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§ 347
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle City-
logistiikan toimenpideohjelman päivittämisen hyväksymiseksi ja 
ohjeellisena noudatettavaksi

HEL 2020-006520 T 02 08 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin ci-
tylogistiikan toimenpideohjelman päivittämisen hyväksymistä ja ohjeel-
lisena noudattamista sekä toimenpideohjelman toteuttamista siten, että 
toteuttamisaikataulu on tavoitteellinen ja siinä huomioidaan käytettävis-
sä olevat resurssit.

Lautakunnalle tuodaan syksyllä 2020 esitys keinoista lisätä keskustan 
huoltotunnelin käyttöä. 

Lastausruutujen käyttöä seurataan digitaalisesti tavoitteena kehittää 
järjestelmää. 

Käsittely

Vastaehdotus: Osmo Soininvaara
1) Lautakunnalle tuodaan syksyllä 2020 esitys keinoista lisätä keskus-
tan huoltotunnelin käyttöä. 
2) Lastausruutujen käyttöä seurataan digitaalisesti tavoitteena kehittää 
järjestelmää. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Osmo Soi-
ninvaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle Helsingin 
citylogistiikan toimenpideohjelman päivittämisen hyväksymistä ja oh-
jeellisena noudattamista sekä toimenpideohjelman toteuttamista siten, 
että toteuttamisaikataulu on tavoitteellinen ja siinä huomioidaan käytet-
tävissä olevat resurssit.

Tiivistelmä

Citylogistiikan kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina on parantaa kulje-
tusten kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä minimoi-
da toiminnan aiheuttamat haittavaikutukset kaupungin muille toiminnoil-
le. Citylogistiikan toimenpideohjelmassa on esitetty keinoja, joilla ase-
tettuihin tavoitteisiin päästään. Toimenpiteiden toteutumisen seuraami-
seksi kehitetään mittarit ja ohjelman toteutumista seuraa ja ohjaa logis-
tiikan yhteistyöryhmä.

Toimenpiteet on jaoteltu lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin. Li-
säksi on tunnistettu tarpeellisia toimenpiteitä, joissa kaupunki ei ole 
vastuutahona. Niille on määritelty vastuutaho, osallistujat, aikataulu ja 
resurssitarve. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää riittäviä resursse-
ja ja hyvää yhteistyötä eri osapuolten kesken. Ohjelmaa on valmisteltu 
yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Esitetyt toimenpiteet perustuvat 
yrityksille tehtyyn citylogistiikkakyselyyn, asiantuntijahaastatteluiden ja 
kansainvälisen katsauksen tuloksiin sekä työhön osallistuneiden eri os-
apuolten asiantuntemukseen. 

Citylogistiikan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat mm. pysähtymisen 
helpottaminen jakelukohteissa (useita toimenpide-ehdotuksia), liiken-
teen välityskyvyn parantaminen pahimmissa ongelmakohteissa, maa-
nalaisen jakelun kehittäminen edistämällä keskustan huoltotunnelin 
käyttöä, ympäristöystävällisten jakeluratkaisujen edistäminen, yhteis-
työn parantaminen alan eri toimijoiden ja viranomaisten kesken sekä 
informaatiojärjestelmän toteuttaminen jakelua helpottamaan. 

Esittelijän perustelut

Työn tavoite

Helsingin nykyinen citylogistiikan toimenpideohjelma hyväksyttiin kau-
punginhallituksessa 23.3.2015. Työn tuloksena saatiin 11 toimenpidettä 
citylogistiikan ongelmien ratkaisemiseksi Helsingissä. Näistä toimenpi-
teistä lähes kaikki on toteutettu. Osa toimenpiteistä on toteutunut mark-
kinaehtoisesti siten, että niissä ei ole tarvittu kaupungin aktiivista mu-
kana oloa.
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Tämän työn tavoitteena on päivittää Helsingin nykyinen citylogistiikan 
toimenpideohjelma ja löytää uudet toimenpiteet, jotka mahdollisimman 
hyvin parantavat citylogistiikan toimintaedellytyksiä ja edistävät kau-
pungin tavoitteita. Työssä huomioidaan citylogistiikan yleinen kehitty-
minen kuten esimerkiksi uudet kevytlogistiikan ratkaisut, digitalisaation 
ja älyliikenteen tuomat mahdollisuudet kuljetuksissa, entisestään koros-
tuneet ympäristönäkökohdat sekä Helsingin kantakaupungin rajalliset 
tilat logistiikan toiminnoille. 

