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Keskeiset käsitteet
B-junayhdistelmä
Puoliperävaunuyhdistelmä, jossa on kaksi perävaunua. Toinen perävaunu kytketään
ensimmäisen perävaunun vetopöytään. Ammattikielessä tunnettu nimellä B-juna.
(Mts.)

HCT-yhdistelmä
HCT-yhdistelmä tulee englannin kielen sanoista High Capasity Transport. Se eroaa
muista yhdistelmistä pituudeltaan: maksimipituus 34 metriä ja kokonaismassa 76 000
kilogrammaa. Erityisluvalla voi olla painavampiakin yhdistelmiä. (Venäläinen 2019.)

Konsolidointi
Konsolidoinnissa yksinkertaistetaan liiketoimintamalleja eli tehdään jokin prosessi
aikaisempaa yksinkertaisemmin ilman turhia välivaiheita (Konsolidointi n.d).

Kuljetussopimus
Sopimus, jolla rahdinkuljettaja sitoutuu kuljettamaan sopimukseen merkityt tuotteet
sovitusta paikasta sovittuun määräpaikkaan (Sisula-Tulokas 2015).

Osakuorma
Osakuorma eli LTL (Less Than Truckload) on vajaa kuorma-auton kuormatilan
kokoinen kuorma. Osakuormia yhdistellään terminaaleissa, jotta kuljettamisesta
saadaan kannattavaa. (LTL 2019.)

Puoliperävaunuyhdistelmä
Puoliperävaunussa ei ole etummaista akselia, vaan perävaunu kytketään vetoauton
vetopöytään (Ajoneuvoyhdistelmä on vetoajoneuvosta… 2012).
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Terminaali
Kauttakulkuvarasto, jonka kiertonopeus on normaalivarastoa huomattavasti
nopeampi (Hokkanen & Virtanen 2012, 23).

Tonnikilometri
Tonnikilometri kertoo kuljetustyön määrän kuljetettujen tonnien ja kilometrien
tulona (Kuljetussuorite n.d).

Toimitusehtolauseke
Toimitusehtolausekkeita ovat suomalainen Finnterms ja kansainvälinen Incoterms.
Lausekkeissa sovitaan myyjän ja ostajan vastuut ja velvollisuudet tavaran liikkumisen
aikana. Lausekkeet kirjataan kuljetussopimukseen. (Toimitusten hallinta ICC
Incoterms 2010 n.d.)

Täyskuorma
Täyskuormakuljetuksissa eli FTL (Full Truck Load) koko kuorma-auton kuormatilan
täyttävä kuorma toimitetaan yhdelle vastaanottajalle (FTL 2019).

Täysperävaunuyhdistelmä
Kuorma-auto, jonka vetokitaan on kiinnitetty varsinainen perävaunu. Varsinaisessa
perävaunussa on sekä etu- että taka-akseli/-teli. (Mts.)

ADR/VAK-ajoneuvo ja -kuormatila
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin hyväksytty ajoneuvo, jolla voidaan kuljettaa yli
vapaarajan massaisia tuotteita. Katsastukset vuosittain ajoveuvoille ja
kuormatiloilleValvovat tahot: Liikenne- ja viestintäministeriö, Tulli, poliisi,
Rajavartiolaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. (Tieliikennelaki 719/1994, 7 §.)
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1 Johdanto
Toimin Tampereen terminaalissa runkoliikenteen ajojärjestelijänä 2019 kesän ajan.
Työnantajani oli luvannut heidän teettävän minulla opinnäytetyön syksyllä 2019, kun
ensin olen tutustunut yrityksen toimintatapoihin ja miettinyt yhtiölle tarpeellista
aihetta. Kesän aikana tein työn ohessa havaintoja toimintatavoista ja merkitsin
havaintoni muistiin. Kesän vaihtuessa syksyyn kokosin aineiston ja etsin
yhtäläisyyksiä havaitsemistani tarpeista. Havaintoni fokusoituivat yhteen ja samaan
asiaan, tietojärjestelmien ja todellisten toimintojen eriaikaisuuteen.

Mielestäni tärkeintä oli löytää tapa, jolla toiminnanohjausjärjestelmä toimisi
reaaliaikaisesti eri toimintojen kanssa. Yhtiöllä on käytössään tiedonhankintavälineet,
joilla tarvittava tieto voidaan hankkia. Pidimme palavereita yhtiön johdon kanssa ja
tulimme lopputulokseen, että opinnäytetyön olisi käsiteltävä järjestelmän
reaaliaikaisuutta todellisten toimintojen kanssa.

Työssä tuli keskittyä alemman johdon eli ajojärjestelijöiden ja terminaalijohdon
näkökulmiin, mutta sivuan raportissa myös muita työtehtäviä kokonaiskuvan vuoksi.
Tavoitteena oli tehdä riittävä tarvemäärittely uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle,
jotta tulevaisuudessa yhtiö voi käyttää opinnäytetyötäni hankinnan apuvälineenä
uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessissa.

Tutkin aihetta tapaustutkimuksen keinoin kvalitatiivisen tutkimusperiaatteiden
mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tarvittava yksittäisen yrityksen
toimintaympäristöön räätälöity tietokokonaisuus toiminnan kehittämiseksi.
Tapaustutkimuksessa tieto kerätään empiirisen tutkimuksen mukaisesti
haastatteluiden ja havaintojen perusteella, mutta tutkimuksen laadun
varmistamiseksi on syytä tukeutua alan teoreettisiin näkökulmiin. (Laine, Bamberg &
Jokinen 2007, 112.)

Opinnäytetyöni aiheena on DB Schenker Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän
tarvemäärittely. Aihetta käsittelen Tampereen terminaalin näkökulmasta kolmen
liiketoiminnan osa-alueen kannalta. Nämä liiketoiminta-alueet ovat runko-, jakelu- ja
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terminaaliliikenne. Laskutus- ja myyntijärjestelmät on suljettu työn ulkopuolelle.
Tavoitteena oli parantaa yhtiön päättävien elimien ymmärrystä tietovirtojen ja
tavaravirtojen oikea-aikaisuuden tärkeydestä liiketoiminnan kannattavuuden
kannalta. Tutkimuksessa rajattiin kustannustekijät pois numeerisena, mutta niitä
käsitellään raportissa tekstimuodossa. Mielestäni kustannustekijät ovat merkittävä
osatekijä kehittämistavoitteiden arvioinneissa, joten niitä ei voi kokonaan sivuuttaa.

Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän puutteita selvitettiin kahdella menetelmällä:
havainnoilla ja haastatteluilla. Kesän 2019 aikana toimiessani yhtiön yöliikenteen
runkoajojärjestelijänä, havainnoin työtehtäviini liittyviä toiminnanohjausjärjestelmän
toiminnallisia kehittämistarpeita. Runkoliikenteen aamu- ja iltavuorojen
ajojärjestelyn näkökulmiin etsin vastauksia sähköpostihaastattelun avulla
runkoliikenteen ajojärjestelijältä. Jakelu- ja terminaalijärjestelmien sekä niiden
toimintaympäristön ymmärtämiseksi haastattelin jakelun ajojärjestelijää ja
terminaaliesimiestä.

2 Logistiikan käsite
Karruksen (2001, 13) määritelmän mukaan ”Logistiikka on materiaali-, tieto- ja
pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja
tukipalveluiden, varastointi- kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä
asiakaspalvelun ja suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä”
Logistiikkaa on jokaisessa yrityksessä, ei vain logistiikkaan perehtyneissä yrityksissä.
Logistiikassa pyritään tekemään toisiinsa liittyvien tapahtumaketjujen
yhteenliittymisistä mahdollisimman jouhevia ja kitkattomia. Keskeisessä roolissa
toimivuuden kannalta ovat logistiikan johtaminen ja hallinta. Logistiikkayhtiöiden
suunnittelijoilla on paljon yhtäaikaisia toimenpiteitä hallittavanaan, joten
tietojärjestelmien tuki on avainasemassa tuottavuuden ja toimivuuden kannalta.
(Kohtala 2012, 16.)
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2.1 Maantiekuljetukset Suomessa
Maantiekuljetukset ovat Suomen tärkein kuljetusmuoto, kuten kuvio 1 ilmaisee,
tieliikenteen osuus on noin 2/3 -osaa, rautatien vajaa 1/3 -osaa ja vesiliikenteen vain
alle 1/10 -osaa (Kotimaan tavaraliikenne 2018.) Kuljetusmuotona maantiekuljetus on
joustavin, koska kuljetusreittejä, kalustoa ja kuljetettavaa tavaraa voidaan muuttaa
vielä kuljetuksen lähdettyä liikkeelle. Samalla kalustolla voidaan suorittaa sekä
nouto- että jakelukuljetuksia yhtäaikaisesti. Maantiekuljetukset jaetaan
pääsääntöisesti runko-, jakelu- ja noutokuljetuksiin. Kuljetuksia voidaan suorittaa
joko osittaiskuormina tai täyskuormina. Reitillä voi olla joko yksi tai useampia
vastaanottajia tai terminaaleja. (Karrus 2001, 114.)

Kuvio 1. Kotimaan liikennemuodot (Kotimaan tavaraliikenne 2018)

Maantieliikenteen erityispiirteet Suomessa
Suomi on hyvin haja-asutettu maa, joten kuljetusetäisyydet ovat verrattain pitkät.
Vuonna 2017 suomessa asui vuonna 5,5 miljoonaa ihmistä ja kokonaispinta-ala oli
noin 340 000 neliökilometriä, eli asukkaita oli 16 neliökilometriä kohden. Vertailun
vuoksi: Saksan väkiluku vuonna 2017 oli 82,7 miljoonaa asukasta ja maan
kokonaispinta-ala oli noin 360 000 neliökilometriä. Saksassa neliökilometriä kohden
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asui 231 asukasta. Saksassa asui siis 14 kertaa enemmän asukkaita Suomeen
verrattuna. (Kansainvälistä vertailutietoa 2019.) Suomessa tavarankuljetukset ovat
maantiekuljetusten varassa, koska muiden kuljetusmuotojen toimivuus on
huomattavasti heikompi, kuten taulukosta 1 voi havaita (Liikenneverkko 2019).
Taulukko 1. Suomen kuljetusmuotojen kokonaispituudet (Liikenneverkko 2019,
muokattu.)

Kuljetusmuoto

Kokonaispituus

Maantie

454 000 km

Vesi

16 300 km

Rautatie

5 926 km

Suomen ilmasto-olosuhteet
Suomen monipuoliset ilmasto-olosuhteet aiheuttavat haasteita kuljetuksille.
Lämpötilavaihtelut kuljetusten aikana ovat noin -30 ˚C ̶ +30 ˚C. Tämä aiheuttaa
haasteita kuljetusten suunnittelulle ja toteutukselle etenkin lämpösäädellyissä
kuljetuksissa. Neljän vuodenajan vaihtelut aiheuttavat suuria haasteita kuljetuksille
sekä kuljetusten perille vienneissä että kuljetettavien tuotteiden laadun
varmistuksen kannalta. (Lämpötilojen tarkkailu n.d.)
Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetuslämpötilan on pysyttävä vähintään -18 asteessa (mts.). Kuljetuksen aikana lämpötilaa seurataan ja säädellään ohjaamon
kylmäkoneen ohjauslaitteella. Laitteiden on täytettävä standardin EN 12830
vaatimukset. (Maakuljetukset n.d.) Jäähdytys toteutetaan kuormakoriin kiinnitetyllä
kylmäkoneella. Lämpöketjun katkeaminen voi aiheuttaa suuret kustannukset
lämpötilan säätelyvastuussa olevalle yritykselle.
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2.2 Kappaletavaralogistiikka
Kappaletavaralogistiikassa suunnitellaan, kuljetetaan ja käsitellään
monenmuotoisista kuljetettavista tuotteista koostuvia osa- ja kokokuormia.
Kappaletavarakuorma koostuu useiden eri mallisten ja kokoisten tuotteiden
kokonaisuudesta, josta muodostetaan kuljetettava kuorma. Lähettäjiä ja
vastaanottajia voi olla useita. Kuljetuksia ei pääsääntöisesti kuljeteta lähettäjältä
vastaanottajalle, vaan välissä kuorma puretaan terminaaliin. Terminaalista tuotteet
jaetaan pienemmillä jakeluautoilla määräosoitteisiin. (What is groupage transport
2017.) Lastin lastauksen ja purkamisen suorittavat joko kuljettaja tai
lastaustyöntekijä.

Kappaletavara
Kappaletavara ei ole säännöllisen muotoista, kuten esimerkiksi rullakkoja, vaan
tuotteet ovat monenmallisia ja kuormissa on erilaisia tuotteita autonrenkaista
jauhosäkkeihin (Kappaletavara 2019).

Kappaletavaralähetykselle ominaisia piirteitä:
•

pienet lähetykset

•

useita lähettäjiä

•

useita vastaanottajia

•

kuljetus terminaalin kautta

•

kuljetus kontissa tai perävaunussa (mts.).

Työntekijät
Kuljetusyrityksen työntekijämäärät ja toimenkuvat vaihtelevat yrityksen
liiketoiminta-alueen ja -koon mukaan. Suomalaiset kuljetusyritykset ovat pääasiassa
perheyrityksiä. Kaiken kaikkiaan Suomessa toimii noin 100 000 kuljetusyritystä, joista
valtaosa, noin 47 prosenttia on yhden auton yrityksiä. DB Schenker Oy:n kaltaisia
suuria, yli sadan hengen yrityksiä on vain yhdeksän kappaletta. (Maanteiden
tavaraliikenne Suomessa 2019.)
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Kuljetusyritysten työntekijöitä ovat kuljetussuunnittelijat, ajojärjestelijät,
terminaaliesimiehet, terminaalityöntekijät ja kuljettajat. Kuljetussuunnittelijat
suunnittelevat kuljetusalueita, työntekijämitoitusta, kuljetusreittejä ja
kuljetusjärjestelmiä. Ajojärjestelijät huolehtivat päivittäisistä kuljetusten
onnistumisista ja organisoinnista. (Ammatinkuvaus n.d.) Terminaaliesimiehet
huolehtivat terminaalin johtotehtävistä, joihin kuuluvat muun muassa työntekijöiden
ohjeistaminen ja työvuorosuunnittelu (Monipuolista osaamista tarvitaan n.d).

Terminaalityöntekijät järjestelevät tavaroiden sisälogistiikkaa terminaaleissa. He
lastaavat, purkavat ja levittävät tavaroita oikeisiin paikkoihin terminaalin sisällä.
Terminaalityöntekijät työskentelevät pääosin trukeilla. Kuljettajat ajavat heille
osoitettuja reittejä ja kuljettavat ajojärjestelijöiden heille osoittamat tuotteet
terminaalien ja asiakkaiden välillä. (Ammatinkuvaus n.d.)

