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TIIVISTELMA 

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja  kehittämisohjelma perustuu vuonna 
 2003  hyvaksyttyyn t&k-strategiaan.  T&k-toiminnan tarkoituksena  on  tu-

kea laitoksen toimintojen  strategioiden  saavuttamista  ja  tuottaa tietoa 
laitoksen  toimintaympäristöstä. T&k-hankkeilla voidaan myös edistää 
Suomen  merenkulkulogistlikan  kehitystä. 

Laitoksen  t&k-toiminnalle määriteltiin  strategiassa  viisi  painoaluetta.  Me -
renkulkulaitoksen  tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan panostus jakautui 
vuonna  2004  ja  jakautuu suunnitelman mukaan vuonna  2005  näille  pai-
noalueille  seuraavasti:  

Suunn.  menot 
Painoalue 	 Menot  v. 2004 

v. 2005 
C 	osuus 	C 	osuus 

Vesitieverkon  kehittäminen osana 
Suomen  liikenneloglstista 	 194 200 	26  % 	104 000 	12  % 

järlestelmää 

Prosessitja tuotekehltys 	 139 800 	18  % 	354 000 	42  %  

Turvallisuus  ja  ympäristö 	 166 800 	22% 	144 000 	17  %  

Merenkulun  toimintaympäristö  ja 	
82 800 	11  % 	180 000 	21  % 

vesillikenteen  edistäminen  

ICT-alan uusien mandollisuuksien 	176 700 	23  % 	68 000 	8  Ya  
hyödyntäminen 

Yhteensä 	 760 100 	 850 000  

T&k-strateg iassa  määriteltiin  strateg iseksi t&k-projektiksi  "Tiedon  hallin-
nan  kehittäminen"  ja strategisiksi tutkimusteemoiksi  "Alus-  ja navigoin-
titurvallisuus"  sekä "Meriliikenteen  telematiikka".  Nämä  strategiset t&k

-hankkeet käynnistyivät pääosin vasta vuoden  2004  puolella.  Merenkul-
kulaitoksen tietohallintostrategia  vuosille  2005-2008  valmistui vuoden 

 2004  lopussa. 

Laitoksen  t&k-toiminnan tavoitteelliseksi  vuosittaiseksi rahoitustasoksi 
 on  strategiassa  asetettu  2  olo  toimintamenoista,  mikä  on  noin  2  milj. eu-

roa.  Toiminnassa ei ole vielä päästy tälle  tavoitteelliselle panostustasol
-le.  



ESIPUHE  

Merenkulkulaitoksen  vuosittaiset t&k-ohjelmat perustuvat laitoksen joh-
toryhmän  5.2.2003  hyväksymään t&k-strategiaan. Laitoksen t&k-
koordinaattori valmistelee yksiköiden hanke-esitysten perusteella esi-
tykset laitoksen t&k-ohjelmiksi. Vuoden  2005  t&k-ohjelmasta laitoksen 
johtoryhmä päätti  18.2.2005, 

Helsinki, 15.6.2005  

Jouko Vuoristo 
T&k- koordinaattori 
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Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja  
kehittämistoiminnan 

tulokset  2004  ja  
suunnitelma  2005 

1.  STRATEGIA  JA ORGANISOINTI 

T&k-toiminnan tarkoituksena  on  tukea laitoksen toimintojen strategiol
-den  saavuttamista  ja  tuottaa tietoa laitoksen toimintaympäristöstä. T&k-

hankkeilla voidaan myös edistää Suomen merenkulkulogistiikan kehitys- 
ta. 

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan painoalueita 
ovat:  

1. Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen lilkennelogistista jär-
jeste  I mä ä 

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

Laitoksen t&k-toiminnan tavoitteelliseksi vuosittaiseksi rahoitustasoksi 
 on strategiassa  asetettu  2 % toimintamenoista,  mikä  on  noin  2  milj. eu-

roa.  Panostuksen tavoite vastaa suuruusluokaltaan muiden liikennehal-
linnon organisaatioiden t&k-rahoitusta. 

Laitoksen kannalta strategisia ovat sellaiset tutkimus-  tai kehittämisko-
konaisuudet,  joilla  on  laitoksen toiminnan kannalta huomattavan suuri 
merkitys  ja  joiden kokonaiskustannukset ovat merkittäviä. Laitoksen 
vuonna  2003 määritellyssä t&k-strateg iassa  on  määritelty  strateg  seksi 
t&k-projektiksi "Tiedonhallinnan kehittäminen"  ja strategisiksi t&k

-teemoiksi "Alus-  ja navigointiturvallisuus" sekä"Meriliikenteen telema
-tukka". 

Merenkulkulaitoksen t&k -toiminnalle  on  varattu erillinen rahoituskehys 
osana toimintamenorahoitusta. Laitoksen t&k-koordinaattori valmistelee 
t&k-ohjelmaesitykset päätettäväksi laitoksen johdolle. T&k-koordi-
naattorin tehtävänä  on  myös tiedottaa johdolle toiminnan etenemisestä, 
tuloksista  ja  valitun  strategian toteutu misesta. 
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2.  TOIMINNAN LAAJUUS  

T&k-hankkeiden  rahoituspäätöksiä  tehtiin vuodelle  2004  yhteensä  1,09 
 milj. euroa  34  hankkeelle. Valtaosa hankkeista  (27)  oli pieniä hankkeita, 

joiden menot olivat  alle  25 000  euroa  vuodessa.  T&k-hankkeiden menot 
jäivät eräiden hankkeiden aikataulun  viivästymisen  vuoksi noin  760 000  
euroon.  Tämä panostus oli noin  0,8  % toimintamenoista.  Viiteen suu-
rimpaan hankkeeseen  panostettlin  yli  50  %  rahoituksesta. Vuoden  2004 

 aikana valmistui  19  hanketta. 

Vuoden  2005  t&k-ohjelman yhteenlaskettu rahoitustarve  ko.  vuodelle  on 
850 000  euroa,  mikä vastaa noin  0,9  % toimintamenoista.  Ohjelmaan 
sisältyy  31  hanketta. Vuoden alusta tehtiin  rahoituspäätöksiä  yhteensä 

 755 000  eurolla.  Toiminta keskittyy edelleenkin muutamaan muita suu-
rempaan hankkeeseen. Suunniteltu panostus viiteen suurimpaan hank-
keeseen vuonna  2005 on  noin  60  % kokonaisrahoituksesta.  Vuoden 

 2005  t&k-ohje!man  viisi suurinta hanketta ovat:  
• Turvalaitteiden kaukovalvonnan esitutkimus 
•  Elektronisten  merikarttojen (ENC)  -tuotantoprosessin optimointi  
•  Baltic Sea Winter Motorways  -hanke  
•  Veneilyn taloudelliset vaikutukset  
• AlS-  ja VTS -tietojen  tilastokäyttö  

Kuva  1. T&k-rahoituksen kehitys  1998-2005  (vuoden 200/luku  on t&k-
ohjelman suunnitelma)  



3.  OHJELMAT  JA  HANKKEET 

Toteutunut toiminta painoalueittain 

Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen lilkennelogistista lärlestelmä 

Rahoitus: 

Toteutuneet Suunniteltu 
kustannukset  194000€  rahoitus  104000€ 
2004 2005  

Tärkein hanke tällä painoalueella oli vuonna  2004  Saimaan kanavan 
talviliikenteen kehittäminen. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, 

 millä  edellytyksillä Saimaan kanavan nykyinen  n. 10  kk pituinen liiken-
nekausi olisi mandollista saada ympärivuotiseksi. Mielenkiinnon kohteina 
olivat erityisesti pitkäaikaisen juoksutu ksen vaikutus kanavan lämpö - 
reservin  kehitykseen, liikennöitävyys kanavan erisuuruisen lämpöener-
giavarannon omaavilla jaksoilla sekä liikennekatkon ajoituksen vaikutus 
jäätilanteen kehitykseen. Alusteknisessä osassa tehtiin testiajoja  in -
strumentoiduilla  aluksilla alusten avustus-  ja  tehontarpeen  selvittämi-
seksi eri olosuhteissa. Saaduista tuloksista  on  laadittu Saimaan kanavan 
jäätilanteen simulointimalli. Työ valmistui keväällä  2005.  

Vuonna  2005  alkavat uudet hankkeet koskevat  turvalaitteiden kehit-
tämistä: 

•  Kiinteiden reunamerkkien värähtelyvaikutusten pienentäminen 
• 	Sektoriloisto  LED -tekniikalla 
• Turvalaitteiden kaukovalvonnan esitutkimus 
•  Väylän loistojen synkronointi 

Prosessit  la  tuotekehitys 

Rahoitus: 

Toteutuneet Suunniteltu 
kustannukset  140000€  rahoitus  324000€ 
2004 2005  

Kustannusarvioltaan  merkittävin vuonna  2004  käynnissä ollut hanke oli 
Elektronisten merikarttojen (ENC) -tuotantoprosessin optimointi. 
Karttatiedonhallinnan prosessia kehitetään tehokkaammaksi uutta tek-
nologiaa hyödyntäen  ja  integroidaan  kehitetty merikarttatiedonhallinta-
järjestelmä SYVÄ-järjestelmän (syvyystietojen hallintajärjestelmä) yh-
teyteen. Samalla toteutetaan myös sotilassyvyysaineiston hallinta. 
Hankkeen esitutkimus  ja  toiminnalliset määrittelyt valmistuivat syksyllä  
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2004.  Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuonna  2006.  Hankkeeseen 
liittyy myös kaksi diplomityötä 

•  Mikko Hovi: ENC-aineistojen tuotejaon  ja  sisällön parantaminen 
•  Mika  Ahvenainen:  Keskitetyn kartantuotantojärjestelmän metatie

-to  

Hankkeessa  SYVA - Syvyystiedon välittäminen merikartoille  kehitettiin jär-
jestelmä, jolla alkuperäisestä syvyyspisteaineistosta valitaan edustavat 
syvyyslukemat  ja määritetään  tarvittavat syvyyskäyrät- sekä -alueet 

 HIS-karttatietokantaan merikarttoja  varten. Järjestelmällä muodoste-
taan myös syvyysaineiston luotettavuutta kuvaava aluejako, joka esite-
tään sekä painetuilla, että elektronisilla merikartoilla. Hankkeen määrit-
tely-  ja suunnitteluvaiheet  valmistuivat kesäkuussa  ja  varsinainen jär-
jestelmä marraskuussa  2003,  minkä jälkeen alkoi testausvaihe  ja  puolen 
vuoden takuuaika. Hanke valmistui vuoden  2004  aikana 

Muut vuonna  2004  valmistuneet painoalueen hankkeet olivat: 
• Väylänpidon asiakaspalautejärjestelmän  kehittäminen  ja 

asiakkuusstrategia - Esiselvitys 
•  Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittämi-

nen 
•  Sotilas nSector - Sotilasmerikarttojen 	tuotanto-  ja  tie - 

donhalli ntajärjestelmä 
• Kariavien  tekniset laitteet 
• Pielisjoen  kanavien automatisointi 

Uutena hankekokonaisuutena  on  vuoden  2005  syksyllä alkamassa vesi- 
liikenteen vaikutusten hallintaan keskittyvä tutkimuskokonaisuus. 

