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Merenkulkulaitoksen  tutkimus-ja  
kehittämistoiminta  1998-99  
Yhteenveto Merenkulkulaitoksen toimintaraporttiin  1998 

 ja toimintasuunnitelmaan  1999 sisälty'ästä  tutkimus-ja 
kehittämitoiminnas'ta  

I  Johdanto 

Merenkulkulaitoksen  johtoryhmä päätti marraskuussa  1997,  että laitoksen toteuttama  ja 
 yksiköiden suunnittelema tutkimus-  ja kehittämistoiminta (t&k)  vuosina  1997  ja  1998 

 tulee kartoittaa. Tämän kartoituksen tuloksena syntyi raportti, joka valmistui kesäkuussa 
 1998.  

Käsillä oleva raportti  on  aikaisemman raportin päivitys. Raporttiin  on  koottu yhteenveto 
yksiköiden ilmoittamasta toiminnasta. Tässä esitetään laitoksen t&k-toiminta vuosien 

 1998  ja  1999  osalta. Raportin alkuosassa  on  tarkasteltu Merenkulkulaitoksen t&k-
toiminnan tavoitteita sekä EU:n rahoittamaa vesiliikenteen tutkimusta. Lisäksi tarkas-
tellaan yleisluontoisesti liikenneministeriön, yliopistojen  ja  tutkimuslaitosten toimesta 
tapahtuvaa vesiliikenteeseen  ja satamatoimintoihin  kohdistuvaa t&k-toimintaa. 

Kartoituksen ovat toteuttaneet Jouko Vuoristo  ja  Taneli Antikainen kartta-  ja väyläosas-
tolta.  

2  Tutkimus-ja  kehittämistoiminnan lähtökohdat 
Merenkulkulaitoksessa 

Merenkulkulaitoksen  toiminta-ajatus,  strategiset  toimintalinjat  ja  orga-
nisaatio 

Laissa Merenkulkulaitoksesta  on  laitoksen tehtäväksi annettu  mm. 
:  seurata merenkulun  ja  siihen liittyvien elinkeinojen kehitystä sekä ryhtyä ilikennemi-

nisterion asettamien tavoitteiden mukaisesti merenkulkua edistavun turvaavun  ja 
 jarjestavun  toimenpiteisiin 

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

Tutkimus-  ja kehittämistoiminta  on  eräs tärkeä sektori, jolla voidaan edistää  ja  turvata 
merenkulun  ja vesiliikenteen  toimintaedellytyksiä osana Suomen liikennejiirjestelmää. 
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Merenkulkulaitoksen työjärjestyksessä  on  sanottu, että laitoksen keskushallinnon tehtä-
vänä  on mm.  vastata keskitetysti tutkimus-  ja kehitthmistehtävistä.  

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

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

T&K-toi  min  nalle  asetettuja 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. 
Liikennetelematiikan tason  on  todettu liikenneministeriön ohjelmissa oleva Suomessa 
kansainvälisesti korkea  ja  tavoitteeksi  on  asetettu pysyä maailman kärkimaiden joukos-
sa. 

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. 

Keskeisinä tutkimusaiheina, jotka tulisi toteuttaa valtion liikennehallinnon lähivuosien 
tutkimus-  ja kehittämisohjelmissa,  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 lisaamiseen.  
vesiliikenteen  ja satamapalvelujen  kysynnän kehitystä seurataan tiiviisti  ja  selvi-
tysten perusteella laaditaan ennusteita  

i  selvitetään talviliikenteen kehittämistarpeet ulkomaankaupan kannalta ottaen 
huomioon EU:n  ja  Suomen liikennepoliittiset tavoitteet, kansantaloudelliset  ja 

 liiketaloudelliset näkökohdat sekä logistiikan  ja kuljetustekniikan  kehitys.  

i  selvitetään satamien ympäristösäännösten tarkoituksenmukaisuus  ja kehittämis
-tarpeet.  

t  selvitetään vesiliikenteen tehokkaaseen  ja  oikeudenmukaiseen hinnoitteluun sekä 
kustannusvastaavuuteen liittyviä kysymyksiä. 
kehitetään edelleen liikennetelematiikkaa satamissa logistisen ketjun osana. 
selvitetään Suomen ulkomaankaupan kuljetuslogistiikan kehittämistä varten  rut

-tävällä  tarkkuudella ulkomaankaupan kuljetusten kuijetusreitit  ja kuljetustavat. 
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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. 

Vastikään päättyneessä EU:n tutkimuksen  ja  kehityksen neljännessä puiteohjelmassa, 
joka kattoi vuodet  1994-1998, vesiliikennettä  koskevaan tutkimukseen oli varattu noin  
50  milj. ECUa,  eli  19 %  koko  liikenteen tutkimusohjelmaosuudesta. Vesiliikenteen tut-
kimuksen painopistealueet olivat logistiset järjestelmät, alusten turvallinen operointi, te-
hokas liikenteen ohjaus sekä inhimillinen tekijä  ja  turvallisuus. 

