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Projektin tausta
CaaS Nordic Ry on keväällä 2019 perustettu logistiikan digitalisaatiota ja tiedon sekä datan jakamista
edistävä yhdistys. CaaS Nordic Ry yhdistää nykyisellään CaaS (Corridor as a Service) -ekosysteemin,
älykkään meriliikenteen -ekosysteemin ja hajautetut tietokannat sekä lohkoketjuteknologian
kehittäjiä muodostaen kansainvälisellä tasolla arvioituna logistiikan digitalisaatiossa hyvin
edustavan kokonaisuuden (kuva 1). CaaS Nordic haluaa olla aktiivinen toimija ja edistää
hallitusohjelman tavoitteita logistiikassa: https://www.caasnordic.eu/publications/caas-nordic-ryedistaa-hallitusohjelman-tavoitteita-logistiikassa/. Lisäksi yhdistys on vahvasti mukana edistämässä
kansallisen julkisensektorin logistiikan digitalisaatiotavoitteita.
Yhdistys luotiin aktiivisten toimijoiden ympärille ja se on laajentunut ensimmäisen
toimintavuotensa aika suunnitellusti. Nykyisellään yhdistykseen kuuluu kaksi Business Finlandin yli
kymmenen miljoonan EURon rahoituksella toimivaa kasvumoottorihanketta Awake.ai ja Vediafi,
joiden lisäksi yhdistyksessä on jäsenenä useita erikokoisia yrityksiä, julkisen sektorin edustajia ja
yhdistyksiä Suomesta sekä Virosta. Kevään 2020 aikana on käynnistetty myös yhteistyökeskustelut
Norjan, Ruotsin ja Venäjän välisestä yhdistysyhteistyöstä. Tässä loppuraportissa esiteltävä hanke
linkitti monia uusia toimijoita yhdistyksen toimintaan, joista erityisesti voi mainita lentorahtipuolen
toimijat.
Logistiikan kehittämisen lisäksi yhdistyksen keskeinen tehtävä on yhdistää ekosysteemejä.
Orkestrointihankkeessa varsinaisen CaaS Nordic yhteistyön lisäksi keskusteluja ja yhteistyötä tehtiin
erityisesti lentoliikenteen, tullin ja lohkoketjuteknologian toimijoiden kanssa. Alla kuvassa 1 on
esitetty yhdistyksen ja orkestrointihankkeen kehityksen erityisalueet.

Kuva 1. CaaS Nordic Ry ekosysteemien liimana.
Tulevaisuudessa CaaS Nordic ekosysteemiä ja logistiikan kehittäjien muodostamaa kokonaisuutta
halutaan laajentaa ja vahvistaa linkittämällä siihen vahvemmin teollisuuden ja kaupanalan toimijoita
sekä laajempaa kansainvälistä ulottuvuutta.

Yhdistyksen visio ja vaikuttavuus
Perustamisvuotenaan CaaS Nordic Ry. loi aktiivisen jäsenkunnan Suomessa ja Virossa.
Ensimmäisenä vuotena yhdistys onnistui vakiinnuttamaan sen aseman logistiikan digitalisaation
edistäjänä ja tunnettuna toimijana sekä erityisesti konkretiaa tavoittelevana toimijana. Toisen
toimintavuoden tavoitteena halutaan kasvattaa kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Virossa ja
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä, jonka jälkeen on tarkoitus pyrkiä yhteistyöhön koko Itämeren
alueella. Kansainvälistymisessä hyödynnetään maakohtaisia yhteyshenkilöitä, jotka ovat riittävän
vaikutusvaltaisia omassa kotimaassaan. COVID-19 pandemia asettaa tiettyjä rajoitteita tälle
tavoitteelle, mutta ensimmäisiä yhteistyökeskusteluita eri maiden kanssa on jo käyty ja yhteisiä
suunnitelmia on luotu.
Yhteistyön lisäksi yhdistys haluaa generoida yritysvetoisia hankkeita sekä yhdistää olemassa olevia
hankkeita toisiinsa paremman ja laajemman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi sekä jatkumon
mahdollistamiseksi. Hankkeissa yhdistys fokusoituu kansainväliseen logistiikkaan ja sen kestävään
kehitykseen sekä digitalisoitumiseen, joilla luodaan uusia ratkaisuja markkinoille.

Ratkaistava haaste: kuljetusten läpinäkymättömyys
Toimitusketjujen läpinäkyvyys on nykyisellään hyvin puutteellista, mistä aiheutuu useiden
kymmenien prosenttien tuottavuus haitta teollisuudelle. Toimijoilla ja samoin kuljetusmuodoilla on
omia käytäntöjään, miten toimintaa harjoitetaan, vaikka yhtenevyydet eri toimijoiden ja
kuljetusmuotojen välillä ovat ilmeiset. Toinen haaste on se, että paperi on vielä usein mukana
toimitusketjussa ainakin jossain vaiheessa - ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta
sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI -asetus) mukaan noin 99 prosenttiin EU:n alueella tapahtuvista
rajat ylittävistä kuljetuksista liittyy edelleen paperisia asiakirjoja kuljetusten jossain vaiheessa.” [1]
Huonon läpinäkyvyyden vuoksi toimijoilla on myös todella rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa
toimituksiinsa tai hallita niitä kuljetusprosessin aikana. Näin ollen prosessien automatisoinnissa on
paljon kehitettävää. Jos data saataisiin hyödynnettyä ja jaettua toimijoiden välillä olisi mahdollista
käynnistää toimitusketjun eri toimintoja paikkatiedon ja/tai toimintojen perusteella, kuten
esimerkiksi tullauksen valmistelu tai kuorman purun valmistelut kohteessa.

