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1. JOHDANTO 

Lentola Logistics Oy on vuonna 2017 perustettu startup-yritys, jonka tavoitteena on kehittää säh-
kökäyttöisiä ilma-aluksia hyödyntävä kuljetusjärjestelmä, tehostaa maaseudun logistiikkaa ja 
vauhdittaa logistiikan kestävää kehitystä.  

Media-alan tutkimussäätiön tutkimustuella osittain rahoitetun jatkohankkeen tavoitteena oli tut-
kia sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. 
Tutkimme, miten tällaista järjestelmää olisi järkevintä käyttää ja mitä vaikutuksia sillä olisi leh-
denjakelun kannattavuuteen ja päästöihin.  

Tässä raportissa esitellään hankkeessa pilotoituja asioita ja niistä saatuja tuloksia. Rakensimme 
hankkeen aikana kaksi täysin uutta versiota ilma-aluksesta ja ehdimme myös testata niitä mo-
lempia. Testien avulla oli tarkoitus selvittää alusten suorituskyky, jotta pystyisimme kertomaan 
mahdollisimman luotettavasti, minkälaisia kuljetuksia järjestelmällä voidaan suorittaa.  

Teetimme myös kyselytutkimuksen, johon saimme 192 vastausta.  

Olemme tavanneet monia sijoittajia, joiden viesti on ollut lähes aina sama: ”Olemme kiinnostu-
neita sitten, kun olette saaneet liiketoiminnan alulle”. Tämä on hankala yhtälö, sillä vaikka kysyn-
tää olisi kuinka paljon, emme voi aloittaa liiketoimintaa, jos järjestelmä ei ole täysin valmis. Sijoi-
tusta etsimme juuri siksi, että saisimme viimeisteltyä järjestelmän ja siten aloitettua liiketoimin-
nan.  Etsimme siis yhä sijoittajaa, jonka pääoman turvin saisimme lanseerattua palvelun markki-
noille, toivottavasti jo vuoden 2023 aikana.  

Kiitämme Media-alan tutkimussäätiötä tutkimustuesta ja kiinnostuksesta hankettamme koh-
taan. Toivomme, että alan toimijat näkevät tämän raportin ja saavat uusia ideoita kuljetushaas-
teidensa ratkaisemiseksi.  
 

 
KUVA 1. Prototyyppi ver-6 Slushin standilla joulukuussa 2021. 
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2. HANKKEESSA KÄYTETYT ALUKSET 
Lentola on viiden vuoden aikana rakentanut monta prototyyppiä rahdinkuljetukseen soveltuvista 
VTOL-ilma-aluksista. Uuteen malliin on aina otettu parhaat puolet aiemmista aluksista sekä tuotu 
uusia ominaisuuksia, jotka parantavat jollakin tavoin edellisen sukupolven suorituskykyä. Pilo-
toinnissa käytetyt ilma-aluksen prototyypit olivat järjestyksessään kuudes ja seitsemäs.  

Lentolan kiinteäsiipiset alukset nousevat ilmaan ja laskeutuvat maahan pystysuoraan, mutta len-
tävät pitkät siirtymät lentokoneen tavoin siivillään. Siipien aikaansaama nostovoima pidentää 
merkittävästi lentomatkaa ja mahdollistaa operaatiot, jotka eivät ole mahdollisia tavanomaisilla 
multikoptereilla (esim. DJI:n kuvauskopterit). Alukset ovat sähkökäyttöisiä ja suoriutuvat len-
noista automaattisesti. Lentoreitit ohjelmoidaan etukäteen vastaanottajan sijainnin ja toiminta-
alueen asutuksen perusteella.  

Markus Hohenthal jätti aluksen rakenneratkaisuun liittyvän patenttihakemuksen v. 2014. Tässä 
rakenneratkaisussa aluksen tarvitsema työntövoima toteutetaan kääntyvien potkurien mahdol-
listaman suunnattavan työntövoiman avulla. Keksinnölle on saatu patentit USA:sta ja EU:sta. Len-
tola jätti toisen kansainvälisen PCT-patenttihakemuksen vuonna 2018 ja on jättämässä uusia ha-
kemuksia resurssiensa puitteissa. 

Kuudes prototyyppi suunniteltiin ja rakennettiin puhtaasti Media-alan tutkimussäätiön hanketta 
varten. Aluksen rungon sisäinen rahtitila suunniteltiin aiempaa kompaktimmaksi lehdenjakelun 
tarpeisiin. Suurin uudistus edellisiin malleihin nähden oli monimutkainen siipirakenne, joka mah-
dollisti siipien taittamisen kesken leijunnan. Tämä ratkaisu mahdollistaa leijunnan aiempaa ko-
vemmassa tuulessa ja tukevoittaa samalla aluksen laskeutumista. 

Lehdenjakelun näkökulmasta tällä rakenneratkaisulla oli valitettavasti myös haittapuolensa, 
jotka selvisivät testien myötä. Ratkaisu lisäsi aluksen painoa odotettua enemmän ja toi joitakin 
uusia epävarmuustekijöitä nopeatempoiseen operointiin. Emme myöskään voineet patentoida 
rakenneratkaisua, sillä erään tunnetun helikopterivalmistajan aiempi patenttihakemus muodos-
tui patentoinnin esteeksi. Näistä syistä jouduimme raskain mielin tekemään päätöksen kuuden-
nen prototyypin jatkokehityksen lopettamisesta.  
 

