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OLEN YLPEÄ tänään viisi-
kymmentävuotiaasta La-
radista. Se, että vietämme 
tätä juhlaa ja juhlaseminaa-
ria sadan hengen voimin on 
merkki siitä, että tälle on ti-
lausta. Olemme kaivanneet 
tätä.

Viimeiset puolitoista 
vuotta ovat olleet yksityis-
henkilöille, yrityksille ja yh-
distyksille erikoista aikaa. 
Ennenkokematon tilanne on 
yllättänyt ja myös opettanut 
meitä. Olemme oppineet etä-
tapahtumista, verkostoitu-
misen merkityksestä, yhteis-
työn voimasta ja ehkä jotain 
itsestämme. 

Pandemiasta huolimatta 
Laradin jäsenmäärä on ol-
lut kasvussa – vai ehkä juuri 
siksi? Pandemia auttoi mei-
tä alleviivaamaan sen millä 
on väliä: Yhteisöllisyys, yh-
teiset kokemukset ja hyvät 

keskustelut. Näiden varaan 
rakennamme Laradia myös 
jatkossa. Olemme alusta tei-
dän kohtaamisillenne. 

Laradi on ennakkoluulot-
tomasti uudistuva ja avoin. 
Meidän tapahtumiin on help-
po tulla ja olemme lisänneet 
matalan kynnyksen tapahtu-
mien määrää. Tänään teem-
me jonkin sortin ennätyk-
sen Laradin juhlaseminaarin 
osallistujamäärällä. Laradin 
hallituksessa on tällä hetkellä 
ennätykselliset 3 naista. 

Laradi on avoin jäsenten 
toiveille, sillä toiminnan ta-
voite on tuoda teidät yhteen 
ja tuottaa teille kaipaamaan-
ne sisältöä. Suuri kiitos La-
radin hallitukselle kaikista 
erinomaisista keskusteluista 
ja sitkeästä työstä tapahtu-
mien järjestämiseksi. Teidän 
aktiivisuutenne mahdollistaa 
toimintamme.

Laradi tukee jatkossakin 
jäseniään ammatillisesti jär-
jestämällä seminaareja ja ex-
cursioita. Horisontissa näkyy 
uusia haasteita. On meidän 
hetkemme valita, olemmeko 
aallon harjalla, virran vietävä-
nä vai laiturilla katsomassa. 

Suomi toipuu hyvään 
vauhtiin pandemian jäljiltä 
ja voi ottaa roolin edelläkä-
vijänä vihreässä siirtymässä. 
Rohkeasti, ennakkoluulotto-
masti ja sisukkaasti. Vasta-
taan tähän haasteeseen!

Ilmastonmuutoksen edes-
sä laivainsinöörin jos kenen 
ei tarvitse pelätä kastumis-
ta. Kirjoitetaan seuraavat 
50 vuotta laivainsinöörien 
historiaa rohkeasti, aloit-
teellisesti ja ennen kaikkea 
yhdessä!
 
Heini Kiuru
Laradin puheenjohtaja

Laradi katsoo horisontin yli
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SJÖFARTEN har genomgått  
flera olika epoker genom ti-
devarven, som segelfarty-
gens tidevarv, som följdes av 
ångans och sedan diesel mo-
torns epok. Övergången till 
en ny epok kan ibland ta flera 
decennier och är ofta förknip-
pat med introduktionen av  
ny teknologi eller samhälls-
utveckling. Vi lever idag i en 
spännande tid inom sjöfar-
tens historia då vi är både i en 
tidig fas av digitaliseringens 
epok, men även kan skönja 
övergången till nya bränslen 
i den snara framtiden - pådri-
ven av branschens behov att 
kraftig minska utsläppen av 
växthusgaser.

DIGITALISERINGEN har redan 
pågått en tid och förvandlar 
både teknologin som används 
ombord för navigering och 
kontroll av fartygets funktio-
ner, men även  omformar det 
sätt som fartygen drivs och 
underhålls. Digitaliseringen 
öppnar upp dörren för nya 
affärsmodeller och möjliggör 
bättre optimering av fartygets 
drift och tätare integration 
och optimeringen av logis-
tikflödena och slutkundens 
produktionsprocesser. Hittills 
har sjöfartens digitalisering-
ens epok varit tämligen osyn-
lig för gemene man, men den 

kommer  snart att medföra  
synliga förändringar, som in-
troduktionen av fjärrstyrda 
och autonoma fartyg. Dessa 
fartyg kan göras obemannade 
och bidra till mera kostnads- 
och energieffektiva  trans-
porter. Nya typers farkoster 
kommer att utvecklas, som 
kan utföra uppgifter till havs 
med helt nya och revolutio-
nerande metoder. Detta be-
tyder dock inte att alla fartyg 
kommer att bli obemannade 
eftersom det saknas ekono-
miska  förutsättningar för en 
del fartygstyper och - storle-
kar att minska besättningen 
ombord. Men teknologin som 
utvecklas för autonoma fartyg 
kommer dock att förbättra sä-
kerheten och möjliggöra mera 
effektivt utnyttjande av be-
sättningens kunnande om-
bord på alla framtidens fartyg.

DEN ANDRA epoken som vi  
redan upplever är övergång-
en till bränslen och teknologi 
som medför lägre växthusgas-
utsläpp. IMO har satt som sin 
ambition att sjöfarten skall 
minska sina utsläpp för hela 
världsflottan med 50% fram 
till år 2050. Eftersom anta-
let fartyg beräknas stiga, så 
innebär detta en minskning 
med 70% per transportar-
bete. Detta kan inte uppnås 

med enbart förbättring av 
verkningsgraden, utan nya 
energikällor bör introduce-
ras. Framtidens fartyg kom-
mer antingen att drivas med 
kolneutrala bränslen, så som 
grön ammoniak, syntetiskt 
metan,  biometanol och bio-
gas, eller så  måste CO2 ut-
släppen från förbränning av 
fossila bränslen, att tas till-
vara ombord. Även vindkraft 
kommer att uppleva en ny re-
nässans inom den kolneutrala 
epokens tid.

FINLAND har en unik möj-
lighet att stärka sin position 
i den marina branschen om 
vi satsar på forskning och ut-
veckling av ny teknologi inom 
digitalisering och alternati-
va bränslen. Vi har världsle-
dande företag inom fartygs 
konstruktion, maskineri och 
propulsion som kan växa yt-
terligare om vi lyckas satsa på 
rätt kort när det gäller fram-
tidens marina energikällor. 
Om vi även framgångsrikt kan 
kombinera Finlands maritima 
kunnande med vår ledande 
it och kommunikationstek-
nologi kan många nya före-
tag växa fram som kan skapa  
framgångar inom sjöfartens 
nästa epoker.