Työn tavoitteet ja toteutus
Projektin päätavoitteena on parantaa multimodaalisten logistiikkaketjujen ja -prosessien
läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta vahvistamalla kansallista logistiikan osaamista ja digitalisaatiovalmiutta. Alatavoitteita hankkeella on neljä: (1) koota yhteen kansallisia ja kansainvälisiä
ekosysteemejä, jotka jo nyt edistävät logistiikan digitalisaation kehitystä; (2) jakaa ekosysteeminen
kesken parhaita käytäntöjä ja osaamista; (3) luoda hallittu ja toimiva toimintamalli ekosysteemien
välillä (4) jalkauttaa uudet toimintamallit käytäntöön pilottien avulla. Toteuttamalla projektin pääja alatavoitteet päästään projektille asetettuihin kahteen ylätavoitteeseen: (A) Suomen ja samalla
myös Itämeren alueen logistisen järjestelmän tehostaminen ja houkuttelevuuden parantaminen ja

(B) teollisuuden ja kaupan tuottavuuden parantaminen. Alla taulukossa 1 on tiivistettynä edellä
mainitut tavoitteet ja työn tulokset niihin reflektoituna.
Taulukko 1. Tavoitteet ja toimenpiteet.
Tavoite
Päätavoite: parantaa multimodaalisten
logistiikkaketjujen ja -prosessien
läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta vahvistamalla
kansallista logistiikan osaamista ja
digitalisaatio valmiutta

Alatavoite 1: koota yhteen kansallisia ja
kansainvälisiä ekosysteemejä, jotka jo nyt
edistävät logistiikan digitalisaation kehitystä

Alatavoite 2: jakaa ekosysteeminen kesken
parhaita käytäntöjä ja osaamista

Alatavoite 3: luoda hallittu ja toimiva
toimintamalli ekosysteemien välillä

Alatavoite 4: jalkauttaa uudet toimintamallit
käytäntöön pilottien avulla
Ylätavoite A: Suomen ja samalla myös
Itämeren alueen logistisen järjestelmän
tehostaminen ja houkuttelevuuden
parantaminen

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Hankkeessa multimodaalisia kuljetusketjuja ja
niiden osia tarkasteltiin eri toimijoiden
toimesta. Hankkeen tasolla nämä eri tehtävät
ja toimet linkitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Hanke toteutettiin monen toimijan
yhteistyönä, niin että kukin toimija osallistui
hankkeen työstämiseen.
Hankkeen toteutuksesta vastasi CaaS Nordic
ry, joka liittää yhteen aktiivisia toimijoita, jotka
haluavat kehittää ja edistää logistiikan
digitalisaatiota. Työn aikana yhdistys tiedotti
hankkeestaan monissa tilaisuuksissa, minkä
lisäksi yhdistyksen jäsenet linkittivät projektiin
omia sidosryhmiään. Kesäkuussa hankkeen
välituloksia esiteltiin myös kansainvälisessä
webinaarissa, jota seurasi yli 40 henkilöä.
CaaS Nordic yhdistys on aktiivisesti käynyt
keskusteluita muun muassa: liikenne- ja
viestintäministeriön, liikennealan virastojen,
kuntasektorin, teknologiatoimijoiden sekä
kuljetussektorin kanssa. Yhteistyön tarkoitus
on ollut jakaa informaatiota uusista
mahdollisuuksista ja linkittää toimijoita
hankkeen pilotteihin.
Yhdistys on avoin yhteistyöhön, jossa
molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.
Yhteisen edun löytäminen on jatkuvan ja
kestävän yhteistyön perusta. Esimerkki
tällaisesta on muun muassa Helsinki-Vantaa
Cargo communityn ja yhdistyksen välinen
yhteistyö.
Hankkeen aikana valmisteltiin, käynnistettiin ja
tehtiin erilaisia pilotteja, joissa uusia ratkaisuja
pilotoitiin normaalissa toimintaympäristössä.
Hankkeen aikana kaikki toimet on toteutettu
niin, että Suomen rooli on niissä keskeinen ja
ensisijainen vaikutusalue on Pohjoismaat sekä
Balttia.

Ylätavoite B: teollisuuden ja kaupan
tuottavuuden parantaminen

Hankkeessa luoduilla ratkaisuilla ja piloteilla
kehityksen lähtökohtana on
liiketoimintalähtöisyys, jonka uskotaan
palvelevan teollisuuden ja kaupan tavoitteita.

Roolit ja vastuut
Hanke toteutettiin osallistamalla kaikki hankkeen jäsenet tekemiseen ja jakamalla
työpakettikohtainen vastuu tekijöiden kesken. Hankkeen päävastuu ja projektinjohto tehtiin
yhdistyksen projektityövaliokunnan toimesta. Jaettu toteutus- ja vastuumalli valittiin, jotta yhdistys
pystyi hyödyntämään jäseniensä osaamista ja resursseja parhaan mukaan. Alla taulukossa 2 on
esitetty projektin työpaketit ja niiden sidosryhmätarkastelu.
Taulukko 2. Roolit ja vastuu sekä hyötyjät.

Projektin tulokset ja vaikutukset
Hankkeen aikana järjestettiin muutamia tapaamisia ja työpajoja, joista merkittävimmät olivat
kesäkuun webinaari ja elokuun lopussa järjestetty loppuseminaari/webinaari. Suurin osa
tapahtumista jouduttiin järjestämään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen etäyhteyksillä, koska
COVID-19 virus esti perinteiset fyysiset tilaisuudet. COVID vaikutti huomattavasti työn etenemiseen
erityisesti pilottien osalta, koska ne vaativat fyysistä kanssakäymistä, mutta suunnittelu ja
valmistelutyötä pystyttiin jatkamaan lähes suunnitellusti.
Seuraavissa alaluvuissa on esitelty työtehtävätasolla työn eteneminen ja saadut tulokset.
Työtehtävät ja työpaketit yhdessä muodostava sisällön hankkeen tekniselle viitekehykselle, mikä on
kuvattu kuvassa 2.

Kuva 2. Orkestroinnin tekninen viitekehys.

TT 1.3 Yhteiset työpajat ja lopputilaisuus
Sitowisen vastuulla työtehtävässä ovat olleet:
● Työpajoihin ja lopputilaisuuteen liittyvä tiedottaminen ja markkinointi, sähköpostilla ja
sosiaalisessa mediassa.
● Kutsujen laadinta ja lähetys (vastauspyynnöt ja vahvistukset).
● Tilojen järjestäminen (tilojen varaaminen, tarjoilujen järjestäminen, tarvittavan tekniikan
varmistaminen/järjestäminen).
● Tilaisuuksien ohjelman suunnittelu (yhdessä eri osapuolien kanssa) ja puhujien
kontaktointi.
● Materiaalien keruu puhujilta ja muistioiden/yhteenvetojen laatiminen.