2.3 Runkoliikenne
Runkoliikenteelle ominaisia ovat pitkät välimatkat, suuret ajoneuvoyhdistelmät ja
tavoitteena täydet kuormat. Runkoliikenteessä kuljetetaan tuotteita terminaalien ja
varastojen välillä, pääosin tuottajalta tai lähettäjältä vastaanottajalle päin. Suurien
ajoneuvoyhdistelmien käytön vuoksi reittioptimoinnin merkitys korostuu, jotta
täyttöaste pystytään pitämään mahdollisimman korkeana koko kuljetuksen ajan.
(Karrus 2001, 123.) Suunnittelun merkitys korostuu ja siksi yritykset pyrkivät
suorittamaan MEPA-kuljetuksia (meno-paluu -kuljetuksia), joissa kuljetettavaa on
meno- ja paluumatkalla. Tällöin saadaan parannettua tuottavuutta ja täyttöastetta
sekä pienennettyä kuljetustonneille kohdennettuja päästöjä. (Poikela & Venäläinen
2016, 40.)

Kalusto
Runkoliikenteessä käytetään raskaita yhdistelmäajoneuvoja, täysperävaunu-,
puoliperävaunu- ja B-junayhdistelmiä sekä 21.1.2019 jälkeen myös pidempiä,
kokonaismitaltaan jopa 34,5 metriä olevia yhdistelmiä. Uudet HCT (High Capacity
Transport) -yhdistelmät ovat joko täysiperävaunuyhdistelmiä tai puoliperävaunun ja
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täysiperävaunun yhdistelmiä. (Ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituudeksi 34,5
metriä 2019.) Kuviossa 2 on yksi DB Schenker Oy:n HCT-yhdistelmistä (DB Schenker
aloitti HCT-kokeilun 2017).

Kuvio 2. DB Schenker Oy:n HCT-yhdistelmä (DB Schenker aloitti HCT-kokeilun 2017)

Pitkät HCT-yhdistelmät yleistyvät pitkän matkan runkokuljetuksissa, etenkin suurissa
kuljetusyrityksissä. HCT-yhdistelmän tunnistaa liikenteessä PITKÄ-kyltistä perävaunun
takaovissa. (Pitkät rekat yleistyvät liikenteessä 2019.) Johtavan asiantuntijan Otto
Lahden (2018) mukaan uusissa HCT-yhdistelmissä hyötykuorma kasvaa keskimäärin
kolmanneksen, joten tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja runkoliikenteeseen.
Pitkien yhdistelmien suurin hyöty saadaan pitkän matkan kuljetuksissa tilavilla,
kevyillä tuotteilla. HCT-yhdistelmien kiinteät ja muuttuvat kulut ovat huomattavasti
normaaliyhdistelmää suuremmat, joten tuottavuuden kannalta olennaista on
keskimääräinen täyttöaste. (Lahti 2018.)

Hub-liikenne
Hub-liikenne tulee englanninkielen sanoista Hub and spoke network. Varsinaista
suomennosta sanoista ei ole, mutta Hub-liikenteen perusajatuksena on optimoida
tavaraliikennettä. Hub tarkoittaa suuren kaupungin keskeistä terminaalia, jonne
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kerätään pienemmistä terminaaleista ja asiakkailta tavaraa ja kootaan ne suurempiin
kuljetusyksiköihin (ks. kuvio 3). (Hub-and-Spoke Network n.d.)

9.

8.

2.

1.

10.

HUBterminaali

HUBterminaali

3.

7.
4.

6.

5.

HUBterminaali

Kuljetus

Spoketerminaali

Kuvio 3. Hub-terminaalikuvaus (Hub-and-Spoke Network n.d., muokattu)

Ajoneuvoyhdistelmillä tuotteet kuljetaan seuraavaan Hub-terminaaliin, josta tuotteet
jaetaan määräterminaaleihin. Spoke tarkoittaa pienempiä määräterminaaleja, joista
pienemmät tuotevirrat kerätään Hub-terminaaleihin ja vastaavasti spoke-terminaalit
toimivat määräterminaaleina loppujakelua varten. (Appendix D: The Hub and Spoke
System 2017.) Kuviossa 3 nuolet kuvaavat runkoliikenteen kuljetuksia ja nuolien
paksuudet kuvaavat volyymeja karkeasti arvioiden.

2.4 Terminaaliliikenne
Terminaali on nopea kiertonopeuksinen varasto, joka toimii kauttakulkuvarastona
tuotteille. Tuotteita ei hyllytetä, vaan purku-, lastaus- ja levitystoiminnat tapahtuvat
lattiatasolla. Hitaammille tuotteille voi olla käytössä säilytystilaa, mutta pääasiallisesti
tuotteet kulkevat terminaalin läpi nopeasti, jopa alle vuorokauden
keskikiertonopeudella. Läpivirtausterminaaleissa ovat koko terminaalin kiertävät
purku- ja lastausovet, joista tavara puretaan ja lastataan. Terminaalien sisällä on
lastaus- ja keräilyalueita, joihin terminaalityöntekijät sijoittelevat tuotteet niiden
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määränpään mukaisesti kollinumeroiden perusteella. (Hokkanen & Virtanen 2012,
23.)

Tilaus
Tilaus aloittaa tuotteen liikkeen logistiikkaketjun lävitse. Tilauksissa on tärkeää olla
mahdollisimman tarkat tiedot lähetyksestä. Vakioiduilla asiakkailla voi olla myös
vakiotilaukset, jotka noudetaan ennalta sovitusti. (Mts. 28.)

Vastaanotto
Tavaran vastaanottotyöntekijöille ja varastotyönjohdolle on tärkeää saada
ennakkoilmoitus vastaanotettavista tuotteista, jotta he osaavat varautua ennalta
tuleviin lähetyksiin. Yrityksen koon ja toimintastrategian pohjalta on suuria eroja
käytännössä purkutilanteen toimintatapoihin. Kuorman purun voi suorittaa, joko
terminaalityöntekijä tai kuljettaja. Vastaanoton aikana tarkastetaan tuotteet
mahdollisten rikkoutumisten vuoksi ja kirjoitetaan varaumat rahtikirjaan, mikäli
puutteita havaitaan. Varaumien vastuut määritellään kuljetussopimusten
toimitusehtolausekkeissa. (Mts. 29.)

Levitys
Levityksen suorittavat terminaalityöntekijät terminaalityönjohdon ohjeiden
mukaisesti, joko tietoteknisten apuvälineiden tai käskyjen avulla. Levityksessä
puretut tavarat siirretään niille ennaltamäärättyihin paikkoihin terminaalissa
esimerkiksi postinumeroalueiden mukaisesti. (Mts. 31.)

Lastaus
Lastauksen suorittavat joko kuljettaja tai terminaalityöntekijä. Lastauksen
perusperiaatteena on lastata kuorma niin että kaikki tuotteet pysyvät hyvässä
kunnossa ja kuljetus on turvallista suorittaa. Painavat tuotteet sijoitetaan
mahdollisimman keskellä huomioiden auton ja perävaunun akseli-, teli- ja
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kokonaismassat. Lastauksessa noudatetaan kuljetusmuodon ja kuljetettavan maan
mukaisia lakeja. (Mts 42-43.)

Kalusto
Terminaalin työskentelyvälineistä trukit ovat eniten käytettyjä etenkin
kappaletavaraliikenteessä. Trukkeja käytetään paljon niiden käytettävyyden vuoksi.
Lisävälineitä on saatavissa monenlaisia käyttötarkoituksen mukaisesti muun muassa
tartuntapihdit tai paperirullapihdit. (Hokkanen ym. 2011, 144.) Terminaalien sisällä
työskennellään sähkö- ja kaasukäyttöisillä trukeilla. Ulkokäyttöön soveltuvissa
malleissa käytetään myös dieselkoneita muun muassa vastapainotrukeissa (ks. kuvio
4) (Oksanen & Siitonen 2013, 18.)

Kuvio 4. Vastapainotrukki (Kaikki haarukkavaunut n.d.)

Terminaaleissa käytetään vastapainotrukkien lisäksi lavansiirto- ja pinoamistrukkeja.
Lavansiirtovaunuja (ks. kuvio 5.) käytetään nopeissa lastaus- ja purkutilanteissa,
koska niillä pystytään nostamaan lavan hieman lattiatason yläpuolelle ja siirtämään
lava nopeasti paikasta toiseen lattiatasolla (Mts. 7).

16

Kuvio 5. Lavansiirtovaunu (Kaikki haarukkavaunut n.d.)
Pinoamistrukkeja käytetään tilanteissa, joissa lavoja täytyy nostaa toisten lavojen
päälle. Niissä on vastaavanlainen rakenne kuin lavansiirtotrukeissa, mutta
nostokorkeus on huomattavasti suurempi. (Mts. 7.)

2.5 Jakeluliikenne
Jakeluliikenne poikkeaa monilta osin runkoliikenteestä. Kiiskisen, Kallionpään,
Metsäpuron ja Rantalan (2013, 22) mukaan jakeluliikenteen toiminta-alueena ovat
kaupunkien ja taajamien sisällä tapahtuvat kuljetukset pienissä tiloissa ja
vakioimattomilla reiteillä. Asiakkaina on paljon yksityisasiakkaita ja on sovittava jo
ennalta jakoajat, jotta asiakkaat ovat paikalla sovittuna aikana jakelua varten.

Kilpailun siirtyessä kivijalkakaupoista verkkokauppaan jakeluliikenteen merkitys
korostuu toimitusketjun hallinnan ja asiakastyytyväisyyden osalta. Kaupan
siirtyminen yhä enemmän verkkopalveluihin lisää jakelupalveluiden tarvetta niin
määrällisesti kuin laadullisestikin. (Urpilainen 2018.)

Jakelukalusto
Jakeluautoina käytetään sekä yhdistelmäajoneuvoja että pienempiä
kaupunkijakeluun soveltuvia kuorma-autoja. Kuviossa 6 on kuvattuna kevyt,
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kaksiakselinen, 18 000 kilogramman kokonaismassaltaan oleva jakeluauto
pressukapelli-kontilla. (Kokonaismassat ja -mitat 2019.)

Kuvio 6. Jakeluauto (Siegel 2019)
Kappaletavaraliikenteessä käytetään paljon jalkalavakontteja, jotka on helppo siirtää
auton päältä toisen auton päälle. Kuviossa 7 on havainnekuva jalkalavakontista.

Kuvio 7. Jalkalavakontti (DB Schenker german… n.d.)
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Auton päällirakenteet täytyy muokata sopiviksi jalkalavakontteja varten.
Päällirakenne tarkoittaa kuorma-auton rungon päälle asennettavia lisälaitteita, kuten
esimerkiksi kiinteä kontti, nosturi, säiliö tai koukkunostin. (Mikä on kuorma-auton
päällirakenne? n.d.) Yleensä päällirakenteet sovitetaan kuljetusympäristöön
sopivaksi jo tehtaalla, mutta vanhoihin kuorma-autoihin voidaan myös vaihtaa
päällirakenteita uuden toimintaympäristön vaatimusten mukaisiksi.

Jakeluliikennemalli
Jakeluliikenne koostuu noudoista ja jakeluista. Jakeluautot ovat jakelun
ajojärjestelijöiden alaisuudessa ja noutavat sovitut tavarat sovituista paikoista,
sovittuun aikaan ja noutavat tuotteet asiakkailta terminaaliin. Jakelun osalta toiminta
tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä noutoon verrattuna. Jakeluliikenteessä
kuormausasteet ovat keskimäärin matalemmat runkoliikenteeseen verrattuna,
osaltaan asiakkaiden aikatauluvaatimusten vuoksi. (Kallionpää ym. 2013, 24.) Viivat
kuvaavat noutoja ja jakeluita HUB-liikenne toimintaympäristössä (ks. kuvio 8).

Asiakas 1.

Asiakas 2.

Asiakas 3.

SpokeTerminaali

HUBterminaali

Kuvio 8. Jakeluliikennemalli
Jakelut ja noudot yhdistyvät kuljetusreittien aikana ja usein tehdään molempia
yhtäaikaisesti. Esimerkiksi elintarvikekuljetuksissa palautustuotteita, -rullakoita ja lavoja kerätään takaisin terminaaleihin jakelun aikana. Tällöin puhutaan
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reittioptimoinnista, jonka avulla kuljetusyritykset pyrkivät parantamaan
tehokkuuttaan. (Mts. 24.)

Suunnittelu
Suunnittelu on tärkeää maantielogistiikan toiminnan tehokkuuden kannalta.
Kappaletavaraliikenteessä kuljetetaan osa (LTL) - ja kokokuormia (FTL). Osa-kuormat
ovat vajaita kuormia, joten ne pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan reitin
varrelta. Kuljetusreittioptimoinnin päivittäistasolla muokataan muun muassa
kuljetusreittejä kesken kuljettajien työvuorojen, jotta kaikki tarvittava kuljetus
pystytään suorittamaan. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 192.)

Suunnittelun avulla logistiikkaketjusta voidaan saada kannattava tai vaihtoehtoisesti
huonolla suunnittelulla voidaan menettää kannattavuutta. Suunnittelun avuksi on
käytettävissä monenlaisia tietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan hallita
kokonaisuuksia ja ohjata valtavia tavaramääriä, kalustoa, kuljettajia ja asiakkaita
yhtäaikaisesti. (Mts. 192.)

3 DB Schenker Oy
DB Schenker Oy on Saksan rautateiden omistama maailmanlaajuinen
logistiikkapalveluiden tarjoaja, joka on perustettu Itävallassa 1872 vuonna. Toiminta
on laajaa ja palvelut kattavat maakuljetukset, lento- ja merirahtipalvelut,
toimitusketjujen hallinnan ja sopimuslogistiikan. DB Schenker Oy toimii 2000
toimipisteessä ympäri maailman ja työntekijöitä on yhteensä noin 76 000. (DB
Schenker n.d.)

Suomessa yhteistyö Kiitolinjat-yhtiön kanssa alkoi jo 1960 luvulla (Mts.) DB Schenker
Oy osti Suomen Kiitoautot Yhtiöt Oy:n vuonna 2012. Suomen Kiitoautot Oy:n
toiminta-alueena on Itä-Suomi. Molemmat yhtiöt olivat osa Kiitolinja-yhtiötä.
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(Yrityskaupan hyväksyminen 2012.) 2014 Schenker Garco ja Suomen Kiitoautot Oy
sulautettiin DB Schenker Oy:hyn. Vuonna 2016 DB Schenker Oy yhdenmukaisti
tuotenimiään ja poisti Kiitolinja-tuotenimen katalogistaan. Vähälä jäi
yhteistyökumppaniksi Keski- ja Pohjois-Suomeen. (DB Schenker n.d.)