Oskar Levander

På randen till två nya epoker  
inom sjöfartens historia
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ELÄMME tällä hetkellä eri-
tyisen mielenkiintoisia aiko-
ja meriteollisuudessa. Näyt-
täisi väistämättömältä, että 
laivojen ja merikuljetusten 
ympäristöjalanjälkeä vaa-
ditaan pienennettäväksi 
olennaisesti lähivuosikym-
meninä. Keinot tähän tule-
vat varmasti laajentumaan 
nykyisestä hiilikeskeisestä 
perspektiivisestä kokonais-
valtaisempaan, kattamaan 
myös polttoaineen tuotan-
toketjun päästöt. Mikäli 
niinkin sattuisi käymään, 
että tällaisesta massiivises-
ta kokonaisuudesta ei saa-
da sovittua IMO-tasoisiksi 
säännöiksi asti lähivuosina, 
tuntuu silti, että jo nyt mo-
ni asia on perustavanlaises-
ti muuttunut. Esimerkiksi, 
laivakuljetusten loppuasiak-
kaat vaativat yhä eneneväs-
sä määrin läpinäkyvyyttä ja 
ympäristötehokkuutta sekä 

koko tuotteen tuotanto-, 
että kuljetusketjuun, mikä 
tuo jo paineita uusille laivoil-
le saavuttaa tietty taso lai-
van päästöjen suhteen. Kun 
kuvaan lisätään esim. ”Po-
seidon principles”, laivojen 
rahoittajatahojen vaatimus 

laivojen ympäristöystäväl-
lisyydestä, laivamaailman-
kin horisontissa odotteleva 
päästökauppa, sekä erilaiset 
muutkin laivojen ympäristö-
luokitukset, ei tällä alalla voi 
ainakaan välttyä ottamasta 
tätä kokonaisuutta huomi-

oon missä tahansa laivapro-
jektissa.

Teknisesti on mahdollista 
suunnitella ja rakentaa esim. 
nollapäästöinen laiva jo tänä 
päivänä, käytännössä mihin 
tahansa liikenteeseen. Kui-
tenkin, pitkät merimatkat ja 
eri lastityyppien määräämät 
ominaisuudet laivoille teke-
vät tehtävästä enemmän tai 
vähemmän haastavan. Isossa 
kuvassa kustannusten lisäksi 
laivan hiili- yms. päästöjen 
vähentäminen käytännös-
sä tarkoittaa myös jonkin-
laista kompromissia laivan 
energiatehokkuudesta kul-
jetusyksikköä kohden: on-
han haastavaa löytää yhtä 
energiatiheää ja kustannus-
tehokasta yhdistelmää kuin 
dieselpolttoaine ja diesel-
moottori kytkettynä laivan 
propulsioakseliin. Toisaalta, 
tulevaisuuden vaatimukset 
laivoille osana suurempaa ku-

Tulevaisuuden laiva
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Mitä ominai-
suuksia alal-
lamme sitten 

tarvitaan, nyt ja 
tulevaisuudessa?

”



vaa, asettavat varmasti uu-
den tason tavoitteille, joihin 
ei välttämättä kuulu ketjun 
yhden komponentin, eli lai-
van osaoptimointi.

Tältä pohjalta uskoisin, et-
tä tulevaisuuden laivassa ote-
taan hyvinkin laajamittaisesti 
huomioon se, että laiva on 
osa isompaa kokonaisuutta. 
Laivojen polttoaineet, koneis-
tot ja teknologiat tulevat en-
tisestään monipuolistumaan, 
mikä asettaa teknisesti suuria 
vaatimuksia myös suunnit-
telulle, jossa on kenenkään 
yksittäisen ihmisen lähes 
mahdotonta hallita kaikkea 
tähän liittyvää. Ennustan siis 
erilaisen ”poikkitieteellisen” 
yhteistyön lisääntymistä alal-

lamme. Myös paljon puhutun 
digitalisaation kohdalla us-
kon, että voimme luoda mer-
kittäviä innovaatioita silloin 
kun onnistumme luomaan 
toimivia rajapintoja eri toimi-
joiden välille laivan elinkaaren 
varrelle. Tulevaisuuden laivat 
tulevatkin varmasti olemaan 
melkoisen monitavoiteopti-
moinnin tulos, matemaatti-
sesti puhuen.

Mitä ominaisuuksia alal-
lamme sitten tarvitaan, nyt 
ja tulevaisuudessa? Uuden 
oppiminen ja kehitys tarvit-
see mielestäni erityisesti ute-
liasta ja rohkeaa asennetta ja 
pitkäjänteisyyttä, sillä kaiken 
koneoppimisenkaan keskellä 
ei laivaa päivässä rakenneta 

vielä tulevaisuudessakaan. 
Ennen kaikkea prosessissa 
tarvitaan mielestäni luot-
tamusta eri toimijoiden ja 
myös tiettyä nöyryyttä oppia 
muilta. Minusta tuntuu siltä, 
että Suomalainen osaaminen 
ja tekemisen malli soveltuu 
erinomaisesti tulevaisuuden 
laivojen luomiseen. Uskon-
kin, että Suomen meriteol-
lisuus tulee pärjäämään niin 
nyt kuin tulevaisuudessa ole-
malla yhden tai kaksi askelta 
muita edellä niin teknologi-
oiden kehityksen kuin lai-
vanrakennuksenkin suhteen. 

Mia Elg 
R&D Manager, 
Deltamarin





OMA opiskeluaikani on hyvä 
esimerkki laivanrakennuksen 
heilahteluvaisuudesta alana. 
Kun aloitin vuoden 2018 alus-
sa alalla meni hyvin ja nyt 
melkein neljä vuotta myö-
hemmin pian valmistuvana 
olen siirtymässä työelämään 
alalle, joka on kokenut ko-
via, mutta on taas nousemas-
sa aallon pohjalta. Tämä on 
myös hyvä muistutus siitä, 
että tarve erilaisille laivoil-
le ei ole häviämässä, eikä si-
ten myöskään tarve uusille 
osaajille. Jotta suomalainen 
laivanrakennus pystyisi pi-
tämään ja jopa vahvistamaan 
asemaansa maailman mark-
kinoilla, on suomalaisten yri-
tysten oltava vetovoimaisia 
työnantajia tulevaisuuden 

tekijöille eli nykyisille opis-
kelijoille. 

