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Abstract
Urbanization is a common phenomenon everywhere in the Western world. The aim of the new
Helsinki city plan is to expand and intensify the existing inner city. The dense urban structure is a
prerequisite for inner-city ambiance. Urban freight plays a big role in the city center's business life.
Without the service traffic, shops aren't able to and deliver services or products to customers.
Conflicts between urban freight and city ambiance will increase when the inner city is more
compact.
The purpose of this thesis was to investigate the challenges between the urban freight and city
ambiance in Iso Roobertinkatu and Mechelininkatu. The focus of this thesis is in the inner city
areas. Thesis' case scenarios are pedestrian zone in Iso Roobertinkatu and cycling lanes in
Mechelininkatu.
During the thesis there was a survey made concerning the distribution and maintenance of shops
in Mechelininkatu. The survey examined companies' distribution and maintenance characteristics.
In Iso Roobertinkatu there were three different surveys: an internet query for pedestrians and
cyclists, also companies and delivery personnel were interviewed.
By using information from European urban freight solutions, literature and surveys, the thesis
presents a few solutions to the problems for Iso Roobertinkatu and Mechelininkatu. A discussion
was held concerning the pros and cons of the solutions presented in the thesis. The thesis
introduced the challenges evolving from problems and solution efforts between the urban freight
and city ambiance. A need for further research also became apparent; for example extended
research on international cases and conducting equivalent research in other streets would be
found useful.
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1 JOHDANTO
Liikennesuunnittelu on tasapainoilua erilaisten arvovalintojen välillä. Asukkaiden ja
työssäkävijöiden liikkumisen sujuvuus ja toimivuus pitää taata sekä moottoriajoneuvoilla liikkumisen haittavaikutuksia vähentää. Tavaran liikkumisen helppous on tärkeää
elinkeinoelämän menestykselle. Kaupunkitilan viihtyisyys puolestaan parantaa kaupungin houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Tilan ja muiden resurssien rajallisuus asettavat
reunaehdot kaupunkirakenteen ja kestävän liikkumisen ratkaisuille.

1.1

Tutkimuksen tausta

Kaupungistuminen on voimakas ilmiö kaikkialla länsimaissa. Suomessa kehitys kulkee
jonkin verran Länsi-Eurooppaa jäljessä, mutta kyllä Suomenkin kaupungistumisaste on
noussut tasaisesti. UN DESA:n (United Nations, Department of Economic and Social
Affairs) laskelman mukaan Suomen kaupungistumisaste oli vuonna 2010 84 prosenttia,
kun taas vuonna 1960 se oli vain 55 prosenttia (UN DESA 2012). Kaupungistuminen
onkin ollut Suomessa nopeaa viime vuosikymmeninä. Kaupungeissa asuvan väestömäärän kasvaessa korostuu hyvin kaupunkien rajallinen pinta-ala, kun monet eri toiminnot
kilpailevat tilasta. Erityisen vähän tilaa on kaupunkien ydinkeskustoissa, joissa sijaitsee
suuri osa kaupungin toiminnoista.
Helsingin kaupungin väkiluku on noussut varsin tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana
(Kuva 1). Viime aikoina kasvu on ollut aiempaa voimakkaampaa ja sen ennustetaan
jatkuvan samanlaisena (Helsingin kaupungin tietokeskus 2013b). Kantakaupungin väkiluvun kasvu on hitaampaa kuin esikaupunkialueella, mutta pienikin kasvu luo paineita
kaupungin toimintojen yhteensovittamiselle.
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Kuva 1 Väkiluvun kehitys Helsingissä (Helsingin kaupungin tietokeskus 2013b)

Helsingin uuden yleiskaavan visiossa väkiluvuksi vuonna 2050 ennustetaan jopa 860
000 asukasta. Vision mukaan suunnittelussa suositaan myös sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa asuminen, työnteko ja palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan. (Helsingin
kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 2013a, 7–12) Tämä yhdistelmä luo väkisinkin
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yhteentörmäyksiä kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden välille, kun tavarankuljetus on välttämätöntä ihmisten lähiympäristössä.
Helsingin strategian tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna
2016 (Helsingin kaupunki 2013). Tavaran kuljetus yritykseen ja sieltä pois on erittäin
tärkeä osa yrityksen toimintaedellytyksiä, joten logistiikan toimivuudella on tärkeä rooli
strategian tavoitteen toteutumisessa. Strategian tavoitteena on myös edistää kestävää
liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä (Helsingin kaupunki 2013). Helsingin kantakaupunkia onkin tulevina vuosina tarkoitus kehittää erityisesti jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta. Kantakaupungin kadut ovat jo
nykyisellään ahtaat ja jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen aiheuttaa lisää ristiriitoja eri
kulkumuotojen välille. Paljon ristiriitoja aiheuttavia paikkoja muodostuu esimerkiksi
uusien pyöräkaistojen ja olemassa olevien kävelykatujen yhteyteen. Diplomityössä otetaankin tapausesimerkeiksi Mechelininkatu, jonne ollaan toteuttamassa pyöräkaistaa ja
Iso Roobertinkadun kävelykatu.
Helsingin kaupungin aiemmalla rajalla (ennen Östersundomin alueliitosta) vuorokausiliikenne on kasvanut suhteellisen tasaisesti 1970-luvulta alkaen muutamia notkahduksia
lukuun ottamatta. Tänä aikana vuorokausiliikenne on noin kolminkertaistunut vajaasta
200 000:sta ajoneuvosta vajaaseen 600 000:een ajoneuvoon. (Lilleberg&Hellman 2014,
12) Kantakaupungin rajan liikenne sen sijaan on laskenut vuoden 2001 huipun jälkeen,
mitä ennen se nousi tasaisesti (kuva 2). Vuonna 2013 liikennettä oli 9 prosenttia vähemmän kuin 2001, mikä tekee 35 000 ajoneuvoa vähemmän. (Lilleberg&Hellman
2014, 9)
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 3 on esitetty ajoneuvojakauma päiväaikana kantakaupungin rajalla vuosien 2011–2013 keskiarvona. Pakettiautojen osuus kaikista ajoneuvoista on noin 9 % ja kuorma- ja rekka-autojen osuus noin 3 %. (Lilleberg&Hellman
2014, 25) Kantakaupungin rajan ylitti syyskuussa 2013 arkivuorokautena noin 33 000
pakettiautoa, 7 000 kuorma-autoa ja 2 000 rekka-autoa (Lilleberg&Hellman 2014, Liitetaulukko 1). Kaikki paketti-, kuorma- tai rekka-autot eivät ole todennäköisesti tavaraliikenteen käytössä, mutta luvut antavat kuitenkin viitettä tavaraliikenteen määrästä.
Tavarankuljetukset ovat elinehto kaupunkikeskustojen elinkeinoelämälle, sillä ilman
huoltoliikennettä keskustan yritykset eivät kykene toimimaan ja tuottamaan palveluita
asiakkaille. Tavaroiden kuljetus ei siis ole tarve itsessään vaan kaikki lähtee liikkeelle
ihmisten tavaroiden ja palvelujen tarpeesta.
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Kuva 2 Ajoneuvoliikenteen kehitys vuosina 1971–2013 kantakaupungin rajalla (Lilleberg & Hellman
2014, 9)
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Kuva 3 Ajoneuvojakauma päiväaikana kantakaupungin rajalla vuosina 2011–2013. (Lilleberg&Hellman
2014, 27)
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1.2

Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaus

Diplomityön tavoitteena on tutkia Helsingin kantakaupungin tavaralogistiikan nykytilannetta ja kuinka sen ongelmakohtia voitaisiin ratkaista. Kaupunkilogistiikka-termi
rajataan tässä tutkimuksessa tarkoittamaan juuri Helsingin kantakaupungin tavaralogistiikkaa. Tutkimuksessa keskitytään kaupunkilogistiikan sekä jalankulun ja pyöräilyn
väliseen ristiriitaan. Erityistä huomiota kiinnitetään tavarankuljetusten vaikutuksiin
kaupunkiviihtyvyyteen. Työssä keskitytään vain tavaran jakelu- ja keräysliikenteeseen,
eli henkilökuljetus, saattoliikenne ja asiointiliikenne rajataan aiheen ulkopuolelle. Työssä tarkasteltavat tutkimuskysymykset ovat:




Miten kaupunkilogistiikka vaikuttaa jalankulkuun ja pyöräilyyn erityisesti kaupunkiviihtyvyyden näkökulmasta?
Miten kaupunkilogistiikan toimivuutta on kehitetty ja sen aiheuttamia häiriöitä
jalankulkijoille ja pyöräilijöille ehkäisty kansainvälisten esimerkkien valossa?
Miten kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteensovittamisen haasteet
ilmenevät Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Mechelininkadulla?

Kaupunkilogistiikan muissa tutkimuksissa on pääasiassa keskitytty taloudellisten vaikutusten pohtimiseen. Uusimmissa tutkimuksissa logistiikkaa on kyllä pohdittu kestävyyden kannalta. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin syvennytty ekologiseen kestävyyteen,
kun taas tässä diplomityössä pääpaino on sosiaalisella kestävyydellä. Työssä siis pohditaan sitä kuinka tavarankuljetukset vaikuttavat ihmisten yleiseen viihtyvyyteen kaupunkialueella.
Työ rajataan koskemaan Helsingin kantakaupunkimaisia alueita. Käytännössä rajaus
tehdään valitsemalla kaksi erilaista esimerkkialuetta Helsingin kantakaupungista. Niihin
tarkemmin perehtymällä saa yleiskäsityksen kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteensovittamisen ongelmakohdista. Esimerkkikohteiksi on valittu Iso Roobertinkadun kävelykatu ja Mechelininkatu, joilla esiintyy tai tulee esiintymään ristiriitaisuuksia kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden välillä.

1.3

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta, asiantuntijoiden sekä toimijoiden haastatteluita. Esimerkkialueisiin ja niiden toimijoihin tutustutaan tarvittavilla
maastokäynneillä. Kirjallisuustutkimuksen aineistona ovat tieteelliset tutkimukset, tutkimusraportit ja esimerkkikaupunkien käytännöt. Tietoja täydennetään asiantuntijoiden
sekä toimijoiden teemahaastatteluilla sekä ohjausryhmän kokouksissa saadulla tiedolla.
Diplomityön yhteydessä toteutetaan myös Internet-kysely Iso Roobertinkadun kävelykadusta.

1.4

Työn rakenne

Työn varsinainen sisältö jakautuu teoria- ja käytännön osuuteen. Teoreettisessa osassa
on tarkoituksena selvittää työn taustaa, jota käytetään hyväksi työn toisessa osassa ratkaisuvaihtoehtojen löytämisessä.
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Teoriaosuuden ensimmäisessä pääluvussa perehdytään ensin tarkemmin kaupunkilogistiikkaan, joka rajautuu tässä työssä kaupungeissa tapahtuvaan tavaralogistiikkaan. Toisessa luvussa puolestaan tuodaan esille kaupunkiviihtyisyyden teoriaa. Kaupunkiviihtyvyys-pääluvussa käsitellään kävelyä ja pyöräilyä, joita pidetään kaupungin viihtyvyyttä
hyvin tukevina kulkumuotoina. Neljännessä pääluvussa puolestaan esitellään joitakin
ulkomaalaisia kaupunkilogistiikan kehittämisratkaisuja.
Käytännön osuudessa tutustutaan ensimmäiseksi tavaralogistiikan nykytilanteeseen
Helsingin kantakaupungissa ja esitellään kaupungin tekemiä kaupunkilogistiikkaan ja
kaupunkiviihtyvyyteen liittyviä toimenpideohjelmia. Kuudennessa luvussa puolestaan
pureudutaan esimerkkialueisiin ja niiden ongelmiin. Ulkomaalaisten esimerkkien ja
ensimmäisissä luvuissa käsitellyn teoriapohjan avulla pyritään löytämään ratkaisumalleja kuhunkin tapaukseen. Ratkaisumalleja pohditaan aiemmassa vaiheessa tehtyjen toimija- ja asiantuntijahaastatteluiden pohjalta. Esimerkkialueiden ratkaisumalleja voidaan
käyttää hyödyksi kantakaupungin muita samankaltaisia alueita suunniteltaessa.
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2 KAUPUNKILOGISTIIKKA
Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään kaupunkilogistiikkaa. Alaluvuissa tarkastellaan
kaupunkilogistiikan syntyä, teoriaa, osallisia, sitä koskevaa lainsäädäntöä, ongelmia ja
tulevaisuuden trendejä.

2.1

Synty

Tavaroiden tuotanto ja kulutus tapahtuivat alun perin samassa paikassa ja historian kuluessa tämä toiminta siirtyi kaupunkeihin. Teollisen vallankumouksen myötä tuotanto ja
kulutus kuitenkin alkoivat eriytyä toisistaan ja globalisaation myötä tämä jako on entisestään kasvanut. Kun taloudellisten toimijoiden välille on kertynyt lisää etäisyyttä, on
jakelusta tullut yhä merkittävämpää toimintaa. (Abassi & Johnsson 2012, 93)
Tavaroiden kuljetus oli syntyehtona jo keskiaikaisen talouden kehittymiselle. Teollisen
vallankumouksen myötä tavarankuljetuksesta tuli laajan skaalan toimintaa. Aluksi parhaiten saavutettavat paikat sijaitsivat meren rannalla tai sisävesireittien varressa. (Hesse
2008, 1) Myöhemmin rautateistä tuli tärkeitä kuljetusreittejä. Seuraava suuri murros
tavaraliikenteessä tapahtui Yhdysvalloissa 1920-luvulla, kun tiekuljetukset alkoivat
kehittyä. Uusi ja joustava kuljetusmuoto mahdollisti katkeamattomat kuljetukset suoraan vastaanottajan ovelle. (Hesse 2008, 15–17)
Kaupunkien tavarankuljetukset ovat usein vain osa suurempaa logistiikkaketjua (Lindholm 2012, 16). Kaupungit ovat kuitenkin merkittävimpiä tavaravirtojen lähteitä ja kohteita. Taloudellinen toiminta on viime vuosikymmeninä alkanut siirtymään myös kaupunkien ulkopuolelle. Tavaroiden kuljettaminen kaupunkialueille on kuitenkin edelleen
oleellinen osa tavarankuljetuksia niin kauan kuin suuri osa kuluttajista asuu kaupungeissa. (Hesse 2008, 6–7)
Tavarankuljettaminen ei ole itsessään tarve, vaan kuljettaminen on vain tapa saada tavarat niitä haluaville. Tavaralogistiikka siis lähtee liikkeelle tavaran tarpeesta eikä kuljetustarpeesta itsestään.

2.2

Teoria

Kaupunkilogistiikka on logistiikan alakäsite. Logistiikka itsessään on laaja käsite, josta
löytyy useampia määritelmiä. Tässä työssä on valittu Hessen määritelmä logistiikasta
tarkempaan esittelyyn.
Hesse (2008) määrittelee logistiikan prosessiksi, johon kuuluu kustannustehokkaan tavaravirran suunnittelu, toteutus ja valvonta, raaka-aineiden, keskeneräisten ja valmiiden
tuotteiden varastointi sekä tiedot tuotteen kulkeutumisesta lähtöpisteestä kuluttajalle.
Alun perin logistiikkaa käytettiin sotilasoperaatioiden tarpeisiin, mutta nykyään sitä
käytetään tuotannon, jakelun ja kulutuksen optimointiin yrityksissä. Myöhemmin logistiikka alkoi kehittyä omaksi liiketoiminnakseen massakuljetusten myötä. Logistiikka
alkoi erilaistua ja irtautua tuotannosta sekä kulutuksesta. (Hesse 2008, 31)
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Logistiikan ensisijaisena tavoitteena on tuottaa lähetyksiä, jotka ovat määrällisesti ja
laadullisesti oikeanlaisia, oikeaan aikaan ja alhaisimmalla mahdollisella hinnalla.
Toiseksi logistiikka vaatii toimiakseen fyysistä toimintaa ja toimivaa infrastruktuuria,
hyödykkeiden kuljettamista muun muassa rekalla, laivalla, lentokoneella tai junalla,
varastoja, lajittelukeskuksia sekä toimittamista kuluttajalle. (Hesse 2008, 1)
Logistiikassa on viime aikoina tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Ensinnäkin
palveluyritysten määrä on kasvanut huomattavasti, mikä on lisännyt pienten ja arvokkaiden yksiköiden kuljetuksia. Tämä on vahvistanut myös huipputekniikan ja osaamisen
roolia. Toisaalta uusi tieto- ja viestintäteknologia luo paljon uusia mahdollisuuksia.
Kolmanneksi globalisaatio on muuttanut huomattavasti kehityksen, kasvun ja talouden
puitteita. Tuotanto on keskittynyt entistä enemmän kehittyviin maihin, joissa työvoima
on halvempaa ja sääntely vähäisempää. (Hesse 2008, 31–33)
Kaupunkilogistiikka on logistiikkaa uudempi käsite, minkä seurauksena sen määritelmä
on vakiintumattomampi (Kiiskinen 2013, 23). Kaupunkilogistiikkaa on alettu tutkimaan
tarkemmin vasta 1990-luvun alussa, kun tietoisuus sen merkityksestä nousi Euroopassa
(Ollivier-Dehaye & Ripert 1998). Taniguchi ym. (2001, 2–3) ovat tehneet kuitenkin
hyvän kaupunkilogistiikan määritelmän. He määrittävät kaupunkilogistiikan prosessiksi, jonka tavoitteena on optimoida yksityisten yritysten logistiikka ja kuljetustoimenpiteet kaupunkialueilla ottaen huomioon muu liikenneympäristö, ruuhkat,
energiankulutus ja taloudellisuus. Kaupunkilogistiikan tavoitteena on optimoida maailmanlaajuisesti logistinen järjestelmä kaupunkialueella huomioiden kustannukset ja
hyödyt niin yksityiselle kuin julkiselle taholle.