Projektin aikana Sitowise järjesti seuraavat tapahtumat, joista vain yksi voitiin pitää fyysisenä
kokouksena. Etätapahtumat osallistuivat kuitenkin erinomaisesti.
● Sitowise osallistui 22.1.2020 pidettyyn orkesterointityöpajaan, oli mukana työpajan
järjestelyissä, osallistui käytyihin keskusteluihin ja toimi tilaisuudessa sihteerinä.
● Ensimmäistä kevään avointa työpajaa alettiin järjestää ennen koronapandemian leviämistä
ja päivämäärä sekä tila varattiin 29.4.2020 klo 12-16. Työpaja oli tarkoitus pitää TRA2020seminaarin kanssa samalla viikolla, jotta työpajaan olisi saatu osallistumaan myös
ulkomaalaisia vieraita. Tilaisuus jouduttiin kuitenkin perumaan.
● Koska huhtikuuksi suunniteltu työpaja jouduttiin perumaan, päätettiin järjestää Nordic
Online Summer Event 17.6.2020. Tilaisuuteen osallistui noin 40 osallistujaa ja osa heistä oli
ulkomailta.
● Viimeinen orkesterointityöpaja pidettiin 25.8.2020. Sitowise oli mukana työpajan
järjestelyissä, osallistui käytyihin keskusteluihin ja toimi tilaisuudessa sihteerinä.
TT 1.3 -työn lisäksi Sitowise on osallistunut hankkeen aikana muissa työtehtävissä pidettyihin
palavereihin ja tilaisuuksiin sekä tuonut keskusteluihin mukaan mm.
Sitowisen
digikaksosasiantuntijoita.

TT 1.4 Yhteistyö ja osallistaminen
Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli yksittäisten hankkeiden ja osaamisen integroiminen
toimijoiden ja eri osaamisalueiden välillä. Tätä varten hankkeessa pidettiin yllä aktiivista keskustelua
hankkeen jäsenten ja muiden toimijoiden välillä. Hankkeen tekemisen vastuu myös jaettiin
toimijoiden välillä ja näin ollen toimijoilla oli mahdollisuus edistää työtä haluamallaan tavalla.
Hankkeen aikana CaaS Nordic yhdistyksen jäsenten välistä yhteistyötä onnistuttiin lisäämään ja
konkretisoimaan, mutta lisäksi yhteistyötä onnistuttiin tekemään myös esimerkiksi HelsinkiVantaan lentorahtifoorumin ja keskeisten liikennealan viranomaisten kanssa, kuten Tullin, Liikenneja viestintäministeriön, Traficomin ja Traffic Management Finland Groupin kanssa. Liikennesektorin
toimijoiden lisäksi yhteistyökeskusteluita ja tiedonvaihtoa käytiin myös logistiikan tilaajien kanssa.

TT 2.1 Step ahead (lennonaikainen tullaus ja benchmarking)
Työtehtävä 2.1 keskittyi digitaalisen lentorahdin ja erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän
rahtitoimintojen edistämiseen. Työaloitettiin yhteistapaamisilla Helsinki-Vantaan lentorahtifoorumin kanssa, jossa kaikki lentokentän rahtitoimijat ovat edustettuina ja jota vetää Finavia.
Foorumin yksi keskeinen yhteinen päämäärä on saada tieto ja data hyödynnettyä toimijoiden välillä.
Tähän tavoitteeseen löytyy maailmalta kaupallisia ratkaisuja, joista muutamia myös foorumissa
esiteltiin.
CaaS Nordic orkestrointihankkeen puitteissa Vediafi selvitti, millaisia johtavia lentokenttäalustoja ja
digitaalisen lentorahdin toimia on olemassa. Selvitystyö osoitti sen, että teknologiat ja erilaiset
ratkaisut mahdollistavat jo hyvin moderneja datanjakoympäristöjä lentokentillä ja niitä on jo usealla
kentällä operatiivisessa käytössä (katso kuva 3 ja liite 1). Jos vastaavia ratkaisuja halutaan ottaa
käyttöön Suomessa, tulee keskeisten toimijoiden yhdessä päättää, mitä alustalta halutaan ja miten

sen kustannukset ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken. Suomalaiset toimijat ovat myös vahvasti
mukana IATA:n kehittämässä IATA One record datanjakomallityössä, joka on hyvä huomioida myös
jatkossa. Erityisesti Finnair Cargolla on tähän liittyen paljon osaamista.

Kuva 3. Step ahead lentokenttävertailu.
Tiedon ja datan jakamisen lisäksi työtehtävässä tarkasteltiin Helsinki-Vantaan saavutettavuutta ja
logistista houkuttelevuutta. Tarkastelussa oli yhteydet Pietariin ja Tallinnaan ja se, miten näitä
yhteyksiä voitaisiin entisestään tehostaa. Keskusteluita käytiin niin virolaisten toimijoiden kanssa
kuin myös venäläisten kanssa. Keskusteluissa pidettiin mukana myös Suomen viranomaisia, kuten
tullia. Hankkeen aikana varsinaista pilottia ei onnistuttu käynnistämään, mutta pilotti on
suunnitteilla ja se on tarkoitus toteuttaa loppuvuonna 2020, jos COVID-rajoitteet sen vain sallivat.
Työtehtävässä varsinainen pilotointi luotiin automaattisen ja prosessin aikaisen tullauksen
edistämiseksi. Pilotti tehtiin osana Vediafi:n CEF-rahoitteista FEDeRATED-hanketta [2]. Pilotissa
hyödynnettiin useita erilaisia paikannuslaitteita, kuten sähköisiä sinettejä, joiden avulla voitiin luoda
sijaintitietoihin pohjautuvia hälytyksiä ja tapahtumia. Testit tehtiin Vediafin laitteilla ja kalustolla.
Tarkoitus on, että reaaliaikaisilla paikkatietopohjaisilla ratkaisuilla voidaan tulevaisuudessa tarjota
esimerkiksi automaattinen rajanylitys maiden rajoilla. Varsinainen pilottiympäristö automaattiselle
rajanylitykselle on valmistumassa Helsinkiin syksyllä 2020.
Paikkatiedon välittämiseksi ja kuljettajan kanssa kommunikointiin Vediafi kehitti oman CaaS Drive
applikaationsa, jolla voidaan luoda yhteys kuljetuksen ja toimitusketjun muiden sidosryhmien välille
ja samalla mahdollistaa kuljetuksen tilan seuranta. Applikaatio testattiin lentokentälle ajavien
kuljettajien kanssa, jotka antoivat applikaatiosta positiivista palautetta.