Turvallisuus  la  ympäristö 

Rahoitus: 

Toteutuneet Suunniteltu 
kustannukset  167000€  rahoitus  119000€ 
2004 2005  

Jääluokkatutkimusten  tutkimusohjelma koostui vuonna  2004  seuraa-
vista osahankkeista 

• Runkosääntöjen  kehitystyö sekä vauriostatistlikan kerääminen 
• Tehovaatimusten todentaminen  ja mallikoeohjeiden laad inta 
• Öljysäiliöalu kselta  vaadittava kulku kyky Suomenlanden olosuh-

teissa 
• 	Pitkittäiskaarilla  varustettuja aluksia koskevien lujuuslaskentaoh- 

jeiden  laatiminen 
• 	Koneistosääntöjen  viimeistely. 

Runkosäännöt  on  tarkoitus uudistaa seuraavan viiden vuoden aikana. 
Tätä varten  on  viime vuosina kerätty vauriotilastoa, jonka pohjalta selvi- 
tetään runkosääntöjen eri  osa -alueiden muutostarvetta. Vuonna  2004 
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tehty työ  on  raportoitu Samuli Hännisen muistiossa  "Ice related dama-
ges of ships in the Baltic, Winters 2003 and 2004". 

Suomalais -ruotsalaisten jääluokkasääntöjen konetehovaatimusten  to-
dentaminen on  suurten alusten osalta vaikeata tiedon puutteen vuoksi. 
Tätä varten Riku  Kull  tutki dipiomityössään "VTS-järjestelmän hyödyn-
täminen suurten tankkereiden talviliikennöintikyvyn arviolmisessa" suur-
ten öljysäiliöalusten liikennöintiä  ja  avustusta Suomenlandella  talven 

 2003 - 2004  aikana. 

Pitkittälskaarilla  varustettuja aluksia koskevien lujuuslaskentaohjeiden 
laatiminen koski suorien laskentamenetelmien käyttöä jäävyöhykkeen 
kaarten  ja  levyjen mitoittamiseksi. Ohjeet julkaistaan vuonna  2005  yh-
dessä muiden suomalais-ruotsalaisia jääluokkasääntöjä koskevien ohjei-
den kanssa. 

Suomalais -ruotsalaisten jääluokkasääntöjen kuljetuskoneiston vahvis-
tamista jääkuormia varten koskevan osan uudistustyö  on viimeistelyval-
heessa.  Työ jatkuu vielä vuonna  2005.  

Suomenlanden riski-indikaattorin kehittämisestä toteutettiin en-
simmäinen osavaihe. Tavoitteena  on,  että riski-indikaattori kattaisi  koko 

 Suomenlanden meruliikenteen. Indikaattori  on  tarkoitus integroida Suo-
menlanden meriluikenteen GOFREP -ohjausjärjestelmään. Ensimmäises-
sä vaiheessa keskityttiin pääosin risteävän liikenteen yhteentörmäysris

-kin  riippuvuuteen liikennevirran tiheydestä  ja alusdimensioista.  Hanke 
toteutettiin yhteistyössä virolaisten kanssa Etelä -Suomi -  Viro Interreg-
ohjelman rahoituksella. 

Merenkulkulaitos  osallistui EU:n tutkimuksen  ja  teknisen kehittämisen  5. 
puiteohjelman  hankkeeseen  Onboard Treatment of Ballast Water 
and Application of Low Sulphur Fuels  OBTOB/MARTOB,  jonka 
ajoittui vuosille  200 1-2004.  

Muita tämän painoalueen vuonna  2004 valmistuneita t&k -hankkeita oli-
vat: 

•  Väylien riskianalyysin kehittäminen 

• Luotsiveneen vakavuusselvitys -  Tutkimus luotsiveneen 
kaatumisesta  Kemin  edustalla  28.9.2002  

• Merenkulkulaitoksen ympäristöohjelma  2004-2008  

Merenkulku laitos osallistuu vuosina  2004-2007 EU:n  tutkimuksen  6. pui-
teohjelman  hankkeeseen  SAFEICE -  Increasing the Safety of Ice-
bound Shipping.  Hankkeen tarkoituksena  on  etsiä keinoja talvimeren-
kulun ympäristölle aiheuttamien riskien  ja tu rvallisuusriskien  vähentämi-
seksi. Tarkoitus  on mm. täysmittakaavatulosten  ja  teoreettisten  mallien 

 avulla kehittää puoliempiirisiä menetelmiä laivojen jääkuormien määrit-
tämiseksi. Työ tähtää laivoja koskevien jääluokkasääntöjen kehittämi-
seen.  
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Merenkulkulaitos  osallistuu vuosina  2004-2006  tehtävään suomalaisena 
yhteistyönä hankkeeseen  Törmäyksenkestävä laiva MERIKE 
/TÖRMÄKE. Törmäysonnettomuudet ovat tulipalojen ohella  meriturval-
lisuuden  kannalta vaarallisimpia onnettomuuksia. Tämän MERIKE - 
tutkimusohjelmaan kuuluvan hankkeen tavoitteina  on mm.  kehittää yh-
teentörmäystä kuvaava, laskennallinen malli sekä selvittää uusien  kon-
struktioratkaisujen ja yleisjärjestelykonseptien  käyttökelpoisuus  tu rvalli-
suuden ja  tehokkuuden lisäämiseksi. 

Uusina hankkeina vuonna  2005  alkavat  Jääluokkatutkimukset - 
ohjelman osana hankkeet: 

• Suomalais -ruotsalaisten jääluokkasääntöjen koneiston lujuutta 
koskevien sääntöjen uudistaminen 

• Suomalais -ruotsalaisten konetehosääntöjen kehittäminen 
• Potkurikoneistonkoneiston  lujuutta koskevien sääntöjen kehitys-

työ 

Merenkulkulaitos  osallistuu Itämeren  maiden  yhteiseen merenkulun tur-
vallisuutta kehittävän hankkeen  BaSSy —  Baltic Sea Safety  suunnite

-luun  ja  toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteina  on  kartoittaa alueen meri-
liikenteen pääasialliset onnettomuus-  ja ympäristöriskit,  toteuttaa riski- 
analyysi sekä määritellä riskienhallintamenetelmiä analysoimalla toimin-
taa laivoilla sekä liikenteen ohjausjärjestelmien vaikutusta turvallisuu-
teen. 

Vuonna  2005  alkoi yhteishankkeena ympäristöministeriön  ja  Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa Saastuneiden sedimenttien käsittely- 
menetelmien kehittäminen. Tutkimushankkeen tarkoituksena  on  täy-
dentää sedimenttien ruoppaus-  ja läjitysohjeita  saastuneiden  sediment- 
tien käsittelymenetelmiä koskevalla selvityksellä  ja menettelytapaoh-
jeella.  

Merenkuluntoiminyjippäristö  ja vesihikenteen  edistäminen 

Rahoitus: 

Toteutuneet Suunniteltu 
kustannukset  83 000  €  rahoitus  140 000  €  
2004 2005  

Vuonna  2004  valmistui selvitys  Talviolosuhteiden vaikutus Suomen 
ulkomaankaupan tarvitsemaan laivatonnistoon.  Vuonna  2004  aloi-
tettu selvitys Veneilyn määrä  ja  taloudelliset vaikutukset Suomes-
sa valmistui vuoden  2005  alkupuolella. 

Vuosille  2003-2005 ajoittuvassa tutkimuskokonaisuudessa  Itämeren 
meriliikenteen kehitysnäkymät  valmistuivat osaselvitykset Merenku-
lun liikenne-  ja tavaravirtojen  arviointi Itämerellä - Selvitys tietolähteis

-tä  ja  Suomen  ja  ulkomaiden  välisen  meriliikenteen tavarankuljetusten 
näkymät - Kehittämisselvitys. 



Syksylla  2005  jatketaan kehitysnäkymien selvittämistä laajemman  tut-
kimuskokonaisuuden  Merenkulun  toimintaympäristö  Puitteissa. 

ICT-alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen 

Rahoitus: 

Toteutuneet Suunniteltu 
kustannukset  177000€  rahoitus  68000€ 
2004 2005  

Vuonna  2005  valmistui tutkimuskokonaisuuteen  Suomenlanden reitti
-jakojärjestelmän  kehittäminen liittyvistä osahankkeista Suomenlah-

den alusliikenteen pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän käynnistys. 

Telematiikka-arkkitehtuurihanke Meriarkki  ja  Meriliikenteen  häi-
riönhallinnan  toimintamallin kehittäminen toteutettiin osana liiken-
ne-  ja  viestintäministeriön  FITS -liikennetelematiikan  rakenteiden  ja  pal-
velu  iden  t&k-ohjelmaa. Hankkeet rahoitettiin ohjelman rahoituksella. 

PortNet  on viranomaistahojen,  satamien  ja  yksityisten toimijoiden käyt-
tämä järjestelmäkokonaisuus, jonka tehtävänä  on  automatisoida  me-
renkulkuun  ja  merikuljetuksiin  liittyvä tiedonhallintaa  ja  -kulkua eri ta-
hojen välillä. PortNetin kehittämishankkeet PortNet  2  -  toiminnalli-
nen  esiselvitys  ja  PortNet  2  -  tekninen  esiselvitys  käynnistettiin 
osana vuonna  2005  osana liikenne-  ja  viestintäministeriön ajantasaisen 
lilkenneinformaation t&k -ohjelmaa  AINO.  

VTS-  ja  AIS-tiedon  tilastokäytön  kehittämiseen tähtäävä hanke 
käynnistyi esiselvityksellä. Hanke jatkuu vuonna  2005.  VTS-
operaattoreiden  työn  ja  työympäristön kehittäminen -hanke to-
teutetaan vuosina  2004-2005. Työsuojelurahasto  rahoittaa puolet tämän 
hankkeen menoista.  
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Taulukko Vuonna  2004  käynnissä olleet t&k-hankkeet painoalueittain  ja 
 niistä aiheutuneet menot 

Painoalue  Menot  v. 2004 

C 	 osuus  

Suunn.  menot 
v. 2005 

C 	 osuus 

Vesitieverkon  kehittäminen osana 
Suomen lilkennelogistista  194 200 26 %  104 000 12 % 
länestelmää  

Prosessit  ja  tuotekehitys  139 800 18 %  354 000 42 %  

Turvallisuus  ja  ympäristö  166 800 22 °/o 144 000 17 %  

Merenkulun toimi ntaympäristö  ja  
82 800 11 %  180 000 21 % 

vesiliikenteen  edistäminen 

ICT-alan uusien mandollisuuksien  
176 700 23 %  68 000 8 %  

hyödyntäminen 

Yhteensä  760 100 850 000 

Vesitieverkon  kehittäminen osana 
Suomen liikennelogistista järjestelmää  

Pro sessit  ja  tuotekehitys 

Turvallisuus  ja  ympäristö 

Merenkulun toimintaympäristö  ja 
vesiliikenteen  edistäminen 

ICT-alan uusien mandollisuuksien 
hyödyntäminen  

0 	100 	200 	300 	400 

000€  

Kuva  3.  T&k-rahoituksen jakautuminen painoalueittain  2003-2005  



4.  STRATEGISET  HANKKEET  JA TEE MAT  

Laitoksen johtamisen kannalta strategisia ovat sellaiset tutkimus-  tai 
kehittämiskokonaisuudet, joiHa on  laitoksen toiminnan kannalta huomat-
tavan suuri merkitys  ja  joiden kokonaiskustannukset ovat merkittäviä. 

Laitoksen t&k-strategiassa  2003  määriteltiin seuraavat  strategiset t&k
-projektit  ja  -teemat: 

Strateginen t&k-projekti: 	Tiedonhallinnan  kehittäminen 

Strategiset t&k-teemat 
	

Alus-  ja navigointiturvallisuus  
Meriliikenteen telematiikka 

Tiedonhallinnan  kehittämiseen liittyvä Merenkulkulaitoksen tietohallinto-
strategia  2005-2008  -hanke toteutettiin vuonna  2004  osana painoaluet

-ta 'ICT-alan uusien mandollisuu ksien hyödyntäminen'. 

