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Lehdistötiedote – Julkaisuvapaa 12.10.2017 klo 9:00 

 

 

Autonomia vyöryy meriliikenteeseen - One Sea kasvaa jo ennen 
tavoiteaikaa  
 

Luotsauspalveluita Suomessa tarjoava yritys Finnpilot Pilotage sekä Suomen lautta- 

ja yhteysalusliikenteen markkinajohtaja Finferries liittyvät One Sea -ekosysteemiin. 

One Sea tuo autonomisen meriliikenteen Itämerelle. Molemmat yhtiöt pyrkivät 

soveltamaan autonomiaan liittyviä teknologioita tulevaisuuden toiminnassaan. One 

Sea -ekosysteemiin liittymällä yritykset pääsevät meriliikenteen autonomian 

edelläkävijöiden joukkoon. 

 

”Meillä oli alun perin tarkoitus kasvattaa ekosysteemin johtamiseen osallistuvien 

edelläkävijäyritysten joukkoa kahden vuoden toiminnan jälkeen 2018. Yritysten 

investointihalu osoittaa sekä autonomisen liikenteen että DIMECCin toimintamallin olevan 

todella kysyttyä markkinoilla. Toivotamme luonnollisesti uudet tulokkaat tervetulleiksi jo 

nyt”, toteaa DIMECCin ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 

tulevaisuudessa laivojen etäluotsauksen Suomessa. Finnpilot Pilotage valmistautuu 

vastaamaan tuohon haasteeseen liittymällä One Sea -ekosysteemiin. Yritys haluaa olla 

kansainvälisesti tunnettu siitä, että se tuo luotsauksen digiaikaan.  

 

”Olemme erittäin innostuneita tästä mahdollisuudesta liittyä mukaan luomaan merenkulun 

tulevaisuutta. Finnpilot tuo One Sea -ekosysteemiin laajaa aluksen käsittelyn ja väyläajon 

tuntemusta, jota millään muulla organisaatiolla Suomessa ei ole. Meillä työskentelee 150 

kokenutta merikapteenia, joiden osaamista voidaan DIMECCin innovaatioalustan kautta 

hyödyntää autonomisen meriliikenteen kehityksessä. Finnpilotin oma tavoite on 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa rakentaa eLuotsaus-konsepti”, kertoo Kari Kosonen, 

Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Finferries operoi Suomen rannikoilla ja sisävesillä, kuljettaen vuosittain 10 miljoonaa 

matkustajaa ja 4 miljoonaa ajoneuvoa. Finferries pyrkii modernisoimaan aluskantaansa ja 

osa tätä tehtävää on sisällyttää uusimmat teknologiat uudisrakennuksiin sekä nykyiseen 

kalustoon. Teknologioiden odotetaan parantavan matkustajaturvallisuutta sekä takaavan 

parhaat mahdolliset palvelut henkilöille, jotka asuvat lauttayhteyksien päässä. Yritys 

keskittyy myös vahvasti ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämiseen.  

 

”One Sea -ekosysteemiin liittyminen oli seuraava luonnollinen askel modernille 

lauttavarustamolle, joka Finferries on. Me toimme ensimmäisenä ympäristöystävällisen, 

sähkökäyttöisen hybridilautan Suomeen ja aluksiamme on myös käytetty AAWA-projektin 

testitoiminnassa. Meille on tärkeää osallistua DIMECC-yhteistyöhön, missä uusinta 

teknologiaa hyödynnetään meriliikenteen turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden 

parantamiseen”, toteaa Mats Rosin, Finferriesin toimitusjohtaja. 
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One Sea -johtoryhmän puheenjohtaja Sauli Eloranta on innoissaan ekosysteemin uusista 

jäsenistä. ”Nämä uudet yhteistyökumppanit edustavat ekosysteemin kannalta merkittäviä 

toimialoja ja tuovat ekosysteemityöskentelyyn uuden ulottuvuuden. On ensiarvoisen 

tärkeää saada mukaan varustamonäkökulma sekä innovatiivinen luotsaajayritys, joka 

tarjoaa inspiroivia testimahdollisuuksia.” 

 

Vuonna 2016 perustettu One Sea -ekosysteemi edustaa poikkeuksellisen edistynyttä 

yhteistyötä, jossa toimialojensa globaalit johtajat edistävät yhteistä tavoitettaan 

itseohjautuvasta meriliikenteestä. Perustajakumppanit ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja 

Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto sekä Wärtsilä. Meriteollisuus Ry on 

tukenut työtä ja TEKES on investoinut ekosysteemiin. One Sea -ekosysteemiä johtaa 

DIMECC Oy. 

