
DIGITALI - JA 

ROBOTISAATIO

VESILIIKENTEESSÄ

Meri  ja  Sisävesiliikenteen  toimintojen 

ja palvelujen muuttuminen  ja 

muuttamisen ohjaaminen tukeminen ja 

valvominen  2020-2050



MITÄ TAVOITELLAAN - MERILIIKENNE

 Poltto aine taloudellisuutta

 Reitti optimointia ,laiva tekniikkaa, laivan kulussa operoijan vaikutusta 
muutettaviin ominaisuuksiin kerätyn datan avulla 

 Aluksella olevan henkilöstön määrän vähentämistä

 Alusten lastitilan kasvattamista kun henkilöstön tilat jäävät pois

 Lastaus ja purkaustoimintojen robotisointi ja automatisointi

 Alusten huolto optimointia - käyttö kustannukset ja käyttöikä

 Maalukset,materiaalit koneet,putkistot,sähkölaitteet jne…niissä oleva ja 
kerättävä tieto

http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?i

d=2563



Laivan poltto aine taloudellisuus 

TAVOITE : 1) Uusien laivojen rakentaminen Suomessa

2) Synnytetyn tietotaidon ja softan myyminen maailman laajuisesti  

2) Ajokustannusten ja operoinnin optimointi

Optimoinnit / työkohteet 

-Laivan rungon veden alaisen osan muoto erityisesti keula

-Laivan rungon paino/lastimäärä

-Laivan ajo nopeus

-Poltto aineen laatu

-Lastin lastaus ja poltto aine määrän/paikkojen optimointi –keula perä /tasaköli

-Potkurit 

-EM tietojen yhteiskäyttö datan saanti ja sen välitön hyödyntäminen operoinnissa 

http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?i

d=2563

Merit hanke ym + huolto operointi ja henkilöstön määrät:



Henkilöstömäärä /Robottiohjaus/ Painon kevennys  / Meriliikenne / Sisävedet  vertailut

Laivanrakennus  Kari Peltonen  22.11. klo 20:13

Telakkateollisuuden 

suomalaismullistus: Lujempi 

teräs mahdollistaa uuden 

hyttikannen

–Suurin hyöty korkealujien teräksien 

käytöstä laivan rakenteessa tulee 

keveydestä ja tehokkaammasta 

tuotannosta, sanoo osastopäällikkö Ari 

Niemelä Meyer Turku Oy:stä.

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/telakkateollisuuden-suomalaismullistus-lujempi-teras-mahdollistaa-uuden-hyttikannen-6090859



MITÄ TAVOITELLAAN - SISÄVESILIIKENNE

By 2050, key goals will include:

No more conventionally-fuelled cars in cities.

A 50% shift of medium distance intercity passenger and freight 

journeys from road to rail and waterborne transport.

All of which will contribute to a 60% cut in transport emissions by 

the middle of the century.

EU Traffic srategy



MITÄ TAVOITELLAAN - SISÄVESILIIKENNE

"Infrastructure will be defining issue of coming decades" 

"In the first TEN-T Call (2012) we awarded around €13 billion for 

transport infrastructure of which 10% were allocated to inland 

waterways. 

Second call   “ The second TEN-T Call awards the remaining €5.5 

billion” 

Germany :  

“adequate planning capacity and streamlined planning and 

procurement procedures are crucial: "At the German waterway 

administration alone, we currently lack around 300 engineers. “

EU  13 .11.2015 http://www.inlandnavigation.eu/news/events/ine-vbw-banquet/

http://www.inlandnavigation.eu/news/events/ine-vbw-banquet/


MITÄ TAVOITELLAAN - SISÄVESILIIKENNE

 Em laivatekniikka toimintojen lisäksi sisävesiliikenteen painopiste on suurelta 
osin logistiikassa mikäli tavoite laitetaan samaan mitä maa meri ja 
ilmaliikenteen osalta silloin tarvitaan : 

 Automaatti laivojen tarvitsema väylätieto  (8000 km) mallinnus ja 
rakentaminen 

 viite: käynnissä olevaa maantie liikenteen väylätiedon rakentamis tietoa voitaisiin  
hyödyntää ja siten voitaisiin olla ensimmäisiä maailmassa . Vrt.  Nokian ja 
merenkulkuhallituksen digitaali väylä ajot jo 70 luvulla Suomen rannikon 
kartoimmaisessa, joissa olin Nesteen tankkilaivalla mukana. 

