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Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja  
kehittimistoiminta  1997-98  
Yhteenveto Merenkulkulaitoksen toimintaraporttiin  1997 

 ja toimintasuunnitelmaan  1998 sisäliyvästä  tutkimus-ja 
kehittämistoiminnasta  

1  Johdanto  

Merenkulkulaitoksen  j ohtoryhmä  päätti marraskuussa  1997,  että laitoksen toteutuneen 
tutkimus-  ja kehittämistoiminta (t&k)  vuonna  1997  ja  yksiköiden suunnitelmat vuoden 

 1998 t&k-toiminnaksi tulee kartoittaa. 

Tähän raporttiin  on  koottu yhteenveto yksiköiden ilmoittamasta toiminnasta. Raportin 
alkuosassa  on  tarkasteltu Merenkulkulaitoksen t&k-toiminnan tavoitteita sekä EU:n ra-
hoittamaa vesiliikenteen tutkimusta. Lisäksi tarkastellaan yleisluontoisesti liikennemi-
nisteriön, yliopistojen  ja  tutkimuslaitosten toimesta tapahtuvaa vesiliikenteeseen  ja sa-
tamatoimintoihin  kohdistuvaa t&k-toimintaa. 

Tämän kartoituksen ovat toteuttaneet Jouko Vuoristo kartta-  ja väyläosastolta ja Jarl  An-
dersin merenkulkuosastolta. 

Merenkulkulaitoksen  toiminta-ajatus,  strategiset  toimintalinjat  ja  orga-
nisaatio 

Laissa Merenkulkulaitoksesta  on  laitoksen tehtäväksi annettu  mm.  
seurata merenkulun  ja  siihen liittyvien elinkeinojen kehitystä sekä ryhtyä liikennemi-
nisterion asettamien tavoitteiden mukaisesti merenkulkua edistaviin turvaavun  ja 

 jarj estavun  toimenpiteisiin 

Lisäksi laissa  on  säädetty, että 
Merenkulkulaitoksen  tulee suorittaa ne selvitys kokeilu- euranta  ja  suunnittelu-
touneksiannot jotka lukenneministerio laitokselle antaa 

Tutkimus-  ja kehittämistoiminta  on  eräs tärkeä sektori, jolla voidaan edistää  ja  turvata 
merenkulun  ja vesiliikenteen  toimintaedellytyksiä osana Suomen liikennejärjestelmää. 

Merenku/kulaitoksen  tutkimus- 	 1 	 Kesäkuu  1998  
ja  kehittämistoiminta  1 997-98  



Merenkulkulaitoksen työjärjestyksessä  on  sanottu, että laitoksen keskushallinnon tehtä-
vänä  on mm.  vastata keskitetysti tutkimus-  ja kehittämistehtävistä.  

Liikenneministeriö julkaisi vuonna  1996 hallinnonalan  tutkimus-  ja kehittäinistoiminnan 
strategian,  jossa painotettiin pitkäjänteisten tutkimusohjelmien aikaansaantia. Parhaillaan 

 on  käynnissä uuden  strategian  valmistelutyö, jonka yhteydessä pyritään yhä enemmän 
tiivistamään yhteistyötä liikennesektorin eri tutkimusosapuolten kesken. Samassa yhtey -
dessä tarkistetaan liikenneministeriön hallinnonalan t&k-toiminnan painopisteitä  ja  toi-
mintaperiaatteita. 

T&K-toiminnalle asetettu  ja  tavoitteita 

Liikenneministeriön kannanotossa "Liikenteen toimintalinjat vuoteen  2020" on  todettu, 
että kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa kaikilla aloilla enenevästi tietoon  ja  osaami-
seen, jotka mandollistavat uudet innovaatiot. Tästä syystä myös liikennejärjestelmän ke-
hittämisessä uuden tiedon  ja  osaamisen merkitys tulee olemaan entistäkin tärkeämpi. 

Sekä liikenneministeriön merenkulku-  ja satamapoliittisissa  ohjelmissa  on  todettu, että 
merenkulkua, vesiliikennettä  ja  satama-asioita koskevalle tutkimus-  ja kehittämistoimin-
nalle  tulisi laatia kattava pitkän aikavälin puiteohjelma. Ohjelman perusosana olisi 
vuonna  1995  aloitettu 'Suomen merenkulun perusrakenteen kehittäminen' 
-tutkimusohjelma,  jota EU  on  tukenut osana Pohjolan Kolmio -hanketta. Ohjelma tulisi 
myös kytkeä tiiviisti liikenneministeriön käynnistämään yhdistettyjen kuljetusten tutki-
musohjelmaan (KETJU). 

EU:n  käynnistymässä olevan viidennen tutkimuksen  ja  teknisen kehittämisen puiteoh-
jelman valmisteluun tulisi voida vaikuttaa siten, että suomalaiset tutkimustarpeet tulevat 
huomioon otetuiksi. Liikennetelematiikan tason  on  todettu liikenneministeriön ohjelmis-
sa oleva Suomessa kansainvälisesti korkea  ja  tavoitteeksi  on  asetettu pysyä maailman 
kärkimaiden joukossa. 

