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Droonilogistiikan testijakso Vantaalla 18.–20.3.2019 
 
Mitä 
Kyseessä on Aviapoliksen alueen kehittämiseen liittyvä logistiikkakokeilu, jonka tarkoitus on 
kartoittaa palvelun mahdollisuuksia ja toimia pohjana tulevaisuuden ratkaisulle. Matkahuolto, K-
Market ja Robots Expert kartoittavat kokeilussa droonien soveltuvuutta pakettien kuljettamiseen 
aidossa palvelutilanteessa ja siihen liittyvän teknologian kehittämistä. Matkahuolto kerää myös 
kokeiluun osallistuvilta kuluttajilta palautetta. 
 
Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden liikenteen palveluita. Sen osahankkeissa etsitään hiljaisia, 
turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, 
jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin. Hankeen päätoteuttaja 
on Vantaan kaupunki, se on osa Trafin koordinoimaa Liikennelabra-kokonaisuutta ja samalla myös 
Smart & Clean -säätiön muutosprojekti. Hankkeessa on mukana yli 30 kumppania. 
 
Aika ja kesto 
Testijakso kestää 18.–20.3.2019 ja paketteja lennetään Matkahuollon Vantaan 
logistiikkaterminaalista K-Market Kartanonkoskelle ja Ylästölle, joiden pihassa on droonin 
laskeutumisalusta. Droonit lentävät kello 10–18 joka päivä ja ne kuljettavat noin 100 
asiakaspakettia. Droonit laskeutuvat tasatunnein Kartanonkoskella ja Ylästöllä varttia vaille ja 
varttia yli.  
 
Tekniset tiedot 
Testijaksossa käytettävät droonit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja hieman alle 7 kg 
kokonaismassaltaan olevia nelikoptereita, joihin on erikseen kehitetty mobiiliverkkoa hyödyntävä 
yhteys droonien ja Helsingin keskustassa sijaitsevan keskuksen välillä. Drooneissa itsessään on 
törmäykset estävät sensorit. Droonit lentävät ennalta analysoituja reittejä pitkin, melko matalalla, 
mutta kuitenkin 15 m etäisyydellä lentoesteistä. Analysointiin on käytetty useista lähteistä dataa ja 
lennot on simuloitu keinoälyn avulla ennen lopullisten lentoreittien valintaa. Testijakson henkilöstö 
seuraa droonien liikkeitä reaaliajassa. Testijaksolla drooneissa on mahdollista kuljettaa enintään 
12 x 17 x 30 cm kokoisia ja enintään 1,5 kg painoisia paketteja.  
 
 
Mukana olevat tahot ja yhteystiedot mediatiedusteluita varten 
 

MATKAHUOLTO  
 
Oy Matkahuolto Ab on suomalainen bussiliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka 
pääliiketoiminta-alat ovat Matka- ja Pakettipalvelut. Matkapalvelut ylläpitää ja kehittää julkisen 
joukkoliikenteen matkustuspalveluja, muun muassa valtakunnallisia aikataulu- ja 
matkakorttijärjestelmiä. Pakettipalvelut ylläpitää ja kehittää bussiliikenteeseen perustuvaa 
paketinkuljetusjärjestelmää, jonka kautta paketteja voi lähettää ympäri Suomen sekä 
yhteistyökumppanuuksien ansiosta ympäri maailmaa. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 
Matkahuollon palveluverkosto kattaa 2 000 palvelupistettä ympäri Suomen.  
 
Janne Jakola, toimitusjohtaja, Oy Matkahuolto Ab, 040 860 4894, janne.jakola@matkahuolto.fi  
 
 
K-RYHMÄ 
 
K-ryhmän noin 42 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta 
asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Valko-
Venäjällä. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, 
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rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella 
sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin 
ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. 
 
Petri Toivonen, palvelujohtaja, K-ryhmä, 040 551 0442, petri.toivonen@kesko.fi  
 
ROBOTS EXPERT 

 
Robots Expert Finland Oy (robots.expert) on miehittämättömään ilmailuun erikoistunut 
konsultointitalo. Autamme yrityksiä tehostamaan toimintaa uuden drooniteknologian avulla. 
Robots.expert edistää myös skaalautuvan drooniliiketoiminnan kannalta tärkeitä ratkaisuja, kuten 
droonien liikenteenohjausjärjestelmiä (U-Space), sekä mobiiliverkkojen (ml. 5G) käyttöä 
drooneissa. Robots.expert toimii erityisesti pohjoismaissa, mutta tekee koko Euroopan 
drooniteollisuuden kannalta merkittäviä projekteja liittyen droonien liikenteenohjausjärjestelmiin ja 
Urban Air Mobilityyn. 
 
