetuksia/asiakkaiden 
lähetyksiä? Millaisia lähetyksiä?

• Mikä olisi sopiva jakelualue? 

• Mikä olisi sopiva ajankohta pilotin toteutukselle? Kuinka 
pitkään pilotin tulisi käynnissä?

• Millainen tavaravirran tulisi olla, jotta yritysten olisi 
kannattavaa lähteä mukaan?

• Määrät, säännöllisyys jne.

• Mitä tavaravirtoja/-tavaralajeja kuljetetaan

• Mitä lähetyksiä yritykset ovat valmiita irrottamaan 
pilottiin nykyisistä kuljetuksistaan? Kuinka paljon?

• Onko pilotin toteutus riippuvainen uusista tavaravirroista 
tai asiakkaista?

• Mitä reunaehtoja kuljetusvirrat asettavat sovitun 
toteutusmallin kannalta?

• Lähijakeluaseman koko, kalustomäärä, 
henkilöstömäärä jne.

Teemapisteen kysymykset



Teema 2: 
Kuljetuspotentiaali

● Ydinkeskusta nähtiin potentiaalisimpana pilotin toiminta-
alueena.

• Mahdollisesti myös laajentaminen joen eteläpuolelle 
sekä Kupittaalle ja ICT-alueelle

● Jakeluaseman tulisi sijaita jakelualueen reunalla, jotta 
raskaalla kalustolla ei tarvitse mennä ollenkaan 
ydinkeskustaan (tukee Turun keskustavisiota).

● Jakeluasemia voisi olla yksi tai kaksi (yksi kummallakin 
puolella jakelualuetta).

● Ensimmäisessä vaiheessa lähijakeluasema voisi olla tila, 
jota yritykset voivat hyödyntää pyöräjakeluun. 
Myöhemmin toimintamallia voisi laajentaa.

● Pyörälähettiä käytettäessä toiminta on kannattavaa, kun 
saavutetaan noin 10-15 lähetyksen määrä tunnissa.

● Paluukuljetuksissa on paljon potentiaalia.

• Noudot lähijakelun asiakkailta (lähinnä yritykset).

• Verkkokaupan lähetyksissä paluukuljetukset ovat 
keskeinen tavaravirta. Matkahuolto arvioi, että jopa 
30 % yksityisasiakkaiden paketeista lähetetään 
takaisin.

= Jakeluaseman mahdollinen sijainti

= Potentiaalinen jakelualue

● Kesällä olisi hyvä ajankohta pilotille. Toisaalta 
toteutettavan ratkaisun on toimittava myös talvella, joten 
yrityksiä kiinnostaa talviaikainen pilotointi. 

• DHL lanseeraa kesällä pyörälähettikuljetukset, joihin 
pilotti tarjoaisi hyvän alustan.



Teema 3: Julkisen tahon rooli 
pilotin käynnistämisessä

• Keskustelujen koordinointi jatkossa?

• Lähijakeluaseman määrittämiseen liittyviä toiveita ja 
mahdollistamista?

• esim. tilojen osoittaminen, katutilaan liittyvät 
erityisjärjestelyt

• Hankeavustuksen mahdollisuudet?

• Pilotin käynnistämisessä, seurannassa tai esim. siitä 
tiedottamisessa avustaminen?

• Kenellä olisi halukkuutta osallistua pilottiin ja 
suunnitella sitä yhdessä tarkemmin? Missä roolissa?

• Millaisia sopimuksia on tarve laatia? Kenen välille 
sopimukset laaditaan? Kuka vastaa sopimusten 
valmistelusta?

• Onko sopimusehtoja tarve yhtenäistää?

Teemapisteen kysymykset



Teema 3: Julkisen tahon rooli 
pilotin käynnistämisessä

• Tietotekninen tuki sovelluksen (app) ja rajapinnan 
rakentamisessa?

• Tarve yritysten näkyvyyden säilyttämiseen myös 
kaupungin kokeiluissa? Vs. yhteinen brändi (vrt. 
Tukholman Älskade stad)

• Sopimuskysymykset yritykset järjestävät mielellään 
keskenään (ei tarvetta yhteisille)

• Pidempiaikaiselle ratkaisulle (pilotin jälkeen) on tärkeää, 
että järjestelmä on toimiva myös muuttuvassa 
ympäristössä (mm. muuttuva katutila, ympäristötavoitteet, 
keskustavisio)

• Logistiikkaan vaikuttavia kehitystrendejä mm.

• Pyöräilyinfran kasvava määrä (voiko hyödyntää 
jakelussa?)

• Puistomaisempi keskusta (kasvava tarve 
yölogistiikalle?)

