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1 JOHDANTO 

Nopeasti kehittyvässä maailmassa on tärkeää pysyä mukana muutoksissa. 

Yritysten on uskallettava uudistaa ja muuttaa toimintatapojaan, jotta ne pysy-

vät kilpailukykyisinä. Uskallus kokeilla uutta ja vanhasta poikkeavaa saattaa 

olla suuri valttikortti yritykselle ja sen menestykselle. Lähetysten seuraaminen 

on kehittynyt viime vuosina paljon, siksi opinnäytetyöni aiheeksi valikoituikin 

rahdin seuranta. Toimeksiantajana työssäni toimii tulenkestäviin muurauksiin 

erikoistunut yritys nimeltä Refrak Oy. Olen työskennellyt kesäsijaisena kysei-

sen yrityksen toimistossa neljänä kesänä, siksi yrityksen toimitusjohtaja tarjou-

tuikin auttamaan aiheen valinnassa. Aihe on ajankohtainen yritykselle, koska 

työmaakuljetuksien rahdin seurannasta on tullut entistä tärkeämpää tiukkojen 

aikataulujen takia. Työkohteisiin kuljetettavan rahdin reaaliaikainen seuranta 

helpottaisi informaatiovirtojen hallintaa, auttaisi aikataulujen suunnittelussa 

sekä nopeuttaisi toimimista työmailla. 

 

Tarkastelen opinnäytetyöni teoriaosiossa satelliittipaikannuksen toimintaperi-

aatteita historiasta tulevaisuuteen asti. Käyn läpi erilaisia vaihtoehtoja rahdin 

seurannan mahdollisuuksista ja niiden ominaisuuksia, sekä hyviä että huonoja 

puolia. Empiriaosuudessa tutustutaan Refrak Oy:n toimintaan ja valitaan heille 

sopiva seurantakeino työmaiden rahdinkuljetuksiin. Seurannan kokeileminen 

käytännössä antaa tutkimukselle luotettavuutta sen toimivuudesta ja todellisen 

kuvan seurannan käytettävyydestä. Käsittelen työssäni seurannasta saatua 

dataa ja selvitän, miten yritys hyötyy rahdin seurannasta. Selvitän seurantata-

van käyttöönottoon ja yrityksen toimintaan liittämiseen edellyttävät asiat, jotta 

yritys voi halutessaan ottaa käyttöön rahdin seurantajärjestelmän. Työlläni 

pyrin tehostamaan yrityksen informaatiovirtoja sekä saamaan yrityksen toimi-

maan tehokkaammin rahdinkuljetuksen aikana ja purkutilanteessa määrän-

päässä. Työstäni saatuja tuloksia pyritään hyödyntämään Refrak Oy:n toimin-

nassa saamalla yritykselle käyttöön rahdin seurantamahdollisuus tärkeisiin tai 

arvokkaisiin kuljetuksiin. 
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2 SATELLIITTIPAIKANNUKSEN KEHITTYMINEN JA TOIMINTA 

Seuraavissa luvuissa käsitellään satelliittipaikannuksen historiaa 1900-luvulta 

alkaen. Tekstistä selviää myös, mihin aiempia satelliittipaikannusjärjestelmiä 

on käytetty ja kuinka ne ovat vuosien saatossa kehittyneet nykyiselle tasol-

leen. 

 

2.1 Historia 

Satelliittipaikannus sai alkunsa jo 1940-luvulla, kun maailmanlaajuista navi-

gointijärjestelmää alettiin ideoida. Hanke käynnistyi kuitenkin vasta Vietnamin 

sodan aikana 1950-luvulla. Esteenä suunnitelmien edistymiselle oli avaruus- 

ja tietotekniikan kehittymättömyys. Vuonna 1964 amerikkalaiset käynnistivät 

Polaris-ydinsukellusveneiden ohjaamiseen tarkoitetun Transit-järjestelmän, 

johon kuului vain kuusi kappaletta noin 1000 kilometrin korkeudessa kiertävää 

satelliittia. Satelliittien määrä ja korkeus muodostui kuitenkin ongelmaksi, kos-

ka järjestelmää ei voitu käyttää tosiaikaiseen paikantamiseen ja yhteys toimi 

vain lyhyinä jaksoina osassa maapalloa. Transit-järjestelmän antama tarkkuus 

oli 35–100 metriä, mutta tämäkin vain hyvissä olosuhteissa.  (Miettinen 2006, 

21.) 

 

Vuonna 1976 Neuvostoliitto käynnisti oman armeijansa tarpeisiinsa kehitetyn 

Transitia muistuttavan Tsikadan. Paikannusta ja tieteellisen tiedon keruuta 

maailman laajuisesti tekevä Argos käynnistyi vuonna 1979. Ranskalais-

amerikkalaisen Argoksen satelliitit keräävät tietoainesta ja välittävät sitä maa-

asemille eri puolille maapalloa sijoitettujen mittausasemien ja antureiden avul-

la. Argoksen avulla säähavaintoja voidaan hyödyntää sääennusteiden pohjik-

si, lisäksi sen avulla seurataan säähavaintopallojen, jäävuorten sekä merivirto-

jen liikkeitä. Paikannustarkkuus Argoksella on ollut suurin piirtein 500 metriä. 

(Miettinen 2006, 21.) Ilmatieteen laitoksella on käytössään erilaisia Argo-

poijuja eri käyttötarpeisiin, joiden avulla mitataan meriveden lämpötilaa ja suo-

laisuutta sekä saadaan tietoa veden tai jään liikkeistä. Havaintojen väli vaihte-

lee 30 minuutista kahteen tuntiin, riippuen Argos-satelliittien ylitystiheydestä. 

(Ilmatieteen laitos 2016.) 
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Sarsat-Cospas kehitettiin palvelemaan pelastustoimintaa. 1980-luvun alku-

puolella se olikin ensimmäinen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka koski laa-

jemmin siviilimaailmaa. Sarsatiin kuuluu kaksi erilaista lentokoneiden ja laivo-

jen hätälähetintä. Toinen näistä on Emergency Locator Transmitter (lyhennet-

tynä ELT) ja toinen on Emergency Position Indication Radio Beacon (lyhen-

nettynä EPIRB).  Hätälähettimet käynnistyivät automaattisesti johtuen joko 

veden paineesta tai voimakkaasta g-voimasta törmäyksessä. Käynnistyminen 

saa aikaan digitaalisen viestin, joka kimpoaa avaruuteen hätälähettimestä. 

Viesti sisältää laitteen tunnuksen sekä mahdollisia tietoja hätätilanteesta. Sar-

satista hyödyttäisiin esimerkiksi lento-onnettomuuksissa. Suomessa Sarsatin 

apua ei ole kuitenkaan tarvittu vuosiin. (Miettinen 2006, 22.) Rajavartiolaitos 

vastaa Cospas-Sarsat-järjestelmästä Suomessa (Rajavartiolaitos 2017). 

 

Maailmanlaajuinen Global Positioning System eli GPS sai alkunsa vuonna 

1973 Yhdysvaltain puolustusministeriön tekemän päätöksen johdosta. Ilma-

voimien Program 612B- ja laivaston TIMATION-ohjelmat haluttiin keskeyttää 

ja korvata ne uudella järjestelmällä. (Miettinen 2006, 23.) GPS kehittyi Penta-

gonin asettaman työryhmän (NAVSEG, Joint Services Navigation Satellite 

Executive Steering Group) laatimasta suunnitelmasta. Tärkeimpinä vaatimuk-

sina oli vain muutaman metrin paikannustarkkuus, häiriötietoisuus sekä yk-

sisuuntaisuus eli satelliitteihin ei lähde käyttäjältä mitään signaaleja. (Pouta-

nen 2016, 19.) 

 

Vuonna 1978 Navstar 1 -satelliitti laukaistiin ja vuosi sen jälkeen ensimmäiset 

siirrettävät vastaanottimet tulivat käyttöön, jolloin GPS-aika voidaan katsoa 

alkaneeksi. Suunniteltu kokoonpano saavutettiin vasta vuonna 1995 useiden 

viivästyksien takia. GPS-satelliittien siviilipaikannuksella oli rajoitettu saata-

vuus (SA, selective availability) vuoden 2000 kevääseen asti. Tarkkuutta oli 

huononnettu tarkoituksellisesti siviilisovelluksissa. Sotilaskäytössä olleissa 

vastaanottimissa oli kuitenkin kyseisen virheen poistava algoritmi. (Poutanen 

2016,160.) Heikentäneen häirinnän poistuttua siviilikäytön paikantimista alkoi 

voimakas kasvu GPS:n käytössä. Rajoitettavien saatavuuksien poistuttua ko-

konaan paikannustarkkuudessa päästin jo pariin metriin tekemättä muita muu-

toksia tai korjauksia. (Poutanen 2016, 19.) 
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2.2 Satelliittipaikannusjärjestelmät 

Työn teoriaosassa käsitellään kahta satelliittipaikannusjärjestelmää, GPS- 

sekä Galileo-järjestelmää. Käydään läpi satelliittien toimintatapaa, kuinka pai-

kannus onnistuu koodin tai kantoaallon avulla. Lisäksi vertaillaan ja käydään 

läpi GPS- ja Galileo-järjestelmien eroja. 

 

2.2.1 GPS 

GPS (Global Positioning System) on ympäri maailmaa toimiva paikannusjär-

jestelmä, joka perustuu satelliitteihin. Tunnetun GPS-järjestelmän lisäksi on 

luotu muun muassa eurooppalainen Galileo, Venäjällä toimiva GLONASS se-

kä Kiinan BeiDou-järjestelmä. Paikannusjärjestelmistä käytetään yhteistä ly-

hennettä GNSS eli Global Navigation Satellite Systems. (Poutanen 2016, 11.) 

 

GPS-satelliitit kiertävät maan noin kahdessatoista tunnissa eli puolessa tähti-

vuorokaudessa. Satelliitit ovat yli 20 000 kilometrin korkeudessa, jolloin radan 

säde on noin 26 560 kilometriä. Satelliitteja on kuudella eri ratatasolla yhteen-

sä 24. Kiertoradan varasatelliitit mukaan lukien satelliittien kokonaismäärä on 

noin 30 kappaletta. Varasatelliitteja käytetään parantamaan järjestelmän luo-

tettavuutta ja tarkkuutta, myös rikkoutuneen satelliitin korvaaminen käy nope-

asti. Kolmiulotteisen paikannuksen toteuttamiseen tarvitaan vähintään neljää 

satelliittia. (Poutanen 2016, 19.) Yksinkertaiset vastaanottimet pystyvät seu-

raamaan vain yhden järjestelmän, useimmiten GPS:n järjestelmän satelliitteja. 

Kuitenkin jo rakenteilla olevat järjestelmät pystyvät samaan aikaan näkemään 

miltei 50 satelliittia. Satelliittipaikannuksen toimivuus on heikkoa sisätiloissa, 

myös tiheissä metsissä näkyvyys saattaa olla heikko, koska satelliittien lähet-

tämä signaali ei pysty läpäisemään esteitä. (Poutanen 2016, 12–13.) 
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Kuva 1. Koodipaikannus 

 

Satelliittien avulla havaitut etäisyydet ovat se mihin paikannus perustuu. Satel-

liitin sijainnin avulla pystytään laskemaan paikka, jossa havaitsija eli kuvassa 

1 esiintyvä punainen piste on. Etäisyyttä satelliittien ja havaitsijan välillä voi-

daan mitata kahdella eri tavalla, koodilla tai kantoaallolla. Satelliitti lähettää 

signaalin avulla koodia, josta pystytään laskemaan signaalin kulkuaika havait-

sijaan. Kulkuajan perusteella saadaan selville etäisyys noin metrin tarkkuudel-

la. Koodipaikannusta käytetään navigointikäyttöön tarkoitetuissa vastaanotti-

missa, kuten auton navigaattoreissa ja älypuhelimissa. (Poutanen 2016, 12–

13.) 