Tampereen terminaali on perustettu vuonna 1961 ja se sijaitsee Hervannan
teollisuusalueella Kytömaankatu kahdessa lähellä E63 ja E12 valtateitä. Terminaali on
yksi 25:stä DB Schenker Oy:n terminaaleista suomessa, mukaan luettuna Vähälän
terminaalit 6 kappaletta. Sijainti on tärkeä suuren liikennemäärän vuoksi. Tampereen
terminaali on toinen Suomen DB Schenker Oy:n Hub-terminaaleista, jonka kautta
suurin osa heidän Suomen tavaraliikenteestä kulkee. Toinen suurempi Hubterminaali on Helsingissä aivan lentoaseman lähistöllä hyvien liikenneyhteyksien
varrella. Tampereen terminaali toimii tavaraliikenteen solmukohtana koko suomen
liikenteen osalta sekä pitkittäis- että poikittaisliikenteessä.

Tampereen terminaalin tavaramäärät vuositasolla ovat melko suuria.
Vertailupohjaksi tänä vuonna Tampereelle on tullut noin 1,9 miljoonaa kollia ja
lähtenyt 1,3 miljoonaa kollia. Keskimääräinen kollimäärä tavaralinjakohtaisesti
tulevat: noin 8400 kollia ja lähtevät noin 5700 kollia. Lukemat on saatu marraskuussa
2019.

3.1 Runko
Tässä osiossa kuvailen DB Schenker Oy:n Tampereen runkologistiikan työympäristöä
tärkeimmiltä osa-alueiltaan. Osa-alueita ovat henkilöstö, tavaravirta, kalusto ja reitti.

Henkilöstö
Kuljetussuunnittelijat (Head of road brokerage) suunnittelevat ja ohjaavat
kokonaistoimintaa ylätasolla. He tekevät kuljetussopimukset ja suunnittelevat
vakioreitit, päivittäiset sekä kausivaihtelut ja tekevät pitkäaikaissuunnitelmat
kalustotarpeille.
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Ajojärjestelijät hoitavat päivittäisen suunnittelun reittivalintojen, työaikataulujen ja
mahdollisiin muutoksiin reagoimisen. Taulukossa 2 runkoajojärjestelijöiden
työvuorot työvuorojen aikana jaoteltuina.

Taulukko 2. Runkoajojärjestelijöiden työtehtävät

Työvuorot
Aamu

Työtehtävä
Käsittelee lähtevät autot
Alustaa tiedot noutoreittivuoroille
Suunnittelee autoille kuormat noutopöydällä olevista tilauksista
Suunnittelee elintarvikeliikenteen
Lähettää autot takaisin Tampereelle

Ilta
Pääkaupunkiseudun noutotilanne
Seuraavan päivän omajakojen suunnittelu
Pääkaupunkiseudulta aloittavien ja sinne purkavien autojen ohjelman suunnittelu
Tampereelta lähtevän yön vaihtoliikenne ja kuormatilojen alustukset etapeille
Seuraavan päivän omajakojen suunnittelu ja tietotuotanto
Kuljettajien ja pihamiesten ohjeistus

Yö
Suunnittelee tulevien autojen kuormatiojen täytöt Tampereelta
Runkonippujen jako lähteville autoille HUB-ilmoituksia hyödyntäen
Ohjeistaa kenttämiestä lastaamaan seuraavan päivän suorat runkojakelut
Pihamiestä käytetään terminaalin sisäisessä liikenteessä ja tarpeen vaatiessa
laitetaan lisäautona jollekin reittivuorolle
Kuormien järkeistäminen, tulo- ja lähtövirtojen yhteensovittaminen
Ohjeistaa Helsingin ja Turun lastaajia

Tavaravirta
Kuljetettavat tuotteet on kategorisoitu muutamaan yläkategoriaan, joiden avulla
hallitaan erilaisten tuotteiden aikataululupauksiin perustuvia luokitteluja.
Luokitteluiden mukaisesti hallitaan tavaravirtaa ja tehdään päivittäisiä päätöksiä,
jotta lupaukset saadaan pidettyä. Normaalin kappaletavaraliikenteen lisäksi on neljä
eri kategorian tuoteryhmää, joiden tuotteille on omat aikataululupaukset.
Kenttätavara on pitkää ja painavaa tavaraa, jota ei voida kuljettaa terminaalin kautta.
Kenttätavaroille on +1 päivän aikataululupaus. Kiireellisiä tuotteita ovat lääkkeet,
kylmätuotteet, kodinkoneet, varaosat ja vientituotteet. Kiireelliset tavarat lähtevät
saman päivän aikana, kun ne tulevat terminaaliin.
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Kalusto
Kalustoasioista päättävät kuljetussuunnittelijat ja tuotantoesimiehet. Autoja on
monenlaisia eri käyttötarkoituksiin sopivia ja eri lainsäädännön aikaan hankittuja.
Yhtiöllä on Tampereella autoja noin 30 kappaletta ja niiden lisäksi muilta
paikkakunnilta raskasta kalustoa käy päivittäin Tampereen terminaalin kautta. Yöllä
autoja kaikenkaikkiaan 45 - 55 kappaletta. Kuljettajia on päivävuorossa 30 henkilöä.
Yhdistelmiä on monenlaisia: puoliperävaunuja, täysiperävaunuja uusilla 15 metrin
perävaunuilla sekä vanhempia 13 metrisiä ja muutamia HCT-yhdistelmiä. HCTyhdistelmissä on pitkän puoliperävaunuyhdistelmän perässä täysiperävaunu (ks.
kuvio 2). Kaluston koko on kasvamaan päin, joten yhdistelmien määrä samalla
volyymilla on laskusuhdanteinen.

Kuormatilat ovat pääasiallisesti vaihtokuormatiloja: kylkiaukeavia ja jalkalavamalleja.
Kuormatilat ovat kylkiaukeavia, jotta samassa kuormatilassa voidaan kuljettaa sekä
kenttä- että terminaalitavaraa. Kontit ovat jalkalavamallisia nopean kuormatilan
vaihdon mahdollistamiseksi (ks. kuvio 9.) Näiden valintojen avulla voidaan suorat
FTL-kuljetukset voidaan vaihtaa terminaalialueen ulkopuolellakin.

Kuvio 9. Runkoauto
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Osa kuormakoreista ovat VAK-hyväksyttyjä: EX/2 ja EX/3-räjähdehyväksytyt sekä
kylmäkuljetuksiin on käytettävissä ATP-hyväksyttyjä FNA-(Refrigeration unit, Normal
insulation, Temperatures +12˚C - +0˚C), FRC- (Refrigeration unit, Heavy insulation,
Temperatures +12˚C - (-20˚C)) kuormakoreja.

Reitti
Runkoautot ajavat pääasiassa terminaalien välistä liikennettä. Vakioautot kulkevat
vakioreiteillään terminaalien välisessä liikenteessä esimerkiksi Helsinki - Tampere
väliä. Ajojärjestelijät voivat tarpeen mukaan muuttaa reittivuoroja kesken työvuoron
volyymien tasaamisen ja kuormien täyttöasteen parantamiseksi. Vakioreitiltä
voidaan ottaa myös noutoja kesken matkan, mikäli kyseessä on osakuormanouto.

Suorat autot kuljettavat koko kuorman perille ilman väliterminaalia yhteen tai
useampaan eri määräpaikkaan. Suorien autojen kuormat lastataan yön aikana
pihamiehen ja kenttämiehen toimesta ajojärjestelijöiden ohjeistuksella. Suoria autoja
on yhdistelty vakiovuorojen kanssa, joten aamulla terminaalilta lähtevällä autolla on
jo kuorma menosuuntaan ja saa tullessa paluukuorman lähtöterminaalista.
Poikittaisliikenne tarkoittaa suomen kartalla poikittaissuuntaista liikennettä. Tämän
kokonaisuuden hallinnasta vastaa Hub-ajojärjestelijät.

3.2 Terminaali
Tässä osiossa kuvailen DB Schenker Oy:n Tampereen terminaalilogistiikan
työympäristöä tärkeimmiltä osa-alueiltaan. Osa-alueita ovat henkilöstö, tavaravirta,
kalusto ja terminaaliliikenne.

Henkilöstö
Terminaaliesimiehet työskentelevät terminaalityöntekijöiden tapaan kolmessa
vuorossa. Yleisesti esimiesten tehtäviin kuuluvat terminaalityöntekijöiden työn
sujuvuuden varmistaminen ja yleiset esimiestehtävät, kuten ajojärjestelijöillekin.
Terminaaliesimiehet toimivat Head of Codi:n (Collection and Distribution)
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alaisuudessa. Head of Codi toimii terminaalipäällikkönä, samankaltaisissa ylemmän
tason johtotehtävissä, kuin Head of Brokerage.

Taulukko 3. Terminaalityönjohdon työtehtävät

Työvuorot
Aamu

Työtehtävät
Valvoo yön aikana purkuvuoroon tulleiden perävaunujen purut loppuun
Jakaa työtehtävät terminaalityöntekijöiden kesken
Selvittää kuljettajille epäselvien tuotteiden reittisuunnitelmia
Tulostaa rahtikirjoja ja varaumia kuljettajille
Katsoo asiakaspalvelusta tulleiden viestien toimenpide tarpeet
Vastaanottaa Ikean kuorman

Ilta
Varmistaa iltalevitykset ja lastaukset terminaalin näkökulmasta
Katsoo asiakaspalvelusta tulleiden viestien toimenpide tarpeet

Yö
Varmistaa yön purkujen sujuvuuden

Terminaalityöntekijät resursoidaan tarpeen mukaan. Vakiotyöntekijät työskentelevät
sunnuntain iltavuorosta kello 22:00 lauantain aamuun kello 06:30 yhteensä 8-8,5
tuntia päivässä. Yhteensä terminaaliväkeä on 33 työntekijää DB Schenkerin
palkkalistoilla. Alihankintana ovat lääkelajittelu ja sen suunnittelu. Työntekijöiden
työn aloitus on portaistettu. Iltavuorossa levitetään tavarat oikeisiin ruutuihin
jatkokäsittelyä varten ja lastataan runkoliikenteen kuormatiloja. Työtehtäväkiertoa
on ja työtehtäviin kuuluvat lastaus, levitys, lajittelu, purku ja mittatodennukset.

Aamuvuorossa terminaalityöntekijät toimivat kuljettajien apuna lastauksissa ja
tulostavat rahtikirjoja sekä huolehtivat terminaalin siisteydestä. Päivävuoron aikana
inventoidaan. Iltavuorossa Tampereelle tulevat tavarat puretaan, lajitellaan
jatkokuljetuksia varten ja lastataan tuotteet jatkaviin kuormatiloihin.

Kenttätyöntekijä kuuluu kokoaikaiseen miehitykseen: aamulla 1, illalla 2 ja yöllä 1
työntekijä. Kenttätyöntekijän työtehtäviin kuuluvat kenttätavaran eli terminaaliin
sopimattomien: pitkien, painavien ja erikoismuotoisten tuotteiden lastaus ja
purkutehtävät. Yön aikana kenttätyöntekijä lastaa seuraavan päivän suorat linjat
niille suunniteltuihin kuormatiloihin.
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Pihamies toimii ajojärjestelijöiden ohjauksessa ja työskentelee terminaalin sisäisen
liikenteen tuottajana sekä auttaa tarvittaessa terminaalihenkilökuntaa. Pihamies voi
tarpeen vaatiessa lähteä runkoliikenteen työtehtävälle normaaliin kuljettajan
työtehtävään.

Tavaravirta
Terminaali on läpivirtaustyyppinen, joten toiselta puolelta terminaalia puretaan
tavarat ja toiselta puolelta lastataan. Suurin osa tuotteista on kappaletavaraa, jotka
puretaan terminaaliin, mikäli tuotteet eivät ole jatkavassa kuormatilassa.

Erikoistuotteita ovat premium- ja lääketuotteet. Lääkehuone on työnjohdon
alaisuudessa, mutta lajittelijat ovat alihankkijan palveluksessa. Lääkehuoneeseen
tulevat tuotteet tulevat Helsingin Expresstuotteiden mukana omilla lavoillaan tai
muiden tuotteiden seassa. Express-tuotteet toimitetaan pikapalveluna. Paketit
lajitellaan lajittelupaikalla ja lavat jaetaan suoraan jatkoruutuihin.

Kuvio 10. Kuormakori lastausvaiheessa
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Kentän kautta kulkevat pitkät ja painavat tuotteet, jotka eivät mahdu terminaalin
sisälle. Samoissa kuormatiloissa kuljetetaan sekä kenttä- että terminaalitavaraa (ks.
kuvio 10).

Konsolidoidut tuotteet saadaan sähköisellä rahtikirjalla ja tavarat haetaan
lähtöosoitteesta sovittuina kellonaikoina esimerkiksi kello 16:00 ja 18:30. Volyymista
riippuen tavaraa voi lähteä välillä normaali kuormia enemmän, mistä lähettäjä
ilmoittaa ajojärjestelyyn.

Kalusto
Kalustoa terminaalissa on kaiken kaikkiaan 21 eri mallista trukkia, joista suurin osa on
vastapainotrukkeja. Trukeista yksi on lapakone, jolla voidaan nostaa kodinkoneita ja
muita tuotteita, jotka eivät ole lavoilla. Lisäksi on muutamia lavansiirtovaunuja, joista
osa on perässäkäveltäviä malleja. Lastaussiltoja on yhteensä 59 kappaletta, mitkä on
jaettu purku- ja lastaussilloiksi. Kentällä on trukki ja pyöräkuormaaja, joilla
suoritetaan kenttälastaukset ja -purut.

Terminaaliliikenne
Terminaalin sisäisessä liikenteessä on viisi päätehtävää: Purku, lastaus, lajittelu,
levitys ja mittatodennukset. Purkulaitureista terminaalityöntekijät purkavat
perävaunujen kuormat oikeisiin paikkoihin. Valmiit jatkavat lavat viedään trukilla
jatkavan auton lastausruutuun. Sekalavat viedään lajitteluun, jossa tuotteet luetaan
ja lajitellaan uudestaan lähetettäviksi. Tämän jälkeen tuotteet viedään oikeisiin
lastausruutuihin. Kuormatilan mukana jatkavat tuotteet jätetään kuormatilaan ja se
viedään joko odottamaan jatkavan auton lastausta tai lastataan täyteen saman reitin
tavaroista (ks. kuvio 11).
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Kuvio 11. Lastausruutu
Kuljettajat purkavat tuotteet levitysalueelle, josta terminaalityöntekijät levittävät ne
oikeisiin lastausruutuihin. Mittatodennukset on oma työtehtävänsä, jossa
todennetaan lähetyksissä annettujen mittojen paikkaansapitävyyttä, manuaalisesti
mittaamalla.

