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Merenkulku on automaation 
myötä melkoisessa myllerryk-
sessä. Jossain vaiheessa tulevai-
suudessa merellä seilaavat laivat, 
joissa ei ole miehitystä.

Autonomian aste vaihtelee jo 
nyt. Kansallisilla vesillä voi ko-
keilla sellaista, mitä kansainvä-
lisillä vesillä ei vielä voi. Esimer-
kiksi Norjalla on vuonoissaan me-
nossa hanke, joka tähtää muuta-
man vuoden sisällä miehittämät-
tömään alukseen.

Lähivuosina ei  
radikaaleja muutoksia
Satakunnan ammattikorkea-
koulun uusi Senior Fellow, me-
renkulkuneuvos Markku Myl-
ly veikkaa, että rajoitetuilla kan-
sainvälisillä alueilla voi olla täy-
sin automatisoituja laivoja 15–
25 vuoden kuluttua. Teknologia 
on jo olemassa, mutta vielä pitää 
varmistaa muun muassa vaarati-
lanteisiin liittyviä asioita.

– Sellaista radikaalia muutos-

ta ei kuitenkaan ole tulossa, et-
tä jokin ammattinimike poistui-
si nopeasti. Tosin radiosähköttä-
jä on jo kadonnut, Mylly toteaa.

Mylly puhui Raumalla meren-
kulkualan tapaamisessa, joka liit-
tyi Euroopan komission alaisen 
asiantuntijaryhmän kokoontu-
miseen Samkin Rauman kam-
puksella. Kokous on yksi Suo-
men EU-puheenjohtajuuskau-
den tapahtumista Suomessa.

Yhä voi valmistua  
turvallisin mielin
Merenkulku työllistäjänä ei myös-
kään ole Myllyn mukaan katoa-
massa. Eli alan koulutukseen kan-
nattaa edelleen hakeutua.

– Nyt valmistuvat voivat ol-
la turvallisin mielin, sillä laivat 
säilyvät miehitettyinä vielä pit-
kään. Tämän hetken uusin ka-
lusto toimii vielä vuosikymme-
niä ja ne ovat miehitettyjä.

Mylly huomauttaa myös, että 
työpaikkoja löytyy laivapaikko-
jen lisäksi myös maista.

Mylly tunnustaa olleensa muu-
tama vuosi sitten huolissaan siitä, 

miten Rauman merenkulkualan 
koulutus pärjää osana Samkia. 
Huoli on kuitenkin kaikonnut.

– Rauma on pystynyt hyvin puo-
lustamaan paikkaansa. Koulutus-
ta on kehitetty ja uskottavuus on 
säilynyt.

EU valmistautuu  
lainsäädäntöön
EU:n autonomisen merenkulun 

lainsäädännön tilaa pohtii parai-
kaa työryhmä, jonka tehtävänä on 
valmistella ohjeistusta turvalli-
seen ja ympäristöystävälliseen au-
tonomiseen merenkulkuun. Työn 
on tarkoitus olla valmis vuonna 
2020 ja silloin alkaa varsinainen 
lainsäädäntötyö.

Kyseessä on Myllyn mukaan iso 
ja periaatteellinen työ. Alan van-
hin konventio on vuodelta 1914, 

ja se liittyy Titanicin uppoami-
seen. Paljon on konventioita myös 
1960–70-luvuilta.

 Ja vaikka niitä on myöhem-
min täydennetty lisäpöytäkirjoil-
la, työsarkaa riittää.

Lainsäädännössä pitää paikoi-
tellen aloittaa perusteista, sillä ny-
kylain mukaan laivassa on mie-
hitys, jolla pitää olla tietyn tasoi-
nen koulutus.

Laiva ilman 
kuljettajaa
Merenkulun automatisointi  
etenee vääjäämättä, mutta 
opiskelu kannattaa silti.

Merenkulkuneuvos Markku Mylly antaa kiitosta raumalaiselle merenkulkualan koulutukselle. Koulutusta on   kehitetty nykyajan tarpeiden mukaan.

Raumalla pidettiin yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ta-
pahtumista. Merenkulkualan tapaamisessa tutustuttiin myös me-
rikoulun opetustiloihin kuten simulaattoreihin.
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Winnova ja RMC kumppaneiksi
 > Rauma

LÄNSI-SUOMI

Merikoulun mäellä juhlistettiin 
torstaina myös Winnovan ja Rau-
ma Marine Constructions Oy:n 
(RMC) kumppanuussopimusta. 
Raumalla halutaan kasvattaa uut-
ta laivanrakennussukupolvea yh-
teistyössä.

Kumppanuussopimuksella 
sovitaan käytännön yhteistyös-
tä. Yhteistyön aikatauluista ja to-
teuttamisesta laaditaan toimin-
tasuunnitelma.