Helsingin citylogistiikan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Citylogistiikan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ovat kuljetusten kus-
tannustehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä mahdollisimman pienet 
haittavaikutukset ympäröivän kaupunkialueen toiminnoille. Tavoitteiden 
toteutumisen seuraamiseksi ei ole toimivia mittareita. Yhdeksi toimenpi-
teeksi esitetäänkin mittareiden kehittämistä citylogistiikan tavoitteiden 
toteutumisen seuraamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seuraa myös 
yhteisen toimialaliiton koordinoima logistiikan yhteistyöryhmä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan kaupungissa kehite-
tään aktiivisesti liike-elämän logistiikan edellytyksiä. Helsingin liikkumi-
sen kehittämisohjelmassa (2015) asetettujen tavoitteiden mukaan tava-
raliikennettä tehostetaan ja jakelun kustannuksia vähennetään yhteis-
työssä elinkeinoelämän kanssa. Helsingin pysäköintipolitiikan (2014) 
mukaan tavara- ja jakeluliikenteelle on tärkeää saada varmuus vapaan 
kuormauspaikan löytymisestä. Raskaalla liikenteellä on myös erityis-
tarpeita koskien pidempiaikaisia lepo- ja taukoaikoja.

Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma perustuu tässä työssä tehdyn yrityskyselyn, asian-
tuntijahaastatteluiden ja kansainvälisen katsauksen tuloksiin sekä Hel-
singin citylogistiikan toimivuudesta saatuihin muihin kokemuksiin. Toi-
menpiteet on luokiteltu lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin sekä 
toimenpiteisiin, joissa kaupunki ei ole vastuutahona.        

Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet eroavat toisistaan toteuttamisen 
aikajänteen sekä toteuttamiskustannusten osalta. Pitkän aikavälin toi-
menpiteiden toteuttaminen vaatii yleensä enemmän suunnittelua, joten 
niiden toteuttaminen on hitaampaa. Toimenpiteet, joissa kaupunki ei 
ole vastuutahona, on otettu toteuttamisohjelmaan mukaan, koska nii-
den toteutuminen on katsottu kaupungille tärkeäksi, vaikka kaupunki ei 
suoraan voi vaikuttaa niiden toteutumiseen. 

Toimenpideohjelmassa on kuvattu toimenpiteet sekä määritelty niille 
vastuutaho, osallistujat, aikataulu ja resurssitarve. Vastuutaho huolehtii 
toimenpiteen käynnistämisestä ja etenemisestä. Osallistujat tuovat 
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asiantuntemuksensa toimenpideprojektin käyttöön. Toimenpiteiden to-
teuttamisesta on esitetty aikataulu ja resurssitarpeet. Toimenpiteiden 
toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit, 
joita tulee varata riittävästi, jotta toimenpiteet voivat toteutua aikataulun 
mukaisesti. Käytettävissä olevat resurssit tulevat vaikuttamaan ohjel-
massa esitettyjen toimenpiteiden toteumaan, joten ohjelman aikataulut 
ovat lähtötietona varsinaiselle toiminnansuunnittelulle. Ohjelma on val-
misteltu yhteistyössä eri vastuutahojen kanssa.

Lyhyen aikavälin toimenpiteitä ovat esimerkiksi jakeluliikenteen pysä-
köintitunnuksen käyttöönotto, jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikko-
jen kehittämissuunnitelman laatiminen ja nopean aikavälin kehittämi-
nen, väärin pysäköityjen henkilöautojen valvonnan tehostaminen, toi-
mivan jakeluliikenteen vuorovaikutuskampanjan toteuttaminen sekä ci-
tylogistiikan yhteistoiminta/kehittämistyöryhmän perustaminen ja toi-
menpiteiden vaikutusten seurannan kehittäminen.

Pitkän aikavälin toimenpiteitä ovat esimerkiksi Keskustan huoltotunne-
lin käytön tehostaminen ja maanalaisen jakelun lisääminen sekä ympä-
ristöystävällisten jakeluratkaisujen edistäminen.

