
R auman sataman valmistu
fleet vayla- ja konttitermi
naali-investoinnit antavat

vahvan pohjan vastata globaa
un kilpailun vaatimuksiin. Tarve
kehittymiselle on jatkuva, ja Rau
man Satama onkin aloittamassa
seuraavan investointthankkeen
konttiterminaalin parantami
seksi.

Satama on ama ollut oleellinen
osa maailmankaupan kehityk
sessä, ja valtaosa tavaroista liilckuu
yha meriteitse. Satama ja sithen
liitännãinen teollisuus luovat pal
jon tyopaikkoja ja tuovat tuloja
kunnafle sekä valtiolle.

Historia elää edelleen, mutta
mahdollisuudet ovat kasvaneet:

Tehol±uus, jãrkevãt investoinnit
sekä kehittyneet logistlikkaketjut
avaavat aivan uusia nãkymia.

Rauman Satama on mukans
ljassa EU-hankkeessa, jossa ii-
tään tehostamismahdoffisuuksia
Suomenja Ruotsin vlise11emeH
liikenteelle. Tamä on luonnostaan
hyvä jatkumo juuri päãttymãssä
olevalle hankkeelle, jossa on
etsitty erilaisia energiatehokkuu
den mahdollisuuksia.

Tämän paivan yhteiskunnassa
ympäristonakokohdat ovat tar
keitä meille kaikille, nun myós
yrityksille. Rauman Sataman
tavoitteena on edelleen kehittãä
omaa ymparistoystavãllisyyttaän

kayttamãlla hyodyksi erilaisia
verkostoja, kuten European Sea
Ports Organisationin (ESPOn)
EcoPorts-satamaverkostoa.
Yhteistyo erilaisten tahojen
kanssa antaa valmiuksia oman
toiminnan parantamiseen par
haiden kãytãntojen jakamisen
myota.

Sellaista satamaa ei olekaan, jonka
toiminnasta toinen toimija ei voisi

Tavoitteena kun on ama kaildn
tavoin parempi satama, nun sekä
isot ettã pienet teot merkitsevãt.

Rauman Satama ja Satakunnan
ammattilcorkeakoulu ovatosana
maaliskuun alussa kaynnistynytta,
Ruotsin Merenkuilcu1aitki
iämäã EU-rahoitteista Itämeren
alueen Central Baltic rahoitus
ohjelman puitteissa toteutetta
vaa kolmivuotista Efficient Flow
-yhteistyaprojektia. Tavoitteena
on tehostaa Suomen ja RuiEtsin
välistä meriliilcennettã[ kysy
mys sitten tavarorden tar rhmrsteñ
liikuttamisesta. Rauma muodos
taa satamaparin yhdessã Gävlen
kanssa, toinen pan on Turku-Tuk
holma.

— Tãällã keskiössä on konttilii
kenne eli kysymys siitä, miten
tavarat saataisiin siirtymään
paikasta A paikkaan B mahdolli
simman tehokkaasti. Thänllui
tyen kehitetään myös satamija
alusten vãlistã viestillkennettã ja
tkastellaan koko ketjua maalii
kenteestä satamim Ia meriliilcen
teeseen. Samalla pvritaän edista
mãän myãs alueiden teollisuuden

ybieistvOta, SAMK:n tuthmus
paallikkaMinna Keinänen-Toi

vola SAMK:sta selvittää.
Keinãnen-Toivolan mukaan_yksi
avainkysymyksistã on fiedonffI
lintajärjestelmien kehittärninen
eli Big Data.

— Nyt tutkitaan, miten kaildd
saadaan sujumaan entistä tehok
kaammin esimerkiksi sähköisten
jaijestelmien kautta eli puhutaan
ãlykkãästã liikenteestã. Tehokkuus
on alykkyytta, han tiivistää.

Raumanja Gävlen vãlisessã liiken
teessä on jatkossa myös projektia
palvelevia pIaivoja, jotka
tulevat toimimaan testialustana
uusile sovellutuksille.

— SAMK tuo projektin ratkaisut
simulaatioympäristããn eli toivot
tavasti ne hyodyntavat tulevaisuu
dessa myãs merenkulun koulu
tusta, Keinänen-Toivola kertoo.

Idea Efficient flow -projektiln lahti
SAMK:sta, jonka edeDinen tiivis
yhteistyohanke Rauman Sataman
kanssa päãttyi sopivasti maaliskuun
lopuss. Kysymyksessä oli samaten
EU-rahoitteinen MariEMS-hanke,

joka pyrki merenluilun energiate
hokkuuden edistämiseen koulutuk
sen ja erityisesti energiamanagerin
koulutuspaketin avulla.

— Seuraavassa vatheessa sähkãi
sesti oman tyãn ohella toteutettava
koulums on tarkoitus ottaa kayt

tâön arkielämãssä. Kansainvalisen
merenkulujärjeston IMO:n mukaan
nun satamissa kuin varustamoissa
kin pitaa olla oma energiamanageri,
joten kehityksessä on pysyttavã
mukana, Minna Keinänen-Toivola
sanoo.
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Parempi satarna
Sataman menestymisen ehdoton edellytys globaatissa
kilpailussa on tehokkuus. Ympäristön huomloiminen on
oleellinen osa tehokkaan sataman toimintaa.
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oppia. Pienetldn teot vaikuttavat
jajuuni siksi Rauman satamayhti
on siirtynyt kayttämaan autois
saan pienemmän hfflijalanjäljer
dieseliã.

Meidän ei olisi tarvinnut tehd
sitä ensimmäisenã, mutta halu
simme olla tãssäkin asiassa eturi
vissä.

Iehokkuus on älykkyyttä -
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Kahvmukn ogo kertoo Mnna Keinänen-TovoIan savoIasistajuurista,
mutta mikä ettei sisämaan kasvattikin voisi sopeutua merelliseen maailmaan.