 

KUVA 2. Prototyyppi ver-6 Tampereen Teiskossa. 
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Kun aloitimme uuden koneen suunnittelun puhtaalta pöydältä, olimme tällä kertaa erityisen huo-
lellisia siinä, että otamme mukaan kaikki parhaat puolet aiemmista prototyypeistä ja erityisesti 
siinä, että hankkiudumme eroon kaikista aluksen toimintaa vaikeuttavista ratkaisuista. Seitse-
männen prototyypin merkittävin ero aiempiin aluksiin on, että se on kolmasosan kevyempi (ta-
voite mainittu myös v. 2020 hankeraportissa). Aluksen kulutus ja suorituskyky eroavat siten aiem-
mista aluksista olennaisesti. Aluksen rungon sisäisestä rahtitilasta luovuttiin, mikä antaa enem-
män vapauksia kuljetettavan rahdin koolle ja muotoilulle. Rahtia kuljetetaan tavallisessa pahvi-
laatikossa, joka on ripustettu kiinni aluksen vatsaan. Laatikkoa on kuitenkin helppoa (ja järkevää) 
hieman muotoilla yksinkertaisilla pahvisilla lisäosilla, jolloin virrankulutus pienenee entisestään.  

Kokeilimme pilotin aikana mm. eri painoisten rahtien lennätystä ennalta ohjelmoiduilla lentorei-
teillä. Teimme kuvitteellisia toimituksia varsin ahtaisiinkin, puiden rajaamiin tiloihin. Edellisestä 
hankkeesta poiketen jätimme rahdin postilaatikon sijaan turvalliseksi katsottuun paikkaan (ku-
vitteellisen) asiakkaan kiinteistölle. 

Uusi 9,5 kg painoinen aluksemme pystyy kantamaan 3-4 kg rahdin, mutta tällainen sähkökäyttöi-
nen alus on helpohkosti skaalattavissa pienemmäksi tai suuremmaksi. Suuri osa heittolaatikoihin 
jaettavista lehtinipuista painaa vähemmän kuin 3 kg, mutta jos heittolaatikolle menee enemmän 
lehtiä, sinne voidaan lentää useamman kerran.  

Kova tuuli (10 m/s) ei haittaa vaakalentoa, mutta se vaikeuttaa leijuntaa, etenkin laskeutumista 
ja paketin jättämistä. Uusin aluksemme kykenee operoimaan kovemmassa tuulessa kuin aiem-
mat aluksemme (mikä myös asetettiin tavoitteeksi vuoden 2020 hankeraportissa). Koska myös 
leijunnan aikainen energiankulutus on aiempia aluksia pienempi, suoriutuu se entistä paremmin 
erityisesti yksittäisten lehtien kuljetuksesta useampaan osoitteeseen saman lennon aikana. 

 

 
KUVA 3. Prototyyppi ver-7 kyydissään kahden kilon lehtinippu. Video aluksen toiminnasta löytyy 
esim. Maaseudun Tulevaisuuden sivuilta hakusanalla Lentola. 
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TAULUKKO 1. Prototyyppi ver-7 tekniset tiedot. 
 

Paino akuston kanssa 9,5 kg 
Siipien kärkiväli 1,45 m 
Rungon pituus 0,8 m 
Maksimi hyötykuorma (riippuu osittain paketin muodosta) 3-4 kg 
Maksimi lentomatka 2 kg hyötykuormalla (varmuusmarginaalin kanssa) n. 30 km 
Maksimi lentomatka ilman hyötykuormaa (korvattu lisäakustolla) n. 75 km 
Matkalentonopeus 80 km/h 
CO2-päästöt vaakalennossa <2 g/km 

 

 

 

KUVA 4. Prototyyppi ver-7 lähdössä lennolle. Vatsapuolella kiinni kahden kilon lehtinippu. 
 

 

KUVA 5. Prototyyppi ver-7 ilman rahtia ja beigeksi maalattuna. 
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3. LEHTIEN TOIMITUSPISTEET 
Suuri osa pilotin testeistä koski automaattista rahdin kuljetusta vaihtelevissa sääolosuhteissa. 
Testeissä lehdet jätettiin laskeutumisalustalle tai maahan, vedenpitävässä kääreessä. 
 

 
KUVA 6. Prototyyppi ver-6 tulossa laskeutumisalustalle (2,2 x 2,4 m). Heittolaatikon korvaavan 
laskeutumisalustan on hyvä olla kooltaan n. 2,5 x 2,5 m. 

 

 

KUVA 7. Prototyyppi ver-7 tulossa toimituspisteeseen. Kyydissä on kahden kilon lehtinippu. 
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Nykyinen heittolaatikko on hyvä korvata laskeutumisalustalla, jonka alla on pieni lokero toimitet-
taville lehdille. Kun lehtinippu toimitetaan suojakääreeseen pakattuna levylle, voi ensimmäisen 
lehden noutanut nostaa avatun pakkauksen lehtineen sateelta suojassa olevaan lokeroon. Tällai-
nen yksinkertainen laskeutumisalusta maksaa alle 100€.  

Jos lehti toimitetaan asiakkaan kiinteistölle, on kaikkein edullisin ja helpoin tapa jättää tai pudot-
taa lehti sovittuun paikkaan maahan tai yksinkertaiselle tasolle. Samaan paikkaan voidaan toimit-
taa lehtien lisäksi myös ruokakassit ja paketit. Yksittäisiä lehtiä toimitettaessa on niiden pudotta-
minen kaikkein tehokkain toimintatapa, sillä pudotettaessa lehti 1-2 metrin korkeudelta jää lei-
junta-aika n. 10 sekuntia lyhyemmäksi ja siten reittiä voidaan pidentää muualla. Tasolle jätetty 
lehti suojataan vedenpitävään (biohajoavaan) kääreeseen. Tällainen muutaman gramman pai-
nava suojakääre on hyvin edullinen ja ekologinen. 