Seuraavissa puiteohjelman vesiliikenteeseen liittyvissä tutkimusprojekteissa oli mukana 
yksi  tai  useampi suomalainen osapuoli (jotkut hankkeet saattavat vielä olla käynnissä): 

EUROBORDER  (The port as a hub in the intermodal transport chain),  tavoittee-
na satamien toiminnan parantaminen kartoittamalla toimintaa  ja  informaation 
kulkua vaikeuttavat hallinnolliset  ja organisatoriset  pullonkaulat (suomalaiset 
osapuolet:  LM, Viatek,  Helsingin satama)  
SPHERE (Small/medium sized ports with harmonised, effective re-engineered 
processes),  tavoitteena kehittää yleisiä, toiminnalliset  ja orgamsatoriset  puitteet 
käsittäviä malleja pienille  ja keskisuurille satamille  (suomalaiset osapuolet:  LM, 
MKL, EP-Logistics,  Kokkolan satama) 
WORKPORT  (Satamien työorganisaatioiden, turvallisuuden  ja  ympäristönsuo-
jelun kehittämishanke), tavoitteena  on  selvittää miten satamien tehokkuutta voi-
daan parantaa uudella teknologialla  ja  uusilla työn organisointitavoilla. (suoma-
laiset osapuolet:  LM, VTT, Steveco  Oy;  Kotkan  Satama) 
BOPCOM  (Baltic open port communications),  Itämeren alueen meri-  ja  satama- 
liikenteen EDI-tietojärjestelmähanke, tavoitteena kehittää tiedonsiirtokäytännöt 
satamien sekä satamien  ja  niissä toimivien yritysten  ja  organisaatioiden välille 
(suomalaiset osapuolet:  LM, EDI-Management,  Turun satama, Enso, Suomen 
Satamaliitto)  
DISC (Demonstration of ISC),  tavoitteena kehittää alusten hallintajärjestelmiä 

 (Integrated Ship Control)  (suomalainen osapuoli: VTT)  
1!! RINAC (River based information, navigation and communication),  tavoitteena 

kehittää sisävesialukselle valvontakeskus (suomalainen osapuoli: VTT)  
COMFORTABLE (VTMIS - Operational systems development),  tavoitteena ke-
liittää 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 planning under ice conditions),  tavoitteena kehittää mene-
telmiä turvallisempaan  ja tehokkaampaan reitinvalintaan jääolosuhteissa  (suo-
malainen osapuoli: Kvrner  Masa-Yards)  

• MASSTER  (Maritime standardised simulator training exercises register),  tavoit-
teena kerätä maanttelyt simulaatiokoulutuksessa harjoiteltavista alusoperaatioista 
(suomalainen osapuoli: VTT) 

Puiteohjelman  liikenteen telematiikao saan sisältyi seuraavat vesiliikenteeseen liittyvät 
tutkimushankkeet, joissa oli 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 parantaa vesitiekuijetusten tehokkuutta  ja  kilpailukykyä telematiikan avulla 

 ja  tällä tavoin edistää niiden integroitumista eurooppalaisia verkostoja tukeviin 
eri kuijetusmuotojen välisiin logistisiin ratkaisuihin. (suomalaiset osapuolet:  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,  \'TT, 

 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 kil-
pailukykyä  ja  tukea Venäjän, Suomen  ja EU:n  välistä kuljetustoimintaa luomalla 
nykyaikaiseen tietotelcniikkaan  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  ministerineuvoston kokouksessa  22.12.1998  tehtiin päätös tutkimuksen  ja  teknisen 
kehittämisen viidennestä  puiteohjelmasta.  Ohjelman budjetti  on  noin  15  mrd. euroa  ja 

 kattaa vuodet  1998-2002.  Budjetti  on  edelliseen neljänteen  puiteohjelmaan  verrattuna 
absoluuttisesti  4,61  %  suurempi. 

Ohjelma sisältää neljä  temaattista  ohjelmaa, kolme  horisontaalista  ohjelmaa sekä yh-
teistä tutkimuskeskusta koskevan ohjelman. Liikenteeseen liittyvää tutkimusta sisältyy 
kaikkiin  temaattisiin tutkimusohjelmiin.  Tärkein  liikennetutkimuksen avaintoiminto  on  
Kilpailukykyinen  ja  kestävä kasvu -ohjelman  avaintoiminto  Kestävä liik/cuvuus  ja yh-
teensopivat liikennejärjestelmät. Merenkulkuun  liittyvää tutkimusta sisältää myös saman 
ohjelman  avaintoiminto Maaliikenne  ja meriteknologiat. Merentutkimus  on  säilynyt 

 puiteohjelmassa  siten, että  temaattisen  ohjelman Energia, ympäristö  ja  kestävä kehitys 
ympäristöosassa  on  avaintoiminto  Kestävät meriekosysteemit. 

Kanden  ensin  mainittujen  avaintoimintojen  painopiste-alueet ovat strategisella tasolla 
 sosio-ekonomiset skenaariot  henkilöiden  ja  tavaroiden liikkuvuudesta, infrastruktuuri  ja 

sen rajapinnat liikennevälineiden ja  -järjestelmien kanssa, eri liikennemuotojen  ja  kulje
-tusketjujen hallintajärjestelmien  kehittäminen sekä meriliikenteen keskeinen teknologia. 

Painopiste-alueiden sisällä löytyy sellaisia merenkulun kannalta tärkeitä tutkimusaiheita 
kuten  alusliikenteen  ohjaus-  ja tietojärjestelmien  edelleen kehittäminen, toisen sukupol-
ven  satelliittinavigointi-  ja paikannusjärjestelmät  sekä tehokkaiden sekä turvallisten  ja 
ympäristöystävällisten  alusten kehittäminen.  

