
BIOSHIP -UUTISKIRJE 

 By 2050, key goals will inclu-
de: 

 No more conventionally-

fuelled cars in cities. 
 

 40% use of sustainable low 

carbon fuels in aviation; at 
least 40% cut in shipping 
emissions. 

 

 A 50% shift of medium 

distance intercity passenger 
and freight journeys from 
road to rail and waterbor-
ne transport. 

 
All of which will contribute to a 

60% cut in transport emissions 

by the middle of the century. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/

strategies/2011_white_paper_en.htm 

Tässä numerossa  

 Satama—Suomi on 
Saari 

 Merten Uber 

 Laituri –nearest port is 
best port 

 Sisävesiliikenne –
poliittinen tahto ky-
symys  jo 1800 luvulta 

 Container ship –inland 
navigation . 

Bioship 1—inland navigation—bulk carrier, to replace trucking in Finnish lake areas  

Satama vai Laituri  
Yhteiskunnassamme on käynnissä mahtava , satojen miljoonien liikenteen kehittämisohjelma, jossa 

vuosittaisten noin kahden miljardin euron lisäksi tämä hallitus on myöntänyt jo yli 800 miljoonaa euroa 

budjetin ulkopuolista rahaa liikenneviraston  ja maakuntien maantie ja raideliikenne kehittämiskäyttöön.   

“Suomi on saari “ 
On vallalla oleva satama-strategia, minkä mukaan liikenne infraamme  nyt korjataan ja järjestelmäämme 

edelleen kehitetään 

K: Mitä tarkoittaa “Suomi on saari “ strategia? 

V: Käytännössä se tarkoittaa yhteikunnan hyväksymää liikennejärjestelmää jossa kehitetään merilli-

kennettä rannikoilta tapahtuvan viennin ja tuonnin osallen maantie ja raideliikenteen hoitaessa kotimaan -

liikenteen satamista joiden määrää pyritään minimoimaan merikuljetusten kustannusten karsimisiksi. 

K: Mitä hyviä puolia SoS—strategialla saavutetaan  ?  

V: Vähennetään toimivia satamia ja siten karsitaan satama kuluja ja pystytään investoimaan satama 

infraan.  

“Nearest port is best port “ 

On Suomi on saari strategiaan tehtävä lisäystarve / malli mitä on yksityisesti mm EU:n ja 

Saksan valtion kanssa yhteisesti kehitetty ja tuotu Suomen päättäjiolle tiedoksi jo vuodesta 

2007 . 

K: Mitä tarkoittaa “nearest port is best port” vesiliikenteen lisä—strategia?                                                                     

V:    EU:ssa vuoden 2011 liikennestragiassa sovitun vesiliikenne strategian toteuttamista sisäve-

siliikenteessä.  Tarkoittaa EU tasolla sitä että infran ja sisävesilogistiikan kehittämisiin EU varaa noin 10% 

kaikesta liikenneinfran rakentamsiin varatuista varoista = tähän mennessä EU on varannut yhteensä lähes 

30 miljardia joilla on tuettu /tuetaan sisävesiliikenteen kehittämistä.    
K :  Mitä hyviä puolia  Npibp—strategialla saavutetaan                                                                     

V :  Voimme täydentää Suomi on saari strategiaa -.inland navigation avulla ja päästä rannikko satamien 

lisäksi , laivoilla asiakkaiden valitsemiin lähimpiin laitureihin, joista tarvitaan vain maantieyhteys jolla 

lähikuljetus loppukäyttäjälle /tai vastaavasti tavaran tuottajalta lähetetty tuoteerä/kontti , ilman kallista  

satama infraa.                 

 Veikko Hintsanen Helmikuu 2016 



Satama  

(Wikipedia ) 

”Satama on meren tai vesistön rannalle rakennettua infrastruktuuria, 
joka on sopiva vesialusten, kuten laivojen ja veneiden, lastin purkamista ja 
lastaamista sekä matkustajien laivaannousua ja maihinnousua varten. 
Satamissa on usein nostureita ja varastotilaa. Satama on kytketty muuhun liiken-
neinfrastruktuuriin.   ” 

Satamaan perustuvaa Suomi on saari liikenne strategiaa kehitetään edelleen 

suurella rahalla ja tiedon voimalla.   

On merenkulun strategia vuodella 2020 ,on arctinen kehittämiskeskus , ja ran-

nikkosatamien varustamojen palveluottajien ja palveluja käyttäjien yhteinen MER-

IT hanke oheisen Turun merilogistiikan kehittämishankkeen lisäksi.  

Kaikki em perustuvat sataman ja sen toimintojen kehittämisiin,joista Helsingin 

Kajupungin/Sataman ja valtion yhteisessä —Merit hankkeessa käsitellään mm 

seuraavia aiheita  : 

Satamien digitalisaatio 

Teollinen internet 

Tehokas matkustaja satama 

Varustamon vaatimukset satamalle 

Laivaajan vaatimukset satamalle 

Uudistuva meriteollisuus (satama mukana kehittämiskohteena?)  

Tuotteiden tunnistaminen 

Portnet älypilvi 

Älypakkaus 

Älykkäät pumput satamissa 

Merten UBER 
  

Åbo Akademin tuotantotalouden 

laitos johtaa tutkimusryhmän viisi-

vuotista REBUS-projektia.  