Aluksen sijainnin määrittäminen tapahtuu GPS-satelliittipaikannukseen perustuvan RTK (Real 
Time Kinematic) -mittausmenetelmän avulla. Tällä mittaustavalla saavutetaan muutaman sentti-
metrin paikannustarkkuus lähes koko Suomessa. Jos ei haluta toimia pelkästään RTK-GPS:n va-
rassa, voidaan käyttöön ottaa myös yksinkertaiset ja edulliset sensorit, jotka avustavat alus lä-
hestymistilanteessa ja varmistavat sijainnin oikeellisuuden. 

Tuulen vaikutusta voidaan pienentää sekä lähettäjän että vastaanottajan päässä käyttäen hyväksi 
puustoa tai rakennuksia, jotka antavat laskeutumispaikalle tuulensuojaa. Myös tarkoitukseen so-
pivan n. 2 metriä korkean puisen tuulisuojan rakentaminen on melko vaivatonta.  

 

4. LENTONOPEUS 
Uusimman aluksemme energiatehokas lentonopeus on rahdista riippuen 21-23 m/s (75-83 
km/h). Siten 14 km matka taittuu n. 10 minuutissa. Aluksella voi lentää nopeamminkin, mutta 
henkilöauton tapaan korkeampi nopeus vaatii enemmän energiaa, mikä johtaa lyhyempään toi-
mintamatkaan. Tämä johtuu pääasiassa kasvaneesta ilmanvastuksesta, mutta ilma-aluksessa 
myös suurempaan lentonopeuteen epäedullisista potkureista.  
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5. HYÖTYKUORMA JA KANTAMA 
Testasimme uuden aluksen kantamaa lennättäen monen painoista ja muotoista rahtia. Yksinker-
tainen pahvilaatikko aiheuttaa suuremman ilmanvastuksen kuin laatikko, jonka etu- tai takaosa 
on edes yksinkertaisesti muotoiltu.  
 

     
KUVAT 8 ja 9. Prototyyppi ver-7 lentotesteissä käytettyjä kahden kilon lehtinippuja. Lehtinipun 
molemmin puolin on pahvit, joiden avulla nippu pysyy tiukemmassa paketissa ja paremmin kiinni 
aluksessa. Ympärille on lisäksi vedenpitävä kääre. 
 

Kylmyyden tiedetään lyhentävän sähkökäyttöisen ajoneuvon toimintamatkaa. Koska Lentolan 
ilma-alukseen vaihdetaan uusi, lämpimässä tilassa ladattu akku ennen lentoa, jää kylmyyden vai-
kutus akustoon lyhytaikaiseksi ja siten melko pieneksi. 

Kahden kilon hyötykuormalla ja yhdellä pudotuksella uusimman aluksemme pisin mahdollinen 
kantama varmuusmarginaalin kanssa on n. 30 km (multikopterin kantama tästä alle puolet). 
Tämä vastaa esim. lehtinipun tai verkkokaupan tilauksen toimitusta n. 15 km säteellä lähtöpis-
teestä. Mitä useampia pudotuksia matkan varrella on, sitä pienempi on mahdollinen vaakalento-
matka. Kahdella pudotuksella kantama putoaa n. 23 kilometriin. 

Toimintasädettä voi kasvattaa isomman akun avulla, jolloin mahdollisen kuljetettavan hyötykuor-
man määrä pienenee. Tällöin esim. kilon painavampi akku pienentää enimmäishyötykuorman 
kolmesta kilosta kahteen kiloon. Kilon painavampi akku kasvattaa kantaman n. 40 kilometriin. 
Tämä mahdollistaa myös yksittäisten sanomalehtien kuljettamisen useampaan osoitteeseen kuin 
perusakun turvin. 

 

6. KUSTANNUKSET 
Ilma-aluskuljetus on sitä edullisempi, mitä haasteellisempi reitti on. Erityisesti vesistöjen lähei-
syys ja pitkät etäisyydet tekevät ilma-aluksista kannattavan vaihtoehdon. Mitä laajempaan käyt-
töön järjestelmä saadaan, sitä edullisemmaksi sen käyttö tulee. Tavoite on, että yhden kuljetuk-
sen/lennon hinta olisi alle viisi euroa. Yksi tällainen lento voi pitää sisällään lehtien pudotuksia 
useampaan osoitteeseen. Kuinka pitkälle viidellä eurolla pääsee autoa tai venettä käytettäessä, 
kun mukaan lasketaan myös kuljettajan palkka? 

Joillakin alueilla ilma-alukset pudottaisivat lehden- ja postinjakelun hinnan heti murto-osaan ny-
kyisestä. Näihin kuuluvat esim. saaristo ja suurten järvien ympäristö. Ensimmäiset käyttökohteet 
voisivat löytyä esim. Suomen mannermaalla sijaitsevista pysyvästi asutuista ilman kiinteää 
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tieyhteyttä olevista saarista, joita on yli 500. Näillä saarilla on pysyviä asukkaita yli 8.000 ja vapaa-
ajan asukkaita yli 60.000. 

Alla on esitelty kuvin ja taulukoin vertailu kahdesta kuljetuksesta, joista toisen määränpää on 
maaseudulla Pälkäneellä ja toisen saaressa Paraisilla. Tarkkoja auto- ja venekuljetusten kustan-
nuksia ei ollut saatavilla, joten nämä ovat parhaita arvioita. Lisäksi diesel- ja sähköauton pääoma-
kulut on oletettu identtisiksi. Taustakuvissa on käytetty Googlen karttatietopalvelua.  

 

 
KUVA 10. Reitit autolla ja ilma-aluksella. Aapiskukko – Salmentaka – Aapiskukko (Pälkäne). 
 

