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EAKR- ja ESR-hankkeita. 
Hyödynnetään kuutoskaupunkeja
kehitys- ja testausympäristöinä.

Kaupunki-
kehittämisen ja 
osaamisen & 
työllisyyden 
hankkeita



https://6aika.fi/kiertotalous-ja-energia/
https://6aika.fi/tyollisyys-ja-osaaminen/


Kaupungit 
mahdollistajina 
uusille 
palveluille



Yritykset 6Aika-hankkeiden kohderyhmänä ja 
yhteistyökumppaneina
• 98 uutta innovaatioalustaa
• yli 670 testattua tuotetta tai palvelua
• 2000 yritystä on tehnyt 

yhteiskehittämistä kaupunkien 
kanssa 

• 3 480 yritystä osallistunut 
t&k&i-organisaatioiden vetämiin 
hankkeisiin

• 500 yritystä aloittanut 
t&k&i-toiminnan yliopistojen tai 
t&k&i-organisaatioiden kanssa













Liikenteen, liikkumisen 
ja logistiikan tuotoksia ja 
toimintamalleja



CITYLOGISTIIKAN 
UUDET 

RATKAISUT



• Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018 – 
31.12.2020 ja on osa 6Aika -strategiaa

• Hankkeen budjetti n. 1,3 M€
• Rahoittajina Uudenmaan liitto (EAKR) 

ja toteuttajat
• Päätoteuttajana toimii Turun kaupunki 

ja osatoteuttajina Forum Virium 
Helsinki, Turun AMK, Tampereen AMK ja 
Varsinais-Suomen liitto/Valonia

• Turun toteutus osana Smart and Wise 
Turku -kärkihanketta



Drone-logistiikkaa Tampereella

- Useita yli 10 km mittaisia autonomisia 
lentoja

- Onnistuneet pakettikuljetukset
- Yli 90 % päästövähennys vrt. 

autoliikenne
- Merkittävä ajallinen säästö



Muita kokeiluja ja tuloksia
• Pyöräjakelun tehokkuus yli 10 % parempi keskusta-alueilla

• Todettu mm. Turun CityHUBin ja Helsingin kokeilujen yhteydessä

• Tavaralogistiikan purkupaikoille opastaminen sekä paikkojen 
seuranta

• Alkanut hetki sitten – saatu hyvää palautetta käyttäjiltä

• Autonomiset robottikuljetukset Helsingissä
• Hyödynnetään mm. Koneen hissirajapintoja



Kiitos!

Jere Lumikko
Turun kaupunki
jere.lumikko@turku.fi
040-1847328

Citylogistiikka.fi
@citylogistiikka
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Vähähiilinen 
liikkuminen 
liikennehubeissa 

Juha Pulmuranta, Turun kaupunki
22.6.2020 
Liikenne, liikkuminen ja logistiikka -verkkotyöpaja

6aika-hanke ja sen opit
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Kasvava liikenne aiheuttaa merkittäviä haasteita kehittyville kaupungeille. 

Tavoitteenamme on kehittää vähähiilisiä, markkinaehtoisesti toimivia ja 
skaalautuvia liikkumisen palveluja kaupunkiliikenteen solmukohtiin. 

Työtä tehdään yhdessä yritysten, asukkaiden ja
korkeakoulujen kanssa. 

Keskitymme seuraaviin teemoihin:

1. Joukkoliikenteeseen tukeutuvat matkaketjut (Espoo, Oulu, BusinessTampere)
2. Vähäpäästöiset ja yhteiskäyttöiset ajoneuvot (BusinessTampere, Turku)

3. Autonominen liikenne (Espoo, Turku)
4. Älykkäät pysäköinnin ratkaisut (Turku, TuAMK, Oulu)
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Yhteistyön paikat

● Yritykset voivat kokeilla uusia palveluja aidossa kaupunkiympäristössä.
● Osallistumme uusien palvelujen kehittelyyn.
● Tuomme toimijoita yhteen erilaisissa tilaisuuksissa. 
● Avaamme yritysten tarvitsemaa dataa.
● Markkinoimme tehtäviä kokeiluja ja niistä syntyviä palveluja.
● Jaamme tietoa tehdyistä kokeiluista ja niiden tuloksista kaikille alan 

toimijoille. 

