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Vantaan logistiikkakeskus oli merkittävä hanke Postin historiassa 
Postin historiassa tapahtui 20 vuotta sitten yksi merkittävä askel, kun uusi logistiikkakeskus valmistui Vantaan 

Voutilaan kesällä 1999. Se vei Postin uudelle vuosituhannelle, jossa tavarankuljetusliikenteen markkinat ja kilpailu 

kovenivat koko ajan. Kasvavat pakettimäärät oli huomattu Postissa. Uusi investointi oli välttämätön volyymien 

hoitamiseen ja asiakkaiden palveluun sekä kilpailussa mukana pysymiseen.  

Logistiikkakeskuksesta on käytetty eri aikoina eri nimikkeitä. Valmistumisen ajan lähteissä se on nimellä (Voutilan) 

Pakettilajittelukeskus, pakettikeskus tai vain Voutila. Nykyisin siitä käytetään nimeä Vantaan logistiikkakeskus. Postin 

sisällä siitä puhutaan tuttavallisesti nimellä ”Loke”. 

Uuden keskuksen aikaansaama muutos Postin sisällä oli mittava, mikä ei saanut näkyä asiakkaille negatiivisesti.1 

Keskuksen kautta arvioitiin jatkossa kulkevan noin 70 prosenttia kaikista tavaravirroista. Nykyisin Loken kautta kulkee 

noin 75 prosenttia kaikista kotimaan lähetyksistä. Lähetyksiä käsitellään keskimäärin 110 000 kappaletta 

vuorokaudessa ja joulun huippupäivinä jopa 200 000 kappaletta.2 

Uusi tuotantolaitos oli Postin siihenastisen historian suurin investointi,3 ja yksi mittavimmista rakennushankkeista. Sen 

rakennus- ja laiteinvestointien arvo oli yhteensä 265 miljoonaa markkaa. Sen suunnittelussa hyödynnettiin alan 

viimeisintä teknologiaa.4 Posti halusi olla todella moderni kuljetusyritys.5 Keskus oli jo valmistuessaan Euroopan 

nykyaikaisin pakettien lajittelukeskus.6 Myöhemmin sinne lisättiin vielä moderni hybridivarasto.  

Kahdessakymmenessä vuodessa keskus on sujuvasti palvellut koko ajan kasvavaa Suomen pakettiliikennettä. Vuonna 

1999 Posti kuljetti noin 28 miljoonaa pakettia ja vuonna 2018 määrä oli noussut jo 44 miljoonaan.7 Postimyyntipaketit 

työllistivät yhä vuonna 1999, mutta painopiste alkoi siirtyä kohti verkkokauppaa. Pakettien lajittelukeskuksessa ja sen 

yhteydessä toimivassa palveluvarastossa huomioitiin myös sähköistä kauppaa käyvien asiakkaiden tarpeet. 

Logistiikkakeskuksessa hyödynnettiin alan uusinta teknologiaa, joka nopeutti pakettien lajittelua ja varmisti laatua.8 

Laatu ja nopeus ovat edelleen tärkeitä kriteerejä Loken toiminnassa.9 

Tuotantokäyttö ja vihkiäiset 
Loken tuotantokäyttö ja ylösajovaihe aloitettiin 2. elokuuta ja keskus vihittiin käyttöön perjantaina 3. syyskuuta. 

Juhlavissa vihkiäisissä liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen käynnisti logistiikkakeskuksen koneet napinpainalluksella. 

Tilannetta seurasivat vieressä Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaarina Dromberg, pääjohtaja Asko 

Saviaho ja tilaisuuden juontanut Pirjo Nuotio. Lokessa työskentelee edelleen tekijöitä, jotka olivat jo vihkiäisissä 

mukana. Heitä on haastateltu tätä tutkimusta varten. 

 

 

                                                 
1 Kotiposti 4/1998, 7. 
2 Juha Volasen tiedonanto. 
3 Kotiposti 4/1998, 6. 
4 Postin vuosikertomus 1999, 28. 
5 Kotiposti 3/1998, 2. 
6 Yle 3.9.1999 https://yle.fi/uutiset/3-5176977 
7 Postin vuosikertomukset, https://www.posti.com/media/talousuutiset/2019/posti-group-q42018-posti-onnistui-hyvin-tarkeassa-
joulusesongissa-pakettivolyymit-nousivat-uudelle-ennatystasolle/ 
8 Yle 3.9.1999 https://yle.fi/uutiset/3-5176977 
9 Haastattelut. 
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Lokessa vietettiin myös avoimien ovien päivää 20. marraskuuta 1999. Tilaisuudessa esiteltiin uutta keskusta, siellä oli 

työnäytöksiä ja esiintyjiä, kuten laulaja Saija Varjus ja nukketeatteria.10 

Pasilan postikeskus ei enää riittänyt 
Helsingin postikeskus Pasilassa oli valmistunut vuonna 1979 ja sitä oli laajennettu useita kertoja. Tontin rajat tulivat 

lopulta vastaan. Pakettivolyymit alkoivat olla sitä luokkaa, että lopulta oli pakko aloittaa uuden tontin etsintä. 