 Em väylästö voidaan ottaa käyttöön ja sitä voi tutkia  maantieliikenteen antamin 
kokemuksin joissa sisävesiliikenteeseen sopivat lastaus ja purkauspaikat ovat esi
isiemme käyttämät vanhat nippu-uiton pudotuslaiturit joista ensimmäiset laskelmat 
ja mallit tehtiin jo vuonna 2009 





MITÄ TAVOITELLAAN - SISÄVESILIIKENNE

 Kuorma auto ja raideliikenteen korvaamista sisämaan liikenteessä. EU 

ilmastotavoitteiden mukaisesti.

 Itämeri-EU joki laiva väylien lisääminen sisämaahan (ref: Ruotsi)

 Logistiikkojen (vienti tuonti ) mallintaminen ja vertailulaskelmien tekeminen  siirrettävistä määristä 

ja mahdollisuuksista

Esimerkki :   
 Kiviviennin tausta Geologian tutkimiuslaitoksen mukaan : 

 Viennin volyymi on viime vuosina ollut 300 000 – 800 000 tonnia ja arvo 5 – 13 milj. euroa. 

Vientiä ulkomaille rajoittavat pääasiassa kuljetuskustannukset. Ulkomaanvientiin 
soveltuvan kiviaineskohteen tulisi käytännössä sijaita vesiväylän varrella, ja olla 
laadultaan ja mittasuhteiltaan riittävä.

 http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/kalliokiviaines/

 Projektilla ei jaeta kyllästettyjä markkinoita vaan luodaan uutta Suomalaista kivivientiä  
Baliaan ja myöhemmin Venäjälle. 

http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/kalliokiviaines/


New Ultra light

indpendently ice 

going vessels are

consuming 50% less

fuels and polluting air 

abt 60% less than

trucks in same short

distance trips / 

Lappeenranta 

university /2008/2009 



MITÄ TAVOITELLAAN - SISÄVESILIIKENNE
 Kuorma auto ja raideliikenteen korvaamista sisämaan liikenteessä. EU 

ilmastotavoitteiden mukaisesti.

 Välilastaus toimintojen optimointi rannikkosatamat –sisämaa (ref Rotterdam ) 

kun kyseessä on ohuet kuljetusvirrat Suomen rannikolta sisämaahan ja takaisin 

jopa keski eurooppaan asti ulottuvat kuljetukset.

 Last mile cost minimointi lastaus ja purkaustoimintojen ja paikkojen optimointi 

(vrt .   Fraunhoifer - VW – Laffcomp malliyhdistelmä ultra keveillä laivoilla  ) 



RAKENNETAANKO NÄITÄ MALLISUOJATTUJA EU RAHOITUKSELLA SUUNNITELTUJA LAIVOJA KOSKAAN SUOMESSA ?, 

RIIPPUU SUOMEN LIIKENNEPOLIITTISISTA RATKAISUISTA :  TOISTAISEKSI VUONNA  2007 ALOITETTU SYSTEMAATTINEN SISÄVESILIIKENTEEN 
TUTKIMUSTEN JA PANOSTUSTEN LOPETTAMINEN OVAT ESTÄNEET SUOMESSA TÄMÄN HANKKEEN ETENEMISEN.  

OLEN TOSIN PITÄNYT VIRANOMAISET UPDEITATTUNA KUTEN NYT:  KANNATTAA LUKEA RUOTSIN PANOSTUKSISTA ULTRA KEVEITTEN JULKISTEN 
LIIKENTEEN VESIAJONEUVOJEN JÄÄ AJO TESTAUKSISTA JOITA ESITELTIIN DAMENIN TELAKALLA HOLLANNISSA  25.11.2015 WWW.E-LASS.EU

SEMINAARISSA.  

http://www.e-lass.eu/

