
M O B I I L I S A T A M A



mobiilisatama luo  
edellytyksiä uusille ratkaisuille 
Mobiilisatama-hankkeessa etsi-

tään keinoja satamasidonnaisen 

meri- ja maaliikenteen hallinnan 

parantamiseksi älykkään liiken-

teen avulla tieto- ja viestintätek-

niikkaa hyödyntäen. 

Tutkimuksessa selvitetään 

maailmanlaajuisesti käytössä ole-

via satamayhteisön informaatio-

keskusratkaisuja (Port Community 

System). Informaatiokeskukset toi-

mivat yhden luukun periaatteella 

välittäen tietoa toimijoiden kesken 

ja samalla tehostaen prosesseja.

Hankkeessa arvioidaan erilais-

ten informaatiokeskusratkaisujen 

soveltuvuutta Suomeen ja luo-

daan Kotkan satamaan pilot-rat-

kaisu satamayhteisön informaatio-

keskuksesta. 

kehittämiskohteena  
satamien tiedonvälitys
Satamat ovat kuljetusketjun 

solmukohtia, jotka yhdistävät 

suuren määrän toimijoita erilaisine 

tietotarpeineen ja -järjestelmi-

neen. Yhteen tavaratoimitukseen 

liittyvän tiedonvaihdon määrä on 

erittäin suuri. 

Satamien toimintaa voidaan 

kehittää ohjaamalla ja yhdistele-

mällä tietovirtoja tehokkaammin. 

Maailmalla suurissa satamissa on 

tätä varten perustettuja informaa-

tiokeskuksia, mutta Suomen sa-

tamista tällaiset kokonaisvaltaiset 

ratkaisut puuttuvat. 

satamien toiminnan 
tehostamisen merkittävät 
hyödyt
Mobiilisatama-

hankkeessa luotavan pilot-

informaatiokeskuksen avulla:

• lisätään liikenteen 

sujuvuutta

• pienennetään 

onnettomuuksien riskiä

• vältetään liikenneruuhkia ja

• vähennetään liikenteen 

ympäristökuormitusta

• kasvatetaan logistiikan 

kustannustehokkuutta ja 

erityisesti Kymenlaakson 

logistista kilpailukykyä.



tutkimuksen toteuttajat
Mobiilisatama-hankkeen osa-

puolia ovat Turun yliopiston 

Merenkulkualan koulutus- ja 

tutkimuskeskuksen Kotkan 

yksikkö, Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulu sekä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Kouvolan 

yksikkö. Tutkimus toteutetaan 

9/2009–2/2012 välisenä aikana.

Perinteinen tiedonvälitys satamassa vs. 
informaatiokeskusmalli

satamien 
tiedonvälitystä 
kehittämässä



Turun yliopisto,
Merenkulkualan koulutus- 
ja tutkimuskeskus, 
Merenkulun logistiikan 
tutkimus (Kotka)

Jani Häkkinen
+358 (0)40 485 5710 
jani.hakkinen@utu.fi

Antti Posti
 +358 (0)40 485 5686
antti.posti(at)utu.fi

Ulla Tapaninen
+358 (0)50 525 8131
ulla.tapaninen@utu.fi

Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu

Juhani Heikkinen
+358 (0)44 702 8276
juhani.heikkinen@kyamk.fi

Lappeenrannan  
teknillinen yliopisto

Olli-Pekka Hilmola
+358 (0)40 761 4307
olli-pekka.hilmola@lut.fi

Meriturvallisuuden ja 
-liikenteen tutkimuskeskus

Mussalontie 428 B
48310 Kotka
Puh. (05) 225 0577
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www.merikotka.fi

www.merikotka.fi/mopo


