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Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategia  

ESIPUHE  

Merenkulkulaitoksen  pääjohtaja antoi  20.5.2002  tehtäväksi laatia tutkimus- 
ja kehittämisstrategia  sekä vuoden  2003  ohjelma, joiden keskeisinä lähtö-
kohtina ovat laitoksen  strategiset toimintalinjat  sekä laitoksen rooli  koko 

 toimialan t&k-toiminnassa, yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa sekä 
kansainvälinen merenkulun t&k-toiminta. 

Merenkulkulaitoksen t&k -toiminnan tavoitteena  on mm.  luoda uutta tietoa  ja 
 osaamista, tukea laitoksen  ja  toimintojen strategista johtamista sekä hyö-

dyntää yhteistyön  ja yhteistyöverkostojen  avulla kansallisesti  ja  kansainvä-
lisesti tapahtuvaa tutkimusta  ja  kehittämistä. 

Strategiassa  esitetään  mm. t&k-toiminnan suuntaviivoja, painopistealueita 
 ja  tavoitteita, t&k-toiminnan ohjaus, organisointi  ja  rahoitus sekä t&k-

prosessikuvaus osana laitoksen toiminnansuunnittelujärjestelmää. Myös 
kansallista  ja  kansainvälistä yhteistyötä  ja sen  tavoitteita  on  käsitelty. 

Valmistelutyöstä  on  vastannut projektiryhmä, jossa  on  ollut edustus kaikista 
merenkulkupiireistä sekä keskushallinnon yksiköistä. Työryhmän kokouk-
siin ovat osallistuneet Merenkulkulaitoksesta seuraavat henkilöt: Jouko 
Vuoristo,  Matti  Aaltonen, Vilho Asunmaa, Tapani  Friström,  Pertti Haatainen, 
Jarmo Hartikainen, Kaisu Heikonen, Simo Kerkelä, Seppo Mäkinen,  Rainer 
Mustaniemi,  Pekka Reitola, Raimo  Tapio,  Tiina Tuurnala,  Tom Wilenius, 

 Timo Vähämaa  ja VenIa  Hiironen. Liikenne-  ja viestintäministeriön  edusta-
jana  on  ollut Martti  Mäkelä. 

Projektiryhmän  puheenjohtajana  on  toiminut Jouko Vuoristo. Sihteerinä  on 
 ollut VenIa Hiironen  30.9.2003  saakka.  1.10.2003  lähtien projektiryhmän 

konsulttina  ja  sihteerinä  on  toiminut Esko Sirvio Sirway Oy:stä. Projektiryh
-mä on  kokoontunut työn aikana  9  kertaa  ja  lisäksi työtä  on  valmisteltu pien-

ryhmissä.  

Projektin ohjausryhmänä  on  toiminut laitoksen johtoryhmä, joka  on  kandes-
sa seminaarissa käsitellyt  ja työstänyt t&k -toiminnan keskeisiä suuntavU

-voja. 



Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategia  

1.  MERENKULKULAITOKSEN  TUTKIMUS-  JA  KEHITTAMISTOIMINTA 

 1.1  Johdanto  

T&k-toiminnalla  ja  hankkeilla tarkoitetaan päivittäisestä tuotannollisesta  ja 
 operatiivisesta toiminnasta erillisiä tutkimus-, kehittämis-  ja selvityshank-

keita,  joiden tarkoituksena  on  uuden tiedon, menetelmän  tai  tuotteen ke-
hittäminen  tai  olemassa olevan tiedon kokoaminen  ja sen  uusi soveltami-
nen. Myös johonkin toiminnan  osa-alueeseen kuuluva yleinen perustutki-
mus  tai kehittämisprojektia  palveleva esitutkimus sisältyy t&k-toimintaan. 
Kehittämishankkeeseen liittyvät erilaiset pilotti-  ja testiprojektit  sekä niihin 
liittyvä koulutus-  ja  tiedotustoiminta kuuluvat t&k-toimintaan. Kehittäm  is - 
hankkeeseen liittyvää tuotannollista/ operatiivista käyttöönoifovaihetta  ja 

 siihen liittyviä investointeja ei lasketa enää kuuluvaksi t&k-toimintaan. 

Merenkulkulaitos  Liikenne-  ja viestintäministeriön  alaisena vesiliikenteen  vi-
rastona on  ainoa julkisen  sektorin toimija vesiliikenteen  alalla. Tästä syystä 

 sillä  tulee olla  koko vesiliikenteen  kenttä hallussa, niin että sitä voidaan 
koordinoidusti kehittää  ja  edesauttaa yhteistyötä muiden lilkennemuotojen 
kanssa. Merenkulkulaitoksen t&k-toiminnan tavoitteena  on  luoda uutta tie-
toa  ja  osaamista, jotta vesiliikennejärjestelmä osana  koko  Suomen liiken-
nejärjestelmää toimisi turvallisesti  ja kilpailukykyisesti  kestävällä tavalla. 

Merenkulkulaitoksen t&k -toiminta kohdistuu vesiliikenteen toimintaympä-
ristön tutkimiseen, vesiliikenteen kehittämiseen, laitoksen palveluiden  ja 
palvelutuotannon  sekä  koko  laitoksen kehittämiseen. Tutkimus-  ja kehittä-
mistoiminta  koostuu strategisista projekteista, strategisista teemoista sekä 
muista kehittämishankkeista. Toiminta edellyttää kiinteää yhteistyötä Lii-
kenne-  ja viestintäministeriön ja sen  alaisten virastojen kesken sekä ver-
kottumista tutkimuslaitosten, korkeakoulujen  ja  muiden alan toimijoiden 
kanssa. 

Merenkulkulaitoksen  tulevat organisaatiomuutokset näkyvät vahvasti lähi-
vuosien tutkimus-  ja kehittämistoiminnassa, millä  osaltaan varmistetaan  kil-
pailukykyisten  organisaatioiden kehittyminen asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti 
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1.2 Nykytilakuvaus 

Merenkulkulaitos  on  käyttänyt viime vuosina  &k-toimintaan vuosittain  1,5 - 
1,9  milj. euroa (kuva  2).  Toiminnoista meren mittaukseen  ja merikartoituk

-seen  sekä  väylänpitoon  on  käytetty yli puolet kaikista  t&k-rahoista.  Talvime-
renkulun  avustamiseen,  vesililkenteen  ohjaukseen  ja luotsaukseen  sekä  
alusturvallisuuteen  ja  ympäristön suojeluun  on  vuonna  2002  käytetty 
enemmän rahoitusta kuin edellisenä vuotena, mikä näkyy selvänä muutok-
sena.  

milj.  euroa  

•  Yhteensä 

• Alusturvallisuus  ja  meriympäristön  suojelu 

Vesiiiikenteen ohjaus  ja  luotsaus 

• Talvimerenkulun  

E  Merikartoitus 

Väylänpito 

• Vesiliikenteen toimintaympäristö  ja  logistlikka  

Kuva  2  Merenkulkulaitoksen t&k -toiminnan menot vuosina  1998-2002 

3 



Merenkulkulaitoksen  tutkimus -ja kehittämisstrategia  

Tärkeimmät  ja  myös eniten rahoitusta saaneet  t&k-hankkeet vuonna  2002 
 ovat olleet seuraavat: 

Väylä  n pita 
Väylänhoidon  järjestelmän kehittäminen  (VHJ) 

Merikartoitus 
• Kartantuotantojärjestelmän kehityshanke (Karhis! nSector) 
• Syvyystietojen  välittäminen  merikartoille  (SYVÄ)  
•  Katamaraani  monikeilainaluksen  käyttöönottoon liittyvä kehittäminen  
• Sotilasmerikarttojen  tuotanto-  ja tiedonhallintojärjestelmä  (Sotilas  nSector) 

Talvimerenkulun avustaminen 
• Talvimerenkulun  tutkimus  
•  Jäänmurtajien  informaatiojärjestelmän IBNetin jatkokehitys 
• Jäänmurtokapasiteettitarpeen simulointi 

VesilHkenteen  ohjaus  
• PortNetin, PilotNetin, VTS:n, Mevatin  ja AIS-järjestelmien yhdistäminen  
• PilotNet  

Kansallisella tasalla  yhteistyöalueita  laitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa 
ovat olleet  mm. vesiliikenteen logistiikka, väyläturvallisuus, väylänavigoin-
nm ympäristövaikutukset  ja jäissänavigointi. Merenmittauksen  alalla yh-
teistyö  on  koskenut  mm. koordinaattijärjestelmiä,  kiintopisteitä,  mittausme-
netelmiä, laitteistokehitystä  ja mallikokeita. Yhteistyökumppaneina  ovat ol-
leet  mm.  Turun yliopiston koulutus-  ja  tutkimuskeskus,  VTT,  SYKE, Helsin-
gin  ja Tampereen  teknilliset korkeakoulut,  Geodeettinen  laitos, Maanmitta-
uslaitos, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta  ja  Merivoimien tut-
kimuslaitos, suomalaiset varustamot  ja  suomalainen  veneteollisuus.  

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt, kuten  PIANC, 
IALA,  IMO,  IHO. Näiden tavoitteena  on  kehittää  ja  edistää  mm.  väylien, ka-
navien  ja  satamien suunnittelua, rakentamista  ja  ylläpitoa, merenkulun  tur-
valaitteita ja turvalaitejärjestelmiä  sekä kansainvälisiä standardeja  esim. 

 elektronisen karttatiedon  siirtoon.  Merenkulkulaitoksen  ja  muiden suoma-
laisten alan asiantuntijoita  on  osallistunut aktiivisesti järjestöjen toimintaan.  

1.3  T&k-toiminnan arviointi 

Laitoksen  t&k-strategiaa laatinut työryhmä  on  arvioinut nykytilanteen osalta 
 mm.  seuraavaa: 

Laitoksen tavoitteet  ja  tehtävät huomioon ottaen toteutunut  t&k-toiminta  on 
 painottunut oikeisiin asioihin  ja kokonaispanostus  nähdään suuruusluokal-

taan oikeaksi.  Liikennetelematiikan  voimakas esilletulo  merenkulkuympä-
ristössä  korostaa jatkossa  sen  asemaa  t&k-toiminnan tavoitteita  asetetta-
essa.  
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Valtaosa kehittämisestä liittyy uusien teknisten mandollisuuksien käyttöön 
ottoon. Tältä osin tarve panostaa kehittämiseen tiettynä ajankohtana riip-
puu maailman laajuisesta teknisestä kehityksestä alalla. Laitoksen tulisi 
voida panostaa uuden tekniikan käyttöön ottoon aina silloin kun  se on  ajan-
kohtaista. Tästä seuraa, että panostustarve voi vaihdella merkittävästi eri 
vuosina. 

