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1. TO I M I N N A NJO H TA JA N K ATSAUS

Vuonna 2014 vietettiin Suomenlahti-vuotta, joka kokosi

Kymenlaakson liiton ympäristöpäällikkö Frank Hering toteaa,

yhteen Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat, päättäjät ja

että yhteistyön tuloksena on tarkasteltu menestyksekkäästi

kansalaiset. Laaja kolmen rannikkovaltion yhteistyö on vält-

merialueen hyödyntämistä suhteessa sen arvokohteisiin.

tämätöntä, jotta Suomenlahden ympäristön tilaan ja turval-

Huomionarvoista on myös se, että Kymenlaakson meri-

lisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan ratkaista tehokkaasti.

alue-maakuntakaava vahvistettiin syksyllä 2014 eikä siihen

Merikotka-tutkimuskeskus osallistui Suomenlahti-vuoden

liittynyt yhtään valitusta.

toimintaan koordinoimalla meriturvallisuuden alan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuk-

Panostus uusien suurien kansainvälisten hankkeiden valmis-

sia teemavuoden aikana. Suomenlahti-vuoden avulla luotiin

teluun on kuluvan vuoden aikana ollut merkittävää. Kemikaa-

luonteva keskusteluyhteys asiantuntijoiden ja päättäjien

liriskeihin, painolastivesiyleissopimuksen tuomiin vaateisiin

välille sekä mahdollistettiin tutkimuksen näkökulmasta tär-

ja piensatamien kehittämiseen pureutuvia hankkeita on osin

keimpiä meriturvallisuuden kehittämiseen liittyvien tarpeiden

valmisteltu erilaisten valmistelurahoitusten turvin. Laajojen

esiin nostaminen. Suomenlahti-vuoden toimijoiden yhteisenä

kansainvälisten konsortioiden muodostaminen ja korkeata-

tuotoksena valmistuu julkilausuma, jossa nostetaan esiin ne

soisten hankehakemusten kirjoittaminen vaatii huomattavaa

Suomenlahden tilaan ja turvallisuuteen liittyvät seikat, joihin

työpanosta, mutta samalla rakentaa uusia mahdollisuuksia

tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota.

kansainväliselle yhteistyölle. Hankkeiden rahoituspäätöksiä
saadaan vasta loppuvuonna 2015, mutta toteutuessaan

Yksi Suomenlahti-vuoden kärkitapahtumia oli Kotkan Meri-

nämä uudet hankkeet voivat vahvistaa Merikotka-tutkimus-

päivien kaksipäiväinen meriturvallisuusseminaari, joka tarjosi

keskuksen profiilia kansainvälisellä tasolla.

foorumin asiantuntijoiden, päättäjien ja kansalaisten väliselle
keskustelulle. Seminaarissa Euroopan meriturvallisuus-

Aalto-yliopiston emeritusprofessori Petri Varsta teki Meri-

viraston (EMSA) pääjohtaja Markku Mylly loi mielenkiintoi-

kotka-tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämiseen tähtää-

sen katsauksen meriturvallisuuden kehittymiseen viimeisen

vän selvitystyön kesän 2014 aikana. Selvitystyön pohjalta

25 vuoden aikana. Meripäivien aikana järjestettiin myös

aloitettiin tutkimuskeskuksen strategian päivitystyö, jota

teemavuoden mukaan nimetty Suomenlahti-kylä, joka keräsi

toteuttamaan nimitettiin erillinen työryhmä. Merikotka-tut-

yhdessä Suomen ympäristökeskuksen Aranda-tutkimusaluk-

kimuskeskus haluaa tulevaisuudessa olla varteenotettava

sen kanssa yli 2000 vierailijaa.

tutkimuskeskus, jonka tuloksilla on vaikutusta. Merikotka
haluaa olla luotettava ja selkeästi profiloitunut toimija, jolla

Hanketoimintaa vuonna 2014 leimasi suurien EU-hankkeiden

on myös paikallista näkyvyyttä. Näiden tavoitteiden saavut-

päättyminen ja uusien kansainvälisten hankkeiden valmis-

taminen edellyttää vakaata ja laajaa rahoituspohjaa, johon

telu. Vuoden kärkihankkeiksi on valittu kaksi Venäjä-yhteis-

nyt kohdistuvat muutokset aiheuttavat väistämättä haasteita.

työhanketta, TOPCONS ja WINOIL. TOPCONS-hankkeen

Muutokset on kuitenkin mahdollista nähdä myös positiivi-

asiantuntijaryhmä osallistui Kymenlaakson merialue-maa-

sessa valossa. Toimintojen ja rakenteiden kriittinen tarkastelu

kuntakaavan laadintaan ja loi merkittävää vuoropuhelua

voi parantaa Merikotka-tutkimuskeskuksen mahdollisuuksia

tutkimusmaailman ja suunnitteluviranomaisten välillä.

saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa.
3
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Tutkimusjohto

Sakari Kuikka

4

Pentti Kujala

Samu Mäntyniemi

Esa Hämäläinen

Mervi Nurminen

Merikotka-tutkimuskeskuksen suunnittelutyö käynnistyi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö

vuonna 2004, kun Kotkan kaupungin toimesta laadittiin

Mervi Nurminen vastaa merikuljetuksiin ja satamatoimin-

selvitys meriturvallisuuteen ja meriympäristöön liittyvän

toihin liittyvän ryhmän ohjaamisesta. Aihepiiriin kuuluu

tutkimuskeskuksen perustamisesta. Lähtökohtina sel-

myös merenkulun logististen järjestelmien tutkimus,

vitykselle olivat Kotkassa jo oleva toiminta niin meritur-

jota tehdään Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kotkan

vallisuuden, pelastustoiminnan kuin alan koulutuksen

toimipisteessä. Ryhmää johtaa yksikön johtaja, professori

suhteen. Lisäksi lisääntyvä meriliikenne, ”meriklusterin”