2.3

Osalliset

Kaupunkilogistiikassa on neljä tärkeää osallistahoa: elinkeinotoiminta (tehdas, tukkukauppias, vähittäiskauppias), kuljetusyritykset, asukkaat ja julkiset tahot. Jokaisella taholla on oma tapansa toimia ja reagoida. (Taniguchi ym. 2001, 3) Kaupunkilogistiikan
järjestelmä on kehitetty palvelemaan pääasiassa elinkeinotoiminnan tarpeita lähettää ja
vastaanottaa hyödykkeitä sekä kuljetusyrittäjiä, jotka tekevät kuljetukset. Kuljetusyrittäjien toimintaa rajoittaa julkisen tahon asettamat ehdot ja määräykset. Julkinen taho
huomioi ehtoja ja määräyksiä tehdessään elinkeinoelämän ja kuljetusyritysten tarpeiden
lisäksi myös asukkaiden toiveet sekä valtion ja kunnan tavoitteet. (Kiiskinen 2013, 25)
Osallistahot on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 4.
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Kuva 4 Kaupunkilogistiikan osalliset, muokattu lähteestä (Kiiskinen 2013, 25)

Elinkeinotoiminnan tarpeena on tuotteiden vastaanottaminen ja lähettäminen edelleen
(Kiiskinen 2013, 26). Elinkeinotoiminta on kuljetusyritysten asiakkaita, jotka haluavat
maksimoida saamansa palvelun tason. Palvelun tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat muun
muassa kustannukset, kuljetusaika, kuljetusten luotettavuus ja tiedon saatavuus. Tarkasti
määritellyt aikaikkunat kuljetuksille ovat yleistyneet. Tiukat aikaikkunat ovat johtaneet
kuljetusten määrän kasvamiseen ja kuormien pienentymiseen. "Juuri oikeaan tarpeeseen" (JOT) -kuljetusten (englanniksi Just-In-Time -kuljetukset) myötä luotettavuudesta
on tavaraliikenteessä tullut yhä tärkeämpi tekijä. Luotettavuuteen kuuluu luotto toimitettavien tavaroiden hyvään kuntoon ja toimitusten saapumiseen sovittuna aikana. (Taniguchi ym. 2001, 3–4)
Kuljetusyritykset pyrkivät minimoimaan jakeluun ja keräykseen liittyvät kustannukset
sekä maksimoimaan omat tuottonsa. Kuljetusyrittäjiltä vaaditaan nykyään korkeamman
tasoista palvelua alhaisemmilla kokonaiskustannuksilla. Kuljetusyrittäjien voi olla vaikea noudattaa edellisessä kappaleessa mainittuja tiukkoja aikaikkunoita kaupunkien
ruuhkaisilla kaduilla. (Taniguchi ym. 2001, 4) Suomessa kuljetusyritysten koko vaihtelee yhden auton yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Kuljetusyritysten henkilöstön määrä oli vuonna 2008 keskimäärin 4,6. Koon lisäksi kuljetusyritysten toimialan
laajuus ja erikoistumisen aste vaihtelevat runsaasti. (Kiiskinen 2013, 26)
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Asukkaiden ryhmään määritellään kuuluvaksi ihmiset, jotka asuvat, työskentelevät tai
käyvät ostoksilla kaupungissa. He eivät halua suuria jakeluajoneuvoja paikallisille kaduille, vaikka ne tuovatkin tuotteita juuri heidän käytettäväkseen. Asukkaat haluaisivat
minimoida liikenneruuhkat, melun, päästöt ja liikenneonnettomuudet omassa lähiympäristössään. Aikaikkuna, jonka aikana vähittäismyyjä haluaa saada tuotteensa voi olla
sama, jonka aikana jakeluliikenne häiritsee asukkaita eniten. (Taniguchi ym. 2001, 4)
Julkisilla tahoilla tarkoitetaan valtioita ja kuntia, eli osapuolia, jotka vastaavat ensisijaisesti kaupungin liikennejärjestelmästä, sen valvonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.
Julkiset toimijat luovat siis kaupunkilogistiikalle sen toimintaedellytykset. (Kiiskinen
2013, 26) Julkiset tahot pyrkivät turvaamaan kaupungin toimeentuloa lisäämällä sen
houkuttelevuutta yrityksille. Ne pyrkivät myös vähentämään liikenneruuhkia, kehittämään kaupunkiympäristöä viihtyisämmäksi ja lisäämään liikenneturvallisuutta. Julkisten tahojen pitäisi pystyä toiminaan puolueettomana osapuolena muiden kaupunkilogistiikan osallisten mahdollisissa ristiriitatilanteissa. (Taniguchi ym. 2001, 4)

2.4

Lainsäädäntö

Suomen tieliikennelaki säätelee tavaraliikenteeseen liittyvää ajoneuvon pysäyttämistä ja
pysäköimistä. Tieliikennelain 26 §:n 1 momentin mukaisesti ajoneuvot on pysäytettävä
ja pysäköitävä tien suuntaisesti ja kaksisuuntaisella tiellä tien oikealle puolelle sekä
mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä. Lisäksi 27 §:n 1 momentissa säädellään että
ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.
Tieliikennelaissa ja tieliikenneasetuksessa on listattu pysäyttämis- ja pysäköintikieltoja,
ja ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä ohjataan myös erilaisin liikennemerkein.
Ajoneuvon pysäköinnin ja pysäyttämisen ero on määritelty tieliikennelain 2 §:n 15 kohdassa: ajoneuvon pysäköinnillä tarkoitetaan ”ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai
ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista
tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten”.
Ajon keskeytys ja ajoneuvon seisottaminen sen kestoajasta riippumatta on siis muodollisesti pysäköintiä kaikissa niissä tapauksissa, joissa se ei palvele ajoneuvon kuormaamista taikka kuorman purkamista. Näin ollen paikoilla, joilla on pysäyttäminen kielletty, ajoneuvoa ei saa edes lyhytaikaisesti seisottaa. Paikoilla, joissa ajoneuvon pysäköinti
on kiellettyä, saa ajoneuvoa seisottaa ainoastaan lyhytaikaisesti siihen nousemista tai
siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.
Pysäyttämiseen liittyvässä toiminnassa on lisäksi huomioitava, että tieliikennelain 29
§:n mukaisesti ajoneuvon ovea ei saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka
sitä kuormata tai sen kuormaa purkaa siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai tarpeetonta
haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle. Kielto olla aiheuttamatta vaaraa tai tarpeetonta haittaa tai estettä liikenteelle on siis aina ensisijainen tienkäyttäjän velvollisuus.
Asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä (1257/1992) kielletään moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeeton joutokäynti eli ajoneuvon jättäminen käyntiin ajoneuvon kuorman
purkamisen tai kuormaamisen ajaksi on kiellettyä. Asetuksen 5 §:n mukaisesti moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei
ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia.
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Ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti on tieliikennelain 27 §:n mukaan kiellettyä
muun muassa jalkakäytävällä, pyörätiellä, suojatiellä, risteyksessä, maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta, sekä alikäytävässä ja tunnelissa. Ajoneuvon saa
kuitenkin erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja
pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman
purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan
saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan,
jossa se ei häiritse muuta liikennettä.
Tieliikennelain 33 a §:n mukaisesti kävelykadulla ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun
varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista
yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on
kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on
liikennemerkin mukaan sallittu. Mikäli huoltoajo sallitaan liikennemerkin lisäkilvellä,
tieliikenneasetuksen 21 §:n merkin 872 mukaisesti sallittua on myös jakeluliikenne sekä
sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen
syyn takia ole kohtuullista edellyttää. Lisäkilpi sallii myös kävelykadulla olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä. Kyseinen lisäkilpi koskee siis ajoneuvon pysäyttämistä nimenomaisesti tietynlaisten tavaroiden kuljetusta varten –ajoneuvon pysäköintiä kyseinen lainkohta ei siis
salli.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä tieliikennelain kokonaisuudistushankke, jossa otetaan kantaa myös jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköimiseen ja pysäyttämiseen. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston esittämä kanta on, että uudessa tieliikennelaissa tulisi jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköinnin ja pysäyttämisen olla kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 25)
Kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen taustalla on jalkakäytävillä ja pyöräteillä pysäköimisen aiheuttamat häiriöt. Nykyistä lakia tulkitaan löyhästi ja pysäköinti jalkakäytävillä ja pyöräteillä on näin ollen yleistä. Kannanoton tarkoituksena siis olisi luopua
nykyisessä laissa olevasta poikkeussäännöksestä, jonka mukaan ajoneuvon saa pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle kuormaamisen tai kuorman purkamisen tai siihen nousemisen tai siitä poistumisen vuoksi. Pysäyttämiskiellosta voisi siis tulevaisuudessa
poiketa vain liikennemerkillä. Välttämättömissä paikoissa jalkakäytävälle tai pyörätielle
voitaisiin liikennemerkein osoittaa pysäköinti- tai pysäyttämispaikkoja, jotka on varattu
jakeluliikenteelle.

2.5

Ongelmat

Erityisiä haasteita kaupunkilogistiikalle luovat kaupunkien keskustojen ahtaat kadut,
suurten liikkujamäärien aiheuttamat ruuhkat, käyttörajoitukset, liiketilojen huono saavutettavuus sekä melu-, päästö- ja alueiden viihtyvyysnäkökulmat. Kuljetukset osaltaan
taas lisäävät liikenteen häiriöitä ja ruuhkia. Kaupungin logististen toimintojen kenttä on
hyvin moninainen. Kuljetettavien tuotteiden koko voi vaihdella kirjekuoresta flyygeliin
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ja tyypiltään tuote voi olla ongelmajätteistä elintarvikkeisiin. Kuljetuksilla voi olla myös
hyvin erilaisia aikataulullisia vaatimuksia. Ongelmien ratkaisussa tulee huomioida niin
taloudelliset ja toiminnalliset näkökulmat kuin sosiaaliset ja ekologisetkin. (Helsingin
kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 8; OECD 2003, 8)
Abassi & Johnsson (2012, 95–96) määrittelevät kaupunkilogistiikan tärkeimmiksi haasteiksi innovoinnin, integraation ja informaation. Kaupunkilogistiikkaa kehitettäessä tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, vahvaa yhteistyötä toimitusketjun osapuolten välillä
sekä tietoa, jolla voidaan luoda tehokas kaupunkilogistiikkajärjestelmä.
Tavarankuljetuksissa on paljon osallisia, mikä tekee ongelmien käsittelystä ja ratkaisemisesta paljon monimutkaisempaa. Toimijoita ovat muun muassa logististen palveluiden tarjoajat, kuljetusliikkeet, elinkeinoelämä (kaupat, ravintolat, toimistot, teollisuus,
yms.), asukkaat, viranomaiset ja tutkijat. Tavaraliikenteen monimuotoisuutta lisää vielä
kuljetusten monivaiheisuus. Vaiheita ovat esimerkiksi uudelleenlastaus, pakkaus, osien
uudelleen järjestely, lajittelu, koordinointi, varastointi, käänteinen logistiikka (kierrätys,
uudelleenpakkaus, kunnostus, jätteiden käsittely). Rahdin kuljetuksissa käytetään myös
monia jakelukanavia, jotka saattavat muuttua hyvin lyhyellä varoitusajalla. (Abassi &
Johnsson 2012, 94)
Tavaraliikenne aiheuttaa ympäristöongelmia, kuten päästöt, melu, tärinä. Kuljetusajoneuvojen suuri koko ja ajoradalta lastaus/purku aiheuttavat myös onnettomuuksia. Tavaraliikenteen kuluttaman polttoaineen (öljyn) määrä on merkittävä ja kasvaa jatkuvasti.
(OECD 2003, 9) Liikenteen ympäristövaikutukset korostuvat kaupunkien keskustoissa,
koska tiiviillä alueella on suhteessa paljon liikennettä ja näin ollen myös sen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Keskustojen suuren asukastiheyden myötä haitallisista vaikutuksista kärsii suuri määrä ihmisiä. (Kiiskinen 2013, 39; Ollivier-Dehaye & Ripert 1998)
Kaikki kaupunkilogistiikan ympäristöhaitat vaikuttavat osaltaan keskusta-alueiden kaupunkiviihtyvyyteen.
Ympäristöhaitat voi jakaa vaikutusalueensa perusteella kolmeen kategoriaan: paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin vaikutuksiin. Paikallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi
pakokaasuista aiheutuvat välittömät terveyshaitat, rakenteiden likaantuminen ja rapautuminen sekä jalkakäytävälle pysäytetyn jakeluauton estevaikutus. Alueellisia vaikutuksia ovat muun muassa rehevöityminen ja happamoituminen. Globaaleja haittoja ovat
puolestaan kasvihuoneilmiön voimistuminen ja otsonikato. (Kiiskinen 2013, 39)
Melulla on suuri merkitys siihen, kuinka viihtyisäksi ihminen kokee tietyn kaupunkitilan. Meluisassa ympäristössä ihminen ei halua viettää aikaa. Kiiskisen (2013, 40) mukaan melu aiheuttaa herkästi terveyshaittoja. Matalampikin melutaso voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja melun luoman stressin ja unenpuutteen myötä. Juuri näiden välillisten vaikutusten seurauksena melu koetaan Suomessa pahimmaksi liikenteen aiheuttamaksi haitaksi ja sitä aiheuttaa erityisesti raskaampi kalusto, jota kaupunkilogistiikka
erityisesti käyttää.
Kaupungin keskustan rajallisen tilan jakaminen on aina kompromisseja eri sidosryhmien tavoitteiden välillä. Kaupunkilogistiikan kuljetuskalusto vaatii kokonsa vuoksi
enemmän liikkumatilaa ja kalustoa voi olla hankala täyttää ahtaassa kaupunkiympäristössä. Väljät liikennealueet haittaavat muuta toimintaa ja vaikeuttavat viihtyisän ympä-
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ristön luomista. (Kiiskinen 2013, 41) Jakeluliikenteelle taas ongelmana on kilpailu katutilasta muiden ajoneuvojen kanssa, mikä näkyy selkeästi Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymän teettämästä jakeluliikenteen tutkimuksesta 2013-2014 (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 15-16). Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on
esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 5. Tuloksista voi havaita, että selvästi suurin osa pakettiauton viivästyksistä johtuu pysäköintipaikan löytämisen hitaudesta.
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Kuva 5 Jakeluajoneuvojen viiveiden syyt ja yleisimmät pysäyttämispaikat (Räty 2014)
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Jotkin tulevaisuuden trendit tulevat varmasti luomaan lisää ongelmia kaupunkilogistiikalle, mutta ne luovat myös uusia mahdollisuuksia. Tällaisia trendejä ovat muun muassa
verkkokauppa, JOT (juuri oikeaan tarpeeseen) ja kehittynyt tieto- ja viestintäteknologia
(Abassi & Johnsson 2012, 95).
Alun perin JOT tarkoitti käytännössä prosessia, jossa tavarankuljetuksien frekvenssiä
lisättiin, jotta saatiin yritysten varastot mahdollisimman pieniksi. Käytännön kehittyessä
yritykset ovat pystyneet karsimaan sekä varastointi- että kuljetuskustannuksiaan. Tässä
ovat auttaneet kehittynyt tieto- ja viestintäteknologia (ICT). Teknologia mahdollistaa,
että yritykset tietävät ajantasaisesti, missä tilattu tuote on tulossa. JOT on kuitenkin johtanut pienempiin kuljetusyksiköihin ja kuljetusten toistumistiheyden kasvuun. Se on
myös lisännyt kuljetusten luotettavuuden ja nopeuden tärkeyttä, mikä puolestaan asettaa
uusia vaatimuksia infrastruktuurille. (Hesse 2008, 34) Vähittäiskauppa siis vähentää
kulujaan pienentämällä varastotiloja ja varastoitavien tavaroiden määrää. Tämän surauksena kuljetusten vaatimukset ovat tiukentuneet ja kuljetusyrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia. Myös viime aikoina lisääntynyt sähköinen kaupankäynti vaatii nopeita
ja luotettavia toimituksia. (OECD 2003, 8)
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3 KAUPUNKIVIIHTYVYYS
Kaupungin viihtyvyys on sitä kuinka mukavaksi ihminen tuntee olonsa. Ympäristön
turvallisuus ja terveellisyys vaikuttavat erityisen paljon siihen kuinka viihtyisäksi alue
koetaan. Myös ympäristön virikkeellisyys, visuaalinen ilme, luonnon- ja viherympäristön määrä sekä virkistysmahdollisuudet vaikuttavat ihmisten viihtyvyyteen. Sosiaalinen
ympäristö vaikuttaa myös osaltaan ihmisten kokemuksiin ympäristöstä. Sosiaaliseen
ympäristöön vaikuttavat muun muassa yhteisöllisyys, syrjintä, sosiaalinen tuki ja naapuruus. (Heltimo 2003, 67)
Gehlin (2010, 6–7) mukaan kaupungit tulisi suunnitella ihmisten mittakaavassa. Saman
ajatuksen esitti aikanaan jo Jane Jacobs vuonna 1961 (Martin 2006). Jacobs taisteli aikanaan autovaltaista suunnittelua vastaan ja toi esille sitä kuinka katujen ja muiden julkisten tilojen tulisi olla eläviä. Hänen mukaansa elävyyttä lisäävät kaupunkiympäristön
tiiviys, kerroksellisuus, monimuotoisuus ja pienipiirteisyys.

3.1

Kaupunkiviihtyvyyden tekijät

Gehlin (2010, 6-7) mukaan kaupunkisuunnittelun pohjana tulisi olla alueita käyttävien
ihmisten tarpeet ja suunnittelun avulla elinympäristöistä pitäisi tulla eläviä, turvallisia,
kestäviä ja terveellisiä. 2000-luvulla nämä ihmisten tarpeet on huomioitu aiempaa paremmin, mikä näkyy muun muassa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä ylipäätään
kaupunkielämän lisääntyvänä huomioimisena suunnittelussa.
Speck (2012, 11) puolestaan käsittelee sitä kuinka kaupungista saa mahdollisimman
kävelijäystävällisen. Hän on Gehlin tavoin määritellyt neljä adjektiivia jotka kuvaavat
optimaalista kävely-ympäristöä; käytännöllinen, turvallinen, mukava ja mielenkiintoinen. Käytännöllisellä hän tarkoittaa sitä, että kaiken päivittäin tarvittavan tulisi olla kävelijälle helposti saavutettavissa, olla niin sanotusti käden ulottuvilla. Turvallisuus on
turvaa onnettomuuksia vastaan, mutta myös turvallisuuden tunnetta. Kadut ja rakennukset tulisi sijoittaa niin että katutiloista muodostuisi kuin olohuoneita, siis mukavia. Avaria ja autioita tiloja tulisi välttää. Mielenkiintoisella hän tarkoittaa sitä, että ympäristön
tulisi olla vaihtelevaa ja elämisen merkkien pitäisi näkyä selvästi.
Gehlin ja Speckin painotukset poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta perusajatus
niissä on sama. Työssä otetaan Gehlin jako pohjaksi ja käsitellään kaupunkiviihtyvyyttä
hänen luomansa kriteeristön pohjalta. Seuraavissa kappaleissa kerrotaankin tarkemmin
elävän, turvallisen, kestävän ja terveellisen ympäristön ominaisuuksista, tuoden mukaan
muidenkin kirjoittajien ajatuksia. Kappaleissa käsitellään ominaisuuksia erikseen, mutta
todellisuudessa ne kietoutuvat yhdeksi vyyhdeksi, jota on turha erotella.

