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ESIPUHE

Teollisuudessa on käynissä digitaalisen muutoksen ajanjakso. Se on 
ollut keskustelujen, ja väittelyjen pääaihe vuosia. Uusien aiheiden 
ja teemojen virta on jatkuvaa: esineiden internet, teollisuus 4.0, 

big data, koneoppiminen, lohkoketjutekniikka, tekoäly, jne… On yleisesti 
todettu, että muutoksen nopeus on nopeampaa kuin koskaan aikaisem-
min, joskin ei ole selkeitä faktoja siitä, onko tämä oikeastaan totta vai ei.

Joka tapauksessa yksi asia on selkeämpi: on ilmeistä, että uusien 
teknologioiden taitaminen (itse teknologian kehittäminen tai terävim-
män kärjen teknologioiden omaksuminen) ei ole riittävää. Teknologiset 
ratkaisut täytyy tuoda asiakkaille uudenlaisella ja kestävällä tavalla. 
Tämä vaatii yhteisyötä eri alojen asiantuntijoiden välillä: liiketoiminnan 
tutkimuksia arvon luomisessa ja tapoja panna niitä toimeen, uusien 
säätelyä koskevien edellytysten määrittelyjä, sekä sen ymmärtäminen, 
kuinka luoda turvallisia ja haluttuja uusia ekosysteemiä niin organisaa-
tioiden kuin kuluttajien näkökulmasta. 

DIMECC:n Design for Value (D4v) on juuri tällainen poikkitieteellinen 
yhteiskehittelyn ohjelma. Me DIMECC:n työntekijät olemme tyytyväisiä 
mahdollistamaan tätä työtä ja tarjoamaan palvelujamme ja asiantun-
temustamme jotta eri sidosryhmät ja hyvät tutkijat pääsevät ratkaise-
maan haastavia teollisuuden ja tutkimuksen ongelmia.

D4V-ohjelman painopiste on ollut ovelta-ovelle toimiva toimitusket-
ju, johon kohdistuu digitaalisia murroksia ja joka on nopeasti muuttu-
massa täysin automaattiseksi järjestelmien ekosysteemiksi. Ohjelma 
on työskennellyt autonomisen merenkulun ja valmistavan teollisuuden 
logistiikan tapausten parissa. Merenkulkuteollisuuden digitalisaatio au- 
tonomisen laivakujetuksen ja palvelujen ja One Sea -ekosysteemin kaut-
ta ovat tuoneet paljon julkista huomiota. Rolls-Royce, joka on johtava 
D4V-ohjelman teollisuuspartneri, on tarjonnut innovatiivista ymmärrys-
tä merenkulkuteollisuuden seuraavaan vaiheeseen maailmanlaajuises-
ti. D4V-ohjelmalla on tärkeä rooli autonomisen merenkulun One Sea 
-ekosysteemin tiekartan toteuttamisessa.

Tutkimustyö mahdollistettiin yhteisilllä piloteilla ja konsepteilla. 
Olemme kutsuneet näitä konseptiaiheita seuraavalla tavalla: integroitu 
datavirta, ylivertainen paikallinen ja etäohjattu operointi sekä täysin au-
tomaattiset toiminnot. Työ on tehty kolmen teeman alla:

• Arvon luominen ja liiketoimintamallit ekosysteemeissä: mitkä ovat 
liiketoimintamallit ja ekosysteemit, jotka mahdollistavat liiketoimin-
nan kasvun digitaalisen murroksen aikana ja jälkeen?

• Teknologia ja ratkaisut: mitkä ovat ratkaisevat teknologiset sovel-
lukset, jotka mahdollistavat ja ohjaavat tai rajoittavat digitaalista 
murrosta?

• Toivottava ekosysteemi: kuinka sitouttaa yritykset ja niiden työnte-
kijät sekä ulkoiset sidosryhmät uuteen ekosysteemiin?

Ohjelmaa valmisteltiin vuoden 2016 aikana ja todellinen työ alkoi 
keväällä 2017. Tähän raporttiin kerättyjen artikkeleiden lisäksi partne-
rit ovat aktiivisesti osallistuneet yhteisiin katselmuksiin, työpajoihin ja 
pilotteihin, joiden tuloksia ei ole kuvattu tässä dokumentissa. Ohjelman 
aikana yhteistyötä tehtiin maailmanlaajuisesti yritysten ja yliopistojen 
kanssa Singaporessa, Norjassa, Britanniassa, Saksassa, Alankomais-
sa, Virossa, Ruotsissa, Sveitsissä, Ranskassa ja Australiassa. DIMECC 
D4V-ohjelma on ollut alkupiste ja jatkaa varmasti tulevaisuudessa uu-
silla toiminnoille. Autonomisen logistiikan ratkaisut ovat kaukana val-
miista. DIMECC on nauttinut työskentelystä konsortion kanssa ja haluaa 
jatkossakin edistää tällaista yhteistä kehittelytyötä. 

Ülo Parts
Ohjelmapäällikkö
DIMECC D4V-ohjelma
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DIMECC D4V -ohjelman lähtökohtana oli kuljetusketjujen autonomian 
lisääminen. Siihen muodostettiin tarkkaan valikoitujen yritysten ja tut-
kimuslaitosten yhteenliittymä. Ohjelman tavoitteena oli luoda digitaa-

lisessa murroksessa parhaat puitteet liiketoiminnan kasvulle.
Ohjelma lähti liikkeelle teollisuuden tarpeista. Muutoksen taustalla oli 

se, että kaikki kuljetusketjun eri osat – tehtaat, satamat ja laivat – kehittyivät 
nopeasti. Ohjelman keskiöön nostettiin koko tehtaalta kuluttajalle -toimi-
tusketju, koska digitaalinen murros vaikuttaa siihen kokonaisuudessaan. 
Kohteena olivat erityisesti yritysten muodostamat ekosysteemit ja asiak-
kaalle syntyvä lisäarvo, koska ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden haastaa 
nykyisiä liiketoimintamalleja ja arvoketjun eri toimijoiden rooleja. Vaikka 
murros on käynnissä kuljetusketjun eri rintamilla, se ei ole vielä muuttanut 
koko arvoverkkoa. Siksi liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävä ekosystee-
mi voi tuoda merkittävää uutta kasvupotentiaalia yrityksille.

Logistiikka on keskeinen osa ovelta ovelle -toimitusketjua ja se käsit-
tää useita monitahoisia vaiheita, joihin digitalisaatio vasta tekee tuloaan. 
Kaikki mukana olevat tahot pystyivätkin tekemään hankkeessa tutkimus- 
ja tuotekehitysyhteistyötä alkuperäisen ohjelmasuunnitelman mukaisesti. 
DIMECC D4V:llä on ollut merkittävä rooli erityisesti autonomisessa meren-
kulussa, jossa se tarjosi ensimmäisenä mahdollisuuden ekosysteemitason 
lähestymistapaan. Vaikka ohjelma keskittyikin itseohjautuviin järjestelmiin, 
DIMECC D4V:ssä on käsitelty myös muita kuljetusketjun eri osiin ja digi-
talisaation mahdollistamaan kasvuun liittyviä kysymyksiä. Koska mukana 
oli laaja kirjo hyvin erilaisia toimijoita, toteutustavatkin olivat monipuolisia, 
mutta silti ne tukivat toinen toisiaan. Teollisuudessa hiljattain tehdyt tutki-
mukset lastien virtauksista ja logistiikkaketjuista paljastivat, että niissä on 
vielä tehottomuutta, josta olisi mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa.

Yksi keskeisistä DIMECC D4V -ohjelman kysymyksistä oli selvittää, 
mitkä tahot ovat ekosysteemin keskeisiä kumppaneita ja miten ne ovat toi-
sistaan riippuvaisia. Samalla kartoitettiin motivaatiota ja muutostarvetta. 
Lisäksi tutkittiin, miten autonomisten kuljetusketjujen alalle rakennetaan 
kukoistava start-up- ja pk-yritysten yhteistyöverkosto. Itseohjautuvat rat-
kaisut tuovat satamiin ja merenkulkuun digitaalisen murroksen, joka tekee 
autonomisten järjestelmien markkinoista mahdollisuuden sinisen meren 
strategiaan. Automatisoidut järjestelmät toimivat tehokkaammin ja joh-
donmukaisemmin kuin ihmiset. Ajan mittaan nyt järjestelmiä, toimintoja ja 
prosesseja valvovat ihmiset voivat keskittyä muihin tehtäviin.

DIMECCin D4V-ohjelman päätavoitteina oli lisäksi alentaa kustannuk-
sia ja lisätä arvoa loppukäyttäjän toimintoihin. Myös turvallisuusnäkökohdat 
olivat keskeisiä tutkimuskysymyksiä. DIMECC D4V -ohjelman saavutukset 
toivat ekosysteemin asiakkaille monia hyötyjä. Projektin konsortioon kuului 
6 suuryritystä, 5 pk-yritystä ja 9 tutkimuslaitosta. Näiden yhteistyökump-
panien lisäksi projektiin kuului paljon alihankinta- ja start-up-yhteistyötä.

Anssi Lappalainen 
R&D projektipäällikkö 

Rolls-Royce 

Lisäarvoa digitalisaatiosta

KURSSI KOHTI AUTONOMISTA LAIVAA

Miehittämättömän laivan edut ovat kiistattomat. Kun miehistöä ei ole, asuintiloja, 
ruokahuoltoa, ilmastointia, lämmitystä ja viemärijärjestelmiä ei tarvita. Miehit-
tämättömät laivat voidaan suunnitella kevyemmiksi ja aerodynaamisimmiksi, 

mikä vähentää polttoaine- ja energiakustannuksia. Niihin mahtuu enemmän lastia. 
Lisäksi onnettomuudet vähenevät, koska suurin osa meriliikenteen onnettomuuksista 
johtuu inhimillisistä virheistä.

Rolls-Royce, Turun yliopisto ja Aalto yliopisto tutkivat D4V-ohjelmassa kansain-
väliseen merenkulkuun liittyviä määräyksiä ja niiden uusimista. Säädöksiä on uusit-
tava, kun aletaan suunnitella miehittämättömiä laivoja. Kokonaan tai osaksi miehit-
tämättömät komentosillat ovat ensimmäiset askeleet kohti miehittämätöntä laivaa, 
jonka toiminnoista vastaavat rannikolla sijaitsevat etäoperointikeskukset.

”Ohjelmistot ja tekniikka ovat olemassa, mutta muut osa-alueet vaativat vielä työ-
tä”, sanoo Rolls-Roycen tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö Anssi Lappalainen.

Tällä hetkellä eri maiden viranomaiset alustyypistä ja -koosta riippuen määrittä-
vät minimimiehityksen. Suomessa miehitystodistusta haetaan Trafilta. 

”Nyt tekniikka on valmis siihen, että silloin tällöin voidaan ottaa miehiä komentosil-
lalta pois. Ihminen kuitenkin valvoo etäohjauskeskuksessa koneen tekemiä päätöksiä.”

Aluksen operointia ohjaavat ja valvovat useat sensorit, joiden tuottamasta datas-
ta saadaan riittävä tilannekuva etäohjauskeskuksen operaattoreille. Rolls-Royce on 
rakentanut kolme etäohjauskeskusta (Rolls-Royce Remote Operations Centre, ROC). 

Rolls-Royce tutkii miten komentosillan miehitystä voitaisiin vähentää. Se 
on askel kohti autonomista laivaa. Autonomisella ja etäohjatulla aluksella 
tehtiin merikoeajoja Turun saaristossa vuoden 2018 lopulla. Kyseessä oli 
maailman ensimmäinen kokeilu kaupallisella autonomisella aluksella.

”Nyt tekniikka 
on valmis siihen, 
että silloin 
tällöin voidaan 
ottaa miehiä 
komentosillalta 
pois.”
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IA on turvallisuutta lisäävä tekijä. Lähtökohtana on, että IA antaa koko ajan dataa 
laivan komentosillalla ja etäohjauskeskukseen. Dataa hyödynnetään etäohjauksessa. 
Rolls-Roycen autonomisen navigaatiojärjestelmän ansiosta laiva osaa navigoida au-
tonomisesti ja tehdä omia päätöksiä.

Laivan operointi turvataan hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ja tietoturvalla. D4V- 
hankkeessa Rolls-Royce on testannut tietoturvayhtiö F-Securen Rapid Detection  
Service- ohjelmistotuotteen käyttöä.

Uusi vaatimusmäärittelyohjeisto 
Rolls-Royce yhdessä Turun yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa on tutkinut, mitä 
muutoksia tarvitaan Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n puolelta (International  
Maritime Organization), jotta väkeä voidaan vähentää sillalta.