3.3 Jakelu
Tässä osiossa kuvailen DB Schenker Oy:n Tampereen jakelulogistiikan työympäristöä
tärkeimmiltä osa-alueiltaan. Samat osa-alueet runkologistiikan kanssa, mutta
näkökulma on nouto- ja jakeluliikenteessä.

Henkilöstö
Jakelukuljettajia on saman verran kuin jakeluautojakin eli 82 kaikkiaan.
Jakelupäällikkö Head of Codi suunnittelee jakelun päälinjat: Kalustotarpeet,
työvuorot, lomakaudet, lomakauden ajoneuvot ja sopimusneuvottelut.
Ajojärjestelijät suunnittelevat päivittäistason johtamisen nouto- ja jakeluliikenteen
osalta.
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Jakelun ajojärjestelijöillä ei ole aikaa suunnitella kaikkien autojen reittejä, joten he
valitsevat kuljetukset, jotka suoritetaan yrityksen kalustolla. Alihankkijat suorittavat
jäljelle jäävät kuljetukset. Ajojärjestelijät hoitavat päivittäisen suunnittelun eri
toimintojen osalta. Heidän työvuorojen tehtävät työvuoroittain taulukossa 4.

Taulukko 4. Jakelun ajojärjestelijöiden työtehtävät

Työvuorot
Aamu

Työtehtävät
Suunnittelee heittoautoille alusta loppuun kuormat, tulostaa
ennakkojakolistat valmiiksi

Yö
Jakelussa poimii jakosuunnittelupöydältä reiteiltään ylisuuret massajaot ja
mahdolliset nosturi- sekä kellonaikapurut
Noudossa noutosuunnittelupöyältä ohjaa tilavuustietojen mukaisesti
noutotilaukset niille sopivalle kalustolle tai ennalta määritellylle
reittivuorolle
Osa- ja kokokuormanoudot suunnitellaan runkoajojärjestelijöiden kanssa
yhteistyössä

Kuljettajien työvuorot alkavat porrastetusti. Ensimmäiset kuljettajat tulevat kello
04:00-09:00 välillä ja lopettavat päivän nouto- ja jakomääristä riippuen klo 14:0019:00. Viimeinen kuljettaja aloittaa kello 09:00 ja jatkaa illalla pihamiehen töillä.

Tavaravirta
Noutoliikenteessä noudettavaksi ilmoitetut tuotteet haetaan määräosoitteesta
ajojärjestelijöiden annettua nouto tehtäväksi kuljettajalle. Noutovaiheessa
suunnitellaan jo valmiiksi kuormatilan sopivuus runkokuljetukseen sopivaksi samaan
kuormatilaan, jotta vältetään turhia käsittelykertoja. Noutotilauksen jälkeen
ajojärjestelijä suunnittelee tilaustietojen perusteella, millä kuljetusyksiköllä kyseinen
tilaus kannattaa suorittaa.

Jakeluliikenteessä runkoliikenteen mukana terminaalille tulleet tavarat viedään
loppuasiakkaille. Jakelua suunnitellessa täytyy ottaa huomioon vallitsevat olosuhteet,
kuten esimerkiksi mahdolliset ahtaat tilat, joissa kuorma-auton täytyy mahtua
liikkumaan tehtävän aikana. Jakeluliikenteessä volyymit ovat paljon runkoliikennettä
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pienemmät ja toimintasäde on huomattavan paljon lyhyempi, mutta toimituksia
työvuoron aikana on runsaasti enemmän.

Jakelun erikoistuotekategorioita on neljä kappaletta: Premium-, fix day-,
täsmäjakelu- ja lämpötilavalvotut kuljetukset. Premium jakeluille on kolme
aikataulua, jolloin tuotteet jaetaan. Fix day tuotteissa on kaksi vaihtoehtoa: Asiakas
määrittää jakopäivän tai lähetys pysäytetään terminaaliin ja avisoidaan asiakkaan
haluamalle jakopäivälle. Täsmäjakeluissa asiakas ennakkotilaa täsmäjakelun
terminaalista ja tästä veloitetaan kellonaikapurkulisä. Ennakkoilmoittamattomat
täsmäjakelut jaetaan toissijaisina.

Kalusto
Jakelun kalustoa Tampereella on yhteensä 47 jakeluautoa ja 35
yhdistelmäajoneuvoa, joista 2 nosturilla varustettuja ja 1 pakettiauto (ks. kuvio 13).
Jakeluautot ovat pääosin kaksiakselisia, pieniä, N2-luokan kuorma-autoja,
kokonaismassaltaan 3,5 - 12 tuhatta kilogrammaa (ks. Kuvio 12) Yhdistelmäajoneuvot
ovat samanlaisia, kuin runkoliikenteessä käytettävät täysiperävaunuyhdistelmät, eli
N3-luokan vetoautot ja 03-luokan perävaunut. N3-luokan ajoneuvot ovat
kokonaismassaltaan yli 12 tuhatta kilogrammaa ja O3-perävaunut ovat 3,5 - 10
tuhatta kilogramman luokittelumassaltaan. (Ajoneuvolaki 507/2017, 10§);
(Ajoneuvolaki 1042/2014, 17§.)

Kuvio 12. Jakoauto varusteineen
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Päällirakenteet ovat samanlaisia, kuin runkoliikenteessä käytetyissä ajoneuvoissa.
Autoissa on kaikissa perälautanostimet, jotta pystytään purkamaan tuotteet
asiakkaille, joilla ei ole lastaussiltoja.

Kuvio 13. Pakettiauto varusteineen

Reitti
Jakeluautoilla kuljetetaan tuotteita terminaalien ja asiakkaiden välillä. Osa asiakkaista
on yksityisasiakkaita, mutta valtaosa on yritysasiakkaita. Autojen täyttöasteet ovat
runkoliikennettä heikommat keskimääräisten jako- ja noutolenkkien suuremman
lukumäärän ja aikataulutusten vuoksi.

Autojen määrä on vakio, joitakin extra-autoja tilataan päiväkohtaisesti tarpeen
mukaan. Ekstra-autot hakevat vakioasiakkaiden noutoja vakioautojen välissä.
Lomakaudella autojen määrää vähennetään jakelusuunnittelija Head of Codi:n
toimesta. Ajojärjestelijä tilaa niin sanottuja ”heittoautoja” tietyltä alihankkijalta kello
13:00 mennessä, mikäli volyymitaso on riittävä. Heittoautot suorittavat vakioautoja
hankalammat tehtävät ja nimensä mukaisesti paikkaavat vakioautoilta ylijäävää
volyymia.

31

4 Toiminnanohjausjärjestelmä
Syrjäsen (2017, 54) mukaan Chan & Chan (2009, 213 - 232) kertovat, että
kuljetusyritys tarvitsee eri tehtäviin monenlaisia tietojärjestelmiä, joiden
yhteenliittymästä koostuu toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource
Planning). Tietojärjestelmiä ovat muun muassa WMS (Warehouse Management
Systems) varastonhallinta- ja TMS (Transport Management Systems)
kuljetushallintajärjestelmä (Lehtola 2015, 10.) Heilala ym. (2010, 43 - 44) mukaan
lisäksi järjestelmään voidaan liittää muun muassa SCM (Supply Chain Management)
toimitusketjun hallinta-, CRM (Customer Relationship Management)
asiakastiedonhallinta- ja BI (Business Intelligence) suunnitteludokumenttien hallinta järjestelmät.

Syrjäsen (2017, 54) mukaan Heinrich (2014, 103 - 114) kertoo liiketoimintaprosessien
huomioon ottamisen ja ymmärryksen olevan erittäin tärkeässä asemassa uutta
toiminnanohjausjärjestelmää hankittaessa. Nykyään järjestelmät toimivat verkossa
pilvialustoilla. Pilvipohjaisten järjestelmien etuna ovat muokattavuus, kustannusten
jakautuminen, päivityksien määrä, kehittymismahdollisuudet ja sidosryhmien
liittämisen helpottuminen ynnä muita (mts. 57).

4.1 Mobaus
DB Schenker käyttää Suomessa tuotannonohjausjärjestelmänään Mobausta, joka on
otettu käyttöön vuonna 1998 (Kleimola 2011, 13). Ennen Mobausta oli käytössä
HKI6-käyttöjärjestelmä, joka on osin vieläkin käytössä etenkin yrityksen pitkäaikaisilla
työntekijöillä. Mobaus on käytössä pääasiassa ajojärjestelijöillä ja
terminaalityönjohdolla, mutta myös ylemmän tason johtajilla. Mobaus ja HKI6
pohjautuvat Opera-taustajärjestelmään, jonka pohjana toimii IBM AS400. (Uusitalo
2015, 16.)
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Mobauksen osiokuvaus kokonaisuudessaan (ks. kuvio 14). Myöhemmissä kuvioissa
järjestelmän eri toimintaosa-alueiden ajojärjestelijöiden työssään tarvitsemiaan
järjestelmän osia.
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Kuvio 14. Mobauksen toiminnot

Runko
Runkoajojärjestelijät käyttävät Mobauksessa pääasiallisesti alla lueteltuja
ominaisuuksia. Kuviossa 15 kuvattuna runkoliikenteen toiminnanohjaukseen käytetyt
Mobauksen osat.
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Kuvio 15. Runkoliikenteen Mobauksen toiminnot
Ihaul-osio on ajojärjestelijän tärkein välilehti, missä käsitellään oman toiminnan
kannalta tärkeimpiä tehtäviä. Oman suunnittelun lähtevien autojen kuormatiloja,
autoja ja reittejä pystytään muuttamaan tässä osiossa.

Hub-suunnittelu välilehteä käytetään Ihaulin tavoin, mutta toimintoja on useampia.
Hub-ajojärjetelijät käyttävät tätä järjestelmää pääsivunaan. Sivuilta voidaan valita
lähtöterminaalit ja pääteterminaalit, joiden avulla ajojärjestelijät seuraavat oman
suunnittelun alaisia tavaroita ja käytettävissä olevia resursseja.

Hub-ilmoituksista katsotaan tulevien autojen kuormatilanumerot, autojen numerot
ja tavaroiden pääteterminaalit sekä erikoistuotetiedot. Ilmoitusten perusteella
ajojärjestelijät suunnittelevat Tampereelta lähtevien kuormatilojen yhdistelyn
muualta tulevien kuormien kanssa. Ilmoitusten lähettäjänä toimivat
lähettäjäterminaalien ajojärjestelijät.

Saapuvat ajoneuvot välilehdellä pidetään kirjaa terminaalille tulevien autojen
toiminnan tilaa. Listan autot otetaan saapuviksi sitä mukaa, kun kuljettajat käyvät
ilmoittautumassa työnjohtoon.
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Rahtikirjaselauksesta etsitään kuljettajalle rahtikirja, mikäli sellainen ei jostain syystä
ole hänellä mukana. Selauksesta voidaan etsiä monilla eri rajausvaihtoehdoilla
rahtikirjoja ja tulostaa tarvittavat rahtikirjat.

Terminaali
Terminaaliosiossa tarkastelen terminaalityönjohdon päivittäisessä käytössä
tarvitsemiaan Mobauksen toiminnon osia (ks. kuvio 16).
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Kuvio 16. Terminaalin Mobauksen toiminnot
Purkuraportista löytyy eri työvaiheista tärkeää tietoa terminaaliesimiehelle.
Raportissa näkyvät eri toimitusten työvaiheet ja työvaiheiden tila. Työvaiheita ovat
esimerkiksi: Lähetys jäänyt terminaaliin, purussa, jaettu, laskutuksessa ynnä muuta.
Raportin tietojen avulla terminaaliesimies pystyy suunnittelemaan työn sujuvuuden
kannalta optimaalisinta työjärjestystä.
Jakosuunnittelupöydältä katsotaan omien reittivuorojen lähetyksiä, jakopäiviä ja
kaikkea muuta tarpeellista, jotta voidaan ohjata terminaalityöntekijöitä tekemään
työnsä tehokkaasti ja oikeassa järjestetyksessä. Tällä tavoin purku- ja
lastauspäätökset voidaan tehdä kokonaistavaravirtojen kannalta järkevimmin.
Hub-ilmoituksista työnjohtajat katsovat tulevien autojen kuljettamien tuotteiden
määräterminaaleja, jotta osaavat suunnitella tulevien autojen purku- ja
lastaussuunnitelmia.
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Rahtikirjaselausta käytetään rahtikirjojen tulostukseen sekä kollitietojen
hakemiseen. Sieltä tehdään myös varaumat eli rahtikirjaan merkittävä huomautus
lähetyksessä havaitusta poikkeamasta, esimerkiksi rikkoutuneesta pahvilaatikon
kyljestä. Varaumat on tehtävä heti sen huomattuaan, jotta löydetään oikea työvaihe,
jossa tavara on rikkoontunut ja voidaan jatkossa tehdä työvaihe paremmin.

More on tiedonkulkureitti järjestelmässä ja sitä käyttävät pääasiallisesti
asiakaspalvelijat. He lähettävät lähetyksiin liittyviä asiakkaiden kysymyksiä
terminaalin työnjohtoon.

Jakelu
Tässä osiossa tarkastelen Jakelu- ja noutoliikenteen ajojärjestelijöiden päivittäisessä
toiminnassaan tarvitsemiaan Mobauksen osia (ks. kuvio 17).
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Kuvio 17. Jakeluliikenteen Mobauksen toiminnot
Jakelussa käytetään jakosuunnittelupöytää (JSP) ja noutosuunnittelupöytää (NSP)
samoissa tehtävissä, kuin runkoliikenteessä Ihaul-osiota. Jakosuunnittelupöydän
merkitys korostuu rahtikirjojen muuttuessa sähköisiksi. JSP:llä näkyvät kaikkien
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tietokannassa olevat lähetykset tietoineen jakoalueittain jaoteltuina. Sieltä löytyvät
myös ajojärjestelijän suunnittelemat reitit käytettävissä olevalle kalustolle.

Jakoreittivuorot osiossa ajojärjestelijä lisää haluamansa kuormatilat reittivuoroille ja
kiinnittää reitille kuuluvat lähetykset.

Yksityisasiakkaille suunnattujen lähetysten sovittujen jakoaikataulujen suunnitteluun
ja hallinoimiseen käytetään Kuluttajajakeluselausta (KJS). KJS-pöydältä pystytään
esimerkiksi lähettämään järjestelmän kautta avisointitekstiviestejä vastaanottajalle
sekä lisäämään puhelinavisoinnin lisämaksuja.

Noutosuunnittelupöytää käytetään nimensä mukaisesti noutojen suunnitteluun.
NSP:lle avautuvat kaikkien asiakkaiden tilausjärjestelmään tekemät noutotilaukset
postinumeroalueittain järjestettynä. Lähetyksistä voidaan katsoa kuljetuksiin
tarvittavia tietoja: pituus, paino ja kollimäärä. Ajojärjestelijä järjestelee
noutotilaukset parhaaksi katsomallaan tavalla haluamilleen noutoreiteille.

