
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Markkinoinnin laitos 
Logistiikka

AJONEUVOJEN SEURANTA- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖ KULJETUKSISSA

Liiketaloustiede 
Pro gradu -tutkielma 
Janne Lindgren 
17.12.2001

Markkinoinnin laitoksen laitosneuvoston kokouksessa 23. I .2002 
hyväksytty arvosanalla (0Mdl_ dfprblûArhJf' 0^)f

Рут>f. frb-f-
Aimo Inkiläinen Ari P. J. Vepsäläinen



17.12.2001Helsingin Kauppakorkeakoulu 
Markkinoinnin laitos / Logistiikka 
Pro gradu - tutkielma 
Janne Lindgren

AJONEUVOJEN SEURANTA- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
KULJETUKSISSA

TIIVISTELMÄ

Kuljetusten hallintaan liittyvän informaation merkitys on kasvanut kuljetustoiminnassa. Kuljetusten 
hallinnan parantamiseksi on nykyään paikkatietoteknologiaa hyväksikäyttäen kehitetty erilaisia ajo
neuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmiä. Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisissa kulje
tuksissa ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmälle on tarvetta sekä minkä tyyppisiä ominai
suuksia järjestelmällä pitäisi olla ja kuinka Novon mTrack - tuote vastaa näihin tarpeisiin. Tutki
muksen tavoitteena on selvittää järjestelmän tuomat hyödyt kuljetusten hallinnassa. mTrackin osalta 
tavoitteina on tutkia, kuinka se vastaa caseyritysten tarpeisiin ja mitä ominaisuuksia yritykset 
odottavat siltä. Tämän lisäksi tuodaan esille lyhyesti muita mTrackin mahdollisia käyttökohteita. 
Erillisessä raportissa selvitetään toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä ajoneuvojen seurantaomi- 
naisuuksia ja integrointimahdollisuuksia. Raportin pääkohdat esitetään myös tässä tutkimuksessa.

Järjestelmän tarpeellisuuteen vaikuttavien tekijöiden käsittelyn yhteydessä päädyttiin siihen, että 
selvä tarve sille on silloin, kun tuotteen hinta -, ympäristö-/turvallisuusriski -, tai toimituksen 
kiireellisyys on korkea. Yleisenä hypoteesina esitetään, että kuljetusprosessin hallittavuuden ja 
joustavuuden tarpeen kasvaessa, kasvaa myös tarve järjestelmän käyttöön sekä siihen liittyvään 
aktiivisuuden tasoon. Teoriaosuudessa määritellään lisäksi hyötyjä, joita järjestelmän käytöllä on 
saavutettavissa. Yleisesti ottaen se mahdollistaa kuljetuskapasiteetin tehokkaamman käytön ja 
paremman hallinnan sekä tarjoaa asiakkaille parempaa palvelua. Jonkinasteisia ongelmia 
järjestelmän käytössä esiintyy investoinnin arvottamisen lisäksi lähinnä paikannustekniikkaan sekä 
sen käyttöön - ja tietojärjestelmiin liittyen. Eri maantiekuljetustehtävien käsittelyn yhteydessä 
päädyttiin siihen, että järjestelmästä on eniten hyötyä kuljetuspalveluyritysten kuljetuksissa. Sen 
jälkeen erottuivat selvästi jakelu-ja runkokuljetukset.

Potentiaalisia käyttökohteita mTrack - tuotteelle tuodaan esille vain lyhyesti. Teoriassa määriteltyjä 
järjestelmän tarpeellisuuteen vaikuttavia tekijöitä, mahdollisia höytyjä ja sen tarvetta eri kuljetus- 
tehtävissä verrataan caseyritysten kuljetuksiin. Näyttää siltä, että jokaisella caseyrityksellä on 
tarvetta järjestelmälle, vaikka teoriassa tarpeellisuuteen vaikuttavat tekijät eivät sitä selvästi osoitta
neetkaan. Neljä viidestä caseyrityksestä näkee tarpeelliseksi, että tietojärjestelmät muodostaisivat 
toimivan kokonaisratkaisun, jonka yhtenä osana voisi olla ajoneuvojen seuranta- ja viestintä
järjestelmä. Mikäli yritys hankkisi erillisen järjestelmän (kuten mTrack), niin sen pitäisi 
kommunikoida sujuvasti toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. mTrack - tuote vastaa aikalailla 
kaikkien caseyritysten tarpeita, kunhan se yhdistetään tarvittaessa SAP R/3:een.
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1 Johdanto

Tietojärjestelmien käyttöjä informaation jakaminen ovat viime vuosina yhä enemmän korostuneet 

jakelukanavan hallinnassa. Varsinkin isoilla yrityksillä, jotka harjoittavat kansainvälistä kauppaa 

ovat jakelukanavat pidentyneet ja näin tarpeet kuljetusten hallinnalle ovat lisääntyneet. Sähköinen 

kaupankäynti on toisaalta tiputtanut joitakin väliportaita pois (ei kuitenkaan vielä siinä määrin, kuin 

aikaisemmin ennustettiin), mutta ehkä yritysten keskittyminen ydinosaamiseensa on kompensoinut 

sen vaikutusta. Yritykset ulkoistavat osia toiminnoistaan, kuten logistiset toiminnot, mikä taas 

osaltaan lisää toimijoiden määrää jakelukanavassa. Sähköisen kuluttajakaupan lisääntyminen lisää 

puolestaan kuljetusten määrää. Suomen teollisuustoiminnan painopiste on muuttunut perusteolli

suudesta korkean jalostusasteen tavaroita valmistavan teollisuuden suuntaan. Kuljetettavat tavarat 
ovat keskimäärin entistä kevyempiä ja arvokkaampia. Siten kuljetusten hallinnan ja siihen liittyvän 

informaation merkitys on kasvanut kuljetustoiminnassa (Laakso ym. 2001, 11).

Logistiikkayritysten haasteena on tarjota asiakkaille yhä parempaa ja nopeampaa palvelua. Asiak
kaiden yksilöllisiin tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan ja silti pyrittävä parantamaan omaa kannat

tavuuttaan. Varsinkin verkottuneessa sähköisessä kaupassa, missä asiakkaalla on lähes täydellinen 

informaatio käytettävissä ja kilpailija on yhden "hiiren näpäytyksen päässä”. Kaikista eniten on 

vältettävä rekkojen, konttien, ym. kuljetusvälineiden tyhjien kilometrien kertymistä. Ympäristön 

merkityksen tiedostaminen on ollut viime vuosina myös nousussa. On puhuttu vihreästä logistii

kasta, jossa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka paljon eri kuljetusmuodot rasittavat ympäristöä. 

Tämä toimintaympäristö asettaa haasteita ja paineita kuljetusten täydelliselle hallinnalle, kuten esi

merkiksi oikean kuljetusmuodon valinnalle ja ajoneuvojen reititykselle.

Kuljetusten hallinnan parantamiseksi on nykyään paikkatietoteknologiaa hyväksikäyttäen kehitetty 

erilaisia ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmiä, joista tilanteesta riippuen voi olla merkittä

vääkin etua kuljetuksia koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Ulkomaan 

kuljetustoimintaa voidaan pitää häiriöherkempänä, kuin kotimaan kuljetuksia. Hyvänä esimerkkinä 

voidaan pitää liikenneruuhkien yleisyyttä ja turvallisuusriskiä. Näin ajoneuvojen seurannan merki

tys on ehkä suurempi ulkomaan kuljetuksissa.
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Aihealueena ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmien käyttö on sen verran uusi, että siitä ei 

ole vielä monia kattavia tutkimuksia tehty. Ainakaan kokonaisia kirjoja pelkästään siitä ei näyttäisin 

löytyvän, vaan pikemminkin aika monia artikkeleita sekä pienempiä tutkimuksia aiheesta on kir

joitettu. Monet esille tulleet tutkimukset ovat vieläpä hyvin tekniikkapainotteisia, eivätkä pohdi 

järjestelmien käyttöä kaupallisesta näkökulmasta.

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet

Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisissa kuljetuksissa ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmälle on tarvetta sekä minkä tyyppisiä ominaisuuksia järjestelmällä pitäisi olla ja kuinka 

mTrack vastaa näihin tarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteet ovat:

1. Selvittää ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän tuomat hyödyt eri kuljetusmuo

doissa ja vielä tarkemmin maantiekuljetusten eri kuljetustehtävien osalta;

2. Luokitella valittujen kriteerien mukaan, missä tapauksissa/minkä tyyppinen järjestelmä to

della tuo lisäarvoa sitä käyttävälle yritykselle;

3. Minkälaisia tarpeita valituilla caseyrityksillä on seuranta- ja viestintäjärjestelmälle ja kuinka 

mTrack pystyy vastaamaan niihin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän tuomat hyödyt 

kuljetusten hallinnassa. Tämän pohjalta rakennetaan malli, jossa luokitellaan kuljetusmuodon, asia- 

kastyypin sekä tuotteiden mukaan, minkälaisissa kuljetuksissa järjestelmä todella tuo lisäarvoa sitä 

käyttävälle yritykselle. Empiriaosassa keskitytään kuljetusmuodoista vain maantiekuljetuksiin. No

vo Meridianin mTrack - tuotteen osalta on tavoitteina tutkia, kuinka se vastaa caseyritysten tarpei

siin ja mitä ominaisuuksia yritykset odottavat siltä. Tämän lisäksi pyritään kartoittamaan lyhyesti 

muita mTrackin mahdollisia käyttökohteita. Erillisessä raportissa on vielä selvitetty toiminnanoh- 

jausjärjestelmiin liittyviä ajoneuvojen seurantaominaisuuksia ja integrointi-mahdollisuuksia. Ra

portin pääkohdat on tuotu esille myös tässä tutkimuksessa.
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1.2 Tutkimuksen rajaus

Teoriaosassa keskitytään lähinnä kuljetusten seurantaan, paikkatieto-osiossa muita sovelluskohteita 

käsitellään vain lyhyesti. Myöhemmin empiriassa mTrack - tuotteen osalta tuodaan esille lyhyesti 

myös muita sille sopivia käyttökohteita. Empiriaosassa eri kuljetusmuodoista käsitellään vain 

maantiekuljetuksia ja siihen liittyviä kuljetustehtäviä. Tracking & tracing:in yhteydessä mainitaan 

osion alussa lyhyesti kuljetusten lisäksi muita sovelluskohteita, mutta ei mennä niihin sen syvem

mälle. Yrityksillä on käytössään monenlaisia informaatiojärjestelmiä. Tutkimuksessa käydään läpi 

vain pääpiirteittäin yrityksen sisäisistä järjestelmistä: toiminnanohjausjärjestelmää ja päätöksente- 

on-tukijärjestelmää sekä ulkoisista järjestelmistä: OVT:tä ja Internetiä. Edellä mainittuja osa-alueita 

tarkastellaan lähinnä vain jakelukanavan hallinnan näkökulmasta, eikä puututa esim. Internetin 

mahdollistamiin uusiin liiketoimintamalleihin. Näiden järjestelmien lisäksi käsitellään luonnolli

sesti tracking & tracing:iin liittyviä järjestelmiä.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tässä tutkimuksessa käydään läpi alussa yleisellä tasolla informaation merkitystä jakelukanavan 

hallinnassa. Sen jälkeen esitellään paikkatietoteknologian käyttöä ja sovelluskohteita, joista keskity
tään ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttöön. Empiriaosuudessa käsitellään Novo 

Meridianin langatonta ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmää, mTrack - tuotetta ja sen tarjo
amia hyötyjä kuljetusten hallintaan. Empiriassa käsiteltävien caseyritysten kuljetukset ovat pelkäs

tään maantiekuljetusten puolelta. Näiden viiden caseyrityksen kuljetukset kuvataan sekä selvitetään 

tarve ajoneuvojen seurannalle ja tutkitaan, kuinka hyvin mTrack vastaa yritysten tarpeisiin. Tämän 

lisäksi käydään läpi lyhyesti mTrackin muita potentiaalisia käyttökohteita. Yritykselle laaditun toi- 

minnanohjausjärjestelmiin liittyvän raportin pääkohdat tuodaan myös esille empirian loppuosassa.
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1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
• DSS (Decision-Support Systems), päätöksenteontukijärjestelmä. Sprague & Carlson 

(1982, 4) määrittelevät sen seuraavanlaisesti: ”Interaktiivinen tietokonepohjainen 
järjestelmä, joka auttaa päätöksentekijöitä ratkaisemaan strukturoimattomia ongel
mia informaatiota ja malleja hyväksi käyttäen”.

• ERP (Enterprise Resource Planning), toiminnanohjaus)ärjestelmä voidaan määri
tellä seuraavasti: yhdistää ja yhtenäistää käyttäjänsä tiedon, rahan ja materiaalin vir
rat kaikkialla vaikutuspiirissään (SAP, 2001).

• GIS (Geographical Information systems), paikkatietojärjestelmä on yksinkertaisesti 
tietojärjestelmä, jonka avulla käsitellään paikkatietoa.

• GPS (Global Positioning System), satelliittipaikannusjärjestelmä, jonka on rakenta
nut Yhdysvaltain puolustuslaitos. Paikannus tapahtuu laitteistolla, joka vastaanottaa 
kerralla vähintään kolmen satelliitin lähettämää navigointisignaalia ja laskee sig
naalien perusteella laitteiston koordinaatit (MML/Kehittämiskeskus, 2001).

• Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää miljoonia käyttäjiä toi
siinsa.

• JIT (Just-In-Time) toimintatavassa pyritään vähentämään toimitus- ja asetusaikoja, 
parantamaan tuotteen laatua sekä minimoimaan raakamateriaali-, tuotannonaikaisia 
-ja lopputuotevarastoja.

• OVT (EDI), organisaatioiden välinen tiedonsiirto tarkoittaa standardidokumenttien 
sähköistä siirtoa yrityksen sisällä tai yritysten välillä. Tiedonsiirto voi tapahtua joko 
yksityisen - tai julkisen verkon, eli Internetin kautta.

• Tracking & tracing voidaan määritellä vapaasti seuraavasti: tracking (seuranta) 
tarkoittaa yksikön seuraamista paikasta A paikkaan B, kun taas tracing (jäljitys) 
tarkoittaa yksikön paikallistamista välillä A ja B.
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2 Tietojärjestelmien rooli jakelukanavan hallinnassa ja ylei
simmät kuljetusmuodot

Jakelukanavan hallinnassa (englanniksi supply chain management, SCM) informaation jakaminen 

läpi ketjun on tullut tärkeämmäksi kaupankäynnin muuttuessa yhä enemmän kansainväliseksi, mm. 

EU:n myötä. Kehittyneiden informaatiojärjestelmien rooli on korostunut yritysten joka päiväsessä 

toiminnassa. Yksi hyvä jakelukanavan määritelmä on:

Jakelukanava käsittää kaikki aktiviteetit liittyen tuotteiden virtaan ja muuttamiseen raakamateriaalivaiheesta 

loppukäyttäjälle saakka, sisältäen myös niihin liittyvät informaatiovirrat. Materiaali- ja informaatiovirrat viilaa

vat kumpaankin suuntaan jakelukanavassa. Jakelukanavan hallinta on näiden aktiviteettien integroimista parem

pien jakelukanava suhteiden kautta, pyrittäessä saavuttamaan pysyvää kilpailuetua (Handheld & Nichols 1999, 

2).

Useimmilla yrityksillä on monia toimittajia ja asiakkaita, joilla taas puolestaan on omat toimittajan

sa ja asiakkaansa. Tämän takia on alettu käyttää sanan ”ketju” sijaan sanaa ”verkosto”. Tämän ide

an pohjalta jakelukanavan voisi määritellä:

Toisistaan riippuvien ja yhteistyötä tekevien organisaatioiden verkosto, joka yhdessä hallitsee, johtaa ja kehittää 

materiaali-ja tietovirtojen kulkua toimittajilta loppukäyttäjille (Christopher 1998, 19).

Kuva 2.1 Jakelukanava on verkosto (Christopher 1998, 18)

Kuvassa 2.1 kuvataan jakelukanavaa verkostona, mikä tänä päivänä on ehkä osuvampi kuvaus sitä. 

Varsinkin sähköisen kaupan jakelukanavasta puhuttaessa verkosto - sana tuntuu ketju - sanaa toimi

vammalta.
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2.1 Kuljetusten seurantaan liittyvät tietojärjestelmät

Informaatio on elintärkeää jakelukanavan toiminnalle. Ilman oikeaa ja oikea-aikaista informaatiota 

jakelukanava ei pystyisi toimimaan kunnolla. Onkin tärkeää, että informaatiovirta kulkee tavaravir
ran ohessa koko matkan jakelukanavan lävitse. Informaatiojärjestelmien tarkoitus on: tallentaa ja 

kerätä informaatiota tuotteiden kulkiessa jakelukanavan läpi, tarjota yhteys jakelu-kanavassa toimi

vien yritysten tietokantoihin ja jakelukanavasta saatuun informaatioon perustuen analysoida sekä 

suunnitella operatiivisia/strategisia toimintoja. Yksi tapa lisätä jakelukanavan läpinäkyvyyttä on 

käyttää yksiköiden seuranta- ja viestintäjärjestelmää (tracking & tracing). Jakelukanavan hallinnas

sa on avainasemassa kyky tehdä nopeita strategisia päätöksiä perustuen tarkkaan informaatioon, 

joka taas edellyttää yritykseltä kehittyneitä sekä tehokkaita informaatiojärjestelmiä (Mentzer 2001, 

291). Yrityksillä on käytössään sisäisiä ja ulkoisia järjestelmiä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

lyhyesti vain yrityksen sisäisistä järjestelmistä: toiminnanohjausjärjestelmää ja päätöksenieontuki- 

järjestelmää sekä ulkoisista järjestelmistä: OVT:tä ja Internetiä. Lopuksi tuodaan vielä esille itse 

tavarankuljetusten tietotarpeita.

2.1.1 Toiminnanohjausjärjestelmät

Toiminnanohjausjärjestelmien rooli on tänä päivänä tullut tärkeämmäksi myös yritysten jakelu

kanavan hallinnassa. Alkujaan ne ovat toimineet lähinnä pelkästään yhden organisaation sisällä, 

mutta nykyjään ne ovat muuttuneet vastaamaan paremmin verkottuneen talouden vaatimuksiin. 

Toiminnanohjausjärjestelmät muodostuvat erilaisista moduuleista/sovellutuksista, jotka kattavat 

kaikki yrityksen eri funktioiden tärkeimmät toiminnot. Toiminnanohjausjärjestelmien avulla yritys 

pystyy integroimaan eri funktioiden systeemit paremmin toisiinsa ja toimimaan tehokkaammin. 

Järjestelmän avulla luodaan yritykseen yhteinen tietokanta kommunikoinnin pohjaksi, missä yksit

täiset eri funktioiden ohjelmat toimivat sujuvasti keskenään.

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö jakelukanavan hallinnassa on kuitenkin osoittautunut monesti 

hankalaksi, jopa isoissakin organisaatioissa. Pitkissä jakelukanavissa on monesti niin erilaisia in

formaatiojärjestelmiä, että integrointi ja informaation jakaminen tehokkaasti läpi koko kanavan on 

ollut käytännössä vaikeaa. OVT:n käyttö ja myöhemmin Internetin käyttö on toisaalta tuonut hel
potusta asiaan. Silti kommunikaatio on rajoittunut informaatioon, joka on peräisin standardi trans

aktioista ja eikä näin ole tukenut tarpeeksi päätösten tekoa.
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Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kuitenkin yksi tärkeä osa, silloin kun on tavoitteena täysin integ

roitu ratkaisu jakelukanavan hallintaa varten. Gattoman (1998, 513) mukaan tarve integroida liike

toimintaprosessit läpi jakelukanavan johtuu vaativasta markkinatilanteesta, johon liittyy seuraavat 

alakohdat:

• lyhyemmät tuotteen elinkaaret;
• tuotteiden lisääntyminen ja massaräätälöinti;
• lisääntyneet paineet katemarginaaleille;
• raaka kilpailu, kansainvälistyminen ja jättiyritykset; ja
• keskittyminen ydinosaamiseen, selviytyäkseen virtuaaliorganisaatioiden aikakaute

na.

Toiminnanohj ausj ärj estelmientarjoaj at ovatkin tiedostaneet tuotteidensa vajavaisuudet jakelukana
van hallinnan suhteen ja pyrkineet kehittämään itse omia tuotteitaan sekä helpottamaan ulkopuolis

ten ratkaisujen integrointia omiin järjestelmiinsä. Päätöksenteontukij ärj estelmät, kuten varaston- 

hallinta-ja kuljetustenhallintajärjestelmät ovat hyviä esimerkkejä tällaisista lisäkomponenteista.

2.1.2 Päätöksenteontukijärjestelmät

Toiminnanohj ausj ärj estelmät eivät kerro mm. milloin jotain pitäisi tehdä, tai mitä pitäisi tehdä, jol

loin apuna voidaan käyttää päätöksenteontukij ärj estelmiä. Päätöksenteontukij ärj estelmä ei tee pää

töksiä itse automaattisesti, vaan auttaa päätöksentekijää tekemään parempia päätöksiä. Kyseinen 

ohjelmisto kerääjä muokkaa tietoa yhdestä tai useammasta isosta tietokannasta päätöksenteon tuek

si.

GIS - järjestelmät voivat olla myös monesti hyödyllisiä päätöksenteon tukena. Ne tarjoavat tehok

kaan esitystavan ongelmien ja ratkaisujen mallintamiseen. Yhtenä hyvänä esimerkkinä GIS:in me

nestyksekkäästä käytöstä voidaan pitää Camm:in ym. (1997) esittämää Procter & Gamblin jakelu

kanavan mallintamista, joka perustui pitkälti graafisten karttojen käyttöön. Päätöksenteontuki- 

järjestelmiä on arvosteltu mm. niiden kyvykkyydestä ratkaista laajoja ongelmia tietokoneella, graa

fisten ohjelmien kalleudesta ja tehottomuudesta yleensä. Nykyisiä parannuksia on esimerkiksi juuri 

edellä mainittu GIS, optimoinnin tehostuminen (tietokoneiden prosessointikyvyn kasvun myötä), 
integroinnin mahdollisuus toiminnanohj ausj ärj estelmiin ja standardien luominen.
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2.1.3 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto

Perinteisen OVT:n avulla kaksi organisaatiota voivat sähköisesti olla yhteydessä toisiinsa. Siten 

pystytään mm. vähentämään paperitöitä (esim. laskutus, tilaukset ja kyselyt) sekä jakamaan tietoa. 

Tätä kautta säästetään ainakin työvoima-, materiaali- ja yhteydenpitokustannuksissa. OVT:tä ovat 

käyttäneet lähinnä vain suuryritykset, koska tarvittava investointi siihen on kohtuullisen korkea. 

Myös sen käyttö suljetuissa/yksityisissä verkoissa on kallista. OVT:stä on kuitenkin todettu olevan 

merkittävää hyötyä monille suuryrityksille heidän liiketoiminnassaan. Sen on ajateltu olevan yksi 

merkittävä tekijä, joka on vienyt logistista kehitystä eteenpäin. OVT:tä on monesti myös pidetty JIT 

- toimintatavan mahdollistavana teknologiana (Tayur ym. 1999, 361). OVT nopeuttaa ja helpottaa 

informaation jakamista ketjussa huomattavasti, jos sitä verrataan perinteisiin yhteydenpito- 

välineisiin.

OVT ei kuitenkaan ole pelkkää teknologian hyväksikäyttöä, sillä se auttaa yrityksiä luomaan ja 

ylläpitämään pitkäaikaisia strategisia yhteistyösuhteita. Se on saavuttanut joissakin yrityksissä 

muutenkin strategista merkitystä koko liiketoimintatapaa ajatellen. FedEx ja United Parcel Service 

(UPS) käyttävät yksinomaan OVT:tä heidän isojen yritysasiakkaiden laskutuksessa ja tarjoavat 

myös sen kautta asiakkailleen yksilöllistä lähetysten seurantaa. Nykyään isot yritykset käyttävät 

paljon pieniä alihankkijoita, toimittajia ja muita johonkin tiettyyn toimintaan/tuotteisiin erikoistu

neita pienyrityksiä. Näissä transaktioissa OVT:tä ei ole pystyttä hyödyntämään, koska pienyrityk

sillä ei ole ollut varaa sen implementointiin. Se ei myöskään tehokkaasti pysty vastaamaan sellais

ten yritysten tarpeisiin, joissa oikea-aikaisen informaation merkitys korostuu. Tämän takia Interne
tin yleistymisen ja helppokäyttöisyyden vuoksi on siirrytty käyttämään OVT:tä lisääntyvästi sen 

kautta.

2.1.4 Internet

Internet mahdollistaa edullisen yhteydenpidon yrityksen sisällä (Intranet) sekä yritysten välillä (In

ternet ja Extranet). Internetin myötä pienyrityksetkin ovat päässeet hyödyntämään informaatiojär

jestelmiä aivan uudella tavalla. Sen avulla organisaatio pystyy tehokkaasti kommunikoimaan toi

mittajiensa ja asiakkaidensa kanssa. Perinteisen OVT:n käyttö on paljon edullisempaa Internetin 

kautta ja näin useimmilla yrityksillä on mahdollisuus sen käyttöön. Edellisessä kappaleessa maini

tun JIT - toimintatavan lisäksi informaation merkitys korostuu myös läpivirtausterminaalien toi

minnassa.
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Niissä tuotteita ei varastoida ollenkaan, vaan ne lajitellaan pienempiin eriin ja lähetetään eteenpäin. 

Toimintapa edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, jotka tarjoavat luotettavaa sekä oikea-aikaista tie

toa varastotasoista ja toimitusajoista.

Tuotteiden seuranta ja jäljitys jakelukanavan läpi onnistuu nyt myös Internetiä käyttäen. Toiminto 

on jo lähes standardipalvelu kuriiripalveluyritysten keskuudessa. Varsinkin sähköisessä kaupan

käynnissä tuotteiden seurannan merkitys asiakkaalle saattaa olla suurikin. Kaiken kaikkiaan jakelu

kanava on läpinäkyvämpi, kun sen eri toimijat pystyvät helposti Internetin kautta saamaan tarvitta

vaa informaatiota liiketoimintaansa liittyen. Perinteinen O VT näyttäisi kuitenkin vielä säilyvän 

ainakin lähitulevaisuudessa Internetin rinnalla. OVT:tä käytetään suuri volyymisessa business-to- 

business kommunikaatiossa, kun taas Internetiä käytetään pienempi volyymisissa transaktioissa 

asiakkaiden ja toimittajien kanssa (Gattoma 1998, 544).

Nykyään markkinoilla on saatavilla myös ohjelmistosovelluksia sovelluspalvelujen tarjoajilta (Ap

plication Service Provider, ASP). Asiakkaat voivat käyttää sovelluksia yksityisten linjojen tai Inter

netin kautta. ASP markkinoiden oletetaan kasvavan nopeasti (Laakso ym. 2001, 24). ASP:n käyttö 

voi olla hyödyllistä varsinkin pienyrityksissä, joissa omat resurssit ovat niukemmat. Osa kuorma- 

autojen valmistajista on alkanut tarjota kuljetusyrityksille tarkoitettuja Internet - pohjaisia palvelui

ta. Myös eräät kuorma-autoalan järjestöt ovat tuomassa markkinoille ASP - toiminta-ajatukseen 

pohjautuvia, kuljetusyritysten tarpeisiin suunnattuja palveluita (mt. 2001, 25).

2.1.5 Tavarankuljetusten tietotarpeet

Sauna-aho (1998) on tuonut tutkimuksessaan Tavaraliikenteen telematiikka esille tavaran

kuljetusten tietotarpeet. Hän on luokitellut tavarankuljetusten tietotarpeet liikenneverkkoa sekä lii

kenne- ja kuljetusoloja koskeviin pysyviin, muuttuviin ja tosiaikaisiin tietoihin sekä tavarantoimi- 

tustapahtumaa koskeviin tietoihin. Nämä tietotarpeet on esitetty taulukossa 2.1.
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Taulukko 2.1 Tavarankuljetusten tietotarpeet (Sauna-aho, 1998)

Pysyvät tiedot Muuttuvat tiedot Tosiaikaiset tiedot Tavarantoimitus- 
tapahtumaa 

koskevat tiedot 
(asiakirjat)

• kartta-, osoite-ja 
paikkatiedot

• liikenneverkko- 
tiedot (tiestö- ja 
katu-, rataverkko, 
satama-, lento
asema-ja muut 
terminaalitiedot)

• perusaikataulut
• rahti- (tai sopimus-) 

hinnat
• terminaalien ja 

pysäkkien / 
laitureiden sijainnit

• erity iskuljetuksia 
(vaaralliset aineet, 
ylisuuret kuljetuk
set) koskevat 
tiedot/luvat

• vuorot ja reitit

• päivitetyt 
aikataulut

• päivitetyt liikenne- 
verkkotiedot

• ennalta tiedossa 
olevat tapahtumat

• ennalta tiedossa 
olevat muutokset 
liikennöinnissä/ 
kuljetuksissa

• varaukset
• tiesää- ja 

keliennusteet

• liikennevälineen 
odotus- / lähtöaika

• liikennevälineen 
sijainti reitillä

e odottamattomat 
muutokset 
liikennöinnissä 
/kuljetuksissa ja 
poikkeusjärjestelyt

• liikennetilanne
• tiesää- ja 

keliolosuhteet
• äkillisesti 

käynnistettävät tie- 
ja kunnossapito
työt

e liikennehäiriöt
• onnettomuudet
• kelin yllättävä 

huononeminen
• pysäköintitilanne 

kohdealueella
• optimaalinen 

ajoreitti

• tarjous- ja 
tilausasiakirjat

• kuljetusasiakirjat
• laskutus- ja 

maksuasiakirjat
• viranomaisasia- 

kirjat
• erityisasiakirjat

Taulukossa 2.1 mainittujen tosiaikaisten tietojen saaminen edellyttää aktiivisen seuranta- ja vies

tintäjärjestelmän käyttöä. Tietysti osan tiedoista voi saada pienellä viiveellä, vaikkapa tavallisesta 

radiolähetyksestä, esim. kuorma-auton kuljettaja voi saada radiosta tiedon mm. onnettomuudesta tai 

ruuhkasta.

2.2 Paikkatietotekniikka

Paikkatietotekniikan käyttö ei ole uusi asia. ”Suomessa on jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien tie

dostettu paikkatietojen ja kehittyvän paikkatietotekniikan (GIS) merkitys yhteiskunnalle” (Progis 

1997, 4). Sen tuomat edut ja mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole vielä kovinkaan yleisesti tunnet

tuja, varsinkaan yksityisellä sektorilla. Viime vuosina on kuitenkin yksityiselläkin sektorilla ruvettu 

tiedostamaan paikkatietotekniikan hyväksikäytön mahdollisuudet. Paikkatietotekniikalla on kuiten

kin jo oma osansa yhteiskunnan infrastruktuurin hallinnan tietojärjestelmissä ja myös liiketoimin

taa tukevissa tietojärjestelmissä. Kuluttajien odotetaan olevan tulevaisuudessa myös merkittävä 

paikkatietotekniikan käyttäjäryhmä.
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2.2.1 Paikkatietotekniikan sisältö

Paikkatietotekniikassa hyödynnetään monia eri tieteitä ja tekniikoita, esimerkiksi tietotekniikkaa, 

matematiikkaa ja kartografiaa. Paikkatietojärjestelmä sisältää sijaintitiedon hallintaan erikoistuneen 

tiedonhallintajärjestelmän, paikkatiedon käsittelyyn suunnitellut ohjelmistot ja graafisen käyttö

liittymän. Paikkatietoja siihen sisältyvä sijaintitieto voidaan määritellä seuraavanlaisesti:

Paikkatieto on tietoa kohteista ja ilmiöistä, joiden sijainti tunnetaan. Sijainti voidaan esittää koordinaatein tai 

osoittein tai viittaamalla toisiin kohteisiin, joiden sijainti tunnetaan. Sijainnin perusteella tiedot voidaan esittää 

kartassa, tietoja voidaan yhdistellä sijainnin perusteella tai tietojen välisiä suhteita voidaan analysoida sijainnin 

mukaan. Sijainnin eli paikannuksen tarkkuus tai epävarmuus rajaa tiedon käyttömahdollisuuksia (Progis 1997, 

5).

