
RFID (vas.) sekä Data-
dot (oik.) tekniikoilla 
ajoneuvot merkitään 
huomaamattomasti, 
mutta varmasti. Varkaus 
jää usein vain aikeeksi, 
sillä tekijä jää kiinni en-
tistä herkemmin.
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Myös Suomella on rooli varastetun tavaran välikulkupaikkana ympäri 
Eurooppaa. Rikolliset pakkaavat tavaraa kontteihin, laillisen rahdin se-
kaan ja toivovat, ettei tulli ehdi perata kaikkea esiin.

”Kun toiminta eteläisellä reitillä on hankaloitunut, on osa varastetun 
kaluston kuljetuksista siirtynyt pohjoisemmaksi akselille Iso-Britannia, 
Norja, Suomi, Venäjä”, kertoi Dave Luscombe Datatagilta. 

RFID-tekniikka on helpottanut varastetun tavaran löytämistä. Tilan-
ne paranisi entisestään, jos kaikki valmistajat merkkaisivat kalustonsa. 

Pelkkä merkkaaminen ei kuitenkaan riitä, sillä tullin on edelleen muis-
tettava avata kontti. Faradayn häkki-ilmiö estää signaalin lukemisen me-
tallihäkin läpi.

Jussi Knaapi

Suomi on varastetun tavaran 
kauttakulkumaa

Radiotaajuustunnistukseen perustuvia järjestelmiä käytetään kaikkial-
la. Eläinten korvamerkit, satamissa kulkevat paperirullat, rautatievaunut, 
polttoainerekat ynnä muut ovat vain yksittäisiä esimerkkejä. Valtran trak-
toritehtaan materiaalihallinnassa käytetään myös RFID-järjestelmiä opti-
moimaan valmistuksessa tarvittavien komponenttien virtoja. 

Kehityksen seuraavaa astetta eli NFC:tä ajetaan parhaillaan sisään 
monilla aloilla. Myös se perustuu radiosignaaliin ja on integroitu osaksi 
älypuhelimia ja maksukortteja. Pyyhkäisemällä tapahtuva maksaminen 
on tuoreena esimerkkinä NFC-sovellutuksesta.

RFID-tekniikan alle kuuluvat sekä ilman että patterilla varustetut sirut. 
Edellisten lukuetäisyys on muutamia metrejä. Jälkimmäiset toimivat jo-
pa sataan metriin saakka. Paristojen kesto on noin kymmenen vuotta.

Jussi Knaapi

RFID-tekniikkaa käytetään kaikkialla
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 Dave Luscombe näyttää , että 
tämä merkki saa monen harkitse-
maan kaksi kertaa, kannattaako 
anastukseen ryhtyä. Kiinnijäämi-
sen riski kasvaa merkitsevästi.

ã Koneen tiedot voidaan tarkistaa RFID-lukulaitteella. Jos kone on 
ilmoitettu varastetuksi, se näkyy heti järjestelmässä. Pintamaalauk-
set tai rekisterikilven vaihto ei auta – käry käy varmasti.

RFID-järjestelmien idea on yk-
sinkertainen: ajoneuvoon kiinni-
tetään radiotaajuudella toimiva 
RFID-tunniste (Radio Frequency 
Identification), johon voidaan la-
data haluttu taustatieto koneesta. 
Tämä tieto kulkee koneen muka-
na ja on tarvittaessa helposti luet-
tavissa. Koneen identiteetti seuraa 
sitä aina ja kaikkialla. 

Järjestelmä muistuttaa perus-
taltaan viivakoodia tai neliömat-
riisia, mutta on luettavissa ilman 
suoraa näköyhteyttä. Radiosig-

naali mahdollistaa tiedonsiirron 
lähietäisyydeltä, esimerkiksi vi-
ranomaisvalvonnassa tien päällä. 

Koska RFID-lähettimen valmis-
tuskustannus komponenttina on 
hyvin edullinen, voidaan samaan 
koneyksikköön kiinnittää useam-
pikin siru. Pienen kokonsa ansios-
ta ne ovat käytännössä mahdotto-
mia löytää ja siten irrottaa. Kiinni-
jäämisen riski nousee RFID-mer-
kinnän ansiosta monta pykälää 
isommaksi. 

RFID-merkitty laite kuuluu ai-

na johonkin taustajärjestelmään, 
jotka itse asiassa koostuvat useis-
ta toisiaan täydentävistä merkin-
tätekniikoista.

CESAR merkitsee työkoneet
Brittiläinen Datatag on yksi alan 
edelläkävijöistä. Yhtiön CESAR-
järjestelmä lanseerattiin vuonna 
2007. Tätä nykyä CESAR on alan 
johtavia toimijoita Euroopassa ja 
globaalistikin.

”CESAR-järjestelmä on asen-
nettu jo yli 100 000 työkoneeseen”, 

 Mikrotransponderilla 
merkitty ajoneuvo lois-
taa valvontalaitteessa 
kuin majakka  merellä. 
Poliisin, tienpitäjän 
tai tullin haavin ohi 
ei enää mennä ilman 
kiinnijäämisen riskiä.

