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MERIFOORUMIUUTISET
UUSI VANHA MKK
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
(MKK) yhdistyi vuoden alussa kahden muun Turun
yliopiston erillislaitoksen kanssa uudeksi laitokseksi
nimeltä Turun yliopiston Brahea-keskus. Yhdistymisen myötä MKK:sta tuli keskuksen osana toimiva
yksikkö, jonka nimi säilyy ja toiminta jatkuu tuttuun
tapaan tutuin voimin. Edelleen työtämme on tarjota merenkulkualan ja siihen läheisesti liittyvien
alojen asiantuntijapalveluita ja täydennyskoulutusta sekä järjestää konferensseja ja muita tapahtumia.
Meidät löytää edelleen samasta talosta ja samasta
nettiosoitteesta http://mkk.utu.fi.
Yhdistymisestä seurasi, että aloimme MKK:lla miettiä, miten paremmin profiloituisimme uudessa
suuressa 180 hengen keskuksessa merenkulun osaajaksi ja saisimme sanomamme kuuluviin niin uuden
keskuksen sisällä kuin sidosryhmillemmekin.
Päätimme muodostaa brändiämme korostavan ja
toimintaamme kokoavan verkostoitumis-, viestintäja markkinointikanavan MKK:n Merifoorumin.
MKK:n Merifoorumi on väylä, jonka avulla asiakkaamme ja sidosryhmämme saavat keskitetysti
tietoa tapahtumistamme ja kuulumisistamme. Se
kokoaa osaamisemme yhteen nippuun ja viestii
ulos, nostaa aiheita keskusteluun. Viestintäämme
tukemaan aloitimme tämän käsissäsi olevan Merifoorumiuutiset julkaisemisen. Näillä sivuilla kerromme, mitä MKK tekee juuri nyt, mitä tapahtumia
on tulossa sekä mitä tuloksia olemme toiminnallamme aikaansaaneet. Lue muun muassa tulevasta
Itämeren meriturvallisuusviranomaiset kokoavasta
konferenssistamme tai MKK:n koolle kutsumista
arktisen alueen tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyvistä keskustelutilaisuuksista.
MKK:n Merifoorumissa kohtaamme!

KANSAINVÄLISET MERITURVALLISUUSASIANTUNTIJAT KOKOONTUVAT TURUSSA
MKK:n Merifoorumi järjestää tämänvuotisen 17.
Meriturvallisuusseminaarin kansainvälisenä Turussa 5.6. Baltic Sea Days -tapahtumakokonaisuuden
yhteydessä. Tapahtuma koostuu asiantuntijaesityksistä, korkean tason paneelikeskustelusta sekä tutustumisesta Aboa Maren simulaattoreihin.
MKK on kutsunut tilaisuuteen Itämeren maiden
meriturvallisuusviranomaisia
keskustelemaan
alueen turvallisuudesta ja riskien minimoimisesta. Puhujina konferenssissa kuullaan asiantuntijoita mm. Iso-Britanniasta, Puolasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala ja Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) pääjohtaja Markku Mylly.
Lisätietoja: www.konferenssit.fi
Turku Baltic Sea Days tarjoaa kesäkuun alkuviikolla
areenan yli tuhannelle Itämeren alueen asiantuntijalle, päättäjälle sekä poliittiselle ja elinkeinoelämän
johtajalle. Kaupungissa järjestetään silloin suuria
meri-, elinkeino- ja kulttuuriaiheisia tapahtumia.

MKK KOKOAA TURUN YLIOPISTON
ARKTISEN OSAAMISEN
Turun yliopisto vahvistaa arktisen alueen tutkimusta ja yhteistyötä. MKK järjestää keskustelutilaisuuksien sarjan, jossa kerrotaan arktiseen ulottuvuuteen liittyvästä Turun yliopistossa tehtävästä
tutkimuksesta.
Keskustelusarjan avulla pyritään eri alojen tutkijoita ja opiskelijoita tuomaan yhteen. Keskeistä on
myös tuoda arktiseen alueeseen liittyvien sidosryhmien näkökulmaa tutkimustarpeisiin.
Turussa tehdään arktista tutkimusta kaikissa seitsemässä tiedekunnassa sekä monessa erillislaitoksessa.

MERENKULUN TURVALLISUUTTA EDISTETÄÄN
YHTENÄISTÄMÄLLÄ ENGLANNIN
KIELEN TASOVAATIMUKSIA
Merenkulussa tapahtuvista onnettomuuksista ja
rikkomuksista yli 80 %:ssa takana on inhimillinen
tekijä. Yksi merkittävimmistä syistä on
puutteellinen merenkulun englannin taito.
Merenkulun englannin osaamiselle ei ole asetettu
muodollisia pätevyysvaatimuksia, vaikka se on
alan tunnustettu ammattikieli. Euroopan laajuisesti tarkasteltuna voidaan myös todeta, että tarjolla
olevat englannin kielen kurssit eivät vastaa merenkulkuammattien kielen osaamisen vaatimuksia.
MKK on mukana SeaTalk-hankkeessa, jossa tuotetaan yhteiseurooppalaiset merenkulun englannin
koulutusmoduulit eri ammattikategorioille. Hanke
saa rahoitusta Euroopan komissiolta Leonardo da
Vinci -ohjelmasta.
TUKEA MERENKULKIJOIDEN
STRESSINHALLINTAAN