Paikkatietotekniikan omaan erityisalueeseen kuuluu juuri sijaintiin perustuva tiedonhakeminen ja 

sen yhdistely. Paikkatietotekniikan avulla tietoa voidaan visualisoida, tehdä erilaisia analyyseja ja 

käyttää hyödyksi tiedonhallinnassa. Seuraavaksi käydään läpi lyhyesti edellä mainitut osa-alueet.

Kartta on ihmisille luonnollinen ja tehokas tapa hahmottaa ja omaksua tietoa. Kartasta ihminen 

pystyy havaitsemaan kohteiden ja ilmiöiden välisiä suhteita, ulottuvuuksia ja alueellista jakautu

mista. Kartan avulla pystytään välittämään usein enemmän informaatiota käyttäjälle, kuin yksityis

kohtaisissa luetteloissa ja taulukoissa, joissa ainakin yleiskuvan hahmottaminen saattaa olla vaike

ampaa. Tietotekniikan avulla tietokoneelle tallennetuista tiedoista voidaan laatia nopeasti ja helposti 
erilaisia karttoja, joita voidaan edelleen muokata eri tarpeisiin. Visualisointi lienee edelleen yleisin 

paikkatietotekniikan käyttöalue tänä päivänä. Se esiintyy sekä erillisenä sovelluksena että osana 

lähes kaikissa paikkatietotekniikan sovelluksissa. Myös taulukkolaskentaohjelmien uusimmissa 
versioissa on mahdollisuus visualisoida tietoja lähes automaattisesti karttana. Multimediaa on myös 

mahdollista yhdistää karttoihin haluttaessa. Karttojen lukemisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi 

on alettu kehittämään erilaisia virtuaalimalleja. Nämä mallit ovat kolmiulotteisia malleja, joilla py

ritään hahmottamaan paremmin todellisuutta.

Paikkatietotekniikan ydinaluetta on tietojen analysointi sijainnin perusteella. Yksinkertaisimmillaan 

analyysissa lasketaan etäisyyksiä pisteiden välillä sekä viivojen pituuksia tai alueiden pinta-aloja. 

Analyysein voi silti myös tutkia pistejoukon suhdetta aluejakoon, alueiden välisiä leikkauksia, ver

koston vaikutusalueita jne.
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Analyysejä yhdistelemällä päästään monimutkaisiinkin sovelluksiin, joilla selvitellään palvelu

pisteiden ja liikepaikkojen edullisinta sijaintia, rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia, optimaa

lisia kuljetusreittejä tai lähettimien kuuluvuusalueita. Analyysien teko paikkatietotekniikan ja tie

tojärjestelmien ansiosta on tänä päivänä paljon nopeampaa ja helpompaa, kuin ennen.

Sijainnin perusteella voidaan yhdistellä tietoja eri lähteistä. Tämä edellyttää, että yhdisteltävien 

kohteiden sijainti tunnetaan samassa koordinaattijärjestelmässä tai sijaintiin viittaavat tunnukset, 

esimerkiksi kunta- tai kiinteistötunnukset, ovat samasta tunnusjärjestelmästä. Tietojen yhdistelmä 

voidaan esittää karttana tai sitä voidaan edelleen analysoida. Koordinaattijärjestelmiä on maailmalla 

käytössä suuri määrä. Suomessa kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ on vakiintuneessa käytössä, 

mutta satelliittipaikannuksen myötä kansainvälisen WGS84 - järjestelmän käyttö on yleistymässä. 
Monet kunnat toimivat paikallisissa koordinaattijärjestelmissä. Koordinaattijärjestelmän tunteminen 

ja muunnosten hallinta järjestelmästä toiseen ovat edellytys, kun yhdistellään tietoja eri lähteistä. 

Koordinaattijärjestelmien yhteensopimattomuus voi estää paikkatietojen käytön tai johtaa kohtalok

kaisiin virheisiin tietojen käytössä. Standardoinnin tarve onkin alalla tiedostettu ja siihen ovat pa

nostamassa sekä Euroopan standardisoimiskomitea, että kansainvälinen ISO.

2.2.2 Paikkatietotekniikan soveltaminen

Teollistunut maailma on kehittymässä kohti tietoyhteiskuntaa, jossa tietojen ja tietoverkkojen mer

kitys yhteiskunnan toiminnassa kasvaa. Paikkatiedot ovat oleellinen osa yhteiskunnan tieto
varantoa ja tärkeä elementti, kun pyritään hallitsemaan ihmisten, ympäristön ja organisaatioiden 

välisiä yhteyksiä. Ilmiöiden ja kohteiden sijainti on keskeinen tekijä päätöksenteossa sekä suunni

teltaessa, ohjattaessa ja hallittaessa toimintoja.

Suurin osa organisaatioiden keräämästä tiedosta on paikkatietoa tai voidaan kohtuullisella työllä täydentää si

jaintitiedoilla. On arvioitu, että jopa 80 %:iin kaikista tiedoista voisi liittyä sijainti (Progis 1997, 10).

Paikkatietotekniikkaa käyttävissä sovelluksissa on tunnistettu kolme evoluution vaihetta. Ensim

mäisessä vaiheessa tekniikkaa käytetään inventoinnin välineenä (esim. ympäristöthän inventointi) 

ja tiedonkeruu on keskeinen toiminto. Toisessa vaiheessa keskeisellä sijalla ovat analyysit. Kol

mannessa vaiheessa paikkatietojärjestelmä toimii päätöksenteon tukena. Kuvassa 3.1 näihin vaihei

siin liittyen on lisätty vielä hyöty-ja aika-akseli.
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Hyöty
Päätöksenteon tuki

Analyysit

Inventointi ja 

tiedonkeruu

►

Aika
Kuva 2.1 Paikkatietotekniikan evoluution vaiheet (muokattu lähteestä: Progis 1997, 15) 

Paikkatietotekniikan hyväksikäytöstä saatavat hyödyt ovat monitahoisia. Paikkatietotekniikkaa so

velletaan usein pitkävaikutteisissa hankkeissa ja hyödyt kohdistuvat kerrannaisvaikutuksina mo

nelle osapuolelle. Siksi paikkatietotekniikan investoinneista saatavia hyötyjä ei useinkaan ole täs

mällisesti kirjattu. Monissa sovelluksissa hyödyt ovat strategisia ja niiden määrää arvioidaan to
teamuksella, ettei toiminta olisi enää mahdollista ilman paikkatietotekniikan antamaa tukea. Paik

katietotekniikan strategista merkitystä osoittaa sekin, että osa tekniikan käyttäjistä ei halua julki

suuteen tietoa, miten he paikkatietotekniikkaa soveltavat. Paikkatietotekniikan käyttö tuo monesti 

konkreettista kilpailuetua. Keskeiset soveltamisalueet ovat seuraavat (Progis 1997, 15):

• Infrastruktuurin tietoiäriestelmät, jotka kirjaavat yhteiskuntaa tai yritystä palvelevi
en kiinteistöjen, rakennusten ja verkostojen sijainnin ja ominaisuudet.

• Toiminnan operatiiviset tukijärjestelmät, jotka ovat sulautettuja tietojärjestelmiä ja 
palvelevat mm. kuljetuksia, liikenteen telematiikkaa, liikepaikkojen sijainnin suun
nittelua, pelastuspalvelua jne.

• Luonnonvarojen ia ympäristöteknologian tietojärjestelmät, jotka tukevat luonnonva
rojen sekä ympäristöntilan inventointia ja seurantaa sekä antavat välineitä onnetto
muuksien ja katastrofien hallintaan. Esimerkiksi jätehuolto ja vaarallisten aineiden 
kuljetukset voidaan ohjata alueille, jotka ovat pohjavesien kannalta riskittömimmät.

• Dokumentointi- ia iakeluj äri estelmät. jossa paikkatietojärjestelmät palvelevat erityi
sesti sovelluksia, joissa kartat ovat keskeinen työväline.

• Viestintää tukevat sovellukset, jotka käyttävät paikkatietotekniikkaa tietojen visu
alisointiin karttoina ja kolmiulotteisina malleina.
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• Paikkatiedonkeruun ia paikantamisen sovellukset, jotka voidaan erottaa omaksi ko
konaisuudekseen, vaikka ne esiintyvätkin aina tietoja tarvitsevan järjestelmän yh
teydessä. Sovellukset käsittävät mm. satelliittipaikannuksen ja siitä johdetut navi
gointi-ja seurantasovellukset.

Tällä hetkellä paikkatietotekniikkaa hyödyntävät pääasiassa asiantuntijat kunnissa ja valtion hallin

nossa sekä suurissa yrityksissä. Suuryrityksissä paikkatietotekniikan käyttäjiä ovat mm. sähkö- ja 

puhelinyhtiöt, joilla on laajat ylläpito- ja suunnittelusovellukset. Lisäksi laajoja sovelluksia on 

käytössä kuljetusten sekä toimipaikkojen sijoituksen suunnittelussa. Useiden arvioiden mukaan 

näillä sektoreilla paikkatietotekniikan käyttö kasvaa tasaisesti, mutta huomattavaa kasvua on odo

tettavissa lähinnä kuluttajamarkkinoilla ja pk-yrityksissä (Progis 1997, 14).

Paikkatietotekniikan käyttö pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on tällä hetkellä vielä aika vähäistä. 

Käytössä olevia sovelluksia ovat erilaiset kuljetusten suunnittelusovellukset sekä desktop mapping - 

sovellukset tiedon analysoinnissa ja visualisoinnissa. Pk-yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta 

paikkatietotekniikan käyttöön. Viime aikoihin asti paikkatietotekniikan vaatima investointikynnys 

on kuitenkin ollut liian korkea.

Kuluttajille on tarjolla CD - karttatuotteita, Internet - palveluita ja GPS - paikannustekniikkaa. Ko

timaisia CD - karttatuotteita ovat esimerkiksi Genimap - reittikartta, kaupunkikarttasovellukset Hel

singistä, Espoosta ja Vantaalta sekä merikartat. Internet - palveluista tällä hetkellä kansainvälisesti 

tunnetuin lienee Virtual Tourist, jonka kautta voi hakea Internetin tietosisältöä maantieteellisen 
näkökulman perusteella. Palvelut ovat pääasiassa ilmaisia. GPS - paikannus kaipaa tuekseen muka

na kulkevia karttasovelluksia tai tietoverkon kautta välitettäviä karttapalveluja. Tällaisia on tarjolla 

Suomessa jo veneilyyn. Maastossa helposti mukana kulkevat Walkman - tyyppisiä sovelluksia ke

hitetään todennäköisesti sekä ammatti- että vapaa-ajankäyttöön.

2.2.3 Paikkatietotekniikan käyttö logistiikassa

Paikkatietotekniikka on entistä enemmän osana erilaisissa logistiikkajärjestelmissä. Tieto siitä, mis

sä tuotteet tai työntekijät ovat voi tarjota suurtakin etua logistiikan alalla toimiville yrityksille. Lo- 

gistiikkayritykset käyttävät paikkatietojärjestelmiä apuna mm. varastojen, ym. toimipaikkojen si

joittelussa sekä lähetysten - ja ajoneuvojen reitityksessä sekä seurannassa.
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Longleyn ym. (2001, 51) mukaan logistiikan ja kuljetusten alueella GIS:siä käytetään kolmella eri 

tavalla hyödyksi: operatiivisella -, taktisella - ja strategisella tavalla. Perässä on muutamia heidän 

esittämiään esimerkkejä näistä tavoista.

Operatiivisissa järjestelmissä:

• Joukkoliikennevälineiden seuranta. Tavoitteena suorituskyvyn parantaminen ja paremman 
informaation tarjonta järjestelmän käyttäjille.

• Kuljetuspalveluyritysten ajoneuvojen päivittäinen reititys ja skedulointi. Tavoitteena lisätä 
tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

Taktisissa järjestelmissä:

• Julkisten bussijärjestelmien, koulubussi järjestelmien, jätehuollon keräilyn ja postin keräilyn 
sekä toimitusten reittien ja aikataulujen suunnittelu sekä arviointi.

• Seurata ja kerätä tietoa maanteiden päällysteiden - ja rautatiekiskojen kunnosta sekä analy
soida liikenneonnettomuuksia.

Strategisissa järjestelmissä:

• Uusien maanteiden ja putkistolinjojen sekä niihin liittyvien toimitilojen sijaintipaikkojen 
suunnittelu.

• Varastojen, intermodaalien toimituspisteiden ja lentoliikenteen solmukohtien (hubien) si
jaintipaikkojen valinta.

Suomen ulkomaankaupan tavaroista lähes 90 % kuljetetaan laivoilla meritse. Kauppamerenkulun 

navigointijärjestelmät, väylä- ja turvalaitetietojen ylläpito sekä talvimerenkulun jäätilannearviot 

perustuvat paikkatietotekniikan käyttöön. Yhden kauppalaivan päivän ylimääräinen pysähdys voi 

maksaa jopa kymmeniätuhansia markkoja, mikäli laivaväylän jäätymisen takia kulku satamaan on 

estynyt.

Paikkatietotekniikan vaatimat investoinnit ovat laajoissa sovelluksissa marginaalisia: esimerkiksi eräissä kulje
tusten hallinnan sovelluksissa miljoonien markkojen investoinnit on saatu kuoletettua muutamien kuukausien 

käytöllä. Toisaalta yhteiskunnan panostus paikkatietojen tuotantoon ja ylläpitoon on vuosittain miljardin markan 

luokkaa (Progis 1997, 10).

2.2.4 Paikkatietojärjestelmien käytön hidasteet

Suurimpana yksittäisenä esteenä nousee esiin sovelluksissa tarvittavien paikkatietoaineistojen kor

kea hinta. Se estää usein koko teknologian hyväksikäytön, sillä usein tiedon hinta ylittää esimerkik

si pk - sektorin yritysten realistiset investointimahdollisuudet.
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Yleisesti ottaen GISrin käyttö on kuitenkin tullut vuosi vuodelta halvemmaksi. Silloin kun tieto

aineistot eivät kata sovelluksen koko toiminta-aluetta, ei teknologiaa voida hyödyntää tehokkaasti 

tai sitä ei kannata ottaa käyttöön lainkaan. Paikkatietojen saatavuus voi olla rajallista. Maapallolla 

tietyistä alueista ei paikkatietoa löydy ollenkaan tai sitten sen saantia on rajoitettu poliittisista- tai 

turvallisuussyistä. Tietoa saatavilla olevista tietoaineistoista on nykyään Internetin käytön myötä 

helpompi löytää.

Paikkatietoaineistojen laatu ei vastaa käyttäjien odotuksia. Aineistoista löytyy virheitä ja puutteita, 

joiden korjaamista käyttäjä voi joutua odottamaan pitkään tai tiedontuottajalta puuttuu kokonaan 

virheiden korjaamisen menettelytapa. Tietoaineistojen laatua ja sen sisäistä vaihtelua ei juurikaan 

ole kuvattu tai sitä ei edes tunneta. Paikkatietoaineiston laadun puutteita ovat mm. koordinaattien 

epätarkkuus, kartografisesta yleistyksestä aiheutuva kohteiden sijainnin siirtyminen ja tietojen 

puutteellinen kattavuus. Joissain sovelluksissa esimerkiksi kadun tai osoitteen sijainnin epätarkkuus 

ei ole ongelma, jos osoite on kuitenkin oikein suhteessa katuverkkoon ja toisiin osoitteisiin. Tieto

aineistojen laadulliset ongelmat tulevat esille erityisesti tietoja yhdisteltäessä. Ala on myös pitkälti 

standardoitumaton. Suomalaisten yritysten osallistuminen meneillään olevaan alan kansainväliseen 

standardointiin on olematonta. Näin ollen tieto tekeillä olevista standardeista ja niiden implemen

toinnista ei tavoita kehittäjiä. Pääosin juuri standardoinnin puuttumisesta johtuen tiedonsiirto paik

katieto-ohjelmistojen välillä on hankalaa, yksittäisissä tapauksissa jopa mahdotonta. Syynä on 

muunnosohjelmistojen puute, mutta ennen kaikkea ohjelmien erilaisuus. Standardointiin on myös 

viime vuosina kiinnitetty huomiota.

Osaamisesta on aikaisemmin ollut puute, mutta tilanne on viime vuosina parantunut huomattavasti. 

Käyttäjien koulutukseen ja ohjelmien helppokäyttöisyyteen on panostettu. Aikaisempina vuosina, 

joissakin tapauksissa paikkatietotekniikkaa käyttöönottava organisaatio saattoi joutua investoimaan 

koulutukseen enemmän kuin tietojärjestelmään. Sekä vektori- että rasteriaineistojen käsittely on 

aiheuttanut ongelmia. Nykyään ohjelmistot ovat monesti ohjattavissa Windows - standardin mukai

sesti joko valikosta tai suorilla hiiritoiminnoilla.



23

2.3 Yleisimmät kuljetusmuodot

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi yleisimpiä kuljetusmuotoja, joita ovat maantie-, laiva-, 

rautatie-, lento-ja intermodaal¿kuljetukset sekä kuriiripalveluyritysten kuljetuspalvelut. Ehkä eniten 

seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytöstä on hyötyä kuriiripalveluyrityksille sekä maantie- ja in- 

termodaalikuljetuksissa.

2.3.1 Maantiekuljetukset

Tämän tutkimuksen pääpaino on maantiekuljetuksissa, joissa seurattava yksikkö on lähinnä kuor

ma-auto tai kontti. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite asukasta kohti oli vuonna 1998 Suomessa 

1,5 - 4-kertainen muihin EU:n maihin verrattuna (SKAL 2001). Maantiekuljetukset voidaan Kar- 
ruksen (1997, 193) mukaan jakaa säännöllisiin reittikuljetuksiin, runko-ja siirtokuljetuksiin, kemu

ja jakelukuljetuksiin, paluukuljetuksiin sekä satunnaisiin kuljetuksiin. Maantiekuljetusten eri tehtä

viin paneudutaan myöhemmin tarkemmin. Teoriaosuudessa kaikki yleisimmät kuljetusmuodot ovat 

mukana, mutta empiriaosuudessa keskitytään pelkästään maantiekuljetuksiin.

Kotimaan tavaraliikenne perustuu lähinnä maantiekuljetuksiin. Peräti 67.1% kotimaan tavara

liikenteen kokonaisvolyymistä vuonna 1999 kuljetettiin maanteitse (ks. Liite 1, kuva 1.1). Maantie

kuljetuksia voidaan pitää joustavana kuljetusmuotona, jossa voidaan siirtää tavara yleensä aina 

lähtöpaikasta toimituspisteeseen asti. Kuljetustapaa voi luonnehtia luotettavaksi, suhteellisen nope

aksi, korkean palvelutason omaavaksi (ovelta ovelle), helposti hallitavaksi ja intermodalismiin so

veltuvaksi. Merkittävin haitta on ehkä ympäristön kuormittaminen. Kuorma-auto liikennettä pide

tään yhä aika merkittävänä saastuttajana, vaikkakin autojen päästöt ovat pienentyneet tekniikan 

kehittymisen myötä. Seuranta- ja viestintäjärjestelmällä pystytään saavuttamaan merkittäviä hyöty

jä.

2.3.2 Laivakuljetukset

Laivakuljetukset ovat merkittävin kuljetusmuoto ulkomaankaupassa. Kauppamerenkulun kolme 

päämuotoa ovat linjaliikenne, hakurahtiliikenne ja niiden välimuotona sopimusliikenne, jossa vuok
rataan koko alusta. Jako ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, ja siitä on alueittaisia versioita 

(Karrus 1997, 194).
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Linjaliikenne on säännönmukaista aikataulujen ja reitin suhteen, kun taas hakurahtiliikenne on 

enemmän asiakkaan mukaan räätälöity. Laivakuljetuksissa kuljetetaan lähinnä suuria massoja, 

bulkkitavaraa sekä vaarallisia materiaaleja (esim. öljytankkeri). Kuljetusmuotoa voidaan pitää hi

taana, joten se ei sovellu pikakuljetuksiin. Laivakuljetukset ovat ehkä tärkein osa intermodaalikul- 

jetuksissa. Konttien tulon myötä lastin käsittely on tehostunut huomattavasti laivakuljetuksissa. 

Satelliittipaikannus on hyödyksi myös laivojen navigoinnissa merellä ja sisävesistöissä.

2.3.3 Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetuksia käytetään paljon suurtenmassojen runkokuljetuksiin. Monilla tehtailla ja isoilla 

varastoilla on omat sivuraiteensa, joiden kautta kuljetukset hoidetaan. Kuljetusmuotoa voidaan pi

tää kaikkein säännönmukaisimpana reittien ja aikataulujen suhteen. Näin ollen se on myös pitkälti 

hyvin joustamatonta. Kuljetusmuotona se on aika hidas, koska usein (kiinteän rautatieverkoston 

rajoitusten vuoksi) lasti joudutaan uudelleen lastaamaan rekkaan, jolla pystytään vasta toimittamaan 

toimitus perille asti. Pidemmillä matkoilla rautatiekuljetus saattaa olla kuitenkin nopeampikin, kuin 

esim. kuorma-autokuljetus. Lastauskaan ei välttämättä aina vie aikaa, jos käytetään konttia, joka 

voidaan nostaa kuorma-auton lavalle tai kuljetettaessa koko kuorma-autoa junan kyydissä osan 

matkaa. Rautatiekuljetus onkin kolmas intermodalismiin kuuluva kuljetusmuoto. Kuljetusmuotoa 

pidetään ympäristöystävällisenä.

2.3.4 Lentokuljetukset

Kuljetusmuodoista nopein on lentokuljetus. Nopeuden merkitys on luonnollisesti sidoksissa matkan 
pituuteen, eli mitä pidempi matka sen suurempi hyöty. Lentokoneiden kuljetuskapasiteetti on pieni 

ja siitä johtuen se on kallein kuljetusmuoto. Se soveltuukin parhaiten pienikokoisille, kevyille ja 

suhteellisen arvokkaille tuotteille (mm. tietotekniikkatuotteille, varaosille ja myös kukille). Lento
kuljetuksia käytetään monesti kiireellisiin kuljetuksiin ja se onkin kuriiripalveluyritysten yleisesti 

käyttämä kuljetusmuoto.

2.3.5 Intermodaalikuljetukset

Seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttöä pidetään merkittävänä tekijänä intermodaalikuljetuksissa. 

Kyseessä on useamman eri kuljetusmuodon yhdistelmä kuten auto-laiva-juna tai auto-laiva-auto. 

Intermodaalikuljetukset ovat monesti ympäristöystävällisempiä.
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Ajoneuvojen junassa kuljettaminen on yleistä mm. Sveitsissä, missä ei haluta ympäristöä kuormit

tavaa rekkojen läpikulkuliikennettä. Siellä rekat kuljetetaan junilla maan lävitse, rajalta rajalle. 

Proffittin (1995, 23) mukaan toinen informaatioteknologian avainrooleista multimodaalissa jakelu

kanavassa on pystyä paikallistamaan lähetys/yksikkö/varasto, mihin aikaan hyvänsä, eli tuotteiden 

seurannan avulla kuljetusyritys pystyy tarjoamaan korkeimman mahdollisen palvelutason, mini- 

moidessaan samanaikaisesti häiriöt ja maksimoidessaan kapasiteetin käytön. Intermodaalikuljetuk- 

sissa konttien käyttö helpottaa yksiköiden tunnistamista ja yleensäkin seurannan käyttämistä. Kont- 

tikuljetusten merkittävänä etuna on lisäksi tavaran pitäminen koko kuljetuksen ajan yhden säiliön 

sisällä, mikä vähentää käsittelykustannuksia, suojaa tuotteet ja mahdollisesti suojaa myös varkailta 

(Karrus 1997, 196). Kontti tai koko perävaunu voidaan helposti kuljettaa laivassa tai junassa osan 

matkaa käsittelykertojen vähentämiseksi.

2.3.6 Kuriiripalveluyritysten kuljetuspalvelut

Varsinaisia kuriiripalveluyrityksiä Suomessa on DHL, UPS ja TNT. Näiden lisäksi Posti tarjoaa 

myös samantyyppisiä pikakuljetuksia. Aluksi kuriiri yritykset toimittivat lähinnä dokumentteja, joita 

yritykset käyttävät liiketoiminnassaan. Sähköpostin ja faksin käytön myötä yritykset lähettävät enää 

joitakin tärkeimpiä dokumentteja kuljetuspalvelun kautta. Nykyään kuriiripalveluyritykset kuljetta- 

vatkin lähinnä erilaisia pieniä paketteja, diskettejä, elektroniikkaa ja varaosia. Paketit ovat yleensä 

muutaman kilon painoisia ja kooltaan myös suhteellisen pieniä. Lähetysten seuranta on jo kehitty

nyt standardipalveluksi tämäntyyppisessä liiketoiminnassa. Seurantapalvelu näyttäisi kuriiripalve- 

luyrityksillä olevan vielä pääsääntöisesti passiivinen, mutta on todennäköistä, että kehitystä tapah

tuu aktiivisten järjestelmien suuntaan. DHL tarjoaa jo nyt lisämaksusta myös aktiivisempaa seu- 
rantapalvelua (voisi ehkä määritellä puoliaktiiviseksi). Heidän Proactive Tracing - palvelussa asia

kaspalvelu pitää asiakkaan ajan tasalla lähetyksen kulusta (DHL, 2001).
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3 Tracking & tracing

Englanninkielisessä kirjallisuudessa puhutaan yleisesti käsitteestä "tracking & tracing”, mille ei ole 

hyvää suomenkielistä vastinetta. Sanat tarkoittavat muutenkin suunnilleen samaa asiaa, kuten seu

rata ja jäljittää. Asian käsittelyssä käytetäänkin englanninkielisiä termejä ja paikoitellen myös ly

hennettä T & T. Myöhemmin viestintäjärjestelmien tullessa myös enemmän esille puhutaan seu

ranta- ja viestintäjärjestelmistä.

Tarkkaa määritelmää tracking & tracing käsitteelle ei löytynyt läpi käydystä kirjallisuudesta. Kir

jallisuuden pohjalta yleisin käsitys kuitenkin siitä näyttäisi olevan seuraavanlainen (jo edellä esi

tetty) määritelmä: tracking (seuranta) tarkoittaa yksikön seuraamista paikasta A paikkaan B, kun 

taas tracing (jäljitys) tarkoittaa yksikön paikallistamista välillä A ja B. Stefansson (1999, 6) kuvaa 

käsitettä mielestäni kuitenkin aika hyvin määritellessään sen seuraavasti: tracking & tracing tar

koittaa yksikön yhdistämistä tietojärjestelmään, sen matkatessa lähettäjältä (A) vastaanottajalle (B) 

läpi julkisen infrastruktuurin. Alla on esitetty kuva T & T käyttöliittymästä. Kuvassa 3.1 näkyvät 

yksiköt, jotka ovat matkalla lähettäjältä vastaanottajalle läpi julkisen infrastruktuurin sekä vastaavia 

yksiköitä koskevat viestit.

Vastaan
ottaja

Lähettäjä

Kuva 3.1 Tracking & tracing tarkoittaa fyysisen yksikön yhdistämistä tietojärjestelmään. E1 ja E2 = 
yksiköt ja M1 ja М2 = viestit (Stefansson 1999, 18, muokattu alkuperäisteoksesta Tilanus 1997,
14)

T & T - järjestelmälle soveltuvia toimintoja on monia. Stefanssonin (1999, 6) mukaan tracking & 

tracing järjestelmälle soveltuva toiminto voidaan luokitella kolmen muuttumisen ulottuvuuden mu
kaan:
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• kuljetus (paikan muuttuminen), yksikön seuranta ja paikallistaminen sen matkatessa 
A:n ja B:n välillä;

• varastointi (ajan muuttuminen), yksikkö on varastoitu tietyssä paikassa ja noudettu 
sieltä annetun aikaperiodin jälkeen;

• muuntoprosessit läpi jakelukanavan (muodon muuttuminen), esimerkiksi ilma- 
tyynyyn asennetaan sen laukaisinlaite, jonka jälkeen ilmatyyny asennetaan autoon 
ja lopuksi auto myydään loppukäyttäjälle. Mikäli ilmatyynyn laukaisinlaite ei toimi, 
niin pitäisi pysty jäljittämään se tuotantoerä, johon viallinen laukaisinlaite kuului ja 
sitä kautta tietää mihin muihin autoihin viallisia laitteita on asennettu.

Edellä mainittiin jo kuljetusten ohella varastointi ja muuntoprosessit, joissa T & T - järjestelmiä 

käytetään. Niiden lisäksi tuotteiden seurantaa käytetään, esim. tuotannon laadun ylläpitämisessä/ 

parantamisessa, todisteena tuotteen alkuperästä sekä laadusta (esim. ruoan alkuperä) ja kustannus

laskennassa (tuotteiden kustannusten jäljittämisessä). Töyry Iän (1999, 124) mukaan jäljitys-Zseu- 
rantatiedon (traceability data) käyttö voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

• Materiaalivirran hallinta: poikkeavuuksien identifiointi (verrataan toteutuneita ar
voja tavoite arvoihin, esim. lähetyksen kulku kontrollipisteiden läpi). Tavoite arvo
jen tai ohjeiden tuottaminen materiaalivirrassa kulkevien yksiköiden käsittelemisek
si. Yksikön tai erän paikallistaminen materiaalivirrassa.

• Laillisuuden vahvistaminen: seurantatietoa voidaan käyttää yksittäisten yksiköiden 
ja - erien ominaisuuksien identifioimiseen, jotta pystytään tarjoamaan yksikkö- tai 
eräkohtaista informaatiota tai todistetta.

• Erottelu: seurantatietoa voidaan käyttää tiettyjä ominaisuuksia omaavien tuotteiden 
identifiointiin koko tuotepopulaation joukosta.

• Arviointi ja analysointi: seurantatietoa on mahdollista hyödyntää yksittäisten yksi
köiden ja - erien ominaisuuksien yhteyksien ja - kausaalisuhteiden määrittämisessä. 
Näin pystytään selvittämään ominaisuuksien välisiä syy-seuraussuhteita.

Muut seurannalle soveltuvat toiminnot haluttiin tuoda esille, vaikka tässä tutkimuksessa keskityte-

täänkin kuljetusten seurataan. On hyvä muistaa, että T & T - käsite on käytössä monissa muissakin

yhteyksissä, kuin pelkästään kuljetuksissa.