Alus-  ja navigointiturvallisuuden t&k -teema sisältyy painoalueeseen 
'Turvallisuus  ja  ympäristö'  ja  Meriliikenteen telematHkka -teema paino- 
alueeseen 'ICT-alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen'. 

Merenkulkulaitoksen tietohallintostrategiassa  kehitettiin tietohal-
linnon ohjaukseen  ja  hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tällä pyritään yh-
tenäiseen toimintamalliin, parempaan tietohallinnon hankkeiden hallin-
taan, kustannustietoisuuteen  ja asiakastyytyväisyyden  kasvu un. Strate-
giassa määritettiin Merenkulkulaitoksen tietohallinnon tavoitteiksi:  

1) Tietohallinnon  palvelut tukevat  ja tehostavat  toiminnan prosesseja  
2) Yhteisesti sovitut kehittämisen  ja  johtamisen toimintatavat  
3) Tuorein tieto  on  kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä  
4) Yhteensopivat tietojärjestelmät  
5) Oikein mitoitettu  ja kohdennettu  osaaminen  
6) Sähköinen asiointi 

Merenkulun turvallisuuden hallinta -hanke käynnistyi vuoden  2005  alus-
sa. Hanke tuottaa myös lähtökohtia alus-  ja navigointiturvallisuuden 
t&k-teemalle. 

Meriliikenteen ohjau ksen strategia -hanke  on  käynnissä. Valmistuttuaan 
 se  antaa lähtökohtia meriliikenteen telematiikkaa koskevan t&k-teeman 

kokoamiselle. 



5. T&K-RAPORTIT  JA  TOIMINNAN TULOKSISTA TIEDOTTAMINEN 

T&k-hankkeiden loppu raportit julkaistaan merenkulkulaitoksen julkaisu- 
sarjoissa  ja  ne ovat siten nähtävissä  ja ladattavissa  laitoksen internet- 
sivuilla, joissakin yhteistyöhankkeissa raportti  on  julkaistu jossain ulko-
puolisessa julkaisusarjassa. Myös näiden raporttien sähköisiin versloihin 

 on linkit Merenkulkulaitoksen internet-sivulta. 

Vuonna  2004  ja  alkuvuonna  2005  julkaistiin seuraavat t&k-hankkeiden 
raportit Merenkulkulaitoksen julkaisusarjoissa: 

• 	Meriväylän  syvyyden suunnittelu-  ja esittämisperiaatteet  riskien valossa 
(Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  1/2004) 

• 	Suomen talvimerenkulun kehittäminen. Jäänmurtajatarpeen simulointi- 
työkalu. (Merenkulkulaitoksen julkaisuja  2/2004) 

• 	Merenkulkulaitoksen ympäristöohjelma  2004 - 2008 (Merenkulkulaitok - 
sen  julkaisuja  3/2004) 

• 	Merenkulun liikenne-  ja tavaravirtojen  arviointi Itämerellä - Selvitys  tie- 
tolähteistä (Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  4/2004), kuvailulehti,  raportti 

• 	Suomenlanden alusten pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän yhtenäisten 
toimintatapojen kehitys (Merenkulkulaitoksen julkaisuja  5/2004) 

•  Suomenlanden 	SRS: n 	yhtenäisten 	toimintatapojen 	jatkokehitys 
(Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  7/2004) 

• 	Suomenlanden 	aluslHkenteen 	pakollisen 	ilmoittautumisjärjestelmän 
käynnistys (Merenkulkulaitoksen julkaisuja  8/2004) 

•  Tutkimus luotsiveneen kaatumisesta  Kemin  edustalla  28.9.2002 
(Merenkulkulartoksen  julkaisuja  9/2004) 

• 	Syvyyskäytännön  muuttamisen kuljetustaloudelliset hyödyt,  lute  julkai- 
suun Väylien syvyyskäytäntö, syvyyskäytäntöryhmän loppuraportti  (Me-
renkulkulaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1/2004) 

• 	Vaylien syvyyskäytäntöä  koskeva riskianalyysi (Merenkulkulaitoksen si- 
säisiä julkaisuja  2/2004) 

• 	Väylänpidon 	asiakasjärjestelmän 	kehittäminen 	- 	esiselvitys 
(Merenkulkulaitoksen  sisäisiä julkaisuja  3/2004) 

• 	Led-valotekniikka  liikenteen valo-ohjauksessa (Merenkulkulaitoksen si- 
säisiä julkaisuja  5/2004) 

• 	Väylänhoidon tietojärjestelmä REIMARI -  projektin  väliraportti  I  (Meren- 
kulkulaitoksen  sisäisiä julkaisuja  6/2004) 

• Tutkamerkkien  ja tutkasoppiryhmien  näkyvyyteen vaikuttavat mekanis-
mit - tutkimus tutkapoikkipinta-alan teoriasta (Merenkulkulaitoksen si-
säisiä julkaisuja  7/2004) 

• 	Viitoissa  käytettävät tutkaheijastimet - tutkavasteiden laskenta  ja  analy- 
sointi (Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja  8/2004) 

• 	Turvalaitteiden kaukovalvontakokerlu (Merenkulkulaitoksen  sisäisiä jul- 
kaisuja  9/2004) 

• 	Suomen  ja  ulkomaiden  välisen  meriliikenteen tavarankuljetusten 
näkymät - Kehittämisselvitys (Merenkulkulaitoksen julkaisuja  2/2005) 

• 	Suomenlanden risteavän liikenteen riski-indikaattorin kehittäminen  (Nie- 
renkulkulaitoksen  julkaisuja  3/2005) 

• Talviolosuhteiden  vaikutus Suomen ulkomaankaupan tarvitsemaan laiva-
tonnistoon (Merenkulkulaitoksen julkaisuja  4/2005) 

• 	Veneilyn määrä  ja  taloudelliset vaikutukset Suomessa (Merenkulkulaitok - 
sen  julkaisuja  5/2005) 
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Muissa julkaisusarjoissa julkaistuja raportteja tutkimuksista, joista 
Merenkulkulaitos  on  vastannut  tai  joihin  se on  osallistunut: 
• 	Merenkulun telematiikka-arkkitehtuuri - Paaprosessit  ja  kehityssuunni- 

telma, mTS -julkaisuja  32/2004 
• 	Merililkenteen 	hälriönhallinnan 	toimintamallin 	kehittäminen, 	FITS- 

julkaisuja  47/2004 
•  On Board Treatment of Ballast Water (Technologies Development and 

Applications) and Application of Low-sulphur Marine Fuel, Final Publisha-
ble Report, 2004 (EU:n 5.  tutkimuksen  ja  teknisen kehittämisen puiteoh-
jelma)  

II 



Merenkulkulaitoksen  tutkimus-ja  
kehittämish ankkeet  2004  

Vuonna  2004  päättyneet hankkeet 

Kuvaukset painoalueittain 

Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen liikennelogistista järjestelmää 

Hanke 	 Väylien syvyyskäytännön muuttaminen 

Vastuutoiminto/ 	Väylänpito 	 Risto  Lang,  Jarmo Hartikainen  
vas tuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2003  -  2004  

Kuvaus 	 Väylien  syvyyskäytannön  muuttamisen valmisteluun liittyvien  vaikutusarvioiden, 
riskiarvioinnin ym.  tarvittavien selvitysten laatiminen. 
Selvityksiä koordinoi  ohjausryhmä,  jossa oli mukana  väylänpidon, merikartoituksen, 
luotsauksen  ja  liikenteenohjauksen  sekä  oikeuspalvelujen  edustus, 

Työryhmän loppuraportti  ja  työhön  liittyneiden osaselvitysten  raportit ovat: 
 -  Väylien  syvyyskäytäntö - Syvyyskäytantötyöryhman  loppuraportti 

(Meren  kulkulaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1/2004),  
- 	Meriväylän  syvyyden suunnittelu-  ja  esittämisperiaatteet  riskien valossa  

(Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  1/2004),  
- 	Vaylien syvyyskäytäntöä  koskeva  riskianalyysi (Merenkulkulaitoksen  sisäisiä 

julkaisuja  2/2004),  
- 	Syvyyskäytännön  muuttamisen  kuljetustal oudelliset hyödyt (Merenkul kulaitoksen  

sisäisiä julkaisuja  1/2004 lute 6).  

Konsultit 	Riskianalyysi: VTT  Tuotteet  ja  tuotanto,  hyötyanalyysi:  Merenkulkualan tutkimus-  ja  
koulutuskeskus 

Yhteistyö 	 Satamat  ja  varustamot 

Prosessit  ja  tuotekehitvs  

Hanke 	 Kanavien tekniset laitteet 

1/astuu ioiminto/ 	JSMP 	 Heikki  Vakkila  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2003-2004  

Kuvaus 	Vesiliikenneopastimien  ja  informaatiotaulujen  kehittäminen näkyvyys-  ja  
häi käisyongel  mien  poistamiseksi sekä  kanavavalaistuksen  kehittäminen teknisesti  ja  
energiataloudellisesti.  
Hanke käynnistyi  laitekokeilull  a  Sai maan kanavalla.  Laitekokeita  laajennettiin Sai maan kanavalla 

 ja  matalaväyläsululle. Matalaväylien  laitteet asennettiin syksyllä  2004.  Loppuraporttu  keväällä 
 2005.  

Konsultit 	Vlsi -Radio  Oy  / Kamerakuvan  siirtäminen  lp-  verkossa 

Yhteistyö  

15.  kesäkuuta  2005 	 MKL:n  tutkimus-ja  kehittämiskankkeet  2004 	 Sivu  1(9)  



Hanke 	 Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen 

Vastuutoi,ninto/ 	Meriliikenteen ohjaus 	 Rolf  Bäckström 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2004  

Kuvaus 	Häiriönhallinnalla  on  merkittävä vaikutus  koko liikennejärjestelmän ja logistisen  ketjun 
toimivuuteen. Tavoitteena  on  häiriöiden ehkäisy  ja  nopea hoitaminen sekä häiriöiden 
aiheuttamien haittojen vähentäminen. Hälriönhallinnalla voidaan parantaa 
turvallisuuden lisäksi häinöiden ympäristöllisiä  ja  taloudellisia seuraamuksia. 
Häiriönhallinta kattaa varautumisen  ja ennakkosuunnittelun, ajantasaisen 
häiriönhallinnan  sekä häiriöiden jälkianalysoinnin  ja raportoinnin.  

Konsultit 

Yhteistyö 

Alustavan toimintamallin keskeisiä kehittämisratkaisuja ovat viranomaisten  Call center  - 
 toiminnan toteuttaminen suuronnettomuuksissa, yhteistyön kehittäminen  ja  yhteisten 

toimintamallien käytäntöön vieminen toteuftamalla meriliikenteen olennaiset tahot 
kattava yhteistyöfoorumi, meriliikenteen ohjauksen roolin laajentaminen häinönhallintaa 
tukevaksi tiedonhallintakesku kseksi  ja PortNet-järjestelmän kehittäminen myös 
häiriönhallinnan tiedonvälityskanavaksi. Muita kehittämistoimenpiteitä ovat eri 
toimijoiden yhteisharjoitusten lisääminen  ja  laajentaminen, pitkäaikaisten häiriöiden 
tunnistamisen  ja  niiden  hallinnan  parantaminen sekä eri viranomaisten tehtävien 
yhteensovittaminen  ja selkeyttäminen.  Toimintamallia pitää kehittää edelleen  ja 
jalkauttaa  se  eri organisaatloissa. 