Autonomisten laivojen suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuusvaatimukset.
”Taustalla on pari vuotta sitten käyttöönotettu Polar Code, jossa määritetään tie-

tyt vaatimukset arktisilla alueilla toimiville laivoille. Samantyyppistä säännöstöä on 
nyt kehitetty autonomisille laivoille”, sanoo Lappalainen.

Polar Code -säännöskokoelma määrittelee napa-alueilla operoivien alusten suun- 
nittelun, rakentamisen ja laitteiston sekä turvallisuuden ja koulutuksen. Nyt tarkoitus 
on luoda miehittämättömille aluksille uusi säännöstö. Sitä kutsutaan nimellä USC 
(Unmanned Ship Code). USC täydentää olemassa olevia ohjeistuksia. 

Koodin tavoitteena on mahdollistaa miehittämättömän aluksen toiminnot ja var-
mistaa, että toiminnot ovat vähintäänkin yhtä turvalliset ja jopa turvallisemmat kuin 
tavallisessa laivassa. USC luottaa uusin teollisuusstandardeihin, kuten integroituihin 
sensorijärjestelmiin, jotka mahdollistavat etäohjauksen. 

Kööpenhaminassa on yksi ja Turussa kaksi keskusta, joista toinen on Rolls-Roycen 
asiakkaan käytössä. 

Kööpenhaminassa Rolls-Royce demonstroi etäohjattua hinaajaa helmikuussa  
2017. Tanskan merenkulkuviranomaisten ja vakuutusyhtiön luvalla 28-metrinen Svitzer 
Hermod -niminen hinaaja kulki etäohjattuna Kööpenhaminan satamassa. Se oli 
maailman ensimmäinen kaupallisen laivan etäohjaus. Hinaaja lähti satamasta, teki 
360 asteen käännöksen ja rantautui. Hinaajan liikkeitä ohjasi aluksen kapteeni etä-
ohjauskeskuksesta. 16-tunnin kokeen aikana testattiin myös tietoturvaa ja läpäistiin 
pakolliset tietoturvavaatimukset.

Rolls-Royce teki vuoden 2018 aikana kokeiluja myös Suomessa liittyen autono-
misten ja etäohjattujen laivojen tekniikkaan. Komentosillalta on ollut pois miehitystä 
ja laivoja, jotka ovat lähellä rantaa, on etäohjattu. Joulukuussa päästiin kokeilemaan 
ensimmäisenä maailmassa kaupallista autonomista laivaa. Suomen lauttaliikenteen 
(Finnferries) yhteysalus Falco kulki autonomisesti sekä etäohjattuna Paraisten ja 
Nauvon välisen kahden kilometrin matkan.

Miehittämättömien laivoja on ensin ajateltu toimivan lähellä satamia ja rannik-
kovesissä johtuen hyvistä tietoliikenneyhteyksistä. Toistaiseksi vielä konehuoneessa 
tarvitaan miehistöä. 

Lait ja säännöt vaikuttavat, jonka vuoksi on ollut järkevintä toimia yhden lippuval-
tion vesillä.

”Kun laiva menee kauas rannasta, datansiirto etäohjauskeskukseen on haaste. 
Esimerkiksi viiden HD-kameran datamäärä on valtava, 25 megaa sekunnissa”, sanoo 
Anssi Lappalainen.

Komentosillan miehityksen vähentäminen edellyttää kehittynyttä teknologiaa. 
Rolls-Royce on kehittänyt älykäs tietoisuus -tuotteen (Intelligent Awareness, IA). IA 
antaa kokonaiskuvan aluksen ympäristöstä kehittyneen sensori- ja datafuusion avulla.  

Rolls-Roycen 
operointikeskus 
Turussa.

Tulevaisuuden 
operointikeskus.
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ÄLYKÄS SATAMA

Tavallisessa satamassa on paljon eri toimijoita. Satama omistaa maan, varusta-
mot laivan ja rahdin hoitavat operaattorit. Lisäksi satamassa toimii paljon mui-
ta logistiikkayrityksiä. Uutta tekniikkaa on tarjolla, mutta miten se hyödyntäisi 

kaikkia satamassa olevia toimijoita. Miten älykäs satama kannattaisi rakentaa ja mitä 
informaatiota eri toimijat tarvitsevat? 

Erityisenä tarkastelun kohteena oli laivan saapuminen satamaan. D4V-ohjel-
massa tutkittiin, miten tiedonjako eri toimijoiden välillä toimisi, kun siihen liitettäisiin 
Rolls-Roycen kehittämä tilannetietoisuus-järjestelmä.

Rolls-Royce julkisti järjestelmänsä keväällä 2018. Se hyödyntää sensoreita ja älyk- 
käitä ohjelmistoja, jotka ovat edellytys autonomiselle alukselle. Nykylaivojen turvalli-
suutta ja tehokkuutta voidaan myös parantaa tilannetietojärjestelmällä. Se parantaa 
huomattavasti laivan navigaation turvallisuutta ja tuottaa paljon dataan aluksen ym-
päristöstä. Se nojaa INS-paikannusjärjestelmään, päivä- ja yönäkökameroihin, tut-
kaan ja LIDAR-tutkaan (Light Detection and Ranging). LIDAR on optinen tutka, joka 
mittaa näkyvän valon, lähi-infrapunavalon ja ultravioletin valon alueella etäisyyksiä. 
Järjestelmä piirtää kolmiulotteisen kartan ja luo tarkan lintuperspektiivin ympäröi-
västä alueesta.

Rolls-Roycen Intelligent Awareness (IA) –järjestelmä on ainoa lajissaan markki-
noilla. Vaikka IA kehitettiin autonomisen laivojen hallinnan avuksi, huomattiin, että 
teknologia kannatta ottaa käyttöön jo ennen autonomisia laivoja. Se tarjoaa hyötyjä 
olemassa olevaan satamaympäristöön. 

D4V-ohjelmassa tutkittiin älykkään sataman toimintaideaa. Sataman eri 
toimijoilta kerättiin tietoja tietoteknisistä vaatimuksista ja datantarpeista, 
jotta data voitaisiin tallentaa ja jakaa eri yritysten välillä. Älykkäästä sata-
masta tehdään kokeilu oikean sataman kanssa 2019.

”Yleensä merenkulkualalla on oltu perinteisiä ja konventionaalisia. Nyt uusi tek-
niikka on tulossa ja muuttaa toimintaympäristöä. Satamiin tuodaan konenäköä, sen-
soreita ja pilvipalveluja. Älykäs satama onnistuu IA-tuotteen avulla”, sanoo Rolls-Ro-
ycen Turun yksikön tutkimus- ja kehityspäällikkö Anssi Lappalainen.

Yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa keskityttiin älykkään sataman 
sensoritekniikkaan sekä kameroihin, jotka tekevät konenäön ja koneoppimisen mah-
dollisiksi.

D4V-ohjelmassa muut tutkimuslaitokset ovat kartoittaneet, mitkä firmat sata-
massa voisivat tuottaa ekosysteemin, jossa hyödynnettäisiin samaa infrastruktuuria 
ja jossa data olisi jaettavissa.

”Satamassa toimivat firmat eivät jaa tarpeeksi tietoja ja dataa keskenään, mutta 
uudelle älykkäälle alustalle on kysyntää. Tärkeitä kysymyksiä ovat, kuka tuottaa da-
taa, miten data jaetaan, mitä dataa on tarjolla ja ketkä pääsevät dataan.”

Tutkijat ovat vertailleet D4V-ohjelmassa satamien toimintaa ja logistiikkaa Singa-
poressa, Virossa, Italiassa, Britanniassa ja Suomessa. Tavoitteena on tehdä vuonna 
2019 Rauman satamaan demo älykkäästä satamasta kerättyjen tietojen perusteella. 

Satamaan johtavalle laivaväylälle asennetaan sensoreita. Satamaan hankitaan 
meriliikennetaajuudella toimivia AIS-vastaanottimia (Automatic Identification Sys-
tem), jotka mahdollistavat navigointitilan langattoman vaihtamisen laivojen ja sata-
man välillä. Satamaan tuodaan myös LIDAR-tutkia, kameroita ja teollisuustietoko-
neita. Laitteiden tuottama data yhdistetään pilvipalveluun.

Älykkään satamaan liittyvät ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa.
”Yksi sellainen voisi olla etäluotsaus. Luotsi voi olla rannassa ja hoitaa laivan oh-

jauksen etäohjauskeskuksenvälityksellä. Aluksella ja rannassa olevat sensorit luovat 
niin hyvän tilannekuvan ympäristöstä, että luotsin ei tarvitsisi enää nousta aluksen 
kyytiin.” 

Datan tekninen hallinta on yksi keskeinen asia älykkään sataman toiminnassa, 
jossa esineet ja keinoäly kytkeytyvät toisiinsa tietoverkkojen avulla. Sensorit eivät 
ole halpoja ja datayhteyksien pitää olla hyvät, jotta sitä saadaan pitkien etäisyyksien 
päästä. Datan käsittelyyn tarvitaan myös kehittyneitä tekniikoita. Yksi ratkaisu voi olla 
ns. edge computing -periaate, jolloin datan prosessointi viedään mahdollisimman 
lähelle päätelaitetta ja käyttötilannetta. Tällöin voidaan hyödyntää uutta sensoritek-
niikkaa ja tehokasta laskentatehoa itse laitteessa. Laskentaresursseja tarjoavan pil-

Älykäs satama 
hyödyntää 
sensoreita 
ja älykkäitä 
ohjelmistoja. 
Satamaan 
johtavalle 
laivaväylälle 
asennetaan 
sensoreita.
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ven palveluja voidaan tuoda tukiasemien avulla suoraan dataa tuottavaan laitteeseen. 
Älykäs laite osaa tehdä itse päätökset ilman keskustelua palvelimen kanssa eikä da-
taa tarvitse siirtää edestakaisin verkossa.

”Suomalaiset ovat edelläkävijöitä älykkään meriliikenteen kehittämisessä. Meillä 
on mahdollisuus olla tässä maailman parhaita”, Anssi Lappalainen kehuu.

Tutkimukseen, joka käsitteli tiedonjakoa älykkäässä satamassa, osallistuivat Tu-
run yliopisto, Aalto yliopisto, VTT sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset kor-
keakoulut.

”Suomalaiset  
ovat edellä- 

kävijöitä  
älykkään 

meriliikenteen 
kehittämisessä.”

AUTONOMISEN LAIVAN VAKUUTTAMINEN

Autonominen laiva on teoriassa valmis aloittamaan seilaamisen merellä, mutta 
ennen kaupallista toimintaa merenkulkualalle pitää luoda autonomisiin laivoihin 
liittyvää lainsäädäntöä. Pelkästään merenkulussa ei ole tapahtumassa mullis-

tusta, vaan se ulottuu laajalle alueelle. Säädös- ja vakuutusympäristön on väistämättä 
muututtava uusien laivojen myötä. Sen takia Turun yliopistossa yhdessä Rolls-Roycen 
kanssa tutkittiin D4V-ohjelmassa erilaisia laivojen vakuutusmalleja. Autonomisten lai-
vojen vaikutusta vastuuvelvollisuussäädöksiin ja riskienhallintaan tutkittiin. Yksi kes-
keisimmistä kysymyksistä on, missä laajuudessa laivojen valmistajat ovat vastuussa 
autonomisten laivojen aiheuttamiin vahinkoihin.

”Tällä hetkellä vastuu vahingoista rakentuu pääasiassa ihmisten huolimattomuu-
den tai laiminlyönnin varaan. Autonomiset laivat haastavat vastuusääntöjen käsit-
teelliset lähtökohdat”, sanoo yksityisoikeuden apulaisprofessori Mika Viljanen Turun 
yliopistosta.

Viljasen mukaan uusien teknologoiden vaikutusta vastuukysymyksiin ja yksityis-
oikeuteen ei juuri ole vielä tutkittu. Autonomisista autoista on toistaiseksi vähän oi- 
keustieteellistä tutkimusta ja vastaavanlainen autonomisiin laivoihin liittyvä suoma-
lainen tutkimus onkin ollut ainutlaatuista. 

”Nämä ovat kiinnostavia asioita yksityisoikeudelle, jossa vastaajana on ollut ih-
minen. Nyt vastaajana voi olla robotti. Nykyinen merenkulkulaki ei ennakoi etäohjat-
tujen ja autonomisten laivojen tuloa. Tämä aiheuttaa monitulkinnallisuutta. Pitääkö 
esimerkiksi kapteenin olla laivassa vai riittääkö, että hän ohjaa laivaa etäältä?”

Viljasen mielestä pitää tutkia, miten laajalle muut vastuumääräykset ulottuvat. 
Sellaisia ovat esimerkiksi vastuu tuotteesta ja miten se vaikuttaa perinteisiin me-

Vakuutusalaa odottaa mullistus, kun autonomiset laivat ilmestyvät hori-
sonttiin. 

