
MILLAINEN ON HANKE, JOKA MAHDOLLISTAA TURVALLISEN JA KESTÄVÄN
KAUPUNKIALUEIDEN VIIMEISEN KILOMETRIN TOIMITUSTEN/KULJETTAJIEN

KOULUKSEN?

Viimeisen kilometrin toimitus on toimitusprosessin viimeinen vaihe, joka huipentuu paketin
tai tavaran saapumiseen asiakkaan määränpäähän. Kaupunkien uudet suuntaukset
uusiutuvien energialähteiden käytöstä tavaroiden toimittamisessa ja innovatiivisista
toimenpiteistä epäpuhtauksien
vähentämiseksi ja uudet liikkumismuodot
kaupunkialueilla sekä asiaankuuluvat
liikenneturvallisuuskysymykset asettavat
toimituksille tällä hetkellä haasteita, joita
ratkotaan uusien teknologioiden (APP:t,
tekoäly, lohkoketju...) nopealla
kehittämisellä. Kaikki nämä uudet
näkökohdat ja viimeisen kilometrin
toimitusalan kehitys edellyttävät innovatiivisia käytäntöjä ja avointa EU:n koulutusta
jakelualan kuljettajille (ja heidän kouluttajilleen), koska he ovat keskeisiä toimijoita tässä
kuvatussa ekosysteemissä.

Hankkeemme tavoitteena on parantaa viimeisen kilometrin toimittajien/kuljettajien
tietoja, taitoja ja osaamista ammattitaidon ja henkilökohtaisen kehityksen
edistämiseksi. Tavoitteenamme on edistää turvallisten ja kestävien viimeisen
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kilometrin toimittajien/kuljettajien tunnustamista ja koulutusta, joiden avulla
saavutetaan Euroopan tasolla tunnistetaan alan ammatillinen pätevyys.

MITEN HANKEESSA EDISTYTÄÄN?

Näiden hankekuukausien aikana olemme kehittäneet tavoitteen 1 kokonaisuutta:

TAVOITE 1, tehtävä 1: Viimeisen kilometrin toimittajien/kuljettajien
ammattiprofiilin tunnistaminen:

Ennen hankkeen alkua tehdyn alkututkimuksen perusteella kohderyhmälle on laadittu
ja lähetetty verkkokysely, joka sisälsi kuljettajien, kuljettajien koulutukseen
osallistuvien kouluttajien, koulutuskeskusten ja työnantajien todelliset odotukset
(sisältö, menetelmä, tutkinto ja sertifiointi jne.). Kyselylomakkeen on laatinut
tavoitteesta 1 vastaava organisaatio (Training2000), ja sen ovat täyttäneet
kohderyhmät eri kumppanimaissa.

Analysoitavia näkökohtia ovat: turvallisempien ja kestävien kaupunkien
varmistaminen EU Vision Zeron perusteella vuoteen 2050 mennessä, yleiset
turvallisuusstandardit ja -käyttäytyminen, uudet ADAS-järjestelmät turvallisissa
kaupunkiympäristöissä, hätäapu, WWRS... käsitellään myös nykyistä viimeistä
kilometriä ja logistiikkaa kaupunkiympäristössä teknologisista näkökohdista, kuten
uusi tieto- ja viestintätekniikka, kieli, yrittäjyysajattelu, kriittinen ajattelu, luovuus,
joka on välttämätöntä tässä ympäristössä... Nämä tekijät ovat olleet profiilin
määrittelyn perusta.

TAVOITE 1, tehtävä 2: Liikkuvan koulutustekniikan tunnistaminen

Tämän tehtävän puitteissa olemme analysoineet ja vertailleet sopivimpia
mobiiliteknologioita viimeisen kilometrin kuljettajien päivittäiseen työhön. Kaikki
kumppanit ovat olleet mukana keräämässä tietoja mobiiliteknologioista ja
-sovelluksista pääkumppanin pyynnöstä.

On määritelty useita kriteerejä, joilla valitaan sopivimmat hankkeeseen, ja eri
teknologiat on luokiteltu paremmuusjärjestykseen. SUPSI on tukenut tätä tehtävää
aiheasiantuntijoina teknisissä luokittelupäätöksissä.
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TAVOITE 1, tehtävä 3: Osaamiskartan suunnittelu

Tavoitteen 1 vastaava organisaatio on määritellyt osaamiskartan puitteet ja tehnyt
ehdotuksia tehtävä 1:een perustuvaan osaamiskarttaan sisällytettävistä alueista.

Hyödyllisimpiä mobiiliteknologioita ja -sovelluksia (tehtävästä 2) on myös sisällytetty
osaamiskartan suunnitteluun. Hankekonsortio on tehnyt yhteisen päätöksen
osaamiskarttaan sisällytettävistä elementeistä.

TAVOITE 1, tehtävä 4: Profiili, pätevyyden kartoitus ja teknologian validointi

Johtava organisaatio on ollut vastuussa mallin valmistelusta kuljettajaprofiilille
(toteutettu englanniksi ja myöhemmin käännettynä kansallisille kielille),
osaamiskartalle ja kohderyhmän teknologian validoinnille.