3.1 Yksikön tunnistustekniikat

Erilaisia yksikön tunnistamistekniikoita käytetään, jotta pystytään seuraamaan yksikön kulkua läpi 

jakelukanavan. Näin jokaisen seurattavan yksikön merkitsemisen myötä saadaan siitä välttämätöntä 

tietoa, kuten esim. tuotenumero, painoja määrä. Nämä merkinnät pystytään lukemaan merkitsemis

tavasta riippuen manuaalisesti tai automaattisesti.
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Kansainvälisessä kaupassa on hyvä ottaa huomioon, että merkintätapa on yhdenmukainen läpi koko 

ketjun sekä johonkin kansainvälisen standardiin kuuluva. Seurattava yksikkö voi olla itse tuote, 

laatikko, lava, kontti jne. aina ajoneuvoon asti. Seurannassa käytettävä tekniikka pysyy kuitenkin 

suunnilleen samana yksikön koosta riippumatta. Oleellista on silti tietää, mikä seurattava yksikkö 

on sen kulkiessa läpi jakeluketjun. Varsinkin pidemmissä jakelukanavissa pakkauskoot ja kuljetus- 

yksiköt vaihtelevat matkan varrella. Yleisimpiä tunnistamistekniikoissa käytettäviä teknologioita on 

tällä hetkellä neljä: normaali, ihmisen luettavissa oleva teksti manuaalisesti luettuna tai kameroiden 

avulla manuaalisesti/automaattisesti; monenlaiset koneella luettavat viivakoodit; radioaaltoja hy

väksi käyttävät lähettimet/vastaanottimet ja satelliittien välityksellä toimivat lähettimet/ vastaanot

timet. Lähitulevaisuudessa GSM - paikannus on yksi varteen otettava vaihtoehto. Nyky-tekniikalla 

se on vielä useimmiten liian epätarkka yksiköiden seurantaa varten.

Vanha, ihmisen paikanpäällä suorittama yksikön tunnustamistapa, esimerkiksi kontin tunnisteen 

tarkastaminen/lukeminen satamassa tehdään nykyään yhä useammin automaattisesti kameroiden 

avulla. Kuorma-auto yksinkertaisesti kuvataan digitaalikameroilla sen kulkiessa läpi sataman port

tien. Viivakoodien käyttö on ollut jo vuosia yleistä varastoinnin puolella, mutta yhä enemmän niitä 

käytetään nykyään myös kuljetuksissa. Viivakoodien tuottaminen ja käyttö on yleisesti ottaen edul

lista. Viivakoodien lukeminen voi kylläkin olla kallista riippuen, kuinka teknisiä välineitä siinä 
käytetään. Radioaaltojen hyväksikäyttö on lisääntynyt varsinkin tilanteissa, joissa viivakoodin 

käyttö ei ympäristö-Zmuista syistä ole ollut toimivin ratkaisu. Radioaaltojen tunnistusjärjestelmä 

sisältää lähettimen ja lukijan. Lukija sisältää itsessään vielä antennin ja vastaanottimen. Lähettimiä 

on olemassa aktiivisia ja passiivisia. Satelliittipaikannus tapahtuu kannettavan päätteen kautta, ku

ten esim. matkapuhelimen, erillisen lähettimen avulla tai sitten kiinteän verkon kautta. Satelliitti- 

paikannusta käsitellään myöhemmin tarkemmin.

VTT kartoitti vuonna 2000 yritysten yksiköiden tunnistamiseen liittyviä tarpeita yhdessä EP- 

Logisticsin kanssa liittyen Hangon Sataman kanssa yhteistyössä tehtyyn projektiin (ks. Liite 2). 
Haastateltujen ryhmä edusti kattavasti teollisuuden, kaupan ja kuljetuselinkeinon eri osapuolia. 

Vaikka kyseessä oli toisistaan paljon poikkeava kohderyhmä, haastattelun tuloksista löytyi tutki

muksen mukaan yllättävän paljon yhteisiä näkemyksiä nykyisistä ja tulevista tarpeista tunnistami
seen (Pennala ym. 2000, 47).
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3.2 Tracking & tracing - järjestelmän aktiivisuuden taso

Järjestelmän aktiivisuuden taso on yksi merkittävä tekijä käsiteltäessä eri tracking & tracing - jär

jestelmiä. Yleensä puhutaan passiivisista ja aktiivisista järjestelmistä ja niihin keskitytään myös 

tässä tutkimuksessa. Aktiivisuuden taso voidaan myös tarkemmin luokitella kolmeen osaa, jolloin 

mukana ovat myös puoliaktiiviset järjestelmät. Aktiivisuuden tason jakaminen kolmeen luokkaan ei 

tunnu kuitenkaan tarpeelliselta. Kirjallisuuskatsauksessa ei löytynyt kuin yksi kirja, jossa se määri

tellään ja missään käytännön sovellutuksissa sitä ei ole tullut vastaan lainkaan. Tämän takia puo- 

liaktiivisen järjestelmän kuvaus on esitetty alla, mutta sitä ei sen enempää tässä tutkimuksessa enää 

käsitellä.

Useimmat käytössä olevat järjestelmät ovat passiivisia. Todennäköistä kuitenkin on, että tietotek

niikan kehittymisen ja halpenemisen myötä siirrytään yhä enemmän käyttämään aktiivisia järjes

telmiä. Passiivisessa järjestelmässä ajoneuvojen liikkeet tietyissä kiinteissä pisteissä (esim. sataman 
terminaalissa) tallentuvat tietokantaan. Tämän perusteella tiedetään, minkä kahden pisteen välillä 

ajoneuvo on. Näitä tietoja voidaan käyttää myöhemmin eri tarkoituksiin, esim. kuljettajan suoritus

kyvyn arviointiin. Yksi järjestelmän käytön pääsyy on tietenkin tarjota asiakkaalle mahdollisuus 

seurata lähetyksen kulkua. Palvelun tarjoajasta riippuu se, kuinka usein sijainnin paikkatieto rekis

teröityy järjestelmään. Siinä voi olla eri palvelun tarjoajien kesken suuriakin eroja. Stefansson 

(1999, 20) on tuonut esille myös puoliaktiivisen järjestelmän kuvauksen:

Puoliaktiivisessa järjestelmässä prosessin toiminnan osuus on hoidettu manuaalisesti. Lähetyksen kulkiessa jo

kaisen rekisteröintipisteen ohitse, niin kaikkien aktiviteettien ja ajoneuvojen seurannan suorittaa henkilöt manu

aalisesti. Tämä tapahtuu jokaisen aktiviteetin arvioinnilla ja sen pohjalta tuotettuihin lähetyksen etenemisraport- 
teihin, joita verrataan ennalta tehtyihin aikatauluihin. Tämä on yleistä tapauksissa, joissa kuljetusyrityksellä on 

käytössä vain passiivinen järjestelmä, mutta asiakas vaatii, että heidän lähetyksiään pitää seurata aktiivisesti.

Parhaimmillaan aktiivisen järjestelmän avulla tiedetään tarkalleen, missä ajoneuvo/yksikkö on mil

läkin hetkellä, aina lähtöpisteestä toimituspaikkaan asti. Silloin voidaan puhua reaaliaikaisesta seu

rannasta. Aktiivinen järjestelmä antaa hälytyksen, silloin kun tapahtuu jotain suunnitelmasta poik

keavaa. Näin aktiivista järjestelmää voidaan pitää myös ajoneuvojen hallintajärjestelmänä. Järjes

telmään on syötetty tiedot aikaikkunoista. jonka sisällä tietty aktiviteetti on tarkoitettu tapahtuvaksi. 

Järjestelmä tarkistaa tietyin aikavälein fyysisten rekisteröintipisteiden tai jatkuvan satelliittiseuran
nan avulla, että kuljetus on aikataulussa.
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Seurannan perusteella järjestelmä automaattisesti ilmoittaa, kun poiketaan annetuista aikaikkuna- 

rajoitteista. Aktiivinen järjestelmä edellyttää myös, että tietojärjestelmissä on tieto kaikista mahdol

lisista reiteistä ja ainakin tärkeimmistä rekisteröintipisteistä (kun käytetään kiinteisiin pisteisiin pe

rustuvaa navigointijärjestelmää). Edistyneemmät järjestelmät tarjoavat tarvittaessa valmiita vaihto

ehtoja ajoneuvojen uudelleen reititykseen.

M
e----------------------------------------------------------------------------------------------------------------►

b b t b ^ Jksa
A .............................. ► В ............................. ► C ...........................► D

Kuva 3.2 Ajoneuvon/yksikön seurannan aktiivisuuden taso

Kuvassa 3.2 on kuvattu vielä seurantajärjestelmän aktiivisuuden merkitystä. Kuva esittää intermo- 

daalista kuljetusta, jossa toimitusketju on auto-laiva-auto. Ylempi nuoli kuvaa aktiivista seuranta

järjestelmää, jolloin tiedetään koko ajan tarkalleen, missä pisteessä seurattava yksikkö on. Alemmat 

kolme nuolta kuvaavat passiivista seurantajärjestelmää, jolloin tiedetään vain, minkä kahden rekis- 

teröintipisteen välillä seurattava yksikkö on matkalla. Esimerkiksi ensimmäisessä matkan osassa 

passiivisella järjestelmällä voidaan vain todeta, että seurattava yksikkö on välillä A ja B. Tietysti 

historiatietojen pohjalta voidaan arvioida, koska yksikkö saapuu paikkaan B. Näin passiivienkin 

järjestelmä voi olla monesti aivan riittävä seurannantaso toisille yrityksille.

3.3 Tracking & tracing:iin liittyvät tietojärjestelmät

Seuraavaksi käsitellään lukuisia eri tietojärjestelmiä, jotka liittyvät T & T - toimintaan. Eri järjes

telmät ovat luokiteltu karkeasti kolmeen luokkaan: ajoneuvojen navigointijärjestelmät. informaa

tiojärjestelmät ja viestintäjärjestelmät. Näin järjestelmien suhteellisen suuren määrän myötä on ehkä 

helpompi hahmottaa niiden merkitystä ja niistä muodostuvaa kokonaisuutta, vaikkakin päällekkäi

syyttä tässä luokittelussa esiintyykin.
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3.3.1 Ajoneuvojen navigointijärjestelmät

Tässä yhteydessä voidaan puhua yhtä hyvin myös yksiköiden navigointi]ärjestelmistä, koska seu

rattava yksikkö voi olla yhtä hyvin myös esimerkiksi tuote-erä. Tarkoitus kuitenkin on, että järjes
telmän avulla yritys pystyy paremmin suunnittelemaan toimintaansa ja kapasiteetin käyttöä. Navi

gointi] ärjestelmä perustuu siihen, että jokainen seurattava ajoneuvo/yksikkö on varustettu jollakin 

edellä käsitellyistä tunnistustekniikoista, kuten esim. radiolähettimellä. Navigointi-järjestelmän 

yhteydessä voidaan puhua kiinteisiin pisteisiin perustuvista sekä reaaliaikaisista navigointijärjes- 

telmistä.

Yleisin versio kiinteisiin pisteisiin perustuvista navigointijärjestelmistä on radiolähettimen käyttö, 

jolloin sillä varustettu ajoneuvo tunnistetaan lukijalla, joita on sijoitettu määrättyihin paikkoihin 

reitin varrelle. Tekniikan käyttö on höydyllistä varsinkin yhdistetyissä kuljetuksissa, joissa esim. 

kontti voidaan tunnistaa eri terminaaleissa, junaradalla jne. Lukijalla rekisteröity tieto välittyy yri

tyksen tietojärjestelmiin, joista se on eri käyttäjien saatavilla aina tarvittaessa. Tällainen järjestelmä 

toimii hyvin tapauksissa, joissa ei saada lisäarvoa ajoneuvon tarkasta sijaintitiedosta. Tarkastushet- 

kellä tiedetään ainoastaan, minkä kahden pisteen välillä ajoneuvo on matkalla. Kiinteisiin pisteisiin 

perustuvia järjestelmiä on käytössä mm. yliyön kuljetusyrityksillä, kuten TNT, UPS ja DHL (Hub 

and Spoke). Tänä päivänä kuljetusyrityksetkin ovat ilmeisesti siirtymässä käyttämään satelliittipai- 

kannustekniikkaa lähetysten seurannassa. Näin he pystyvät tehostamaan kuljetuksiaan ja tarjoa

maan asiakkaille parempaa palvelua.

Reaaliaikaisessa navigointijärjestelmässä ajoneuvo on varustettu lähettimellä, joka voi olla radiolä

hetin, mobiili dataviestintäjärjestelmä (esim. Mobitex, joka perustuu kansainväliseen standardiin ja 

on käytössä 21 eri maassa), satelliittilähetin tai sitten siihen soveltuva GSM - puhelin. Reaaliai

kaista navigointi]ärjestelmää on sovellettu mm. hälytysajoneuvoissa ja turvakuljetuksissa. Niissä 

reagoinnin nopeus muuttuneeseen tilanteeseen on erittäin tärkeää ja viestintäyhteyksien pitää olla 

myös luotettavat. Järjestelmien käyttöä on alettu tuomaan yhä enemmän myös kaupallisten kulje

tusten puolelle. Eniten käytetty satelliittijärjestelmä on Yhdysvalloissa kehitetty kansainvälinen 

paikantamisjärjestelmä (Global Positioning System = GPS). Sitä käsitellään tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa informaatiojärjestelmien yhteydessä lisää.
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3.3.2 Informaatiojärjestelmät

Tehokkaat informaatiojärjestelmät, jotka hyödyntävät viimeisintä informaatioteknologiaa ovat tar

peen. Eri järjestelmien pitäisi vielä toimia hyvin keskenään, mikä ei ole aina itsestään selvyys. Tie

tojärjestelmien pitäisi pystyä käsittelemään ja tarjoamaan viimeisintä saatavilla olevaa tietoa, jotta 

jakelukanavan eri toimijat pystyvät toimimaan tehokkaasti yhteen. On tärkeää, että jokainen ketjun 

yritys saa tiedon kaikista muutoksista tavaravirran kulussa. Näin pystytään reagoimaan muutoksiin 

ja suunnittelemaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ajoneuvon omia tietojärjestelmiä (Vehicle Information Systems = VIS) käytetään, jotta voidaan 

kerätä erilaisia tietoja ajoneuvon kulkuun ja lastiin liittyen. Sen avulla on mahdollista käydä yksi- 

/kaksisuuntaista kommunikaatio kuljettajan ja yrityksen välillä. Paikkatiedon lisäksi myös erilaisia 

tietoja mm. lastin tilasta voidaan seurata järjestelmän avulla. Hyvänä esimerkkinä päivittäistavara

kaupan puolelta on pakastetavaran kuljetus. Pakasteiden kulkiessa ketjun läpi on hyvin tärkeää, että 

kylmäketju ei katkea missään vaiheessa. Järjestelmän avulla lämpötilaa voidaan seurata automaatti

sesti kuljetuksen aikana ja lämpötilan laskiessa tietyn rajan alle se hälyttää ajoneuvossa sekä yrityk

sen tietojärjestelmissä.

GPS:n käyttö perustuu satelliittien avulla suoritettavaan paikallistamiseen. Yksikön paikallista

minen tapahtuu vähintään kolmen satelliitin avulla suoritettavaan signaalin jäljityksen kautta. Si

jainti saadaan laskettua näiden eri satelliittien signaalien kulkuaikojen erojen perusteella. Perintei

nen GPS voi tarjota paikkatiedon 5-10 metrin tarkkuudella. On kuitenkin syytä muistaa, että si

jaintitieto voi olla virheellinen monestakin syystä. Osa virheistä on satunnaisia ja osa on systemaat

tisia, joita voidaan korjata. Yksi tekniikka, jolla sijaintitiedon tarkkuutta voidaan parantaa on DGPS 

= GPS differentiaalikorjauksella. Silloin käytetään kahta vastaanotinta, jolloin toinen on aina tietys

sä paikassa. Kiinteän paikan lähettimen signaalia verrataan GPS.n signaaliin, jolloin saadaan tuo

tettua arvio sijainti virheestä ja sen avulla paikallistettua tarkemmin kohteen sijainti. Sillä voidaan 

päästä jopa alle yhden metrin tarkkuuteen (Longley ym. 2001, 211).

GPS - vastaanottimet ovat passiivisia, joten järjestelmä voi palvella rajattoman määrän käyttäjiä. 

Yhdysvallat ei myöskään peri mitään maksua satelliittien siviilikäytöstä. Satelliittipaikannuksen 

etuja ovat käyttöalueen laajuus, tarkkuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet. Käyttöönotto alkaa 

olla nykyään myös suhteellisen edullista ja nopeaa. Hintataso on laskenut selvästi viime vuosina.
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Ongelmia aiheuttaa satelliitin vaatima suora yhteys vastaanottolaitteeseen, joka ei ole aina mahdol

lista, esim. tunneleissa ja korkeiden kerrostalojen väliin jäävillä katuosuuksilla. GPS:n käyttö tulee 

todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa kuljetusten lisäksi myös monille muille sovellusalueil

le. Venäjällä on myös GLONASS - niminen järjestelmä käytössä, joka on pitkälti GPS:n kaltaista 

teknologiaa hyödyntävä järjestelmä.

GPS ja GLONASS on alun perin suunniteltu sotilaskäyttöön. Kumpaakin verkkoa on mahdollista käyttää myös 

siviilitarkoituksiin, mutta tältä kannalta niissä on eräitä suuria puutteita:

• verkon ylläpitäjä ei anna takuita tai kanna vastuuta, esimerkiksi palvelun häiriöstä
• niiden luotettavuus ei ole täydellinen: käyttäjät eivät esimerkiksi saa välittömästi tietoa esiintyvistä 

virheistä
• nopeaa paikannusta edellyttäviä sovelluksia ajatellen niiden tarkkuus on vain keskinkertainen (taval

linen GPS).

Euroopan unioni suunnitteleekin toteuttavansa vuoteen 2008 mennessä GALILEO - hankkeen avulla järjestel

män, joka olisi sen omassa hallinnassa ja vastaisi sen tarkkuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta koskeviin haas

teisiin nykyisiä järjestelmiä huomattavasti paremmin (Laakso ym. 26, 2001, alkuperäinen lähde Euroopan Ko

missio, 2001).

Tekniikan kehittyessä ja halvetessa on viime vuosina myös kuljetussektorilla paikkatieto

järjestelmien (GIS) käyttö lisääntynyt. Niitä on käytetty lähinnä GPS:n kautta, jonka avulla saadaan 

tietää ajoneuvon koordinaatit, jotka GIS:in avulla voidaan esittää informatiivisempana paikka

tietona, esim. tiettynä katuna tai alueena. Paikan määrittämisen jälkeen on mahdollista selvittää 

vaikkapa etäisyys seuraavan jakelupisteeseen sekä ajoaika sinne. Monenlaisia historiatietoja on 

myös mahdollista analysoida. Tällaisia ovat esim. seuraavat: ajoneuvon kulkema reitti, pysähdyk

set, ruuhkapaikat, keskinopeudet ja bensankulutus.

Kuljetuskaluston hallintajärjestelmissä (Fleet Management Systems = FMS) on yleensä kyse rek- 

kalaivueen hallinnasta ja sen täysimääräisestä hyödyntämisestä. Yritys tietää paikkatiedon ansiosta, 

missä sen jokainen rekka on tietyllä hetkellä ja ovatko ne aikataulussa. Mikäli ongelmia syntyy, 

kuten esim. liikenneruuhkia, niin reitit pystytään määrittämään uudestaan. FMS on hyödyllinen 

myös tilanteissa, joissa rekka on matkalla jossain syrjäseuduilla, eikä kuskilla ole muita välineitä 

kommunikoida keskuksen kanssa. Järjestelmästä voi olla hyötyä toiminnan suunnittelun lisäksi 

myös turvallisuussyistä, esim. arvokuljetuksissa.
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3.3.3 Viestintäjärjestelmät

Pääviestintäjärjestelmät tracking & tracing toimintaan liittyen ovat puhelin/faksi, OVT, Internet 

sekä matkapuhelin. Monissa pienissä yrityksissä vielä tänäkin päivänä yritysten välinen viestintä 

tapahtuu puhelimien ja faksien välityksellä. Näin myös lähetyksen tilannetietoja käydään usein läpi 

puhelinkeskustelussa, joka on viestintätapana aika vanhanaikainen ja tehoton. Tietysti joissakin 

tapauksissa kustannus/hyötysuhde huomioon ottaen voi tällaisenkin viestintätavan käyttö riittää 

pienyritykselle. Edellä jo käsiteltiin OVT:tä ja Internetiä, joten niiden käyttöä viestintäjärjestelmänä 

kommentoidaan tässä kohtaa hyvin lyhyesti. OVT on ollut laajasti käytössä kuljetusalalla jo suh

teellisen pitkään, mutta ei silti ole vielä tavoittanut moniakaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pää

syinä ovat korkeat implementointi- ja käyttökustannukset. Internetin yleistyessä sen käytön edulli

suus ja helppous on tehostanut myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa.

Langattoman viestinnän järjestelmistä yksinkertaisin on radiosignaalien lähetysjärjestelmä, kuten 

edellä mainittu Mobitex. Siinä viestintä tapahtuu tekstiviestien avulla rekan ja keskuspaikan välillä. 

Nykyään yhä enemmän lisääntyvä matkapuhelimien käyttö viestinnässä on edistyneempi vaihtoeh

to. Tässäkin tapauksessa viestintä tapahtuu pääasiassa tekstiviestien välityksellä, koska itse puhelut 

ovat sen verran kalliita ja tekstiviestien lähettäminen on tehokkaampi viestintämuoto. Satelliitin 

avulla tapahtuva langaton viestintä on kaikista kehittynein viestintätapa, koska se on ainoa viestin

täjärjestelmä, jolla saavutetaan täysi maantieteellinen kattavuus (huomioiden edellä mainitut rajoi

tukset). Tehokas, kaksisuuntainen viestintä on tärkeää, jos halutaan saada paras hyöty irti aktiivi

sesta seurantajärjestelmästä. Passiivista seurantajärjestelmää käytettäessä voidaan pärjätä yk

sisuuntaisella viestinnällä (ajoneuvosta kuljetuksen tilannetietojen välitys valvomoon), mikäli kul

jetukset ovat todella vakiotyyppisiä ja muutoksia toiminnassa esiintyy yleensä vähän.

GSM:n avulla paikallistaminen on lähitulevaisuudessa varmasti yksi varteenotettava vaihtoehto, 

varsinkin Euroopassa, jossa GSM - verkko kattaa sen lähes kokonaan. Jotkut Eurooppalaiset GSM - 

operaattorit käyttävät paikantamistekniikkaa jo sisäisiin tarkoituksiinsa, kuten asiakkaiden liikku- 

misprofiilien tekoon. Kuluttajille tarjottavia kaupallisia paikantamispalveluita ollaan tuomassa pik

kuhiljaa markkinoille. Satelliittipaikannuksen ja GSM - paikannuksen yhdistävät sovellukset ovat 

merkittävä menetelmä jo tällä hetkellä. GSM - paikannuksen ennustetaan olevan lähivuosina täysin 

riittävä menetelmä useimpiin kuljetusalan sovelluksiin (Laakso ym. 2001, 25).
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Tekniikan käyttöönottoa helpottaa se tosiasia, että melkeinpä kaikilla yritysten työntekijöillä ja ku

luttajilla yleensä on matkapuhelin käytössään. GSM - tekniikan käyttö voi perustua näillä näkymin 

kolmeen paikantamistekniikkaan: tukiasema tai solu tunnistukseen, kolmen tukiaseman signaalin 

haarukointiin ja CURSOR tekniikkaan (Heller 1999, 48). Kahdella ensimmäisellä tekniikalla pai- 

kantamistarkkuus on huomattavasti huonompi. Näitä tekniikoita ei lähdetä selvittämään tässä tut

kimuksessa sen enempää.

Matkapuhelinverkoista puhuttaessa yksi merkittävä tekijä on tiedonsiirtonopeus, joka on ollut tähän 

asti melko hidas. Hitaan tiedonsiirtonopeuden takia mm. WAP:in käyttö on jäänyt ennakoitua vä
häisemmäksi. Tiedonsiirtonopeus on parantunut jo huomattavasti, esim. Radiolinjan tarjoamassa 

GPRS - verkossa, joka otettiin käyttöön Suomessa, syyskuussa 2001. Maailmanlaajuista GPRS - 

verkkoa saa vielä kuitenkin odottaa. GPRS (yleinen pakettikytkentäinen palvelu) tarjoaa kaksi - 

viisi kertaa nopeamman tiedonsiirtonopeuden perinteiseen GSM - verkkoon verrattuna. Vuoden 

2002 aikana on tulossa 3. sukupolven matkaviestintäjärjestelmä UMTS, joka on vielä GPRS - jär

jestelmääkin selkeästi tehokkaampi. GSM - puhelimien avulla tarjottavat paikantamispalvelut tule

vat todennäköisesti tuomaan lisää bisnestä teleoperaattoreille, matkapuhelinvalmistajille ja tietotek- 

niikkapalveluyrityksille jo lähitulevaisuudessa.

Puhelinvalmistajista Benefon on yksi edelläkävijä navigointipuhelimien osalta. Yrityksen Benefon 

Esc! on henkilökohtainen navigointipuhelin, jossa on sekä GSM - kaksitaajuuspuhelin, että GPS - 

navigaattori. Se ohjaa ja opastaa määränpäähän GSM - verkon kuuluvuusalueen ulkopuolellakin. 

Puhelimessa on lisäksi karttoja maastossa, merellä ja kaupungeissa liikkumista varten, joita voi 

vielä tietokoneen avustuksella Internetin kautta ladata lisää. Navigointiominaisuuksina ovat: nopeus 

ja suuntima, keski-ja huippunopeus, matkamittari, reittipisteet ja reitit, suunta, arvioitu saapumisai- 

ka sekä etäisyys reittipisteestä. Puhelin tosin maksaa nykyään n. 6000 markkaa, joten se on vielä 

aika kallis tuote verrattuna tavallisiin GSM - puhelimiin (Benefon 2001).
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4 Ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmän käyttö kulje
tuksissa

Suurin yksittäinen syy käyttää ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmää kuljetuksissa on mah

dollisuus optimoida paremmin ajoneuvojen reitit. Näin pystytään säästämään kustannuksissa ja 

tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Kyse on monesti ajonaikaisen reitin optimoinnin mahdolli

suudesta. Tämän lisäksi järjestelmän avulla voidaan kuitenkin myös kerätä pidemmältä ajalta histo

riatietoja ajetuista reiteistä. Hyödyllisiä tietoja ovat esimerkiksi ajoaika, liikenneruuhkien yleisyys 

ja bensan kulutus. Tietojen avulla pystytään paremmin löytämään optimaaliset reitit, joita voidaan 
käyttää tulevissa kuljetuksissa. Kuljetusreitin optimoinnissa pyritään lyhimpään kokonaisajomat- 

kaan, kun tunnetaan käyntipaikat ja reittiverkko, eri paikkoihin toimitettavat tavaramäärät sekä 

käytettävissä oleva kuljetuskapasiteetti (Karrus 1997, 206).

Sähköisen kaupankäynnin kuljetuksissa on seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytön merkitys ko

rostunut. Sähköinen kaupankäynti tapahtuu pääasiassa Internetin välityksellä. Kuluttajat ovat tottu

neet käyttämään Internetiä ja myös seuraamaan tilaustensa toimituksia sen välityksellä.

UPS raportoi, että joka joulusesongin aikaan yhä suurempi määrä kuluttajia tarkastaa heidän tilaustensa toimi- 

tustilanteen. Forrester Research:in mukaan vuonna 1999 kuluttajat tarkastivat heidän pakettiensa toimitustilan- 

teen internetin kautta keskimäärin kuusi kertaa/paketti. Ottaen huomioon tämän track & trace - mentaliteetin, 

joka nyt on vielä laajentumassa langattomiin päätteisiin, niin asiakkaille tarjottava tilausten toimitustilanteen 

tarkastaminen Internetin kautta tuntuu lähes välttämättömältä palvelulta. (Peters 2000, 68).

Track & trace - palvelun tarjoaminen on näin suhteellisen tärkeää sähköisessä kaupankäynnissä. 

Järjestelmään on syytä panostaa varsinkin, mikäli yritys haluaa pysyä mukana kilpailussa ja kehi

tyksen kärjessä, eikä jäädä liian kauaksi jälkeen muista. Track & trace - palvelu Internetin välityk

sellä korvaa pitkälti puhelinpalvelukeskuksen tarjoamaa tiedonvälitystä toimituksen tilasta. Näin 

myös sitä kautta pitäisi yrityksen pystyä säästämään asiakaspalvelun kustannuksissa.



37

4.1 Kuljetusten seurannan tarpeellisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Tässä tutkimuksessa on päädytty luokittelemaan seuranta- ja viestintäjärjestelmän tarpeellisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä kolmeen luokkaan: kuljetukseen, tuotteeseen ja asiakkaaseen liittyviin tekijöi

hin. Näiden kolmen luokan ja niihin liittyvien tekijöiden käsittelyn yhteydessä pyritään määrittele

mään. milloin seurannan käytölle olisi suurempi tarve. Voi myös olla, että jossain tapauksissa seu

ranta- ja viestintäjärjestelmällä ei saavuteta merkittäviä hyötyjä ollenkaan ja näin sen käyttö ei ole 

tarpeellista. Seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytön tarpeellisuus ja hyödyt ovat monesti tapaus
kohtaisia. Monet tekijät vaikuttavat sen käyttöön. Tarkoitus onkin pyrkiä vain yleisellä tasolla mää

rittelemään esimerkkien kautta sellaisia tilanteita, joissa käytön merkitystä on suhteellisen helppo 

hahmottaa ääripäävaihtoehtojen avulla. Lopuksi vielä seurannan tarpeellisuuden määrittelyyn pyri

tään yhdistämään tarvittava aktiivisuuden taso.

4.1.1 Kuljetukseen liittyvät tekijät

Kuljetusmuoto vaikuttaa seuranta- ja viestintäjärjestelmän tarpeellisuuteen. Kaikissa yleisimmissä 

kuljetusmuodoissa on todennäköisesti hyötyä järjestelmän käytöstä, mutta silti niiden välillä on 

varmasti eroja. Verrataan esim. maatie- ja rautatiekuljetusta keskenään. Voidaan ajatella, että 
maantiekuljetuksessa järjestelmän käyttö on tehokkaampaa, kuin rautatiekuljetuksessa. Yhtenä 

merkittävänä syynä on rautatiekuljetusten joustamattomuus. Aktiivisen järjestelmän mahdollistama 

reittien kuljetuksenaikainen optimointi on käytännössä lähes mahdotonta rautatiekuljetuksissa 

kiinteän rataverkon takia. Silti rautatiekuljetuksissa järjestelmästä on hyötyä varsinkin silloin, kun 

se on yhtenä osana intermodaalikuljetusta.

Kuljetusreitin tyyppi voidaan ajatella olevan vakio tai tapauskohtainen, kun ajatellaan ääritapauk

sia. Voisi ehkä olettaa, että vakiotyyppisessä reittiliikenteessä seuranta- ja viestintäjärjestelmän 

käytöstä ei ole niin paljon hyötyä. Tapauskohtaisissa kuljetuksissa pitää aina etsiä uudelleen uudet, 

optimaaliset reitit, joita kulloinkin käytetään. Kuljetuksen aikana voi mahdollisesti tulla uusia kii

reellisempiä kuljetuksia, joiden takia joudutaan taas suunnitelmia muuttumaan. Tapauskohtaiset 

kuljetukset vaativat näin suurempaa joustavuutta kuljetusten hallinnassa sekä suunnittelussa, kuin 

vakiokuljetukset.
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On tietysti mahdollista, että vakioreitteihin perustuvissa kuljetuksissa joudutaan etsimään uusi reitti, 

esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai ruuhkan takia. Myös monet muut tekijät voivat luoda tar

peita seurantajärjestelmälle, joiden takia järjestelmä voi olla hyvinkin tarpeellinen vakioreitteihin- 

kin perustuvissa kuljetuksissa.