 

Lisätiedot:   

 

Päivi Haikkola, ekosysteemijohtaja, DIMECC Oy 040 503 8085, 

paivi.haikkola@dimecc.com   

 

Jukka Merenluoto, ekosysteemijohtaja, DIMECC Oy, +358 40 670 0403, 

jukka.merenluoto@dimecc.com 

 

Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com 

 

Kuvateksti: Finferriesin uusi sähkökäyttöinen hybridilautta Elektra © Finferries 
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Kuvateksti: Finnpilotin uusi luotsivene © Finnpilot Pilotage  

 

 

Autonomisen meriekosysteemin perustajajäsenet:  

 

ABB  

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin sähköistystuotteet, 

robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Asiakkaat 

ovat maailmanlaajuisesti teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. Yli 125-

vuotias ABB on mukana edistämässä teollisuuden digitalisaatiota, energiajärjestelmän 

murrosta ja neljättä teollista vallankumousta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 

132 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 100. www.abb.fi 

  

Cargotec  

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut 

lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet 

Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema 

satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne 

luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 

miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi 

    

  

http://www.abb.fi/
http://www.cargotec.fi/
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Ericsson  

Ericsson on maailman johtava viestintäteknologioiden ja -palvelujen tarjoaja. 

Organisaatiossamme työskentelevät 111 000 ammattilaista toimittavat asiakkaillemme 180 

maahan innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita. Yhdessä rakennamme verkottuneempaa 

tulevaisuutta, jossa kuka tahansa ja mikä tahansa toimiala voi saavuttaa täyden 

potentiaalinsa.  www.ericsson.com 

   

Finferries 

Suomen Lauttaliikenne -konserni, Finferries, on valtion omistama toimija, joka hoitaa sekä 

yhteysalus- että lauttaliikennettä. Konsernissa työskentelee yli 300 henkilöä 44 reitillä 

ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 4 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa 

matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa. Varustamon 

toiminta on ympärivuorokautista ja päivittäinen työ hoidetaan konsernin kolmen arvon 

mukaisesti: turvallisuus, palveluhenkisyys ja kannattavuus. Finferriesin viimeisin 

uudisrakennus, Elektra, on Suomen ensimmäinen hybridilautta, jonka energialähteinä 

toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit. Elektra on osoitus siitä, että 

merenkulun kehittämisessä ympäristön huomioiminen on tänä päivänä vahvasti läsnä. 

www.finferries.fi 

 

Finnpilot Pilotage  

Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävä on merenkulun sujuvuus ja turvallisuus. Työmme ehkäisee 

ympäristöonnettomuuksia. Meillä työskentelee yli 300 luotsauksen ammattilaista. 

Luotsaamme 25 000 kertaa vuodessa 24/7. Palvelemme 32 % meriliikenteestä kaikkiin 

Suomen satamiin yli tuhannella väylällä. Varmistamme asiakkaillemme turvallisimman ja 

laadukkaimman liikkumisen. Haluamme olla kansainvälisesti arvostettu yhtiö, joka tuo 

luotsauksen leidareilta bitteihin. www.finnpilot.fi 

 

Meyer Turku  

Meyer Turku Oy:n telakalla on yli 1 800 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, 

innovatiivisten ja ympäristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten 

rakentamiseen. Meyer Turku on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaisevan 

Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johtavista 

risteilyalusten rakentajista. Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja vuodesta 

1737 alkaen. Yhtiö rakentaa parhaillaan risteilyaluksia TUI Cruises varustamolle. Yhtiön 

tilauskannassa on myös kaksi risteilylaivaa Costa Crociere -varustamolle, Carnival 

Corporationille sekä Royal Caribbean Internationalille. www.meyerturku.fi 

    

Rolls-Royce  

Rolls-Roycen visio on olla markkinajohtaja tehokkaiden voimajärjestelmien toimittajana. 

Sen mahdollistavat tekninen osaamisemme, maailmanlaajuinen verkostomme, vankka 

kokemuksemme teollisten tuotteiden ja teknisten ratkaisujen toimittajana sekä hyvät 

asiakassuhteet. Toimimme viidellä toimialalla: siviili-ilmailu, puolustusilmailu, 

meritekniikka, ydinvoimateollisuus ja voimajärjestelmät. www.rolls-royce.com 

   

  

http://www.ericsson.com/
http://www.finferries.fi/
http://www.finnpilot.fi/
http://www.meyerturku.fi/
http://www.rolls-royce.com/
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Tieto  

Tiedon tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden 

avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on olla 

asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto heidän liiketoimintansa uudistamisessa yhdistämällä 

ohjelmisto- ja palveluosaamisemme yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien 

mahdollisuuksiin. www.tieto.com 

   

Wärtsilä  

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja 

kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä 

maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden 

keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän 

liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 

toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq 

Helsingissä. www.wartsila.com/fi 

    

DIMECC  

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, 

joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen 

tutkimuksen parhaat voimat. DIMECCin asiakkaiden tulokset olivat vuosina 2009-2014 

kaikilla talousmittareilla mitattuna huomattavasti kovempia verrattuna saman toimialan 

muihin yrityksiin. www.dimecc.com 

   

 

http://www.tieto.com/
http://www.wartsila.com/fi
http://www.dimecc.com/