Raportti: Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen,  FITS-julkaisuja 
 47/2004  

VTT, SysCpen  

Sisältyi liikenne-  ja viestintäministeriön  FITS-ohjelmaan. 

Hanke 

Vastuu toiminta 
vastuuhenkilö(1) 

Kesto 

Kuvaus 

Konsultit 
Yhteistyö 

Pietisjoen  kanavien automatisointi 

JSMP 	 Seppo Kykkänen  

2003-2004  

Hankkeeseen sisältyi: 
- hankesuunnitelma 
- yhteisverkkoratkaisujen t&k  -osa  
Hanke käynnistyi joulukuussa  2003,  kun yhteistyökumppaneiden kesken allekirjoitettiin 
projektisopimus. Verkkoratkaisujen t&k-suunnittelun pohjalta tehtiin varsinainen 
suunnitelma, jonka pohjalta hankittiin uutta kuvansiirtotekniikkaa koekäyttöön. 

Ratahallinto, Tiehallinto,  Joensuun kaupunki, UPM-Kymmene.  
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Hanke Sotilas nSector - Sotilasmerikarttojen tuotanto-  ja  tiedonhallintajärjestel  mä  

Vastuutoi,ninio/ Merikartoitus 	 Maarit Mikkeisson 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2002  -  2004  

Kuvaus Hanke oli jatkoa merikartantuotantojärjestelmän kehitysprojektille (Karhis). Karhis- 
hankkeen lopputuloksena syntynyttä nSector-järjestelmää jatkokehitettiin vastaamaan 
sotilasmerikartantuotannon  ja 	edonhaIlinnan  tarpeita. Järjestelmällä ylläpidetään 
sotilasmeri karttatietoja  ja  tuotetaan painetut  ja  elektroniset sotilasmeri kartat. 

Elektronisten sotilasmerikarttojen tuotantolinja hyväksyttiin  24.8.03  ja  vuoden  2003  
loppuun mennessä tuotantoli njaa kehitettiin vastaamaan  NATO  standardien  AM L 
(Additional Military Layer)  mukaisia määrityksiä. Vuoden  2004  aikana toteutettiin 
karttajärjestelmän  käytännön kehitystarpeita. Merivoimat testasi purjehduskauden  2004  
aikana sotilas ENC-aineistoa sekä laitteiston. 

Konsultit WM  Data Novo  / GlSstation  

Yhteistyö Hanke toteutettiin yhteistyössä merivoimien kanssa. 

Hanke 

Vastuutoiminto/ 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 

Kuvaus  

Konsul!  it 
 Yhteistyö 

Sulku porttien törmäyssuojien kehittäminen 

JSMP 	 Seppo Kykkänen  

2003-2004  

Kaukokäyttöön  siirtyminen  ja  mand. luotsauskäytännön  muuttuminen tulevaisuudessa 
aiheuttavat paineita turvallisuuden lisäämiseen. T&k —hankkeeseen sisältyi 
vaihtoehtojen selvittäminen, kehityssuunnittelu  ja  kokeilu yhdellä sululla. 

Hanke SYVÄ  - Syvyystiedon välittäminen meri kartoille 

Vastuutoiminto/ Merikartoitus 	 Juha Tiihonen 
vastuuhenkilö(t)  
Kesto  2002-2004  

Kuvaus Kehitettiin järjestelmä jolla alkuperäisestä syvyyspisteaineistosta voidaan valita 
edustavat syvyyslukematja määrittää tarvittavat syvyyskäyrät- sekä -alueet  HIS - 
karttatietokantaan (merikartoille).  Järjestelmällä muodostettiin myös syvyysaineiston 
luotettavuutta kuvaava aluejako, joka esitetään sekä painetuilla, että elektronisilla 
meri kartoilla. 

Järjestelmä valmistui marraskuussa  2003,  jolloin alkoi kuukauden kestävä testausvaihe  
ja  puolen vuoden takuuaika Hanke valmistui vuoden  2004  toisella vuosineljänneksellä. 

Konsultit  Novo-Meridian  Oy 

Yhteistyö  
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Hanke 	 Viittojen hydraulinen nostokoukku 

Vastuutoi,ninto/ 	Väylänpito 	 Aino  Guttorm 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2003- 2004  

Kuvaus 	 Tavoitteena oli kehittää hydraulisesti avattavia nostokoukkuja, joiden avaamiseen ei 
tarvita laukaisuköyttä. 

Koukku koottiin  ja  asennethin Vuokalan väyläveneeseen.  Koukkua koekäytettiin kesä- 
heinäkuun  2004  ajan painojen asennustöissä. Koukun käytöstä kerätään kokemuksia  ja 

 sitä parannetaan tarpeen mukaan, 

Konsu liii 
 Yhteistyö 

Hanke Väylän pidon asiakaspalautejärjestel  män  kehittäminen  - esiselvitys 

Va.stuutoiminto/ Väylänpito 	 Jarmo Hartikainen  
vas  tuuhenkilö(t)  

Kesto  2003  -  2004  

Kuvaus Työssä määriteltiin väylänpidon toiminnon tarpeet asiakaspalautejärjestelmäksi sekä 
vaylanpidon  että asiakkaiden näkökulmasta. Työssä käytettiin menetelmänä 
teemahaastatteluja,  joilla tavoitettiin  38  haastateltavaa  sekä Merenkulkulaitoksen 
keskushallinnosta, kaikista merenkulkupiireistä sekä asiakasryhmien edustajia. 
Haastattelujen pohjalta mäantelthn vaylanpidon asiakasryhmät  ja  -segmentit  sekä 
esiteltiin asiakaspalautejärjestelmän nykytilanne  ja  kehittamistarpeet.  Lisäksi työn 
lopuksi luotiin sovellettava ehdotus väylänpidon asiakkuusstrategiaksi lyhyellä 
aikavälillä sekä konkreettinen ähestymistapaehdotus veneilijöille lyhyellä, keskipitkällä  
ja  pitkällä aikavälillä. 

Raportti: Väylänpidon asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen  - Esiselvitys 
(Merenkulkulaitoksen  sisäisiä julkaisuja  3/2004).  

Konsultit Sito-Konsultit Oy  I  Maarit Wiik 

Yhteistyö Tutustuthin tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään.  
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Turvallisuus  ja  ympäristö 

Hanke Jääluokkatutkimukset 

Vastuutoimintoi Meriturvallisuus 	 Jorma Kämäräinen 
vastuuhenki1ö(t  

Kesto  2003  -  2004  

Kuvaus Vuonna  2003  käynnistettiin neljä erillistä osatutkimusta: - Runkosääntöjen 
uudistustyö, Tehovaatimusten  luotettavuuden toteaminen 	Malli koeohjeiden 
laatiminen (TKK)  ja  Potkurikoneistosäännöt.  Vuonna  2004  käynnistettiin osaprojektit: 
Runkosääntöjen  kehitystyö sekä vauriostatistiikan kerääminen, Tehovaatimusten 
todentaminen  ja  malli koeohjeiden laadinta, Oljysailiöalukselta vaadittava kulkukyky 
Suomenlanden olosuhteissa, Pitkittäiskaarilla varustettuja aluksia koskevien 
lujuuslaskentaohjeiden  laatiminen, Jääluokkia koskeviin kyselyihin vastaaminen  ja  
Koneistosääntöjen  viimeistely. 

Seuraavat tutkimussopimukset  on  solmittu: Runkosääntöjen uudistustyö (TKK), 
Tehovaatimusten validointi  (TKK), Ohjeita mallikokeita varten (TKK)  ja  
Potkurikoneistosäännöt (VTT). 

Konsuirit  TKR, Laivalaboratorio  ja  VTT,  Tuotteet  ja  tuotanto 

Yhteistyö Ruotsin merenkulkulaitos teettää jääluokkakysymyksiin liittyviä tutkimuksia yhteisesti 
sovitun ohjelman mukaisesti. 

Hanke 	 Luotsiveneen vakavuusselvitys 

Vastuutoi,ninto/ 	Henkilöstö  ja  hallinto 	 Atte Kuusela 
vasluuhenkilö(t)  

Kesto 	2003 -  syyskuu  2004  

Kuvaus 	 Yrittäessään jättää luotsia kovassa merenkäynnissä  28.9.2002  Kemin  edustalla Ajoksen 
väylällä  West Sailor kemikaalitankkeriin luotsivene Pilot MKL 3202  kaatui, täyttyi osittain 
vedellä, mutta oikeni  ja  pääsi omin avuin satamaan. Henkilövahinkoja ei loukkaantumisen 
lisäksi sattunut. 

Onnettomuuden syitä haluttiin selvittää mallikokeiden  ja  laskennallisten simulointien avulla. 
Luotsiveneen kaatuminen tapahtui myötäaallokossa, jossa laivan peräaallon  ja  
menaallokon  oletettiin yhdessä aiheuttaneen veneen keatumisen. Veneen käyttäytymiseen 
tällaisissa olosuhteissa vaikuttaa aluksen dynaaminen vakavuus, sekä  sen  
merikelpoisuusominaisuudet. 

Projekän  tarkoituksena oli selvittää luotsiveneen dynaaminen vakavuus  ja  veneen 
käyttäytyminen tapahtuman aikana vallitsevia olosuhteita jäljittelevässä myötäaallokossa 
mallikokeiden avulla. Mallikokeiden lisäksi veneen liikkeitä analysoitiin laskennallisesti 
erilaisissa aallokko-olosuhteissa. 

Raportti: Tutkimus luotsiveneen kaatumisesta  Kemin  edustalla  28.9.2002 
(Merenkul kulaitoksen  julkaisuja  9/2004), 

Konsultil 	Teknillinen korkeakoulu 

Yhteistyö  
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Hanke Merenkulkulaitoksen ympäristöjärjestelmä  

Vastuu toirninto/ Väylän pito 	 011i  Holm  
vastuuhenkilö  

Kesto  2003  -  2004  

Kuvaus Laitoksen  ISO 14001  —standardia noudattelevan  ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
kehittäminen  ja  käyttöönotto sisältäen  mm:  
- 	Laitoksen ympäristöpolitiikan uusimisen 
- 	Eri toimintojen ympäristönäkökohtien tunnistamisen  ja  niiden merkittävyyden 

arvioinnin 
- 	Laitoksen toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön kartoituksen 

Ympäristökäsikirjan  laatimisen 
- 	Toimintojen toimintaohjeiden laati misen 
- 	Ympäristöohjelman  laatimisen 
- 	Koulutuksen 
- 	Seuranta-  ja  raportointijärjestelmien  kehittämisen  ja  käyttöönoton.  

M  erenkul kulaitoksen ympäristöohjelma  2004-2008 on  julkaistu merenkul kulaitoksen 
julkaisusarjassa (nra  3/2004).  

Konsultit Sito-Konsultit Oy 

Yhteistyö Liikenne-  ja  viestintäministeriö,  muut hallinnonalan virastot  ja  laitokset, sidosryhmät, 
konsuitti  

Hanke  On-board Treatment of Ballast Water and Application of Low Sulphur Fuels, 
OBTO6  I  MARTOB Painolastiveden käsittelytekniikoitaja vähärikkistä  
polttoainetta koskeva tutkimus  

Va.stuutoiminto/ Meriturvallisuus 	 Mirja  Ikonen  
vastuuhenkilö(t)  
Kesto  2001 —31.3.2004  

Kuvaus  Projektin  tarkoituksena  on  tutkia aluksen painolastiveden käsittelymenetelmiä sekä 
vähärikkisten  polttoaineiden käyttöä. Kansainvalisen  projektin  tutkimuspartnereita  on  
useista  EU-maista, Suomesta VTT Projekti saa  50  % rahoituksestaan  EU  n  
tutkimusmäärärahoista  (Growth  —ohjelma;  projektin  numero GRD  1-2000-25383- 
OBTOB)  ja  loppu rahoituksesta hankitaan kansallisista lähteistä. Suomen osuuden 
rahoittivat Merenkulkulaitos, LVM, YM  ja  Fortum Oyj.  

