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TIIVISTELMÄ 

Tässä raportissa tarkastellaan Turun lähivesillä liikkuvien autonomisten lautta-alusten energiaratkaisuja. 
Tavoitteena on vertailla eri koneistovaihtoehtojen teknisiä ratkaisuja, ympäristövaikutuksia, turvallisuutta, 
luotettavuutta sekä investointi- ja käyttökustannuksia. Lisäksi haluttiin antaa suosituksia autonomisten alusten 
energiaratkaisuista kaupunkivesiliikenteessä 

Tutkittavia aluksia olivat ketjukäyttöinen Aurajoen ylittävä lautta ”Föri” ja lähiliikennevesibussi, joka on vielä 
toteutumaton alusprojekti. Förin osalta vertailtiin alkuperäisen dieselmoottorikoneiston energiankulutusta 
lautan modernisointityössä asennettuun uuteen sähkökoneistoon. Tulosten perusteella alkuperäisen Förin 
vuotuinen polttoaineen kulutus oli keskimäärin 7.4 m3, mikä vastaa 76 MWh:n energiamäärää. Peruskorjatun 
Sähköförin liikkumiseen käyttämä energiamäärä oli 46 % pienempi.  

Vesibussin osalta tarkasteltiin neljää vaihtoehtoa: uusiutuvalla polttoaineella toimivaa dieselmoottorikoneistoa, 
biokaasukäyttöistä kipinäsytytteistä polttomoottorikoneistoa, sähköhybridikoneistoa sekä sähkötoimista alusta. 
Dieselkäyttöisiä (uusiutuva dieselpolttoaine) aluksia pidettiin referensseinä, joihin muita vaihtoehtoja verrattiin. 
Sähköhybridivesibussi samoin kuin pelkkä sähkökäyttö tukeutuvat laivassa olevaan akustoon, jota voidaan 
ladata myös alukseen asennettujen aurinkokennojen avulla. 

Hybridialuksella voidaan tarkastelun mukaan saavuttaa parhaimmillaan 26 % polttoainesäästöt ja vastaavasti 
myös päästöjä syntyy samassa suhteessa vähemmän. Täysin sähköllä toimivalla vesibussilla ei päästöjä synny 
lainkaan, jos siinä käytetty sähkö on tuotettu päästöttömästi; esimerkiksi ydinvoiman, tuulen, vesivoiman tai 
aurinkoenergian avulla. Kaasu- ja dieselmoottoreilla varustetut alukset kuluttivat suunnilleen saman määrän 
(massan) polttoainetta. Kaasumoottori todettiin dieselmoottoria paremmaksi kasvihuonekaasujen kannalta, jos 
kaasu valmistetaan jätteestä. Samoin partikkelituotanto oli vähäisempää. Haitallisten aineiden osalta 
kaasumoottorin pakokaasuissa oli dieselmoottoria enemmän rikkiä (jos käytössä on tieliikennelaatuinen 
dieselpolttoaine) ja metaania. Kaupunkialueella vesibussin melu ei todennäköisesti erotu muusta liikenteestä, 
koska se liikkuu nopeusrajoitusten vuoksi hitaasti ja käytettävä moottoriteho on tällöin alhainen. 
Sähkökäyttöiset alukset ovat todennäköisesti hiljaisimpia, koska pakoputkiston aiheuttamaa melua ei esiinny.  

Jos kaasukäyttöinen alus rakennetaan kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettujen normien mukaisesti, tulee 
sen olla yhtä turvallisen kuin dieselkäyttöisen aluksen. Vastaavat lisäturvallisuusmääräykset on laadittu myös 
akkukäytöille. Kaikki koneistoratkaisut ovat toiminnaltaan luotettavia, koska niissä on kaksi erillistä toisistaan 
riippumatonta potkurikoneistoa. Kustannusten kannalta investoinnit kaasualukseen ja sähköhybridialukseen 
ovat korkeammat kuin perinteisessä dieselmoottorialuksessa. Kaasualuksen käyttökustannukset ovat 
polttoaineen hinnan (biokaasu) vuoksi dieselaluksen käyttökustannuksia korkeammat. Sähköhybridialuksen 
käyttökustannukset ovat dieselalusta pienemmät mutta riittämättömät kuolettamaan korkeampia 
hankintakustannuksia. Sähkökäyttöisen aluksen käyttö voi olla taloudellisesti kannattavaa; latausverkon 
investoinneilla voi olla ratkaiseva merkitys.  

Selvityksen suositukset ovat seuraavat: uudentyyppisten kaupunkiliikennealusten nopea yleistyminen vaatii 
julkista tukea, nopeusrajoitukset tulisi korvata ammattiliikenteessä aallonmuodostusrajoituksilla ja laivojen 
käyttämän sähkön verotus tulisi rinnastaa nestemäisiin polttoaineisiin. 
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ESIPUHE 

Tämä raportti on yksi Euroopan Unionin rahoittaman ”ÄlyVESI”-hankkeen tuotos. Hanke on kuvattu lyhyesti 
alla olevassa tekstissä: 

”Älykäs kaupunkivesiliikenne (ÄlyVESI) -hanke on kaupunkien, yritysten sekä korkeakoulujen välinen 
tuotekehitys- ja innovaatioprojekti. Hankkeen tavoitteena on luoda avoin innovaatioalusta, jonka avulla 
tutkitaan, kehitetään ja testataan uutta teknologiaa ja ratkaisuja älykkään kaupunkivesiliikenteen 
kehittämiseksi. Hankkeessa käynnistetään kehitystyö ja innovaatioprosessi, jota jatketaan hankkeen jälkeenkin 
erilaisissa pilotointiprojekteissa ja yritysten omissa tuotekehitysprosesseissa. 

Älykkään kaupunkivesiliikenteen vaihtoehtoisia ratkaisuja ja palveluita kehitetään ja konseptoidaan yhdessä 
Turun, Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa. Lisäksi hankkeessa käynnistetään kehittämisprosessit 
autonomisen matkustajalautan ja älylaiturin toteuttamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan tarkemmin 
autonomisen kaupunkilautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta keskeisimpiä ja haasteellisimpia osa-alueita. 
Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöllä tutkitaan, kehitetään, kokeillaan ja testataan lautan energiaratkaisuja, 
automaatiota, etäoperointia sekä turvallisuusratkaisuja. Tavoitteena on tunnistaa teknologian kehittämisen 
kannalta olennaisimmat ja haasteellisimmat alueet ja pyrkiä löytämään yhdessä yritysten kanssa tapoja näiden 
kehittämiseksi. Hankkeen avulla yritykset voivat kehittää uutta liiketoimintaa meriteknologian ja ICT:n aloilla. 
Hanke vahvistaa tällä tavoin myös kansallista kilpailukykyä. 

Hankkeen tuloksena syntyy uusia TKI-yhteistyön tapoja sekä verkostoja älykkään kaupunkivesiliikenteen ja 
meriteollisuuden kehittämiseksi, uutta osaamista, uusia kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten välisiä 
yhteistoimintamalleja, uusia meri- ja automaatioteknologian ratkaisuja sekä palvelukonsepteja. Tuloksena 
syntyy myös tietoa ja ratkaisuja ketterän, joustavan ja älykkään vesiliikenteen kehittämisestä, älykkään 
kaupunkilautan toteuttamisesta sekä älylaiturin konsepti” (Salokorpi, 2016). 

Hankkeen osatehtävän 2.3, Ympäristöystävälliset energiaratkaisut, tulokset esitetään tässä raportissa. Näistä 
soveltuvia osia on tarkoitus valita myöhemmin tapahtuvan tarkemman tarkastelun, tutkimisen ja testaamisen 
kohteiksi. Tuloksena tästä työstä syntyy tietoa erilaisista energiavaihtoehdoista sekä ratkaisuja älykkään 
matkustaja-aluksen luotettavan käyttövoiman ja etävalvonnan toteuttamiseksi. Tuloksia ennakoidaan voitavan 
käyttää hyödyksi päätöksissä älykkäiden kaupunki- tai muiden matkustajalauttojen käyttövoimasta. 

Älyvesi-hankeen kokonaisbudjetti on 712 529 euroa ja rahoituksesta vastaa pääosin Euroopan Unioni. Rahoitus 
on myönnetty 6Aika-ohjelmasta ja hankkeen kesto on 1.10.2016-31.5.2018. 
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

A  Ampeeri, sähkövirran yksikkö 
Ah  Ampeeritunti, sähkövirran riittoisuus 
C  Akun huipputehon ja energiamäärän suhde 
CAPEX Pääomakustannukset 
CNG  Paineistettu maakaasu 
dB  Desibeli, melun yksikkö 
DC  Tasavirta (sähkö) 
DG  Dieselgeneraattori 
DOD  ”Depth of discharge”, akun purkaussyvyys 
GVB  ”Gemeentevervoerbedrijf”, Amsterdamin kaupungin liikenneyhtiö 
H  Investointikustannus 
h  Tunti, ajan yksikkö 
HVO  Vetykäsitelty kasviöljy 
HFFR  “High frequency reciprocating rig”, moottorin testauslaitteisto 
ICT  Tieto- ja viestintäteknologia 
IMO  Kansainvälinen merenkulkujärjestö 
ISO  Kansainvälinen standardisointijärjestö 
J  Joule, energiamäärän yksikkö 
k  Kilo (etuliite) 
k  Nettotulo 
KHO  Korkein hallinto-oikeus 
kg  Kilogramma, massan yksikkö 
Laeq  Äänitasojen tehollinen keskiarvo 
LFP  Litium-rauta-fosfaatti, akkukemian määritelmä 
LTO  Litium-titanaatti, akkukemian määritelmä 
M  Mega (etuliite) 
m  Metri, pituuden yksikkö 
MSC  Kasainvälisen merenkulkujärjestön turvallisuuskomitea 
NMC  Litium-nikkeli-magaani-koboltti-oksidi, akkukemian määritelmä 
Nm3  Normaalikuutiometri 
NOx  Typen oksidit 
NPV  Investoinnin nettonykyarvo 
N2O   Dityppioksidi 
OPEX  Käyttökustannukset 
p  Piko (etuliite) 
Pa  Pascal, paineen yksikkö 
S  Siemens, sähkönjohtavuuden yksikkö 
s  Solmu, nopeuden yksikkö  
SCR  Valikoiva katalyyttinen pelkistys 
T  Aika 
TKI  Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta 
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V  Voltti, sähköjännitteen yksikkö 
v  Vuosi, ajan yksikkö 
W  Watti, tehon yksikkö 
Wh  Wattitunti, energiamäärän yksikkö 

ρ  korkointensiteetti 
µ  Mikro (etuliite) 

%  Prosentti 
% (m/m) Massaosuus prosentteina 
% (V/V) Tilavuusosuus prosentteina 
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1. JOHDANTO 

Turun kaupungin keskustan halkaisee Aurajoki. Liikenne joen yli kulkee pääosin siltoja pitkin mutta 
alajuoksulla on laivaliikennettä, joka ei mahdu siltojen alle. Joen ylitys alajuoksulla on järjestetty lautan avulla. 
Kaupunkirakentamisen painopiste Turussa on siirtymässä kohti merta, joten tarve joen ylittäville 
lisälauttayhteyksille lisääntyy.  