Vaikka pääosa t&k-toiminnasta toteutetaan tilauksina konsulttiyrityksiltä, 
tutkimuslaitoksilta  ja  yliopistoilta,  on  toiminnan tuloksen kannalta ratkaise-
vaa, että hankkeiden ohjaukseen  on  laitoksessa riittävästi alan asiantunte-
vaa henkilöstöä. Osassa kehittämistoimintaa ei kaikkia asiantuntijapalveluja 
ole saatavissa laitoksen ulkopuolelta, jolloin oman henkilöstön panos edel-
leen korostuu. Useilla alueilla  on  laitoksen palveluksessa olevien asiantun-
tijaresurssien vähäisyys kehittämistoimintaa hidastava tekijä. 

Strategisesti tärkeitä  ja  useita organisaatioyksiköitä koskevia hankkeita tuli-
si ohjata laitostasolla. Väyläinfrastruktuuriin liittyvä kehittäminen  on  havaittu 
erääksi sellaiseksi alueeksi, jolla laitostasoista koordinaatiota tulisi lisätä. 

Laitoksen tiedonhallinnan osaaminen  on  saatava mukaan tietojärjestelmien 
kehittämishankkeisiin. 

Piirihallintoa  koskevissa kehittämishankkeissa  on  tärkeää huolehtia piirien 
keskinäisestä koordinoinnista. Sisävesiliikenteen kehittämistä  on  tarkoituk-
senmukaista keskittää Järvi- Suomen merenkulkupiiriin. 

T&k-toiminta ei ole  tullut  laitoksen toiminnansuunnittelussa esiin omana  ko-
konaisuutenaan,  eikä juuri varsinaisten toimintojenkaan osana, vaan suun-
nittelu  on  tapahtunut toimintojen sisällä. Toiminnansuunnittelujärjestelmän 
katsotaan mandollistaneen t&k-toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttami-
sen  varsin  hyvin. 

Tulevaisuudessa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa sisällyttää t&k-
toiminta omana kokonaisuutenaan laitoksen toiminnansuunnittelujärjestel-
mään. Suurimmat hankkeet tulisi toiminnan suunnittelussa käsitellä nimet-
tyinä, kun taas pienemmät hankkeet tulisi joustavuuden säilyttämiseksi kä-
sitellä teemakokonaisuuksina. T&k-toimintaa olisi myös suunniteltava 
vuotta pidempinä kokonaisuuksina. 

Yhteistyö laitoksen t&k-hankkeissa laitoksen sisällä  on  riippunut ratkaise-
vasti hankekohtaisesta aktiivisuudesta yhteistyön luomisessa  ja ylläpidos-
sa.  Yhteistyö  on  käytännössä kuitenkin toiminut kohtuullisen hyvin. T&k-
toiminnan suunnitteleminen laitoksen toiminnansuunnitteluprosessin osana 
parantaisi kuitenkin mandollisuuksia yhteistyön suunnitteluun  ja  toteuttami-
seen.  
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2.  TUTKIMUS-  JA  KEHITTAMISTOIMINNAN  LÄHTÖKOHDAT 

 2.1  Toimintaympäristön  muutokset 

Toimintaympäristössä  tapahtuvat muutokset  ja  niiden jatkuva huomiointi  on 
 keskeinen lähtökohta merenkulun  ja Merenkulkulaitoksen  kehittämisessä. 

Laitoksen tulee omalta osaltaan vastata muutosten tuomiin vaatimuksiin  ja 
 haasteisiin riittävän ajoissa, jotta Suomen elintärkeät kilpailukykytekijät säi-

lyvät  ja  kehittyvät. Pitkäjänteinen t&k-toiminta  on  avainasemassa, jotta nä-
mä muutokset voidaan ottaa järjestelmällisesti huomioon toimintoja, pro-
sesseja  ja  tuotteita kehitettäessä. Tärkeitä ovat pienetkin havaittavissa ole-
vat muutossignaalit,  sillä  näiden varhaisella huomioimisella  ja  oikealla  rea-
goinnilla  on  mandollista saada etulyöntiasema  ja  parempi kilpailukyky mui-
hin toimijoihin nähden. 

Erityisen merkittäviä muutoksia lähialueella ovat Itämeren  ja  Suomenlah-
den liikenteen voimakas lisääntyminen sekä  Baltian  maiden  EU-jäsenyys. 
Molemmilla  on  vaikutuksia Suomen merenkulun kilpailutilanteeseen sekä 
turvallisuus-  ja ympäristökysymyksiin.  

2.2  Liikenne-  ja viestintäministeriän t&k-strategia 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  koordinoi  koko väyläsektorin  tutkimusohjel-
maa  ja  lisäksi vastaa monista, myös merenkulkuun liittyvistä hankkeista. 
Ministeriöllä  ja  jokaisella  sen hallinnonalan  organisaatiolla  on t&k-strategia 

 ja  -suunnitelma, joiden toteuttamiseen johto sitoutuu sekä johdon nimeämä 
t&k-johtaja, -koordinaattori  tai yhteyshenkilö. Koordinaattorit  huolehtivat 
johdon apuna tutkimukseen liittyvästä toiminnansuunnittelusta sekä tukevat 
substanssiyksiköitä konsultoimalla, apuvälineitä kehittämällä, organisoi-
maIla yhteistyötä  ja  tiedottamalla. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön  hallinnonalalla tehdään kehittämistyötä yh-
dessä. Jokaisella hallinnonalan organisaatiolla  on  eriytyneitä  ja erityisroo-
leja  sekä selkeästi sovittu työnjako. Merenkulkulaitoksen tehtävä yhteis-
työssä  on  vaikuttaa ohjelmiin niin, että vesiliikenteen alue  on  oikealla pai-
notuksel!a mukana  ja  alan asiantuntijat ovat tutkimustoiminnassa mukana. 
Tärkeää  on,  että osaamispääoma  ja  vastuu  sen  lisäämisestä  on  hallin-
nonalan  yhteinen  ja  sitä hyödynnetään myös merenkulkuun liittyvissä  tut- 
kim uksissa.  

Erityisesti LVM:n  FITS-  ja  VALO- ohjelmat  2001-2004  ovat sellaisia, joilla 
voidaan vaikuttaa  koko liikennesektorin  kehittymistä samaan ajatusmalliin 

 ja  edesauttaa meneillään olevia rakenteellisia  ja  asiakkaiden tarpeita pa-
remmin palvelevia muutoksia. 



Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategia  

FITS-ohjelman tavoitteena  on  kehittää liikenteeseen liittyviä julkisia  ja  kau-
pallisia palveluita sekä rakenteita. Ohjelma kehittää tietoyhteiskuntaa  ja  to-
teuttaa siihen liittyviä liikennepoliittisia tavoitteita. Tämä merkitsee  mm.  eri 
liikennemuotojen välistä saumatonta yhteistyötä,  jota  käyttäjät tarvitsevat. 
Ohjelmassa painotetaan sellaista tutkimusta  ja  kehittämistä, joka saa ai-
kaan käyttäjien tarvitsemia palveluja sekä lisää alan osaamista. Ohjelma 
jakautuu kandeksaan alueeseen: Palvelujen edellytykset, Vaikuttavuus  ja 

 käyttäjien tarpeet, Liikenteen  ja  kuljetusten seuranta, Häiriötilanteiden hal-
linta, Matkustajainformaatio, Älykäs liikenteenohjaus, Nopeuden säätely  ja 
automaattivalvonta  sekä Terminaalien telematiikka 

VALO-ohjelman tavoitteena  on  kehittää yritysten logistisia prosesseja  ja  pa-
rantaa kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä luoda uusia kilpailu-
kykyisiä tuotteita maailmanmarkkinoille. Lisäksi ohjelma pyrkii kehittämään 
tiedon siirtoa yritysten  ja  korkea-koulujen välillä. VALO:ssa  on  kolme  han-
kealuetta: Strategisen  tason logististen prosessien toimintamallit  ja  toimin-
tatavat, Logistiikan toiminnanohjausjärjestelmät  ja  Käsittely-  ja kuljetusjär-
jestelmät.  

Vuonna  2002  valmistuneen Ministeriön Väylät  2030-ohjelman tavoitteena 
 on  selvittää, kuinka toimintaympäristön muutokset vaikuttavat liikenneinfra-

struktuuriin. Tutkimuksen kohteina ovat olleet  mm. liikenneväylien  pidon 
haasteet väestöltään kasvavilla  ja väestöään menettävillä  alueilla, tuotanto-
rakenteen muutosten vaikutukset, liikenteen  hallinnan  roolin muuttuminen 
osana liikenneväylien pitoa sekä liikenneinfrastruktuurin ympäristö-
kysymykset. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön  vuonna  2002  ilmestyneessä merenkulun 
strategiassa todetaan  mm.  että innovatiivisuus  on  alan kehitykselle olen-
naisen tärkeä sekä koulutuksessa että tutkimuksessa.  Koko meriklusterille 

 tulisi saada yhteinen tutkimuspoliittinen ohjelma  ja sen  seuranta, johon si-
toutuvat niin tutkimuslaitokset, tutkijat, teollisuus, muut rahoittajat kuin myös 
valtiovalta.  