Esa Hämäläinen. Molempien ryhmien tutkimuskohteena

toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja valtakun-

ovat merenkulun liikennevirrat, satamatoiminnot, transito-

nallinen näkökulma tutkimuskeskuksen tarpeellisuudesta

liikenne sekä kuljetusketjujen tietojärjestelmät ja turvalli-

merenkulkualan tutkimuksen ja opetuksen täydentäjänä

suus.

ja tukijana koettiin vahvoiksi perusteiksi yhteistyön aloittamiselle.

Merenkulun ja talvimerenkulun turvallisuuden tutkimusryhmää johtaa professori Pentti Kujala Aalto-yliopistosta.

Tänä päivänä Merikotka-tutkimuskeskus tuottaa kor-

Merenkulun turvallisuuden tutkimuksessa keskitytään

keatasoista merenkulkuun ja meriympäristöön liittyvää

merenkulun riskienhallintaan ja talvimerenkulun turvalli-

tutkimusta yhteistyöyliopistojen, -korkeakoulujen ja mui-

suuteen.

den toimijoiden kanssa. Merikotka-tutkimuskeskuksen
erityispiirre ja merkittävä vahvuus on poikkitieteellisen

Kalastusbiologian professori Sakari Kuikka ja monitietei-

tutkimuksen synnyttäminen. Tutkimuksen tavoitteina on

sen riskianalyysin professori Samu Mäntyniemi Helsingin

parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien

yliopistosta toimivat meriympäristöön ja riskianalyysiin

ennalta ehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä

liittyvän tutkimuksen vastaavina. Ryhmän tutkimus liittyy

Suomenlahden ja koko Itämeren alueella. Poikkitieteel-

merenkulun ympäristövaikutuksiin (öljyonnettomuuden ja

linen pelikenttä on haasteita täynnä. Suomenlahden

vaarallisten aineiden vaikutukset, vaikutukset kalastuk-

luonnon ainutlaatuisten luontoarvojen suojelu edellyttää

selle, uhanalaisille lajeille ja virkistyskäyttöön, liikenteen

korkeatasoista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Meren-

päästöt) ja meriympäristöön (rehevöityminen, monitietei-

kulkuun ja logistiikkaan liittyvällä tutkimuksella halutaan

set riskitutkimukset).

vahvistaa myös yritysten asiantuntemusta sekä erityisesti
tukea Kaakkois-Suomen asemaa logistiikan huippuosaa-

Merikotka-tutkimuskeskus muodosti vuonna 2014 40

jana.

hengen tutkijayhteisön. Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Merikotka ry, joka tuottaa tutkimuksen tukipalveluita,

Merikotka-tutkimuskeskuksen tutkimus kulminoituu

edesauttaa tutkimuskeskuksen toimintaa sekä yhteistyö-

kolmen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöhön.

tä eri osapuolten välillä.
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Annukka Lehikoinen

6

Annukka Lehikoinen, Helsingin yliopisto

aiheet myös näkee erilaisista perspektiiveistä, jolloin ne
on helppoa sijoittaa isompaan mittakaavaan ja hahmottaa

Ensimmäinen Merikotka-tutkimuskeskuksen monitietei-

niiden tuottama yhteiskunnallinen hyöty. Emoyliopistojen

sessä tutkimusyhteisössä syntynyt väitöskirja julkaistiin

tiivis mukanaolo taas varmistaa sen, että tieteellinen ote,

vuonna 2014, kun Helsingin yliopiston tutkija Annukka

tutkimuksen laatu ja objektiivisuus säilyvät”, Lehikoinen

Lehikoinen väitteli ympäristötieteiden tohtoriksi. Väitöstilai-

linjaa.

suus keräsi Kotkan Merikeskus Vellamoon noin 50 kuulijaa.
Lehikoisen vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori

Vaikka sijainti etäällä emoyliopistosta on ollut toisinaan

Kenneth Reckhow USA:sta (Duke university).