Loppuraportti. MARTOB  Onboard Treatment of Ballast Water (Technologies 
Development and Applications) and Application of  Lowsulphur  Marine Fuel, Final 
Executive Report, University of Newcastle upon Tyne.  

Konsul/it VTT  
Yhteistyö Projektikonsortio:  University of Newcastle upon  Tyne,Abo  Akademi  University,VTT  Industrial 

Systems, Environment, Energy and Process Innovation, Institute for Applied Environmental 
Economics,  SINTEF  Applied Chemistry, Fisheries Research Services, French Research Institute 
for the Exploitation of the Sea, Association of Bulk Carriers (London), Alfa Laval AB, Berson 
M  ilieutechniek B.V.,  Environmental Protection Engineering  S.A., V/den Heuvel Watertechnologie  
By, The International Association of Independent Tanker Owners,  SSPA  Sweden AB, Three 
Quays Marine Services, International Chamber of Shipping, Bureau  Veritas, (MARINTEK)  
Norwegian Marine Technology Research Institute, Shell Marine Products,  Wallenius Wilhelmsen  
Lines, MAN  B&W, Fueltech  AS, Norwegian Shipowner Association. 
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Hanke 	 Väylien riskianalyysin kehittäminen 

Va.sluuloiminlo,' 	Väylänpito 	 011i  Holm  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2003  -  V/2004  

Kuvaus 	 Väylien riskianalyysiin (pohjakosketus-  ja  yhteentörmäysriskin  analysointi olemassa 
olevassa  ja  ehdotetussa väylässä) soveltuvan menetelmän kehittäminen 
pilottihankkeen avulla. 

Raportti: Kökarin väyläsuunnitelman riskianalyysi (julkaistaan Merenkulku laitoksen 
julkaisusarjassa). 

Konsultit 	VTT 
Yhteistyö 	Konsulth, varustamot  (Silja  Line, Viking Line,  Finnhines)  

Merenkulun toim intavm näristö ia vesiliikenteen edistäminen 

Hanke 	 Taivisten Ilikennerajoitusten vaikutus Suomen ui komaan kau  pan  
merikuijetuksiin 

Vastuutoiminto/ 	Talvimerenkul ku 	 Ilmari Aro 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2004  

Kuvaus Tutkimuksessa tarkasteltiin lisääntynyttä laivatonniston tarvetta talvikautena, kun 
lalvalHkenne  hidastuu jääolojen takia. Tavoitteena oli pystyä ennustamaan lisätonniston 
tarve  ankaran talven  ankarimpana  kuukautena  -  maaliskuussa —jotta katettaislin 
ulkomaankaupan kuljetukset. Tutkimustyö  on  tehty kolmessa osassa, joista viimeisessä 
päästiin arvioimaan lisätonniston tarvetta Ensimmaisessä osassa tarkasteltiin 
liikennerajoitusten  asettamista jääolosuhteiden pohjalta. Tavoitteena oli kehittää 
jääolosuhteita  kuvaava parametri, joka ottaisi huomioon tasaisen jään paksuuden 
lisäksi kuljetun  matkan  jäissä  ja  jääkentän valliintuneisuuden. Liikennerajoitusten  
perustaksi kehitettiin ekvivalentin jään paksuuden käsite, joka kalibroitiin annettuja 
liikennerajoituksia  käyttäen. 

Raportti: Talviolosuhteiden vaikutus Suomen ulkomaankaupan tarvitsemaan 
laivatonnistoon (Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  4/2005),  

Konsultit TKK Laivalaboratorio 
Yhteistyö Ruotsin  Sjöfartsverket  
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ICT-alan uusien mandollisuuksien  hyödyntiiminen  

Hanke Meren kulkulaitoksen tietohallintostrategian laadinta 

Vastuutoirninto/ Tietohallinto 	 Ju  kka-Pekka Suonikko 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2004  

Kuvaus Merenkulkulaitoksen  vuonna  2003  hyväksytyssä t&k-strategiassa nimettiin 
strategiseksi hankkeeksi tiedonhallinnan kehittaminen. 
Tiedonhallinnan  kehittämiseen kuuluu  mm: 
• 	Toimintojen menestystekijöistä lähtevät hankkeet 
• 	Merenkulkulaitoksen  toimintojen  ja  tulosyksiköiden yhteisten palvelujen 

keh itta  min en 
• 	Tietopalvelujen  kehittäminen 
• 	Atk- infrastruktuurin kehittäminen 
• 	Viestintä-  ja  ryhmätydvälineiden  kehittäminen 
• 	Ulkoisille  asiakkaille tarkoitettujen palvelujen kehittäminen. 

Raportti: Tietohallintostrategia  2005-2008  (julkaistaan Merenkulkulaitoksen julkaisusarjassa) 

Konsultit 	Capgemini 
Yhteistyö 

Hanke Suomenlanden alusliikenteen pakollisen  il  moittautumisjärjestel  män  käynnistys  
(OE IV) 

Vastuutoiminto  M eriliikenteen  ohjaus 	 Kari  Kosonen  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto huhti -  toukokuu  2004  

Kuvaus Hankkeessa testathin oikeassa ympäristössä  (Helsinki,  Pietari  ja  Tallinna)  1.7.2004  
aloittavan GOFREP- järjestelmän toimivuutta. Hankkeessa selvitethin tiedonsiirron, 
operatiivisen toiminnan  ja  teknisten ratkaisujen toimivuus aidossa ympäristössä. 

Hankkeessa luotiin GOFREP-järjestelmän kaikkien  kol  men yhteistyövaltion  yhtenäiset 
toimintatavat kuvaavan  dokumentin  (Document of Joint Procedures, DJP)  ensimmäinen 
virallinen versio, jonka yhteistyövaltioiden edustajat allekirjoittivat maalis- huhtikuun  
2004  aikana. Tätä versiota täydennettiin vielä kesäkuussa  2004  järjestetyn  Tripartite 
Working Group:n  kokouksen tuloksilla GOFREP-toiminta käynnistyi tamän 
täydennetyn DJP:n  version 1.1  pohjalta. DJP:n lisäksi  projektin  tuloksena määriteltiin 
toi mintatavat suomalaisen GOFREP-kesku ksen,  Helsinki Traffic: in  ja  kansallisten 
yhteistyötahojen  yhteistyöhön. 

Raportti: Suomenlanden alusliikenteen pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän käynnistys 
(Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  8/2004)  

Konsultit VTT  
Yhteistyö Venäjän merenkulkuviranomaiset, Viron merenkulkuviranomaiset, VTT  
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Hanke  Teematii kka-arkkitehtuurihan ke  M  ERIARKKI 

Vastuutoiminto/  M  eriliikenteen  ohjaus 	 Rolf  Bäckström  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2003  -  2004  

Kuvaus Hankkeessa laadittiin prosessikuvaukset merikuijetusten  ja  merBiikenteen  hallinnan  
prosessialueilta.  Lisäksi laadittiin prosessikuvaus IMO:n ISPS-koodiin liittyvästä 
turvatoi  mien  halli nnasta. Kehittämissuunnitelman suunnittelussa peilattiin laadittuja 
ydinprosessien  kuvauksia nykytilaan  ja  laadittiin jäsennelty ehdotus tunnistetuista 
kehitystarpeista. Kehitystarpeet ryhmiteltiin  seuraaviksi kehittämisalueiksi: PortNet  2,  
Tullin  yleisilmoitus,  turvatoimet, nskien, häiriöiden  ja  poikkeustilanteiden  hallinta, 
tietoinfrastru ktuuri 	riskianalyysi 	liikenteen ohjaus  ja  valvonta, luotsaustoi minnan  ja  
liikenteen ohjauksen vuorovaikutus sekä MeriArkin edelleen kehittäminen. 

Raportit:  M  erilii kenteen telematiikka-arkkitehtuuri -esiselvitys (Meren  kulkul  aitoksen  
julkaisuja  5/2003),  Meren kulun telematiikka-arkkitehtuuri 	Pääprosessit  ja  
kehityssuunnitelma  (FITS-julkaisuja  34/2004).  

Konsultit  VTT  Rakennus-  ja  yhdyskuntatekniikka  

Yhteistyö  LVM, Tullihallitus,  Viking Line,  Finnsteve, Satamaaperaattorit ry  
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Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja 
keh ittämish  an kkeet 2005  

Kuvaukset painoalueittain 

Vesitieverkon  kehittäminen osana Suomen  liikennelogistista  järjestelmää 

Hanke Klinteiden reunamerkkien värähtelyvai kutusten  pienentäminen 

Vastuu toiminto/ Vaylanpito 	 Alaluusua  Mauno  
vastuuhenki lO  (1)  

Kesto  2005  

Kuvaus Liikkuvien jäiden aiheuttamat  tärinät  rikkovat kiinteiden  reunamerkkien 
navigointiteknisiä  laitteita. Teknillisen korkeakoulun  Lujuusopin  laboratoriossa 
testataan  navigointiteknisten  laitteiden  kiinnitysjalustoja. Testaustulosten  
perusteella korjataan suunnitelmia. Myös  korjatut suunnitelmaratkaisut  testataan. 
Hankkeen tavoitteena  on  saada  navigointiteknisten  laitteiden kiinnitykset  
reunamerkkeihin  sellaisiksi, että laitteet eivät  rikkoudu  jäiden aiheuttamista  
tärinäistä. 

Konsultil  TKK,  Lujuusopin  laboratorio 

Yhteistyö 

Hanke Saaristomeren logistiset verkotja solmukohdat 

Vastuutoiminto/ Väylänpito 	 Antikainen Taneli  
vastuuhenkilö(t)  
Kesto  X12003-ll/2005  

Kuvaus Tavoitteena  on  selvittää Saaristomeren alueella julkisessa käytössä  olevien/olleiden 
laiturien  ja  niihin liittyvien teiden muodostama  yhteysverkko  ja  julkaista tiedot  
laitureista tieverkostoineen.  Tutkimuksessa  selvitetaän  tiedot  laiturien 
käyttöoikeudesta,  hallinnasta,  nykykunnosta  ja  käyttökelpoisuudesta  kuljetuksiln  
sekä niihin johtavat meri-  ja  maaväylät.  Osaan  laitureista  liittyy myös maa-alue, 
jonka hallinta  on  laiturin rakentaneen yksityisen  tai  julkisen yhteisön hallinnassa. 
Lopullisena tavoitteena  on  tehostaa Saaristomeren  vesiliikenneverkkojen  käyttöä, 
mistä seuraa positiivisia vaikutuksia  koko  ympäristölle. 