2.3  Merenkulkulaitoksen  visio,  strategiset  päämäärät,  ja  kriittiset  me
-nestystekijät 

T&k-strategian ja  —toiminnan tulee tukea laitoksen visiota, strategisia pää-
määriä  ja avaintulosalueita.  Näitä  on  laitoksessa tarkasteltu  ja  määritelty 
neljän eri näkökulman kannalta, jotka ovat: 

•  Vaikuttavuus  ja  asiakkaat 
•  Palvelutaso  ja  laatu, prosessit  ja  tapa toimia 
• Osaaminen  ja  innovaatio 
•  Talous  ja kustannustehokkuus  

Visio tavoittelee yleistä hyvää niin kauppamerenkululle kuin muulle vesilii-
kenteelle tasavertaisesti.  Se  ei ota kantaa elinkeinopoliittisiin asioihin vaan 
tyytyy olemaan mandollisten elinkeinotukien operatiivinen toteuttaja.  
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Toiminnan keskeiset päämäärät ovat: 

•  Laatutason optimointi, jonka tarkoituksena  on  tuottaa yhteiskunnan 
haluamaa laatua 

• Kustannustehokkuus,  tavoitteena väylämaksun läpinäkyvyys  ja  hin-
tatason lasku suunnittelukauden aikana 

•  011a kansallisesti arvostettu laitos, mikä edellyttää suunnitelmaa, 
jolla laitoksen julkisuuskuva saadaan muokattua halutuksi 

Jotta laitos kokonaisuudessaan onnistuu  ja  valittu strategia toteutuu sekä 
lyhyellä aikavälillä että  koko TTS-kauden aikana  on  seuraaviin kriittisiin 
menestystekijöihin kiinnitettävä erityistä huomiota vuonna  2003:  

Johtamiseen panostaminen voimakkaassa muutoksessa 
-  Henkilöstön sitouttaminen  ja motivointi 
-  Määrätietoinen toimintojen eriyttämisen läpivienti  ja  uusien 

tehtävien resurssointi 
•  Tilaamisen osaamiseen liittyvät valmiudet  on  luotava kaikkien toi-

mintojen osalta nopeasti 
•  Muutoksesta huolimatta  on  saavutettava sovittu taloudellinen  tulos 

•  Hallinnollisten tukipalvelujen toimivuus  ja laskentajärjestelmä  ovat 
onnistumisen kannalta avainasemassa 

Edellä esitetyistä laitoksen johtamisen kannalta keskeisistä päämääristä  ja 
 tavoitteista  on  johdettu toimintokohtaiset avaintulosalueet, tavoitteet  ja  teh-

tävät. Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan pitää omalta osaltaan saumatto-
masti tukea näitä johdon asettamia tavoitteita.  

2.4  Kansainvälinen tutkimus-  ja  kehittämistoiminta  

Merenkulku  on  hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä edellyttää laitokselta 
tiivistä yhteistyötä muiden  maiden  ja  kansainvälisten järjestöjen kanssa  ja 

 osallistumista erilaisiin tutkimus- kehittämisprojekteihin. Varsinkin turvalli-
suuteen  ja  ympäristöön liittyvät  asiat ja  niiden kehittäminen ovat jatkuvasti 
esillä. Merenkulkulaitoksen tulee omassa t&k-toiminnassaan kiinteästi seu-
rata yleistä kehitystä  ja  pyrkiä myös vaikuttamaan kansainvälisiin suosituk

-sun  ja  määräyksiin. 

EU:n  myötä  on  tullut ja  tulee uusia säännöksiä, jotka laitos joutuu myös tut-
kimus-  ja kehittämistoiminnassaan huomioimaan.  Toisaalta EU:n kautta voi 
olla mandollista saada rahoitusta merkittäviin tutkimushankkeisiin, jotka tu-
kevat esim. EU:n pohjoisen ulottuvuuden merenkulkua. Tällainen kohde 
voisi olla esim. Itämeren alueen liikenteen hallinta  ja jäänmurtotoiminta.  

Jos  EU:n tutkimusrahoja  halutaan laajemmin hyödyntää,  se  edellyttää, että 
Merenkulkulaitos selvittää riittävällä tarkkuudella rahojen saamisen edelly-
tykset  ja  ottaa ohjelmia  ja  hankkeita valmistellessaan tämän huomioon.  
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3.  TUTKIMUS-  JA  KEHITTÄMISTOIMINNAN SUUNTA  JA 
PAINOPISTEALUEET 

3.1 Painopistealueet  

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan  painopisteiden  valinnoissa keskeinen asia 
 on  Merenkulkulaitoksen toimintaympäristössä  vaikuttavien muutosten ha-

vainnointi, analysointi  ja  mandollisimman realististen johtopäätösten teke-
minen tulevista  kehityssuunnista,  jotta tutkimus-  ja  kehitystoimintaa voidaan 
suunnata tukemaan toimintojen kehittämistä. Näin laitos voi riittävästi en-
nakoida  ja  varautua tapahtuvien muutosten vaikutusten hallintaan.  

T&k-toimintaan vaikuttavia muutoksia  toimintaympäristössä  ovat  mm: 

 • Logistiikkaketjujen  sujuvuuden merkityksen korostuminen  
• Alusliikenteen  lisääntyminen Suomenlandella  
•  Teknologian  voimakas kehittyminen, erityisesti  ICT-alalla 

 •  Saimaan kanavan vuokra-ajan loppuminen  

•  Liikennettä koskevat säännökset enenevässä määrin  EU:sta 

EU:n  laajeneminen  Baltiaan 

•  Terrorismin torjunta  
• Ympäristöarvojen  kasvava merkitys  
• Ilmastolliset  muutokset (pitemmällä ajalla) 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi merkittävä tämän hetken asia  on  lai-
toksen uudelleen  organisointi,  jossa  viranomais-  ja  tuotantotehtävät eriyte-
tään  toisistaan. Siitä seuraa, että molemmissa organisaatioissa asiakas

-lähtöisen palvelutuotannon  kehittäminen tulee  korostumaan.  Tämä  on  suuri 
lähiajan haaste myös tutkimus-  ja  kehittämistoiminnalle.  

Liikenne  ja  viestintäministeriö  ohjaa  väylälaitosten  toimintaa  mm.  vaikutta-
vuustavoitteilla,  

jotka koskevat  mm.  liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta, alueellista  ja  sosi-
aalista tasa-arvoa  ja  ympäristövaikutuksia.  Näiden tavoitteiden toteuttami-
sessa  Merenkulkulaitoksen tilaajaorganisaaation  tehtävänä  on  muuntaa ne 

 hankittavien  tuotteiden  ja  palvelujen  toiminnallisiksi  laatu-, tuote-  ja  palvelu
-vaatimuksiksi.  

Palvelujen, tuotteiden  ja  materiaalien tekninen kehittäminen siirtyy enene-
vässä määrin tuotanto-organisaation  ja  alan muiden  toimijoiden  vastuulle. 
Tuleva kilpailutilanne oman tuotannon  ja  muiden  toimijoiden  kesken koros-
taa tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan tärkeyttä, jotta kilpailutilanteessa  me

-nestyttäisiin. Tilaajaorganisaation  tulee kuitenkin varmistua siitä, että "vai-
kutukset  - tuotevaatimukset -  tekniset vaatimukset" -ketju toimii  ja sen  takia 

 sen  tulee osallistua, varsinkin  eriyttämisen  alkuvaiheessa, tiiviissä yhteis-
työssä tuotannon  ja  alan muiden  toimijoiden  kanssa myös tähän  kehittä-
mistyöhön. 
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Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan  painopistealueiksi  on  johdettu seuraavat:  

1. Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen  liikennelogistista  jär-
jestelmää  

2. Prosessit  ja  tuotekehitys  
3. Turvallisuus  ja  ympäristö  
4. Merenkulun  toimintaympäristö  ja  vesiliikenteen  edistäminen  
5. lOT-alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen  

Koko  t&k-toiminnan  vuotuiseksi rahoitukseksi  on  arvioitu  2  milj.  euroa,  mikä 
luku  on  saatu laitoksen johdon antamien  painotusten  ja  alustavien hanke- 
ehdotusten kautta.  Se  vastaa viime vuosien tasoa, kun otetaan huomioon 
vielä meneillään olevat rakenteelliset uudistukset, jotka vaativat oman  ke-
hityspanoksen.  Taso  on  noin  1,2  %  laitoksen  kokonaiskustannuksista,  mitä 
voidaan pitää  vertailukelpoisena  muiden liikenne-hallinnon organisaatioiden 

 t&k-rahoituksiin.  

Kuvassa  3 on  esitetty  t&k-toiminnan rahoituksen,  2  milj.  euroa,  jakautumi-
nen vuonna  2003  eri  painopistealueille  siten, että myös aikaisemmin käyn

-nistyneet  hankkeet ovat mukana. Näiden jatkuvien hankkeiden osuus  on 
700 000  euroa  eli  35  % kokonaisrahoituksesta.  Kunkin  painopistealueen 
rahoitusosuudet  eivät suoraan kerro alueen tärkeydestä,  sillä  esim.  panos

-tukset lOT-alan kehittämiseen vaativat paljon ulkopuolelta  hankittavia  hen
-kilöresursseja,  laitteita  ja  pilotointia,  kun taas  esim. toimintaympäristön  tut-

kiminen vaatii lähinnä  henkilöresursseja. 

Vesitieverkon  kehittäminen osana 
liikennelogistista järjestelmää  (20  %)  

Prosessit  ja  tuotekehitys  (20  %)  

Turvallisuus  ja  ympäristö  (15  %) 

Vesiliikenteen toimintaympäristö  ja 
 vesiliikenteen  edistäminen  (10  %)  

CT-alan mandollisuuksien 
hyödyntäminen  (40  %)  

0,0 	0,2 	0,4 	0,6 	0,8 	1,0  

milj.  euroa  

Kuva  3  Tutkimus-ja kehittämishankkeiden  rahoituksen tavoitteellinenjakautumi-
nen painoalueittain vuonna  2003.  Aikaisempina vuosina aloitettujen 
hankkeiden osuus  on  esitetty rasteroituna.  
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3.2  VESITIEVERKON  KEHITTÄMINEN OSANA SUOMEN 
 LIIKENNELOGISTISTA  JÄRJESTELMÄÄ  

Meriliikenneyhteydet  ovat olennaisen tärkeitä Suomen taloudelle. Yhteyksi-
en kehittämisessä  on  otettava huomioon kansallinen,  EU- ja  maailmanlaa-
juinen taso  mm. EU:n lUkennepolitiikan  ja teknologian  kehityksen vuoksi. 
lnfrastruktuurin tulee vastata käyttäjien tarpeita, nykyisen navigointiteknii

-kan  vaatimuksia sekä olla taloudellisesti ylläpidettävissä. Lisäksi tarvitaan 
tarkat  ja ajantasaiset  tiedot väyläinfrastruktuurista, jotta kehittäminen  on 

 hallittua  ja luotettavalla  pohjalla. 