Intelligent 
Awareness. 
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renkulkumääräyksiin ja vakuutusehtoihin. Laivojen autonomisuus tuo vääjäämättä 
vahingonkorvausarviointiin epävarmuustekijän. 

”Emme tiedä varmuudella, kuka on korvausvelvollinen, kun autonominen laite 
aiheuttaa vahingon. Kone ei tee valintoja samalla tavoin kuin ihmiset. Joka tapauk-
sessa korvausten arviointi ei voi rakentua vanhojen lähtökohtien varaa. Millaiseksi se 
muuttuu, on vielä epäselvää,” sanoo Viljanen.

Viljasen mukaan itse vakuutus saattaa vaarantua autonomisten laivojen myötä. 
”Miten toimia, kun vakuutetaan koneita eikä ihmisiä? Luonnon arvaamattomuu-

den tilalle ja rinnalle tulevat teknologisten kehitysprosessien ominaisuudet. Ovatko 
nämä prosessit sellaisia, että niitä voidaan vakuuttaa tehokkaasti?” 

On myös ymmärrettävä, että riskit eivät liity pelkästään autonomisen laivan ope-
roiniin, vaan myös myös ohjelmistotuotteisiin. Jos vakuuttaja ottaa kannettavakseen 
riskin autonomisesta laivasta, se ottaa Viljasen mukaan samalla kannettavakseen 
riskin ohjelmistotuotteen tuotekehitysprosessin onnistumisesta. 

”Keskeinen kysymys onkin, ovatko tuotekehitysprosessit vakuutuksellisessa mie-
lessä ylipäätään sellaisia, että niitä voitaisiin vakuuttaa? Voivatko vakuutusyhtiöt ke-
hittää menetelmiä, joilla ne voivat tehokkaasti vakuuttaa näitä prosesseja? Jos ko-
neen toiminnassa jokin menee pieleen, päätöksenteon paikka ja toimija ovat erilaisia 
kuin aiemmin. Tällöin tekninen järjestelmä on aiheuttanut onnettomuuden, ei ihmi-
sen välitön huolimattomuus, virhearviointi tai laiminlyönti.”

Viljasen mielestä vakuutusyhtiöiden pitää miettiä uudella tavalla autonomisiin 
laivoihin liittyviä riskejä ja uusia innovatiivisia tapoja laatia vakuutuksia. 

”Vakuutusala joutuu keksimään itsensä uudestaan”, hän ennakoi. 
Autonomisissa aluksissa kertyy dataa suuria määriä. Laivoissa on joka paikas-

sa antureita, joista saadut datavirrat tallennetaan. D4V-ohjelmassa Åbo Akademin 
tutkijat kartoittivat, minkälaisia mahdollisuuksia on datan perusteella pienentää va-
kuutusmaksuja. Tutkimuksissa selvitettiin, minkälaista dataa voidaan käyttää, missä 
datalähteet tällä hetkellä ovat ja miten niitä voitaisiin hyödyntää. 

”70% merenkulkualan onnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä”, Viljanen 
toteaa. ”Virheitä voidaan minimoida, jos meillä on enemmän käytössä esimerkiksi 
laivan sensoreista saatua dataa.”

”Vakuutusala 
joutuu 

keksimään 
itsensä 

uudestaan.”

AUTOMAATTINOSTURI PURKAA LAIVAN LASTIN

Vaativien meriolojen kuormankäsittelyyn erikoistunut MacGregor on suunnitellut 
automaattista lastinpurkunosturia yhdessä Etelä-Suomen laivan (ESL) kanssa. ESL 
on johtava kuivan irtolastin rahtaaja Itämerellä. Se operoi ympäri vuoden sää- ja 

jääoloista riippumatta. Maailman ensimmäiset automaattiset purkunosturit asennettiin 
ESL:n kahteen nestemäisellä kaasulla kulkevaan irtolastialukseen Viikkiin ja Haagaan. 

”Nosturi on ulkoisesti samanlainen kuin muutkin kraanat, mutta siihen on tuotu 
uutta teknologiaa ja ohjelmistoja, jotta lasti pystytään purkamaan automaattisesti. Eli 
kyse on nimenomaan automaattisesta purusta ei lastaamisesta, joka tapahtuu liuku-
hihnojen kautta”, sanoo kehityspäällikkö Janne Suominen MacGregorilta.

Purku tapahtuu rajatulla alueella, joka on turvallinen ja jonne ihmiset eivät pääse.
”Ensin määritellään tapahtuuko purku kasaan vai suppiloon, joka on mahdolli-

sesti kuljetin tai rekka. Sen jälkeen lastin purkamisen kohdat määritellään ja avataan 
lastiluukut, jolloin järjestelmä alkaa purkaa lastia laivasta. Järjestelmä myös koko 
ajan skannaa ja havainnoi, missä lastia on ruumassa. Nosturi ottaa sitten lastista 
kiinni ja vie paikkaan, josta se puretaan. Laivassa voi olla kaksi tai kolme nosturia, 
jotka toimivat keskenään samanaikaisesti ja rinnakkaisesti.”

Jokainen nosturi laskee etukäteen purkureitin laivan ruumassa, jolloin purkami-
nen on optimoitu. Tietokoneohjelmisto ottaa huomioon laivan lastiruuman topogra-
fian ja tekee siitä kartan. Näin nosturi löytää parhaimmat paikat nosto-operaatioille. 
Koneoppimista hyödynnetään siinä, miten nosturi löytää nopeasti seuraavan kohteen, 
johon tarttua. Lastin purkamisessa on käytössä itseoppiva algoritmi, joka varmistaa 
automaattisesti, että nostokauha on sopivasti lastattu.

Automaattinen purkunosturi mahdollistaa turvallisen, älykkään ja tehok-
kaan kuivalastin purkamisen laivasta. Purkaminen ei vaadi operaattoria ja 
aikaa säästyy.
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Laivassa lastin purkamisen alue on valtava. Siksi nostureille pitää opettaa tehok-
kain ja turvallisin purkuoperaatio ja liikkuminen lastiruumassa.

”Jos nosturi pysyy koko ajan paikoillaan, niin jossakin vaiheessa samassa kohdas-
sa tulee pohja vastaan. Nosturin täytyy osata etsiä lastia muualtakin ruumasta. Ih-
minenhän näkee yhdellä silmäyksellä, missä lastia on vielä ruumassa jäljellä, mutta 
koneelle tämä pitää opettaa. Tällöin hyödynnetään konenäköä.”

Janne Suomisen mukaan nosturin liiketeknologiaan liittyvä osaaminen on Mac-
Gregorilla hallussa. Nyt asiantuntijat ovat D4V-ohjelmassa keskittyneet laivan ruu-
massa olevan lastin pinnan tason määrittämiseen optisen Lidar-tutkan ja kamera-
tekniikoiden avulla. Tämä on ollut uutta tekniikkaa.

Ohjelmoinnissa pitää puolestaan määritellä ne alueet, minne nosturi ei voi men-
nä. Nosturin pitää pystyä myös havaitsemaan toinen nosturi, jotta nosturit eivät tör-
mäisi keskenään. Nosturien välistä kommunikointia pitää siis olla olemassa.

”Näin pystytään myös optimoimaan nostureiden liikettä, jotta ei tule turhia ry- 
käyksiä ja että niiden liikkeet ovat sulavia.”

D4V-ohjelman aikana kehitetty automaattinosturi on ainoa lajissaan maailmassa. 
Ensimmäinen nosturi otettiin käyttöön Suomen länsirannikolla vuoden 2018 lopussa, 
kun nosturit sijoitettiin ESL:n kahteen irtolastialukseen.

Hyödyt ovat Suomisen mielestä kiistattomat.
”Kone ei pysähdy, jolloin lastausoperaatio saadaan jatkuvaksi. Samalla saadaan 

työnlaatuun vakautta, koska lastin purkaminen ei ole enää ihmisistä riippuvaista. 
Nosturillahan ei ole operaattoria. 

MacGregorin automaattinosturit ovat herättäneet paljon kiinnostusta.
”Kun automaattinen nosturi saadaan satamiin, perinteinen toiminta- ja työsken-

telykulttuuri tulee vääjäämättä muuttumaan”, Suominen ennustaa. 

SENSORIDATA AVOMERELTÄ PILVEEN

Kaistanleveys radioteknologiassa on aavalla merellä pieni ja satelliittiyhteydet 
kalliita. Nyt Meyerin Turun telakka on kokeillut sensoridatan lähettämistä ja tal-
lentamista käyttäen hyväkseen oululaisen KNL Networksin tiedonsiirtoratkaisua. 

Data voidaan sitten tallennetaan Wapicen IoT-Ticket -tallennuspalveluun kaikkialta 
maailman meriltä tehokkaasti ja edullisesti.

Meyerin valmistamiin risteilyaluksiin kuuluu kymmeniä tuhansia laitteita, joita 
laivan operoinnin aikana käytetään. Meyer kerää laivan laitteissa olevista sensoreista 
erilaista dataa, jotka liittyvät laivan toimintoihin, ja suorituskykyyn.

”Ideana on kerätyn datan hyödyntäminen laivoilta reaaliajassa tai myöhemmin. 
On hyvä, jos saadaan mahdollisuus kerätä käyttödataa ja analysoida sitä. D4V-ohjel-
massa on tutkittu, miten dataa voidaan kerätä helposti, turvallisesti ja kustannuste-
hokkaasti. Tavoitteena on myös luoda yksi yhteinen yhteyspiste eri tarvitsijoita varten. 
Se parantaa osaltaan huomattavasti laivojen turvallisuutta”, sanoo Meyerin Turun te-
lakan tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava johtaja Kari Sillanpää.

Oululaisen KNL Networksin ratkaisu mahdollistaa laivojen maailmanlaajuisen 
kommunikaation digitaalisen lyhytaaltoradion avulla. Sovellus yhdistää HF-radion ja 
uudet innovaatiot. Avomerellä KNL:n radioratkaisu hyödyntää alle 30 megahertsin 
taajuutta aina 1,5 megahertsiin asti. Matalat taajuudet mahdollistavat hyvin pitkät 
yhteydet, jopa 10 000 kilometriin asti. 

Ideana on verkko, jossa kaikki käyttäjät välittävät dataa. KNL Networksin kehittä-
män verkon taso itse asiassa paranee jokaisen uuden käyttäjän myötä, koska se on 
niin sanottu MESH-verkko, jossa viestit voivat kulkea useampaa kuin yhtä reittiä ja 

Kun laiva seilaa avomerellä, suurten datamäärien siirto on tähän päivään 
asti ollut vaikeaa ja kallista, koska yhteydet ovat olleet riippuvaisia ra-
dioaalloista ja satelliiteista.   
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joka lisäksi hyödyntää monia radiotaajuuksia. 
”Kukin laiva luo siis uuden mahdollisen välityspisteen, mikä lisää varmuutta da-

tan siirtoon, ja useamman taajuusalueen yhtäaikainen käyttö puolestaan lisää siirron 
kapasiteettia. ” 

KNL:n ratkaisu pystyy saavuttamaan 10 000 kilometrin säteellä yhteyden toiseen 
tukiasemana olevaan laivaan, joka satamassa tai rannikon lähellä ollessaan toimii 
tukiasemana kauempana rannikosta seilaaville ja tarjoaa yhteyden 3G/4G-verkkoon. 

Datansiirto on siis mahdollinen lähes sataprosenttisesti maailman joka kolkassa, jopa 
napa-alueilta, mitkä ovat tavallisten tiedonsiirtosatelliittien kantaman ulkopuolella.

”KNL tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan verkkoratkaisun: tieto siirtyy laivalta 
toiselle ja sieltä sitten satamaan ja pilveen. Monella tavoin ratkaisu on teknisesti var-
ma ja turvallinen.”

Wapicen IoT-Ticket -palvelu tallentaa datan pilveen ja mitattu data voidaan sitten 
esimerkiksi visualisoida helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

”KNL:n järjestelmää alettiin kokeilla D4V-ohjelman alkuvaiheessa. Ohjelman ai- 
kana järjestelmää kehitettiin eteenpäin ja Wapice liitettiin mukaan. Nyt pystytään ke-
räämään ja siirtämään dataa tietoturvallisesti avomereltä seilaavalta laivalta toimis-
tolle. Tiedonkeruu on tehty helpoksi. Se ei se vaikuta laivan operointiin, eikä sen kaut-
ta voi murtautua laivan järjestelmiin. Yhteistyötä tietoturva-asioissa on tehty myös 
F-Securen kanssa.”

Pilottikokeilujen avulla on jo todennettu järjestelmän toimivuus ja Meyerin toi-
mistolle voidaan saada risteilyaluksista reaaliaikaista tietoa.

