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1. Polkuja-projektin kohdekaupungit

Kuvan lähde: Wikimedia Commons



Kohdekaupunki: Jyväskylä

 Kehitettävänä palveluna yhteiskäyttöautot osana kestävää liikennejärjestelmää
• Tavoitteena laajentaa yhteiskäyttöautopalveluita Jyväskylästä kaupunkiseudun muihin kuntiin

 Mikä ongelma palveluilla ratkaistaan?
• Yhteiskäyttöautojen levittäminen keskuskaupungista kehyskuntiin 

‒ Pienemmän mittakaavan ratkaisut kestävään liikkumiseen
‒ Yhteen sovittuna muihin seudullisiin liikennepalveluihin, kuten Linkkiin

 Keitä tavoitellaan asiakkaiksi?
• Ensisijaisesti kaupunkiseudun työmatkaliikkujia ja kaikkia, jotka tarvitsevat vaihtoehtoisia liikkumistapoja kaupunkiseudun 

kohteiden välillä
• Työikäiset aikuiset pääkohderyhmänä
• Henkilöt, jotka eivät halua omistaa yhtä tai useampaa autoa taloudellisista tai muista syistä
• Matkaryhminä työ- ja vapaa-ajan matkat



Jyväskylä liiketoimintaympäristönä: Väestö ja kulutus

 Keski-Suomen maakuntakeskus, Suomen 7. suurin 
kaupunki ja 5. suurin taajama. 
• Tiheän kaupunkikeskuksen ympärille rakentunut 

seudullinen työssäkäynnin ja asioinnin keskittymä
• Merkittävä valtakunnallinen kasvukeskus

 Kaupungin väkiluku 139 000 (31.5.2017)
 Kohderyhmänä työikäiset kaupunkiseudun 

työmatkaliikkujat  – 118 000 henkilöä
• Käyttöarvoa myös muille kohderyhmille vapaa-ajan 

matkatyypeillä

 Kohderyhmien liikenteen kulutuskäyttäytyminen
• Alueella liikenteeseen käytetään 3 663 €/henkilö/v
• Tästä 3 285 € (90 %) on oman ajoneuvon hankinta- ja 

käyttökuluja
• Toimihenkilöt käyttävät keskimääräistä enemmän rahaa 

liikenteeseen (4 400 €), josta 84 % käytetään oman 
ajoneuvon hankintaan ja käyttöön
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Jyväskylä liiketoimintaympäristönä: Liikennetutkimus

 Matkojen keskipituus on 14,7 km
• Työikäisen väestön matkat ovat hieman keskimääräistä 

pidempiä 16–22 km

 Työmatkat ovat noin 16 km pitkiä
• Työasiamatkat huomattavasti pidempiä (keskimäärinyli 60 

km)

 Ilman arvonalenemaa ja kaikkien huoltokustannusten 
huomioimista oman ajoneuvon käyttökustannus on 
noin 0,20 €/km (reaalinen kustannus, mikäli ajoneuvo 
on pakko omistaa)
• Työmatkojen keskimääräiset auton käytöstä aiheutuvat 

kuukausikustannukset ovat noin 200 €
• Työasiamatkojen kustannukset kattaa yleensä työnantaja, 

kulutustilastojen ei ole mielekästä käyttää

Lähteet: Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 (keskisuuret kaupunkiseudut), Autoliitto
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Kohdekaupunki: Lahti

 Kehitettävinä palveluna keskitytään pyörien säilytysturvallisuuden parantamiseen
• Pyörien säilytysturvallisuuden parantaminen keskeisissä solmupisteissä, kuten Matkakeskuksessa
• Lisäksi halutaan selvittää, voisiko säilytyspaikkaverkostoa laajentaa yritysyhteistyölähtöisesti myös laajemmalle 

kaupungin ydinalueilla

 Mitä palveluilla tavoitellaan
• Profiloitumista pyöräilyn (kestävän liikkumisen) kaupungiksi
• Helpon ja turvallisen pyöräilyolosuhteiden varmistaminen, erityisesti liityntä- ja työmatkoilla
• (Liityntä-) pyöräilyn kasvun lisääntymistä lyhyillä kaupunkimatkoilla lisääntyneen säilytysturvallisuuden ja 

vaivattomuuden kautta

 Keitä tavoitellaan asiakkaiksi?
• Kaupungin ydinalueilla asuvia päivittäin pyöräileviä tai potentiaalisesti pyöräileviä