Noutoreittivuorot osiossa lisätään oikeat kuormatilat ja noudot
reittivuorokohtaisesti. Tässä vaiheessa ajojärjetelijä ottaa huomioon jo jatkavien
kuormatilojen osalta sekä osa- että kokokuormat ja niiden optimoimisen, jotta
voidaan välttää turhia työvaiheita. Jatkaville kuormatiloille lisätään järjestelmään
määräterminaalit, jotta ne avautuvat runkoajojärjestelijöillä oikeilla reittivuoroilla ja
kuormatiloihin voidaan lastata käsipäätteillä lasti sähköisesti.

Rahtikirjaselausta käytetään samoihin tarpeisiin, kuin runkoajojärjestelijätkin.
Selauksesta voidaan etsiä eri rajausvaihtoehdoilla rahtikirjoja ja tulostaa ne sekä
lisätä varaumia ja lisäpalveluita. Lisäpalveluita ovat esimerkiksi kerroskanto ja
nostolaitelisä, jotka aktivoidaan rahtikirjaselauksesta.

More:ssa jakelun kannalta tärkeitä tietoja ovat täsmäjakelu sekä erikoistoiveet, joita
asiakkaat ovat pyytäneet tilauksiaan koskien.
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4.2 Järjestelmäympäristö
Järjestelmäympäristö osiossa kuvaan Mobauksen rinnalla toimivia järjestelmiä, joita
käytetään kokonaisprosessin tilauksesta toimitukseen saattamiseksi. Kuviossa 16
kuvattuna järjestelmäympäristöön kuuluvat järjestelmät kategorisoituna kolmeen
pääkategoriaan.
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Kuvio 18. Toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmäympäristö

Tilaus
Varsinaista yksittäistä tilausjärjestelmää ei ole käytössä, vaan asiakkaat voivat tehdä
tilauksia eri sivustoilta. Tilaussivustoja ovat muun muassa: unifaun.fi, consgnor.fi,
kuljetustilaus.fi, shipit.fi, eschenker.fi ja avoin kuljetustilaus yhtiön kotisivuilta. Yhtiön
kotisivuja lukuunottamatta tilaussivustoilla on valittavissa kilpailijoiden tajoukset
lähetyksille.
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Suunnittelu
HKI6 on Mobausta edeltävä järjestelmä, jota osa työntekijöistä käyttää edelleen
tiettyjen toimintojen suorittamiseen Mobauksen puutteiden vuoksi. Tässä
järjestelmässä voidaan muuttaa tiettyjä tietoja, jotka eivät Mobauksella onnistu.
Muutettavat tiedot ovat: rahditustiedot, rahtipaino, kollimäärät,
perälautajakolastaukset sekä nosturilisät, avaustallenteet, jakoreittien postinumeroohjaukset sekä uudet reitit.

Ajoneuvojen seurantapalvelu Celestaplan toimii pilvipalvelualustalla ja hyödyntää
Microsoftin Bing Maps -karttapalvelua. Kaikki DB Schenkerin toimintaosa-alueilla
työskentelevät alemman tason johtajat käyttävät järjestelmää hyväkseen
suunnittelunsa apuna. Runko- ja jakeluajojärjestelijät suunnittelevat terminaalille
tulevien autojen saapumisjärjestyksen perusteella lastaus- ja purkusuunnitelmat.
Terminaaliesimiehet käyttävät järjestelmää purku- ja lastausaikojen sekä tuotteiden
aikataululupausten seurantaan.

Rahtikirjat ovat vielä pääosin paperisia, mutta osalla toimittajista tuotteet lähetetään
kokonaisuudessaan sähköisillä rahtikirjoilla. Paperiset rahtikirjat pysyvät toimituksen
eri vaiheissa lastin mukana. Ajojärjestelijät huolehtivat rahtikirjaliikenteen
sujuvuudesta. Kuljettajat kuljettavat rahtikirjat toimitusten mukana. Avaustallentaja
siirtää paperista tietoa sähköiseksi järjestelmään. Hän tallentaa paperisten
rahtikirjojen tiedot Mobaukseen, jonka jälkeen tiedot ovat ajojärjestelijöiden
käytettävissä. Sähköisiin rahtikirjoihin avaustallentaja ei tee muutoksia, muutoin kuin
ongelmatilanteissa.

Rahtikirjojen sähköistämisessä on olennaista, että sekä lähettäjä, kuljetusyritys että
vastaanottaja ovat riittävän sähköisiä mutkattoman toiminnan kannalta. Västilä
(2019) toteaa: ”Olemme Euroopan Unionissa muodostamassa sähköiselle rahtiinformaatiotuotannolle minimivaatimustasoa (eFTI = Electronic Freight Transport
Information) ja siksi suomessa ei olla tekemässä tässä vaiheessa kansallista
erityissääntelyä rahti-informaatiolle tai sen tuotannolle.”
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365-Office on käytössä runko- ja jakeluajojärjestelijöillä. Järjestelmää käytetään
päivittäisten tietojen ylläpitoon. Microsoft Teams:ia käytetään päivittäisten
poikkeustilanteiden raportoimiseen. Molemmilla järjestelmillä raportoidaan
työvuoron päätteeksi Head of road brokeragelle.

Toiminnot
Käsipäätelaitteina tuotteiden purku-, lastaus, jako- ja noutokuittausten käytössä
ovat Zebra-käsipäätelaitteet. Ne toimivat etäserverillä ja ovat hyvin tehokkaita
ominaisuuksiltaan. Päätelaitteet uusittiin 2018 vuonna ja ovat android-pohjaisia
Zebra-merkkisiä, mutta sovellus on nimeltään VIPU. Sovellus on ollut käytössä jo
vuodesta 1995 ja se toimii etäserveriyhteydellä. Käytössä on myös Schenker-sovellus,
jolla suoritetaan ennakkojakolistalastaukset. Päätelaiteilla kerätään tietoa
kuljetusten eri vaiheista ja tietoa hyödynnetään muun muassa asiakaspalvelussa ja
asiakkaiden lähetysseurannassa. Luennat ovat elintärkeitä digitalisaation kannalta
kuljetusyrityksissä. Niiden avulla kerätään tietoa, jota hyödynnetään eri prosessien
vaiheissa ja tulevaisuudessa tietoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

Ajoneuvopäätteinä käytetään samanlaisia Zebra-merkkisiä päätelaitteita, kuin
käsipäätelaitteina terminaalissa. Ajojärjestelijät pystyvät lähettämään
toiminnanohjausjärjestelmän kautta nouto- ja jakelutehtäviä suoraan
ajoneuvopäätteeseen kuljettajan kuitattavaksi ja suoritettavaksi.

5 Tutkimus
Työn aiheen innoittajana toimi kesällä 2019 havaitsemani ongelmat runkoliikenteen
toiminnassa. Tällä hetkellä markkinoilla on saatavilla reaaliaikaista tiedonsiirtoa
järjestelmään käsipääteluentojen avulla. Yhtiöllä on käytössään käsipäätteet, joilla
luennat olisi mahdollista saattaa reaaliaikaisiksi. Tämän hetkinen
toiminnanohjausjärjestelmä ei tue luentoja, joten luentojen käyttömahdollisuudet
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jäävät käyttämättä. Tästä syystä suunnittelussa käytetään paljon hiljaista tietoa ja
mututuntumaa, jotta työt saadaan tehtyä. Tiedon reaaliaikaistamisella saataisiin
mittavia säästöjä ja toiminnan tehokkuutta parannettua. Tämän hetken
toimintatavalla todellinen toiminta ja järjestelmässä tapahtuva toiminta ovat niin
kaukana toisistaan, että en kutsuisi järjestelmää ohjausjärjestelmäksi, vaan
tietopankiksi.

5.1 Tarpeet
Tarveosiossa kokoan haastatteluista saamani aineiston eli tietojärjestelmien
toiminnan parannustarpeista liiketoiminta-alueittain jaettuna. Liiketoiminta-alueiden
rajat ylittävistä asioita käsittelen järjestelmäympäristö-osiossa.

5.1.1 Runko
Runko-osiossa kokoan haastattelusta ja omasta havainnoinnistani kerätyn aineiston
tarpeet runkoliikenteen sujuvuun kannalta. Lopuksi tiivistelmä tekstistä
havainnollistettuna (ks. taulukko 5).

Ihaul
Mobauksessa yövuoron ajojärjestelijä suorittaa runkonippujen kiinnitykset
järjestelmään sellaisten nippujen osalta, jotka eivät ole kiinnittyneet
runkolastauksessa jostain syystä. Syyt voivat olla moninaiset muun muassa
lastauksen aikana reittivuoroa ei ole alustettu järjestelmään. Runkonippujen
kiinnitykset voitaisiin poistaa kokonaan, mikäli luennat saataisiin sataprosenttisiksi.

Ajojärjestelijöiden täytyy olla koko ajan valppaina seuraamaan järjestelmää, koska
järjestelmä ei anna minkäänlaista ilmoitusta muuttuneista tiedoista värein tai
äänimerkein.
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Hub-suunnittelu
Kuljettajat kirjaavat autojen lähtö- ja saapumisajat työnjohdon paperiseen vihkoon
käsin ennen lastauksen suorittamista, joten tieto ei ole luotettavaa. Ihaulissa
ajojärjestelijät lähettävät omien reittiensä autot joko runkonippujen saavuttua tai
auton lähdettyä terminaalilta. Ensimmäiset autot lähetetään täysinä runkonippujen
kiinnittämisen jälkeen ja viimeiset autot lähetetään vasta konsolidointiajojen
nippujen kiinnittämisen jälkeen arvioaikoina. Pohjanmaalta tulevat autot lähetetään
kello 21:00 mennessä, mutta tarve olisi viimeistään kello 20:00, jotta Tampereen
ajojärjestelijä pystyisi suunnittelemaan resurssinsa paremmin. Etelän ajojärjestelijät
lähettävät autot suunnilleen niihin aikoihin, kun autot saapuvat Tampereelle.
Tampereelta Pohjanmaalle lähetettävät autot lähetetään mututuntumalla hubajojärjestelijän lähdettyä ja konsolidointinippujen saavuttua. Itä-Suomen autot
lähetetään konsolidointinippujen jälkeen.

Aamun kuljettajien tullessa takaisin terminaaliin reitiltään, he joutuvat usein
jättämään kuormansa kuormakoriin, koska vastaanottavat yritykset ovat menneet jo
kiinni. Tällöin toinen kuljettaja ottaa kuorman ja käy lastaamassa lisää tuotteita
terminaalista, jonka jäkeen hän siirtää kontin takaisin jaloilleen. Lopuksi kolmas auto
käy viemässä kuorman vastaanottajalleen. Tyhjät kontit ja perävaunut ovat vähissä
usein liian aikaisesta lastauksesta tai kontissa pitkäaikaissäilytyksessä olevista
asiakkaan tavaroista.

Hub-ilmoitukset
Runkoliikenteessä konsolidointituotteita ovat kahdelta toimittajalta tulevat tuotteet.
Tampereella olevan yrityksen tuotteet Helsinkiin noudetaan pihamiehen toimesta
kello 22:00 mennessä ja muun suomen tuotteet kello 20:00 mennessä. Tuotetiedot
saapuvat runkonippuihin kello 23:45. Järjestelmään jää päivittämättä tiedot
lastauksesta asiakkaalta, purku terminaaliin ja lastaus terminaalista.
Pohjanmaan konsolidointituotteet noudetaan heidän kuljettajan toimesta noin kello
19:00 - 20:00. Osa kuljettajista ilmoittaa Tampereen runkoajojärjestelijälle
metrimäärät lastauksen päätyttyä. Tiedot Pohjamaan tuotteista järjestelmään
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saadaan vasta kello 02:30 - 03:30. Tampereelta tuotteet jatkavat
määräterminaaleihin. Viimeiset autot odottavat konsolidointituotteet ennen kuin
saavat luvan lähteä Tampereelta. Tietojen sulkuajan pitäisi olla viimeistään
lastausaika, mutta mieluummin jo ennen lastausta, jotta reittivuorojen suunnittelu
olisi tehokkaampaa.

Rahtikirjatiedot hub-ilmoituksissa merkitään rahtipainon mukaan, joten painava,
pitkä, kuuden metrin tuote voi olla rahtipainoltaan esimerkiksi 2,2 kuutiometriä.
Tämä aiheuttaa turhaan päänvaivaa ajojärjestelijöille, etenkin työn alkuvaiheessa,
kun ei ole vielä oppinut ulkoa pitkiä tuotteita lähettäviä lähettäjiä.

Hub-ilmoituksista luetaan terminaalille saapuvien autojen kuormatilat, metrit,
kuormatilanumerot ja autojen numerot. Näitä tietoja käytetään reittisuunnittelun
tukena, jotta voidaan suunnitella tulevien tuotteiden ja terminaalilta lähtevien
tuotteiden mahtuminen käytettävissä olevalla kalustomäärällä. Tarpeen vaatiessa
autojen reittimuutoksia tehdään, jotta kaikki tavarat saadaan kuljetettua
aikataululupausten mukaisesti perille.

Hub-ilmoituksissa lähtöterminaalin ajojärjestelijät lähettävät autot järjestelmässä
eteenpäin, kun kerkeävät tai ovat saaneet selville autoilla kuljetettavien tuotteiden
määrän ja suunnat. Ongelmaksi ovat muodostuneet liian myöhään lähetetyt hubilmoitukset, jotka aiheuttavat suunnitteluvaikeuksia pääte- ja väliterminaaleissa.
Tiedot päivitetään osassa terminaaleista niin myöhään, ettei väliterminaalin ole
mahdollista reagoida muutoksiin tiedon saapumisen jälkeen. Väli- ja
pääteterminaalin ajojärjestelijöiden on ennakoitava ja järjestettävä tyhjää tilaa,
johon mahdolliset lisämetrit saadaan sijoitettua.

Saapuvat ajoneuvot
Pohjanmaan kuljettajat eivät itse lastaa ajoneuvojaan, vaan autot on lastattu jo
valmiiksi. Tämä aiheuttaa tietokatkoksia terminaalien välillä. Kuormissa voi olla
vientitavaraa, joita ei ole merkitty hub-ilmoituksiin. Vientituotteiden täytyy lähteä
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jatkavan auton kyydissä, mutta tieto on myöhässä, mikäli kuljettaja kertoo asiasta
vasta saavuttuaan Tampereen työnjohtoon.