Lehdissä on kuluneen vuo-
den aikana ollut useampi juttu 
siitä, kuinka haastavaa ulko-
maalaisille huippuosaajille on 
saada töitä Suomesta. Olen 
kuullut samanlaisia kerto-
muksia kanssaopiskelijoilta-
ni, mikä on surullista tieten-
kin heidän kannaltansa, mutta 
myös menetetty tilaisuus yri-
tyksiltä. Oman kokemukse-
ni mukaan ulkomailta Suo-
meen tulleet opiskelijat ovat 
äärimmäisen motivoituneita 
ja taitavia työssään. Yritysten 
puheet monikansallisesta toi-
minnasta ja globaalista osaa-
misesta tuntuvat tyhjiltä, jos 
yritykset eivät löydä huippu-
osaajia suoraan neniensä alta. 

Maailman muuttuessa 
myös erilaisten laivojen ja 
meriliikenteen ratkaisujen on 
seurattava kehitystä. Jatkuvan 
kehityksen perässä pysymi-
seksi on tehtävä töitä, mut-
ta kentän laajeneminen avaa 
myös mahdollisuuksia erikois-
tumiselle. Koen, että oma op-
pilaitokseni Aalto-yliopisto on 
tarttunut tähän tilaisuuteen ja 
tarjoaa opetusta, joka tähtää 
tulevaisuuden ratkaisujen ke-
hittämiseen. Uskon että suo-
malainen laivanrakennus on 
tulevaisuudessakin suunnan-
näyttäjä alalla, innovatiivisen 
ajattelun, erikoistumisen ja 
lujan kokemuksen avulla.

Oskar Veltheim 
LRK puheenjohtaja 2021 

LRK:n puheenjohtajan kommentti
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VUOSINA 2015–2016 nos-
tettiin uudelleen esille vanha 
idea autonomisesta laivasta. 
Katselimme haltioitunei-
na videoita, joissa kapteeni 
ja konemestari ohjasivat ja 
diagnosoivat mielenkiintoi-
sen näköistä futuristista alus-
taan etäohjauskeskuksessa 
tietokoneiden ympäröimänä. 
Osa meistä innostui ja olim-
me varmoja, että meriliiken-
teessä oli tapahtumassa jo-
tain maailmaa mullistavaa. 
Toisten mielestä koko juttu 
oli humpuukia ja he olivat 
varmoja, että laivat tulevat 
tulevaisuudessa toimimaan 
aivan kuin ennenkin.

Nyt, kun tuosta ajasta on 
kulunut muutamia vuosia, 
asiaa voi tarkastella vähän 
tätä kahtiajakoa laajemmin. 
Suomalaiset yritykset lähti-
vät innolla kehittämään ja 

testaamaan teknologioita, 
jotka mahdollistavat korke-
amman tason automaation 
ja etäohjauksen ainakin na-
vigaation osalta. Alalla syn-
tyi uusia työpaikkoja. ABB toi 
ensimmäisenä uuden kone-
näkötuotteen markkinoille 
vuoden 2017 loppupuolella. 
Seuraavana vuonna vastaavia 
tuotteita saatiin jo monilta 
muiltakin toimijoilta.

Yritykset demonstroivat 
sekä etäohjausta että auto-
nomista liikennettä. Silloi-
nen Rolls-Royce – nykyinen 

Kongsberg – esitteli Svan-
projektissaan Finferriesin 
lautalla Paraisten ja Nauvon 
välillä sekä etäohjausta että 
autonomista ajoa. Wärtsilä 
puolestaan testasi ja esitteli 
autodocking ja autocrossing 
-tuotteitaan Norjassa. Ei ole 
sattumaa, että ensimmäiset 
demonstraatiot tapahtuivat 
maantielautoilla. Eriasteinen 
navigaation automaatio so-
veltuu hyvin näiden alusten 
käyttöprofiiliin, ja niissä voi-
daan ainakin teoreettisesti 
päästä mukaviin energian-
säästöihin. 

Hinajaat ja Offshore Supp-
ly Vessel -tyypin alukset olivat 
ensimmäisiä, joilla etäohjaus-
ta demonstroitiin, ja näissä 
alustyypeissä on myös mah-
dollisuuksia mielenkiintoisiin 
kaupallisiin sovelluksiin. Vii-
me aikoina demonstraatiot 

Autonomista meriliikennettä  
vai monotonista liikkumista merillä?
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Emme ole 
hyppäämässä 

tuntemattomaan 
tulevaisuuteen.

”



ovat siirtyneet enemmän sisä-
vesillä liikkuvien rahtialusten 
ohjaamiseen. Onkin odotet-
tavissa, että näissä aluksissa 
tullaan jatkossa näkemään 
uusia teknologioita. 

Moni yhdistää edelleen 
automaation lisäämisen 
miehistön vähentämiseen 
ja mahdollisesti jopa miehit-
tämättömään laivaan. Auto-
nomian lisääntyminen ei ole 
kuitenkaan suoraan sidoksis-
sa miehistön vähentämiseen. 
Sen lisäksi, että nykyiset sään-
nöt eivät salli miehittämättö-
miä ratkaisuja, on myös kat-
seltava tuotteiden kaupallisia 
kannustimia. Laivatekniikan 
kannattavuutta on aina tar-
kasteltava tapauskohtaises-
ti. Automaatio yhdistetään 
usein muihin digitalisaati-
oon liittyviin teknologioihin 
ja näitä yhdistelemällä tavoi-
tellaan energia- ja kustan-
nussäästöjä. Tällä hetkellä 
myytävät tuotteet keskitty-
vät myös turvallisuuden lisää-
miseen edistyneen konenäön 
ja päätöksentekoa avustavien 
systeemien kautta. 

Sääntöpuolella IMO, YK:n 
alainen kansainvälisen me-
renkulun säännöistä vastaa-
va organisaatio, on kuitenkin 
tarttunut myös sääntöjen ke-
hittämiseen. IMO:n eri ko-
miteoissa on selvitetty, miltä 
osin nykyisissä säännöissä on 
puutteita uusia teknologioita 
käyttöönotettaessa. IMO:n 
Maritime Safety Committee 
(MSC) on juuri tehnyt päätök-
sen siitä, että luodaan erilli-
nen instrumentti, jolla säädel-

lään etäohjattavia ja korkean 
automaation aluksia.

