
MILLAINEN ON HANKE, JOKA MAHDOLLISTAA TURVALLISEN JA KESTÄVÄN
KAUPUNKIALUEIDEN VIIMEISEN KILOMETRIN TOIMITUSTEN/KULJETTAJIEN

KOULUKSEN?

Viimeisen kilometrin toimitus on toimitusprosessin viimeinen vaihe, joka huipentuu paketin
tai tavaran saapumiseen asiakkaan määränpäähän. Kaupunkien uudet suuntaukset
uusiutuvien energialähteiden käytöstä tavaroiden toimittamisessa ja innovatiivisista
toimenpiteistä epäpuhtauksien
vähentämiseksi ja uudet liikkumismuodot
kaupunkialueilla sekä asiaankuuluvat
liikenneturvallisuuskysymykset asettavat
toimituksille tällä hetkellä haasteita, joita
ratkotaan uusien teknologioiden (APP:t,
tekoäly, lohkoketju...) nopealla
kehittämisellä. Kaikki nämä uudet
näkökohdat ja viimeisen kilometrin
toimitusalan kehitys edellyttävät innovatiivisia käytäntöjä ja avointa EU:n koulutusta
jakelualan kuljettajille (ja heidän kouluttajilleen), koska he ovat keskeisiä toimijoita tässä
kuvatussa ekosysteemissä.

Hankkeemme tavoitteena on parantaa viimeisen kilometrin toimittajien/kuljettajien
tietoja, taitoja ja osaamista ammattitaidon ja henkilökohtaisen kehityksen
edistämiseksi. Tavoitteenamme on edistää turvallisten ja kestävien viimeisen
kilometrin toimittajien/kuljettajien tunnustamista ja koulutusta, joiden avulla
saavutetaan Euroopan tasolla tunnistetaan alan ammatillinen pätevyys.

Tämä hanketta on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu kuvastaa ainoastaan laatijan näkemyksiä, eikä komissiota
voida pitää vastuullisena siitä, miten sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää.

Movetia tukee tätä hanketta osittain taloudellisesti. Movetia edistää vaihtoa, liikkuvuutta ja yhteistyötä yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön aloilla – Sveitsissä, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. www.movetia.ch.



MITEN HANKEESSA EDISTYTÄÄN?

Tarkastelemme ja vertailemme kumppanimaiden lainsäädäntöä ja käytäntöjä
tunnistaaksemme, mikä loisi lisäarvoa maiden välille. Tulosten pohjalta kehitämme
koulutusohjelman, joka parhaiten vastaisi käytäntöä EU:ssa ja kumppanimaissa ja
helpottaisi yhdenvertaisuutta. Tässä mielessä tämän hankkeen tulokset tarjoaa
toimittajille/kuljettajille (myös tuleville) pätevät keinot harjoittaa uutta ammattia, jolla on
suuri kysyntä ja kasvu nykypäivän yhteiskunnissa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvon/yhtäläisten
mahdollisuuksien integrointiin painottaen erityisesti matalan elintason, pienituloisten tai
työttömien ihmisten kouluttautumista.

Hankkeen ydinajatuksena on edistää innovatiivisia (ja pedagogioita) digitaalisiin
teknologioihin perustuvia oppimismenetelmiä, jotta toimittajat/kuljettajat (ja kouluttajat)
voivat olla kilpailukykyisiä ja kulkea tämän ekosysteemin kehityksen mukana ja samalla
taata (uusissa liikkuvuusjärjestelmissä) turvallisemmat ja kestävät kaupungit
toimituksille/kuljettajille ja haavoittuvassa asemassa oleville (jalankulkijoille, pyöräilijöille
ja moottoripyöräilijöille).

MITÄ OLEMME TEHNEET TÄHÄN MENNESSÄ?

Koko projektin ajan järjestetään kuukausittain verkkokokouksia, joissa todetaan projektin
eteneminen ja sovitaan seuraavat työvaiheet. Väliajalla viestitään sähköpostitse.

TMP1 - Kick-off-kokous – Espanja: alustavaa suunnittelua ja päätöksentekoa; IO1:n johtaja
esitteli IO:n sisällön sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet, muiden
kumppaneiden osallistumisen sekä aikataulun tuleville vaiheille.

Hallinnollisista asioista keskusteltiin, niitä selvennettiin ja viimeisteltiin. Päätavoitteena oli
laatia alustava suunnitelma ja tehdä päätökset hankkeen ensimmäisten tehtävien ja
toimintojen määrittämiseksi. Suunniteltiin ja sovittiin johtamis- ja laatusuunnitelma.
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TMP2 – Toinen hankekokous, Italia (pidetään online-kokouksena Covid-19: n vuoksi)
(huhtikuu 2021) keskustelua ja päätöksentekoa varten; IO1:n valmistelua jatkettiin.

IO1:lle on laadittu kyselylomake, joka on toimitettu kouluttaville kuljettajille,
toimittajille, kuljetusyrityksille ja koulutusyrityksille, jotta nähdään, mikä heidän
mielestään on olennaisinta hankkeen kehittämisen kannalta.

Nykyisessä liikkuvuuden käsitteessä, jossa
toimimme, yksi tekijä Viimeiseen
kilometriin liittyvien toimintojen
kehittämisessä on ongelma löytää
pysäköinti tavaroiden toimituksen eri
vaiheissa, erityisesti silloin, kun toimitus
tapahtuu pakettiautotyyppisissä
ajoneuvoissa.

Barcelonan kaupungissa (Espanja) on otettu käyttöön järjestelmä näiden toimien
helpottamiseksi. Tätä varten kaupunkiin on varattu tiettyjä pysäköintipaikkoja. Näitä tiloja
on kutsuttu "tavaroiden kaupunkijakeluksi" tai "DUM:ksi", jotka on eriytetty perinteisistä
lastaus- ja purkuvyöhykkeistä, koska ne voidaan varata hakemuksella tai tekstiviestillä.

Pysäköintiaikaa voidaan varata 30 minuuttia (ellei ajoneuvoa ole luokiteltu 0 päästöksi,
jolloin aikaa lisättäisiin vielä 30 minuutilla), jolloin saavutetaan tehokas kierto ja ennen
kaikkea parannetaan ympäristökestävyyttä vähentämällä polttoainekustannuksia ja
pysäköinnin löytämiseen tarvittavaa aikaa.

Lisätietoja löytyy seuraavalta sivulta:
https://www.areaverda.cat/en/information/users/urban-goods-distribution

Tätä hanketta on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu kuvastaa ainoastaan laatijan näkemyksiä, eikä komissiota
voida pitää vastuullisena siitä, miten sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää.

Movetia tukee tätä hanketta osittain taloudellisesti. Movetia edistää vaihtoa, liikkuvuutta ja yhteistyötä yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön aloilla – Sveitsissä, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. www.movetia.ch.

https://www.areaverda.cat/en/information/users/urban-goods-distribution


Hanketta toteuttaa seitsemän kumppania, jotka edustavat 5:tä eri maata:

● Espanjasta: PONS SEGURIDAD VIAL SL ja UNO Business Organization of Logistics and

Transport

● Italiasta: CNA Associazione Provinciale de Pessaro e Urbino ja Training 2000 psc

● Bulgariasta: BLA Bulgarian logistiikkayhdistys

● Suomesta: TYÖTEHOSEURA RY

● Sveitsistä: SUPSI-ammattikorkeakoulu Sveitsi

SEURAA MEITÄ

@LastMile_EU last mile -toimitus last mile -www.trainingforlastmile.eu
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