Taulukko 5. Runkoliikenne tarpeet kohteittain

MOBAUS,
RUNKO

Tarve

Tarpeen kohde

Ohjaus
Ihaul
Runkoniput
Järjestelmän
ilmoitukset
HUB-Suunnittelu
Lähtö-/saapumisajat
Ylimääräiset
kuormatilojen
käsittelyt

Runkonippujen päivittäminen on turha työvaihe
Mobaus ei ilmoita mitenkään siihen tehdyistä
muutoksista
Autojen lähetys-/saapumisajat merkintäongelmat
Kuormatilojen käyttöongelmat: liian aikaiset
lastaukset, pitkäaikaissäilytykset ja turhat
käsittelykerrat

Saapuva
HUB-ilmoitukset
Konsolidointituotteet
Rahtikirjatiedot
Autojen tiedot
Saapuvat ajoneuvot
Valmiit kuormat

Konsolidointituotteiden tuotetietojen
päivittyminen Mobaukseen liian myöhään
Todellisten mittojen ja massojen puuttuminen
rahtikirjoista Mobauksessa
Saapuvien autojen sulkuaikojen puute
Valmiit kuormatilat, rahtikirjatiedot järjestelmässä
eivät pidä paikkaansa

5.1.2 Terminaali
Terminaaliosiossa kuvaan haastattelusta keräämäni aineiston pohjalta saadut,
terminaalin toiminnalle oleiset tarpeet ja ongelmakohdat.

Purkuraportti
Tampereen terminaalissa on purku- ja lastaussiltoja niin paljon, kuin terminaalin
ulkosivuille mahtuu. Silti ne eivät riitä alkuunkaan etenkään kiireisinä vuorokauden
hetkinä. Kuljettajat lastaavat vain omista silloistaan, jolloin vapaita siltoja voi olla
käytettävissä, mutta autot jonottavat silti. Autoja ei lastata toisten siltojen kautta
työturvallisuuden vuoksi, jotta siltojen poikittaisliikenne saadaan pidettyä

44
mahdollisimman vähäisenä. Sähköisen paikkatiedon avulla lastaussuunnitelmia
voitaisiin tehostaa ja sitä kautta ongelmaan voitaisiin puuttua ja tehokkuutta lisätä.
Tällä hetkellä järjestelmässä ei ole kuormatilojen paikkatietoa, joka mahdollistaisi
tehokkaamman työn suunnittelun. Kuormatilat pitäisi pystyä lukemaan
järjestelmään, jotta kaikki käytössä olevat kuormatilat olisi mahdollista katsoa
järjestelmästä. Kuormatiloista täytyisi näkyä myös sen hetkinen tila: lastattu,
lastauksessa, metrit ja tyhjä. Kuormatilojen paikkatiedon avulla pystyttäisiin
suunnittelemaan aikaisempaa tehokkaammin lastausjärjestys, jopa ennen
kuormatilojen saapumista terminaalin siltaan. Tällöin voitaisiin ilmoittaa
ajoneuvopäätteelle lastausvuorot kuljettajille etukäteen ja he pystyisivät sitä mukaa
suunnittelemaan oman reittiaikataulunsa, esimerkiksi ruokailut.

Jakosuunnittelupöytä
Mobauksen suurin ongelma on tiedon luotettavuuden puute. Tietoon ei voida
luottaa täysin vaan oma kokemus ja niin sanotun ”hiljaisen tiedon” hyödyntäminen
ovat paljon laadukkaampi toimintatapa toiminnan onnistumisen kannalta. Näinhän
tilanteen ei pitäisi olla, vaan järjestelmän pitäisi tukea toimintaa ja toimia
reaaliaikaisesti. Tällä hetkellä käytössä on useita järjestelmiä ja työnjohtajien fokus
hajautuu moneen paikkaan, mikä hidastaa toimintaa ja lisää virheiden riskiä.

Pihamies vie muun toiminnan ohella tyhjiä perävaunuja silloista tyhjien kärryjen riviin
pihaan, josta ne on käytettävissä. Etenkin aamuisin tyhjät perävaunut tukkivat siltoja
ruuhkaisimpaan lastausaikaan. Todellisen paikkatiedon ja kuormatilojen tilan tiedot
järjestelmässä helpottaisivat suunnittelemista ja näin ollen pihamiehen toimintaa
olisi helpompi suunnitella ja ohjeistaa käsipäätelaitteen avulla.
Käsipäätelaitteet ovat oma lukunsa järjestelmäympäristössä, mutta koen
tarpeelliseksi käydä siihen liittyvät ongelmat terminaalin kannalta. Merkityksellistä
käsipäätelaitteille terminaaliosiossa on terminaalin tietotuotannon tuottaminen
järjestelmään. Sähköistymisen kannalta käsipääteluentojen prosentuaalinen osuus
kokonaisluennoista on saatava huomattavasti paremmalle tasolle, jotta järjestelmän
tietoihin voidaan luottaa suunnitteluvaiheessa.
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Tampereen terminaalin runkolastauksista saadaan luettua noin 40 prosenttia.
Pakettilavojen tuotteita ei pystytä lukemaan tuotekohtaisesti. Pakettilavoilla on
paljon tuotteita, jotka täytyisi saada lajittelussa tai lastauksessa luettua pakettilavan
kollitarraan. Kollitarrasta lavan mukana liikkuisivat järjestelmässä kaikki lavalle
lastattujen tuotteiden tiedot.

Hub-ilmoitukset
Konsolidointituotteet ovat ongelmallisia tällä hetkellä terminaalin toimivuuden
kannalta, koska terminaalin on otettava ne lajitteluun mukaan ilman rahtikirjatietoja.
Tiedot tuotteista saadaan järjestelmään vasta monta tuntia myöhemmin asiakkaiden
kanssa sovittujen sulkuaikojen perusteella. Tavaran lajittelu ja lastaus joudutaan
tekemään ilman kollitietoja eli käsipäätelaiteluennat eivät onnistu. Kollitiedot
avautuvat järjestelmään runkonippuihin sovittuna aikana, jolloin ajojärjestelijät
merkkaavat lähetykset Mobauksessa jäljellä olevien reittivuorojen autoille. Näin ollen
autojen täyttöasteet eivät ole todenmukaisia.
Sähköisten saapumisilmoitusten mukaan terminaalin työnjohto tietää todellisen
tilanteen terminaaliin saapuneista ajoneuvoista. Tätä hankaloittavat kuljettajien
epätäsmällisyys toimintajärjestyksessä. Ilmoitus kuuluisi kuitata heti terminaalille
saapuessa, mutta usein kuljettajat tekevät ilmoituksen vasta purun jälkeen tai
unohtavat sen kokonaan. Usein perävaunu on peruutettu onnistuneesti siltaan ovi
kiinni ja saapumisilmoitus unohtunut. Tällöin terminaali saa tiedon vasta, kun he
käyvät ovi ovelta läpi perävaunut ja avaavat suljetut ovet. Ongelmilta vältyttäisiin
joko parantamalla toimintatapoja tai varmuudella vasta järjestelmäpäivityksellä.
Laitureiden kohdalla voisi olla anturit, jotka ilmoittaisivat vihreällä ja punaisella
valolla terminaalin sisälle sillan käytöstä.
Kuormatilan sisältämät tuotetiedot saadaan vasta, kun kuormatilan ovat aukaistaan
sillassa. Tämä vaikeuttaa lastaus- ja purkusuunnittelua. Tiedot täytyisi saada näkyviin
järjestelmässä helposti ja luotettavasti laittamalla hiiri ajoneuvon päälle.
Paperiset rahtikirjat avataan avaustallentajan toimesta järjestelmään. Rahtikirjojen
toimittamisessa kuljettajien toimesta avaustallentajalle on havaittu puutteita. Osa
kuljettajista tuo rahtikirjat vasta kuorman purkamisen jälkeen, jolloin tietojen tulo
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järjestelmään viivästyy. Tällä aikaa tuotteet liikkuvat terminaalissa ilman
luentamahdollisuutta, jolloin tuotteet eivät näy järjestelmässä. Luentojen
saattaminen sataprosenttiseksi poistaa ongelman kokonaisuudessaan. Sitä ennen
voidaan ohjeistaa kuljettajia käymään välittömästi terminaalialueelle saapuessaan
rahtikirjat työnvastaanottoon.
Lastaukset luetaan käsipäätteillä järjestelmään, kun auto ja kuormatila ovat merkitty
reittivuorolle Ihaul:ssa. Lastaajat ilmoittavat ajojärjestelyyn, mikäli kuormatila ei ole
lastattavissa. Avaamatonta lähetystä ei voida hyväksyä järjestelmässä, jolloin
tuotteet lastataan kuormatilaan ja tavarat avataan vasta pääteterminaalissa. Tämä
aiheuttaa sekaannuksia ajojärjestelyssä. Tällöin ajojärjestelijällä on väärää tietoa
lähtevästä tavaramäärästä ja pääteterminaalin ajojärjestelijä ei tiedä tuotteista
mitään. Pahimmillaan kesällä havaitsemani tällainen tilanne omalla reittivuorolla oli
seitsämän metriä, eli kontillinen tuotteita, joista en tiennyt mitään. Tiedon sain
lastauksen jälkeen kuljettajalta, joka ilmoitti hänen suunnan tavararuudun olevan
tyhjä ja auto täynnä.

Taulukko 6. Terminaalin tarpeet kohteittain

MOBAUS,
TERMINAALI

Tarpeen kohde

Tarve

Ohjaus
Purkuraportti
Sillat
Kuormatilojen paikkatieto
Jakosuunnittelupöytä
Mobaus
Pihamies
Käsipäätelaitteet
Pakettilavat

Sillat täynnä, koska järjestelmässä ei voida suunnitella lastauksia
Mobaus ei tue tietoa kuormatilojen sijainnista ja lastaus/purkutilanteesta
Tieto ei ole reaaliaikaista, joten se ei ole luotettavaa
Mobaus ei tue pihamiehen ohjeistusta
Käsipäätelaitteiden luentaprosentti vähäinen
Pakettilavojen tuotteita ei pystytä lukemaan, kuin yksi kerrallaan

Saapuva
HUB-ilmoitukset
Konsolidointituotteet
Konsolidointien tuotetiedot saapuvat Mobaukseen liian myöhään
Sähköiset saapumisilmoitukset Kuljettajien merkinnät järjestelmään eri työvaiheissa
Kuormatilatiedot
Saapuvien kuormatilojen sisältämien tuotteiden tiedot saadaan liian
myöhään
Ennen avaustallentamista Mobauksessa ei ole tietoa rahtikirjan
Rahtikirja-avaus
tuotteista
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5.1.3 Jakelu
Jakeluosiossa kokoan jakelun ajojärjestelijän haastattelusta keräämäni aineiston
järjestelmätarpeet Mobaukseen liittyen. Tiivistelmänä kootut tiedot tekstistä (ks.
taulukko 7).

Jakosuunnittelupöytä
Mobaus on liian monimutkainen ja kaikkia sille tarkoitettuja toimintoja ei voida
käyttää, vaan ne tehdään HKI6 vanhalla käyttöjärjestelmällä. Päivittäiset toiminnot
ovat monen klikkauksen alla, joka vie turhaa aikaa ja keskittymiskykyä sekä lisää
työntekijöiden turhautumista. Järjestelmä on hidas käytettävä ja käynnistämiseen
menee noin viisi minuuttia. Usein liian monta päällekkäistä toimintoa suorittaessaan
järjestelmä lopettaa toimimisensa ja se joudutaan käynnistämään uudelleen. Tämä
lisää virheen riskiä, mikäli käynnistämisen aikana joudutaan suorittamaan työtehtäviä
paperille ja siirtämään järjestelmään uudelleen käynnistymisen jälkeen. Muiden
järjestelmien, muun muassa ajoneuvopäätteiden kanssa kommunikointi on hidasta ja
heikkoa. Toimintoja pitäisi helpottaa ja ABC-analyysin avulla kohdentaa jokaisen
työtehtävän päätoimintoja tukevaksi ja yksinkertaisesti käytettäväksi.
Mobauksessa ei ole tiedonkeruumahdollisuutta, joka mahdollistaisi
ajojärjestelijöiden suunnittelun tehostamisen autokohtaisesti muun muassa
hetkellisen tehokkuusprosenttien avulla. Reittivuoroista olisi tarpeen saada tietoa
sekä päiväkohtaisesti jo kesken reitin, mutta myös myöhemmin kokonaisarvioitavaksi
erilaisin tehokkuusmittarein. Mittareita voisivat olla esimerkiksi pysähdysten
lukumäärä, rahdituspaino tai ajankäyttö asiakaskohtaisesti.
Jakosuunnittelupöydältä puuttuvat reittikohtaiset kollitiedot riittävällä tarkkuudella,
kuten hub-suunnittelussakin. Reitiltä voidaan tarkastella kollimääriä ja tuotteiden
rahtipaino, mutta todelliset mitat ja massat puuttuvat. Todellisten mittojen ja
massojen avulla ajojärjestelijät pystyisivät järjestelemään pitkät ja painavat tuotteet
riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta kuljetukset pystyttäisiin suorittamaan
kustannustehokkaasti, tuotteiden laadun kärsimättä. Tällä hetkellä pitkät tuotteet
valikoidaan pois normaalijakelusta ja viedään erikseen avolavanosturiautolla. Tiedot
erikoistuotteista saadaan rahtikirjoista, ei järjestelmästä. Tuotteiden rajaamista
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helpottaa ajojärjestelijöiden asiakastuntemus, jolloin he tietävät valmiiksi miltä
asiakkailta tulee yleensä pitkiä tuotteita.

Noutosuunnittelupöytä
Vientinoudot siirtyvät ulkomaan DB Schenkerin järjestelmästä hitaasti kotimaan
järjestelmään, mikä hidastaa vientituotteiden aikataululupausten
toteutumismahdollisuutta. Järjestelmien yhteistoimintaa pitäisi saada parannettua.
Jakosuunnittelupöydältä pystytään rajaamaan premium-jakelut näkyviin. Nosturi- ja
täsmäjakeluita ei pystytä rajaamaan. Näille rajauksille olisi tarvetta, jotta
suunnittelua voitaisiin helpottaa sekä myöhemmin tarkastaessa ja tietoja etsiessä
pystyttäisiin rajaamaan tuotteita laajemmin. Nosturijakeluista olisi nähtävä helposti
reittikohtaiset tiedot osoittamalla hiirellä reittiä.

Noutoreittivuorot
Rahtikirjojen sähköistämisen avulla saataisiin yksi työvaihe kokonaan poistettua, sillä
yövuorossa kaksi ajojärjestelijää tekevät samaa työtä yhtä aikaa. Toinen tekee
suunnittelun rahtikirjojen avulla paperisesti ja siirtelee rahtikirjoja oikeisiin
lähetyslokeroihin toisen ajojärjestelijän tehdessä sama työn järjestelmässä.