Keskeisinä tutkimusaiheina, jotka tulisi toteuttaa valtion liikennehallinnon lähivuosien 
tutkimus-  ja kehittäniisohjelmissa,  on  mainittu seuraavat: 

seurataan satamien kapasiteettia, palveluita  ja  liikenneyhteyksiä koskevien tar-
peiden kehitystä sekä näiden tarpeiden tyydyttämiseen tähtääviä kehittämishank-
keita 
satamien toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi selvitetään mandollisuudet  ja tek-
nis-taloudelliset edellytykset erilaisten lastien automaattisen käsittelyn  ja hallin-
nan  lisäämiseen. 
vesiliikenteen  ja satamapalvelujen  kysynnän kehitystä seurataan tiiviisti  ja  selvi-
tysten perusteella laaditaan ennusteita 
selvitetään talviliikenteen kehittäniistarpeet ulkomaankaupan kannalta ottaen 
huomioon EU:n  ja  Suomen liikennepoliittiset tavoitteet, kansantaloudelliset  ja 

 liiketaloudelliset näkökohdat sekä logistiikan  ja kuljetustekniikan  kehitys. 
selvitetään satamien ympäristösäännösten tarkoituksenmukaisuus  ja kehittäniis

-tarpeet. 
selvitetään vesiliikenteen tehokkaaseen  ja  oikeudenmukaiseen hinnoitteluun sekä 
kustannusvastaavuuteen liittyviä kysymyksiä. 
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kehitetään edelleen liikennetelematiikkaa satamissa logistisen ketjun osana. 
selvitetään Suomen ulkomaankaupan kuljetuslogistiikan kehittämistä varten  rut-
tävällä  tarkkuudella ulkomaankaupan kuijetusten kuijetusreitit  ja  kuijetustavat.  

Merenkulun turvallisuuden parantamista pohtinut liikenneministeriön työryhmä esitti 
mietinnössään vuonna  1995  toteutettavaksi ohjelman, joka käsitti yhteensä  20 alustur-
vallisuutta  parantavaa toimenpidettä  ja  tutkimushanketta.  Lisäksi työryhmä esitti  mm. 

 Suomen vesiväylästön tietojen  ja  tiedonhallinnan  kuntoon saattamista sekä alusten ohja-
us-  ja  valvontajärjestelmien  toteuttamista Suomen rannikolla. Edellä mainitut hankkeet 
sisältävät myös merkittävän määrän t&k-toiminnan piiriin kuuluvia tehtäviä. 

EU:n vesiliikennettä  ja  satamia koskeva tutkimustoiminta 
Suomen  EU-jäsenyyden myötä myös merenkulkualan tutkimukseen käytettävissä olevat 
resurssit ovat huomattavasti lisääntyneet.  EU  panostaa huomattavia summia tutkimus-  ja 

 kehitystyöhön,  sillä  se  nähdään tärkeänä keinona edistää yhteisön kilpailukykyä pidem-
mällä tähtäyksellä. 

EU:n  tutkimuksen  ja  kehityksen neljännessä puiteohjelmassa, joka kattaa vuodet  1994-
1998, vesiliikennettä  koskevaan tutkimukseen  on  varattu noin  50  milj.  ECUa. Vesilii-
kenteen  osuus  koko  liikenteen tutkimusohjelmaosuudesta  on 19 %. Vesiliikenteen  tut-
kimuksen painopistealueet ovat logistiset järjestelmät, alusten turvallinen operointi, te-
hokas liikenteen ohjaus sekä inhimillinen tekijä  ja  turvallisuus. 

Seuraavissa puiteohjelman vesiliikenteeseen liittyvissä tutkimusprojekteissa  on  mukana 
yksi  tai  useampi suomalainen osapuoli: 

EUROBORDER  (The port as a hub in the intermodal transport chain),  tavoittee-
na  on  satamien toiminnan parantaminen kartoittamalla toimintaa  ja  informaation 
kulkua vaikeuttavat halhinnolliset  ja  organisatoriset  pullonkaulat (suomalaiset 
osapuolet:  LM, Viatek,  Helsingin satama)  
SPHERE (Smalllmedium sized ports with harmonised, effective re-engineered 
processes),  tavoitteena  on  kehittää yleisiä, toiminnalliset  ja  organisatoriset  puit-
teet käsittäviä malleja pienille  ja  keskisuurille satamille  (suomalaiset osapuolet: 

 LM, MKL, EP-Logistics,  Kokkolan satama) 
BOPCOM  (Baltic open port communications),  Itämeren alueen meri-  ja  satama- 
liikenteen EDI-tietojärjestelmähanke, tavoitteena  on  kehittää tiedonsiirtokäytän

-nöt  satamien sekä satamien  ja  niissä toimivien yritysten  ja  organisaatioiden vä-
lille (suomalaiset osapuolet:  LM, EDI-Management,  Turun satama, Enso, Suo-
men Satamaliitto)  
DISC (Demonstration of ISC),  tavoitteena kehittää alusten hallintajärjestelmiä 

 (Integrated Ship Control)  (suomalainen osapuoli: VTT) 
RINAC  (River based information, navigation and communication),  tavoitteena 
kehittää sisävesialukselle valvontakeskus (suomalainen osapuoli:  VU)  

i!  COMFORTABLE (VTMIS - Operational systems development),  tavoitteena ke-
hittää liikennetilanteen esittämistä VTS-järjestelmissä sekä siihen liittyviä liiken-
netilanteen arviointimenetelmiä (suomalaiset osapuolet: MKL, VTT) 
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INCARNATION (Inland waterway VTS), sisävesiliikenteeseen  soveltuvan VTS-
järjestelmän kehittäminen (suomalaiset osapuolet: MKL, VTT)  
ICE ROUTES (Route plannig under ice conditions),  tavoitteena kehittää mene-
telmiä turvallisempaan  ja  tehokkaampaan reitinvalintaan jääolosuhteissa  (suo-
malainen osapuoli: Kvmer  Masa-Yards) 
MASSTER  (Maritime standardised simulator training exercises register),  tavoit-
teena  on  kerätä määrittelyt simulaatiokoulutuksessa harjoiteltavista alusoperaati-
oista (suomalainen osapuoli: VTT) 