Jakelukanavia on olemassa monenpituisia. Jakelukanavan pituutta voidaan ajatella fyysisenä pituu

tena (välimatka kilometreissä) sekä toimijoiden lukumääränä (väliportaiden lukumäärä). Pituuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm. yrityksen toimiala ja se onko kyse kotimaan- vai ulkomaankaupasta. 

Kotimaankuljetuksia voidaan vielä jakaa esimerkiksi kaupunkien välisiin kuljetuksiin ja lähi- 

/citylogistiikkaan (kuljetukset tapahtuvat yhden kaupungin sisällä). Maantiekuljetukset voidaan 
lisäksi luokitella eri kuljetustehtäviin, joita lueteltiinkin jo kappaleessa 2.3.1 ja käsitellään myö

hemmin vielä tarkemmin. Mikäli suljetaan hälytysajoneuvot, turva- ja arvokuljetukset pois, niin 

voisi ajatella, että mitä pidempi jakelukanava, niin sitä tarpeellisempi ajoneuvojen/yksiköiden seu

ranta- ja viestintäjärjestelmä on. Ainakin reitin optimointi on toden-näköisesti silloin vaikeampaa, 

kuljetusten aikaisten ongelmien/muutosten ilmaantumiseen on enemmän aikaa, kuljetusmuodon 

muuttumisen todennäköisyys kasvaa, viestintätarpeet lisääntyy ja todennäköisyys sille, että liiku

taan syrjäseuduilla, joissa on huonot viestintäyhteydet kasvaa (satelliittipaikannus hyödyllinen).

Kuvassa 4.1 on ulottuvuuksina kuljetuksen pituus ja kuljetusmuoto. Aikaisemmin jo todettiin, että 

seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttöä pidetään merkittävänä tekijänä intermodaalikuljetuksissa. 

Kuljetuksen ollessa pitkä ja useampaa kuljetusmuotoa käytettäessä voisi olettaa seuranta

järjestelmän käytöllä olevan enemmän hyötyä (alue C, sama myös seuraavissa kuvissa). Silti voi 
olla jälleen tilanteita, joissa muut tekijät luovat tarpeen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytölle, 

vaikka oltaisiinkin kuvassa 4.1, A - alueen sisällä. Kuljetusmuodon tilalle voisi hyvin laittaa kuvas

sa 4.1 myös kuljetusreitin tyypin, omaisuuksilla vakio tai tapauskohtainen.
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Pitkä

Kuljetuksen pituus

Lyhyt

Yksi Kuljetusmuoto Usea
(intermodaali)

Kuva 4.1 Kuljetuksen pituuden ja kuljetusmuodon merkitys

Turval 1 isuus-/ympäristöriskin määrittää pitkälti kuljetettava tuote. Silti turvallisuusriski liittyy myös 

suoraan kuljetuksiinkin, lähinnä kuljettajaan sekä mahdollisiin matkustajiin. Esimerkiksi henkilöi

den kuljetuksissa taksiautoilijoiden turvallisuutta pystytään parantamaan järjestelmän avulla. Taksin 

kuljettajat pystyvät, esim. tekemään hälytyksen ryöstöyrityksen tapahtuessa. Heille on tietysti ajo

neuvon paikantamisesta iso apu myös normaalissa työssään, jossa lukemattomat katuosoitteet pitää 

pystyä nopeasti löytämään ja selvittämään niihin optimaaliset ajoreitit. Hälytysajoneuvojen paikal

listaminen on lisäksi yksi turvallisuusriskiin liittyvät asia. Onhan jokaisen kansalaisen turvallisuus 

ja hyvinvointi paremmin turvattu, kun hälytysajoneuvoja hallitaan tehokkaasti ja yleensäkin par

haalla mahdollisella tavalla.

4.1.2 Tuotteeseen liittyvät tekijät

Ensimmäinen selvä tuotteeseen liittyvä tekijä on sen hinta. Mitä kalliimpi tuote, niin sitä merkittä

vämpää on käyttää seuranta- ja viestintäjärjestelmää. Tuotteet voidaan jakaa niiden kysynnän ra

kenteen mukaan pääsääntöisesti funktionaalisiin ja innovatiivisiin tuotteisiin (Fisher 1997). Funk

tionaaliset tuotteet tyydyttävät perustarpeita. Niitä ovat, esim. ruokatuotteet. Innovatiivisia tuotteita 

ovat, esim. tietokoneet ja muotivaatteet. Jako ei ole kuitenkaan aina kovinkaan selvä. Monet, pe

rinteiset funktionaaliset tuotteet voidaan muokata innovatiiviseen muotoon. Silti se on yleisellä ta

solla ihan toimiva luokittelu.

В C

A D
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Innovatiiviset tuotteet ovat useimmiten kalliimpia, kuin funktionaaliset tuotteet. Lisäksi niiden ky

syntä on epätasaisempi ja elinkaaret lyhyempiä. Yleisesti ottaen voidaan väittää, mitä innovatiivi- 

sempi tuote, niin sitä merkittävämpää on käyttää seuranta-ja viestintäjärjestelmää.

Kuljetuksen ympäristöriski on luonnollisesti sidoksissa tuotetyyppiin, eli tuotteen ympäristö- 

riskisyyteen. Kuljetettava tuote voi olla vaikkapa todella vaarallista ydinjätettä, raakaöljyä tai sitten 

luonnolle vaarattomia puutukkeja. Ympäristölle vaarallisten tuotteiden/aineiden kuljetuksissa on 

luonnollisesti tärkeämpää käyttää seurantajärjestelmää. Turvallisuusriski (liittyy myös ympäristö

riskiin), esim. arvokuljetuksissa tai armeijan räjähteiden kuljetuksissa on yksi tekijä, joka lisää tar

vetta seurannalle.

Korkea

Turvallisuusriski

Alhainen

Alhainen Lastin hinta Korkea
Kuva 4.2 Turvallisuusriskin ja lastin hinnan merkitys

Kuvassa 4.2 on yhdistetty turvallisuusriski ja lastin hinta. Korkea turvallisuusriski ja lastin hinta 

vaikuttaisi vaativan enemmän seurantajärjestelmän käyttöä.

4.1.3 Asiakkaaseen liittyvät tekijät

Toimituksen kiireellisyys on ehkä suurin asiakkaaseen liittyvä tekijä, joka vaikuttaa seuranta- ja 

viestintäjärjestelmän tuomaan lisäarvoon. Asiakashan itse määrittelee kuljetuksen kiireellisyyden 

tarpeen. Hyvänä esimerkkinä toimii kiireellisen varaosan tai komponentin tilaus, jonka takia tuo

tanto on pysähdyksissä. Toimitusajan tarkkuuden tarve vaihtelee asiakkaasta riippuen. Tarkan ai- 

kaikkunan käyttäminen liittyy usein asiakkaan käyttämään tuotantotapaan. Tavallisessa tuotannossa 

valmistetaan varastoon ja varastot kompensoivat kysynnän vaihteluita.

В C

A D
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Mikäli taas pyritään toimimaan JIT - periaatteen mukaisesti, niin silloin ei pidetä ollenkaan varas

toja tai korkeintaan hyvin minimaalisia varastotasoja. Tarkan aikaikkunan käyttö on tyypillistä 

myös läpivirtausterminaaleissa (cross docking). JIT - toimintatapa on yleistynyt yritysten yrittäessä 

tehostaa pääomankiertonopeutta. Kuvassa 4.3 on ulottuvuuksina asiakastilauksen kiireellisyys ja 

toimitusajan tarkkuuden merkitys. Tapauksissa, joissa asiakastilauksen kiireellisyys on korkea ja 

käytetään tarkkaa aikaikkunaa toimituksille (esim. toimitaan JIT - tai cross docking - periaatteella) 

voisi olettaa ajoneuvojen seurannalla olevan enemmän tarvetta.

Korkea

Asiakastilauksen
kiireellisyys

Alhainen

Alhainen Toimitusajan Korkea
tarkkuuden 

merkitys
Kuva 4.3 Asiakastilauksen kiireellisyys ja toimitusajan tarkkuuden merkitys

Kolmantena tekijänä voidaan pitää asiakasyritysten lukumäärää. Tällä on merkitystä varsinkin kul- 

jetuspalveluyrityksen toiminnalle, kun ajatellaan järjestelmän tuomaa etua kuljetusten suunnittelus

sa ja hallinnassa. Luonnollisesti kuljetusten määrän kasvaessa lisääntyy myös tarve kuljetusten hal

lintaan ja suunnitteluun.

4.1.4 Yhteenveto eri tekijöiden merkityksestä

Kuljetusten seurannan tarpeellisuuteen vaikuttavat tekijät on koottu taulukkoon 4.1. Taulukossa 

tekijöihin liittyvät muuttujat ovat esitetty ja niihin liittyen on määritelty seurantajärjestelmän tar

peellisuutta. Selvä tarve ajoneuvojen seurannalle on silloin, kun lastin hinta, ympäristö- 

/turvallisuusriski tai toimituksen kiireellisyys on korkea (merkitty taulukossa tähdellä).

В C

A D
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Muiden tekijöiden painoarvo vaihtelee tapauskohtaisesti. Tuotteeseen - ja asiakkaaseen liittyvät 

tekijät voidaan ajatella määrittelevän lähetyksen kriittisyyden. Kuljetukseen liittyvät tekijät puoles

taan määrittelevät kuljetuksen kriittisyyden.
Taulukko 4.1 Kuljetusten seurannan tarpeellisuus

Luokka Tekijä Muuttujat

Järjestelmän käytön 
tarve suurempi

Kuljetus Kuljetusmuoto Yksi Usea
Pituus Lyhyt Pitkä
Kuljetusreitin tyyppi Vakio Tapauskohtainen

Tuote Hinta Alhainen * Korkea
Tuotteen ominaisuus Funktionaalinen Innovatiivinen
Ympäristö- 
/turvallisuus riski

Alhainen * Korkea

Asiakas Toimituksen
kiireellisyys

Alhainen * Korkea

Toimitusajan
tarkkuus

Alhainen Korkea (esim J1T)

Asiakasyritysten
lukumäärä

Alhainen Korkea

Í
Kuljetusprosessin 
hallittavuuden ja 
joustavuuden 
tarve

Alhainen * Korkea

* Selvä tarve ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmälle

Kuvassa 4.4 on yhdistetty lähetyksen - ja kuljetuksen kriittisyys. Luonnollisesti tilanteissa, joissa 

molempien kriittisyys on korkea, niin järjestelmän käyttö on tarpeellisempaa. Tietysti kriittisyyden 

taso voi vaihdella näiden kahden tekijän välillä. Voi olla esimerkiksi, että lähetyksen kriittisyys on 

todella korkea ja kuljetuksen kriittisyys on alhainen. Tässä tapauksessa lähetyksen kriittisyyden 

takia tarvitaan ajoneuvojen seurantajärjestelmää. Seuraavassa kuvassa (4.5) on lähetyksen - ja kul

jetuksen kriittisyyteen yhdistetty järjestelmän aktiivisuuden taso. Kriittisyyden ollessa alhainen 

sekä kuljetukseen, että lähetykseen liittyen ei seurantajärjestelmää välttämättä tarvita. Kriittisyyden 

kasvaessa lisääntyy myös tarve seurannalle sekä sen aktiivisuuden tasolle. Kaiken kaikkiaan kulje- 

tusprosessin hallittavuuden ja joustavuuden tarve määrittää ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjär
jestelmän tarpeellisuuden. Tarve on luonnollisesti suurempi kuriiripalveluyrityksillä, kuin esim. 

Englannissa maitopullojen jakelussa, jossa edetään samaa vakioreittiä pitkin.
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Korkea

Lähetyksen
kriittisyys

Alhainen

В C

A D

Alhainen Kuljetuksen Korkea
kriittisyys

Kuva 4.4 Lähetyksen - ja kuljetuksen kriittisyyden merkitys

Harvempi kuluttajakaan olisi tuskin kiinnostunut seuraamaan maitopullojen jakelua. Sinänsä ei 

maitopullojen seuranta välttämättä aivan turhaa ole, jos ajatellaan vaikkapa, että esim. maidossa 

oleva bakteeri olisi aiheuttanut sairaustapauksia, niin silloin olisi hyödyllistä pystyä jäljittämään 

maidon alkuperä (tarvittaessa aina maatilalle asti) ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Korkea

Aktiivinen

Lähetyksen
kriittisyys

Passiivinen

seurantaaAlhainen

Alhainen Kuljetuksen Korkea
kriittisyys

Kuva 4.5 Lähetyksen - ja kuljetuksen kriittisyys sekä järjestelmän aktiivisuuden taso
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Korkea

Kuljetusprosessin 

hallittavuuden /

joustavuuden tarve

Alhainen

Ei seurantaa Aktiivinen
Kuva 4.6 Kuljetusprosessin hallittavuuden/joustavuuden tarpeen merkitys ja aktiivisuuden taso 

Yleisenä hypoteesina voidaan esittää, että kuljetusprosessin hallittavuuden ja joustavuuden tarpeen 

kasvaessa kasvaa myös tarve ajoneuvojen seurannan- ja viestintäjärjestelmän käyttöön sekä siihen 

liittyvään aktiivisuuden tasoon. Tätä on kuvattu kuvassa 4.6.

4.2 Seuranta-ja viestintäjärjestelmän tuomat hyödyt kuljetuksissa

Seuranta-ja viestintäjärjestelmän käytöllä on saavutettavissa monenlaisia hyötyjä. Suurin osa niistä 

liittyy jollain tapaa kustannusten vähentämiseen. Yksi merkittävä etuja syy käyttää järjestelmää on 

asiakaspalvelun parantaminen. Järjestelmän käytöllä saavutettavat hyödyt on jaettu kolmeen luok

kaan: toiminnanohjaukseen ja -tehokkuuteen liittyvät hyödyt (kustannusten vähentäminen), asia

kaspalvelun parantamiseen ja muihin hyötyihin. Lopuksi käsitellään vielä erikseen maantie

kuljetuksiin liittyviä hyötyjä, koska empiriaosuudessa keskitytään kuljetusmuodoista pelkästään 

siihen.

4.2.1 Toiminnanohjaukseen ja -tehokkuuteen liittyvät hyödyt

Järjestelmä mahdollistaa yleisesti ottaen kuljetuskapasiteetin tehokkaamman käytön ja paremman 

hallinnan. Tiedetään, mm. missä kalusto liikkuu, missä kunnossa se on ja paljonko on vapaata ka

pasiteettia. Reitin optimoinnissa on järjestelmän käytössä selvät hyötynsä.
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Reittejä voidaan optimoida ennakkoon seurantajärjestelmän avulla kerättyjen historiatietojen pe

rusteella sekä aktiivisella/reaaliaikaisella järjestelmällä on mahdollista myös suorittaa kuljetuksen 

aikaista reitin optimointia. Toimituksen aikana tapahtuvat poikkeavuudet ja ongelmat pystytään 

havaitsemaan sekä reagoimaan niihin nopeammin. Toimitus voi olla esim. poikennut ennalta mää

ritellystä reitistä tai kuljetettavan tuotteen lämpötila on laskenut liian alas (ennalta määritelty raja). 

Näissä edellä mainituissa tapauksissa on mahdollista saada automaattinen hälytys valvomon tieto

järjestelmiin ja reagoida tarpeen mukaan.

Kuljetettavat yksiköt pystytään paikallistamaan ja tarkistamaan toimituksen sen hetkinen tilanne. 

Logistisen tehokkuuden arviointi ja erilaisten analyysien teko helpottuu. Tällaisia voivat olla esim. 
toimitusaikojen - ja reitin analysointi sekä ajallaan tapahtuneiden toimitusten osuuden seuranta. 

Ulkomaankaupassa voidaan tulliin lähettää ennakkoon tiedot saapumassa olevan kuljetuksen sisäl

tämistä tuotteista. Näin tullissa voidaan ennalta valita tarkastettavat tuotteet, mikä nopeuttaa tullissa 

kuljetuksen läpimenoaikaa. Toimitusten yhdistely helpottuu, kun tiedetään missä lähetykset kulkee 

ja kenelle asiakkaalle ne ovat menossa (lähinnä kuriiripalveluyritykset). Järjestelmän käytön avulla 

voidaan jakeluterminaalissa yhdistää eri tuote-eriä samaan kuormaan (luvatun toimituspäivän ra

joissa) ja käyttää näin kuljetuskapasiteetti paremmin hyödyksi. Yleisesti ottaen tavaran käsittely 

nopeutuu kuljetusten solmukohdissa, kuten satamassa ja tullissa. Kaiken kaikkiaan toimitusten ja 

toiminnan suunnittelu sekä hallinta, että joustavuus paranee järjestelmän käytön avulla.

4.2.2 Asiakaspalvelun paraneminen

Asiakkaat vaativat nykyään yrityksiltä nopeaa reagointia tiedusteluihinsa. Internetin ja mobiili- 

päätteiden avulla asiakas voi itse 24 tuntia vuorokaudessa seurata toimituksen etenemistä ja näin 

tietää lähetyksen tarkan sijainnin (aktiivinen järjestelmä). Lähetyksen sijainti on helppoa ja nopeaa 
hahmottaa elektroniselta karttapohjalta. Sijaintiedon lisäksi on mahdollisuus saada automaattinen 

ilmoitus lähetyksen viivästymisestä ja uudesta toimitusajasta. Informaation avulla asiakas pystyy 

paremmin suunnittelemaan omaa toimintaansa. Järjestelmää käytettäessä myös kuljetusten viiväs

tymisen todennäköisyys laskee ja toimitusajat lyhenevät.
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4.2.3 Muut saavutettavissa olevat hyödyt

Arvokuljetuksissa sekä kuljetuksissa, joissa liikutaan vähemmän turvallisilla alueilla on järjestel

mästä apua. Järjestelmä hälyttää automaattisesti, kun kuljetus poikkeaa ennalta määrätyltä reitiltä 

tai sitten kuljettaja voi tehdä itse hälytyksen. Siitä on myös apua varkaustapausten selvittämisessä. 

Lisäksi voidaan selkeästi osoittaa kenen vastuulla kuljetus oli varkaustapauksessa tai jonkin muun 

vahingon sattuessa. Tästä on hyötyä, kun ajatellaan vaikkapa intermodaalikuljetusta, jossa voi olla 

monta eri kuljetusyritystä. Järjestelmän avulla voidaan todistaa ongelmatilanteissa toimituksen ta

pahtuminen, esimerkiksi asiakkaan kiistäessä toimituksen saapuneen ajallaan tai ylipäätänsä saa

neensa koko toimitusta.

Ympäristön kuormitus vähenee, esim. optimaalisten reittien käytön myötä. Parempi imago asiak

kaan silmissä voi olla myös yksi syy, miksi yritys investoi seurantajärjestelmään. Seurantajärjes

telmän käyttö parantaa yleisesti ottaen jakelukanavan läpinäkyvyyttä ja helpottaa näin myös eri 

yritysten yhteistyötä sekä voi monesti tarjota konkreettista kilpailuetua sen käyttäjälle.

4.2.4 Hyödyt maantiekuljetuksissa

Tässä kappaleessa pyritään tuomaan edellä mainittujen hyötyjen lisäksi esille hyötyjä, jotka koske

vat lähinnä maantiekuljetuksia. Asiakaspalvelun paranemiseen liittyvät hyödyt ovat samat, kuin 

aikaisemmin esitetyt. Joitakin maantiekuljetusten toiminnanohjaukseen - ja tehokkuuteen liittyviä - 

sekä muita hyötyjä on määritelty vielä lisää.

Reittejä voidaan optimoida ennakkoon seurantajärjestelmän avulla kerättyjen historiatietojen poh

jalta, jolloin tiedetään ajetuilta reiteiltä mm. ruuhkapaikat sekä ruuhkien yleisyys, bensankulutus ja 

ajoaika. Aktiivisella/reaaliaikaisella järjestelmällä on mahdollista myös suorittaa ajonaikaista reitin 

optimointia, kuten edellä jo mainittiinkin. Viestintäjärjestelmän avulla voidaan olla yhteydessä 

kuljettajaan tarvittaessa, esimerkiksi juuri ruuhkatilanteessa tai rikkoutuneen lautan takia. Ajoneu- 

vokeskus pystyy näissä ongelmatilanteissa neuvomaan kuljettajaa käyttämään vaihtoehtoista reittiä, 

mikäli sellainen on vain käytettävissä.

Kuljettajien tehokkuutta/tuottavuutta pystytään arvioimaan. Järjestelmän käytöllä saadaan objektii

vista tietoa kuljettajien ajokäyttäytymisestä. Kuljettajien ajotunteja voidaan seurata sekä valvoa.
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Tämä helpottaa mm. työvuorojen suunnittelua, kun nähdään jokaisen kuljettajan käytetyt ja vapaat 

tunnit. Seurannan avulla saadaan myös helposti ja luotettavasti tiedot palkanmaksua varten. Moot

torin toimintaa, ym. kuluvien osien toimintakykyä voidaan seurata ja tarvittaessa esim. varata ajois

sa huolto kuorma-autolle (ns. tekninen seuranta). Näin voidaan mahdollisesti välttää moottorin ha

joamistilanne tai muu ongelmatilanne, jolloin toimitus jäisi tien päälle ja rekan saaminen takaisin 

liikenteeseen veisi huomattavasti kauemmin aikaa. Kuitenkin, jos rekka jää tienpäälle, niin paikka

tiedon ansiosta saadaan nopeammin apua paikalle ja toimitus eteenpäin. Järjestelmän käytön avulla 

yritys tietää, missä sen rekka on yötä. Nykyään yhä useampi yritys antaakin kuljettajan ajaa rekal

laan kotia yöksi. Tämä voi joissain tilanteissa lyhentää ensimmäisen ja/tai viimeisen kuljetuksen 

pituutta. Järjestelmän käyttö mahdollistaa myös terminaalien ja varastojen lastauslaiturien tehok

kaamman toiminnan. Rekkojen purkua ja lastausta on helpompi hallita, kun tiedetään tarkat saapu- 

misajat. Varsinkin JIT - tyyppisessä toiminnassa ja läpivirtausterminaaleissa, joissa toimituksen 

aikaikkuna ja ajoitus yleensäkin on tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta.

Ajoneuvon järjestelmiin voi sisältyä myös varkauksien estolaite, jolla pystytään tarjoamaan suojaa 

varkaita vastaan. Varastetun ajoneuvon jäljitys helpottaa huomattavasti poliisin työtä. Järjestelmän 

käyttö parantaa kuljettajan turvallisuutta sekä myös yleistä liikenteen turvallisuutta. Ajokilometrien 

vähenemisen myötä vähenee luonnollisesti myös onnettomuusriski. Kuljettajien stressi vähenee 

jossain määrin, mm. paremman turvallisuuden kautta sekä navigoinnin helpottumisen myötä. Voi 

löytyä joitakin tapauksia, joissa kuskit käyttävät yrityksen kuorma-autoja omissa, pikku sivubisnek

sissä. Järjestelmän avulla saadaan kaluston luvaton käyttö myös helposti selville. Amerikassa on 

lisäksi ollut suhteellisen paljon tapauksia, joissa rekkakuskeja on syytetty autojen kolhimisesta 

(esim. parkkipaikoilla), joidenkin epärehellisten ihmisten toimesta. Paikkatiedon avulla voidaan 

helposti todistaa, että väitetyllä tapahtumahetkellä rekka ei ollut mahdollisesti lähelläkään kyseistä 
parkkipaikkaa.

Taulukkoon 4.2 on koottu eri tekijöihin liittyvät hyödyt, mitkä ovat ajoneuvojen seuranta- ja vies

tintäjärjestelmällä saavutettavissa. Luettelo hyödyistä ei varmastikaan ole kaiken kattava, mutta 

pyrkii sisältämään selvimmät niistä. Lisäksi siihen on merkitty kirjaimella A ne hyödyt, jotka ovat 

saavutettavissa vain aktiivisen seurantajärjestelmän käytöllä.
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Tietysti on syytä muistaa, että aktiivisesta järjestelmästä on moneen tekijään liittyen mahdollista 

saada paljon suurempi hyöty, kuin passiivisen järjestelmän käytöstä. Tähdellä (*) merkityt kohdat 

ovat hyviä esimerkkejä siitä, milloin aktiivisen järjestelmän käytöllä saavutetaan selkeästi suurempi 

hyöty.
Taulukko 4.2 Ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmän käytön hyödyt kuljetuksissa

HYÖDYT ERI KULJETUSMUODOISSA

Toiminnanohjaukseen - 
ja tehokkuuteen liittyvät

Asiakaspalvelun
parantaminen

Muut hyödyt

Reitin optimointi * 
Kaksisuuntainen viestintä 
(ajoneuvo <-> yritys) * 
Kuljetuksen tilannetiedot * 
Logistisen tehokkuuden 
arviointi ja eri analyysien 
teko helpompaa
Helpottaa ja nopeuttaa 
tavaroiden yhdistelyä sekä 
käsittelyä kuljetusten 
solmukohdissa (esim. 
jakeluterminaalissa ja 
tullissa) *
Kuljetuskapasiteetin 
tehokkaampi käyttö ja 
parempi hallinta *

Kuljetuksen tilannetiedot 
saatavilla 24 h / vrk 
Ilmoitukset lähetyksen 
viivästymisestä ja uudesta 
toimitusajasta (mahdolli
sesti automaattiset) A 
Toimitusajat lyhenevät

Hälytykset toiminnan 
poikkeavuuksista A
Apua varkaustapausten 
selvityksessä * 
Vahinkotapauksissa 
vastuullisen toimijan 
osoittaminen
Parempi imago
Parantaa jakelukanavan 
läpinäkyvyyttä *
Kilpailuetu
Apua nopeasti paikanpäälle 
tarvittaessa (esim. 
onnettomuus tai ryöstö) A 
Ympäristön kuormitus 
vähenee *

HYÖDYT MAANTIEKULJETUKSISSA (ed. mainitut + maantiekuljetuksiin liittyen)

Kuljettajan ajokäyttäyty- 
misen seuranta *
Kuljettajan ajotuntien 
seuranta (esim. työajan 
suunnittelu ja palkan
maksu)
Automaattinen ilmoitus, 
kun lähdetään/saavutaan 
tietylle alueelle A
Ajoneuvon huoltotarpeen 
seuranta
Yritys tietää varmuudella, 
missä sen rekka on työajan 
ulkopuolella A

Varkauksien estolaite 
Varastetun ajoneuvon 
jäljitys A
Parempi liikenneturvallisuus 
Parantaa kuljettajan 
turvallisuutta *
Vähentää kuljettajan 
stressiä *
Ajoneuvon luvaton käyttö 
tulee ilmi A
Valheelliset vakuutus- 
syytökset tulevat ilmi *

Taulukossa 4.2 esitettyjen hyötyjen painoarvo vaihtelee luonnollisesti aina yritys-Ztapauskohtaisesti. 

Osa saavutettavista hyödyistä voivat olla toisille yrityksille merkitsemättömiä, kun taas toisille te

hokkaan toiminnan edellytys.
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4.3 Mahdollisia ongelmia seuranta-ja viestintäjärjestelmän käytös
sä

Ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttöön liittyy luonnollisesti myös jotain huonoja 

puolia tai eriasteisia ongelmia. Asioillahan on tavallisesti kaksi puolta, jotka sisältävät positiiviset ja 

negatiiviset seikat. Mitään kovinkaan suuria, ylitsepääsemättömiä ongelmia järjestelmän käyttöön 

ei näyttäisi kuitenkaan liittyvän. Hyödyt näyttäisivät yleisesti ottaen olevan paljon suuremmat, kuin 

huonot puolet. Aikaisemmin jo todettiinkin, että hyödyt ovat monesti hyvin tapaus-Zyrityskohtaisia 

ja niin ovat monet huonot puoletkin. Jokaisen yrityksen täytyy itse selvittää mahdollisimman tark

kaan investoinnin tuoma lisäarvoja takaisinmaksuaika, joiden perusteella tekee päätöksensä järjes

telmän hankkimisen suhteen. Tietysti jonkinlainen painoarvo on myös asiakkaan ja toiminta

ympäristön asettamilla vaatimuksilla. Jonkin asteisia ongelmia esiintyy lähinnä paikannus- 

tekniikkaan sekä sen käyttöön, tietojärjestelmiin ja investoinnin arvottamiseen liittyen.

Passiivisessa ajoneuvojen seurantajärjestelmässä viivakoodien lukeminen voi olla kallista riippuen, 

kuinka teknisiä välineitä siinä käytetään. Viivakoodien luku ei aina myöskään ole mahdollista tai 

taloudellisesti järkevää. Optinen lukulaite ei pysty aina lukemaan viivakoodia, mm. kontista, koska 

väritys tai kontin epätasainen pinta - , lukulaitteen väärä kulma - tai äärikeliolosuhteet voivat estää 

sen. Radioaaltojen hyväksikäyttö on lisääntynyt varsinkin tilanteissa, joissa viivakoodin käyttö ei 

ympäristö-Zmuista syistä ole ollut toimivin ratkaisu. Lähetyslaitteiden ja vastaanottimien akkujen 

toiminta asettaa omat rajoitteensa, varsinkin passiivisissa järjestelmissä käytettävien lukulaitteiden 
akkujen ollessa kyseessä.

GSM - paikannuksessa verkon kattavuus ja tiedonsiirtonopeus rajoittavat, ainakin toistaiseksi sen 

käyttöä. Kehitystä tapahtuu kuitenkin koko ajan niin kuin aikaisemmin jo T & T:n viestintäjärjes

telmien yhteydessä todettiin. Tiedonsiirtonopeus onkin jo GPRS:n myötä Suomessa paljon suurem

pi. Satelliittipaikannuksessa ongelmia aiheuttaa satelliitin vaatima suora yhteys vastaanottolaittee- 

seen, joka ei ole aina mahdollista, esim. tunneleissa ja korkeiden kerrostalojen väliin jäävillä ka

tuosuuksilla.
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GPS - ja GLONASS - järjestelmän käyttöön liittyen on Euroopan Komissio määrittänyt seuraavat 

puutteet: verkon ylläpitäjä ei anna takuita tai kanna vastuuta esimerkiksi palvelun häiriöstä, niiden 

luotettavuus ei ole täydellinen (käyttäjät eivät esimerkiksi saa välittömästi tietoa esiintyvistä vir

heistä) ja nopeaa paikannusta edellyttäviä sovelluksia ajatellen niiden tarkkuus on vain keskinker

tainen. Kuten aikaisemmin mainittiin EU:n tavoitteena on saada oma satelliittijärjestelmä käyttöön 

vuonna 2008, jonka pitäisi paikata edellä mainitut puutteet. EU:n oma järjestelmä silti tuskin on 

itsekään täysin luotettava. Täysin luotettavaa, täydellistä tietojärjestelmää tuskin pystytään koskaan 

rakentamaan (kirjoittajan oma kommentti).