TT 2.2 ETD/ETA/päästömonitorointi uusin menetelmin
Estimated time of arrival eli ETA ja estimated time of departure ovat olennaisia tieto logistiikan
suunnittelussa ja toteutuksessa. Usein ETA ja ETD tieto eivät kuitenkaan ole riittävän tarkkoja tai ne

eivät ole saatavilla. Työtehtävässä 2.2 Vediafi selvitti ETA ja ETD tietojen nykytilaa ja uusia keinoja
tietojen luomiseksi.
Vediafi:n lähestymistavassa hyödynnetään älykkään tieinfrastruktuurin tarjoamia statustietoja, joita
voidaan saada esimerkiksi videoista, kuvista ja erilaisista radiosignaaleista. Suomessa älykkään
tieinfrastruktuurin keskeinen toimija on Traffic management group Finland (TMFG), joka vastaa
kansallisista järjestelmistä. TMFG:n kanssa käytiin asiaan liittyen työkokouksia ja TMFG osallistui
myös hankkeen yleisiin tilaisuuksiin. Jatkossa TMFG tulee vielä vahvemmin liittää mukaan
kehitystyöhön.
Hankkeen aikana Vediafi suunnitteli ja valmisteli ETA ja ETD pilotoinnin yhdessä kahden
kuljetusyrityksen kanssa. Varsinainen pilottiyhteistyö käynnistyi kesän 2020 aikana ja elokuun
lopulla suoritettiin tarvitut laiteasennukset. Pilotointi tehdään syys-lokakuun 2020 aikana EteläSuomessa. Pilotissa hyödynnetään rahdinseurantaa ja geofencing-tietoja, joilla ETA tietoa voidaan
luoda ja välittää toimijoiden välillä. Rahdinseurannassa käytetään sähköisiä konttilukkoja, joilla
voidaan tarjota paikkatietoa ja tieto siitä, onko rahtia avattu kuljetuksen aikana. Jatkossa
konttilukoilla voidaan välittää myös rahtitietoa kuljetusketjussa.
Osana työtehtävää Vediafi selvitty myös uusia mahdollisuuksia monitoroida ajoneuvojen ja
kuljetusten CO2-päästöjä. Vediafi loi online-työkalun (Clean Vehicle Wizard), jolla voidaan
kansallisesta ajoneuvorekisteristä hakea ajoneuvokohtaiset päästötiedot, jotka myöhemmin
voidaan liittää kuljetustietoihin. Vediafi testasi myös liikenneverkolla tapahtuvaa CO 2päästömittausta ja selvitti yksittäisen ajoneuvon päästöjen vaikutusta vallitsevaan CO 2päästötasoon. Korrelaatio avoimessa ympäristössä jäi kuitenkin niin heikoksi, että tästä
toimintamallista luovuttiin ja pilotointi kohdennettiin ajoneuvon päästötietojen hyödyntämiseen ja
ajoneuvojen tunnistamiseen erilaisin menetelmin. CO2-päästötason mittaamista Vediafi jatkaa,
mutta tarkastelussa on yleinen CO2-päästötaso, ei pelkästään ajoneuvojen päästöt.

TT 2.3 Sähköiset jonotusjärjestelmät logistiikassa
Työtehtävän 2.3 tarkoituksena oli selvittää, mitä lisäarvoa ja missä toimintaympäristöissä
digitaaliset jonotusjärjestelmät voivat tarjota kansainväliselle multimodaalille logistiikalle. Työn
puitteessa on keskusteltu Helsingin Sataman ja Tallinkin kanssa sekä selvitetty mahdollisuuksia
järjestää kuorma-autojen saapumista kaupunkien keskellä sijaitseville rakennustyömaille. Keskiössä
ovat ne työmaat, missä on hyvin vähän tilaa ja missä saapuvat ajoneuvot joutuvat jonottamaan
katujen varrella ja muodostaa sen mukaan ruuhka ja vaara muulle kaupunkiliikenteelle. Lisäksi on
kartoitettu muita vastaavanlaista palvelua tarvitsevia yrityksiä ja arvioitu, miten ne järjestävät oman
tavaraliikenteensä.
Hankkeen aikana GoSwift on suunnitellut ja valmistellut sovelluksen, mikä vastaa rakennusalan
yritysten vaatimuksiin ja toimii yhdessä Vedian RMU (Roadside Managment Unit) ja
porttijärjestelmän kanssa. Varsinainen pilottiyhteistyö käynnistyi keväänä 2020 ja jatkuu sen
mukaan, kuinka asiakkaat vaativat omia lisäyksiään. Pilotointi tehdään syksyn 2020 aikana EteläSuomessa.

TT 2.4. Ehdotus minimi datasetistä viranomaisten ja liiketoiminnan välisessä datan
jaossa (EFTI)
CaaS-orkestrointihankkeen työpaketissa 2.4. ”Ehdotus minimidatasetistä viranomaisten ja
liiketoiminnan välisessä datan jaossa (EFTI)” TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry selvitti
Suomen viranomaisten tarpeita eFTI (electronic Freight Transport Information) -määrittelyihin.
Näitä tarpeita peilattiin niihin tietosisältöihin, joita kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset tällä hetkellä
välittävät sähköisillä sanomilla partnereilleen. Selvitystyön pohjana käytettiin talvella 2020
ilmestynyttä dokumenttia ”3. Supporting documents; Comparison file EUTDM and EUCDM v0.5 January 2020 - May 2020”. Tässä dokumentissa on esitetty toisaalta EU:n kuljetustietomallin EUTDM
(EU Transport Data Model) ja toisaalta EU:n Tullin tietomallin EUCDM (EU Customs Data Model)
tietosisältö. Kuljetustietomallissa tiedot oli esitetty tietoryhmä- eli aggregaattitasolla ja Tullin
tietomallissa tiedot oli esitetty tietoalkio- eli elementtitasolla. Esitykseen oli liitetty tieto
elementtien formaatista, mutta varsinaista esitystapakielioppia ei esitykseen ollut kiinnitetty. Koska
dokumentissa esitetyt tietoalkiot liittyivät EU:n lakeihin ja asetuksiin, voidaan kaikkia tietoja pitää
pakollisina.
Dokumentissa tiedot on ryhmitelty kuljetustyyppikohtaisesti seuraaviin ryhmiin (suluissa
dokumentissa esitetty ryhmän nimi):
·