 

– Projekti sai alkunsa aidosta ha-

lusta kehittää nykyistä merilogis-

tiikkaa toimivammaksi., sanoo 

tutkimusryhmän projektipäällikkö, 

dosentti Magnus Gustafsson Åbo 

Akademista. Tavoitteenamme on 

kehittää ratkaisuja, joilla yhteiskun-

ta ja loppukuluttaja hyötyisivät 

merilogistiikan kehittämisestä 

kustannusten vähenemisenä 

http://businessturku.fi/bt/fi/cms.nsf/

PFBD/0E99FB3FEE58387EC2257F1500292715 

 

Kuvateksti 

Merilogistiikan on-
gelmat globaaleja 

Ulkomaankaupan rahtien viennis-

sä ja tuonnissa yksittäiseen kulje-

tukseen lähtöpisteestä määrän-

päähän osallistuu pahimmillaan 16

–19 eri organisaatiota. Tämä ai-

heuttaa hidasteita ja lisää kustan-

nuksia. 

http://businessturku.fi/bt/fi/cms.nsf/

PFBD/0E99FB3FEE58387EC2257F1500292715 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Meri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesist%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Infrastruktuuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laiva
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vene
https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Vuosaari_harbour_cranes.jpg&imgrefurl=https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuosaaren_satama&h=2220&w=3545&tbnid=zV7q36qm5BBoNM:&docid=w8Oi0s6Bua8XPM&ei=NdfCVt7pM8GdPoryq4AO&


Laitureille johtavat 
väylät ovat ratkaise-
vassa asemassa tule-
vaisuuden laituri 
strategiaa to-
teutettaessa. 

 

Mikäli halutaan vain 
sisävesien 
hyödyntämistä ja ve-
siliikenteellä kuorm 
auto -liikenteen 
korvaamista niin sil-
loin  kustannukset 
ovat vain joitain kym-
meniä miljoonia /
vesistö  

 

Mikäli tahdotaan 
korvata vesiliikenteel-
lä EU :ssa sovitun 
mukaisesti  

 

Niin ,silloin tulee al-
kaa katsomaan 
analysoimaan samoil-
la kriteerioilla mitä 
maantie ja raide on 
tehty myös 1700-
1800 luvulla tehtyjä 
vesiliikenne väyliä  

 

Valtion liikenne infra 
korjausvelka analyy-
sit ovat toistaiseksi 
tehdyt ilman ve-
siliikenteen mukaan 
ottoa po analyysei-
hin. 

 

http://kanaler.arnholm.nu/suomi/suomi.html 

Laituri  

(Wikipedia) 

Laituri on aseman tai pysäkin paikka, jossa henkilöiden ajoneuvoon meno ja 
ajoneuvosta tulo tapahtuvat. Vastaavasti laituri helpottaa tavaroiden lastaamista ja 
purkua ajoneuvosta. Laitureita on maaliikenteessä ja vesiliikenteessä. 
 
Vesiliikenteen laituri on vedestä koholla ja se on tuettu pohjaan upotetuilla laitu-
ripaaluilla tai se voi kellua ponttonien päällä.   
 
 
 
http://www.uittoyhdistys.fi/tiedostot/materiaali/0f2393fe527049d8.pdf     

Esimerkki : satamien lisänä olevia Laitureita Vuoksen vesistössä joita voitaisiin käyt-

tää myös sisävesien kontti ja kappaletavara kuljetuksissa hyvin pienillä investoin-

neilla  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asema
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pys%C3%A4kki&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ponttoni


Ota yhteyttä  

Soita meille, jos haluat 
lisätietoja  

Veikko Hintsanen 

Hiirenkirkontie 60 

49240 Purola 

Puh. 0449241158  

 Veikko.hintsanen@hotmail.com 

Container carrier –inland navigation  

More to read from container / minicontainer / EU el-trucking requirements 
for new challenges 

 http://www.iff.fraunhofer.de/content/dam/iff/en/documents/publications/iffocus-
2011-1-logistics-connects-fraunhofer-iff.pdf  

as from page 16  

From the vessel that has been invented in Finland for above transport needs 
and developed with Fraunhofer institute in Germany.  

http://mallioikeus.prh.fi/mallinet/mayksi.htx?
maid=12979805&koko=1&hhlist=b12976895b12979805  

 
construction design& advantages 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_4243/
statustagung20122311_internet.pdf  

pages 165-179 

 
economical & tehnical bases 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14034/
isbn9789526058726.pdf?sequence=1   

Bioship container carrier  

http://www.iff.fraunhofer.de/content/dam/iff/en/documents/publications/iffocus-2011-1-logistics-connects-fraunhofer-iff.pdf%20
http://www.iff.fraunhofer.de/content/dam/iff/en/documents/publications/iffocus-2011-1-logistics-connects-fraunhofer-iff.pdf%20
http://mallioikeus.prh.fi/mallinet/mayksi.htx?maid=12979805&koko=1&hhlist=b12976895b12979805
http://mallioikeus.prh.fi/mallinet/mayksi.htx?maid=12979805&koko=1&hhlist=b12976895b12979805
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_4243/statustagung20122311_internet.pdf
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_4243/statustagung20122311_internet.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14034/isbn9789526058726.pdf?sequence=1
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14034/isbn9789526058726.pdf?sequence=1