Esimerkiksi vuonna 1997 Pasilassa käsiteltiin 70 000 pakettia vuorokaudessa.11  

                                                 
10 Valokuvia tapahtumasta Loken valokuvissa. 
11 Kotiposti 3/1997, 6-7. 

Loken vihkiäiset. Käynnistys-nappi oli asetettu puhujapöydän viereen. Pöydät oli aseteltu ison 
hallin keskelle, kahden lajittelukoneen väliin. 
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Kehä III:n tuntumasta löytyi liikenteellisesti ja rakennuspohjan kannalta hyvä kalliopohjainen tontti uudelle 

logistiikkakeskukselle. Paikka on lentoaseman vieressä, maayhteydet pelaavat ja päämarkkinat ovat lähellä.12 

Rakennushanke käynnistyi syyskuussa 1997 – peruskivi muurattiin 29. lokakuuta. Muuraamassa olivat muun muassa 

pääjohtaja Asko Saviaho ja Vantaan kaupunginvaltuutettuja.13 Harjakaisia oli juhlimassa noin 300 vierasta 

Sinettiseitsikon musiikin tahdissa 5. kesäkuuta 1998.14 

Uuden pakettilajittelukeskuksen käyttöönotto ei tietenkään saanut häiritä postiliikennettä haittaamalla asiakkaiden 

pakettien kulkua, kuten oli käynyt Pasilan postikeskuksen avaamisen yhteydessä 1970-luvun lopulla. Siirtymää 

Voutilaan helpotti se, että Pasilan postikeskus toimi Voutilan varajärjestelmänä.15 

 

Postimyynti oli edelleen suosittua – sähköinen kaupankäynti kasvussa 
Loken rakentaminen liittyi kasvaviin pakettivirtoihin, jotka saivat vauhtia verkkokaupan noususta 2000-luvun 

vaihteessa. Keskus rakennettiin kasvavalle verkkokaupalle. Posti oli koko ajan perillä kaupanteon muutoksesta ja 

verkkokaupan nousutrendi oli nähtävissä. Postissa tutkittiin ihmisten muuttuvaa ostokäyttäytymistä. Sähköisen 

kaupankäynnin osuus kokonaiskaupasta oli vielä pieni, mutta voimakkaassa kasvussa. Vuonna 1998 peräti 250 000 

suomalaista oli tehnyt ostoksia Internetissä. ”Kaupankäynti tietoverkossa” lisäsi jakelu- ja varastointipalveluiden 

kysyntää. Posti alkoi panostaa voimakkaasti sähköisen kaupan logistisiin palveluihin jo ennen vuosituhannen 

vaihdetta.16 

Postimyynti oli edelleen suosittua 1990-luvun lopulla ja näkyi pakettivolyymeissa. Posti oli edelleen postimyynnin 

keskiössä. Olihan se antanut tälle etämyynnille osan nimestäkin. Posti palveli suuria postimyyntiyrityksiä. Alkuaikoina 

Loken hihnalla liikkuivat vielä tiuhaan Postin tärkeiden kumppaneiden Hobby Hallin ja Anttilan paketit. Nyt ne ovat 

vaihtuneet suurelta osin muihin, kansainvälisempiin yrityksiin. 

Postimyynnin katoaminen liittyy myös Loken käännekohtiin, joita työntekijät muistelivat haastatteluissa. Anttilalla ja 

Hobby Hallilla oli terminaalit ihan keskuksen vieressä ja niiden paketteja tuli päivittäin. Nyt Hobby Hall toimii 

keskuksen sisällä ja sen lähetysvolyymit ovat hyvin pieniä verrattuna Loken alkuaikoihin. Kotimainen ja ulkomainen 

verkkokauppa on tullut postimyynnin tilalle, ja kansainväliset kuljetukset kasvavat koko ajan – erityisesti esiin 

nousevat Saksa ja Ruotsi.17 

                                                 
12 Kotiposti 5/1999, 3, Kotiposti 3/1998, 2. 
13 Postin vuosikertomus 1997, 11, Kotiposti 4/1998, 7. 
14 Kotiposti 4/1998, 7. 
15 Kotiposti 4/1998, 7. 
16 Postin vuosikertomus 1998, 21. 
17 Jukka Seitsosen haastattelu. 
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Loken hihnalla liikkuu edelleen Hobby Hallin paketteja. Kuva otettu 5.3.2019. Postimuseo. 

2000-luvun vaihteessa Internetin vaikutus alkoi näkyä postimyynnin tilauskanavana. Postimyyntiyritykset siirtyivät 

nettiin. Postimyynnin väheneminen huomioitiin Postissa 2000-luvun alussa.18 Ennen vuotta 2002 postimyynti oli yhä 

kasvanut. Verkkokauppa toi enemmän uusia asiakkaita, ja tilaajiksi erityisesti miehiä, kun postimyyntikatalogien 

selaaminen oli ollut lähinnä kotiäitien puuhaa. 

Postin tavarapuoli alkoi olla murroksessa vuosituhannen vaihteessa. Logistiikkapalvelut oli jo tällöin Postin keskeinen 

liiketoiminnallinen tukipilari viestinvälityksen sekä lehti- ja mainosjakelujen ohella. Postin tavarapuolen palveluissa oli 

merkittäviä odotusarvoja, mutta toisaalta myös uhat ja riskit lisääntyivät. Kotimainen kuljetuskisa oli jo tiukka ja tietä 

pidettiin auki kansainvälisiin kuvioihin.19 Posti halusi pitää isot asiakkaansa ja toisaalta haali koko ajan uusia asiakkaita 

verkkokaupan puolelta. Postin täytyi olla aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaansa. 