Kuva  5.  puiteohjelman temaattiset tutkimusohjelmat  ja  niiden budjetit.  Koko  ohjelman 
laajuus  on 14 960  milj. euroa.  

Yhteensä  
14 960  meuroa  

EY  EURATOM  
13700 1 260  

Välillinen  Yhteisön tutkimus. 
keskus  

12961 739  

lemaattiset 	 Tutkimuksen  ln novaatio Inhirmiliset  voima- 
ohjelmat 	 kansainvälinen  ja pk-yritysten  varat ja sos.ekon.  tieto- 

rooli osallistuminen pohjan laajentaminen  
10 843 	 475 363 1 280 

I 
 Elämänlaatu 

- 

Käyttäjäystävällinen 	Kilpailukykyinen 	Energia,  ympänstö  
ja  luonnonvarojen tietoyhteiskunta 	ja  kestävä kasvu 	ja  kestävä kehitys 

hallinta  
2413 3600 	 2705 	 2125  

Ympanstö  ja 	Energia 
kestävä kehitys  

1083 	1042  
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3  Toteutunut tutkimus-ja  kehittämistoiminta Merenkulkulaitoksessa 
 vuonna  1998  

T&k  -toimintaan käytettiin vuonna  1998 Merenkulkulaitoksessa  yhteensä  9,4  milj. 
 markkaa. Tästä summasta  63%  käytettiin kartta-  ja väyläosastolla ja  29%  merenkulku- 

osastolla. 

Merkittävimmät merenkulkulogistiikan kehittämiseen liittyvät hankkeet olivat sisävesien 
talviliikenteen kehittämistutkimukset sekä lastinkäsittelyn automatisointia  ja mekani-
sointia  Suomen satamissa  ja aluksissa kartoittanut  tutkimus. Sisävesien talviliikennesel-
vitykset kuuluivat 'Suomen merenkulun perusrakenteen kehittäminen' -ohjelmaan, jonka 
kustannukset vuonna  1998  olivat Merenkulkulaitokselle noin  1,1  milj,  markkaa. Tutki-
musohjelmalle oli käytettävissä EU:n  TEN-budjetista vuodelle  1996 myönnettyä  tukea 

 50 %  kustannuksista. EU:n tutkimuksen  ja  kehittämisen neljännen puiteohjelman sata-
matoimintojen kehittämishanke SPHEREn kansallisesta kustannusosuudesta Merenkul-
kulaitos maksoi noin  250 000  markkaa. 

Alusliikenteen ohjausjärjestelmien  kehittämisessä osallistuttiin LU:n tutkimuksen  ja tek-
msen  kehittämisen neljännen puiteohjelman tutkimushankkeisiin  POSEIDON, 
COMFORTABLE  ja iNCARNATION.  Näiden tutkimusten kustannukset olivat noin 

 900 000  markkaa. Merikartoituksen tärkeimmät kehittämishankkeet olivat navigointitie
-don hallintajärjestelmä HIS  sekä  elektronisen merikartta-aineistoin  tuotannon kehittä-

mishanke, joihin käytettiin noin  1,7  milj,  markkaa. 

Alusliikenteen  turvallisuutta tutkittiin  mm.  projektissa 'Meriliikenteen turvallisuus'. 
 Projektin  kustannukset vuonna  1998  olivat noin  1,6  milj.  markkaa. Lisäksi osallistuttiin 

noin puolella miljoonalla markalla nopeiden alusten turvallisuuskysymyksiä sekä mat-
kustaja-alusten evakuointijärjestelmiä koskeviin yhteispohjoismaisiin hankkeisiin. 

Merentutkimuslaitos tutki talvimerenkulkua MKL:n toimeksiannosta noin  560 000  mar-
kalla. 

Omaa toimintaa kehitettäessä panostettiin jäänmurtajien vedenalaisen osan pinnoitteiden 
kehittämiseen, noin  500 000  markkaa  ja  jäänmurtajien tietojärjestelmän IBNet:in kehit-
tämiseen noin  350 000  markkaa.  

4  Suunniteltu t&k -toiminta Merenkulkulaitoksessa vuonna  1999 

 T&k-toiminta yksiköittäin 

Saanstomeren  Järvi-Suomen  
merenkulkuøiiri merenkulkupiin 

	Merenkutku-osasto  
19%  

_iikenneosasto  
1%  

Memnkulkulaitoksen  tutkimus- 
ja kehittämistoiminta  1998-99 

Ltd-  Jd 

väyläosasto 
 80%  

Marraskuu  1999 



Logistiikka,  väylät, 
alukset  
44 % 

Mererimivaus, 
merikartoitus  

29  % 

Oman  toiminnan 
kehittäminen  

7% 
Alusturvallisuus  ja 

meriympänstön 
 suojelu  

19%  

Turvalaitteet, 
navigointijärjes- 

telmät, VTS 
 1% 

Yksiköiden ilmoitusten mukaan  t&k-toimintaan suunnitellaan käytettävän vuonna  1999 
 yhteensä noin  10,7  milj,  markkaa. Kustannukset jakautuvat  yksiköittäin  siten, että kartta- 

ja väyläosasto  on  suunnitellut käyttävänsä  t&k-toimintaan  8,52  milj,  markkaa, mikä 
vastaa  80%  laitoksen  t&k-toiminnasta.  Merenkulkuosaston  suunnitellut kustannukset 
ovat noin  2,08  milj,  markkaa, mikä  on 19% %  laitoksen  t&k-toiminnasta. Liikenne- 
osasto sekä Saaristomeren  ja  Järvi-Suomen  merenkulkupiirit  osallistuvat prosentin osuu-
della laitoksen  t&k-toimintaan.  