Elävä
Toimintojen sekoittaminen nähdään nykypäivänä tärkeänä keinona elävän kaupunkiympäristön luomisessa. Teollistumisen ja kaupungistumisen alkuaikoina asia ei kuitenkaan
ollut näin, sillä silloin kaupunkisuunnittelun tavoitteena oli erotella eri toiminnot toisistaan. Kaavoitus onkin englanniksi zoning, mikä kuvaa hyvin sen alkuperäistä tarkoitusta
eli toimintojen erottelua omille vyöhykkeilleen. (Speck 2012, 105)
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Speckin (2012, 164–165) mukaan korttelien riittävän pieni koko on tärkeä edellytys
alueen kävelijäystävällisyydelle ja näin ollen myös elävyydelle. Yhdysvaltojen ja Euroopan kävely-ystävällisissä kaupungeissa kortteliväli on alle 200 jalkaa eli 60 metriä.
Lyhyt kortteliväli ei automaattisesti luo kävelijäystävällistä ympäristöä, mutta tarjoaa
paremmat edellytykset sille. Esimerkiksi Los Angelesin korttelivälit ovat suhteellisen
lyhyet, mutta se on kuitenkin autokaupunki. Lyhyet korttelivälit omaavasta kaupungista
voidaan siis tehdä niin sanottu autokaupunki, mutta pitkistä kortteliväleistä on kuitenkin
vielä vaikeampi tehdä elävää ympäristöä. Pienet kortteliyksiköt mahdollistavat kävelijälle useamman reittivaihtoehdon ja näin ollen kävelijä voi poiketa helpommin matkan
varrella haluamissaan kohteissa. Välietapit myös saavat kävelijän kokemaan matkan
lyhyemmäksi.
Kävelevät ja pyöräilevät ihmiset luovat edellytyksen elävälle kaupungille. Kävelevät ja
pyöräilevät ihmiset viipyvät pidempään kaupunkialueella ja jäävät myös muita kulkumuotoja herkemmin viettämään aikaa kaupunkiin. Ihmiset tulevat sinne missä on jo
ihmisiä. He valitsevat elävämpiä alueita kulkuympäristöikseen, sillä ne tuntuvat turvallisemmilta ja ovat mielenkiintoisempia. Alueen elävyydelle täytyy olla alullepanija,
elävyys on nimittäin itseään ylläpitävä kehä. Jotain tapahtuu, koska jotain tapahtuu,
koska jotain tapahtuu. Kehä voi myös kääntyä päinvastaiseksi; mitään ei tapahdu, koska
mitään ei tapahdu, koska mitään ei tapahdu. (Gehl 2010, 6 25, 65)
Elävyyden kannalta on tärkeää, että kaupunki on suunniteltu ihmisen mittakaavassa.
Kaupungin tulee myös tarjota ihmisille hyvät olosuhteet kävelyyn, seisoskeluun, istumiseen, ympäristön tarkkailuun, kuuntelemiseen sekä puhumiseen. Jos tila luo näille toimille edellytykset, ihmiset jäävät mielellään viettämään sinne aikaa. (Gehl 2010, 22,
118) Speckin (2012, 246) mukaan pelkästään ihmisten mittakaavassa suunnittelu ei riitä, vaan ympäristön vaihtelevuus on tärkeää. Vaikka tietyn näköinen rakennus olisi ihmisistä erityisen miellyttävä, kyllästyvät he siihen suurina määrinä.
Elävän kaupungin ei tarvitse kuitenkaan olla aktiivinen ja vilkas joka paikassa, myös
rauhallisia ja hiljaisia alueita tarvitaan. Optimaalisessa kaupungissa tulisi olla rauhallisia
ja eläviä alueita sopivassa suhteessa. (Gehl 2010, 89)
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 6 on esitetty kuvallisesti alueen elävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kapeat yksiköt, useat ovet, suuret ikkunat, pystysuorat kuviot julkisivuissa tekevät ympäristöstä kävelijän kannalta mielenkiintoisemman. Elävässä ympäristössä on paljon nähtävää, koettavaa, asioita joiden ansiosta kulkija hidastaa vauhtiaan tai
saattaa pysähtyä. (Gehl 2010, 78–79)
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Kuva 6 Kaupunkiympäristön elävyyteen vaikuttavia tekijöitä (Gehl 2010, 78)
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Turvallinen
Turvallisuuden nimissä autoliikenteelle ja pysäköinnille on varattu nykysuunnittelussa
entistä enemmän tilaa. Liikenneratkaisut tulisi tehdä kuitenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden etu ensisijaisesti huomioiden. Jalankulkijoiden tulee pystyä liikkumaan mukavasti ja turvallisesti. Muut liikennemuodot tulevat vasta sitten. (Gehl 2010, 91–93)
Autolla ajamista ei kuitenkaan pitäisi Speckin (2012, 97–99) mukaan kieltää kokonaan,
sillä se johtaa helposti toimimattomaan ratkaisuun. Yhdysvalloissa esimerkiksi toteutettiin 1960- ja 1970-luvulla noin 200 autotonta kävelykatua ja niistä vain noin 30 on enää
jäljellä. Hänen mukaansa autoilijat voi toivottaa tervetulleiksi kaupungin keskustaan,
kunhan ne liikkuvat jalankulkijoiden ehdoilla.
Speckin (2012, 174) mukaan turvallisimpia ovat ne kadut jotka tuntuvat turvattomimmilta, sillä niillä autoilijat ovat tarkkaavaisia ja varovaisia. Shared space onkin uudenlainen ratkaisu, jossa kadulta poistetaan liikennemerkit ja kulkumuotoja erottelevat rakenteet. Kaikki kulkumuodot liikkuvat siis niillä sekaisin/rinnakkain ja kaikkien tekemät ratkaisut perustuvat jatkuvaan katsekontaktiin liikkujien välillä. Tämä voi johtaa
kuitenkin tilanteisiin, jossa jalankulkija alttiimpana osapuolena on erityisen varovainen,
eikä näin ollen voi liikkua vapaasti. (Gehl 2010, 93)
Kadun leveys vaikuttaa paljon sen turvallisuuteen. Jalankulkijan on paljon turvallisempi
ylittää katu, jossa on vain yksi kaista suuntaansa verrattuna useampikaistaiseen katuun.
Kapeat kadut myös alentavat tehokkaasti autoilijoiden nopeuksia. (Speck 2012, 166,
169)
Turvallisuuteen kuuluu myös sosiaalinen turvallisuus. Elävät kadut lisäävät alueen turvallisuutta, sillä aktiivinen elämä katujen varsilla vaikuttaa koettuun turvallisuuteen.
Vilkkaalla alueella on enemmän vahtivia silmiä ja asuntojen ikkunoista kajastavaa valoa. Asuntojen sijoittaminen aivan kaupunkien keskustoihin siis lisää keskusta-alueen
turvallisuutta. Jos asunnot sijaitsevat kuitenkin liian korkealla, ei niistä ole riittävää
kosketuspintaa alas kadulle. Maantasokerrosten asunnot lisäävät siis kadun koettua turvallisuutta. (Gehl 2010, 99) Monet ihmiset varsinkaan Suomessa eivät kuitenkaan pidä
katutason asunnoista, sillä he kokevat niissä herkästi yksityisyyden puutteelliseksi.

Kestävä
Useissa kestävyyden määritelmissä se jaetaan ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen
kestävyyteen. Ympäristöministeriön (2013) määritelmän mukaan ekologinen kestävyys
on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista pitkällä aikavälillä luonnon
kestokykyyn. Taloudellinen kestävyys on puolestaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Sosiaalisessa
kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen
sukupolvelta toiselle.
Jalankulkijat ja pyöräilijät kuluttavat huomattavasti vähemmän ympäristön ehtyviä resursseja kuin autot. Liikkumiseen tarvittava energia on liikkujan itsensä tuottamaa ja
liikkuminen on muutenkin halpaa sekä päästötöntä. Auto kuluttaa 60 kertaa niin paljon
energiaa kuin pyöräilijä ja 20 kertaa niin paljon kuin jalankulkija sillä kuljettuun mat-
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kaan nähden. Jalankulkijat ja pyöräilijät eivät myöskään ruuhkauta samalla tavalla kaupungin katuja. (Gehl 2010, 105)
Gehlin (2010, 109, 91) mukaan tasa-arvo on osa sosiaalista kestävyyttä. Kaikilla ihmisryhmillä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus saavuttaa kaupungin julkisia tiloja ja liikkua
kaupungissa. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyy vahvasti myös tulevien sukupolvien
huomioiminen suunnittelussa. Kehittyneissä valtioissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota sosiaaliseen kestävyyteen. Niissä tulisi luoda hyvin toimiva ja viehättävä ympäristö kaikille. Elävän kaupungin ideologia tuo mukanaan myös sosiaalista kestävyyttä,
sillä sen ajatuksena on että kaupunki on hyvin saavutettava ja viehättävä kaikille ihmisille.

Terveellinen
Katupuilla on suuri merkitys jalankulkijoiden hyvinvoinnille ja ylipäätään kaupungin
elävyydelle. Ne tarjoavat suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta sekä keräävät hulevesiä
sekä ilman epäpuhtauksia. Katupuut ja ylipäätään kaikki vihreä ovat oleellisia kaupunkilaisten henkiselle ja ruumiilliselle terveydelle. Vehreän ympäristön on todettu vähentävän muun muassa stressiä, verenpainetta ja lihasjännitystä. (Speck 2012, 223–224)
Kävelyn ja pyöräilyn saamisella osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea on paljon myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia. Kävelyllä ja pyöräilyllä on myös myönteinen vaikutus
ihmisten aktiivisuuteen ja näin ollen elämänlaatuun. Autoistuminen ja niin sanottu
ovelta-ovelle -kulttuuri ovat aiheuttaneet kansanterveydellisen romahduksen monissa
maissa. Kävelyn ja pyöräilyn tullessa osaksi ihmisten jokapäiväisiä rutiineja syntyy
huomattavia säästöjä terveydenhuollossa. (Gehl 2010, 7, 114) Tanskassa on laskettu,
että jokainen 10 kilometrin pätkä uutta pyörätietä tuo kaupungille 1, 4 miljoonan euron
säästöt (Westermark 2013).
Lihasvoimaisella liikkumisella on kolmenlaisia terveysvaikutuksia; terveydenhoitokulujen säästöt, sairauspoissaolojen väheneminen ja yleisen hyvinvoinnin paraneminen.
Elintasosairaudet ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä ja säännöllinen arkiliikunta
on tehokas keino sairauksien ehkäisyyn. (Vaismaa ym. 2011, 20)

3.2

Kävely ja pyöräily

Gehl (2010, 7) määrittelee kestäviksi kulkumuodoiksi kävelyn, pyöräilyn ja julkisen
liikenteen. Nämä liikennemuodot luovat hyötyjä niin taloudelle kuin ympäristöllekin,
vähentämällä luonnonvarojen kulutusta, rajoittamalla päästöjä ja alentamalla melutasoa.
Viihtyisät julkiset tilat ja hyvä julkinen liikenne hyödyttävät kaikkia osapuolia.
Kävelijät ovat hyvin monimuotoinen liikkujaryhmä. Ryhmään kuuluvat muun muassa
lapset, vanhukset, sauvakävelijät ja koiran ulkoiluttajat. Kävelijöiden matkan tarkoitus
vaihtelee huomattavasti. Matkan tarkoituksena voi olla työ-, asiointi- tai opiskelumatka.
Myös liikunta tai vain oleskelu voi olla pääasiallisena tarkoituksena. Työ-, opiskelu- tai
asiointimatkaa tekevät valitsevat usein lyhyimmän mahdollisen reitin, kun taas ulkoilijoille ja oleskelijoille reitin viihtyisyys merkitsee enemmän. (Tiehallinto 1998, 15–16)
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Kävelijä voi vaivattomasti pysähtyä, vaihtaa suuntaa, pujotella, muuttaa nopeuttaan, tai
muuttaa kulkutapaansa esimerkiksi juoksuun, seisomiseen, istumiseen, tanssimiseen,
kiipeämiseen. Kävelytapoja on hyvin monia; nopea päämäärätietoinen kävely pisteestä
A pisteeseen B, rauhallinen kävely hiekkarannalla lämpimästä ilmasta ja auringonpaisteesta nauttien, lasten poukkoileva kulkutapa ja seniorikansalaisten päättäväinen ulkoilu
esimerkiksi sauvojen kanssa. Kävely ei ole vain yksi liikennemuoto vaan se on potentiaalinen alku monille muille aktiviteeteille. (Gehl 2010, 119–120)
Kävelynopeus riippuu hyvin paljon kävely-ympäristöstä ja olosuhteista. Esimerkiksi
avarilla toreilla nopeus laskee, kun taas kylmällä tai sateisella säällä nopeus kasvaa.
Kesällä kilometrin matkan käveleminen vie keskimäärin 14,2 minuuttia kun vastaava
luku on talvella 10,3 minuuttia. (Gehl 2010, 120)
Yleisesti 500 metriä pidetään matkana, jonka ihmiset ovat valmiita kävelemään. Kävelyvalmiuteen vaikuttaa paljon reitin laatu. Hyvälaatuisessa kävelyväylällä ja mielenkiintoisessa ympäristössä hyväksyttävä kävelymatka kasvaa. Pitkästyttävää reittiä ihmiset
puolestaan viitsivät kävellä vain 200–300 metriä. (Gehl 2010, 121)
Pyöräilijät ovat monipuolinen ryhmä niin ikäjakaumansa, taitojensa ja matkan tarkoituksen suhteen. Tärkeimpiä reitinvalintaperusteita pyöräilijöillä ovat reitin nopeus, suoruus ja vähäiset korkeuserot. Pyöräilijä pyrkii välttämään paljon pysähdyksiä sisältäviä
reittejä. Pyöräilijöihin luetaan polkupyöräilijöiden lisäksi nojapyöräilijät, potkupyöräilijät sekä potkulautailijat. Pyöräilijöiden nopeus vaihtelee välillä 10–35 km/h. Pyöräilijän
nopeus voi siis olla varsin kova, ja yllättävät kuopat, työmaat sekä irtohiekka voivat
aiheuttaa pyörällä kulkijalle vaaratilanteita. Esimerkiksi työmaiden epätasaiset pinnat
ovat varsin epämiellyttäviä pyöräilijöiden kannalta. Korkeat reunakivet ovat myös epämukavia, ja nojapyöräilijöille ne ovat mahdottomia ylittää (Tiehallinto 1998, 20–23)
Polkupyöräilijät edustavat erilaista ja jokseenkin nopeaa lihasvoimaisen liikenteen muotoa. Pyöräilijät ovat osa kaupunkielämää. Maailmassa on monia paikkoja joissa olosuhteet eivät ole otollisia pyöräilylle, esimerkiksi liian kuumat, kylmät/jäiset tai mäkiset
alueet. Näillä alueilla pyöräilyä ei pidetä realistisena vaihtoehtona. Tällaisillakin alueilla
on kuitenkin erinomaisia pyöräilykaupunkeja. Esimerkiksi San Franciscossa on vahva
pyöräilykulttuuri kaupungin mäkisyydestä huolimatta. Kylmissä ja kuumissa kaupungeissakaan ei ole kylmää tai kuumaa kaikkina vuoden päivinä, myös pyöräilylle otollisia päiviä löytyy. (Gehl 2010, 182)
Monet samat ominaisuudet, jotka tekevät paikasta miellyttävän kävellä tekevät siitä
myös miellyttävän pyöräillä. Pyöräilyverkon laatu on kriittinen tekijä pyöräilyn mukavuudessa. Mitä enemmän pyöräilijöitä on liikenteessä sitä paremmin autoilijat huomioivat heidät ja näin ollen onnettomuuksien määrä laskee. (Gehl 2010, 186)
Seuraavalla sivulla olevissa kuvissa 7 ja 8 on esitetty eri kulkumuotojen matkalukujen
ja kulkutapaosuuksien kehitys Helsingissä aikavälillä 2010–2014. Jalankulkijoiden kulkuosuus koko kaupungissa oli 34 prosenttia ja polkupyöräilijöiden 11 prosenttia vuonna
2014. Sekä matkaluvuissa että kulkutapaosuudessa voi havaita kasvua jalankulkijoiden
osalta. Polkupyöräilijöiden kulkutapaosuus on myös kasvanut, mutta matkaluku on puolestaan pysynyt ennallaan. (Taloustutkimus Oy 2014)
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Kuva 7 Eri kulkumuotojen matkalukujen kehitys Helsingissä aikavälillä 2010–2014 (Taloustutkimus Oy
2014, 5)

Kuva 8 Helsingin kulkutapaosuuksien kehitys aikavälillä 2010–2014 (Taloustutkimus Oy 2014, 10)
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4 ULKOMAISET KEHITTÄMISRATKAISUT
Tässä luvussa esitellään erilaisia ulkomaisia kehittämisratkaisuja kaupunkilogistiikan ja
kaupunkiviihtyvyyden yhteensovittamisen haasteisiin. Luvussa ei pohdita, kuinka ulkomaisia kehittämisratkaisuja voidaan soveltaa Helsingissä.
Siton tekemässä raportissa (Sito 2013, 29) Euroopassa käytössä olevat jakeluliikenteen
kehittämisratkaisut on jaettu seitsemään eri ryhmään; viranomaisohjaus ja valvonta,
infrastruktuurin tehokas käyttö, yhteistyö viranomaisten ja yritysten välillä, kaupunkien
tavaraliikenteen tietojärjestelmät, ympäristöystävälliset teknologiat, yhteislastaus- ja
logistiikkakeskukset ja toimitusketjujen kehittäminen. Ryhmittely on vain suuntaaantava, sillä jotkin ratkaisumallit saattavat kuulua useampaan ryhmään. Päähankkeeseen
saattaa esimerkiksi liittyä jokin tukeva toimenpide, joka kuuluukin tässä esitetyn luokittelun toiseen ryhmään kuin itse päähanke. Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty tarkemmin eri ratkaisuryhmiä ja kerrottu joitakin ulkomaisia esimerkkejä.

4.1

Viranomaisohjaus ja valvonta

Viranomaiset voivat ohjata kaupunkien tavaraliikennettä erilaisten rajoitusten ja kehittämistoimien avulla. Rajoitukset ovat aluerajoituksia, aikarajoituksia tai näiden yhdistelmiä. Pelkkiä aluerajoituksia ovat esimerkiksi Helsingissä jo käytössä olevat ympäristövyöhyke ja raskaan liikenteen rajoitusalue, joilla rajoitetaan määritellylle alueelle saapuvien ajoneuvojen ominaisuuksia. Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 5.4. Alueellisia
rajoituksia ovat myös erilaiset ruuhka- ja tienkäyttömaksut. Aluerajoituksen laajuus voi
vaihdella yksittäisistä kaduista kaupunginosiin tai jopa koko kaupunkiin.
Aikarajoituksilla puolestaan rajoitetaan aikaa ajoneuvojen pääsylle tietylle alueelle tai
rajoitetaan ajoneuvojen lastausaikaa. Aikaikkunat ovat tavara-ajoneuvoille asetettuja
aikarajoituksia, joiden puitteissa ne saavat saapua tietylle alueelle. Ne voivat koskea
kaikkia ajoneuvoja tai vain tavara-ajoneuvoja ja niitä käytetään alueilla joita halutaan
suojata tieliikenteen haitoilta. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kävelykadut tai asuntokadut. (Sito 2013, 30)
Alueelle saapumista koskevia aikarajoituksia käytetään usein kaupunkisuunnittelun keinona, sillä niiden asettaminen ja valvominen on selkeää. Ajoneuvoja voi sakottaa jos ne
ovat kielletyllä alueella sallitun aikaikkunan ulkopuolella. Lastauksen ja purkamisen
aikarajoitusten tehokas valvominen on puolestaan huomattavasti hankalampaa, sillä se
vaatii pysäköinnin keston seurantaa. Uudet tekniset ratkaisut voivat kuitenkin mahdollistaa tehokkaan valvonnan ilman suuria valvontahenkilökuntamenoja (Sito 2013, 33).