Puiteohjelman  liikenteen telematiikaosassa  on  käynnissä seuraavat vesiliikenteeseen 
liittyvät tutkimushankkeet, joissa  on  mukana suomalainen osapuoli:  

ECHO (European Chart Hub Operations),  tavoitteena kehittää järjestelmät  ja 
 toimintatavat virallisen  elektronisen  merikartta-aineiston (ENC) välittämiseksi 

nykyaikaisia telekommunikaatioyhteyksiä hyväksikäyttäen kansallisista meri-
karttalaitoksista  (HO)  Euroopan jakelukeskuksen (RENC) kautta laivoihin. 
(suomalaiset osapuolet: MKL, Aspo  Systems) 
INTERPORT  (Integrating Waterborne Transport in the Logistic Chain),  tavoit-
teena  on  parantaa vesitiekuijetusten tehokkuutta  ja  kilpailukykyä telematiikan 
avulla  ja  tällä tavoin edistää niiden integroitumista eurooppalaisia verkostoja  tu

-keviin  eri kuijetusmuotojen välisiin logistisiin ratkaisuihin. (suomalaiset osa-
puolet:  LM, Viatek,  Helsingin satama)  
POSEIDON (VTMIS - Advanced Technical Development),  tavoitteena kehittää 

 transponder-tekniikkaa kehittyneitä VTS-järjestelmiä  ja  aluksiin sijoitettavia lii-
kennetilanteen seurantajärjestelmiä varten (suomalaiset osapuolet: MKL, VTT, 
Helsingin satama) 

EU:n liikennebudjetin  kautta tuetaan  TEN-liikenneverkon  kehittämiseen liittyviä tutki-
mushankkeita. Tutkimukset liittyvät pääosin infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen, 
mutta jotkut hankkeista koskevat myös liikennejärjestelmien kehittämistä. Tällaisia 
Suomea koskevia hankkeita ovat: 

TEDIM (Telematics  in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the 
Baltic Sea Area),  Itämeren alueen valtioiden ulkomaankaupan kuijetusten  ja  lo-
gistiikan  kehittämisohjelma, tavoitteena  on  lisätä logistiikan eri osapuolten idi-
pailukykyä  ja  tukea Venäjän, Suomen  ja  EU:n  välistä kuljetustoimintaa luomalla 
nykyaikaiseen tietotekniikkaan  ja  tietoliikenteeseen  pohjautuvia ratkaisuja. 
(vastuuyksikkö:  LM)  
Suomen merenkulun perusrakenteen kehittäminen  (Development of Finland's Sea 
Infrastructure).  Tutkimushankkeen tavoitteita ovat: Suomen meriliikenneyhteyk-
sien  ja  kuljetusjärjestelmien  kehittäminen, talviliikenteen kustannusten alentami-
nen  ja  uusien alustyyppien kehittäminen. Tutkimushanke oli suunniteltu toteu-
tettavaksi vuosina  1995-1998. Se on  saanut tukea kuitenkin  vain  vuosille  1995-
96.  Tästä syystä hankkeen aikataulu  on  venynyt  ja sen  loppuosan sisältö  ja  ra-
hoitus  on  ollut suunniteltava uudelleen. (vastuuyksikkö: MKL) 
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EU:n  tutkimuksen  ja  teknisen kehittämisen viides puiteohjelma 

EU:n  ministerineuvosto päätti  12.2.1998  yhteisestä kannastaan viidenteen tutkimuksen 
 ja  teknisen kehittämisen puiteohjelmaan. Ohjelman budjetti  on  yhteisen  kannan  mukai-

sesti  14 mrd. ECUa  ja puiteohjelma  sisältää neljä temaattista ohjelmaa, kolme horison-
taalista ohjelmaa sekä yhteistä tutkimuskeskusta koskevan ohjelman. Merenkulkuun 
liittyvä tutkimus sisältyy temaattiseen ohjelman 'Kilpailukykyinen  ja  kestävä kasvu'  (2 
389 MECU) avaintoimintoihin  'Eri liikennemuodot yhdistävä liikkuminen  ja  kestävä ke-
hitys' sekä 'Maaliikenne  ja meriteknologiat'. Merentutkimus  on  säilynyt puiteohjelmassa 
siten, että temaattisen ohjelman "Energia, ympäristö  ja  kestävä kehitys" ympäristöosassa 

 (1 044 MECU)  osassa  on avaintoiminto  'Kestävä meriekosysteemi'. 

Tutkimusohjelmien  kuvaukset ovat vielä niin yleisellä tasolla, että tutkimuksen paino-
tuksia  on  toistaiseksi vaikea arvioida. Liikenteen rahoitustason odotetaan olevan vähin-
täänkin samaa luokka kuin neljännessä puiteohjelmassa. 

EU:n  komission  joulukuussa  1997  esittämässä satamia  ja  meriliikenteen infrastruktuuria 
koskevassa Vihreässä kirjassa  on  todettu, että komissio jatkaa nykyisten  ja  tulevien tut-
kimus-  ja kehittämisohjelmien  yhteydessä meriliikennettä  ja  satamia koskevien tutki-
mushankkeiden tukemista. Yhtenä keskeisenä haasteena komissio näkee tällä alueella 
kaupallisen  ja  turvallisuuteen liittyvän tiedon integroinnin. Tulevien tutkimus-  ja kehi-
tyshankkeiden  olisi myös tarjottava päätöksentekijöille välineitä erilaisiin politiikka-
vaihtoehtoihin liittyvien skenaarioiden arvioimiseksi.  

Kuva  Ministerineuvosto  on  yhteisessä kannassaan päättänyt esittää  5.  puiteohjelman 
laajuudeksi 14 000 MECUa.  