Kilpailussa on alettu vaatia yhä enemmän nopeampia ja täsmällisempiä kuljetuksia. Netistä tai muuten etäostetut 

tavarat halutaan perille nopeasti ja vaivattomasti. Muuttuvat asiakastarpeet vaativat Postinkin kehittämään 

palveluitaan. Vantaan logistiikkakeskuksen arveltiin vuonna 1999 olevan avaintekijä tässä kovenevassa haasteessa.  

Kasvavat pakettimäärät 
Loken pakettivolyymit ovat kasvaneet lähes koko ajan. Alla olevasta kuvasta näkee volyymikehityksen vuodesta 2000 

alkaen. Taulukossa on vielä tarkat määrät vuosittain.20 Alkuaikoina Lokessa käsiteltiin noin 70 prosenttia koko maan 

pakettiliikenteestä ja nykyisin osuus on noussut noin 75 prosenttiin Postin kokonaisvolyymeista.  

                                                 
18 Postin vuosikertomus 2002. 
19 Kotiposti 3/1999, 4. 
20 Juha Volasen tiedonanto. 



6 

 

 

1999 (marras-

joulukuu) 

3 202 368 

2000 18 570 339 

2001 18 590 411 

2002 17 727 476 

2003 18 075 624 

2004 19 336 500 

2005 20 790 379 

2006 21 439 834 

2007 22 536 386 

2008 22 025 355 

2009 18 892 374 

2010 19 462 459 

2011 20 886 734 

2012 21 858 193 

2013 21 872 404 

2014 23 358 173 

2015 23 969 317 

2016 23 666 190 

2017 25 344 750 

2018 27 650 497 
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Maailmanlaajuiset tapahtumat ovat vaikuttaneet volyymikehitykseen, kuten vuoden 2008 talouskriisi, joka omalta 

osaltaan pudotti pakettien määriä useaksi vuodeksi. Vuonna 2008 keskus käsitteli reilut 22 miljoonaa pakettia ja 

samaan päästiin vasta vuonna 2014, jolloin käsiteltiin yli 23 miljoonaa pakettia vuodessa. Vuonna 2017 määrät 

alkoivat nousta ja paketteja kulki Loken hihnoilla yli 25 miljoonaa. Koko Postin toimitusketjussa paketteja alkoi liikkua 

ennätysmääriä jo vuonna 2016: 34 miljoonaa. Tässä näkyy erityisesti verkkokaupan kasvu. Verkkokauppalähetysten 

määrä kasvoi 7,3 prosenttia, mikä vastaa noin miljoonaa pakettia.21  

Viime vuosi 2018 oli taas ennätysvuosi, kun paketteja käsiteltiin Lokessa 27,6 miljoonaa. Kokonaisuudessaankin se oli 

Postin ennätysvuosi. Vuoden 2018 aikana Posti toimitti yhteensä 44,1 miljoonaa pakettia. Postin tulokseen vaikuttaa 

aina voimakkaasti vuoden viimeinen neljännes ja erityisesti joulusesonki. Jouluviikolla nähtiin Postin historian kovin 

viikoittainen pakettivolyymi. Pakettipalveluiden liikevaihtoa vuonna 2018 kasvattivat B2C pakettivolyymit (+16 

prosenttia).22  

Verkkokaupan yleisen kasvun lisäksi SmartPost-pakettiautomaatit ovat myös lisänneet keskuksen töitä.23 Niiden 

kautta ihmisten on helppo lähettää ja vastaanottaa paketteja. Ensimmäiset pakettiautomaatit avattiin vuonna 2011 ja 

vuonna 2015 niitä oli jo lähes 500 kappaletta. Määrää lisätään edelleen. 

 

Kilpailuvalttina nopeus, laatu ja tehokkuus 
Vantaan logistiikkakeskus loi edellytykset pakettiliikenteen aikatauluille. Uusi tekniikka vähensi lajittelujen 

lukumäärää, mikä toi lisää nopeutta.24 Ensimmäinen johtaja Jukka Tuulensuu kertoi, kuinka keskuksen käyttöönotto oli 

suuri muutos koko tuotantoverkossa. Alue- ja runkokuljetuksetkin muuttuivat samalla.25 

Vuosituhannen vaihteessa kilpailu kansainvälisten pikakuljetusyhtiöiden kanssa oli koventunut ja kuriirien 

markkinaosuudet olivat kasvaneet Suomessa. Talouselämä -lehti kirjoitti, kuinka ”Suomen Posti aikoo hakata 

kansainväliset kuriiriyhtiöt niiden omilla aseilla: Posti tuo pakettiliikenteeseen selkeät aikataulut ja lisää nopeutta.”26 

Kyseessä oli vuonna 2000 käyttöön otettu logistiikan palvelu-uudistus. Tavoitteena oli saada lisää paketteja Postin 

verkkoon, kuten Postin silloinen pääjohtaja Asko Saviaho kirjoitti Kotiposti-lehdessä.27 Posti käynnisti 

koulutusohjelman, joka tähtäsi siihen, että Postilla olisi tarjota valikoima nopeudeltaan, toimitustavaltaan ja 

hinnaltaan erilaisia pakettikuljetuksia. Silloisen peruspaketin rinnalle tuli viisi palvelutuotetta, joilla jokaisella oli 

erilainen aikataulu ja jakelutapa.28 

Nopeimmin kulkevan paketin Posti nouti lähettäjältä viimeistään kello 16 ja toimitti vastaanottajalle seuraavana 

aamuna viimeistään kello 9. Palveluvalikoimaan tuli myös lähettäjältä noudettava paketti, jonka Posti toimitti 

taajamissa asuville vastaanottajille seuraavan päivän iltana. Tätä palvelua Posti tarjosi erityisesti postimyyntiyrityksille. 

