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Havsklustret som traditionell industrigren befinner sig i en förändringsfas. Öppet informationsutbyte, e-post, internet 
och sociala medier medför förändringar i växelverkan mellan människor och i tjänsternas tillgänglighet. Nästa steg är 
Sakernas internet, som sjöfarten inte heller kan undvika att påverkas av. Databehandling och informationsförmedling 
mellan maskinerna förändrar världen så att människans närvaro inte längre ens är nödvändig. 
 
Redan nu har det sagts att om några årtionden förbjuds människor att köra bil eftersom det är alltför farligt då 
maskinerna och automatiken sköter det på ett mycket säkrare sätt. Det är alltså inte att undra på att det ute i världen 
och också här i Finland pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt vars mål är att skapa obemannade fartyg. Fastän 
man inte ännu skulle ha kommit så här långt, kan en allt större del av det arbete som utförs på fartygen utföras på ett 
effektivare sätt på landbacken. 
 
Det finns otaliga detaljer i sjöfarten där smartare teknik eventuellt kunde införas: bland de första sådana kan nämnas 
automatisering av arbetet på kommandobryggan, minskning av fartygens energiförbrukning och utsläppen från fartygen 
samt distansunderhåll och övervakning av fartygsmotorer. Det har beräknats att tack vare industriellt internet kan man 
åstadkomma besparingar på mer än miljon euro per år och fartyg. Detta innebär att de totala potentiella besparingarna 
globalt är över 50 miljoner euro per år. 
 
Vid ingången av 2015 har Helsingfors stad inlett ett näringspolitiskt program MERIT – älykäs meriteollisuus, som handlar 
om smart marinindustri. Projektet understöds av arbets- och näringsministeriet. Projektets syfte är att hjälpa stora och 
små finländska företag inom IT-branschen att hitta sjöfarten och sjöfartsindustrin som kundkrets och därigenom öka 
konkurrenskraften hos branschen.  
 
Bakom projektet ligger den allmänna industriella omvandlingen, som innebär att slutna innovationsmodeller öppnas. 
Enskilda företag blir inte längre framgångsrika ensamma, utan Helsingfors är med och hjälper sjöfartsindustrin i hela 
landet att hitta ny tillväxt genom samarbetet inom sektorn och innovationer. Helsingfors är en av de viktigaste 
havsklusterkoncentrationerna i landet, framför allt inom servicesektorn, vilket innebär att här finns rederier, 
branschförbund, forskning och utveckling samt konstruktion. 
 
I praktiken hjälper projektet MERIT både stora och små företag inom sjöfartsindustrin och IT-branschen att hitta 
varandra, identifiera utmaningarna för sjöfarten och industrin och hitta de möjligheter som IT-branschen kan erbjuda. 
Styrning av skärgårdstrafiken, skärgårdstrafikens effektivitet och energisparande är några områden som innebär klara 
möjligheter för projektet. Mer information om projektet: www.hel.fi/merit 
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