Kuva Pasi Leino, Turun kaupunki
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Case Tampere
• Pilottina toimii Kaupin alue, jossa sijaitsevat mm. Yliopistollinen sairaala, 

Ammattikorkeakoulu, Yliopiston biolääketieteellinen yksikkö ja Kauppi Sports Center. 
Kasvavalla ja kehittyvällä alueella liikkuu n. 20.000 henkeä vuorokauden aikana. 

• Tavoitteena monipuolinen, digitalisaatiota hyödyntävä liikkumisen palvelujen keskittymä
• Henkilöautoilun sijasta vähähiilisiä vaihtoehtoja houkuttelevammiksi
• Mahdollisuus rakentaa yksilölliseen tilanteeseen kulloinkin parhaiten sopiva 

kokonaisvaltainen ovelta-ovelle -matkaketju. Raitiotieliikenne alkaa 8/2021.

• Hankkeessa tehty alueelle pyöräpysäköinti- ja pyöräilyn 
palveluverkko-suunnitelmat sekä kimppakyytisovelluksen prototyyppi. TAYSin 
henkilökunnalle kokeiltu varauspohjaista pysäköintijärjestelmää.

• Ajankohtaista: Kokeilupalvelujen haut ja pilotoinnit, liityntäpysäköinti ja last mile 
–ratkaisut, mobiilireittiopas, kimppakyytipalvelun jatkokehitys ja kokeilu.

 Yhteystiedot: jukka.reunavuori / jari.ikonen@businesstampere.com
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Tärkeimmät opit

● Yhteistyö kannattaa! 
● Sisäinen viestintä liimaa hankekumppanit yhteen.
● Ulkoinen viestintä edellytyksenä tavoitteiden saavuttamiselle.
● Liikkuminen koskettaa jokaista ja siksi jokaisen mielipide on tärkeä. 
● Verkkotilaisuudet tavoittavat yrityksiä, mutta eivät kansan syviä rivejä.
● Kannattaa puhua kehitettävästä asiasta – ei hankkeesta. 
● Hahmota hanke osana suurempaa kokonaisuutta. 



Päästötön työmaa 
-konsepti ja 
Vuosaaren sataman 
vähähiilinen 
työkoneliikenne 



Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Kestävää 
kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma.  

Toteuttajat: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon 
kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Science 
Park Oy, Turun yliopisto ja VTT 

Kesto: 1.5.2019 - 28.2.2021 

Budjetti: 1 170 776 euroa 

Edistetään hiilineutraaleja ja resurssiviisaita ratkaisuja 
valituilla kaupunkien kohdeyritysalueilla ja työmailla. 
Kohdealueet ovat Helsingin ja Espoon infratyömaat, 
Vuosaaren satama, Vantaan Porttipuisto-Hakkila yritysalue, 
Turun Blue Industry Park ja Turun meriteollisuuden 
yritysverkosto. Yhteisenä tuotoksena syntyy hiilineutraalin ja 
resurssiviisaan yritysalueen opas, joka kokoaa yhteen 
valtakunnallisesti monistettavat hiilineutraalisuuskonseptit ja 
kohdealueiden esimerkit.



Päästötön työmaa -konsepti
Työkoneiden suorat kasvihuonekaasupäästöt ja haitalliset paikallispäästöt - hiilimonoksidi, hiilivedyt, typen oksidit, pienhiukkaset - sekä moottorimelu merkittävä päästölähde ja 
terveyshaitta.