Kuljetuksen hinnat ja ehdot (Rates and Conditions)

·

Yhdistetyt kuljetukset (Combined Transport)

·

Autokuljetukset (Road Haulage)

·

Jätekuljetukset (Waste Shipments)

·

Vaaralliset aineet (Dangerous Goods)

·

Rautatiekuljetukset (Rail Interoperability)

·

Ilmakuljetukset (Aviation Security)

·

Kansalliset erityistarpeet (National Needs)

Dokumentissa ei ollut esitetty jätekuljetusten eikä rautatiekuljetusten tietotarpeita, sillä näitä
sisältöjä kartoittavien työryhmien työ oli vielä kesken dokumentin julkaisuhetkellä.
Dokumentin sisältöä käytiin useassa palaverissa läpi Traficomin ja Suomen tullin edustajien kanssa.
Tarkastelun pohjaksi otettiin edellä esitetyssä dokumentissa oleva Tullin tietomalli, koska siinä
tietotarpeet oli esitetty tarkasti elementtitasolla. Eri tietoelementtejä oli kaikkiaan 50. Tällä tasolla
läpi käydystä esityksestä pyrittiin karsimaan ne tiedot, joita suomalaiset viranomaiset eivät pitäneet
välttämättöminä oman toimintansa kannalta. Kuitenkin Suomen viranomaisten on tehtävä
päätökset tietosisällöstä siten, että heillä on kaikki tarvittava tieto, jota mahdollisesti tarvitaan

jossakin muussa EU-maassa, jonne Suomen viranomaiset joutuvat tietoja välittämään. Täten mitään
dokumentissa esitettyä tietoa ei kokonaan karsittu pois.
Suomen kansalliset tarpeet kohdistuivat talvimerenkulkuun. Näistä tarpeista Traficom tekee
esityksen EU:lle palavereissa käydyn keskustelun pohjalta.
Palavereissa tehdyn tietosisältökartoituksen pohjalta TIEKE teki vertailun niihin tietosisältöihin, joita
kuljetus- ja logistiikkayritykset lähettävät sähköisissä sanomissa, jotka ovat UN/EDIFACT- tai
UBL/XML-esitystapojen mukaiset ja joiden soveltamisohjeet ovat TIEKEn Verkottaja-palvelussa.
Tämän vertailun perusteella todettiin, että suomalaiset kuljetusyritykset, jotka harjoittavat
sähköistä tiedonsiirtoa partnereittensa kanssa ja joiden sähköinen tiedonsiirto noudattaa TIEKEn
yhteistyössä toimialan kanssa määrittelemiä suomalaisia sanomamäärityksiä ja soveltamisohjeita,
pystyvät tietotasolla vastaamaan niihin tarpeisiin, joita viranomaiset asettavat heille eFTIstandardin käyttöönoton yhteydessä. Näiden yritysten tietojärjestelmät sisältävät ne tiedot, joita
viranomaiset tulevat vaatimaan kuljetus- ja rahtitietojen osalta.
Jotta kuljetus- ja logistiikkayritysten ja niille tietojärjestelmiä toimittavien yritysten olisi helpompi
saada yleiskuva eri kuljetusmuodoille esitetyistä eFTI-standardin vaatimuksista, kokosi TIEKE edellä
esitettyjen kuljetustyyppikohtaisten ryhmien elementit yhteen taulukkoon, joka on esitetty
liitteessä 2: Suomen viranomaisten eFTI-tietotarpeet.

TT 2.5 Lohkoketjupohjainen luotettava ja turvallinen datan jako
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Kouvola Innovation Oy:n tehtävänä oli “Yhteistyössä Metsä
Groupin kanssa selvitetään, millainen on turvallinen ja luotettava logistiikan tiedonjakomalli ja
miten lohkoketjuteknologiaa siinä voidaan soveltaa.”
DBE core Oy sai sovittua osapuolten ja rahoittajan kanssa, että vastuu tästä toteutuksesta siirtyy
kokonaan DBE Coren toteuttamaan laajempaan metsäteollisuuden yhteiseen kehittämiseen.
Lisähaasteen tälle kehittämiselle tuli C-19 aiheuttamat turvallisuus toimenpiteet teollisuuden
puolella eli “kaikki fyysiset tapaamiset siirtyivät on-line webinraareihin”. Tätä pohjalta tehtiin
seuraavat toimenpiteet:
● Suunniteltiin ja määriteltiin, kuinka pystymme esittämään 30 min esityksessä lohkoketju
teknologian merkittävät uudet ominaisuudet
● laadittiin demo lohkoketjun toiminnallisuuksien esittelyksi, jossa esiteltiin kuinka tieto
voidaan tuottaa ja jakaa osapuolten välillä turvallisesti ja mahdollisimman automatisoidusti
● Demoon rakennettiin kolmikanta seuraavilla rooleilla:
○ Ostaja: tekee digitaalisen tilauksen, joka välitetään lohkoketjuun
○ Toimittaja: saa tilauksen ja tarkastelee sitä. Tämä jälkeen toimittaja päättää tehdä
tilausvahvistuksen ja tällöin lohkoketjusta kaikki tilauksen tiedot siirtyvät
automaattisesti tilausvahvistukselle. Toimittaja voi sen hyväksyä sellaisenaan tai
tehdä siihen tarvittavat muutokset ja lähettää sen lohkoketjuun tallennettavaksi ja
sieltä edelleen ostajalle.

○ Pankki saa myös toimittajan valtuuttamana tiedot ostotilauksesta ja
tilausvahvistuksesta ja näkee kaikki tiedot reaaliajassa. Toimittaja haluaa
tilauskannan rahoitukseen uutta käyttöpääomaa ja tätä varten toimittaja sallii
pankin käyttää näitä luotettavia tietoja tilaustietoja hyödyksi. Pankki voi nopeasti
tehdä tästä täysin digitaalisesta tiedosta riskianalyysin, ja myöntää rahoituksen sekä
siirtää rahat toimittajalle hyvin nopeasti.
● Kutsuimme webinaariin 90 metsäteollisuuden asiantuntijaa, joista 60% osallistui kahteen
30 min pituiseen webinaari tilaisuuteen 3 ja 4.6.2020. Suuri osallistumisprosentti osoittaa
asian kiinnostavuuden. Tilaisuus meni hyvin ja On-line webinaareja on jatkettu.
● Metsäteollisuus on herännyt tämän uuden teknologian mullistaviin mahdollisuuksiin.

