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Anna Kiiski
Toiminnanjohtaja
Meriturvallisuuden-ja liikenteen tutkimusyhdistys ry

Vuosi 2013 oli Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys 

ry:n (jäljempänä Merikotka ry) kahdeksas toimintavuosi. Vuoden 

aikana koettiin merkittäviä muutoksia kun tutkimuskeskuksen 

johtoon nimettiin kaksi uutta professoria ja uusi toiminnanjohtaja. 

Turun yliopiston logistiikkaprofessuuria hoitamaan valittiin FT Esa 

Hämäläinen, joka aloitti tehtävänsä huhtikuun alussa. Helsingin 

yliopiston monitieteisen riskiprofessuurin nimitys vahvistettiin 

kesäkuussa 2013 ja tehtävään valittiin FT Samu Mäntyniemi. Myös 

Merikotka-tutkimuskeskuksen laajentumista on pohdittu ja alustavaa 

keskustelua Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa on käyty. 

Vuoden tieteellisen työn tulos on varmasti yksi Merikotka-

tutkimuskeskuksen historian parhaita. Laajan kansainvälisen 

tutkimushankekilpailutuksen jälkeen Lloyd’s Register Foundation 

on myöntänyt Aalto-yliopiston ja kolmen muun yliopiston tutki-

musryhmille merkittävän rahoituksen kansainvälistä huipputut-

kimusyksikköä varten. Huippututkimusyksikön tutkimusalueena 

ovat arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku (Arctic Shipping 

and Operations). Yksikköä vetää Aalto-yliopiston professori 

Pentti Kujala ja Merikotka-tutkimuskeskuksesta siinä on mukana 

myös professori Sakari Kuikan ryhmä Helsingin yliopistosta. 

Tämän lisäksi vuoden tieteellisiä meriittejä vahvistaa tieteellisten 

vertaisarvioitujen julkaisujen määrä sekä valmistuneiden tutkinto-

jen määrä. Vuonna 2013 Merikotka-tutkimuskeskuksen tieteel-

lisiä julkaisuja oli jopa 34 ja tutkintoja yhteensä 19, joista kaksi 

tohtorintutkintoa. 

Hanketoiminta vuoden 2013 aikana oli varsin vilkasta. 

Hankkeiden kärkeä edustaa Minimizing risks of maritime oil 

transport by holistic safety strategies (MIMIC) -hanke, jossa 

pystyttiin ensimmäisen kerran vertailemaan kannattaako rahaa 

sijoittaa laivasuunnitteluun, VTS/luotsaukseen vai öljyntor-

juntaan. Hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että 

MIMIC-hanke toimi ansioituneesti Itämeri-strategian lippulai-

vahankkeena. Myös Applications of ecological knowledge in 

managing oil spill risk (OILRISK) -hankkeessa tuotetut kartta-

työkalut ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia.

Kesäkuussa järjestetty International Maritime Incident and Near 

Miss Reporting Conference (IMISS2013) keräsi Kotkaan lähes sata 

kansainvälistä merenkulkualan asiantuntijaa. Kotkan konferens-

sisarjaa jatkoi marraskuussa MIMIC-hankkeen nimissä järjestetty 

Baltic Sea Oil Spill Conference, joka oli kuin lähtölaukaus maalis-

kuussa 2014 järjestelylle Oil-in-Ice öljyntorjuntademonstraatiolle. 

Venäjä-yhteistyön merkitys on suuri Suomenlahden meriliiken-

teen, turvallisuuden ja ympäristöriskeihin liittyvässä tutkimustyös-

sä. Venäjä-hankkeiden kärkenä oli Development of rescue opera-

tions in the Gulf of Finland (RescOp) -hanke, jonka keskeisimpänä 

teemana on ollut Kronstadtin vapaaehtoisen meripelastusseuran 

toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi hankkeessa luotiin pelas-

tuskaluston tarpeen ja sijoittelun suunnittelun tueksi tilastoihin ja 

alusten tunnistusjärjestelmätietoihin perustuva simulaatiomalli.  

EU:n rahoituskauden vaihtumisesta on aiheutunut haittaa 

tutkimuskeskuksen hanketoiminnalle. Avautuneisiin BONUS- ja 

Horisontti2020-ohjelmiin on kuitenkin jo jätetty useita vahvoja 

hakemuksia. Loppuvuoden Central Baltic ja Baltic Sea Region 

ohjelmat sopivat sisällöllisesti hyvin Merikotkan toimintaan, joten 

näköpiirissä on uusia mahdollisuuksia uusien hankekokonaisuuk-

sien käynnistämiseen. Tämän päivän haasteista huolimatta, usko 

tulevaan on vahva.

TOIM INNANJOHTAJAN K ATSAUS 1.
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Merikotka-tutkimuskeskuksen suunnittelutyö käynnistyi vuon-

na 2004, kun Kotkan kaupungin toimesta laadittiin selvitys me-

riturvallisuuteen ja meriympäristöön liittyvän tutkimuskeskuk-

sen perustamisesta. Lähtökohtina selvitykselle olivat Kotkassa 

jo oleva toiminta niin meriturvallisuuden, pelastustoiminnan 

kuin alan koulutuksen suhteen. Lisäksi toisena lähtökohtana oli 

lisääntyvä meriliikenne, ”meriklusterin” toimintaympäristössä 

tapahtuneet muutokset ja valtakunnallinen näkökulma siitä, 

että tutkimuskeskus täydentäisi ja tukisi merenkulkualaa, sen 

tutkimusta ja opetusta sekä ohjaisi alalle uusia resursseja. 

Merikotka-tutkimuskeskus on toiminut lähes kymmenen 

vuotta. Tutkimuskeskus tuottaa korkeatasoista Suomenlahden 

olosuhteisiin sovellettua tutkimusta yhteistyöyliopistojen, 

korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Merikotka-

tutkimuskeskuksen erityispiirre ja merkittävä vahvuus on 

poikkitieteellisen tutkimuksen synnyttäminen. Tutkimuksen 

tavoitteina on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, on-

nettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suoje-

lun edellytyksiä Suomenlahden ja koko Itämeren alueella. 

Suomenlahden luonnon ainutlaatuisten luontoarvojen suo-

jelu edellyttää korkeatasoista tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

Merenkulkuun ja logistiikkaan liittyvällä tutkimuksella vahviste-

taan yritysten asiantuntemusta ja erityisesti Kaakkois-Suomen 

asemaa logistiikan huippuosaajana. Merikotka-tutkimuskeskus 

muodostaa nykyisellään 44 hengen tutkijayhteisön. 