Merenkulkulaitoksen  tehtävä oman alansa asiantuntijana  on  tuoda julki 
oma, eri asiakkuusryhmien tarpeisiin perustuva perusteltu asiantunti-
janäkemys väyläpalvelujen tarvittavasta laajuudesta, määrästä  ja  laadusta 
sekä osoittaa  ja  perustella toimintansa optimaalisuus  ja  järkevyys. Lisäksi 
Merenkulkulaitoksen  on  asiantuntijana pystyttävä yhä paremmin, monipuo-
lisemmin  ja havainnollisemmin  arvioimaan  ja  kuvaamaan väylähankkeiden 

 ja  erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta eri lUkennepoliittisten tavoitealu-
eiden suhteen sekä hyötyjen  ja  haittojen kohdistumista eri osapuoliin (väy-
lä-  ja alusturvallisuus, ympäristövaikutukset,  veneily, jne.). 

Laskennallisten tunnuslukujen rinnalle  on  tarpeen kehittää uusia toiminnan 
 ja  toimenpiteiden vaikuttavuuden indikaattoreita  ja kuvaustapoja,  minkä li-

säksi vaikutus-tarkastelut tulee kehittää kiinteäksi osaksi suunnittelupro-
sessia  ja  päätöksenteon työkaluksi. Menetelmien kehittämisen rinnalla ko-
rostuu tarve kehittää vaikutusten kuvausta ymmärrettävämmäksi. 

Tutkimusalueella  on  olennaista laaja yhteistyö yli  koko liikennesektorin ja 
 läpi  koko logistisen  ketjun, jotta  on  mandollista arvioida erityyppisten toi-

menpiteiden vaikuttavuutta suhteessa toisiinsa. 

Tavoitteena  on  löytää sekä tehokkain mandollinen vesiliikenteen kokonai-
suus kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla että kohdentaa toimet 
mandollisimman tehokkaalla tavalla  koko liikennejärjestelmän  tasolla.  

3.3  Prosessit  ja  tuotekehitys  

Asiakaslähtöinen  tuotteiden, palvelujen  ja  prosessien määrittäminen, ku-
vaaminen  ja  jatkuva kehittäminen osana toiminta-  ja laatujärjestelmää  on 

 sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioiden menestymisen edellytys. 

Tilaaja-organisaatiossa  on  tärkeää asiakashallintaprosessien kehittäminen, 
siten että toiminnat kohdistetaan yhteiskunnan kannalta oikein  ja  tehok-
kaasti  ja  kehitetään yhteiskunnan tarpeista lähteviä tuotteita  ja  palveluja. 
Näiden palvelujen  ja  tuotteiden kehittäminen siirtyy enenevässä määrin 
tuotannolle  ja  muille toimijoille, kun taas tilaajapuolella korostuu hankinta- 
toimintojen kehittäminen. Tämä edellyttää hankintaprosessin hallitsemista 
niin, että tunnetaan markkinat  ja  erilaiset tilaamisen muodot sekä näitä kos-
kevat säännökset, jotta kaikkia eri muotoja voidaan erilaiset markkinatilan - 
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teet  huomioiden käyttää hyödyksi. Toiminta-  ja laatujärjestelmän luonnilla ja 
käyttöönotolla selkeytetään  toimintatapoja  ja sitoutetaan  henkilöstö kaikilla 
tasoilla. 

Tuottaja-organisaatioissa asiakaslähtöisten tuote-  ja palvelupakettien  ke-
hittäminen  on  välttämätöntä, jotta yleensä voidaan toimia tuottajina. Tuot-
teiden, toimintojen  ja tuotantoprosessien  kehittäminen lähtee siitä, että toi-
minnan pitää olla kilpailukykyistä myös avoimilla markkinoilla. Ainoastaan 
tällä periaatteella voidaan organisaation olemassaolo  ja  henkilöstön asema 
turvata kestävällä tavalla. Laatu-  ja toimintajärjestelmien  kehittäminen, 
käyttöönotto  ja  henkilöstön sitouttaminen ovat perusedellytyksiä, jotka ensi 
tilassa saatetaan kehityksen  alle.  

Tilaaja-  ja tuottajaorganisaatioiden  prosesseja  ja  tuotteita kehitetään  ja 
 testataan tiiviissä yhteistyössä niin kauan kuin ollaan samaa organisaatiota. 

Tästä hyötyvät molemmat osapuolet  ja  se  edesauttaa rakentavan yhteis-
työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.  

3.4  Turvallisuus  ja  ympäristö  

Vesillikenne  on  turvallinen  ja ympäristöystävällinen lilkennemuoto.  Kuiten-
kin siinä  on  olemassa suuria turvallisuus-  ja ympäristöriskejä,  mikä asettaa 
tutkimus-  ja kehittämistoiminnalle  haasteita tunnistaa  ja  löytää keinoja riski-
en  vähentämiseen  ja eliminoimiseen.  Tarvitaan  koko  ajan uutta  ja  tarkem-
paa tietoa todellisista vaikutuksista, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä  mm. 

 tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, telakoiden  ja  kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. EU:n liikennepoliittisiin linjauksiin sopeutuminen edellyttää myös 
tietoa Suomen erityispiirteistä. 

Alus-  ja navigointiturvallisuuden  toimivuus  ja  niiden kehittäminen  on  kes-
keinen  osa Merenkulkulaitoksen  toimintaa. Erityisesti riskialttiiden kuljetus-
ten  lisääntyminen Itämeren alueella luo jatkuvia paineita turvallisuuden ke-
hittämiselle. Myös lisääntyvä matkustajaliikenne, Suomen talviolosuhteet, 
saariston vaikeakulkuisuus  tai erikoisolosuhteet  sekä jatkuvasti kehittyvä 
kansainvälinen säännöstö edellyttävät, että turvallisuusasiat ovat jatkuvasti 
esillä  ja  niitä kehitetään  koko  ajan.  

On  tärkeää kehittää turvallisuusasioita kokonaisuuksina niin, että alusten 
rakenteelliset  ja  inhimilliset tekijät, turvallisuusmääräykset, väylärakenteet 
sekä navigointi-  ja  ohjaus-järjestelmät ovat keskenään hyvin koordinoitu. 

Navigointijärjestelmien  ja  liikenteen ohjauksen kehittäminen uutta ICT-alaa 
hyödyntäen  ja  yhteistyössä naapurimaiden kanssa antaa aivan uudet mah-
dollisuudet alusten seurantaan  ja  ohjaamiseen  ja  sitä kautta parempaan 
riskien hallintaan  koko  Itämeren alueella. 

Kotimaisen  ja  kansainvälisen ympäristösäännöstön yhä kiristyvät vaatimuk-
set edellyttävät, että Merenkulkulaitos  on  omalta osaltaan mukana alan ke-
hittämis-  ja  tutkimustoiminnassa.  
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3.5  Merenkulun toimintaympäristä  ja vesillikenteen  edistäminen 

Toimintaympäristön  tunteminen  on  laitoksen toiminnan kannalta välttämä-
töntä. Siihen liittyvien muutosten analysoinnilla  ja vesiliikennetoimintojen 

 tulevien mandollisuuksien  ja  uhkien hahmottamisella varmistetaan, että  ye-
siliikennettä  voidaan edistää  ja sen  mandollisuuksia täysimääräisesti hyö-
dyntää myös tulevaisuudessa. 

Erityisesti asiakaslähtöisten logistiikkaketjujen korostuminen edellyttää eri 
liikennemuotojen välistä saumatonta, kestävällä pohjalla olevaa, yhteistyö-
tä. Suomenlanden liikenteen voimakas lisääntyminen erityisesti öljykulje

-tusten  osalta aiheuttaa merkittäviä turvallisuus-  ja ympäristöriskejä. Baltian 
 maiden  tuleva  EU -jäsenyys tuo uuden kilpailutilanteen Suomelle Venäjälle 

suuntautuvassa transitoliikenteessä. Saimaan kanavan vuokra-ajan päät-
tymiseen liittyvät selvitykset  ja  vaihtoehtojen analysoinnit ovat ajankohtai-
sia, jotta ajoissa tiedetään  ja  osataan varautua tulevaan tilanteeseen. 

Ilmastolliset  muutokset ovat todennäköisiä pitemmällä tähtäimellä, mutta 
niiden vaikutuksia tulee mandollisuuksien mukaan ennakoida esim. Sai-
maan kanavan jatkokehittelyssä  ja jäänmurtoon rakennettavien monitoi-
mialusten  suunnittelussa. 

Päävastuu toimintaympäristömuutosten huomioimisella liikennepoliittisiin 
linjauksiin  ja  sitä kautta vesiliikenteen edistämiseen  on  Liikenne-  ja  viestin-
täministeriöllä. Merenkulku-laitoksen tulee aktiivisesti seurata kehitystä  ja 

 toimia joillakin aloilla kehityksen edistäjänä. Yhteistoiminta tutkimuslaitosten 
 ja  alan yksityisen  sektorin  kanssa  on  välttämätöntä. 

Tulevaisuuden liikennemäärien ennakoinnit  ja väyläkohtaiset jakautumat 
 sekä liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistuminen ovat tärkeitä kehittä-

misalueita. Näillä edesautetaan omalta osaltaan  koko liikennesektorihallin
-non  kehittämistä  ja  mandollisia uudelleen järjestelyjä.  

3.6  ICT-alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen 

lOT-alan uusilla mandollisuuksilla voidaan parantaa  mm.  turvallisuutta, 
nostaa palvelutasoa  ja  alentaa kustannuksia vaikuttaen siten Merenkulku- 
laitoksen kaikkiin toimintoihin  ja  niiden asiakkaisiin. Uusiin ratkaisuihin  on 

 tarvetta myös järjestelmien kansainvälisen yhteneväisyyden vuoksi. 

lOT-alan eli tieto-  ja tiedonsiirtotekniikan  soveltamista meriliikenteeseen 
kutsutaan myös meriliikenteen telematiikaksi. Telemaattiset järjestelmät 
ovat  osa  meriliikenteen infrastruktuuria  ja  ne palvelevat sekä Merenkulku- 
laitoksen omaa toimintaa että asiakkaita. Tyypillisiä merenkulun telemaatti

-sia  järjestelmiä ovat  mm. navigointi-  ja  informaatio-järjestelmät, turvalaittei
-den  ja  kanavien kaukokäyttö-  ja vatvontajärjestelmät, väylänhoitojärjestel-

mät,  elektronisten merikarttojen jakeluun liittyvät järjestelmät  ja  meriliiken-
teen tietojärjestelmät.  
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Yhteinen piirre kehittyneemmille telemaattisille  ja  muille hallintajärjestelmille 
 on,  että olemassa olevista tietovarastoista kootaan, yhdistellään  ja  muoka-

taan suurempia loogisia kokonaisuuksia. Samalla pyritään kohti parempi-
laatuista  ja helppokäyttöisemmässä  muodossa olevaa tietoa, joka kootaan 
lähellä tiedon alkulähdettä  ja  vain  kerran. 