T&k-toiminta  toiminnoittain 

Toiminnoittain  vuodelle  1999  suunniteltu  t&k-toiminta jakautuu siten, että  merenkul-
kulogistiikan  ja  väylien kehittämiseen kohdistetaan lähes puolet  (4,72  milj,  mk)  t&k

-toiminnan panostuksesta.  Merenmittauksen  ja merikartoituksen  kehittämiseen panoste-
taan vajaa kolmannes  kokonaispanostuksesta  (3,05  milj,  mk).  Alusturvallisuuden  kehit-
tämiseen  ja meriympäristön  suojeluun  (2,08  milj.  mk) käytetään  19  %. Turvalaitteiden 

 sekä  navigointi-  ja ohjausjärjestelmien  kehittämisen  (0,12  milj.  mk) osuus  on 1  %.  Oman 
 toiminnan kehittämiseen tähtääviä  kehityshankkeita  (0,72  milj,  mk)  on kokonaisrahoi-

tuksesta 7  %.  Oman  toiminnan kehittämiseen  on  tässä sisällytetty  mm.  jäänmurtajien, 
jäänmurtajien  operoinnin  ja luotsaustoiminnan  kehittämiseen liittyvät  t&k-hankkeet. 

Tärkeimmät hankkeet 
Seuraavassa  on  lyhyesti kuvattu etupäässä ne  tutkimushankkeet,  joihin rahallisesti  pa-
nostetaan eniten vuoden  1999  aikana. Raportin liitteenä  on  luettelo  ja  tiedot vuosina 

 1998  ja  1999  käynnissä olleista  tutkimushankkeista. 

Malkustaja-alusten keularakenteiden mitoitusja tarkastus 

Matkustaja-alusten  keularakenteiden mitoitukseen  Itämeren oloissa  ja  niiden tarkastami-
seen  on  panostettu yhteistyössä  VTT:n  kanssa. Tutkimuksessa  on  ensimmäistä kertaa  
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tutkittu  milaisessa merenkäynnissä  alusten  keularakenteisiin  vaikuttaa  mitoituksessa 
 käytetty kuormitus,  ja  vastaako  mitoitus  niitä olosuhteita, joihin ne tosi asiassa joutuvat. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta Pohjoisella Itämerellä liikkuville suomalaisille matkusta-
ja-aluksille voidaan antaa tulevaisuudessa  aluskohtaisia ohjeellisia  nopeus-  ja  säärajoi-
tuksia.  Tulossa olevat  ohjeelliset  rajoitukset ovat laatuaan ensimmäiset maailmassa. 

 VT'F:n  lisäksi selvitykseen ovat osallistuneet Merentutkimuslaitos, Teknillinen Korkea-
koulu  ja  Insinööritoimisto  ILS  Oy. Hankkeeseen  on  käytetty  1,0  milj,  markkaa vuonna 

 1999.  

Talvimerenkulun  tutkimus 

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

Suomen kanavaverkoston  ja sisävesisatamien  kehittämisen kokonaisselvitys 

Liikenneministeriö asetti  7.12.1998  työryhmän laatimaan  taustaselvityksen  Itä-Suomen 
 sisävesiväylästöön  liittyvien  kanavahankkeiden  tilanteesta. Työryhmän selvitysten poh-

jalta tullaan päättämään Itä-Suomen  sisävesiväylästön kehittämisperiaatteista,  mm.  Sai-
maan kanavalla tehtävistä toimista. Kyse  on  merkittävästä  liikennejärjestelmäratkaisusta 

 ja sen  pohjaksi tarvitaan riittävästi tutkimustietoa.  Merenkulkulaitos  osallistuu kiinteästi 
työryhmän työhön sekä selvitysten rahoitukseen. Niihin käytetään yhteensä noin  7  milj.  
markkaa vuonna  1999.  MKL:n  osuus  on  noin  3,5  milj,  markkaa.  EU  on  myöntänyt  se!

-vityksiin  TEN-  tukea. 

Sisävesien talviliikenteen kehittäminen 

Vuonna  1998  käytettiin näihin selvityksiin noin  1,1  milj,  markkaa. Selvitykset kuuluivat 
'Suomen merenkulun  perusrakenteen  kehittäminen' -ohjelmaan. Vuonna  1999  näiden 
selvitysten kustannukset ovat noin  500 000  markkaa. 

Suomen vesiiikenteen päästöjen aiheuttamat ympäristökustannukset 

Hankkeen tavoitteena  on  kehittää menetelmä  vesiliikenteen  päästöjen  ympäristökustan
-nusten  arvioimiseksi. Tavoitteena  on  myös maanttää,  mitata  ja  arvottaa  vesiliikenteen 

 ilmaan kohdistuvien päästöjen aiheuttamat  ympäristökustannukset  sekä esittää arvio sii-
tä, miten vesistöihin kohdistuvia päästöjä voitaisiin arvottaa. Hanke valmistuu vuonna 

 1999  ja  siihen käytetään  380 000  markkaa. 