On mielenkiintoista, et-
tä ainakin julkisuudessa au-
tomaation ja autonomian 
kehitys on liitetty vahvasti 
navigaation autonomiaan. 
Ehkä lähestymistapa tulee 
siitä, että autopuolella au-
tonomia on keskittynyt tä-
hän. Laiva kuitenkin sisältää 
lukuisia muitakin alasystee-
mejä, joiden automaation ta-
soa voidaan nostaa erilaisin 
keinoin. Esimerkiksi laivan 
propulsiojärjestelmien auto-
maation tasojen nostamiseen 

on useita keinoja. Sähköinen 
propulsio vaatii vähemmän 
huoltotoimenpiteitä ja sovel-
tuu paremmin korkeampaan 
automaatioon. Myös perin-
teisten propulsiojärjestelmien 
automaation tasoa voidaan 
korottaa esimerkiksi muut-
tamalla suunnittelun lähtö-
kohtia tai parantamalla laa-
dunvalvontaa. 

Toisaalta laivanrakentaja-
na unohdamme myös usein 
sen, että laiva on vain osa 
logistista ketjua. Kun kehi-
tämme uusia teknologisia 
ratkaisuja aluksille, niiden 
olisi myös toimittava yhteen 
muun ketjun kanssa. Jotta 

ketjun toiminta tehostuisi, 
olisi automatisoitava sekä las-
tinkäsittelyä – mitä Cargotec 
on jo tehnytkin – että väyliä 
ja esimerkiksi luotsausta. Me-
rilogistiikan tarkastelu osana 
koko kuljetusketjua mahdol-
listaa digitalisaation ja auto-
maation paremman hyödyn-
tämisen ja tekee logistiikasta 
siten ympäristöystävällisem-
pää, turvallisempaa ja tehok-
kaampaa.

Autonomiakeskustelua lä-
heltä seuranneena voin tode-
ta, että suurin muutos muu-
taman viime vuoden aikana 
on ehkä tapahtunut ihmisten 
keskusteluissa ja asenteissa. 
Alkuvaiheessa visioitiin fu-
turistisia ja osittain hyvin-
kin epärealistisia näkemyksiä 
nopeasta murroksesta, kun 
taas nykyään keskustelus-
sa korostetaan automaation 
asteittaista kehitystä. Emme 
ole hyppäämässä tuntemat-
tomaan tulevaisuuteen, vaan 
olemme saaneet markkinoille 
uusia turvallisuutta paranta-
via laitteita, jotka ovat luon-
nollinen jatkumo jo käytössä 
oleville teknologioille. Niiden 
tavoitteena on usein rikastut-
taa työtä ja tuoda apuvälinei-
tä, jotka tarkkailevat ympäris-
töämme, kun ihmisen aivot 
tylsistyvät meriympäristön 
tai työtoimintojen monoto-
nisuuteen.

Päivi Haikkola
Laivanrakennusinsinööri, 
vetää autonomista merenkul-
kua edistävää One Sea ekosys-
teemiä DIMECCissä.
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Laiva on  
vain osa 

logistista  
ketjua. 

”





VIIMEISET parikymmentä 
vuotta olen saanut seura-
ta työelämän aitiopaikoilta 
merenkulun ja merilogistii-
kan kehittymistä. Laivanra-
kennusinsinöörin koulutus 
on antanut minulle hyvät 
valmiudet työskennellä mo-

nipuolissa tehtävissä varus-
tamoiden teknisillä- ja ope-
rointiosastoilla.

Megatrendit ovat ohjan-
neet laivojen ja merilogis-
tiikkaa kehitystä siirtymään 
isompiin yksikköihin viimei-
set vuosikymmenet. Suoma-

lainen laivanrakennusklus-
teri ei ole välttynyt tältä 
megatrendiltä, missä yksik-
kökokojen, ja sitä kautta saa-
vutettu tehokkuuden kasvu 
ovat pääsääntöisesti ohjan-
neet laivojen kehitystä näi-
hin päiviin saakka. Teknii-

Merenkulun  
tulevaisuus

laivanrakentajille ja laradilaisille
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kalla ei ole viime 
vuosien aikana 
kyetty tuomaan 
sellaisia suuria 
mullistuksia, 
mitkä maksaisi-
vat itsensä no-
peasti takaisin. 
Sääntöjen tuo-
mat vaatimukset 
ovat ohjanneet 
useimmissa tapa-
uksissa laivanra-
kennuksen muu-
toksia viime ajat. 
Laivanomistajat 
ovat perinteisesti 
olleet hyvin varo-
vaisia nopeisiin 
muutoksiin ja 
usein ihan hy-
västä syystäkin. 
Uusi laiva on aina 
iso taloudellinen 
investointi ja ris-
ki varustamolle. 
Monesti laivan-

rakennuksessa ja -suunnit-
telussa unohtuu, että rah-
tilaivoissa lastitilat ovat 
ainoastaan se, mikä kiinnos-
taa asiakasta eli lastinkuljet-
tajia ja matkustajalaivoissa 
matkustajatilat. Muu näiden 
ympärillä oleva on kulua ja 
useimmiten tuottamatonta 
tilaa laivanomistajalle.

Nyt kehityksessä on alka-
nut murroskausi ja selkeäs-
ti uudet tuulet ympäristö-
tietoisuuden lisääntymisen 
myötä. Matkustajia tai lastia 
kuljettavat isot kansainväli-
set yhtiöt esimerkiksi Ikea 
ovat vaatimassa enemmän 
ympäristöystävällisiä vaih-

toehtoja ja tämä kehityk-
sen suunta pakottaa lai-
vanomistajia investoimaan 
vähemmän ympäristöä 
kuormittaviin uusiin kul-
jetusmuotoihin. Tämä on 
suuri mahdollisuus meille 
suomalaisille laivateknii-
kan ammattilaisille ja Lara-
dilaisille. Voimme taas olla 
suunnannäyttäjiä ja edel-
läkävijöitä, kuten olemme 
aikanaan olleet matkusta-
jalaivoissa tai muissa tek-

nisissä ratkaisuissa muiden 
näitä ahkerasti kopioidessa. 
Turvallisuus on laivoilla aina 
ehdottomasti tärkein asia, ja 
siitä emme saa jatkossakaan 
tinkiä laivatekniikassa tai 
laivasuunnittelussa. 