 

Vaikka koodilla saatu tarkkuus riittäisikin hyvin moniin sovelluksiin, saattaa silti 

joskus olla tarvetta paremmalle tarkkuudelle. Tieto signaalin luotettavuudesta 

ja laadusta on myös joissakin tapauksissa tärkeää. Metriä tarkempaan tark-

kuuteen päästään, kun käytetään kahta vastaanotinta. Toinen vastaanottimis-

ta liikkuu havaitsijan mukana, toinen on tukiasemalla eli tunnetussa kiinteässä 

paikassa. Tukiaseman vastaanottimen todellista sijaintia verrataan vastaanot-

timen mittaamaan paikkaan. Mittausvirheestä välittyy tieto reaaliaikaisesti toi-
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selle vastaanottimelle radiolinkin, Internetin tai puhelinverkon välityksellä. Liik-

kuva vastaanotin vastaanottaa tiedon tehtävästä korjauksesta kunkin satelliitin 

etäisyyteen. Jos käytetään tukiasemien verkkoa pelkän yhden tukiaseman 

sijaan, saadaan korjaussignaali, joka lasketaan suoraan paikkaan, jossa ha-

vaitsija on. Tukiasemien verkkojen käyttäminen lisää korjauksen tarkkuutta 

sekä luotettavuutta, eikä tarkkuuteen vaikuta havaitsijan paikka. (Poutanen 

2016, 12–13.)  

 

Kantoaaltoa hyödyntämällä lasketaan satelliitin ja vastaanottimen väliset ko-

konaiset aallonpituudet, josta selviää satelliitin etäisyys. Etäisyystarkkuus kan-

toaallolla mitattuna on senttimetreissä, parhaimmillaan jopa millimetreissä. 

Kantoaallolla paikantaminen oli kuitenkin viime vuosituhannella vielä moni-

mutkaisen laskennan takia haastavaa. Laskentaa ei pystytty tekemään reaa-

liajassa, vaan se täytyi tehdä vasta jälkikäteen, kun mittaukset olivat päätty-

neet. (Poutanen 2016, 12–15.)  

 

 

Kuva 2. Kontrolliasemat ja NGA:n seuranta-asemat kartalla (Poutanen 2016, 20.) 
 

 

Kontrollikeskus sijaitsee Colorado Springsissä (kuva 2), josta johdetaan ja 

ylläpidetään kontrolliverkkoa. GPS-kontrolliasemat on merkitty kartalle ympy-

röillä ja NGA:n seuranta-asemat kolmioilla. Neljä maa-asemaa löytyy Diego 

Carciasta, Ascensionista, Kwajaleinista ja Havaijilta. Myöhemmin lisättiin 
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NGA:n seuranta-asemia, jotka löytyvät Australiasta, Argentinasta, Bahrainista, 

Ecuadorista, Englannista sekä Yhdysvalloista. (Poutanen 2016, 19–20.) 

 

2.2.2 Galileo 

GPS:stä poiketen Galileo on satelliittipaikannusjärjestelmä, joka on luotu sivii-

litoimintaa varten. Eurooppalaisessa Galileo-järjestelmässä on huomioitu mm. 

katkoton saatavuus ja luotettavuus, joita tarvitaan ilmailussa. Vaikka Galileo 

onkin siviilipaikannusjärjestelmä, on osa sen signaaleista vapaasti käytettävis-

sä. Kaksi testisatelliittia laukaistiin vuosina 2005 ja 2007. Ensimmäiset tuotan-

tosatelliitit saatiin taivaalle vasta useita vuosia testisatelliittien jälkeen. Galileo-

järjestelmän satelliitit nimetään lasten piirustuskilpailuiden voittajien mukaan 

(GPS Bites 2013). Vuonna 2018 laukaistaan taivaalle Anna-niminen satelliitti, 

suomalaistytön voiton kunniaksi. Anna-satelliitti tulee olemaan 25. satelliitti 

Galileo-järjestelmässä, joka nimetään piirustuskilpailun voittajan mukaan. (Eu-

ropean Commission 2013.) Vuoden 2016 lopussa Galileo-satelliitteja oli toi-

minnassa 18 kappaletta (Tekniikan maailma 2016). Satelliittien suunniteltu 

yhteismäärä on 30, kiertoradalle tulee siis vielä 12 satelliittia. 24 satelliittia tu-

lee jäämään aktiiviseksi (taulukko 1) ja kuusi jää varasatelliiteiksi, jotka kor-

vaavat tarvittaessa vikaantuneen satelliitin. (Fortune 2013.) Järjestelmän ra-

kentaminen onkin viivästynyt paljon odotetusta aikataulusta, mutta arvio val-

mistumisesta on viimeistään vuonna 2020. (Poutanen 2016, 25.) Tällä hetkellä 

palveluja voi käyttää laitteilla, jotka ovat yhteensopivia Galileon siruteknologi-

an kanssa. Ensimmäiset palvelut julkaistiin 14. joulukuuta 2016. Hätälähetti-

mien paikantaminen on helpottunut huomattavasti Galileon etsintä- ja pelas-

tuspalvelun ansiosta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016.) Yksi viidestä Gali-

leon tarjoamista palveluista onkin pelastus- ja etsintäpalvelu, jonka avulla 

käynnistetään pelastusoperaatiot tai paikannetaan hätätilanteet (Poutanen 

2016, 27). Myöhemmässä vaiheessa pelastuspalvelua kehitetään ja käyttäjä 

saa paluusignaalin. Paluusignaalin avulla hädässä oleva saa varmistuksen, 

että laite on paikannettu ja signaali on vastaanotettu. (Gustavsson 2016). 

Vuonna 2006 Euroopan komission julkaisemassa ”Vihreässä kirjassa” määri-

tellään Galileo-järjestelmälle myös neljä muuta palvelutyyppiä. Galileo tarjoaa 

vapaasti käytettävissä olevaa palvelua, sekä kaupallista palvelua erityistä suo-
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rituskykyä ja palvelun laatutakeita vaativille ammattikäyttäjille. Lisäksi palvelu 

sovelluksiin, jotka edellyttävät tietojen eheytyksen varmistamisen ja joita käy-

tetään ihmishenkien turvaamiseen. Viides Galileon palvelu on ”säännelty pal-

velu”, joka tulee vain viranomaiskäyttöön. (Poutanen 2016, 27.)  

 

Taulukko 1. GPS vs. Galileo 

 

 GPS Galileo 

Alkamisvuosi 1978 2011 

Satelliittien määrä 24 (18) 24 

Varasatelliittien määrä 7 6 

Satelliitin massa (kg) 1080 - 1816 700 – 732,8 

Ratatasoja 6 3 

Radan säde (km) 26 560 29 900 

Kiertoaika 11 h 58 min 14 h 4 min 

 

 

Järjestelmän suunnittelu- sekä rakennuskustannuksiksi on arvioitu jopa viisi 

miljardia euroa. Galileon ja GPS:n yhteiskäyttö tulee kuitenkin olemaan help-

poa, koska osa järjestelmien taajuuksista on samoja. Järjestelmän eliniäksi on 

arvioitu 15 vuotta. Satelliitit ovat sijoitettu kolmeen eri ratatasoon, kunkin satel-

liitin massa on noin 700 kilogrammaa ja kooltaan ne ovat 2,7 x 1,2 x 1,1 m3 

(ESA 2015). Galileossa radan säde on 29 990 kilometriä ja korkeus maanpin-

nasta on 23 600 kilometriä. Galileon satelliitit sijaitsevat siis korkeammalla 

kuin GPS:n satelliitit. Kiertoaikaakin Galileon satelliiteilta kuluu yli kaksi tuntia 

kauemmin. (Poutanen 2016, 25.) 
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Kuva 3. Galileon maa-asemat (Poutanen 2016, 26.) 

 

Globaalin lähetysasemaverkon avulla pidetään yhteyttä satelliitteihin. Kuvasta 

3 selviää Galileon maa-asemien sijainnit kartalla. Kaksi Galileo-järjestelmän 

kontrollikeskusta sijaitsee Oberpfaffenhofenisssa Saksassa ja Fucinossa Itali-

assa. Linkkiasemia on kaksi, Kiirunassa Ruotsissa sekä Kouroussa Ranskas-

sa. Kontrollikeskuksen päivittämistä ratatiedoista, kellokorjauksista sekä muis-

ta järjestelmän yleiseen toimivuuteen liittyvistä tiedoista lähtee linkkiasemien 

kautta tieto satelliiteille. Navigointitarkkuudeksi uskotaan kuutta metriä, mutta 

mikäli Galileota käyttää yhdessä GPS:n kanssa, tarkkuudessa päästään vä-

hintään neljään metriin. (Poutanen 2016, 26.) 

 

2.3 Paikannuksen hyödyntäminen hätätilanteissa 

Ihmisten turvallisuuden kehittämisessä on ruvettu hyödyntämään entistä 

enemmän paikannusta. Digian kehittämän 112 Suomi -mobiilisovelluksen 

avulla hädässä oleva saa avun nopeasti oikeaan paikkaan. Henkilön soittaes-

sa hätänumeroon kyseisen sovelluksen kautta, välittyy hänen tarkka sijaintitie-

tonsa automaattisesti hätäkeskukseen, jolloin hätäpuheluiden käsittely on no-

peampaa. Apu saadaan lähetettyä lähimmästä mahdollisesta yksiköstä ja apu 

saapuu paikalle entistä nopeammin. Tarkasti tiedossa olevan kohdesijainnin 
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löytäminen on helppoa. Hätäpuhelu on kuitenkin soitettava 112 Suomi  

-mobiilisovelluksen kautta, jotta sijainti saadaan välitettyä hätäkeskukseen 

puhelimen lähettämän paikannussignaalin avulla. (Hätäkeskuslaitos, 112 

Suomi -mobiilisovellus.) Kahdessa vuodessa sovellusta on ladattu yli miljoona 

kertaa ja hätäpuheluita on soitettu noin 50 000 kappaletta sovelluksen kautta. 

Sovellukseen suunnitellaan uusia ominaisuuksia, kuten kuvan lähettämismah-

dollisuutta hätäkeskukseen. Helppokäyttöisyys on kuitenkin pääosassa, jotta 

käyttö- ja latauskynnys pysyisi alhaisena (Etelä-Suomen Sanomat 2017). 

 

Kaikkiin uusiin 31.3.2018 jälkeen valmistettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 

tulee satelliittipaikannusjärjestelmä sekä datayhteys. Järjestelmä kantaa ni-

meä eCall, jonka ainoa tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä. Ecall-

hätäpuhelujärjestelmä tarjoaa sijainti- ja aikatietoja onnettomuuden sattuessa 

(Liikenne- ja viestintäministeriö, 2016). Auto ottaa itse automaattisesti yhteyttä 

hätäkeskukseen, jos ajoneuvon anturit havaitsevat vakavan onnettomuuden. 