OVT on ollut laajasti käytössä kuljetusalalla jo suhteellisen pitkään, mutta ei silti ole vielä tavoitta

nut moniakaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pääsyinä ovat korkeat implementointi- ja käyttökus

tannukset. OVT - yhteyksien kautta on ollut mahdollista, mm. seurata ajoneuvojen/ lähetyksien 

kulkua. Tänä päivänä yhä useammilla yrityksillä on Internet - yhteys käytössään, jonka kautta seu

rantajärjestelmän käyttö onnistuu. Toki löytyy vielä yllättävän paljon yrityksiä, joilla ei ole edes 

tietokonetta käytössään. Erään tutkimuksen mukaan 3-10 auton kuljetusyrityksistä 11%, kahden 

auton 17% ja yhden auton peräti 33% pyöritti liiketoimintaansa ilman tietokonetta (Laakso ym. 

2001,39).

Järjestelmien ylläpito ja integrointi muihin jo olemassa oleviin järjestelmiin, kuten toiminnan- 

ohjausjärjestelmiin on yksi merkittävä asia. Järjestelmän ylläpidosta vastaa useimmiten seuranta- 
järjestelmäsovelluksentarjoavayritys. Toiminnanohjausjärjestelmien ja seurantajärjestelmien tarjo

ajat ovat panostaneet viime aikoina järjestelmien integrointiin. Kumpikin osapuoli pyrkii rakenta

maan järjestelmänsä mahdollisemman yhteensopivaksi muiden järjestelmien kanssa. Sopivien oh

jelmistojen ja laitteistojen hankkiminen, varsinkin pienyrityksissä voi olla hankalaa. Tarvekartoitus 

pitäisi tehdäkin heti alussa huolellisesti yhdessä ohjelmistoja tarjoavan yrityksen kanssa. Valmiit 

ratkaisut ei välttämättä palvele yksittäisen yrityksen tarpeita tarpeeksi hyvin. Ohjelmien räätälöinti 

voi tosin olla joskus liian kallista toteuttaa. Tavoitteena on kuitenkin löytää optimaalinen järjestel

mä juuri kyseiselle yritykselle.

Tiedon jakaminen ketjussa eri toimijoiden kesken voi olla yksi ongelma. Toimijat eivät välttämättä 

eri syistä jaa tietoa avoimesti, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Tämä voi korostua pitkissä 

intermodaalikuljetuksissa, joissa käytetään monia kuljetusmuotoja ja -yrittäjiä. Tähän voi olla apu
na, esim. yhteisten investointien ja sopimusten teko.
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Paperimuotoisen rahtikirjan käytön takia ei pystytä pelkästään sähköiseen asiointiin yritysten välil

lä. Moni yritys haluaa käyttää niitä vielä mm. oikeudellisista syistä (tavaran vastaanottamisen kuit

taus jne.). Tulevaisuudessa sähköisen allekirjoituksen myötä voidaan toimintaa tehostaa myös tältä 

osin. Tietoturvallisuus tulee monesti Internetin käytön yhteydessä esille. Tietoturvaratkaisut kehit

tyvät kokoajan, mutta niin kehittyvät hakkerit ja muut rikollisetkin. Voisi kuvitella mm. sellaisen 

tilanteen, jossa hakkeri murtautuu yrityksen tietojärjestelmiin ja sotkee ajoneuvojen reitityksen täy
sin sekaisin. Toinen skenaario voisi olla rikollisista, jotka esim. seuraisivat arvokuljetusten reitti- ja 

aikataulutietoja ja käyttäisivät tietoja hyödyksi ryöstön suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Ajoneuvojen seurantajärjestelmäinvestoinnin hyötyjen toteaminen ja mittaaminen on käytännössä 

monesti vaikeaa. Saavutettuja hyötyjä voi olla vaikea mitata rahassa sekä järjestelmän käyttöiän 

määrittely saattaa olla monesti hankalaa. Kuitenkin sille pitäisi pystyä muiden investointien tapaan 
laskea normaaleja tunnuslukuja, kuten esim. ROI - prosentti ja investoinnin takaisinmaksuaika.

4.4 Järjestelmän soveltuvuus eri maantiekuljetustehtäviin

Edellä maantiekuljetuksia käsiteltäessä mainittiinkin jo eri kuljetustehtävät. Tässä osassa on tar

koitus miettiä tarkemmin ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän soveltuvuutta maantiekul

jetusten eri kuljetustehtäviin. Järjestelmän käytöllä on varmasti jossain määrin hyötyä jokaisessa 
kuljetustehtävässä, mutta todennäköisesti vaihtelua löytyy eri tehtävien kesken. Keruu-, siirto-, run

ko-, jakelu- ja paluukuljetus ovat varsinaisten kuljetustehtävien perusmuotoja. Näiden oman suun

nittelun ja käytön lisäksi voidaan useissa tapauksissa käyttää kuljetuspalveluita (Karrus 1997, 202). 

Edellä mainittujen kuljetustehtävien lisäksi käsitellään reittiliikennettä, joka on myös yksi yleinen 

kuljetustyyppi.

Kuljetusetäisyys on kotimaan kuorma-autoliikenteessä pääsääntöisesti merkittävästi lyhyempi kuin rautatie- ja 

vesiliikenteessä, mistä syystä vuotuisesta tavaramäärästä 410,8 milj. tonnista vain pieni määrä soveltuu rautatie

kuljetuksiin. Kuorma-autoilla kuljetetaan tavaroita kotimaan liikenteessä myös pitkiä matkoja. Tällöin kuorma- 

autokuljetus on valittu mm. siksi, että käytettävissä ei ole rautatie- tai vesitieyhteyttä, tavaroita puretaan ja las

tataan ajoneuvoon reitin varrella, tarvitaan erikoisrakenteista ajoneuvoa tai kuljetus on kokonaiskustannuksiltaan 

edullisin suorittaa kuorma-autolla. Kotimaan liikenteen vuotuisesta tavaramäärästä vuonna 1999 kuljetettiin 

266,1 milj. tonnia (64,8 %) alle 50 km:n kuljetusetäisyyksille (ks. Liite 1, kuva 1.2) (SKAL, 2001).
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4.4.1 Keräilykuljetukset

Keräilykuljetuksessa on perustehtävänä kerätä määräerät tuotteita, materiaaleja tai komponentteja 

seuraavaa tuotannon vaihetta varten. Keräilykuljetuksia on roskien- ja paperinkeruusta aina JIT - 

tuotannon keruukuljetuksiin ja erikoiskuljetuksiin.

Näistä esimerkiksi roskien- ja paperinkeruu suoritetaan yleensä keruusuunnitelman ja päivä- 

ohjelman mukaan reittipohjaisesti, kun taas JIT - tuotannon keruukuljetuksissa on kyse usean eri 

tuottajan pienerien säännöllisestä ja hyvin muuttumattomasta keruusta yhdellä kierroksella (Karrus 
1997, 202). Keräilykuljetukset tapahtuvat yleensä kuljetuspalveluyritysten toimesta. Kuljetus

yrityksen kuorma-auto kerää tuottajien pienerät sovitun aikataulun ja reitin mukaisesti. Näin kulje

tukset pystytään hoitamaan selvästi kustannustehokkaammin. Ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmästä on varmasti jossain määrin hyötyä, esim. reitin optimoinnissa. Silti varsinkin JIT - 

keruukuljetusten puolella säännöllisten ja vakioitujen kuljetusten myötä ainakaan ajon-aikaiselle 

optimoinnille ei ole todennäköisesti suurtakaan tarvetta. Tietenkin välimatkoista, ym. tekijöistä 
riippuen, tieto esim. liikenneruuhkista voi olla merkittäväkin tekijä, jolloin ajonaikaisen optimoin

nin myötä voidaan nopeuttaa kuljetusta.

4.4.2 Siirtokuljetukset

Siirtokuljetuksilla tarkoitetaan lähinnä tuotteiden tai erien siirtoa saman organisaation varastojen tai 
tuotantopisteiden välillä. Tällöin tuote-erä säilyy saman omistajan hallinnassa ja tiloissa. Siirto- 

kuljetuksia tarvitaan usein eri tuotannonvaiheiden välillä (mt. 203). JIT - tyyppisessä toiminnassa 

seurantajärjestelmän käytön merkitys kasvaa. Seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytöllä on var

masti etuja, mutta ei kuitenkaan niin merkittäviä, kuin esim. kuljetuspalveluyrityksillä.

4.4.3 Runkokuljetukset

Runkokuljetus on kuljetusta tuotteiden peräkkäisten päävarastointipisteiden välillä jakeluvirran 

suunnassa alavirtaan päin (Karrus 1997, 203). Tavallisesti runkokuljetukset tapahtuvat isojen kes

kusvarastojen ja aluevarastojen välillä. Kuljetettavat erät ovat suuria ja tavoitteena onkin täysien 
kuormien käyttö. Runkokuljetuksiin käytetään perävaunurekkojen lisäksi junia ja laivoja, koska 

kuljetusmatkat ovat yleensä pitkiä. Runkokuljetukset ovat näin usein intermodaalikuljetuksia, joissa 

järjestelmien käytöstä jo aikaisemmin todettiin olevan hyötyä.
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4.4.4 Jakelukuljetukset

Jakelukuljetuksissa on kyse tuotteiden viennistä nk. penetraatiopisteeseen tai joskus jopa sen ohi

kin. Vähittäiskauppa on tyypillinen jakelukuljetuksen päätepiste, josta kuljetus edelleen tapahtuu 

asiakkaan toimesta (mt. 203). Vähittäiskaupan jakelussa on vielä edelleen kehitettävää. Tietenkin 

pitää aina ottaa kustannus/hyötysuhde huomioon, kun investoidaan erilaisiin tietoteknisiin järjes

telmiin. Hyvänä esimerkkinä vähittäiskaupan jakelusta käy seuraava kuvaus erään logistiikkayri- 

tyksen toiminnasta (vuonna 1999). Kuljettajan on haettava kuormakirjat ja reitit ajokeskuksesta 

ennen kuorman lastaamista ja lenkin päätteeksi hänen on palattava ajokeskukseen myymäläkö Il

taisten rahtikirjojen kanssa (Tolvanen 2000, 22). Ajoneuvojen viestintäjärjestelmän käyttö voisi olla 

hyödyllinen tapa tehostaa edellä kuvattua toimintaa.

Sähköisessä kaupankäynnissä (myös vähittäiskaupan puolella) kuljetukset tapahtuvat usein myös 

loppuasiakkaalle asti. Jakelukuljetuksissa ajettavat matkat ovat yleensä lyhyitä ja pysähdyksiä on 

runsaasti. Vaikka ajettavat matkat ovat sinänsä lyhyitä, niin silti järjestelmän käytöllä on saavutetta

vissa lisäarvoa. Kuljetuksen tapahtumalokin ja itse reitin tarkempi analysointi voi paljastaa merkit

täviäkin jakelun kehittämis-ja nopeuttamismahdollisuuksia (Karrus 1997, 204). Tämä on mahdol

lista seurantajärjestelmällä kerättyjen historiatietojen analysoinnin avulla.

4.4.5 Paluukuljetukset

Paluukuljetuksissa on tehtävänä muutoin tyhjänä palaavan kuljetuskapasiteetin hyödyntäminen. 

Esimerkkejä paluukuormista ovat mm. kaupan keskusliikkeiden koordinoimat keruupaperein ja - 
pahvein täytetyt rullakkopalautukset sekä tyhjien pullojen palautuskuljetukset (mt. 204). Paluu- 

kuljetusten yhteydessä järjestelmän käyttö voi olla jälleen hyödyksi, mm. ajoneuvon ja ajo- 

keskuksen välisessä viestinnässä. Käytetään taas esimerkkinä samaa logistiikkayritystä, joka käyt

tää erillispaluukeräystä tyhjien kuljetusapuvälineiden (rullakot, kuormalavat, muovilaatikot jne.) 

takaisin keräyksessä. Tolvanen (2000, 22) on esittänyt tutkimuksessaan, että kyseessä olevan yri

tyksen erillispaluukeräyksen voi suorittaa viikonpäivittäisiin vakioreitteihin perustuen tai optimoi

den reitit päivittäin. Jälkimmäisessä tapauksessa jakeluauton on noudettava optimoitu reitti jakelu

keskuksesta ennen paluukeräyksen aloittamista. Tältäkin ylimääräiseltä ajolta säästyttäisiin, jos 

ajoneuvoihin saataisiin tulevaisuudessa päätteet, joihin reitit voidaan lähettää ajokeskuksesta esi

merkiksi GSM - tekniikan avulla (mt. 23).
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4.4.6 Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluita, joita edustuvat kuljetus- ja huolintaliikkeet, kuriiripalvelut ja Postin erilaiset 

palvelumuodot, voidaan käyttää hyväksi lähes kaikissa kuljetustehtävissä (Karrus 1997, 205). Kul- 

jetuspalveluyritykset ovat ensimmäisiä ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttäjiä kau

pallisella puolella. Heidän liiketoimintaansa järjestelmien käyttö on tuonut selvää lisäarvoa. Kulje- 

tuspalveluyrityksiä käytetään paljon sähköisen kaupankäynnin puolella, missä jo aikaisemmin to

dettiin olevan tarvetta näille järjestelmille. Heillä seurantajärjestelmät ovat olleet alusta asti passii

visia järjestelmiä. Näyttää kuitenkin siltä, että he ovat myös lähteneet kehittämään järjestelmiään 

aktiivisempaan suuntaan.

4.4.7 Reittiliikenne

Reittiliikenne tapahtuu yleensä tiettyä vakioreittiä pitkin ja määrätyn aikataulun mukaisesti. Hyvänä 

esimerkkinä on linja-autorahti. Ajoneuvon on noudatettava ennalta määrättyä reittiä (ainakin tietyltä 

osin), joten ajonaikaiselle reitinoptimoinnille ei ole kovinkaan suurta tarvetta tai edes mahdolli

suutta. Esimerkiksi linja-autoliikenteessä reitin on kuljettava ennalta määrättyjen pysäkkien ohi, 

jotka ovat yhtenä rajoitteena ajonaikaiselle reititykselle. Monia muita hyötyjä on järjestelmän käy

töllä kuitenkin saavutettavissa.

4.4.8 Yhteenveto hyödyistä eri maantiekuljetustehtävissä

Taulukossa 4.2 on aikaisemmin esitetty, mitä hyötyjä järjestelmän käytöllä voidaan saavuttaa. Jo

kaisessa eri kuljetustehtävässä ainakin jossain määrin on mahdollista saavuttaa suurin osa taulukos

sa mainituista hyödyistä. Tämän johdosta taulukon pohjalta on laadittu pienimuotoisempi, uusi 

taulukko 4.3. Siihen on pyritty valitsemaan vain sellaisia hyötyjä, joiden merkitys vaihtelee sel

vemmin eri kuljetustehtävien kesken. Suurin osa hyödyistä vaatii aktiivisen seurantajärjestelmän 

käyttöä. Näin pyritään selvittämään, missä kuljetustehtävissä on järjestelmän käytöstä eniten hyö

tyä. Pisteytyksen perusteella voidaan todeta, että ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmästä on 

eniten hyötyä kuljetuspalveluyritysten kuljetuksissa. Sen jälkeen erottuvat selvästi jakelukuljetus ja 

runkokuljetus, joissa on myös paljon hyötyä järjestelmän käytöstä. Lopuissa kuljetustehtävissä ei 

näyttäisi saatavan lähelläkään yhtä paljon hyötyjä, kuin edellä mainituissa. Tämän tyyppinen pis

teytys on aika suuntaa antava, sillä eri hyötytekijöiden painoarvot ovat hyvin tapauskohtaisia. Silti 

yleisesti ottaen pisteytyksen antama tulos vaikuttaisi validilta.
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Taulukko 4.3 Valittujen hyötyjen merkityksen pisteyttäminen eri kuljetustehtävissä

ERI KULJETUSTEHTÄVÄT

HYÖDYT KK SK RK JK PK KP RL

Ajonaikainen reitin optimointi 1 0,5 0.5 1

Kaksisuuntainen viestintä 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5

Kuljetuksen tilannetiedot 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5

Helpottaa tavaroiden yhdistelyä 1 1

Tavaroiden käsittely nopeutuu solmukohdissa 1 1 1

Kuljetuksen tilannetiedot asiakkaan saatavilla 24 h 0,5 0,5 1 0,5

Ilmoitukset lähetyksen viivästymisestä ja uudesta 
toimitusajasta 0,5 0,5 1 1 0,5

Hälytykset toiminnan poikkeavuuksista 0,5 0,5 1 1 1 0.5

Parantaa jakelukanavan läpinäkyvyyttä 0.5 0,5 1 1 0,5 1 0,5

PISTEITÄ YHTEENSÄ 2,5 2 7 8 2 9 3

Taulukossa käytettyjen kirjainlyhennysten merkitykset ovat seuraavat: KK = keräilykuljetukset, SK 

= siirtokuljetukset, RK = runkokuljetukset, JK = jakelukuljetukset, PK = paluukuljetukset, KP = 

kuljetuspalvelut ja RL = reittiliikenne. Pisteitä on annettu yksi, 0,5 tai ei yhtään. Yksi piste tarkoit

taa, että hyöty on selvästi havaittavissa. Puoli pistettä tarkoittaa puolestaan, että tekijästä on jonkin 
verran hyötyä. Pisteitä ei anneta yhtään, kun hyötytekijästä ei ole merkittävää hyötyä.

Kuvassa 4.7 on taulukon 4.3 tulosten pohjalta pyritty määrittelemään jokaiselle eri kuljetus- 

tehtävälle sopiva seurannan aktiivisuuden taso. Kuvassa on pyritty jälleen yleistämään, eikä mää

rittely varmastikaan pidä kaikissa tapauksissa paikkaansa. Ilman seurantaa - vyöhyke ja passiivisen 

järjestelmän - vyöhyke ovat erotettu toisistaan vain katkoviivalla, koska niiden ero eri kuljetusteh

tävien suhteen on niin häilyvä. Siirtokuljetuksissa ja paluukuljetuksissa on passiivinen järjestelmä 

todennäköisesti aivan riittävä tai sitten sitä ei tarvita ollenkaan. Silti siirtokuljetusten liittyessä JIT - 

toimintatapaan voidaan harkita jopa aktiivista seurantajärjestelmää. Reittiliikenteessä ja keräilykul- 

jetuksissa pärjätään ehkä passiivisella järjestelmällä, mutta aktiivinenkin voi jo olla jossain tapauk

sissa tarpeellinen. Runkokuljetuksissa todennäköisesti aktiivinen järjestelmä on tehokkaan toimin

nan kannalta tarpeellinen. Varsinkin, jos on tarpeita mm. ajonaikaiselle reitin optimoinnille tai au

tomaattisille hälytyksille toiminnan poikkeavuuksista. Silti ei voida väittää, etteikö passiivinen jär

jestelmäkin olisi joissakin tapauksissa aivan riittävä seurannan taso.



56

Korkea Aktiivinen

Kuljetuspalvelu!

Z Jakelukuljetukset 

Runkokuljetukset

Lähetyksen kriittisyys

\ Reittiliikenne 

Keräilykiäjetukset 

Paluukuljetukset 
Siirtokuljetukset/^^

Alhainen Ei seurantaa Passiivinen

Alhainen Kuljetuksen kriittisyys Korkea

Kuva 4.7 Eri kuljetustehtäviin sopiva seurannan aktiivisuuden taso

Jakelukuljetuksissa ja kuljetuspalveluissa voisi jo aktiivista seurantaa pitää aikalailla pakollisena. 

Lähetysten seurantahan on jo kehittynyt standardipalveluksi kuljetuspalveluyritysten toiminnassa, 

niin kuin jo aikaisemmin todettiin.

4.5 Yritysesimerkki, UPM-Kymmene

Logistiikan merkitys on kasvanut myös metsäteollisuudessa. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien 

avulla pystytään tehostamaan toimintaa merkittävästi, esim. kuljetusten puolella. Tässä kappaleessa 

on tarkoitus tuoda esille esimerkki kuljetuksista, joissa ajoneuvojen seurantajärjestelmä on käytän

nössä ehdoton edellytys tehokkaan toiminnan kannalta. Esimerkkiyrityksenä käytetään UPM- 

Kymmene metsää, joka käyttää paikkatietotekniikkaa hyödyksi kuljetuksissaan.

Erityisesti puun korjuussa ja kuljetuksessa tehtaalle sovelletaan uuden tekniikan välineitä. Digitaaliset kartat, 

langaton viestintä ja GPS - paikannusjärjestelmät ovat tehostaneet tiedonsiirtoa ja mahdollistaneet korjuu- ja 

kuljetuskustannusten alentamisen. Kehittyneen teknologian ja tiedonsiirtojärjestelmien myötä suurten metsä- 

teollisuuskonsemien kuljetusohjausjärjestelmään voi kuulua useita satoja metsäkone- ja kuljetusyrittäjiä. Myös 

valmistuotteiden lastauksessa käytetään apuna uutta tekniikkaa. Esimerkiksi konttien operointi satamassa pe

rustuu kasvavassa määriin satelliittipaikannukseen ja tietokoneohjelmistoihin (Jansson ym. 2001, 46).
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4.5.1 UPM-Kymmene metsä

UPM-Kymmene on yksi maailman suurimpia metsäteollisuusyrityksiä. Yhtiön liiketoiminta kes

kittyy painopapereihin, jalostusmateriaaleihin sekä puutuotteisiin. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 

maassa ja kattava myynti- ja jakeluverkosto yli 170 maassa. UPM-Kymmene metsän pääpaikka 

sijaitsee Valkeakoskella.

UPM-Kymmene metsällä käytetään paikkatietotekniikkaa hyvin laajasti hyödyksi. Voidaan sanoa, 

että sillä on merkittävä strateginen osuus liiketoiminnan pyörittämisessä. Ilman paikkatieto- 

tekniikkaa olisi lähes mahdotonta toimia tehokkaasti. Kaikilla suurimmilla metsäalanyrittäjillä on 

käytössä omat paikkatietojärjestelmänsä. UPM-Kymmenen lisäksi ainakin Ensolla ja Metsäliitolla 

on käytössä vastaavia paikkatietojärjestelmiä. UPM-Kymmene metsällä paikkatietotekniikkaa so

velletaan seuraavissa toiminnoissa:

• Monitoimikoneissa (joilla kaadetaan metsää). Kaikissa koneissa on ajoneuvotieto- 
kone ja DGPS - laite, joiden avulla työstä suoriudutaan.

• Oston apuvälineenä. Ostajat näkevät paikkatietotekniikan avulla tuotetuista digitaa
lisista kartoista mm. suojelualueet, kun he kartoittavat potentiaalisia puun ostokoh
teita.

• Metsäntutkimuslaitoksen inventoinnin karttatietoa käytetään myös hyödyksi mm. 
metsänomistajien metsien sijainnin ja puumäärien hahmottamisessa.

• Puukuormien kuljetuksissa.

Metsäosastolla ei käytetä mitään valmista toiminnanohjausjärjestelmää, kuten SAP. Heillä on itse 

suunniteltu ja rakennettu järjestelmä, joka on varta vasten suunniteltu heidän toimintaansa varten. 
Järjestelmän ylläpito hoidetaan myös itse. Puuhankinnanjärjestelmät ovat Vuorisen mukaan aivan 

omaa luokkaansa. Metsäliittolla oli kuitenkin suunnitelmissa käynnistää syksyllä (2001) jonkin 

tyyppisiä toiminnanohjausjärjestelmiä. Nykyinen järjestelmä on kuitenkin suoriutunut tähän asti 

melkein 40 000 puukaupan, yli kuuden miljardin liikevaihdon ja puukirjanpidon pyörittämisessä.

4.5.2 Puukuormien kuljetukset

UPM-Kymmene metsällä on käytössä 350 kuorma-autoa, joilla puunkuljetuksia hoidetaan yli 100 

eri toimipisteeseen. Viikossa kuormia on n. 6 500. Toimipisteet sisältävät n. 30 omaa sekä vierasta 

tehdasta, juna-asemia, satamia ja uittopaikkoja. Yhdistetyissä kuljetusmuodoissa käytetään kuorma- 

auton lisäksi junia, laivoja ja perinteistä puun uittamista. Kotimaan vesistöissä laivat kulkevat lä
hinnä Saimaata ja Kymijoen vesistöä pitkin.
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Kuljetusten keskimääräinen pituus tehtaalle toimitettaessa on 80 - 90 kilometriä, kun taas esikulje- 

tuspaikoille (juna-asemat, satamat ja uittopaikat) se on n. 30 kilometriä. Kuljetusreitit ovat pitkälti 

tapauskohtaisia, vaikkakin viikoittaisia vakiotoimituksia jonkin verran esiintyykin. Puu-kauppoja 

tehdään vuodessa 35 000 - 40 000 ja näiden pohjalta puun noutopisteitä on jopa n. 200 000. Maan
tiekuljetusten määrä on 80 prosenttia. Junakuljetusten osuus on 15 prosenttia ja uittaen sekä aluk

silla kuljetetaan yhteensä viisi prosenttia (yhdistetty kuljetus). Suorien kuljetuksien lisäksi käyte

tään myös monipistekuljetuksia, jotta voidaan välttää tyhjänä ajoa. Niiden osuus vaihtelee 10 ja 15 

prosentin välillä. Yhden täyden puukuorman hinta vaihtelee 10 000 ja 20 000 markan välillä.

Noudettavissa olevien puupinojen sijainti on sidottu tiettyihin koordinaattipisteisiin, jotka ovat hel

posti havaittavissa karttapohjalta. Valkeakoskella, missä kuljetukset suunnitellaan on käytössä 

vektoripohjainen karttajärjestelmä. Kuljetuksesta vastaavalla työnjohdolla ja ajoneuvojen kuljetta

jilla on käytössä rasteripohjainen karttajärjestelmä. Ajoneuvojen reitin optimointiin käytetään algo

ritmia, joka sisältää tarvittavat rajoitteet. Rajoitteita asettavat mm. yrityksen oma kapasiteetti, aika

taulut ja vastaanottopään kapasiteetti. Optimoinnin tuloksen pohjalta välitetään kuljetusmääräykset 

yksittäisille ajoneuvoille. Kuljetusmääräyksen tekee ja kuljetuksia valvoo kyseisen tiimin kuljetus- 
esimies. Kuljetustoimintaa seurataan myös muissa organisaatioportaissa, piireissä, alueissa sekä 

keskuskonttorilla.

Jokaisessa ajoneuvossa on ajoneuvotietokone, GPS - laite ja navigointijärjestelmä. Ajoneuvotieto- 

koneen avulla kuljettaja pystyy käyttämään mm. karttatieto)ärjestelmää. Kuljettajat saavat kuljetus- 

määräyksen suoraan ajoneuvon omaan järjestelmään. Järjestelmän avulla kuljettaja näkee kartta- 

pohjalta haku- sekä toimituspisteen. Varsinkin hakupisteiden paikallistaminen karttapohjalle ja 

GPS:n avulla hakupisteeseen ajaminen tuovat merkittävää hyötyä kuljetustoiminnalle. Viestintä 

ajoneuvoihin tapahtuu GSM - puhelimen välityksellä.
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5 Novo Meridian ja mTrack - tuote
Empiriaosuudessa käsitellään Novo Meridianin mTrack - tuotetta. Kartoitetaan valittujen case- 

yritysten tarpeita ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmälle sekä verrataan niitä mTrackin 

ominaisuuksiin. Näin selvitetään, kuinka hyvin mTrack vastaa caseyritysten tarpeisiin. Lisäksi tuo
daan lyhyesti esille muita mTrackille soveltuvia käyttökohteita. Novo Meridianilla ollaan kiinnos

tuneita myös, toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvistä ajoneuvojen seurantaominaisuuksista. ERP - 

järjestelmien tarjoajien jakelukanavan hallintaohjelmistot sisältävät jo nykyään osittain integroituna 

ajoneuvojen seurantamahdollisuuden. Lähinnä seurantatasona on heillä itse lähetys, jota asia

kasyritys voi seurata. Aiheesta on kirjoitettu toimeksiantajalle erillinen raportti, josta on esitetty 

pääkohdat kappaleessa 5.4.

5.1 Novo Group Oyj

Novo konsernin emoyhtiö on Novo Group Oyj, joka on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta 

1997 alkaen. Konserni muodostuu paristakymmenestä tytäryhtiöistä, joista suurin osa on Novo 

Groupin kokonaan omistamia. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa, Saksassa, Hol

lannissa, Virossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Päätoimipaikka on Helsingissä. Konsernin liikevaihto 

vuonna 2000 oli yli 319 miljoonaa euroa. Henkilöstöä Novossa on noin 2000.

Novo Group on yksi Suomen suurimmista informaatioteknologia-alan yrityksistä. Yritys tarjoaa 

tietotekniikan kokonaispalvelua: ohjelmistoja, laitteita, käyttö- ja verkkopalveluja sekä tieto

tekniikan käytön suunnitteluun ja käyttöön liittyviä palveluja. Novo Group koostuu viidestä liike- 

toimintadivisioonasta: infraratkaisut, ohjelmistotuoteratkaisut, asiakaskohtaiset ohjelmisto

ratkaisut, uudet liiketoimintaratkaisut sekä ulkomaiset tytäryhtiöt ja paikkatietoratkaisut. Novo 

Groupin koko palveluketjulle on myönnetty ISO SFS-EN 9001 laatusertifikaatti.

Suomessa Novo tarjoaa tietotekniikan kokonaisratkaisuja ja tämän mukaisesti toimipisteitäkin on 

26 paikkakunnalla. Kansainvälisillä markkinoilla Novo keskittyy tarkasti määritellylle sektorille 

suunnattuihin ratkaisuihin kuten matkustajaliikenteessä tapahtuvan myynnin järjestelmiin. Novo 
onkin maailman markkinajohtaja lentoyhtiöiden liikkuvan myynnin ratkaisuissa. Paikkatieto- 

ratkaisut ovat toinen kansainvälistymisen avainalue. Esimerkiksi mTrack on jo käytössä Internet - 
sovelluksena Kiinassa (Isotalo 2001,20).
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Novo Meridian oy
Novo Meridian Oy on Novo Group Oyj:n tytäryhtiö. Yhtiö on Suomen suurin paikkatieto

järjestelmien valmistukseen, myyntiin ja järjestelmäintegrointiin keskittynyt yritys. Yhtiössä työs

kentelee noin 70 paikkatietoalan ja tietotekniikan osaajaa. Novo Meridian on asiantuntija sellaisten 

tietojärjestelmien toteutuksessa, joissa sijainti on päätöksentekoon keskeisesti vaikuttava tekijä. 

Tarjottavat ratkaisut ovat joko heti käyttöönotettavia tai yksilölliseen määrittelyyn perustuvia paik

katietojärjestelmiä. Yritys käyttää omassa kehitystyössään sekä myy Suomessa ja Virossa maailman 

markkinajohtajien ESRI:n ja ERDASrin ohjelmistoja. Asiantuntijayksiköt ovat erikoistuneet toi

mittamaan asiakaskuntansa liiketoimintoja tukevia ratkaisuja. Yrityksen toiminta käsittää GIS - 

tuotteet ja palvelut - ESREn ja ERDAS:in ohjelmien myynti, tuki, koulutus ja konsultointi sekä 

yksilöllisten tietojärjestelmien räätälöinti ja myynti yrityksille sekä viranomaisille.