Onko järkevää rakentaa 
aina vain suurempia ja suu-
rempia laivoja, että saamme 
yksikkökustannukset pie-
nemmiksi? Suuruuden tuo-
mat taloudelliset edut ovat 
kiistattomia, mutta riskit 
liikennehäiriötilanteissa 
saattavat koitua vielä ongel-
mallisiksi ja kalliiksi laivojen 
omistajille. Itseäni mietityt-
tää enemmänkin mahdolli-

set turvallisuusuhat, terro-
riteot tai onnettomuudet, 
joissa vaarannetaan suuria 
ihmis- tai lastimääriä tai ai-
heutetaan suurta taloudel-
lista vahinkoa materiaalille 
ja ympäristölle. Itse näen, 
että tulevaisuudessa uusien 
energiaratkaisujen ja -mää-
räysten ohjatessa suunnitte-
lua merenkulku kohdentuu 
enemmän alue- tai reitti-
kohtaisesti räätälöityihin 
laivoihin. Tällöin voidaan 
helpoiten hyödyntää uusia 
hiilivapaita energiamuoto-
ja. Tämä tulee muuttamaan 
myös alusten jälleenmyynti-
mahdollisuuksia. Jatkossa 
rahtilaivat tulisi suunnitel-
la yhdessä operaattorien ja 
satamien kanssa paremmin 
maalogistiikkaan integroi-
tuina, kuten esimerkiksi 
Intermodal-tyyppisillä rat-
kaisuilla. Tällöin voidaan 
saavuttaa vielä paljon suu-
remmat taloudelliset hyödyt 
ja samalla päästöt pienene-
vät koko kuljetusketjusta. 

Merenkulku oli hiilineut-
raalia satoja vuosia. Miten 
voisimme tehdä siitä taas 
päästöttömän ja hiiliva-
paan? Hyödyntämällä sa-
maa teknologia kuin ennen 
fossiilista aikakautta, missä 
polttoaineena oli ilmainen 
puhdas tuulienergia vai hiili-
vapaita energiavaihtoehtoja 
yhdessä eri kombinaatiolla? 

Tatu Laurila
LARADIN varapuheen-
johtaja ja pitkäaikainen 
hallituksen jäsen.

Tämä on suuri 
mahdollisuus 

meille 
suomalaisille 

laivatekniikan 
ammattilaisille 
ja Laradilaisille. 

”
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MEYER GROUPIN kansainvä-
lisessä tuotekehitystiimissä 
innovaatioiden luomisessa 
uudet ajattelumallit ja osal-
listavat suunnitteluprosessit 
ovat keskiössä, kun ideoi-
daan ja kehitetään pitkäl-
le tulevaisuuteen ekstra-
poloituja laivakonsepteja. 
Tältä pohjalta syntyi myös 
rohkeaa laiva-arkkitehtuu-
ria edustava megaluokan 
risteilyaluskonsepti Manta 
Ray. Konsepti herätti laajaa 
kiinnostusta alan tärkeim-
mässä, Seatrade Cruise Glo-
bal tapahtumassa, Miamissa 
syyskuun lopulla. 

Koska itse aluksen piti 
olla määränpää eli lomakoh-

de, aluksen leveyttä ei ollut 
tarve mitoittaa säännölli-
siä satamakäyntejä varten. 
Tuotekehityksen tuloksena 
syntyi alus, jonka leveys on 
88 metriä ja pituus 454 met-
riä. Eri runkomallien kokeilu 
johti kolmirunkoiseen rat-
kaisuun: syntyi ajatus tri-
maraanista, jonka brutto-
vetoisuus oli 431 000 GT, 
ja näin löydettiin sovelias 
kompromissi hydrodynaa-
misten ominaisuuksien ja 
maksimoidun kansialueen 
välillä.

Manta Ray –aluksessa 
suunnittelijat ja insinöö-
rit luottivat ideoihin, joil-
la luotiin erilaisia ympäri 

laivaa hajautettuja julkisia 
tiloja, jotta toimiva ristei-
lyloma voidaan tarjota jopa 
10 000 matkustajalle. Huo-
limatta suuresta koostaan 
ja matkustajamäärästä aluk-
sen arkkitehtuuri kokonai-
suutena luo hienostuneen 
yksilöllisyyden tunteen ja 
tarjoaa monia erilaisia tila-
vaihtoehtoja osallistavalle 
toiminnalle kuin myös mah-
dollisuuteen vetäytyä omiin 
sopukoihin. 

Alakansille 10 ja 11 si-
joittuu laaja kävelykatu, jon-
ka keskellä on avara puis-
tomainen tuulelta suojattu 
alue. Pyörivät pystysuo-
rat säleiköt tuovat tilaan 

Meyer Group onnittelee ikonista  
Laradi ry:tä 50-vuotispäivän johdosta!

 Trimaran  
”Manta Ray”  

– tulevaisuuden elämyskeidas
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raitista ilmaa ja suojaavat 
matkustajia ei-toivotuilta 
sääilmiöiltä. Säleikköjä on 
mahdollista säätää sään ja 
reitin mukaan. Lisäksi pysty-
suorat säleiköt pienentävät 
aluksen tuulivastusta me-
rimatkan aikana. Kannelta 
23 aina kannelle 15 saakka 
vuoristomainen arkkiteh-
tuuri, luonto ja kivet yhdis-
tävät erilaisia teemamaail-
moja. Soliseva vuoristovirta 
mutkittelee kallioiden läpi 
muuttuen vesiputoukseksi 
Solarium – alueella.  Temaat-
tisesti ja arkkitehtonisesti 
laivan peräosan ylemmät 
kannet on yhdistetty kan-
nen 11 kävelykadulle ret-

riittimäiseen oleskeluun 
tarkoitetun terassimaisen 
kompleksin avulla. Tämä 
erikoinen suunnitelma on 
saanut inspiraationsa San-
torinin saarelta.

Yleinen laiva-arkkiteh-
toninen lähestymistapa, eli 
matkustaja-alueiden järjes-
täminen eri kansille ja vyö-
hykkeille, asetti haasteen 
suunnittelutiimille. Liikku-
minen alueiden välillä tuli 
organisoida mahdollisim-
man tehokkaasti sekä mat-
kustajien että miehistön 
liikkumista ajatellen. Täs-
tä syntyi idea tuoda kon-
septiin "People Mover", ns. 
miehittämätön raidealus, 

joka kulkee kiinteää reittiä 
pitkin laivan yleisten alu-
eiden välillä. Tämä tarjoaa 
matkustajille sujuvan ja no-
pean siirtymisen laivan eri 
alueiden välillä mikä ei olisi 
mahdollista järjestää pelkäs-
tään hissien, portaikkojen 
tai muiden perinteisten kul-
kuväylien avulla. Laivan ark-
kitehtuuri eri tilojen välillä 
on taidokkaasti massoiteltu 
ja mallin perusteella alus vai-
kuttaakin kokoonsa nähden 
sirolta ja sutjakalta tulevien 
sukupolvien liikkuvalta elä-
myskeitaalta.