Yksi hälytyksen aktivoitumisen syy voi olla esimerkiksi turvatyynyn laukeami-

nen. Törmäyshälyttimet lähettävät tiedon sopivimpaan hätäkeskukseen. Da-

tayhteyden avulla auto pystyy lähettämään hätäkeskukseen paikkatiedon, au-

ton runkonumeron sekä törmäysajan, mikäli kukaan autossa olijoista eivät 

pysty kommunikoimaan hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Autoihin asennet-

tavan manuaalipainikkeen avulla hälytys voidaan tehdä esimerkiksi sairaskoh-

tauksen sattuessa. (Hätäkeskuslaitos, Uusi tekniikka.) Ecall-järjestelmän us-

kotaan nopeuttavan avunantoyksikön reagointiaikaa 50–60 prosenttia. (Ahtiai-

nen 2017.) Uuden hätäkeskustietojärjestelmä Erican viivästyminen vaikuttaa 

myös eCall-järjestelmään. Hätäkeskuslaitoksella on valmius ottaa eCall-

hätäviestejä 1.10.2017 alkaen. Hälytykset kuitenkin ohjataan poikkeuksellisel-

la tavalla aluksi vain kahteen tai yhteen hätäkeskukseen. Myöhemmin hätä-

viestejä vastaanotetaan kaikissa hätäkeskuksissa, joihin hätäviestit ohjataan 

sijainnin mukaan. (Palomaa 2017.) Ecall-palvelun uskotaan vähentävän Suo-

messa vuosittaisia liikennekuolemia neljästä viiteen prosenttiin. Suunnitteilla 

on myös hätäviestipalvelu raskaille ajoneuvoille sekä kaksipyöräisille. (Trafi 

2017.) 
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Paikantimet, jotka ovat suunniteltu erityisesti henkilöiden seurantaa ja turvalli-

suutta ajatellen, saattavat sisältävät turvanapin. Henkilöpaikanninta voi myös 

käyttää arvotavaroiden, kuten moottoripyörän tai auton seurannassa. Matka-

tavaroihin paikantimen piilottaminen on helppoa, näin voidaan paikantaa mat-

katavarat ja saada varmuus, etteivät tavarat joudu vääriin käsiin. Paikannus-

laitteita sijoitetaan yhä huomaamattomampiin paikkoihin, kuten kengän pohjal-

lisiin, jotta pystytään seuraamaan esimerkiksi muistisairaita (ePressi 2017). 

Lemmikin liikkeitä voidaan seurata kiinnittämällä paikannin vaikka kaulapan-

taan. Hätätilanteissa turvanapillinen paikannin toimii henkilökohtaisena turva-

paikantimena sekä ryöstöhälyttimenä. Turvapainiketta painamalla voidaan 

ilmoittaa, ettei kaikki ole kunnossa. Tällöin ilmoitus sijainnista toimitetaan lä-

himmän omaisen matkapuhelimeen. Yepzonin Freedom -seurantalaitteen 

avulla voidaan seurata sovelluksen kautta henkilöiden tai tavaroiden sijainteja 

ja etäisyyksiä kohteeseen. Sovelluksen avulla saadaan myös reitti paikannet-

tavan luokse. Paikannettava kohde saadaan selville jopa muutaman metrin 

tarkkuudella. Huonoissa olosuhteissa etäisyystarkkuus jää noin puoleentoista 

kilometriin. (Ylönen 2017.) 

 

3 RAHDIN SEURANNAN VAIHTOEHDOT 

Tulevissa luvuissa tutustutaan erilaisiin markkinoilta löytyviin paikannus- ja 

seuranta vaihtoehtoihin. Lisäksi käydään läpi, kuinka RFID ja viivakoodi toimii 

osana logistiikan toimitusketjua. Tekstissä tuodaan esille myös ajoneuvojen- 

tai konttien seurannan hyödyt ja mahdollisuudet. 

 

3.1 GPS-paikannin 

Yepzon ONE -paikannuslaite on yksi vaihtoehto langattomaan paikannuk-

seen. Sen avulla voidaan paikantaa mm. ihmisiä ja omaisuutta. Kohdetta seu-

rataan älypuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Yepzon App -sovelluksen 

lataaminen onnistuu ilmaiseksi iOS- ja Android-älypuhelimille sekä tableteille 

Googlen, Windows Phonen ja Applen sovelluskaupoista. Sovelluksen lataa-

minen onnistuu, vaikka paikannuslaitetta ei omistaisikaan. Rekisteröitymisiä 

tai salasanoja ei tarvita, ellei haluta luoda kuukausiveloitteista sopimusta. 

Toistaiseksi seurantaa ei voi suorittaa tietokoneen kautta, mutta sellainen on 
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kuitenkin suunnitteilla. Sisäänrakennetun SIMin, GSM-modeemin ja GPS-

vastaanottimen avulla Yepzon hyödyntää GPS- ja GLONASS-

satelliittipaikannusjärjestelmiä (Yepzon 2017b). Yepzon Appissa voidaan käyt-

tää satelliittikuvaa tai puhelinvalmistajan omaa karttaa esimerkiksi Android-

puhelimissa Google-karttapalveluita. Satelliittikuvamoodissa tarkkuus vaihte-

lee huomattavasti puhelimien ja paikkakuntien välillä. (Yepzon 2017a.) 

 

Sovelluksen ominaisuuksia ei pääse käyttämään ennen kuin Yepzon-

paikannin on paritettu puhelimeen tai toinen henkilö on jakanut paikantimen 

käyttöoikeuden.  Käyttöoikeuksien jakamiseen on useita eri vaihtoehtoja riip-

puen käyttöjärjestelmästä, sähköposti on kuitenkin jakotavoista suositelluin. 

Yepzon ONE -paikantimen liittämiseen tarvitaan NFC- tai Bluetooth Smart  

-ominaisuus. Mikäli laitteessa ei ole kyseisiä ominaisuuksia, voidaan laitteen 

liittämisessä käyttää ulkopuolisen henkilön puhelinta, josta kyseinen ominai-

suus löytyy. Kun pariliitos on saatu tehtyä, voi hallinnan jakaa sähköpostilla 

omaan puhelimeen, jonka jälkeen pariliitoksen tehneen henkilön käyttöoikeu-

det on poistettavissa helposti. Jokaisella käyttäjällä on tasavertaiset käyttöoi-

keudet, täten jokainen voi poistaa muiden käyttäjien käyttöoikeuksia. Käyttöoi-

keudet poistuvat myös Yepzon App -sovelluksen poistamisen jälkeen. Käyttö-

oikeudet on hyvä olla vähintään kahdelle käyttäjälle, jotta oikeuksia on helppo 

jakaa uudelleen. Viimeisenkin käyttäjän poistamisen jälkeen on Yepzon kuin 

uusi laite, jolloin se tulee liittää puhelimeen uudestaan NFC- tai Bluetooth-

ominaisuutta käyttäen. Yhdellä puhelimella voi seurata niin montaa paikannin-

ta kuin haluaa, myös yhtä paikanninta voi seurata rajaton määrä käyttäjiä. Re-

setointilinkin luominen mahdollistaa laitteen uudelleenasennukset, puhelimen 

kadotessa tai applikaation poistettua. Resetointilinkkinä toimii sähköpostiviesti, 

josta Yepzon palautetaan alkutilaan, jonka jälkeen parittaminen onnistuu uu-

teen puhelimeen. Palautuslinkki toimii niin kauan, kun käyttöoikeudet ovat 

olemassa kyseisellä käyttäjällä. Datan kuluessa loppuun laite sammuu, mikäli 

dataa ei osteta lisää. Yli puoli vuotta käyttämättömänä olleen laitteen GSM-

liittymä saattaa lakata toimimasta. (Yepzon 2017a.) 

 

Kooltaan Yepzon One -paikannin on 85 x 45 x 17 millimetriä ja painoa kysei-

seltä laitteelta löytyy vain 46 grammaa. Paikannin kestää vettä, likaa ja iskuja, 



17 

mikä takaa toimivuuden myös hieman kovemmassa käytössä. Akun kestoksi 

on kuvattu viikosta kuukausiin riippuen sovellusasetuksista. (Yepzon 2017b.) 

Akku latautuu täyteen varaukseen täysin tyhjästä noin kahdessa ja puolessa 

tunnissa. Akunkestoon pystyy helposti vaikuttamaan muuttamalla yhteydenot-

tovälejä; mitä harvempi yhteydenottoväli, sitä vähemmän akun ja datan kulu-

tusta. Pakkanen lyhentää myös akunkestoa, mikä onkin yleinen ongelma 

pienelektroniikkalaitteissa. Myöskään akun lataaminen ei turvallisuussyistä ole 

mahdollista, jos lämpötila on nollan alapuolella. Laitetta ei voi laittaa pois pääl-

tä vahingossa tai tahallaan, koska siinä ei ole lainkaan painikkeita. Paikannin 

voidaan kuitenkin tarvittaessa sammuttaa sovelluksen kautta. Yepzon-

paikanninta ladataan verkkovirtalaturilla tai tietokoneen USB-portin kautta. 

Mikro-USB-liitin sijaitsee laitteen kumitulpan alla, suojassa lialta ja vedeltä. 

(Yepzon 2017a.) 

 

Yepzon One -paikanninta hallitaan mobiilisovelluksella, josta käyttäjä näkee 

laitteen sijainnin ja saa paikannettua laitteen tarkasti. Sovelluksesta hallitaan 

yhteydenottoväliä eli millaisella viiveellä tarkan paikannuksen voi käynnistää. 

Tarkan paikannustiedon saa sitä nopeammin, mitä lyhyempi yhteydenottoväli 

on. Täytyy kuitenkin muistaa, että mitä pidempi yhteydenottoväli on, sitä kau-

emmin akku kestää ja sitä vähemmän kuluu dataa. Laitteelle voidaan asettaa 

erikseen yhteydenottovälit liikkeessä- ja lepotilaan, oletuksena päivitysaikavä-

lit ovat viisi minuuttia ja lepotilassa kuusi tuntia. Pelkän sijainnin tarkkuus pe-

rustuu oletuksena GSM-verkon tukiasemiin. Tällöin tarkkuus on sadoista met-

reistä muutamiin kilometreihin riippuen paikasta. Taajamissa tarkkuudessa 

päästään usein parempiin lukemiin kuin haja-asutusalueilla tai maaseudulla. 

Matkapuhelintukiasemien lisäksi Yepzon käyttää GPS-satelliittipaikannusta 

sekä Bluetooth Smart – signaaliin perustuvaa paikannusta. Paikannuslaite 

valitsee parhaan paikannustavan sijainnin ja tilanteen mukaan. Kun laitteelta 

pyydetään tarkka sijaintitieto, saa tiedon seuraavan kerran, kun yhteydenotto 

aktivoituu. Esimerkiksi jos laitteen yhteydenottoväliksi on asetettu 15 minuut-

tia. Edellinen yhteydenotto paikantimen ja sovelluksen välillä on tapahtunut 

kello 10.00. Käyttäjä painaa kello 10.10 ”Paikanna tarkasti” –kuvaketta Yep-

zon App –sovelluksesta. Tällöin Yepzon aloittaa paikannuksen viiden minuutin 

kuluttua eli käyttäjä saa tarkan tiedon paikantimen sijainnista kello 10.15. Laite 
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menee lepotilaan oltuaan liikkumatta 30 minuuttia, tällöin paikannus alkaa heti 

liikkeelle lähdön jälkeen. Sijaintitiedon tarkkuudessa päästään parhaimmillaan 

kolmesta neljään metriin. Bluetooth Smart -teknologian avulla voidaan paikan-

taa Yepzon Bluetooth-signaalin kantaman sisällä eli noin 50 metrin alueella 

häiriöttömissä olosuhteissa. Kartan yläreunassa näkyy paikannuslaitteen 

Bluetooth -signaalin voimakkuuden ilmaiseva palkki. Palkkia seuraamalla ja 

liikkumalla rauhallisesti eri suuntiin, voidaan päätellä missä päin paikannuslai-

te on signaalin voimakkuuden perusteella. (Yepzon 2017a.) 