Konsultit Turun yliopiston merenkulkualan tutkimus-  ja  koulutuskeskus 

Yhteistyö Turun  tiepiiri  
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Hanke Saimaan kanavan  talviliikenteen  kehittäminen  

frastuutoi,ninto/ Väylänpito 	 Lang  Risto  
vas tuuhenkilö(t)  

Kesto  2003  - helmik.  2005  

Kuvaus Talvikaudella  2003-2004  suoritettujen mittausten perusteella saatiin lisätietoa 
lämpöenergiavarantoa  sisältävän  veden juoksutuksen ja alusliikenteen 
yhteisvaikutuksesta vesilii kennekanavassa kertyvän  jään muodostu kseen. 
Mielenkiinnon kohteina olivat erityisesti pitkäaikaisen juoksutuksen vaikutus 
kanavan lämpöreservin kehitykseen, liikennöitävyys kanavan erisuuruisen 
lämpöenergiavarannon  omaavilla jaksoilla sekä lilkennekatkon ajoituksen vaikutus 
jaätilanteen  kehitykseen 

Talvilnkennetutkimus  muodostuu  jo  tehdyistä väyläteknisestä  ja alusteknisesta  osista 
sekä teoreettisten tarkasteluiden täydentämisestä saaduilla kenttäkoetuloksilla. 
Väyläteknisen talviliikennekokeilun käytännön suoritus muodostui lämpöreserviä 
sisältävän  veden juoksutuksesta ja  kanavan  veden  lämpötila  ja jäänpaksuuden 

 mittaamisesta. Alusteknisessä osassa tehtiin testiajoja instrumentoiduilla aluksilla 
alusten avustus-  ja tehontarpeen  selvittämiseksi eri olosuhteissa. Saaduista tuloksista 
ollaan laatimassa Saimaan kanavan jäätilanteen simulointimallia. Tavoitteena  on 

 tarkentaa aikaisemmin tehtyjä teoreettisia arvioita kanavan talviliikenteen ylläpitämisen 
edellyttämästä lisälämmön tarpeesta kanavalla  ja talviliikenteen yllapidon edellyttämistä 

 toimenpiteistä  ja  kustannuksista. Hankkeesta  on  laadittu osaraportit vuosilta  2003  ja 
 2004.  

Raportti: Sai maan kanavan jään kehityksen  si mulointi  (julkaistaan Merenkulkulaitoksen 
julkaisusarjassa). 

Konsu/tit 	 Eranti  Engineering  Oy, VTT 

Yhteistyö 

Hanke  Sektoriloisto  LED-tekniikalla  

Vastuutoirninto/ Väylänpito 	 Joro  Risto 
vasluuhenkilö('tj  

Kesto  2005  

Kuvaus Sektori-LEO:in kehittäminen  on  ajankohtaista siirryttäessä vanhoista kartoista uusiin 
Sinisiln  —karttoihin. Sektoriloistoja  on  käytössä kaikkiaan  450  kpl.  Vanhoissa 
kartoissa sektorit  on  suunniteltu paikan päällä luonnossa kun uusissa kartoissa 
sektoreiden  reunat asettuvat OGFS  :n  tarkkuudella. Vanhojen  ja  uusien sektoreiden 
vastaavuus/poikkeamat  on  tarkastettava  ja  vaadittavat korjaukset  on  tehtävä. 
Tarkastettavia sektorirajoja  on n. 1800  kpl.  Tarkastusten yhteydessä myös 
loistotyypin  vaihto käy luontevasti. Kehitettävällä sektoriloistolla tavoitellaan 
rakenteen yksinkertaisuutta, loiston pitkää käyttöikää, suhteellisen valotehon 
lisäystä sekä nykyistä huoltovapaampaa teknistä ratkaisua. Uuden ratkaisun yksi 
tavoite  on  myös sektoriloistojen käytön lisääminen väyläsuunnitelmissa 
poijuttamisen/viitoittamisen  sijaan. Frojektissa tehdään selvitys saavutettavista  
energian  sekä huoltokustannusten säästöstä  5 v  aikajaksolla.  Selvityksessä 
esitetään lisäksi tekniset ratkaisut, jolla myös  alle  10  astetta olevat sektorit voidaan 
rajata  LED  -tekniikan avulla. 

Konsultit Selvityksen tekijänä voi olla esimerkiksi TKK Valaistuslaboratorio  tai TTY  
Tehoelektroniikan  laitos. Myös laitetoimittaja voi olla selvityksen tekijä  tai  osa  

Yhteistyö  
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Hanke TurvaIaitteden kaukovalvonnan esitutkmus 

Vastuutoiminto/ Väylänpito 	 Joro  Risto 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2005  

Kuvaus Kaukovalvontaa  on  kokeiltu laitoksen eri piireissa. kokeilut ovat olleet erillisiä eikä 
systemaathsta  kehitystä  tai  varsinaista projektia ole käynnistetty, jonka tavoitteena  
on  asteittainen kaukovalvonnan käyttö  koko  laitoksessa. Tekninen kehitys, 
turvalaitteiden toimintakunnon  varmistaminen sekä laitoksen organisaatiomuutokset 
edellyttävät tavoitteellisen  projektin  asettamista kaukovalvonnan kehittämiseen 
laitoksen tarpeisiin. Kaukovalvonta  on  kokonaisuutena laaja projekti  ja  se on  
julkisena  han  kintana kilpailutettava.  Projektin  alussa  on  ehdottoman välttämätöntä 
suorittaa esiselvitys ulkopuolisen, tekniikkaa  ja  toimintakenttää  tuntevan tahon 
toimesta. Selvitys antaa kokonaiskuvan käyttökelpoisesta antennitekniikasta, 
tietoliikennemallista, tiedonesityksestä  ja  rajapintojen  liittämisestä laitoksen 
järjestelmiin. Tavoitteena saada  kuva  myös järjestelmätoimittajista. 

Konsultit 
Yhteistyö 

Hanke Väylän  loistojen  syn  kronointi 

Vastuutoiminlo/ Väylänpito 	 Joro  Risto 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2005  

Kuvaus Tiheästi poijutetuilla/viltoitetuilla väylillä taustalla loistavat esim. kaupungin/sataman 
valot  tai  epätandissa  vilkkuvat useat loistot aiheuttavat epäselvyyttä väylän käyttäjälle 
erityisesti lähestyttäessä väylänsuuta sivusuunnassa => mikä loistopari  on  ns. 
suuloistot. Synkronointi aikaansaa  lentokentän lähestymisvaloja vastaavan efektin, 

joka helpottaa väylälinjan tunnistamista merkittävåsti. Synkronoinnista  on  hyvä 
esimerkki  Rau man  syväväylän loistojen synkronointi. 

Projektissa selvitetään synkronoinnin mandollistava uusin tekniikka  ja  niiden sopivuus 
merenkulkulaitoksen  toi mintakenttään,  syn  kronoinnin  mandolliset riskitekijät, todelliset 
saavutettavat hyödyt  sekä kartoitetaan synkronointlin sopivat väylät  ja  niiden  osat + 
turvalaitteet.  

Konsultit 
Yhteistyö  
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Prosessit  ja  tuotekehitvs  

Hanke 	 Elektronisten  merikarttojen (ENC)  -tuotantoprosessin optimointi  

Vastuutoiminto/ 	Merikartoitus 	 Mikkelsson  Maarit 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	2003 - 2006  

Kuvaus 	 Kehitetään ENC-tuotantoprosessia vastaamaan muuttuneita tarpeita (joustava 
tuotekehitys käyttäjäkokemusten perusteella) sekä parannetaan ENC-päivityssolun 
tuotantoprosessia. 

Karttatiedonh allinnan  prosessia kehitetään tehokkaammaksi uutta teknologiaa 
hyödyntäen  ja  integroidaan  kehitetty merikarttatiedonhallintajärjestelmä SYVA-
järjestelmän (syvyystietojen hallintajärjestelmä) yhteyteen. Toteutetaan 
sotilassyvyysaineiston hallinta. Hankkeeseen liittyy myös kaksi diplomityötä, jotka  on 

 aloitettu syyskuussa  2003 

Diplomityät:  
Mikko Hovi: ENC-aineistojen tuotejaon  ja  sisällön parantaminen. (Valmistuu syksyllä 

 2005) 
Mika Ahvenainen:  Keskitetyn kartantuotantojärjestelmän metatieto 

Konsultit 
Yhteistyö 	Järjestelmän toteutus teetetään ulkopuolisella  konsultilla.  

Hanke  InfraRYL  -projekti  

Vastuutoiminto/ Väylänpito 	 Lang  Risto  
vas  tuuhenkilö(t)  

Kesto  2004-2005  

Kuvaus  InfraRYL —laadunohjaushanke  on  osa  TEKESin  Infra -teknologiaohjelmaa  ja sen  
tavoitteena  on laata  alan yhteistyönä lopputuotteen laatuvaatimukset parantamaan  
koko  infra-alan menetelmien  ja  lopputuotteiden  laatua. Uudella tavalla aseteltujen 
laatuvaatimusten tarkoituksena  on  päästä tilaamaan kokonaisuuksia, joiden puitteissa  
on  tilaa ideointiin  ja  tuotekehitykseen. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset,  RYL  
on  yleisesti saatavilla oleva, kaikkien rakennushankkeen osapuolten etukäteen 
hyväksymä kirjallinen hyvän rakennustavan kuvaus. 

Konsullit  
Yhteistyö Hankkeen vastuullinen johtaja  Christer  Finne,  Rakennustietosäätiö RTS,  

projektipäällikkö  Lea Vettenranta, Rakennustieto  Oy. Muut yhteistyökumppanit: 
Rakennustieto  Oy, Rakennustietosäätiö RTS, YIT-Primatel Oy, Asfalttiliitto ry, Suomen 
kuntalutto,  Oy VR-Rata  Ab, Tampereen  kaupunki, Rakennusteollisuus RT ry, Helsingin 
kaupunki, Suomen Maarakentajien Keskusliitto SML ry,  SKOL,  Suunnittelukeskus Oy, 
Liikenne-  ja  viestintäministeriö,  Vantaan kaupunki, Tieliikelaitos, Suomen  
M aarakentajien  Keskusliitto  SM  L ry, Ratahallintokeskus,  Jyväskylän kaupunki, Oulun 
kaupunki, Suomen toimitila-ja  rakennuttajaliitto Rakli, Tiehallinto,  Espoon kaupunki.  
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Hanke Kanavien automaation jatkohyödyntäminen 

Vcjstuuioi,njnto/  Järvi-Suomen meren kulkupiiri 	Kykkänen Seppo, Vakkila  Heikki 
vas  tuuhenkilö(t)  

Kesto  2003-2005  

Kuvaus  Han  kkeeseen  sisältyvät seuraavat osatehtävät 

- lähiverkon  hyödyntäminen valvontakamerakuvan siirrossa  I R-kanavilla 
-  käytön  ja  valvonnan nykyistä laajemman keskittamisen mandollisuudet 
-  vikojen paikallistaminen kaukovalvonnalla 
- turvalaitteiden  kehittäminen (turvareunat, nostolaitteet,.. 	). 

Selvitystyö käynnistyi kaukovalvonnan hyödyntämismandollisuuksien selvittelyllä 
vikojen paikallistamisessa. Kokeilulaiteet  on  hankittu. Järjestelmän testaus 
sulkukohteissa  aloitettiin elokuussa  2004  Järjestelmissä  on  vielä lisäkehittämistarvetta. 

Konsultit 
Yhteistyö 

Hanke 	 Projektinhallintakokeilu 

Vastuutoiminto/ 	Henkilöstö  ja  hallinto 	 Vuoristo Jouko 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 2003  -  2005  

Kuvaus 	 Kokeiltiin Aton-documentor-projektinhallintajärjestelmää valittuihin t&k-projekteihin. 
Kokeilu  on  toteutettu. Raportointi  on  työn  alla.  