Teksti ja kuvat: 
Meyer Group

Vuoristomainen 
arkkitehtuuri, 
luonto ja kivet 

yhdistävät 
erilaisia 

teemamaailmoja. 

”



LAIVALIIKENTEEN lähitu-
levaisuuden suurin haaste, 
risteilytoimialalle ehkä jo-
pa elinehto, on painaa kas-
vihuonekaasupäästöt kohti 
nollaa tulevalla vuosikym-
menellä. Osaratkaisujen, 
energiataloudellisuuden pa-
rantamisen ja uusien polt-
toaineiden, voidaan nähdä 
olevan eräänlaisessa sym-
bioosissa: paraskaan  laiva 
ei liiku pelkällä pyhällä hen-
gellä, ja uusien polttoainei-
den hinta- ja saatavuushaas-
teet korostavat kulutuksen 
vähentämisen tärkeyttä. 
Polttokennot ovat saaneet 
paljon huomiota osakseen. 
Mikä on niiden rooli yhtä-
lössä?

Käytännössä laivojen 
polttokennoista puhutta-
essa on kyse joko kiinteä-
oksidipolttokennoista (Solid 
Oxide Fuel Cell, SOFC) tai 
protoninvaihtopolttoken-
nosta (Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell, PEM-
FC). SOFC-polttokennot 
tarjoavat nykymoottoreihin 
verrattuna korkean, jopa yli 
60 % sähköhyötysuhteen ja 
käyttävät  polttoaineenaan 
maakaasua, jolla monet lai-
vat jo nyt kulkevat. Toisaalta 
SOFC on hidas ja suhteessa 
ulos saatavaan tehoon suu-
rikokoinen ja painava. 

PEM-POLTTOKENNOLLE ko-
ko ja tehomuutokset eivät 
ole ongelmia. Polttoaineeksi 

se kuitenkin tarvitsee puh-
dasta vetyä, joka puolestaan 
vaatii yli kaksinkertaisesti 
tilaa maakaasuun verrattu-
na. PEM-kennojen hyöty-
suhde on noin 50 %. Polt-
toaineen tilaongelmaan 
yksi mahdollinen ratkaisu 
on vedyn tuottaminen lai-
valla esimerkiksi maakaa-
susta tai metanolista, mutta 
ainakin toistaiseksi hyöty-
suhde alenee merkittävästi 
ja reformointijärjestelmä on 
suurikokoinen. 

POLTTOMOOTTOREIHIN 
verrattuna polttokennoilla 
on useita hyödyllisiä omi-
naisuuksia. Hyviin hyöty-
suhteisiin päästään myös 
osakuormilla ja riippumatta 
järjestelmän koosta. Poltto-
kennot itsessään ovat lähes 
äänettömiä, eikä niistä ai-
heudu tärinää. Ilmansaas-
teiden syntyminen on mi-
nimaalista polttoaineesta 
riippumatta. Matkustaja-
aluksissa pienemmät ko-
nekuilut lisäävät yläkansi-
en tuottavaa tilaa. Lisäksi 
kokonaishyötysuhteen nä-
kökulmasta on positiivista, 
että myös polttokennojen 
hukkalämpö voidaan hyö-
dyntää aluksen lämmöntar-
peen täyttämiseksi. 

Toisaalta, mikäli nykyi-
senkaltaiset tehot ja toimin-
tamatkat halutaan säilyttää, 
tulee  polttokennojärjestel-
mästä suurikokoinen ja pai-

nava. Teho ja hyötysuhde 
myös pienenevät nopeasti 
kennon ikääntyessä, ja tois-
taiseksi järjestelmien elinikä 
on suhteellisen lyhyt. Lisäk-
si muita polttoaineita kuin 
vetyä käytettäessä poltto-
kennon paremmuus ei ole 
itsestäänselvyys, vaan kil-
pailu muiden teknologioi-
den kanssa on kovaa. Mikäli 
polttoaine on hiilipohjainen, 
perustuu kasvihuonekaasu-
päästöjen väheneminen ai-
noastaan parempaan hyöty-
suhteeseen.  

MILLAISEEN laivaan varus-
tajan kannattaisi investoi-
da? Jos ajatellaan laivan 
elinikää, ja IMOn tavoittei-
ta, olisi nyt tilattavan laivan 
kyettävä olemaan elinkaa-
rensa lopussa lähestulkoon 
päästötön. Avainsanaksi 
nousee joustavuus niin eri 
polttoaineille kuin tekno-
logioillekin. Polttokennoille 
lupaa hyvää se, että niiden 
kehityksessä suurta vaihdet-
ta ei ole vielä saatu päälle. 
Edessä on kuitenkin muna 
vai kana -dilemma:  Pidem-
mällä tähtäimellä poltto-
kennojärjestelmän kustan-
nukset ovat todennäköisesti 
verrannolliset nykysystee-
meihin, mutta kehitykseen 
tarvitaan  investointeja ja 
volyymeita. Kuka uskaltaa 
olla ensimmäinen? 

Veikko Ahola

Tulevaisuuden laiva – polttokennojen rooli?
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LARADI edistää suomalaisen 
laivanrakennuksen ja laivan-
rakentajien asiaa tarjoamalla 
mahdollisuuksia verkostoitu-
miseen ja ammatilliseen ke-
hittymiseen, mutta myös mu-
kavaan yhdessä olemiseen ja 
tekemiseen.  Välillä on otettu 
kantaa alaa koskettaviin asi-
oihin julkisuudessakin, mutta 
varsinainen edunvalvonta-
järjestö emme ole. Laradin 
toiminta perustuu jäsenten 
aktiivisuuteen ja vapaaeh-
toisuuteen. Palkattua hen-
kilökuntaa ei ole, vain tili-
toimiston palvelut ostetaan 
ulkopuoliselta. Toimintatapa 
on osoittautunut hyväksi. Ak-
tiiviset jäsenet voivat vaikut-
taa yhdistyksen toimintaan 
osallistumalla tilaisuuksien 
järjestämiseen ja yhdistyksen 
hallintoon.