 

Yepzon One -paikannuslaitteen GPS-vastaanotin on hyvin herkkä, mutta silti-

kään sijaintia ei välttämättä saada sisätiloissa tai esimerkiksi parkkihalleissa, 

koska rakennusten seinät ja katot vaimentavat satelliittien signaaleja. Sisäpai-

kannuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää Bluetooth-teknologiaa. Usean pai-

kannuksen jälkeen saatetaan saada myös GPS-sijainti sisätiloista. Hyvin heik-

kojen signaalien perusteella sijainnin laskeminen on hidasta ja saattaa vaatia 

usean yrityksen. Paikannus toimii oletuksena EU:n sekä USA:n alueella, li-

säksi oletusalueeseen kuuluu Norja, Sveitsi ja Islanti. Oletusalueella dataa 

ostetaan megabiteissä, perusasetuksilla 5MB vastaa noin 1 kuukauden käyt-

töä. Sovelluksen datatankista näkee kulutetun datamäärän laitetta kohden ja 

dataa voi ostaa tarvittaessa lisää. (Yepzon 2017a.) Oletusalueet eivät kuiten-

kaan rajoita sitä, että paikanninta ei voisi käyttää esimerkiksi Kiinassa tai Afri-

kassa, sillä normaalin dataoston lisäksi on ostettavissa verkkovierailuaikaa. 

Verkkovierailuaikaa voidaan ostaa kahdesta päivästä 28 päivään asti, hinta 

määräytyy verkkovierailumaan sijainnin ja päivien mukaan. (Yepzon 2017c.) 

 

Yepzon-tuoteperheeseen lanseerattiin vuonna 2016 lisäksi Yepzon Coco sekä 

Yepzon Freedom. Yepzon Freedom -paikanninta käytetään enimmäkseen 

paikantamaan ja turvaamaan ihmisiä. Paikannin toimii pelkkänä hälytysnappi-

na tai paikantimena, sitä voidaan käyttää myös samanaikaisesti paikantimena 

ja hälytysnappina. Yepzon Coco tarjoaa paikannusmahdollisuuksia teollisuu-

den tarpeisiin. Laitteen avulla on mahdollista paikantaa kuljetus, havaita vaa-

ratekijöitä sekä tarkkailla lastin olosuhteita. Cocoa markkinoidaan kertakäyt-

töisenä paikannuslaitteena. Yepzon Coco -tuotteiden oli määrä tulla myyntiin 

EU:n alueelle ja Yhdysvaltoihin vuoden 2016 aikana. Silti Coco-paikantimet 
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ovat kiven alla, suomalaisilla sivustoilla ei ole myynnissä yhtään Yepzon Coco 

-paikanninta. (Kauppalehti 2016.) Uskon, että tulevaisuudessa paikanninvali-

koima laajentuu ja monipuolistuu kysynnän kasvaessa. 

 

3.2 RFID ja viivakoodit osana logistiikkaa 

RFID-tunnistetta ja viivakoodia käytetään kuljetus- tai varastointiyksiköiden 

yksilöimisessä. Uniikin koodin tai tunnisteen avulla toimituksen seuranta ja 

jäljitys onnistuu toimitusketjun alusta loppuun asti. Serial Shipping Container 

Code (lyhennettynä SSCC) tunnistenumeron viivakoodi liitetään usein jo tuo-

tantolinjalla valmistettuihin pakkauksiin. Viivakoodin avulla pystytään jo val-

mistus- ja varastointivaiheissa helpottamaan erilaisia toimintoja. Tavaran kul-

jettajan kannalta SSCC-koodin käyttö tekee tavaroiden jäljittämisestä ja käsit-

telystä nopeaa. Tavaran saapuessa vastaanottajalle pystytään koodin avulla 

vertaamaan saapuneiden tavaroiden ja tilattujen tavaroiden määriä sekä oi-

keellisuuksia. Viivakoodeja pystytään hyödyntämään monipuolisesti yksittäis-

pakkauksissa, kuljetusyksiköissä, varastoinnissa, rahdin seurannassa, sekä 

laajasti myös logistiikan muilla osa-alueilla. Standardimuotoinen tunnistenu-

mero takaa yhdenmukaisen koodin, jolloin maailmanlaajuisesti tietojärjestel-

mät osaavat lukea SSCC-koodin oikein. (Tieke s.a. SSCC koodin käyttö.) 

 

SSCC-koodin käyttö alkaa toimitusketjussa siitä, kun lähetystiedot ilmoitetaan 

seuraavalle toimijalle. Lähetystietoina toimivat lastaustiedot eli tieto siitä, mitä 

lastattiin. Tiedot siis saattavat tässä vaiheessa poiketa esimerkiksi määrältään 

siitä, kuinka paljon tavaraa tilattiin. Tilauksen, laskutuksen tai vaikka poik-

keaman tiedot kulkevat sähköisesti (EDI) koko toimitusketjun ajan. Viivakoodia 

hyödynnetään aina sisäisen ohjauksen kautta vastaanottajalle asti. Vastaanot-

tajan päässä verrataan saapuneen tavaran tietoja ennakkotietoon. SSCC-

koodi luetaan toimitusketjun aikana aina, kun siirrytään organisaatiorajoista yli. 

Jos viivakoodeja hyödynnetään yrityksen sisäisessä ohjauksessa, koodeja 

voidaan lukea organisaatiorajojen sisällä tarvittaessa useaan kertaan. SSCC-

koodi pysyy muuttumattomana läpi logistisen yksikön elinkaaren. Jos yksikön 

sisältöä muutetaan, esimerkiksi määriä vähennetään, niin yksikölle täytyy an-

taa uusi koodi. SSCC-koodin käyttöön yrityksellä tulee olla GS1-yritystunniste, 
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joka on maksullinen. Hinta muodostuu myöntämismaksusta sekä vuosittaises-

ta käyttömaksusta. (Tieke s.a. SSCC koodin käyttö.) 

 

Kansainvälisessä ISO -standardin mukaisessa osoitelapussa on myös hyö-

dynnetty SSCC-koodia. Kolliosoitelappu toimii linkkinä rahtikirjan ja kollin välil-

lä. Kolliosoitelapusta löytyy tarvittavat tiedot, joita tarvitaan mahdollistamaan 

luotettava kuljetus perille asti. Lapun sijainti kollissa on ensisijaisesti kollin si-

vulla, jotta sen lukeminen on mahdollisimman helppoa. Virheelliset tai epäsel-

vät tiedot kollilapuissa aiheuttaa kuljetusvaikeuksia. Puutteellisten tietojen sel-

vittäminen vie aikaa ja rahaa, kolli voi myös jäädä toimittamatta. Jos yrityksellä 

ei ole omaa kolliosoitelappua käytössä, voivat he käyttää standardoitua kol-

liosoitelappua. Kollilapun pakollisia tietoja ovat: mistä mihin kolli on matkalla, 

kolliluku, paino sekä SSCC, viivakoodi ja sovellustunnus. (Tieke s.a. Standar-

doidun kolliosoitelapun käyttö). 

 

Radio Frequency Identification eli RFID -tekniikkaa hyödynnetään havain-

noidessa, tunnistaessa tai yksilöidessä tuotteita tai asioita. RFID-tunnisteita 

voisi kuvailla langattomina muistilaitteina, joihin tallennetaan tietoja. Tunnis-

teen tiedot luetaan RFID-lukijalla käyttäen radioaaltoja. RFID toimii viivakoodin 

lailla, mutta tunnistaminen onnistuu ilman katsekontaktia tunnisteeseen. Kes-

tävyyden kannalta RFID-tunnisteet ovat parempi vaihtoehto, kuin viivakoodit. 

Lisäksi tunnisteen sisällön muuttaminen onnistuu, kun taas viivakoodin tieto-

jen muuttaminen onnistuu vain tulostamalla uuden viivakoodin. Vuosikymme-

nien ajan RFID-tekniikkaa on käytetty arkisissa asioissa, kuten matkakorteis-

sa, kulkuavaimissa ja lemmikkieläinten mikrosiruissa. Nykyään RFID on yleis-

tynyt myös teollisuudessa. Tavaravirtojen seuraaminen, tuotannon tehostami-

nen sekä laadunvalvonta ovat osa-alueita, joissa RFID-tekniikalla voidaan 

saada aikaan suuria hyötyjä. (RFIDLab s.a.) RFID-tunnisteen sijoittaminen 

onnistuu jo tuotteen valmistusvaiheessa, mutta se voidaan lisätä myös jäl-

keenpäin tarralla (Riffid s.a.). 
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3.3 Ajoneuvokohtainen seuranta 

Yritysten ajoneuvokohtaista seurantaa pyritään usein miten hyödyntämään 

sähköisissä ajopäiväkirjoissa, matkalaskuissa tai huoltoautojen sijainnin seu-

rannassa. Yleisesti ajoneuvojen seurantaa käytetään viranomaisten sekä yri-

tysten toiminnan parantamiseen ja helpottamiseen (Rönty 2015). Työnantaja 

saa seurata työntekijöidensä käyttämien ajoneuvojen sijainteja työaikana. Tie-

toja ei saa kerätä työntekijän vapaa-aikana, koska tämä loukkaa hänen yksi-

tyisyyden suojaansa. Kyseisen ongelman voi poistaa valitsemalla paikantimen 

ja ajopäiväkirjan, joka voidaan kytkeä tarvittaessa pois päältä. Työntekijän 

sammuttaessa laitteen luokitellaan silloin ajetut ajot yksityisajoksi. Laitteen 

ollessa päällä työnantaja saa tietoa ajoneuvon liikkeistä ajoneuvon ollessa 

käytössä työaikana. Laitteen ollessa hankittu vain matkalaskujen tekemiseen 

voidaan yksityisyyden suojaa pitää yllä myös toisella tavalla. Kaikki laitteen 

välittämät tiedot menevät ensin työntekijälle, joka poistaa tiedoista omat ajot, 

jolloin työnantajalle jää vain työajalla ajettujen ajojen tiedot. (Myynnin ja mark-

kinoinnin ammattilaiset 2015.) 

 

Jos paikannuslaite hankitaan työajan seurantaa varten, täytyy syy olla perus-

teltu (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 2015). Myös työntekijältä täytyy 

varmistaa, että työajanseuranta sopii hänelle. Huoltoyhtiöille on tärkeää tietää 

ajoneuvojensa sijainti asiakaspalvelun helpottamisen vuoksi. Jätteenkulje-

tusautojen paikantimen avulla saadaan selville, millä kiinteistöillä on jo käyty ja 

minne täytyy vielä mennä. Palo- ja pelastustoimelle autojen sijainnin tietämi-

nen saattaa pelastaa ihmishenkiä. Pelastustoimessa paikantamista käytetään 

toiminnan ohjaamiseen. Sijaintitietojen avulla saadaan hädässä olevalle apua 

lähimpänä olevasta yksiköstä. (Rönty 2016.) 