 Teemojen lähestyminen kiinteistökehityksen sekä opiskelija- ja työpaikkakeskittymien kautta



Lahti liiketoimintaympäristönä: Väestö ja kulutus

 Päijät-Hämeen maakuntakeskus, Suomen 8. suurin 
kaupunki ja 6. suurin kaupunkialue
• Kaupunki on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. 
• Kaupungin väkiluku 119 00 henkilöä (31.5.2017)

 Lahden kaupunki tavoittelee uusia kestävän 
liikkumisen asiakasryhmiä uudenlaisilla, turvallisilla 
pyöräpysäköintiratkaisuilla
• Edellä mainittujen palveluiden kohderyhmänä voidaan 

pitää keskustassa/keskustan tuntumassa (alle 10km 
päässä kaupungin keskustasta) asuvia 15-54 vuotiaita 
henkilöitä

 Kohderyhmien liikenteen kulutuskäyttäytyminen
• Alueella liikenteeseen käytetään 3 669 €/henkilö/v
• Tästä 3 110 € (85 %) on oman ajoneuvon hankinta- ja 

käyttökuluja
• Pyöräilyn kulutusmenot ovat keskimäärin 31 €/v ja 

yksityisajoneuvojen palvelut (vuokra) 154 €/v (4,2 %)
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Lahti liiketoimintaympäristönä: Liikennetutkimus

 Matkojen keskipituus on 14,7 km

 Kohderyhmän kannalta keskeistä on tarjota 
vaihtoehtoja ja uusia ratkaisuja 2 – 10 km pituisille 
matkoille
• Nuorten ja työikäisten arjen matkatyypit (työ-, asiointi-, 

koulu-, opiskelu-, vapaa-ajan matkat)
• Pyöräilyn kanssa kilpailevia kulkumuotoja henkilöauto, 

jalankulku ja paikallisjoukkoliikenne

jalankulku; 3%
polkupyörä; 2%

henkilöauton 
kuljettaja; 46%

henkilöauto 
matkustaja; 

28%

linja-auto; 6%

juna; 12%

muu; 3%

Matkojen kulkumuotojakauma Lahdessa

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 (keskisuuret kaupunkiseudut)



Kohdekaupunki: Tampere

 Kehitettävänä palveluna jaetut taksit työasiamatkaliikenteessä
• Hyödynnetään Tuomi Logistiikan kuljetusverkostoa, ja tehokasta yhdistelyä ja kalustonhallintaa

 Mikä ongelma palveluilla ratkaistaan?
• Kestävän työmatkaliikkumisen edistäminen (sekä työmatkat että työasiamatkat)
• Tuomi Logistiikan järjestämien julkisten kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen

‒ Olemassa olevan kapasiteetin järkevä hyödyntäminen kaupunkiliikenteen palveluna

 Keitä tavoitellaan asiakkaiksi?
• Tampereella työasiamatkoja tekevät työnantajat / työntekijät
• Erityiskohteena alueet, jotka generoivat merkittävän määrän työmatkoja esim. yrityskampukset



Tampere liiketoimintaympäristönä: Väestö ja kulutus

 Pirkanmaan maakuntakeskus, Suomen 3. suurin kunta ja 2. 

suurin kaupunkiseutu

 Kaupungin väkiluku 229 000 henkilöä ja kaupunkiseudun 

väkiluku 382 000 henkilöä. (2017)
• Erittäin merkittävä kasvukeskus Suomessa

 Työpaikkojen lukumäärä 119 000 (2012)



Tampere liiketoimintaympäristönä: Liikennetutkimus

 Työasiamatkojen keskipituudet ovat varsin pitkiä: 20–
40 km ikäluokan mukaan vaihdellen

 Keskimääräinen työasiamatkojen päiväsuorite 
/henkilö on kuitenkin varsin alhainen: 2,5 – 6,5 km. 
Työasiamatkojen määrä on siis pieni.