Merikuljetuksiin ja satamatoimintoihin liittyvää tutkimusta 

Merikotka-tutkimuskeskuksessa tehdään Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulussa tutkimuspäällikkö Mirva Salokorven 

johdolla. Tutkimusalaan kuuluu myös merenkulun logististen 

järjestelmien tutkimus, jota tehdään Turun yliopiston Brahea-

keskuksen Kotkan toimipisteessä. Ryhmää johtaa yksikön 

johtaja, professori Esa Hämäläinen. Molempien ryhmien 

tutkimuskohteena ovat merenkulun liikennevirrat, satamatoi-

minnot, transitoliikenne sekä kuljetusketjujen tietojärjestelmät 

ja turvallisuus.

Merenkulun ja talvimerenkulun turvallisuuden tutkimus-

ryhmää johtaa professori Pentti Kujala Aalto-yliopistosta. 

Merenkulun turvallisuuden tutkimuksessa keskitytään meren-

kulun riskienhallintaan ja talvimerenkulun turvallisuuteen. 

Kalastusbiologian professori Sakari Kuikka ja moni-

tieteisen riskianalyysin professori Samu Mäntyniemi 

Helsingin yliopistosta toimivat meriympäristöön ja riskiana-

lyysiin liittyvän tutkimuksen vastaavina. Ryhmän tutkimus 

liittyy merenkulun ympäristövaikutuksiin (öljyonnettomuuden 

ja vaarallisten aineiden vaikutukset, vaikutukset kalastuk-

selle, uhanalaisille lajeille ja virkistyskäyttöön, liikenteen 

päästöt) ja meriympäristöön (rehevöityminen, monitieteiset 

riskitutkimukset). 

Mainittujen tutkimusryhmien lisäksi Merikotka-

tutkimuskeskuksen toimintaan liittyy Metsähallituksen 

Kotkassa toimiva tutkimusyksikkö. 

Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Merikotka ry, joka tuot-

taa tutkimuksen tukipalveluita, edesauttaa tutkimuskeskuksen 

toimintaa sekä yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Pentti Kujala. Esa Hämäläinen. Sakari Kuikka. Samu Mäntyniemi.Mirva Salokorpi.



Arktiset merelliset toiminnat  
ja merenkulku - LRF rahoitus 

Aalto-yliopisto on saanut kolmen muun yliopiston kanssa mer-

kittävän rahoituksen kansainvälistä arktisen tekniikan huippu-

tutkimusyksikköä varten Lloyd’s Register Foundationilta (LRF). 

Laajan kansainvälisen tutkimushankekilpailutuksen jälkeen 

LRF on päättänyt perustaa huippututkimusyksikön tutkimus-

alueelle arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku (Arctic 

Shipping and Operations). Yksikköä vetää Aalto-yliopiston 

professori Pentti Kujala ja siinä ovat mukana Helsingin yli-

opisto, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU 

(Trondheim, Norja) ja Memorial University of Newfoundland 

(St. John’s, Kanada). Yksikkö tukee viiden vuoden aikana 

kahdeksaa väitöskirjatyötä, joissa tutkitaan arktisen toiminnan 

riskien hallintaa.

Aalto-yliopisto vahvistaa arktisen tekniikan tutkimustaan 

avaamalla kaksi arktisen meritekniikan professuuria ja in-

vestoimalla Otaniemen jäämallikoealtaan kunnostukseen. 

Parhaillaan Aalto-yliopistossa on käynnissä useita kansain-

välisiä arktiseen meritekniikkaan liittyviä tutkimushankkeita.  

Arktinen tekniikka on erityisala, jossa Suomella on hyvät mah-

dollisuudet pysyä maailman kärjessä. Aalto-yliopiston sovel-

letun mekaniikan laitoksella on pitkät perinteet tällä tutkimus-

alalla. Lloyd’s Register Foundationin huippuyksikkörahoitus on 

tärkeä jatke tässä kehityksessä.  Ilmastonmuutoksen myötä 

pohjoisten alueiden teollinen ja poliittinen merkitys on voimak-

kaassa kasvussa, mikä näkyy arktisen tekniikan tutkimuksen 

kasvuna ja alan kansainvälisen kilpailun lisääntymisenä. 

Arktiseen toimintaympäristöön liittyvä tutkimus on poikke-

uksellisen haasteellista arktisen ympäristön pitkien välimatko-

jen, olosuhteiden suurten vaihtelun sekä jään ennakoimatto-

man käyttäytymisen vuoksi. Huippuyksikkö on ensimmäinen 

lajissaan Pohjoismaissa. Aalto-yliopisto on mukana myös 

NTNU:n koordinoimassa arktisen tutkimuksen SAMCoT-

huippuyksikössä (SFI) Norjassa. Nämä uudet yhteistyökuviot 

mahdollistavat pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön, jossa 

teoreettinen mallinnus, laboratoriokokeet ja täysmittakaavaha-

vainnot ovat tasapainossa. Tämä luo perusedellytyksiä uusille 

merkittäville tuloksille. 

Mittaukset Etelämantereella

STX:n Rauman telakalla rakenteilla ollut S.A. Agulhas II laiva 

instrumentointiin jääkuormien mittaamiseksi laivan rungosta 

ja propulsiojärjestelmästä. Työ tehtiin vuonna 2012 ja se oli 

osa Aalto-yliopiston koordinoimaa PSRV-hanketta. Hanketta 

rahoittaa TEKES sekä useat yritykset, Aker Arctic, STX 

Finland, Rolls-Royce ja Wärtsilä. Hankkeen toteuttajina ovat 

mukana Oulun yliopisto, DNV Norjasta sekä Stellenboch 

yliopisto Etelä-Afrikasta. Ensimmäiset mittaukset laivalla tehtiin 

Perämerellä talvella 2012. Keväällä 2012 laiva luovutettiin Etelä-

Afrikan ympäristöministeriölle ja ensimmäinen tutkimusmatka 

Etelämantereelle tehtiin vuodenvaihteessa 2012 - 2013. Jo tällä 

matkalla oli mukana tutkijoita Aalto-yliopistosta ja STX Rauman 

telakalta.  

Toinen tutkimusmatka Etelämantereelle tehtiin viime 

vuodenvaihteessa. Matka alkoi marraskuun lopulla 2013 ja 

päättyi Kapkaupunkiin 13.2.2014. Matkalle osallistui tut-

kija Jakke Kulovesi Aalto-yliopistosta sekä tutkija Jonne 

Lehtoranta Ilmatieteen laitokselta. Professori Pentti Kujala lensi 

laivaa vastaan Etelämantereelle ja tuli laivan mukana takaisin 

 3.
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Kapkaupunkiin. Etelämantereen jääolosuhteet olivat tänä 

vuonna erityisen vaikeat, erityisesti joulukuussa 2013, jolloin 

useita laivoja jäi jumiin. Matkan aikana mitattiin kolmen metrin 

tasaista jään paksuutta ja jään liikkeestä johtuvia valleja, jotka 

olivat jopa kolme-neljä metriä korkeita. Tästä syystä myös S.A. 