KOHDERYHMÄ. Ainakin 5 toimittajaa/kuljettajaa ja 5 yritystä (periaatteessa:
kuljetusalan toimijat viimeisen kilometrin alalla: huolintayritykset, kuriiriyritykset,
riippumattomat kuljettajat ja kuriirit, klikkaus- ja keräilykauppiaat, itsepalvelupaketit,
postipalvelut, keskustan toimitus, elintarvikkeiden toimitus ja teollisuuden itsenäiset
ammatinharjoittajat) ovat vahvistaneet nämä tulokset.

Sekä suljetut että avoimet kysymykset ovat varmistaneet arvioijien mielipiteet ja
palautteet. Kansallisia raportteja on tehty.

TAVOITE 1, Tehtävä 5: Yhdistetty viimeisen kilometrin kuljettajan osaaminen

Kaikki validointiprosessin aikana saadut tulokset, profiili ja osaamiskartta on päivitetty, eikä
teknologioita ole ollut tarpeen luokitella uudelleen.

MITÄ OLEMME TEHNEET TÄHÄN MENNESSÄ?

Tämän LO:n tavoitteena on varmistaa viimeisen kilometrin kuljettajien/kuljettajien
ammattitaito, tiedot ja osaaminen. Se on muodostunut oppimistulosyksiköiden
tunnistamisesta ja kaikille yhteisten taitojen kokoelmasta, jotta toimittajat/kuljettajat voivat
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tehdä työnsä edistyneestä, kestävästä ja turvallisesta teknologisesta näkökulmasta.
Kokoelma yhdistää eri osa-alueet – moduulit – oppimisyksiköt – oppimistulokset – tiedot ja
hankittavan osaamisen - ideaan, joka tunnustetaan myös ECVET-periaatteilla/standardeilla.

- Olemme selkeästi määritelleet ja tunnistaneet muodostettavan
ydinkohderyhmämme profiilin ja se on ollut selvityksen perusta projektin kaikissa
vaiheissa.

- Olemme paljastaneet yhteisiä elementtejä osaamisen ja taitojen osalta kuvatuissa
oppimistuloksissa

- Olemme selkeyttäneet kansallisten ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien
osaamista viimeisten kilometrien toimituksissa

- Olemme valinneet kokoelman teknologioita ja mobiilisovelluksia, jotka ovat
hyödyllisiä toimijoiden päivittäisessä työssä

Kaikki tämä saavutetaan luomalla kurssi- ja koulutusalusta, joka näkee päivänvalon TAVOITE
3: ssa, joka vastaa viimeisen kilometrin toimittajien / kuljettajien tarpeisiin ja jota he
käyttävät päivittäisessä työssään.

Näiden kuukausien aikana olemme pitäneet säännöllisiä kokouksia Internetin välityksellä
selventääksemme erilaisia näkökohtia ja sitä, miten voimme tehdä tästä hankkeesta
mahdollisimman tehokkaan. Itse asiassa, jos pandemia sen sallii, lokakuussa pidämme
toisen kansainvälisen kokouksen Suomessa.

Etenemme suunnitelmien mukaan, vaikka emme ole vielä pystyneet pitämään kasvokkain
kokouksia.

Tavarasähköpyörät ovat osa
”viimeisen kilometrin ongelman”
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ratkaisua, ja nyt myös Shimano on
hoksannut sen

TEKSTI JUKKA MÄENNENÄ

Sähköavustuksen yleistyminen polkupyörissä ei ole koskenut
ainoastaan yleisimpiä pyörätyyppejä. Tavallisten käyttö- ja
maastopyörien lisäksi sähkö on löytänyt tiensä myös harvemmin
katukuvassa nähtyihin pyöriin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
sähköavustus olisi myös muissa pyörätyypeissä paikallaan. Shimano
on noteerannut tarpeen ja aukon markkinassa, ja siksi se on nyt
esitellyt kaksi sähkötavarapyöriin suunniteltua moottoria.

Aiemman tekniikan pohjalta

Uudet moottorit ja niiden ympärille rakennetut ajojärjestelmät kantavat
mallinimiä DU-EP800-CRG ja DU-E6100-CRG. Jo Shimanon
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tuotekatalogia tuntee ennestään, tekniseltä vaikuttavat nimet antavat
selvää vihjettä, minkä olemassa olevan mallin pohjalta uudet moottorit
on suunniteltu.

DU-EP8000-CRG pohjaa Shimanon viimeiseen EP8-moottoriin, joka
on ottanut nopeasti vahvan aseman etenkin aktiiviharrastajien
maastopyörissä. 85 Nm arvoon asti kasvatettu vääntömomentti, hyvin
toimiva avustus ja koko ajojärjestelmän saumaton toiminta ovat kaikki
ominaisuuksia, jotka ovat ajojärjestelmän suosion takana.