4.1.1 Barcelona
Vuonna 2003 Barcelona toteutti neljän kuukauden kokeilun yöjakelusta. Kokeilun päätarkoituksena oli selvittää hiljaisten yökuljetusten meluhaittoja. Kokeilussa kansallinen
kauppaketju Mercadona käytti keskustan liikkeidensä jakeluun erityisesti kehitettyjä
hiljaisia 40 tonnin rekkoja. Kokeilut toteutettiin ennen puoltayötä 23–24 ja aamuyöllä
05–06. Poliisin kadulla ja asuinhuoneistoissa mittaamissa melutasoissa ei ollut merkittäviä eroja öihin, jolloin kuljetuksia ei tehty. (Cosimo 2012)
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Vuonna 2010 Mercadona käytti 31 prosenttiin kuljetuksistaan hiljaisia rekkoja ja yritys
arvio että ajoneuvot viettävät 4 kertaa vähemmän aikaa kaupunkien keskustoissa kuin
aiemmin, vähentäen näin ruuhkia ja meluhaittoja. (Cosimo 2012)

4.1.2 Kööpenhamina
Kööpenhaminassa alkoi vuonna 2002 kahden vuoden kokeilujakso, jonka aikana yli
2 500 kg painavien jakeluajoneuvojen pysäköintiä vanhan kaupungin alueella rajoitettiin. Kokeilun tarkoituksena oli vähentää vanhan kaupungin kapeita katuja tukkivien
jakeluajoneuvojen määrää. Kaikkien painorajan ylittävien jakeluajoneuvojen tuli hankkia sertifikaatti, joka oikeutti pysäköimisen vanhan kaupungin alueella ilman pelkoa 68
euron sakosta. Sertifikaatteja oli kolmen tasoisia; vihreitä, keltaisia ja punaisia. (Sito
2013, 30–31) Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty sertifikaattien ominaisuuksia.

Taulukko 1 Eri sertifikaattien ominaisuudet (Sito 2013, 31).

Hinta
Voimassaoloaika
Ajoneuvon
erityisvaatimukset

Vihreä sertifikaatti Keltainen sertifikaatti Punainen sertifikaatti
44 €
44 €
7€
2 vuotta
6 kuukautta
1 vuorokausi
Moottori ei saa olla yli
8-vuotias.
Auton täyttöasteen
tulee olla vähintään
60%

Erityisoikeudet

Oikeuttaa käyttämään
20
erikoislastausaluetta

-

-

Vihreä ja keltainen sertifikaatti maksavat saman verran, mutta keltainen oli voimassa
vain 6 kuukautta vihreän kattaessa koko kokeilujakson. Keltainen lupa oli tarkoitettu
sellaisille ajoneuvoille, jotka eivät täytä vihreän sertifikaatin erityisvaatimuksia. Keltainen lupa ei myöskään oikeuttanut käyttämään erikoislastausalueita. Punainen lupa oli
puolestaan tarkoitettu satunnaisesti rajoitusalueella käyville jakeluajoneuvoille. (Sito
2013, 31)

4.1.3 Göteborg
Ruotsissa ympäristövyöhykkeistä määrätään tieliikennelaissa (SFS 1998:1276 ja SFS
2006:1208). Kaikkia ruotsin ympäristövyöhykkeitä siis koskevat samat säännöt. Ruotsissa ympäristövyöhyke on Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingborgissa, Lundissa,
Malmössä ja Mölndalissa. Göteborgin vyöhyke perustettiin vuonna 1996 kaupungin
ilmanlaadun parantamiseksi ja vuonna 2002 sen säädökset laajennettiin koskemaan
kaikkia raskaita ajoneuvoja niiden rekisteröintimaasta riippumatta. Vyöhyke sijaitsee
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Göteborgin keskustassa ja sen pinta ala on noin 15 km2. Alueen rajaus on esitetty kuvassa 9. (Männikkö & Salmi 2013, 37–38)

Kuva 9 Göteborgin ympäristövyöhyke (Männikkö & Salmi 2013, 37)

Rajoitusalueen perusajatuksena on, että alueella saa ajaa kaikilla raskailla ajoneuvoilla
vähintään kuuden vuoden ajan ajoneuvon ensirekisteröintivuodesta. Euro 2- ja Euro 3päästöluokkiin kuuluvilla ajoneuvoilla aikaraja on puolestaan kahdeksan vuotta. Euro 4
-päästöluokkaan kuuluvilla ajoneuvoilla saa ajaa ympäristövyöhykkeellä vuoteen 2016
saakka ja Euro 5 -päästöluokkaan tai EEV -päästöluokkaan kuuluvilla ajoneuvoilla vuoteen 2020 saakka. Ikärajoituksissa tehdään kuitenkin poikkeuksia, jos ajoneuvoon on
asennettu hyväksytty pakokaasujen vähennyslaite. (Männikkö & Salmi 2013, 38)
Poliisi on vastuussa ympäristövyöhykkeen ajoneuvojen valvonnasta. Ajo-oikeus osoitetaan tuulilasiin liimattavalla merkillä, jossa näkyy luvan voimassaoloaika, ajoneuvon
ensirekisteröintivuosi ja ajoneuvon rekisterinumero. Luvan hakeminen on maksutonta ja
se on voimassa kaikilla Ruotsin ympäristövyöhykkeillä. (Männikkö & Salmi 2013, 39)
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4.2

Infrastruktuurin tehokas käyttö

Olemassa olevaa infrastruktuuri voidaan hyödyntää varaamalla lastaussyvennyksiä keskusta-alueille, missä yrityksillä ei ole omia katu-alueen ulkopuolisia lastausalueitaan.
Lastaussyvennykset voidaan suunnitella juuri sopiviksi kyseisen alueen tarvetta silmällä
pitäen ja niiden käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa ajallisesti. (Sito 2013, 33)
Esimerkiksi Tanskan Aalborgissa toteutettiin lastaussyvennyksiä ahtaalle jalankulkualueelle. Ennen syvennysten toteuttamista lastaavat ja purkavat ajoneuvot tukkivat kyseisen katuosuuden. Useampi tavara-ajoneuvo voi kerrallaan pysähtyä lastaussyvennykseen, mikä helpottaa näin kadun ruuhkaisuutta. (Sito 2013, 33)
Lastaus- ja purkupaikoissa on usein ongelmana niiden luvaton käyttö tai ruuhkaisuus.
Yksityisautot voivat liikennesääntöjen vastaisesti pysäköidä syvennyksiin ja näin estää
niiden tarkoituksenmukaisen käytön. Keskeisillä paikoilla sijaitseviin syvennyksiin voi
olla myös ruuhkaa, kun useampi jakeluauto pyrkii samalle paikalle. Näihin ongelmiin
on pyritty löytämään ratkaisua erilaisilla tietojärjestelmillä, joista kerrotaan tarkemmin
luvussa 4.4. (Sito 2013, 33)

4.3

Yhteistyö viranomaisten ja yritysten välillä

Yhteistyö viranomaisten ja toimijoiden välillä on oleellista kaikkia ratkaisumalleja
suunniteltaessa. Useissa maissa on myös toteutettu projekteja joiden tarkoituksena on
vain tiiviimmän yhteistyön luominen viranomaisten ja liikeyritysten välille. Esimerkiksi
Isossa-Britanniassa on käynnistetty Freight Quality Partnership –ohjelma, jonka tavoitteena on edistää paikallisten yhteistyöfoorumeiden perustamista. Yhteistyöfoorumeissa
pyritään löytämään paikallisia ratkaisuja paikallisiin jakeluongelmiin. (Sito 2013, 34)
Hollanin Haagissa on puolestaan De Shone Stad –hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ongelmallisena pidettyä keskustan tavara- ja jätekuljetusten koordinointia. Hankkeen
yhteydessä sovittiin kaikkia osapuolia koskevista pelisäännöistä, joilla pyrittiin kehittämään jakelukuljetuksia ja jätteiden keräystä. Hankkeessa muun muassa sovittiin tarkat
aikarajat jakelulle, jätesiirroille, jätteen keräykselle ja kadun puhdistukselle koko kaupungissa. (Sito 2013, 34)

4.4

Kaupunkien tavaraliikenteen tietojärjestelmät

Erilaiset kaupunkiliikenteen tietojärjestelmät voivat parantaa liikenneturvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja vähentää kaupungin ruuhkaisuutta. Esimerkiksi Berliinissä, Lontoossa ja Pariisissa on liikenteen hallintakeskuksia, joissa käytetään useita tekniikoita.
Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi pysäköintipaikkojen käyttövalvonta, informaatio
vapaana olevista lastauspaikoista, liikennevalojen ajoituksen ohjaus, vaihtuvat opasteet,
matka-aikojen automaattinen mittaus rekisterinumeroiden tunnistamisen avulla ja reittiohjauspalvelut. (Sito 2013, 35)
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Kartta- ja reittiohjauspalvelun avulla kuljettaja voi etsiä parhaan reitin määränpäähänsä.
Reitinsuunnittelu voi huomioida ehdotuksessaan ajoneuvon ulottuvuudet ja näin esimerkiksi ohjata isot ajoneuvot kiertämään herkemmät alueet. Palvelu voi myös esimerkiksi näyttää lähellä määränpäätä sijaitsevat vapaat lastausruudut ja ruutuja koskevat
mahdolliset aika- ja kokorajoitukset. (Sito 2013, 35)

4.4.1 Wien
Lastauspaikkojen laiton käyttö viivästyttää helposti tavaroiden jakelukuljetuksia. Wienissä käytössä olevan seurantajärjestelmän tarkoituksena on valvoa lastauspaikkojen
asiatonta käyttöä ja näin ollen parantaa tavarankuljetusten edellytyksiä kaupungissa.
Järjestelmä kertoo reaaliaikaisesti, onko lastauspaikka varattu vai vapaa. Se myös kertoo jokaisen lastauspaikan ulottuvuudet ja sallitun lastausajan. Järjestelmään kuuluu
myös reittityökalu, joka auttaa jakeluauton kuljettajaa löytämään optimaalisen reitin.
Järjestelmä on asennettavissa android-puhelimeen. (Bestfact 2013)
Järjestelmään syötetään kohdeosoite ja paikannuksen avulla se suunnittelee reitin. Järjestelmä kertoo kuljettajalle vaihtoehtoiset lastauspaikat ensisijaisen paikan ollessa varattuna. Lastauspaikoille on asennettu sensorit, jotka tunnistavat onko paikka vapaa vai
varattu. Järjestelmään voidaan myös myöhemmin lisätä sovellus, jolla lastauspaikkoja
voi varata. (Bestfact 2013) Alla olevassa kuvassa 10 on havainnollistettu Wienin seurantajärjestelmän toimintaa.

Kuva 10 Wienin älykkäät lastauspaikat (Bestfact 2013)

4.5

Ympäristöystävälliset teknologiat

Tavarankuljetuksissa ympäristöystävälliset teknologiat liittyvät yleensä kuljetuksissa
käytettävään kalustoon. Virastot ovat jo pitkään tukeneet ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöä tavaraliikenteessä. Ajoneuvoja voidaan tukea erilaisten tutkimushankkeiden osana. Viranomaiset voivat myös antaa verohelpotuksia ja etuuksia vähäpäästöisille
ajoneuvoille. Esimerkiksi jotkut ruuhkamaksujärjestelmät tarjoavat alennuksia tai vapautuksen tavara-ajoneuvoille. (Sito 2013, 36)
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Ympäristöystävällisissä ajoneuvoissa on ongelmana suuret hankinta-, huolto ja käyttökustannukset sekä epäluotettavuus, joten niitten hankkiminen ei ole yrityksille taloudellisesti kannattavaa. Useimmat ympäristöystävällisten ajoneuvojen projektit perustuvatkin julkiseen tukeen ja yksityiset yritykset hankkivat niitä vain jos yhtiö saa siitä selvää
taloudellista hyötyä. (Sito 2013, 37)
Vähäpäästöisten autojen lisäksi tavarankuljetuskokeiluja on tehty muun muassa polkupyörillä, veneellä, raitiovaunulla tai hevosilla. Hankkeet ovat kuitenkin yleensä kaatuneet suuriin investointikustannuksiin ja pienten toimituserien aiheuttamiin ongelmiin.
(Sito 2013, 37)
Ympäristöystävällisten teknologioiden ei voi itsessään katsoa helpottavan jakeluliikenteen toimintaa, mutta niillä on tärkeä merkitys jakeluliikenteen haittojen vähentämisessä
ja kaupunkiviihtyvyyden lisäämisessä. Mitä vähemmän jakeluautot tuottavat melua ja
päästöjä, sitä miellyttävämpi kaupunkiympäristöstä tulee. Jakeluautot joutuvat liikkumaan myös usein kaupungin viihtyisyyden kannalta erityisen tärkeillä alueilla, esimerkiksi kävelykaduilla, missä muilla ajoneuvoilla ajaminen voi usein olla kiellettyä. Tällaisissa paikoissa jakeluajoneuvojen ympäristöystävällisyydellä on erityisen suuri merkitys.

4.6

Yhteislastaus- ja logistiikkakeskukset

Yhteislastauskeskukset ovat jakelukeskuksia, joihin useammat yritykset toimittavat tavaroita ja jossa tavarat yhdistellään suuremmiksi kertatoimituksiksi. Suuremmat toimitukset sitten kuljetetaan ympäristöystävällisemmillä tai hiljaisilla ajoneuvoilla lopulliselle asiakkaalle ruuhkaiseen kaupungin keskustaan. Keskukset mahdollistavat ajoneuvojen täyttöasteen parantamisen, reittien optimoinnin ja kuljetusten luotettavuuden parantamisen. (Sito 2013, 38)
Yhteislastauskeskukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: koko kaupunkia palvelevat
alueelliset keskukset, yhden omistajan keskukset, jotka palvelevat vain tarkkaan rajattua
toimintaa ja tiettyä projektia palvelevat keskukset. Projektia palvelevat keskukset ovat
esimerkiksi laajan työmaan rakennustarvikkeiden yhteislastauskeskukset. Monissa kaupungeissa on erityyppisiä yhteislastauskeskuksia. (Sito 2013, 38, 41, 42) Seuraavassa
alaluvussa esitellään Bordeauxin lähijakelupaikka joka palvelee kaupungin ydinkeskustaa.

4.6.1 Bordeaux
Bordeaux:ssa on käytössä lähijakelupaikkoja, joiden tarkoituksena on helpottaa kaupungin keskustan jakelua. Bordeaux:ssa on laajoja kävelyalueita ja kapeita katuja, joilla
jakeluliikenteen järjestäminen on ollut hyvin vaikeaa. Ensimmäinen lähijakelupaikka
perustettiin 2003, jotta uuden raitiovaunuverkon luominen kaupungin keskustaan olisi
mahdollista jakeluliikenteen puolesta. (Dablanc 2011, 153) Toinen lähijakelupaikka
toteutettiin puolestaan vuonna 2005 ja kolmas vuonna 2006 (Allen ym. 2007, 17).
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Jakelupaikat ovat siirtokuormausalueita, jotka on tarkoitettu 3–5 ajoneuvolle kerallaan.
Tavarat puretaan alueelle saapuvista ajoneuvoista ja ne kuljetetaan yrityksiin työnnettävillä käryillä, sähköajoneuvoilla tai polkupyörillä. (Allen ym. 2007, 17) Ensimmäisessä
vaiheessa alueella työskenteli yksi kokoaikainen työntekijä ja kaksi avustavaa jakelijaa.
Työntekijät avustavat ajajia kuorma-autojen pysäköinnissä ja jakelussa, ollen kuitenkin
koko ajan kuljettajien valvonnan alaisina, jottei heille muodostu vastuuta kuljetettavasta
tavarasta. (Dablanc 2011, 153–158)
Lähijakelupaikat ovat toiminnassa arkisin 9–17 ja lauantaisin 9–11(Allen ym. 2007, 17).
Kaupungissa on kielletty jakelupaikkojen vaikutusalueelle ajaminen lukuun ottamatta
aikaväliä 7–11. Kiellolla pyritään tehostamaan lähijakelupaikkojen käyttöä. Jakelupaikan henkilökunnan palkkaaminen oli kriittinen osa projektin onnistumista. Julkisen rahoituksen osuus oli projektin aluksi suuri, mutta muutaman vuoden kuluttua toiminta
siirtyi kokonaan yksityisen yrityksen vastuulle. (Dablanc 2011, 153–158) Vaikka lähijakelupaikat toimivat nykyään yksityisten yritysten voimin, vaativat ne toimiakseen
kaupungin pysäköinti- tai muuta julkista tilaa. Kaupunki vuokraakin alueet yrityksille
normaalia markkinahintaa halvemmalla. (Browne ym. 2012, 31)
Bordeaux:n lähijakelupaikat olivat ensimmäisiä Ranskassa, mutta tällä hetkellä samalla
periaatteella toimivia lähijakelupaikkoja on useissa maan suurimmista kaupungeista,
kuten Pariisissa, Lyonissa, Rouenissa ja Clermontissa. Lähijakelupaikkojen käyttöönoton myötä on havaittu laskua suurten ajoneuvojen määrässä kaupungin keskustassa.
Ruuhkat ja ilmansaasteet ovat myös vähentyneet. Lisäksi lastauspaikat luovat uusia työpaikkoja ja parantavat ihmisten mielikuvaa kaupungista. (Browne ym. 2012, 30–31)

4.7

Toimitusketjujen kehittäminen

Logistiikan toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia. Toimitettavat tavaraerät ovat pienentyneet ja toimitusten aikataulut tiukentuneet. Sähköisen
kaupan lisääntyminen on kasvattanut erityisesti tätä trendiä. Internetkaupan tuotteiden
toimituspaikka voi vaihdella asiakkaan kodista tai työpaikasta lähikaupan vastaanottolokeroihin. Vastaanottolaatikoita voi olla sijoitettu myös pysyvästi asuintalojen seiniin.
Yritykset ovat kehittäneet myös erityisiä jakelulaatikoita, jotka kiinnitetään väliaikaisesti asiakkaan kodin seinään erityisellä lukitusjärjestelmällä. (Sito 2013, 43)
Esimerkiksi Pariisissa on käytössä Consigny-jakelupalvelu, jossa nouto ja jakelu tapahtuvat automaattisesti toimiviin lokeroihin. Jakelu voidaan hoitaa siis silloin kun se toimittajalla parhaiten sopii. Pariisissa toimii myös Cityssimo-palvelu, joka jakaa paketteja
esimerkiksi metroasemilla sijaitseviin lokerikkoihin. (Sito 2013, 44)
Haagissa on myös toteutettu projekti, jonka tarkoituksena oli tehostaa loppuasiakkaiden
toimitusten jakelun yhdistämistä. Toisiaan lähellä sijaitsevien yritysten toimitukset pyrittiin ajoittamaan samaan aikaan kuljetustehokkuuden parantamiseksi. (Sito 2013, 44)
Yritykset kehittävät myös itse omia toimitusketjujaan, sillä mahdollisimman lyhyet kuljetusreitit ja mahdollisimman täydet kuormat ovat taloudellisesti kannattavimpia. Viranomaisten perustamat ja ohjaamat kehittämistoimenpiteet voivatkin helposti olla keinotekoisia ja vain haitata yritysten luontaista optimointia.
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4.8