Kuva: Pekka Sundberg

KOULUTUSTA MERIKLUSTERIN JA
LOGISTIIKKA-ALAN PIENYRITYKSILLE
MKK järjestää Satakunnan ja Vakka-Suomen
alueilla maksuttomia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on edistää pienten
meriklusteri- ja logistiikka-alalla toimivien yritysten kouluttautumista ja auttaa alueen yrityksiä
kehittämään henkilöstönsä osaamista.
Jo järjestettyjen tilaisuuksien teemat ovat liittyneet teräsrakenteiden uusiin vaatimuksiin ja CEmerkintään sekä kuljetusjuridiikan perusteisiin.
Keväällä 2014 järjestetään vielä laadunhallinta- ja
toiminnanohjauskoulutusta sekä webinaari kuljetusjuridiikasta. Syksyllä tarjottavien koulutusten
teemoihin ja sisältöihin meriklusteri- ja logistiikkaalan pienyrityksillä on juuri nyt hyvä tilaisuus vaikuttaa, sillä syksyn koulutusten teemat päätetään
alkukesään mennessä alan yrityksistä esille nousseiden ehdotusten mukaisesti.
Lisätietoja: talvikki.valimaa@utu.fi

Inhimilliset tekijät paitsi selittävät usein merellä
tapahtuvia onnettomuuksia, myös ovat yleisin syy
merenkulkijoiden varhaiseen uran lopettamiseen
merellä. Aluksen päällikön ja muun päällystön on
kyettävä pitämään hallinnassaan alusta, sen miehistöä, lastia ja ihmishenkiä. Stressitekijöitä on
osattava hallita, koska hallitsematon stressi alentaa
tarkkaavuutta, keskittymistä ja havainnointia sekä
heikentää johtamistaitoja ja kykyä huolehtia aluksen, sen lastin ja miehistön turvallisuudesta.
Merenkulkija tarvitsee valmiuksia tunnistaa ja
hallita omaa ja muiden aluksella työskentelevien
stressiä. Ongelman laajasta tunnistamisesta huolimatta merenkulkijoiden stressin tunnistamiseen
ja hallintaan ei ole olemassa koulutusohjelmaa.
Tähän tarpeeseen vastaa alkuvuodesta käynnistetty S.O.S. – Stress on Ships -hanke, jossa suunnitellaan eurooppalaisena yhteistyönä koulutusohjelma
merenkulkijoiden ja merenkulkuopiskelijoiden
stressinhallintaan. Hanke saa rahoitusta Euroopan
komissiolta Leonardo da Vinci -ohjelmasta.

TYÖKALU SATAMIEN TEHOKKUUDEN JA
VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISEEN
MKK kehittää yhdessä kansainvälisen tutkimuskonsortion kanssa työkaluja satamien tehokkuuden
ja vaikuttavuuden mittaamiseen ja seuraamiseen.
PORTOPIA-hankkeen fokuksessa ovat kaikki Euroopan satamat.
Tavoitteena on kehittää seurannan työkalupakki,
jolla satamat, satamaoperaattorit ja muut satamasidonnaiset toimijat voivat hallinnoida omaa dataja indikaattoriosiotaan verkossa toimivan käyttöliittymän kautta. Mittareiden on tarkoitus mahdollistaa oman toiminnan kehityksen seuranta sekä
vertailu muihin toimijaryhmiin, esimerkiksi saman
kokoluokan satamiin Euroopan tasolla.
Seurannan osa-alueita ovat markkinakehitys, sosioekonomiset indikaattorit, ympäristö ja turvallisuus,
logistisen ketjun ja toiminnallisen tehokkuuden indikaattorit sekä hallinto.
Tutkimuskonsortiossa on mukana 10 yliopistoa
sekä satama-alan toimijoita, mm. Euroopan satamien kattojärjestö ESPO. Nelivuotinen hanke kuuluu EU:n tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan.

suunnittelussa. Artikkeli aiheesta on julkaistu
Ambiossa ja on luettavissa nettisivujemme ajankohtaista-osion uutisen kautta (mkk.utu.fi).
TUTKIMUSRAPORTIT LUETTAVISSA
MKK:N VERKKOSIVUILLA
Muistathan, että tutkimuksistamme valmistuneet raportit ovat luettavissa sivujemme kautta
(mkk.utu.fi -> julkaisut). Viime aikoina on valmistunut mm:
EUROOPPALAISEN MERITEOLLISUUDEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT
MariTime Hubs -hankkeessa selvitettiin rakennemuutokseen johtaneita tekijöitä sekä toimenpiteitä, millä voidaan vastata rakennemuutoksen
haasteisiin ja minimoida negatiiviset vaikutukset.
LAIVA 2025
MKK:n ja Aalto-yliopiston yhteishankkeessa
LAIVA 2025 tutkittiin Suomen tulevaisuuden
merikuljetustarpeita ja sitä, millaisilla uusilla
aluskonsepteilla niihin voidaan vastata. Tutkimuksen tuloksena syntyi tulevaisuutta luotaava taustaraportti sekä kolme tulevaisuuden markkinoihin ja
aluskonsepteihin keskittyvää opinnäytetyötä.