5.2 mTrack - ohjelmisto

Novo Meridianin kehittämä mTrack - ohjelmisto on mobiili seuranta- ja viestintäjärjestelmä. Se 

yhdistää paikallistamistekniikan, GIS:in, Internetin, langattoman viestinnän, mobiilit terminaalit ja 

modernit informaatiojärjestelmät yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi (ks. Liite 3). Järjestelmää 

voidaan käyttää automaattiseen ajoneuvojen paikantamiseen (Automatic Vehicle Location = AVL), 

ajoneuvosuunnitelmien lähettämiseen, liikkuvien kohteiden seurantaan sekä hälytysten antoon, kak

sisuuntaisen informaatioviestinnän välityksellä. Seuranta- ja viestintäjärjestelmä on aktiivinen jär

jestelmä, jolla pystytään reaaliaikaiseen seurantaan.

Aj oneuvoseurantaj ärj estelmä koostuu seurattaviin ajoneuvoihin asennettavasta GPS - satel liitti- 

vastaanottimesta, tietoliikenneyhteydestä ja seurantasovelluksesta. Käyttötarkoitukseen sopiva tie

toliikennelaite, kuten GSM - puhelin, lähettää GPS - vastaanottimella saadun sijainnin ja ajoneuvon 
ominaisuustiedot sopivin väliajoin valvomoon, jossa seurantasovellus esittää ajoneuvon symbolin 

kartalla. Järjestelmä on täysin skaalautuva lähtien yhden ajoneuvon seurannasta aina satoihin ajo

neuvoihin. Järjestelmän hankintakustannukset lähtevät muutamasta kymmenestä tuhannesta mar

kasta aina miljoonaan markkaan asti ja ylikin riippuen seurattavien ajoneuvojen määrästä ja järjes

telmän kokoonpanosta. Seurantajärjestelmää voidaan käyttää yrityksen sisäisesti NT - pohjaisena 

järjestelmänä tai Internetin kautta. Varsinkin Internetin kautta käytettäessä tulee usein esiin tieto

turva-asiat.
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Internetiä käytettäessä ei voida väittää, että mTrack on täysin turvallinen, mutta yhteys on kuitenkin 

aika hyvin turvattu. Käytössä on SSL (Secure Sockets Layer) suojattu yhteys, jonka avulla data 

kulkee suojattuna (kryptaus) verkossa.

Seurantaohjelmiston odotetaan tuovan Novon liiketoiminnalle merkittävää kasvua myös kansain

välisillä markkinoilla. Novo on jo avannut yhdessä kiinalaisyhtiö Go2mapin kanssa Kiinan ensim
mäisen, Internet - pohjaisen kuljetustenseurantapalvelun. Ohjelmisto on räätälöity käyttö

liittymältään ja kommunikoinniltaan täysin kiinankieliseksi. Turva- ja muista erikoiskuljetuksista 

odotetaan Kiinassakin merkittävää asiakaskuntaa.

5.2.1 Seurantasovellus ja sen komponentit

Meridianin ajoneuvojen seuranta- ja ohjaussovellus on yleiskäyttöinen, mutta helposti eri sovelluk

siin muokattava karttajärjestelmä. Ohjelman suunnittelussa on huomioitu käyttäjäystävällisyys, 

nopeus ja yleisyys. Seurantasovellus on ohjattavissa Windows - standardin mukaisesti joko vali

kosta tai suorilla hiiritoiminnoilla (ks. Liite 4). Kartan selaustoimintojen lisäksi ohjelmassa on ke

hittyneitä GIS - piirteitä, kuten aluemäärittelyjen, viivojen, tekstin sekä symbolien piirto ja näyttö. 

Seurantasovellukseen voidaan liittää osoitepaikannuskomponentti, jonka avulla kartta voidaan koh

distaa mihin tahansa Suomen katuosoitteeseen (ks. Liite 5). Sovelluksen käyttöliittymään voidaan 

myös lisätä asiakaskohtaisia toimintoja.

Yrityksen mTrack - tuote on helposti integroitavissa muiden ohjelmistojen ja järjestelmäkoko- 

naisuuksien kanssa (esim. SAP R/3). Nykyaikaisena, MS Windows - mallia mukailevana ohjel

mistona mTrack on erittäin helppokäyttöinen ja selkeä kokonaisuus. Sitä on mahdollista käyttää 

Internetin kautta minkä tahansa käyttöjärjestelmän avulla. Ajoneuvojen seuranta-ja ohjaussovellus 

koostuu viidestä integroitavasta komponentista, joista koostetaan haluttu toiminnallisuus. Vapaasti 

valittavissa ovat tietoliikenne, omapaikannus ja osoitepaikannus. Karttatoiminnot sekä asiakastoi

minnot kuuluvat kiinteästi sovellukseen. Asiakastoiminnot sisältää asiakaskohtaisen räätälöinnin 

sekä sovelluksen asentamisen asiakkaan ympäristöön.
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5.2.2 Ohjelmiston käyttäjät ja käyttöesimerkit

Pääkäyttäjäryhmät ovat kuljetus- ja logistiikka-ala, sekä hälytys-, pelastus-ja turvapalvelut. Ohjel

misto soveltuu myös monien muiden liikkuvien kohteiden seurantaan ja kommunikointiin, esim. 

urheiluun liittyvä paikannus, juna- ja konttiseuranta sekä henkilöpaikannus ovat kaikki alueita, jois

sa mTrackin tekniikkaa on jo hyödynnetty. Seuraavaksi esitetään neljä käyttöesimerkkiä.

AVL - järjestelmä seuraa vartiointiyrityksen arvokuljetuksia ja suorittaa hälytyksen, mikäli yhteys 

ajoneuvoon katkeaa liian pitkäksi ajaksi. Ajoneuvot voidaan varustaa erilaisin hälytys- ja tilanne- 

painikkein, joiden avulla kuljettajat voivat lähettää keskukseen tilannekoodeja. Hälytys annetaan 
omasta painikkeesta tai rannekehälyttimestä. Hälytyksen saavuttua keskukseen, kohdistetaan seu- 

rantasovellus automaattisesti varastettuun ajoneuvoon. Ajoneuvon tiedot, kuten GSM - numero ja 

rekisterinumero esitetään omassa ikkunassaan. Hiirellä ajoneuvoa klikkaamalla voidaan valitulle tai 

kaikille ajoneuvoille lähettää tekstiviesti. Kaikki vastaanotetut paikka-, tilanne- ja hälytysviestit 

voidaan lukea seurantasovelluksessa. Historiatoiminnon avulla voidaan lisäksi tutkia ajoneuvon 

reittiä halutulla aikajänteellä.

Huoltoyrityksellä on useita ylläpito- ja huoltosopimuksia. Laitteen mennessä epäkuntoon asiakas 

soittaa huoltokeskukseen. Keskuksen operaattori kirjaa työtä koskevat tiedot seurantasovellukseen 

ja lähettää korjauspyynnön sopivalle huoltomiehelle suoraan autoon. Huoltomies saa kannettavaan 

tietokoneeseensa työkohteen osoitteen sekä kaikki muut työtä koskevat tiedot ja voi työn valmis

tuttua raportoida keskukseen työhön kuluneen ajan sekä tehdyt korjaukset. AVL - järjestelmä on 

kiinteässä yhteydessä yrityksen tietokantoihin.

AVL - järjestelmän avulla kuljetusyritys voi reaaliajassa selvittää autojensa sijainnin, nopeuden 

sekä kulkusuunnan ja visualisoida tiedot kartalle. Valmiit ajosuunnitelmat lähetetään autoihin, jotka 

vuoron loputtua lähettävät toteutuneet ajosuunnitelmat takaisin toimistolle. Viestit sisältävät poltto

aineen kulutusta, kuormaa ja työaikaa koskevia tietoja. Toimisto voi tutkia saapuneita tietoja help

pokäyttöisten tietokantahakujen avulla. Internet - pohjainen keskitetty AVL - järjestelmä soveltuu 

parhaiten suuryrityksille.
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Käyttämällä ESRI:n Internet - karttapalvelintekniikkaa ja tarkoitukseen muokattua A VL - sovel

lusta yritys voi jakaa ajoneuvojen seurantatiedot sekä kartat kaikille toimipaikoilleen tai asiakkail

leen. Jokainen yrityksen työntekijä tai asiakas, jolla on järjestelmän tunnus ja salasana voi tutkia 

ajoneuvojen tietoja sekä sijaintia standardilla www - selaimella.

5.2.3 Muita potentiaalisia käyttökohteita

Tässä kappaleessa tuodaan esille vielä joitakin potentiaalisia käyttökohteita mTrack - tuotteelle. 

Potentiaalisia käyttökohteita tyydytään vain listaamaan lyhyesti. Henkilöiden seurantajärjestelmää

hän on jo kokeiltu, mutta sen suuren potentiaalin vuoksi käydään vielä läpi siihen soveltuvia käyt

töesimerkkejä. Henkilöseurantaan liittyviä palveluita ovat mm. seuraavat (ESRI 2000):

• Paikallistaminen (henkilöitä, objekteja tai paikkoja)
• Läheisimmän paikan etsintä (esimerkiksi, missä on lähin pizzeria?)
• Reitinopastus (kuinka pääsen paikkaan x?)
• Liikenneolosuhteet (onko reitti selvä? tai automaattiset hälytykset, esim. onnetto

muus on sattunut paikassa x -> liikenne jumissa)
• Informaation välitys erilaisista paikoista (esim. turistinähtävyydestä)

Esimerkkejä muista potentiaalisista palveluista sekä edellisiin palveluihin liittyen:
• Vanhusten ja lasten seuranta (erityisesti sairaiden vanhusten, esim. Alzheimerin 

tautia sairastavien potilaiden, jotka asuvat vielä kotonaan)
• Urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvät seurantapalvelut (urheilukisojen seuraaminen, 

vaellus, maastopyöräily jne.)
• Vuokra-autojen seuranta (esim. autolla on tietty alue, minkä sisällä sillä saa ajaa 

esim. lähestyminen Venäjän rajaa aiheuttaa automaattisen hälytyksen)
• Lemmikkieläinten seuranta (esim. metsästyskoiran seuranta)
• Henkilökohtainen turvallisuus (esim. heikkosydäminen kuntoilija saa infarktin 

lenkkipolulla, niin sykemittarin yhteydessä toimiva lähetin lähettää automaattisen 
hälytyksen)

• Avolaitosvankien seuranta (GSM - verkon avulla suoritettava paikannus)
• Lähestymiskieltojen valvonta
• Taksin tilaaminen (ei tarvitse itse edes tietää sijaintinsa osoitetietoja)
• Varastetun auton j älj itys
• Varastetun/hävinneen kännykän jälj itys (tekniikan tämän hetkisestä toimivuudessa 

ei ole kirjoittajalla tietoa)
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GSM - verkkopaikannuksen tekniikan kehitys lisää todennäköisesti kysyntää lähitulevaisuudessa 

henkilöseurantaan liittyville palveluille. Samoin teknisen kehityksen myötä GPS - puhelimien hin

tojen lasku voi lisätä omalta osaltaan kysyntää.

5.3 Caseyritykset

Caseosuuteen on hankittu viisi yritystä, jotka ovat pääosin eri toimialoilta. A - yrityksen toimiala on 
hankinta- ja logistiikkapalvelut, В - yritys on kuljetus- ja huolintaliike, C - yritys toimii tuottajana 

elintarvikealalla, D - yritys on ympäristöhuoltoalan yritys ja E - yritys toimii metsäteollisuudessa. E 

- yritys kokeilee jo ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmää pilotoinnin kautta. Muut neljä 

ovat järjestelmää enemmän tai vähemmän harkinneet, mutta eivät sellaista (ainakaan vielä) hankki

neet. Liitteessä kuusi on kerätty taulukkoon yleisiä tietoja yrityksistä sekä heidän kuljetuksistaan. 

Tämän lisäksi jokaisesta yrityksestä on tehty lyhyehkö selvitys. Selvitys sisältää kuljetustoiminnan 

nykytilanteen kuvauksen (osa tiedoista ed. mainitussa taulukossa), seurantaj äijestelmän tarpeelli

suuden kartoituksen ja sen käytön taijoamien hyötyjen selvittämisen. Lopuksi tutkitaan, kuinka 

mTrack vastaa kunkin yrityksen tarpeisiin.

Teoriaosuudessa muodostettua järjestelmän tarpeellisuuteen vaikuttavien tekijöiden luokittelua, eri 

kuljetustehtäviin sopivuutta, järjestelmän aktiivisuuden tason tarvetta ja määriteltyjä hyötyjä verra

taan caseyrityksiin. Järjestelmän tarpeellisuuteen vaikuttavien tekijöiden luokittelua verrataan ja 

kommentoidaan yhteisesti vasta kappaleessa 5.3.6. Näin toimitaan myös teoriassa määriteltyjen 

hyötyjen suhteen.

5.3.1 Yritys-A

Yrityksellä ei ole omaa jakelukalustoa käytössään, vaan se käyttää kuljetuksissa ulkopuolisia kul

jetusyrityksiä. Lähes kaikki kuljetukset maksetaan urakkapalkkasopimusten mukaan. Nyky-hetken 

kuvaus perustuu vuonna 2000 HKKKilla tehtyyn logistiikan tutkimukseen, yrityksen henkilöstön 

haastatteluihin ja kirjoittajan omiin havaintoihin (vähittäiskaupan päässä). Yrityksellä on kahden 

tyyppisiä kuljetuksia: jakelu-ja runkokuljetuksia. Pääpaino tässä tutkimuksessa on Etelä - Suomen 

jakelukuljetusten käsittelyssä. Runkokuljetuksia ovat kuljetukset omiin terminaaleihin. Jakelu- ja 
runkokuljetuksien lisäksi yrityksellä on suoria kuljetuksia isoimpiin marketteihin (n. 70 - 80). Peri

aatteessa kaikki saapuvat toimitukset ovat aikataulutettu. Lähtevistä toimituksista jakelu- ja runko- 

kuljetukset ovat aikataulutettuja.
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Kuljetuskalusto on varustettu kylmälaitteilla, joissa on lämpötilantunnistusanturit. Teolliset elintar

vikkeet, käyttötarvikkeet, tuoretuotteet ja jalostetut tuoretuotteet kuljetaan tuotteiden vaatimissa 

lämpötiloissa. Kuljettaja valvoo kuljetuksen aikaista lämpötilaa. Aina toimituksen saapuessa perille 

mitataan tuotteiden lämpötila. Jakelun volyymista suurin osa on vapaan yöjakelun piirissä, jolloin 

jakelu voi tapahtua kello 22 - 06 välisenä aikana. Loput volyymista jakautuvat kello 06-14 välillä - 

sekä tarkan aikaikkunan sisällä (+/- 15 min.) jaettavaksi. Tarkkoja aikaikkunoita käytetään yleensä 

aamuisin, ennen asiakkaiden toimipisteiden avautumista ja iltaisin ennen niiden sulkeutumista. 

Näin asiakkaat saavat tuotteet hyllytettyä yöllä tai aikaisin aamulla ennen kaupan avautumista. Tar

kan aikaikkunan käyttö toimituksissa (JIT - tyyppiset kuljetukset) on lisääntymään päin. Kiiretoi- 

mituksia esiintyy päivittäin.

Yritys - A käyttää TietoEnatorin reititysohjelmaa nimeltä Pro-Opt. Se on käytössä kaikissa yrityk

sen toimipisteissä. Reititysohjelmaa ei kuitenkaan käytetä runkokuljetuksissa. Loppujakelun reitit 

ovat vakiopohjaisia, mutta silti jokaiselle päivälle pitää suunnitella tilausten pohjalta reitit uudel

leen, koska asiakaskohtaiset tilausten määrät vaihtelevat päivittäin. Yrityksen ajojärjestelijät toimi

vat yhteistyössä kuljetusyritysten ajojärjestelijöiden kanssa. Yrityksen ajojärjestelijä hoitaa jakelun 

reitityksen, mutta yhteistyötä tehdään kuitenkin kuljetusliikkeiden ajojärjestelijöiden kanssa. Autoja 

tilataan päivittäin seuraavan päivän tarpeen mukainen määrä, mikäli reititykseen tulee suuria muu

toksia, niistä sovitaan yhdessä kuljetusliikkeen ajojärjestelijän kanssa. Yhteyden-pito yrityksen ja 

kuljetusliikkeen välillä tapahtuu pääasiassa faksin ja puhelimen välityksellä.

Loppujakelussa käytetään kuljetusyksikköinä rullakoita, muovilaatikoita, kuormalavoja sekä myy- 

mälälavoja. Prosessi lähtee liikkeelle asiakaskohtaisten toimitusten reitteihin jakamisesta, autojen 

tilaamisesta, reittien muodostamisesta ja myymäläkohtaisten reittilistojen tulostamisesta. Tämän 

jälkeen kuljettaja lastaa auton, noutaa reittiin liittyvät dokumentit ja lähtee ajoon. Jokaisesta kau

pasta kerätään toimituksen yhteydessä takaisin myös palautuvat kuljetusyksiköt. Reitin päätteeksi 

tyhjät kuljetusyksiköt palautetaan jakelukeskuksen yhteydessä sijaitsevaan palautus-terminaaliin 

sekä dokumentit ajokeskukseen.

Yrityksen tarpeet ajoneuvojen seurantajärjestelmälle

Kuljetuksiin liittyen tietotekniikkaa ja tiedonsiirtoa tarvittaisiin lähinnä ajojärjestelytoimiston ja 

kuljetusyritysten toimistojen välillä. Kuljetusyrityksen toimisto on yhteydessä itse omiin ajoneuvoi

hinsa ja välittää tietoa yritykselle kuljetuksiin liittyen.
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Yrityksessä ollaan kiinnostuneita kuljetusten lämpötilan seurannasta, jotta voidaan saada esim. au

tomaattinen hälytys, kun lämpötila ei ole normaalitasossa. Toimitusten nouto- ja purkuajat ovat 

toinen kiinnostuksen kohde. Kolmantena auton automaattinen rekisteröityminen, sen lähtiessä sekä 

saapuessa jakelukeskuksen alueelle. Autoissa olisi silloin tarvittava automaattinen tunnistamis- 

tekniikka käytössä (esim. radiolähetin), jonka avulla ne pääsisivät ajamaan aina porteista suoraan 

läpi pysähtymättä. Tulevaisuudessa ajoneuvot voitaisiin ohjata suoraan oikeisiin lastauslaitureihin 

ajoneuvojen seurannan avulla. Neljäntenä tieto siitä, mitä kuljetusyksiköltä missäkin ajoneuvossa 

on olisi yritykselle hyödyllistä. Silloin puhutaankin lähinnä kuljetusyksiköiden seurannasta. Tuote

kohtainen seuranta on tarkoitus toteuttaa nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Viivakoodeja hyödynnetään jo terminaalitoiminnassa, esimerkiksi trukeissa on trukkipääte ja viiva

koodilukija, joiden kautta tiedot välittyvät toiminnanohjausjärjestelmään. Näin pystytään käsittele

mään lavoja paperittomasti. Myös rullakoissa olevissa keräystarroissa on asiakasnumerot merkitty 

viivakoodein. Viivakoodien laajempi hyödyntäminen on tarkoitus aloittaa ensi vuoden puolella 

(2002). Tämän lisäksi radiolähettimien käyttöä kuljetusyksiköiden seurannassa (lageja) on harkittu 

yrityksessä.

Yöjakelussa turvallisuusseikat nousevat merkittävään rooliin ja niihin onkin yrityksessä kiinnitetty 
huomiota ja mietitty tietoteknisiä ratkaisuja. Yksi ratkaisu ovien lukitusten suhteen voisi olla, että 

lastausovien lukot toimisivat ovikoodilla. Kuljettaja voisi saada kertakäyttöisen koodin, vaikkapa 

automaattisesti tekstiviestinä matkapuhelimeensa, joka toimisi aina vain yhden kerran. Tämä tie

tysti edellyttäisi, että asiakkaat investoisivat uusiin lukitussysteemeihin sekä yrityksessä panostet

taisiin tietojärjestelmiin.

Järjestelmän ja mTrackin vastaavuus yrityksen tarpeisiin

Yritys - A:lla on runko- ja jakelukuljetuksia. Teoriassa kuljetustehtäviä käsiteltäessä todettiin, että 

runko-ja jakelukuljetuksissa olisi aktiivisen järjestelmän käytöstä hyötyä. Jakelukuljetuksissa aktii
visen järjestelmän käyttö alkaa ehkä jossain tapauksissa olemaan jopa tehokkaan sekä kilpailu

kykyisen toiminnan edellytys. Aktiivinen ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmä pitäisi pys

tyä vastaamaan yritys - A:n tarpeisiin, muilta osin paitsi kuljetusyksiköiden seuranta edellyttää tie

tysti kuljetusyksiköiden tunnistustekniikan käyttöä. Kuljetusyksiköt pitäisi olla silloin varustettu 

esim. viivakoodein tai radiolähettimin (lageilla). Ajoneuvojen seurantajärjestelmän toimiessa yh

teistyössä toiminnanohjausjärjestelmän kanssa saavutettaisiin todennäköisesti paras tulos.
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Näin pystyttäisiin ensin ajoneuvojen seurantajärjestelmällä paikantamaan/tunnistamaan ajoneuvo 

sähköisellä karttapohjalla (esim. Internetin välityksellä) ja toiminnanohjausjärjestelmästä näke

mään, mitä kuljetusyksiköltä kyseisen ajoneuvon sisällä on. Seurannassa voidaan mennä haluttaessa 

vielä syvemmälle, aina tuotekohtaiseen seurantaan asti. Yrityksessä hyödynnetään jo nyt viiva

koodeja, joten niiden käytön laajentaminen kuljetusyksiköiden seurantaan ei välttämättä olisi ko

vinkaan vaikeaa/liian kallis investointi.

Asiakkaiden ovet voisivat toimia esimerkiksi ovikoodilla, joka voisi olla numero- tai viivakoodi. 

Koodin lähettäminen matkapuhelimeen voisi toimia seurantajärjestelmän yhteydessä. Seuranta

järjestelmän paikannettua ajoneuvo tietyn toimipisteen edessä voisi aikaansaada koodin lähetyksen 

tekstiviestinä automaattisesti tietojärjestelmästä. Näin kuljettaja pääsisi sisään kauppaan koodin 

avulla. Yrityksen ja myymälän tietojäijestelmät pitäisi kommunikoida keskenään, jotta menetelmä 

toimisi tehokkaasti.

Yrityksen tarpeiden vertaaminen mTrackin ominaisuuksiin osoittaa, että mTrack pystyy vastamaan 

hyvin niihin (ks. Liite 7). mTrackin yhdistäminen SAP R/3 - toiminnanohjausjärjestelmään mah

dollistaisi myös kulj etusyksiköiden seurannan. Edellyttäen tietysti, että tarvittava tekniikka kulje- 

tusyksiköiden seurantaa varten on hankittu. mTrack voisi myös toimia osana ”ovikoodi- 

järjestelmää”.

5.3.2 Yritys - В

Yrityksellä on käytössä 130 kuljetusyrityksen autoa omiensa lisäksi, jotka ajavat vain yritys - B:n 

järjestämiä kuljetuksia. Yrityksen jakelun suunnittelussa päämuuttujina ovat kuljetuslaji (pakaste, 

tuore tai normaali), volyymi, asiakas, toimituspisteen sijainti, purkuolosuhde ja toimitusaikaikkuna 

(kaksi tuntia). Kaikki asiakkaat eivät vaadi tarkan toimitusaikaikkunan käyttöä. Heille riittää, että 

kuorma tulee sovittuna päivänä, joko aamupäivä- tai iltapäivätoimituksena.

Jakelun kuormasuunnittelu on tällä hetkellä integroitu prosessi varaston ohjauksen kanssa ja se ta

pahtuu pääasiakkaan toiminnanohjausjärjestelmässä. Kuormasuunnitelmasta näkyy mm. lähtöajat ja 

kuutiot/kilot per asiakas. Toiminnanohjausjärjestelmästä kuorman suunnitteluun liittyvät tiedot 

siirtyvät yritys - B:n omaan karttapohjaiseen järjestelmään, jossa kuormiin kiinnitetään autot ja teh

dään tarvittavat kuormamuutokset. Kuorma-autoissa on käytössä GSM - puhelin ja kuormathan 
lämpötilanseurantalaite sekä siihen yhdistetty printteri.
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Printterillä tulostetaan raportti, jossa näkyy kuljetuksen aikainen kuormatilan ilmanlämpötila. Ra

portti on todiste siitä, että tuotteet ovat kuljetettu oikeassa lämpötilassa. Yrityksen yhdessä tuotan

toyksikössä on tällä hetkellä (syksy 2001) testauksessa lämpötilaseurantatietojen automaattinen 

tiedonsiirto radioverkon kautta autosta toimistoon.

Yritys käyttää kuljetustietojärjestelmää, johon tallennetaan suurin osa yrityksen kuljetustiedoista ja 

ajosuoritteista. Järjestelmästä välitetään raportointitietoja pääasiakkaan seurantajärjestelmiin. Sillä 

hoidetaan B2B - toimeksiannot (yritysten välinen kauppa) tilauksesta aina raportointiin saakka. Sen 

pohjalta suunnitellaan myös toimeksiannot autoilijoille. Kuljetussuoritteen mukaiset palkanmaksu- 

tiedot kerätään edelleen samaan järjestelmään. Omilla kuljettajilla palkanmaksu perustuu työaikaan, 

jonka päälle maksetaan suoritusperusteista lisää. Sopimuskuljettajille maksetaan taas erilaisten 

standardihintojen mukaan, jotka voivat perustua n. 15 erilaiseen yksikköön, kuten ajetut kilometrit, 

toimitetut kuutiot/tonnit, asiakkaiden/lavojen/rullakoiden määrä jne.

Tällä hetkellä yrityksen kuljetusten suoritekirjaukset tehdään manuaalisesti. Kuljettajat kirjaavat 

suoritteensa ensin ajomääräykseen, josta ne tallennetaan jälkikäteen toimistossa kuljetustieto- 

jäijestelmään. Näin tietoja syötetään monta kertaa ja toiminta on tehotonta sekä virhealtista. Tämän 

lisäksi kuljettajalla on vielä paperiset lavanvaihtokuitit ja panttikupongit käytössään.

Yrityksen tarpeet ajoneuvojen seurantajärjestelmälle

Yrityksessä ollaan kiinnostuneita ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytöstä kotimaan 

jakelukuljotuksissa. Tällä hetkellä ensisijainen kiinnostus kohdistuu lähinnä kuljetusten suorite- 

seurantaan. Sitä olisi tarkoitus tehostaa tietotekniikan avulla. Tämän lisäksi ollaan myös kiinnostu

neita taloudellisen ajotavan seuraamisesta. Yritykselle itselleen olisi toimitusaikojen seuranta tär

keintä. Riittää, että tämän tieto on käytettävissä kuljetuspäivän jälkeisenä aamuna pidettävässä pa
laverissa. Silloin erilaiset tiedot tilaustoimitusprosessin kulusta ovat tarpeen, esim. tuliko tilaus 

ajallaan, oliko kuljetus myöhässä tai lastauslaiturilla ruuhkaa (yrityksen tai asiakkaan päässä)? 
Kuljetusten onnistumista voidaan tässä tapauksessa analysoida historiatietojen perusteella. Haasta

tellun henkilön mukaan yrityksen asiakkaille ei ole lisäarvoa sille tiedolle, missä kuljetus on tietty

nä hetkenä, kunhan se on varmasti perillä sovittuun aikaan. Asiakkaille on tärkeää saada tieto sil

loin, jos kuljetus on myöhässä ja mikä on toimituksen arvioitu uusi toimitusaika. Kehityskohteina 

ovat myös toimitusaikaseuranta ja laskutuksen nopeutus, jotka molemmat liittyvät suoriteseuran-

taan.
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Yrityksessä on tarkoituksena näillä näkymin aloittaa testaukset ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmästä ensi vuonna (2002). Järjestelmän odotetaan maksavan itsensä takaisin, vähintään 

kolmen vuoden aikana. Käyttöönotto saisi kestää enintään kuusi kuukautta. Sitä lähdettäisiin tes

taamaan ensin pienimuotoisen demon (pilotin) kautta, jonka jälkeen tehtäisiin vasta lopullinen 

päätös.

Järjestelmän ja mTrackin vastaavuus yrityksen tarpeisiin

Yritys - B:llä on myös runko- ja jakelukuljetuksia. Edellä jo todettiin järjestelmän käytöstä olevan 

hyötyä näissä kuljetustehtävissä. Aktiivinen ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmä pitäisi 

pystyä vastaamaan pitkälti yritys - B:n tarpeisiin, muilta osin paitsi tuotekohtainen seuranta edel

lyttää tietysti yksikön tunnistustekniikan käyttöä samalla tapaa, kuin yritys - A:n tapauksessa. Tuo

tekohtainen seurantahan tehostaisi myös kuljetusten suoriteseurantatiedon sähköistä välitystä. Vii

vakoodien ja radiolähettimen käyttöä on pohdittu kuljetettavien tuotteiden seurannan toteuttamisek

si. Viivakoodien tai radiolähettimen käytön avulla voidaan vähentää kaksinkertaista tiedonkirjausta, 

minimoida toimitusvirheitä sekä nopeuttaa ja automatisoida kuittaustietojen saamista ajoneuvosta.

Viivakoodin käyttö voisi toimia mm. seuraavien esimerkkien mukaisesti. Järjestelmässä kuljettajan 
ajoneuvotietokoneeseen välitetään sähköisesti kuljetusmääräykset tarvittavilla rahtikirjatiedoilla. 

Ajoneuvotietokoneella kuljettaja valitsee toimitus-Znoutopisteen. Osoite- ja yhteyshenkilötietojen 

lisäksi rahtikirjatiedoissa näkyy rivikohtaisesti tuotetiedot, joiden kuittauksissa voidaan hyödyntää 
viivakoodeja. Tiedot palautetaan sähköisesti pääjärjestelmään yksittäisten tapahtumien jälkeen tai 

vasta suoritetun jakelukeikan jälkeen. Järjestelmän avulla voidaan silloin seurata toimitus- ja kuit- 

taustietoja reaaliaikaisesti. Lisäksi tietojen sähköinen välitys vähentää paperien liikuttelua sekä 

ajojärjestelijöiden puhelinliikennettä kuljettajien kanssa.

Hieman eri toimintatapa olisi seuraavanlainen. Kuski käyttäisi langatonta skanneria (tiedonkeruu- 

laite), joka sisältäisi tiedot itse kuljettajasta ja hänen autostaan. Rullakot, lavat, ym. kuljetusvälineet 

sisältäisivät viivakoodin, jonka kuljettaja voisi skannerillaan lukea. Viivakoodi sisältäisi tiedot siitä, 

mitä tuotteita kyseinen kuljetusväline sisältää. Kuljettaja kirjaa tiedonkeruulaitteeseen pakkausten 

ja lähetteiden viivakoodeista ajoneuvoon otetut tavarat. Apuna ovat keruulaitteeseen ladatut sähköi

set lähetyslistat.
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Vastaavasti perille tuotaessa tavarat luetaan viivakoodeista ja kirjataan luovutetuiksi. Skannerista 

lähetettäisiin/ladattaisiin lopuksi tiedot yrityksen tietojärjestelmään, joko toimistolla, ajoneuvon 

tietokoneen kautta tai vaikkapa kuljettajan kotitietokoneen kautta.

Radiolähettimen toiminta vaatisi, että lavat ym. kuljetusvälineet sisältäisivät tagin, joista esim. 

myymälän lastausovien pielessä olevat vastaanottimet rekisteröisivät tavaroiden toimituksen ta

pahtuneeksi. Näin kuljettajan työmäärä ei lisääntyisi, eikä tarvittaisi paljoa koulutustakaan. Järjes

telmän käytön suunnittelussa on tärkeää huomioida, että kuljettajan normaali työ ei häiriinny liikaa 

ja koulutuksen kautta saada kuski myös käyttämään oikein käytössä olevia laitteita (yrityksen 

edustajan haastattelu 2001).