Toimenpiteitä, joissa kaupunki ei ole vastuutahona, ovat esimerkiksi ja-
kelukuljetusten yön aikaisen jakelun laajentamismahdollisuuksien kehit-
täminen, keskustan huoltotunnelin saavutettavuuden kehittäminen sekä 
Helsingin citylogistiikan informaatiojärjestelmän toteutettavuusarviointi 
ja toteuttamissuunnitelman laatiminen sekä järjestelmän toteuttaminen.

Citylogistiikan ratkaisuja eri maissa

Toimenpideohjelman laatimisen tueksi ja kansainvälisen tilanteen sel-
ville saamiseksi tehtiin kirjallisuuskatsaus eri maissa käytössä tai kokei-
lussa olevista citylogistiikan kehittämisratkaisuista. Löydetyt kehittämis-
ratkaisut voi ryhmitellä seuraavasti:

 viimeisten kilometrien ratkaisut ja teknologia,
 viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyö,
 yhteislastauskeskukset ja yhteistoimintamallit,
 infrastruktuurin tehokas käyttö ja tavaraliikenteen sääntely,
 tavaraliikenteen avoimet tietojärjestelmät sekä
 useita kehittämistoimia yhdistelevät kehittämisohjelmat.

Viimeisten kilometrien jakelua voi Helsingissä helpottaa sijoittamalla lä-
hijakeluasema ydinkeskustaan tai sen vaikutusalueelle. Lähijakelua-
seman tulee kuitenkin sijaita kiinteistössä eikä yleisellä alueella. Tämä 
on toimenpiteenä toimenpideohjelmassa.
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Kaupunkikeskustojen ulkopuolelle on useissa Euroopan kaupungeissa 
perustettu yhteislastauskeskuksia, joista jakelu ydinkeskustaan teh-
dään sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla. Tällä ja muilla tavoilla toimituksia 
yhdistämällä on saatu jopa 60 %:n vähennyksiä jakelukuljetuksiin ja 
niiden aiheuttamiin päästöihin. 

Infrastruktuurin tehokkaalla käytöllä ja tavaraliikenteen sääntelyllä on 
tavoitteena saada nykyinen kaupungin infrastruktuuri mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön ja kohdistaa kriittisissä kohteissa jakeluliikenne 
optimaalisiin ajankohtiin. Esimerkkejä ovat kuormauspaikkojen lisäämi-
nen sekä jakelun salliminen kävelykaduilla vain tiettyinä aikoina.

Yksityiset toimijat tuottavat markkinalähtöisesti sovelluksia helpotta-
maan jakelua. Kaupunki voi osallistua ja myötävaikuttaa toimenpitee-
seen, mutta järjestelmän toteuttamisen ja ylläpidon vastuu tulee olla 
yksityisellä toimijalla. 

Citylogistiikkakysely

Toimenpideohjelman laadinnan yhteydessä tehtiin citylogistiikkakysely 
Helsingissä toimiville tavaraliikenteen kuljetusyrityksille ja tavaran vas-
taanottajayrityksille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää alan toimijoiden 
käsityksiä citylogistiikan toimivuudesta sekä ehdotuksia kehittämiskoh-
teiksi.

Jakelua tehdään Helsingissä pääsääntöisesti kuorma-autoilla. Vapaan 
pysähtymispaikan löytäminen on jakeluyrityksille haastavaa, koska lo-
gistiikka- ja kuljetusyrityksistä 85 % vastasi vapaan pysäköintipaikan 
etsimisen hidastavan tavaroiden jakelua joko erittäin usein tai melko 
usein. Yleisimmin pysähdytään jakelun ajaksi asiakkaan lastaus- tai 
purkupaikalle, pihalle, ajoradalle, jalkakäytävälle tai pyörätielle. 

Logistiikka- ja kuljetusyritykset merkitsivät kyselyssä karttapohjalle Hel-
singin kantakaupungin lastaus- ja purkupaikkojen ongelmakohtia. Vas-
taajat merkitsivät myös kohteita, missä tarvitaan uusia lastaus- ja pur-
kupaikkoja. Kaupunki selvittää tehtyjä esityksiä hyödyntäen, mitä jake-
luliikenteen pysähtymisolosuhteiden parantamiseksi voidaan tehdä. Li-
säksi tunnistettiin tarve lisätä viestintää sen osalta, että pysäköintikiel-
lon kohdalla on laillista harjoittaa lastaustoimintaa ajoradalla tietyin eh-
doin.