haastavaa ja edellyttänyt ajoittain runsasta matkuste-

Lehikoisen väitöskirja ”Bayesian Network applications for

lua, Lehikoinen kokee olleensa etuoikeutettu päästyään

environmental risk assessment” käsittelee eri tieteenalojen

jatko-opiskelijana mukaan kehittämään Merikotkan

tuloksia yhdistelevää mallinnusta ympäristöriskien arvioin-

toimintaa. ”Merikotkan olemassaolon aikana tiederajat

nissa. Työ on syntynyt tarpeesta yhdistää Merikotka-tut-

ylittävä tutkimusyhteistyö on kehittynyt monitieteisestä

kimuskeskuksen monitieteisen tutkimusyhteisön tuloksia

kohti aidosti poikkitieteellistä. Monitieteisessä yhteisössä

pyrittäessä kohti laajempaa kokonaiskuvaa ja yhteistä

eri tutkimusalat tutkivat samaa aihepiiriä jokainen omasta

ymmärrystä. Työssä keskeisenä mallinnusmenetelmänä

näkökulmastaan, kun taas poikkitieteellisyyden kriteereinä

käytetyt Bayes-verkot ovat tekoälytyökaluja, joita voidaan

pidetään pyrkimystä laajempaan kokonaiskuvaan ja yhtei-

käyttää suurten tietomäärien ja erilaisten päättelysääntöjen

seen ymmärrykseen. Poikkitieteelliset ongelmat nousevat

yhdistämiseen. Menetelmän avulla pystytään kymmenien

käytännön elämästä ja yksittäinen tieteenala voi tyypillisesti

muuttujien ja erilaisten epävarmuustekijöiden joukosta

tarjota niihin vain suppean näkökulman. Systeemin koko-

nostamaan esille niitä tekijöitä, joihin erityisesti kannattaa

naisvaltainen ymmärtäminen vaatii usein uusia teoreettisia

kiinnittää huomiota riskinarvioinnissa. Tavoitteena on saada

viitekehyksiä ja työkaluja, joita poikkitieteellinen tutkimus

mahdollisimman pätevää tietoa päätöksenteon tueksi.

synnyttää. Meriliikenteen sekä muiden meriympäristön
käyttöpaineiden synnyttämien riskien ja mahdollisuuksien

Lehikoinen on kokenut väitöskirjatyöskentelyn Merikot-

kokonaisvaltainen arviointi ja ymmärtäminen edellyttää

kan tutkijayhteisössä mielenkiintoisena ja hyödyllisenä.

ekologis-teknis-yhteiskunnallista meta-analyysiä. Väitän,

”Merikotkan hankkeet kokoavat yhteen yliopistotutkijoita,

että Merikotkassa on kymmenen toimintavuoden aikana

ammattikorkeakoulujen edustajia, virkamiehiä ja päättäjiä

onnistuttu viemään merkittävästi eteenpäin sekä aihepiirin

tarkastelemaan meriliikenteen ja -ympäristön ongelmakoh-

tutkimusta että poikkitieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Me-

tia. Projektien aikana osapuolet oppivat toisiltaan ja alkavat

rikotkan tekemä työ on noteerattu useilla eri tahoilla, jopa

ymmärtää toistensa näkökulmia entistä paremmin. Tässä

kansainvälisellä tasolla, ja olen ylpeä voidessani sanoa,

sulatusuunissa jatko-opiskelijakin kasvaa väistämättä

että olen saanut olla mukana sitä tekemässä.” Lehikoinen

poikkitieteellisesti ajattelevaksi tutkijaksi. Omat tutkimus-

toteaa.
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TOPCONS

Transboundary tools for spatial planning and
conservation of the Gulf of Finland
– TOPCONS
Hankkeessa työskennellyt tutkija

Merialuesuunnittelu tulee tehdä työkaluilla, jotka huomi-

Riikka Venesjärvi, Helsingin yliopisto

oivat epävarmuuden, joilla on tieteellinen tuki taustanaan,
ja jotka hyödyntävät olemassa olevan havaintoaineiston

Monitieteinen lähestymistapa on välttämätön kehitettäes-

mahdollisimman kattavasti. TOPCONS-hankkeessa

sä työkaluja merialuesuunnittelun avuksi; biologiaan ja

on pyritty juuri tähän. Hankkeen puitteissa on koottu

geologiaan perustuva tieto tulee yhdistää tutkimukseen

luotettavaa vedenalaista tietoa merenpohjasta ja luon-

ihmistoimintojen aiheuttamista haitoista, joita voidaan

non monimuotoisuudesta. Näiden pohjalta on tuotettu

arvioida todennäköisyyspohjaisten verkkomallien avulla.

kartta-aineisto päätöksenteon tueksi. Merialuesuunnitte-

Vuorovaikutteiset ja älykkäät paikkatietosovellukset

lussa tulee myös huomioida eri sidosryhmien näkemykset

auttavat tämän tiedon tulkitsemisessa. TOPCONS-hank-

alueiden käytöstä. Tämä on huomioitu TOPCONS-

keessa kehitetty työkalu analysoi ihmispaineiden, kuten

työkalussa, johon sisällytettiin malli sidosryhmien arvojen

vedenalaisen melun ja veden sameuden, vaikutuksia

tunnistamiseksi. Näin suunnittelusta saadaan läpinäkyvää

Suomenlahden ekosysteemin avainlajeihin ja kalojen ku-

ja eri ryhmät sitoutuvat päätöksiin.

tualueisiin. Tuloksia tarkastellaan karttasovelluksella, jolla
valitaan toiminnolle sijainti, ja joka kuvaa luontoarvojen

Uuden työkaluprototyypin kehittämistä voidaan jatkaa

sijoittumisen ja vaikutusten alueellisen leviämisen. Näin

uusilla kartta-aineistoilla ja riskianalyyttisillä verkkomal-

nähdään, millä alueilla riski on suurin ja vastaavasti mihin

leilla.

toimintoja on turvallista sijoittaa.
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Yhteistyökumppani ympäristöpäällikkö

keen kansainvälisen tutkijakonsortion kanssa. Tämä

Frank Hering, Kymenlaakson liitto

on avannut ja tulee avaamaan paljon mahdollisuuksia
kansainväliseen merialuesuunnitteluyhteistyöhön ja meri-

Merialueilla on erittäin merkittävä potentiaali maakunnan

alueen kestävään käyttöön.

kehittämisessä. Merialueeseen kohdistuu samalla muutospaineita. Meriluonnon suojelemiseksi ja vaalimiseksi