Tavoitteena oli myös, että vastaanottaja voisi määräaikana noutaa paketin ilman erillistä ilmoituskorttiakin. Olennaista 

uudistuksessa oli täsmällisyys: Posti lupasi asiakkaalle kellonaikoihin sidotun aikataulun.29  

Tämä oli yksi lähtökohta myös Postin hinnoittelulle. Kotimaan pikaliikenteessä Postin markkinaosuus oli vain 

parikymmentä prosenttia.30 

                                                 
21 https://www.posti.fi/private-news/tiedotteet/2016/20161228_vuoden_volyymi.html 
22 https://www.posti.com/media/talousuutiset/2019/posti-group-q42018-posti-onnistui-hyvin-tarkeassa-joulusesongissa-
pakettivolyymit-nousivat-uudelle-ennatystasolle/ 
23 Ilkka Laitisen haastattelu. 
24 Talouselämä 17.9.1999. 
25 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
26 Talouselämä 17.9.1999. 
27 Kotiposti 6/1999, 2, 6-7. 
28 Talouselämä 17.9.1999. 
29 Talouselämä 17.9.1999. 
30 Talouselämä 17.9.1999. 
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Pakettibisneksessä kilpailusta oli tullut jo normi. Esimerkiksi pikakuljetusyhtiö Deutsche Post rynni Suomeen kovaa 

vauhtia ja kilpaili jo Suomen Postin kanssa. Tiettyjä Saksasta postipakettina lähteneitä lähetyksiä jakeli Suomessa 

Kiitolinja, joka oli yrityskauppojen kautta päätynyt Deutsche Postin yhteistoimintaverkkoon. 

Logistiikkapalvelut uudistuvat – lähetysten seuranta 

Posti on panostanut vuosien ajan sähköisten palvelujen kehittämiseen. Lähetysten seuranta oli keskeinen uuden 

teknologian tekijä Loken avaamisen aikoihin. Se otettiin yleisesti käyttöön vuonna 1998. Pakettien tunnistaminen, 

seuranta ja kuljetuksen laskutus perustuivat osoitekortin viivakoodiin.31 Seurannan täytyi toimia täydellisesti, jotta 

Posti pystyi vastaamaan kilpailuun.32  

Lähetysten seuranta on laajentunut ja parantunut vuosien varrella. Seuranta ja EDI mainittiin myös keskeisenä 

käännekohtana Loken henkilökunnan haastatteluissa.33 Sähköisen tiedonsiirron palvelu EDI (Electronic Data 

Interchange) oli avaintekijä lähetysten seurannassa. Loken valmistumisen aikoihin EDI-palvelu oli jo ollut käytössä,34 

mutta senkin käyttöä laajennettiin. Vuonna 2002 se otettiin käyttöön paketin saapumisilmoituksessa.35 Yhä parempi 

mahdollisuus seurata paketin kulkua, on vaikuttanut siihen, että asiakkaat haluavat pakettinsa yhä nopeammin. Nopea 

toimitus onkin painottunut koko ajan enemmän.36  

Toimintatapa 
Vuonna 1999 käyttöön otettu Loken toimintatapa on yhä edelleen periaatteiltaan samanlainen. Uutta tekniikkaa ja 

päivityksiä on vuosien varrella tullut jonkin verran lisää. 

Isoimmat laitteet ovat kaksi täysin identtistä Tanskasta hankittua Crisplant-lajittelukonetta. Laitteiden osuus koko 

investoinnista oli 75 miljoonaa markkaa.37 Laitteet ovat yhä edelleen samat. 

Keskukseen saapuvat lähetyserät siirretään punnituksen jälkeen syöttöpisteeseen. Lähetykset nostetaan rullakosta 

koneen syöttökuljettimelle noin 10 senttimetrin välein osoitepuoli ylöspäin.38 

                                                 
31 Postin vuosikertomus 1997§, 27; 1999, 21. 
32 Kotiposti 3/1999, 4. 
33 Ilkka Laitisen ja Juha Rauhaniemen haastattelu. 
34 Kotiposti 5/1999, 9. 
35 https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001370780.html 
36 Juha Rauhaniemen haastattelu. 
37 Kotiposti 4/1998, 7. 
38 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
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Lähetyksen seuranta perustui jo alusta alkaen 

viivakoodeihin, jotka luettiin tietojärjestelmiin muun 

muassa käsiskannerilla. Käsikoodauspisteitä on 24 

kappaletta.39 

Koneeseen siirretyt paketit skannataan ja 

valokuvataan automaattisesti kuljetushihnalla 

olevalla koneella, jonka jälkeen ne putoavat koodin 

mukaisiin luisuihin.  

                                                 
39 Kotiposti 4/1999, 6-7. 

Kuvassa Loken alkuajoilta Hobby Hallin paketit vievät valtaosan näistä rullakoista. Postimuseo. 