Kartalle merkittiin myös jakeluliikenteen kannalta merkittävimmät liiken-
teelliset ongelmakohdat. Sen mukaan ydinkeskusta on jakeluliikenteen 
kannalta vaikein alue. Kaupunki tutkii saadun palautteen liikenteellisistä 
ongelmakohteista ja selvittää, mitä tilanteen parantamiseksi on tehtä-
vissä. Ydinkeskustassa otetaan huomioon koko liikennejärjestelmän 
toimivuus, turvallisuus, ympäristöasiat ja yleinen viihtyisyys. 
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Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista piti tarpeellisena lähijakelua-
seman perustamista ydinkeskustan vaikutusalueelle, mistä osan tava-
roista voi jakaa kevyellä jakelukalustolla ympäristöystävällisesti loppua-
siakkaalle. Lähijakeluasemalle saatiin lukuisia sijaintiehdotuksia. 

Hieman alle 20 %:lla logistiikka- ja kuljetusyrityksistä on tällä hetkellä 
käytössä sähkö- tai kaasukäyttöinen jakeluajoneuvo. Tulevaisuudessa 
niiden arvioidaan lisääntyvän, vaikka vielä on paljon epävarmuustekijöi-
tä määrällisen kehityksen arvioimisessa. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
yleistymisen suurimmiksi esteiksi mainittiin ajoneuvojen korkea hinta, 
lyhyt toimintamatka, alhainen kuljetuskapasiteetti sekä latauspisteiden 
vähäisyys. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymisen suurimpia estei-
tä ovat tankkauspisteiden vähäisyys, ajoneuvojen korkea hinta ja heik-
ko saatavuus. 

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä pidettiin tärkeänä, jotta jakeluliiken-
teen ongelmat tulevat tietoon ja niihin löydetään ratkaisuja. Kaupunki-
jakelun informaatiojärjestelmää pitää tarpeellisena yli 80 % logistiikka- 
ja kuljetusyrityksistä. Tärkeimpiä siihen sisältyviä tietoja ovat liikenneti-
lanne, jakelukuljetusten aikarajoitukset lastaus- ja purkupaikoilla sekä 
reaaliaikainen tieto lastaus- tai purkupaikan vapaana olosta. Kaupunki-
jakelun informaatiojärjestelmä toteutetaan yritysvetoisesti. 

Citylogistiikan sidosryhmien haastattelutulokset

Sidosryhmähaastatteluihin osallistui logistiikka-alan ja Helsingin kau-
pungin edustajia. Näin mukaan saatiin monipuolisia näkemyksiä sekä 
työn suorittaja- että viranomaispuolelta. 

Haastatteluissa tunnistettuja jakeluliikenteen ongelmia olivat kuor-
mauspaikkojen liian vähäinen määrä ja väärinpysäköinti niissä, puut-
teellinen talvikunnossapito, liian suuret liikennemäärät tiiviissä kanta-
kaupungissa sekä jakeluliikenteen määrän kasvu keskustassa palve-
luiden lisääntyessä, runsaat katutyöt ja rakennushankkeet, riittämätön 
yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö, jakeluliikenteestä aiheutu-
vat ympäristöhaitat asukkaille, kuljettajien työhyvinvoinnin vähenemi-
nen heikkojen toimintaolosuhteiden vuoksi sekä liian vähäinen yö- ja 
muu hiljaisen ajan jakelu.

Haastatteluissa esiin nousseita ratkaisuehdotuksia olivat digitaalisten 
ratkaisujen kehittäminen toiminnan helpottamiseksi eri aihealueilla, ja-
keluliikenteen infrastruktuurin kehittäminen, jakeluliikenteen parempi 
huomioiminen maankäytön suunnittelussa, kaupungin aloitteellisuus 
yhteistyön kehittämisessä eri sidosryhmien kesken, yönaikaisen jake-
lun laajentaminen sen haittavaikutuksia minimoimalla, autoliikenteen 
vähentäminen keskustassa edistämällä kestäviä liikkumismuotoja sekä 
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ympäristövyöhykkeellä vähentää päästöjä ja parantaa kaupunkialueen 
ilmanlaatua sekä viihtyisyyttä.
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