Aurajoen yhtyessä mereen alkaa laaja saaristoalue, joka jatkuu yhtenäisenä Ahvenanmaalle saakka. Monet 
merialueen suurimmista saarista ovat ympärivuotisesti asuttuja. Rakentaminen erityisesti Turun lähisaariin, 
Hirvensaloon ja Satavaan, on intensiivistä ja liikennepaine saariin johtavalla sillalla lisääntyy. Näistä syistä 
saarien katsotaan olevan potentiaalinen kohde myös vesibussiliikenteelle. Hirvensalon ja mantereen välisen 
Pitkänsalmen vesiliikenne palvelisi myös mantereen puoleisia asumiskeskittymiä. Vesibussiliikenne voi 
edistää myös Kulhon saaren käyttöä, koska sieltä puuttuu siltayhteys (Kuva 12). 

Kolmas lähisaari – Ruissalo – on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde, jossa on mahdollista harrastaa 
liikuntaa, retkeilyä luonnonsuojelualueella, kulttuuria, lomanviettoa ym. aktiviteettejä. Lisäksi Ruissalossa on 
rakennettua kulttuuriympäristöä sekä kasvitieteellinen puutarha. Vuonna 2017 vesibussi liikennöi Ruissaloon 
ja liikenne todennäköisesti jatkuu myös vuonna 2018. Alukseen oli mahdollista ottaa mukaan myös 
polkupyöriä ja tämä laivareitti saavutti laajan suosion. Vesibussiliikennettä tullaan laajentamaan myös 
Hirvensalon pohjoisosaan. 

Tässä selvityksessä on tarkoituksena kerätä tietoa, jonka perusteella voidaan valita kaupunkiliikenteeseen 
tarkoitettuun alukseen ympäristön, turvallisuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta paras 
koneistovaihtoehto. Selvitys on case-tutkimus, jonka kohteena on Aurajoessa toimiva lossi ja toisena 
vaihtoehtona lähisaariin suunniteltu vesibussiliikenne.  

Raportin toinen luku käsittelee laajemmin eurooppalaista vesibussiliikennettä ja sen tulevia näkymiä. 
Kolmannessa luvussa esitellään aiemmin mainitut kaksi-alusta: joen poikki liikennöivää ketjuvetoinen Föri ja 
hypoteettinen vesibussi, jonka oletetaan liikennöivä Turun kaupungin kahteen lähisaareen; Ruissaloon ja 
Satavaan. Raportin neljäs luku pureutuu alusten energian kulutukseen ja vesibussin osalta valittuihin 
vaihtoehtoisin energianlähteisiin. Viidennessä luvussa tarkastellaan vesibussin eri koneistovaihtoehtoja, jotka 
määräytyvät edellä valittuja energianlähteiden perusteella. Kuudes luku käsittelee edellisten valintojen 
aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Näkökulma on valittu siten, että tarkastelussa arvioidaan eri 
koneistovaihtoehtojen aiheuttamien ympäristökuormituksen eroja. Seitsemäs luku puolestaan käsittelee 
koneistojen turvallisuus- ja luotettavuusnäkökulmia sekä energian toimitusvarmuutta. Kahdeksannessa luvussa 
perehdytään talouskysymyksiin ja analysoidaan eri koneistovaihtoehtojen investointinäkökulmia. Yhdeksäs 
luku tarkastelee koneistojen etävalvontaa ja –ohjausta. Kymmenennessä luvussa kootaan selvityksen tulokset 
yhteen ja annetaan suosituksia jatkotoimenpiteiksi.  

Selvityksessä on rajoitteita. Kaupunkiliikenteeseen tarkoitetut alukset ovat pienikokoisia ja koko sulkee pois 
osan energiavaihtoehdoista. Kaupunkivesiliikenteessä pyritään korkealuokkaiseen elinympäristöön ja tämän 
vuoksi tarkastellaan vain korkealuokkaisia energianlähteitä. Alus liikennöi vain avovedessä; tällä oletuksella 
voidaan rajoittaa olennaisesti energian kulutusta.  
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2. KOTIMAISET JA EUROOPPALAISET VESIBUSSIT 

2.1. YLEISTÄ KAUPUNKIEN VESILIIKENTEESTÄ 

Tutkimuksessa lähdettiin tarkastelemaan merkittäviä suomalaisia vesiliikennekaupunkeja sekä muutamia 
Pohjois-Eurooppalaisia kaupunkeja, joissa on merkittävää vesiliikennettä. Vesibusseista kiinnosti eniten niiden 
käyttämä propulsiokoneisto, kaluston modernisuus ja ikä, sekä vesiliikenteen mahdollisuudet olla korvattavissa 
autonomisella aluksella. 

2.2. KOTIMAINEN VESIBUSSIKANTA 

Suomalainen vesibussi- ja lauttaliikenne kaupungeissa on usein varsin ikääntynyttä. Esimerkiksi Helsingissä 
vesibussin mediaani-ikä on 36 vuotta ollen rakennettu vuonna 1982. Mediaani on parempi iän ilmoittamistapa, 
koska keskiarvossa vaikuttaisi liikaa useat 70-100 vuotiaat ”museoalukset”. Vesibussien korkeaa 
keskimääräistä ikää voi perustella sekä sosiaalihistoriallisilla seikoilla, että yhteiskunnan talouteen ja 
taloushistoriaan liittyvillä seikoilla. Turun historiasta voi löytää vesibussien nousukausia sekä 1940-luvun 
lopulta, että 1960-luvulta. Lieneekö kummassakin takana historiallisia tekijöitä, ensimmäisessä sodan 
päättymisen jälkeinen aika ja jälkimmäisessä suurien ikäluokkien aikuistuminen ja perheitten perustaminen. 
Kuusikymmen-luvun perhe eli vielä suhteellisen rajoitettua elämää taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi, 
mutta vapaa-ajan lisääntyminen ja hidas vaurastuminen veivät perheitä kaupungeista lähivesistöille. Perheiden 
yhä vaurastuessa 1970-1980-luvuilla vesibussiliikenteen sammuttajaksi tuli omat kesämökit ja veneet. Ohessa 
kuvaus vesibussiliikenteen lyhyestä historiasta: 

Vaan sellaisia matalien siltojen alta pääseviä vesibusseja, joilla on päivittäiset aikatauluvuorot, ei aikoihin 
Aurajoella ole enää nähty. Menneinä vuosina Aurasillan luota lähti useita vesibusseja aikataulunmukaisille 
päivävuoroille kuten Naantaliin, Uuteenkaupunkiin ja Nauvoon. Puhumattakaan kaupungin retkeilysaariin 
Vepsään, Maisaareen, Pähkinäisiin, jopa Nötöseen. 

Sanaa vesibussi alettiin käyttää Suomessa ensi kerran, kun Laiva Oy Matkailu hankki kesällä 1949 
Hopealinjalleen ensimmäisen vesibussinsa, 28 matkustajapaikan Vanajan. Aikaisemmin näitä suurehkoja 
veneitä kutsuttiin höyrypursiksi ja matkustajamoottorialuksiksi. 

Turussa on toiminut useitakin vesibussifirmoja, joista vanhin oli vuonna 1948 perustettu Matkailu ja Kuljetus 
Oy. Sillä oli 1960-luvun vesiliikenteen kulta-aikoina monopoliasema Turussa ja eniten vesibusseja. 
Legendaariseksi yltänyt turkulaisyhtiö lopetti toimintansa syksyllä 1994.( TS 6.8. 2008) 

Yhä vielä tänäkin päivänä on nähtävissä 1960-luvun vesibussiliikenteen nousukausi, siltä ajalta on 
huomattavasti vesibusseja liikenteessä. Vesibussien korkeaan ikään vaikuttaa luonnollisesti myös ilmastolliset 
erityispiirteemme joka lyhentää aktiivisen toimintakauden varsin lyhyeksi. Mikäli aluksilla on tehty 
peruskorjauksia, kuten useimmissa on, on alusten propulsiojärjestelmä jätetty alkuperäisen mukaiseksi – 
korkeintaan vaihdettu voimanlähde uuteen vastaavaan tai vastaavaan uudempaan käytettyyn moottoriin. 
Taloudellisesti ei ole kannattavaa muuttaa vanhaa alusta uudelle moottorityypille. Voidaan sanoa, että lähes 
sataprosenttisesti vesibussit kulkevat yhä jollakin fossiilisella polttoaineella. Matkailijoiden määrän kasvu 
saattaa lähitulevaisuudessa nostaa vesibussien määrää. Yhdistettynä samanaikaisesti kiristyville 
päästönormeille (typen ja rikin oksidit) , lienee mahdollista odottaa näkevämme tulevaisuudessa 
vesibussiliikenteessä enemmän uusia aluksia joissa on päästöttömät tai lähes päästöttömät voimanlähteet. 
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Varsinkin sähkömoottorit, diesel-sähköhybriditkoneistot ja erilaiset kaasukäyttöiset voimanlähteet tulevat 
kysymykseen valittaessa tulevien alusten moottoreita. 

Helsingissä toimii viisi merkittävämpää vesiliikenne-yhtiötä, joilla on omistuksessaan tai operoitavanaan 33 
alusta. Helsingin vesiliikenne jakautuu kahteen päätoimintaan, asuttujen lähisaarien päivittäisliikenne ja 
erilaiset turisteille tarkoitetut risteilyt. Useilla yhtiöillä on myös toiminnassaan mukana alusten vuokraus 
charter-käyttöön. Alusten koot vaihtelevat 20-metrisestä vesibussista Suomenlinnan lauttaan ja vanhoihin 
saaristolaislaivoihin kuten m/s J.L. Runeberg 

 

Kuva 1. JT-Line Oy:n reittikartasto 

   

Kuva 2. Helsingissä toimivia aluksia, vasemmalta, m/s Suomenlinna II, m/s J.L. Runeberg, m/s 
Amiraali 

Espoossa toimii kaksi vesiliikenneyritystä. Näillä kahdella yhtiöllä on yhteensä 7 alusta. Alusten pääasiallinen 
käyttö on mahdollistaa kulkeminen kaupungin ulkoilusaarille. Alukset ovat n. 20-metrisiä. 

Tampereen vesiliikennettä hallitsee yhtiö nimeltään Hopealinjat. Hopealinjalla on 7 alusta, jotka ovat kooltaan 
20:stä metristä ylöspäin ja suurimmat voivat ottaa yli 200 matkustajaa. Alusten pääasiallinen käyttö on 
erilaisten risteilyjen tarjoaminen. 
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Kuva 3. Hopealinjan aluksia, vasemmalta s/s Tarjanne, m/s Silver Moon, m/s Ratina 

Turussa toimii useita yksittäisiä vesiliikennetoimijoita, joilla useimmilla on vain yksi alus. Alukset toimivat 
charter/risteily periaatteella, joihinkin on sisällytetty ohjelmaa esimerkiksi päivällinen. Vanhimpia aluksia ovat 
s/s Ukkopekka ja m/s Rudolfina, jotka molemmat järjestävät risteilytoimintaa. Lisäksi Aurajoesta lähtevät 
alukset ovat mm. Jokke Jokilautta (uiva ravintolalautta vain joessa), Pikkuföri, m/s Lily, m/s Marina ja m/s 
Janina. Osa aluksista mahdollistaa Turun ulkoilusaarissa käymisen.  