Hankkeen partnerit: Meriturvallisuuden ja -liikenteen

tarvitaan merialueiden käytön ja luonnonarvojen kestävää

tutkimusyhdistys ry, Helsingin yliopisto, Suomen ympä-

yhteensovittamista – merialuesuunnittelua. Merialuesuun-

ristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Metsähallitus,

nittelun tavoitteiden toteuttamista on edistetty Kymen-

Riista- ja kalatalouden tutkimus, A. P. Karpinskyn Venäjän

laaksossa pilottimaisesti osana maakuntakaavoitusta.

geologinen tutkimusinstituutti, Venäjän tiedakatemia ja

Kymenlaakson kauppa- ja merialuemaakuntakaa-

Venäjän valtion hydrometeorologinen yliopisto.

va on ensimmäinen maakuntakaava Suomessa, jossa
merialuetta on käsitelty omana kokonaisuutenaan, ja

Kokonaisbudjetti

1 716 755 €

jossa suunnittelun lähtökohtana ovat olleet erityisesti

Kesto

1.2.2012–31.11.2014

vedenalaista luontoa, luonnonvaroja ja kulttuuriperintöä

Rahoittajat

Kaakkois-Suomi – Venäjä 		

koskevat selvitykset ja tutkimustiedot.

		

ENPI CBC 2007–2013 -ohjelma

Merialuesuunnittelua on mahdotonta edistää ilman

Projektipäällikkö

Miina Karjalainen

luotettavaa tietoa meriluonnon monimuotoisuudesta. Me-

		

miina.karjalainen@merikotka.fi

rialuealuemaakuntakaavan laadinnassa ja suunnittelurat-

Lisätietoja

www.merikotka.fi/topcons

kaisuja tehtäessä on em. syystä tehty tiivistä yhteistyötä
Merikotkan asiantuntijoiden ja TOPCONS-hankekonsortion kanssa. Keskeisessä asemassa oli sidosryhmäyhteistyö sekä vuoropuhelun kehittäminen tutkimusmaailman ja suunnitteluviranomaisten välillä. Yhteistyön
tuloksena on menestyksekkäästi tarkasteltu merialueen
hyödyntämistä suhteessa arvokohteisiin. Merialuemaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä syksyllä
2014 ilman, että kaavaratkaisuihin olisi liittynyt valituksia.
Merialuesuunnittelussa korostuu kansainvälisen yhteistyön tarve. Kymenlaakson merialuemaakuntakaavan
laadinnan aikana on tehty yhteistyötä TOPCONS-hank-
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WINOIL
Winter navigation risks and oil contingency plan -

tulisi käsitellä yhteistyössä HELCOMin kanssa.

WINOIL
Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että esimerkikHankkeessa työskennellyt Risto Jalonen,

si ilman jäänmurtaja-avustusta tapahtuva itsenäinen

Aalto-yliopisto

jäissä navigointi on korkeimmalla onnettomuusriskitasolla. Päätelmät osoittavat selvästi, että talvinavigoinnin

WINOIL-projektin tavoitteena oli pyrkiä vähentämään

riskien hallinta ja ennakoiminen edellyttää painopisteen

mahdollisten öljyonnettomuuksien haittavaikutuksia pa-

siirtämistä talvinavigoinnin hyväksyttyyn koulutukseen,

rantamalla merenkulun turvallisuutta erityisesti jääoloissa

turvallisuusjohtamisen parantamiseen ja e-navigointi-

sekä kehittää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä

työkalujen kehittämiseen. WINOIL-projektin öljyonnetto-

öljyntorjunnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Mikäli

muusriskianalyysin tuloksena todetaan, että todennäköi-

jäisellä Suomenlahdella tapahtuisi öljyonnettomuus niin

syys öljypäästöön säiliöalukselta arvioitiin suuremmaksi

nopea apu niin kansallisella kuin kansainväliselläkin

itsenäisen navigoinnin aikana. Talviolosuhteissa öljypääs-

tasolla on edellytys alueen luontoarvojen pelastamisek-

töt Suomenlahden alueella ovat epätodennäköisiä, mutta

si. Ongelmallinen tilanne muodostuu öljyn ajautuessa

mahdollisia. Öljypäästön suuruudeksi arvioitiin noin 1–5

kohti alueita, jossa uhanalaisten lajien suojelu vaatii rajat

000 tonnia. Sitä suuremmat, 30 000 tonniin ulottuvat

ylittävää toimintaa. Tähän haettiin ratkaisuja päätök-

päästöt ovat epätodennäköisiä, mutta eivät mahdotto-

sentekoa tukevilla lähestymistavoilla huomioiden sekä

mia. Tulevaisuuden tutkimuskohteiksi voidaan suositella

onnettomuuksien ehkäisy että torjunta. WINOIL-projektin

talvimerenkulun erilaisiin riskeihin ja riskienhallintaan

tuloksena määriteltiin kaksi tärkeää ehdotusta Suomen

liittyviä osa-alueita.

ja Venäjän välisen yhteistyön parantamiseksi. Ehdotuksia
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Hankkeessa työskennellyt Gennady Semanov, Central

Hankkeen partnerit: Meriturvallisuuden ja -liikenteen

Marine Research and Design Institute (CNIIMF)

tutkimusyhdistys ry, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Central Marine Research & Design Institute

Suomenlahden alue on yksi maailman vilkkaimmin liiken-

(CNIIMF), St Petersburg State Marine Technical Universi-

nöidyistä alueista maailmassa. Suomenlahden kapeat

ty (SMTU), Agency of Ecological Consulting and Nature

salmet ja matalat vedet tekevät Suomenlahden alueen

Protection Design (ECOPROJECT)

vaikeaksi navigoida ja siksi lisäävät merionnettomuuksien
riskiä alueella. WINOIL-projektin yksi päätavoite oli tutkia

Kokonaisbudjetti

693 353 €

öljyonnettomuuksien riskiä talviolosuhteissa. Todennä-

Kesto

1.12.2012–31.11.2014

köinen riski onnettomuudelle on pienempi jääoloissa kuin

Rahoittajat

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI 		

avovedessä riippuen tankkeri tyypistä ja jäätilanteesta.