 

Paikantimia voidaan hankkia myös taloudellisista syistä. Suoria hyötyjä saa-

daan, kun tieto ajoneuvon viimeisimmistä liikkeistä on selvillä, kun uusi keikka 

tulee. Tarvittaessa paikantimen keräämistä tiedoista voidaan todistaa asiak-

kaalle ajetut kilometrit ja kellonajat, jos niissä on ollut maksavan asiakkaan 

mielestä epäselvyyksiä. Todellisia kilometrejä voidaan hyödyntää myös työn-

tekijän palkanlaskussa. (Meta Trak 2017.) Asiakaspalvelu helpottuu ja tieto 
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siitä, kuinka nopeasti ajoneuvo on kohteessa, antaa luotettavuutta ja varmuut-

ta yrityksen toiminnasta. Tyhjänä ajoa vähentävää paikannusjärjestelmää on 

käytetty jo yli 10 vuotta. Logistiikassa tämä vähentää yrityksen turhia kuluja, 

nopeuttaa toimimista ja säästää yrityksien sekä asiakkaiden aikaa. Paikannin 

ei tuo pelkästään taloudellisia hyötyjä. Paikannusjärjestelmää käytetään myös 

raskaan kuljetuskaluston puolella tuomaa turvallisuushyötyjä. Apu saadaan 

lähetettyä heti oikeaan paikkaan, jos kuljettajalle sattuu jotakin. Varkaustilan-

teissa paikannuksesta on suuri apu. Tieto ajoneuvon liikkeistä ja nykyisestä 

sijainnista helpottaa varkaan kiinniottamista. (Rönty 2016.) 

 

Useat ajoneuvon seurantaan suunnitellut paikantimet pystyvät myös seuraa-

maan kuljettajan ajotapaa. Tiedoista selviää, jos kuljettaja on ajanut ylinopeut-

ta. Ylinopeus ja hurjastelu liikenteessä ei tuo hyvää kuvaa yrityksestä. Ag-

gressiivisella ajotavalla on huonot vaikutukset myös ajoneuvon kuntoon ja 

polttoaineen kulutukseen. Mitä suurempi ajoneuvon massa on, sitä herkempi 

ajoneuvo on kulumiselle aggressiivisessa ajossa. Seurantalaitteella voidaan 

laskea ajoneuvon ajotavan perusteella, kuinka taloudellisesti kukakin on aja-

nut. Ajotavan taloudellisuudella voidaan palkita työntekijöitä, mikä motivoi hei-

tä ajamaan ympäristöystävällisemmin. Kun työntekijät tietävät ajoneuvoissa 

olevista seurantalaitteista, he tekevät jopa 25 prosenttia enemmän töitä. Tämä 

tuo merkittäviä säästöjä yritykselle ja lisää työntekijöiden työtehokkuutta. (Me-

ta Trak 2017.) 

 

Reaaliaikaiset sijaintitiedot saadaan ja ikäviltä katkoksilta vältytään, kun laite 

käyttää sekä GPS- että Glonass-satelliitteja. Jos verkkoyhteyksiin tulee häiriö, 

takaa sisäinen muisti tiedon säilymisen ja siirtymisen myöhemmin talteen 

eteenpäin. Tietoja pystytään tarkastelemaan Internetin kautta, josta tiedot on 

mahdollista tallentaa esimerkiksi Excel-muotoon. Käsin tehtävä työ vähenee, 

kun tiedot siirtyvät automaattisesti sähköisessä muodossa talteen. (Maxtech 

s.a.) Ajoneuvojen seurantaan tarkoitetun GPS-seurantalaitteen voi liittää myös 

työkoneisiin. Laitteen asennus tapahtuu tupakansytytinliitännän, OBD-

liitäntään tai kiinteän asennuksen kautta. Seurantalaite siis vaatii jatkuvan vir-

ran lähteen. (Navicom s.a.) 
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Lisävarusteita on tarjolla helpottamaan toimintaa esimerkiksi isommissa yri-

tyksissä, joissa samalla ajoneuvolla on useampi kuljettaja. Kirjautumislätkällä 

voidaan tarkastella eri käyttäjien ajamista ja tunteja. Lätkän avulla kuljettaja 

kirjautuu ajoneuvoon, jolloin tiedot siirtyvät oikealle käyttäjälle. Kuljetusyrityk-

sissä tilavalintapainikkeet on oiva lisävaruste tuomaan tehokkuutta ajojärjeste-

lijän työhön. Tilavalintapainikkeiden avulla kuljettaja valitsee työtilan, joita ovat 

esimerkiksi ”lastaus” tai ”tauko”. Ajojärjestelijä näkee kaikkien ajoneuvojen 

tilan, jolloin työt toimistolla sujuvat ripeämmin. (Navicom s.a.) Useimmissa 

ajoneuvon seurantaa tarjoavissa yrityksissä on kuukauden ilmainen kokeilu-

mahdollisuus, jota kautta asiakas voi löytää juuri omaan tarkoitukseen sopi-

vimman ratkaisun. Hinnat vaihtelevat suuresti riippuen valituista ominaisuuk-

sista ja palvelun tarjoajasta. 

 

3.4 Konttien seuranta 

Konttiliikenteestä on tullut valtava osa maailmankaupan kappaletavarakulje-

tuksia, jopa 95 prosenttia kuljetuksista tapahtuu konteissa. Merirahtikontti on 

mahdollistanut erilaisten tuotteiden pääsyn maailmanmarkkinoille aiempaa 

helpommin. Ensimmäisiä metallilaatikoita käytettiin Yhdysvaltain rautatieyhti-

öissä rahdinkuljettamistarpeisiin vuonna 1929. Merirahtikontit pääsivät en-

simmäisen kerran laivaan vuoden 1956 keväällä McLeanin johdosta. Seitse-

män vuotta tämän jälkeen Suomeen saapui ensimmäiset merirahtikontit. Kont-

tiliikenne kasvaa vuosittain lähes 10 prosenttia. Nyt meriliikenteessä on käy-

tössä arviolta noin 20 miljoonaa konttia ja kasvu vain jatkuu. (Finncontainers 

s.a.) 

 

Konttien yksilöinti ja seuranta on tärkeää lähettäjälle, vastaanottajalle, kuljetta-

jalle, kontin käsittelijöille, sekä kaikille, jotka ovat tekemisissä rahtikäytössä 

olevan kontin kanssa. Kontin yksilöinti helpottaa toimimista paperitöissä, tun-

nistamisessa ja käsittelyssä. Jos kontteja ei olisi yksilöity tai merkitty, niin sa-

tamat olisivat täynnä teräskontteja ilman tietoja kontin omistajasta, määrän-

päästä tai sisällöstä. Kontit yksilöidään kirjain-/numeroyhdistelmillä, jotka löy-

tyvät konttien sivuista sekä päädyistä. Kyseinen merkintästandardi sai alkunsa 

vuonna 1996, jolloin saatiin yhdenmukaistettua merikonttien yksilöinti ympäri 
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maailmaa. Tunnuksen kolme ensimmäistä kirjainta kertoo kontin omistajan. 

Uniikin koodin myöntää BIC (Bureau International des Containers et du 

Transport Intermodal). Neljäs kirjain kertoo kontin mallin, esimerkiksi Z tarkoit-

taa perävaunuille ja alustalle soveltuvaa konttia. Kontin rekisteröintitunnus-

ta/sarjanumeroa kuvataan kuudella numerolla. Viimeinen numero rekisteröinti-

tunnuksen jälkeen on tarkastusnumero, jonka avulla pystytään tarkastamaan 

omistajan koodi, mallisarjan sekä rekisteröintinumeron oikeellisuus. Useimmat 

kohdemaat tai laivayhtiöt eivät suostu käyttämään konttia rahtikäytössä, mikäli 

tarkastusnumero puuttuu tai numerosarja ei ole täydellinen. (Konttivinkki 

2016.)  

 

Konttien digitaalinen seuranta tuo vastaanottajalle ja lähettäjälle suuria hyöty-

jä. Newsteo Tracker on yksi konttiseurannan mahdollistaja, joka tarjoaa useita 

erilaisia laitemalleja rahdin seurantaan.  Fyysiset mittaukset voidaan proses-

soida ja tallentaa 9–24 kuukauden ajalta, jonka mikroprosessori ja flash-muisti 

mahdollistaa. Laitteeseen muutetaan tarvittavat asetukset, jonka jälkeen laite 

aktivoidaan ja kiinnitetään konttiin, ennen lähetyksen matkaamista eteenpäin. 

Kuljetuksen aikana laite mittaa sekä tallentaa tietoja kuljetuksen aikana, kuten 

rahdin lämpötilaa, kosteutta sekä altistumista valolle eli sitä kun kontti ava-

taan. Iskut ja vapaan pudotuksen korkeus jää myös laitteen muistiin. Lämpöti-

laa laite mittaa määritellyin mittausvälein. Tietona tallentuu sen hetkinen läm-

pötila, mittausaika sekä paikannustieto eli missä kontti on ollut sillä hetkellä, 

kun kyseinen lämpötila on mitattu. Voimakkaan iskun kohdistuessa konttiin, 

saadaan tieto iskun voimakkuudesta sekä milloin ja missä isku on tapahtunut. 

Mittaustulokset puretaan langattomasti tietokoneelle, jotta kuljetusta voidaan 

analysoida ja raportoida. Tietojen siirtäminen onnistuu myös avaamatta kont-

tia. Jos kuljetuksessa on huomattu kuljetusvaurio, on siitä eteenpäin infoami-

sesta tehty helppoa. Vakuutusyhtiölle voidaan tulostaa suoraan raportti tieto-

koneelta, raportista nähdään suoraan kaikki kuljetusvauriosta saadut tiedot. 

Kun mittaustulokset on saatu siirrettyä koneelle, on Newsteo Tracker mahdol-

lista deaktivoida eli laittaa lepotilaan säästämään paristoja ennen seuraavaa 

lähetystä. (Timeless 2016.) 
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4 REFRAK OY 

Vuonna 1983 perustettu yritys Refrak Oy toimii tulenkestävän rakentamisen 

alalla. Toimisto, varasto sekä tuotanto sijaitsevat Hovinsaarella Kotkassa. 

Toimistossa työskentelee noin kymmenen henkilöä, asentajien ja varastotyön-

tekijöiden määrä vaihtelee vuoden ajan mukaan. Kesä on parasta sesonkiai-

kaa Refrak Oy:lle ja silloin yrityksen palveluksessa on yli 50 työntekijää. (Ref-

rak Oy 2005a.) Liikevaihto vuonna 2016 oli yli 4,2 miljoonaa euroa. Yritys on 

sijoittunut 24. sijalle Kymenlaakson Menestyjät-listalla. (Kauppalehti 2016.) 

Refrak Oy:n asiakkaita ovat mm. energianteollisuuden, sellu- ja paperiteolli-

suuden, terästeollisuuden, kemianteollisuuden yritykset, lukuun ottamatta ma-

teriaaliostajia, pienasiakkaita ja sahoja (Refrak Oy 2005a). Tyypillisiä työ- ja 

asennuskohteita ovat kattilalaitoksien erilaiset kattilat, teräs- ja metalliteolli-

suuden uunit ja senkat, lämpökäsittelyuunit, meesauunit ja kuumailmakehitti-

met (Refrak Oy 2005b.)Yrityksen markkina-alue laajentuu jatkuvasti, projekte-

ja on tarjolla myös Euroopan ulkopuolella. Päämarkkina-alueena toimii kuiten-

kin Suomi, Skandinavia sekä Baltian maat. (Refrak 2005a). Refrak Oy on eri-

koistunut tulenkestävien rakenteiden suunnitteluun, jossa asiakas saa alusta 

alkaen itse suunnitellun ratkaisun. Palveluihin kuuluu myös tarkastuspalvelu, 

jossa tulenkestävien rakenteiden kunto tarkastetaan ja tarkastuksista raportoi-

daan yksityiskohtaisesti valokuvineen ja korjaustarpeineen. Tarkastuksen poh-

jalta yritys tarjoaa tarvittaessa korjaustöitä. (Refrak Oy 2005d.) 