    

Kuva 4. Turussa toimivia aluksia, vasemmalta s/s Ukkopekka, m/s Rudolfiina ja Föri 

Erikoisuutena Turussa on jokilautta Föri, joka ajaa non-stop Aurajoen yli joen alajuoksulla. Föri on lautan 
virallinen nimi, joka tulee joko ruotsin sanoista ”färja” tai englannin ”ferry” eli lautta. Sitä ennen siitä on 
käytetty virallisissa papereissa nimiä ”Wächtergrändens färja”, ”Aurajoen lautta” tai ”Jokilautta”. Mitään näistä 
nimistä ei ole koskaan maalattu aluksen kylkeen, mutta nykyään ohjaamon katolla lukee Föri.  Joki on Förin 
ylityskohdalla ainoastaan 80 m:n levyinen. Alus ottaa kyytiinsä jalankulkijoiden lisäksi polkupyöräilijöitä. Föri 
on valmistunut vuonna 1903 ja se otettiin käyttöön vuonna 1904. Se onkin Suomen vanhin jokapäiväisessä 
ammattiliikenteessä oleva kulkuneuvo. Föriin mahtuu kerrallaan maksimissaan 75 matkustajaa. Föriä 
tarkastellaan lisää myöhemmin tässä esityksessä. 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://www.napsu.fi/files/images/T/10-06-14--18-15-55--Turku.preview.jpg&imgrefurl=https://www.napsu.fi/matkailu/matkakuvat/1324/10-06-14--18-15-55--Turku&docid=Hy_EjJm7YhQhDM&tbnid=PZL6sIBqbZkr0M:&vet=10ahUKEwjp1qqCtqXaAhXBKJoKHadPBRIQMwhZKBswGw..i&w=610&h=434&itg=1&bih=774&biw=1641&q=ss%20ukkopekka&ved=0ahUKEwjp1qqCtqXaAhXBKJoKHadPBRIQMwhZKBswGw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJov6xtqXaAhWEA5oKHUszB-0QjRx6BAgAEAU&url=http://matkallamaailmalla.fi/saaristoon.html&psig=AOvVaw15Anxz2t51hSnPqegavoNG&ust=1523096357810877
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT-q2Jt6XaAhVmCZoKHb8vDgcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.turku.fi/uutinen/2016-07-01_toispual-vai-talpual-foria-voi-nyt-seurata-reaaliajassa-netissa&psig=AOvVaw3bRgfLyvaRZAnU6-LRhvjq&ust=1523096520330415
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Kuva 5.  Förin reitti Aurajoen yli 

2.3. ULKOMAISET VESIBUSSIKAUPUNGIT  

Tukholman kaupungin sisäinen vesiliikenne on hyvin Helsingin vesiliikenteen kaltainen. Osaa liikennöinnistä 
hallitsee Tukholman kaupunki, ja osa liikennöinnistä toimii yksityisten yritysten toimesta. Alukset ovat 20-40 
metrisiä, ja valtaosin vuokrattavissa charter-käyttöön. Pääasiallinen käyttö on turistien kiertoajelujen 
järjestäminen vakioreiteillä. 

Pietarissa löytyy useita turisteille suunnattuja vesubussipalveluita. Matkustaja voi jopa päästä aitoon 70-luvun 
sosialistitunnelmaan matkustaessaan vanhalla neuvosto-aikaisella vesibussilla, joita oli Suomessa 70-80 
luvulla järviliikenteessä. Turistiyhtiöitä on monia, mm. Aqua Excurs, Astra Marine, Driver, St Petersburgh 
river tram, Neptun ja monia muita. 

Utrecht on varsin tavallinen Hollantilainen kaupunki, jossa on paljon vesistökanavia. Kokonaisuudessaan 
Hollannissa arvioidaan olevan pelkästään sisämaan lauttaliikenteessä yli 300 lauttaa tai vastaavaa 
vesikulkuneuvoa. Utrechtissa on yksi suurempi toimija, jolla turistikäyttöön tarkoitettuja vesibusseja on 
kahdeksan kappaletta. 

Amsterdamissa on tavalliselle turisteille suunnatun vesibussiliikenteen lisäksi oma erityispiirteensä, kaupungin 
läpi virtaavan Ij-joen ylittävät jokilautat. Lauttoja operoi paikallinen julkinen liikenneyhtiö GVB 
(Gemeentevervoerbedrijf). Jokilautat ovat kokoluokaltaan 34m x 9m ja ne pystyvät ottamaan 400 matkustajaa. 
Reittejä joen yli on 9 kappaletta ja niiden pituudet ovat 300-1500 metriä. Alusten nopeus vaihtelee reiteillä 
liikenteen mukaan, maksiminopeutena noin 20 km/h. 
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Kuva 6. Amsterdamin liikenneyhtiö GVB:n lauttareittejä 

Lähtökohtaisesti voisi kuvitella, että GVB:n lauttaverkosto olisi hedelmällinen kohde mietittäessä 
sijoituspaikkaa autonomisten alusten sijoittamiselle suuremmassa mittakaavassa. Todellisuudessa 
mahdollisuuksia on huonosti. Vallitseva vesiliikenne joessa on hyvin vilkasta (Maaliskuu 2018) ja vakiintunut 
käytäntö näyttää olevan sellainen, että joen suuntaisesti kulkevat alukset ovat etuajo-oikeutettuja. Pysyäkseen 
joustavassa liikkeessä, lauttoja operoidaan kuten pieniä moottoriveneitä. Lautta mutkittelee jokiliikenteen 
välissä väistäen muuta liikennettä, pyrkien samalla mahdollisimman nopean joen ylityksen. Lauttojen 
propulsiojärjestelmä (kääntyvät potkurilaitteet aluksen kummassakin päässä) mahdollistavaa nopeat 
käännökset. Lauttoja GVB:llä on liikenteessä 17 kappaletta, joista 2 (numerot 60 ja 61) ovat Holland 
Shipyards:in vuonna 2016 valmistamia hybridilauttoja. 

 

 

Kuva 7. GVB:n lautta  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7tYmP7ejZAhVhYJoKHYsJBbcQjRwIBg&url=http://www.amsterdamtips.com/tips/amsterdam-ferry-services.php&psig=AOvVaw0SvwGWEYaFq4EzqzTruIu_&ust=1521014859936708
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxtCI7OjZAhWDAJoKHR_xAeQQjRwIBg&url=http://www.holland-shipyards.com/news/60/gvb-contracts-holland-shipyards-to-build-state-of-the-art-hybrid-ferry-for-amsterdam.html&psig=AOvVaw0SvwGWEYaFq4EzqzTruIu_&ust=1521014859936708
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2.4. VESIBUSSIEN JA KAUPUNKILAUTTOJEN PROPULSIOJÄRJESTELMÄT 

Lähes kaikki käsiteltyjen kaupunkien vesibussit ja kaupunkilautat käyttävät moottoreinaan dieselmoottoreita. 
Tähän kappaleeseen on kerätty muutamia poikkeuksia, joita vesiliikenneyhtiöt ovat ottaneet käyttöön. Föri, 
joka operoi Turussa, käyttää propulsiovoimanaan sähkömoottoreita. Föristä on kattavampi selitys aiemmassa 
kappaleessa. 

Holland Shipyardin valmistamat 2 lauttaa (Amsterdam GVB malli 2016, lautat Nro 60 ja 61) ovat 
kokoluokaltaan samanlaisia kuin muut aiemmat GVB:n kaupunkilautat. Lautat ovat normaalissa 
lauttaliikenteessä nykyään. Erona aiempiin lauttoihin on alusten Hybridikoneisto. Suunnittelun lähtökohtina oli 
seuraavat seikat: 

• Koko 33.60 x 9.00 m, syväys 1,66 m 
• Matkustajakapasiteetti 410 henkilöä 
• Potkureina sähkömoottorilla varustetut Azimuth-ruoripotkurit, yksi aluksen kummassakin päässä 
• Sähkömoottorien teho 250 kW, dieselgeneraattoreiden teho 133 kW, lisänä akustot hybridikäyttöä 

varten 
• Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä 

Lyhyen aluksiin tutustumisen perusteella voisi päätellä, että kaikin osin tilaajan tavoitteet eivät ole täyttyneet. 
Dieselmoottorien käyttö on havaittavissa lähes koko operoinnin ajan. Laivahenkilöstöltä kysyttäessä 
informaatiota koneiston toimivuudesta, mitään tietoa ei haluttu antaa. Toisen lautan ohjaajalta sai sen kuvan 
että ”realismi ei kohdannut suunnitelmia”. Hybridilautan henkilömääräksi oli rajoitettu 310, kun GVB oli alun 
perin ilmoittanut tavoitteeksi 410 henkilöä. 

 

 

Kuva 8. Holland Shipyards:n valmistama IJveer 60 hybridilautta  
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GVB on julkistanut seuraavan lauttasarjansa ”Next generation” 2025” suunnittelun lähtökohdat: 

• Suunnittelutyön on saanut tehtäväkseen suunnittelutoimisto C-Job 
• Yhtenä vaikuttimena on lähivuosina kiristyvät päästönormit 
• Lautoista tulee täysin saasteettomia 
• Lauttojen käyttövoima tulee olemaan 100% sähkö 
• Lauttojen akustot ladataan lastauksien ja matkustajien poistumisen aikana 
• Lautoille tulee lisäksi dieselgeneraattorit mahdollistamaan ”ei tavanomaiset kuljetukset” esimerkiksi 

matkat telakalle 
• Aikataulusta ei ole tiedossa olevia julkaisuja, C-Job ei ole myöskään kommentoinut aikataulutavoitetta. 