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 (suuret kaupunkiseudut)
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Kohdekaupunki: Turku

 Kehitettävänä palveluna kestävät ja kevyet 
citylogistiikan ratkaisut Turun keskeisellä 
kaupunkialueella

 Mikä ongelma palveluilla ratkaistaan?
• Keskusta-alueen rauhoittaminen raskaalta 

liikenteeltä
• Lähipäästöjen alentaminen

 Keitä tavoitellaan asiakkaiksi?
• Isoja tavaravirtoja generoivat logistiikkayritykset
• Keskustan yritykset



Markkinaehtoisuutta rajoittavat tekijät
Kevyen citylogistiikan haasteita

 Logistiikka on vahvasti kilpailtu ala, jossa katteet ovat pieniä. 
Toiminnan on oltava tehokasta ja kannattavaa.

 Tavara on usein kannattavampaa toimittaa terminaalista raskaalla 
kalustolla perille asti, kuin purkaa lasti esim. kaupunkikeskustan 
laidalla, järjestellä uudelleen ja lastata pienemmän kaluston kyytiin ja 
tehdä erillinen loppujakelu.

 Mikäli erillinen jakeluyritys hoitaa ”viimeisen mailin” kuljetuksen, 
edellyttää toiminnan kannattavuus riittävä suurta tavaravirtaa. Myös 
kuljetettavan tavaralajin ja yksikkökoon on oltava sopiva käytettävissä 
olevaan kalustoon nähden. Riittävän tavaravolyymin saamiseksi 
tarvittaneen useita yrityksiä, joiden tavaraa alihankkijana toimiva 
jakeluyritys toimittaa. Tällöin haasteiksi muodostuvat mm. brändi- ja 
laatuvastuukysymykset.

 Tavaran tulee olla riittävän pientä, jotta se mahtuu kevyen kaluston 
kyytiin. Yrityksen tulisi löytää riittävän suuri volyymi tällaista tavaraa, 
jotta kuljettaminen kevyellä kalustolla olisi järkevää eikä raskaampaa 
kalustoa tarvita ollenkaan. Mikäli osa kuljetuksista on joka 
tapauksessa tehtävä muulla kalustolla, hoituvat pienemmätkin 
kuljetukset samalla eikä kevyttä kalustoa tarvita.

Mitkä tekijät rajoittavat palveluiden kehittymistä markkinaehtoisiksi?

 Kaluston (sähköpyörät, tavarapyörät) suhteellisen korkea 
investointikustannus 

 Tulee olla varmuus siitä, että kalusto todella tulee käyttöön, jotta 
siihen kannattaa investoida

 Kuljettamisen tulisi olla mahdollista samalla kalustolla kaikkina 
vuodenaikoina säästä riippumatta. Talvi ei välttämättä ole este esim. 
pyörällä kuljettamiseen, mutta sade voi vahingoittaa kuljetettavaa 
tavaraa.

Tavarapyörän tavaratilassa tavara 
on säältä suojassa. Tavarapyörän 
investointikustannukset ovat 
huomattavasti suuremmat kuin 
tavallisen polkupyörän.
Kuvan lähde: http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_067_QuickInfo
_UK_GNEWT-16Dec2015.pdf

http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_067_QuickInfo_UK_GNEWT-16Dec2015.pdf


Julkisen sektorin rooli

Julkisen tahon rooli pilottihankkeessa
 Keskustelujen käynnistäminen yritysten välillä 

pilottihankkeen alkuvaiheessa
 Määritellään pilotin maantieteellinen toiminta-alue ja 

kesto. Määritellään väliarvioinnin aikataulu. 
Väliarvioinneissa arvioidaan tuloksia eri näkökulmista

 Pilotin vaikutusten seuranta ja arviointi
 Yhtenä tärkeimpänä pilottihankkeen reunaehtona 

nähtiin riippumattoman toimijan mukanaolo 
jakeluaseman operoinnissa
• Tässä saatetaan tarvita julkista tahoa, ellei esim. 

loppujakelua hoitava yritys toimi operoijana.