”Risteilyalukset ovat monimutkaisia järjestelmiä ja niiden energiantarpeet muut-
tuvat jatkuvasti riippuen siitä liikkuuko laiva vai ei, minkälaisissa ympäristöolosuh-
teissa laiva liikkuu ja mitä toimintoja laivalla on käynnissä. Saadun datan perusteella 
pystymme tarjoamaan entistä parempia palveluita, joilla varmistetaan että laivat kul-
kevat mahdollisimman energiatehokkaasti.”

Koska laivan ympäristö on dynaamisesti koko ajan muuttuva, Meyer käyttää ke-
rättyä dataa simulointimalleihin, ns. laivojen virtuaalisiin kaksosiin. Näin saadaan 
tarkempi kuva, mikä tilanne laivalla on ja laivan toimintoja voidaan sopeuttaa reaa-
liaikaisesti muuttuviin olosuhteisiin.

Jatkossa Sillanpään mukaan tavoitteena on kehittää tiedonkeruuta ja käyttöä 
sekä virtuaalisten mallien hyödynnettävyyttä.

”Näin yhä useamman laite- ja järjestelmätoimittajan, tai ihan uusien toimijoiden, 
on helppo liittyä mukaan käyttämään saatavilla olevaa tietoa, niin omassa kehitystoi-
minnassaan kuin uusien palveluiden tarjoamiseksi. ”
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RISTEILYALUKSEN ENERGIAVIRTOJEN SIMULOINTI-
MALLI TUO KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Meyerin Turun telakan tavoitteena on olla edelläkävijä maailman energiatehok-
kaimpien laivojen rakentajana. Energiatehokkuuden parantamisessa hyödyn-
netään tietokonesimulointia, jonka avulla voidaan löytää parhaimmat tekniset 

ratkaisut. Laivan operoinnista saatua dataa hyödynnetään simulaatioissa, kun uusia 
laivoja suunnitellaan. Energiatehokkuuden parantamiseksi tietoja kerätään mm. laivan 
polttoainekulutuksesta, moottorien ja generaattoreiden toiminnasta, pakokaasuista 
ja jäähdytysjärjestelmistä. 

Risteilyaluksen energiavirtoja simuloimalla voidaan jatkuvasti parantaa 
laivan energiatehokkuutta. Myös uusien järjestelmien ja laitteiden testaa-
minen helpottuu ja samalla käyttöönotto nopeutuu, mikä alentaa kustan-
nuksia. D4V-ohjelmassa Meyer kehitti ohjelmistoa, joka energiavirtojen 
lisäksi soveltuu laivan sisäisten logistiikkavirtojen simuloimiseen. 

”Energiatehokkuuden parantamiseksi helposti toteutettavat asiat on kuitenkin 
jo tehty”, sanoo Meyerin Turun telakan tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava 
johtaja Kari Sillanpää.

”Kun laivan monimutkaisia järjestelmiä parannetaan, uusien teknologioiden käy-
tettävyyden selvittäminen ei onnistu muutoin kuin simuloinnilla. Vain simulointioh-
jelmistoilla pystytään riittävän perusteellisesti testaamaan uusia laitteita ja erilaisia 
optimointiratkaisuja.”

Sillanpää ottaa esimerkiksi hukkalämmön hyötykäytön. Vaikka hukkalämpöä 
käytetään hyödyksi eri tavoin, sitä silti syntyy jossain tilanteissa enemmän kuin sitä 
käytetään. Pakokaasukattilalla tehtyä höyryä käytetään lämmitykseen, mutta määrä 
voi olla liian paljon esimerkiksi laivan pesulaa varten. Simuloinnilla voidaan laskea, 
mitä muuta muuttuvissa olosuhteissa sillä voisi tehdä ja mikä olisi sopivin kokoonpa-
no aiotuissa operointiolosuhteissa. 

Kyseeseen voi tulla esimerkiksi lämpöturbiinin tai ORC-laitteen lisääminen osak-
si kokonaisuutta. ORC-prosessin (Organic Rankine Cycle) aikana suljetussa putkis-
tossa kiertävä orgaaninen aine höyrystetään lämmön avulla, muutetaan sähköksi 
turbiinigeneraattorissa ja palaa lauhdutettuna kiertoon.

”Simuloinnilla voidaan laskea, mikä on optimaalinen lämpömäärä eri tarpeita 
varten ja voiko muun hukkalämmön käyttää esimerkiksi sähköntuottamiseen. Kun 
energiantarpeet ja operointiprofiilit on määritelty simulaatiossa oikein, saadaan us-
kottava ennuste, miten uusi laite vaikuttaa laivan energiantarpeisiin.”
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Laitteiden ostohinta voi olla kynnys uuden tekniikan käyttöönottoon. Sillanpään 
mukaan simuloinnilla voidaan ennakoida, kuinka paljon uusi laite parantaa energia-
tehokkuutta ja minkälainen on laitteen ostohinnan kuoletusaika.  

”Simuloinnilla voidaan tehdä luotettavia ennusteita, kuinka paljon uusi laite voi 
myöhemmin esimerkiksi säästää kustannuksia. Simuloinnit voivat siis helpottaa uu-
sien ja erilaisten toimijoiden pääsyä markkinoille.”

VTT:n ja Fortumin kehittämä Apros on Sillanpään mukaan osoittautunut sopivim-
maksi ohjelmistoksi laivajärjestelmien energiavirtojen simuloimiseen. 

”Ohjelmisto sopii sekä fyysisesti tarkkoihin simulaatioihin, yksittäisen laitekom-
ponentin osalta, että hyvin laajoihin simulaatioihin, joissa laivan järjestelmät käsitel-
lään yksinkertaisemmin laskenta-ajan nopeuttamiseksi.”

Apros-ohjelmistoa on kehitetty yhdessä VTT:n kanssa laivateollisuuden tarpei-
siin paremmin soveltuvaksi. Ohjelmiston kehitystä on jatkettu D4V-ohjelmassa. Oh-
jelmisto on myös tärkeässä roolissa, kun laivan sensoreista kerätty data siirretään 
laivalta toimistoon analysoitavaksi. Keskeinen jatkokehityskysymys on, miten dynaa-
mista simulointia voidaan käyttää merellä olevan laivan toimintojen tehostamiseen.

Sillanpää muistuttaa, että risteilyaluksen energiantarpeet muuttuvat koko ajan riip-
puen ympäristöoloista ja vuorokaudenajasta. Suurin muuttuja on propulsio: ajetaanko 
yöllä kovempaa vai hiljempaa riippuu siitä, kuinka kaukana seuraava satama on.

”Ohjelmistolla voidaan laskea laivan vuoden operointiprofiili. Kun katsoo yhden 
laivan toiminnasta kerättyä dataa, muutokset energiantarpeessa ovat valtavia. Vaih-
telu voi olla 10 % - 90 % välillä monta kertaa päivässä, ja pientä vaihtelua tapahtuu 
jatkuvasti. Seuraavana kehitysaskeleena on autonomiseen, älykkään optimoinnin liit-
täminen osaksi prosessia, jotta yhä helpommin löydetään parhaimmat ratkaisut eri 
operointiolosuhteisiin.”

Nyt Meyerilla on alettu kartoittaa uusia simulointimahdollisuuksia. Yksi sellainen 
on energiavirtojen lisäksi laivan logistiikkavirrat.

”Risteilylaiva on varsin monimutkainen laitos. Se on pienen kaupungin kokoinen 
järjestelmä. Laivan suunnittelussa on otettava huomioon eri tietovirrat: varastot, kul-
kuväylät, palvelutilat sekä ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen,” sanoo Sillanpää.

Turun telakalta vuonna 2009 valmistunut ensimmäinen Oasis-luokan laiva, Oasis  
of the Seas on hyvä esimerkki laivasta, joka on valtava yhteisö, jossa tavarat ja ih-
miset liikkuvat kuin kaupungissa. Se ja sen sisaralukset ovat maailman suurimmat 

risteilyalukset. Aluksessa on yli 20 kantta, noin 2 700 matkustajahyttiä, 19 ravinto-
laa, suuri kylpylä ja kauppoja. Onpa siellä on myös kolmen kannen väliä hissin lailla 
liikkuva baariravintola. Matkustajia on 5 400 ja miehistöä 2 150. Viikon mittaisella 
risteilyllä tarjotaan 200 000 ateriaa. Ruokavarastoja on 21 ja raaka-aineet on pakattu 
tehokkaasti kaikki tila hyödyntäen. Pelkästään hedelmät ja vihannekset pitää pakata 
niin, että osa on käytettävissä heti ja osan annetaan kypsyä varastoissa niin, että ne 
nautitaan matkan loppupuolella. 

”Koska risteilyaluksissa on lukuisia ravintoloita, simulointimallin pitää ottaa huo-
mioon logistiikkavirrat laivojen keittiöstä ravintosaliin ja takaisin. Myös raaka-aineen 
hakeminen ja säilöminen ruokavarastotiloihin eri ravintoloissa on mukana mallissa”, 
sanoo Sillanpää.  

Simulointityökalu tulee tarpeeseen, sillä Meyerin rakentamiin risteilyaluksiin tu-
lee asiakkaasta riippuen myös uusia toiminnallisuuksia ja ratkaisuja. Simulaatiomal-
liin voidaan helposti liittää uusia tietovirtoja.

”Uusia teknologioita, joita simuloidaan ja siten selvitetään vaikutukset, voivat olla 
esimerkiksi pyykkien tai kauppojen tuotteiden automaattinen kuljettamien, erilai-
set varastoratkaisut tai ihmisten entistä tehokkaamman liikkumisen varmistaminen 
vaikkapa vaakasuorien siirtotapojen avulla”, Sillanpää korostaa.

Logistiikan haasteita on valtavalla risteilyaluksella paljon. Yksi tavallinen esi-
merkki on Sillanpään mukaan aurinkokansi. Harva tulee miettineeksi aurinkokan-
nella maatessaan, miten pyyhkeet tuodaan ja kerätään.

”Kun aurinkokannella on samaan aikaan satoja ihmisiä ja kaikki saavat pyyhkeet 
käyttöönsä, niin aikamoinen pyyhekeko siitä syntyy.”

Laivassa on lukuisia kauppoja, joissa on paljon tavaraa. Jos sadat ihmiset ovat 
samaan aikaan kaupassa ja kaikilla on ostoksia, miten mahdutaan käytäville? Kun 
teatterinäytös loppuu, miten ihmisvirrat hajautuvat laivassa? Miten käytetään hissejä, 
kun laiva saapuu satamaan?

Sillanpään mukaan simulointimallilla yritetään osaltaan helpottaa sitä, miten 
varmistetaan että matkustajien lomakokemuksesta saadaan entistä parempi.
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UUTTA MERILIIKENTEEN EKOSYSTEEMIÄ  
SUUNNITTELEMASSA: APUNA REUNALASKENTA

D4V-ohjelman aikana Ericsson etsi uusia ratkaisuja, joilla saisi liitettyä eri osaajia 
ekosysteemiin, joka hyödyntää pilveä, esineiden internetiä ja reunalaskentaa (edge  
computing). Vaikka autonominen laiva toimii liikennöitsijän alaisuudessa, useat 

ekosysteemin partnerit voivat hyödyntää laivan sensoreita ja dataa. Tämä voisi tarkoittaa 
uutta dataa jakavaa ekosysteemiä meriteollisuuteen.

Autonominen navigointi luo edellytykset uudelle ekosysteemille ja uudet teknologiat 
myös muuttavat ekosysteemiä. Uusia toimijoita, kuten teknologia- ja palvelutarjoajia, on 
tulossa mukaan. Tämä tarkoittaa, että merenkulku, logistiikka-ala ja valmistava teolli-
suus muuttavat ekosysteemin enemmän horisontaaliseksi. Mitä teknologioita uusi eko-
systeemi siis tarvitsee?

”Päivittäiset internet-yhteydet on pilvilaskennankin lähtökohta jopa datan proses-
soinnissa, mutta ne eivät ole kunnolla toteutettavissa laivoissa. Haasteita liittyy viivee-

Ericsson on pitkään kehittänyt erilaisia esineiden internetiin (IoT) liittyviä 
ratkaisuja. 

seen, epävarmoihin satelliittiyhteyksiin ja rajoitettuihin mobiiliyhteyksiin. Silti internet- 
yhteydet ovat vain osa ongelmaa. On muitakin haasteita, kuten prosessointikapasiteetti ja 
yhteensopivuus palveluntoimittajien järjestelmien välillä”, sanoo vanhempi tutkija Edgar 
Ramos Ericssonin Suomen yksiköstä.

D4V-ohjelmassa Ericsson on kehittänyt hajautettua pilviratkaisua, joka yhdistää eri-
laiset alustat esineiden internetiin. Laivat voivat hyödyntää hajautetun pilven tarjoamaa 
datan tallennusta ja jakamista.