		

CBC 2007–2013 -ohjelma

Öljyn käyttäytyminen jääoloissa on erilaista kuin avo-

Lisätietoja

Tarja Javanainen

vedessä, jolloin on tärkeää hallita erilaiset tekniikat ja

		

tarja.javanainen@merikotka.fi

toimintatavat.
Tutkimus osoittaa, että talviolosuhteissa pienen öljymäärän haihtuminen on hidasta biologisista tekijöistä johtuen
ja antaa aikaa suunnitella tehokasta öljyntorjuntatoimintaa. Jääpeite rajoittaa öljylautan leviämistä, rannassa
oleva jää suojelee ranta-aluetta meren puolelta ja siten
suojaa luonnonvaroihin kohdistuvan vahingon määrää.
Toisaalta silloin myös mekaaninen öljyntorjunta on varsin
hidasta. Näissä olosuhteissa on harkittava eri öljyntorjuntavaihtoehtoja, esimerkiksi öljyä hajottavia aineita.
Tutkimukset (NEBA) ovat osoittaneet, että Suomenlahden
alueella hajottavien lisäaineiden käyttö on tehostanut
öljyn poistamista merestä, jos käytetty aine sekoitetaan
suolaiseen veteen ja jos hajottavaa ainetta on mahdollisuus sekoittaa öljyn ja veden kanssa.
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5. M U U H A N K E TO I M I N TA

CHEMARE
IRIS
INTER
EFP

Chemical risk assessment, management and

kemikaalialusonnettomuuksiin liittyvästä ympäristöriskien

recovery of the most commonly transported

arvioinnista ja kemikaalien kulkeutumisen mallintamisesta.

chemicals in the Baltic Sea – Chemare Seed Money
Hankkeen aikana valmistui täysimittaisen projektin
CHEMARE siemenrahahankkeen tavoitteena oli muo-

työsuunnitelma mm. neljän partnerikokouksen ja niissä

dostaa korkeatasoinen asiantuntijakonsortio kemikaali-

toteutettujen työpajojen avulla. Siemenrahahankkeessa

alusonnettomuuksista aiheutuvien äkillisten kemikaali-

oli mukana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimus-

vuotojen ympäristö- ja terveysriskien arviointiin liittyvään

yhdistys ry, Suomen ympäristökeskus, Turun Yliopiston

hankehakemukseen. Valmistelun aikana uusia verkostoja

Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutki-

ja yhteistyötä rakennettiin ja esimerkiksi Itämerta ympä-

muskeskus, Tarton Yliopisto ja Ruotsin meteorologinen ja

röivien maiden yliopistoihin otettiin yhteyttä, jotta projek-

hydrologinen Instituutti.

tikonsortiosta muodostui mahdollisimman korkealaatuinen. Hanketta esiteltiin myös lukuisissa kansainvälisissä
tilaisuuksissa sekä tuotettiin raportti merenkulun
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Rahoitusohjelma: EUSBSR Seed Money Facility
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Improving risk assessment of invasive alien species

Osana INTER-projektia valmisteltiin yhteensä viittä eri

and cost-efficiency analysis of ballast water

hankehakemusta neljään eri EU:n rahoitusinstrument-

treatment methods (IRIS)

tiin. Merikotka-tutkimuskeskuksen tutkimusteemojen ja
hankevalmisteluiden tavoitteisiin liittyvää tiedottamista

Laivojen painolastivesien mukana kulkeutuvat tulokas-

tehtiin erilaisissa verkostoitumistilaisuuksissa Rakve-

lajit ovat yksi suurimmista uhkista Itämeren luonnon

ressa, Pietarissa, Oostedessa ja Helsingörissä. Osana

monimuotoisuudelle. IRIS Seed Money -rahoituksella

hankevalmistelua järjestettiin useita erilaisia tapaamisia,

valmistellaan kansainvälistä, koko Itämeren alueelle

yritysten ja muiden hankevalmisteluun liittyvien

ulottuvaa hanketta, jossa kehitetään työkaluja paino-

yhteisöjen kanssa.

lastivesiyleissopimuksen (Ballast Water Management
Convention) tueksi ja eri käsittelymenetelmien

Ecologically Friendly Port – EFP

kustannustehokkuuden määrittelemiseksi.
EFP Ecologically Friendly Port oli ENPI-rahoitteinen
Rahoitusohjelma: EUSBSR Seed Money Facility

hanke, jota hallinnoi Venäjän hydrometeorologinen
yliopisto Pietarista. Partnereina olivat Turun yliopiston

Innovative Research Network for Kymenlaakso –

MKK, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä

INTER

Ust-Luga Company JSC. Muita partnereita olivat
HaminaKotka satama Oy, Kotkan kaupunki, Suomen