TAULUKKO 2. Reitti Aapiskukko – Salmentaka – Aapiskukko. 
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KUVA 11. Reitit veneellä ja ilma-aluksella. Nauvo - Berghamn - Nauvo.  
 

TAULUKKO 3. Reitti Nauvo - Berghamn - Nauvo. 

 
 

Ilma-alus on siis paljon edullisempi etenkin, kun rahti on melko kevyt (<5 kg), matka pitkä ja eten-
kin jos reitillä tarvitaan venettä.  

Yhden paketin kuljetus syrjäiseen paikkaan voi pahimmillaan vaatia kuljettajalta tunnin työpa-
noksen, jolloin pelkästään työvoimakustannus on kymmeniä euroja. Koska ilma-aluksen lastaa-
minen ja akun vaihto kestävät yhteensä vain n. 5 minuuttia, jäävät työvoimakustannukset murto-
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osaan autokuljetuksesta. Kuriiriyritysten olisikin kannattavaa siirtää osa maaseudun viimeisen ki-
lometrin kuljetuksista ilmaan saman tien.  

Henkilöresurssien vajaakäyttö tulee kaikessa liiketoiminnassa kalliiksi. Lehtien lennätys kannat-
taa järjestää lähikaupalta, jolloin sama aluksia operoiva henkilöstö voi hoitaa myös kauppa-
kassien, valmisaterioiden ja mahdollisesti myös apteekkitilausten lennätyksen. Tämä on mer-
kittävä asia kannattavan kokonaisuuden kannalta. Kustannusten jako voidaan tehdä monella 
tavalla lehtitalon ja lähikaupan kesken. Lehtitalo voi esim. vastata kalustokustannuksista ja lähi-
kauppa henkilöstökustannuksista. 

Yhdestä pisteestä voidaan 15 km toimintasäteellä palvella n. 700 km2 toiminta-aluetta. Hyvin 
harvaan asutulla alueella voidaan toimintasädettä kasvattaa isomman akun avulla, jolloin toi-
minta-alue kasvaa yli 1.000 km2:iin. Yhdestä pisteestä hoidettavan alueen sisään mahtuu useita 
postinumeroalueita ja jakelureittejä tai niiden osia. 

Jos kohteita on niin paljon, että kuljetukseen voidaan käyttää sekä autoa että ilma-alusta, aluk-
silla on edullisinta hoitaa kaikkien kohteiden sijaan kaikkein haasteellisimmat kohteet (10-20% 
talouksista). Näihin kohteisiin kuuluvat ne taloudet, jotka aiheuttavat suurimmat poikkeamat 
perusreitiltä tai jotka sijaitsevat hyvin etäällä muista kohteista. Kuten aiemmin kerrottiin, aluk-
sella voi myös jakaa sanomalehtiä useampaan osoitteeseen yhden lennon aikana.  

Lentolan pienen ilma-aluksen hinnaksi voidaan arvioida n. 10.000 euroa. Alusten säilytykseen ja 
akkujen lataamiseen tarvitaan muutaman neliömetrin kokoinen lämmin varastotila, minkä lisäksi 
turvallinen operointi vaatii pienen aidatun alueen joko rakennuksen katolta tai pihasta.  

 

  



13 
 

7. PÄÄSTÖT 
Kiihtyvän ilmastonmuutoksen vuoksi toiminnan ekologisuus on yhä merkittävämpää.  

Alla olevissa taulukoissa esitetään edellä esitettyjen reittien aiheuttamat päästöt autolla, ve-
neellä ja ilma-aluksella. 
 

TAULUKKO 4. Päästöt reitillä Aapiskukko – Salmentaka – Aapiskukko (Pälkäne). 

 
 

TAULUKKO 5. Päästöt reitillä Nauvo - Berghamn - Nauvo. 

  
EU:n CO2-päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan poikkeuksellisia keinoja. Yllä 
olevista taulukoista näkee, että yksittäisiä paketteja toimitettaessa voidaan ilma-alusten avulla 
leikata viimeisen kilometrin päästöjä jopa yli 99%.  

Kokonaisten jakelureittienkin tapauksessa päästövähennys olisi paikoin jopa yli 70%. Mitä pie-
nempi on alueen asukastiheys, sitä suurempi on ilma-alusten tuoma päästövähennys verrattuna 
nykyisiin kuljetusmuotoihin.  
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8. MELU 
Toiminnassa pyritään aina minimoimaan ihmisille ja eläimille aiheutuvat meluhaitat. Aluksen ää-
nenvoimakkuuteen ja äänen taajuuteen vaikuttavat eniten aluksen paino ja sen potkurien koko. 
Aluksemme on erittäin kevyt, minkä ansiosta leijuntatilanteen äänenvoimakkuus on varsin pieni. 
Aluksen potkurit ovat suuremmat kuin vastaavan painoisissa multikoptereissa, minkä vuoksi on 
äänentaajuus matalampi ja siten siedettävämpi kuin pienempipotkurisissa aluksissa (kuten ta-
vanomaiset multikopterit).  

Meluhaittoja pienentää myös se, että tavanomainen lentokorkeus on 100-120 metriä. Lisäksi len-
toreitit suunnitellaan siten, että ne kiertävät asuinrakennukset etäältä. Aluksen huomaa yleensä 
vasta sen laskeutuessa, mikä suoritetaan niin lähellä määränpäätä kuin mahdollista. 