Mitä toimia uusien palvelujen mahdollistamiseksi tarvitaan?
 Mahdollisten infraan liittyvien ja muiden teknisten 

järjestelyiden tekeminen sekä talvikunnossapidon 
tehostaminen

 Kalustoinvestointien tukeminen
 Lainsäädännöllisten esteiden purkaminen (esim. 

kokeilulupien hakeminen)
 Lähijakeluasemaksi sopivien tilojen osoittaminen ja/tai 

vuokraaminen yritysten käyttöön (fyysiset tilat tai katualue)
 Yritysten kannustaminen kevyen kaluston käyttöön
 Mahdolliset kannustimet (”porkkanat”) tai pakotteet 

(”kepit”)? Kannustimia voisivat olla esim. bonusjärjestelmä 
 Pilottihankkeen käynnistäminen
 Useissa eurooppalaisissa kaupungeissa on järjestetty 

citylogistiikan kokeiluhanke, josta on myöhemmin tullut 
pysyvä, markkinaehtoisesti toimiva järjestelmä

 Julkisen tahon oma logistiikka: palveluiden kilpailutuksen 
yhteydessä mahdollisuus suosia kevyitä jakeluratkaisuja 
(arvosteluperiaatteiden tarkistaminen mahdollisuuksien 
mukaan)

Kuvassa TNT:n siirrettävä jakelukeskus. Helsingissä kyseistä jakelukeskusta 
pidettiin mahdottomana ajatuksena, sillä sen pysäköintipaikka pitäisi olla 
kaavassa osoitettu. 
Kuvan lähde: http://www.straightsol.eu/demonstration_B.htm

http://www.straightsol.eu/demonstration_B.htm


Markkinoilla olevat yritykset

Markkinoilla olevien yritysten määrä ja markkinapotentiaali

 Kevyeen citylogistiikkaan keskittyneitä yrityksiä ei nykyisin vielä ole Turussa. Jotkut Turussa toimivat kuljetusyritykset 
ovat kokeilleet kevyitä jakeluratkaisuja kaupunkialueen kuljetuksissa, mutta pitävät niiden käyttöä päivittäisessä 
toiminnassa haastavana.

 Helsingissä pyörälähetyksiä tekee muutama toimija (esimerkiksi Pave Helsinki)

 Markkinoilla on muutamia kuljetusyrityksiä, joiden tavoitteena on kuljettaa ympäristöystävällisemmin mm. 
hyödyntämällä kevyttä kalustoa

• Bring (sähköautot, polkupyörät)

• A2B (biokaasu- ja sähköautot, kirjelähetykset polkupyörillä)

 Yritykset, joilla kevyen jakelukaluston kokeilupilotteja

• Posti tekee jonkun verran postin jakelua kevyellä kalustolla, mutta pakettien ym. kuljetus hoidetaan raskaammalla kalustolla.
(Posti ei siis varsinaisesti ole kevyen citylogistiikan markkinoilla oleva yritys). Postin kevyttä kalustoa ovat mm. sähköavusteiset 
polkupyörät ja jakelukärryt sekä sähkörahtiskootterit (skootterit otettu koekäyttöön  Helsingissä 2017)

• DHL ottanut käyttöön yhden pyörälähetit Helsingissä vuonna 2017

16



2. Yleinen markkina-analyysi kestävistä 

liikkumispalveluista



Yleiset liiketoiminnalliset huomiot liikkumispalveluiden 
markkinoista (1/2):

 Liikkumispalveluiden markkinat ovat kehittyneet maltillisesti vasta viimeisen 3–4 vuoden aikana

 Markkinoilla vallitsee vahva ekosysteemiajattelu

• Alalla toimii paljon yrityksiä, joilla on toisistaan poikkeavia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. 

