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DHL -seinä / Ehdotus A

DHL:n keltainen 
yhdistyy CityHUBin 
hiilenharmaaseen 
luoden kontrastia. 

Kuvituksessa oleva 
nuoli ohjaa asiakkaita 
sisäänkäynnille.

Pyöräkuriiri-kuvitus tukee energiatehokasta pääviestiä sekä 
kertoo miten CityHUB käytännössä toimii

Rahoittajien logot näkyvästi 
asiakassisäänkäynnin vieressä

Lasiseinän takana 
näkyy Ehdotus A 
asiakastilasta

Yhteistyökumppaneiden logot

TURKU  
TAMPERE  
HELSINKI

TURKU
TURUN KAUPUNKI

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Kehitämme 
kaupunkien keskusta-

alueiden jakeluliikennettä 
uudenlaisten 

jakeluratkaisujen ja 
palvelukonseptien avulla

jari.hietaranta@turkuamk.fi 040 047 9740jere.lumikko@turku.fi 040 184 7328

KESTÄVÄ
KANNATTAVA

ÄLYKÄS

DROONIT
 KAUPUNKILOGISTIIKASSA

LÄHIJAKELUASEMA 

TOIMITUKSIA YRITYKSILLE
SÄHKÖRAHTIPYÖRÄLLÄ

KEVYTKULJETUSKOKEILU
TUKKUTORIN ALUEELLA

CITYHUB 
–  LÄHIJAKELUASEMA 
TURUN PUUTORILLA

PAKETTIEN JAKELUA 
SÄHKÖRAHTIPYÖRÄLLÄ 
KUPITTAAN ALUEELLA 

MIKSI?
Ratkaisu viimeisen kilometrin 
kevyeen ja päästöttömään 
kuljetusmuotoon 
polkupyörien tai sähköisten 
kuljetusvälineiden avulla. 

MITEN?
Jakeluautot jättävät
 keskusta-alueelle saapuvat 
lähetykset lähijakeluasemalle, 
josta ne jaellaan eteenpäin 
kevyellä kalustolla. 

MIKSI?
Turussa ei ole aiemmin 
kokeiltu yritysjakelua 
kevyellä kalustolla. Nyt 
selvitetään toiminnan 
liiketoiminnallisia 
reunaehtoja.

MITEN?
 Kupittaan alueen yrityksille 
kuljetetaan standardipaketteja 
sähkörahtipyörällä 
Jakelu hoidetaan Turun 
ammmattikorkeakoulun 
Lemminkäisenkadun toimipisteellä 
sijaitsevasta rahtikontista.



TURKU  
TAMPERE  
HELSINKI

FORUM VIRIUM

TAMPEREEN
AMMATTIKORKEAKOULU

HELSINKI
TAMPERE

Tavoitteenamme
on  parantaa

 turvallisuutta ja 
viihtyvyyttä 

keskusta-alueilla,
 tukea kaupunkien 

ilmastostrategioita 
ja tuottaa uusia 

liiketoiminta-
mahdollisuuksia

CITYLOGISTIIKKA.FI assi.rautanen@forumvirium.fi 050 411 9435 erkki.kiviniemi@tuni.fi 040 631 4080

TAMPEREELLA KEHITETÄÄN
DROONIEN KÄYTTÖÄ
KAUPUNKILOGISTIIKASSA

TUKKUTORIN
KEVYTKULJETUS-
KOKEILU

MIKSI?
Tavoitteena on, että 
kokeilujen avulla tarpeet ja 
tarjonta saadaan kohtaamaan 
optimaalisella tavalla uusien 
palvelumallien ja digitalisaation 
tarjoamien mahdollisuuksien 
myötä.

MIKSI?
Droonien kaupalliseen 
hyödyntämiseen logistiikassa 
liittyy moninaisia haasteita, 
joita pyritään ratkaisemaan
konkreettisten 
pilotointien kautta.

MITEN?
Kokeilun aikana kuljete-
taan erilaisia tuotteita 
sähköavusteisella tavara-
pyörällä ja sähköisellä kul-
jetusskootterilla Helsingin 
Tukkutorin ja kantakaupun-
gin alueilla. 

MITEN?
TAMK tarjoaa kokeilualustan, 
jota hyödyntämällä yritykset 
voivat pilotoida drooneihin 
pohjautuvia kuljetusratkaisuja. 
Lisäksi järjestetään yrityskoh-
taista koulutusta ja maksuttomia 
seminaareja sekä työpajoja.

MITÄ MUUTA 
KOKEILEMME 

JA PILOTOIMME?
Kiinnostaako 

yhteistyö?

CITYLOGISTIIKKA.FI
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Citylogistiikan uudet 
ratkaisut -hanke

1.8.2018–31.12.2020
Budjetti 1,3 M€