YM:n ja kaupunkien välinen vapaaehtoinen sopimus – green deal – päästöjen vähentämiseksi erilaisilla työmailla (infra, talonrakennus, kunnossapito) allekirjoitetaan vuoden 2020 aikana. 
Sopimuksella luodaan etenemispolku päästöttömiin työmaihin lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omassa kalustossa ja urakoissa, ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja 
työkaluja niin työmailla kuin hankintaprosesseissa sekä kehittämällä organisaatioiden ja urakoitsijoiden osaamista. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien työmaat:

� Vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilivapaita

� Ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai työmaiden sisäisissä kuljetuksissa. Työmaiden sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, 
kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai kaukolämpöä. 

� Vähintään 20 prosenttia työmaan sisällä käytetystä kuljetuskalustosta toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

� Vuoden 2030 loppuun mennessä myös työmaiden ulkoisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, ja työmailla käytettävistä työkoneista ja 
työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

HNRY mukana green deal -prosessissa: vähäpäästöiset infratyömaapilotit Helsingissä ja Espoossa 🡪 markkinavuropuhelut, hankintakriteerit, työmaakäytänteet 🡪 päästöttömän työmaan 
konsepti osaksi hankkeessa laadittavaa Hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen konseptiopas -julkaisua, joka tulee tarjoamaan käytännön oppeja muille kaupungeille ja toimijoille, 
jotka haluavat edistää vähäpäästöisiä työmaita sekä yleisesti erilaisten yritysalueiden hiili- ja resurssiviisaita toimintatapoja.

Helsingissä käynnistetty viisi vähäpäästöistä infratyömaaurakkaa. Urakkakriteereissä on vaadittu mm.:

• Ympäristöjärjestelmää ja -suunnitelmaa 

• Uusiutuvaa polttoainetta ja energiaa 

• Stage IV ja Euro VI -kalustoa 

• Sähköisiä pienkoneita 

• Lisäksi yhdessä urakassa pisteytetty sähköisiä työkoneita (muita kuin pienkoneita) (hinta 70 %, laatu 30 %)

Espoossa Lukutorin vähäpäästöinen infratyömaapilotti, jossa Espoon kaupunki on vuokrannut akkukäyttöisen Kramerin 4,2 tonnin pyöräkuormaajan (1. kokoluokassaan Suomessa) 6 kk 
urakoitsijan käyttöön ja jonka työskentelyä voi käydä seuraamassa. Urakoitsijalle on käytössä myös erityinen bonusmalli sähköisten työkoneiden lisäämiseksi. Työmaalla on testattu myös 
yhdessä Teknisen Kaupan Liiton kanssa vähäpäästöisen työmaan työmaakäytänteisiin liittyvää koulutusta. Lisätietoja Espoon kaupungilta Iina Kalliolta (iina.kallio@espoo.fi) ja TKL:lta Juha 
Ala-Hiirolta (juha.ala-hiiro@tekninen.fi).  

mailto:iina.kallio@espoo.fi
mailto:juha.ala-hiiro@tekninen.fi


Vähähiilinen työkoneliikenne –
  case Vuosaaren satama

• Helsingin Satama Oy:n Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelma: Satama-alueen 
CO2 päästöt laskevat 32% vuoteen 2035 mennessä (työkoneiden osalta -60%).

• Haaste: HelSan vaikutusmahdollisuudet yrityksiin rajalliset. Hanke selvittää, 
mitä ja millä aikajänteellä keinoja ja ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön, arvioi 
niiden soveltuvuutta ja vaikutuksia.

• Valmis haastattelukooste: Vuosaaren sataman työkoneiden 
päästövähennysten nykytilanteesta, mahdollisuuksista ja haasteista 
(yritysnäkökulma).

• Kiinnostusta päästöjen vähentämiseen löytyy: mm. biopolttoaineet (kuten 
uusiutuva diesel) ja työkoneiden sähköistäminen potentiaalisina ratkaisuja. 
Haasteina mm. soveltuvuus työkoneisiin ja sataman olosuhteisiin, 
taloudelliset syyt ja markkinoiden tarjonta.