   Jussi Knaapi

Turvamerkintä 
suojelee varkauksilta

Cereals 2013, Lincolnshire, Iso-Britannia

kertoo yhteistyöpäällikkö Dave 
Luscombe. 

Brittien järjestelmässä työko-
neeseen asennetaan riittävä mää-
rä RFID-tekniikkaan perustuvia 
transpondereita. Kone myös mer-
kitään kolmiotarralla, jotta ulko-
puolisetkin tietävät koneen sisäl-
tävän varkaudeneston. 

Koneen tiedot tallennetaan tran-
spondereiden muisteihin. Tiedot 
löytyvät myös järjestelmän tieto-
kannasta, johon ainoastaan val-
tuutetuilla viranomaisilla on pääsy.

Järjestelmään kuuluu myös 
Datadot-mikromerkkaustekniik-
ka. Siinä laitteeseen maalataan esi-
merkiksi pinnoite, jossa on tuhan-
sia mikroskooppisen pieniä, laser-
tekniikalla kaiverrettuja datapis-
teitä. Ne saadaan näkyviin UV-va-
lon ja lukulaitteen avulla. 

Eri tekniikoiden yhteiskäyttö te-
kee CESAR:n ratkaisusta varman 
ja varkaille käytännössä mahdot-
toman kiertää.

Merkintä vähentää varkauksia
Brittiläisten vahinkotilastojen mu-
kaan on jo osoitettavissa, että CE-
SAR-merkitty kalusto joutuu kes-
kimäärin neljä kertaa harvemmin 
varkauden kohteeksi. Lisäksi ti-
lastot näyttävät, että CESAR-mer-
kityn kaluston takaisinsaanti on 
kuusi kertaa todennäköisempää 
kuin merkitsemättömän. 

Tilastot on huomattu myös brit-
tiläisissä vakuutusyhtiöissä. CE-
SAR-merkittyjen ajoneuvojen var-
kausvakuutuksille on mahdollista 
saada jopa 20 prosentin alennus.

Myös kunnallistekniikan ja vas-
taavien urakkaneuvotteluissa on 

huomattu, että RFID-merkityillä 
koneilla työskentelevä on etusijal-
la kilpailussa, koska kalusto pysyy 
todennäköisesti työmaalla koko 
urakan ajan. Urakat pysyvät aika-
taulussa.

Esittelimme järjestelmää Ce-
realsin alla pohjoismaisille va-
kuutusyhtiöille, Suomi mukaan 
lukien”, kertoi johtaja John Brad-
ley lopuksi. 

Oletettavissa on siis lisää uutisia 
RFID-rintamalta. Jos järjestelmä 
lanseerataan Suomeen, on toden-
näköistä, että se tehdään yhteis-
työssä vakuutusyhtiöiden kans-
sa. Ruotsissa ollaan jo liikkeellä, 
ja lienee vain ajan kysymys, koska 
CESAR rantautuu Suomeen.

Kohtuulliset kustannukset
RFID-merkintää voi käyttää muu-
allakin kuin työkoneissa ja muissa 
kookkaissa kohteissa. Kaikki arvota-
vara, joka on vaarassa joutua vääriin 
käsiin, kannattaa merkitä. Mootto-
ripyörät, asuntovaunut, mönkijät, 
jopa hevosten satulat löytyvät so-
vellutusten listalta. Antiikkiesi-
neet ovat erityisen sopivia koh-
teita. Ne merkitään mikrotason 
Datadot-merkinnällä. 

Järjestelmän kustannus on al-
hainen ja sisältää ainoastaan kerta-
maksun. Asennus onnistuu myös 
kotikonstein, vaikkakin tehdasa-
sennuksessa on puolensa. Tyypil-
linen kertakustannus isolle työ-
laitteelle tai ajoneuvolle on noin 
95–130 euroa (alv 0 %). Viran-
omaisille Datatag toimittaa luku-
laitteet korvauksetta. 

Lukulaitteita ei myydä lainkaan 
turvallisuussyistä. Omistajatieto-

jen manipulointi CESAR:iin on 
tehty mahdottomaksi käyttäen 
moniportaista suojattua järjes-
telmää. 

Kaiken kaikkiaan yhteistyö po-
liisin kanssa on ollut tiivistä. Da-
tatag muun muassa kouluttaa 
henkilöstöä jatkuvasti. Kurssit 
ovat olleet hyvin suosittuja. 

Jos Briteistä tuotavassa käy-
tetyssä työkoneessa on CESAR-
merkintä, voidaan tiedot päivittää 
uudelle suomalaiselle omistajalle. 
Järjestelmän kattavuus yli Euroo-
pan ja mantereiden on osa kehi-
tystä, jolla alan rikollisuutta ollaan 
vihdoin saamassa ruotuun. 

Lisätietoja:
Datatagin kotisivu tarjoaa  
kattavan tietopaketin aiheesta:
http://datatag.co.uk/index.php
Kotimainen alan yhdistys kerää 
yhteen RFID tietoa kattavasti:
http://www.rfidlab.fi/etusivu