”Pilvi voi hyödyntää reunalaskentaa datan synkronoimiseksi.”
Reunalaskennassa (edge computing) laskenta suoritetaan jaetuissa älykkäiden lait-

teiden solmupisteissä. Reuna viittaa laskentasolmujen maantieteelliseen jakautumi-
seen. Reuna sijaitsee yleensä paikoissa, jossa yhteyksiä ei ole tai ne ovat hyvin rajallisia. 
Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi laivat. Autonomiset laivat ovat hyvä käyttökohde 
reunalaskennalle. Palveluntarjoajien ekosysteemi laivaympäristössä ja rajallisella yhtey-
dellä voidaan luoda reunalaskennan avulla. 

”Meillä on ollut demo, jossa esimerkiksi autonomisen laivan pienoismallissa on au-
tonominen reunalaskentaympäristö, jossa pyörii laivan valvontaohjelmisto sekä koneop-

”Pilvi voi  
hyödyntää 
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pimisen toiminnot, joilla optimoidaan navigaatiota ja satamalaituriin kiinnittymistä”, sa-
noo vanhempi tutkija Jimmy Kjällman Ericssonilta.

Kjällmanin mukaan hyviä esimerkkejä sovelluksista ovat lastia tarkkaileva ohjelmis-
to, datan jakamisen alustat, tai ohjelmisto, joka tarkkailee, hallinnoi ja optimoi autonomi-
sen laivan järjestelmiä. Tavoitteena on luoda koko elinkaaren kattava hallintajärjestelmä 
laivoihin perustuen erityisiin komponentteihin ja palveluihin. Elinkaaren hallintajärjestel-
mä tarkoittaa palvelujen ja sovellusten konfigurointia, päivittämistä ja poistamista. 

Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi Netflixiä tai samantyyppistä viihdepalvelua laivoilla 
ilman internetiä. 

”Meillä on toinen demo, joka liittyy reunan resurssien käyttämistä videon suoratois-
ton prosessointiin, joka on riippuvainen kuormituksesta ja yhteyksistä”, sanoo Ramos.

Elinkaaren hallintajärjestelmä ja datan jakaminen voidaan helposti toteuttaa laivoilla, 
sillä laskentaresursseja ja jopa datakeskuksia on jo joillakin komentosilloilla. Järjestel-
mä pitää sisällään laivoissa olevia autonomisia paikallisympäristöjä, jotka ovat osa ha-
jautettua pilveä. Palveluina tarjotut sovellukset ovat jaetussa infrastruktuurissa, jolloin 
eri toimijat voivat liittyä mukaan. Se on rakennettu siten, ettei kenenkään tarvitse tuoda 
mukanaan omaa erillistä laskentainfrastruktuuria. Sillä on vakaa häiriön eristämiskyky 
sekä pilvipalvelun reunalla että keskellä.

”Esimerkiksi osa hajautetusta dataprosessoinnin palvelusta voidaan hoitaa autono-
misessa reunalaskennan ympäristössä, osa paikallisissa pilvissä satamissa, osa lasken-
takeskuksissa. Meidän koneoppimisen tapauksessamme voimme hyödyntää kaikkia näi-
tä. Me käytämme laivan paikallista laskentaympäristöä sen tarjoamine informaatioineen 
ja resursseineen. Kun laiva on lähellä satamaa ja kiinnittymässä laituriin, käytämme sa-
taman pilven tai keskitetyn pilven tarjoamaa informaatiota ja resursseja. Voimme myös 
synkronoida tietoja esimerkiksi paikallisten sisäverkkojen kanssa. Elinkaaren hallinta 
hoitaa kaikki palveluun liittyvät hajautetut mikropalvelut ja konfiguroi tietoverkon toimin-
nan niiden välillä”, sanoo Jimmy Kjällman.

Edgar Ramosin mukaan tulevaisuudessa esineiden internetistä tulee merkittävä osa 
merenkulkua ja teollisuustuotantoa.

”Tällä hetkellä esineiden internetissä on siiloja ja se on liian vertikaalinen. Meidän 
pitäisi pystyä kehittämään tapoja skaalata ratkaisuja ja tarvitsemme yhteensopivuutta, 
jotta voimme yhdistää laitteita horisontaalisesti. Lisäarvoa autonomisessa merenkulussa 
voidaan löytää valmistavassa teollisuudessa ja logistiikassa.”

TIETOTURVALLISESTI MERELLÄ

Kun laivojen laitteita ja järjestelmiä kytkeytyy entistä enemmän tietoverkkoihin, lai-
voista tulee otollisia kohteita kyberrikollisuudelle. Kaupallista hyötyä tavoitteleville 
ja tahallista vahinkoa aiheuttaville rikollisille avautuu uusia mahdollisuuksia. Tu-

levaisuudessa voidaan tietokoneen asemesta ottaa haltuun koko laiva. D4V-ohjelmassa 
F-Secure on ollut mukana tukemassa laivaliikenteen automatisointia ja sen tietoturvaa 
käyttäen esimerkiksi hyväksi kokemuksiaan ilmailualan tietoturvallisuustyöstään.

F-Securen ydinliiketoiminta on ollut päätelaitteiden suojaamisessa. Viime vuosina yh-
tiö on alkanut laajentaa toimintaansa kohdennettujen hyökkäysten torjuntaan yrityksissä. 

”D4V-ohjelmassa tavoitteenamme on ollut olla mukana meriliikenteen automaa-
tion keihäänkärjessä ja ymmärtää meriteollisuuden tarpeet tietoturvassa”, kertoo 
F-Securen ulkoisesta yhteistyöstä vastaava johtaja Markku Kutvonen. 

Yhteistyötä D4V-ohjelmassa on tehty Rolls-Roycen Turun tutkimuskeskuksen ja  
Meyerin Turun telakan kanssa. Koska F-Securen tuotteet ovat skaalautuvia erilai-
siin tarpeisiin, ne auttavat myös meriteollisuuden järjestelmien suojaamisessa. 
Rolls-Roycen Turun tutkimuskeskus suunnittelee etäohjattuja ja autonomisia laivoja.  
D4V-hankkeessa Meyer on kokeillut risteilyaluksen sensoreista saadun datan siirtä-
mistä tietoturvallisesti avomereltä toimistoon ja tallentamista pilveen. 

Tietoverkkoihin kytketyt laivojen laitteet suojattava
D4V-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset 
ovat ensimmäisten joukossa autonomisen meriliikenteen tietoturvaratkaisujen kehit-
tämisessä”, sanoo päällikkö Marko Komssi F-Securelta.

Meriteollisuus Suomessa on nopeasti omaksunut uudet digitaaliset tekno-
logiat, kuten esineiden internetin ja laitteiden pilvipalvelut. 
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Laivoja on perinteisesti suojattu esimerkiksi asein merirosvojen fyysisiltä hyök-
käyksiltä. Tulevaisuudessa hyökkäyksiä voidaan tehdä etäältä tietoverkkojen kautta 
tai sisäisesti asentamalla esimerkiksi muistitikulta laivan tietoteknisiin järjestelmiin 
haittaohjelmia.

”Järjestelmien automaatioaste paranee kun toimilaitteet ja sensorit kytketään 
verkkoon. Laivojen moottorit tuottavat dataa, jota analysoidaan reaaliajassa, logis-
tiikkaa ohjataan tekoälyllä ja laivat alkavat havainnoida ympäristöään yhä parem-
min. Kun laivat kytketään internetiin meidän tehtävänämme on miettiä, mitä uusia 
hyökkäyskohteita löytyy koska laitteiden kommunikaatiorajapintojen määrä kasvaa.  
Tietoturvan on oltava kunnossa, kun laitteet kommunikoivat toistensa, operaatto-
rin, valmistajan ja huollon kanssa. Uhkamallinnuksella ja riskienhallinnalla etsitään 
hyökkäyspolkuja” sanoo Markku Kutvonen.

Laivoissa on moottorien lisäksi paljon erilaisia kriittisiä järjestelmiä, joiden tilaa 
tarkkaillaan antureilla. Ne antavat dataa siitä, milloin koneet on huollettu, miten pro-
pulsio ja moottorit toimivat, tietoa laivan liikkeistä ja sijainnista sekä miten audiovi-
suaalinen laitteisto, kuten videokamerat ja mikrofonit komentosillalla tai etäisyysmit- 
taus, toimivat. Suojausta edellyttävät myös viestintäjärjestelmät sekä laivanvarusta-
jan ja satamien käyttämät ohjelmistot.

Sisäinen hyökkäys voi olla laivaan tullut henkilö, joka pääsee laivan sisäverkkoon  
ja asentaa haittaohjelman, saastuneen laitteen tai sensorin. Laiteohjelmistot (firm- 
ware) voivat olla hyökkäyksen kohteena. Nämä ohjelmistot huolehtivat laitteen perus-
toiminnoista. Laitteiden päivitysmenetelmien on oltava suojattuja. Esimerkiksi perin-
teisten ajotietokoneiden päivitys voidaan tehdä paikan päällä vain erikoishuollossa. 
Sisäisen hyökkäys voi kohdistua laivojen paikannusjärjestelmiin. Laivan GPS-signaa-
lia voidaan häiritä asentamalla laivaan toinen GPS-lähetin, joka kasvattaa tehoaan, 
mutta vähitellen, ettei sitä huomata. Lähetin voi myös estää GPS-signaalin tai antaa 
vääriä sijaintikoordinaatteja.

”Enää ei vedetä johtoja laitteiden välille vaan niiden tilalla laivassa on langatto-
mia verkkoja ja bluetooth-yhteyksiä. Tällöin kuka tahansa matkustaja voi olla uhka”, 
sanoo Kutvonen.

”Rikollisilla on innovaatiokykyä, rahaa ja aikaa. Riskienhallinnassa on tärkeää 
pohtia, mitkä voivat olla hyökkäyksen motivaatiot. Ovatko kyseessä poliittiset vai ta-

loudelliset intressit? Terrorismi vai raha? Kun nykyään voidaan tietoverkon välityksel-
lä kaapata PC ja lähettää ransomware-viesti, jatkossa joku voi jopa yrittää kaapata 
koko laivan. Laivahan itsessään on jo iso ase. Onneksi kyberturva auttaa ehkäise-
mään jopa fyysisiä hyökkäyksiä, jolloin öljytankkeria ei voi kaapata eikä sitä voi rysäyt-
tää Helsingin satamaan”, Kutvonen pohdiskelee.

Tekoäly auttaa ennakoimaan ja toimimaan
Uudet tietoturvauhat vaativat tulevaisuudessa pelkän estämisen sijaan järjestelmien 
jatkuvaa monitorointia, jolla ennakoidaan hyökkäyksiä. Tekoälyä opettamalla tunnis-
tetaan hyökkäysten alkaminen ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtumaan.

Nyt rakennetaan lukkoja, mutta tulevaisuudessa laivojen suunnitteluvaiheessa 
tietoturvaratkaisujen pitää pystyä havaitsemaan hyökkäysriskit ennakolta.

”Laivojen järjestelmien pitää pystyä havaitsemaan ja hälyttämään jo silloin, kun 
joku on vasta aikomassa tehdä tietomurtoa – sekä sisältä että ulkoa”.

Tässä apuna on tekoäly. Data-analytiikka voi havaita poikkeamilla, että todennä-
köisesti kohta on tulossa hyökkäys. Datan perusteella tekoäly voi myös neuvoa, mitä 
pitää tehdä seuraavaksi hyökkäyksen torjumiseksi.

”Tekoäly havaitsee, kun jossakin on tekeillä jotakin epätavallista. Epätavallinen toi-
minta voi olla esimerkiksi se, että joku että kirjautuu sisään pääkäyttäjä-tunnuksilla tai 
laittaa vieraan muistitikun tietokoneeseen. Järjestelmä siis suojelee ja ohjeistaa.” 

LISÄTIETOJA: 
Cybersecurity Attacks and Defences for Unmanned Smart Ships
Bilhanan Silverajan (Tampere University of Technology), 
Mert Ocak (Ericsson, Finland), Benjamin Nagel (F-Secure)
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TERÄKSELLE DIGITAALINEN IDENTITEETTI 

SmartSteel-sovelluksella asiakas voi tunnistaa tuotteita, tarkastella materiaalien 
ominaisuuksia, ladata ainestodistuksia ja antaa palautetta. Tuotteen automaat-
tinen tunnistaminen tuo valtavasti säästöjä. SSAB:n digitaalisen liiketoiminnan 

päällikön Niko Korttteen mukaan asiakkaan pitää kyetä yksilöimään nopeasti tilaa-
mansa tuotteet. Tämä vähentää virheitä tavaran vastaanottamisessa. Tähän päivään 
asti tulevan tavaran kirjaaminen sisään on tehty käsin. Tuotteen numero kirjataan ja 
viedään asiakkaan omaan hallintajärjestelmään.