Yhteenveto

Liikenteen tutkimuskeskus Verne on tehnyt laajan tutkimuksen eurooppalaisissa kaupungeissa käytetyistä kaupunkilogistiikan kehittämiskeinoista (Kiiskinen 2013). Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 11 on esitetty raportin liitteenä 3 oleva yhteenvetotaulukko.
Vernen raportin kehittämiskeinojen luokittelu on erilainen kuin tässä työssä käytetty
luokittelu, mutta itse kehittämiskeinot ovat pääosin samoja. Toisessa kaupungissa käytettyjä ratkaisuja ei voida suoraan kopioida Helsinkiin. Se, että yksi malli on hyvä jossain, ei tarkoita, että se toimisi myös toisessa kaupungissa. Jokainen kaupunki on ainutlaatuinen, ja sinne sopivia ratkaisuja tulee pohtia paikallisten lähtökohtien pohjalta.
Vernen yhteenvetotaulukosta voi esimerkiksi havaita yhteislastauskeskusten olevan
yleinen ratkaisu eurooppalaisissa kaupungeissa. Helsingissä suuren jakelukeskuksen
rakentamista ei kuitenkaan pidetä tarpeellisena, koska yritykset ovat jo rakentaneet omia
lajittelukeskuksiaan. Omilla lajittelukeskuksilla yritykset ovat kyenneet tehostamaan
kuljetuksiaan ja näin pienentämään kuljetuksen aiheuttamia kustannuksia.
Ulkomaalaisista kehittämisratkaisuista kannattaa poimia pieniä kokonaisuuksia ja yhdistellä niitä Helsinkiin sopivaksi malliksi. Citylogistiikan toimenpideohjelmassa (kappale
5.6) on kerätty toimenpide-ehdotuksia, joiden katsotaan sopivan juuri Helsingin jakeluliikenteen ongelmien ratkaisemiseen. Kappaleessa 6 (Tapaustarkastelut) pohditaan
myös tarkemmin tässä kappaleessa esiin nousseiden ratkaisumallien soveltuvuutta työn
case-alueilla Iso Roobertinkadun kävelykadulla ja Mechelininkadulla.
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Kuva 11 Kaupunkilogistiikan kehittämiskeinoja Euroopan kaupungeissa (Kiiskinen 2013, Liite 3 )
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5 HELSINGIN TILANNE
Helsingin strategian tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna
2016 (Helsingin kaupunki 2013). Tavaran kuljetus yritykseen ja sieltä pois on erittäin
tärkeä osa yrityksen toimintaedellytyksiä, joten logistiikan toimivuudella on tärkeä rooli
strategian tavoitteen toteutumisessa. Strategian tavoitteena on myös edistää kestävää
liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä (Helsingin kaupunki 2013). Helsingin kantakaupunkia onkin tulevina vuosina tarkoitus kehittää erityisesti jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta.
Kaupungin strategiaa on viety kaupunkisuunnitteluvirastossa konkreettisemmalle tasolle
tekemällä erilaisiin osa-alueisiin keskittyviä ohjelmia. Tällaisia ovat liikkumisen kehittämisohjelma, pysäköintipolitiikka ja citylogistiikan kehittämisohjelma, joista kerrotaan
seuraavissa kappaleissa enemmän. Seuraavissa kappaleissa esitellään myös konkreettisia ratkaisuja, joita on tehty Helsingin kaupunkilogistiikan kehittämiseksi.

5.1

Liikkumisen kehittämisohjelma

Liikkumisen kehittämisohjelma on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston julkaisu, jonka tarkoituksena on välittää kaupungin strategiset ohjelmat ja yleiskaavan visiotyö konkreettisen liikennesuunnittelun ohjaamisen käyttöön.
Ohjelmassa on tiivistetty kahdeksan liikenteellistä tavoitetta, jotka pohjautuvat Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan ja muihin kaupungin strategisiin linjauksiin. Kehittämisohjelmassa esitetään myös toimintalinjaukset, joilla asetettuihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013c, 4, 6)
Ohjelmassa tavoitteet on jaettu kolmeen teemaan; sujuva arki, elinvoima ja resurssitehokkuus. Elinvoima teeman alaiset tavoitteet liittyvät selvimmin kaupunkilogistiikkaan
ja -viihtyvyyteen. Näitä tavoitteita ovat työvoiman ja työpaikkojen sekä kuluttajien ja
kauppojen kohtaamisen varmistaminen, viihtyisillä katutiloilla edellytysten luominen
vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle sekä tavaraliikenteen tehostaminen ja jakelun kustannusten vähentäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
(Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013c, 9)
Ohjelmassa on tavoitteiden ja nykytilan kuvauksen pohjalta muodostettu toimintalinjaukset, jotka ohjaavat liikennesuunnittelua pitkäjänteisesti kohti tavoitetilaa. Toimintalinjauksia on 16 kappaletta, joista viidentenä on kaupunkikeskustojen suunnitteleminen
ihmisten mittakaavaan ja kahdeksantena kaupunkijakelun tehostaminen yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa mm. toteuttamalla jakelun ohjausta tukeva tietojärjestelmä,
varmistamalla soveltuvat lastauspaikat ja säätelemällä toiminta-aikoja ja kaluston laatua. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013c, 23).
Liikkumisen kehittämisohjelman ehkä merkittävin linjaus on eri liikennemuotojen tärkeysjärjestyksen määrittäminen järjestykseen kävelijä, pyöräilijä, joukkoliikenne, elinkeinoelämän kuljetukset ja henkilöautoilun tarpeet (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013c, 22). Tavaralogistiikka on siis priorisointilistassa neljäntenä
kävelijän, pyöräilijän ja joukkoliikenteen jälkeen, mutta ennen henkilöautoliikennettä.
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5.2

Pysäköintipolitiikka

Pysäköintipolitiikka on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston julkaisu, jonka päätavoitteena on asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen. Julkaisun tavoitteena on luoda suuntaviivoja, joilla vastataan asukkaiden ja yritysten tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin. Kaupungista
pyritään luomaan turvallinen, sujuva, viihtyisä ja helposti käytettävä. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013d, 8)
Helsingin pysäköintipolitiikka on aiemmin muodostunut irrallisista palasista, joista on
päätetty viime vuosikymmenten aikana. Pysäköintipolitiikka kokoaakin kaupungin pysäköintiin liittyvät poliittiset linjaukset samoihin kansiin. Julkaisussa linkitetään eri pysäköinnin osa-alueet toisiinsa ja arvioidaan niitä kokonaisuutena. (Helsingin kaupunki,
Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013d, 7) Helsingin pysäköintipolitiikka -asiakirja sisältää
seitsemän strategisen linjauksen pohjalta laaditut 12 kärkitoimenpidettä, joiden vaikutuksia on julkaisussa myös arvioitu. Kärkitoimenpiteisiin on määritelty vastuutahot,
toteutusaikataulu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Pysäköintipolitiikan kärkitoimenpiteenä nro 4 on yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen ja sen c-kohtana tavara- ja jakeluliikenteen pysäköinnin kehittäminen. Kyseisessä
kohdassa linjataan, että kaupungin ydinkeskustassa tulee olla riittävä määrä tavara- ja
jakeluliikenteen pysäköinti- ja pysähtymispaikkoja. Kantakaupungin pysäköintipaikkojen määrä kadun varressa on kuitenkin rajallinen, sillä niitä tarvitaan moneen käyttötarkoitukseen. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013d, 55)
Pysäköintipolitiikassa esitetään ratkaisuvaihtoehdoiksi esimerkiksi jakelulle määriteltyjen aikarajoitusten pidentämistä sekä aamuisin että iltaisin esimerkiksi kävelykaduilla ja
jakeluruuduissa. Valvontaa pitäisi tällöin tehostaa, jotta jakelutoiminta saataisiin rajoitettua haluttuihin ajankohtiin. Mahdollistamalla ruuhka-aikojen ulkopuolella tapahtuva
huolto- ja tavaraliikenne vähennetään sen muulle liikenteelle aiheuttamia haittoja ja
tehostetaan kuljetuksia. Pysäköintipolitiikan mukaan myös pysäköintipaikkojen varaamismahdollisuudet jakelutyötä varten tulee tutkia, kuten myös erilaisten pysähtymis- tai
pysäköintitunnusten käyttö tavara- ja jakeluliikenteelle. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013d, 55)

5.3

Ympäristövyöhyke ja raskaan liikenteen rajoitusalue

Ympäristövyöhyke on alue, jolla rajoitetaan tiettyjen ajoneuvojen pääsyä alueelle, jotta
päästöjä saataisiin pienennettyä. Alueelle pääsyn vaatimuksena voi olla ajoneuvon kuuluminen tiettyyn päästöluokkaan tai vähäpäästöisen moottoriteknologian käyttö. Ajoneuvoilta, jotka eivät täytä vaatimuksia voidaan myös periä erillinen maksu. Rajoituksen tarkoituksena on parantaa ilmanlaatua vähentämällä pakokaasupäästöjä. (Männikkö
& Salmi 2013, 27–28)
Ympäristövyöhykkeiden säännöt vaihtelevat huomattavasti maittain. Rajoitukset voivat
koskea vain raskaita ajoneuvoja, raskaita ajoneuvoja sekä henkilöaitoja tai kaikkia ajoneuvoja. Ajo-oikeus voidaan osoittaa ajoneuvoon kiinnitettävällä merkillä tai vain viranomaisen pyytäessä. (Männikkö & Salmi 2013, 27–28)
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Ympäristövyöhykkeet nopeuttavat alueen autokannan uusiutumista tiukentamalla päästörajoituksia. Tämä on seurausta siitä, että ainoastaan uudemmat ajoneuvot täyttävät
rajoitukset tai vanhempiin ajoneuvoihin on jälkiasennettava pakokaasujen puhdistuslaitteisto. Pakokaasupäästöjen onkin todettu vähentyneen ympäristövyöhykkeiden perustamisen myötä. Aiemmin voimaan tulleilla ympäristövyöhykkeillä on kuitenkin ollut suurempi vaikutus ilmanlaatuun, sillä uudemmilla alueilla vaikutus on heikentynyt ajoneuvojen luontaisen uudistumisen myötä. (Männikkö & Salmi 2013, 61, 64)
Vaikka ympäristövyöhykkeiden tavoitteena on parantaa kaupunkialueiden ilmanlaatua,
voi sillä olla muitakin myönteisiä vaikutuksia. Kaikkia ajoneuvoja koskeva ympäristövyöhyke voi vähentää ajoneuvoliikenteen määrää alueella, ehkäisten näin ruuhkia ja
elävöittäen kaupungin keskustaa.
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksessään 31.5.2010 ympäristövyöhykkeen perustamisen alla olevassa kuvassa 12 keltaisella värillä esitetylle alueelle. Ympäristövyöhykkeen rajoitukset koskevat vain Helsingin seudun kilpailuttamaa Helsingin
sisäistä ja seudullista linja-autoliikennettä sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden
kilpailuttamaa jätteenkuljetusta. Alueella liikennöivien ajoneuvojen päästöjä normitetaan tiukemmin. (Männikkö & Salmi 2013, 35)
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Kuva 12 Ympäristövyöhyke ja raskaan liikenteen rajoitusalue Helsingin kantakaupungissa (Männikkö &
Salmi 2013, 35)

Helsingin kaupungin kantakaupungissa on voimassa raskaan liikenteen rajoitusalue (kts.
kuva 12) yli 12 metrin pituisille ajoneuvoille. Rajoitusalueen rajat on ilmaistu sijoittamalla liikennemerkki kaikille alueen sisääntuloväylille. Ajokielto ei koske linja-autoja
eikä kaupunkisuunnitteluvirastolta erityisluvan saaneita ajoneuvoja. (Männikkö & Salmi 2013, 35)
Erityislupa myönnetään vain ajoneuvoille, joiden lähtö- tai päätepiste sijaitsee rajoitusalueella. Erityisluvan myöntämiselle pitää olla tämän lisäksi erityinen peruste. Tällaisia
perusteita ovat esimerkiksi kuljetettavien kappaleiden jakamattomuus tai uudelleenlastauksen aiheuttama särkymisvaara. Rakennustyömaiden kuljetukset saavat puolestaan
luvan aina, mutta normaalille jakeluliikenteelle lupia ei myönnetä. (Forsberg 2013)
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Raskaan liikenteen rajoitusalue tuli voimaan syksyllä 1992 ja sen avulla oli tarkoitus
rajoittaa alueen läpi kulkevan raskaan liikenteen määrää. Kieltoalueen avulla on onnistuttu ohjaamaan sataman raskas liikenne tehokkaasti vaihtoehtoisille reiteille ja vähentämään näin huomattavasti keskusta-alueen kuormitusta. Poliisi valvoo raskaan liikenteen rajoitusalueen noudattamista. Ellei yli 12 metrisellä ajoneuvon kuljettajalla ole poliisin suorittaman tarkastuksen yhteydessä lupaa mukanaan, kuljettaja saa sakon. (Forsberg 2013)

5.4

Huoltotunneli

Maanalaisten tilojen suunnittelua ohjaa Helsingissä maanalainen yleiskaava, joka on
hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 8.12.2010 (Helsingin kaupunginvaltuusto
2010). Maanalaisia tiloja voidaan käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin. Tilassa voi
liikkua juna, metro, henkilöauto, pyöräilijä samoin kuin kävelijä tai se voi olla tarkoitettu huolto ja jakeluliikenteen tarkoituksiin. Maanalaisilla huolto- ja jakelutunneleilla
voidaan vähentää tavaraliikenteen haitallisia vaikutuksia. Muun muassa melu, liikenneonnettomuudet ja muut liikenteen häiriöt vähenevät maanpäällisten liikennemäärien
vähentyessä. (Toivola 2008, 191) Tavaraliikenne myös tehostuu, kun kuljetuskaluston
ei tarvitse etsiä pysähtymispaikkaa ja ajaa kaupungin keskustan ruuhkaisilla kaduilla.
Huoltokäytävien suunnittelu vaikuttaa paljon niiden toimivuuteen. Huoltokäytävätkin
voivat ruuhkautua, jos kuljetuksia on paljon. Käytävät voivat olla myös ahtaita joillekin
ajoneuvoille. Pienillä yritystoiminnan yksiköillä ei ole yleensä varaa järjestää itselleen
maanalaista huoltoa. (Toivola 2008, 191)
Helsingin keskustan huoltotunneli (kuva 13) valmistui vuonna 2009 ja se on 2 kilometriä pitkä. Huoltotunneli kulkee Ruoholahdesta Kaisaniemeen ja sen myötä keskusta on
tarkoitus poistua noin 500 paketti- ja kuorma-autoa. (Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto 2010) Huoltotunnelin käyttö on kuitenkin toivottua vähäisempää ja tunnelista ei
ole riittävästi yhteyksiä yläpuolisiin kiinteistöihin. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 33)
Huoltotunnelin kehittäminen onkin kappaleessa 5.7 esitetyn citylogistiikan toimenpideohjelman kohtana 10. Toimenpideohjelman mukaan Helsingin kaupunki tilaa 2015–
2017 työn, jossa selvitetään mitkä ovat huoltotunnelin käytön esteet ja mitä toimenpiteitä tarvitaan huoltotunnelin käyttöasteen lisäämiseksi. Työn valmistuttua päätetään toimenpiteistä. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 33)

39

Kuva 13 Huoltotunnelin periaatesuunnitelma vuodelta 2003 (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 31).

5.5

Lastausruudut

Helsingin kantakaupungissa on kahden tyyppisiä lastausruutuja. Melkein jokaiseen kantakaupungin kortteliin on merkitty lastauspaikka pysäköintikieltomerkillä. Merkin vaikutusalueella pysäköiminen on kiellettyä, mutta purku- ja lastaustoiminta ovat sallittuja.
Tällaisia lastauspaikkoja Helsingissä on useampia satoja. Erikseen merkittyjä lastausruutuja puolestaan sijaitsee kantakaupungin alueella tällä hetkellä 18. Näiden ruutujen
merkitsemiseen on käytetty pysähtyminen kielletty -liikennemerkkiä ja Ei koske kuormaavia eikä purkavia kuorma- ja pakettiautoja -lisäkilpeä. Ruuduissa on käytetty kolmea erilaista tiemerkintää (kuva 14). Tiemerkinöille on saatu liikenneministeriöltä erillisiä kokeilulupia, sillä ne eivät sisälly nykyiseen tieliikenneasetukseen. Neljä paikoista
on merkitty keltaisella rajauksella ja ristillä, neljässä paikoista on käytetty LASTlyhennystä ja kahdessa keltaista reunamerkintää. Seitsemässä ruudussa ei ole käytetty
tiemerkintää lainkaan, pelkästään aiemmin mainittua liikennemerkkiä. (Tikkanen 2014)
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Kuva 14. Tiemerkinnät (Helsingin kaupunki 2010, Liite 1)

Lastausruutujen erilaisia merkitsemistapoja on tutkittu useammassa kokeilussa vuosien
1997–2009 aikana. Kokeiluissa todettiin keltaisten ruutujen (yllä olevassa kuvassa 14
vasemmanpuolimmainen vaihtoehto) olevan muita parempi vaihtoehto. Keltaisen ruudun ja LAST-merkinnän välillä ei ollut suuria eroja, mutta väärää käyttöä oli keltaisissa
ruuduissa hieman vähemmän. Muita vaihtoehtoja selvästi heikompi oli keltainen reunamerkintä, sillä siinä todettiin olevan muita vähemmän tavara-autokäyttöä. (Lilleberg
2010, 1,36–37)

5.6

Citylogistiikan toimenpideohjelma

Citylogistiikan toimenpideohjelma perustuu Helsingin kaupungin strategiaohjelman
2013 - 2016 tavoitteeseen, että Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna
2016. Citylogistiikan kehittämisohjelman tavoitteena on kuljetusten tehostaminen Helsingin kantakaupungin alueella niin, että liikenteen ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat
haitat vähenevät. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 6).
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan 11 toimenpidettä citylogistiikan ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteistä neljä ensimmäistä ovat varsinaisia suoria toimenpiteitä ja
kuusi seuraavaa kehittämisprojekteja, joiden varsinaiset toimenpiteet tarkentuvat projektin edetessä. Viimeinen toimenpide on yhteistyön kehittämistä. (Helsingin kaupunki,
Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 22). Alla olevassa kuvassa 15 on esitetty nämä 11
toimenpidettä vastuutahoineen ja aikatauluineen.
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Kuva 15 Helsingin kaupungin toimenpiteet (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 22).