Meriliikenteen tietojärjestelmä 

Tärkeä, mutta ei ainakaan vielä vuonna  1999  rahallisesti  kovin  merkittävä hanke  on  me-
riliikenteen  tietojärjestelmä  -projekti. Hankkeen lähtökohtana  on  ollut, että meriliiken-
teen  palvelemiseen, ohjaarniseen  ja  valvontaan käytetään tällä hetkellä useita eri tieto- 
järjestelmiä. Järjestelmien hajanaisuuden  ja  jäykän yhteistoiminnan takia  on  ollut han-
kala saada  ajantasaista  ja  oikeaa tietoa aluksista sekä niiden liikkeistä  ja  lasteista.  Tilan-
teen yhdenmukaistamiseksi  on  MXL  tilannut  Intemet-pohjaisen PortNet -järjestelmän 
suunnittelun  ja  toteutuksen  AtBusiness Commucations  Oy:ltä.  Port@Netin  avulla saavat 
tietoja aluksista  ja  niiden liikkumisesta  ja  lasteista  kaikki, jotka työnsä takia niitä tarvit-
sevat, muun muassa liikenteen ohjaajat, talli,  luotsit,  jäänmurtajat,  mekiarit, ahtaajat  ja 

 kuljetusliikkeet.  Hanke muodostaa osan  LM:n telematiikkaohjelman  (TETRA)  osapro-
jektista satamatoimintojen  hallinnan  kehittäminen.  
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HIS,  navigointitiedon hallintajärjestelmä  

HIS on yhteishanke  Ruotsin merenkulkulaitoksen kanssa. Hankkeen  koko  kustannusar-
vio  on  noin  10  milj,  markkaa. Hanke valmistuu vuonna  1999  ja  laitoksen kustannukset 
vuoden aikana ovat  1,5  milj,  markkaa.  

TEN-T,  elektronisen 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  1999 on  arvioitu noin  0,9  milj,  mk. 

KARHIS, Kartantuotantojärjestelmän kehityshanke  

Hanke merikarttojen numeerisen tuotantojärjestelmän uusimiseksi.  Projektin  tarkoituk-
sena  on  kehittää nykyisen FINGIS -järjestelmän korvaava tuotantojärjestelmä, joka pa-
remmin vastaa merikarttatuotannon tarpeita tiedon laadun  ja  ajantasaisuuden  sekä karto-
grafisen esitystavan  ja  muokattavuuden  kannalta. Tavoitteena  on  tuotantojärjestelmä, 
jonka avulla voidaan tehokkaasti tuottaa virheettömiä  ja  ajantasaisia merikarttoja  käyttä-
en hyväksi laitoksen eri tietorekisterejä  (mm VATU,  VARE, SYRE,  HIS).  Projekti  on 

 jatkoa loppusuoralla olevalle  HIS -projektille.  Hankkeen  koko  kustannusarvio  on 4,7 
 milj.  markkaa. Hanke  on  suunniteltu toteutettavaksi vuosina  1999-2002  ja sen  kustan-

nukset vuonna  1999  ovat  650 000  markkaa.  

Kuva  Merenkulkulaitoksen  tärkeimmät t&k-hankkeet vuonna  1999 

Merenkulkulogistiikka  ja  merenkulun yh-
teiskuntataloudelliset vaikutukset 

-  Suomen kanavaverkoston  ja sisävesi- 
satamien kehittämisen kokonaisselvitys 

- Sisävesien talviiikenteen kehittäminen 
- Suomen vesiliikenteen päästöjen aihe- 

uttamat ympäristökustannukset 

Alusturvailisuus 
-  Matkustaja-alusten keularakenteiden 

mitoitus  ja  tarkastus 
- Tietoverkkorakentaminen merihadas sä 

 olevien vaarallisia  ja  merta pilaavia 
aineita kuijettavien alusten tarkastus 

Merenmittaus  ja merikartoitus 
- Navigointitiedon hai1intajäestelmä 

 HIS  
-  Elektronisen merikartta-aineiston ke-

hittänm hanke  TEN-T  
- Kartantuotantojärjestelmän  kehitys- 

hanke KARHIS 

Turvalaitteet  ja navigointijärjestelknät 
- Pott(Net  -järjestelmän maanttely  

Oman  toiminnan kehittäminen 
-  Jäissä kulkevien laivojen vedenalaisen 

rungon osan pinnoitteet 
-  Saariston yhteysalusliikenteen kehit-

täminen 
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• 	5: MUu;:veSiliikenr  että  jä.satamiä. koskevatUtdmus:jakehittämistoi. 
minta  Suomessa 

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. 

Liikenneministeriö 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, SITRAn, Suomen Akatemian  tai  muiden hallinnonalan organi-
saatioiden rahoitusta  ja  toisaalta yksityisen  sektorin  rahoitusta. 