Käsiskannerilla viivakoodin lukua. Postimuseo. 
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Lajittelukoneiden kuljettimien yhteenlaskettu pituus on 

1,3 kilometriä. Kuljetushihnojen varrella on 80 luisua, 

joiden kautta paketit ohjataan suoraan oikeaan 

kuljetusyksikköön. Yhdellä luisulla paketit voidaan 

lajitella kymmeneen eri suuntaan eli lajittelusuuntia on 

maksimissaan 800.40  

Päivän mittaan pihassa on paljon liikennettä ja 

vuorokauden aikana siellä pyörähtää noin 400 rekkaa ja 

kuorma-autoa. Ne tuovat lastin lastausporteille, joita 

keskuksessa on yhteensä 127 kappaletta. Porttien 

kautta pakettivirta ohjataan sisään ja ulos.41 

 

 

 

Moderneja toimintoja 
Kahdeksan kuljetusrobottia huolehti täysien ja tyhjien rullakoiden kuljetuksista. Ne liikkuivat tarkasti määritellyillä 

alueilla ilman kuljettajaa noin metrin sekunnissa.42 

Teknistä kehitystä on mahtunut vuosien varrelle monenlaista. Puho-lajittelu on yksi käännekohta keskuksen 

historiassa. Se oli tekninen apuväline lajittelijalle. Se ohjasi lähetyksen etukäteen tallentuneen EDI-tiedon tai lajittelun 

                                                 
40 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
41 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
42 Kotiposti 4/1999, 6-7. 

Kuljetushihnalla kulkee Hobby Hallin, Yves Rocher'n ja 

Elloksen paketteja, jotka olivat Postin suurimpia 

asiakkaita ja suosittuja postimyyntiyrityksiä sekä 

verkkokauppoja. Postimuseo. 

Keltaisen kuljetuksen autoja Loken lastausporteilla. Postimuseo. 
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yhteydessä tallennetun postinumeron tuotetiedon mukaisesti oikeaan 

yksikköön luisulajittelun yhteydessä.43 Nykyisin ”puho-ohjaus” on 

ohjattua lajittelua ja linkitystä, jossa lajittelun lukijalaitteella luetaan 

lähetyksestä viivakoodi, jolloin laitteen näytölle tulee yksikön44 numero 

mihin lähetys kuuluu ja samalla lähetys linkitetään ohjauslapun tietoon. 

Näin tiedetään mitä lähetyksiä yksikössä on, tai missä yksikössä lähetys 

on. Aikaisemmin käskyt annettiin suullisesti, mutta nykyään enää ei. 

Termi puho-ohjaus on mahdollisesti jäänyt vain termiksi, vaikka 

puheellista ohjausta ei enää ole.45  

Puhekeruu otettiin käyttöön Itellan palveluvarastolla vuonna 2006 - 

2007. Puhekeruun myötä keruutehot nousivat, keruuvirheet vähenivät ja 

työergonomia parani.46 

Palveluvarasto lyhentää toimitusaikoja 
Loken yhteyteen rakennettiin palveluvarasto jo vuonna 1999. Se oli aluksi Postin osakkuusyrityksen LP-

Logistiikkapalvelujen varasto, joka rakennettiin palvelemaan erityisesti kauppiaita, jotka eivät halunneet ylläpitää 

omaa varastoa.47 Palveluvarasto sopi erityisen hyvin myös ”tulevaisuuden virtuaalikaupalle”, kuten Postin pääjohtaja 

Asko Saviaho uskoi vuonna 1999.48  

Monet yritykset olivat alkaneet ulkoistaa varastotoimintojaan ja idea oli selvästi nosteessa – kasvuodotukset olivat 

huikeat ja erityisen paljon odotettiin sähköisen kaupankäynnin läpimurrolta. Juuri nopearytmisiä nettikauppiaita oli 

varauduttu palvelemaan. Kaiken lisäksi kenelläkään muulla ei ollut tarjolla samanlaista palvelua kuin Postilla.49 

Vuosien varrella verkkokaupan yleistyessä, useat verkkokauppatoimijat ovat tuoneet varastonsa Postiin. 

Palveluvarastossa varastoitujen tavaroiden kuljetus on Suomen nopeinta, koska yksi kuljetusvaihe jää kokonaan pois. 

Varastohyllyillä on kaikkea, mitä iso suomalainen verkkokauppatoimija tarjoaa: kodinkoneita, elektroniikkaa, tekstiilejä 

ja paljon, paljon muuta.50 

Kahdensadan työntekijän uusi yhteisö 
Keskuksessa aloitti vuonna 1999 yhteensä 200 postilaista, jotka loivat uudelle työpaikalleen uusia toimintatapoja ja 

uutta kulttuuria. Osa oli uusia ja moni oli siirtynyt sisäisesti muualta Postin toiminnoista.51 Osa heistä on yhä edelleen 

töissä, vaikka vaihtuvuuttakin on jonkin verran.  

Vaikka keskuksessa oli modernit koneet käytössä, oli toiminnan onnistuminen kiinni ihmisistä. Keskus ei toimi ilman 

hyviä osaajia. Henkilöstön koulutus ja motivointi oli tärkeä edellytys sille, että toimintaympäristö saatiin muokattua 

mahdollisimman tehokkaaseen ja tuottavaan muotoon, kertoi tuotannon suunnittelupäällikkö Matti Puntanen vuonna 

1998.52 Suurin osa oli jo tottunut koneisiin, joten perehdyttäminen oli helpompaa kuin Pasilan postikeskuksessa 1970-

luvun lopulla. Pasilan postikeskuksen työntekijöistä noin 200 oli ilmoittanut kiinnostuksesta siirtyä Voutilaan. Pääosa 