 

Yritys suorittaa tulenkestävien materiaalien asennustöitä, asentaa uudiskoh-

teita sekä tekee korjausasennuksia kaikissa kohteissa, jossa vaaditaan korkei-

ta lämpötiloja. Refrak Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään työmenetelmiään ja 

etsimään uusia ratkaisuja. Teollisuudessa prosessin yllättävä pysähdys aihe-

uttaa usein suuria kustannuksia, siksi Refrak Oy:n asennustiimi onkin lähtö-

valmis myös öisin ja viikonloppuisin, mikäli tilanne sen vaatii. Yritys pyrkii vält-

tämään odottamattomia huoltoseisokkeja kuntotarkastusten, vuosihuoltosopi-

musten ja säännöllisen yhteydenpidon avulla. Refrak Oy:n valtteina on nopeus 

ja joustavuus, siitä heidät myös tunnetaan. Yritys tarjoaa myös asiantuntevaa 

asennusvalvontaa, jonka avulla varmistetaan, että työt sujuvat suunnitellusti ja 

aikataulun mukaisesti. (Refrak Oy 2005c.) 
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Samoissa tiloissa Refrak Oy:n kanssa toimii sen liiketoimintayksikkö Rojo 

Machines Finland (Refrak Oy 2005a). Rojon historia alkoi 1940-luvun alussa 

Ruotsissa. Refrak Oy osti vuonna 2004 rakennus- ja tulenkestävän alan am-

mattilaisille valmistettavia korkeatasoisia tasosekoittimia ja sekoitusasemia 

valmistavan Rojomaskiner AB:n. Tällöin tuotanto siirtyi Kotkaan ja nimeksi 

vaihdettiin Rojo Machines Finland. (Rojo Machines Finland 2016.) Refrak Oy 

käyttää toiminnassaan useita eri Rojon tuotteita. 

 

5 PAIKANNUSLAITEKOKEILU REFRAK OY:N TYÖMAAKULJETUK-

SESSA 

Empiriaosuudessa pohditaan mitä hyötyä yritykselle on seurannan mahdollis-

tamisesta ja kuinka se vaikuttaa työntekijöiden toimimiseen. Seurantalaitteen 

pilotointi toi luotettavuutta seurannan toimivuudesta ja mahdollisuuksista. Seu-

rantalaitetta kokeiltiin Refrak Oy:n työmaakuljetuksessa ja tulevista luvuista 

selviää, kuinka seuranta onnistui läpi rahdin toimituksen varastolta työkohtee-

seen. Seurantalaitteen käyttö ei rajoitu vain työmaakuljetuksien seurantaan, 

joten lisää käyttövaihtoehtoja on myös pohdittu.  

 

5.1 Rahdin seurannan hyödyt Refrak Oy:ssä 

Työkohteeseen meneville materiaaleille ja työkoneille tilataan kuljetus. Kulje-

tus Tuuri Oy hoitaa suurimman osan työmaakuljetuksista. Tavarat tullaan nou-

tamaan Kotkan varastolta sovittuna päivänä, jolloin Refrak Oy:n työmiehet 

lastaavat tarvittavat materiaalit, työvälineet ja tarvikkeet rekkaan. Kuljetus 

Tuuri Oy lähtee kuljettamaan tavaroita kohti työmaata. Refrak Oy:n asentajat, 

jotka menevät työskentelemään kyseiselle työmaalle, kulkevat pakettiautolla 

työkohteeseen. Tuurin kanssa on sovittu suuntaa-antava purkuajankohta, 

esimerkiksi torstaina aamupäivällä. Rahtikirjaan on merkitty Refrak Oy:n yh-

teyshenkilön nimi ja numero, jotta Kuljetus Tuuri Oy voi olla yhteydessä lastin-

purkamiseen ja -kuljetukseen liittyvissä asioissa. Jos asentajat saapuvat työ-

kohteeseen ennen materiaaleja ja työkoneita, he purkavat Kuljetus Tuuri Oy:n 

tuoman rahdin työkohteessa. Jos Tuuri on saapunut kohteeseen ennen asen-

tajia, ottavat he yhteyttä työmaalle tulevaan asentajaan, joka järjestää ulko-
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puolisen henkilön, esimerkiksi työkohteen oman työntekijän, purkamaan rah-

din. Työmaalle kuljetettavan rahdin seurannan avulla pystytään ennakoimaan 

lastin purkamista. Asentajat näkevät älypuhelimeensa lataamansa sovelluk-

sen avulla, missä tavarat tällä hetkellä ovat. He pystyvät varautumaan lastin 

vastaanottoon ja purkamiseen työkohteessa olemalla itse oikeaan aikaan pur-

kamassa tai ilmoittamaan eteenpäin ulkopuoliselle lastinpurkajalle aikataulus-

ta. Ulkopuolinen lastinpurkaja voi myös saada linkin puhelimeensa, josta hän 

pystyy tarkastelemaan rahdin sijaintia karttasovelluksen kautta. Kun rahti on 

purettu ulkopuolisen toimesta, ei aina ole selvää missä päin suurta työkohdet-

ta materiaalit ja työkoneet ovat. Nopean paikannuksen avulla asentajat pysty-

vät selvittämään jopa muutaman metrin tarkkuudella puretun rahdin sijainnin. 

Tämä vähentää soitteluita edes takaisin asentajien, Kuljetus Tuuri Oy:n ja 

mahdollisen purkajan välillä. Paikannus auttaa myös luomaan toimivampia 

aikatauluja, joiden avulla oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa ja oikeaan 

aikaan. Tämä nopeuttaa Kuljetus Tuuri Oy:n, asentajien ja työkohteen henki-

lökunnan toimimista ja turha odottelu vähenee. 

 

Töiden päätyttyä työkohteessa tilataan työkoneille ja ylijääneille materiaaleille 

paluurahti takaisin Kotkaan tai joskus suoraan toiselle työmaalle. Tuuri noutaa 

tavarat työkohteesta, joko silloin kun asentajat ovat vielä työkohteessa tai sil-

loin, kun asentajat ovat jos lähteneet toiselle työmaalle tai takaisin Kotkaan. 

Joskus siis ulkopuolinen henkilö, useimmiten työkohteen henkilökunnan jäsen 

lastaa materiaalit ja työkoneet Tuurin kyytiin. Kun seurantalaite laitetaan pa-

luurahdin mukaan, saadaan toimistolla tieto rahdin etenemisestä. Tämä hel-

pottaa tulevien työmaiden suunnittelussa, koska nähdään, missä työkoneet ja 

materiaalit kulkevat. Joitakin työkoneita saatetaan tarvita seuraavilla tai jo 

käynnissä olevilla työmailla. Tällaisissa tilanteissa voidaan reagoida nopeasti, 

kun nähdään, että käynnissä olevalla työmaalla tarvitaan paluurahdin mukana 

olevaa konetta. Seurantalaitteen avulla saadun sijainnin perusteella, voidaan 

pyytää Tuuria jättämään työkone matkalla olevalle työmaalle. Turhilta edesta-

kaisin kuljetuksilta vältytään, kun työkonetta ei tarvitse tuoda ensin Kotkaan ja 

sitten viedä takasin samassa suunnassa olevaan työkohteeseen, josta paluu-

rahti juuri saapui. 
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Joskus työmailla tarvitaankin yllättäviä tarvikkeita ja ne täytyy lähettää pikai-

sesti Kotkan varastolta työkohteeseen, joskus ulkomaille asti. Kun vastaanot-

tajana työkohteessa on Refrak Oy:n asentaja, voi hän seurata lähetyksen ete-

nemistä omasta puhelimestaan. Useat työmaa-alueet ovat suuria ja mahdolli-

sesti suljettuja ulkopuolisilta, tällöin Refrak Oy:n asentajan on oltava valmiina 

vastaanottamaan lähetys, ettei se eksy vääriin käsiin. Suurissa työkohteissa 

vaarana on se, että ulkopuolinen työntekijä kuittaa lähetyksen vastaanotetuk-

si, mutta ei ilmoita asiasta Refrak Oy:n asentajalle. Lähetys saattaa jäädä jon-

nekin päin tehdasaluetta, josta sitä on vaikea löytää. Jos lähetykseen on laitet-

tu mukaan paikannin, näkevät Refrak Oy:n työntekijät lähetyksen sijainnin. 

Näin lähetys löydetään nopeasti, vaikka ulkopuolinen olisikin sen kuitannut 

vastaanotetuksi. Paikalle toimitetun lähetyksen mukana tullutta paikannuslai-

tetta voidaan myös hyödyntää esimerkiksi työkohteesta lähtevän paluurahdin 

seurannassa.  

 

Paikannuslaite antaa myös suuren hyödyn arvokkaampien lähetyksien toimit-

tamiseen. Kalliisiin lähetyksiin voidaan laittaa paikannin, jos lähetys edellyttää 

aktiivista seurantaa tai miltei reaaliaikaisen sijaintitiedon tarkkailua. Tapauk-

sissa, missä paikannin on laitettu myytävän tavaran matkaan, ei paikanninta 

enää tulla saamaan omaan käyttöön. Lähetyksen arvo voi olla niin suuri, että 

paikantimen hinta saattaa olla jopa alle prosentin lähetyksen arvosta. Paikan-

timen menetys arvokkaissa lähetyksissä ei ole niin suuri, kunhan lähetys saa-

daan turvallisesti perille. 

 

Refrak Oy:n pakettiautoissa on käytössä Helpten-

ajoneuvonseurantajärjestelmä. Yrityksen pakettiautoja voidaan seurata tieto-

koneelta reaaliajassa, myös reittihistoriaa pystyy tarkastelemaan. Kesäisin, 

kun työmaita on ympäri Suomea ja yrityksen omat pakettiautot eivät riitä, 

vuokrataan yrityksen käyttöön useita paketti- ja henkilöautoja. Vuokratuissa 

ajoneuvoissa ei ole paikannusmahdollisuutta, jolloin saattaa tulla epäselvyyk-

siä, että missä ja kenellä mikäkin ajoneuvo on. Useiden puheluiden jälkeen 

saadaan selville ajoneuvon todellinen sijainti. Paikantamismahdollisuuden 

avulla voitaisiin välttyä turhilta puheluilta ja selvittelyyn kuluvalta ajalta.  

 



29 

5.2 Käyttöönotto ja sovelluksen toiminta 

Refrak Oy:lle hankittiin kolme Yepzon One -paikanninta 68 euron kappalehin-

taan. Käyttöönotto sujui vaivatta ohjeiden ja sovelluksen avulla. Paikantimet 

täytyi ladata ennen käyttöä sekä yhdistää puhelimeen. Ilmainen Yepzon  

App on helppokäyttöinen ja yksinkertainen. Latasin laitteiden akut täyteen, 

jonka jälkeen yhdistin ne älypuhelimeni Bluetooth-toiminnolla hetkessä sovel-

lukseen. Paikantimen takana olevan IMEI-koodin viiden viimeisen numeron 

avulla yhdistäminen onnistuu varmasti oikeaan paikantimeen.  

 

 

 Kuva 4. Yhdistäminen älypuhelimeen 
 

 

Yhdistämisen onnistuttua laite nimetään (kuva 4). Nimeäminen auttaa tunnis-

tamaan paikantimen, jos käytössä on useita paikantimia. Nimesin jokaisen 

Refrak Oy:n käytössä olevan paikantimen yrityksen nimellä ja numerolla, al-

kaen ykkösestä. Myös paikannuslaitteisiin merkittiin sama nimi ja numero, jot-

ta laitteiden yksilöinti olisi helpompaa. Nimeä voidaan muokata ja vaihtaa jäl-

kikäteen. Kuvan lisääminen sovellukseen on myös mahdollista. Kuvien avulla 

kohteiden seuraaminen kartasta on helpompaa. Sovelluksessa pystytään tar-

kastelemaan kaikkien paikantimien perustietoja, joihin kyseinen älypuhelin 

omistaa käyttöoikeudet. Paikannuslaitteita voi seurata yhdeltä älypuhelimelta 
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tai tabletilta rajattomasti. Perustiedoista selviää laitteen akun varaus, tila, vii-

meisin yhteydenotto, sekä etäisyys viimeisestä yhteydenotosta.  