 

Kuva 9. Tulevaisuuden GVB kaupunkilautta 

Uusi maantielautta Elektra ei täysin täytä kaupunkiliikenteelle asetettuja määritteitä, on se otettu mukaan 
erilaisena energiaratkaisuna. Elektra on aloittanut toimintansa kesällä 2017 ja operoi Paraisten ja Nauvon 
välistä reittiä. Reitin pituus on 1,6 km. Alus toimii sähkömoottoreilla, ja tavoitteena on, että alus ehtii 5-6 
minuutissa lataamaan tarvittavan sähkövarauksen reittiä varten. Häiriötilanteita varten aluksella on myös 
dieselmoottorit. Aluksen suunnittelussa otettiin huomioon tarvittava infrastruktuuri vahvistamalla 
laiturialueiden sähköverkkoa. Elektran tekniset tiedot ovat seuraavat: 

• Kokonaispituus   97.92 m 
• Leveys, mallattu  15.20 m 
• Syväys       5.55 m 
• Kaistapituus (5 kaistaa)     450 m 
• Matkustajat ja miehistö     375 
• Autoja        90 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi22ZbQ7ejZAhUFKpoKHYRVDp0QjRwIBg&url=https://c-job.com/future-proof-ferries-gvb/&psig=AOvVaw0SvwGWEYaFq4EzqzTruIu_&ust=1521014859936708
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• Kuollut paino   525 tonnia 
• Propulsioteho   2*900 kW 
• Akkukapasiteetti  1 MWh 
• Dieselgeneraattoriteho  3*420 kW 

 

Kuva 10. Maantielautta Elektra 

  



TUAMK      17    2018-05-29 

3. TARKASTELTAVAT ALUKSET 

3.1. KAUPUNKILAUTTA 

Tässä energiaselvityksessä tarkastellaan kahta eri alustyyppiä, joista ensimmäinen on Aurajoen ylittämiseen 
tarkoitettu hidaskulkuinen lautta-alus (kuva 11). Alus on nimetty ”Föriksi” ja se liikkuu kettinkivetoisena joen 
yli kahteen suuntaan kääntymättä (edestakaisin).  Lautan historiatiedot ja päämitat ovat seuraavat (Turun 
Kiinteistöliikelaitos, 2016): 

• Valmistusvuosi      1903 
• Modernisoitu ja samalla muutettu sähkökäyttöiseksi  2017 
• Suurin matkustajamäärä     75 henkilöä 
• Joen ylitysmatkan pituus     n. 80 m 
• Pituus       16.8 m 
• Leveys       5.7 m 
• Syväys       0.8 m 
• Nopeus        1.0 m/s (2.0 s) 
• Moottoriteho (dieselkäyttöisenä)    2 moottoria, 55 kW/moottori 

Kuva 11. Kaupunkilautta Föri 
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Kuva 12. Vesibussin reitti (pohjakartta: Paikkatietoikkuna, 2016a)  

46 km/h 

22 km/h 
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3.2. VESIBUSSI 

Toinen tarkasteltava alus, jota ei ole rakennettu, on tarkoitettu liikennöimään Aurajoen alajuoksulta Turun 
lähisaarille. Suunnitellut reitit näkyvät Kuvassa 12. Vesibussin liikkuminen on suunniteltu sellaiseksi, että 
alus poikkeaa usein vastarannalla. Tällöin se pystyy palvelemaan matkustajia maaliikenteestä poikkeavalla 
tavalla. Vesibussi käy myös Kulhon saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä talvista jäätietä lukuun ottamatta. 

Energiaselvityksessä käytetään referenssialuksena Bianucci & al (2015) raportoimaa alusta, jonka rungon 
muotoa ja tehontarvearviota on hyödynnetty tässä raportissa. Vesibussin oletetut matkustajat ovat 
työmatkalaisia, huvimatkalaisia ja turisteja. Aluksen tilat on suunniteltu soveltuviksi polkupyöräilijöille, 
pyörätuolien käyttäjille sekä lastenvaunuille. Aluksella on WC:n lisäksi kahvila, jotta kevyen aamiaisen 
nauttiminen ja lehtien lukeminen olisi mahdollista työmatkan aikana. Työskentely vesibussissa on 
suunniteltu tapahtuvaksi langattomien viestiyhteyksien avulla. Vesibussin yleisjärjestely on esitetty 
Kuvassa 13. 

Aluksen tekniset tiedot suunnittelusyväydellä ovat seuraavat: 
• Uppouma    49.7 tonnia 
• Vesilinjapituus    24.1 m 
• Vesilinjaleveys    4.74 m 
• Syväys     1.28 m 
• Matkanopeus     5.6 m/s (11.0 solmua) 
• Moottoriteho yhteensä   236 kW (kaksi moottoria) 
• Apumoottorin sähköteho  20 kW 
• Matkustajat    58 
• Miehistö    2 
• Pyörätuolit    2 
• Polkupyörät    7 
• Keulapotkurin teho (hydraulinen) 33 kW 
• Polttoainekapasiteetti   4.0 m3 
• Makeavesisäiliö   2.5 m3 
• Jätevesisäiliö    2.5 m3 
• Rakennusmateriaali   Alumiini 

Tehontarpeen ja päästöjen minimoimiseksi aluksen runkomuoto on pitkä ja hoikka (Kuva 14). Vaikka 
lyhyempi ja leveämpi alus olisi ketterämpi usein toistuvissa laituroinneissa, alhainen kulkuvastus katsottu 
ensisijaiseksi tavoitteeksi. Aluksen käsiteltävyyttä kuitenkin parantaa kaksi erillistä voimalinjaa sekä 
keulaohjauspotkuri. Referenssialukseen nähden runkomuotoa on muokattu siten, että runko on leveämpi 
vesilinjan yläpuolella, jolloin sisätilat on voitu suunnitella avarammiksi.  



    
 

 

Kuva 13. Vesibussin yleisjärjestelypiirustus (Mariana Pereis, 2017) 
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Kuva 14. Vesibussin rungon linjapiirustus (Mariana Pereis, 2017) 
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4. ALUSTEN ENERGIANKULUTUS JA VAIHTOEHTOISET ENERGIAN LÄHTEET 

4.1. KAUPUNKILAUTAN ENERGIANKULUTUS 

Förin energiankulutuksen arviointi perustuu tilastotietoihin sekä modernisoidun aluksen mitattuun 
sähkönkulutukseen. Aiemmin Förissä oli kaksi dieselmoottoria, joita käytettiin vuoropäivinä. Vuotuinen 
polttoaineen kulutus näkyy Taulukossa 1. Keskimääräiseksi polttoaineen kulutukseksi saadaan 7.36 m3 
vuodessa. Polttoaineen kulutus operointiaikana (Föri liikenteessä) voidaan arvioida seuraavista 
lähtötiedoista (Aalto, 2016): 

• Toimintajakso kesäkaudella:   1.5. – Turun päivä 
• Toimintajakso talvikaudella:  Turun päivän jälkeinen maanantai – 30.4. 
• Toiminta-aika kesäkaudella:  Klo. 6.15 -23.00 
• Toiminta-aika talvikaudella:   Klo. 6.15 -21.00 
• Matkojen lukumäärä kesäkaudella: Noin 400 yhdensuuntaista matkaa vuorokaudessa 
• Matkojen lukumäärä talvikaudella:  Noin 340 yhdensuuntaista matkaa vuorokaudessa 
• Yhden ylityksen kestoaika:   Noin 1.5-2 minuuttia (valitaan minuutti ja 45 sekuntia) 

Viimeisestä sarakkeesta nähdään, että Förin polttoaineen kulutus on erittäin alhainen; 1-2 litraa tunnissa, ja 
että käynnissä olevan dieselmoottorin kuormitusaste on erittäin matala. Aluksessa aiemmin käytetyn 
Valmet-dieselmoottorin kulutukseksi joutokäynnillä (Förin seisoessa) voidaan arvioida noin yksi litra 
tunnissa. Kokonaisuudessaan dieselaluksen ostetun polttoaineen energiasisältö oli 75.5 MWh vuodessa. 

Laskelmassa on otettu huomioon: 

• Karkausvuoden (2012):   Pituus 366 vuorokautta  
• Förin vuositelakointiaika:    2 viikkoa vuodessa 
• Aurajoen jääsillan käyttö (2011 ja 2014): Em. vuosia ei ole huomioitu polttoaineen 

  tuntikulutuslaskelmassa 
• Polttoaineen alempi lämpöarvo:   42.7 MJ/kg 
• Polttoaineen tiheys (kesälaatu):   835 kg/m3 

Näillä lähtöarvoilla saadan Förin polttoaineen kulutukseksi: 1,17 kg/h, kulutetun polttoaineen lämpötehoksi 
13,8 kW ja vuotuiseksi energiankulutukseksi 75,5 MWh. 

Nykyisin Förissä on sähkökäyttö, jolloin aluksen akustoa ladataan maasyötön avulla yöaikana. Kun alus on 
laiturissa, sähkövirtaa kuluu talviaikana myös aluksen lämmittämiseen. Förin akustoja kuormittaa 
liikkumisen aikana ohjaamon lämmitys- tai jäähdytystarve. Muita kuluttajia ovat valaistus, automaatio, 
hälytysjärjestelmät ym.  

Liikkumiseen tarvittavan tehon arviointi perustuu heinäkuu 2017 mittaustulokseen, koska silloin 
kuukauden keskilämpötila Turussa – tai tarkemmin määriteltynä Kaarinan Yltöisten mittauspaikalla - oli 
15,7 °C (Ilmatieteen laitos, 2017).  Oletettavasti jäähdytyksen sekä ilmastoinnin tarve Förissä oli tällöin 
vähäinen ja pääosa sähköstä kului aluksen liikkumiseen. Muiden kuluttajien tehontarve on tässä 
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tarkastelussa arvioitu 0.7 kW:n suuruiseksi. Maasyötön kautta siirretyn energian määräksi mitattiin 
heinäkuussa 1426 kWh. Aiempien lähtötietojen perusteelle Förin matka-ajaksi saadaan 362 tuntia, 
liikennöintiajaksi 519 tuntia ja seisonta-ajaksi 157 tuntia. Sähköjärjestelmän hyötysuhteita voidaan arvioida 
seuraavasti: 

• Akustojen hyötysuhde (lataus ja purku yhdistettynä)  98 % 
• Akkulaturit       99 % 
• Sähkömoottorin vaihtosuuntaaja    99 % 
• Sähkömoottori ja alennusvaihde   95 % 
• Aluksen sähköverkon sisäiset häviöt   99 % 

Näin laskien saadaan Förin tehontarpeeksi ketjupyörällä 2.6 kW (ketjupyörä vetää kettinkiä).   

Diesel- ja sähkökäyttöisen aluksen kokonaisenergiankulutusta voidaan verrata toisiinsa olettamalla Förin 
huhtikuun 2017 sähkönkulutus vuotuiseksi keskiarvoksi.  Tällöin tulee huomioiduksi lämmittämiseen ja 
jäähdyttämiseen kuluva energia. Sähkön kokonaismääräksi muodostuu 42.1 MWh, joten sähkökäytön 
energiansäästöksi verrattuna dieselalukseen polttoaineen energiamäärään (75.5 MWh) saadaan näillä 
oletuksilla noin 46 %. Säästö on vieläkin suurempi, jos Dieselföri on lisäksi käyttänyt talviaikana laiturissa 
sähköistä seisontalämmitystä. Dieselförin etuna on moottorista saatava hukkalämpö, jota voidaan käyttää 
talvella aluksen lämmittämiseen.   