INTER-projektin lähtökohtana oli tutustua Merikotka-

satamaliitto ja Leningradin alueen luonnonvara- ja

tutkimuskeskuksen yhteistyöyliopistojen tutkimuksen

ympäristökomitea (Administration of Leningrad Region

tukipalveluihin ja soveltaa toimintaa kymenlaaksolaisten

Committee on Natural Resources). Hankkeen tavoit-

TKI-toimijoiden eduksi siten, että toimijoiden mahdol-

teena oli parantaa Ust-Lugan sataman ja sitä ympä-

lisuudet toteuttaa kilpailukykyisiä hankehakemuksia

röivän yritys- ja asuinalueen ympäristöturvallisuutta

EU:n kansainvälisiin rahoitusohjelmiin paranisivat.

sekä kehittää HaminaKotkan ja Ust-Lugan satamien

Samalla pyrittiin lisäämään yritysten kiinnostusta

energiatehokkuutta ja pienentää satamien meluhaittoja

yliopistoyhteistyöhön sekä kansainväliseen

ja muita päästöjä. Hanke käynnistyi 1.12.2012 ja se

hanketoimintaan.

päättyi 30.11.2014.

Tutkimuksen tukipalveluiden toteutumista yliopistoissa

Lisätietoja http://ecoport.rshu.ru/index_eng.html

esiteltiin Kymenlaakson TKI-toimijoille suunnatussa
tilaisuudessa ja lisäksi soveltamismahdollisuuksia
Kymenlaaksoon selvitettiin kyselytutkimuksen avulla.
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6. Y H T EIST YÖ

Merikotka-tutkimuskeskuksen keskeisimpiä tehtäviä on
edistää tutkimusta tekevien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä elinkeinoelämän välistä
yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla,
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Merikotka-tutkimuskeskus on vahva kansainvälinen
toimija Kymenlaaksossa. Alueellisen yhteistyön merkitys
on määritelty jo tutkimuskeskuksen strategiassa. Vuoden
2014 aikana yhteistyö alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa on ollut
aikaisempia vuosia huomattavasti tiiviimpää. Merikotka-tutkimuskeskus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Cursor Oy toteuttivat yhteistyönä maakunnan
kansainvälistymiseen tähtäävää hankekokonaisuutta
(Kymenlaakso Goes Global, INTER, FiFi, Bridge-Most),
jonka yhteisponnistuksena perustettiin maakunnallinen
hankevalmisteluryhmä. Ryhmä on rakennettu yhteispalkkauksen turvin ja sen vetovastuussa vuonna
2015 on Cursor Oy.
Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminta ja Merikotka ry:n
jäsenistö takaavat luontevan pohjan kansalliselle yhteistyölle. Jäsenistön lisäksi tärkeimpiä hankkeisiin liittyviä
yhteistyökumppaneita ovat useat julkisen sektorin toimijat ja yhdistykset: ELY-keskukset, Huoltovarmuuskeskus,
Ilmatieteenlaitos, Liikennevirasto,
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Meriklusteri-osaamiskeskusohjelma, Satamaoperaattorit,

Yritysyhteistyö

Suomen merimuseo, Suomen satamaliitto ry, Suomen
varustamot ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Varus-

Merikotka-tutkimuskeskuksen yritysyhteistyön tavoittee-

tamosäätiö. Meriliikennestrategiaan ja arktisiin asioihin

na on toteuttaa tarvelähtöistä sekä toimintaympäristöön

liittyvässä valmistelutyössä yhteistyötä on tehty myös

sovellettua ja sitä hyödyntävää tutkimusta. Lisäksi yritys-

useiden miniteriöiden kanssa.

yhteistyön tavoitteena on sitouttaa yrityksiä toimintaan
hankkeiden rajapinnassa, jolloin heillä on mahdollisuus

Kansainvälinen yhteistyö pohjaa pitkälti hanketoimintaan.

vaikuttaa hanketoimintojen suuntaamiseen. Mukana

Hanketoiminnassa yhteistyö painottuu Viroon ja Venä-

olevat yritykset voivat ohjata hanketoimintaa tärkeinä

jään, mutta vuoden saavutusten myötä kansainvälinen

pidettyihin kehittämiskohteisiin sekä saavat tietoa alan

yhteistyö on laajentunut. Vuonna 2014 Merikotka-tutki-

viimeisimmästä kansallisesta ja kansainvälisestä tutki-

muskeskus oli mukana toteuttamassa Suomi-Viro-Venäjä

muksesta. Tutkimuskeskuksen yritysyhteistyö perustuu

yhteistyönä Suomenlahti-vuotta. Merikotka-tutkimus-

yritysjäsenten maksamaan vuosittaiseen osallistumis-

keskus ylläpitää Maritime Assembly -verkostoa, jonka

maksuun tai hankekohtaiseen sopimukseen.

tavoitteena on tukea Itämeri-strategian mukaista toimintaa sekä toimia alustana Suomi-Viro-Venäjä-yhteistyölle.