TT 2.6 Älykäs datan jako laivojen ja sataman välissä
Tarkoituksena on tuoda laivojen ja sataman tuottama sekä aktiivisesti tarjoama data samaan
alustaan. Alustassa koneoppimismallit tuottavat ennusteita kaikille logistisen ketjun toimijoille.
Ohjelmointirajapinnat on luotu tarvittavien tahojen kanssa, jotta voidaan lyhentää kääntöaikaa ja
pienentää päästöjä. Awake.Ai loi myös resurssisuunnitteluohjelman ja tehtävienhallintaohjelman
alustaan. Tuotoksena syntyi Smart Port as a Service -ratkaisu, joka julkaistiin kesäkuussa 2020.
Lisätietoa
ratkaisusta
katsottavista
Youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=FCE4VwXRJq8&t=170s.
Projektissa oli tarkoitus päästä rakentamaan tarkempaa rajapintaa Tullin kanssa. Se ei lähtenyt niin
nopeasti liikkeelle kuin olimme suunnitelleet, mutta on viimein saatu käyntiin ja tiedonvaihto
sovittua. Portnetiin (Tullin ylläpitämä) voidaan jatkossa lähettää Awaken alustan aikatauluarvioita
sanomapohjaisesti.

TT 3.1 DBE Core Hyberledger Lab
“Tehtävän tarkoitus on integroida DBE Coren API teknologia Hyperledger lohkoketju teknologian
kanssa (esim Fabric), jolla luodaan johdonmukainen, turvallinen, älykäs sopimus- ja
tapahtumapohjainen järjestelmien välinen viestintä tarkastusketjujen kanssa. Samalla
mahdollistetaan datan elinkaaren tapahtumien jäljitettävyys.”
Linus Torvalds siirtyi Helsingistä Kaliforniaan ja perusti Linux Foundation (LF) säätiön. Se on suurin
kansainvälinen avoimen teknologian kehittäjä. Yksin sen kehittämä järjestelmä Kernel on käytössä
yli 2 miljardissa tietokoneessa ja laitteessa. Hyperledger on Linux Foundatioin perustama teollisen
lohkoketjun kehittämishanke, jossa on mukana kaikki merkittävät tämän teknologian teolliset
kehittäjät. LF:lla on valtavasti teknologiaa, jota suomalaiset kehittäjät voisivat hyödyntää. Tätä työtä
varten päätettiin perustaa Helsinkiin DBE Core Oy:n organisoimana DBE Lab. DBE Lab on nyt tämän
orkestrointihankeen tuella mennyt jäseneksi LF:iin (5000USD). DBE Lab on voittoa tuottamaton
organisaatio, joka tehtävä on kehittää yhteistyössä avointa teknologiaa ja siirtää osaamista
yrityksille.
DBE Core/ Lab on nyt myös jäsenenä: Open Peppol Pan European Public Procurement On-Line
verkostossa, joka toimii kaikissa Euroopan maissa sekä laajentunut hiljattain Australiaan,

Singaporeen ja Pohjois-Amerikkaan. Peppol hyödyntää OASIS/UBL standardia. Tämän orkestrointi
hankeen aikana DBE Core / DBE Lab valittiin myös Digital Transportation and Logistics Forumin
erityisasiantuntija ryhmään (120 EU experts), jonka tehtävänä on auttaa Electronic Freight Transport
Information (eFTI) järjestelmän kehittämistä. DBE Lab on nyt linkki hyvin kansainväliseen
digitaalisten palveluiden kehittämisverkostoon ja tarjoaa palveluita suomalaisen teollisuuden
hyödynnettäväksi. DBE Lab myy nyt palveluita ja jäsenyyttä suomalaisille yrityksille ja yhteisöille.
DBE Core Oy on kehittänyt em. avoimeen teknologiaan perustuvan Core Platformin. Tämän päälle
kehitettiin helppokäyttöinen täysin integroitu käyttöliittymä, joka valmistuu syyskuu 2020. Tämä
palvelu palkittiin kesällä 2020 yhtenä merkittävimpänä lohkoketjuteknologiaa hyödyntävänä startup yrityksenä Euroopassa. DBE Lab tarjoaa tätä teknologiaa avoimesti testattavaksi ja kehitettäväksi
yritysverkostoille ja ekosysteemeille.

TT 3.2 Lentorahtitiedot Helsingistä Kööpenhaminaan
Tavoitteena oli määritellä avoimeen arkkitehtuuriin perustuva lentorahti logistiikassa viennin ja
tuonnin keskeiset sanomat Kööpenhaminan ja Helsingin lentokentillä. Selvitys auttaa rakentamaan
digitaalisia alustoja, joissa tieto saadaan siirtymään kaikkien osapuolten välillä mahdollisimman
automatisoidusti. Määrittelyssä oli mukana Kööpenhaminan ja Helsingin viennin ja tuonnin
toimijoita eri rooleissa, kuten: tavaran lähettäjä, kuljetusyritys, tulli, lentoyhtiö, rahdinkäsittelijä,
huolintayhtiö, varasto-operaattori ja Kööpenhaminan lentokenttä.
Työssä määriteltiin liiketoimintaprosessit ja osapuolet kokonaisratkaisun suunnitteluun. DBE Core
piirsi vuokaaviot molemmista toimintaympäristöistä (HEL/CHA). Liäski määriteltiin myös fyysisen
kuljetuksen prosessit ja kuvasimme ne graafisesti. Selvityksen keskeiset laatijat Peter Borresen /
ClearViewTrade Ltd ja Kari Korpela DBE Core Ltd laativat tämän selvityksen ja he molemmat ovat
UBL Technical Committee jäseniä. Työ vietiin prosessien ja datamallien osalta toukokuussa 2020
OASIS UBL standardointi työryhmään kehitystyöhön. Tämä oli yksi merkittävä dokumentti, joka
auttoi UBL logistiikkaa päivittämään standardin 2.3. Tämä standardi sisältää nyt laajalti
kansainvälisessä logistiikassa tarvittavat dokumentit ja datamallit. Standardi on avoimessa
arvioinnissa ja julkaistaan lopullisena syys/lokakuu 2020.
Helmikuussa 2020 DBE Core Transportation hanke, jota veti Aalto yliopisto, sai rakennettua
merkittävän konsortion “Digital Cargo Helsinki” teeman ympärille. Kahdeksan osapuolta sitoutuivat
uuden projektin aloittamiseen. Valitettavasti C-19 muutti täysin prioriteetit. Tätä raporttia
kirjoitettaessa konsortiota ollaan rakentamassa uudelleen. Nyt tarvittaisiin tähän “orkestrointiin”
koordinointia ja rahoitusta, ennen kuin varsinainen projekti saadaan käyntiin.