• Syksyllä 2020: Vuosaaren sataman työkoneiden hiilitiekarttaselvitys sekä 
sataman muovipilotti yhteiskeräyksen ja muovilaatujen selvitys (VTT).

Keskeinen oppi tähän mennessä: konkreettisten pilottien aikaansaaminen edellyttää 
vahvaa kohderyhmän tarpeiden tuntemusta ja avainhenkilöiden sitouttamista (mielellään 
jo ennen hanketta).



Ympäristöministeriö ja kaupungit tavoittelevat vapaaehtoista sopimusta työmaiden päästöjen 
vähentämiseksi

Hiilineutraali Satama 2035-ohjelma
https://www.portofhelsinki.fi/verkkolehti/hiilineutraali-satama-2035

Kooste Vuosaaren sataman työkoneiden päästövähennysten nykytilanteesta, 
mahdollisuuksista ja haasteista 
https://issuu.com/helsinkikymp/docs/hnry-haastatteluyhteenveto-vuosaaren-satama 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/ilmastoteot/hankkeet/hnry-haastattelu
yhteenveto-vuosaaren-satama.pdf

HNRY-kotisivut 
https://hankkeet.hiilineutraalisuomi.fi/hanke/hnry/
Helsingin osahankkeen sivut 
https://helsinginilmastoteot.fi/venture/hnry/

Seuraa hanketta Twitterissä: @Hiilineutraalit

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparistoministerio_ja_kaupungit_tavoitt(56824)
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparistoministerio_ja_kaupungit_tavoitt(56824)
https://www.portofhelsinki.fi/verkkolehti/hiilineutraali-satama-2035
https://issuu.com/helsinkikymp/docs/hnry-haastatteluyhteenveto-vuosaaren-satama
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/ilmastoteot/hankkeet/hnry-haastatteluyhteenveto-vuosaaren-satama.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/ilmastoteot/hankkeet/hnry-haastatteluyhteenveto-vuosaaren-satama.pdf
https://hankkeet.hiilineutraalisuomi.fi/hanke/hnry/
https://helsinginilmastoteot.fi/venture/hnry/


https://hankkeet.hiilineutraalisuomi.fi/hanke/hnry/

susanna.suomalainen@hel.fi; 040 674 9950 & saara.pellikka@hel.fi; 040 671 2078

https://hankkeet.hiilineutraalisuomi.fi/hanke/hnry/
mailto:susanna.suomalainen@hel.fi
mailto:saara.pellikka@hel.fi


Muita liikkumisen, liikenteen ja 
logistiikan hankkeita

Tutustu myös näihin
• Perille asti -hanke helpotti ihmisten perillepääsyä – työpaikalle, 

matkailukohteeseen ja kotiin
• ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne on hanke, jossa kehitettiin uusia 

ratkaisuja sekä palveluita kaupunkivesiliikenteeseen
• SOHJOA-hanke toi automaattiset pikkubussit kaupunkien kaduille
• Liira-hanke avasi liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan 

periaatteiden mukaisesti tavoittena edesauttaa älyliikenteen palveluiden 
kehittämistä

https://6aika.fi/project/perille-asti-4/
https://6aika.fi/project/perille-asti-4/
https://6aika.fi/project/alykas-kaupunkivesiliikenne/
https://6aika.fi/project/alykas-kaupunkivesiliikenne/
https://6aika.fi/project/sohjoa-itseohjautuvat-robottibussit/
https://6aika.fi/project/liikenteen-reaaliaikaiset-rajapinnat/
https://6aika.fi/project/liikenteen-reaaliaikaiset-rajapinnat/
https://6aika.fi/project/liikenteen-reaaliaikaiset-rajapinnat/


https://6aika.fi/tulosta-syntyy/6aika-tyokalupakki/


https://6aika.fi/ajankohtaiset/kaikki-tapahtumat/


Kiitos!
LISÄTIETOJA

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

6aika.fi

Twitter:  
@kuutosaika
 #6Aika #SixCities

Youtube: 
6Aika Videos