                                                 
43 Jukka Seitsosen haastattelu. 
44 Yksiköllä tarkoitetaan rullakkoa, häkkiä tms. 
45 Suvi Jallin tiedonanto. 
46 Puhekeruuta dokumentoitu Postimuseossa v. 2011 (Heidi Laitinen). Puhekeruussa kerääjä saa kaikki keruuohjeet puhuttuna 
korvaansa. Puhekeruu opastaa kerääjään liikkumaan ennalta määritetyn keruujärjestyksen mukaisesta. Päämiehestä riippuen, 
kerääjä joko pakkaa tilauksen itse, tai vie sen pakkaamoon pakattavaksi. 
47 Kotiposti 3/1999, 5 & Kotiposti 5/1999, 3. LP-Logistiikkapalvelut Oy:n omistajina olivat Posti, lääketukku Tamro ja Alko. 
Kumppanit omistivat molemmat 15 %. 
48 Kotiposti 4/1999, 2. 
49 Kotiposti 5/1999, 2-3. 
50 https://www.pakkaus.com/miljoonittain-verkkokauppatoimituksia-posti-tietaa-mita-verkkokaupassa-kulkee/ 
51 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
52 Kotiposti 4/1998,6-7. 

Puho-laitteet: kahden sormen optinen lukija ja 

android. Postimuseo. 
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pyrittiinkin rekrytoimaan sieltä, mutta ovet olivat avoimet myös Kehä III:n ulkopuolelle. Monenlaista osaamista 

tarvittiin.53  

Uusia tiloja kuvailtiin esimerkiksi valoisiksi ja siisteiksi. Henkilökunnan hyvinvointiin oli panostettu. Ergonomia oli 

huomioitu, esimerkiksi kattoikkunoista saatiin työntekoon luonnonvaloa. Vuoden 1998 Voutilasta kertovassa jutussa 

mainittiin, kuinka ruoka valmistetaan paikan päällä, taukotiloja on viisi, henkilökunnan käyttöön on myös sauna, 

uimahalli ja kuntosali.54 Nämä samat hyvinvointia tukevat asiat löytyivät myös Pasilan postikeskuksesta. 

Ergonomiaan liittyen nykyisin Voutilassa työskentelevien haastatteluissa nousi esiin fyysisen työn raskaus, jota on 

kuitenkin vuosien aikana minimoitu, ja suoranaiset suunnitteluvirheet. Lajittelukoneelle ei saa päästää yli 35 kilon 

paketteja. Koneen vaaka on kuitenkin vasta koneen keskellä, jolloin sinne asti päässyt liian painava paketti täytyy 

hakea fyysisesti alas, mikä on hankalaa. Työntekijöille onkin kehittynyt hyvä arviointikyky pakettien painoon. Nykyisin 

käytössä on myös kippauskoneita, joten painoa ei voi aina arvioida.55 Moni asia keskuksen suunnittelussa oli mietitty 

loppuun asti, mutta tämä suunnitteluvirhe oli lähtöisin jo Tanskasta. 

Loken työskentelytapoja on voitu 

alusta asti suunnitella 

tarkoituksenmukaisiksi ja työntekijät 

ovat saaneet itse suunnitella kuhunkin 

työvaiheeseen sopivia tapoja. 56 Osa 

Pasilan postikeskuksen henkilöstöstä 

oli mukana Voutilan suunnittelutyössä, 

esimerkiksi pakettilajittelukoneiden 

syöttöpisteiden ja luisujen 

suunnittelussa sekä konekelvottomien 

pakettien käsittelyssä.57 

Keskuksessa noudatettiin alusta asti 

työnkiertoa, jolloin saman työvuoron 

aikana saattoi tehdä töitä esimerkiksi 

luisulla, syötöllä ja koodauksessa.58 

Vuonna 2003 keskuksen isossa hallissa 

teki töitä jopa 500 ihmistä kolmessa 

vuorossa. Kiireisintä oli illalla klo 17–22 

välillä, kun lähetyksiä puretaan ja 

lastataan klo 22 ympäri Suomea lähteviin rekkoihin. Tuotantoesimies Aki Järvisen mukaan kaikki mikä tulee, lähtee 

eteenpäin saman vuorokauden aikana.59 

Vuonna 2019 Lokessa on työntekijöitä noin 300, minkä lisäksi käytössä on vuokratyövoimaa. Iltavuorossa työvoiman 

tarve on suurin, yli 100 henkilöä. Iltaisin käytössä on suurin volyymi.  Vuosien varrella työturvallisuutta on edelleen 

parannettu.60 

Yhä edelleen ihmisiä tarvitaan paljon keskuksen toimintojen ylläpitoon. Taukoja on vaikea pitää yhtäaikaisesti. Vaikka 

tekniikka valtaa aloja syrjäyttäen ihmisiä, lajitteluprosessia on vaikea automatisoida nykyvälineillä.61 

                                                 
53 Kotiposti 4/1998, 7. 
54 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
55 Jukka Seitsosen haastattelu. 
56 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
57 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
58 Kotiposti 4/1999, 6-7. 
59 Postia Sinulle 9/2003. 
60 Ilkka Laitisen haastattelu. 
61 Jukka Seitsosen haastattelu. 