Uuden ilma-aluksen lentäessä kohtisuoraan mittauspaikan yli 120 metrin korkeudessa on sen ää-
nenvoimakkuus n. 45 dB, mikä vastaa sisätiloissa jääkaapin hurinaa. Aluksen äänenvoimakkuus 
on voimakkaimmillaan aluksen ollessa leijunnassa alle viiden metrin korkeudessa. Tällöin äänen-
voimakkuus voi nousta hetkittäin yli 70 dB:iin. Kymmenen metrin päästä mitattuna äänenvoi-
makkuus pysyy kuitenkin kaikissa tilanteissa alle 80 dB:ssä (pyykinpesukone, partakone 70-80 
dB). Pudotus- tai laskeutumispaikan valinnassa kannattaa huomioida ainakin se, että pudotuspai-
kan ympärillä olevat kovat yhtenäiset pinnat saattavat lisätä kaikumista ja voimistaa ääntä.  

 

9. KYSELYTUTKIMUS ILMA-ALUSTEN KÄYTÖSTÄ HAJA-ASUTUSALUEILLA 
Teetimme kyselytutkimuksen salolaisella Q-tutkimuksella. Kysely toteutettiin web-pohjaisella ky-
selylomakkeella Webropol-sovelluksella. Vastaajia tavoiteltiin nettilinkin kautta sosiaalisessa me-
diassa otsikolla ’Asutko tai mökkeiletkö haja-asutusalueella?’.  

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 192 henkilöä. Vastauksia tuli eniten Uudeltamaalta, Pir-
kanmaalta, Pohjois-Savosta ja Keski-Suomesta. Vastaukset jakautuivat kuitenkin varsin tasaisesti 
ympäri maan, sillä vastaajat edustivat kahdeksaatoista maakuntaa. Vastaajista yli puolet olivat 
iältään 41-60 -vuotiaita ja n. neljäsosa yli 60-vuotiaita. 

2-4 vastaajan vastauksista näki, että kysely ei täysin vastannut heidän odotuksiaan. Kysymyksiin 
saatettiin vastata ’vihamielisesti’ tai niihin ei vastattu tosissaan. Näitä vastauksia ei kuitenkaan 
poistettu tuloksista, sillä niiden merkitys oli kokonaisuuteen nähden vähäinen. 

Vähän yli puolet kyselyyn vastanneista (104/192) oli aiemmin kuullut dronekuljetuksista. Näihin 
oli törmätty netissä, televisiossa tai lehdissä.  Amazonin dronekuljetuskokeilut olivat monelle tut-
tuja ja muutama oli kuullut myös Wingin kokeiluista Vuosaaressa.  

Sitä ei suoraan kysytty, tilasiko vastaaja painettua lehteä. Muista kysymyksistä saattoi kuitenkin 
päätellä, että painettua lehteä tilasi n. puolet vastaajista (90-95 / 192). 42 henkilöä vastasi saa-
vansa lehden aamulla ennen klo 9:00. Kuitenkin vastaajista 32 sai lehden vasta klo 13:00 jälkeen 
ja näistä puolet (16) klo 15 jälkeen iltapäivällä. Kun kysyttiin, milloin lehden toivottaisiin saapu-
van, 33 tilaajista toivoi saavansa lehtensä nykyistä aiemmin ja heistä 14 mieluiten ennen klo 8:00. 

84 vastaajaa sai lehden omaan postilaatikkoon ja 9 heittolaatikkoon. 45% tilaajista haki lehtensä 
mukavasti alle sadan metrin päässä sijaitsevasta laatikosta, mutta 20% tilaajista joutui hakemaan 
lehtensä yli 500 metrin päästä. 12 tilaajalle kertyi matkaa jopa yli kilometri. On selvää, että yli 
500 metrin hakumatka voi olla este painetun lehden tilaamiselle etenkin vanhimman väestön 
keskuudessa. 
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Olemme rakentamassa järjestelmää, jonka avulla sanomalehden voisi kuljettaa nykyistä aiemmin 
ja lähemmäs asiakasta. Tämän vuoksi halusimme kysyä suoraan, mitä vastaaja olisi valmis mak-
samaan, jos saisi päivän lehden postilaatikon sijaan omaan pihaansa ennen klo 9:00. 72 henkilöä 
(37,5% kaikista vastaajista) olisi halukas maksamaan palvelusta jotain ja 59 henkilöä (yli 30% kai-
kista vastaajista) olisi valmis maksamaan palvelusta vähintään euron per päivä.  

Niille, jotka olivat valmiita maksamaan palvelusta, oli omaan pihaan toimitus (26 kpl) tärkeämpää 
kuin toimitusaika (14 kpl). Tämä painottui erityisesti niiden keskuudessa, jotka olivat valmiita 
maksamaan palvelusta vähintään euron (21 - 9). Vielä useampi (28 kpl) vastasi, että molemmat 
ovat yhtä tärkeitä, mutta luultavasti tarkemman vastauksen (omaan pihaan toimitus) arvoa voi 
pitää tulosten kannalta merkittävämpänä. 

50% vastaajista (36/72), jotka olisivat valmiita maksamaan tällaisesta kuljetuspalvelusta, eivät 
tällä hetkellä tilaa lehteä lainkaan. Tarkoittaako tämä sitä, että lehden tilaajia olisi haja-asutus-
alueella lähes 20% enemmän (36/192), jos lehdenjakelu olisi järjestetty yllä kuvatulla tavalla? 
Vaikutus olisi todennäköisesti olisi saman suuntainen, mutta ei aivan näin suuri. Palvelu saattaisi 
tuoda n. 10.000 uutta painetun lehden tilaajaa haja-asutusalueille. Liikevaihto kasvaisi ja jakelu-
kustannukset laskisivat. 

Kysyimme myös, sopisiko lehden jättäminen postilaatikon sijaan maahan vedenpitävään kääree-
seen käärittynä. 86% vastasi, että tämä sopi heille tai asialla ei ollut heille merkitystä.  