”Yleisin ongelma on, missä tavarat on. Ei ole tarkkaa tietoa montako teräslevyä 
on varastossa ja missä ne ovat. Pahimmassa tapauksessa väärä tuote on väärässä 
paikassa, mikä on laatu- ja turvallisuusriski. SmartSteel-sovelluksesta on valtavasti 
hyötyä koska pystytään vähentämään käsintehtyä työtä ja virheitä tuotantoketjussa.”

Sen lisäksi, että tuote löytää nopeasti oikean osoitteen, asiakas pystyy tarkaste-
lemaan tuotetietoja. 

”Tarjoamme asiakkaalle työkaluja, millä helpottaa heidän työtään. Sovelluksen 
ansiosta pystymme jakamaan asiakkaalle teräksen käyttäytymisestä, kun sitä pro-
sessoidaan ja tuotteeseen liittyvää muuta tietoa. Mistä teräslajista on kysymys? Mi-
ten sitä kuuluu käsitellä? Tämä on koko älyteräksen ydinajatus. Nyt tuote pystytään 
yhdistämään asiakkaaseen, jolloin meillä on varmuus siitä, että asiakkaalle voidaan 
lähettää turvallisesti tuotteeseen liittyviä tietoa.”

D4V-ohjelman aikana kehitettiin tekniikka, jolla pystytään tunnistamaan tuote 
konenäön avulla asiakkaiden tiloissa. D4V-ohjemassa kehitettiin mm. kuvantunnis-

Teräsyhtiö SSAB kehitti D4V-ohjelmassa älyteräksen. SmartSteel antaa 
terästuotteelle digitaalisen identiteetin. Nyt ei enää tarvita kansioita ja 
PDF-tiedostoja. Riittää, että asiakas skannaa äypuhelimellaan teräkseen 
maalatun tunnisteen ja hän saa tuotteeseen liittyvät tiedot ja ohjeet.  

tusta käyttäen hyväksi neuroverkkoja. Käytännössä teräslevyjen identiteetti tunniste-
taan kuvantunnistamisen avulla. Numerot ja kirjaimet luetaan konenäöllä teräksen 
pinnasta.

Teräslevyyn on maalilla merkitty tuotteen ID-valmistusnumero. Älypuhelin tunnis-
taa numeron leimakentän fyysisestä muodosta, miltä linjalta ja miltä tehtaalta tuote on. 

”Se esimerkiksi tunnistaa, että tämä tuote on Raahen levyvalssaamosta ja lukee 
tuote-ID:n toisen rivin kuudesta ensimmäisestä merkistä.”

Sovellus lukee merkit ja muokkaa ne koneluettaviksi numeroiksi, joita vastaan se 
hakee SSAB:n tietokannasta tuotteen tiedot.

”Asiakkaat eivät välttämättä operoi meidän tuote-ID:n mukaisesti. Heillä on omat 
koodit, mihin ostotilaukseen tämä liittyy. Asiakkaat eivät myöskään hae meidän osto-
tilauksella meidän tietokannasta tietoa. Nyt tämä onnistuu automaattisesti.”

Kortteen mukaan olennaista on datan hyödyntäminen valmistajan ja asiakkaan 
väillä.

”Datan avulla teräs kulkee nopeammin ja turvallisemmin asiakkaan tuotantopa-
jan läpi.

Datan hyödyntämisessä on monia mahdollisuuksia. 
”Olemme suunnittelemassa, että jatkossa tuotteeseen liitetään kestävän kehityk-

sen tietoa. Sellaisia ovat esimerkiksi, kuinka iso osa on kierrätysterästä tai mikä on 
tuotteen hiilijalanjälki.”

D4V-ohjelmassa SSAB:n sovellusta kehitettiin Taito Unitedin, Enfon ja Siili Solu- 
tionsin kanssa. Taito United keskittyi neuroverkkoihin. Kuvantunnistusneuroverkko 
johti kaupallistettuun sovellukseen. Nyt tietoja voi tarkastella älypuhelimella. Tuot-
teen tunnistusta ja skannausta testattiin Enfon kanssa Turun telakan tiloissa. Ra-
japintateknologiaa kehitetään Siili Solutionsin kanssa. Jatkossa on tarkoitus luoda 
yhteys SSAB:n pilvipalvelun ja asiakkaan tietojärjestelmän kanssa.  
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KETTERÄÄ VALMISTUSTA EKOSYSTEEMEISSÄ  
JA VIRTUAALITEHTAISSA 

Fastems on johtava avoin teollisuusautomaatiojärjestelmien valmistaja. Yrityksen 
tavoitteena on auttaa asiakkaitaan menestymään automaation keinoin. Fastems 
tunnetaan joustavista valmistusjärjestelmistä (FMS), robotiikkaan pohjautuvasta 

automaatiosta, tuotannon ohjelmistoratkaisuista sekä elinkaaripalveluista. D4Value- 
ohjelmassa Fastems on panostanut digitalisaation valmistavan teollisuuden ulottuville 
tuoman ketterän valmistuksen mahdollistamiseen sen eri tasoilla. 

”Lähtökohtana on ollut hyvä asiakasymmärrys. On ollut tärkeää selvittää, miten 
asiakkaat kokevat valmistavan teollisuuden digitalisaation mahdollisuudet ja haas-
teet. Tämän pohjalta olemme suunnanneet digistrategiaamme. Tässä työssä olem-
me saaneet arvokasta sparrausta tutkimuskumppaneiltamme, joihin on lukeutunut 
myös alan kärkitutkimuksestaan maailmalla tunnettu MIT (Massachusetts Institute 
of Technology)”, sanoo Fastemsin tutkimuksesta ja innovaatiokehityksestä vastaava 
johtaja Harri Nieminen.

Niemisen mielestä valmistava teollisuus hyötyy merkittävästi datan jakamisesta 
ja nousevista ketteristä ekosysteemeistä.  

”Valmistus tapahtuu aina verkostoissa. Unelma yksittäiskappaleen kustannuste-
hokkaasta valmistuksesta toteutuu vasta kun verkoston eri toimijoiden tuottama data 
tuodaan näkyville ja jaettavaksi valmistusekosysteemissä. Jaetun datan mahdollis-
tamana verkoston ketteryys kasvaa uudelle tasolle, tuotantoa pystytään ohjamaan 
kokonaisuutena entistä paremmin ja toisaalta mahdollistetaan myös täysin uusien, 
ennennäkemättömien liiketoimintojen synty.”  

Fastems on kehittänyt D4V-ohjelmassa ketterän teollisen valmistuksen 
menetelmiä. Kun data jaetaan ja se on monipuolisesti käytössä, tuotteiden 
valmistus saadaan kohtaamaan nykykuluttajan toiveet entistä personoi-
dummista ja laadukkaammista tuotteista.

D4V-ohjelmassa Fastems on luonut ekosysteemeistä malleja yhdessä Aalto yli-
opiston, Turun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Tässä yhteydes-
sä on myös konseptoitu uutta jaetun datan ja ekosysteemien ympärille rakentuvaa 
palveluliiketoimintaa. Tämän myötä ekosysteemin jäsenet pystyisivät tulevaisuudessa 
esimerkiksi myymään ylijäämämateriaalejaan ja jakamaan resursseja. 

Harri Nieminen puhuu myös ketterästä valmistusjärjestelmästä (Agile Manufac-
turing System), joka on tehdastasolla askel kohti yksittäisen kappaleen kustannuste-
hokasta valmistamista. 

”Valmistavaan toimintaan liittyvä kompleksisuus kasvaa. Asiakkaat vaativat nope-
ampia toimitusaikoja entistä laadukkaammille ja personoidummille tuotteille. Tämä 
edellyttää tuotannolta ja sen järjestelmiltä uuden tason ketteryyttä. Tähän haastee-
seen pystytään vastaamaan ohjelman aikana konseptoidun ketterän valmistusjärjes-
telmän keinoin.” 

Keskiössä on valmistusäly, joka ohjaa tuotantoa entistä ketterämmin. AMS kyt-
keytyy valmistuskokonaisuuteen saumattomasti, mukautuu muuttuvaan asiakastar-
peeseen nopeasti ja on uusien resurssien integroinnin suhteen joustava. AMS on luo-
tettava ja sillä on hyvä häiriönsietokyky. 

Fastems tutki D4V-ohjelmassa data-analyytiikan mahdollisuuksia valmistus-
järjestelmien käytön tehostamisessa. Järjestelmän ja käyttäjän vuorovaikutuksesta 
syntyvän datan ja data-analytiikan keinoin voidaan selvittää miten järjestelmää todel-
lisuudessa käytetään ja mitä haasteita asiakas arkipäivässään kohtaa. 

”Kun järjestelmän kerryttämää dataa analysoidaan, mahdollistetaan palvelut, joi-
den avulla asiakas ei vain kykene ylläpitämään tuotannon suorituskyvyn tasoa, vaan 
mikä tärkeintä, merkittävästi nostamaan sitä.”

Digitaalisen kaksosen ajatuksena on, että tehtaan lattialla olevaa valmistusjär-
jestelmää vastaa digitaalinen versio, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon fyysisestä 
paristaan. Digitaalisella kaksosella suunnittelijat sekä järjestelmän käyttäjät pääse-
vät testaamaan erilaisia ratkaisuja nopeasti ennen kuin suunnittelusta edetään käy-
täntöön. 

Joustava  
valmistus- 
järjestelmä  
(FMS) opetus- 
tarkoituksiin. 
Kaksi lastaus- 
asemaa: vasen 
on materiaa- 
leilla ja oikea  
lastausope- 
raatiolle.

”Ohjaus- 
järjestelmän 

tuleva kaksonen 
pyörii suunnit-

telun edetes-
sä pilvessä ja 

voimme yhdessä 
asiakkaan kans-
sa katselmoida, 

miten uudet 
ohjelmistojen 
ominaisuudet 

toimivat.” 
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”Ohjelman aikana edelleenkehitettiin konseptia digitaalisen kaksosen ympärille 
rakentuvasta Virtual Factorysta ja pilotoitiin myös osaratkaisuja. Virtual Factory luo 
runsaasti uusia, yli järjestelmän elinkaaren ulottuvia mahdollisuuksia alkaen osal-
listavasta järjestelmäsuunnittelusta jatkuen koulutukseen, tuotannon rinnakkaiseen 
simulointiin ja muutostenhallintaan.”

Virtual Factoryn pilotoituja osaratkaisuja hyödynnetään koulutuksessa, järjestel-
män osallistavassa kehityksessä sekä -käyttöönotossa. ”Ohjausjärjestelmän tuleva 
kaksonen pyörii suunnittelun edetessä pilvessä ja voimme yhdessä asiakkaan kanssa 
katselmoida, miten uudet ohjelmistojen ominaisuudet toimivat. Vastaavasti asiakas 
pystyy syöttämään tuotannon perustietoja ohjaukseen jo ennen järjestelmäasennus-
ta. Täten kyetään lyhentämään käyttöönottoon kuluvaa aikaa merkittävästi.” 

Tulevaisuudessa simulointien avulla tehtaan valmistusprosesseja pystytään opti-
moimaan entistä tehokkaammin. 

Digitaalisen  
kaksosen FMS- 

visualisointi  
oppimis- 

ympäristössä.
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Exploring the Interplay of Mindset and 
Abilities at Multiple Organizational Interfaces
This article explores organizational change driven by the digitalization of services in 
technology firms. The change offers exciting opportunities for improved value creation, 
but challenges the prevailing business models, and requires fundamental changes in 
resource and capability portfolios as well as their integration within business ecosys-
tems. The study investigates the change at the institutional and capability realms at 
internal and external interfaces. This study is conducted as a multi-case study among 
seven globally operating firms. We observe their transition toward digitally enabled 
smart services and value-based business logic. Our findings identify three groups of 
barriers to change, causing internal and external mismatches of mindset and abilities. 
The study contributes to the organizational change literature by deriving an analytical 
framework for understanding the interconnected change of the mindset and abilities, 
as well as the alignment of those two. We suggest that to capitalize on the emerging 
opportunities related to the digitalization of services, firms may need to disrupt the 
status quo, and to reconstruct a more competitive internal and external configuration 
of abilities for service-based business models.

Pekka Töytäri (Aalto University), Taija Turunen (Aalto University), Maximilian Klein 
(University of St. Gallen), Ville Eloranta (Aalto University), Sebastian Biehl (University 
of St. Gallen), Risto Rajala (Aalto University): Exploring the Interplay of Mindset and 
Abilities at Multiple Organizational Interfaces

Academy of Management Proceedings, Vol. 2017, No. 1
https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.16710abstract

Material Intelligence:  
Cross-Organizational Collaboration  
Driven by Detailed Material Data
The application of the Internet of Things (IoT) technologies has the potential to reshape 
interorganizational collaboration across industries. This study explores the influen-
ces of the use of IoT for information sharing in the steel industry networks. Shared  
data may have multiple uses, including optimization, integration, automatization, 
and adaptation of objects in their environments. To date, research on IoT has mainly 
proposed its use in independent nodes and clusters possessing excessive data from 
their own actions. Conversely, our study emphasizes the benefits that accrue from 
intensified collaboration. Our findings emphasize that IoT enabled material intelli-
gence can restructure the existing steel industry networks. This can be achieved by 
bridging the structural holes in the inter-organizational networks.