• Vaikka markkinoilla on myös selkeästi toistensa kanssa kilpailevia yrityksiä, markkinat perustuvat pääosin avoimeen 
ekosysteemiin.

• Tarkoittaa käytännössä sitä, että kilpailevat yritykset/palvelut voivat tarjoa yhtäaikaisesti avointen rajapintojen kautta palveluja 
operaattoreille, jotka puolestaan tarjoavat asiakkaan itse räätälöimiä loppupalveluita kuluttajille/yrityksille. 

• Liikkumispalveluita tarjoavien yritysten lisäksi toimialalla toimii mm. matkojen yhdistelyastetta optimoivia sekä 
mobiilimaksuratkaisuja tarjoavia yrityksiä

 Merkittävä osa yrityksistä tarjoaa palveluaan loppukäyttäjille mobiilisti. Sovelluksia on ladattu Googlen play-kaupassa 
sovelluksesta riippuen muutamasta kymmenestä noin kymmeneen tuhanteen.

• Suurin latausten määrä on yrityksillä, joilla on jo merkittävä määrä asiakkaita, kuten Tuup ja 24Rent. 

12.9.2017[Esittäjän nimi]
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Yleiset liiketoiminnalliset huomiot liikkumispalveluiden 
markkinoista (2/2):

 Yritysten kulurakenteet poikkeavat merkittävästi toisistaan riippuen siitä, minkälaista palvelua yritys tuottaa 
markkinoille

 Yleinen havainto toimialan tilinpäätösten tunnuslukuja analysoitaessa on yhtenäinen; eikä siten poikkea 
merkittävästi yrityksen palvelusta:
Merkittävä osa yrityksistä on Start up-yrityksiä, joilla on luontaisesti pieni/olematon liikevaihto (koska toiminta ei ole 
vielä käynnistynyt kunnolla) mutta merkittävä määrä kuluja (investointipoistot mm. järjestelmistä, koneista ja 
laitteista), jonka johdosta yritysten tilikauden tulos on suhteutettuna liikevaihtoon merkittävästi negatiivinen. 

‒ Toimialan yrityksillä on huono kannattavuus, joskaan kannattavuusluvut eivät kuvaa yritysten toimintaa millään tavalla

‒ Oleellisempaa on tutkia yritysten taseen loppusummaa (liiketoimintaan sidottua pääomaa) sekä maksuvalmiuden 
takaamiseksi rahoituslaskelmaa (yritykseen vuoden aikana tuleva ja lähtevä raha). 

‒ Haasteena on, että viimeisin ulkopuolisen saama tieto on v. 2016 tilinpäätös ja start up-yrityskentän taloudelliset tunnusluvut 
elävät todella voimakkaasti 9 kk aikana. 

‒ Huono kannattavuus ei ole huolestuttavaa, mutta huono maksuvalmius on  Seurattava taseen loppusumman kehitystä sekä 
kassavaroja. 

12.9.2017[Esittäjän nimi]
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Tyypillinen kulurakenne toimialan yhtiölle (1/3):
 Toimialalla liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:

1) Liikennöitsijät/kalustoa tarjoavat yhtiöt
• Pääoma sitoutuu voimakkaasti kalustoon (autot, linja-autot, junat, lentokoneet jne.)