Laradin näkyvimmät toi-
mintamuodot ovat varsin 

vakiintuneita. Joka toinen 
vuosi järjestetään syyspäi-
vät seminaareineen. Syys-
päivillä teema on yleensä jo-
kin laivatekniikkaan liittyvä 
ajankohtainen teema. Kaiken 
mennessä hyvin syyspäivien 
tuotolla yhdistyksen kassa 
hieman karttuu. Syyspäivien 
väliin jäävinä vuosina kassa-
virta on ulospäin, sillä silloin 
on vuorossa koeponnistus. 
Koeponnistuksessa pää-
osassa on ajan viettäminen 
kollegoitten kanssa jonkin 
mukavan tekemisen paris-
sa. Näiden lisäksi on tehty 
excursioita niin ulkomaille 

kuin kotimaassakin sekä ta-
vattu after work tilaisuuksis-
sa esimerkiksi ravintoloissa ja 
museoissa.

Millaista Laradin toimin-
nan tulisi olla tulevaisuu-
dessa? Tähän kysymykseen 
vastaus tulee jäsenistöltä. 
Jatkuvuuden turvaa vain 
riittävän mielenkiintoinen ja 
houkutteleva toiminta, joka 
palvelee jäsenten tarpeita ja 
houkuttelee uusia sukupol-
via liittymään mukaan. Uu-
det sukupolvet tuovat mu-
kanaan uusia toimintatapoja 
ja toiveita, jotka voivat aluksi 
tuntua konkareista vierail-
ta. Kuitenkin toiminnan jat-
kuvuuden edellytyksenä on 
kyky uusiutua muun yhteis-
kunnan mukana. Laradin en-
simmäinen puoli vuosisataa 
on ollut hieno, tehdään yh-
dessä seuraavista vuosista 
vielä parempia.

Laradin toiminta

19



LARADI RY jäsenistö on kasvanut ta-
saisesti viime vuosina. Juhlavuoteen 
tullessa jäsenistöstä puolet on alle 40 
vuotiaita, suurimman ikäryhmän ollessa 
30-34 vuotiaat. 

Sähköpostiosoitteiden perusteella 
suurin osa jäsenistöstä työskentelee suu-
rissa suunnittelutoimistoissa Foreship, 
Deltamarin ja Elomatic. Toiseksi eniten 
jäsenistöä on telakoilla sisältäen Meyer 
Turku, Helsinki Shipyard sekä Rauma 
Marine Constructions. Seuraavana lis-

talla on laitetoimittajat ja heti perässä 
luokituslaitokset. 

Todettakoon kuitenkin että otanta 
perustuu vain noin puoleen jäsenistöstä 
joilla työnantaja oli pääteltävissä sähkö-
posti osoitteesta.

Suurin osa jäsenistä asuu Turun 
seudulla jossa jäseniä on noin puolet 
enemmän kuin Helsingin seudulla. Pori, 
Tampere ja Vaasa ovat edustettuna mur-
to-osalla Turun ja Helsingin lukemista. 
Muilla alueilla jäseniä oli vain yksittäin.

Laradi Ry:n jäsenistö

20-24: 2.6%

25-29: 8.7%

30-34: 23.5%

35-39: 15.7%40-44: 7.0%

45-49: 7.8%

50-54: 5.2%

55-59: 6.1%

60-64: 4.3%

65-69: 11.3%

70-74: 3.5%

75-79: 3.5%

80-84: 0.9%
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Yhdistysihminen
MINÄ en ole yhdistysihminen. 
Miten ihmeessä olen voinut 
olla juuri tämän yhdistyksen, 
Laradin, hallituksessa yli viisi-
toista vuotta, olematta yhdis-
tysihminen? Koska itsetutkis-
kelu on terapiaa halvempaa, 
niin kokeillaanpa sitä.

Ensimmäinen itseltäni 
löytyvä Laradin hallituksen 
pöytäkirja on vuoden 2005 
tammikuulta. Pöytäkirjassa 
kerrotaan, että ”hallitus eh-
dottaa kokouksessa Matusia-
kin tilalle Arto Toivosta”. Tieto 
lisää tuskaa. Matusiakin tun-
tevat käytännössä kaikki lai-
vanrakentajat. Minua ei tunne 
kukaan. Jostain syystä minut 
kuitenkin lopulta valittiin Lara-
din hallituksen varsinaiseksi jä-
seneksi. Olin tätä ennen toimi-
nut Turun AMK:n Laivakerhon 
edustajana Laradin hallituk-
sessa, niin voitaneen päätel-
lä, että koeajalla minua ei oltu 
diagnosoitu täysin kaheliksi.

MUTTA palataan vielä ajas-
sa vähän taaksepäin. Saatan 
naurahtaa, kun muistelen ta-
pahtumia, jotka johtivat siihen, 
että minusta tuli Laivakerhon 
edustaja Laradin hallitukses-
sa. Vuosi oli varmaan 2003 tai 
2004, kun laivalaboratorion 
päällikkö ilmoitti meille laivan-
rakennuksen opiskelijoille, että 
meidän pitää keskuudestam-
me valita ensin laivakerhon 
puheenjohtaja ja sen jälkeen 
ohjata hänet Laradin hallituk-
sen opiskelijajäseneksi. Huusin 

ensimmäisten joukossa, että 
en aio osallistua kummankaan 
kerhon toimintaan millään ta-
valla, koska en missään tapa-
uksessa halua tulla liitetyksi 
mihinkään hämäräperäiseen 
ammattiliittoon. Eikä kiinnos-
ta. Ei, ei ja ei ikinä.

MINULLE selvitettiin, että olen 
väärässä, ettei Laradi ole am-
mattiliitto. Mikä muuten on va-
le. Eero Mäkinen ja kumppanit 
nimenomaan perustivat Lara-
din 50 vuotta sitten ammatti-
yhdistykseksi. Hyvin nopeas-
ti kuitenkin perustajajäsenten 
mieli muuttui ja Laradista tuli 
nykyisen kaltainen maltillinen 
yhdistys lisäämään laivanra-
kentajien yhteenkuuluvuutta 
ja jakamaan ammatillista tieto-
utta. Ja niin muuttui minunkin 
mieleni ja pian jo myin sievoi-
sella voitolla mainoksia luok-
kakavereiden kanssa Laradin 
Syyspäivä-ohjelmaan.

