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MERIFOORUMIUUTISET
MKK:N KUULUMISIA
MKK:n syksyn toimintaa leimaa EU:n rahoituskausien vaihtuminen. Tämä näkyy etenkin MKK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Moni hanke on
päättymässä ja uusia hankehakemuksia on tehty ja
tehdään. Vastavalmistuneet tutkimushankkeemme
käsittelevät mm. meriliikenteen ennustamista
Suomenlahden kaasuputkihankkeen näkökulmasta
sekä Suomen ja ulkomaiden välisiä alusliikenteen
yksikkökustannuksia.
Vuoden alussa käynnistynyt Meriklusterin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma jatkaa
tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua.
Ohjelma yhdistää Turun yliopiston Brahea-keskukseen keskittyneen liiketoiminnan ja aluekehityksen
sekä merenkulun ja tekniikan osaamisen meriklusteria palveleviin tutkimuksen ja kehittämisen hankkeisiin. Painopiste on meriteollisuudessa.
ITÄMEREN SATAMIEN MARKKINATIETOPAKETTI
JULKAISTAAN JÄLLEEN LOKAKUUSSA
MKK on vuodesta 2006 alkaen vuosittain julkaissut kattavan tietopaketin Itämeren satamien rahtiliikenteestä. Uusi markkinatietopaketti julkaistaan
jälleen lokakuussa.
Baltic Port List on markkinatietokatsaus, joka sisältää kattavat tiedot Itämeren satamissa käsitellyistä
rahtimääristä.
Baltic Port Barometer on satamille kohdistettuun kyselytutkimukseen perustuva selvitys,
joka tarjoaa satamien johtoportaan näkemyksiä sekä talouden että meriliikenteen kehityksestä
Itämerellä. Seuraa nettisivujamme.

Korkeakoulutetuille suunnatut oppisopimustyyppiset täydennyskoulutusohjelmat ovat loppusuoralla.
Suunnitteilla on yhtä laajoja erikoistumiskoulutuksia merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvissä
tehtävissä työskenteleville. Lyhytkursseja pidetään
tuttuun tapaan ajankohtaisista aiheista. Niissä
käsitellään muun muassa meriliikennettä koskevia
säädöksiä ja niiden muutoksia.
Toivottavasti tapaamme monet teistä syksyn tilaisuuksissamme. Esimerkiksi lokakuussa olemme
Vaasassa Satama 14 Port -seminaarissa, marraskuussa Turussa Navigate-messuilla ja joulukuussa
Ticket to Trade -merivakuutusseminaarissa Helsingissä.

MERIKLUSTERIN TKI-OHJELMA KÄYNNISTETTY
Meriklusterin tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-ohjelma (TKI) polkaistiin käyntiin kesäkuussa,
jolloin järjestimme m/s Borella Meriklusteriaamupäivän.
Meriklusterin TKI-ohjelman projektipäällikkö
Tapio Karvonen iloitsee elokuun alussa julkistetusta Turun telakan uudesta omistusratkaisusta.
Epävarmuustilanteen päättyminen Turun telakalla
tuo valoa myös telakan verkostossa toimivien
yritysten tulevaisuuteen. Yritykset voivat nyt panostaa luottavaisemin mielin oman osaamisensa
ja liiketoimintamalliensa kehittämiseen, mikä puolestaan tekee meriklusterin TKI-ohjelmasta entistäkin ajankohtaisemman, Karvonen toteaa.

Meriklusteriaamupäivässä osallistujat
testaamaan alan teknisiä innovaatiota.

pääsivät

MERENKULKUALAN TOIMIJAT
TAPASIVAT OULUSSA

ALUSLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUSTUTKIMUS PÄIVITETTY

MKK järjesti 28.8. Oulussa tilaisuuden ”Merenkulku tutuksi”, jossa tarjottiin yleiskatsaus merenkulkualasta ja sen antamista mahdollisuuksista
Pohjois-Suomelle. Seminaariin osallistui yli 60
elinkeinoelämän, julkisen sektorin toimijoiden,
järjestöjen, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä
muiden tahojen edustajaa. Virallisen osuuden
jälkeen seminaariyleisö pääsi risteilemään Oulun
edustalle m/s Oulu -laivalla.

MKK on Liikenneviraston tilauksesta tehnyt
alusliikenteen yksikkökustannusten päivitystutkimuksen, jota tullaan käyttämään väyläinvestointien hankearviointien ja niihin liittyvien
hyötykustannuslaskelmien pohjatietona.

EUROPEAN MARITIME DAY
European Maritime Day järjestettiin Bremenissä
19.–20.5.2014. Tapahtuman teemana oli tänä vuonna Innovaatioista siniseen kasvuun. Meriala eli
“sininen talous” työllistää 5,4 miljoonaa ihmistä, ja
sen tuoma bruttoarvonlisäys on noin 500 miljardia
euroa vuodessa.
MKK:n yhteydessä toimiva SPC Finland osallistui Working together for a Clean, Safe and Smart
Baltic Sea -työpajaan, jonka järjestivät yhteistyössä
eri Itämeren maiden organisaatiot sekä European
Shortsea Network. Suomen ja Saksan SPC:iden
edustajat alustivat varustamoiden ja satamien
valmistautumisesta vuoteen 2015, jolloin tiukemmat rikkisäädökset astuvat voimaan SECA-alueilla,
kuten Itämerellä.