• Suuren pääomaintensiteetin takia vieraan pääoman osuus yrityksissä on suuri
• Kalustosta tehtävät investoinnit ovat pitkäaikaisia investointeja ja niistä tehdään poistosuunnitelma

• Osa yrityksistä on syntynyt vasta Liikkuminen palveluna- markkinoiden syntymisen jälkeen (yhteiskäyttöautoja tarjoavat 
yritykset) ja osa yrityksistä on toiminut liikennetoimialalla pitkään liikennöitsijöinä (kaupunkien joukkoliikenne, 
reittijoukkoliikenne, VR, lentoyhtiöt)

• Perinteisillä liikennöitsijöillä henkilöstökulut ovat kalustoon sitoutuvan pääoman lisäksi toinen merkittävä kululaji
 Uuden tyyppiset mobiilisti toimivat yhteiskäyttöautot/autovuokraamot ovat tietoisesti minimoineet henkilöstökuluja

2) Teknologiatoimittajat
• Toimitettava teknologia voi olla mm. kyytien yhdistelyjärjestelmiä, liikkumisoperaattoreille tuotettuja platformeja, 

mobiilimaksujärjestelmiä 
• Pääomaa sitoutuu hyvin vähän kiinteään omaisuuteen (koneet&laitteet)
• Yritysryhmä on keskimäärin huomattavasti omavaraisempi kuin liikennöitsijät/kalustoa tarjoavat yhtiöt
• Ehdottomasti suurin kululaji liiketoiminnassa on henkilöstökulut
• Vieraanpääoman määrä riippuu yhtiöstä ja henkilöstön määrästä

• Tyypillinen teknologiayhtiö toimialalla on muutaman henkilön start up –yritys
• Toimintaa on rahoitettu sekä osakkaiden omalla rahalla sekä pankkilainalla tai business-enkeleiden rahoituksella

12.9.2017[Esittäjän nimi]
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Tyypillinen kulurakenne toimialan yhtiölle (2/3):
3) Liikkuminen palveluna – operaattorit

• MaaS Global, Ylläs Around, Kätevä Seinäjoki 
• Osa toimialalla toimivista/toimineista operaattoreista ei virallisesti ole ollut itsenäinen yritys, vaan jokin/jotkin toimialalla toimivat 

yritykset ovat yksin/yhdessä kokeilleen operaattoritoimintaa pilottina lähinnä tutkimusmielessä
‒ Näiden operaattoreiden toimintaa ovat rahoittaneet operaattoritoiminnan takana olevat yhtiöt/organisaatiot
‒ Operaattoritoiminnan pilotointiin on toimialalla myönnetty myös jonkin verran julkista tukea mm. Tekesiltä
‒ Pilottimielessä perustettujen operaattoreiden tulo- ja kulurakenne on ollut varsin maltillista:

‒ Liiketoiminta ko. operaattoreilla ollut hyvin pienimuotoista (asiakkailta saadut tulot ovat olleet pieniä sekä maltillisen asiakasmäärän 
että pilotin lyhyen keston takia) 

‒ Toisaalta operaattoreiden kulut ovat myös olleet melko pieniä, koska pilotit ovat toteutettu maltisilla teknologiainvestoinnein eikä 
palvelun tunnettavuuden lisäämiseen (markkinointi- ja mainonta) ole käytetty merkittäviä summia. 

‒ Pilottimielessä toteutettujen operaattori-palveluiden suurin arvo on ollut toiminnasta saatu lisäymmärrys; lyhyen tähtäimen 
taloudelliset tavoitteet ovat olleet toissijaisia

• Taloudellista tulosta tavoittelevat itsenäiset yritykset
‒ Merkittävimmät kululajit:

‒ ovat platformiin investoidut teknologiamenot (poistetaan taseesta poistosuunnitelman mukaisesti, joten eivät rasita pelkästään 
yksittäistä tilikautta)

‒ Henkilötyö (yhteistyöneuvottelut toimialan muiden yritysten kanssa sekä yhteistyön edistäminen viranomaisten kanssa)
‒ Markkinointi – ja mainonta ovat merkittävä kuluerä. Palvelun tunnettavuutta pyritään lisäämään aktiivisella esiintymisellä niin 

kotimaassa kuin ulkomailla
‒ Liiketoimintaan on sitoutunut kohtuullisen paljon rahaa, mutta liikevaihdot ovat vielä pieniä ja tilikauden tulokset tappiollisia.