Yrityksen tarpeiden vertaaminen jälleen mTrackin ominaisuuksiin osoittaa, että mTrack pystyy 

vastamaan hyvin niihin (ks. Liite 7). mTrackin yhdistäminen SAP R/3 - toiminnanohjaus- 
järjestelmään mahdollistaisi myös tuotekohtaisen seurannan. Tuotekohtainen seuranta edellyttää 

edellä mainittujen tai vastaavien tekniikoiden käyttämistä.

5.3.3 Yritys - C

Yrityksellä on kahdeksan tuotantolaitosta eripuolilla Suomea, joista tuotteet kuljetetaan keskitetysti 

keskusvarastoon. Kaikkia kuljetuksia ei enää nykyisin hoideta omien terminaalejen kautta, vaan osa 

tuotteista kuljetetaan suoraan kaupan keskusliikkeiden jakeluterminaaleihin. Siellä tuotteet yhdis

tetään osaksi kauppakohtaisia kuljetuksia. Yrityksen jakelusta suurin osa, n. 70 % on ostettu palve

luna ulkopuolisilta yrittäjiltä. Alueelliset erot ulkopuolisten jakeluyritysten käytössä ovat kuitenkin 

merkittäviä (koko Suomen mittakaavassa). Pääkaupunkiseudulla asiakkaita on päivässä keskimää

rin 500 - 600 asiakasta. Kuljetusten pituudet vaihtelevat paljon. Itä-Suomessa ja varsinkin Pohjois

suomessa kuljetukset ovatkin jo huomattavasti pidempiä. Voi olla jopa 600 - 700 kilometrin pitui

sia reittejä. Pohjois-Suomen jakelu hoidetaankin pitkälti yhteistoiminnassa muiden tuotteiden toi

mittajien kanssa.

Yritys ottaa tilauksia vastaan yleensä aina seuraavalle päivälle, jolloin iltapäivään mennessä vas

taanotettujen tilausten pohjalta suunnitellaan seuraavan päivän kuljetukset. Illan ja yön aikana tila

ukset lajitellaan terminaaleissa valmiiksi aamulla alkavia toimituksia varten. Yksi suuri volyyminen 

tuote toimitetaan myös osin valtakunnallisesti yöjakeluna. Jakeluesimiehet suunnittelevat kuljetuk

set. Omasta jakelualueesta vastaa aina oma jakeluesimies.
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Reitin suunnittelussa lähinnä kiinnitetään huomiota toimitusten kilomääriin ja näin kuorma-auton 

täyttöasteeseen. Pyritään tietenkin ajamaan mahdollisimman täysillä kuormilla, jotta kapasiteetti 

tulee mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Kuormien määriä tasataan tarpeen mukaan lähellä toisi

aan olevien toimituspaikkojen kesken.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla tuoretuotteiden kuljetukset jakautuu aamupäivä- ja iltapäivä- 

jakeluun, jolloin kuorma-autot kiertävät kaksi reittiä. Jonkin verran on myös päivän kestäviä reitte

jä. Jakelu tapahtuu pääasiassa kaksi- tai kolmeakselisella kuorma-autolla. Silti myös puoli- ja täys- 
perävaunuja käytetään pidemmillä matkoilla ja myös kuljetuksissa kaupan keskusliikkeiden jake- 

luterminaaleihin. Aikaikkunoiden tarkkuus kuljetuksille riippuu tuotteista ja asiakkaista. Asiakas

kohtaisia eroja on mm. kaupan koosta ja siihen liittyen tuotteiden hyllytystavasta johtuen. Joissakin 

isoissa marketeissa käyvät hyllyttäjät erikseen hoitamassa tuotteiden esillepanon. Näissä tilanteissa 

on tärkeää, että kuorma on oikeaan aikaan odottamassa, kun hyllyttäjät saapuvat töihin. Myös yri

tyksen päässä, ainakin keskusterminaalissa käytetään aikaikkunoitä kuorma-autojen lastaukseen 

saapumiselle. Näin pystytään pitkälti välttämään ajoneuvojen turhia odotusaikoja terminaalissa ja 

siten tehostamaan toimintaa.

Yrityksen tarpeet ajoneuvojen seurantajärjestelmälle

Yrityksen asiakkaat eivät ole (ainakaan vielä) edellyttäneet yritystä tarjoamaan kuljetusten seuran- 

tapalvelua. Moni asiakas ei välttämättä ole edes selvillä tämän tyyppisen palvelun mahdollisuudes

ta. Asiakkaat soittavat yrityksen asiakaspalveluun kuitenkin aika usein ja tiedustelevat kuljetuksen 

sen hetkistä tilannetta. Yritys pitää kuitenkin tällä hetkellä reitin optimoinnin mahdollisuutta tär

keimpänä ominaisuutena. Yrityksen kuljetuksista vastaavan henkilön mielestä olisi hyvä, että sama 
kuljettaja toimisi tietyllä alueella ja palvelisi tiettyjä asiakkaita, jotta pystytään tarjoamaan parem

paa asiakaspalvelua. Lastin purkaminen asiakkaan päässä on tehokkaampaa esimerkiksi, kun kul

jettaja tuntee paikat, myymälän henkilökunnan tavan toimia (kuorman purkamisen suhteen) ja jos

sain määrin myös henkilökuntaa. Tämä tulisi huomioida yhtenä tekijänä ajoneuvojen reittien opti

moinnissa.

Järjestelmän ja mTrackin vastaavuus yrityksen tarpeisiin

Yritys - C:llä on myös kuljetustehtävinä runko- ja jakelukuljetukset. Eli järjestelmän käytöstä on 

hyötyä näissä kuljetustehtävissä, niin kuin A - ja В - yrityksellä. Jälleen aktiivinen ajoneuvojen seu

ranta-ja viestintäjärjestelmä pitäisi pystyä vastaamaan yritys - C:n tarpeisiin melko hyvin.
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Internetin avulla asiakkaat pystyisivät nopeasti itse tarkistamaan kuljetustilanteen, esim. arvioidun 

saapumisajan. Näin he todennäköisesti pitäisivät sitä hyvänä asiakaspalvelun lisänä. Parempaa 

asiakaspalvelua olisi tietysti myös se. että yrityksen toimitusvarmuus ja toiminnan tehokkuus koho

aisi. Toimitustilanteen ja -ajan tarkistaminen Internetin kautta on todennäköisesti merkittävämpää 

asiakkaalle silloin, kun tuote on päässyt yllättäen loppumaan ja yrityksen omat asiakkaat kyselevät, 

koska sitä tulee lisää. Ajonaikaisesta reitinoptimoinnista on varmasti hyötyä varsinkin pidemmissä 

kuljetuksissa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lyhyiden jakelukuljetusten reittien optimoinnissa voidaan 

pärjätä pitkälti reittien historiatietojen analysoinnin avulla, jonka pohjalta optimaaliset reitit määri

tellään. Niissä on todennäköisesti yritys - C:n tapauksessa vähemmän tarvetta itse ajonaikaiselle 

optimoinnille.

Yrityksen tarpeiden vertaaminen jälleen mTrackin ominaisuuksiin osoittaa, että mTrack pystyy 

vastamaan hyvin niihin (ks. Liitteet 7 ja 8). mTrackin yhdistämisestä toiminnanohjausjärjestelmään 

olisi varmasti myös hyötyä C - yritykselle.

5.3.4 Yritys - D

Yrityksen viemärihuolto hoitaa kokonaisvaltaisesti kaikki märkäjäteongelmat. Viemärien ja put

kistojen lisäksi yritys huoltaa erilaiset kaivot, erottimet ja öljysäiliöt. Kiinteistöjen viemäreiden ja 

säiliöiden kuntokartoituksien ohessa erikoistöinä sulatetaan jäätyneitä putkia ja kaivoja sekä leika

taan juuria putkista. Viemärihuollon puolella normaali työaika on 06 - 22 ja 22 - 06 on päivystys 

hätätapauksia varten. Viikonloppuisin päivystetään myös. Nopea reagointi hätätapauksissa on tär

keää. Kuljetukset tapahtuvat pitkälti tilauspohjaisesti. Vakiokuljetuksia on vähän. Vaarallisten ai

neiden kuljetuksia (VAK) on noin 10 % kaikista kuljetuksista. Silloin kuljetetaan, esimerkiksi eri

laisia kemikaaleja ja öljyjä. Keskimäärin päivässä palvellaan neljästä viiteen asiakasta ja ajokilo

metrejä tulee noin 100.

Varsinaista reititysohjelmaa ei viemärihuollon ajoihin ole käytetty. Yrityksellä on kuitenkin reiti

ty sohjelma, jonka käyttöä viemärihuollon kuljetuksiin on harkittu, mutta ei vielä toteutettu. Reitit 

suunnittelee yksi ajojärjestelyä, joka tarpeen mukaan käyttää apuna jotain karttapohjaista tietojär

jestelmää kohteiden paikantamiseen (yleensä Genimap - järjestelmää). Jokaisella kuljettajalla on 
käytössään yrityksen omistama GSM - puhelin sekä erillinen radiopuhelin (talon sisäisiin puhelui

hin). GSM - puhelin on kuitenkin pääviestintäväline ajoneuvon ja toimiston välillä.



73

Kuljettajan ja toimiston välillä viestintää tapahtuu aika paljon yhden työvuoron sisällä. Tietoja vä

litetään mm. tilausten muutoksista, erilaisista häiriötiedoista ja paikkatiedoista.

Yrityksen tarpeet ajoneuvojen seurantajärjestelmälle

Ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmää on harkittu jo vuosia yrityksessä. Tarvetta olisi 

enemmän viestintäjärjestelmän puolella, esimerkiksi automaattiset viestit (työn aloitus/lopetus) ja 

dokumenttien tulostus ajoneuvoissa olisivat hyödyllisiä. Kuljettajan ajotavan seuranta, työtuntien 

kertyminen (palkanlaskenta) ja jonkin verran myös reittien suunnittelussa voisi seurantajärjestelmää 

käyttää. Asiakkaalle tarjottava Internet - pohjainen ajoneuvojen seurantajärjestelmä tuskin on kui

tenkaan tarpeellinen tämän tyyppisessä toiminnassa, varsinkaan juuri viemärihuollon puolella. Se ei 

todennäköisesti tarjoaisi merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Yritykselle riittäisi NT - pohjainen, yri

tyksen sisäisessä verkossa (Intranet) toimiva järjestelmä.

Järjestelmän ja mTrackin vastaavuus yrityksen tarpeisiin

Teoriassa luokitelluista kuljetustehtävistä keräilykuljetukset ovat lähinnä yritys - D:n viemäri

huollon kuljetustoimintaa. Perinteisiä keräilykuljetuksia voidaan hallita luultavasti ihan hyvin pas

siivisella seurantajärjestelmällä tai jossain tapauksissa ilman minkäänlaista seurantajärjestelmää. Se 

ei kuitenkaan kovinkaan hyvin kuvaa tämäntyyppistä toimintaa, jossa ei pelkästään keräillä ja kul

jeteta, vaan huoltotoiminnalla on myös merkittävä osuus. Tämän lisäksi yrityksellä on myös n. 10% 

VAK - kuljetuksia, joissa järjestelmän käytön merkitys korostuu. Aktiivisen ajoneuvojen seuranta- 

ja viestintäjärjestelmän käyttö näyttäisi vastaavan yrityksen tarpeisiin. Dokumenttien tulostamista 

varten täytyisi ajoneuvossa olla ajoneuvotietokone, johon olisi yhdistetty printteri. GSM:n tiedon

siirto kapasiteettihan on parantunut jo nyt GPRS:n myötä ja paranee vielä tulevaisuudessa, mm. 

UMTS:n ansiosta.

Voisi ehkä olla teknisesti mahdollista, että toimistolta välitettäisiin tarvittavat dokumentit suoraan 

GSM - puhelimeen, josta ne sitten voitaisiin siihen yhdistetyllä printterillä tulostaa. Sähköisen asi

oinnin yleistyessä (esim. sähköisen allekirjoituksen tullessa yleisesti hyväksytyksi) voi doku

menttien tulostaminen tulla tarpeettomaksi. Tarvittavien dokumenttien tiedot saataisiin todennäköi
sesti toiminnanohjausjärjestelmästä tai muusta tietojärjestelmästä. Yrityksessähän on käytössä 

karttapohjainen tietojärjestelmä Genimap, jota käytetään paikantamisen apuna tarvittaessa hyväksi.
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Se on kuitenkin vain digitaalinen karttajärjestelmä, jolla ei pystytä esim. paikantamaan ajoneuvoja 

ja näkemään niiden sijaintia kartalla. Näin ollen seurantajärjestelmä olisi hyödyllinen myös reitityk

sessä.

Yrityksen tarpeiden vertaaminen mTrackin ominaisuuksiin osoittaa, että mTrack pystyy vastamaan 

niihin muilta osin, paitsi dokumenttien tulostus vaatii lisäinvestoinnin edellä mainittuun tekniikkaan 

(ks. Liitteet 7 ja 8). Yritys ottaa varmasti huomioon myös muiden toimintojensa tarpeet hankkies

saan ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmää. Järjestelmä hankittaisiin todennäköisesti koko 

yrityksen käyttöön, eikä pelkästään viemärihuollon puolelle. Onhan kyseessä rahallisesti mittavasta 

investoinnista. Perässä onkin vielä lyhyt kuvaus yrityksen vaihtolavojen - ja jätepuristimien kulje

tuksista.

Vaihtolavojen - ja jätepuristimien kuljetukset

Yritys - D:n yksi liiketoiminta-alue on vaihtolavojen - ja jätepuristimien kuljetukset, joissa ajoneu

vojen seuranta- ja viestintäjärjestelmästä olisi varmasti edelleen hyötyä. Näissä kuljetuksissa käy

tetään noin 55 autoa. Asiakkaita näissä kuljetuksissa on tuhansia. Kuljetuksista noin puolet on tila

uspohjaisia ja puolet vakiokuljetuksia. Jätepuristimien kuljetukset ovat vakioreittipohjaisia. Kulje

tusten pituudet vaihtelevat paljon. Keskimäärin päivässä palvellaan viidestä kahdeksaan asiakasta. 

Jätepuristimien toimitukset ovat tavallaan aina kiiretoimituksia, koska asiakas yleensä soittaa vasta, 

kun puristin on täynnä. Yrityksellä on käytössä myös puristimia, jotka automaattisesti hälyttävät 

yrityksen toimistoon, kun ne ovat täyttyneet tiettyyn rajaan asti. Ilmoitus täyttymisestä saadaan 

sähköpostitse. Useimmiten täyttöraja on asetettu niin, että jätepuristin pitää käydä vaihtamassa seu- 

raavana päivänä.

Näissä kuljetuksissa esiintyy samantapaisia tarpeita järjestelmän suhteen, kuin viemärihuollon 

puolella. Kuljettajan sijaintitieto on tällä puolella vielä ehkä hieman merkittävämpi. Sijaintitiedon 

avulla tiedettäisiin tilauksen saapuessa, kuka on sillä hetkellä lähin kuljettaja, joka on liikkeellä 

oikeanlaisella kalustolla ja pystyy hoitamaan tilauksen.

5.3.5 Yritys - E

Yritys - E:n tehdas tuottaa päällystettyä aikakausilehtipaperia ja hienopaperia rullina noin 650 000 

tonnia vuodessa. Päämarkkinat ovat ulkomailla. Kotimaan markkinaosuus on vain 8-9 prosenttia. 

Kotimaan markkinoilla asiakkaina ovat suuret kustantajat ja kirjapainot.
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Kotimaan kuljetukset hoidetaan pelkästään kumipyöräkuljetuksina. Tehdas käyttää kuljetuksissaan 

kolmea pientä, yksityistä kuljetusyritystä. Näillä on käytössä neljä kuorma-autoa, joita käytetään 

myös kiiretoimituksissa satamiin (ulkomaille kuljettaessa). Kuljetusyritysten autot ovat varattu pel

kästään tehtaan kuljetuksiin.

mTrack - tuotetta on päätetty lähteä kokeilemaan kotimaan kuljetusten puolella, jossa pyritään te

hostamaan näiden neljän kuorma-auton käyttöä. Autot tulevat yleensä aikaisin aamulla suoraan 

tehtaalle ja lähtevät sieltä viemään täysiä lasteja asiakkaille ja/tai joskus satamiin tarpeen mukaan. 

Minkäänlaista tarkempaa tilausjärjestelmää, jonka pohjalta kuljetukset suunniteltaisiin ei ole käy

tössä. Kuljetusreitit ovat sinänsä aika vakioita asiakkaiden ja satamien suhteellisen pienen lukumää

rän takia, vaikka vaihtelevatkin tilausten pohjalta päivittäin. Kuljetusaika edestakaiseen matkaan 

vaihtelee 3-4 tunnista aina 10-13 tuntiin. Täyden kuorma-autolastin arvo on n. 200 000 markkaa, 

joten siinä on suhteellisen paljon rahaa kiinni. Asiakkaiden varastoinnin taso vaihtelee paljon, mutta 

pääosin he pyrkivät luonnollisesti välttämään varastoja. Silti kiiretilauksia tulee vähän. Mitään hin- 

tasanktioita kiiretilauksille ei ole käytetty.

mTrackin pilotointi

Yritys - E:n yksi tehdas päätti kokeilla mTrackin käyttöä alkuun kahden kuorma-auton kanssa. 

Myöhemmin sitä käytetään kaikissa kuorma-autoissa (neljä), mikäli pilotointi sujuu menestyk

sekkäästi. Kummassakin autossa käytetään Track - puhelinta (GSM - puhelin, jossa toimii myös 

GPS). Järjestelmä tulee toimimaan Internetin kautta. Ohjelmistoa tulee alkuun käyttämään lähinnä 

tehtaan varastossa työskentelevä työnjohtaja, joka valvoo ja hoitaa kuljetuksia. Myöhemmin sitä 

tulevat hyödyntämään ainakin myös myyntiassistentit ja kuljetusyrittäjät. Pilotointi on kustannuk

siltaan edullinen. Yritykseltä veloitetaan alussa vain pienehkö summa rahaa, joka kattaa laite- 

vuokrat, asennuksen, koulutuksen ja palvelimen rajattoman käytön pilotoinnin aikana. Tämä kus

tannus vieläpä hyvitetään yritykselle, mikäli se päätyy hankkimaan itselleen mTrack - ohjelmiston.

Yrityksen tarpeet ajoneuvojen seurantajärjestelmälle

Aluksi mTrackin avulla pyritään hallitsemaan kuljetuksia paremmin, lähinnä sen viestintä

ominaisuuksien kautta. Seurantajärjestelmänä sitä on tarkoitus myös käyttää, vaikkakin ajon

aikaiseen optimointiin ei alkuun lähdetäkään.
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Yksi ongelma on ollut pitkät odotusajat satamissa, joissa lastin purkua voi joutua odottamaan jopa 

neljä tuntia (kuskien mukaan puhutaan jopa kahdeksasta tunnista, mikä on ehkä hieman liioiteltua). 

Helsingissä sijaitsevat satamat: Länsisatama ja Sompasaari saavat tiedon kuorma-auton tulosta heti, 

kun auto on tehtaalla lastattu (rahtikirja välitetään satamaan reaaliaikaisena linjoja pitkin). Siitä 

huolimatta odotusajat Helsingin satamissa voivat joskus olla kohtuuttoman pitkiä. Seuranta

järjestelmällä tallennetun historiatiedon avulla voidaan osoittaa ajoneuvon sijainti tiettynä aikape- 

riodina, kuten esim. kauanko ajoneuvo on seissyt satamassa. Tämä tieto on varmasti mielenkiin

toista tehtaalle sekä kuljetusyrittäjälle. Historiatietojen avulla on tarkoitus seurata myös ainakin 

bensankulutusta, kuljettajien palkkoja sekä ajankäyttöä. Yrityksen tehtaan tarvikevaraston puolella 

on käytössä yksi pakettiauto, joka hakee tavaraa monista paikoista pääkaupunkiseudulta tehtaalle. 

Tehtaan tarvikevarasto on kiinnostunut myös mTrackin käytöstä tämän auton osalta.

Tehtaalla ollaan kiinnostuneita käyttämään lisäksi GIS - pohjaisia karttajärjestelmiä, joissa näkyy 

koko maailma. Tästä olisi hyötyä kansainvälisessä kaupassa, jossa sillä on asiakkaita 60 eri maassa. 

Myynnin puolella voidaan esim. nopeasti nähdä GIS - järjestelmän avulla, mistä päin maailmaa 

asiakas soittaa ja kuinka paljon on lähimmästä tehtaasta matkaa toimittaa tuote asiakkaalle.

mTrackin käyttökokemukset

Yritys testasi mTrackin käyttöä alkuun kahden kuorma-auton kanssa yhden kuukauden ajan (syksy 
2001). Testauksen jälkeen järjestettiin välittömästi palautepalaveri, jossa käytiin läpi käyttäjien ko

kemuksia. Palautepalaverissä tuli ilmi, että kuljettavat eivät osanneet käyttää autoihin asennettuja 

puhelimia kunnolla ja puhelimetkaan eivät toimineet täysin tyydyttävällä tasolla. Pilottia päätettiin 

edelleen jatkaa. Yritykselle toimitettiin uudet puhelimet ja lisäantennit sekä kuljettajia koulutettiin 

lisää niiden käytössä. Uusien puhelimien kanssa on ollut myös teknisiä vaikeuksia, eikä mTrack - 

ohjelmistoa ole kunnolla päästy testaamaan. Uusia ratkaisuja mietitään parhaillaan (marraskuu 
2001). Voi olla, että puhelimet vaihdetaan ajoneuvopäätteisiin, joiden pitäisi olla toiminta- 

varmempia.

mTrackin vastaavuus yrityksen tarpeisiin

Yritys - E:llä seuranta- ja viestintäjärjestelmää on suunniteltu käyttää jakelukuljetuksissa, joissa on 

teorian puolella todettu olevan selvät hyötynsä. Aktiivinen ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmän pitäisi palvella yritystä hyvin. Varsinkin myöhemmin, mikäli lähdetään ajonaikaiseen 

reitin optimointiin. Myös ulkomaankuljotuksissa järjestelmästä olisi varmasti hyötyä.
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mTrack vastaa juuri tämän tyyppisiin tarpeisiin hyvin (ks. Liitteet 7 ja 8). Ulkomaan kuljetuksiin 

mTrack soveltuisi todennäköisesti myös hyvin. Ulkomaisissa kuljetuksissahan käytetään vielä usein 

ainakin kahta eri kuljetusmuotoa (auto-laiva-auto), jolloin kuljetusten hallinnan tarve kasvaa. Käy

tettävien puhelimien helppokäyttöisyyteen ja tekniikan toimivuuteen näyttäisi olevan syytä kiinnit

tää suurempaa huomiota. Puhelimethan ei ole Meridianin tuotteita, vaan ne hankitaan erikseen pu

helimien valmistajilta.

5.3.6 Caseyritysten käsittely yhteisesti

Ensin käsitellään teoriaosuuden luokittelun pohjalta caseyritysten tarvetta yhteisesti seuranta

järjestelmälle. Teorian puolellahan luokiteltiin seuranta- ja viestintäjärjestelmän tarpeellisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä kolmeen luokkaan: kuljetukseen, tuotteeseen ja asiakkaaseen liittyviin tekijöi
hin. Näiden kolmen luokan ja niihin liittyvien tekijöiden käsittelyn yhteydessä pyrittiin määrittele

mään, milloin seurannan käytölle olisi suurempi tarve. Seuranta- ja viestintäjärjestelmän käytön 

tarpeellisuus ja hyödyt ovat monesti tapauskohtaisia, niin kuin teorian puolella jo aikaisemmin to

dettiin.

Teoriassa esiintyneiden tarpeiden luokittelujen mukaan ei löydy kuin yksi asiakkaaseen liittyvä 

tekijä, kaikilla muilla yrityksillä, paitsi yritys - E:llä, jonka mukaan järjestelmän käytön tarve on 

suurempi. Tekijä on asiakasyritysten lukumäärä, jonka ollessa korkea voisi olettaa järjestelmän 

käytölle olevan suurempi tarve. Tämän lisäksi yritys - D:llä on kolme tekijää, joiden mukaan jär
jestelmälle olisi suurempi tarve. Kyseiset tekijät ovat kuljetusreitti (tapauskohtainen), ympäristö- 

/turvallisuusriski (VAK - kuljetukset) ja toimitusajan tarkkuus (korkea). Yrnpäristö-Zturvalli- 

suusriskin merkitys ei ole kuitenkaan kovinkaan suuri, koska VAK - kuljetuksia on vain n. 10% 

kaikista kuljetuksista. Tämä osoittaa vain sen, että tämäntyyppisen yleisen tason luokittelumallin 

avulla ei voida vielä vetää lopullisia johtopäätöksiä siitä, onko ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmä todella tarpeellinen yksittäisellä yritykselle. Täytyy mm. myös verrata yrityksen yksi

löllisiä tarpeita ja hyötyjä keskenään, investoinnin kustannus-ja hyötysuhdetta sekä ottaa huomioon 

yrityksen ympäristötekijät ennen lopullista hankintapäätöstä. Kustannuksien arviointi on monesti 

käytännössä hankalaa. Onkin parempi pilotoida seurantajärjestelmän käyttöä pienemmässä mitta

kaavassa (yritys - E:n tapaan), ennen varsinaista hankintapäätöstä.
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Caseyritysten käsittelyn yhteydessä selvitettiin, kuinka seurantajärjestelmä vastaa niiden esittämiin 

tarpeisiin. Tämän lisäksi järjestelmän käytöllähän voidaan saavuttaa myös monenlaisia muita hyö

tyjä, joista kaikista haastatellut henkilöt eivät välttämättä edes ole tietoisia. Seuraavaksi tarkastel

laan aikaisemmin määriteltyjen hyötyjen pohjalta, mitkä muut hyötytekijät voisivat olla merkittäviä 

caseyritysten toiminnalle. Taulukkoon 5.1 on merkitty suuraakkosin ne hyödyt, jotka vastaavat 

yritysten esittämiin tarpeisiin. Kirjain on laitettu siinä sulkujen sisälle, jos kyseisen hyödyn merki

tys on yritykselle vähäisempi. Potentiaaliset hyödyt ovat merkitty normaalilla kirjasinkoolla. Yksi 

merkittävä ero yritysten välillä on se, että A - ja E - yritykset eivät käytä omaa kalustoa kuljetuksis

sa. Silloin luonnollisesti ne hyödyt, jotka liittyvät suoranaisesti kuljettajaan tai ajoneuvoon eivät 
varsinaisesti hyödytä heitä vaan kuljetusyrittäjää (esim. varastetun ajoneuvon jäljitys). Osa hyötyte- 

kijöistä ovat silti merkittäviä epäsuorasti näillekin yrityksille (esim. ympäristön kuormituksen vä

heneminen ja kuljetusyrityksen kustannusten aleneminen).
Taulukko 5.1 Hyötyjen vastaavuus caseyritysten tarpeisiin sekä muut potentiaaliset hyödyt

HYÖDYT ERI KULJETUSMUODOISSA
Toiminnanohjaukseen - 
ia tehokkuuteen liittyvät

Asiakaspalvelun
parantaminen

Muut hyödyt

Reitin optimointi C (D) (E) a 
b
Kaksisuuntainen viestintä 
(ajoneuvo <-> yritys) D E a 
b c
Kuljetuksen tilannetiedot A
D b c e
Logistisen tehokkuuden 
arviointi ja eri analyysien 
teko helpompaa А В E c d 
Helpottaa ja nopeuttaa 
tavaroiden yhdistelyä sekä 
käsittelyä kuljetusten 
solmukohdissa (esim. 
jakeluterminaalissa ja 
tullissa) abc 
Kuljetuskapasiteetin 
tehokkaampi käyttöjä 
parempi hallinta A B C D
E

Kuljetuksen tilannetiedot 
saatavilla 24 h / vrk C (a)
(b) e
Ilmoitukset lähetyksen 
viivästymisestä ja uudesta 
toimitusajasta (mahdolli
sesti automaattiset) abed 
e
Toimitusajat lyhenevät abc 
d e

Hälytykset toiminnan 
poikkeavuuksista A D b e e 
Apua varkaustapausten 
selvityksessä abede 
Vahinkotapauksissa 
vastuullisen toimijan 
osoittaminen abc
Parempi imago abede 
Parantaa jakelukanavan 
läpinäkyvyyttä a b e e 
Kilpailuetu abede
Apua nopeasti paikanpäälle 
tarvittaessa (esim. 
onnettomuus tai ryöstö) b e 
d
Ympäristön kuormitus 
vähenee (a) b e d (e)

HYÖDYT MAANTIEKULJETUKSISSA (ed. mainitut + maantiekuljetuksiin liittyen)

Kuljettajan ajokäyttäyty-
misen seuranta B D E c 
Kuljettajan ajotuntien 
seuranta (esim. työajan 
suunnittelu ja palkan
maksu) E b c d 
Automaattinen ilmoitus, 
kun lähdetään/saavutaan 
tietylle alueelle Abede 
Ajoneuvon huolto tarpeen 
seuranta bed
Yritys tietää varmuudella, 
missä sen rekka on työajan 
ulkopuolella bed

Varkauksien estolaite bed 
Varastetun ajoneuvon 
jäljitys bed
Parempi liikenneturvallisuus 
bed
Parantaa kuljettajan 
turvallisuutta bed
Vähentää kuljettajan 
stressiä bed
Ajoneuvon luvaton käyttö 
tulee ilmi bed
Valheelliset vakuutus- 
syytökset tulevat ilmi bed
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5.3.7 Yhteenveto yritysten tarpeista ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjär
jestelmälle

Näyttäisi siltä, että jokainen caseyrityksistä tarvitsee aktiivisen seuranta- ja viestintäjärjestelmän 

nykyisiin tarpeisiinsa. Passiivisella järjestelmällä ei pystytä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Neljä 

caseyrityksistä haluaa, että seurantajärjestelmä olisi integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (lisää 

aiheesta kappaleessa 5.4).

Novo Meridianin mTrack - tuote vastaa aika hyvin kaikkien caseyritysten tarpeisiin. Edellyttäen, 

että mTrack yhdistetään tarvittaessa SAP R/3 - toiminnanohjausjärjestelmään, jonka avulla olisi 

mahdollista myös kuljetusyksiköiden sekä tuotteiden seuranta. Silloin myös tarvittava investointi 

kuljetusyksiköiden seurannan mahdollistamaan tekniikkaan on tarpeen. Dokumenttien tulostus vaa

tisi myös lisäinvestoinnin tietoteknisiin laitteisiin. Muilta osin ”standardi” mTrack - tuote optioi- 

neen pystyy vastaamaan kyseisten yritysten tarpeisiin melko kattavasti.

5.4 Toiminnanohjausjärjestelmät ja ajoneuvojen seuranta

Novo Meridianille laaditun erillisen raportin yhteenveto (hieman muokattuna) koskien toiminnan- 

ohjausjärjestelmiä, eri järjestelmien integrointia ja heidän järjestelmiensä ajoneuvojen seuranta- 

ominaisuuksia käydään tässä kappaleessa läpi. Raporttia varten tarkasteltiin neljän, toiminnan- 

ohjausjärjestelmiä tarjoavan yrityksen ratkaisuja integroinnin ja seurantajärjestelmien suhteen. 