    
 

 

Taulukko 1. Dieselkäyttöisen Förin polttoaineenkulutus 

Vuosi Polttoaineen 
kulutus (m3) 

Käyttö- 
aika (vrk) 

Kesäkauden 
pituus (vrk) 

Talvikauden 
pituus (vrk) 

Yksisuuntaiset 
matkat 

Kokonaismatka-
aika (h) 

Käyttöaika 
(h) 

Polttoaineen 
kulutus (l/h) 

2010 9.155 351 144 207 127 980 3 733 5 465 1,68 
2011 6.01        
2012 6.459 351 139 212 127 680 3 724 5 455 1,18 
2013 7.335 351 138 213 127 620 3 722 5 453 1,35 
2014 7.654        
2015 7.547 351 151 200 128 400 3 745 5 479 1,38 
 

4.2. VESIBUSSIN ENERGIANKULUTUS 

Vesibussin energiankulutuksen tarkastelu perustuu seuraaviin oletuksiin: 
• Alus ei liiku jääolosuhteissa, liikennöintiaika on toukokuun alusta lokakuun loppuun eli yhteensä 184 vuorokautta vuodessa. 
• Alus liikennöi Kuvassa 12 näkyvien nopeusrajoitusten mukaisesti ja jos rajoitusta ei ole, aluksen nopeus on 20 km/h 
• Oletettu liikennöintiaikataulu on merkitty Taulukkoon 2, jossa näkyvät myös etäisyydet laituripaikkojen välillä. 
• Vuorokautiseksi liikennöintiajaksi on oletettu klo. 8.00 – 20.00 eli 12 tuntia. Tänä aikana alus tekee kummallakin reitillä kaksi edestakaista 

matkaa. 
• Aluksen moottoritehontarve voimansiirtohäviöineen on Kuvan 15 mukainen (Bianucci & al, 2015).  
• Päädieselmoottoreiksi (kaksi kappaletta) on oletettu moottorit Volvo Penta D5A TA (Volvo Penta, 2013) kuormitustasolla R2 (keskiraskas 

kaupallinen käyttö, enintään 3000 tuntia vuodessa). Moottorin polttoaineen kulutus näkyy Kuvan 16 käyrästöstä, jossa on oletettu 
polttoaineen tiheydeksi 840 kg/m3 ja alemmaksi lämpöarvoksi 42,7 MJ/kg. 

Vesibussin liikkumiseen tarvittava energiankulutus kahdella eri reitillä on esitetty Taulukoissa 3 ja 4. Moottoritehon arvioinnissa on oletettu, että 
alusta huolletaan hyvin, pohja on puhdas ja ylimääräistä kitkavastusta ei muodostu. Lisäksi laskenta perustuu tuulettomiin ja tyyniin olosuhteisiin. 
Alhaisen nopeuden vuoksi myöskään aluksen omasta liikkeestä aiheutuvaa ilmanvastusta ei ole huomioitu. Myös matalalla veden syvyydellä on 
kulkuvastusta lisäävä vaikutus, mikä on syytä ottaa huomioon, jos veden syvyys on vähemmän kuin kymmenen kertaa aluksen syväys. Tämä 
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tarkoittaa noin 12 metrin syvyyttä, joka on merkitsevä Ekvallan reitillä. Lisävastuksista huolimatta alus pysyy todennäköisesti aikataulussa, koska 
vedet ovat suojaisia (vähäinen aallokko) ja reservissä olevaa moottoritehoa on mahdollista käyttää hyödyksi. Tällöin kuitenkin energiankulutus 
kasvaa. 

Taulukko 2. Vesibussin aikataulu 

Reitti: Turku-Saaronniemi 
   

Reitti: Turku-Ekvalla 
  

Laituri Matka (km) Tuloaika Lähtöaika 
 

Laituri Matka (km) Tuloaika Lähtöaika 
Föri   

 
0:00 

 
Föri   

 
0:00 

Vanha silta (itäranta) 1,8 0:10 0:15 
 

Vanha silta (itäranta) 1,8 0:10 0:15 
Vanha silta (länsiranta) 0,1 0:16 0:21 

 
Vanha silta (länsiranta) 0,1 0:16 0:21 

Ruissalon telakka 1,5 0:29 0:34 
 

Uittamo 1,8 0:31 0:36 
Pikisaari 1,4 0:41 0:46 

 
Moikoinen 0,7 0:40 0:45 

Kansanpuisto 0,5 0:49 0:54 
 

Papinsaari 2,1 0:54 0:59 
Saaronniemi 7,7 1:17 

  
Kulho 2,3 1:06 1:111      
Haarla 2,3 1:19 1:24      
Ekvalla 1,0 1:29 

 

 12,8     12,1   

Päämoottorit kuljettavat vesibussia eteenpäin ja lisäksi niihin liitetyt hydrauliikkapumput käyttävät peräsinkonetta sekä keulapotkuria. Laituriin 
tultaessa sekä sieltä poistuttaessa hydraulitoiminen keulapotkuri kuormittuu jaksottaisesti. Hydraulisten toimintojen avulla voidaan pienentää 
sähkövirran kulutushuippuja ja samalla apumoottorin kokoa. 

Kokonaistehontarve saadaan lisäämällä käyrän lukemiin 11,9 kW aluksen sähkön tuottamiseen tarvittavaa moottoritehoa (valaistus, tuuletus, 
ilmastointi, elektroniikka, apulaitteistot, ym.). Aluksen sähkötaselaskelma on liitteenä. Sähkövirta oletetaan tuotettavan Solé Diesel G-25T-3 
dieselgeneraattorilla, jonka nimellisteho on 20 kW (Solé Diesel, 2017). Polttoaineen kulutus on 398 g/kWh ja jos sähkönjakelun hyötysuhteeksi 
oletetaan 99 %, saadaan vuorokautiseksi dieselpolttoaineen kulutukseksi 154 kg (184 litraa). Vastaava energian tarve on 2,3 GJ (640 kWh).  
  



    
 

  

Kuva 15. Vesibussin moottoritehontarve nopeuden funktiona (Bianucci & al, 2015) 
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Kuva 16. Vesibussin moottorien teho, vääntömomentti ja polttoaineenkulutus pyörimisnopeuden 
funktiona (Volvo Pental, 2013) 



    
 

 

 

Taulukko 3. Vesibussin energiankulutus reitillä Turku-Saaronniemi 

Reitti: Turku-Saaronniemi         
Laituri Matka 

(km) 
Matka-
aika 
(min) 

Nopeus 
(km/h) 

Manö-
veeraus 
(min) 

Propulsio-
teho (kW) 

Peräsinhydrau-
liikan ottoteho 
(kW) 

Keulapotkuri-
hydrauliikan 
ottoteho (kW) 

Propulsio-
energia 
(MJ) 

Keskiteho 
(kW/moot-
tori) 

Förin laituri  0 0        
Vanha silta (itäranta) 1,8 10 11 5 16,9 2,0 20,0 17,1 9,6 
Vanha silta (länsiranta) 0,1 1 11 5 16,9 2,0 20,0 6,6 9,9 
Ruissalon telakka 1,5 8 11 5 16,9 2,0 20,0 15,3 9,7 
11 km/h 0,9 5 11 0 16,9 2,0 0,0 5,6 9,5 
16 km/h 0,5 2 16 0 40,0 2,0 0,0 4,7 21,0 
Pikisaari 1,4   5 0,0 2,0 20,0 6,0 10,0 
Kansanpuisto 0,7 3 16 5 40,0 2,0 20,0 12,6 13,8 
16 km/h 1,3 5 16 0 40,0 2,0 0,0 12,3 21,0 
20 km/h tai enemmän 0,3 1 20 0 120,0 2,0 0,0 6,6 61,0 
20 km/h tai enemmän 5,7 17 20 0 120,0 2,0 0,0 125,2 61,0 
Saaronniemi 7,3   5  2,0 20,0 6,0 10,0 
Yhteensä 12,8       218,0  



    
 

Taulukko 4. Vesibussin energiankulutus reitillä Turku-Ekvalla 

Reitti: Turku-Ekvalla         
Laituri Matka 

(km) 
Matka-
aika 
(min) 

Nopeus 
(km/h) 

Manö-
veeraus 
(min) 

Propulsio-
teho (kW) 

Peräsinhydrau-
liikan ottoteho 
(kW) 

Keulapotkuri-
hydrauliikan 
ottoteho (kW) 

Propulsio-
energia 
(MJ) 

Keskiteho 
(kW/moot-
tori) 

Förin laituri  0 0        
Vanha silta (itäranta) 1,8 10 11 5 16,9 2,0 20,0 17,1 9,6 
Vanha silta (länsiranta) 0,1 1 11 5 16,9 2,0 20,0 6,6 9,9 
Uittamo 1,8 10 11 5 16,9 2,0 20,0 17,1 9,6 
Moikoinen 0,7 4 11 5 16,9 2,0 20,0 10,3 9,8 
11 km/h 1,1 6 11 0 16,9 2,0   6,8 9,5 
20 km/h tai enemmän 1,0 3 20 0 120,0 2,0   22,0 61,0 
Papinsaari 2,1   5 0,0 2,0 20,0 6,0 10,0 
Kulho 2,3 7 20 5 120,0 2,0 20,0 56,5 39,6 
11 km/h 0,3 2 11 0 16,9 2,0   1,9 9,5 
20 km/h tai enemmän 2,0 6 20 0 120,0 2,0   43,9 61,0 
Haarla 2,3   5 0,0 2,0 20,0 6,0 10,0 
Ekvalla 1,0 5 20 5 120,0 2,0 20,0 42,6 35,5 
Yhteensä 12,1 53      236,9  
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Sähköjärjestelmän analyysissa on oletettu, että aluksen päiväreitti on TST-TET-TST-TET (Turku-
Saaronniemi-Turku on TST ja Turku-Ekvalla-Turku TET). Aluksen nopeusprofiili yhden päivän aikana on 
esitetty Kuvassa 17.  

 

Kuva 17. Vesibussin nopeusprofiili yhden päivän aikana 

Kuvaa 17 vastaavat teho- ja kokonaisenergiankuvaajat on esitetty Kuvassa 18 perustuen Kuvan 15 tehokäyrään. 
Laskennassa ei ole huomioitu keulapotkurin ja peräsinten tehontarvetta eikä myöskään laivan aputehoa (muut 
kuluttajat); ainoastaan potkurimoottorin tehon tarve. Myös ilman, aallokon ja matalan veden aiheuttamat 
lisävastukset on suljettu tarkastelun ulkopuolelle. 