Agulhas II laivalla oli ajoittain suuria vaikeuksia edetä jäissä. 

Laiva oli pitkiä aikoja kiinni jäissä, mutta pääsi irti omin avuin 

mm. siirtämällä painolastivettä laivan tankeissa kyljeltä toiselle 

ja riiputtamalla painavaa konttia laivan oman ison nosturin 

päässä. Toimenpiteiden ideana oli saada aluksen runko keinu-

maan, jolloin puristuksen aiheuttama kitka väheni ja laiva pääsi 

peruuttamaan puristuksesta. 

Jääkuormien mittausten lisäksi tutkimusmatkalla mitattiin 

jään paksuutta ns. EM-laitteella ja tasaisen jään paksuutta 

erikseen Aalto-yliopiston kehittämällä stereokamerasystee-

millä. Tutkijoiden kannalta kovat jäät tarjosivat erinomaisen 

mahdollisuuden kerätä pitkäaikaismittauksella tietoa jää-

kuormista ja jään paksuudesta eri jääolosuhteissa. Tutkimus 

jatkuu uusilla mittauksilla ainakin vielä seuraavat kolme vuotta, 

kun jatkohankkeen rahoitus mahdollistui Suomen Akatemian 

avulla.
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Minimizing risks of maritime 
oil transport by holistic safety 
strategies (MIMIC)

EU:n Itämeristrategian keskeisiä tavoitteita ovat alueen 

luonto- ja ympäristöarvojen säilyttäminen, elinkeinoelämän 

toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, alueen hou-

kuttelevuuden lisääminen sekä turvallisuuden parantaminen. 

Suomenlahdella seilaa runsaasti öljylastissa olevia tankkereita, 

ja samalla kasvaa myös todennäköisyys onnettomuuksiin. 

Öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä mahdollisesti 

koituvien haittojen minimoimiseksi on tärkeätä suunnata rajalli-

set resurssit mahdollisimman kustannustehokkaasti.

EU:n itämeristrategian lippulaivahankkeeksi valitussa 

MIMIC-hankkeessa kehitettiin analyysityökalu, jonka avulla öl-

jyonnettomuuksien riskejä Suomenlahdella voidaan ennakoida. 

Tutkimusryhmä tarkasteli onnettomuuksien todennäköisyyttä 

kolmelta eri kannalta. Yksi oli luotsauspakon laajentaminen 

Suomenlahdella, toinen oli alusten rakenteiden vahvistami-

nen. Lisäksi arvioitiin, miten onnettomuusriski vähenisi, jos 

alusten reittisuunnitelmat olisivat paremmin viranomaisten 

tiedossa. Tutkimuksen mukaan kustannustehokkain tapa 

vähentää onnettomuusriskiä on panostaa laivojen reittisuun-

nitelmiin, jolloin tieto kulkisi paremmin laivan ja valvontakes-

kuksen välillä. Järjestelmällinen reittisuunnitelman käyttäminen 

Suomenlahdella lisäisi tutkimusryhmän laskelmien mukaan 

kustannuksia vain noin 100 000 euroa vuodessa, mutta riski 

vähenisi 20 prosenttia.

Onnettomuusriskien lisäksi työkalun avulla voidaan 

ennakoida riskiä öljyn valumiseen mereen. Kerätyn tiedon 

perusteella voidaan myös arvioida, montako kertaa vuodessa 

laivojen on todennäköistä törmätä toisiinsa ja miten todennä-

köistä on tankkerien ajautuminen karille. Lisäksi hankkeessa 

kehitettiin työkalua, jonka avulla voidaan ennakoida ja seurata 

öljyn kulkeutumista vuotopaikalta kohti rantaa. Tiedosta on 

suurta hyötyä öljyntorjunnan suunnittelussa.

Hankkeen partnerit Meriturvallisuuden ja – liikenteen 
tutkimusyhdistys ry, Turun yliopisto, 
Merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus, Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston 
Teknillinen korkeakoulu, Helsingin 
yliopisto, Suomen ympäristökeskus, 
Tallinnan teknillinen korkeakoulu, Tarton 
yliopisto, Ruotsin meteorologinen ja 
hydrologinen instituutti 

Kokonaisbudjetti  2 072 341 €

Kesto  1.5.2011 - 31.12.2013 

Rahoittajat Central Baltic INTERREG IV A 
Programme 2007–2013 

 Kotkan kaupunki, Cursor Oy, VARELY, 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, 
Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen 
instituutti, Suomen Ympäristökeskus, 
Tallinnan tekninen yliopisto ja Tartun 
yliopisto.

Lisätietoja  www.merikotka.fi/mimic/

VUODEN 2013 
K ÄRK IHANKKEET 4.
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Development of rescue operations 
in the Gulf of Finland (RescOp)

Hankkeessa edistettiin meriturvallisuutta kehittämällä va-

paaehtoista meripelastustoimintaa Itäisellä Suomenlahdella. 

Keskeisimpänä teemana on ollut Kronstadtin vapaaehtoisen 

meripelastusseuran toiminnan kehittäminen. Hankkeen aikana 

järjestettiin kolme koulutusta Kronstadtin vapaaehtoisille meripe-

lastajille Suomen Meripelastusseuran Bågaskärin toimintakes-

kuksessa. Lisäksi Kronstadtissa on järjestetty koulutuksia meri-

pelastusseuran vapaaehtoisille. Näin Suomessa saatua tietoa ja 

kertyneitä taitoja on levitetty eteenpäin koko yhteisön hyväksi.

Lisäksi meriturvallisuuden kokonaisvaltaiseksi kehittämi-

seksi ja mm. pelastuskaluston tarpeen ja sijoittelun suunnitte-

lun tueksi hankkeessa luotiin tilastoihin ja alusten tunnistusjär-

jestelmätietoihin perustuva simulaatiomalli. Meripelastuksen eri 

toimijoille järjestettiin koulutusta ja mm. VTS-operaattoreiden 

yhteistoimintaa harjoiteltiin Kotkan, Pietarin ja Tallinnan kesken.

Hankkeen aikana on julkaistu Suomen meri- ja järvipe-

lastustehtävistä Aalto-yliopiston julkaisusarjassa atlas, jossa 

kuvataan ja analysoidaan Suomen järvi- ja merialueilla vuosina 

2007-2012 tapahtuneista onnettomuuksista seuranneita etsin-

tä-, pelastus- ja avunantotehtäviä. Ensisijaisesti tarkastellaan 

Suomen Meripelastusseuran suorittamia tehtäviä, mutta myös 

Rajavartiolaitoksen ja Pelastuslaitoksen suorittamat tehtävät 

huomioidaan. Visualisointien ja analyysien pääasiallinen tavoite 

on auttaa Suomen Meripelastusseuraa, sen tehdessä päätök-

siä pelastusalustensa sijoittamisista.