Yritykset ovat SAP, Baan, Oracle ja IBM. Tiedot perustuvat enimmäkseen yritysten Internet- 

sivustoihin, kirjallisuuteen ja yhteen haastatteluun (SAP). Tämän lisäksi gradussa esiintyvien ca

seyritysten toiminnanohjausjärjestelmiä ja haastateltujen henkilöiden mielipiteitä integroinnista 

käydään lyhyesti läpi. Koko raportti on liitteenä vain tekijän ja yrityksen versiossa.

Toiminnanohj ausj ärj estelmiä tarjoavat yritykset ovat selvästi vastanneet muuttuneeseen toiminta

ympäristöön. Asiakasyritykset nimittäin eivät voi nykyään enää toimia tehokkaasti pelkästään pe

rinteisillä, yrityksen sisäisillä tietojärjestelmillä, koska toimivat yhä laajemmissa verkostoissa ja 

jakelukanavissa, joissa eri tietojärjestelmien pitää pystyä kommunikoimaan tehokkaasti keskenään. 

Näin ERP - järjestelmiä onkin laajennettu tai integroitu mm. jakelukanavan hallinnan puolelle ja e - 

liiketoiminnan alueelle. Monet alan yritykset tekevät myös yhteistyötä keskenään taatakseen jär

jestelmien yhteensopivuuden. Webbi - pohjaisten portaalien käytön myötä ei kuitenkaan pitäisi olla 

ongelmia käyttää eri toimittajien ohjelmistoja.
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Kuljetuspalvelu- ja muissa ajoneuvojen seurantaan sekä niiden laitteistojen valmistukseen liittyvis

sä yrityksissä on myös eri järjestelmien integraatiotarpeet tunnistettu. Monenlaisia integrointityö- 

kaluja onkin markkinoilla tarjolla, joista edistyksellisimmät pitäisi toimia ilman erillistä ohjelmoin

tia. Tiedon kirjautumista ja syöttöä on haluttu myös tehostaa mm. automatisoinnin kautta. Tavoit

teena on myös, että tieto syötetään järjestelmään sen syntypaikalla, josta sitä voidaan käyttää suo

raan tarvittaessa (ilman uudelleen kirjaamista).

Kaikki neljä ERP - yritystä kuvaavat järjestelmiensä olevan avoimia ja helposti integroitavissa toi

siin järjestelmiin. Yrityksissä tarjottavat ratkaisut näyttäisivät olevan pitkälti saman tyyppisiä. XML 

- pohjainen viestintä tai SIS - ohjelmiston (Specialized Integration Software - ohjelmisto, jonka 
pitäisi toimia ilman erillistä ohjelmointia) käyttö ERP:in - ja ulkopuolisen järjestelmän välillä ovat 

ehkä tehokkaimmat ratkaisut tällä hetkellä. Nämä neljä yritystä ovat kaikki panostaneet myös ajo

neuvojen seurantaan osana SCM - sekä/tai e - bisnesratkaisujaan. Enimmäkseen seuranta

järjestelmiä on kehitetty yhdessä lukuisten bisnespartnereiden kanssa, mutta silti myös yllättävän 

paljon ERP - yritykset itse ovat kehittäneet omia seurantasovelluksia (ei ehkä kuitenkaan heidän 

ydinosaamisaluettaan). Ajoneuvojen seurantajärjestelmät ovat vielä yrityksille kohtalaisen uusia 

asioita ja esimerkiksi SAP on vasta pilotoimassa omaa ratkaisuaan. Kehitystä varmasti tapahtuu 

yrityksissä koko ajan asian puitteissa. Oracle on ainoa yritys, jolla on tällä hetkellä passiivinen ajo

neuvojen seurantajärjestelmä. Muilla yrityksillä järjestelmät ovat aktiivisia, vaikka niitä ei välttä

mättä aina käytetä aktiivisina järjestelminä.

Gradun caseyritykset ovat aikalailla yksimielisiä siitä, että ajoneuvojen seurantajärjestelmä tulisi 

olla integroituna toiminnanohjausjärjestelmään. Ainoastaan yritys - E:n tehtaalla ei tällä hetkellä 

nähdä sille tarvetta. Muut neljä yritystä näkevät tarpeelliseksi, että saataisiin yritykseen toimiva 

kokonaisratkaisu, jonka yhtenä osana olisi ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmä. Näin ollen 

mikäli yritys hankkisi erillisen seurantajärjestelmän (kuten mTrack), niin sen pitäisi kommunikoida 

sujuvasti toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. SAP dominoi selvästi näiden viiden caseyrityksen 

joukossa. Neljä yrityksistä on päätynyt SAP:in käyttöön. Yritys - C:llä toiminnanohjausjärjestelmän 

suunnittelu-ja hankintaprosessi on parhaillaan käynnissä (SAP on luultavasti yksi vahva ehdokas).
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ERP - yritysten järjestelmät eivät ehkä ole yhtä edistyksellisiä toiminnallisuudeltaan, kuin mTrack, 

mutta todennäköisesti heidän ratkaisunsa osittain silti kilpailevat sen kanssa (ehkä vielä enemmän 

lähitulevaisuudessa). Myös mTrack - tuotehan on helposti integroitavissa muiden ohjelmistojen ja 

järjestelmäkokonaisuuksien kanssa (esim. SAP R/3), joten sen suhteen ei pitäisi olla ongelmia. Eh

kä jonkin tyyppistä yhteistyötä, esimerkiksi SAP:in kanssa voisi harkita. Ainakin Novo Groupin 
omaan toiminnanohjausjärjestelmään, Powerediin liittyen yhteistyötä kannattaisi ehkä syventää. 

Voitaisiin vahvemmin markkinoida potentiaalisille asiakkaille kokonaisvaltaista pakettiratkaisua 

(Powered + mTrack +...), joka tuntuu olevan ainakin caseyrityksille tärkeää. Jonkinlainen markki

natutkimus voisi olla hyödyllinen, jotta saataisiin parempi käsitys ajoneuvojen seurantamarkki- 

noista ja sen kehityssuunnasta.
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6 Yhteenveto
Yritykset toimivat nykyään yhä enemmän erilaisissa ja monimutkaisissa verkostoissa, joissa mate

riaali- ja tietovirtojen vapaa sekä tehokas kulku on tärkeää. Tämä toimintaympäristö asettaa haas

teita ja paineita, mm. kuljetusten täydelliselle hallinnalle, kuten esimerkiksi oikean kuljetus

muodon valinnalle ja ajoneuvojen reititykselle. Kuljetusten hallintaan liittyvän informaation mer

kitys on myös kasvanut kuljetustoiminnassa. Kuljetusten hallinnan parantamiseksi on nykyään 

paikkatietoteknologiaa hyväksikäyttäen kehitetty erilaisia ajoneuvojen seuranta- ja viestintä

järjestelmiä, joita voidaan käyttää kuljetuksia koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa ja toteu

tuksessa.

Kirjallisuuskatsauksessa löydetyt tutkimukset ovat pitkälti tekniikkapainotteisia, eivätkä pohdi jär

jestelmien käyttöä kaupallisesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa onkin käsitelty aihetta enem

män kaupallisesta näkökulmasta, silti teknistä puolta kokonaan unohtamatta. Tutkimusongelmana 

on ollut selvittää, minkälaisissa kuljetuksissa ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmälle on 

tarvetta sekä minkä tyyppisiä ominaisuuksia järjestelmällä pitäisi olla ja kuinka mTrack vastaa näi

hin tarpeisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut identifioida ajoneuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmän tuomat 

hyödyt kuljetusten hallinnassa. Työssä luotiin yleisen tason malli, jossa luokiteltiin kuljetusmuo

don, asiakastyypin sekä tuotteiden mukaan, minkälaisissa kuljetuksissa järjestelmä todella tuo lisä

arvoa sitä käyttävälle yritykselle. Novo Meridianin mTrack - tuotteen osalta tavoitteina on ollut 

tutkia, kuinka se vastaa caseyritysten tarpeisiin ja mitä ominaisuuksia yritykset odottavat siltä. Tä

män lisäksi on tuotu esille lyhyesti muita mTrackin mahdollisia käyttökohteita. Erillisessä toimek
siantajalle tehdyssä raportissa selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä ajoneuvojen seu- 

rantaominaisuuksia ja integrointimahdollisuuksia. Raportin pääkohdat esitettiin myös tässä tutki

muksessa.
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6.1 Teoriasta johdetut tulokset

Teoriaosuuden alkupuolella käsiteltiin lyhyesti yleisimpiä kuljetusmuotoja ja kommentoitiin ajo

neuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmän soveltuvuutta niihin. Todettiin, että ehkä eniten seuran

ta- ja viestintäjärjestelmän käytöstä on hyötyä kuriiripalveluyrityksille sekä maantie- ja intermo- 

daalikuljetuksissa.

Järjestelmän aktiivisuuden tasot määriteltiin. Passiivisessa järjestelmässä ajoneuvojen liikkeet tie

tyissä kiinteissä pisteissä (esim. sataman terminaalissa) tallentuvat tietokantaan. Tämän perusteella 

tiedetään, minkä kahden pisteen välillä ajoneuvo on. Parhaimmillaan aktiivisen järjestelmän avulla 

tiedetään tarkalleen, missä ajoneuvo/yksikkö on milläkin hetkellä, aina lähtöpisteestä toimituspaik

kaan asti. Silloin voidaan puhua reaaliaikaisesta seurannasta. Aktiivinen järjestelmä antaa hälytyk

sen, silloin kun tapahtuu jotain suunnitelmasta poikkeavaa.

Tutkimuksessa päädyttiin luokittelemaan seuranta- ja viestintäjärjestelmän tarpeellisuuteen vaikut

tavia tekijöitä kolmeen luokkaan: kuljetukseen, tuotteeseen ja asiakkaaseen liittyviin tekijöihin. 

Tarkoitus oli määritellä tilanteita, jolloin seurannan käytölle olisi suurempi tarve. Heti asian käsit

telyn alussa todettiin, että seuranta-ja viestintäjärjestelmän käytön tarpeellisuus ja hyödyt ovat mo

nesti tapauskohtaisia. Tarkoituksena olikin pyrkiä vain yleisellä tasolla määrittelemään esimerkkien 

kautta sellaisia tilanteita, joissa käytön merkitystä on suhteellisen helppo hahmottaa ääripäävaih- 

toehtojen avulla. Päädyttiin siihen, että selvä tarve ajoneuvojen seurannalle on silloin, kun tuotteen 

hinta -, ympäristö- ja/tai turvallisuusriski -, tai toimituksen kiireellisyys on korkea. Muiden tekijöi

den painoarvo vaihtelee tapauskohtaisesti (taulukko 4.1). Lähetyksen kriittisyyden katsottiin sisäl

tävän tuotteeseen ja asiakkaaseen liittyvät tekijät. Kuljetuksen kriittisyys riippuu taas kuljetukseen 

liittyvistä tekijöistä. Kriittisyyden kasvaessa lisääntyy myös tarve seurannalle sekä järjestelmän 

aktiivisuuden tasolle.

Yleisenä hypoteesina päädyttiin esittämään, että kuljetusprosessin hallittavuuden ja joustavuuden 

tarpeen kasvaessa kasvaa myös tarve ajoneuvojen seurannan- ja viestintäjärjestelmän käyttöön sekä 

siihen liittyvään aktiivisuuden tasoon. Seuraavaksi teoriaosuudessa määriteltiin hyötyjä, joita jär

jestelmän käytöllä on saavutettavissa. Hyödyt luokiteltiin kolmeen luokkaan toiminnanohjaukseen 

ja -tehokkuuteen liittyvät hyödyt (kustannusten vähentäminen), asiakaspalvelun parantamiseen ja 

muihin hyötyihin.
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Maantiekuljetuksiin liittyvät hyödyt käsiteltiin myös erikseen. Järjestelmä mahdollistaa yleisesti 

ottaen kuljetuskapasiteetin tehokkaamman käytön ja paremman hallinnan sekä tarjoaa asiakkaille 

parempaa palvelua (tarkemmin taulukko 4.2).

Ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmän käyttöön liittyy myös joitakin huonoja puolia tai 

eriasteisia ongelmia. Huonot puoletkin ovat hyvien tapaan monesti tapausVyrityskohtaisia. Yritys

ten on syytä tehdä mahdollisimman tarkat investoinnin arvottamiseen liittyvät laskelmat ja tietysti 

ottaa huomioon myös mm. toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Järjestelmän käyttöön liitty

vien kustannusten arviointi voi olla hankalaa, ilman järjestelmän testaamista pilotoinnin avulla. 

Jonkinasteisia ongelmia järjestelmän käytössä esiintyy investoinnin arvottamisen lisäksi lähinnä 
paikannustekniikkaan sekä sen käyttöön ja tietojärjestelmiin liittyen. Mitään kovinkaan suuria, ylit

sepääsemättömiä ongelmia järjestelmän käyttöön ei näyttäisi kuitenkaan liittyvän.

Teorian loppuosuudessa (ennen yritysesimerkkiä) käsiteltiin vielä eri maantiekuljetuksissa esiinty

viä kuljetustehtäviä ja niiden tarvetta ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmälle. Päädyttiin 

siihen, että ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmästä on eniten hyötyä kuljetuspalveluyritys- 

ten kuljetuksissa. Sen jälkeen erottuivat selvästi jakelu- ja runko kuljetus, joissa on myös paljon 

hyötyä järjestelmän käytöstä. Lopuissa kuljetustehtävissä ei näyttäisi saatavan lähelläkään yhtä 

paljon hyötyjä, kuin edellä mainituissa.

6.2 Empiriassa saavutetut tulokset

Potentiaalisia käyttökohteita mTrack - tuotteelle tyydyttiin vain listaamaan lyhyesti. Monet potenti
aaliset kohteet liittyvät henkilöiden seurantaan, jossa järjestelmää onkin jo kokeiltu. Henkilöseu- 

rantaan liittyviä palveluita ovat mm. paikallistaminen, läheisimmän paikan etsintä (esimerkiksi, 

missä on lähin pizzeria?) ja reitinopastus (kuinka pääsen paikkaan x?). Asiaa on käsitelty kappa

leessa 5.2.3.

Caseosuuteen hankittiin viisi yritystä, jotka ovat pääosin eri toimialoilta. Nämä viisi yritystä käsi

teltiin tutkimuksessa anonyymisti (A - yritys, В - yritys jne.). E - yritys kokeilee jo ajoneuvojen 

seuranta- ja viestintäjärjestelmää pilotoinnin kautta. Pilotoinnin kokemuksista ei valitettavasti eh

ditty ennen työn valmistumista raportoimaan, koska sitä on jouduttu jatkamaan erilaisten ongelmien 

vuoksi.
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Jokaisen caseyrityksen kuljetuksia ensin kuvattiin, jonka jälkeen käytiin läpi heidän tarpeitaan ajo

neuvojen seuranta-ja viestintäjärjestelmälle sekä verrattiin mTrackin vastaavuutta kyseisiin tarpei

siin. A -, В - ja C - yrityksillä on runko- ja jakelukuljetuksia, D - yrityksellä on keräilykuljetuksia 

(eroaa perinteisistä keräilykuljetuksista) ja E - yrityksellä on jakelukuljetuksia. Kaikissa caseyri- 

tysten kuljetustehtävissä todettiin olevan teorian puolella hyötyjä, paitsi keräilykuljetuksissa. D - 

yrityksen keräilykuljetuksiin liittyy kuitenkin myös huoltotoimintaa ja VAK - kuljetuksia, jonka 

takia niissäkin on tarpeellista käyttää järjestelmää.

Teorian puolella esitetyn luokittelun mukaan ei löydy kuin yksi asiakkaaseen liittyvä tekijä, kaikilla 

muilla yrityksillä, paitsi E:llä, jonka mukaan järjestelmän käytön tarve on suurempi. Tekijä on asia

kasyritysten lukumäärä, jonka ollessa korkea voisi olettaa järjestelmän käytölle olevan suurempi 

tarve. Tämän lisäksi D - yrityksellä on kolme tekijää, joiden mukaan järjestelmälle on suurempi 
tarve. Kuljetusreitti (tapauskohtainen), ympäristö-Aurvallisuusriski (VAK - kuljetukset, vain 10%) 

ja toimitusajan tarkkuus (korkea) ovat kyseiset tekijät. Tämä osoittaa vain sen, että tämäntyyppisen 

yleisentason luokittelumallin avulla ei voida vielä vetää lopullisia johtopäätöksiä siitä onko ajoneu

vojen seuranta-ja viestintäjärjestelmä todella tarpeellinen yksittäisellä yritykselle.

Teoriassa määriteltyjen hyötyjen pohjalta tarkasteltiin, mitkä muut hyötytekijät voisivat olla mer

kittäviä caseyritysten toiminnalle (taulukko 5.1). Yksi merkittävä ero yritysten välillä on se, että A - 

ja E - yritykset eivät käytä omaa kalustoa kuljetuksissa. Silloin luonnollisesti ne hyödyt, jotka liit

tyvät suoranaisesti kuljettajaan tai ajoneuvoon eivät varsinaisesti hyödytä heitä vaan kuljetusyrittä

jää. Osa hyötytekijöistä ovat silti merkittäviä epäsuorasti näillekin yrityksille.

Erillisessä raportissa käsiteltiin neljän toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoavan yrityksen ohjelmistoja 

ja järjestelmiä, eri järjestelmien integrointia ja heidän järjestelmiensä ajoneuvojen seuranta- 

ominaisuuksia. ERP - järjestelmiä on laajennettu tai integroitu mm. jakelukanavan hallinnan puo

lelle ja e - liiketoiminnan alueelle. Kuljetuspalvelu- ja muissa ajoneuvojen seurantaan sekä niiden 

laitteistojen valmistukseen liittyvissä yrityksissä on myös eri järjestelmien integraatiotarpeet tun

nistettu. Monenlaisia integrointityökaluja onkin markkinoilla tarjolla, joista edistyksellisimmät pi

täisi toimia ilman erillistä ohjelmointia. Kaikki neljä ERP - yritystä kuvaavat järjestelmiensä olevan 
avoimia ja helposti integroitavissa toisiin järjestelmiin. Yrityksissä tarjottavat integrointiratkaisut 

näyttäisivät olevan pitkälti saman tyyppisiä. Nämä neljä yritystä ovat kaikki panostaneet myös ajo

neuvojen seurantaan osana SCM - sekä/tai e - bisnesratkaisujaan.
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Ajoneuvojen seurantajärjestelmät ovat vielä yrityksille kohtalaisen uusia asioita ja esimerkiksi SAP 

on vasta pilotoimassa omaa ratkaisuaan. Oracle on ainoa yritys, jolla on tällä hetkellä passiviinen 

ajoneuvojen seurantajärjestelmä. Muilla yrityksillä järjestelmät pystyvät aktiiviseen seurantaan. 

ERP - yritysten järjestelmät eivät ehkä ole yhtä edistyksellisiä toiminnallisuudeltaan, kuin mTrack, 

mutta toden-näköisesti heidän ratkaisunsa osittain silti kilpailevat sen kanssa (ehkä vielä enemmän 

lähitulevaisuudessa). Meridianin mTrack - tuotteessa on panostettu myös integroinnin helppouteen 

muiden ohjelmistojen ja järjestelmäkokonaisuuksien kanssa (esim. SAP R73). Silti ehkä vielä jon

kinlaista yhteistyötä toiminnanohjausjärjestelmien tarjoajien kanssa kannattaisi harkita.

Näyttäisi siltä, että jokainen caseyrityksistä tarvitsee aktiivisen seuranta- ja viestintäjärjestelmän 

nykyisiin tarpeisiinsa. Passiivisella järjestelmällä ei pystytä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Neljä 

yritystä näkevät tarpeelliseksi, että yrityksen tietojärjestelmät muodostaisivat toimivan kokonais

ratkaisun, jonka yhtenä osana voisi olla ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmä. Näin ollen 

mikäli yritys hankkisi erillisen seurantajärjestelmän (kuten mTrack), niin sen pitäisi kommunikoida 

sujuvasti toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Ainoastaan E - yritys ei näe sille tällä hetkellä tar

vetta. SAP dominoi selvästi näiden caseyritysten joukossa, sillä peräti neljä yrityksistä on päätynyt 

SAP:in käyttöön.

Novo Meridianin mTrack - tuote vastaa aikalailla kaikkien caseyritysten tarpeisiin. Edellyttäen, että 

mTrack yhdistetään tarvittaessa SAP R/3 - toiminnanohjausjärjestelmään, jonka avulla olisi mah

dollista myös kuljetusyksiköiden sekä tuotteiden seuranta. Silloin myös tarvittava investointi kul- 

jetusyksiköiden seurannan mahdollistamaan tekniikkaan on tarpeen. Lisäksi dokumenttien tulostus 

vaatisi lisäinvestoinnin tietoteknisiin laitteisiin. Muilta osin ”standardi" mTrack - tuote optioineen 

pystyy vastaamaan kyseisten yritysten tarpeisiin melko kattavasti.

6.3 Jatkotutkimukset

Tämä tutkimus oli luultavasti yksi niistä harvoista tutkimuksista, joka käsitteli ajoneuvojen seuran

ta- ja viestintäjärjestelmiä kaupallisesta näkökulmasta. Työtä voidaan pitää pitkälti perusta
vanlaatuisena katsauksena aiheeseen liittyviin pääkohtiin. Tutkimus tehtiin puhtaasti kvalita

tiivisena, osittain sen takia, että ei ollut mahdollisuutta tehdä minkään tyyppisiä laskelmia aiheeseen 

liittyen. Tarvittavaa tietoa ei yksinkertaisesti ollut saatavilla. Tämän johdosta varsinkin teoriassa 

saavutetut tulokset ovat hyvin yleisluontoisia.
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Todennäköisesti ajoneuvojen seuranta- ja viestintäjärjestelmien käyttö tulee lisääntymään lähi

tulevaisuudessa. Silloin olisi mielenkiintoista tehdä tutkimus, jossa selvitettäisiin ainakin järjestel

mien kustannuksia, kustannussäästöjä, eri ratkaisujen toimivuutta, laajemmin yritysten kokemuksia 

niistä ja mahdollisia lisätarpeita niille. Sopiva otoskoko voisi olla n. sadan yrityksen paikkeilla. 

Päästäisiin näin ehkä selvittämään erilaisia riippuvuus- ja syyseuraussuhteita. Otoskokoa voitaisiin 

silloin jo pitää tilastollisesti merkittävänä. Pienimuotoisempi ja tarkempi analyysi, esim. kymmenen 
kuorma-auton kustannusten muuttumisesta voisi olla toki myös mielenkiintoista tehdä. Ajoneuvo

jen seuranta- ja viestintäjärjestelmien varsinaisten käyttäjien, eli kuljettajien ja reitin suunnitteli

joiden haastattelu voisi olla jatkotutkimuksessa omalta osaltaan hyödyksi, jotta osataan huomioida 

paremmin heidän tarpeensa järjestelmien suunnittelussa. E - yrityksen käsittelen yhteydessä tulikin 

jo esille, että puhelimet eivät olleet tarpeeksi helppokäyttöisiä ja näin pilotointia jouduttiin jatka

maan.
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Ж_ KOTIMAASI TAVARALIIKENNE VUONNA 1999

Lähde; TK, MKH, VR

Kuva 1.1 Kotimaan tavaraliikenteen kuljetusmuotojen jakautuminen 1999

Ж TAVARAMÄÄRÄ KULJETUSETÄISYYDEN MUKAAN VUONNA 1999

Alle 50 km 
64.6%

_Yli 500 km 
'1.4%

150-499 km 
13,2%

50-149 km 
20,6%

Lande: Tiûükontoûn tawansnWioiuonlaota 1999Л1а*око*иа

Kuva 1.2 Kuorma-autokuljetusten tavaramäärä kuljetusetäisyyden mukaan 1999
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TRACKIDEF kuljetusyksikön automaattinen tunnistus tutkimukseen liittyen haastatellut 
yritykset olivat Kesko, Tavaralinjat, Metsä-Serla, VR Cargo, Transfermica, Turun sata
ma, SeaRail ja A.E.Eriksson.

Tunnistamisen motiivit ja mahdollisuudet

Kysymyksiin siitä, miksi uutta tunnistamisteknologiaa voitaisiin soveltaa yritysten toi
minnan tukena ja millä alueilla, löytyi seuraavia pääalueita:

- Päämotiivina (ajovoimana) pidettiin uutta logistiikkaketjuajattelua (SCM), jossa näkö
kulma on koko ketjun ohjattavuus ja jossa tarvitaan tiedon sekä tavarankulun seurantaan 
uutta tekniikkaa ja joka johtaa kokonaislaadun paranemiseen.
- Todettiin, että tällä hetkellä parhaat soveltamisalueet liittyvät suljettuihin järjestelmiin, 
joissa pyritään kehittämään ko. alueen ohjattavuutta, seurantaa ja turvallisuutta (suljettu 
järjestelmä voi olla yhden yrityksen ja sen keskeisten sidosryhmien oma sisäinen ratkai
su, liittyä esimerkiksi vaarallisten aineiden käsittelyyn, voi olla porttijärjestelmä tai muu 
vastaava turvallisuuden lisäämiseen tähtäävä).
- Todettiin, että lähetysten ja yksiköiden fyysiseen tunnistamiseen liittyvien ratkaisujen 
tulee liittyä yleensä automaation kehittämiseen (erilaiset käsittelylaitteet).
- Tunnistamistekniikan avulla voidaan saavuttaa rajallisia hyötyjä manuaalityön ja vir
heiden vähenemisen sekä työnkulun yksinkertaistamisen kautta.
- Eräillä toimialoilla ajovoimana tulee olemaan myös asiakkaiden vaatimukset, jos avain- 
asiakkaat vaativat siirtymistä uuteen tekniikkaan, se ”pakottaa” toimittajan investointei
hin, vaikka suoraa hyötyä lyhyellä tähtäimellä ei ole näkyvissä. Kaupan puolella nähtiin 
mahdollisuuksien kasvavan, jos tekniikka mahdollista oikealla kustannustasolla useiden 
lähetysten ja yksiköiden samanaikaisen luvun (moniluku-mahdollisuus).

Yhteenveto (koko haastattelusta)

Yhteenvetona suomalaisten yritysten näkemyksistä, voidaan käyttäjien näkemykset 
koota seuraaviin keskeisiin teemoihin:

- Teknologian soveltamisen todellinen hyöty saadaan vain koko toimitusketjun näkökul
masta.
- Kun koko tavarankäsittely entistä enemmän automatisoituu, tarvitaan myös automaat
tista tunnistamista.
- Ennen kuin siirrytään laajalti tunnistetekniikkaan, on saatava ketjun eri osapuolien tie
tojenvaihto sujuvaksi (perustiedot haltuun, EDI, Internet, jne.).
- On ymmärrettävä, kuinka tarkkaa tietoa todella tarvitaan, koska joskus koetaan ”lisäin
formaatio tekniikalla leikkimisenä” eli sujuvassa ketjun ohjauksessa kriittistä on vain 
tiedot poikkeamista.
- Ollaan ”vedenjakajalla” sekä läpimurtostandardien että mahdollisen seuraavan suku
polven teknologian (mobiilisuus) alueella.
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Karttatoiminnot:

mTrackin toiminnallisuus

Päätoiminnot:

- Käyttäjän sisään-ja uloskirjautuminen
- Käyttäj ätunni stus
- Käyttösession hallinta
- Kohteiden näyttö
- Hälytysviestit
- Vastausten varmennus sekä mobiili-, 
että valvomopäässä
- Ilmoitus kun lähdetään/saavutaan 
määritellylle alueelle
- Joustavuus ja avoimuus koskien 
teknistä ympäristöä
- Monikanavainen kaksisuuntainen 
viestintä
- Paikannus
- Historiahaku ja tietokanta-analyysit
- Kaluston ja ajoneuvon käyttöaste
- Kuljettajan tunnit
- Poikkeamat, myöhästymiset
- Automaattinen osoitepaikannus kartalla

Kohdetoiminnot:

- Kohteiden hylkäys ja valinta
- Kohteiden paikannusasetukset
- Kartan päivitysmäärittelyt
- Valittujen kohteiden päivitys kartalla
- Kohteen infoikkunoiden näyttäminen
- Valitun kohteen löytäminen

- Valittujen kohteiden näyttäminen 
kartalla
- Kartan skaalaustoiminnot
- Zoomaus (lähemmäs, kauemmas)
- Mittakaavan esiasetus
- Kohteiden valinta kartalla
- Panerointi

Viestin hallintatoiminnot:

- Paikkakysely
- Historiahaku
- Kohteen tiedot
- Paikka
- Status
- Suunta
- Vauhti
- Osoite
- Tietoliikenneverkko
- Päätelaiteprotokolla
- Päätelaitteen numero
- Viimeisimmän paikannuksen 
päivämäärä
- Viimeisimmän statusviestin 
päivämäärä
- Vapaa tekstiviesti
- Paikkaviestit
- Hälytykset (sijainti, päätelaite)
- Statusviestit
- Paikan konfigurointiviestit
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Laajennusoptiot

Kartat palveluna

Novolta on mahdollisuus saada erittäin kattava kartta-ja satelliittikuva-aineisto sähköi
senä palveluna (esim. koko Eurooppa yhdellä kartalla). Tämä vapauttaa asiakkaan täysin 
kiinteistä karttamateriaali-investoinneista ja työläistä karttatietokannan päivityksistä. 
WWW- tai WAP - käyttöliittymät mahdollistavat reaaliaikaisen karttainformaation 
sulavan käyttämisen.

mTrack laajennusoptio reititykseen

Tämä laajennusoptio mahdollistaa reitityspalvelun lisäämisen järjestelmään. Sen avulla 
voi tehdä laajojakin reitityskyselyitä. Ominaisuudet kattavat myös välipysähdykset, 
täydelliset ajo-ohjeet, reittipisteiden valinnat, risteysinformaation, reittien optimoinnin ja 
segmentoinnin. Reititys on mahdollista tehdä joko Internetin tai langattoman viestimen 
välityksellä. Laajennusoptio käyttää edistyksellistä XML - rajapintaa, joka mahdollistaa 
integroinnin erilaisten palvelualustojen ja ratkaisujen kanssa, kuten e - business - 
ratkaisut ja mobiiliportaalit. Nelitasoarkkitehtuurin ansiosta erilaisten 
mobiilipäätelaitteiden käyttäminen sekä käyttäjille personoitujen piirteiden tarjoaminen 
onnistuu helposti.

Järjestelmä käyttää ESRIn Arc IM S - ja NetEngine - teknologiaa, joka mahdollistaa useat 
rinnakkaiset palvelut, kuten karttapalvelut ja osoitepaikannuksen. Novo on ensimmäisenä 
maailmassa tarjoamassa näihin edistyksellisiin teknologioihin perustuvaa 
reititysratkaisua.

mTrack laajennusoptio POI (Point of intrest)

POI - option avulla voidaan etsiä tietokannasta osoitteita ja saada ne näkymään kartalla. 
Myös liikkuvat työntekijät voivat itsenäisesti hyödyntää osoitepaikannusta, mikäli heillä 
on käytössään internetyhteys. Tämä laajennusoptio hyödyntää edistyksellistä XML - 
rajapintaa ja mahdollistaa palvelun käytön useiden eri alustojen sovellusten kanssa esim. 
e - business ja mobiiliportaalit. Myös eri päätelaitteet ovat tuettuja.
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