Yhteensä 
 14000  MECUa  

EV 	 EURATOM  
12740 	 1 260 

I 	Välillinen 	Yhteisön  tutkimu - 
keskus 	i:  

12052 	 668  

	

_____ .
I 
 .............. 	

I  
Temaattisat 	Tutkimuksen 	Innovaatio 	Inhimilliset voima 

ohjelmat 	kansainvälinen 	ja pk-yritysten 	varat ja sos.ekon.  
rooli 	osallistuminen 	tietopohja  

10039 	 458 	 350 	 1205  

Elamanlaatu 	Kayttajaystavallinen 	Kilpailukykyinen 	Energia  ymparisto  
la  luonnonvarojen 	tietoyhteiskunta 	ja  kestävä kasvu 	ja  kestävä kehitys 

hallinta  
2 239 	 3 363 	 2 389 	 2 048  

	

Ympäristö  ja 	Energia 
kestävä kehitys  

1044 	 1004  
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3  Toteutunut tutkimus-  ja  kehittämistoiminta Merenkulkulaitoksessa  •1:!  

vuonna  1997  
T&k-toimintaan käytettiin vuonna  1997  Merenkulkulaitoksessa  yhteensä  6,2  milj,  mark-
kaa. Tästä summasta runsas puolet käytettiin kartta-  ja väyläosastolla ja  noin kolmannes 
merenkulkuosastolla. 

Merkittävimmät merenkulkulogistiikan kehittämiseen liittyvät hankkeet olivat sisävesien 
talviliikenteen kehittämistutkimus sekä aluskaluston kehittämiskohteita kartoittanut tut-
kimus  'Sea Bridge Concepts'.  Nämä hankkeet kuuluivat 'Suomen merenkulun perusra-
kenteen kehittäminen' -ohjelmaan, jonka kustannukset vuonna  1997  olivat Merenkul-
kulaitokselle noin  1,1  milj,  markkaa. Tutkimusohjelmalle oli käytettävissä BU:n  TEN- 
budjetista vuodelle  1996  myönnettyä  tukea  50  %  kustannuksista. EU:n tutkimuksen  ja 

 kehittämisen neljännen puiteohjelman satamatoimintojen kehittämishanke SPHEREn 
kansallisesta kustannusosuudesta Merenkulkulaitos maksoi noin  200 000  markkaa. 

Alusliikenteen ohjausjärjestelmien  kehittämisessä osallistuttiin EU:n tutkimuksen  ja  tek-
nisen kehittämisen neljännen puiteohjelman tutkimushankkeisiin  POSEIDON, 
COMFORTABLE  ja  INCARNATION.  Näiden tutkimusten kustannukset olivat noin 

 650 000  markkaa. Merikartoituksen tärkein kehittämishanke navigointitiedon hallinta- 
järjestelmä  HIS,  johon käytettiin noin  600 000  markkaa. Merenkulkulaitos osallistui 
myös  EU-hankkeeseen  European Chart Hub Operations (ECHO),  mistä aiheutuneet 
kustannukset olivat noin  140 000  markkaa. 

Alusliikenteen  turvallisuutta tutkittiin projektissa 'Meriliikenteen turvallisuus'.  Projektin 
 kustannukset vuonna  1997  olivat noin  1,3  milj.  markkaa. 

Merentutkimuslaitos tutki talvimerenkulkua MKL:n toimeksiannosta noin  550 000  mar-
kalla. 

Omaa toimintaa kehitettäessä panostettiin jäänrnurtajien vedenalaisen osan pinnoitteiden 
kehittämiseen, noin  500000  markkaa  ja kiinteistörekisterin  kehittämiseen noin  300000 

 markkaa.  

4  Suunniteltu tutkimus-  ja  kehittamistoiminta Merenkulkulaitoksessa 
 vuonna  1998 	 ' 

T&k-toiminta  yksiköittäin  

Saaristomeren 	Järvi-Suomen  
merenkulkupiiri 	merenkulkupiiri 	Merenkulku-osasto  

5% 	 1% 	 21%  

Liikenneosasto  
A 0/ 
'-1 /0  

Merenku/ku  laitoksen tutkimus- 
ja  kehittämistoiminta  1997-98  

artta-  ja  
väyläosasto 	6 

71  % 
Kesäkuu  1998  



AlusturvaflisuL  
19%  

Oman  toiminnan 
kehittäminen  

23 0/ 

Logistiikka,  väylät, 
alukset 

 19%  

Turvalaitteet, 
navi goi ntijärjes- 

telmät, VTS 
 10%  

Yksiköiden ilmoitusten mukaan  t&k-toimintaan suunnitellaan käytettävän vuonna  1998 
 yhteensä noin  12,2  milj,  markkaa. Kustannukset jakautuvat  yksiköittäin  siten, että kartta- 

ja väyläosasto  on  suunnitellut käyttävänsä  t&k-toimintaan  8,8  milj.  markkaa, mikä vas-
taa lähes kolmea neljäsosaa laitoksen  t&k-toiminnasta.  Merenkulkuosaston  suunnitellut 
kustannukset ovat noin  2,3  milj,  markkaa, mikä  on 21  %  laitoksen  t&k-toiminnasta.  Lii-
kenneosasto  sekä Saaristomeren  ja  Järvi-Suomen  merenkulkupiirit  osallistuvat muuta-
man prosentin  osuuksilla  laitoksen  t&k-toimintaan.  