‒ Operaattoreiden ansaintamalli voi vaihdella eri operaattoreiden välillä, mutta taloudellisesti kannattavan ansaintamallin 
luominen/löytäminen on merkittävä liiketoiminnallinen riski. Toimiala ei vielä ole tunnistanut yhtäkään taloudellisesti merkittävästi 
kannattavaa ansaintamallia. 

‒ Liiketoiminta rahoitetaan vieraalla pääomalla sekä business enkeleiden sijoituksilla. Maksuvalmiuden ylläpitoon tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

12.9.2017[Esittäjän nimi]

21



Tyypillinen kulurakenne toimialan yhtiölle (3/3):

 Konsultointi

• Edellä mainittujen kolmen yritysryhmän lisäksi toimialalla työskentelee merkittävä määrä konsulttiyrityksiä, jotka konsultoivat 

sekä jokaisen edellä mainitun yritysryhmän itsenäisiä yrityksiä kuin viranomaisia toimialan yleisestä kehittymisestä. 

• Konsulttiyhtiössä merkittävin kululaji on henkilötyö. 

• Liikkuminen palveluna- konsultointi on pääosin vain pieni osa konsulttiyritysten koko palveluportfoliota. 

• Konsultoinnin kannattavuus riippuu sekä asiakkuudesta että konsultoinnin luonteesta 

12.9.2017[Esittäjän nimi]
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3. Kohdekaupunkien mahdollisuudet kestävien  

liikennepalveluiden käyttöönottoon



Jyväskylä

 Jyväskylän kaupunkiseudun yhteiskäyttöautojen ”markkina-alueen” laajentamisessa tärkeää on myös kaupungissa 
tehtävä yleinen kestävän liikkumisen brändäystyö sekä hyvä nykyinen työpaikkojen kanssa tehtävä yhteistyö.  
Keskeisimpänä kohderyhmänä ovat työikäiset kaupunkilaiset, jotka asuvat seudun taajama-alueilla ja/tai 
kaupunkiliikenteen reittialueella

 Yhteiskäyttöauton asiakashinnoittelun oltava kilpailukykyinen joukkoliikenteen kuukausikulujen ja auton 
käyttökulujen kanssa
• Yhteiskäyttöauton kuukausimaksun oltava ainakin alkuvaiheessa hinnoiteltu oman auton välittömien käyttökustannusten alle.

Kestävä muutos vaatii oman ajoneuvon käytön vähentämistä tai siitä kokonaan luopumista.

 Mitä kohdekaupungilta tarvitaan palvelujen mahdollistamiseksi?
• Pilottikumppanuuksien tarjoaminen (kaupungin omat yhteiskäyttöautot ja kiinteistökehitys)
• Riittävän pysäköintipaikkatarjonnan varmistaminen
• Muun liikennejärjestelmän tuki: tarve vahvalle joukkoliikennejärjestelmälle sekä pyöräilyinfralle uusien palvelujen taustaksi

‒ Kuluttajalla oltava keskenään kompensoivia vaihtoehtoja
‒ Liikennepalvelun hinnan lisäksi luotettavuus merkittävä muutostekijä

 Road show to 9.11.



Lahti

 Lahti tavoittelee palvelua segmentiltä, jonka kannattavuus kaupallisena toimintana on epävarmaa
• Alalla toimii start up -yrityksiä, joilla on valmiutta kehittää palvelukonsepteja, mutta suoraan kuluttajamarkkinoilta saadut eurot 

eivät riitä pilotoinnin jälkeen vielä kantamaan monia näistä palveluista
• Ala on vasta kehittymässä, samoin toimintamalli. Onko palvelulle markkinaa?
• Palveluiden yhdistäminen (mm. pyöränvuokraus) pysäköinnin yhteyteen voi parantaa liiketaloudellisia toimintamahdollisuuksia

 Keskimäärin pyöräilyn kulutusmenot ovat varsin alhaisia, enintään muutamia kymmeniä euroja vuodessa
• Pysäköintiratkaisun hintatasoa on korkea verrattuna nykyiseen keskimääräiseen kulutukseen
• Pyöräilyn aktiiviharrastajille kynnys pysäköintiin matalampi

 Mitä kohdekaupungilta tarvitaan palvelujen mahdollistamiseksi?
• Valmiudet pyöräpysäköinnin taloudelliseen tukeen?
• Lahden Pysäköinti Oy:n valmiudet pilotin tukemiseen?
• Pyöräilyinfran kehittäminen?
• Joukkoliikennetoimijan (LSL) yhteistyölupaus?