Merikotka-tutkimuskeskuksen yritysyhteistyössä olivat

Kansainvälisen yhteistyön tärkeimpänä pilarina toimii

mukana vuonna 2014 seuraavat yritykset: HaminaKot-

tutkimuskeskuksen tutkimusjohto. Professorit ja tutki-

ka Satama Oy, Aker Arctic Oy, Arctia Shipping Oy ja

musjohtaja rakentavat ja ylläpitävät laajaa asiantuntijaver-

Finnpilot Pilotage Oy. Vuoden 2014 aikana yritysryhmän

kostoa, jonka olemassaolo on välttämätöntä kansainvä-

jäsenet ovat osallistuneet hankevalmisteluun sekä Meri-

listen hankevalmistelujen onnistumiseksi.

kotka-tutkimuskeskuksen tilaisuuksien toteuttamiseen.
Yritysryhmälle järjestettiin kaksi kutsutilaisuutta vuoden
2014 aikana.
HaminaKotka Satama Oy
Port of HaminaKotka Ltd

Liikemerkki ja sen käyttö

PORT OF
HAMINAKOTKA
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7. V I EST I N TÄ
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Merikotkan tutkimushankkeiden tuloksena julkaistiin

ja Ympäristö ry, Luontokoulu Haili, Meri-Kymen

vuonna 2014 yhteensä 110 julkaisua. Tieteellisten vertais-

Luonto ry, Metsähallitus/Luontopalvelut, Riista- ja ka-

arvioitujen julkaisujen määrä oli yhteensä 40, mikä on jo

latalouden tutkimuslaitos, Seaventures, Suomen va-

toista vuotta peräkkäin suurimpia julkaisumääriä tutki-

rustamot ry ja Suomenlahti-vuosi 2014. Kymenlaakson

muskeskuksen historiassa.

ammattikorkeakoulun opiskelija Liisa Pylvänäinen toteutti
asiantuntijahaastatteluja, joissa Riista- ja kalatalouden

Yhdistyksen viestinnän keskeisenä mediana toimivat suo-

tutkimuslaitoksen tutkijat Pekka Vuorinen ja Eero Aro,

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

Metsähallituksen Itäisen Suomenlahden kansallispuis-

fi), jonka uudistamistyötä jatkettiin vuoden 2014 aikana.

ton puistomestari Hanna Stöckell, Luontokoulu Hailin

Sivuilla on kuvattu Merikotkan tutkimustoimintaa ja pro-

toiminnanjohtaja Tiina Lecklin ja Suomenlahti-vuosi 2014

jekteja sekä tiedotettu ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje

projekti-koordinaattori Kai Myrberg Suomen ympäristö-

julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2014 aikana.

keskuksesta kertoivat suhteestaan Suomenlahteen.

Merikotkan vuotuinen päätapahtuma on Meripäivä-

Vuoden aikana järjestettiin useita hankkeisiin liittyviä

seminaari. Vuonna 2014 seminaari järjestettiin hanke-

seminaareja sekä osallistuttiin Kotkan kaupungin järjestä-

rahoituksen turvin ja sen teemana oli meriturvallisuus.

mään Kotka-päivään (1.10.) Pietarissa. Merikotkan tutki-

Seminaarin tavoitteena oli luoda merenkulun toimijoille,

mustoimintaa esiteltiin Pietarin Innovatiofoorumilla (2.10.)

tutkijoille, viranomaisille, varustamoille, satamille ja muille

sekä Brysselin Open Days -tilaisuudessa (8.10.).

alalla toimiville henkilöille foorumi verkostoitumiseen ja
ajankohtaisen tiedon levittämiseen. Seminaari järjestettiin

Osana sisäistä viestintää Merikotka ry ylläpitää tutkimus-

kaksipäiväisenä 23.–24.7.2014 Kotkassa, Merikeskus

keskuksen säännöllisiä kokouksia, joiden tavoitteena

Vellamossa. Seminaari toteutettiin yhteistyössä

on edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tutkijoiden ja

Merikotka-tutkimuskeskuksen toimijoiden (Merikotka ry,

hankkeiden kesken. Professoreiden ja tutkimusjohtajan

Aalto-yliopisto, Turun yliopisto) ja läheisten sidosryhmien

kuukausikokouksia järjestetään säännöllisesti. Kokouk-

kanssa (tärkeimpinä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,

sissa välitetään tietoa ajankohtaisista asioista ja käynnis-

Finnpilot Pilotage Oy).

sä olevista tutkimushankkeista sekä ohjataan suunnittelussa olevia uusia hankkeita. Merikotkan tutkijaverkoston

Seminaarin lisäksi Meripäiville koottiin Suomenlahti-

kokous pidettiin elokuussa Kotkassa.

kylä. Kylän toteutukseen osallistuivat Kaakkois-Suomen
ELY-keskus, Kotkan ympäristöseura ry, Kymen Vesi Oy,
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kymijoen Vesi
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8. H A L L I N TO
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Yhdistys

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2014

Meriturvallisuuden ja -liikenteen

Kotkan kaupunki

tutkimusyhdistys ry:n säännöt ja

• Kai Holmberg jäsen, puheenjohtaja;

strategia muodostavat raamit yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksen
jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Cursor

Risto Repo, varajäsen
• Terhi Lindholm, jäsen, I varapuheenjohtaja;
Kimmo Naski, varajäsen

Oy, Etelä-Kymenlaakson ammat-

Kotka Maretarium Oy

tiopisto, Helsingin yliopisto, Kotka

• Sari Saukkonen, jäsen; Juhani Vaittinen, varajäsen

Maretarium Oy, Kotkan kaupunki,

Cursor Oy

Kymenlaakson ammattikorkea-

• Hannu Karavirta, jäsen; Petri Tolmunen, varajäsen

koulu Oy, Metsähallitus, Riista- ja

Turun yliopisto

kalatalouden tutkimuslaitos,

• Esa Hämäläinen, jäsen;