T&k-toiminta  toiminnoittain  

Meren  m  ittaus, 
merikartoitus 

OC  0/ 
 JU  /0 

Toiminnoittain  vuodelle  1998  suunniteltu  t&k-toiminta jakautuu siten, että  merenmitta-
uksen  ja merikartoituksen  kehittämiseen kohdistetaan lähes kolmannes  (3,7  milj,  mk) 

 t&k-toiminnan panostuksesta.  Merenkulkulogistiikan kehitt••  •seen (2,4  milj.  mk)  ja 
alusturvallisuuden  kehittämiseen  (2,3  milj,  mk) panostetaan kumpaankin suuruusluokkaa 

 20  % kokonaispanostuksesta. Turvalaitteiden  sekä  navigointi-  ja ohjausjärjestelmien  ke-
hittämiseen  (1,1  milj.  mk) käytetään noin  10  %.  Oman  toiminnan kehittämiseen tähtää-
viä  kehityshankkeita  (2,8  milj.  mk)  on  kokonaisrahoituksesta  noin neljännes  Oman  toi-
minnan kehittämiseen  on  tässä sisällytetty  mm.  jäänmurtajien, jäänmurtajien  operoinnin 

 ja luotsaustoiminnan  kehittämiseen liittyvät  t&k-hankkeet. 

Tärkeimmät hankkeet 

Seuraavassa  on  lyhyesti kuvattu  tutkimushankkeet,  joihin rahallisesti panostetaan eniten 
vuoden  1998  aikana. Raportin liitteenä  on  luettelo  ja  tiedot vuosina  1997  ja  1998  käyn-
nissä olleista  tutkimushankkeista.  

Merikuifetusten turvallisuus 
Tutkimuksen kohteena  on  vesikuljetusten  turvallisuus Suomen vesillä. Tutkimukseen si-
sältyy  mm.  kokonaisriskianalyysi  sekä tutkimus päätöksenteosta komentosillalla  luot-
saustilanteessa.  Projekti  on  alkanut vuonna  1996  ja sen  on  määrä valmistua vuonna 

 1998.  Kustannukset vuonna  1998  ovat noin  1,2  milj.  markkaa.  
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Talvimerenkulun  tutkimus 

Merentutkimuslaitos tutkii  talvimerenkulkua MKL:n  toimeksiannosta vuosittain noin 
 600 000  markalla. 

Suomen merenkulun perusrakenteen kehittäminen 
Projekti  on  merenkulkulogistiikan  kehittämistä koskeva  tutkimuskokonaisuus,  joka oli 
suunniteltu toteutettavaksi vuosina  1995-1998  siten, että  se  saisi  EU:n  TEN-tukea  50  % 
kokonaiskustannuksista.  Alkuperäinen kustannusarvio oli noin  15  milj,  markkaa. Hank-
keelle ei kuitenkaan vuodesta  1997  eteenpäin ole saatu  TEN-tukea. Tästä syystä hank-
keen eteenpäin viemistä  on  jouduttu hidastamaan  ja  etsimään samalla uusia rahoitusläh-
teitä. Vuonna  1998  kustannukset ovat  1,2  milj,  markkaa, johon  on  vielä käytettävissä 
jonkin verran vuoden  1996 TEN-tukea. Merkittävimpiä  osahankkeita  ovat:  

- 	Sisävesien  talviliikenteen  kehittäminen  
- 	Satamien  lastinkäsittelyn automatisointi  

Tutkimusohjelman  alustekniikan  kehittämistä koskeva  osa  pyritään toteuttamaan mah-
dollisimman laajasti liikenneministeriön  ja  TEKESin  Ketju-ohjelman rahoituksella yh-
teistyössä  varustamoelinkeinon  ja  telakkateollisuuden kanssa. 

Pohjoisen liikennealueen kehittäminen / merenkulkuja satamat 
Suomen merenkulun  perusrakenteen  kehittäminen -tutkimusohjelman ulkopuolella to-
teutetaan  EU:n  tukemaa Pohjoisen  liikennealueen  kehittämistä koskevaa  tutkimuskoko-
naisuutta,  joka kattaa kaikki  liikennemuodot. Merenkulkulaitos  yhdessä pohjoisten sa-
tamien kanssa  on  vastuussa ohjelman merenkulkua  ja  satamia koskevasta osasta, jonka 

 kustannusarvion  on 2  milj.  markkaa. Hankkeelle  on  odotettavissa  EU:n  TEN-tukea  50  % 
 kustannuksista.  

SPHERE (Small/medium sized ports with harmonised, effective re-engineered 
processes) 

Merenkulkulaitos  vastaa yhdessä liikenneministeriön kanssa pienten  ja  keskisuurten sa-
tamien prosessien kehittämistä koskevan  EU:n  tutkimusohjelman tutkimuksen  SPHERE 

 kansallisesta rahoitusosuudesta.  Merenkulkulaitoksen  osuus hankkeen rahoituksesta  on 
 noin  250 000  markkaa vuonna  1998. 

POSEIDON, COMFORTABLE, INCARNATION  
Alusliikenteen ohjausjärjestelmien  kehittämiseen panostetaan yhteistyössä  VTT:n  kanssa 

 EU:n  tutkimusohjelman puitteissa. Tutkimuksen  ja  teknisen kehittämisen  4.  puiteohjel
-man  tutkimushankkeiden  POSEIDON, COMFORTABLE  ja  iNCARNATION  toteutuk-

seen osallistutaan vuonna  1998  noin  700000  markalla.  