Esko Hakanen, Ville Eloranta, Pekka Töytäri, Risto Rajala, Taija Turunen (Aalto Univer-
sity): Material Intelligence: Cross-Organizational Collaboration Driven by Detailed 
Material Data

Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017
http://hdl.handle.net/10125/41192

Design Science Research Contributions: 
Finding a Balance between Artifact and Theory
With the rising interest in Design Science Research (DSR), it is crucial to engage in 
the ongoing debate on what constitutes an acceptable contribution for publishing 
DSR – the design artifact, the design theory, or both. In this editorial, we provide so-
me constructive guidance across different positioning statements with actionable re-
commendations for DSR authors and reviewers. We expect this editorial to serve as a 
foundational step towards clarifying misconceptions about DSR contributions and to 
pave the way for the acceptance of more DSR papers to top IS journals.

Richard Baskerville (Georgia State University), Abayomi Baiyere (University of Turku), 
Shirley Gregor (Australian National University), Alan Hevner (University of South Flo-
rida), Matti Rossi (Aalto University): Design Science Research Contributions: Finding 
a Balance between Artifact and Theory

Journal of the Association for Information Systems: Vol. 19 : Iss. 5 , Article 3. 
https://aisel.aisnet.org/jais/vol19/iss5/3

Parallel Coordinate Plots for Neighbor Retrieval
Parallel Coordinate Plots (PCPs) are a prominent approach to visualize the full feature 
set of high-dimensional vectorial data, either standalone or complementing other vi-
sualizations like scatter plots. Optimization of PCPs has concentrated on ordering and 
positioning of the coordinate axes based on various statistical criteria. We introduce a 
new method to construct PCPs that are directly optimized to support a common data 
analysis task: analyzing neighborhood relationships of data items within each coordi-
nate axis and across the axes. We optimize PCPs on 1D lines or 2D planes for accurate 
viewing of neighborhood relationships among data items, measured as an information 
retrieval task. Both the similarity measurement between axes and the axis positions 
are directly optimized for accurate neighbor retrieval. The resulting method, called 
Parallel Coordinate Plots for Neighbor Retrieval (PCP-NR), achieves better informa-
tion retrieval performance than traditional PCPs in experiments.

Jaakko Peltonen (Aalto University) and Ziyuan Lin (University of Tampere): Parallel 
Coordinate Plots for Neighbor Retrieval. In Proceedings of the 12th International 
Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and 
Applications - Volume 3: IVAPP, (VISIGRAPP 2017)

DOI:10.5220/0006097400400051

Business Model Innovation in European SMEs 
– Descriptive analysis of quantitative survey 
and case survey data
In this paper we analyse Business Model Innovation (BMI) in European micro, small 
and medium sized enterprises (SME). We present descriptive findings from our quan-
titative survey and qualitative case survey on how SMEs are innovating their Business 
Models. Our survey indicates that 37% of European SMEs innovate their Business Mo-
del. We found some differences in BMI depending on the age and industry sectors. We 
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also describe the changes the SMEs make in differing Business Model components 
when they are improving their Business Model.

Marikka Heikkilä (University of Turku) & Harry Bouwman (Åbo Akademi University): 
Business Model Innovation in European SMEs - Descriptive analysis of quantitative 
survey and case survey data

Presented at the 31st Bled eConference: Digital Transformation – From Connecting 
Things to Transforming Ou Connecting Things to Transforming Our Lives, June 18 – 
21, 2017, Bled, Slovenia https://doi.org/10.18690/978-961-286-170-4.38
 

Means to Survive Disruption:  
Business Model Innovation and  
Strategic Continuity Management?
Advances in Information Technology provide opportunities for totally new business. Ho-
wever, we are facing not only growing number of new ventures, but increasing restruc-
turing of existing businesses. This can be perceived e.g. in shortening life-cycles of the 
companies. The restructuration and birth of new companies means changing or even 
disrupting existing businesses. Therefore, companies, regardless of their maturity, 
should be prepared to evaluate these threats and opportunities actively. Against this 
backdrop, we suggest to combine business modelling with systematic Business Conti-
nuity Management. We discuss the two approaches and their usefulness under different 
circumstances and illustrate their use when implementable, rapid reaction to changes 
is required, such as in industry restrucutration, or business merging and reorganization. 
We coin this combination as Strategic Busiess Continuity Management.

Jukka Heikkilä (University of Turku), Marikka Heikkilä (University of Turku), Marko Nie-
mimaa (University of Jyväskylä), & Jonna Järveläinen (University of Jyväskylä): Means to 
Survive Disruption: Business Model Innovation and Strategic Continuity Management?

Presented at the 31st Bled eConference: Digital Transformation – From Connecting 
Things to Transforming Ou Connecting Things to Transforming Our Lives, June 18 – 
21, 2017, Bled, Slovenia https://doi.org/10.18690/978-961-286-170-4.39 

Digital Practice Misfits: Beyond IT Artifacts
Although ‘digital transformation’ is increasingly relevant for contemporary organiza-
tions, many struggle to achieve it. Drawing on literature on misfit, specifically the notion 
of impositions, we uncover how introduction of novel digital practices impede digital 
transformation. We problematize the focus of prior impositions literature on IT-artifacts 
and propose that digital practices lead to impositions that are rooted in organizational 
structures. We develop a process model suggesting that digital practices – practices 
driven by a digital transformation agenda – are equally potent sources of misfits and 
are particularly pertinent in the digital transformation of today’s organizations. We 
develop this argument using two longitudinal cases covering a total of 31 months in a 
hospital and a manufacturing company. We conclude with theoretical implications that 
advance digital practices as a viable lens for theorizing about misfits in organizations, 
and highlight practical implications that emphasize on how organizations can better 
grapple with misfits and digital transformation.

Baiyere, A. (University of Turku), Cha, J. (University of Manchester), Ologeanu-Taddei, 
R. (University of Montpellier), Wessel, L. (Freie Universität Berlin), & Jensen, T. B. 
(Copenhagen Business School): Digital Practice Misfits: Beyond IT Artifacts
  
In ICIS 2017 Proceedings (pp. 2227). Association for Information Systems. AIS Elect-
ronic Library (AISeL).
https://aisel.aisnet.org/icis2017/Paper-a-thon/Presentations/3/

From strategic goals to business model 
innovation paths: an exploratory study 
The purpose of this paper is to analyse how different strategic goals of (micro-, 
small- and medium-sized firms=SMEs) relate to the business model innovation 
(BMI) paths that SMEs take when improving their business. The authors conducted 
11 in-depth case studies involving SMEs innovating their business models (BMs).
The authors found evidence that strategic goals of SMEs (start new business, gro-
wth and profitability) lead them to alternative innovation path in terms of BM com-
ponents affected. Growth seekers start from the right-hand side of a BM Canvas, 
while profitability seekers start from the back end, the left side of a Canvas; and 
new businesses adopt a cyclical approach considering BM components in turn, 
while at the same time redesigning and testing the BM. The findings of this stu-
dy also indicate that all three paths gradually lead to improvement in several BM 
components.

Findings indicate that a strategic management view in which strategic goals define 
BMI also applies to SMEs. The distinctive BMI paths that the authors identified provi-
de evidence to suggest that, although the SMEs may not have an explicitly formulated 
strategy, their strategic goals determine the type of improvements they make to their 
BM. All three SME groups started their improvements from different BM components 
and changed several elements in their BMs in a specific order, forming distinctive BMI 
paths. Finally, to understand the BMI in SMEs better, more research is needed into 
BMI processes and into the way BMI is managed in SMEs.

The findings of this study help SMEs to anticipate the next steps in their path towards 
an improved BM. By mirroring their approach to the BMI paths, they can better mana-
ge their BM makeover process and focus on their innovation activities. For providers 
of BMI tools and methods, the study indicates which SME innovation tasks could be 
supported by tools and how the tools should be aligned with the BMI paths.

BMI is attracting growing attention in both research and practice. However, kno-
wledge concerning BMI in SMEs is limited. The authors contributed to BMI research 
by focussing on the BMI paths of SMEs, i.e. the often sequential, non-linear and 
iterative steps taken to improve the business by making changes to specific BM 
components.

Marikka Heikkilä (University of Turku), Harry Bouwman (Åbo Akademi University), Juk-
ka Heikkilä (University of Turku): From strategic goals to business model innovation 
paths: an exploratory study 

Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 25 Issue: 1, pp.107-128 
https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2017-0097
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Managing business and innovation networks 
– From strategic nets to business fields and 
ecosystems
This article introduces the Special Issue of Managing Business and Innovation Networks 
and makes an independent contribution to the advancement of network management 
research. The study has three ambitious goals. First, it evaluates the main develop-
ments in network management research from 2000 to 2016, focusing on disciplinary 
openings. Second, it specifies the contributions of recent domain extensions (business 
fields, ecosystems, platform networks) to network management, and clarifies the role 
of networks and network management in these domains. Third, it proposes a general 
theory of network management based on the past 20 years of research in the field and 
the contributions of SI articles. The theory explains how the factors at three contextual 
levels – environment, network and actor – influence network management activities, 
forming patterns of management based on activity configurations. The framework con-
solidates our fragmented knowledge on network management and paves the way for 
more advanced research and management. We conclude with suggestions for future
research.

Kristian Möller (Aalto University), Aino Halinen (University of Turku): Managing business 
and innovation networks—From strategic nets to business fields and ecosystems

Industrial Marketing Management, Volume 67, November 2017, Pages 5-22
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.018

Selling Solutions by Selling Value
Selling new innovative services and solutions demands a proactive and customer va-
lue-focused sales approach, and new capabilities and resources to support the ap-
proach. Firms find the transformation challenging and lack tools to succeed. In this 
chapter, I discuss the internal and external challenges of implementing value-based 
solution selling, illustrate the involved processes and their connections, and explicate 
the key activities of the value-based solution selling process. This chapter embeds the 
sales transformation into a broader change of business logic, analyzes the value-based 
solution selling from the value proposition communication and differentiation method, 
and provides a managerially relevant framework to guide the implementation.

Pekka Töytäri (Aalto University): Selling Solutions by Selling Value

In book: Practices and Tools for Servitization, Managing Service Transition (eds. Marko 
Kohtamäki, Tim Baines, Rodrigo Rabetino, Ali Z. Bigdeli), Springer, 2017 pp.269-289
https://doi.org/10.1007/978-3-319-76517-4_15 

Design Science Research Contributions: 
Finding a Balance between Artifact and Theory
With the rising interest in Design Science Research (DSR), it is crucial to engage in 
the ongoing debate on what constitutes an acceptable contribution for publishing 
DSR - the design artifact, the design theory, or both. In this editorial, we provide so-
me constructive guidance across different positioning statements with actionable re-

commendations for DSR authors and reviewers. We expect this editorial to serve as a 
foundational step towards clarifying misconceptions about DSR contributions and to 
pave the way for the acceptance of more DSR papers to top IS journals.

Richard Baskerville (Georgia State University), Aboyomi Bayere (Copehagen Business 
School, University of Turku), Shirley Gregor (Australian National University), Alan He-
vner (University of South Florida), Matti Rossi (Aalto University): Design Science Re-
search Contributions: Finding a Balance between Artifact and Theory

Journal of the Association for Information Systems; Atlanta Vol. 19, Iss. 5, (2018): 358-376.
https://doi.org/10.17705/1jais.00495

Networks, business models, and 
competitiveness in small Finnish firms
Small firms must design business models that leverage the resources of others to 
succeed in domestic and global markets. This study investigates the variance in bu-
siness models of small firms seeking to prosper through networking within an inten-
sely competitive landscape. We use explorative quantitative methods to analyse the 
link between networking, business models and financial performance of 90 small 
and industrial Finnish firms. The results reveal five types of business models: two of 
them are oriented internationally and three are oriented domestically. We mapped 
these business model types within a financial outcomes matrix to capture the diffe-
rences in business model performance and found that competitiveness and financial 
performance of small firms under globalisation depend on their business model and 
networking strategy. In particular, inter-organisational networking contributes to sales 
growth and international expansion contributes to improved profitability.