Seuraavassa esitellään tarkemmin kahta toimenpidettä, jotka liittyvät toimenpiteistä
selkeimmin työn aiheeseen. Huoltotunnelin kehittämisestä on kerrottu tarkemmin edellä
alaluvussa 5.5, tieliikennelain kokonaisuudistuksesta alaluvussa 2.4. Jakelupaikan älytunnistuksesta ja varauksesta puolestaan mainitaan työn lopulla alaluvussa 6.1.3.
Ensimmäisenä toimenpiteenä on pysäköintijärjestelyt katualueella ja suunnitteluyhteistyö kiinteistöjen kanssa, kävelykatujen kehittäminen. Toimenpiteen tavoitteena on, että
jokaiseen uuteen ja korjattavaan kiinteistön, jossa on jakelu/huoltoliikennettä tarvitsevaa
toimintaa, on laadittava jakelu/huoltoliikennesuunnitelma. Toimenpiteessä määritellään
myös, että jakelun, keräilyn ja huollon tulee tapahtua ensisijaisesti tontilta ja mikäli jakelu, keräily ja huolto eivät ole tontilla mahdollisia, ne tapahtuvat ajoradalta. Poikkeustapauksissa huolto voidaan liikennemerkein osoittaa jalkakäytävälle tai pyörätielle.
Edellisten kohtien lisäksi toimenpiteessä linjataan, että kävelykatujen kehittämisen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia käyttää pollareita, joiden avaaminen on mahdollis-
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ta vain kadun asukkaille ja jakeluyrityksille. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 23)
Toimenpideohjelman neljännen kohdan tavoitteena on, että Helsingin kantakaupungissa
otetaan käyttöön jakelu-, keräily- ja huoltoliikenteelle tarkoitettu pysäköintitunnus.
Huollon kannalta tärkeille paikoille on tarkoitus tehdä huoltoruutuja, joiden käyttäminen on sallittua vain tunnuksen haltijoille. Tunnuksen tarkoituksena on helpottaa jakeluajoneuvojen pysähtymispaikan löytämistä ja tunnusten hinnoittelulla pystytään suosimaan vähäpäästöistä jakelukalustoa. Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen tarkempi
valmistelu aloitetaan tieliikennelain kokonaisuudistuksen jälkeen. (Helsingin kaupunki,
Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 26)
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6 TAPAUSTARKASTELUT
Tässä kappaleessa on poimittu kaksi tapausesimerkkiä kaupunkilogistiikan kaupunkiviihtyvyyden ristiriitaisuudesta. Esimerkkialueet on valittu niiden ongelmallisen luonteen ansiosta. Molemmilla alueilla logistiikan ja viihtyvyyden yhteensovittaminen on
haasteellista. Iso Roobertinkadun kävelykadulla ongelmia on esiintynyt kävelykadun
perustamisesta saakka, sillä katua ei ole alun perin suunniteltu kävelykaduksi. Mechelininkadulla puolestaan ongelmia tulevat aiheuttamaan kadulle toteutettavat pyöräkaistat,
jotka vaikeuttavat kivijalkayritysten huoltoliikennettä.
Molemmilla kaduilla kerrotaan ensin taustaa kadun tilanteesta, minkä jälkeen kerrotaan
työn yhteydessä tehdyistä kyselyistä ja niiden tuloksista. Ratkaisumalleja -alaluvussa
taas esitellään joitakin mahdollisia ratkaisuja kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden ristiriitaisuuksiin ja pohditaan niiden hyviä ja huonoja puolia.

6.1

Iso Roobertinkatu

6.1.1 Taustaa
Iso Roobertinkatu on Helsingin ensimmäinen varsinainen kävelykatu. Se toteutettiin
vuonna 1983. Kävelykadun tarkoituksena ei ollut toimia kaupungin keskustan ostoskatuna, kuten monien muiden kaupunkien kävelykatujen, sillä sen oli pikemminkin tarkoitus palvella paikallisesti. (Heikkilä ym. 1996, 18)
Iso Roobertinkadun muuttaminen kävelykaduksi pohjautuu Kävelykatukomitea 1981:n
selvitykseen, jossa Iso Roobertinkatu on yksi jalankulkuolosuhteiden parantamiskohteista. Liikennesuunnitteluosasto tutki myös kävelykatuvaihtoehdon lisäksi Iso Roobertinkadun muuttamista joukkoliikennekaduksi. Vaihtoehdoista toteutettiin postikysely
Iso Roobertinkadun varrella oleville kiinteistöille, kadunvarren yrityksille sekä huoltoliikenteen suorittajille. Kyselyn tulokset tukivat laadittuja suunnitelmia, mutta vaihtoehtojen paremmuusjärjestys ei noussut selkeästi esille. Kävelykatuvaihtoehtoa kannatettiin
hieman enemmän. Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.1.1982 päättikin lähteä viemään
suunnitelmaa eteenpäin kävelykatuvaihtoehdon pohjalta. (Helsingin kaupunki 1982)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksessä 3.6.1982 (Helsingin kaupunki 1982) todetaan, että huoltoajo sallitaan aikavälillä 19–11. Tontille ajo on puolestaan sallittu aina.
Samaisen päätöksen mukaan huoltoajo pyritään ohjaamaan katukalusteiden ja pinnoitteiden avulla kävelykadun keskiosaan.
Iso Roobertinkadun ajo- ja pysäköintikieltoja rikottiin 1990-luvun alussa säännöllisesti,
joten kaupunkisuunnitteluvirasto päätti rakennuttaa Iso Roobertinkadun kävelyosuuden
molempiin päihin (Yrjönkatu, Fredrikinkatu) metallitolpat, jotka estävät läpiajon. (Helsingin kaupunki 1990) 22.11.1990 päivätyn kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen
mukaisesti osan metallipylväistä tulisi olla taittuvia, jotta vaaraa aiheuttavalta ajoneuvojen peruuttamiselta vältyttäisiin.
Iso Roobertinkadun kävelykatu on noin 300 metriä pitkä ja noin 14 metriä leveä (Heikkilä ym. 1996, 134). Kävelykatuosuus sijaitsee Yrjönkadun ja Fredrikinkadun välillä ja
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autoliikenteen käytössä oleva Annankatu jakaa osuuden kahtia. Annankadun kohdalle
on tehty koko kadun levyinen suojatie.
Iso Roobertinkadun kävelykadun sisäpihoilla esiintyy jonkin verran asukas- ja yrityspysäköintiä. Ilmakuvilta ja rakennuspiirustuksista arvioitaessa Yrjönkadun ja Annankadun välisellä osuudella on 44 pihapaikkaa ja Fredrikinkadun ja Annankadun välisellä
osuudella 54 pihapaikkaa sekä 28 pysäköintipaikkaa talojen kellareissa.

6.1.2 Kyselyt
Iso Roobertinkadun kävelykadulla toteutettiin kolme erilaista kyselyä: kadun käyttäjille
suunnattu internet-kysely sekä kadun yritysten ja jakeluautojen kuljettajien haastattelut.
Internet-kyselyn avulla pyrittiin selvittämään kadun käyttäjien näkemyksiä Iso Roobertinkadun kävelykadusta ja sen tavarankuljetuksista sekä kuinka kävelykatua voisi heidän mielestään kehittää. Yrityshaastattelujen tarkoituksena oli selvittää yritysten näkökulma jakelukuljetusten toimivuuteen. Jakeluautojen kuljettajilta kyseltiin myös nykytilanteen toimivuudesta ja kehitysehdotuksia jakeluliikenteen helpottamiseksi.
Iso Roobertinkadulla toteutettiin Internet-pohjainen kysely, joka oli avoinna 20.1–
9.2.2014. Vastaajia tällä aikavälillä oli 1127 kappaletta, joista 1124 vastasi kyselyn
kaikkiin kysymyksiin. Liitteessä 1 on esitetty kyselyn kysymysrunko.
Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma poikkeaa huomattavasti kaikkien helsinkiläisten
ikäjakaumasta, kuten kuvasta 16 voi havaita. Vinoutunut ikärakenne johtuu todennäköisesti siitä, että kysely toteutettiin internetissä. Iso Roobertinkadun kävelykadun kehittäminen voi myös erityisesti kiinnostaa nuorempia ikäryhmiä. Kyselyyn vastanneista ikäryhmään 25–34 kuuluu 43 prosenttia, kun samaan ikäryhmään kaikista helsinkiläisistä
kuuluu vain 18 prosenttia. Myös 35–44 -vuotiaiden ikäryhmä on kyselyssä yliedustettuna, kun taas yli 55-vuotiaiden ikäryhmät ja alle 25-vuotiaiden ryhmä ovat aliedustettuina. Sukupuolien kesken vastaajat jakautuvat puolestaan suhteellisen tasaisesti. Vastaajista 47 prosenttia on naisia ja 53 prosenttia miehiä. Yleisin kyselyyn osallistunut
henkilö on siis 25–34 -vuotias mies.

46

Kuva 16 Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma verrattuna kaikkien helsinkiläisten ikäjakaumaan. Mukaillen
lähteestä Helsingin kaupungin tietokeskus 2013b.

Kyselyyn vastaajat käyvät keskimäärin varsin usein Iso Roobertinkadun kävelykadulla
(kuva 17). Yli puolet vastaajista käy kävelykadulla useammin kuin kerran viikossa. Seuraavalla sivulla olevasta kuvasta 18 voi puolestaan havaita läpikulun olevan yleisin syy
Iso Roobertinkadun kävelykadulla käymiseen. Kolmannes vastaajista on puolestaan
valinnut käyntisyykseen asioinnin, kun taas ajanvietto on selvästi harvinaisempaa. Vastaajista 9 % valitsi Jokin muu -vaihtoehdon. Avoimeen kenttään kirjoitetuista vastauksista selvästi yleisin oli asuminen. Myös työnteko tai tuttujen/sukulaisten luona vierailu
olivat yleisiä vastauksia. Jotkut olivat valinneet kyseisen vaihtoehdon myös voidakseen
mainita useamman kolmesta päävaihtoehdosta. Asuminen olisikin ollut hyvä ottaa kyselyn yhdeksi vastausvaihtoehdoksi.
Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä asuuko vastaaja Iso Roobertinkadun välittömässä läheisyydessä. Kysymyksessä ei haluttu määritellä tarkemmin asuinpaikan etäisyyttä kävelykadusta vaan annettiin ihmisten itse päättää mitä on välitön läheisyys. Tässä kysymyksessä vastaajat ovat kyllä voineet tulkita välittömän läheisyyden varsin laveasti, jos
ovat ajatelleet sen tuovan vastauksilleen lisää painoarvoa. Tämä voikin tuoda lisää epäluotettavuutta myöhemmin asuinpaikan mukaan tehtäviin vertailuihin.
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Kuva 17 Kyselyyn vastanneiden käyntitiheys

Kuva 18 Vastaajien pääasiallinen syy Iso Roobertinkadun kävelykadulla käymiseen
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Yli puolet kaikista Internet-kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että tavarankuljetusautot vaikuttavat paljon tai erittäin paljon Iso Roobertinkadun miellyttävyyteen. Alla olevissa kuvissa 19 ja 20 on esitetty kuinka paljon tavarankuljetusautot vaikuttavat Iso
Roobertinkadun kävelykadun miellyttävyyteen vastaajien mielestä. Kuvissa on eritelty
asuinpaikan ja ikäryhmän vaikutus vastaukseen. Lähellä asuvien ja muiden vastaajien
välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroavaisuuksia. Nuoret vastaajat kokivat kuitenkin tavarankuljetusautot vähemmän häiritseviksi kuin vanhemmat vastaajat.

Kuva 19 Asuinpaikan vaikutus siihen, kuinka paljon tavarankuljetusautot vaikuttavat vastaajien mielestä
Iso Roobertinkadun kävelykadun miellyttävyyteen
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Kuva 20 Ikäryhmän vaikutus siihen, kuinka paljon tavarankuljetusautot vaikuttavat vastaajien mielestä
Iso Roobertinkadun kävelykadun miellyttävyyteen

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä millä aikaväleillä tavaraliikenteen tulisi olla kiellettyä
kävelykadulla. Vastausten jakauma näkyy seuraavalla sivulla olevissa kuvissa 21 ja 22.
Vastaajat pystyivät kyselyssä valitsemaan useamman aikavälin. Selvästi häiritsevämpinä vastaajat pitävät aikavälejä 17–22 ja 11–17 eli päivä- ja ilta-aikaa. Vain neljäsosa
vastaajista piti yöaikaa häiritsevänä. Vähiten häiritsevinä pidettiin aamua ja aamupäivää
(5-7 ja 7-11).
Kysyttäessä puolestaan minkä ajoneuvojen pääsyä kävelykadulle tulisi rajoittaa, selvästi
suosituin vastausvaihtoehto oli Liikkeissä asioivien ajoneuvot, joiden kulkua rajoittaisi
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jopa reilu 80 prosenttia vastaajista. Noin puolet vastaajista rajoittaisi myös taksien, jakeluautojen ja asukkaiden ajoneuvojen pääsyä kävelykadulle. (Kuvat 23 ja 24)

Kuva 21 Asuinpaikan vaikutus siihen, millä aikaväleillä vastaajien mielestä tavaraliikenne tulisi kieltää
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Kuva 22 Ikäryhmän vaikutus siihen, millä aikaväleillä vastaajien mielestä tavaraliikenne tulisi kieltää

Kuva 23 Asuinpaikan vaikutus siihen, minkä ajoneuvojen pääsyä Iso Roobertinkadun kävelykadulle tulisi
vastaajien mielestä rajoittaa
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Kuva 24 Ikäryhmän vaikutus siihen, minkä ajoneuvojen pääsyä Iso Roobertinkadun kävelykadulle tulisi
vastaajien mielestä rajoittaa

Kyselyn lopussa esitettiin kolme väittämää, ja vastaajat saivat valita parhaiten omaa
mielipidettään kuvaavan vaihtoehdon viisiportaiselta asteikolta. Ensimmäinen väittämä
liittyi vielä Iso Roobertinkadun kävelykatuun, mutta kaksi muuta luotasivat vastaajien
kantoja liittyen koko kantakaupungin tavaraliikenteeseen. Vastauksia on eritelty vastaajien asuinpaikan ja iän mukaan kuten aiemmissakin kysymyksissä.
Alla olevissa kuvissa 25 ja 26 esitetään vastaajien kanta rakenteellisten esteiden rakentamisesta Iso Roobertinkadulle. Selvästi suurin osa vastaajista kannattaa esteiden rakentamista, eikä asunpaikalla näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta mielipiteeseen. Iäkkäämmät vastaajat puolestaan kannattivat esteitä muita ikäryhmiä voimakkaammin,
mutta ehdottomia vastustajiakin esiintyi suhteellisesti enemmän kuin muissa ikäryhmissä.
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Luvaton ajaminen Iso Roobertinkadulle tulisi estää
rakenteellisin ratkaisuin (puomein)
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Kuva 25 Asuinpaikan vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko ajaminen Iso Roobertinkadun
kävelykadulle estää rakenteellisin ratkaisun

Luvaton ajaminen Iso Roobertinkadulle tulisi estää
rakenteellisin ratkaisuin (puomein)
alle 35
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Kuva 26 Ikäryhmän vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko ajaminen Iso Roobertinkadun
kävelykadulle estää rakenteellisin ratkaisun

Asuinpaikalla ei näyttänyt myöskään olevan vaikutusta vastaajan haluun tiukentaa jakeluajoneuvojen koko-, melu- tai päästörajoituksia. Ikäryhmistä kokorajoituksia eniten
kannatti 35–64-vuotiaat ja melu- sekä päästörajoituksia yli 64-vuotiaat. Molempien rajoitusten tiukentamista kannatettiin selkeästi, mutta melu- ja päästörajoitusten tiukentamista hieman enemmän. (kuvat 27–30)
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Jakeluajoneuvojen kokoa tulisi rajoittaa
aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella
Lähellä asuvat
33%

Muut

31%

26% 26%

16% 16%
12%
9%
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mieltä
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eri mieltä

Täysin eri
mieltä

9% 8%

En osaa
sanoa

Kuva 27 Asuinpaikan vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko jakeluajoneuvojen
kokoa rajoittaa aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella

Jakeluajoneuvojen kokoa tulisi rajoittaa aiempaa
tiukemmin kantakaupungin alueella
alle 35

35-64

yli 64

47%

33%

35%
29%29%

21%
16%

18%
13%
11%9%

5%

Täysin samaa Jokseenkin Ei samaa eikä Jokseenkin
mieltä
samaa mieltä eri mieltä
eri mieltä

6% 7% 4%

Täysin eri
mieltä

9%

7%
2%

En osaa
sanoa

Kuva 28. Ikäryhmän vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko jakeluajoneuvojen
kokoa rajoittaa aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella
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Jakeluajoneuvojen tuottaman melun ja
päästöjen määrää tulisi rajoittaa aiempaa
tiukemmin kantakaupungin alueella
Lähellä asuvat

Muut

33% 33%

31% 31%

15%

13%

9% 9%
4%

Täysin samaa Jokseenkin Ei samaa eikä Jokseenkin
mieltä
samaa mieltä eri mieltä
eri mieltä

6%

Täysin eri
mieltä

7% 7%

En osaa
sanoa

Kuva 29 Asuinpaikan vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko jakeluajoneuvojen
Tuottaman melun ja päästöjen määrää rajoittaa aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella

Jakeluajoneuvojen tuottaman melun ja
päästöjen määrää tulisi rajoittaa aiempaa
tiukemmin kantakaupungin alueella
alle 35
40%
34%
28%

35-64

yli 64

34%32%33%
15%13%16%

10%9% 9%

8% 6%

5% 6%
0%

Täysin samaa Jokseenkin Ei samaa eikä Jokseenkin
mieltä
samaa mieltä eri mieltä
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2%
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Kuva 30 Ikäryhmän vaikutus vastaajan mielipiteeseen siitä, tulisiko jakeluajoneuvojen
Tuottaman melun ja päästöjen määrää rajoittaa aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielikuvia Iso Roobertinkadun kävelykadusta liukupalkeilla, joiden ääripäihin oli sijoitettu vastakkaiset adjektiivit. Liukupalkkien vastakohta-adjektiivien muodostamisessa on hyödynnetty Gehlin arkkitehtien käyttämää jalankulkijoiden ympäristön arviointikriteeristöä. 12 kohtainen kriteeristö on esitetty liitteessä 2.
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Monien liukupalkkien vastausten keskiarvot asettuivat lähelle asteikon puoliväliä. Alla
olevissa kuvissa 31–36 on esitetty kuuden eri vastakohtaparin vastaukset. Katu koettiin
kuitenkin hieman enemmän liikenneturvallisena kuin vaarallisena, samoin kuin helppona paikkana liikkua enemmän kuin ruuhkaisena. Vastakohtaparejaan hieman suositumpia olivat myös kolkko, luotaantyöntävä ja läpikulkupaikka. Selkeimmin kävelykatua
pidettiin enemmän harmaana kuin vehreänä. Lähellä asuvat kokivat kävelykadun kielteisemmin kuin muut vastaajat. Ainoana poikkeuksena on elävä-kuollut – vastakohtapari, jossa lähellä asuvat pitivät katua elävämpänä.