Kuvan 18 perusteella yhden päivän energian tarve on noin 430 kWh., kun vain potkurimoottorit otetaan 
huomioon. Tämä tarkoittaa vuositasolla 79.0 MWh energiatarvetta. Moottorin kulutusta on arvioitu 
merkitsemällä tiettyjä pisteitä Kuvan 15 kuvaajista ja tekemällä niihin sovite. Sovite ja pisteet on esitetty 
Kuvassa 19. Kuvasta poiketen teho välille 0-40 kW kulutus on arvioitu lineaariseksi siten että teholla 40 kW 
kulutus on sovitteen mukainen ja siitä pisteestä se pienenee lineaarisesti nollaan ollen nolla ottoteholla nolla. 
Kyseisen sovitteen mukaan päivittäiseksi potkurimoottorin kulutukseksi saadaan 88,3 litraa. Tämä tarkoittaa 
vuositasolla 16,2 tonnin kulutusta. Mikäli tähän lisätään apudieselkoneen kulutus aiemmin esitettyjen lukujen 
mukaisesti (11,9 kW, 12 h/vrk, 184 vrk, 384 g/kWh) saadaan dieselkoneiden vuosittaiseksi kulutukseksi noin 
26,2 tonnia. Tämä pätee siis täysin dieselkoneiden varassa toimivan alukselle, kun sähkönjakelun 
hyötysuhteeksi on arvioitu 99 %.  
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Kuva 18. Kokonaismoottoriteho ja energiantarve yhden päivän aikana 

 

Kuva 19. Kulutuksen arviointi sovitteen avulla 
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4.3. ENERGIAN LÄHTEET 

Tässä tarkastelussa vertaillaan alusten energianlähteinä kolmea eri vaihtoehtoa; uusiutuvaa dieselpolttoainetta, 
maakaasua ja sähköä. Uusiutuvan dieselpolttoaineen lähtöaineina käytetään esimerkiksi ravinnoksi 
sopimattomia kasviöljyjä ja jätteitä (Neste, 2016). Uusiutuvan dieselpolttoaineen ominaisuuksia on ja vertailu 
polttoainestandardiin EN 15940 (Taulukko 3). 

Taulukko 5. Uusiutuvan dieselpolttoaineen ominaisuudet ja niiden vertailu standardiin EN 
15940:2016 Class A (Neste, 2016) 

Ominaisuus Yksikkö Polttoaine Standardi 

Ulkonäkö  Kirkas  

Setaaniluku  >70 ≥70 

Tiheys (+15 °C) kg/m3 770.0…790.0 765.0…800.0 

Aromaattiset yhdisteet % (m/m) < 1.0 ≤ 1.1 

Polyaromaattiset yhdisteet % (m/m) < 0.1  

Rikki mg/kg < 5.0 ≤ 5.0 

Metyyliesteripitoisuus % (V/V) 0 ≤ 7.0 

Leimahduspiste ° C > 61 > 55 

Hiilijäännös 10 %:n tislauksessa % (m/m) < 0.10 ≤ 0.30 

Tuhka % (m/m) < 0.001 ≤ 0.010 

Vesi mg/kg < 200 ≤ 200 

Epäpuhtaudet yhteensä mg/kg < 10 ≤ 24 

Vesi ja sedimentti % (V/V) ≤ 0.02  

Kuparikorroosio  Luokka 1 Luokka 1 

Hapettumisen kesto g/m3h < 25 ≤ 25 

Voitelevuus HFRR (+60 °C) µm ≤ 460 ≤ 460 

Viskositeetti (+40 °C) mm2/s  2.00 … 4.00 2.000 … 4.500 

Tislautuvuus 95 % (V/V) 
Tislautuvuus 90 % (V/V) 

°C 
°C 

< 320 
282 … 338 

≤ 360 
 

Lopullinen kiehumispiste °C < 330  
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Ominaisuus Yksikkö Polttoaine Standardi 

Samepiste ja kylmän suodattimen 
tukkeutumislämpötila  

°C Tarpeen mukaan  
-5…-34 

min -34 

Antistaattiset lisäaineet  Lisätty  

Sähkönjohtavuus pS/m ≥ 50  

Alempi lämpöarvo MJ/kg 44.1  

Alempi lämpöarvo MJ/l 34.4  

Dieselpolttoaineen tilalla voidaan käyttää myös maakaasua, joka koostuu pääosin metaanista. Maakaasua 
voidaan varastoida kahdessa muodossa; kylmänä nesteenä tai paineistettuna maakaasuna. Kaasun koostumus 
vaihtelee alkuperän mukaan. Taulukossa 6 on esitetty Venäjältä Suomeen vuonna 2016 saapuneen kaasun 
koostumus (Kaarlela, 2017): 

Taulukko 6. Esimerkki maakaasun koostumuksesta Imatran maakaasun vastaanottoasemalla 
vuonna 2016 (Kaarlela, 2017) 

Aine Tunnus Minimimoolimäärä (%) Maksimimoolimäärä (%) 

Metaani CH4 95.8 96.9 

Typpi N2 0.4 0.7 

Hiilidioksidi CO2 0.1 0.3 

Etaani C2H6 2.0 2.7 

Propaani C3H8 0.2 0.5 

Butaanit C4 0.1 0.2 

Pentaanit C5 0.01 0.03 

Heksaanit C6 0.006 0.011 

Fysikaaliset ominaisuudet Minimi Maksimi 

Tiheys kg/Nm3 0.741 0.751 

Lämpöarvo, ylempi MJ/ Nm3
 40.4 40.8 

Lämpöarvo, tehollinen MJ/ Nm3
 36.4 36.9 

Päästökerroin g/MJ 55.3 55.5 

Näiden aineiden lisäksi kuluttajille menevään kaasu voi sisältää esimerkiksi 5.5 mg/m3 rikkiä, josta suurin osa 
on turvallisuuden vuoksi lisättyä hajustetta. Kaasun vesipitoisuus on tyypillisesti alle 80 mg/m3. Syttyäkseen 
kaasua tulee olla ilmassa 4-16 tilavuusprosenttia.  Ilman ulkoista sytytystä tapahtuva maakaasun 
itsesyttymislämpötila on tyypillisesti 593 °C (Uniongas, 2017). 

Maakaasun sijaan polttoaineena voidaan käyttää myös jätevesilaitoksen lietteestä valmistettavaa biokaasua, 
jonka tyypillinen koostumus on Taulukossa 5 (Biogas, 2017). Edellä mainittujen aineiden lisäksi biokaasu 
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sisältää rikkivetyä (H2S) 1-4 g/m3. Energiasisältö vaihtelee kemiallisen koostumuksen mukaan. Esimerkiksi 
sellaisen kaasun, jossa on metaania 68 % ja hiilidioksidia 26 %, tehollisen lämpöarvon mukainen energiasisältö 
on 6.8 kWh/m3 ja ylemmän lämpöarvon mukainen energiasisältö 7.5 kWh/m3. Tällöin oletetaan, että biokaasun 
tiheys on 1.11 kg/m3 ja suhteellinen tiheys ilmaan nähden 0,85 (Biogas, 2017). 

Taulukko 7. Jätevesilaitoksen lietteestä valmistettavan biokaasun koostumus (Biogas, 2017) 

Aine Tunnus Minimimäärä (% vol) Maksimimäärä (% vol) 

Metaani CH4 60 75 

Typpi N2 0 1 

Hiilidioksidi CO2 19 33 

Vesi H2O  6 (40 °C) 

Happi O2  < 0.5 

Alukseen voidaan ostaa biokaasua siten, että tuottaja syöttää verkostoon jalostettua biokaasua ja kuluttaja ottaa 
vastaavan määrän kaasua käyttöön verkostosta toisessa paikassa. Jalostetun biokaasun metaanipitoisuuden 
tulee olla Suomessa vähintään 95 %. 

Biopolttoaineen ja biokaasun lisäksi vesibussia on mahdollista käyttää sähköenergialla, joka on tuotettu 
ympäristöystävällisesti. Päästötöntä sähköä saadaan tyypillisesti ydin-, vesi- ja tuulivoimaloista sekä 
aurinkopaneeleista. Vesibussin käyttöenergia varastoidaan aluksen akustoon, joka ladataan yöllä, kun laiva ei 
liiku.  

Kuten aiemmin todettiin se osuus sähköstä, jota ei tehdä aluksen omilla generaattoreilla ja joka tuodaan 
alukseen maasyötön kautta, oletetaan päästöttömästi tuotetuksi. 
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5. VESIBUSSIN KONEISTOVAIHTOEHDOT 

5.1. DIESELMOOTTORIKONEISTO 

Kuvassa 20 on esitetty vesibussin propulsiokoneistojärjestely. Aluksessa on kaksi erillistä akselinlinjaa, jotka 
koostuvat dieselmoottorista, alennusvaihteesta (kulmavaihde), akseleista ja potkurista. Kahden erillisen 
koneiston käyttö lisää aluksen luotettavuutta. Lisäksi kaksipotkurialuksen etuna on parempi ohjattavuus, koska 
molempien potkureiden työntövoiman edestakaista suuntaa ja suuruutta voidaan hallita itsenäisesti. Aluksen 
ohjattavuutta tehostaa myös tunnelipotkuri, jonka käyttövoima saadaan dieselmoottoreihin asennetuista 
hydrauliikkapumpuista. V-rakenteisia kulmavaihteita käyttämällä konehuone voidaan sijoittaa aluksen 
peräosaan ja keskilaivan alue voidaan varata matkustamokäyttöön. 

Kuva 20. Vesibussin voimansiirtolinja (Vulkan) 

Päämoottorien lisäksi konehuoneeseen asennetaan myös apudieselmoottori, joka tuottaa aluksella tarvittavan 
sähköenergian. Liikennöintijakson ulkopuolella vesibussi on kytkettynä sähköverkkoon kaapelin välityksellä 
ja tällöin apumoottori voidaan pysäyttää. Vesibussin ollessa liikkeellä apudieselmoottorin toimintahäiriö ei 
pysäytä alusta, koska peräsinten käyttövoimana on apumoottorien tuottama hydrauliikkaöljyn paine. 
Päämoottorien tarvitsema sähkövirta saadaan moottorien omista latureista. 

Kaikki kolme dieselmoottoria tarvitsevat apujärjestelmiä, joita ovat polttoaine-, jäähdytysvesi-, paloilma-, 
pakokaasu-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Polttoainejärjestelmän säiliöt mitoitetaan vähintään viikon 
kulukseen. Jäähdytysjärjestelmä on suljettu makeavesijärjestelmä, josta lämpö siirtyy lämmönvaihtimen kautta 
meriveteen (jokiveteen). Moottori ottaa tarvittavan paloilman konehuoneesta, eli paloilman syöttö yhdistetään 
konehuoneen tuuletusjärjestelmään. Pakokaasujärjestelmä on märkä, eli pakoputkistoon pumpataan merivettä 
jäähdytystä varten ja pakoputkiston ulostulot sijaitsevat aluksen peräpeilissä. Moottorien 
pienjännitegeneraattorit lataavat laivan käynnistys- ja kulutusakkuja ajon aikana. Akut syöttävät sähköä 
moottoreille sekä vesibussin toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeille kuluttajille. Myös aluksen valvonta-, 
ohjaus- ja hälytysjärjestelmät toimivat matalalla jännitteellä. 