CaaS roadmap ja visio 2026
Logistiikka ja logistiikan parissa työskentelevä toimijat ovat jatkuvasti sidoksissa ympäröivän
maailma muutoksiin. Markkinatalouden kiihtyessä tai hidastuessa logistiikkasektorin on nopeasti
pystyttävä reagoimaan muuttuvaan kysyntään, mikä suoraan vaikuttaa varastointiin ja kuljetuksiin
sekä näiden hinnoitteluun. Lisäksi logistiikan kehittymistä ohjaa teknologioiden, regulaation,

toimijoiden ja ympäristötavoitteiden kehitys. Logistiikka on jatkuvan tehostamispaineen alla ja
samalla sen tulee entistä ketterämmin palvella tilaajien muuttuvia logistisia tarpeita. Muutokseen
vastaamiseksi logistiikkaan on luotu useita erilaisia business- ja toimintamalleja, kuten kehitys
perinteisistä kuljetusyrityksistä moderneihin 4 ja 5PL tai jopa 6PL-toimijoihin. Lisäksi digitaalisilla
työkaluilla on pystytty helpottamaan ja automatisoimaan logistisen ketjun osia. Vastaavasti myös
vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat hiljalleen kasvaneet käyttövoimina erityisesti siellä, missä niihin
siirtyminen on ollut luontevaa. On kuitenkin selvää, että ympäristötavoitteisiin päästäkseen ja
logistiikan tehokkuuden parantamiseksi on vielä paljon tehtävää.
Tiedon ja datan hyödyntäminen ja jakaminen ovat niitä seuraavia asioita, joiden koetaan parantavan
multimodaalisen logistiikan tehokkuutta ja tuottavuutta. Yksittäisten toimijoiden omissa
järjestelmissä ja tärkeimpien kumppanien kanssa datan hyödyntäminen ja jakaminen on jo yleistä,
mutta usein se perustuu räätälöityyn ratkaisuun, joka ei näin ollen suoraan skaalaudu toimijoiden
välillä tai vaatii manuaalista työtä tiedon siirrossa. Standardien mukaisilla ratkaisuilla ja uusilla
toimintamalleilla tätä ongelmaa voitaisiin tulevaisuudessa ratkoa ja näin ollen mahdollistaa
vapaampi datan ja tiedon hyödyntäminen koko toimitusketjussa. Tällöin myös logistiikan
läpinäkyvyys paranisi, mikä suoraan vaikuttaa logistiikan hallittavuuteen ja järjestämiseen.
Erityisesti muuttuvissa olosuhteissa logistiikan läpinäkyvyys on kriittistä, koska vain silloin voidaan
puuttua keskeisin ongelmakohtiin ja potentiaalisiin uusiin mahdollisuuksiin. COVID-19 virus ja sen
vaikutukset osoittivat hyvin, miten logistiikan on kyettävä mukautumaan tilanteeseen.
Matkustajaliikenteen pysähtyessä yhdistetyt henkilö- ja tavarakuljetukset ovat jouduttu uudelleen
järjestämään ja miettimään uusia liiketoimintamalleja, joissa tavara on ensisijainen kuljetettava.
Lisäksi fyysisten kontaktien välttämiseksi on pyritty sähköistämään haltuunotto- ja
vastaanottokuittauksia. Kaikki tämä on johtanut siihen, että tiedon ja datan tulee liikkua ja olla
saatavilla tarvittaessa, kuitenkin niin, että yrityssalaisuuksia ja GDPR velvoitteita ei rikota. Oman
kulmansa tähän kehitykseen tuovat myös viranomaistahot, jotka ovat ottamassa käyttöön uusia
digitaalisia työkaluja sekä kehittämässä uusia yhteentoimivia järjestelmiään, kuten Euroopan
yhteinen tullijärjestelmä tai EFTI-asetus.
Alla kuvassa 4 ja liitteessä 3 on esitetty CaaS Nordic yhdistyksen tunnistamia keskeisiä muutosvoimia
ja aihealueita, jotka lähitulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan logistiikan ja sen digitalisaation
kehitykseen. Tässä loppuraportissa kuvatussa orkestrointihankkeessa näihin muutosvoimiin
perehdyttiin ja niihin luotiin varautumistoimenpiteitä sekä -suunnitelmia.

Kuva 4. CaaS Nordic roadmap 2021-2026.

Projektin aikataulu ja resursointi
Projekti alkoi marraskuussa 2019 ja se päättyi elokuun lopussa 2020. Projekti aloitettiin yhteisellä
työpajalla, jossa tarkennettiin työsuunnitelmaan ja sovittiin etenemismallit toimijoiden välillä.
Tammikuussa järjestettiin toinen yleinen työpaja, jossa toimijat esittivät omat työtehtävänsä ja
tarkennetun työsuunnitelman, miten kukin työtehtävä tullaan toteuttamaan. Yhteisiä työpajoja oli
tarkoitus järjestää kevään aikana useampia, mutta COVID-19 virus pakotti perumaan loput fyysistä
läsnäoloa vaativat tilaisuudet ja tilaisuudet siirrettiin etäyhteyspalavereiksi ja webinaareiksi.
Etäpalavereita järjestettiin kevään aikana useita ja niissä oli mukana työtehtävästä ja työpaketista
riippuen 10-20 henkilöä. Palaverit pidettiin ensisijaisesti hankkeen toimijoiden kesken, mutta niihin
oli myös kutsuttuna hankkeen ulkopuolisia tahoja. Kesäkuun puolivälissä järjestettiin webinaari,
jossa esiteltiin hankkeen välituloksia ja toimijoiden erityisosaamista. Hankkeen lopputilaisuus
järjestettiin 25 elokuuta, jossa esiteltiin hankkeen keskeiset tulokset.
Tilaisuuksien ja tapaamisten välillä kukin toimija edisti omia aktiviteettejaan omalla tahollaan
omatoimisesti. Tarvittaessa järjestettiin pienemmällä ryhmällä työpalavereita, joissa käytiin
pilotteja ja tekemistä läpi. Projektin aika kartoitettiin myös mahdollisia tulevaisuuden hanketarpeita
ja CaaS Nordic yhdistyksen mahdollisuuksia osallistua niihin.