Kuva 31 Vastaajien näkemys Iso Roobertinkadun liikenneturvallisuudesta

Kuva 32 Vastaajien näkemys Iso Roobertinkadun viihtyisyydestä

Kuva 33 Vastaajien näkemys Iso Roobertinkadun elävyydestä
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Kuva 34 Vastaajien näkemys Iso Roobertinkadun ruuhakaisuuesta

Kuva 35 Vastaajien näkemys Iso Roobertinkadun vehreydestä

Kuva 36 Vastaajien näkemys siitä onko Iso Roobertinkatu ajanviettopaikka vai läpikulkupaikka

Kolme kyselyyn vastanneista henkilöistä mainitsee avoimissa vastaussarakkeissa liukupalkkien olleen toimimattomat, joten heidän liukupalkkivastauksensa on poistettu vertailusta, jotta virheelliset arvot eivät vääristäisi tuloksia. Neljällä muullakin vastaajalla
kaikkien liukupalkkien arvo on nolla, mikä viittaa liukupalkkien toimintahäiriöön tai
siihen, että vastaajat eivät ole vastanneet kysymyksiin. Asiasta ei kuitenkaan voi olla
täyttä varmuutta, joten kyseisiä liukupalkkivastauksia ei ole poistettu. Tulos saattaa siis
olla hieman vääristynyt, mutta neljällä väärin tulkitulla vastauksella ei ole merkittävää
vaikutusta lopputulokseen.
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Kyselyssä oli kaksi avointa kysymystä (kuvat 37 ja 38), joissa tiedusteltiin, kuinka vastaajien mielestä kävelykadun tavarankuljetuksia voisi kehittää ja pyydettiin yleisiä
kommentteja Iso Roobertinkadun kehittämisestä. Yleisimpiä kehitysehdotuksia tavarankuljetuksille olivat aikarajoitukset, puomit/pollarit, lastauspaikat, valvonnan lisääminen,
tavaraliikenteelle merkitty reitti ja tunneli. Aikarajoitukset mainitsi 37 prosenttia kaikista vastaajista ja puomit/pollarit 13 prosenttia. Muut vaihtoehdot jäivät alle 10 prosenttiin. Kyselyyn vastanneista 32 eli 2,8 prosenttia ehdotti myös ratkaisukeinoksi kävelykadun lakkauttamista. Yleisissä kommenteissa eniten mainintoja saivat istutusten lisääminen, puhtaanapidon parantaminen/roskikset, kahvilat/terassit ja katukalusteet.

Kuva 37 Vastaajien tavaraliikenteen kehitysehdootuksia asunpaikan mukaan jaoteltuna
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Kuva 38 Vastaajien Iso Roobertinkadun kävelykadun kehitysehdootuksia asunpaikan mukaan jaoteltuna
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Internet-kyselyn lisäksi tämän työn yhteydessä haastateltiin kymmentä Iso Roobertinkadun yrittäjää ja kahdeksaa kadulla vieraillutta jakeluauton kuljettajaa. Kyselyjä tehtäessä Iso Roobertinkadun kävelykadun varrella toimi 50 yritystä, joten tehty kysely kattaa 20 prosenttia yrityksistä. Haastattelujen pohjana olleet kysymyslomakkeet ovat liitteenä 3.
Yrittäjien haastattelut toteutettiin tammikuun lopussa 2013 ja helmikuun alussa 2014
(23.1.2014, 29.1.2014 ja 6.2.2014). Kuljettajia puolestaan haastateltiin maaliskuun lopussa 2014 (26.3.2014). Yhteenvetona yritysten haastatteluista voidaan todeta, että yrittäjät pitivät nykyistä aikarajoitusta hankalana, koska useat yrityksistä aukeavat vasta klo
10 ja yrittäjät eivät pääsääntöisesti ole valmiita tulemaan aikaisemmin töihin tavarankuljetusten takia. Jotkut yrityksistä aukeavat myös vasta iltapäivällä (esimerkiksi makuuni ja kadun baarit), eikä niiden kuljetusten ole näin ollen mahdollista noudattaa jakeluliikenteen aikarajoituksia.
Kävelykadun liikkeet ovat hyvin erityyppisiä ja osan yrityksistä kuljetukset ovat jo tarkasti organisoituja. Esimerkiksi kukka-auto vie kukkia useisiin kukkakauppoihin lähialueella, kuten myös kalja-autot. Yritykset eivät nähneetkään mahdollisena tällaisten
kuljetusten yhdistämistä. Yrittäjät olivat myös huolissaan toimintaedellytyksistään, jos
tavarankuljetuksia rajoitetaan. He pitivät kuitenkin aukeavia puomeja mahdollisena
vaihtoehtona, koska ne karsisivat asiattomat ajoneuvot.
Yrittäjät pitivät Annankadulla nykyisin sijaitsevaa lastausruutua toimivana, mutta joillekin yrityksille se sijaitsi liian kaukana. Ruudun ruuhkaisuudesta myös mainittiin ja
siitä kuinka se on usein asiattomassa käytössä.
Vaikka haastatteluja kuljettajille tehtiin työn yhteydessä vain kahdeksan kappaletta,
pystyi vastauksista havaitsemaan usein toistuvia piirteitä. Vastauksista voikin tehdä
jotain suuntaa-antavia yleistyksiä. Kuljettajat pitivät pääasiassa nykyisiä aikarajoituksia
tiukkoina ja toivoivat että niitä ei ainakaan tiukennettaisi. Aikarajoitusta pidettiin myös
ongelmallisena sen suhteen, että useat kävelykadun yrityksistä aukeavat vasta klo 11
jälkeen. Kello 11 jälkeen ajoittuvat pikakuljetukset nähtiin myös hankalina. Nykyistä
Annankadulla sijaitsevaa lastaustausruutua pidettiin riittämättömänä, koska se on lähes
aina varattuna. Huoltoruudussa esiintyy heidän mukaansa myös jatkuvasti väärinpysäköintiä. Nousevat ja laskevat pollarit jakoivat kuljettajien mielipiteet; osa kuljettajista piti niitä tehokkaana ratkaisuna vähentää asiatonta ajoa kävelykadulla ja osalla taas
oli epäilyksiä toimisivatko pollarit oikeasti. Kahdella vastaajalla oli kokemuksia siitä,
että Kluuvikadun pollarit toimisivat huonosti.

6.1.3

Ratkaisumalleja

Lastausruudut
Iso Roobertinkadun kävelykadun läheisyydessä on nykyisin kolme lastausruutua: Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönkadulla. Kuvassa 39 on esitetty ruutujen sijainti
suhteessa kävelykatuun. Kuljettajille ja yrittäjille tehtyjen haastattelujen perusteella lastausruutuja tarvittaisiin lisää. Kuljettajat myös kokivat, että lastausruudut ovat usein
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asiattomassa käytössä ja kaipasivat tehokkaampaa valvontaa niiden käytön tehostamiseksi. Osa kuljettajista kaipasi lastausruutua myös kävelykadun puoliväliin. Paikan
osoittaminen kävelykadun keskelle vaatisi kävelykatu-liikennemerkin yhteyteen lisäkilven, jossa määrätään huoltoliikenne sallituksi vain merkityillä paikoilla.

Kuva 39 Nykyiset lastausruudut ja mahdollisia paikkoja uusille

Citylogistiikan toimenpideohjelman kuudentena toimenpide-ehdotuksena oli jakelupaikan älytunnistus ja -varaus. Ajatuksena ehdotuksessa on mobiilipalvelu, jolla kuljettaja
voisi mahdollisesti varata paikan määritellyksi ajaksi. Lastausruutujen käyttöä voitaisiin
valvoa erilaisten sensorien avulla. (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto
2014, 28) Alaluvussa 4.4.1 kerrottiin vastaavantyyppisestä Wienissä kehitetystä puhelinsovelluksesta, jolla pystyy seuraamaan lastauspaikkojen käyttöä. Wienin sovelluksen
kaltainen systeemi tehostaisi huomattavasti lastausruutujen käyttöä myös Helsingissä.
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Automaatiopollarit
Avattavat pylväät olivat internet kyselyssä toiseksi suosituin vaihtoehto, kun vastaajilta
kysyttiin Iso Roobertinkadun kävelykadun tavaraliikenteen kehitysehdotuksia. Pylväiden perusajatuksena voisi olla esimerkiksi, että ne aukeaisivat tavarankuljetuksille sallittuina ajankohtina ja muulloin vain asukkaille. Niiden avulla saataisiin siis tehokkaasti
estettyä asiattomien pääsy kävelykadulle ja valvottua sallittuja jakeluajankohtia.
Automaatiopollareita on toteutettu Helsingissä kahteen paikkaan: Kluuvikadulle ja Yliopistonkadulle. Sähköllä toimivien nousevien ja laskevien pollarien toteuttaminen on
kuitenkin kallista ja rakennusvirasto ei ole erityisen halukas niitä rakentamaan nykyisessä taloustilanteessa. Pylväiden avaamisesta ja sulkemisesta vastaavan tahon valinta
on myös hankalaa. Portin avaamista hallinnoivaan henkilöön ei todennäköisesti ole resursseja ja on myös epäselvä, kuka palkan maksaisi. Yritykset voisivat jakaa pollarit
avaavia tunnisteita kuljetusyrityksille, mutta ongelmana on satunnaisesti tai yllättäen
kadulle pyrkivät kuljetusyritykset, joilla ei olisi tunnistetta. Jos tunnisteita taas jaetaan
liian heppoisin perustein, voisi niitä kohta olla kaikilla. Tällöin pollarien hyödyt vähenisivät.
Iso Roobertinkadun oma jakelukeskus
Bordeauxin kaltaista (kappale 4.6.1) pienempää aluetta palvelevaa jakelukeskusta ei voi
pitää järkevänä niin suppealla ja yritysrakenteeltaan vaihtelevalla alueella. Iso Roobertinkadun kävelykadun yrityksille tehtyjen haastattelujen perusteella kadun yrityksiin
tuotavat tuotteet ovat hyvin monipuolisia. Yritykset eivät kokeneetkaan erikseen kävelykadulle perustettavaa jakelukeskusta mielekkäänä. Kadulla on useita elintarvikkeita
myyviä liikkeitä, joille on välttämätöntä, ettei tuotteiden kylmäketju pääse katkeamaan.
Osa kadulla olevista liikkeistä on myös osa jotain laajempaa liikeketjua, jolloin ketjun
logistiikkaketju on jo valmiiksi hyvin tarkkaan organisoitu. Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi McDonald’s, kukkakauppa ja UFF.
Aikarajoitusten muuttaminen
Nykyiset aikarajoitukset on valittu niin, että jakeluautot eivät olisi kävelykadulla samaan aikaan kuin suurin osa kävelykadun käyttäjistä. Nykyiset aikarajoitukset ovatkin
hyvä kompromissi jakeluliikenteen toimivuuden ja kävelykadun viihtyisyyden välillä.
Suuri osa Iso Roobertinkadun kävelykadun yrityksistä aukeaa kello kymmenen, joten
huoltoajon salliminen vain klo 11 saakka aiheuttaa liikennemäärän huipun aikavälillä
10–11. Suurin osa haastatelluista yrittäjistä piti kuitenkin nykyisiä aikarajoituksia toimivina. Jotkut yrityksistä aukesivat vasta iltapäivällä, joten ne pitivät huoltoajon rajoittamista aikaan ennen 11 ja 19 jälkeen hankalana. Myös osa kuljettajista kaipasi sallitun
ajan pidentämistä.
Huoltotunneli
Maanalaisen huoltotunnelin rakentaminen Iso Roobertinkadun kävelykadun alle poistaisi tehokkaasti huoltoliikenteen aiheuttamat haitat kävelykadulta, kun kaikki liikennöinti
tapahtuisi maan alla. Tunnelin toteuttaminen kadun alle olisi kuitenkin hyvin kallis investointi. Tunnelin rakentaminen olemassa olevan katuinfrastruktuurin alle on yleensä
hintavaa. Sen hyödyistä ei myöskään ole täyttä varmuutta, sillä Aleksanterinkadulla
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jakeluliikenne aiheuttaa ongelmia, vaikka kadun alla on huoltotunneli. Kaikki yritykset
eivät ole nimittäin rakentaneet hissiyhteyttä maanalaiseen huoltoverkostoon.
Sisäpihojen hyödyntäminen
Sisäpihojen hyödyntäminen Iso Roobertinkadun kävelykadun jakeluliikenteessä on
hankalaa, koska osilla sisäpihoista ei ole kulkuaukkoa tai kulkuaukot ovat hyvin ahtaita.
Yritykset todennäköisesti hyödyntäisivät sisäpihojaan laajemmin jo nyt, jos se olisi
mahdollista pienten kehittämistoimenpiteiden avulla. Esimerkiksi UFF hoitaa kaiken
kuljetustoimintansa sisäpihallaan, jonne pääsee Yrjönkadun kautta. Sisäpihojen hyödyntäminen ei myöskään vähennä merkittävästi liikennettä kävelykadulla, sillä melkein
kaikille sisäpihoille pääsee vain kävelykadun kautta.
Yöjakelu/keräily
Yöjakelu ei ole tarkasti kohdennettu ratkaisumalli juuri Iso Roobertinkadun ongelmiin,
sillä se olisi koko kaupunkia koskeva vaihtoehto. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä on kielletty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja
laitteiden käyttö asuntojen läheisyydessä kello 22.00–7.00.
Yöjakelulla jakelun monet haitat poistuisivat jakelun tehostuessa. Jakeluautojen ei tarvitsisi seisoa ruuhkissa ja etsiä pysähtymispaikkoja. Liikenne päivällä puolestaan tehostuisi kun jakeluliikenne suurelta osin poistuisi. Jakeluajoneuvojen yöllä mahdollisesti
aiheuttama melu on kuitenkin merkittävä ongelma. Kappaleessa 4.4.1 kerrottiin Barcelonan yöjakelukokeilusta, jolla saavutettiin hyviä tuloksia: melutasot eivät nousseet ja
jakelu tehostui. Myös Helsingissä on nyt paraikaa käynnissä, sekä jätekuljetusten, että
jakelun yökokeilu, jonka tarkoituksena on tutkia yöjakelun toimivuutta ja sen mahdollisia haittoja.
Yöjakelu ei ole mahdollinen malli kaikille yritykselle, sillä se edellyttää, että jakelijalle
on annettu avain sisälle yritykseen. Eniten hyötyä yöjakelusta tai tässä tapauksessa yökeräilystä olisi jätekuljetuksille.

Osa edellä mainituista ratkaisumalleista soveltuu siis huonosti Iso Roobertinkadun kävelykadulle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei se voisi olla hyvä ratkaisu johonkin toiseen paikkaan. Mikään edellä esitellyistä ratkaisumalleista ei ole itsessään ihmeidentekijä. Eri ratkaisuista muodostettu kokonaisuus voisi kuitenkin antaa edellytyksiä muutokselle.

6.2

Mechelininkatu

6.2.1 Tausta
Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti Mechelininkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi niitä koskevan
liikennesuunnitelman 29.4.2010 ja tarkistetun suunnitelman 24.1.2012. Yleisten töiden
lautakunta kuitenkin palautti katusuunnitelman 19.3.2013 uudelleen valmisteltavaksi
siten, että alueen asukkaiden ja yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa tehdään laaja vuorovaikutus.
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Nykyisin Mechelininkadulla Hietaniemenkadun ja Eteläisen Hesperiankadun välillä
sekä Rajasaarentien pohjoispuolella kadunvarsipysäköinti on osittain sallittu iltaisin,
öisin ja viikonloppuisin. Huolto- ja jakeluliikenne tulisi hoitaa joko ajoradalta jalkakäytävän vierestä tai ruuhka-aikoihin (15–18 pohjoiseen, 7–9 etelään) jalkakäytävältä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11.2013 oli esiteltävänä kaksi vaihtoehtoista liikennesuunnitelmaa Mechelininkadulle: VE2(esittelijän ehdotus), jossa pyöräliikenne
kulkee pääosin jalkakäytävän tasossa yksisuuntaisilla pyöräteillä ja VE1, jossa Pohjoisen Hesperiankadun ja Hietaniemenkadun välisellä osuudella pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla. Molemmissa vaihtoehdoissa Pohjoisen Hesperiankadun pohjoispuolella pyöräliikenne kulkee pääosin jalkakäytävän tasossa. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi VE1 liikennesuunnitelman. Valittu suunnitelma luo
ongelman Pohjoisen Hesperiankadun ja Hietaniemenkadun välisellä osuudella huoltoliikenteen toteuttamiselle.
Suomen tieliikennelain 26§ säätelee nimittäin tavaraliikenteeseen liittyvää ajoneuvon
pysäyttämistä ja pysäköimistä seuraavasti: "Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä
tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä." Valitun liikennesuunnitelman pyöräkaistat katsotaan kuuluvaksi ajorataan, joten lain mukaan huoltoajoneuvoa
ei saa pysäyttää pyöräkaistan viereen ajoradalle, vaan se on pysäytettävä reunakiven
viereen. Tieliikennelaissa ei säädellä pyöräkaistalle pysäköinnistä tai pysäyttämisestä.
Pyörätiellisessä vaihtoehdossa(VE2) huoltoliikenne olisi voitu hoitaa nykyisen lain mukaisesti ajoradalta.

6.2.2 Kysely
Mechelininkadulla toteutettiin syys- ja lokakuun 2013 vaihteessa kysely yritysten jakelu- ja huoltoliikenteestä. Liitteenä 4 on Mechelininkadulla käytetty kyselylomake. Kysely koski väliä Leppäsuonkatu - Eteläinen Hesperiankatu ja se tehtiin vain yrityksille,
joilla on jakelu- ja huoltoliikennettä Mechelininkadulla. Kyselyllä selvitettiin kivijalkayritysten nykyisen jakelu- ja huoltoliikenteen piirteitä, kuten määriä, ajoitusta, käytettäviä ajoneuvoja, pysähtymispaikkoja sekä tuotavan tavaran ominaisuuksia. Kysely suoritettiin käymällä haastattelemassa yritysten henkilökuntaa paikanpäällä. Jos yrityksessä
ei ollut henkilökuntaa paikalla, haastateltiin heitä mahdollisuuksien mukaan puhelimitse. Alueella on hieman yli 50 kivijalkayritystä, joista 85–90 prosenttia tavoitettiin kyselyä tehtäessä. Kysely tehtiin tavoitetuista yrityksistä vain niille joiden huoltoliikenne
tapahtuu Mechelininkadulta. Tällaisia yrityksiä on yhteensä 38.
Useimmilla yrityksillä jakelu- ja huoltoajo on hyvin epäsäännöllistä ja vaihtelevaa, joten
monet lukuarvot ovat vain arvioita. Useimmat yritykset eivät pysty vaikuttamaan kuljetusten ajankohtaan ja jotkut eivät tiedä edes toimituspäivää tarkasti etukäteen.
Eri yritysten jakelu- ja huoltoliikenteen käyntien kuukausittainen lukumäärä vaihtelee
0,5 ja 230 välillä. Noin 75 prosentilla yrityksistä jakelu- ja huoltoliikenne ei ole päivittäistä ja melkein puolella tavaraa tuodaan kerran viikossa tai harvemmin. Vastausten
perusteella yhdeksällä yrityksellä on erityisen painavia tai vaikeasti kuljetettavia tavaroita.
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Selvästi eniten jakelu- ja huoltoliikennettä on Siwalla, jolla on yli 200 kuljetusta kuukaudessa. NTEC Finlandilla ja Funny Delillä on 100 kuljetusta kuukaudessa, muiden
yritysten jäädessä tämän rajan alle. Kuljetusmäärissä saattaa olla vinoumaa ylöspäin,
sillä yritykset haluavat mahdollisesti korostaa omaa tarvettaan.
Nykyisen lainsäädännön mukaan lastaus ja purku tulisi Mechelininkadulla hoitaa ajoradalta liikennemerkillä osoitettuja ruuhka-aikoja lukuun ottamatta. Kysely paljasti, että
tällä hetkellä jakelu- ja huoltoliikenne hoidetaan myös ruuhka-aikojen ulkopuolella pääasiassa jalkakäytävältä aivan yrityksen vierestä. Pakettiauto ja kuorma-auto ovat yleisimpiä huoltoajoneuvoja, mutta myös henkilöauton ja rekan käyttöä esiintyy paikoittain.
Yrityksiltä kysyttiin myös niiden mielipidettä erityisiin jakelu- ja huoltoliikenteelle varattuihin paikkoihin ajoradalla. Useimmat yritykset pitivät niiden toimivuutta kuljetusyrityksistä riippuvana asiana ja epäilivät ajoneuvojen edelleen pysähtyvän jalkakäytävälle aivan liiketilan eteen. Tavaroita ei vastaajien mukaan pystytä kantamaan kovin
kaukaa ja talvella tilanne on vielä paljon heikompi. Jotkut yritykset epäilivät lastaus/huoltopaikkojen täyttyvän nopeasti asiattomasta pysäköinnistä ja toivat esille tarpeen
rajoittaa pysähdysten kestoa.
Kyselyn pohjalta tehtiin ehdotus (Liite 5) ajoradalle sijoitettavien lastaus/huoltopaikkojen sijainnista. Paikat toteutettaisiin noin 12 metrin pituisina katkoina pyöräkaistassa. Lastaus-/ huoltopaikat on pyritty sijoittamaan lähelle sellaisia yrityksiä,
joilla on paljon jakelu- ja huoltoliikennettä ja raskaita tavaroita kuljetettavanaan. Paikat
sijoitetaan myös mahdollisimman keskelle korttelia, jottei paikalle olisi kohtuuttoman
pitkä matka yhdestäkään yrityksestä. Mechelininkadulle välillä Leppäsuonkatu - Eteläinen Hesperiankatu sijoitetaan yhteensä 7 jakelu- ja huoltoliikenteelle varattua paikkaa,
joista 3 on kadun itäpuolella ja 4 kadun länsipuolella. Tämän lisäksi Sammonkadulle
Siwan eteen sijoitetaan lastaus-/huoltopaikka kahdelle autolle. Hietaniemenkadun leveällä jalkakäytävällä Mechelininkadun länsipuolella on mahdollisuus hoitaa Mechelininkatu 2:ssa sijaitsevan yrityksen jakelu- ja huoltoliikenne.