HIS,  navigointitiedon  hallinta)ärjestelmä  
HIS on  yhteishanke  Ruotsin  merenkulkulaitoksen  kanssa. Hankkeen  koko  kustannusar-
vio  on  noin  10  milj.  markkaa, hanke valmistuu vuonna  1998.  vielä tarvittava rahoitus  on 

 noin  2,0  milj,  markkaa.  
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TEN- T,  èlektronisen merikartta-aineiston tuotannon kehittämishanke 

Hanke  on  kansainvälinen yhteistyöhanke, joka  on COST 326  -tutkimushankkeen jatkoa 
oleva tuotantohanke. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  157  milj.  markkaa, josta 
Suomen osuus  on 2,4  milj.  markkaa. hanke  on  suunniteltu toteutettavaksi vuosina  1998-
2001. Merenkulkulaitoksen  kustannuksiksi vuonna  1998 on  arvioitu noin  1,0  milj.  mk. 

PilotNet, IBNet  
Merenkulun informaatiojärjestelmiä parannetaan luotseja palvelevan PilotNet-
järjestelmää kehittämällä  ja  toteuttamalla yhdessä ruotsalaisten kanssa jäänmurtajien  in-
formaatiojärjestelmä IBNet. ICEPlott -modulin  toteuttaminen riippuu siitä saadaanko 
hankkeelle EU:n Interreg  II C-ohjelmasta haettu tukirahoitus. Suomen osuus kokonais-
kustannuksista  on 1,5  milj.  markkaa.  

Kuva  Merenkulkulaitoksen  tärkeimmät t&k-hankkeet vuonna  1998 

Merenkulkulogistiikka  ja  merenkulun yh-
teiskuntataloudelliset vaikutukset 
-  Sisävesien talviliikenteen kehittäminen 
- Satamien lastinkäsittelyn automati-

sointi 
-  Meriliikenteen kysyntäennusteet 
-  Pohjoisen liikennealueen merenkulu-

yhteyksien kehittäminen 
- Aluskaluston kehittämishanke 

SeaBridge  Concepts 

Turvalaitteet  ja navigointijärjestelmät 
- VTS-tekniikan edelleen kehittäminen  

(POSEIDON, COMFORTABLE, 
INCARNATION) 

- PilotNetin jatkokehitys 

Merenmittaus  ja merikartoitus 
- Navigointitiedon hallintajärjestelmä 

 HIS 
-  Elektronisen merikartta -aineiston ke-

hittämishanke  TENT 

Alusturvallisuus 
- Tehokkaatja  turvalliset alukset 
- Vesiliikenteen  turvallisuus Suomessa  

Oman  toiminnan kehittäminen 
-  Jäissä kulkevien laivojen vedenalaisen 

rungon osan pinnoitteet 
-  Saariston yhteysalusliikenteen kehit-

täminen 
- IBNetin  kehittäminen 

Liikenneministeriön rooli 

Liikenneministeriön t&k-strategiaraportin  (1996)  mukaan ministeriön roolina t&k-
toiminnassa  on  selvittää  ja  tietää toiminnan tarpeet, järjestää  sen  tueksi tarvittavat resurs-
sit  ja  tiedon hankinta sekä hyödyntää tulokset lainsäädäntötyössä, tulosohjauksessa ym. 
toiminnassa. Liikenneministeriön sisällä substanssiyksiköt vastaavat oman alansa tutki-
mustoiminnasta yhteisen  strategian  puitteissa. Liikenneministeriön tutkimusyksikkö 
huolehtii johdon apuna tutkimukseen liittyvästä toiminnansuunnittelusta sekä tukee yk-
siköitä konsultoimalla, apuvälineitä kehittämällä, organisoimalla yhteistyötä  ja tiedotta

-maila. 

Merenkulkulaitoksen  tutkimus- 	 9 	 Kesäkuu  1998  
ja  kehittämistoirninta  1 997-98 



Liikenneniinisteriö  käyttää nykyisin liikennealan tutkimukseen vuosittain  40-50  milj. 
 markkaa. Tästä noin puolet käytetään pitkäjänteisiin tutkimusohjelmiin, joihin pyritään 

kokoamaan ministeriön rahoituksen lisäksi toisaalta muiden tutkimuksia rahoittavien ta-
hojen, kuten TEKESin, S1TRAn  tai  Suomen Akatemian rahoitusta  ja  toisaalta yksityisen 

 sektorin  rahoitusta. 

Tähän mennessä liikenneministeriö  on  käynnistänyt seuraavat tutkimusohjelmat: 

Kesto  LM  Muiden panos 
Liikenne-ennusteet (LIIKE)  1998-2000 8  mmk  1,3  mmk 
Kuljetusketjut  (KETJU)  1998-2000 12  mmk  70  mmk 
Liikenteen telematiikka  (TETRA) 1998-2000 9  mmk  52  mmk 
Yhdyskuntarakenne  ja  liikenne 
järjestelmä (LYYL1)  1998-2000 9  mmk  0,7  mmk 

Tietoverkkojen geneerinen 
palvelualusta  1998-2000 9  mmk (avoin) 

Lisäksi valmisteilla ovat seuraavat ohjelmat: 
Liikenneinfrastruktuuri  (INFRA) 1999-2001 6  mmk (avoin) 
(tie)Liikenneturvallisuus  1999-2002 12  mmk (avoin) 

Edellä mainituista ohjelmista erityisesti KETJU-ohjelman odotetaan sisältävän merkittä-
västi merenkulkuun liittyvää soveltavaa tutkimusta. Myös  TETRA-  ja  LIIKE-ohjelmissa 

 on merenkulkuun  liittyviä osia. KETJU-ohjelman aihehaku päättyy  3 1.8.1998,  minkä 
jälkeen ohjelman johtoryhmä päättää, minkä tyyppisiä tutkimuskokonaisuuksia ohjelma 
tulee sisältämään. 