Telematiikka  on  merenkululle tärkeää, koska  sen  avulla voidaan sekä lisätä 
merenkulun turvallisuutta että parantaa  sen  tehokkuutta. Vaikutus kuljetus-
logistiikkaan  ja  siihen liittyviin toimintoihin  on  erityisen suuri, koska kuljetus- 
ketju  on  pitkä  ja monivaiheinen ja  vaikutukset kertaantuvat läpi  koko  ketjun, 
nopeampina  ja  halvempina kuljetuksina. Tehokas kuljetus-ketju  on  tärkeä 
kansantaloudellinen kilpailukeino.  Suomi on  kansallisen merenkulun  tele-
matilkan  kehittämisessä maailman kärjen tuntumassa. Siellä pysyminen 
vaatii kuitenkin jatkuvia t&k-panostuksia. 

Hyvin tärkeä  CT-alan mandollisuuksien hyväksikäytössä  on  sähköisen asi-
oinnin kehittäminen, niin että asiakkaat mandollisimman pitkälle voivat asi-
oida internetin kautta. Tämä tukitoiminto palvelee laitoksen kaikkia toimin-
toja  ja  tulee huomioida t&k-ohjelmia  ja  hankkeita suunniteltaessa.  
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4. T&K-TOIMINNAN  STRATEGISET  PROJEKTIT  JA  TEEMAT 

Strategiseksi projektiksi voidaan nimetä tutkimuskokonaisuus, jolla  on Me-
renkulkulaitoksen  toiminnan kannalta huomattavan suuri merkitys  ja  jonka 
kokonaiskustannukset ovat merkittävät. Ennen  strategisen projektin  käyn-
nistämistä tehdään esiselvitys, jossa tutkittava ongelma hahmotellaan riittä-
vän kattavasti, asetetaan  projektin  tavoitteet  ja  selvitetään  sen  vaatimat re-
surssit. Projektille valitaan kokopäivätoiminen vetäjä.  

Strategiset  tutkimus-  ja kehittämisteemat  koostuvat useiden toimintojen tar-
peista. Teemat voivat sisältää useita aiheeseen liittyviä hankkeita. Kullekin 
teemalle nimetään vastuuhenkilö, joka raportoi toiminnasta  ja  tuloksista  ra-
portointijärjestelmän  mukaisesti. 

Strategiseksi projektiksi  on  valittu Tiedonhallinnan kehittäminen, joka tukee 
kaikkia painopistealueita. Strategisiksi teemoiksi valitut Alus-  ja navigointi

-turvallisuus sekä Meriliikenteen telematiikka tukevat pääasiassa Turvalli-
suus  ja  ympäristö-  ja lOT-alan hyödyntäminen- painopistealueita.  

4.1  Strateginen projekti: Tiedonhallinnan kehittäminen 

Tiedonhallinnan  kehittäminen  on  osa Merenkulkulaitoksen koko  toiminnan 
kehittämistä, jossa  ensin  määritellään toiminnot,  ja  sitten tieto  ja  tiedon hal-
linta valjastetaan tukemaan näitä toimintoja. Tiedonhallinnalla hyödynne-
tään, ylläpidetään  ja  kehitetään Merenkulkulaitoksen tietovarastoja, tieto- 
järjestelmiä  ja tietopalveluja  sekä näitä tehtäviä ohjaavia toimintoja. 

Tiedonhallinnan  kehittämiseen kuuluu  mm: 

•  Toimintojen menestystekijöistä lähtevät hankkeet 

• Merenkulkulaitoksen  toimintojen  ja  tulosyksiköiden yhteisten palve-
lujen kehittäminen 

• Tietopalvelujen  kehittäminen 

•  Atk- infrastruktuurin kehittäminen 

•  Viestintä-  ja ryhmätyövälineiden  kehittäminen 

• 	Ulkoisille  asiakkaille tarkoitettujen palvelujen kehittäminen  

Strategisen projektin  tavoitteena  on  laatia tiedonhallinnan strategia (pää-
määrät, tavoitteet, keinot, resurssointi, ohjaus) ohjaamaan tiedon  hallinnan 

 kehittämistä TTS-kaudella sekä 

kehittämis-  ja toimenpideohjelma,  jossa esitetään keskeisimmät hankkeet 
toiminnoittain. Tiedonhallinnan strategialla tuetaan  ja  varmistetaan Meren-
kulkulaitoksen  vision  ja strategioiden  toteutumista.  
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4.2  Strateginen teema: Alus-  ja  navigointiturvallisuus  

Alus-  ja navigointiturvallisuuden  toimivuus  ja sen  kehittäminen  on  keskei-
nen  osa Merenkulkulaitoksen  toimintaa, joita tämän aiheen alueella ovat 

 mm:  

•  Turvallisen  ja  sujuvan päivittäisen liikennöinnin varmistaminen, 
•  Riittävän laatutason varmistaminen talvimerenkulun avustamisessa 
• Väylien kunnon parantaminen, 
• Luotsauksen  ja linjaluotsauksen  sujuvan  ja  turvallisen toteuttamisen 

varmistaminen, 
•  Riittävän liikenteenohjauksen  ja  seurannan ylläpitäminen, 
•  Kansallisesti  ja  kansainvälisesti hyväksytyn alusturvallisuuden var-

mistaminen, 
• Navi-strategian  loppuun saattaminen, 
•  Riittävän alusturvaliisuustason varmistaminen mitattuna usealla eri 

mittarilla  

On  tärkeää kehittää asioita kokonaisuuksina niin, että alusten rakenteelliset 
 ja  inhimilliset tekijät, turvallisuusmääräykset, väylärakenteet sekä navigoin

-ti-  ja ohjausjärjestelmät  ovat keskenään hyvin koordinoitu.  

Strategisen  teeman tavoitteena  on  laatia navigointi-  ja väyläturvallisuutta 
 koskeva tutkimus-  ja  kehittämisohjelma  ja  toteuttaa siihen sisällytetyt hank-

keet. Teemaan kuuluvia aihealueita ovat  mm:  

• Alusliikenteen riskianalyysien  kehittäminen, 
• Alusturvallisuus, 
•  Onnettomuuksien ehkäisy, 
• Talviliikenteen  kehittäminen, 
•  Alusten käyttäytyminen väylällä, 
• Väylätöiden  ja  väylien ympäristävaikutusten arviointi, 
• VTMIS, 
•  Kanava-automaation kehittäminen, 
• Navi-strategian ja Navi—laatujärjestelmän  toteutus,  ja 
• Turvalaitteiden laitetekniikan  kehittäminen. 
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4.3  Strateginen teema: Meriliikenteen telematiikka 

Meriliikenteen telematiikka  on  tieto-  ja  tiedonsiirtotekniikan  soveltamista 
meriliikenteeseen, johon luetaan kuuluvaksi myös satamat  ja  merenkulun 
tavarantoimitusketj un  log  istlikka Telemaattiset  järjestelmät vaikuttavat  koko 

 kuljetuslogistlikkaan  lisäämällä turvallisuutta  ja  tehokkuutta. Tyypillisiä me-
renkulun telemaattisia järjestelmiä ovat: 

• Radionavigaatiojärjestelmät, esim. DGPS 
• Turvalaitteiden  ja  kanavien kaukokäyttö-  ja  valvontajärjestelmät 
• Väylänhoitojärjestelmä VHJ 
•  Elektronisten merikarttojen (ENC) jakeluun liittyvät järjestelmät 
• VTS, VTMIS, AlS,  SRS  
•  Meriliikenteen tietojärjestelmät, kuten PortNet, PilotNet, IBNet,  SHIP 

 • 	PortNetin käyttömandollisuus  liikkuville käyttäjille 
•  Erilaiset radiojärjestelmät, kuten rannikkoradio, matkapuhelin, 

VIRVE, kaukokäyttöinen  VHF -verkko  

Strategisen  teeman tavoitteena  on mm.  meriliikenteen telematiikkaohjel-
maan sisältyvien tutkimus-  ja  kehittämishankkeiden päivitys  ja  niiden to-
teuttaminen.  

4.4  Muut tutkimus-ja kehittämishankkeet 

Strategisten  projektien  ja  strategisiin teemoihin  sisältyvien tutkimus-  ja  ke-
hittämis-hankkeiden lisäksi  on  paljon muita hankkeita, jotka ovat  strategian 

 mukaisia, eli tukevat valittuja painopistealueita  ja  jotka  on  hyväksytty laitok-
sen vuosittaiseen tutkimus-  ja  kehittämisohjelmaan.  Nämä hankkeet tuke-
vat eri toimintojen kehittämistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näiden 
hankkeiden kustannukset ovat noin  2/3  koko  t&k-toiminnan vuotuisesta ke-
hyksestä.  
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5.  T&K-TOIMINNAN OHJAUS, ORGANISOINTI  JA  RAHOITUS  

5.1  T&k-toiminnan ohjaus 

Toimintaympäri stö 

MKL:n  visio, strategia, kriittiset  menestystekijät 

T&k-paiopisteaet  

Strateginen projekti 	Strategiset  teemat  I  Muut  t&k-hankkeet  

Kuva  4  Periaatekuva  tutkimus-ja  kehittämistoiminnan ohjauksesta Merenkulku- 
laitoksessa 

Tutkimus-  ja  kehittämisstrategian  ja  -  ohjelman lähtökohtana ovat  koko 
 laitoksen  vision  ja strategian  toteuttaminen. Erityisen tärkeitä ovat pitkän ai-

kavälin kriittiset menestystekijät,  sillä  näihin voidaan vaikuttaa oikealla tut-
kimus-  ja  kehittämistoiminnalla.  

Laitoksen visioiden  ja  strategioiden  pohjalta johto määrittelee painopiste- 
alueet, joihin pääosa tutkimusresursseista suunnataan haluttuun tavoittee-
seen pääsyn varmistamiseksi. Vuosittainen t&k-ohjelma perustuu hyväk-
syttyyn strategiaan  ja  toiminta priorisoidaan painopistealueille  ja  strategisille 

 han  kkei  Ile.  