Konsolidoidut tuotteet aukeavat Mobaukseen huomattavasti myöhemmin tavaran
saapumisen jälkeen. Järjestelmä ohjaa tuotteet automaattisesti reittisuunnilleen,
mutta virhesuunnat ovat yleisiä. Tiedot konsolidointituotteista siirtyvät
jakosuunnittelupöydälle osasta tuotteista noutoa edeltävän päivän aikana ja osa
vasta jakoa edeltävän yön aikana. Sulkuaika tuotteille pitäisi suunnittelun kannalta
olla jakoa edeltävänä päivänä kello 19:00 mennessä. Tällöin pystyttäisiin
autokohtaiseen suunnitteluun.

MORE
Reittivuorojen tehokkuusseurantaa ei ole tällä hetkellä ollenkaan käytössä.
Tehokkuusseurannan avulla pystyttäisiin optimoimaan paremmin autojen
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käyttöastetta ja aikaisemman tiedon pohjalta suunnitella aiempaa tehokkaammin
tulevien päiväkohtaisten ja pidempienkin aikajaksojen suunnittelu.
Taulukko 7. Jakelun tarpeet kohteittain

MOBAUS,
JAKELU

Tarpeen kohde

Tarve

Ohjaus
Jakosuunnittelupöytä
Mobaus
Tiedonkeruu
Kollitiedot
Noutosuunnittelupöytä
Vientinoudot
Rajaus

Käyttöongelmat: HKI6 käyttö rinnalla, päivittäiset toiminnot hitaita
ja liian monen välilehden takana
Mobauksessaa ei ole tiedonkeruumahdollisuutta
Todellisten mittojen ja massojen puuttuminen rahtikirjoista
Mobauksessa
Vientinoudot saapuvat Mobaukseen hitaasti ulkomaan
Mobauksessa ei voida rajata nosturi- ja täsmäjakeluita

Saapuva
Noutoreittivuorot
Sähköiset rahtikirjat
Konsolidointituotteet

Paperisten rahtikirjojen osalta joudutaan tekemään
kaksinkertainen työ
Konsolidointituoteiden tuotetiedot järjestelmään liian myöhään

Lisätiedot
MORE
Reittien tehokkuusseuranta Reittien tehokkuusseurantaa ei ole

5.2 Järjestelmäympäristö
Olen koonnut järjestelmäympäristö -osioon kaikkiin toimintaosa-alueisiin liittyvien
toimintojen tarpeita, jotka nousivat esiin haastatteluissa. Tarpeet on koottuna
toimitusketjun vaiheisiin tilauksesta, suunnitteluun ja toimintoihin.

5.2.1 Tilaus

Tilausjärjestelmät
Asiakkaalle kilpailutus ja monipuolinen tarjonta ovat hyväksi, mutta yrityksille
tilaustiedoissa on paljon puutteita muun muassa perälautapurku- ynnä muissa
erikoispalveluissa. Puutteiden havaitseminen voi myöhästyä ja aiheuttaa muun
muassa toimituksen viivästymisen.

Tilaustietokantoja on monia, joten tieto ei ole standardoitua. Asiakkaan syöttämät
tiedot siirtyvät järjestelmässä vaiheesta toiseen sellaisenaan. Samasta osoitteesta voi
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olla yli kymmenen hieman toisistaan poikkeavaa modifikaatiota. Nämä aiheuttavat
toimitusketjun eri vaiheissa ongelmia.

Terminaalissa käsipäätelaitteissa näkyy tilauksen kohdalla asiakkaan
tietojärjestelmään syöttämät tiedot. Tieto ei suurelta osin ole terminaalityöntekijälle
tarpeellista, esimerkkinä osoitetiedot: ovikoodeineen ja purkuohjeineen.
Tilaustietokantaan voidaan ilmoittaa samat asiat monella variaatiolla, mutta
järjestelmä ei ohjeista kirjoittamaan muun muassa katuosoite ensin, jonka jälkeen
talonumero. Terminaaliesimiehen mukaan ratkaisuna voisi olla esimerkiksi
asiakasrekisteri, jonka avulla virhemerkintöjä voitaisiin vähentää.

5.2.2 Suunnittelu

HKI6
HKI6 järjestelmä on käytössä vain osalla työntekijöistä ja hajauttaa keskittymiskykyä.
Järjestelmä toimii tukitoimintona toiminnanohjausjärjestelmälle, jonka tehtävä on
olla tukitoiminto päätoiminnolle eli logistiikkavirtojen suunnittelulle. Mielestäni on
hyvä olla jokin varatoiminto, mikäli järjestelmä ei toimi hetkellisesti. Tämän
järjestelmän toiminta on jokapäiväistä, jolloin se ei toimi varmuusvarana vaan osana
järjestelmää, joka voitaisiin suorittaa yhdellä järjestelmällä. Toimintoja, joita HKI6:lla
tehdään on saatavilla Mobauksessakin, mutta ne eivät toimi.

Celestaplan
Celestaplan toimii ajoneuvopäätteiden avulla pilvipalvelualustalla. Kaikissa DB
Schenker Oy:n ja sen alihankkijoiden autoissa on ajoneuvopäätteet, joille kuljettajat
kirjautuvat työvuoronsa alussa. Ajoneuvopäätteiden avulla ohjelma paikantaa
ajoneuvot kartalla. Osa alihankkijoiden autoista eivät näy järjestelmässä ollenkaan.
Autot ilmestyvät kartalle kesken ajon esimerkiksi Kokkolasta Tampereelle tuleva
runkoauto näkyy kartalla vasta Parkanon kohdalla. Autojen ilmestyminen kartalle on
summittaista, jolloin syy ei voi olla käyttäjässä, vaan järjestelmässä itsessään.
Celestaplan ohjelmaa käytetään yhtiössä suuntaa antavana järjestelmänä. Siitä
katsotaan tulevien autojen saapumisajat ja järjestys suunnilleen. Lopulliset päätökset
tehdään vasta kuljettajien saavuttua työnjohtoon. Järjestelmässä on monia
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toimintoja, jotka eivät toimi. Esimerkiksi viesti-osiosta ei voida laittaa viestiä
kuljettajalle, mikäli häneen ei saada puhelimitse yhteyttä.

Rahtikirjat
Paperisilla rahtikirjoilla tehdään monessa kohtaa kaksinkertainen työ ja suunnittelu
hankaloituvat tiedonlähteiden moninaisuudesta. Sähköisillä rahtikirjoilla tieto olisi
vain yhdessä paikassa toiminnanohjausjärjestelmässä, jolloin tiedonkulku ei katkeaisi
missään vaiheessa ja työt tehtäisiin vain kertaalleen.
Järjestelmässä rahtikirjatietoihin tarvittaisiin kollitietojen kohdalle lähetysten
todellinen paino ja pituus sekä erityistarpeet, kuten päällelastauskielto.

365-Office
365-Office on käytössä päivittäisten tietojen tallentamiseen ja tiedot kirjataan ilman
valmista konseptia. Tiedot ovat usein merkitty puhekielisesti ja muun muassa
paikannimet kutsumanimillä, jolloin sekaannusten mahdollisuus on suuri.

Työvuorolista-osuus on kirjattu Head of road brokeragen toimesta paperiseksi
versioksi viikoksi eteenpäin. Ajojärjestelijät merkitsevät paperilistan mukaisesti
seuraavalle päivälle valmiiksi päivän työvuorot ja puhdistavat Office-työpöydän
vanhentuneista tiedoista. Paperilistan merkinnät muuttuvat ja niitä ei ole järjestetty
yksinkertaisesti ymmärrettävään muotoon, jolloin virheiden määrä kasvaa.

Suunnittelu
Suunnittelun toteuttaminen tehokkaasti eri toimintaosa-alueittain on haasteellista
järjestelmien epäluotettavuuden vuoksi. Suunnittelun tärkein työkalu on hiljainen
tieto ja aikaisempi kokemus vastaavista tilanteista, jotta työt saadaan suoritettua.
Nykyaikana on olemassa järjestelmiä, jotka ovat Mobausta visuaalisempia ja
mittarointien avulla tehokkammin käytettävissä. Luentoja tehostamalla ja
rahtikirjojen sähköistämisen jälkeen on mahdollista mitata aiempaa paremmin
toimintojen tehokkuuksia ja suunnittelu helpottuvat tiedon ja tavaravirran
yhtäaikaisesta toiminnasta.
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5.2.3 Toiminnot

Pihamies
Pihamiehen toimintaa voidaan tehostaa järjestelmäpäivitysten ja luentojen
parantumisen jälkeen. Käsipäätelaitteella nähtäisiin koko ajan, mitkä annetut
työvaiheet on suoritettu ja mitkä ovat kesken. Käsipäätteen kautta voitaisiin antaa
ohjeet suoraan ja ohjeistaa toimintojen tärkeysjärjestys.
Toiminnanohjausjärjestelmään tarvittaisiin pihamiehelle oma osionsa, josta hänen
toimintaa voitaisiin tarkkailla ja ohjeistaa.

Käsipäätelaiteet
Tällä hetkellä jakolastausten jakolastausprosentti käsipäätelaitteilla lähetettynä
Tampereella noin 40 prosenttia. Osin luentaprosentin vähäisyyden selittävät
pakettilavat, joissa on paljon lähetyksiä ja lavalla olevia paketteja ei erikseen lueta.
Tulevaisuudessa lajittelijan pitäisi pystyä kiinnittämään lähetykset lavan kollitarraan
kiinni, mistä olisi luettavissa lavan kaikkien pakettien tiedot kootusti.

Käsipäätelaitteen suurin ongelma on sen vähäinen hyödyntäminen koko logistisessa
ketjussa. Päätteen toiminta on avainasemassa tietojärjestelmien tehokkaalle
käytölle. Laitteen suurin toiminnallinen heikkous on sen etäserveriyhteys ja
vanhanaikainen käyttöjärjestelmä. Tilalle olisi saatavilla eSchenker -sovellus, joka on
käytössä jo yhtiön ajoneuvopäätteissä.

Mobauksessa ei ole tällä hetkellä toiminnassa mitään värikoodia tai muuta keinoa,
mikä kertoisi kuormatilojen toiminnallisen tilan. Käsipäätelaitteilla olisi mahdollista
lukea järjestelmään muun muassa lastaus aloitettu, lopetettu ja purku aloitettu,
lopetettu.

Ajoneuvopäätelaitteet
Ajoneuvopäätteet ovat kuljettajien käytössä. Päätteillä luetaan purettavat ja
lastattavat tuotteet. Celestaplan hyödyntää autojen paikannuksessa
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ajoneuvopäätteitä. Päätteiden käyttöastetta voitaisiin lisätä tietotuotannon laadun
parantamiseksi ja päätteitä voitaisiin hyödyntää tehokkuuksien ja suunnittelun
parantamiseksi. Autojen tehokkuuden arvioimiselle on tarvetta etenkin
jakeluliikenteeseen. Reittivuorojen päivittäisiä tehokkuuksia sekä hetkellisiä että
pidempiaikaisia tarvittaisiin suunnittelun tueksi: viikkokohtaiset raportit
autokohtaisesti ja autojen hetkelliset tehokkuusprosentit. Tehokkuutta voitaisiiin
mitata pysähdyksinä, rahtipaino kilometrille tai muulla vastaavalla mittarilla.
Ajoneuvopäätteiden tietojen hyödyntämisellä Mobauksessa pystyttäisiin
ennakkojakolistauksen mukaisesti suunnittelemaan kuormat sähköisesti kokonaan.
Ajoneuvopäätteillä pitäisi pystyä tulostamaan rahtikirjat tarvittaessa
yksityisasiakkaille heidän kotipihassaan. Tämä myötä rahtikirjat voitaisiin sähköistää
kokonaan.

Taulukko 8. Järjestelmäympäristö tarpeet kohteittain

MOBAUS,
JÄRJESTELM
ÄYMPÄRIST

Tarpeen kohde

Tarve

Tilaus
Tilausjärjestelmät

Tiedot eivät standardisoituja

HKI6
Celestaplan
Rahtikirjat
365-Office
Suunnittelu

Korvaa osin Mobausta
Tiedot eivät ole luotettavia ja reaaliaikaisia
Paperiset rahtikirjat aiheuttavat turhaa työtä
Puhekielisyys ja ohjeistukset
Tietovirta liikkuu eri tahtiin tavaran kanssa

Pihamies
Käsipäätelaitteet
Ajoneuvopäätelaitteet

Tehokas ohjeistus puuttuu
Käyttöjärjestelmäongelmat ja tietojen hyödyntäminen vähäistä
Ei tehokkuusmittausta

Suunnittelu

Toiminnot

6 Tulokset, Johtopäätökset ja Pohdinta
6.1 Tulokset
Olen koonnut haastatteluista saamistani tiedoista taulukot eri osa-alueittain.
Tutkimus-osiossa on samat taulukot osa-alueiden lopussa lukijan ymmärryksen
lisäämiseksi. Taulukot ovat opinnäytetyöni lopputuote, eli niihin olen kerännyt tiedot
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Mobauksesta ja sitä tukevien toimintojen tarpeista. Taulukkoihin ei ole otettu
mukaan järjestelmän osia, joissa ei ole muutostarpeita.

Runko
Taulukossa 9 on koottuna runkoliikenteen tietojärjestelmien ongelmakohdat yhteen.
Ongelmat on jaoteltu aikaisempien järjestelmä jaoitteluiden mukaisesti. Tiedot
perustuvat runkohaastatteluun ja omiin havaintoihini kesällä 2019 järjestelmän
ongelmista.