• Palvelujen laajeneminen, mm. kauppojen 
aukioloajat: myös jakelua tarvitaan laajemmalla 
aikataululla

●Kokoava voima: yritysten yhteiset toimet kaipaavat 
koordinointia (omia toteutetaan jo itsenäisesti)

• Yhteistoiminnan tarve erityisesti siellä, missä 
kannattavuutta on vaikeaa löytää (mm. 
kaupunkikeskustojen hankaluus)

• Yhteistyö isojen ja pienten toimijoiden välillä 
(pienten keskittyneempi toiminta)

● Kaupungin omat vaatimukset palvelujen 
kilpailutuksessa (asiakkaan/tilaajan mahdollisuus)

• Prioriteettina päästöjen vähennys ja kestävien 
ratkaisujen suosiminen (ratkaisuja tehdään joka 
tapauksessa mm. infran kautta)

● Tilakysymykset ja katuverkon hallinta

• Tila keskeisellä sijainnilla; esim. maanalainen 
parkkihalli?

• Logistiikkayrityksille varatut pudotus- tai 
konttipaikat/mobiilit hubiratkaisut? (esim. 
parkkiruudut)

• Pysäköintipolitiikan uudistus!

• Jakeluvälineiden yhteiset säilytyspaikat



Teema 4: Pilotin jatkossuunnittelusta 
sopiminen ja osallistuvat toimijat

• Miten yhteistyöverkko asian edistämiseksi 
muodostetaan?

• Onko keskustelujen jatkamiseksi olemassa valmis 
foorumi?

• Mikä olisi verkoston toimintamuoto? Ketkä mukaan?

• Onko toteutukseen tarve löytää lisää toimijoita? 
Millaisia toimijoita? Miten? 

• Mitkä olisivat seuraavat askeleet heti tilaisuuden 
jälkeen?

Yhteisen keskustelun kysymykset



Teema 4: Pilotin jatkossuunnittelusta 
sopiminen ja osallistuvat toimijat

● Isommilla yrityksillä on riittävä tavaravirta pilottiin ja he 
pystyvät toimimaan yksin. Ovat kuitenkin halukkaita 
lähtemään muiden kanssa yhteistyöhön ja sitä varten 
pilotti ja nyt käytävät keskustelut ovat hyvä foorumi.

● Lähijakeluasema ja sen sijainti ovat tällä hetkellä suurin 
kysymysmerkki. Kun niistä saadaan enemmän tietoa, on 
yritysten helpompi lähteä mukaan. 

• Lähijakeluaseman sijainnista toivotaan 
kaupungilta ehdotusta.

● Keskusteluista puuttuu paljonkin keskusta-alueen 
toimijoita. 

• Etenkin alihankkijoita ja muita pieniä lähettejä tulisi 
saada keskusteluun mukaan.

• Keskusta-alueen yrityksiä ja potentiaalisia 
kuljetusasiakkaita olisi tärkeää kontaktoida. 
Asiakkaiden tarpeet tulee selvittää ja huomioida.



Johtopäätökset

Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

● Kaupunkikeskustan jakeluliikennettä hoidetaan 
yhteistoimintaan perustuvalla toimintamallilla, jossa 
viimeinen kilometri kuljetetaan kevyellä kalustolla.

Mitä ratkaisu edellyttää kaupungilta?

● Keskustelun käynnistäminen yritysten välillä ja pilotin 
suunnittelu yhdessä yritysten kanssa.

● Asiakastarpeiden selvittäminen.

● Jakeluaseman sijoituspaikan osoittaminen ja tarvittaessa 
tilan vuokraaminen.

● Yritysten neuvonta ja avustaminen toiminnan 
käynnistämisessä.

● Taloudellinen tuki esim. hankeavustukset.

● Toiminnan tukeminen erityisjärjestelyillä (esim. 
pysäköintiluvat) sekä infran suunnittelu toimintamallia 
tukevaksi myös pidemmällä aikavälillä.

● Kaupungin omien kuljetusten kilpailutusperusteiden 
päivittäminen tukemaan kevyitä jakeluratkaisuja.

● Tiedon välittäminen alueellisen liikennejärjestelmätyön 
foorumeilla.



Johtopäätökset

Markkinapotentiaali

● Tavaravirta saadaan ensisijaisesti yritysten olemassa 
olevista kuljetuksista. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia 
uusia asiakkuuksia haastattelemalla suurempia 
asiakasryhmiä (esim. Hansa, keskussairaala, ICT-alueen 
toimijat).

● Paketti- ja kirjelähetykset potentiaalisin tavararyhmä 
pilotin alkuvaiheessa.

● Paluukuljetusten kautta saadaan lisävolyymia pilottiin.

● Pilotin toiminta-alue määräytyy yritysten tavaravirtojen 
kautta. Suurimmat tavaravirrat ovat ydinkeskustan 
alueella. Myös ICT-alueen yrityskeskittymä nähtiin 
potentiaalisena keskusta-alueen rinnalla.



Kaupungin 
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