6.2.3

Ratkaisumalleja

Mechelininkadun yrityksille tehdyn kyselyn pohjalta tehtiin siis ehdotus, jonka mukaan
jakeluliikenne hoidettaisiin katkoilla pyöräkaistassa. Seuraavassa kuitenkin pohditaan,
mitä mahdollisuuksia huollon ratkaisulle on pyöräkaistallisessa vaihtoehdossa VE1.
Huolto hoidetaan sivukaduilta tai korttelin sisältä
Vaihtoehdossa huolto hoidettaisiin kokonaan Mechelininkadun sivukaduilta, mikä aiheuttaisi vähemmän häiriötä pyöräilijöille. Huolto olisi kuitenkin hyvin hankalaa, sillä
korttelivälit ovat 90–150 metriä pitkiä. Huolto tapahtuisikin todennäköisesti käytännössä jalkakäytävältä, minkä seurauksena jalankulkijat joutuisivat helposti väistämään ajoradalle. Sivukaduille tulisi varata myös paikkoja huoltoliikenteelle, mikä vähentäisi
asukaspysäköintipaikkoja entisestään. Pyöräkaistasuunnitelman myötä siis poistettiin
Mechelininkadun kadunvarsipaikat.
Katkoja pyöräkaistassa
Kyseessä on edellisen alaluvun lopussa esitelty ratkaisu. Ratkaisussa pyöräilijät voisivat
siis joutua kiertämään pahimmillaan neljä huoltoajoneuvoa ajoradan kautta kulkiessaan
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katua etelään ja kolme ajoneuvoa kulkiessaan pohjoiseen. Erillisille huoltopaikoille voisi syntyä ruuhkaa ja paikoilta olisi edelleen varsin pitkä matka joihinkin yrityksiin. Eli
tässäkin vaihtoehdossa jalkakäytävältä tapahtuvaa huoltoa voisi esiintyä. Huoltoajoneuvot joutuisivat myös seisomaan pidemmän ajan pyöräilijöiden haittana, jos liikkeeseen
on pitkä matka.
Purku ja lastaus mistä tahansa
Vaihtoehto on joustava huoltoliikenteelle, eikä jalkakäytävää käytettäisi niin todennäköisesti huoltoon. Pyöräkaistalla voisi kuitenkin olla paljon ajoneuvoja yhtä aikaa ja
pyöräilijä joutuisi kiertämään niitä jatkuvasti. Pyöräkaista menettäisikin tässä vaihtoehdossa merkitystään ja ylipäätään pyöräkaistoilla pysäköinti voisi myös yleistyä.

Mikään esitetyistä ratkaisumalleista ei siis ole optimaalinen kaikille osapuolille. Ratkaisua valitessa pitääkin etsiä paras kompromissi. Rajallisessa tilassa kaikille hyvää ratkaisua on mahdoton luoda. Katkoilla pyöräkaistassa aiheutetaan haittaa sekä pyöräilijöille,
että huoltoliikenteelle, mutta haitta ei todennäköisesti ole kohtuuton. Kompromissille
vaihtoehtona on myös poliittinen päätös, jolla päätetään selkeästi suosia toista liikkumismuotoa.
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Diplomityössä käsiteltävää aihetta ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Itse kaupunkilogistiikkaa on kyllä tutkittu laajalti 1990-luvulta lähtien. Kaupunkilogistiikan muissa
tutkimuksissa on kuitenkin pääasiassa keskitytty taloudellisten vaikutusten pohtimiseen.
Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa kaupunkilogistiikkaa on kyllä käsitelty myös
kestävyyden kannalta. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin syvennytty ekologiseen kestävyyteen, kun taas tässä diplomityössä pääpaino on ollut sosiaalisella kestävyydellä: sillä
kuinka kaupunkilogistiikka vaikuttaa kaupunkiviihtyvyyteen.
Tutkimusta voidaankin pitää relevanttina, sillä se keskittyi aiemmin hyvin vähän tutkittuun aiheeseen, jolla tulee olemaan tulevaisuudessa suuri merkitys Helsingin kantakaupungin kehityksessä. Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteena on laajentaa ja tiivistää
nykyistä kantakaupunkia. Näille kantakaupungin alueille on myös tavoitteena luoda
mahdollisimman elinvoimaista kaupunkia, johon oleellisesti kuuluu elinkeinoelämä
tavarankuljetuksineen. Kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteentörmäykset
tulevatkin yleiskaavan tavoitteiden toteutumisen myötä lisääntymään.
Helsingin kaupungin strategian tavoitteena on, että Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016 (Helsingin kaupunki 2013). Tavarankuljetus yritykseen ja
sieltä pois on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaedellytyksiä, joten logistiikan toimivuudella on tärkeä rooli strategian tavoitteen toteutumisessa. Strategian tavoitteena on
myös edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
osuutta liikenteestä (Helsingin kaupunki 2013). Helsingin kantakaupunkia onkin tulevina vuosina tarkoitus kehittää erityisesti jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta.
Helsingin strategiassa on esitetty paljon hienolta kuulostavia, mutta varsin yleispiirteisiä
tavoitteita. Tavoitteita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä strategiassa ole otettu
kantaa niiden mahdollisiin ristiriitaisuuksiin. Karrikoidusti strategialla voisi perustella
toisilleen täysin vastakkaisia suunnitelmia. Strategian ei kuitenkaan ole tarkoituskaan
antaa tarkkoja vastauksia, vaan se antaa suuntaviivat tarkemmille toimenpideohjelmille,
kuten työssä esitellyille pysäköintipolitiikalle, liikkumisen kehittämisohjelmalle ja citylogistiikan toimenpideohjelmalle.
Työn johdannossa määriteltiin kolme tutkimuskysymystä, joihin työllä on tarkoitus vastata:




Miten kaupunkilogistiikka vaikuttaa jalankulkuun ja pyöräilyyn erityisesti kaupunkiviihtyvyyden näkökulmasta?
Miten kaupunkilogistiikan toimivuutta on kehitetty ja sen aiheuttamia häiriöitä
jalankulkijoille ja pyöräilijöille ehkäisty kansainvälisten esimerkkien valossa?
Miten kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteensovittamisen haasteet
ilmenevät Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Mechelininkadulla?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on kaupunkilogistiikkaan ja kaupunkiviihtyvyyteen liittyvän teoria-aineiston kartoittaminen. Sen esittäminen selkeyttää
osaltaan työn rakennetta tuomalla esiin lähtökohdan, jota on käytetty aiheeseen liittyvää
teoriaa läpikäytäessä. Toiseen kysymykseen vastattiin pääasiassa pääluvussa 4, jossa on
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jaoteltu kaupunkilogistiikan kehittämisratkaisut seitsemään ryhmään ja esitelty joitakin
ryhmiin kuuluvia kansainvälisiä ratkaisumalleja.
Kansainvälisiä kehittämisratkaisuja on hyödynnetty pääluvun 6 erimerkkialueiden ratkaisumallien arvioinneissa. Itsessään pääluku 6 vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseen, havainnollistamalla mitä haasteita kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden
välisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin liittyy Iso Roobertinkadun kävelykadulla
ja Mechelininkadulla. Tutkimuksen tehtävän ei siis ollut varsinaisten ratkaisujen etsiminen, vaan kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden välisen problematiikan tuominen paremmin esille ja tutkimuksen piiriin. Työ antaakin hyvän pohjan aiheen jatkotutkimukselle.
Työ rajattiin johdannossa koskemaan Helsingin kantakaupunkimaisia alueita. Käytännössä rajaus tehtiin valitsemalla kaksi erilaista esimerkkialuetta Helsingin kantakaupungista. Esimerkkikohteita ovat Iso Roobertinkadun kävelykatu ja Mechelininkatu, joilla
esiintyy tai tulee esiintymään ristiriitaisuuksia kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden välillä. Tutkimuksissa keskityttiin huomattavasti enemmän Iso Roobertinkatuun
kuin Mechelininkatuun, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Mechelininkatuun liittyvät
yrittäjähaastattelut tehtiin kaupunkisuunnittelulautakuntaan vietävän liikennesuunnitelman lisämateriaaliksi ennen diplomityön varsinaista aloittamista.
Iso Roobertinkadulla sen sijaan toteutettiin kolme erilaista tutkimusta: internetkysely
kadun käyttäjille sekä haastattelut osalle kävelykadun yrityksistä ja jakeluautojen kuljettajille. Pääluvussa 2 esiteltiin neljä kaupunkilogistiikan osallistahoa: julkinen taho, elinkeinoelämä, kuljetusyritykset ja asukkaat. Kyselyllä ja haastatteluilla pystyttiinkin luomaan suuntaa-antava yleiskäsitys kolmen osallisryhmän näkökulmista. Haastattelut tehtiin hyvin pienellä otannalla, mutta vastaukset alkoivat jo joiltain osin toistamaan itseään, joten otoskokoa voi pitää riittävänä. Haastattelujen paikallista yleistettävyyttä voikin pitää hyvänä. Internet-kyselyn vastausmäärä puolestaan oli varsin suuri, joten siitä
pystyi jo tekemään luvussa 6.1.2 esitettyjä tilastollisia analyysejä.
Tulokset eivät ole yleistettäviä täysin muille kuin tutkittaville alueille, sillä osa kysytyistä asioista on hyvin paikkasidonnaisia. Suuri osa yrityksille tehdyillä kyselyillä kerätyistä tiedoista voi myös vanhentua hyvin nopeasti, sillä yritysten vaihtuvuus joissakin
liiketiloissa voi olla suurta. Esimerkiksi jos hautakiviliikkeen tilalle tulee kampaamo,
muuttuvat liiketilan logistiset tarpeet huomattavasti.
Iso Roobertinkadulla toteutettujen tutkimusten validiteettia voikin pitää hyvänä, sillä ne
palvelivat tarkoitustaan. Mechelininkadulla puolestaan yrityshaastattelujen alkuperäinen
tarkoitus oli saada tarkkaa numeerista dataa yritysten tavarankuljetuksista, jotta pystyttäisiin tekemään hyvin yritysten tarpeita palveleva ratkaisu, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Haastatteluja tehtäessä havaittiin
kuitenkin, että yritysten kuljetukset ovat usein satunnaisia, eivätkä kaikki yritykset edes
tienneet minä päivänä kuljetus on tulossa. Haastattelujen pohjalta pystyikin tekemään
päätelmiä pääasiassa vain yritysten kuljetusmääristä ja kuljetettavien tavaroiden kokoluokasta. Mechelininkadulla haastattelut eivät siis palvelleet niin hyvin alkuperäistä
tarkoitusta.
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Haastatteluilla ja kyselyllä saatujen tulosten reliabiliteettia eli luotettavuutta voidaan
yleisesti ottaen pitää kohtalaisen hyvänä. Haastatteluissa vastaajat ovat kyllä saattaneet
pyöristää jakeluliikenteen tarvetta ylöspäin korostaakseen oman liikkeensä tarvetta suhteessa muihin kadun yrityksiin.
Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty yhteenveto esimerkkialueiden työssä esitellyistä
ratkaisumalleista. Tehtyjen tutkimusten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta osan
toimenpiteistä voi katsoa sopivan paremmin ja osan huonommin tutkimusalueille. Toimenpiteiden sopivuuteen vaikuttavat oleellisesti alueiden erityispiirteet. Esimerkiksi
lastausruudut ovat tärkeä perusratkaisu kummallakin esimerkkialueella, mutta automaatiopollareiden hyödyntäminen olisi Mechelininkadulla hankalaa. Älytunnistus- ja varaus
puolestaan tehostaisivat lastausruutujen käyttöä molemmissa kohteissa.
Taulukko 2 Yhteenvetotaulukko esimerkkialueiden työssä esitellyistä ratkaisumalleista

Toimenpide

Iso Roobertinkatu

Mechelininkatu

Lastausruudut

Lisättävä

Lisättävä

Älytunnistus- ja varaus Suositeltavia

Suositeltavia

Automaatiopollarit

Suositeltavia

Ei käytettävissä

Oma jakelukeskus

Paikkaan sopimaton

Paikkaan sopimaton

Aikarajoitukset

Muutettava tarpeen mukaan Mahdolliset

Huoltotunneli
Sisäpihojen
hyödyntäminen
Yöjakelu/keräily

Paikkaan sopimaton
Mahdollinen vain osassa
yrityksistä
Mahdollisuus

Paikkaan sopimaton
Mahdollinen vain osassa
yrityksistä
Mahdollisuus

Työssä tehtyjen löydösten perusteella voidaan siis todeta edellisessä kappaleessa mainittujen toimenpiteiden olevan hyviä näillä kaduilla, mutta laajempaa yleistettävyyttä varten pitäisi tutkia suurempia alueita Helsingissä. Huoltotunnelia voi esimerkiksi pitää
hyöty-kustannus-suhteeltaan huonona ratkaisuna kummassakin paikassa, mutta jossain
toisaalla olemassa olevien tunnelien laajentaminen ei ole poissuljettu vaihtoehto.
Työtä tehtäessä ei syntynyt varsinaisia suunnitteluperiaatteita, mutta eri osapuolten yhteistyön tarve nousi vahvasti esille. Haastattelujen perusteella sekä kuljettajat että yrittäjät tuntuivat niin sanotusti syyttelevän toisiaan. Yrittäjät eivät mielestään pysty vaikuttamaan jakelukuljetusten ajankohtaan tai siihen mihin autot pysähtyvät. Kuljettajat taas
kokivat menevänsä yrittäjien pillin mukaan. Heidän mukaansa ei saa enää uutta tilausta,
jos ei vie tilausta silloin kun vaaditaan.
Esille nousi myös tarpeita lisätutkimukselle. Kansainvälisten esimerkkien tarkempi tutkimus olisi esimerkiksi hyödyllistä, sillä sen avulla voi taas kehittää uusia Helsinkiin
soveltuvia ratkaisumalleja. Tässä työssä ulkomaisten kehittämisratkaisujen pohdinta jäi
nimittäin varsin pintapuoliseksi. Tässä tutkimuksessa valittiin tapaustarkasteluihin vain
kaksi katua, joten kattavamman kuvan saavuttamiseksi Helsingin kaupunkilogistiikan ja
kaupunkiviihtyisyyden yhteensovittamisesta tulisi tutkia vastaavasti lisää erityyppisiä
katuja.
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"Tavaralogistiikka ja sen vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn Helsingin
kantakaupungissa kaupunkiviihtyvyyden näkökulmasta"

Ikäryhmä

Sukupuoli

Kuinka usein käytte Iso Roobertinkadun kävelykadulla?

Pääasiallinen syy Iso Roobertinkadun kävelykadulla käymiseen.

Asutteko Iso Roobertinkadun kävelykadun välittömässä läheisyydessä?

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat Iso

Liite 1 (2/4)
Roobertinkadun kävelykatua? Valitkaa haluamanne kohta
asteikolta liikuttamalla liukupalkkia.
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Vaikuttavatko tavarankuljetusautot Iso Roobertinkadun kävelykadun
miellyttävyyteen?

Kuinka Iso Roobertinkadun kävelykadun tavarankuljetuksia voisi mielestänne
kehittää?

Millä aikaväleillä tavaraliikenteen tulisi olla kiellettyä Iso Roobertinkadun
kävelykadulla? Voitte valita useamman vaihtoehdon. Elleivät annetut
vaihtoehdot ole sopivia voitte kirjoittaa haluamanne aikavälit "Jokin muu" kohtaan.

Minkä ajoneuvojen pääsyä Iso Roobertinkadun kävelykadulle tulisi rajoittaa?
Voitte valita useamman vaihtoehdon.
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Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä
Luvaton ajaminen Iso Robertinkadun kävelykadulle tulisi estää rakenteellisin
ratkaisuin (puomein).

Jakeluajoneuvojen kokoa tulisi rajoittaa aiempaa tiukemmin kantakaupungin
alueella.

Jakeluajoneuvojen tuottaman melun ja päästöjen määrää tulisi rajoittaa
aiempaa tiukemmin kantakaupungin alueella.

Muita kommentteja Iso Roobertinkadun kävelykadun kehittämisestä ja
vapaata palautetta kyselystä:
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Liite 3 (2/2)
Päivämäärä:
Haastateltavan nimi:
Yritys:
Kuinka usein käy Iso Roobertinkadulla:
Ja mihin aikaan:
Mitä kuljettaa:

Mistä on tulossa/kuinka kaukaa:

Mihin pysähtyy:

Millaisella ajoneuvolla yleensä ajaa:

Ovatko nykyiset aikarajoitukset toimivat/pystyykö niitä noudattamaan:

Tuotteko joskus useamman Iso Roobertinkadun/lähialueen yrityksen kuljetuksia samalla kertaa:

Lastausruudut:
- toimivatko nykyiset
- missä pitäisi olla ja kuinka paljon

Nousevat ja laskevat pollarit:

Kommentteja:
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Liite 5
Ei mittakaavassa