Tutkimus-  ja  kehittämisstrategia  ja  -  ohjelma päivitetään vuosittain osana 
 strategisen  ohjauksen vuosisuunnittelun aikataulua. Laitoksen johto päättää 

rahoituskehyksistä, toiminnan painotuksista sekä strategisista projekteista 
 ja  teemoista. 
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5.2  Toiminnan  organisointi  

Tutkimus-  ja kehittämistoimintaa  ohjataan valtakunnallisesti, mikä huomioi-
daan toiminnan sisäisessä organisoinnissa. Käynnissä olevien organisaa-
tiomuutosten johdosta vuoden  2003  aikana erotetaan sisäisten tuotanto- 
organisaatioiden (tulevat liikelaitokset)  ja  muun merenkulkulaitoksen tutki-
mus- kehittämistoiminta toiminnallisesti  ja rahoituksellisesti  toisistaan. 

Laitostason koordinoinnilla  varmistetaan, että  koko  laitoksen kehittämisen 
 ja  menestymisen kannalta tärkeät hankkeet valmistellaan  ja  toteutetaan 

koordinoidusti eri toimintojen kesken, niin että väItetään päällekkäisyydet 
samoilla aihealueilla. Toimintojen vastuulla  on  luonnollisesti pelkästään 
omaan toimintaan kohdistuva kehittäminen. Toiminnot huolehtivat  ja  vas-
taavat siitä omien resurssiensa  ja  tarpeittensa puitteissa ilman että aiheet 
sisältyvät laitostason ohjelmaan. Jotta toimintojen kehittämishankkeet pää-
sevät laitostason ohjelmaan  ja  yhteisen rahoituskehyksen piiriin,  se  edel-
lyttää, että hankkeet ovat tutkimus-  ja kehittämisstrategian  mukaisia  ja  ne 
toteuttavat toiminnan kriittisiä menestystekijöitä. 

Merenkulkulaitoksen  tutkimusta  ja  kehittämistä koordinoimaan nimetään 
koordinaattori. "Liikelaitokset" hoitavat oman tutkimus-  ja kehittämistoimin-
tansa  itsenäisesti, mutta tiivis yhteistyö viranomaispuolen kanssa  on  tärke-
ää  ja  välttämätöntä, varsinkin siirtymävaiheen aikana  ja  meneillään olevissa 
yhteisissä hankkeissa. Ennen  strategisten  projektien  ja  teemojen käynnis-
tämistä niistä tehdään esiselvitys, jossa tutkittava ongelma hahmotellaan 
riittävän kattavasti, asetetaan ohjelman tavoitteet  ja  selvitetään  sen  vaati-
mat resurssit. 

Laitoksen johto päättää strategisista projekteista  ja teemoista,  joille osoite-
taan rahoitus päältä pois periaatteella. Strategisille projekteile valitaan 
päätoimset vetäjät  ja teemoille teemavastaavat,  jotka tekevät projektisuun-
nitelman  ja teemaohjelman.  Rahoitus myönnetään  sen  jälkeen, kun johto 

 on  ohjelmat hyväksynyt. 

Muille tutkimus-  ja kehittämishankkeille  varataan rahoitus yhteisestä kehyk-
sestä hanke-esitysten perusteella. T&k-toiminnan koordinoinnista vastaava 
johtaja  tai  hänen delegoimansa henkilö päättää hankkeen rahoituksesta 
ottaen huomioon koordinaattorin arvion hankkeesta. Hanke voidaan hyväk-
syä tutkimus-  ja kehittämisohjelmassa  toteutettavaksi,  jos  se  toteuttaa t&k

-strategian  painotuksia. 

Kaikista tutkimus-  ja kehittämishankkeista  täytetään hankekortti, jossa esi-
tetään hankkeen perustelut, tavoitteet, saavutettavat hyödyt sekä toteutus- 
tapa-  ja  kustannukset. Tämä  on  edellytyksenä rahoituspäätökselle. T&k-
koordinaattori huolehtii, että hankekorttien hallintajärjestelmä  on asianmu-
kainen  ja  tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Toiminnan edistymisestä  ra- 
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portoidaan  johdolle puolivuosittain.  Strategisten  hankkeiden vastuuhenkilöt 
raportoivat omien hankkeidensa  ja t&k-koordinaattori  muiden hankkeiden 
osalta. 

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategian  toteutumisesta teh-
dään arvio vuosittain normaalin  ITS  -  kierron mukaisen tarkistamisen yh-
teydessä. Strategisista hankkeista tehdään arvio niiden päätyttyä, yli  3- 
vuotisissa ohjelmissa myös ohjelman puolessa välissä. Koordinaattori vas-
taa  strategian ja  ohjelmien valmistelusta yhteistyössä toimintojen kanssa 
sekä osaltaan tutkimus-  ja kehittämis-toiminnan kokonaistoteutuksesta,  ta-
loushallinnosta ja raportoinnista.  

5.3 Tutkimusyhteistyö  ja  tapa toimia 

Merenkulkulaitos  tilaa tutkimus-  ja kehittämisprojektit tutkimuslaitoksilta, 
korkeakouluilta ja  konsulteilta. Laitoksen oma työ koostuu pääosin tutkitta-
vien ongelmien määrittelystä, projektien tilauksista, töiden valvonnasta  ja 

 tulosten käytäntöön viemisestä. Töitä tilattaessa kiinnitetään huomiota alan 
osaamisen kehittämiseen  mm.  verkottumisen,  tutkimus-yhteistyön  ja  opin-
näytetöiden avulla. Samalla tuetaan aktiivisesti tutkimuksen  ja verkostojen 
ja  yhteistyöhankkeiden muodostamista niin tutkimuslaitosten  ja  konsulttien 
kuin alan muiden toimijoiden suuntaan. Laitos osallistuu  EU-tutkimuksiin, 

 jos  ne sopivat strategiaan. Näihin tutkimuksiin mukaan haluavien tahojen 
 on  ensin  varmistettava Merenkulkulaitoksen rahoituspäätös ennen tarjouk-

sen tekemistä,  jos  laitoksen odotetaan osallistuvan  projektin  rahoitukseen. 

Merenkulkulaitos  jatkaa yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä  ja  niiden 
alaisissa työryhmissä siinä laajuudessa kuin  se  sopii laitoksen strategiaan. 

EU:n  tai  muulla ulkopuolisella rahoituksella tehtävät tutkimukset pidetään 
mandollisuuksien mukaan myös kokonaiskoordinaation piirissä, jotta väIte-
tään päällekkäiset tutkimukset omalla rahoituksella. Myös nämä ulkopuoli-
set tutkimukset voivat sitoa henkilöresursseja, joita mandollisesti tarvittaisiin 
omissa hankkeissa.  

5.4 Tutkimusohjel  masta ja  tuloksista tiedottaminen 

Tutkimusohjelma  ja  -raportit julkaistaan pääsääntöisesti Merenkulkulaitok
-sen  julkaisusarjassa. Julkaisuluetteloa levitetään internetin kautta, mikä  on 

 tärkeää, jotta ulkopuolinen yhteistyötaho  on  tietoinen sekä tulevista hank-
keista että pystyy hyväksikäyttämään  jo  tehtyjen tutkimusten tuloksia. 
Myös päällekkäistä tutkimusta voidaan vähentää hyvällä informaatiopalve

-lulla.  

20  



Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategia  

Laitoksen asiakas-  ja henkilöstälehdissä  kerrotaan lyhyesti uusista tutki-
muksista. Julkaisujen tiedot välitetään lisäksi sopiviin kansainvälisiin tieto-
kantoihin. Tarkoitus  on,  että tärkeimmät Suomessa tehdyistä tutkimuksista 
saadaan kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Tämän vuoksi julkaisuista teh-
dään englanninkieliset tiivistelmät. Merkittävimmistä tutkimuksista tehdään 
kokonaan englanninkielinen versio. Hankkeiden ohjelmoinnissa määritel-
lään tulosten käyttöön saattamiseksi tarvittavat toimet. Yleensä laaditaan 
painettu  tai  nettiin  sijoittuva julkaisu. Lisäksi myös muita tiedon  ja  osaami-
sen välityksen kanavia käytetään.  

21  



Lute 1  

Alustava t&k-ohjelma vuodelle  2003  

Tämä ohjelma  on  yhdistelmä  Merenkulkulaitoksen  yksiköiden esityksistä vuoden  2003  toiminta- 
suunnitelmaan.  

Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen liikennelogistista järjestelmää  

Hanke  Vast.  yks.  Kust 
arv.  Kesto  Kust.  v.  

2003 
Vastuu- 

yks./henk. 

Väylänpidon  kustannus-  ja suoriteseu- Väylänpito  20 000 2003 20 000  Jarmo Hartikainen 
rannan kehittäminen 

Alusten käyttäytyminen väylällä Väylänpito  50 000 2003-2004 30 000  Jarmo Hartikainen 

Väylien syvyyskäytännön muuttaminen Väylänpito  150 000 2003 150 000  Risto  Lång,  
Jarmo Hartikainen 

Väylähankkeiden  vaikuttavuuden arvi- Väylänpito  180 000 2003-2005 80 000  Jukka Valjakka 
oinnin  kehittäminen 

Vesiliikenteen  ulkoisten kustannusten Väylänpito  50 000 2003-2004 50 000  Jukka Valjakka  
(lähinnä päästöjen) arvottamisperustei - 
den  ja lähtötietojen  kehittäminen sekä 
kansainvälinen vertailuselvitys 

Yhteensä  330 000  

Prosessit  ja  tuotekehitys  

Hanke 
________________________________ 

Vast.  
yks.  

Kust 
arv.  Kesto Kust.  v.  

2003 
Vastuu- 

yks./henk. 
Itsepalvelusulkujen turvatunnistimen Väylänpito  10 000  Toimiva  10 000  Timo Kaartinen 
kehittäminen laitteisto 

kesällä  
2004 

Kaukovalvontalaitteiden  automaattinen Väylänpito  20 000  Asennettu  20 000  Timo Kaartinen 
seuranta  ja  hälytys helmikuus- 

sa  2003 

LED-sektoriloiston  kehittäminen Väylänpito  8 000  helmikuu  4 000  Timo Kaartinen  
2003. 