 

 
 

Kuva 5. Paikantimen sijainti 
 
 

Sijainti-välilehdeltä selviää paikantimen viimeisin sijaintitieto. Kuvassa 5 va-

semmalla puolella sininen piste tarkoittaa omaa sijaintia eli älypuhelimen tai 

tabletin sijaintia. Punainen pieni piste on paikantimen aiempi sijaintitieto. Vii-

meisin sijaintitieto on pisaran muotoisen Yepzon-merkin kohdalla. Punainen 

kehä merkin ympärillä on tarkkuusalue, mitä pienempi kehä on, sitä tarkempi 

ja varmempi sijainnin tarkkuus on.  Kartan yläreunasta selviää paikantimen ja 

käyttäjän älypuhelimen etäisyys.  Paikantimen ollessa 50 metrin etäisyydellä 

älypuhelimesta, näkyy kartan yläreunassa Bluetooth-palkki.   Käyttäjä voi 

Bluetoothin avulla selvittää paikantimen sijainnin, liikkumalla itse. Mitä lähem-

pänä käyttäjä on paikantimesta, sitä voimakkaampi Bluetooth-signaali on.  

Käyttäjän liikkuessa kauemmas paikantimesta, sininen palkki laskee (kuva 5).  
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Kuva 6. Karttapohjat 
 
 

Sovelluksissa on valittavissa karttapohja kolmesta eri vaihtoehdosta. Kartoista 

voidaan valita sopivin tilanteen mukaan ja karttapohjan vaihtaminen onnistuu 

hetkessä. Klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa kuvaketta, jossa on neliöitä 

kerroksittain, voidaan vaihdella näkymää. Kuvassa 6 vasemmalla on kartta-

pohjista satelliittiversio. Satelliittikarttaa kannattaa hyödyntää, kun halutaan 

tunnistaa maastoa tai rakennuksia. Rakennuksien ympäristöstä saa parem-

man kuvan satelliittikartan avulla, kuin piirretystä kartasta. Kun karttaa tarkas-

tellaan suuremmilla etäisyyksillä, voidaan käyttää karttapohjaa, josta selviää 

tiet ja muun muassa maaston korkeudet. Keskimmäisenä kuvassa 6 erottuu 

selkeästi tiet. Jos halutaan havaita rakennukset teiden lisäksi, on kolmas kart-

tapohja hyvä vaihtoehto. Rakennukset näkyvät kartassa yksinkertaisesti ra-

kennuksen muodon mukaan. Paikantimen ollessa teollisuusalueella tai raken-

nuksen lähellä, auttaa rakennuksen näkyminen kartassa paikantimen löytämi-

seen, koska paikannettaessa voidaan nähdä esimerkiksi, että millä rakennuk-

sen sivulla paikannin on. 
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Kuva 7. Asetukset-välilehti 
 

Asetuksia muutetaan laitekohtaisesti, jokaiselle paikantimelle saadaan määri-

teltyä halutut asetukset. Yhteydenottoväli voidaan määrittää liikkeessä-tilaan 

yhdestä minuutista kuuteen tuntiin. Lepotilaan laite menee ollessaan liikku-

matta 20 minuuttiin. Lepotilan yhteydenottoväli voidaan määritellä kuuden 

tunnin ja yhden viikon väliltä.  Kaikki kyseisen laitteen käyttöoikeuden omaa-

vat henkilöt löytyvät käyttöoikeuslistasta. Muokkaamalla ilmoituksia voidaan 

estää sovellusta lähettämästä Push-ilmoituksia älypuhelimeen. Jokaisen lait-

teen datan määrää pystyy seuraamaan asetuksien kautta (kuva 7).  Laittee-

seen ladatun datan määrä näkyy prosentteina sekä megatavuina. Lisää dataa 

tai verkkovierailupaketin ostaminen tapahtuu jokaiselle laitteelle erikseen. Os-

taminen on helpointa sovelluksen kautta, koska tällöin data saadaan kohdis-

tettua varmasti oikealle laitteelle. Yepzonin sammuttaminen ei toimi välittö-

mästi. Laite sammuu vasta seuraavalla yhteydenotolla. Tällöin täytyy myö-

hemmin käydä varmistamasta sovelluksen kautta, että laite on sammunut. Jos 

laite ei ole sammunut onnistuneesti, sammuttamista pitää yrittää uudelleen ja 

odottaa seuraavaan yhteydenottoon. Tämä saattaa viedä aikaa, jos yhteyden-

ottoväliksi on asetettu esimerkiksi lepotilassa useita päiviä. Laitteen ollessa 
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henkilön mukana, voi asetuksista vaihtaa yhteydenottoväliä tiheämmäksi. Kun 

laite kytketään laturiin, päivittyy yhteydenottoväli välittömästi ja sammuttami-

nen onnistuu nopeammin. 

 

 
 

Kuva 8. Paikantimen liikehistoria 

 

Paikantimen aikaisempia tiloja voidaan tarkastella historia-välilehdeltä. Tiedot 

tallentuvat aikajärjestyksessä. Kuvan 8 vasemmalta puolelta näkee Refrak 

Oy:n paikantimen historian. Tiedoista selviää päivä, kellonaika ja tila kyseisen 

yhteydenoton aikana. Historiaan tallentuu myös tiedot siitä, kun laite on men-

nyt lepotilaan tai sammutettu. Kuvan 8 oikealla puolella näkyy punaisia pistei-

tä, jotka tarkoittavat laitteen aikaisempia sijainteja. Kyseisessä kuvassa lait-

teen sijaintia on tarkkailtu 10 sekunnin välein, käyttämällä ”paikanna tarkasti”  

-painiketta. Laiteen liikkeitä pystyy tällöin seuraamaan kartalta helposti ja mil-

tei reaaliajassa. Kauimmaiset pisteet haalistuvat pikkuhiljaa pois kartalta. Jos 

kartalla näkyy useita pisteitä samassa kohdassa ja väri on muita pisteitä tum-

mempi, on laite ollut pysähtyneenä kyseisessä paikassa useita kymmeniä se-
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kunteja, riippuen pisteiden määrästä. Tuoreimmat sijaintitiedot näkyvät tum-

mimpina ja laitteen sen aikainen sijainti näkyy pisaranmuotoisena merkkinä. 

Pisaran ollessa punainen, on aktiivinen paikannus käynnistä. 

 

5.3 Paikantimen käyttökokeilu työmaakuljetuksessa 

Kesällä 2017 toteutui työprojekti Ovako Imatra Oy Ab:n tehtaalla. Toimitusjoh-

taja Attila Alastalo meni johtamaan projektia Imatralle, jolloin tuli hyvä mahdol-

lisuus kokeilla paikanninta. Paikantimen akun lataamisen jälkeen nimesin sen 

REFRAK02 Imatra -nimellä, jotta se olisi helposti tunnistettavissa. Lähtötilan-

teessa akkua ja dataa oli 100 % jäljellä.  Asetuksista muokattiin yhteydenotto-

väliä liikkeessä-tilaan 30 minuuttiin ja levossa-tilaan 6 tuntiin.  

 

 

 
Kuva 9. Asetukset ja käyttöoikeuksien jakaminen paikannuskokeilussa 
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Käyttöoikeuden jakaminen oli helppoa ja nopeaa sähköpostin avulla. Alastalo 

latasi Yepzon Appin, jonka jälkeen jaoin asetuksista käyttöoikeudet hänelle 

sähköpostin avulla. Sähköpostiviesti luotiin automaattisesti, vain vastaanottaja 

oli lisättävä itse. Viestissä oli linkki, josta pääsi lataamaan Yepzon Appin ja 

linkki, josta saa käyttöoikeudet laitteeseen. Käyttöoikeudet siirtyivät välittö-

mästi Alastalon sovellukseen linkin klikkaamisen jälkeen. Kuvan 9 oikealla 

puolella näkyy lista kaikista käyttöoikeuden omaavista laitteista. 

 

Kuva 10. Paikantimen antama sijainti ja tarkkuus 
 
 

Kuljetus Tuuri Oy oli tulossa noutamaan Imatralle menevän rahdin puolen päi-

vän aikaan. Sijoitin kyseisenä aamuna paikantimen 8 jalan työkalukontin sisäl-

lä olevaan koukkuun. Kontin seinät saattoivat heikentää signaalia, jolloin tark-

kuus ei ole parhaimmillaan. Se sijaitsi varastorakennuksen ulkopuolella (kuva 

10). Sijoittamisen jälkeen kokeilin, kuinka tarkan sijaintitiedon laite lähettää. 

Tarkkuus oli 8 metriä ja kartan mukaan sijainti oli oikeassa kohtaa rakennuk-

seen nähden.  
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Ennen Tuurin tuloa paikannin oli mennyt lepotilaan, olihan se ollut paikallaan 

jo useita tunteja. Tuurin saapuessa varastolle, miehet alkoivat lastata materi-

aaleja, työkaluja ja tarvikkeita kyytiin. Konttia liikutettaessa vaihtui paikantimen 

tila liikkeessä-tilaan. Lastauksen jälkeen Tuuri lähti kuljettamaan tavaroita 

Kouvolaan, josta ne jatkavat matkaa seuraavana päivänä kohti Imatraa. 

 

 

Kuva 11. Sijaintitieto levossa- ja liikkeessä-tilassa 

 

 

Seuraavana päivänä paikannin oli aamulla vielä lepotilassa ja paikannettu 

Kouvolaan. Liikkeelle lähtö näkyy automaattisesti kartalla ilman paikanna tar-

kasti -toimintoa. Lisäksi paikantimen aikaisempi sijainti näkyy kartalla pienenä 

punaisena pisteenä (kuva 11). Paikannettaessa laite tarkasti saatiin sijaintitie-

to 400 metrin säteellä. Tässä vaiheessa, kun rahti on matkalla kohti Imatraa, 

on paikannin ollut päällä yhteensä 26 tuntia. Akkua paikantimesta on kulunut 

10 % ja dataa vähentynyt 1 % viidestä megabitistä. Kyseisillä asetuksilla ja 

käytöllä paikantimen akun pitäisi siis kestää suurin piirtein 10 vuorokautta. 

Täytyy muistaa, että mitä useammin laitetta paikannetaan tarkasti, sitä 
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enemmän akkua ja dataa kuluu. Toki akun ja datan kulutusta voidaan myös 

hillitä muuttamalla yhteydenottoväliä. 

 
. 
 

 
 
Kuva 12. Saapuminen kohteeseen 
 
 

Paikantimen tilojen historiaa pystyi seuraamaan koko kuljetuksen ajan, myös 

senkin jälkeen, kun laite sammutetaan. Kuvan 12 vasemmasta reunasta näh-

dään symbolit ja tilat, jotka kertovat muun muassa, milloin laite on paikannettu 

ja milloin se on siirtynyt lepotilaan. Heinäkuun 10. päivä paikannin sijoitettiin 

rahtiin ja kuljetettiin Kouvolaan odottamaan kuljetusta Imatralle. Paikannin oli 

mennyt lepotilaan iltapäivällä kolmen aikaan Kouvolassa, josta se oli lähtenyt 

liikkeelle seuraavana päivänä noin kello kymmenen. Päivällä rahti saapui 

Ovakon tehtaalle Imatralle. Tarkkuudeksi laite määritteli 10 metrin säteen. 