– RMC:n tilauskanta näyttää 
nyt erittäin hyvältä ja uudet lai-
vanrakennushankkeet tuovat 
työtä Raumalle moneksi vuo-
deksi, RMC:n henkilöstöpääl-
likkö Ainomaija Kylänpää 
huomauttaa.

Kylänpään mukaan RMC:lle on 
tärkeää tehdä yhteistyötä oppi-
laitosten kanssa uuden laivanra-
kennussukupolven kasvattami-
seksi Raumalle.

– Haluamme tehdä itsemme 
tutuksi opiskelijoille sekä ker-

toa laivanrakennuksen tarjoa-
mista mahdollisuuksista.

Kasvua tukemaan  
koulutuksen keinoin
Yritysyhteistyön avulla Winnova 
pyrkii palvelemaan työelämää en-
tistä paremmin ja pysymään ajan 
tasalla yritysten tarpeista ja työ-
elämän muutoksista.

– Kumppanuussopimuksen 
myötä haluamme entisestään 
tiivistää ja kehittää uusia toi-
mintamalleja RMC:n ja laivan-
rakennusalan toimijoiden kans-
sa. Haluamme myös tukea kas-
vua koulutuksen keinoin, Win-
novan koulutuspäällikkö Kari 
Laine kertoo.

Torstaina Winnovassa esitel-
tiinkin meriteollisuusalan kou-
lutusta ja työelämää. Mukana oli 
myös RMC:n yhteistyökumppa-
neita ja alihankkijoita.

Infopäivä oli suunnattu perus-
koulun 7.–9.-luokkalaisille, opis-
kelijoille, alanvaihtajille, työttö-
myysuhan alla oleville ja työttö-
mille työnhakijoille.

Merenkulkuneuvos Markku Mylly antaa kiitosta raumalaiselle merenkulkualan koulutukselle. Koulutusta on   kehitetty nykyajan tarpeiden mukaan.

Pekka Lehmuskallio

Sähköpotkulautoja pysyy 
käytössä myös talvella

 > Helsinki
PERTTI MATTILA, STT

Sähköpotkulautoja pysyy Suo-
messa käytössä suurimmissa 
kaupungeissa myös talvella. 

Mikromobiiliyritys Voi vuok-
raa sähköpotkulautoja Helsin-
gissä, Tampereella ja Turussa. 
Voi ilmoittaa, että potkulaudat 
ovat liikenteessä läpi talven.

– Olemme sitoutuneet tarjoa-
maan näitä palveluita ja paran-

tamaan urbaania liikkumista 
kaupunkien keskustoissa myös 
talvikuukausien aikana – kui-
tenkin uhraamatta turvallisuut-
ta, kertoo Voin markkinointi-
päällikkö Mathias Soini tie-
dotteessa.

Erityisen lumisena aikana Voi 
ei pidä lautojaan liikenteessä. 
Yrityksellä on valmius ottaa lau-
dat pois käytöstä muutamas-
sa minuutissa ja kerätä ne no-
peasti pois. 

Niin ikään Helsingissä, Tam-
pereella ja Turussa toimiva Tier 
Mobility pitää sähkölautojaan 
saatavilla koko talven.

– Vähennämme kylläkin lau-
tojen määrää ja käyttöaluet-
ta kussakin kaupungissa tal-
ven kuukausien ajaksi, kertoi 
yrityksen maajohtaja Katja 
Ojala.

Kaikki sähköpotkulautoja 
Suomessa vuokraavat yritykset 
ovat aloittaneet tänä vuonna.

Sakkoja haamukatsastuksista
 > Helsinki

STT

Varsinais-Suomen käräjäoi-
keus on tuominnut sakkoihin 
turkulaisen ammattikorkea-
kouluopettajan, joka katsasti 
autoja pelkkien papereiden ja 
valokuvien perusteella. Hänet 
tuomittiin virkavelvollisuuden 
rikkomisesta ja rekisterimer-

kintärikoksesta.
Miehen itsensä mukaan maa-

hantuotujen autojen rekiste-
röintikatsastuksissa on ollut 
kysymys ajoneuvojen pelkäs-
tä identifioinnista ja sen on voi-
nut tehdä luotettavasti myös 
valokuvista. 

Viranomaisen mukaan ajo-
neuvojen joukossa oli kuiten-
kin myös autoja, joille olisi tul-

lut tehdä tekninen tarkastus.
Käräjäoikeus totesi, että autot 

olisi pitänyt tarkastaa paikan 
päällä, mutta katsoi, ettei mies 
tai autoja maahantuonut yritys 
hyötynyt tästä syyttäjän haa-
mukatsastukseksi kutsumasta 
toiminnasta rahallisesti.

Miehelle tuomitusta 40 päi-
väsakosta kertyy maksettavaa 
1 280 euroa.