LEO-tutkimukset TTKK:lla Väylänpito  3 000  Valmis  3 000  Timo Kaartinen 
vuoden  
2003  lo- 
pussa 

SYVÄ  - Syvyystiedon välittäminen  me- Merikartoi-  280 000 2002-2003 150 000  Juha Tiihonen 
rikartoille  tus 

Poijuakku Väylänpito  10 000 2004 3 000  Timo Kaartinen 
Poijujen ankkuripaino Väylänpito  20 000 Suunnitel-  20 000  Mauno Alaluusua  

mat  valmiit  
30.6.2003 



Väylänpito 

Väylänpito 

Väylänpito 

Väylänpito 

Merikartoi
-tus 

Merikartoi
-tus 

Merikartol
-tus 

Merikartoi
-tus 

Merikartoi
-tus  

Järvi- 
Suomen 
merenkul-
kupiiri 
Järvi- 
Suomen 
merenkul-
kupiiri 
Järvi- 
Suomen 
merenkul-
kupiiri 
Järvi- 
Suomen 
merenkul-
kupiiri  

Mittausra- 
portti val- 

mis 
 30.6.2003  

Laite  on  ti-
lattu  ja  toi-
mitetaan 

tammikuun 
aikana. 
Koukku 

valmis kau- 
delle  2004  
Il -  V/ 2003 

 Vuosittain  

2003 - 
2005 

2003 - 
2004 

2003- 
2004 

2002-2003 

2003-2004 

2003-2004 

2003-2004 

2003-2004 

10 000 1111]iIII  Mauno Alaluusua 

4 000 

20 000 

115 000 

10 000 

350 000 

80 000 

60 000 

92 000 

20 000 

15 000 

25 000 

20 000 
 (ilman ko-

keilua) 

4 000 Timo Kaartinen 

15 000 Timo Kaartinen 

115 000 

10000 

100 000 

30 000 

20 000 

30 000 

10 000 

Vesa Mustonen 

Tiina Tuurnala 

Tiina Tuurnala 

 Rainer Mustaniemi 

Rainer Mustaniemi 

 Tiina Tuurnala 

Seppo Kykkä-
nen/Heikki Vakkila  

7 500 

12500 

10000 

Heikki  Vakkila 

Seppo Kykkänen 

Seppo Kykkänen 

584 000  

Reunamerkin  rakenteen kehittäminen 	I  

Uuden tuuligeneraattorityypin kokeile - 
minen 

Viittojen  hydraulinen nostokoukku 

Saimaan kanavan talviliikenteen kehit-
täminen 
Asiakastarvetutkimus (menkarttatuot

-teet) / Vesiliikenteen toimintaympäristö 
ja vesiliikenteen  kehittäminen 
Elektronisten merikarttojen (ENC) - 
tuotantoprosessin optimointi 
Merenmittausaineistorekistenen  kehitys 

Merenmittausmenetelmien  ja  prosessi-
en kehitys 
Sotilas nSector - Sotilasmerikarttojen 
tuotanto-  ja tiedonhallintajärjestelmä  
Kanavien automaation jatkohyödyntä

-minen  

Kanavien tekniset laitteet 

Pielisjoen  kanavien automatisointi 

Sulkuporttien tärmäyssuojien  kehittämi-
nen 

Yhteensä 



Turvallisuus  ja  ympäristö  

Hanke _____________________________ 
Vast. 

 yks. 
Kust 
arv.  Kesto  Kust.  v.  

2003  
Vastuu- 

yks.Ihenk.  
Alusten elektroniset  vika- ja häiriötilan- Merenkul-  yli  300 2004 112 000  Jukka  Häkämies  
teet kuosasto  000 

Jääluokkatutkimukset Merenkul-  93 000 2003 93 000 
kuosasto 

Laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden Merenkul-  Suomen Projekti  2 000  Jorma Kämäräinen 
monitorointi kuosasto  osuus  on  päättyy 

noin  2000  vuonna 
USD  2003  

vuonna  
2003 

Työvenesäännästö Merenkul-  65 000 2003  loppu/  15 000 Peter Kondratjeff 
kuosasto  alkuvuosi  

2004 

On-board Treatment of Ballast Water Merenkul- MKL: FIM  2001  -  4 037 
and Application of Low Sulphur Fuels, kuosasto  120 000 2003 
OBTOB / MARTOB Painolastiveden  kä- 
sittelytekniikoita  ja vähärikkistä  polttoai- 
netta koskeva tutkimus 
Merenkulkulaitoksen ympäristöjärjes- Väylänpito  100 000 2003— 80 000  011i  Holm 
telmä  2004 

Ruoppausmassojen  haitalliset aineet Väylänpito  20 000 9/2003 20 000  011i  Holm  

Väylien riskianalyysin kehittäminen Väylänpito  40 000 elok.2003  40 000  011i  Holm  

Yhteensä  366 037  

Merenkulun toimintaympäristö  ja  vesiliikenteen  edistäminen  

Hanke 
_____________________________ 

Vast. 
 yks. 

Kust 
arv.  Kesto  Kust.  v.  

2003 
Vastuu- 

yks./henk.  
Kotimaan rannikkoliikenteen  ja sisä- Väylänpito  35 000 2002-2003 25 000  Jouko Vuoristo 
vesililkenteen syöttökuljetusten  kehitty- 
minen  ja  mandollisuudet tulevaisuu- 
dessa 

Itämeren merenkulun kehitysnäkymät Väylänpito  120 000 2003-2005 60 000  Jouko Vuoristo 
Suomen merenkulun logistisen järjes- Väylänpito  60 000 2003-2004 30 000  Jouko Vuoristo 
telmän  arviointi 

Yhteensä  115000  



ICT-alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen  

Hanke _____________________________ 
Vast.  
yks.  

Kust 
arv.  Kesto  _________  

Kust.  
v. 2003  

Vastuu- 
yks.ihenk. 

Väylänhoidon  atk-järjestelmä  VHJ Väylänpito  200 000  testikäyt-  140 000  Timo Kaartinen  
töön elok.  
2002,  täy- 

dessä 
käytössä  

2004  alusta  

AIS-järjestelmän kehittäminen;  Säätie- Meriliiken-  10 000  suoritetaan  10 000 Mika  Imponen 
tojen  välittäminen  teen  ohjaus vuoden  

2003  aika- 
na  

AIS -järjestelmän kehittäminen;  DGPS- Meriliiken-  70 000  Aloitetaan  30 000  Kaisu Heikonen 
korjausten välittäminen  teen  ohjaus vuonna  

2003  

AIS-järjestelmän kehittäminen;  Graafi- Meriliiken-  15000 2003 15 000  Kaisu Heikonen  
nen/Web AIS-liittymä  teen  ohjaus  

Järjestelmäarkkitehtuuri; Liikennetieto- Meriliiken-  100 000  Käynnistys  50 000 Rolf  Bäckström  
järjestelmät  teen  ohjaus  2003,  val- 

mis  2004.  

Laadun hallinta;  DGPS-järjestelmän  Meriliiken-  40 000  aloitetaan  20 000  Kaisu Heikonen 
saatavuus  ja  luotettavuustilastoinnin  jat-  teen  ohjaus vuonna  
kokehitys  2003  

Liikennetietojärjestelmät; mobiilikäyttö Meriliiken-  31 000  Käynnistys  31000 Rolf  Bäckström  
teen  ohjaus  2003,  val- 

mis  2003.  
Liikennetietojärjestelmät;  Väylien  kul-  Meriliiken-  200 000  alkaa  100 000 Rolf  Bäckström  
kusyvyyden  hyödyntämisen automaatti-  teen  ohjaus vuonna  
nen seurantajärjestelmä  2003  
Suomenlanden  SRS  -  yhtenäisten toi- Suomen-  40 000  Tammikuu  40 000  Kari  Kosonen  
mintatapojen  kehittäminen landen  me- 2003  - tou- 

renkulkupii- kokuu  2003  
ri 

VTSNTMIS -  Suomen-  26 000  Tammikuu  26 000  Kari  Kosonen  
koulutussimulaattoriympäristön  suun- landen  me- 2003  - tou- 
nittelu renkulkupii- kokuu  2003  

ri  

Yhteensä  462 000  

Kaikki yhteensä 	 EUR  1 857 037  



Lute 2 

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämistoiminta  vuosina  2001-2002 

*) Toiminto,  Iota  hanke palvelee  
1 	= Vesiliikenteen toimintaympäristö  ja logistiikka  

2 	= Väylänpito  
3  = 	Merenmittaus  ja merikartoitus  
4  = 	Talvimerenkulkun avustaminen  

5  = 	Vesiliikenteen ohjausjärjestelmät  ja luotsaus  

6  = 	Alusturvallisuus  ja meriympäristön  suojelu 

Vuonna  2003  latkuvat  hankkeet  on  rasteroitu  luettelossa. 

Vastuuyksikkö  ja  hankkeen 
nimi  tai  aihealue 

)  Hankkeen kustannukset, euro 
Kust.arvio 	-__v. 2001 	v.2002  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilö/ 
 huomautuksia 

Kartta-  ja  väyläosasto:  

Suomen vesillikenteen päästöjen  1 16 700 20000 2001 E.  Saarinen 
ympäristökustannusten  hinnoittelu 
vaikutusselvityksissä  

Suomen  ja  ulkomaiden  välisen  1 8 400 8 400 2001 J.  Vuoristo 
meriliikenteen kasvunäkymät vuoteen  
2020',  päivitys  2001  

Merenkulkulaitoksen  tilastojen  1 42 000 13 200 2001 J.  Vuoristo  I  yhteishanke LVM:n 
analysoinnin  kehittäminen  (MARTINA) ta tilastotoimiston  kanssa:  KVs- 

tston  osuus  13000  

Satamasimulaatiomallin  demon 1 30 000 30 000 2002 J.  Vuoristo 
kehittäminen 

Kotimaan rannikko -ja  1 31 300 20000 1.3.2003 J.  Vuoristo 
sisävesiliikonteen syöttokuljetusten  
kehittäminen  ja  mandollisuudet 
tulevaisuudessa  

HIS  (Hydrographic  Information 3 30000 10 000 2003 M.  Jatkola  I  toimittaja  Novo 
System)  jatkokehitys  Meridian  Oy, EU:n  TEN-I  -  

ohjelma 

Kartantuotantojärjestelmän  3 790 000 370 000 200 000 2002 T.  Tuurnala 
kehtiyshanke (Karhisl nSector) 

Syvyystietojen  välittäminen  3 230 000 130 000 2003 J.  Tiihonen Ijärjestelmään liittyvä 
merikartoille  (SYVÄ) ohjelmointi teetetään laitoksen 

ulkopuolella 

Sotilasmerikarttojen  tuotanto-  ja  3 95 000 75 000 2002 T.  Tuurnala /  hanke toteutetaan 
tiedonhallintojärjestelmä  (Sotilas yheistyössä'  Merivoimien kanssa, 
nSector)  järjestelmän toteutus  Novo 

Meridian  Oy  

Elektronisen merikartta-airieiston  3 403 700 43 700 2001 J. Timonen  / EU:n  TEN -tukea 
tuotannon kehittäminen  (TEN-T)  

Varmistettujen  alueiden rekisterin  3 52 000 24 000 2001 K. Muinonen 
keskusrekisteriosa  (VARE) 

Haraussovellus  piirien  ja  konsulttien  3 75 000 3 400 2001 K.  Muinonen  
käyttöön (HASO) 

Monikeilainlaitteistojen  3 830 000 70 000 2001 S.  Mäkinen 
soveltuvuusselvitys  

Katamaraani monikeilainalus  3 200 000 100 000 15000 31 .5.2003 S.  Mäkinen  /  hankkeen alus-  ja 
laiteinv.  n. 1,4  milj. 