Oleellisin muutos aluskustannusten kehittymisessä edelliseen, vuonna 2009 tehtyyn päivitykseen verrattuna on polttoainekustannusten todella
voimakas nousu. Polttoainekustannukset ovat
nousseet keskimäärin 73 prosenttia, vaikka hinnat
on laskettu kolmen vuoden keskiarvon mukaan.
Kaikkien aluskustannuskomponenttien nousu on
ollut keskimäärin noin 39 prosenttia eli noin 12
prosenttia vuosittain. Ensi vuonna kustannukset
nousevat edelleen, kun suurin osa Suomeen liikennöivistä aluksista alkaa käyttää kalliimpaa polttoainetta täyttääkseen vuodenvaihteesta voimaan
tulevan alusten rikkidioksidipäästöjä rajoittavan
IMO:n päätöksen vaatimukset.

MKK MUKANA NAVIGATE-MESSUILLA

KAASUA SATAKUNTAAN

Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestetään
muutaman vuoden tauon jälkeen merilogistiikan ja
meriteollisuuden Navigate-messut 19.–20.11.2014.
MKK on messuilla mukana järjestämällä messujen
yhteydessä kaksi puolenpäivän mittaista koulutusta.

MKK:n ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköissä tehtiin vuoden 2013 lopulla ensimmäinen
LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käyttöä selvittävä, julkisesti saatavilla oleva tutkimus Suomessa.
Kaasua Satakunta -hankkeen tulokset osoittivat,
että Satakunnassa on riittävä nesteytetyn maakaasun kysyntäpotentiaali, jotta kaasun tuonti olisi
taloudellisesti kannattavaa.

Ensimmäisen messupäivän koulutuksen aihe
on Merenkulun ympäristöratkaisut. Koulutus sisältää ajankohtaista asiaa meriliikenteen
ympäristökuormituksen vähentämiskeinoista.
Toisena messupäivänä järjestetään koulutus teemalla Väylä auki vientimarkkinoille. Iltapäivän aikana
käsitellään mm. viennin edistämiseen liittyviä aiheita. Messuilla nähdään!

Terminaaliverkoston rakentaminen on nyt realisoitumassa, sillä Työ- ja elinkeinoministeriössä
on 18.9. tehty päätös kolmen LNG-terminaalin
tukemisesta yhteensä 65,2 miljoonalla eurolla.
Kaksi näistä myönteisen päätöksen saaneista terminaaleista rakennetaan Satakuntaan.
Skangass Oy rakentaa 30 000 kuutiometrin säiliön
Porin Tahkoluodon satamaan. Arvioitu valmistuminen ajoittuu syksyyn 2016. Oy Aga Ab puolestaan rakentaa Rauman satamaan terminaalin,
jonka kahdeksan säiliön yhteistilavuus on 10 000
kuutiometriä. Terminaalin on arvioitu valmistuvan
vuoden 2017 alussa.

KOULUTUSMAAILMAA MYLLERTÄVÄ DIGITALISOINTI ETENEE MKK:LLA
MKK julkisti alkusyksyn aikana Tietoisku kuljetussopimuksista -webinaarin osana
Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toteutettavaa Merilogis-hanketta. Webinaari on verkossa toteutettava seminaari tai luento,
johon osallistuminen ei vaadi fyysistä läsnäoloa vaan luennon voi katsoa omalta koneeltaan
itselleen sopivana ajankohtana.
Osallistujilta kerätään palautetta webinaarista, jotta tiedetään, koetaanko tämäntyyppinen koulutus
hyödylliseksi. Ensimmäisen webinaarin kokemusten perusteella pohditaankin, kannattaisiko digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntää laajemmassakin mittakaavassa.

Tietoisku kuljetussopimuksista -webinaari on maksuton ja kaikkien katsottavissa ilmoittautumistietojen lähettämistä vastaan. Linkki webinaariin löytyy
MKK:n nettisivuilta.

ESITTELYSSÄ UUSI KOULUTUS: BUSINESS INTELLIGENCE FOR MARITIME LOGISTICS
Liiketoimintatiedon (engl. Business Intelligence)
hallinta on noussut kriittiseksi menestystekijäksi
kilpailun kiristyessä koko logistiikkatoimialalla.
Erityisen haasteen kehitys asettaa pk-sektorille,
jossa resurssipohja ei välttämättä yllä suuryrityksiä vastaavan asiantuntijatiedon tai työvoiman
ostamiseen. Toisaalta juuri pk-yrityksille liiketoimintatiedon ja sen hallinnan merkitys saattaa olla
menestymisen ja kasvun elinehto, onnistuneen
kansainvälistymisen kulmakivi ja kilpailutekijä.
Professori Pasi Malisen mukaan liiketoimintatiedon
hallinnalla on myös suomalaisten meriteollisuusyritysten kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli.
–Erityisesti pk-sektorilla pienillä liiketoimintatiedon hallinnan parannuksilla voidaan saavuttaa
nopeasti merkittäviä tuloksia, Malinen kertoo.