Osana meripelastustoimintaa kehitettiin vapaaehtoisten öljyn-

torjuntajoukkojen toimintoja. Hanke on osa laajempaa tavoitetta 

kehittää vapaaehtoisuuteen perustuvaa meripelastustoimintaa 

koko Itämeren alueella. Venäläisten hankepartnereiden järjestä-

mien koulutusten kautta on saatu hankkeen aikana yli 250 vapaa-

ehtoista öljyntorjuntajoukkojen jäsentä. Kotkassa yhteistyötä teh-

dään myös paikallisen meripelastusyhdistyksen kanssa. Hankkeen 

ja sen puitteissa tehtävän yhteistyön tavoitteena on parantaa 

meriturvallisuutta konkreettisesti niin, että esim. suomalaiset pien-

veneilijät saavat tulevaisuudessa nauttia kattavasta ja luotettavasta 

meripelastuspalvelusta koko Itäisellä Suomenlahdella.

R e s c O p Hankkeen partnerit Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimusyhdistys ry, Aalto-yliopisto, 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 
Suomen Meripelastusseura, Amiraali 
Makarovin merenkulkuakatemia, 
Pietarin merenkulkualan teknillinen 
yliopisto, St.Petersburg Unitary 
Enterprise ”PILARN”, Pietarin 
kaupungin ympäristönsuojelukomitea, 
Pietarin yliopisto, Merenkulun 
tutkimus- ja suunnitteluinstituutti sekä 
Kronstadtin alueen vapaaehtoiset 
meripelastajat

Kokonaisbudjetti  1 624 994 €

Kesto  22.3.2011 - 22.3.2014 

Rahoittajat Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 
2007 - 2013

 Kotkan kaupunki, hankkeen partnerit 

Lisätietoja www.merikotka.fi/rescop
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Applications of ecological 
knowledge in managing oil spill 
risk (OILRISK)

Öljyonnettomuuden sattuessa välimatkat Itämerellä ja 

erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä ovat lyhyitä ja 

reagointiaika öljyn leviämisen estämiseksi rajallinen. Tästä 

syystä ajantasaisen ja kattavan ekologisen tiedon ja torjunta-

suunnitelmien saaminen käyttöön nopeasti ja helposti auttaa 

vähentämään ympäristölle aiheutuvaa haittaa. OILRISK 

hankkeessa on 1) koostettu tietokanta Suomenlahdella 

esiintyvistä uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä, 2) ke-

hitetty web-pohjainen karttaohjelma (OILRISK Web), johon 

on koottu herkimpien luontoarvojen sijainti Suomenlahdella, 

3) luotu dynaaminen karttasovellus OILRISK Map Suomen 

etelärannikon herkistä luontoarvoista jonka avulla voidaan 

arvottaa kiireellisimmin suojaamista vaativat alueet öljyonnet-

tomuuden sattuessa sekä valita näille kohteille sopivat puh-

distusmenetelmät, 4) arvioitu mahdollisen öljyonnettomuuden 

puhdistuskustannuksia ja korvauskäytäntöjä, sekä 5) tuotettu 

uhanalaisille luontotyypeille soveltuvat puhdistussuosituk-

set. Hankkeessa tuotetut käytännön työkalut on kehitetty 

yhteistyössä loppukäyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden 

kanssa. Samalla on luotu yhteistyöverkostoja torjunta- ja 

ympäristöviranomaisten välille. OILRISK-karttatyökalut ovat 

maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia, sillä hankkeen tiedossa ei 

ole muita vastaavanlaisia, operatiivisessa käytössä olevia so-

velluksia, joissa luontoarvot ja näiden suojaamisesta seuraa-

va hyöty on sisällytetty käytännön torjuntatyössä käytettäviin 

tietojärjestelmiin.

Hankkeen partnerit Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimusyhdistys Merikotka ry, 
Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, 
Aalto-yliopisto ja Tarton yliopisto. 

Kokonaisbudjetti  1 126 048 €

Kesto 1.12.2009 - 31.3.2013

Rahoittajat EU:n Central Baltic Interreg IV  
A -rahoitusohjelma 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos, Kotkan kaupunki, 
Päijät-Hämeen liitto, Tarton yliopisto, 
Investment Centre of Estonia 
sekä Centrum Balticum -säätiön 
Saaristomeren suojelurahasto. 

Lisätietoja www.merikotka.fi/oilrisk
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Competitive Advantage by Safety 
(CAFE)

CAFE on operatiivisen meriturvallisuuden, ennakoivan turval-

lisuustoiminnan sekä varustamoiden kilpailukykyä kehittävä 

hanke. CAFE-hankkeen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin 

merenkulun työturvallisuusmittareita, muodostettiin työturval-

lisuusmittareita suomalaisiin olosuhteisiin, analysoitiin kansal-

lisia ja Pohjoismaisia työturvallisuustilastoja sekä kehitettiin 

korjaavia toimenpiteitä. Työturvallisuusmittareiden osalta 

voidaan todeta, että tilastoja ei voi nykyisellään käyttää 

keskinäiseen vertailuun. Tämän takia hankkeessa esitettiin 

ehdotus yhteisestä tilastointimallista, joka ratkaisisi havaitun 

ongelman. 

Toinen hankkeessa tutkittu teema oli turvallisuusjohta-

misen käsitemalli. Kansallisten, saatavilla olleiden aineis-

tojen sekä asiantuntijatietämyksen perusteella rakennettiin 

Bayes-verkkomalleja eri turvallisuusindikaattoreiden välisistä 

riippuvuuksista sekä merenkulun turvallisuusjohtamisen 

osa-alueista ja turvallisuusjohtamisen yhteydestä meriturval-

lisuuteen. Mallin mukaan Suomen merialueilla liikennöivien 

alusten turvallisuusjohtamisessa on edelleen parantamisen 

varaa, vaikka onnettomuudet ja satamatarkastuksissa havait-

tavat puutteet ovatkin harvinaisia. 

Hankkeen kolmas osa keskittyi vastuulliseen liiketoi-

mintaan ja sen soveltamiseen merenkulussa. Tehdyssä 

selvityksessä havaittiin, että vastuullisuus voi johtaa suoriin 

taloudellisiin hyötyihin, sillä se houkuttelee asiakkaita ja 

hyviä työntekijöitä. Lisäksi se voi johtaa kustannussäästöi-

hin toiminnan tehostuessa. Toteutetun kyselytutkimuksen 

perusteella vastuulliseen liiketoimintaan motivoivat pääasias-

sa huoli ympäristön tilasta sekä saavutettavat turvallisuus-

hyödyt. Suurimpana taloudellisena hyötynä pidettiin hyvästä 

maineesta johtuvaa asiakasmäärien kasvua. Tarkastelun 

kohteena oli myös merenkulun liiketoiminnan ja yhteiskunta-

vastuun teemaa. Tuloksena voidaan todeta, että operatiivisen 

johdon merkitys ja nopea reagointi olivat keskeistä yhteis-

kuntavastuullisen toiminnan päivittäisessä toteutuksessa. 