Konsultit 	Modultek Oy 
Yhteistyö 

Hanke Vesiliikennehan kkeiden  vaikutusten hallinta 

VastuuIoiminto/ Väylänpito 	 Antikainen Taneli, Valjakka  Jukka  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto syksy  2005  —  2006  

Kuvaus Lähestymistapa vaikutusten hallintaan suunnitellaan t&k-toiminnan TTS-suunnitel  man  
viimeistelyn yhteydessä. 

Konsultit 
Yhteistyö  
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Turvallisuus  ja  ympäristö 

Hanke Alusten  painumamittaukset 

Vastuutoiminto/ Väylänpito 	 Holm  011i 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto syksy  2004  -  2005  

Kuvaus Väylien kulkusyvyyskäytännön muuttamiseen liittyen alusten nopeuspainumien  ja  
muiden liikkeiden suuruus mitataan kenttäkokeiden avulla  olusten  syvayden 
joustomandollisuuksien tarkemmaksi määrittelemiseksi.  Alusten liikkeiden 
mittaamista varten alukset instrumentoidaan  ja  niillä tehdään useampia mittausajoja, 
joiden tulosten pohjalta alusten liikkeistä eri olosuhteissa saadaan tarkempaa tietoa 
teoreettisten laskelmien tueksi. 
Mittaukset kaynnistyivat marraskuussa  2004  ja  jatkuvat vuonna  2005  

Konsultit 
Yhteistyö Varustamo, satama 

Hanke Konsultointi  jääsääntöihin  liittyvissä kysymyksissä  

Vastuutoiminto/ Meriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma  
vas  tuuhenkilö(t)  

Kesto  2005  

Kuvaus Merenkulkulaitos  on  viime vuosina saanut kotimaasta  ja  ulkomailta runsaasti 
suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. 
Vaikeimpien teoreethsten  kysymysten selvittämiseen  on  syytä käyttää  ko. asiat  
Suomessa parhaiten osaavia asiantuntijoita. 

Konsultit  ILS  Oy, VTT 
Yhteistyö Ruotsin merenkulkulaitos  (Göran Liljeström)  

Hanke 	 Laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden monitorointi 

Vastuutoiminto/ 	Meriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 1999-2005  

Kuvaus 	 Suomi on  osallistunut muutamien muiden  maiden  kanssa laivoilla kaytettävien 
polttoaineiden rikkipitoisuuden kartoitukseen. Alankomaat koordinoi projektia  ja 

 kaksi luokituslaltosta suorittaa työn. Projekti alkoi  1999  ja  päättyy  2005.  Projekti 
liittyy  IM 0:n  ympäristönsuojelutyöhön.  

Konsultit 	American Bureau of Shipping,  Det Norske  Veritas  ja  Lloyd's Register of Shipping  

Yhteistyö 	Alan  komaiden meriturvallisuusviranomaiset  
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Hanke 	 Merenkulun turvallisuuteen liittyvät selvitykset 

Vastuutoiminloi 	Meriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 
vastuuhenkilö(1)  

Kesto 	 aloitus syksy  2005  

Kuvaus 	Merenkulkulaitoksen tarkoituksena  on  osallistuu Itämeren  maiden  yhteiseen 
merenkulun turvallisuutta kehittävän hankkeen BaSSy -  Baltic Sea Safety suunniteluun 

 ja  toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteina  on  kartoittaa alueen merilHkenteen 
pääasialliset onnettomuus-  ja  ympäristöriskit,  toteuttaa riskianalyysi sekä määritellä 
riskienhallintamenetelmiä analysoimalla toimintaa laivoilla sekä liikenteen 
ohjausjärjestelmien vaikutusta turvallisuuteen. 

Konsultit 
Yhteistyö 

Hanke Saastuneiden  sedimenttien käsittelymenetelmien  kehittäminen  

Vastuutoimintoz Väylänpito, SLmp 	 Holm  011i, Virtanen Seppo  
vas  tuuhenkilö(t)  

Kesto  2005-2006  

Kuvaus Ympäristöministeriö  on  julkaissut sedimenttien ruoppaus-  ja  läjitysohjeen.  Ohjetta 
käytetään väylähankkeiden lupakäsittelyssä määrättäessä ruoppausmassojen 
läjitysmenetelmä  ja  -tapa. Ohjeessa  on määritetty läjitettävien  massojen haitta- 
ainepitoisuuksien  raja-arvot, jotka säätelevät massojen sijoittamista  ja  
käsittelymenetelmia.  Raja-arvot ylittävia haitta-ainepitoisuuksia havaitaan lähes 
jokaisen väylähankkeen yhteydessä. Saastuneiden  ja  likaantuneiden 
ruoppausmassojen  edellyttämien toimenpiteiden määrittely aiheuttaa usein 
hankkeen lupakäsittelyn pitkittymistä sekä kustannusten nousua. 

Tutkimushankkeen tarkoituksena  on  täydentää sedimenttien ruoppaus-  ja  läjitysohjetta 
 saastuneiden sedimenttien käsittelymenetelmiä koskevalla selvityksellä  ja  

menettelytapaohjeella.  Selvitys laaditaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. 
Selvitystyö käynnistyi keväalla  2005.  

Konsultit 
Yhteistyö 	YM, SYKE, satamat, Suomen Satamaliitto 

Hanke SAFEICE -  Increasing the Safety of Icebound Shipping  

Vasluutoiminto/  M eriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2004  -  2007  

Kuvaus  Projektin  tarkoituksena  on  etsiä keinoja talvimerenkulun ympäristölle aiheuttamien 
riskien  ja  turvallisuusriskien vahentämiseksi.  Tarkoitus  on mm. 
täysmittakaavatulosten  ja  teoreethsten  mallien  avulla kehittää puoliempiirisiä 
menetelmiä laivojen jääkuormien määrittämiseksi. Työ tähtää laivoja koskevien 
jääluokkasäantöjen  kehittämiseen. 

Konsultit 
Yhteistyö Euroopan Yhteisö (EU:n Komissio),  Chalmers  Tekniska  Hogskola  Ab,  Germanischer  

Lloyd AG, Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt  GmbH,  National Maritime 
Research Institute (Japan), National Research Council of Canada, Swedish Mariöme 
Administration,  Tallinna Tehnika Ulikool,  Arctic and Antarctic Research Institute  - 
State Research Center of Russian Federation. 
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Konsultit 
Yhteistyö 

Suomalais -ruotsalaisten jääluokkasääntöjen koneiston lujuutta koskevien 
sääntöjen uudistaminen  

M  eriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 

Suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen koneiston lujuutta koskevat säännöt 
ovat vuodelta  1971  ja  siten suurelta osin vanhentuneet. Uusien sääntöjen valmistelu 

 on  jo varsin  pitkällä. Tänä vuonna  on  tarkoitus täsmentää eräitä sääntöehdotuksen 
kohtia, joihin olemme saaneet luokituslaitoksilta  ja  alan teollisuudelta huomautuksia 
Lisäksi  on  tarkoitus verrata luokituslaitosten  ja  teollisuuden uusien laskelmien avulla 
tekemiä laskelmia toisiinsa sekä myös vanhojen sääntöjen antamiin tuloksiin uusien 
sääntöjen antamien tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi ennen sääntöjen 
käyttöönottoa, 

VTT  
Ruotsin merenkulkulaitos  (Göran Liljeström)  

Hanke  

Vastuutoiminto/ 
vastuuhenki1ö't,)  

Kesto 

Kuvaus 

Hanke  

Vastuutoiminto/ 
vastuuhenkilö(t)  
Kesto 

Kuvaus 

Konsultit 
Yhteistyö 

Suomalais -ruotsalaisten konetehosääntöjen kehittäminen 

Meriturvallisuus Kämäräinen Jorma 

 2005  

Suomalais-ruotsalaisten konetehosääntöjen soveltaminen suuriin aluksiin  on 
 osoittautunut hankalaksi. Sääntökaavan  ja  mallikokeiden  avulla suurille aluksille 

määritetty vastus  ja  koneteho  ovat eronneet toisistaan merkittävästi.  Projektin 
 tarkoituksena  on  selvittää tämän ongelman syyt  ja  ehdottaa parannuksia joko 

säantökaavaan  tai  sitten mallikoeohjeisiin.  

ILS  Oy 
Ruotsin merenkulkulaitos  (Göran Liljeström)  

Hanke  

Vastuutoiminto/ 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 

Kuvaus 

Konsultit 
Yhteistyö  

Työvenesäännöstö 

Meriturvallisuus 	 Kiawér  Jerker  

2003-2005  

Uusitaan  v. 1990  pohjoismaiset työvenesäännöt. 
Työvenealan asiantunöjoille  on  lähetetty raakaversio uusista säännöistä 
kommentointia varten. Vuonna  2005  käynnistettiin jatkohanke. 

SYKE  

15.  kesäkuuta  2005 	 MKL.n  tutkimus-ja kehittämishankkeet  2005 	 Sivu  8(13)  



Hanke  Tärmäyksen  kestävä laiva  (M  ERIKE/TÖRMÄKE) 

Vastuutoiminto/  M eriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2004  -  2006  

Kuvaus  Törmäysonnettomuudet,  eli yhteentörmäys, karilleajo  ja  muut törmäykset, ovat 
tulipalojen  ohella meriturvallisuuden kannalta vaarallisimpia onnettomuuksia. Tämän 
MERIKE  -tutkimusohjelmaan kuuluvan hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat:  
1) Selvittää, mitä yhteentörmäyksessä tapahtuu  
2) Selvittää, mitkä ovat tärkeimmät, vauöoiden  ja  vahinkojen laajuuteen vaikuttavat 

tekijät  
3) Laatia yhteentörmäystä kuvaava, laskennallinen malli  
4) Selvittää uusien, laidoituksessa käytettävien konstruktioratkaisujen  ja  

yleisjärjestelykonseptien  käyttökelpoisuus  a)  turvallisuuden  ja  b)  tehokkuuden lisäämiseksi. 

Konsultit  TKK:n laivalaboratorio  

Yhteistyö Hankkeeseen osallistuvat myös AKER Finnyards, Kvaerner  Masa-Yards,  Finnlines, 
Fortum  Shipping  Oy,  ESL Shipping  Oy,  Silja  Oyj  Abp  ja  Mizar  Oy. Rahoitukseen 
osallistuu myös TEKES. Työn suorittaa TKK:n Laivalaboratono. 

Hanke Yhteistyö IACSin kanssa koskien potku rikoneiston koneiston lujuutta 
koskevien sääntöjen kehitystyötä 

Vastuuloiminto/  M eriturvallisuus 	 Kämäräinen Jorma 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2005  

Kuvaus  Suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen koneiston lujuutta koskevien sääntöjen 
kehitystyön ohella Merenkulkulaitos seuraa myös IACS:in  (International Association 
of Classification Societies)  omien sääntöjen kehitystyötä, jotta voidaan turvata 
omien sääntöjemme  ja  IACS1n  sääntöjen yhdenmukaisuus. Yhteistyöstä  on  myös 
suoranaista hyötyä omien sääntöjemme kehitystyön kannalta, koska yhteistyön 
puitteissa saamme 	etoja muualla kuin Itämerellä esiintyneistä potkurikoneiston 
lujuuteen liittyvistä ongelmista. Projekti antaa VTT:n asiantuntijalle mandollisuuden 
osallistua IACS:n kokouksiin, joissa potkurikoneiston lujuuteen liittyviä asioita 
käsitellään 

Konsultit  VTT  
Yhteistyö Ruotsin meren  kul  kulaitos  (Göran Liljeström)  
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Merenkulun  toim intavm päristö  ja  vesiliikenteen  edistäminen 

Hanke  Baltic Sea Winter Motorways 

Vastuutoirninto/ Talvimerenkulku 	 Aro  Ilmari 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2005-2006  

Kuvaus Hanke liittyy pitkän tähtäyksen tavoitteeseen kehittää Itämeren  maiden  yhteinen 
talviliikenteen ohjausjärjestelmä.  Hanke sisältää kolme  osa-hanketta: 
- 	Itämeren talviliikennettä palvelevan ajantasaisen verkkosivuston luominen 
- 	Itämeren talvimerenkulun informaatiota välittävä  CD-rom  kansainväliseen käyttöön, 
- 	Tiheästi liikennöidyillä väylillä jääolosuhteissa Itsenäisesti liikennöimään kykenevän 

alustyypin  kehittäminen. 