 Road show to 2.11. aamupäivällä



Tampere

 Työpaikoille, työnantajille ja työntekijöille tarjottava Tampereen kaupunkialueen joustava 
työasiamatkaliikennepalvelu on olemassa olevan toiminnan laajentamista uuteen käyttäjäryhmään
• Välitysinfra on perusrakenteeltaan olemassa – toiminta on toisissa käyttäjäryhmissä vakiintunutta

 Työnantajat ovat keskeisessä asemassa pilotin suunnittelussa
• Kokeiluun mukaan lähteminen edellyttänee tunnistetun tarpeen lisäksi tarkempia tietoja työasiamatkojen kustannusten ja 

aikasäästöarvioiden taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista
• Perustoiminta (Tuomi Logistiikka) on jo olemassa, jolloin, voidaan pilotti toteuttaa matalilla kustannuksilla ilman 

liiketoiminnallisia valmiuksia

 Kiinnostuksen ja palvelutarpeen määrittelyn jälkeen yhdessä pilottiyritysten kanssa olisi rakennettava MVP 
työasiamatkojen tilaus-, matka-, ja laskutusprosesseihin

 Mitä kohdekaupungilta tarvitaan palvelujen mahdollistamiseksi?
• Pilotin käytännön rakentaminen (mm. käyttöliittymät kyydin tilaukseen ja laskujen käsittelyyn)
• Kyytien osittainen rahoitus? 

‒ Kyytien on ainakin pilottivaiheessa oltava edullisia käyttää, ja toisaalta palvelun saatavuuden on oltava hyvällä tasolla
• Työpaikkojen saavutettavuuden parantaminen (mm. joukkoliikenne ja pyöräily), jotta työasiamatkojen kulkutapamuutos johtaisi 

vaikutuksiin myös työmatkoilla
 Road shown sijasta kyselytutkimukset, joista ensimmäinen on auki 7.9.-4.10.



Turku

 Potentiaaliset tavaralajit citylogistiikkapilottiin
• Paketit (palvelupisteisiin, ei suoraan asiakkaalle), verkkokaupan toimitukset
• Laboratorionäytteet
• Lääkkeet ja muut apteekkituotteet
• Lähiruoka
• B2B-markinnassa suurin potentiaali, suoraan asiakkaalle tehtävissä kuljetuksissa ei potentiaalia
• Kauppakeskusten sisäinen logistiikka
• Lisäpotentiaalia voidaan saada kaupungista lähtevän tavaran kuljetuksista, paluulogistiikasta ja kierrätyksestä

 Mitä kohdekaupungeilta tarvitaan palvelujen mahdollistamiseksi?
• Keskustelun käynnistäminen yritysten välillä ja toiminnan koordinointi
• Tilojen osoittaminen ja tarvittaessa vuokraaminen (jakeluasemat)
• Yritysten neuvonta ja avustaminen toiminnan käynnistämisessä
• Taloudellinen tuki esim. hankeavustukset (esim. ”Vihreä bonus” citylogistiikkaa suosiville yrityksille?)
• Toiminnan tukeminen erityisjärjestelyillä (esim. pysäköintiluvat)
• Kaupungin omien kuljetusten kilpailutusperusteet

 Miten/minne uusi bisnes voisi muodostua & missä mittakaavassa?
• Turun kantakaupunki / rajattu alue kantakaupungin sisällä
• Turun satama
• Kauppakeskusten sisäinen jakelu (pienemmän mittakaavan bisnes)

 Road show ti 31.10. iltapäivällä
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