MKK järjestää marraskuussa meri- ja maakuljetuksiin, satamatoimintoihin ja huolintaan suuntautuneiden yritysten johdolle suunnatun Business
Intelligence -koulutuksen.
Koulutuspäivän tarkoituksena on käydä läpi keskeisiä markkina- ja kilpailijatiedon lähteitä, niiden
analysointia sekä tulosten tulkitsemista.
Malinen on yksi kurssin kouluttajista. –Tavoitteenamme on, että yritys pystyy koulutuksen jälkeen
aloittamaan systemaattisemman liiketoimintatiedon keräämisen ja tarvittaessa tekemään kustannustehokkaita sekä omaan tarpeeseen soveltuvia
liiketoimintatiedon hankintoja, Malinen summaa.

SYKSYN STUDIA MARITIMA -LUENNOT
MKK järjestää vuosittain kuusi Studia Maritima
-yleisöluentoa ajankohtaisista merenkulun aiheista. Studia Maritima-luennot ovat maksuttomia ja
avoimia kaikille.
Luennot pidetään Raumalla ammattikorkeakoulu
Winnovan auditoriossa, Suojantie 2 klo 10.00 ja
Turussa Forum Marinumin Ruuma-auditoriossa,
Linnankatu 72 klo 14.30.

Studia Maritima -luentosarjan syksyn aiheita ovat:
7.10. Miten puhtaaseen merenkulkuun päästään?
– Julkisen ja yksityisen hallinnon vuorovaikutuksia Itämerialueella
Daria Gritsenko, MKK
11.11. Poikkeamatiedon hallinta luotsaustoiminnassa
Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy
2.12. Miehittämättömät alukset
– kohti kauko- ja itseohjautuvia laivoja
Oskar Levander, Rolls-Royce Marine AS

MERENKULUN ENGLANNIN ASIANTUNTIJAT KOKOONTUIVAT HEINÄKUUN HELTEILLÄ
Merenkulun englannin vuosittainen konferenssi
järjestettiin tänä vuonna helteisissä tunnelmissa
Terschellingin saarella Alankomaissa. Kokousta isännöi paikallinen merenkulun oppilaitos ja
tilaisuuden osallistujat tulivat 23 eri maasta.
Konferenssin pääpuhujina olivat kansainvälisen
merenkulkujärjestö IMO:n koulutusasioista vastaavaa alakomiteaa johtava Milhar Fuazudeen sekä
Holland America Linen Euroopan meritoiminnoista vastaava johtaja Sibrand Hassing.

Milhar Fuazudeen korosti puheenvuorossaan inhimillisten tekijöiden merkityksellisyyttä merenkulun turvallisuuskulttuurissa ja erityisesti merenkulun englannin opettajien ja muiden ohjaajien
roolia merenkulun koulutuksessa turvallisuutta
edistämässä.
Konferenssin muissa puheenvuoroissa käsiteltiin
laajasti mm. merenkulkijoiden ammattipätevyysja kielitaitovaatimuksia ja niiden arviointikriteereitä, kouluttajien osaamisen arviointia ja moderneja oppimisympäristöjä.

IMEC26-konferenssin osallistujia Terschellingin saaren hiekkarannalla.
MKK:lta mukana oli suunnittelija Sari Nyroos.

SYKSYN TAPAHTUMIA

1.–2.10.2014
ISPS – Sataman
turvapäällikkö
Turku

7.10.2014
Studia Maritima: Miten
puhtaaseen merenkulkuun päästään
Rauma ja Turku

8.–9.10.2014
Satama 14 Port
Vaasa

24.10.2014
Meriliikenteen kiinteät
irtolastit
Helsinki

29.–30.10.2014
Arktinen merenkulku ja
laivanrakennus
Turku

6.11.2014
Business Intelligence
for Maritime Logistics
Helsinki

11.11.2014
Studia Maritima: Poikkeamatiedon hallinta
luotsaustoiminnassa
Rauma ja Turku

11.11.2014
Rikkidirektiivi tulee –
oletko tilanteen tasalla?
Oulu

19.11.2014
Merenkulun
ympäristöratkaisut
Navigate-messut,Turku

20.11.2014
Väylä auki
vientimarkkinoille
Navigate-messut, Turku

2.12.2014
Studia Maritima: Miehittämättömät alukset
Rauma ja Turku

3.–4.12.12.2014
Ticket to Trade
Helsinki

Lisätiedot kaikista tapahtumista nettisivuiltamme

mkk.utu.fi ja www.konferenssit.fi

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