Tutkimuksessa todettiin, että vastuullisuuden markkinointi jäi 

puutteelliseksi, koska monet asiat koettiin itsestään selvyyk-

sinä, eikä niitä hyödynnetty markkinoinnissa. Varustamon 

vastuullisella yrityskuvalla ja matkustajien eettisellä käyttäyty-

misellä oli selvä taloudellinen yhteys varustamon toimintaan. 

Vastuullinen toiminta oli yritykselle liiketoimintaetu.

Hankkeen partnerit Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimusyhdistys Merikotka ry, 
Aalto-yliopisto, Turun yliopisto 
Merenkulkualan koulutus- 
ja tutkimuskeskus, Turun 
ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulut 

Kokonaisbudjetti  1 482 494 €

Kesto  1.10.2010 - 31.12.2013 

Rahoittajat Etelä-Suomen EAKR-ohjelma

 Kotkan kaupunki, Varustamosäätiö, 
Meriaura, Kristina Cruises, Aker Arctic, 
Kotkan satama, Haminan satama, 
Helsingin satama sekä hankkeen 
partnerit

Lisätietoja www.merikotka.fi/cafe
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Ecologically Friendly Port

Hankkeessa luodaan strategia ja toimeenpanosuunnitelma 

“Ecologically Friendly Port”, jonka tavoitteena on Suomenlahden 

ja Itämeren ympäristön suojelu satamatoiminnan haittavaiku-

tuksilta. Strategia perustuu eri maiden parhaisiin käytäntöihin 

ja yhteistyöhön satamien ja satamakaupunkien asukkaiden 

kanssa. Hankkeen työpaketit käsittelevät ympäristövaikutusten 

hallinnan nykytilaa ja korvaavien toimenpiteiden kehittämistä, 

ympäristölainsäädäntöä ja ympäristövaikutusten seurantaa, 

yhteistyön kehittämistä sidosryhmien välillä sekä sataman suh-

detta ympäröivään kaupunkiin ja sen asukkaisiin.

Hankkeen päärahoittajat

Kaakkois-Suomi –Venäjä ENPI CBC ohjelma

Lisätietoja hankkeesta ecoport.rshu.ru

ECOKNOWS

ECOKNOWS-hankkeen tavoitteena on parantaa ekologisen ja 

biologisen tiedon käyttöä kalakantojen arvioinnissa ja kalastuksen 

säätelyssä ja siten parantaa yhteyttä perinteisen kalabiologisen 

tietämyksen (sukukypsyys, kasvu, hedelmällisyys jne.) ja kalakan-

tojen arvioinnin välillä. Hankkeessa pyritään ottamaan parempaan 

käyttöön olemassa olevia laajoja biologisia ja ympäristömuuttujien 

tietokantoja, julkaistuja artikkeleita, sekä seuranta-aineistoja, joita 

EU:n aineistonkeruusäädökset edellyttävät ja ICES ja EU:n jäsen-

valtiot säilyttävät, sekä kehittämään laskennallinen oppimisympä-

ristö, joka hyödyntää FishBase:n laajoja aineistoja.

Hankkeen päärahoittajat  EU:n 7. puiteohjelma 

Lisätietoja hankkeesta www.ecoknows.eu

Human Factors in Risk-Based Ship 
Design Methodology (FAROS)

Hankkeen tavoitteena on selvittää miten inhimillinen tekijä pi-

tää huomioida riskipohjaisessa laivasuunnittelussa. Hankkeen 

puitteissa tehdään mm. laajat kokeet simulaattoriympäris-

tössä, jossa selvitetään mm. laivan liikkeiden ja värähtelyjen 

aiheuttamaa miehistön väsymystä ja sen merkitystä laivojen 

riskitasoon.

Hankkeen päärahoittajat EU:n 7. puiteohjelma

Lisätietoja hankkeesta www.faros-project.eu/

MULTIDOM

Helsingin yliopiston MULTIDOM-tutkimushankkeessa arvioi-

daan pohjoisen Itämeren ekosysteemin vasteita orgaaniselle 

kuormitukselle yhdistämällä eri aineistoja todennäköisyys-

laskennan keinoin. Myös vaihtoehtoisten säätelykeinojen 

käyttökelpoisuus liuenneen orgaanisen aineksen (DOM) 

kuormituksen kontrolloimiseksi arvioidaan. Helsingin yliopis-

ton FEM tutkimusryhmän työpanos kohdistuu vesiekosystee-

mivaikutuksia arvioivaan osahankkeeseen. Siinä kehitetään 

todennäköisyyspohjaisia malleja Pohjanlahden ekosysteemin 

muutosten ymmärtämiseksi ja ennustamiseksi.

Lisätietoja hankkeesta

www.helsinki.fi/henvi/tutkimus/multidomSuom.htm



Risks of Maritime transportation of 
chemicals in the Baltic Sea (Chembaltic)

Chembaltic -hankkeessa kerättiin tutkimustietoa Itämerellä 

kuljetettavista kemikaaleista ja niiden mahdollisista ympäris-

tövaikutuksista. Hankkeessa mallinnettiin kemikaalikuljetus-

ten onnettomuusriskejä. Erityiskysymyksinä hankkeessa on 

analysoitu tankkien pesuvesien vaikutuksia Itämerelle sekä 

tutkittu konttien kaasutusta. Tieto eri kemikaalien meriympä-

ristölle aiheuttamista riskeistä on avaintekijä varauduttaessa 

mahdolliseen onnettomuuteen. Tutkimustiedon avulla on voitu 

kartoittaa kemikaalien aiheuttamia riskejä merikuljetuksissa ja 

tehdä suosituksia riskien vähentämiseksi.

Hankkeen päärahoittajat

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes)

Lisätietoja hankkeesta www.merikotka.fi/chembaltic/

Safety of Winter Navigation in 
Dynamic Ice (SAFEWIN)

SAFEWIN -hankkeessa tutkitaan erityisesti puristustilanteen 

syntyä ja mallinnusta laivan liikkuessa Itämeren jääolosuhteis-

sa. Hankkeessa tehdään laajat kenttäkokeet täysmittakaa-

vassa ja lisäksi tilannetta tutkitaan sekä laskennallisesti että 

mallikokeilla. Tavoitteena on kehittää nykyistä luotettavimpia 

menetelmiä puristustilanteen syntymisen mallintamiseen ja 

laivan selviytymisen ennustamiseen kyseisessä tilanteessa.