Taulukko 9. Runkoliikenteen tulokset

MOBAUS,
RUNKO

Tarpeen kohde

Tarve

Ohjaus
Ihaul
Runkoniput
Järjestelmän
ilmoitukset
HUB-Suunnittelu
Lähtö-/saapumisajat
Ylimääräiset
kuormatilojen
käsittelyt

Runkonippujen päivittäminen on turha työvaihe
Mobaus ei ilmoita mitenkään siihen tehdyistä
muutoksista
Autojen lähetys-/saapumisajat merkintäongelmat
Kuormatilojen käyttöongelmat: liian aikaiset
lastaukset, pitkäaikaissäilytykset ja turhat
käsittelykerrat

Saapuva
HUB-ilmoitukset
Konsolidointituotteet
Rahtikirjatiedot
Autojen tiedot
Saapuvat ajoneuvot
Valmiit kuormat

Konsolidointituotteiden tuotetietojen
päivittyminen Mobaukseen liian myöhään
Todellisten mittojen ja massojen puuttuminen
rahtikirjoista Mobauksessa
Saapuvien autojen sulkuaikojen puute
Valmiit kuormatilat, rahtikirjatiedot järjestelmässä
eivät pidä paikkaansa

Tarpeet koostuvat Mobauksen eri osa-alueista, jotka vaikeuttavat päivittäistä
työskentelyä järjestelmässä. Tuloksina on havaittavissa sekä järjestelmän että
toiminnallisia puutteita. Järjestelmässä tieto ei liiku reaaliaikaisesti, mikä aiheuttaa
suunnitteluvaikeuksia. Toiminnallisten syiden vuoksi järjestelmään saadaan
asiakkailta tieto tuotteista liian myöhään suunnittelun kannalta.
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Terminaali
Taulukossa 10 terminaalin ongelmat koottuna yhteen Mobauksen ohjauksen ja
saapuvan tietotuotannon kannalta. Tulokset pohjautuvat terminaaliesimiehen
haastatteluun terminaalissa käytettävien järjestelmien osalta.
Taulukko 10. Terminaaliliikenteen tulokset

MOBAUS,
TERMINAALI

Tarpeen kohde

Tarve

Ohjaus
Purkuraportti
Sillat
Kuormatilojen paikkatieto
Jakosuunnittelupöytä
Mobaus
Pihamies
Käsipäätelaitteet
Pakettilavat

Sillat täynnä, koska järjestelmässä ei voida suunnitella lastauksia
Mobaus ei tue tietoa kuormatilojen sijainnista ja lastaus/purkutilanteesta
Tieto ei ole reaaliaikaista, joten se ei ole luotettavaa
Mobaus ei tue pihamiehen ohjeistusta
Käsipäätelaitteiden luentaprosentti vähäinen
Pakettilavojen tuotteita ei pystytä lukemaan, kuin yksi kerrallaan

Saapuva
HUB-ilmoitukset
Konsolidointituotteet
Konsolidointien tuotetiedot saapuvat Mobaukseen liian myöhään
Sähköiset saapumisilmoitukset Kuljettajien merkinnät järjestelmään eri työvaiheissa
Kuormatilatiedot
Saapuvien kuormatilojen sisältämien tuotteiden tiedot saadaan liian
myöhään
Ennen avaustallentamista Mobauksessa ei ole tietoa rahtikirjan
Rahtikirja-avaus
tuotteista

Tuloksista käy ilmi, että tiedonkeruu järjestelmään on vähäistä sekä asiakkailta
tulevissa tiedoissa että muista terminaaleista saatavissa tiedoissa ja tiedonsiirroissa
on ongelmia. Tiedot järjestelmään saadaan liian myöhään tehokkaan suunnittelun
kannalta.

Jakelu
Taulukossa 11 jakelun järjestelmien toiminnalliset ja järjestelmässä havaitut puutteet
jaoteltuina ohjaus-, saapuva- ja lisätiedot osioihin. Tulokset on saatu
haastattelemalla jakelun ajojärjestelijää heidän toiminnan kannalta olennaisista
järjestelmäongelmista.
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Taulukko 11. Jakeluliikenteen tulokset

MOBAUS,
JAKELU

Tarpeen kohde

Tarve

Ohjaus
Jakosuunnittelupöytä
Mobaus
Tiedonkeruu
Kollitiedot
Noutosuunnittelupöytä
Vientinoudot
Rajaus

Käyttöongelmat: HKI6 käyttö rinnalla, päivittäiset toiminnot hitaita
ja liian monen välilehden takana
Mobauksessaa ei ole tiedonkeruumahdollisuutta
Todellisten mittojen ja massojen puuttuminen rahtikirjoista
Mobauksessa
Vientinoudot saapuvat Mobaukseen hitaasti ulkomaan
Mobauksessa ei voida rajata nosturi- ja täsmäjakeluita

Saapuva
Noutoreittivuorot
Sähköiset rahtikirjat
Konsolidointituotteet

Paperisten rahtikirjojen osalta joudutaan tekemään
kaksinkertainen työ
Konsolidointituoteiden tuotetiedot järjestelmään liian myöhään

Lisätiedot
MORE
Reittien tehokkuusseuranta Reittien tehokkuusseurantaa ei ole

Mobauksen toiminnot ovat hitaita ja kaikkia toimintoja ei ole koodattu järjestelmään
implementointivaiheessa. Suunnittelun kannalta olisi tärkeää pystyä kategorisoimaan
jakelun eri osa-alueet, jotta suunnittelussa voitaisiin keskittyä osioihin jokaiseen yksi
kerrallaan.

Järjestelmäympäristö
Taulukossa 12 Mobaukseen liittyvien järjestelmien ja toimintojen ongelmat koottuna
tilaus-, suunnittelu- ja toiminnot osioihin. Tulokset järjestelmäympäristö -osioon olen
kerännyt haastatteluista ja koonnut aineiston kaikkiin osa-alueisiin liityvistä
Mobauksen kanssa yhteistyössä toimivista tietojärjestelmistä. Olen nähnyt
tarpeelliseksi yhdistää asioita, jotta opinnäytetyöni olisi tarkoituksenmukainen ja
asiat olisivat mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävässä
muodossa.
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Taulukko 12. Järjestelmäympäristön tulokset

MOBAUS,
JÄRJESTELM
ÄYMPÄRIST

Tarpeen kohde

Tarve

Tilaus
Tilausjärjestelmät

Tiedot eivät standardisoituja

HKI6
Celestaplan
Rahtikirjat
365-Office
Suunnittelu

Korvaa osin Mobausta
Tiedot eivät ole luotettavia ja reaaliaikaisia
Paperiset rahtikirjat aiheuttavat turhaa työtä
Puhekielisyys ja ohjeistukset
Tietovirta liikkuu eri tahtiin tavaran kanssa

Pihamies
Käsipäätelaitteet
Ajoneuvopäätelaitteet

Tehokas ohjeistus puuttuu
Käyttöjärjestelmäongelmat ja tietojen hyödyntäminen vähäistä
Ei tehokkuusmittausta

Suunnittelu

Toiminnot

Järjestelmäympäristöön kuuluvat osa-alueet ovat kaikki yhteisesti runko-, terminaalija jakeluliikenteen toimintaan. Pääasiallisesti Mobausta tukevissa
taustajärjestelmissä on puutteita ja ongelmat liittyvät tiedon ja tavaravirran
eriaikaisuuteen. Tilausvaiheessa tiedot saapuvat monesta eri järjestelmästä, jolloin
tiedot eivät ole standardisoituja. Rahtikirjojen sähköistymiseen tarvittaisiin luentojen
tehostamista. Käsipääteluennat eivät näy Mobauksessa.

6.2 Johtopäätökset
Toiminnanohjauksen kehittämistä varten on tunnettava toimintaympäristö eri
toimintaosa-alueittain ja niiden tarpeet. Tarpeet nivoutuvat toisiinsa toiminnallisten
liitosten vuoksi. Runko-, terminaali- ja jakelutoiminnot kattavat tavaravirran
lähettäjiltä vastaanottajille. Toiminnassa on useita vaiheita ja toimintaa ohjaavan
järjestelmän on toimittava kaikissa osa-alueissa, jotta tieto liikkuu jouhevasti tavaran
mukana toiminnosta toiseen. Toimitusketjun yksittäisen palasen kehittämisellä
voidaan parantaa järjestelmää, mutta suurin hyöty saadaan kehittämällä koko ketjun
toimintaa. Toiminnan kehittämiseksi täytyy ymmärtää myös toimintojen
linkittyminen toisiinsa järjestelmän ja toimintojen kautta.
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Tavoitetila
Tavoitetilassa kaikki haastatteluissa ilmi käyneet tarpeet saataisiin korjattua, joko
uudella toiminnanohjausjärjestelmällä tai uudistamalla olemassa olevia järjestelmiä
ja toimintoja. Reaaliaikaisen tiedon perusteella suunnittelua voitaisiin aikaistaa,
jolloin ajojärjestely voisi toimia päivävuorossa. Tämä lisäisi työn kiinnostavuutta alan
työntekijöiden keskuudessa. Reaaliaikaisella suunnittelulla voitaisiin suunnitella
reittilinjat etukäteen ja yksi ajojärjestelijä riittäisi valvomaan työn suorittamista, joka
toisivat suoranaisia säästöjä yritykselle.

Tulevaisuus
Rahtikirjojen sähköistyessä ja luentojen lisääntyessä datan määrä kasvaa
huomattavasti, jolloin tällä hetkellä käytössä olevan Mobauksen toiminnalliset häiriöt
lisääntyisivät huomattavasti. Uusien toiminnanohjausjärjestelmien tarjoajilla on
käytössään pääosin pilvipohjaisia järjestelmiä, jolloin tieto on säilötty
palveluntarjoajan palvelimille. Pilven kautta on mahdollista laajentaa datamäärää
huomattavasti helpommin, kuin käytössä olevien järjestelmien kautta.

Toiminnan tehostuminen
Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä kaikki tarvittavat toiminnot voidaan
konfiguroida juuri oikeaan tarpeeseen. Tällöin kaikki suunnittelun tarvitsemat tiedot
ovat käytettävissä yhdessä järjestelmässä. Yhden toimivan järjestelmän alla
työskennellessä tiedon hyödyntäminen ja siirto helpottuvat. Tieto on
luotettavampaa, koska se on reaaliaikaista. Varastointi ja sen laajennettavuus
helpottuvat ulkopuolisen palveluntarjoajan mukana. Tulevaisuudessa tietovirrat
kasvavat ja automaation lisääntyessä datamäärät lisääntyvät, jolloin toimintaa
voidaan laajentaa helposti järjestelmän toimittajalta.

Toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeä logistiikkayrityksen suunnitelmallisen
toiminnan toiminnoista. Tietoärjestelmät ovat tukitoiminto tavaran luotettavaan ja
ammattimaiseen kuljettamiseen (Lecklin 2006, 130).
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Kuljetusyritykset ostavat kaluston uutena, jolloin toimintavarmuus on
parhaimmillaan. Tästä syystä myös kaikkea toimintaa ohjaava järjestelmäkin on
suositeltavaa pitää kehityksen mukana.

Aikataululupausten pitäminen on tärkeä osa logistiikkayrityksen
asiakastyytyväisyyden kannalta. Syrjäsen (2017, 18 - 19) mukaan Hörkkö, Koskinen,
Mattsson, Ollikainen, Reinikainen & Werdermann (2010, 52 - 53) nopean ja
kilpailullisen toiminnan taustalla asiat täytyvät tapahtua mahdollisimman oikea
aikaisesti. Oikea aikaista toimintaa voidaan seurata ja ohjata toimintaa tukevalla
toiminnanohjausjärjestelmän suunnitelmallisella käytöllä. Suunnittelu vaatii myös
tietojen paikaansapitävyyden, joka tuotetaan järjestelmään oikea aikaisesti. Näin
ollen työt tehdään vain kertaalleen, joten päällekkäisyydet ja virheet toimintojen
välillä vähenevät.

Kauppa kehittyy ja muuttaa muotoaan. Yhä enenevässä määrin niin kansallisesti, kuin
kansainvälisestikin. Tämä tarkoittaa sitä, että on yhä tärkempää logistiikkayritysten
näkökulmasta pysyä kehityksen mukana ja pitää riittävä kiertonopeus kuljetettavilla
tuotteilla työn jatkuvuuden kannalta.

6.3 Pohdinta
Halusin tehdä opinnäytetyöni yrityksen ja alan toiminnan hyväksi, jotta työ olisi
tarkoituksenmukainen ja siitä olisi käytännön hyötyä. Työn aloittaminen oli
haastavaa, koska toimintaosa-alueita oli kolme ja ne linkittyivät olennaisesti toisiinsa.
Työn rajaaminen ja opinnäytetyön rungon kehittämisen myötä alkoi fokusoitumaan
päässäni valmis työ. Tavoitteenani oli saada työ valmiiksi syksyn 2019 aikana, joka
vaati kokoaikaista työskentelyä. Opinnäytetyön liittäminen työhön olisi voinut
nopeuttaa osaa prosessin vaiheista, mutta kokonaisuudessaan se olisi vienyt
enemmän aikaa. Kesällä aloitin opinnäytetyöni tekemisen työn ohella ja huomasin
sen toimivan huonosti minun kohdallani.

Pyrin tekemään työni mahdollisimman aikaan sitoutumattomaksi, jotta yritys voi
hyödyntää sitä mahdollisen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessissa työn
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valmistuttua, mutta myös myöhemmässä vaiheessa. Alun perin suunnittelimme
uuden toiminnanohjausjärjestelmän soveltuvuutta kyseessä olevaan työympäristöön.
Silloin järjestelmän hankinta olisi pitänyt suorittaa mahdollisimman pikaisesti, jotta
tieto ei vanhene. Nyt tehty työ on kokonaisvaltaisempi ja käytettävissä on enemmän
aikaa.

Opinnäytetyöni ei muuttanut ajatustani DB Schenker Oy:n
toiminnanohjausjärjestelmän ongelmista. Nyt tiedot on kerätty yhteen ja ne on
tarkasteltavissa vielä vuosienkin päästä ja kehittäminen voi tapahtua vaiheittainkin.

Käyttämäni menetelmät olivat mielestäni hyvät työn laadun kannalta. Haastatteluilla
sain kerättyä tietoa koko toimitusketjusta, mutta haastatteluiden ajankohdan
työjärjestyksessä vaihtaisin myöhäisemmäksi, mikäli aloittaisin työn alusta. Silloin
tekisin työvaiheet hieman eri järjestyksessä. Järjestysmuutoksilla saisin helpotettua
omaa työtaakkaani, mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, sillä tein ensimmäistä
kertaa näin suuren tutkimuksen itsenäisesti. Olen tyytyväinen lopputulokseen
ajankäytön ja tulosten suhteen.

Mielestäni opinnäytetöissä keskitytään liiaksi tutkimuksellisesti tarpeettomiin
muotoseikkoihin, jotka vievät aikaa tutkimustyöltä. Varsinaisesti tutkimukseen
käytetty aika oli reilusti vajaa puolet koko työhön käytetystä ajasta. Tutkimusaikaan
olen sisällyttänyt haastattelut ja teoriaosuuden ulkopuoliset työt.

Työn tavoitteena oli keskittyä DB Schenker Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän
ongelmien havaitsemiseen ja tietojen kokoamiseen, ei yleiseen
toiminnanohjausjärjestelmän merkitykseen logistiikkayrityksessä. Siksi varsinaista
lopputuotetta tai alaan yleisesti sovellettavaa työohjetta ei tullut opinnäytetyöni
lopputuloksena. Mielestäni tutkimuksen luotettavuutta lisäsi aikaisempi
kokemukseni alan työtehtävistä niin suunnittelu- kuin suorittavastakin työstä. Työni
keskittyi yhden alan yrityksen tietojärjestelmien toimintaan, mutta on sovellettavissa
muihinkin alan yritysten järjestelmien tutkimiseen sovellettuna.
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