Lasermittauskokeilu  3 260 000 50 000 2001 J.  Laaksonen,  S.  Mäkinen 



Vastuuyksikkö  ja  hankkeen 
nimi  tai  aihealue 

Hankkeen kustannukset, euro 
Kust.arvio 	v. 2001 	v.2002  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilö/ 
 huomautuksia 

VARE:n jatkokehitys  3 25000 25000 31.10.2002 K.  Muinonen 

HASO:njatkokehitys  3 15000 15000 31.5.2002 K.  Muinonen 

Syvyyspistetietokannan jatkokehitys  3 10000 15.5.2003 R.  Mustaniemi  
(S2)  

Kiintopisterekisteri (KIRE)  3 15000 10000 31.12.2002 K.  Muinonen 

Merenmittauksen tilastointisovellus  3 5 000 5 000 2002 K.  Muinonen 

GPS-kompassin  soveltuvuus  3 15 000 10000 2 000 31.8.2003 J.  Varonen 
hyrräkompassin  sijaan 

RTK-GPS-mittaus lilkesensorin tueksi  3 10 000 5000 10200 31.5.2003 J.  Varonen,  S.  Mäkinen 

Saimaan kanavan lämmityskokeilu  2 84 100 101 000 2001 V.  Mustonen 

Saimaan kanavan  2 42 900 V.  Mustonen 
talviliikenneselvitykset 

Alusliikenteen  aalto-  ja  2 22 400 22 400 V.  Mustonen 
virtausvaikutukset  

Merkkien pintakäsittelyohjeet  2 42 000 21 200 2001 M.  Alaluusua 

Aurinkoenergiajääpoiju  2 4 200 8 400 2002 M.  Alaluusua  I A.  Bäckström  

Arktiset merirkenteet  2 5 000 2003 V.  Mustonen  I  VTT (Tekes) 

Väylärekisteri  2 117700 8 000 20000 2002 K.  Heiskari 

Väylänpidon  mittareiden kehittäminen  2 5 000 2002 J.  Hartikainen 

Hankeseurannan  kehittäminen  2 10000 2003 J.  Hartikainen 

Numeeristen aineistojen hallinta  2 5 000 2002 U.  Hartikainen 

Väylä-  ja satamahankkeiden  2 16 700 3 300 2001 U.  Hartikainen 
vaikutukset  ja lupaprosessit 

Turvataitteiden kaukovatvontaserveri  2 20 000 2 000 100 2004 T.  Kaartinen  

LED -sektoriloisto  2 50 000 200 15 000 2004 T.  Kaartinen  /  piirien kanssa 
yhteistyössä 

Itsepalvelusulkukanavien  turva-anturi  2 50 000 1 000 5 000 2005 T.  Kaartinen  /  yhteistyössä alan 
laitetoimittajien kanssa 

Väylänhoidon  ATK-järjestelmän  2 400 000 20000 160 000 2004 T.  Kaartinen  I  piirit osallistuvat 
kehittäminen työhön 

Väylänhoitajien työturvallisuuden  2 30 000 5 000 2005 T.  Kaarlinen /  yhteistyössä 
parantaminen Työterveyslaitoksen, 

turvalaitteiden  ja  -välineiden 
valmistajien kanssa 

Väylänhoidon hankintakokeilu  2 20 000 20 000 2004 T.  Kaarlinen 

DGPS -järjestelmän  2 23 000 23 000 2002 K.  Heikonen 
kaukomittausasemat 

Vedenkorkeustietojen  välittäminen  2 100 000 6 000 2003 M.  lmponen  
automaattisesti aluksille  Al S -verkon 
kautta 

PortNetin  ETA -lokihanke  5 10 500 10500 2002 A.  Bäckström 
MKL:n  osuus hankkeesta, 
PortNet -yhteisön hanke 

PortNetin, PilotNetin, VTS:n, Mevatin  5 135 000 135 000 2002 R.  Bäckström 
ja AIS -järjestelmän 
yhdistäminen 



Vastuuyksikkö  ja  hankkeen 
nimi  tai  aihealue - 

Hankkeen kustannukset, euro 
Kust.arvio 	v. 2001 	v.2002  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilö/ 
 huomautuksia 

Liikennetietojärjestelmien  5 7 500 7 500 2002 A.  Bäckström,  
vaikuttavuus MKL:n  osuus hankkeesta, 

PortNet -yhteisön hanke 

PortNetin hallintomallien  tutkiminen  5 10000 10000 2002 A.  Bäckström 

Liikenneosasto: 

Telematlikan  hyödyntäminen  5 29700 15000 14700 2002 M.  Mylly  /  yhteistyössä VTT:n 
menlikenteen  hallinnassa TTS- kanssa 
kaudella  2002-2005  

Luotsaus-  ja liikenteenohjausraportin  5 20 000 20 000 2001 M.  Aaltonen 
liitteen päivitys 

Pilotnet  5 186 000 59 000 127 000 2002 A.  Bäckström 

VTMIS-järjestelmå  Suomenlandelle  5 1 816 400 42000 2004 M.  Mylly  / LVM, YM, SYKE 
Lähialuerahoitus,  EU 

Asiakastyytyväisyystutkimus  5 10000  /  v 10000 M.  Aaltonen  /  yhteistyössä  EP - 
Logisticsin  kanssa, tehdään 
vuosittain 

FSA  Study 5 42 000 42 000 2002 M.  Mylly  /  yhteistyössä VTT:n 
kanssa,  osa  rahoituksesta 
LVM:ltä 

Digitaalinen jääkarttainformaatio  4 37 100 37 100 2002 M.  Mylly  /  tehdään yheistyössä 
Merenkutkimuslaitoksen  kanssa 

IBNetin integrointi  muihin  4 22 600 22 600 2002-2003 A.  Tötterström /  tehdään 
liikennetietojäqestelmiin yhteistyössa VTT:n, ATBD:n  la  

Ruotsin Sjötartsverketin kanssa 

Laivan propulsio jäissä eteen-  ja  4 15000 7 500 5 000 2002 M.  Mylly! yhteistyötahot Tekes, 
taaksepäin TKK, RollRoyce  ja ABB 

NOCA -satelllittikuvien  laadun  4 10000 10000 2002 A.  Tötterstöm /  tehdään 
parantaminen yhteistyössä VTT:n  a  MTL:n 

lääpalvelun  kanssa 

Jäänmurtokapasiteettitarpeen  4 60 000 60 000 2002 M.  Mylly  / yhteisyössä VTT:n  ja 
simulointi  Masa-Yardsin  kanssa 

lBComm  4 20000 20000 2002 H.  Gustatsson  

Jäänmurtajien 	formaatiolärjestelmän  4 55 600 67 300  jatkuu 
lBNetin jatkokehitys 

Merenkulkuosasto:  

Alusten elektronisten  vika- ja  6 200 000 50 000 2003 P.  Haatainen 
hälriötilantelden  kartoitus 

jaäiuoa  ta iSot  alukset  6 60 000 30 000 2003 J.  Kämäräinen 

yovenesaantolen keOlttaminen  6 35 000 23 000 2003-2004 P.  Kondratjeff,  SYKE, VTT 

Laivapolttoalneiden rikkipitoisuuden  6 16800 2003 J.  Kämäräinen  /  kansainvälinen 
monitorointi  hanke 

Matkustaja-autolauttojen  6 67 300 50 500 2001  VTT 
keularakenteisiin  kohdistuvan paineen 
mittausmenetelmän kehittäminen 

Talvimerenkulun  tutkimus  4 101000/v 101 000 101 000  Jatkuva Merentutkimuslaitos, VTT, TKK 



Vastuuyksikkö  ja  hankkeen 

nimi  tai  aihealue - 

Hankkeen kustannukset, euro 

Kustarvio 	v. 2001 	v.2002  

Hankkeen  

valmistuminen 

Yhteyshenkilo/ 

 huomautuksia 

Suomenlanden merenkulkupliri: 

Heittijakoaluetden  seuranta  6 36 000 17 000 2003  Kari  Kosonen  

VTS-toiminnan kehittämiseen johtava  5 14000 14000 2002  Kari  Kosonen  
seurantaohjelma 

Forkkaian Rutterin iceriittaminen  6 20 000 20 000 2002  Kari  Kosonen  

Saaristomeren merenkulkupiiri: 

Nopeusrajoituksen  työllisyysvaikutus  2 15 100 2001 P.  Wihuri  / MKK  
Turun  ja  Naantalin  satamille 

Airiston aallonmuodostustutkimus  2 53 800 2001 P.  Wihuri  / VTT  

Pohjanlanden merenkulkupiiri: 

Simulointitutkimus luotsaustoiminnan  5 25 000 25 000 2002 T.  Forsblom 
kehittämiseksi Vaasan  ja  Tankarin 
luotsausasemilla  

Järvi-Suomen  merenkulkupiiri:  

IA -ponttoonihalli/kehityssuunnittelu  2 35000 15000 20000 2002 S.  Kykkänen  &  S.  Kerkelä /  
ulkopuolinen rahoitus  

Kelluva  sulkujohde  2 13 500 3400 10 100 2002 S.  Kerkelä  I  ulkopuolinen 
rahoitus  

PIANO W024, Vessel Traffic 5 16800 2002 J.  Kokkonen  
Management in the Inland Waterways 
and Modern Information Systems  

Yhteensä - _________  I 338 900 1 783 200  
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