DU-E6100-ERG pohjaa puolestaan vanhempaan Steps E6100 -malliin,
joka on tarkoitettu pääasiassa käyttö- ja kaupunkipyöriin. Suurin ero
EP8:aan on matalampi vääntömomentti ja sen aikaisille Shimanon
moottoreille tyypillinen, korkeaa kadenssia suosiva ominaisuus. Jos
sähköavustuksesta halusi saada täyden potkun irti, se edellytti nopeaa
polkimien pyörittämistä.

Myös suurille kuormille

Shimano tarjoaa uutuusmoottoreille kaksi vaihtoehtoa vaihteiston
suhteen: ketjuvaihde ja Nexus-napavaihde. Ensimmäisessä optiona on
sähkötoiminen Di2-vaihteisto, joka tarjoaa 11 vaihdetta.
Perinteisemmissä mekaanisissa versioissa voi valita 9-, 10- tai
11-vaihteisen mekaanisen järjestelmän väliltä. Shimano antaa lisäksi
myös option juuri julkaistun Linkglide-tekniikan käyttöön, jolla
voimansiirron osille luvataan jopa 3-kertainen käyttöikä aiempiin
osasarjoihin verrattuna.

Napavaihteissa Shimano tarjoaa täysautomaattista toimintoa
Di2-tekniikan välityksellä, jolloin ajojärjestelmän pitäisi ainakin
teoriassa pystyä päättelemään kaikkiin tilanteisiin oikea välitys pyörän
nopeuden, kadenssin ja kuskin antaman poljinvoiman perusteella.

Tavarapyörien kokonaismassa on huomattavasti perinteisiä pyöriä
korkeampi – asia, jonka Shimano on ottanut lukuun uusissa
moottoreissaan. Valmistaja mainostaa, että uudet moottorit
ajojärjestelmineen soveltuvat jopa 250 kilon kokonaismassan
liikuttamiseen. Molempien moottorimallien vääntömomentit pysyvät
ennallaan aiempiin arvoihin nähden eli ne ovat 85 Nm ja 60 Nm.
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Valmistaja lupaa, että maksimivääntömomentit saavutetaan selvästi
aiempaa matalammalla poljinteholla. Mutta riittääkö se yksistään
huomattavan raskaiden kuormien liikuttamiseen, on hyvä kysymys.
Voisi olettaa, että ohjelmistopuolella on tehty myös muita muutoksia
tavarapyörien vaatimien ominaisuuksien täyttämiseksi. Avustustasoja
ja niiden luonnetta voi säätää tuttuun tapaan E-Tube-ohjelmistolla.

Logistiikkaketjun puuttuva lenkki?

Sähköavusteiset tavarapyörät voivat parhaimmillaan korvata auton
taajamassa ja kaupungissa tai olla osana logistiikkaketjun niin sanotun
”viimeisen kilometrin osuutta”. Ei olekaan yllätys, että Shimano on
lähtenyt mukaan tälle todennäköisesti nopeastikin kasvavalle sektorille.
Tähän mennessä brittiläinen EAV on osoittanut vahvaa erikoistumista
logistiikkapuolen ratkaisujen puolella. Shimanon uutuuksien myötä
vaikuttaa todennäköiseltä, ettei se jää markkinan ainoaksi toimijaksi.

Saksalainen Canyon on puolestaan tehnyt
oman konseptiversionsa aiheesta, joka yhdistää ominaisuuksia
sähköpyörästä ja kevytautosta.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevia tuotejulkaisuja, jotka
voivat ottaa paikkansa jo lähitulevaisuudessa.

(Tavarasähköpyörät ovat osa ”viimeisen kilometrin ongelman” ratkaisua, ja nyt myös
Shimano on hoksannut sen - Tekniikan Maailma)
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Hanketta toteuttaa seitsemän kumppania, jotka edustavat 5:tä eri maata:

- Espanjasta: PONS SEGURIDAD VIAL SL ja UNO Business Organization of Logistics
and Transport
- Italiasta: CNA Associazione Provinciale de Pessaro e Urbino ja Training 2000 psc
- Bulgariasta: BLA Bulgarian logistiikkayhdistys
- Suomesta: TYÖTEHOSEURA RY
- Sveitsistä: SUPSI-ammattikorkeakoulu Sveitsi

SEURAA MEITÄ

@LastMile_EU last mile -toimitus last mile -www.trainingforlastmile.eu

Tätä hanketta on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu kuvastaa ainoastaan laatijan näkemyksiä, eikä komissiota
voida pitää vastuullisena siitä, miten sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää.

Movetia tukee tätä hanketta osittain taloudellisesti. Movetia edistää vaihtoa, liikkuvuutta ja yhteistyötä yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön aloilla – Sveitsissä, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. www.movetia.ch.

http://@lastmile_eu
https://www.facebook.com/Last-Mile-Delivery-108913754573003
https://www.linkedin.com/company/last-mile-delivery-eu-project
http://www.trainingforlastmile.eu