Tähän mennessä liikenneministeriö  on  käynnistänyt seuraavat liikenteen tutkimusohjel
-mat:  

Kesto  LM (98-00)  Muiden panos 
Liikenne-ennusteet (LIIKE)  1997-2000 8  mmk  1,3  mmk  

Ti Kuljetusketjut  (KETJU)  1998-2000 12  mmk  n. 60-90  mmk 
Liik. telematiikka  (TETRA) 1998-2000 9  mmk  52  mmk 
Yhdyskuntarakenne  ja  liikenne 
järjestelmä (LYYLI)  1997-2001 9  mmk  n. 4  mmk 
VERKKOKAVERI  -ohjelma  1998-2000 9  mmk 
Liikenneinfrastruktuuri  1999-2001 16  mmk 
(VÄYLÄT  2030)  

Edellä mainituista ohjelmista erityisesti KETJU-  ja  TETRA  -ohjelmat sisältävät merkit-
tävästi merenkulkuun liittyvää soveltavaa tutkimusta. Ajankohtaista tietoa ohjelmista 
löytyy  Internet-sivuilta: www.ketiu-ohielma.fi  sekä www.vtt.fiivkiltetra. Myös LIIKE- 
ohjelmassa  on merenkulkuun  liittyviä osia.  Ensin  mainittujen ohjelmien hankkeissa  on 

 tähän mennessä tarkasteltu  mm.  metsäteollisuuden vientitoimitusprosessien kehittämistä, 
sataman optimaalisia konttisiirtoja, yksikkölastien merikuljetuksia sekä kuljetusyksik-
köjen automaattista tunnistusta. 

Edellä mainittujen tutkimusohjelmien ulkopuolella liikenneministeriö  on  käynnistänyt 
eri teemojen  alla  lukuisia tutkimushankkeita. Vuonna  1999 on  ollut käynnissä  mm.  seu-
raavat  koko liikennejärjestelmääja  siten myös merenkulkua koskevat tutkimushankkeet: 

-  Liikenteen kustannusvastaavuuslaskelmat 
-  Liikenteen tilastotietopalvelun kehittäminen 
- Liikennehankkeiden seurantajäijestelmän  kehittäminen  
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-  Ohjelma-  ja  hanketason vaikutustarkastelut 
- Liikenneinfrastruktuurin ininisterityöryhmän jatkoselvitykset 
- Liikennejäijestelmän tavoitteiston  kehittäminen  
- Yleiseurooppalaiset liikennekäytävät  ja  -alueet  
-  Suomen aseman hyödyntäminen  logistisena väylänä  ja  liiketoimintakeskuksena  Poh-

jois-Euroopassa  
- Transitokuijetusten ympäristövaikutukset 
-  Alueellinen ilmaston muutos  ja sen  vaikutus liikenteeseen 

Suoranaisesti merenkulkua  tai  satamia koskevia  tutkimushankkeita liikenneministeriössä 
 oli käynnissä seuraavat:  

-  Satamien  jäänhallinnan  tehostaminen  (PORT ICE)  
-  Lounais-Suomen satamien  liikennemuutokset 
-  Satamien  ympäristökilpailukyky 
-  Komission  ehdottaman  matkustaja-alusten  miehitysdirektiivin  taloudelliset  ja  muut vai-

kutukset  
-  Kytketyn  ilmakehä-merimallin  kehittäminen  ja  veriflointi  Itämerellä  
-  Satamien  turvallisuusvertailu  vaarallisten aineiden  kuijetusten  osalta 

Yliopistot  ja  tutkimuslaitokset 

Myös yliopistot  ja  tutkimuslaitokset tekevät  merenkulkuun  liittyvää tutkimusta. Meren
-kulkualaa  koskevia tutkimusta tekeviä yliopistoja  ja  tutkimuslaitoksia ovat Suomessa 

 mm.  Turun yliopisto  ja sen  alaisuudessa toimiva Merenkulkualan koulutus-  ja  tutkimus-
keskus  (MKK),  Åbo Akademi,  Helsingin  ja  Lappeenrannan Teknilliset Korkeakoulut 
sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus  (VU).  Merenkulkualan kehittämiseen lähei-
sesti liittyvää tutkimusta tehdään  mm.  Merentutkimuslaitoksessa,  Ilmatieteen laitoksessa 
sekä Geologian tutkimuskeskuksessa. 

Yhteistyö tutkimustoimintaa  edistävissä  järjestöissä  

Merenkulkulaitos  on mm.  jäsenenä kansainvälisessä järjestössä  International Navigation 
Association  (PIANC),  jonka tavoitteena  on  edistää yhteyksiä  ja  tiedonkulkua  satamiin  ja 

 vesiväyliin  liittyvien taloudellisten, teknisten  ja  ympäristökysymysten alalla. Järjestön 
tutkimustoiminta perustuu yhteistyöhankkeisiin, joissa kukin osapuoli vastaa omista 

 kustannuksistaan.  Toiminta keskittyy useisiin kymmeniin  työryhmiin,  joiden työn tulok-
set julkaistaan teknisissä raporteissa. Tärkeimmät työryhmät, joissa  Merenkulkulaitos 

 osallistuu  PIANC  -järjestön tutkimustoimintaan ovat:  
:J Economic Studies for Inland Waterways 

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) 
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6 H.  MerenkuIkIait..eP:t&k4cifliiflnanpainotu.k..et 

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

Turvalaitteidenja navigointijärjestelmien  kehittäminen 
Merikartoituksen kehittäminen  