SELKÄMEREN MERILIIKENTEEN SKENAARIOT
 KK:lla on kuvattu Selkämeren meriliikenteen
M
skenaarioita vuodelle 2030. Skenaarioiden avulla
voidaan määritellä avaintekijät, jotka pitää ottaa
huomioon merten aluekäytön suunnittelussa
selkämerellä. Samalla arvioitiin tulevaisuuden
tutkimuksen metodien käyttämistä merialueiden

MAANTIELAUTTALIIKENTEEN EROT SUOMESSA JA
RUOTSISSA
MKK tutki maantielauttaliikenteen eroja ja
yhtäläisyyksiä sekä kustannuksia Suomessa ja Ruotsissa. Vertailun kohteina olivat mm. liikenteen kilpailuttamiseen, palvelun hintaan ja palvelutasoon
liittyvät periaatteet ja käytännöt. Lauttaliikenteen
kustannuseroja ja -rakenteita tarkasteltiin useammasta eri näkökulmasta.

RIKKIDIREKTIIVIN VOIMAANTULOON
VALMISTAUDUTAAN TURUSSA JA OULUSSA
MKK järjestää rikkidirektiivi-aiheisia koulutuksia
keväällä Turussa ja Oulussa. Tilaisuuksissa
käsitellään
konkreettisia
toimenpiteitä
ja tapoja, joilla toimijat ovat varautuneet rikkipäästörajan tiukentumiseen.
Tavoitteena on kertoa havainnollisia ja kouriintuntuvia esimerkkejä siitä, miten rikkidirektiivin
voimaantuloon on merenkulkualalla ja teollisuudessa valmistauduttu. Ks. tilaisuuksien ajankohdat alta.
MERENKULUN SÄÄTELYYN ON ETSITTY
UUDENLAISIA RATKAISUJA
Juuri ilmestyneessä artikkelissa tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta merenkulun alalla
yksityisen sääntelyn erityismuotona. Artikkelin
kirjoittajat työskentelevät Suomen Akatemian rahoittamassa “CHIP – Clean shipping economics
– shipping under new paradigm” -tutkimushankkeessa, jota MKK koordinoi.
Artikkeli on julkaistu WMU Journal of Maritime
Affairs -lehdessä ja on luettavissa nettisivujemme
ajankohtaista-osion uutisen kautta (mkk.utu.fi).
MKK:N TURUN TOIMISTO MUUTTAA
MKK Turun toimisto muuttaa 9.–10.4.
Muutamme ICT-talon sisällä kaksi kerrosta ylöspäin kuudenteen kerrokseen. Yhteystietomme säilyvät ennallaan.

SATAMA 14 PORT VAASAAN
MKK:n SatamaPort -seminaarisarja saa jatkoa,
kun Satama 14 Port järjestetään syksyllä 8.–9.10.
Vaasassa. Se tulee olemaan järjestyksessä jo yhdeksäs, sillä aiemmin tapahtuma on vieraillut
Naantalissa, Porissa, Helsingissä, Kotkassa, Raumalla, Oulussa, Turussa ja Tallinnassa.
Kuten aiemminkin, keskittyy seminaari ajankohtaisiin satama-alan asioihin. Tähän tällä kertaa
kansallisena pidettävään tilaisuuteen ovat terveiset
Euroopasta lupautuneet tuomaan komission
Ten-T -asiantuntija Jose Anselmo, DG Mobility
and Transportista ja European Sea Ports
Organisationin ESPOn pääsihteeri Isabelle Ryckbost.
Lisää aiheesta www.konferenssit.fi.
Seminaarin yhteydessä järjestetään myös satamaalan näyttely. Tapahtuma kokonaisuudessaan
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua
ja luoda kontakteja. Näyttelytilat ovat varattavissa,
lisätietoja www.konferenssit.fi.

TULEVAT TAPAHTUMAT
2.4. Meriliikenteen riskienhallinta, Helsinki
9.4. Laadunhallinta ja toiminnanohjaus
pienyrityksessä, Pori
15.4. Rikkidirektiivi tulee – oletko valmis? Oulu
29.4. Työturvallisuus yksikköliikenteessä, Helsinki
21.5.–22.5. Rahtaus ja rahtaussopimukset, Helsinki
4.6. MKK:n asiakastilaisuus, Turku
5.6. Turku Baltic Sea Days: Focus on Maritime
Safety

10.6. Rikkidirektiivi – konkretisointia ja käytäntöä,
Turku
8.10.–9.10. Satama 14 Port, Vaasa
29.–30.10. Arktinen merenkulku ja laivanrakennus, Turku
3.–4.12. Ticket to Trade. Merivakuutusseminaari,
Helsinki

Turun yliopiston Brahea-keskus
MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS
mkk.utu.fi
www.konferenssit.fi
Käy tykkäämässä: www.facebook.com/utumkk