Hankkeen päärahoittajat EU:n 7. puiteohjelma

Lisätietoja hankkeesta www.safewin.org/

Winter navigation risks and  
oil contingency plan (WINOIL)

Hankkeessa on tarkoitus parantaa merenkulun turvallisuutta 

kehittämällä luotettavaa simulointia jäänavigointiin ja parantaa 

öljyntorjuntavalmiutta jääolosuhteissa. Hankkeen tavoitteena 

on saada aikaan strategisia suosituksia kustannustehokkail-

le riskinhallintatoimenpiteille, jotta ympäristöön kohdistuvat, 

taloudelliset ja inhimilliset riskit pienenevät Suomenlahden 

talviolosuhteissa. Lisäksi kehitetään numeraalinen malli alusten 

käyttäytymisestä jääolosuhteissa. Hankkeessa päivitetään jo 

olemassa olevaa, Suomen ja Venäjän välistä öljyonnettomuu-

den valmiussuunnitelmaa sekä varmistetaan tehokas yhteistyö 

ja tietojenvaihto onnettomuustilanteissa.

Hankkeen päärahoittajat
Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma

Lisätietoja hankkeesta www.merikotka.fi/winoil

 

TalviSÖKÖ 

SÖKÖ -hankkeissa on kehitetty viranomaisille tarkoitettua 

ohjeistusta suurten alusöljyvahinkojen rantapuhdistukseen. 

SÖKÖ -toimintamalli on päätetty ottaa valtakunnalliseksi 

ohjeistukseksi, ja työtä jatketaan tällä hetkellä Pohjanlahdella, 

Saaristomerellä sekä Saimaalla. TalviSÖKÖ hankkees-

sa kehitetään toimintamallin rantapuhdistusta talvisissa 

olosuhteissa.

Hankkeen päärahoittajat Etelä-Suomen EAKR 

Lisätietoja hankkeesta www.kyamk.fi/soko



Transboundary tool for spatial planning and 
conservation of the Gulf of Finland (TOPCONS)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa merialueiden suunnittelutyö-

hön työkalu, jonka avulla sekä merialueille ja niiden läheisyy-

teen sijoittuvat ihmistoiminnot että luontoarvot voidaan huomi-

oida kestävällä tavalla. Itäiseltä Suomenlahdelta jo olemassa 

oleva geologinen ja biologinen aineisto kootaan yhteen ja tuo-

tetaan GIS-työkalun avulla kartta-aineistoja ihmistoimintojen si-

joittumisesta merialueelle. Geologisen ja biologisen monimuo-

toisuuden välisiä suhteita tutkitaan tarkemmin kartoitetuilta 

alueilta. Yhtenä tavoitteena on selvittää voidaanko biologisen 

monimuotoisuuden sijainti ennustaa geologisten ja fysikaa-

listen ympäristömuuttujien perusteella. Hankkeessa tutkitaan 

myös ihmistoimintojen vaikutusta vedenalaisiin maisemiin ja 

elinympäristöihin, sekä esimerkiksi kalojen lisääntymisalueiden 

sijoittumista geologisesti ja biologisesti monimuotoisille alueille. 

Hankkeessa yhdistetään ihmistoimintojen vaikutus sekä 

luonnosta tehdyt havainnot ja havaintoihin pohjautuvat mallit 

lajien ja elinympäristöjen levinneisyyksistä. Tietoja hyödyn-

netään alueella tehtävän hoidon- ja käytön- sekä merialueen 

suunnitteluun.

Hankkeen päärahoittajat
Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma

Lisätietoja hankkeesta www.merikotka.fi/topcons/
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Merikotka-tutkimuskeskuksen keskeisimpiä tehtäviä on edistää 

tutkimusta tekevien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, viran-

omaisten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Yhteistyötä 

tehdään monella eri tasolla, alueellisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti. 

Merikotka-tutkimuskeskus on vahva kansainvälinen toimija 

Kymenlaaksossa. Alueellisen yhteistyön merkitys on määri-

telty jo tutkimuskeskuksen strategiassa. Vuoden 2013 aikana 

yhteistyötä alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden kanssa on tiivistetty. Merikotka-tutkimuskeskus, 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Cursor Oy toteuttavat yh-

teistyössä hankkeiden kokonaisuutta (Kymenlaakso Goes Global, 

INTER, FiFi, Bridge-Most), jossa yhteisenä tavoitteena on saada 

maakuntaan lisää kansainvälistä hankerahoitusta. 

Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminta ja Merikotka ry:n 

jäsenistö takaavat luontevan pohjan kansalliselle yhteistyölle. 

Jäsenistön lisäksi tärkeimpiä hankkeisiin liittyviä yhteistyö-

kumppaneita ovat useat julkisen sektorin toimijat ja yhdistyk-

set: ELY-keskukset, Huoltovarmuuskeskus, Ilmatieteenlaitos, 

Liikennevirasto, Meriklusteri-osaamiskeskusohjelma, 

Satamaoperaattorit, Suomen merimuseo, Suomen satamaliitto 

ry., Suomen varustamot ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

ja Varustamosäätiö. Meriliikennestrategiaan ja arktisiin asioihin 

liittyvässä valmistelutyössä yhteistyötä on tehty myös useiden 

ministeriöiden kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö pohjaa pitkälti hanketoimintaan. 

Hanketoiminnassa yhteistyö painottuu Viroon ja Venäjään, mutta 

vuoden saavutusten myötä kansainvälinen yhteistyö on laa-

jentunut. Vuonna 2014 Merikotka-tutkimuskeskus on mukana 

toteuttamassa Suomi-Viro-Venäjä yhteistyössä Suomenlahti2014-

vuotta. Teemavuotta koordinoi Suomen ympäristökeskus 

ja Merikotka-tutkimuskeskus vastaa tieteellisestä teemasta 

”Merenkulun turvallisuus”. Merikotka-tutkimuskeskus on mu-

kana myös Maritime Assembly-verkostossa, jonka tavoitteena 

on tukea Itämeri-strategian mukaista toimintaa sekä toimia 

yhteistyöalustana Suomi-Viro-Venäjä-yhteistyölle. Kansainvälisen 

yhteistyön tärkeimpänä pilarina toimii kuitenkin tutkimuskes-

kuksen tutkimusjohto. Professorit ja tutkimusjohtaja rakentavat 

ja ylläpitävät laajaa kansainvälistä asiantuntijaverkostoa, jonka 

olemassa olo on välttämätöntä kansainvälisten hankevalmistelu-

jen onnistumiseksi.