5.2. KAASUMOOTTORIKONEISTO 
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Kaasumoottoreiden yleisimmät tyypit ovat kaksipolttoainemoottori (dual fuel engine), kaasudieselmoottori- ja 
kipinäsytytysmoottori (Suominen, 2017). Näistä vaihtoehdoista suljetaan pois sekä kaasua että 
dieselpolttoainetta käyttävät kaksipolttoainemoottorit, koska polttoainejärjestelmä ja myös polttoainehuolto 
halutaan pitää yksinkertaisena. Kaasudieselvaihtoehto edellyttää korkeata kaasun syöttöpainetta, jolloin 
konetilaan pitäisi asentaa erillinen kaasukompressori. Tarkasteltavaksi vaihtoehdoksi on tässä selvityksessä 
valittu yksinkertaisin ratkaisu eli kipinäsytytteinen kaasumoottori, jonka polttoaine on paineistettua biokaasua 
(vastaa maakaasua, CNG). Kipinäsytytteisiä kaasumoottoreita käytetään laajasti busseissa ja kuorma-autoissa. 

Kaasumoottorikäytön aiheuttamat muutokset konehuoneen järjestelyssä ovat melko vähäisiä ja ne painottuvat 
polttoainejärjestelmään. Suurin ero dieselkäyttöiseen alukseen on kaasusäiliöiden asennus. Viikon 
tankkausvälille sopiva molempien kaasusäiliöiden koko olisi noin 4.5 m3, kun säiliöiden paine on 20 MPa. 

 Kaasujärjestelmä jakautuu moottorin ulkopuoliseen järjestelmään ja toisaalta moottorissa sijaitseviin 
kaasujärjestelmän komponentteihin (Kuva 21). Ulkopuolisia osia ovat kaasusäiliöt, kaasuputkistot, 
painemittarit, varoventtiilit ym. Varoventtiilin tehtävänä on varmistaa, ettei kaasusäiliön paine nouse liian 
korkeaksi, jos säiliön lämpötila kohoaa. Säiliöiden maksimipaine on tyypillisesti 20 MPa. Kaasusäiliöt 
täytetään täyttöyhteen kautta. Täyttöjärjestelmässä on sähköinen anturi, joka keskeyttää täytön paineen 
noustessa riittävän korkeaksi. Tarvittaessa täyttö voidaan keskeyttää myös manuaalisen sulkuventtiilin avulla. 
Säiliöstä kulutukseen virtaava kaasu suodatetaan, jonka jälkeen se menee paineenalentimeen ja tarvittaessa 
kaasun lämmittimeen (kaasu kylmenee, kun paine laskee).  

Tyypillinen moottorille menevän kaasun paine on 400-500 kPa (Cummins, 2015). Moottoriin rakennettu 
polttoainejärjestelmä koostuu polttoainesuodattimista, paineanturista, painesäätimestä, pysäytysventtiilistä, 
hienosuodattimesta, paine- ja lämpötila-anturista, virtausmittarista, massavirtamittarista ja säätöventtiilistä. 
Tämän jälkeen kaasu sekoitetaan paloilmaan. Moottorin sisään menevän kaasuseoksen paine- ja lämpötila 
mitataan. 

Kaasukäyttöisyys vaikuttaa myös aluksen yleisjärjestelyyn. Käynti konehuoneeseen järjestetään ulkokautta. 
Aluksen kansirakennus varustetaan vesiverhoruiskutuksella. Kaasusäiliöt, vähintään kaksi kappaletta, eivät 
saa vaurioitua yhteentörmäys- tai karilleajotilanteissa. Tämän vuoksi ne sijoitetaan perälaivaan ulkokannelle 
vähintään 0,8 metrin etäisyydelle laidasta. Matkustajien pääsy kaasusäiliöiden luo estetään. Kaasusäilöt tulee 
varustaa vedenruiskutussuuttimilla, jotta tulipalo voidaan sammuttaa ja säiliöitä jäähdyttää. Kaasusäiliöiden 
varoventtiilien poistoputkien vapaat päät johdetaan aluksen mastoon.  

Konehuoneen tulee olla joko kaasuturvallinen tai hätäpysäytyssuojattu. Kaasuturvallisessa konehuoneessa 
kaasun tulee virrata suojatusti (esim. kaksoisputkessa) moottorin palotilaan saakka. Polttoainejärjestelmän 
yksittäinen vaurio ei saa aiheuttaa kaasuvuotoa konetilaan. Hätäpysäytyssuojaus on tarkoitettu osittain 
miehittämättömiin konetiloihin. Vesibussin konetilat ovat jatkuvasti miehittämättömät ja niihin siis 
rakennetaan hätäpysäytyssuojaus. Sähkölaitteiden sijoittelua vaarallisiin tiloihin tulee välttää. Kaasuhälyttimiä 
asennetaan sääntöjen mukaisesti. 

Myös putkistoille on määräyksiä. Putkistojen tulee sijaita 800 mm:n etäisyydellä aluksen laidoista ja 
vesibussissa putket johdetaan suoraa kaasusäiliöiltä alas konehuoneeseen. Kaasuputket tulee suojata 
mekaanisilta vaurioilta ja niiden tulee olla kaksoisputkia sekä vuotosuojattuja kaasun ruiskutusventtiileille 
saakka. Kaksoisputkissa pitää olla tuuletus. Yksittäinen kaasuvuoto ei saa aiheuttaa laivan pysähtymistä. 
Moottorien pakoputkistoja ei saa yhdistää ja hengenpelastus- ja palonsammutusvälineiden on oltava 
käytettävissä 
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Kuva 21. Kipinäsytytteisen kaasumoottorin kaasujärjestelmä (Cummins) 

5.3. SÄHKÖKONEISTOT 

Sähköhybridikoneisto poikkeaa edellisistä koneistovaihtoehdoista selkeimmin. Aluksessa on kaksi 
dieselmoottoria, jotka pyörittävät sähkögeneraattoreita (kuva 18). Erillistä apumoottoria ei tarvita, mutta sen 
sijaan laivaan on asennettu akusto, johon voidaan varata energiaa. Akustoon voidaan syöttää sähköä joko 
maaverkosta, kun alus on laiturissa tai laivan omista generaattoreista merellä liikuttaessa. Potkureita 
pyöritetään sähkömoottorien avulla ja sähköä saadaan joko generaattoreista tai akustosta. Peräsimiä 
käännetään sähköisellä toimilaitteella ja myös keulaohjauspotkuri on sähkötoiminen. Tämän tyyppisen 
koneiston redundanttisuus on hyvä, koska sähköä on saatavilla merellä kolmesta lähteestä (kaksi generaattoria 
sekä akusto) ja alus voi liikkua eteenpäin, jos edes toinen potkuriakseli pyörii. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös mahdollisuutta tuottaa aluksen tarvitsemaa sähköä kansirakennukseen asennettavien aurinkopaneelien 
avulla. 

Sähköhybridikoneisto pyritään valitsemaan siten, että yön aikana maasähköllä ladatun akuston kapasiteetti 
riittää mahdollisimman pitkään. Akuilla ajettaessa dieselmoottoreita ei tarvitse käynnistää ja 
pakokaasupäästöjä ei synny. Jos akuston heikentyneen varaustilan vuoksi moottoreita tarvitaan, niitä voidaan 
käyttää yhtä kerrallaan. Tämä mahdollistaa akuston varaamisen dieselmoottorin optimaalisessa 
kuormituspisteessä alhaisella polttoaineen kulutuksella. Jos kulutus on suurta, molemmat generaattorit ovat 
käynnissä. Kuten Kuvasta 22 nähdään, aluksessa on tasavirtaverkko. Tasasähköverkkototeutukselle on 
tyypillistä, että kaikki laitteet liittyvät aluksen sähköverkkoon tehoelektronisen laitteen, kuten hakkurin, 
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verkkovaihtosuuntaajan tai taajuusmuuttajan kautta. Tasasähköverkkototeutuksen etuna on mahdollisuus ajaa 
dieselmoottori-generaattoreita vaihtuvalla pyörimisnopeudella, jolloin niiden kulutus pienenee siihen 
verrattuna, että toimittaisiin vakionopeudella (eli vaihtosähköverkkototeutuksella). Tällöin dieselmoottorien ei 
tarvitse pyöriä vakiokierrosluvulla ja se lisää mahdollisuuksia polttoaineenkulutuksen optimointiin. 
Dieselgeneraattorien ei myöskään tarvitse olla rinnankäyntikelpoisia ja niitä ei tarvitse tahdistaa 
(generaattorien sähkövirran taajuuseron, vaihe-eron ja jännite-eron tasaus) sähköverkkoon kytkettäessä. 

Kuva 22. Vesibussin hybridikoneiston periaate 

Aluksen hybridisointiin on laadittu kaksi eri skenaariota: 

• Dieselmoottori-generaattori + akkupaketti (S1) 
• Dieselmoottori-generaattori + akkupaketti + aurinkosähköjärjestelmä (S2) 

Lisäksi tarkastellaan aluksen toteuttamista täyssähköisenä (S3), jolloin akkupaketti yhdessä 
aurinkosähköjärjestelmän kanssa tuottaisivat aluksen vaatiman tehon. Tarkastelussa huomioidaan myös 
mahdollinen maistasyötön tarve.  

Tarkasteluissa on oletettu seuraavat hyötysuhteet eri sähköverkon komponenteille: 

• Akun hyötysuhde (lataus ja purku) 98 % 
• Akkulaturi 99 % 
• Sähkömoottorin vaihtosuuntaaja 99 % 
• Sähkömoottori ja alennusvaihde 95 % 
• Aluksen sähköverkko 99 % 
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Akkujen osalta litium-teknologia hallitsee tällä hetkellä kannettavien laitteiden ja liikennesovellusten 
energiavarastomarkkinaa. Tänä päivänä on tarjolla akkuja, joita voidaan ladata ja purkaa jopa 10 C virralla eli 
niiden kuormitettavuus ampeereina on kymmenkertainen kapasiteettiin (ampeeritunnit) nähden. Akkujen 
tyypillinen energiatiheys on 250 Wh/kg. Tulevaisuudessa sellaiset energiavarastotekniikat kuin alumiini-ilma-, 
litium-ilma- sekä grafeenijohdannaiset akut ja superkondensaattorit ovat lupaavia teknologioita.  

Joitain tämän hetken akkujen suorituskykyparametreja on kerätty Taulukkoon 8. Taulukossa on käytetty 
seuraavia lyhenteitä: 

• LFP: litiumrautafosfaattiakku 
• LTO: litiumtitanaattiakku 
• NMC: nikkelimagnesiumkobolttiakku 
• DOD: akun purkaussyvyys 

Mahdollisia akkumoduuleja valmistaa esimerkiksi LeClanche ja Norwegian Electric Systems. Seuraavassa on 
annettu spesifikaatiot muutamalle mahdolliselle akkumoduulivaihtoehdolle. 