Hankkeelle  on  haettu EU:n  TEN-tukea Itämeren moottoritiehankkeena yhdessä 
kaikkien Itämeren  maiden  kanssa. 

Konsu liii  

Yhteistyö  Swedish Maritime Administration, Estonian Maritime Administration, Danish Ministry 
of Defence, St Petersburg port authorities  

Hanke  

Vastuutoiminto/ 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 

Kuvaus 

Konsultit 
Yhteistyö 

Itämeren merenkulun kehitysnäkymät 

Henkilöstö  ja  hallinto 	 Vuoristo Jouko  

2003-2005  

Vuonna  2005  osallistutaan selvitykseen Itämeren kemikaalikuljetuksista. 

VTT  Tuotteet  ja  tuotannon konsulttityönä  on  valmistunut raportti 'Merenkulun liikenne - 
ja  tavaravirtojen  arviointi Itämerellä - selvitys tietolähteistä" (Merenkulkulaitoksen 
julkaisuja  4/2004)  ja  WSP  LT-Konsultit Oy:n konsulttityönä raportb Suomen  ja 

 ulkomaiden  välisen  meriliikenteen tavarankuljetusten näkymät - Kehittämisselvitys" 
(Merenkulkulaitoksen julkaisuja  2/2005).  
WSP  LT-Konsultit Oy, VTT Tuotteet  ja  tuotanto 
SYKE, YM  
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Hanke Liikenteen julkiset perustiedot  

Vastuutoj,ninto, Merili ikenteen  ohjaus 	 Bäckström  Rolf 
vas tuuhenkilö(t)  

Kesto marraskuu  2004  -  elokuu  2005  

Kuvaus Tavoite: 
Hankkeen tavoitteena  on  määritellä Liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallinnon alan 
laitosten ylläpitämät liikenteen julkiset perustiedot. Perustiedoilla tarkoitetaan 
pysyvää  ja  ajantasaista  tietoa liikennejärjestelmästä hyödyntäjien käyttöön. 

Tarkempia tavoitteita ovat: 
-  julkisen  sektorin  tietojen ylläpitoon liittyvien periaatteiden käytännön merkityksen  

sel  keyttäminen 
- tavoitteellisten  julkisen  sektorin  tietovarastokokonaisuuksien  ja  näiden hyödyntäjille 

tarjoamien palveluiden määrittely 
- jatkotoi menpidesuositusten  laatiminen tavoitetilan saavuttamiseksi 

Työn ensimmäisessä vaiheessa tehdään aikaisempien tietojen perusteella lyhyt 
yhteenveto perustietovarastojen nykytilasta  ja  laitosten suunnitelmista. 
Toisessa vaiheessa laaditaan osapuolien yhteistyönä yhteinen näkemys 
perustietovarastojen  tavoitteista  ja  toiminnan vaatimuksista.. Tämä tehdään 
konkretisoimalla  aikaisemmissa töissä määritellyt yleiset periaatteet 
tietovarastokokonaisuuksien  käytännön toiminnan vaati muksiksi. Vaiheen 
lahtökohdaksi  kuvataan yleisesti tietojen käyttäjäkentta  ja  näiden tarpeet. Kanden 
edellisen vaiheen tulosten perusteella määritellään laitosten yllapitämien 
perustietojen tavoitetilan  kuvaus. Kuvataan tietovarastokokonaisuudet  ja  näiden 
tarjoama palvelu hyödyntäjille. Lisäksi tietosisältö kuvataan erikseen. Tavoitetilan 
kuvaus tehdään erikseen kunkin laitoksen kanssa  ja  eri näkökulmat käsitellään 
hankkeen yhteisissä palavereissa. Viimeisessä vaiheessa tehdään 
kehittämissuunnitelma,  Tässä vaiheessa yhdessä nostetaan esille  ja  määritellään 
tärkeimmät kehitystarpeet  ja  tehdään niistä jatkotoimenpiteita. 

Konsultit SysOpen Oyj  
Yhteistyö  Aino  -ohjelman hanke. MKL:n lisäksi mukana tiehallinto  ja  ratahallintokeskus.  

Hanke 	 Meren  kulkulaitoksen  toi  mintaympäristäön  liittyvät selvitykset  

Vastuutoiminto/ Väylänpito 	 Antikainen Taneli, Valjakka  Jukka  
vastuuhenkilö(t)  

Kesto syksy  2005  -  2006  

Kuvaus  Tuotantorakenteessa  ja  logistiikassa  on  tapahtumassa muutoksia, jotka vaativat 
muutoksia  mm.  liikenne-ennusteiden perusteisun. Tavaratonnien lisäksi myös 
alusliikenteen  määrässä  ja  rakenteessa voi tapahtua kehitystrendiin verrattuna 
muutoksia, joita olisi pystyttävä ottamaan huomioon ennusteissa. 

Konsu  lilt  
Yhteistyö LVM  
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Han/ce 	 Satamien liikenneyhteydet ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten 
näkökulmasta 

Vastuutoiminto/ 	Väylänpito 	 Antikainen  Tan  eli 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	 1.9.2004-30.6. 2005  

Kuvaus 	Tutkimuksessa tarkastellaan meritse suuryksiköillä tapahtuvia Suomen 
ulkomaankuljetuksia  sekä niihin liittyviä kotimaan  tie-ja  rautatiekuljetuksia. 

 Tutkimuksen tavoitteena  on mm.  selvittää: 
- suuryksikköliikenteen toimijatja  ominaispiirteet (tuotteet nyt  ja  tulevaisuudessa, 

logistiset kehityssuuntaukset, toimintaympäristön muutokset jne.) 
- Suuryksikköliikenteen  reitit (esim. miten kasvavat suuryksikkökuljetukset kohdentuvat 

liikenneinfrastruktuurin eri osille) 
-  Tulevaisuuden näkymät  ja  kehittamistarpeet(mm.  missä ovat tärkeimmät 

liikenneyhteyksien kehittämiskohteet). 

Konsultit 	Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus-  ja  tutkimuskeskus  Tampereen  teknillinen 

Yhteistyö 	Toteutetaan  ja  rahoitetaan yhdessä Tiehallinnon Keskushallinnon  ja  
Ratahallintokeskuksen  kanssa. Ohjausryhmässä myös LVM.n  ja  Suomen 
satamalliton edustajat. 

Hanke Tavarakuljetusten  työnjako Suomessa 

Vastuu toiminto/ Vayl anpito 	 Antikainen Taneli  
vas  tuuhenki1ö()  

Kesto  2.8.2004-helmikuu  2005  

Kuvaus Selvityksen tarkoituksena  on  ensisijaisesti tuoda tasapuolisesti esille 
kuljetusmuotojen  työnjakoon Suomessa vaikuttaneita seikkoja sekä niiden 
ennakoitavaa  kehitystä tulevaisuudessa. Selvityksen tutkimusmenetelmän  ä  
käytetään kirjallisuusselvitystä. Kirjallisuusselvityksen valmistuttua järjestetään 
asiantuntijaseminaari,  jossa alan asiantuntijoilla  on  mandollisuus tuoda esiin omat 
näkemyksensä  ja  kommentoida kirjallisuusselvitystä. 

Konsultit Tiellikelaitos  Konsultointi 
Yhteistyö Rahoitetaan yhdessä Tiehallinnon Keskushallinnon  ja  Logistilkan  Tieteellisen 

Tutkimussäätiön kanssa. Varsinaisena tilaajana  on  Polytechnica  Kustannus Oy 

Hanke Veneilyn taloudelliset vaikutukset 

Vastuutoiminlo/ Väylänpito 	 Antikainen Taneli 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  15.10.2004-28.02.2005  

Kuvaus Veneilyn taloudellisia vaikutuksia  ja  venekannan  suuruutta selvitettiin edellisen 
kerran vuonna  1991  Merenkulkuhallituksen tilaamassa tutkimuksessa. Veneilyasian 
neuvottelukunnassa  sovittiin, että Merenkulkulaitos käynnistää aiheesta uuden 
tutkimuksen, jossa selvitetään: 
- venekannan  suuruus, rakenne  ja  kehitys 
- veneilyyn  liittyvät rahavirrat 
-julkiselle sektorille veneilystä aiheutuvat menot  ja  tulot 
-  veneilyn taloudelliset kerrannaisvaikutuksetja niiden suuruusluokka 
-  veneilyn ympäristövaikutukset  ja  ulkoisten kustannusten suuruusluokka. 

Raportti: Venei lyn määrä  ja  taloudelliset vaikutukset Suomessa. (Merenkulkulaitoksen 
julkaisuja  5/2005)  

Konsultit VTT, JT-CON  
Yhteistyö Veneilyasiain  neuvottelukunta  
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ICT -alan uusien mandollisuuksien hyödyntäminen 

Hanke 	AlS-ja  VTS -tietojen tilastokäyttö 

Vastuutoiminto/ 	M eriliikenteen  ohjaus, SLM  P 	Bäckström  Rolf 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto 	2004 - 2005  

Kuvaus 	 Kerättyjä AIS-tietoja säilytetään  ja  niistä voidaan tehdä monenlaisia tarkasteluja. 
Näistä tiedoista valmistellaan kaksi tilastonäkymää: 
-  alusten käyttämät väylät  ja  niiden ilmoittama siäys, jolloin saadaan väylien 

kuormitusälasto 
-  alusten käyttämät todelliset kulkureitit, vaaratilanteiden ennakoimiseksi  ja väyhen 

 suunnitteluun. 

Konsultit 
Yhteistyö 

Hanke VTS -operaattoreiden  työn  ja  työympäristön kehittäminen 

Vasluutoiminlo/  Meriliikenteen ohjaus 	 Hartonen  Sinikka 
vastuuhenkilö(t)  

Kesto  2004  -  2005  

Kuvaus Hankkeessa kartoitetaan Suomen VTS -asemien erityispiirteitäja mallinnetaan 
VTS-operaattorin  työn vaatimuksia sekä arvioidaan nykyisten käytäntöjen  ja  
työvälineiden sekä —ympäristöjen tarkoituksenmukaisuutta. 

Tutkimussuunn itelman  mukainen tausta-aineiston kerääminen sekä 
kenttätutkimukset  saatiin päätökseen vuoden  2004  aikana. Kerätyn aineiston 
käsittely sekä alustavan analyysin laadinta päättyivät maaliskuussa  2005. VTS- 
alueita kuvaavi  en tunnuslukujen  ja  alueellisten erityispiirteiden tunnistaminen  on  
käynnissä  ja  tähänastisten vertailutulosten raportointi  on  aloitettu. 

Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden  2005  loppuun mennessä. Hankkeesta 
valmistuu lisäksi julkaisu  'Contextual assessment of working practices in changing 
work" International Journal of Industrial Ergonomicshn. 

Konsullit 	VTT  
Yhteistyö 	Työsu ojelurahasto  ja VTT  
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