Olemme pohtineet paljon sitä, miten tällaisen järjestelmän saisi toteutettua mahdollisimman ta-
loudellisesti. Tehokkain keino tähän on toimintojen yhdistäminen. Tämän vuoksi halusimme ky-
syä samassa tutkimuksessa, miten vastaajat suhtautuvat ruokakassien tai muiden pakettien kul-
jetukseen ilma-aluksilla. 

Jos ruokakassin saisi aluksella omaan tai työpaikan pihaan, käyttäisi palvelua todennäköisesti tai 
erittäin todennäköisesti 60% vastaajista (100/165). Vastanneista 49% näki, että tarvetta olisi vä-
hintään kerran viikossa. Kysyimme myös ruokakassien kohdalla, paljonko tällaisesta palvelusta 
oltaisiin valmiita maksamaan. 56% vastaajista oli valmis maksamaan tästä vähintään 5 euroa. 

Maalla asuvat joutuvat monesti hakemaan verkkokaupasta ostamansa tavarat varsin kaukaa. Ky-
selyyn vastanneista 62% haki ostoksensa vähintään viiden kilometrin päästä. 42 prosentilla vas-
taajista hakumatka oli yli 10 kilometriä ja 16% prosentilla yli 20 kilometriä. Dronekuljetus on siis 
monelle sopiva vaihtoehto myös etäisyyksien puolesta, sillä aluksen toimintasäde saadaan kas-
vatettua kahteenkymmeneen kilometriin kasvattamalla akuston osuutta kuljetettavan hyöty-
kuorman kustannuksella. Kun alus on tarpeeksi suuri, sillä voidaan kuljettaa vaikka kymmenen 
kilon rahti. 

Vastaajat olivat valmiita maksamaan alle viiden kilon pakettien kuljetuksesta suunnilleen saman 
verran kuin ruokakassien toimituksesta. 52% vastanneista olisi valmis maksamaan palvelusta vä-
hintään viisi euroa. 

Koska myös tarve kauppakassien ja pakettien ilma-aluskuljetuksille on olemassa, toimintojen yh-
distäminen ja jakelukustannusten jakaminen lähikauppojen kanssa näyttäisi olevan mahdollista. 

Vastaajilta kysyttiin lopuksi, miten muuten ilma-alukset voisivat olla heille hyödyksi. Lähes puolet 
kyselyyn vastanneista kirjoittivat tähänkin kohtaan jotain. Lääketoimitukset apteekeista ja kirjas-
topalvelut mainittiin useimmin. Monia mainintoja saivat myös tarkistus- ja vartiointilennot sekä 
defibrillaattorin kuljetus.  
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’Olisi hienoa, jos näin saisi saareen Uudessakaupungissa pienet ostokset. Mantereelle kauppaan 
lähtö on aikaa vievää ja kallista’.  

’Kyllä! Ruoka. Lääkkeet. Alkoholi. Pientarvikkeet. Pizza ja muut ravintoala-annokset. Kesäkausi ja 
rospuuttoaika saaristossa (myös järvisuomessa). Marjat ja sienet toiseen suuntaan.’ 

’Tarkastus ilmasta käsin: tietysti yhteistyö hätäkeskuksen kanssa, tarkistuskuvaa jos kaadun pi-
halla tai lähistöllä metsäpolulla enkä pääse ylös. Tämä siis, kun ikää tulee lisää, nyt vasta 71 v.’ 

’Todellakin hyvä ajatus ja tarvetta on. Myös grilliruoat ja pizzerioitten tuotteet olisi erittäin ter-
vetulleita. Tilaan heti, jos hanke toteutuu.’ 

’Vartiointopalvelut voisi olla hyviä ja jos vaste pystyy olemaan nopea, niin hälytyksien tarkastus-
käynnit tai esim. työmaiden tavaroiden/tarvikkeiden valvonta, toki tässä dronen pitäisi olla var-
maankin alueelta operoiva? Ruokaostosten toimitus maaseudulla voisi olla hitti, tänne tuskin yk-
sinään ajelevia roboja tuskin teiden kunnon ja välimatkojen takia saadaan, mutta ilmateitse ajat 
lyhenisi ja etäisyydet’. 

’Vain taivas on rajana. Voisi kuljettaa kevyttä ja arvokasta rahtia, kuten lääkkeet, avaimet, kän-
nykät, laboratorion veri-, virtsa- ja koronanäytteet. Teollisuuden kiireelliset komponentit yms.’ 

’Omasta puolestani käyttäisin palvelua, jos kustannukset ovat kohtuullisia. Alle 5€ hinnalla var-
masti käyttäisin enemmän, kuin kerran viikossa. Yli 10€ hinnalla en käyttäisi tai käyttäisin vain 
harvoin. Käyttäisin kesällä enemmän kuin talvella. Palvelun saatavuuden kellon ajalla myös mer-
kitystä. Käyttäisin pakettien kuljetukseen, ruokaostoksiin, kirjastopalveluihin, jos olisi mahdol-
lista. Onko säällä vaikutusta dronen toimintaan? Miten suojataan pakkasella tuotteet kuljetuksen 
aikana? Miten vaikuttaa kuljetuspainoon? Toimituksen aikataulu ja esteet vaikuttavat myös, 
jotka tulisi näkyä myös tilauksen yhteydessä suoraan. Lisäksi ehdot, jos toimitus ei onnistu, syystä 
tai toisesta, sovitusti, tai jos tuote katoaa tai vioittuu. Muuten yleisesti ottaen mahtava palvelu!’ 