Edellä mainittujen tutkimusohjelmien ulkopuolella liikenneministeriö  on  käynnistänyt 
eri teemojen  alla  lukuisia tutkimushankkeita. Vuoden  1998  alussa oli käynnissä  tai 

 suunnitelmissa seuraavat  koko liikennejärjestelmää ja  siten myös merenkulkua. koskevat 
tutkimushankkeet: 

- Liikennesektorin ennustejärjestelmän  kehittäminen 
-  Liikennemuotojen ulkoiset kustannukset  ja kustannusvastaavuus 
-  Ajan arvottanunen eri liikennemuotojen hankkeissa 
- YHTALIn kehittämistarpeiden  analyysi eri liikennemuodoissa 
- Liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeiden jälkiarviointi 
- Yleiseurooppalaiset liikennekäytävät  ja  -alueet 
-  Suomen liikenneinfrastruktuurin erityispiirteiden selvittämiseen varautuminen EU:ssa 
- Tavaraliikenteen transitotilastointi 
-  EAST ROUTE -  Suomen  ja  Itä-Euroopan välisistä kuljetukset 
- Logistinen ympäristövaikutukset  sisältävä tietojärjestelmä 
-  Alueellinen ilmaston muutos  ja sen  vaikutus liikenteeseen 

Suoranaisesti merenkulkua  tai  satamia koskevia tutkimushankkeita liikenneministeriössä 
oli käynnissä  tai  suunnitelmissa ainoastaan seuraavat 

-  Satamien toimintakapasiteetti, tavaravirtojen jakautuminen  ja  satamien kehitystarpeet 
- Kemikaalien vastaanottomäärät merikuijetusten jälkeen 
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Yliopistot  ja  tutkimuslaitokset 

Yliopistoilla  ja tutkimuslaitoksilla  on  mandollisuus tehdä myös itsenäisesti merenkul-
kuun liittyvää tutkimusta. Merenkulkualaa koskevia tutkimusta tekeviä yliopistoja  ja  tut-
kimuslaitoksia ovat Suomessa  mm.  Turun yliopisto  ja sen  alaisuudessa toimiva Meren-
kulkualan koulutuskeskus (MKK),  Åbo Akademi,  Helsingin  ja  Lappeenrannan Teknilli-
set Korkeakoulut sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Merenkulkualan ke-
hittämiseen läheisesti liittyvää tutkimusta tehdään  mm. Merentutkimuslaitoksessa,  ilma-
tieteen laitoksessa sekä Geologian tutkimuskeskuksessa. 

Yhteistyö tutkimustoimintaa  ed  istävissä  järjestöissä 

Merenkulkulaitos  on  jäsenenä kansainvälisessä järjestössä  Association of Navigation 
(PIANC),  jonka tavoitteena  on  edistää yhteyksiä  ja tiedonkulkua  satamiin  ja vesiväyliin 

 liittyvien taloudellisten, teknisten  ja  ympäristökysymysten alalla. Järjestön tutkimustoi-
minta perustuu yhteistyöhankkeisiin, joissa kukin osapuoli vastaa omista kustannuksis-
taan. Vuonna  1997  julkaistiin yhdistyksen väylänsuunnittelutyöryhmän raportti 

 'Approach Channels - A Guide for Design,  jonka valmisteluun Merenkulkulaitos  on 
 osallistunut. 

Tärkeimmät työryhmät, joissa Merenkulkulaitos osallistuu PIANC-järjestön tutkimus-
toimintaan ovat:  

:1i Economic Studies for Inland Waterways 
iä Technical and Economic Problems of Channel Icing 

Safety in Inland Navigation  

Muita tutkimusryhmiä, joihin suomalaiset osallistuvat ovat  
Port Facilities for High-Speed Ferries  (Helsingin satama) 

 Ice Navigation (HTKK) 

6  Merenkulkulaitoksen t&k-toiminnan painotukset 

Merenkulkulaitoksen t&k -toiminnan keskeiset  osa-alueet ovat olleet 
Merenkulun logistiikan kehittäminen 

iIt Turvalaitteiden  ja navigointijärjestelmien  kehittäminen 
 S Merikartoituksen  kehittäminen 

EI Alusturvallisuuden parantaminen  
Oman  toiminnan kehittäminen 
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Turvalaiffeet, navigointijärjestelmät, 
VTS 

nittaus, merikartoitus  

Oman  toiminnan kehittäminen 

AIusturvu0 

Kustannukset 
keskimäärin  1 997-98,  

Logistlikka,  väylät, alukset 	 Mmk  

Vuosina  1997-1998  Merenkulkulaitos  on  käyttänyt  ja  suunnitellut käyttävänsä t&k-
toimintaan yhteensä noin  18  milj,  markkaa eli keskimäärin  9  milj,  markkaa vuodessa. 
Tästä panostuksesta  on  suunnattu runsaan  20 %:n  suuruiset osuudet merenkulun logistii

-kan  kehittämiseen, merikartoituksen kehittämiseen, alusturvallisuuden parantamiseen  ja 
 oman toiminnan kehittämisen. Navigointijärjestelmien kehittämiseen  on  panostettu noin 

 10  % kokonaisrahoituksesta.. 
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LuTE  Sivu  1 (3)  

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämishankkeet  1997-98  

Toiminta vuonna  1997  ja  suunnitelma vuodelle  1998  

Hankkeen nimi  tai  aihealue /  
vastuuyksikkö  

Hankkeen kustannukset,  1000  mk 
Kust, arv. 	v. -97 	v. -98  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteys henkilö! 
Huomautuksia 

Merenkulkuosasto: 

Merikuijetusten  turvallisuus;  4 500 1 280 1195 1995-1998 
kokonaisriskianalyysi  sekä VTT /  TKK 
päätöksenteko komentosillalla 
luotsaustilanteessa 