Yritysyhteistyö

Merikotka-tutkimuskeskuksen yritysyhteistyön tavoitteena on 

toteuttaa tarvelähtöistä sekä toimintaympäristöön sovellettua 

ja sitä hyödyntävää tutkimusta. Lisäksi yritysyhteistyön tavoit-

teena on sitouttaa yrityksiä toimintaan hankkeiden rajapinnas-

sa, jolloin niillä on mahdollisuus vaikuttaa hanketoimintojen 

suuntaamiseen. Lisäksi mukana olevat yritykset voivat ohjata 

hanketoimintaa tärkeinä pidettyihin kehittämiskohteisiin sekä 

saavat tietoa alan viimeisimmästä kansallisesta ja kansainvä-

lisestä tutkimustiedosta. Tutkimuskeskuksen yritysyhteistyö 

perustuu yritysjäsenten maksamaan vuosittaiseen osallistu-

mismaksuun tai hankekohtaiseen sopimukseen. Merikotka-

tutkimuskeskuksen yritysyhteistyössä ovat mukana vuonna 

2013 seuraavat yritykset: HaminaKotka Satama Oy, Neste Oil 

Oyj, Kristina Cruises Oy, Aker Arctic Oy, Crystal Pool Ltd., Arctia 

Shipping Oy, Finnpilot Pilotage Oy ja Vopak Oy. Vuoden 2013 

aikana yritysryhmälle järjestettiin kolme kutsuvierastilaisuutta 

sekä yksi yleinen sidosryhmätapaaminen. Yrityksiä informoitiin 

ja kutsuttiin mukaan Merikotkan järjestämiin seminaareihin ja 

muihin hanketilaisuuksiin.
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YHTEIST YÖ 6.

HaminaKotka Satama Oy
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Liikemerkki ja sen käyttö

PORT OF
HAMINAKOTKA

Ku
va

: ©
 iS

to
ck

 2
01

4 
/ 

m
rP

lis
ki

n



Merikotkan tutkimushankkeiden tuloksena julkaistiin vuonna 

2013 yhteensä 120 julkaisua. Tieteellisten vertaisarvioitujen 

julkaisujen määrä oli yhteensä 34, mikä on suurimpia julkai-

sumääriä tutkimuskeskuksen historiassa. 

Merikotkan tutkimushankkeiden tuloksia on huomioitu 

mediassa ja niistä on julkaistu useita juttuja, haastatteluja 

ja kirjoituksia paikallisissa lehdissä, Helsingin Sanomissa, 

Turun Sanomissa ja ammattilehdissä sekä tv- ja radiouuti-

sissa. MIMIC ja Chembaltic-hankkeen tutkijoita haastateltiin 

YLE tv-uutisissa. RescOp hankkeen tutkijoita ja sidos-

ryhmän edustajia haastateltiin laajasti YLE Kymenlaakson 

radiolähetyksessä seminaarin ja meripelastuskoulutusten 

yhteydessä. 

Yhdistyksen viestinnän keskeisenä mediana toimivat 

suomen- ja englanninkieliset Internet-sivut (www.merikotka.

fi), joiden uudistamistyö aloitettiin vuoden 2013 lopussa. 

Sivuilla on kuvattu Merikotkan tutkimustoimintaa ja pro-

jekteja sekä tiedotettu ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje 

julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2013 aikana. Merikotka ry:n 

tiedottaja osallistui aktiivisesti Liikenteen suunta-lehden 

toimituskuntatyöhön.

Merikotkan vuotuinen päätapahtuma on Meripäivien 

ympäristöseminaari. Vuonna 2013 seminaari järjestettiin 

paneelikeskusteluna otsikolla “Tarvitaanko Suomeen me-

riministeri?” Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Seminaarin 

lisäksi Meripäiville koottiin jo kolmatta kertaa Itämerikylä, 

jonka pääteemana oli “Ihmiset merellä”. Eri ammatti-

kunnan edustajia haastateltiin ja he pääsivät kertomaan 

työstään. Haastatteluihin osallistui mm. luotsi Finnpilot 

Pilotage Oy:stä ja veneenveistäjä Merikeskus Vellamosta. 

Merikotka-tutkimuskeskuksen lisäksi Itämerikylässä toi-

mintaansa esittelivät Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Kotkan ympäristöseura ry, Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry 

ja Kotkan ystävyys kaupunki Gdynia. Itämerikylän spon-

soreina toimivat Meriaura Group, Lamor Corporation Ab, 

Kuusakoski Oy, Arctia Shipping Oy, Finnpilot Pilotage Oy ja 

Konepäällystöliitto. 

Merikotka ry osallistui Kotkan kaupungin järjestämään 

Kotka-päivään (1.10.) Pietarissa. Tilaisuudessa järjestet-

tiin Round Table-keskustelu Pietarin yliopistojen kanssa. 

Keskustelussa nostettiin esiin muutamia teemoja yhteistyön 

konkretisoimiseksi.

Vuoden aikana järjestettiin useita hankkeisiin liittyviä 

seminaareja, kuten OILRISK seminaari Espoossa, RescOp-

seminaari Kotkassa ja Pietarissa, IMISS2013 seminaari 

Kotkassa, Baltic Oil Spil Conference Kotkassa, TOPCONS-

sidosryhmäseminaari Pietarissa sekä Chembaltic-

päätösseminaari Kotkassa. Merikotka-tutkimuskeskuksen 

tutkijat, professorit ja yhteistyökumppanit esittelivät tut-

kimustoimintaansa Kotkan Maretariumin ja Merikeskus 

Vellamon yleisöluentosarjoissa. 

Osana sisäistä viestintää Merikotka ylläpitää tutkimuskes-

kuksen säännöllisiä kokouksia, joiden tavoitteena on edistää 

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tutkijoiden ja hankkeiden kesken. 

Professoreiden ja tutkimusjohtajan kuukausikokouksia järjes-

tetään säännöllisesti. Kokouksissa välitetään tietoa ajankoh-

taisista asioista ja käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä 

ohjataan suunnittelussa olevia uusia hankkeita. Merikotkan 

tutkijaverkoston kokous pidettiin elokuussa Kotkassa. Osana 

sisäistä viestintää yhdistyksen tiedottaja toimitti kaksi kertaa 

kuussa ilmestyvän sähköisen sisäpostin, jossa tiedotettiin 

tutkimuskeskuksen toimijoille ajankohtaisista asioista.
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Kotkan kaupunki Kai Holmberg jäsen, puheenjohtaja 
Risto Repo, varajäsen 
Terhi Lindholm, jäsen, varapuheenjohtaja 
Kimmo Naski, varajäsen

Kotka Maretarium Oy Sari Saukkonen, jäsen 
Juhani Vaittinen, varajäsen

Cursor Oy Hannu Karavirta, jäsen 
Petri Tolmunen, varajäsen

Turun yliopisto Esa Hämäläinen, jäsen 
Eija Velin, varajäsen

Aalto-yliopisto Jukka Tuhkuri, jäsen 
Pentti Kujala, varajäsen

Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto

Juha Reivilä, jäsen 
Sami Tikkanen, varajäsen

Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu Oy

Juha Rissanen, jäsen, varapuheenjohtaja 
Mirva Salokorpi, varajäsen

Metsähallitus Harri Karjalainen, jäsen 
Ari Laine, varajäsen

Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos

Eero Helle, jäsen 
Jukka Pönni, varajäsen

Helsingin yliopisto Jorma Kuparinen, jäsen 
Sakari Kuikka, varajäsen

Suomen 
ympäristökeskus

Mari Walls, jäsen 
Pasi Laihonen, varajäsen

Liikenteen 
turvallisuusvirasto

Ville Autero, jäsen 
Inkeri Parkkari, varajäsen

Yhdistys

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:n sään-

nöt ja strategia muodostavat raamit yhdistyksen toiminnalle. 