 

10. HAASTEET 
Tällaisen kuljetusliiketoiminnan suurin haaste on tällä hetkellä tekninen: ilma-aluksen ja sen pot-
kurien jäätyminen. Ongelma saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta todellisuudessa se estää 
ympärivuotisen operoinnin ja siten koko liiketoiminnan suurimmassa osassa länsimaita. Ennen 
kuin ongelma on ratkaistu, tällainen palvelu on käytettävissä vain lämpimään aikaan tai hyvin 
lämpimissä maissa. Maailmalla ei ole vielä yhtään vastaavanlaista järjestelmää, jossa olisi käy-
tössä jäätymisenestojärjestelmä.  

Lentola on hieman onnekkaastikin hyvässä asemassa jäätymisongelman suhteen. Kun aloitimme 
kehittämään ilma-alustamme, tämä ongelma ei käynyt mielessämme lainkaan. Asiaan perehdyt-
tyämme olemme kuitenkin todenneet, että jäätymisenestojärjestelmä on sitä helpompaa integ-
roida alukseen, mitä vähemmän siinä on potkureita. Omassa aluksessamme on vain kaksi potku-
ria, kun taas lähes kaikilla kilpailijoillamme on aluksissaan 5-14 potkuria. Uskomme, että jäätymi-
senestojärjestelmän toteuttaminen alukseemme on melko nopeasti toteutettavissa. Tämä tar-
koittaa, että järjestelmämme voi olla markkinoiden ensimmäinen ja tulevaisuudessakin yksi har-
voista ympäri vuoden toimivista järjestelmistä.  

Toinen suuri haaste tulee lainsäädännön puolelta. Taajamissa operointiin on vaikeahkoa saada 
toimintalupaa, sillä ihmisjoukkojen lähellä operointi kymmenkiloisilla aluksilla kasvattaa vakavien 
onnettomuuksien riskiä. Lentolan on tarkoitus operoida aluksi vain haja-asutusalueilla ja pysyä 
poissa taajamista. Haja-asutusalueilla riski törmätä aluksella ihmiseen on hyvin pieni, jolloin myös 
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toimintaluvan saaminen on helpompaa. Jätimme Traficomille kesäkuussa 2022 toimintalupaha-
kemuksen, joka kattaisi toiminnan koko Suomen haja-asutusalueilla. Hakemuksen käsittelyaika 
on 6-8 viikkoa. 

 

11. PÄÄTELMÄT 
Suomen lainsäädännön puolesta ilma-alusten käyttö lehtien jakelussa voidaan aloittaa lähes heti. 
Suurimmat haasteet ovat teknisiä, mutta nämä haasteet ovat uskoaksemme selätettävissä koh-
tuullisessa ajassa.   

Euroopan Unionin lentoturvallisuusviraston uudet säädökset mahdollistavat pian myös koko Eu-
roopan laajuisen operoinnin. Kansainvälinen lupa vaatii kuitenkin järjestelmältä enemmän kuin 
se, että järjestelmän käytölle haetaan lupaa vain johonkin tiettyyn maahan. Kansainvälisesti käy-
tettävä järjestelmä ja sitä valmistava organisaatio käyvät läpi validointiprosessin EASA:n osoitta-
massa organisaatiossa. 

Tällaisen ilma-aluksiin perustuvan kuljetusjärjestelmän ei ole tarkoitus palvella kaikkia haja-asu-
tusalueella asuvia. Haja-asutusalueella kodin ja postilaatikon välinen etäisyys vaihtelee suuresti 
ja asuinpaikan sijainti vaikuttaa siihen, mihin aikaan lehti tulee postilaatikkoon. Lähikauppa ja 
muut palvelut voivat olla muutaman sadan metrin päässä tai niihin voi olla matkaa viisitoista ki-
lometriä.  

Järjestelmän ensimmäiset käyttökohteet kannattaakin valita sieltä, missä reitit ovat kaikkein kal-
leimpia esimerkiksi läheisten vesialueiden tai pitkien etäisyyksien vuoksi. Tällöin ilma-alus on 
edullisin vaihtoehto, minkä lisäksi on todennäköistä, että sama asiakaskunta käyttää aluksia leh-
denjakelun lisäksi kauppakassien ja muiden verkkokauppatilausten kuljetukseen. Saman henki-
löstön käyttö useampiin tehtäviin saattaa olla tarpeen, jotta lehdenjakelusta ilma-aluksilla saa-
daan kannattavaa valtaosassa Suomea. 

Olisiko tällainen järjestelmä suuren yleisön hyväksyttävissä? Kyselytutkimukseen vastanneista 
37,5% olisi valmis maksamaan siitä, että saisi sanomalehden omaan pihaansa ennen kello yhdek-
sää aamulla. 30% vastaajista (59/192) olisi valmis maksamaan tästä vähintään euron. Suuri osa 
näin vastanneista ei tilannut tällä hetkellä lehteä lainkaan, mikä viittaa siihen, että palvelutason 
nousu toisi uusia asiakkaita. 1-2 euron lisämaksu + nykyiset lehtien kuljetuskustannukset + kaup-
pakassien ja muiden tehtävien hoito samalla henkilöstöllä mahdollistavat ilma-aluskuljetusten 
järjestämisen kannattavalla tavalla.  

Yhteiskunnan kannalta merkityksellistä on myös, että miehittämättömien ilma-alusten avulla 
saavutetaan huomattavat päästöleikkaukset.  
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LÄHTEET 
 

https://www.sesarju.eu/ 

https://www.google.fi/maps/ 

https://emobility.teknologiateollisuus.fi/sites/emobility/files/attachments/sahkoautot_ei-stra-
tegiassa_teknologiateollisuus_20170524.pdf 

https://www.autotie.fi/tien-sivusta/sahkoautoileva-motoristi/sahkoautojen_kulutuk-
sissa_on_eroja_ja_silla_on_merkitysta_kayttajalle 

http://www.finnboat.fi/fi/fi_4_1_8.html 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuk-
sen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet 

https://www.ilmastolaskuri.fi/ 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Kyselytutkimuksen runko.  
 