Talvimerenkulun  tutkimus 600/vuosi  548 600  toistaiseksi MTL 

HSC  alusten turvallisuus  SEK  400 249 1998-  Yhteispohjoismainen 
hanke 

Matkustajaalusten evakuointi-  6 000 254 1998-  Yhteispohjoismainen 
järjestelmä hanke 

Lilkenneosasto:  

Jäissä kulkevien laivojen vedenalaisen  2 000 500 500 2 000 A.  Harjula  /  TKK 
rungon osan pinrioitteet 

Kartta-  ja  väyläosasto:  

Development ot  Finlands  Sea 1122 1 200 J.  Vuoristo,  
Infrastructure (TEN) EU:n  TEN -tukea  

SPHERE 194 252 J.  Vuoristo  /  
EP-logistics, 
EU:n tutk.ohjelman  
hanke 

Väylien vaikutusselvitykset  250 J. Valjakka 

Satamaselvitykset  199 400 J.  Vuoristo 

NAVI  153 50 J.  Hartikainen 

AIS-tukiasemaverkon  suunnittelu  30 30 1 998 R.  Bäckström 

DGPS-verkon täydentäminen  60 20 2 001 R.  Bäckström 

Väylänhoitosovelluksen jatkokehitys  200 2 000 R.  Bäckström 

PilotNetin jatkokehitys  300 300 1 999 R.  Bäckström  /  L-os. 

IBNet  kehitys  3 000 1 500 1 999 R.  Bäckström  /  L-os., 
Interreg lIC 

PorlNetiri  uudistaminen  1 000 1998-99 R.  Bäckström  /  Y-os. 
EU BOPC0m 

MetoNetin  suunnittelu  A.  Bäckström  /  Y-os., 
virkatyönä 
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Hankkeen nimi  tai aihealue /  
vastuuyksikkö  

Hankkeen kustannukset,  1000  mk 
Kust. arv. 	v. -97 	v. -98  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteys henkilö! 
Huomautuksia 

COMFRTABLE  400 100 150 1 999 S. Rossi/VTT, 
EU:n tutk.oh)elman  
hanke  

INCARNATION 110 55 55 1998 S. Rossi/VTT, 
EU:n tutk.ohjelman  
hanke 

Sulkuporttien turvatunnistimen  260 96 32 1 998 S.  Saarela 
kehittäminen 

Jääkulkuneuvon  kehittäminen  79 1 997 S.  Saarela  

POSEIDON 1 500 500 500 1 998 S. Rossi  / VTT, 
EU:n tutk.ohjelman  
hanke 

Kiinteistärekisteri  400 300 100 1 999 J.  Vainio 

Arktinen liikenne  250 

ECHO (European Chart Hub 1 200 141 50 28.21998 I. Laitakari 
Operations) 

TEN-T  (Elektronisen merikartta-  2 400 1 047 2 001 I. Laitakari,  
aineiston tuotannon kehittämis-  kans. väl. yhteishanke  
hanke  

HIS (Navigointitiedon 5 000 600 2 000 1 998 M. Lindholm, 
hallintajärjestelmä)  

AHTI (Merikarttatuotannon  M. Lindholm, 
kokonaisjärjes-telmä) yhteishanke  Ruotsin 

kanssa 

Syvyysaineistojen tiedonhallinnan  600 600 I 998 P.  Junni 
kehittä-minen (SYRE, VARE, SYKAS)  

Saaristomeren  merenkulkupiiri: 

Laatujärjestelmän  kehittäminen  80 0 80 1 998  
yhteistyössä MPS:n kanssa 

Saaristoliikenne,  liikenne-ennuste  90 90 1 997 VH 

Lossiyhteys  välille Kasnäs - Högsåra  400 100 300 1 998 

Yhteysalusten käyttäasteen  100 100 1 998  
parantaminen 

Yhteysalusliikenteen  80 80 1 999 
asiakastyytyv.mittaus  

Uuden alustyypin suunnittelu  150 2000  

Lautta-alustyypin tutkimus  100 
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Hankkeen nimi  tai aihealue /  
vast uuyksikkö  

Hankkeen kustannukset,  1000  mk 
Kust. arv. 	v. -97 	v. -98  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteys henkilö!  
Huomautuksia 

Järvi-Suomen  merenkulkupiiri:  

Järvi-Suomen merenkulkupiirin suunnitelma  1997 A.  Heiskanen. 
organisaation kehittäminen toteutus  1998- Virkatyönä 

Luotsaustoiminnan  kehittäminen  130  suunnitelma  1997 J.  Kokkonen  
toteutus  1998  -  

Saimaan alueen  70 1 997 J.  Kokkonen 
jäänmurtovaihtoehtojen tek- 
nistaloudellinen  tarkastelu 

Väylänhoidon  kehittäminen  70 1998 A.  Lång 

Saimaalle  soveltuvan VTS-  1 998 J.  Kokkonen  / KTI-tsto 
järjestelmän peri-aatteet 

Vuttojen  varastointi  ja logistinen  1 998 M.  Jokinen 
optimointi 

Automatisoitujen  sulkujen käytön  ja  1 998 H.  Vakkila 
huollon kehittäminen (logiikkalaitteiden 
kaukoohjelmointi  ja vianetsintä) 

Avokanavien reunavalaistuksen  1 998 H.  Vakkila 
kehittäminen 

Taloudellisen ohjauksen kehittäminen  1 998 A.  Heiskanen  /  
M-L. Peltomaa 

Veneilyä  ja matkailuliikennettä  esitys 
palveleven  väylä-  ja 
kanavahankkeiden 
arviointiperusteiden  kehittäminen 

YHTEENSÄ  6178 12214 
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