Ensimmäisistä Laradin hal-
lituksen kokouksista muistan 
elävästi kuinka olin aivan täy-
dellisen pihalla siitä mistä siellä 
puhuttiin. Sekä kokouksissa et-
tä kokousten jälkeen. Luulisin, 
että tämä oli sitä vaihetta, kun 
aloin kiinnostumaan asioista 
oikeasti. Mikä oli tämä möh-
käle, joka oli tullut elämääni 
ja mistä en tajunnut mitään? 
Jari Yli-Tolppa toimi hallituk-
sen sihteerinä ja ainakin Tatu 
Laurila oli jo tuolloin hallituk-
sessa. Kassa oli tyhjä ja yhdes-
sä rukoiltiin, että Syyspäivistä 
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Heini Kiuru
VARAPUHEENJOHTAJA 
Tatu Laurila
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Arto Toivonen
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Päivi Haikkola   
Lauri Kosomaa   
Eero Mäkinen   
Mikko Ilus

LRK:N EDUSTAJA 
Werner Hämäläinen

TURUN AMK:N LAIVA-
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Otto Hiltunen
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Peter Colliander 
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saadaan sen verran riihikuivaa 
että mopo vetää välivuoden. 
Ihmiset olivat sydämellisiä ja 
ystävällisiä, mutta suoraan sa-
noen yhdistyksellä ei muuten 
mennyt erityisen lujaa.

Väittäisin näin jälkeen päin, 
etten edes tuolloin oikeastaan 
tajunnut, että Laradilla ei men-
nyt kovin lujaa. En ollut näh-
nyt muunlaista Laradia. Kaikki 
keskittymiseni meni uuden ih-
mettelyyn. Samaisena vuotena 
2005, kun minut valittiin Lara-
din hallituksen varsinaiseksi jä-
seneksi, mukaan tuli Susanna 
Immonen (ent. Hannula), jonka 
roolia yhdistyksen uuden alun 
sytyttäjänä ei ole syytä vähek-
syä. Susanna on muun muassa 
aloittanut kannatusjäsenhan-
kinnan ja järjestänyt ensimmäi-
sen koeponnistustapahtuman. 

Jari Yli-Tolpan rooli on ollut eri-
tyisen tärkeä yhdistyksen uu-
distumisessa huolimatta siitä, 
mikä on ollut hänen virallinen 
roolinsa kulloinkin. Jari on aina 
ollut Laradin sykkivä sydän ja 
mahdollistaja.

PIAN Laradi alkoi olla eloisam-
massa kunnossa. Hallitukseen 
alkoi tulla nuorempaa väkeä ja 
Jarista tuli puheenjohtaja. Ta-
pahtumia alkoi olla enemmän, 
koska niitä oli varaa järjestää. 
Eero Mäkinen toi kokemuk-
sensa Laradin hallitukseen. 
Opiskelijat saatiin aktivoitua 
toimintaan entistä paremmin 
ja koulujen ja yritysten kans-
sa luotiin hyvät suhteet. Itse-
kin aloin saada hallituksessa 
muitakin vastuita kuin Lara-
din postilokeron tyhjentämisen 

puolen vuoden välein. Hyvät 
asiat seurasivat hyviä asioita.

Huijaanko sitten itseäni kun 
väitän etten ole yhdistysihmi-
nen? En tiedä, mutta onko sillä 
oikeastaan väliä. Jos olisin pi-
tänyt pääni, olisi minulta jää-
nyt väliin monia hienoja asioita 
kuten Laradin uusi raikas vaihe 
Heinin toimiessa puheenjohta-
jana, mistä olen muuten todella 
innostunut ollakseni yhdistys-
denialisti. Ja enpä olisi saanut 
kokea näiden upeiden 50-vuo-
tisjuhlien järjestelyitäkään.

Ehkä tässä vaiheessa olisi 
syytä alkaa huijata muita us-
komaan, että olen yhdistysih-
minen. Muuten nuo potkivat 
minut ulos hallituksesta.

Arto Toivonen
Laradin rahastonhoitaja



LARADI RY:N toimintaa tukee 
tällä hetkellä ennätyksellisen 
suuri joukko kannatusjäsenyri-
tyksiä! Yhdistys ja yhdistyksen 
hallitus on saamastaan tuesta 
erittäin kiitollinen ja pitääkin 
saamaansa kannatusta merk-
kinä, että yhdistyksellemme 
toiminnalle on kysyntää ja toi-
mintamme nähdään arvokkaa-

na sekä lisäarvoa tuottavana. 
Alati kasvava tapahtumien 
kirjo sekä laatu tuo entistä 
enemmän näkyvyyttä kaikil-
le 36 kannatusjäsenellemme.

Kannatusjäsenet saavat 
tällä hetkellä näkyvyyttä yh-
distyksen kaikissa tiedotteis-
sa, joita lähetämme jäsenistöl-
lemme, logon kotisivuillemme 

ohjauksella kannatusjäsenyri-
tyksen omille kotisivuille, sekä 
uutuutena mahdollisuuden jul-
kaista työpaikka ilmoituksia ja 
muita haluamiaan tiedotteita 
Laradi ry:n sosiaalisen median 
kanavissa. Kannatusjäsenet 
saavat myös lähettää edusta-
jiaan yhdistyksen kokouksiin 
sekä tapahtumiin.

Laradi ry:n kannatusjäsenet

LARADI RY:N TOIMINTAA TUKEVAT:
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OHJELMA 5.11.2021

 10:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

 10:30 Juhlaseminaarin avaus ja yhdistyksen
puheenjohtajan tervehdys.

Heini Kiuru
Laradi

Merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinat
tulevaisuudessa

Martin Stopford

Laivanrakennusalan kehitys maailmalla
Laradin 50 vuoden kuluessa.

Eero Mäkinen
Emmanoa

Laivainsinöörien koulutus ja työelämä
Suomessa

Jani Romanoff
Aalto-yliopisto
Lauri Kosomaa
Turku AMK

  12:30 Lounas

  13:30 Tulevaisuuden ratkaisut laivatekniikassa
Keskustelemassa panelistit:

Markus Aarnio  Foreship
Oskar Levander Kongsberg Maritime
Mats Björkendahl Suomen Varustamot
Helena Orädd Väylävirasto

pj. Vesa Marttinen

  15:00 Kahvitauko

Meritekniikan sääntelyn trendit Satu Hänninen
Traficom

Suomen meriteollinen verkosto Elina Andersson
METY

Laradi ry - 50 vuotta. Katsaus menneisiin
vuosiin.

Jari Yli-Tolppa

Laradi ry ja suomalaisten laivainsinöörien
tulevaisuus.

Laradin hallitus

  16:45 Seminaarin päätös

  17:00 Cocktailtilaisuus

  18:00 Gaalaillallinen ja iltaohjelma

 ~ 23:30 Paluukuljetus Turkuun ja Raumalle