Mika Westerlund (Carleton University), Diane A. Isabelle (Carleton University), Ris-
to Rajala (Aalto University), Seppo Leminen (Laurea University of Applied Sciences): 
Networks, business models, and competitiveness in small Finnish firms

International Journal of Business and Globalisation, Vol. 18. (1), 9-26. 2017
https://doi.org/10.1504/IJBG.2017.081029

From the profit of one toward benefitting many 
– Crafting a vision of shared value creation.
In the world of interconnected business ecosystems, corporate social sustainability 
is not a single-firm endeavor. Instead of pure profit-making, companies should focus 
on shared value creation with the surrounding community. This study reveals that 
achieving shared value paradigm is complicated by actors’ relationships with their 
institutional, organizational, and socio-material environments. To break the status 
quo and shake the institutional field, actors need to form a strong shared vision and 
put it into action. In our qualitative in-depth case study in the health care sector, we 
investigate how a single company formed and implemented a vision of social sustai-
nability leading to the health care campus development project. Based on our empiri-
cal findings, we formulate a theoretical framework delineating shared value creation 
through three active phases within three realms: (1) shaping the vision by forging the 
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norms in the institutional realm, (2) sharing the vision through collaborative actions 
in the organizational realm, and (3) anchoring the vision by casting the foundations in 
the socio-material realm. The framework suggest that institutional change towards 
shared value creation requires a reformation of existing practices to meet new com-
munity based logic within the field. This requires radical actions and faces distinctive 
challenges in all three identified realms. The findings contribute to the growing body 
of literature linking the shared value creation with corporate social responsibility and 
institutional theory. We conclude by outlining managerial implications of the study and 
suggesting potential avenues for future research.

Juri Matinheikki (Aalto University), Risto Rajala (Aalto University), Antti Peltokorpi (Aal-
to University): From the profit of one toward benefitting many – Crafting a vision of 
shared value creation. 

Journal of Cleaner Production, 162, 83-93 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.081

A Value Proposition Development Framework 
for Industrial Service
Value proposition is a key concept in the research on service and in the practice of 
service management. Value propositions are described as tools to communicate and 
motivate a joint value creation opportunity among involved organizations and stake-
holders. The future orientation and intangibility of service places value proposition as 
the key element of competitive service business. However, the concept of value pro-
position if often vaguely defined, the underlying theoretical concepts missing, and the 
managerial practices to create value propositions unexplored. This study investigates 
how value-focused industrial companies build value propositions by conducting custo-
mer value research. Building on our findings, we suggest theoretical and managerial 
frameworks for value proposition development.

Pekka Töytäri (Aalto University), Risto Rajala (Aalto University), Lucas Nilsson-Ollandt 
(Aalto University), Joona Keränen (Lappeenranta University of Technology): A Value 
Proposition Development Framework for Industrial Service

Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences | 2017
http://hdl.handle.net/10125/41348

Overcoming Institutional and Capability 
Barriers to Smart Services
Smart services have potential to improve value creation and profitability of industrial 
firms and their customers. Defined as services that go beyond the upkeep and upgra-
des, traditionally bundled with products and helping companies to build intelligence— 
that is, awareness and connectivity. Combined with digitalization, services have had 
a major role in improving efficiency of existing offering and enabling new channels 
for service delivery. Implementing the change toward smart services is challenging. 
Research shows that especially industrial companies maintain institutionalized be-
liefs and attitudes impeding the transformation, lack capabilities and resources for 

implementation, and face industrywide norms and relationship practices resisting the 
change. The study explores the barriers in adopting smart services and is implemented 
as a multi-case study among six globally operating industrial companies.Our findin-
gs indicate classification of internal barriers, capability gaps, and external barriers, 
contributing a framework that describes the interplay between institutional forces and 
capability development in organizational change.

Pekka Töytäri (Aalto University), Taija Turunen (Aalto University), Maximilian Klein 
(University of St. Gallen), Ville Eloranta (Aalto University), Sebastien Biehl (University 
of St. Gallen), Risto Rajala (Aalto University): Overcoming Institutional and Capability 
Barriers to Smart Services

Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017
http://hdl.handle.net/10125/41351

Prospects of CPQ:  
evolving toward industry platforms
Since CPQ (Configure, Price, Quote) suppliers are often referring to their products as 
platforms, a question arises as to what extent present CPQs have such characteristics 
supporting platform ecosystems. In this paper, the features of seven case CPQs are 
compared to each other and to the critical characteristics of a multisided platform. 
CPQs have diverse features, and most are very similar to their competitors. CPQs 
are internal platforms, but they typically do not have the characteristics of industry 
platforms that enable multisided ecosystems. Some CPQs are clearly on the way to 
becoming true multisided platform ecosystem enablers, but none of the case CPQs 
studied was ready yet.

Krista Sorri (Tampere University of Technology), Miika Kumpulainen (Tampere Uni-
versity of Technology), Marko Seppänen (Tampere University of Technology), Michael 
Dunne (Apttus), Kai Huittinen (Wapice Oy): Prospects of CPQ: evolving toward in-
dustry platforms

Proceedings of 9th International Workshop on Software Ecosystems, CEUR-WS.org, 2017
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801261150

Platform design framework: conceptualisation 
and application, Technology Analysis & 
Strategic Management.
Technological platforms enable actors to connect their resources across markets, 
creating value through complementarities and network effects. The design choices 
related to different aspects of a platform are crucial for ensuring value creation. Buil-
ding on earlier literature, we have developed a framework for platform design, involving 
four elements: 1) platform architecture, 2) value creation logic, 3) governance, and 4) 
platform competition. Using a design science approach, we provide an empirical il-
lustration of design choices in the Mobility-as-a-Service (MaaS) platform DORA. The 
study presents an overarching framework for platform design, with an empirical use 
case illustrating its applicability.
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Nina Tura, Antero Kutvonen & Paavo Ritala (Lappeenranta University of Technology) 
(2017): Platform design framework: conceptualisation and application, Technology 
Analysis & Strategic Management

Technology Analysis & Strategic Management, 2017
https://doi.org/10.1080/09537325.2017.1390220

Barriers to implementing value-based pricing 
in industrial markets: A micro-foundations 
perspective
Value-based pricing has the potential to improve differentiation, profitability, and va-
lue creation for industrial firms and their customers. However, while most of the pri-
cing research considers the ways organizations set or get value-based prices, only 
few studies consider how individual managers influence the pricing process and what 
prevents them from setting and getting value-based prices. This is of critical concern, 
since it is not just organizations, but individuals within organizations who make pri-
cing decisions – and their decision – making is influenced by institutional pressures 
such as socially prescribed norms, rationalized meanings, and beliefs about profitab-
le approaches to pricing. This study addresses this gap in the current knowledge by 
adopting a micro-foundations perspective to pricing, and focusing on the barriers that 
individual managers encounter when implementing value-based pricing. Drawing on 
a single case study in a global industrial firm, and from interviews with 24 managers, 
this study identifies 11 individually, organizationally, and externally induced barriers to 
value-based pricing. The study also sheds light on the potential sensegiving strategies 
for overcoming these barriers.

Pekka Töytäri (Aalto University), Joona Keränen (Lappeenranta University of Techno-
logy), Risto Rajala (Aalto University): Barriers to implementing value-based pricing 
in industrial markets: A micro-foundations perspective

Journal of Business Research, 2017
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.183

Usage Data Analytics for Human-Machine 
Interactions with Flexible Manufacturing 
Systems: Opportunities and Challenges

Analyzing data from complex production systems and processes can be used in imp-
roving existing products, processes, and services, and innovating novel offerings. We 
report the findings from a six-month case study with a company developing flexible 
manufacturing systems. During a collaborative development process of a data ana-
lytics and visualization tool, our goal was to identify potential metrics, business op-
portunities, and challenges when utilizing logged data of end-users’ human machine 
interactions in development activities. Our key contributions include a characterization 
of the potential usage data metrics to be logged and visualized, identification of op-
portunities this data entails for business, and discussion about the challenges related 
to usage data logging in the studied context. Finally, we propose topics that should be 

considered in the organization before investing in usage data logging in the context of 
flexible manufacturing systems.

Jari Varsaluoma, Heli Väätäjä (Tampere University of Technology), Tomi Heimonen 
(University of Wisconsin-Stevens Point), Katariina Tiitinen, Jaakko Hakulinen, Markku 
Turunen (University of Tampere), Harri Nieminen (Fastems Ltd.): Usage Data Analytics 
for Human-Machine Interactions with Flexible Manufacturing Systems: Opportu-
nities and Challenges

IEEE Xplore: 16 November 2017
https://doi.org/10.1109/iV.2017.38

Cognitive Mimetics for Designing Intelligent 
Technologies
Design mimetics is an important method of creation in technology design. Here, 
we review design mimetics as a plausible approach to address the problem of how 
to design generally intelligent technology. We argue that design mimetics can be 
conceptually divided into three levels based on the source of imitation. Biomimetics 
focuses on the structural similarities between systems in nature and technical solu-
tions for solving design problems. In robotics, the sensory-motor systems of humans 
and animals are a source of design solutions. At the highest level, we introduce the 
concept of cognitive mimetics, in which the source for imitation is human informa-
tion processing. We review and discuss some historical examples of cognitive mi-
metics, its potential uses, methods, levels, and current applications, and how to test 
its success. We conclude by a practical example showing how cognitive mimetics 
can be a highly valuable complimentary approach for pattern matching and machi-
ne learning based design of artificial intelligence (AI) for solving specific human-AI 
interaction design problems.

Tuomo Kujala, Pentti Saariluoma (University of Jyväskylä): Cognitive Mimetics for 
Designing Intelligent Technologies

Advances in Human-Computer Interaction, Volume 2018, Article ID 9215863,
https://doi.org/10.1155/2018/9215863

Virtual Environment for  
Training Autonomous Vehicles
Vehicles incrementally contain more features for the preparation of autonomous ve-
hicles. These features are embedded for mainly two reasons: collecting data for the 
training of driving algorithms, and using these vehicles as testbeds for the algorithms. 
Due to the nature of algorithms used in autonomous vehicles, their behavior to Unk-
nown situation is not fully predictable. This calls for extensive testing. In this paper, we 
propose the use of a virtual environment for both testing algorithms for autonomous 
vehicles and acquiring simulated data for their training. The benefit of this environ-
ment is to able to train algorithms with realistic simulated sensor data before their 
deployment in real life. To this end, the proposed virtual environment has the capacity 
to generate similar data than real sensors (e.g. cameras, LiDar, . .. ).
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After reviewing state-of-the-art techniques and datasets available for the automotive 
industry, we identify that dynamic data generated on-demand is needed to improve 
the current results in training autonomous vehicles. Our proposition describes the 
benefits a virtual environment brings in improving the development, quality and con-
fidence in the algorithms.

Jerome Leudet, Tommi Mikkonen, Francois Christophe, Tomi Männistö (University of 
Helsinki): Virtual Environment for Training Autonomous Vehicles

TAROS’18 conference (Towards Autonomous Robotic Systems)
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10965)
https://doi.org/10.1007/978-3-319-96728-8_14

Strategic Positioning in Big Data Utilization: 
Towards a Conceptual Framework
This paper introduces a conceptual framework for strategic big data utilization. We 
discuss big data through (i) its origins (where and how does the data accumulate), (ii) 
its constitution (what is the nature of the data), and (iii) its applications (how and why 
can the data be processed and utilized). Based on this conceptual analysis, we argue 
for three continua that can guide the process of making strategic decisions regarding 
the utilization of big data. We further use these continua as a foundation for proposing a 
conceptual framework for strategic data use and strategic positioning. The conceptual 
framework facilitates understanding the firm-specific possibilities that emerge from 
aligning the overarching business goals with the opportunities emerging from big data.

Milla Wirén, Matti Mäntymäki (University of Turku): Strategic Positioning in Big Data 
Utilization: Towards a Conceptual Framework

In: Al-Sharhan S. et al. (eds) Challenges and Opportunities in the Digital Era. I3E 2018. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 11195. Springer, Cham
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02131-3_12

Customer participation in knowledge intensive 
business services: Perceived value outcomes 
from a dyadic perspective
Knowledge intensive business services (KIBS) are considered a cornerstone of con-
temporary developed economies. Successful production and delivery of these services, 
and thus their perceived value outcomes, highly depend on customer participation 
(CP) in the service processes. However, the extant understanding of the perceived va-
lue outcomes of CP, which is crucial to the appropriate inducement and integration 
of organizational resources in service processes, is limited. Through the exploratory 
investigation of three dyadic cases, each comprising one customer and one service 
provider organization engaged in a knowledge-based service project, this study add-
ressed this crucial topic. Results indicated four categories of perceived value outcomes 
emerged through CP: functional, economic, relational, and strategic values. The study 
provides insights on the evolution of value perceptions over time, the individual value 
components within each value category, and perceptual similarities and differences 

between customer and provider organizations. Further, these results indicate that 
various value outcomes of CP receive divergent levels of attention from personnel in 
different organizational hierarchies. The paper provides useful and applicable sugges-
tions for managers, especially in the context of technology-based KIBS and solutions.

Mustak, Mekhail (2018): Customer participation in knowledge intensive business 
services: Perceived value outcomes from a dyadic perspective. Industrial Marke-
ting Management
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.017
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