Yhteenveto
Multimodaali ja tehokas logistinen järjestelmä vaatii monen toimijan yhteistyötä ja erityisosaamista
useilta eri toimialueilta. CaaS Nordic yhdistyksen orkestrointihankkeessa tätä haastetta lähestyttiin
monen toimijan yhteistyön avulla. Hankkeessa tehtiin selvityksiä ja pilotteja eri kuljetusmuotojen
näkökulmista. Keskeistä piloteissa ja selvityksissä oli se, miten datan ja tiedon hyödyntämistä
logistiikassa voitaisiin kehittää, niin että siitä hyötyisivät sekä logistiikan palveluntarjoajat että
logistiikan tilaajat, kuten teollisuus ja kaupanala. Työn keskiössä olivat myös erilaiset
viranomaistoiminnot kuten tullaus.
Hankkeessa luoduilla ratkaisuilla ja piloteilla kehityksen lähtökohtana oli liiketoimintalähtöisyys ja
kotimaan logistiikkaverkon houkuttelevuuden sekä toimivuuden parantaminen, joiden uskotaan
palvelevan nykyisiä ja tulevaisuuden teollisuuden ja kaupan tavoitteita. Hankkeen aikana CaaS
Nordic yhdistyksen jäsenten välistä yhteistyötä onnistuttiin lisäämään ja konkretisoimaan, mutta
lisäksi yhteistyötä onnistuttiin tekemään myös esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentorahtifoorumin ja
keskeisten liikennealan viranomaisten kanssa, kuten Tullin, Liikenne- ja viestintäministeriön,
Traficomin ja Traffic Management Finland Groupin kanssa. Tulevaisuudessa tätä yhteistyötä tulee
vaalia ja pilotit tulee jalkauttaa käytäntöön.
Osana hanketta hahmotettiin logistiikan roadmap vuoteen 2026 asti. Roadmap rakentuu
regulaation, kestävän kehityksen, digitalisaation ja verkottumisen päälle. Selvää on, että
tulevaisuudessa toimijoiden välinen yhteistyö ja digitaaliset ratkaisut tulevat olemaan menestyksen
ja kannattavuuden kulmakiviä, kuitenkin siten, että kestävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat
sisään rakennettu osa tulevaisuuden ratkaisuja.

Lähteet
1. Hajaantuneesta hajautettuun Dokumenteista dataan, toimijakeskeisyydestä yhteentoimiviin
ekosysteemeihin, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2019:12
2. FEDeRATED Network of Platforms, http://www.federatedplatforms.eu/
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TARIC code

X

X

X

X

Tavara koodi TARIC lisäkoodi

Commodity code –
TARIC additional
code(s)

X

X

X

X

Tavara koodi valtakunnalline
n
tavararyhmäko
odi

Commodity code –
National additional
code(s)

X

X

X

X

Tavaralaji

Type of goods

X

X

X

X

Lähetysmaa /
Vientimaa

Country of
dispatch/export
code

X

X

X

Lastauspaikka

Place of loading

X

X

X

Tavaran sijainti

Location of goods

X

X

X

X

Tavaran
kuljetukseen
ottopaikka

Place of acceptance

X

X

X

X

Selvityspäivä

Declaration date

X

X

X

Tavaran
kuljetukseen
ottopäivä

Date of acceptance

X

X

X

Määrämaan
koodi

Country of
destination code

X

X

X

X

Määräalueen
(osavaltio tms.)
koodi

Region of
destination code

X

X

X

X

Toimituspaikan Place of delivery
koodi - ylätason code – Master level
kuljetussopimu transport contract
ksen mukainen

X

X

X

X

Toimituspaikan
koodi yritystason
kuljetussopimu
ksen mukainen

Place of delivery
code – House level
transport contract

X

X

X

X

Purkupaikka

Place of unloading

X

X

X

X

Allekirjoitus /
todennus

Signature/
authentication (this
element is in
principle relevant
for paper-based
procedures and
only to be
submitted by the
economic operator.
However the only
data element which
contains a signature
or
auhtoentication/sta
mp)

X

Tulliselvityksen
asiakirjat,
todistukset ja
valtuutukset,
lisäviitteet

Documents
produced,
certificates and
authorisations,
additional
references (used
for mentioning and
validaiting
auhtorisaitons/auth
entications on
documents
supporting the
customs
declaraiton)

X

Lähetyksen
yksikäsitteinen
viitenumero
(WCOn
suositteleman
standardin
mukainen)
Tulliselvityksen
antajan
viitenumero

X

X

X

X

X

Reference
number/UCR
(Unique
consignment
reference number)

X

X

LRN (Local
Reference Number)

X

X

Kuljetusvälinee
n tunnus
lähtöpaikassa

Identity of means
of transport at
departure

X

X

Kuljetusvälinee Identity of means
n tunnus
of transport on
saapumispaikas arrival
sa

X

X

Lisätieto

Additional
Information

X

Maan sisäinen
kuljetusmuoto

Inland mode of
transport

X

Kontin
tunnusnumero

Container
identification
number

X

Sinetin numero

Seal number

Kontin koko ja
tyyppi

Container size and
type

Kontin /
ajoneuvon
pakkaamistodis
tus

Container /Vehicle
packing certificate
(Name of the
Company,
Name/status of the
declarant place and
date, signature of
the declarant)

X

Vastaanottavan Receiving
organisaation
organisation receipt
vastaanottokuit
taus

X

Ilmoituksen
antava
rahdinlähettäjä

X

Shipper preparing
this note (name of
the company,
name/status of the
declarant, place

X
X

X

and date, signature
of the delcarant)

Rahdinlähettäjä Shipper's
n tulliselvitys
declaration
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