Tero Vuorenmaa, toimitusjohtaja, Robots Expert Finland Oy, 0405762230, 
tero.vuorenmaa@robots.expert 
 
 
AVIAPOLIS LIIKENNELABRA -HANKE  
  
Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa kehitetään ennennäkemättömiä tulevaisuuden liikenteen 
palveluita. Sen osahankkeissa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita 
liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja 
kansainvälisestikin. Hankeen päätoteuttaja on Vantaan kaupunki, se on osa Trafin koordinoimaa 
Liikennelabra-kokonaisuutta ja samalla myös Smart &Clean säätiön muutosprojekti. Hankkeessa 
ovat mukana yli 30 kumppania. 
  
 
VANTAAN KAUPUNKI  
  
Suomen neljänneksi suurin kaupunki Vantaa on rento ja houkutteleva lentokenttäkaupunki, jossa 
erilaiset kulttuurit kukoistavat ja jossa puhutaan yli 119 äidinkieltä. Sijaintinsa ja 
saavutettavuutensa ansiosta Vantaa on myös erinomainen paikka yrityksille. Suomen nopeimmin 
kasvava yritysalue Aviapolis sijaitsee aivan lentokenttäalueen vieressä. Vantaan kaupunki on 
Aviapolis Liikennelabra -hankkeen tärkein toteuttaja. 
  
Markus Holm, liikennesuunnittelupäällikkö, 043 827 0942, markus.holm@vantaa.fi 
  
  
FORUM VIRIUM HELSINKI  
  
Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman 
toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. 
Haluamme, että uudet innovaatiot luovat kaupunkilaisille ilmastoystävällisen ja puhtaan 
elinympäristön, fiksut liikkumisen palvelut ja uusia oppimisen tapoja. Toimivat digitaaliset palvelut 
lisäävät vapaa-aikaa ja mahdollistavat hyvän elämän. Sadat yritykset ovat pilotoineet palveluitaan 
kanssamme ja nousseet lentoon. 
 
Assi Rautanen, projektipäällikkö, 050 411 9435,  assi.rautanen@forumvirium.fi,   
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ILMATIETEENLAITOS 
  
Ilmatieteen laitoksen (IL) tehtävänä on tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä 
ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa yleisen turvallisuuden 
edistämiseksi sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen huomioon 
varautumistarpeet. IL kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan. Aviapolis-hankkeessa 
IL tuottaa miehittämättömille lennokeille räätälöidyn sääpalvelun turvallisen toiminnan tueksi. 
                
Anne Hirsikko, 050 4205345, anne.hirsikko@fmi.fi 
  
TELIA  
  
Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan 
uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme 
Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 
miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita. 
Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. 
Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. 
Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä 
liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi. 
  
 
 
FLEETONOMY  
 
Fleetonomy.ai Oy kehittää autonomisten ajoneuvojen etäohjausalustaa. Alusta ohjaa 
ajoneuvolaivueiden toimintaa kaupunkiympäristöissä yhdistämällä kaupunkidatalähteistä 
luodun 3D-datamallin, ihmisten ja ajoneuvojen ja keinoälyjärjestelmien välisen yhteistyön sekä 
viranomaissäännösten mukaisesti automaattisoidun reitittämisen. Etäohjausalusta 
mahdollistaa kaupallisesti kannattavien autonomisten palveluiden tuottamisen vastuullisesti jo 
nykylainsäädännön ja -teknologian puitteissa. 
 
Markus Kantonen, CEO, 045 221 9665, markus.kantonen@fleetonomy.ai  
 

SKYPORTS             
 
Skyports yhdistää maailman eri osia ilmateitse rakentamalla keskeistä kuljetusinfrastruktuuria ja 
tekemällä suoria lennokkitoimituksia. 

  
Skyports työskentelee yhdessä eri maiden johtavien henkilö- ja rahtiliikenteen EVTOL (electric 
vertical take-off and landing) -ajoneuvovalmistajien kanssa tavoitteenaan turvata, suunnitella, 
rakentaa, omistaa ja operoida vertiport-asemia, jotka mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan 
lentoliikenteen kaupungeissa ja lähiöissä. 

  
Lisäksi Skyports kehittää, toteuttaa ja operoi suoria rahtitoimituksia lääketieteen, sähköisen 
kaupan ja logistiikan alalla pyrkien poistamaan perinteisiin kuljetusmenetelmiin liittyvän 
tehottomuuden. 

  
Skyports sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta sillä on kansainvälisiä 
hankkeita esimerkiksi Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Suomessa. 
 