!J  Alusturvallisuuden  parantaminen  ja  meriympäristön  suojelu 
 Oman  toiminnan kehittäminen 

KLslarllUGet 
keskinäiin  1998-99,  

LOStI1kka,  \,a\1ä1  aILiset 	 Mrrl 
Afl 

Tu,vabitleet naAgoirrnjärjes1In* 
VTS 

AIustijrvaIIis uus  ja  
suceIu 

Vuosina  1998-1999  Merenkulkulaitos  on  käyttänyt  ja  suunnitellut käyttävänsä t&k-
toimintaan yhteensä noin  20  milj,  markkaa eli keskimäärin  10  milj.  markkaa vuodessa. 
Tästä panostuksesta  on  suunnattu  36 %:n  suuruinen osuus merenkulun logistiikan kehit-
tämiseen. Merenmittauksen  ja  merikartoituksen  kehittämiseen sekä alusturvallisuuden 
parantamiseen  ja  meriympäristön  suojeluun  on  panostettu kumpaankin suuruusluokkaa 
neljännes kokonaispanostuksesta.  Oman  toiminnan kehittämisen osuus  on  ollut  11%. 

 Navigointijärjestelmien  kehittämiseen  on  panostettu noin  5  % kokonaisrahoituksesta. 

Orrontniman ketit 

!1itis, nnkartnitus  
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LuTE 	Sivu  1 (3)  

Merenkulkulaitoksen  tutkimus-  ja kehittämishankkeet  1998-99  
Toiminta  v. —98  ja  suunnitelma  v. —99  

Hankkeen nimi  tai  aihealue /  
vastuu yksikkö  

Hankkeen  kust.,  1000  mk 
Kust. arv. 	v. -98 	v. -99  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilö/ 
 Huomautuksia 

Merenkulkuosasto: 

Merikuijetusten  turvallisuus; kokonaisriskianalyysi  4500 1 639 1995-1998  VTT,TKK  
sekä päätöksenteko komentosillalla 
luotsaustilanteessa 

Talvimerenkulun  tutkimus 600/vuosi  562 600  toistaiseksi MTL 

HSC  alusten turvallisuus  SEK  400 249 1998  Yhteispohjoismainen hanke 

Matkustajaalusten evakuointi-  6 000 254 1998  Yhteispohjoismainen 
jarjestelmä  hanke, MKL:n osuus 

Ympäristötutkimus  103 25 1998 J.  Kämäräinen 

Laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden monitorointi  100 46* 1999-2003 J.  Kämäräinen  /  
Kansainvälinen hanke. 
MKL:n  osuus  US$ 8 400*  

Merenkulun poikkeavien tilanteiden  70 70 1999  VTT,TKK 
raportointijärjestelmä -esitutkimus  

Merenkulun poikkeavien tilanteiden  700 1999-2000  VTTITKK 
raportointijärjestelmä 

Vertailututkinius COLREG  1972  vaatimukset  86 86 1999  VTT 
täyttävistä kulkuvaloista  alle  12 m  aluksiin 

Ylisuurten matkustaja-alusten evakuointi  ja  1 000 1999-2000  Yhteispohloismainen  hanke 
paloturvallisuustutkimus 

Tietoverkkorakentaminen merihädässä  olevien  500 329 1999-2001  Yhtetseurooppalainen  
vaarallisia  ja  merta pilaavia aineita kuljettavien alusten hanke; perustuu  EU  - 
itmoittamiseen  di  rektiiviin (93/75/ETY),  

osittain  EU  -rahoitusta 

Matkusta-alusten keularakenteiden mitoitus Itämeren  1 000 1 000 1999-2000  VTT  
olosuhteissa  ja  keularakenteiden  tarkastus 

Lilkenneosasto:  

Jäissä kulkevien laivojen vedenalaisen rungon osan  2 000 500 2000 A.  Harjula  /  TKK 
pinnoitteet 

10MW  Suomenlanden jäänmurtajan suunnittelun  30 30 1999 A.  Harjula 
pälvitys 

Kerroslevytutkimusprojelçti  50 25 2000 A.  Harjula  /  TKK 
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Hankkeen nimi  tai  aihealue /  
vastuu yksikkö  

Hankkeen  kust.,  1000  mk 
Kust. arv. 	v. -98 	v. -99  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilö/ 
 Huomautuksia 

Kartta-  ja väyläosasto:  

Development of  Finlands  Sea Infrastructure (TEN) 1 071 1998 J.  Vuoristo 
EU:n  TEN -tukea  

SPHERE 252 50 1999 J.  Vuoristo  /  EP-Logistics,  
EU:n tutk.ohjelman  hanke 

INLATRANS  0. Holm  /  Kansainvälinen 
Interreg  Il  C-hanke; 
MKL:n  rahoitusosuus  50 
000  mk 

Bothnian Arc/Communication  Systems 3021 1998-2000 J.  Vuoristo/ 
Kansainvälinen Interreg  Il  
C -harike; MKL:n  
rahoitusosuus  102 000  mk 

Suomen kanavaverkoston  ja  sisävesisatamien  8 000 3 500 2000 0. Holm  / yhteishanke  
kehittämisen kokonaisselvitys  (TEN)  LM:n  kanssa; 