Yhdistyksen jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Cursor Oy, Etelä-

Kymenlaakson ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Kotka 

Maretarium Oy, Kotkan kaupunki, Kymenlaakson ammattikor-

keakoulu Oy, Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimus-

laitos, Turun yliopisto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Suomen 

ympäristökeskus. 

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuo-

sikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä edustaja yhdistyk-

sen jokaiselta jäseneltä. Hallitus kokoontui viisi kertaa (6.2., 

11.4., 22.5., 25.9. ja 18.12.) ja vuosikokous pidettiin 22.5.2013. 

Toiminnanjohtaja toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä.

HALL INTO 8.



Henkilöstö ja tilat

Merikotka ry:n henkilöstö on työsuhteessa Meriturvallisuuden ja 

-liikenteen tutkimusyhdistykseen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana 

toimii Anna Kiiski. Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluu 

viisi projektipäällikköä: Juha Heijari (25.4. asti), Tarja Javanainen 

(1.7. alkaen), Miina Karjalainen, Jaana Korjus ja Piia Nygren sekä 

talouspäällikkö Saila Ina. 

Merikotka-tutkimuskeskus toimii Kotkan Datariinassa, osoit-

teessa Heikinkatu 7. Tiloja on Merikotkan toimijoiden käytössä 

yhteensä noin 260 neliötä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 

hallinnoima North European Logistics Institute (NELI) toimii sa-

moissa tiloissa. 

Talous

Merikotka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Kaikki tulorahoitus 

sekä avustukset on käytetty suoraan tutkimustoiminnan kuluihin. 

Merikotkan vuoden 2013 tavoitteena oli noin 2 miljoonan euron 

kokonaisbudjetti, jossa perusrahoitus on Kotkan kaupungilta ja 

muu rahoitus on yrityksiltä, yhteistyötahoilta sekä erilaisista rahoi-

tusohjelmista. Luku sisältää Merikotkan hallinnoimien hankkeiden 

kokonaisbudjetit, Merikotkan toimijoiden budjetit niissä hankkeis-

sa, joissa roolina on toimia partnereina sekä Merikotkan muun 

toiminnan (professuurit, hallinto) kulut. Toiminnan kokonaistavoite 

ylitettiin ja Kotkan kaupungin perusrahoitus viisinkertaistettiin, sillä 

vuoden 2013 Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnan kokonais-

volyymi oli 2,9 M€. 

Merikotkan professuurien rahoitus noudattaa monirahoitta-

japeriaatetta siten, että Aalto-yliopiston meriturvallisuusprofes-

suurin rahoituksesta vastaavat Aalto-yliopisto, Kotkan kaupunki 

ja Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi). Turun yliopiston logistiik-

kaprofessuurin rahoitus muodostuu Turun yliopiston ja Kotkan 

kaupungin rahoituksesta sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston 

apurahasta. Helsingin yliopiston Itämeren riskienhallinnan profes-

suurin rahoituksesta vastaavat Helsingin yliopisto, Kotkan kau-

punki ja Suomen ympäristökeskus. Helsingin yliopiston kalastus-

biologian professuurin rahoituksesta vastaavat Helsingin yliopisto, 

Kotkan kaupunki ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Merikotkan muu ulkopuolinen rahoitus koostuu useista eri 

lähteistä. Hankkeisiin ohjattua rahoitusta on saatu EU:n eri ohjel-

VUOSI 2013 LUKUINA

 Merikotka Aalto HY KyAMK
Metsä-
hallitus TY YHT

Toiminnan volyymi (€)  -  -  -  -  -  - 2 922 835
Henkilömäärä Kotkassa 7 2 2 4 2 4 21

muualla 10 11 2 23
henkilötyökuukaudet 84 144 163 52 57 64 564

Tutkinnot kandi/AMK 2 1 6 9
maisteri /DI/ ylempi AMK 8 8
tohtori 2 2

Julkaisut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 9 17 8 34
konferenssijulkaisut , abstraktit, posterit 25 10 2 5 42
muut julkaisut 2  12 12 18 44

Hankkeet käynnissä olevat omat 7 1 4 4 5 21
osallistuminen muiden toimijoiden hankkeisiin 9 4 1 4 18
volyymi (€) 425 000 600 000 680 000 360 000 450 000 2 515 000
jätetyt hakemukset  6 3 10 4 12 35
posit. rahoituspäätökset  3 2 3 1 3 12

Esiintymiset mediassa tv-jutut  1 2 3 6
lehtijutut 12 4 37 11 11 75
radiojutut 2 2 3 7

Seminaarit Merikotkan seminaarit ja tapahtumat Kotkassa 7 7
muut järjestetyt seminaarit 2 2 1 4 9
esiintymiset ulkop. semin. 6 38 7 3 54

Tutkimusyhteistyö mukana olevat yritykset 8
yritysten rahoitus  (€) 38 750



27
For more information contact:
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Julkaisut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 9 17 8 34
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muut julkaisut 2  12 12 18 44
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osallistuminen muiden toimijoiden hankkeisiin 9 4 1 4 18
volyymi (€) 425 000 600 000 680 000 360 000 450 000 2 515 000
jätetyt hakemukset  6 3 10 4 12 35
posit. rahoituspäätökset  3 2 3 1 3 12

Esiintymiset mediassa tv-jutut  1 2 3 6
lehtijutut 12 4 37 11 11 75
radiojutut 2 2 3 7

Seminaarit Merikotkan seminaarit ja tapahtumat Kotkassa 7 7
muut järjestetyt seminaarit 2 2 1 4 9
esiintymiset ulkop. semin. 6 38 7 3 54

Tutkimusyhteistyö mukana olevat yritykset 8
yritysten rahoitus  (€) 38 750

mista (mm. EAKR, Central Baltic, ENPI, FP7) sekä kansallisilta ra-

hoittajilta (maakuntaliitoilta, kunnilta) sekä yrityksiltä. Yritysten tuki 

ohjataan tutkimushankkeille lyhentämättömänä. Yritysrahoituksen 

osuus oli 38 750 euroa.

Yhdistyksen jäsenmaksutuotot olivat 1 800 euroa.



www.merikotka.fi
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