1. Maakunta, jonka alueella asutte: 

Vastaajien määrä: 192 
 

2. Postinumeronne: 

Vastaajien määrä: 190 
 

3. Onko teillä lisäksi vapaa-ajan asunto haja-asutusalueella? 

Vastaajien määrä: 189 
 

4. Ikänne: 

Alle 20 vuotta 

20-40 vuotta 

41-60 vuotta 

Yli 60 vuotta 

Vastaajien määrä: 190 
 

5. Oletteko kuulleet dronekuljetuksista aiemmin tai nähneet niitä jossain? (mm. Alphabetin Wing kul-
jettaa kesäisin pieniä paketteja rajatulla alueella Helsingissä) 

Drone on yleisnimitys autonomisesti ilmassa tai maassa liikkuvalle laitteelle. Tässä kyselyssä dronella 
tarkoitetaan autonomista ilma-alusta. Monien tutkimusten mukaan pieni sähkökäyttöinen ilma-alus on 
kustannustehokas, nopea ja ympäristöystävällinen tapa kuljettaa rahtia harvaan asutuilla alueilla. 

Vastaajien määrä: 192 
 

6. Jos teille tulee sanomalehti, haluaisitteko saada sen nykyistä aiemmin? 

Mikäli teille ei tule sanomalehteä, voitte siirtyä kysymykseen 10. 

Vastaajien määrä: 121 
 

7. Millä aikavälillä saatte sanomalehden tällä hetkellä: 

Ennen klo 9 

Klo 9-11 

Klo 11-13 

Klo 13-15 
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Klo 15 jälkeen 

Vastaajien määrä: 92 
 

8. Jaetaanko tilaamanne sanomalehti: 

Omaan postilaatikkoon 

Yhteiskäytössä olevaan postilaatikkoon 

Vastaajien määrä: 93 
 

9. Kuinka pitkä matka on haja-asutusalueella sijaitsevasta asuintalostanne tai mökistänne postilaati-
kolle, johon sanomalehti jaetaan? 

Alle 100 m 

100 – 250 m 

250 – 500 m 

500 – 1000 m 

Yli 1000 m 

Vastaajien määrä: 102 
 

10. Ilma-alus tarvitsee halkaisijaltaan n. viisimetrisen tasaisen alustan laskeutumiseen (puiden oksista 
vapaa pystysuora sylinteri). Jos saisitte päivän lehden postilaatikon sijaan omaan pihaanne ennen klo 
9:00, kuinka paljon olisitte valmiit maksamaan tällaisesta palvelusta? 

Ilmoita hinta euroina / päivä. 

Vastaajien määrä: 134 
 

11. Kummalla on teille suurempi merkitys, saapumisajalla vai sillä, että saatte lehden omaan pihaan? 

Saapumisajalla 

Lehti tuodaan omaan pihaan 

Molemmat yhtä tärkeitä 

Vastaajien määrä: 150 
 

12. Sopiiko teille jos sanomalehti jätetään postilaatikon sijaan maahan vedenpitävään kääreeseen 
käärittynä? 

Sopii 

Ei sovi 

Ei merkitystä minulle 

Vastaajien määrä: 160 
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13. Jos lähikaupasta tilattu ruokakassi (max 5 kg) tuotaisiin ilma-aluksella omaan tai työpaikkanne pi-
haan, kuinka todennäköisesti käyttäisitte palvelua? Siirrä palkkia hiirellä haluaamasi kohtaan. 

Ilma-aluksella tilaus voidaan lähettää heti keräilyn jälkeen. 

Minimiarvo 1 = Epätodennäköisesti 

Maksimiarvo 5 = Erittäin todennäköisesti 

Vastaajien määrä: 165 
 

14. Kuinka usein tarvetta olisi?  

Useampana päivänä viikossa 

Kerran viikossa 

Pari kertaa kuukaudessa 

Muutamia kertoja vuodessa 

Harvemmin 

Vastaajien määrä: 178 
 

15. Paljonko olisitte valmis maksamaan ruokakassin kuljetuksesta? 

Alle 5 euroa 

5-10 euroa 

10-20 euroa 

Yli 20 euroa 

Vastaajien määrä: 187 
 

16. Jos ostatte ruoan lisäksi jotain muita hyödykkeitä verkkokaupasta, kuinka kaukana sijaitsee tava-
roiden noutopiste? 

Alle 1 kilometri 

1-5 kilometriä 

5-10 kilometriä 

10-20 kilometriä 

Yli 20 kilometriä 

En osta verkkokaupasta 

Vastaajien määrä: 191 
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17. Kuinka paljon olisitte valmiit maksamaan siitä, että alle viiden kilon paketti tuotaisiin aluksella 
noutopisteen sijaan omaan tai työpaikkanne pihaan? 

Alle 5 euroa 

5-10 euroa 

10-20 euroa 

Yli 20 euroa 

Vastaajien määrä: 185 
 

18. Onko teillä yritys, joka voisi tarvita ilma-aluksia alle viiden kilon rahdin kuljettamiseen lähialueen 
talouksille (esim. lähiruoka)? 

Kyllä; mikä, millainen: 

Ei 

Vastaajien määrä: 187 
 

19. Onko jotain muuta, mitä voisimme tehdä ilma-aluksilla hyväksenne? Onko dronekuljetusten edis-
täminen mielestänne kannatettavaa? Kaikki kommentit ovat tervetulleita! 

Esim. kirjaston palvelut, asunnon vartiointi / tarkastus ilmasta käsin, defibrillaattorin kuljetus. 

Vastaajien määrä: 90 

 