Henkilöstöpäivä 12.5.2001. 
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Hybridivarasto – verkkokaupan palvelukeskus 
Posti on vahvistanut ja kehittänyt systemaattisesti osaamistaan, palveluja ja tuotteita verkkokaupan 

vahvistamiseksi Suomessa.62 

Postin ensimmäinen ja Euroopan moderneimpiin kuuluva robottiavusteinen automaattivarasto, niin sanottu 

hybridivarasto, valmistui Vantaan logistiikkakeskukseen marraskuussa 2015. Projekti kulki nimellä eVoltti-projekti, 

eFullfillment Center (EFC). Kokonaisinvestoinnin suuruus oli 20 miljoonaa euroa.63  

Varaston ideana on, että Posti varastoi verkkokauppojen tuotteita. Hybridivarastossa yhdistyvät sekä automaatti- että 

manuaalivarastot. Automaattivarasto koostuu kymmenistä tuhansista laatikoista, joita ”Helli”-robotti64 muodostaa ja 

asettaa ne kuljettimelle – tarvittaessa 260 pakkausta tunnissa. Verkkokauppatilauksen saavuttua automaatti poimii 

tuotteet, jotka siirtyvät kuljettimilla keräilyasemalle ja siitä pakattaviksi. Tavarat, jotka eivät esimerkiksi kokonsa tai 

kiertonopeutensa puolesta sovi automaattivarastoon, voidaan säilyttää manuaalivarastossa ja ne saadaan silti samaan 

tilaukseen. Hybridivarasto on yhdistetty suoralla linjalla logistiikkakeskukseen, jonne kuljettimet siirtävät paketit.65  

Nopeimmin kiertävät tavarat on sijoitettu Postin ylpeyteen eli automaattivarastoon. Sitä voi kutsua verkkokaupan 

Rolls Royceksi – niin edistynyttä logistiikka automaattivarastossa on. Kun automaattivaraston verkkokauppa-asiakas 

saa tilauksen, tulee tilaus suoraan järjestelmään, automaatio keräilee ostetun tavaran ja lähettää sen tilaajalle. Aikaa 

tähän kaikkeen kuluu parhaimmillaan muutamia minuutteja. Kotimaiselle verkkokauppiaalle tämä on iso kilpailuetu.66 

Ratkaisu tarjoaa Suomen nopeimmat koko maan kattavat verkkokaupan toimitukset. Pikatoimitus mahdollistaa 

tuotteen saamisen vuorokaudessa tilaamisesta. Automaattivarasto auttaa suomalaisia verkkokauppoja pärjäämään 

kilpailussa ulkomaisten kauppojen kanssa. Erityisesti Venäjän kasvaville markkinoille suuntaavia kauppoja varasto 

palvelee hyvin, sillä liikenneyhteydet Venäjälle ovat hyvät.67  

Hybridivaraston käyttöönottoa uutisoitiin myös väen vähentämisenä. Postin mukaan suunniteltavat muutokset ja yt-

neuvottelut eivät liittyneet Anttilan konkurssiin vuonna 2016. Anttila oli ollut tärkeä kumppani Postille.68  

Hybridivarastoa pyöritti Postin vuonna 2017 perustama varastologistiikan yritys Flexo, jonka perustaminen yhdessä 

SOL:n kanssa oli Postin satsaus sisälogistiikkaan ja verkkokaupan logistiikkaratkaisuihin.69 Vuonna 2019 Flexo 

yhdistettiin Postin myöhemmin omistukseensa hankkimaan Transvaliin, joka on tällä hetkellä Suomen suurin 

sisälogistiikkatalo. Varastotoiminta on ylipäätänsä kasvanut paljon logistiikka-alalla, ja siihen Postikin panostaa.70 

Pakettien noutopiste 
Logistiikkakeskukseen avattiin 2.7.2018 sekä yritys- että henkilöasiakkaita palveleva asiakaspiste. Siinä on 

pakettiautomaatti, josta asiakkaat voivat noutaa ja lähettää paketteja 24/7. 

Asiakaspiste tarjoaa lisäksi yritysten ja henkilöasiakkaiden varastonoudot, rahtiasiakkaiden asiakaspalvelun sekä 

yritysten pakettipalveluja. 

                                                 
62 https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2015/20151111_suomen-ensimmainen-verkkokauppalogistiikan-
palvelukeskus.html 
63 Laitinen 2015, https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/335525-posti-vauhdittaa-verkkokauppaa-robottien-auttamana-katso-
video, https://yle.fi/uutiset/3-8442957   
64 https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/335525-posti-vauhdittaa-verkkokauppaa-robottien-auttamana-katso-video 
65 Reitti 2/2019, Posti: Postin asiakaslehti 1/2015, https://yle.fi/uutiset/3-8442957, 
https://www.uusiteknologia.fi/2016/07/28/posti-keskittaa-robottivarastoon/ 
66 https://www.pakkaus.com/miljoonittain-verkkokauppatoimituksia-posti-tietaa-mita-verkkokaupassa-kulkee/ 
67 Reitti 2/2019, Posti: Postin asiakaslehti 1/2015, https://yle.fi/uutiset/3-8442957. 
68 https://www.uusiteknologia.fi/2016/07/28/posti-keskittaa-robottivarastoon/ 
69 Reitti 2/2019, https://www.flexo.fi/. 
70 https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2019/20190327_transval.html; Ilkka Laitisen haastattelu. 
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Uudet monipuoliset palvelut hyödyttävät etenkin alueella toimivia yrityksiä. Verkkokauppojen asiakkaat voivat 

puolestaan saada paketin pakettiautomaattiin jopa muutaman tunnin sisällä siitä, kun lähetys on lajiteltu viereisessä 

logistiikkakeskuksessa.71 

Loken tulevaisuus 
Vuosien varrella Loken ympärille on rakentunut kilpailijoiden rinki, mutta Posti luottaa edelleen Suomen kattavimpaan 

palveluverkkoonsa hyvänä kilpailuetuna. Asiakkaat kilpailuttavat logistiikan toimittajiaan säännöllisesti, ja laatu on 

tärkeä kilpailuvaltti Postille, ja siihen panostetaan paljon.72 Kilpailutukset vaikuttavat myös aina volyymeihin.73 