Tarvittaessa paikantimen koordinaatteja voidaan myös hyödyntää paikantami-

sessa. Koordinaatit ja tarkkuusalue näkyy klikkaamalla paikantimen kuvaketta 

kartalla. Jakamalla linkin esimerkiksi sähköpostin välityksellä saa viestin vas-

taanottaja linkin, jota kautta hän näkee paikantimen sijainnin karttasovelluksen 

kautta. 
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Kuva 13. Navigointi kohteeseen 
 
 

Rahdin ollessa kohteessa, on mahdollisuus navigoida paikantimen luokse. 

Kun paikantimen kuvaketta klikataan kartalla, avautuu ikkuna, josta löytyy na-

vigointipainike. Klikkaamalla sitä, avaa älypuhelimen karttasovellus automaat-

tisesti reitin kohteeseen, jossa paikannin on. Android-puhelimissa karttana 

toimii Google Maps. Reittiohjeet eivät poikkea normaalista navigoinnista juuri-

kaan, paitsi määränpää saadaan paikantimen koordinaateista, eikä osoitteen 

perusteella. Karttapalvelu näyttää nopeimman reitin kohteeseen, mutta antaa 

vaihtoehdoiksi myös muutaman muun reittiehdotuksen. Kulkuvälineeksi voi-

daan valita auto, kävely, pyörä tai mahdollisuuksien mukaan julkinen liikenne. 

Kokonaiskesto ja reitin matka näkyy alapalkissa ennen navigoinnin aloittamis-

ta. 
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6 YHTEENVETO 

Työmaakuljetuksissa paikannin tuo turvaa ja luotettavuutta, varsinkin kun ky-

seessä on tärkeä kuljetus, jonka seuraamisesta saa suuren hyödyn. Ylimää-

räisiltä puheluilta ja sijainninselvittelyiltä voidaan välttyä, kun rahtiin on sijoitet-

tu paikannin. Soittelut ja kyselyt Kuljetus Tuurin, Refrak Oy:n asentajien sekä 

toimistotyöntekijöiden välillä vähenevät, kun rahdin sijainnin näkee omasta 

älypuhelimesta. Kuljetus Tuurin toiminta on erittäin joustavaa ja luotettavaa. 

Jos Tuuri poikkeaa alustavista sovituista nouto- tai purkuajoista, he ilmoittavat 

siitä välittömästi eteenpäin. Tieto muuttuneesta aikataulusta tulee tarvittavien 

henkilöiden tietoon nopeasti. Tiivis yhteistyö Kuljetus Tuurin kanssa takaa luo-

tettavan rahdinkuljetuksen, myös ilman paikanninta. Suurien kuljetusyrityksien 

kanssa paikantimen antamista sijaintitiedoista hyödytään enemmän. Rahdin 

paikannus saattaa olla useiden puhelinsoittojen ja selvittelyiden päässä, en-

nen kuin saadaan selville, että missä lähetys on oikeasti matkalla. 

 

Kalliisiin kuljetuksiin paikannusmahdollisuus tuo lisäarvoa. Tieto rahdin reaali-

aikaisesta sijainnista, tuo varmuuden kuljetuksen etenemisestä aikataulussa. 

Arvokkaissa kuljetuksissa asiakas saattaa tarvita tietoa rahdin sijainnista sekä 

kuljetuksen etenemisestä. Paikantimen avulla voidaan luoda niin lähettäjä- 

kuin vastaanottajayrityksellekin varmuus tavaran liikkeistä. Informaatiovirrat 

helpottuvat, jos vastaanottajalle jaetaan käyttöoikeuden paikantimen seuraa-

miseen. Tällöin vastaanottajan ei tarvitse olla yhteydessä lähettäjään ja lähet-

täjän ei tarvitse olla yhteydessä kuljetusyritykseen, kyselleessään rahdin ete-

nemiseen liittyviä sijaintitietoja. 

 

Yepzon One -paikantimen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu vain työmaakulje-

tuksiin. Paikantimen monikäyttöisyyden vuoksi, sitä voidaan myös hyödyntää 

pienissäkin lähetyksissä. Tärkeän pienen paketin seuraaminen onnistuu käte-

västi, myös useista älypuhelimista. Kesäsesonkina Refrak Oy:n käytössä on 

useita vuokra-autoja, joissa ei ole paikannusmahdollisuutta, toisin kuin Refra-

kin omissa pakettiautoissa. Paikanninta voidaan käyttää apuna vuokra-autojen 

seurannassa, jolloin tieto kaikista yrityksen käytössä olevista ajoneuvoista ja 

niiden sijainneista on niitä tarvitsevilla henkilöillä.  
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Testilaitteet jäivät yrityksen käyttöön, ja niitä voidaan käyttää aina tarvittaessa. 

Laitteiden käytöstä ei aiheudu yritykselle lisäkustannuksia, mikäli laitteita ei 

tulisi käytettyä ollenkaan, koska vain käytetystä datasta maksetaan. Uuden 

kartoituksen rahdinseurannan tarpeille voisi tehdä yrityksessä viiden vuoden 

kuluttua. Tilanne voi muuttua huomattavasti kehityksen edetessä ja toiminta-

tapojen vaihtuessa. Voi olla, että tulevaisuudessa on tarve seurata jokaista 

työmaalle menevää rahtia tarkasti, jolloin uusien rahdinseurantaratkaisuiden 

läpikäyminen olisi hyvä idea. Tekniikan kehittyessä huimaa vauhtia, uudet 

keksinnöt ja seurantavaihtoehdot saattavat avata uusia ovia yrityksen toimin-

nalle. 
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      Liite 1 

PAIKANTIMIEN KÄYTTÖOHJEET 

 

1. Käyttöönotto 

 Sovelluksen lataaminen: Ilmainen sovellus on ladattavissa mm. Googlen 

Play-kaupasta nimellä Yepzon App. 

 Lataaminen: Laite kannattaa ladata täyteen, ennen ensimmäistä käyttöker-

taa. Lataus tapahtuu microUSB-johdon avulla tietokoneen tai verkkovirran 

kautta. Akun varauksen näkee sovelluksesta. 

 Käynnistäminen: Sammutettu laite käynnistyy, kun sen kytketään laturiin tai 

NFC-tagi luetaan (NFC-tagin lukeminen vaatii puhelimen, jossa kyseinen 

ominaisuus on). 

 Käyttöoikeuden jakaminen: Jos paikannin on yhdistetty jo jonkun älypuhe-

limeen, voi käyttöoikeuksia jakaa rajattomasti esimerkiksi sähköpostin kautta. 

Asetukset  Hallitse käyttöoikeuksia  Lisää käyttäjä. Kaikilla käyttäjillä on 

tasavertaiset oikeudet eli kuka vaan voi lisätä ja poistaa henkilöiden käyttöoi-

keuksia. 

 Yhdistäminen: Uusi paikannin lisätään sovellukseen painamalla Lisää Yep-

zon. Valitse Yepzon One ja käynnistä Bluetooth puhelimestasi. Syötä paikan-

timen IMEI-koodin 5 viimeistä numeroa. IMEI-koodi löytyy paikantimen la-

taustulpan yläpuolelta. 

 
2. Asetukset 

 Nimeäminen: Paikantimet ovat nimetty numeroittain, REFRAK01, REF-

RAK02... Lisänimen avulla voidaan helpottaa paikantimen tunnistamista, jos 

käytössä on useita paikantimia samaan aikaan, esimerkiksi muokkaamalla 

nimeksi ”REFRAK02 Ovako Imatra”. 

 Yhteydenottoväli: Yhteydenottoväli on aika, joka enimmillään kuluu paikan-

nuspyynnön välittymiseen. Liikkeessä: voidaan määrittää 1 minuutista 6 tun-

tiin. Levossa: laite siirtyy lepotilaan, kun se on liikkumatta 20 minuuttiin. Le-

potilassa yhteydenottoväli voidaan asettaa 30 minuutista ja 1 viikkoon. Lait-

teen siirtyessä lepotilasta liikkeessä-tilaan, paikannustieto lähetetään heti 

kun laitteen liikeanturit havaitsevat laitteen liikkumisen. 

 
Esimerkki: Laite on asetettu lähettämään paikannustietoa 10 minuutin välein. 
Viimeisin yhteydenotto on tapahtunut 12.00. Käyttäjä painaa ”paikanna tar-
kasti” -painiketta klo 12.05. Laite lähettää tarkan sijaintitiedon klo 12.10. Tä-
män jälkeen laitetta voi halutessaan seurata ”live-tilassa” eli laite lähettää 10 
sekunnin välein sijaintitietoa 3 minuutin ajan, pyynnön voi uusia painamalla 
”jatka paikannusta” – painiketta. 
 
Mitä lyhempi yhteydenottoväli on, sitä enemmän laitteen dataa ja akkua ku-
luu. Jos laitteen yhteydenottoväliä muutettaan, uudet asetukset astuvat voi-
maan seuraavan kerran kun laite lähettää sijaintitiedon tai kun laite kytketään 
lataukseen. 

 



 

 Sammuttaminen: Paikannin on hyvä sammuttaa, jos sijaintitietoja ei enää 

tarvita. Sammutus tapahtuu sovelluksen kautta Asetukset  Sammuta Yep-

zon. Paikannin sammuu seuraavan yhteydenoton jälkeen.  

 Data: Datan kulutuksen seuranta ja lisädatan ostaminen tehdään sovelluk-

sen kautta: Asetukset  Osta datapaketti. 5 MB dataa riittää asetuksista riip-

puen noin kuukaudeksi. Dataa ostetaan jokaiselle paikantimelle erikseen. 

Jos data on loppunut, laite sammuu ja käynnistyy vasta kun dataa on ostettu 

lisää.  Paikannus toimii oletuksena EU:n sekä USA:n alueella, lisäksi oletus-

alueeseen kuuluu Norja, Sveitsi ja Islanti. Verkkovierailu aikaa voidaan ostaa 

erikseen maihin, jotka eivät kuulu oletusalueeseen. 

 
3. Rahdin seuranta 

 Varmista paikantimen akkuvaraus, ennen rahtiin sijoittamista. Kun paikannin 

sijoitetaan rahtiin, on määränpäässä olevan työntekijän hyvä tietää missä 

paikannin on, jotta se voidaan ottaa talteen kuljetuksen jälkeen. 

 Yhtä paikanninta voidaan seurata niin monesta puhelimesta, kun tarvetta on, 

kunhan henkilöllä on käyttöoikeudet kyseisiin paikantimiin.  

 Sininen piste kartalla on oma sijaintisi. Pisaran muotoinen merkki on paikan-

timen sijainti. Punaiset pisteet kartalla, ovat paikantimen aikaisempia sijainte-

ja. Punainen alue paikantimen ympärillä on tarkkuusalue, mitä pienempi pu-

nainen alue on, sitä tarkempi sijaintitieto paikantimesta on.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Navigointi: Liikkeen loppuessa tai hidastuessa, onnistuu navigointi suoraan 

paikantimen luo. Klikkaamalla paikantimen sijaintia nähdään tarkkuusalue 

sekä paikantimen koordinaatit. Valitsemalla ”navigoi”, avaa sovellus auto-

maattisesti puhelimen navigointisovelluksen ja neuvoo reitin paikantimen 

luokse.  

 Paikantimen ollessa 50 metrin etäisyydellä paikantajasta, voidaan paikannin 

etsiä Bluetooth-signaalin avulla. Sovelluksen kartan yläreunassa sininen 

Bluetooth-signaalipalkki nousee sitä korkeammalle, mitä lähempänä paikan-

taja on paikantimesta. 