EU:n  TEN -tukea 

Sisävesien talvililkenneselvitykset  491 1999 0. Holm  

Väylien vaikutusselvitykset sekä ympäristö-  ja  lupa-  530 199 J.  Valjakka,  0. Holm  
prosessit 

Suomen vesililkenteen päästöjen aiheuttamat  380 380 2000 J.  Valjakka 
ympäristökustannukset 

Lastinkäsittelyn automatisointi  ja  mekanisointi  Suomen  674 337 39 1999 J.  Vuoristo  / yhteishanke 
satamissa  ja  suomalaisissa aluksissa LM:n  kanssa, MKL:n 

rahoitusosuus  50%  

Perämeren satamien kysynnän muutokset  320 273 62 1999 J.  Vuoristo  
(TEN)  EU:n  TEN -tukea 

Suomen  ja  ulkomaiden  välisen  merililkenteen  95 95 1999 U.  Vuoristo  / yhteishanke 
kasvunäkymät  vuoteen  2020  tilasto-toimiston kanssa 

Väylärekisteri  700 50 350 2000 U.  Torvinen 

AIS-tukiasemaverkon  suunnittelu  20 20 2000 R.  Bäckström  

Marjaniemen DGPS-aseman suunnittelu  25 25 1999 R.  Bäckström  

Narvan DGPS -aseman suunnittelu  20 2000 R.  Bäckström  

lBNetjalBPlottsuunnjttelu  350 350 1998 R.  Bäckström/L,  Ruotsin  
Sjöfarts-verket  

Port@Net  -järjestelmän määrittely  150 75 75 1999 A.  Bäckström/Y,  L, K,  
piirit,  LM 

COMFORTABLE 400 300 1998 R. Bäckström  / VTT, EU:n 
tutkohjelman  hanke  

INCARNATION 110 55 1998 A.  Bäckström/VTT, EU:n 
tutkohjelman  hanke 

Sulkuporttien turvatunnistimen  kehittäminen  260 32 1998 S. Saarela 

Jääkulkuneuvon  kehittäminen  79 1998 S.  Saarela  

POSEIDON 1 500 524 1999 R.  Bäckström/VTT, EUn 
tutk.ohjelman  hanke 
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Hankkeen nimi  tai  aihealue  I 
 vastuu yksikkö  

Hankkeen  kust.,  1000  mk 
Kust. arv. 	v. -98 	v. -99  

Hankkeen 
valmistuminen 

Yhteyshenkilä/ 
 Huomautuksia 

Kiinteistörekisteri  400 100 1999 J.  Vainio  

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

TEN-T  (Elektronisen merikartta -aineiston tuotannon  2400 900 900 2001 I.  Laitakari  
kehittäminen  

HIS  (Navigointitiedon hallintajärjestelmä)  5 000 800 1 500 1999 I. Laitakari 

KAIRHIS (Kartantuotantojärjestelmän kehityshanke)  4 700 650 2002 T.  Tuurnala 

Syvyysaineistojen tiedonhailinnan  kehittäminen  650 140 280 1999-2000 P.  Junni  
(SYRE, VARE)  

Saaristomeren  merenkulkupliri: 

Laatujärjestelmän  kehittäminen;  80 80 1998 P.  Wihuri 
Henkilöstön työtyytyväisyysselvitys 

Lossiyhteys  välille Kasnäs - Högsåra  20 20 1998 V.  Hiukka 

Uusia yhteysalusreittejä?  30 25 1998 V.  Hiukka  / MKK 

Yhteysalusliikenteen asiakastyyty-väisyysmittaus  (3 40 36 1999 V.  Hiukka 
vuoden välein) 

Luotsaustoiminnan  kehittäminen  130 126 1998 P.  Wihuri  /  L.  Stadius  

Järvi-Suomen  merenkulkupilri:  

Järvi-Suomen merenkulkupiirin toimintojen 
kehittäminen; 
- Väylänhoidon  kehittäminen  1998 R.  Lång 
- Hallintopaiv.  uudelleen järjestely  1998 B. Nissen  
-  Taloudellisen ohjauksen kehittäminen  1998 A.  Heiskanen 
- Viittatehtaan organisaatioanalyysi  1997/1 998 A.  Heiskanen 
- Vtttojen  varastointi  ja  valmistuksen logistinen  1998 A.  Heiskanen 
optimointi 
-  Koulutuksen kehittäminen  1999 A.  Heiskanen 

Saimaan kanavan sulkujen kaukokäytön  1999 A.  Heiskanen 
loppuunrakentaminer,  ja sen  vaikutukset 

Luotsaustoiminnan  kehittäminen Toteutus  1998-1999 J. Kokkonen  

Saimaan alueen jäänmurtovaihtoehtojen  1999 J.  Kokkonen 
teknistaloudellinen  tarkastelu 

Saimaalle  soveltuvan VTS-järjestelmän periaatteet Suunnitelma valmis  J.  Kokkonen  / KTI-tsto  
10/99  

Automatisoitujen  sulkujen käytön  ja  huollon  i  H.  Vakkila 
kehittäminen (loglikkalaitteiden kaukoohjelmointi  ja 
vianetsintä) 
Avokanavien reunavalaistuksen  kehittäminen  1999 H.  Vakkila 

YHTEENSÄ  9434 10697  
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