Haastatteluissa arvellaan, että tulevaisuudessa erityisesti Saksasta tulevat irtokuormat lisääntyvät – yleensäkin 

Euroopasta tulevat kuormat lisääntyvät. Myös automatisoidut varastot lisääntyvät. Reaaliaikainen toimitus on yhä 

tärkeämpää ja nopeus on myyntivaltti. Mutta pystytäänkö tämä kaikki toteuttamaan kustannustehokkaasti?74 

Voihan olla että Loken lajittelukoneet tulevat jossain vaiheessa tiensä päähän, nyt on selvitty huolloilla. 

Automatisointia on vaikea lisätä, ihmisiä tarvitaan edelleen.75 

Myös Amazonin tulo mietityttää Lokessa, kuten Postin sisällä muutenkin.76 Millaiset lisävolyymit se toisi?  

Loken jälkeistä kehitystä  

Liedon logistiikkakeskus ja Viinikkalan terminaali 
Vantaan logistiikkakeskuksen toimintaa tukeakseen Posti investoi vuonna 2015 esimerkiksi Liedon 

logistiikkakeskukseen. Se on verkkokaupan HUB eli keskusterminaali, jonka kautta kulkee Turun satamien kautta 

tulevaa ja lähtevää tavaraa.77 

Posti investoi myös Loken läheisyyteen Vantaalle ja teki taas hyvää yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Viinikkalan 

terminaali avattiin elokuussa 2018. Avaamisajankohta on sama kuin Vantaan keskuksen aikoinaan. Se onkin otollisin 

ajankohta ottaa uusi terminaali käyttöön. Pian sen jälkeen alkaa lähetysliikenne joulua varten, joten rakennuksen, 

tekniikan ja toimintatapojen sisäänajo ehtii tapahtua ennen tätä.78 

Viinikkalan jättiterminaalin läpi kulkee yli 5 000 lavallista tavaraa päivittäin. Siitä tuli yksi Suomen suurimpia 

rahtiterminaaleja, se on kolmen jalkapallokentän kokoinen. Se korvasi Postin nykyiset terminaalit Vantaan Virkatiellä, 

Helsingin Veturitiellä ja Tuusulan Huurrekujalla.79 

Viinikkalan terminaalin kautta kulkevat pakettia suuremmat lähetykset, jotka saapuvat pääkaupunkiseudulle ja jotka 

lähetetään pääkaupunkiseudulta eteen päin. Lähetyksiä tulee ympäri maailmaa, pääosa kuitenkin kotimaasta. Yksi 

Postin tavoitteista on uuden terminaalin avulla nopeuttaa lähetysten toimitusaikoja. Parhaimmillaan se on yhden 

päivän nykyistä nopeampi, kun siirtelyä terminaalien välillä ei ole.80 

Nopeuden uskotaan lisääntyvän myös uuden teknologian myötä. Viinikkalan terminaalin on Suomen digitaalisin 

rahtiterminaali, jossa hyödynnetään viimeisintä tekniikkaa. Tavoitteena on, että kaikki tieto löytyy sähköisiltä 

näytöiltä. Paperilaput ovat historiaa.81 

                                                 
71 https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2018/20180629_logistiikkakeskuksen_asiakaspiste.html 
72 Ilkka Laitisen haastattelu. 
73 Jukka Seitsosen haastattelu. 
74 Jukka Seitsosen haastattelu. 
75 Jukka Seitsosen haastattelu. 
76 Ilkka Laitisen haastattelu. 
77 https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2015/20151050_liedon_logistiikkakeskus.html 
78 https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/689146-postin-jattiterminaalin-lapi-kulkee-pian-yli-5-000-lavallista-tavaraa-paivittain 
79 https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/689146-postin-jattiterminaalin-lapi-kulkee-pian-yli-5-000-lavallista-tavaraa-paivittain 
80 https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/689146-postin-jattiterminaalin-lapi-kulkee-pian-yli-5-000-lavallista-tavaraa-paivittain 
81 https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/689146-postin-jattiterminaalin-lapi-kulkee-pian-yli-5-000-lavallista-tavaraa-paivittain 
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Uusi rahtiterminaali maksoi Postille yli 30 miljoonaa euroa. Terminaali työllistää noin 300 henkilöä. Logistiikkabisnes 

kasvaa koko ajan, mutta kasvu ei ole mahdollista, jos ei ole isoja, parempia tiloja.82  
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https://www.kauppalehti.fi/uutiset/postin-toivo-on-paketeissa/66caa0c3-9fcf-36d8-a4d2-339687dc8e04
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Postin uusi logistiikkakeskus Liedossa tehostaa verkkokauppaa (20.10.2015) https://www.posti.fi/business-

news/tiedotteet/2015/20151050_liedon_logistiikkakeskus.html  

Postin sisälogistiikkayhtiöt Flexo ja Transval yhdistyvät (27.03.2019) https://www.posti.fi/business-

news/tiedotteet/2019/20190327_transval.html 
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