Turun yliopisto, Liikenteen turval-

Anne Erkkilä-Välimäki, varajäsen

lisuusvirasto ja Suomen ympäris-

Aalto-yliopisto

tökeskus. Yhdistyksen toimintaa

• Jukka Tuhkuri, jäsen; Pentti Kujala, varajäsen

hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosi-

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

kokouksessa valittu puheenjohtaja

• Sami Tikkanen, jäsen; Kimmo Kallioniemi, varajäsen

sekä edustaja yhdistyksen jokai-

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

selta jäseneltä. Hallitus kokoontui

• Mervi Nurminen, jäsen, II varapuheenjohtaja;

neljä kertaa (15.4., 22.5., 11.8. ja

Teija Suoknuuti, varajäsen

29.9.). Ensimmäistä kertaa hallituk-

Metsähallitus

sen vuosiohjelmassa toteutettiin

• Harri Karjalainen, jäsen; Ari Laine, varajäsen

koko päivän kestävä seminaari

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

(12.9.), joka toimi lähtölaukauksena

• Eero Helle, jäsen; Jukka Pönni, varajäsen

strategian päivitystyölle. Vuosiko-

Helsingin yliopisto

kous pidettiin 22.5.2014.

• Jorma Kuparinen, jäsen; Sakari Kuikka, varajäsen
Suomen ympäristökeskus
• Mari Walls, jäsen; Pasi Laihonen, varajäsen
Liikenteen turvallisuusvirasto
• Ville Autero, jäsen; Sanna Sonninen, varajäsen
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Henkilöstö ja tilat
Merikotka ry:n henkilöstö on työsuhteessa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistykseen.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Anna Kiiski. Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluu kolme
projektipäällikköä Tarja Javanainen, Miina Karjalainen ja Piia Nygren sekä konsultti Jouni Lappalainen ja talouspäällikkö
Saila Ina. Merikotka-tutkimuskeskus toimi vuoden 2014 Kotkan Datariinassa, osoitteessa Heikinkatu 7.
Tiloja Merikotkan toimijoiden käytössä oli yhteensä 196 neliötä.
Talous
Merikotka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Kaikki tulorahoitus sekä avustukset on käytetty suoraan tutkimustoiminnan kuluihin. Vuoden 2014 Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnan kokonaisvolyymi oli 3,3 M€. Merikotkan professuurien rahoitus noudattaa monirahoittajaperiaatetta siten, että Aalto-yliopiston meriturvallisuusprofessuurin rahoituksesta
vastaavat Aalto-yliopisto, Kotkan kaupunki ja Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi). Turun yliopiston logistiikkaprofessuurin rahoitus muodostuu Turun yliopiston ja Kotkan kaupungin rahoituksesta sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston
apurahasta. Helsingin yliopiston Itämeren riskienhallinnan professuurin rahoituksesta vastaavat Helsingin yliopisto,
Kotkan kaupunki ja Suomen ympäristökeskus. Helsingin yliopiston kalastusbiologian 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 ohjelmista (mm. EAKR, Central Baltic,
ENPI, FP7), kansallisilta rahoittajilta (maakuntaliitoilta, kunnilta) ja yrityksiltä. Yritysten tuki ohjataan tutkimushankkeille
lyhentämättömänä. Yritysrahoituksen osuus vuonna 2014 oli 30 000 euroa.
Yhdistyksen jäsenmaksutuotot olivat 1 800 euroa.
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VUOSI 2014 LUKUINA
Meri-

Aalto-

Helsingin

kotka

yliopisto

yliopisto

Kyamk

Metsä-

Turun

hallitus

yliopisto

Toiminnan volyymi (€)

YHT

3 309 224

Henkilömäärä
Kotkassa

6

0

2

1

2

2

13

muualla

0

8

13

0

0

1

22

henkilötyökuukaudet

78

102

212

35

59

48

534

-

0

1

0

-

0

1

Tutkinnot
kandi / AMK
maisteri / DI / ylempi AMK

-

7

0

0

-

0

7

tohtori

-

0

1

-

-

0

1

vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

0

15

19

0

-

6

40

Julkaisut
konferenssijulkaisut, abstraktit, posterit

0

15

19

1

-

5

40

muut julkaisut

1

2

5

22

-

0

30

käynnissä olevat omat

7

4

4

1

-

3

19

7

4

2

2

15

Hankkeet
osallistuminen muiden toimijoiden hankkeisiin
volyymi (€)

441 917

355 849 1 547 155 118 230

-

150 000 2 613 151

jätetyt hakemukset

9

-

9

7

-

5

30

positiiviset rahoituspäätökset

4

-

4

-

-

4

12

tv-jutut

-

2

1

0

2

0

5

lehtijutut

16

-

35

0

4

2

57

radiojutut

-

-

3

0

1

0

4

Merikotkan seminaarit ja tapahtumat Kotkassa

5

-

1

-

-

-

6

muut järjestetyt seminaarit

16

2

4

1

-

4

27

esiintymiset ulkopuolisissa seminaareissa

-

6

21

2

-

3

32

mukana olevat yritykset

4

5

1

0

-

1

30 000

120 073

0

0

-

20 000

Esiintymiset mediassa

Seminaarit

Tutkimusyhteistyö
yritysten rahoitus (€)

27

Kuvat © Merikotka

w w w.mer ikotk a.f i