1. LeClanche, grafiitti/NMC moduuli 

• 9.6 kWh, 60 kennoa (3 rinnan, 20 sarjassa),  
• Nimellinen jännite: 73 VDC, jännitealue 60-84 VDC,  
• Nimellinen latausvirta: 129 A (1C),  
• Nimellinen purkausvirta 258 A (2 C), 
• Syklausikä: 8000 sykliä, kun purkaussyvyys 80 % kapasiteetista 
• Dimensiot: 463 x 356x 550 mm 
• Paino: ei ilmoitettu 

2. LeClanche, titanaattimoduuli 

• 4.2 kWh, 60 kennoa (3 rinnan, 20 sarjassa),  
• Nimellinen jännite: 46 VDC, jännitealue 34-54 VDC,  
• Nimellinen virta: 90 A (1C),  
• Maksimivirta 300 A, 
• Syklausikä: 15000 sykliä, kun purkaussyvyys 100 % kapasiteetista huoneen lämmössä 
• Dimensiot: 463 x 356x 550 mm 
• Paino: 99 kg 

3. Norwegian Electric Systems Lithium Ion NMC moduuli 

• 6.5 kWh,  
• Nimellinen jännite: 88.8 VDC, jännitealue 77-100 VDC,  
• Nimellinen virta: 225 A (3C),  
• Maksimi latausvirta 225 A, 
• Maksimi purkausvirta 450 A, 
• syklausikä: 8000 sykliä, kun purkaussyvyys 80 % kapasiteetista 
• Dimensiot: 390 x 325x 575 mm 
• Paino: 89 kg 
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Taulukko 8. Joitain kaupallisia akkumoduuleja 

Tyyppi Valmis-
taja 

Malli Kapasi-
teetti, Ah 

Jännite, 
V 

Ladatta-
vuus 

Kuormitet-
tavuus 

Syklausikä Kalenteri-
ikä, vuotta 

Paino, 
kg 

LFP CALB 1) CA180FI 180 3.2 1C 2C 80% DOD: 
2000 

 5.6 

LFP NEC 2) ALM 12V35,  

462 Wh 

35 13.2 105 (3C) 105   6.3 

LFP GAIA 3) HP 602030 LFP, 
122 Wh 

38 3.2 1C (3C) 2C (15C) 1C, 100% 
DOD, >1000 

 1,450 

LTO Toshiba 4) SCiB 20 Ah, 
NP2211F10FHA , 
90 Wh/kg, 177 
Wh/L 

20 2.3 160 

(8C) 

160 

(8C) 

>10000, 
6000@100% 
DOD 

 0.51 

LTO Leclanche 5) Leclanché Titanate 30 2.3 (1.7 
to 2.3) 

1C (3C) 1C (3C) 25000 @ 
80% DOD 

15000 @ 
100% DOD 

20 1.1 

NMC Leclanche Leclanché 
Graphite/NMC 

  1C 2.3C 8000 @ 80% 
DOD 

10  

NMC LG Chem 6) Residential Energy 
Storage Unit 
(RESU) (6.4 kWh, 
5 kW, 126 Ah, 110 
A, 51.8 V), 144 
Wh/l  

Kennot: 
10 Ah, 15 
Ah, and 
27 Ah 

RESU: 
6.4 kWh 

 0.3C (42 
A) 

0.3C 6000 @ 90% 
DOD 

10000@ 80% 
DOD 

10 60 

1) http://en.calb.cn/ 
2) http://www.neces.com 
3) http://eas-batteries.com/ 
4) http://www.scib.jp/en/  
5) http://www.leclanche.com 
6) http://www.lgchem.com 

Yllä olevista moduuleista voidaan koostaa haluttu akkupaketti. Valmiina tuotteena LeClanchella on saatavilla 
esimerkiksi 64 kWh titanaattiakkupaketti (15 moduulia sarjassa), ja 95 kWh grafiitti/NMC-akkupaketti (10 
moduulia sarjassa. Norwegian Electric Systems toimittaa 10 moduulin litium ioni NMC akkupakettia, jonka 
kapasiteetti on 65 kWh. Pakettien koko on luokkaa 2.3-2.45 (pituus), 0.93-1.8 (korkeus), 0.6 metriä (leveys) 
ja paino 1-1.8 tonnia. 

5.3.1 Dieselmoottorin kuormituksen tasaus akun avulla, skenaario S1 

Skenaariossa S1 alkuperäisen dieselmoottori-generaattorin (DG) lisäksi alukseen tuodaan akkupaketti. Akun 
avulla pyritään parantamaan DG:n käytettävyyttä, siten että sitä ajetaan mahdollisimman tasaisesti. Tästä 
seuraa se, että DG:n kulutus laskee ja päästöt vähenevät. Hybridisoidun aluksen akkupaketille on valittu 
käyttöstrategiaksi sellainen, jossa on tarkoitus käyttää akkua aluksen kiihdytys- ja hidastusvaiheessa siten, että 

http://en.calb.cn/
http://www.neces.com/
http://eas-batteries.com/
http://www.scib.jp/en/product/cell.htm
http://www.leclanche.com/
http://www.lgchem.com/
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suurin osa tehosta otetaan akusta. Tämä toteutetaan käyttämällä DG:n liukuvaa keskiarvoa akun teho-ohjeen 
perusteena. Tässä on tarkasteltu 0.5 minuutin ja 2 minuutin keskiarvoja. Yhden päivän ajolle lasketut tulokset 
on esitetty kuvissa 23 ja 24, kun akkukapasiteettina on käytetty 25 kWh. 

Kuvasta 22 nähdään, että lataus- ja purkaustehot (90-100 kW) ovat melko suuria akun kapasiteettiin nähden, 
mikä tarkoittaisi sitä, että kyseisellä akkukapasiteetilla akun C-arvon tulisi olla 4 tai jopa 5. Tämä johtaa 
suoraan siihen, että akun hinta olisi korkea. Vastaavasti kuvasta 24 nähdään, että johtuen reitin ajo-osuuksien 
symmetrisyydestä akkua puretaan (l. kiihdytys) ja seuraavaksi ladataan (l. jarrutus) aina likimain samalla 
teholla. Tästä seuraa se, että pelkällä keskiarvoistamisella ei akun kapasiteettia käytetä optimaalisesti hyväksi, 
vaikka matalat lataus- ja purkaussyklit johtaisivatkin pitkään akun kestoikään. Lisäksi tämä myös tarkoittaa, 
että tarvittavan latausjärjestelmän nimellinen latausteho olisi pieni. 

Seuraavaksi akun käyttöstrategiaa muokataan siten että sitä käytetään teholähteenä, mikäli aluksen 
kokonaisteho jää alle valitun tason. Tarkastellaan siis tapauksia, joissa akkukapasiteetilla syötetään 
potkurimoottorien teho silloin, kun niiden vaatima kokonaisteho on alle 10 prosenttia nimellisestä tehosta (120 
kW) tai toisena tapauksena alle 30 prosenttia. Tässä strategiassa käytetään lisäksi myös aiempaa DG:n tehon 
keskiarvoistamista. Yhden päivän ajolle saadut tulokset on esitetty kuvissa 25 ja 26. Kuvassa 25 havaitaan 
muutokset kuvaan 23 verrattuna pienillä tehoilla. Kuvassa 26 nähdään että nyt akkukapasiteetti tulee paremmin 
hyödynnetyksi ja tässä tapauksessa 25 kWh:n akkukapasiteetti ei ollut riittävä yhdelle päivälle, jos käytettiin 
2 minuutin keskiarvoa. Tästä tuloksesta johtuen kasvatetaan akkukapasiteettia seuraavaa tarkastelua varten 
100 kWh:iin. Osakuormien kompensoinnin mukaan ottaminen tarkoittaa myös sitä, että akku on ladattava 
vähintään kerran vuorokaudessa täyteen. 
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(a) yhden päivän aikana 

 

(b) 2 viimeisen tunnin aikana 

Kuva 23. Akkutehot eri keskiarvoistuksilla 
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Kuva 24. DG:n tehon keskiarvon käyttäminen akkuohjearvon määrittämisessä. Kuvassa esitetty 
akun energia, kun keskiarvo 0.5 minuuttia (sininen) ja 2 minuuttia (punainen) käytetty 
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(a) yhden päivän aikana 

 
(b) 2 viimeisen tunnin aikana 

Kuva 25. Akkutehot, kun alle 10 % osakuormat ajetaan akulla. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 26. Akun energia, kun alle 10 % osakuormat ajetaan akulla. Kuvassa on esitetty akun energia 
0.5 minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 

Seuraavassa tarkastelussa kaikki osakuormat, jotka jäävät alle 30 prosentin DG:n nimellisestä tehosta 
syötetään akusta. Myös tässä tarkastelussa käytetään lisäksi DG:n tehon keskiarvoistamista. Tarkastelun 
tulokset on esitetty Kuvissa 27 ja 28. Vertailemalla kuvaa 27 kuvaan 25 nähdään selkeästi, kuinka akkua 
käytetään jatkuvasti. Lisäksi kuvasta voidaan havaita miten osatehojen kompensointi vaikuttaa purkaustehon 
kasvamiseen. Käytännössä purkaustehon kasvaminen ei tuota ongelmaa, sillä useimmissa kaupallisissa akuissa 
suurin sallittu purkausteho on yleensä suurempi kuin latausteho (katso 5.3.) ja täten akku voidaan karkeasti 
valita suoraan suurimman lataustehon perusteella. 

Kuvasta 28 voidaan havaita, että osakuormien kompensoinnin kasvattaminen 30 % kasvattaa samalla 
merkittävästi akkukapasiteetin tarvetta (noin 4-kertainen kuvaan 25 verrattuna) tai tarvetta latausjärjestelmälle. 
Latausjärjestelmän tarvetta ja spesifikaatiota tarkastellaan myöhemmin tässä raportissa. 

Yksi merkittävä havainto edellisistä akun käyttöstrategioista on se, että kun osakuormien kompensointi 
nostetaan 30 % pienenee DG:n käyttötunnit merkittävästi. Tämä voidaan havaita Kuvasta 29 missä on esitetty 
DG:n tehot eri osakuormakompensointistrategioilla. 
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(a) yhden päivän aikana 

 
(b) 2 viimeisen tunnin aikana 

Kuva 27. Akkutehot, kun alle 30 % osakuormat ajetaan akulla. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 28. Akkuenergiat, kun alle 30 % osakuormat ajetaan akusta. Kuvassa on esitetty 
akkuenergiat 0.5 minuutin keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 

 

Kuva 29. DG teho, kun käytetään osakuormakompensointia ja keskiarvoistamista 

Aiemmin kappaleessa 5.3. on esitetty alkuperäisen aluksen polttoaineen kulutusarvio, joka oli 
apudieselgeneraattori huomioiden, noin 26 tonnia vuodessa. Akun lisääminen luonnollisesti pienentää DG:n 



TUAMK      48    2018-05-29 

kulutusta, mutta tuo tarpeen ladata akkua. Seuraavassa on esitetty eri akun käyttöstrategioiden vuosikulutus, 
kun apudieselgeneraattorin kulutus on oletettu vakioksi: 

1. 0.5 min / 10 % -strategialla vuosikulutus on 25,7 tonnia (2,0 % vähennys), 

2. 2 min / 10 % -strategialla vuosikulutus on 24,0 tonnia (8,5 % vähennys), 

3. 0.5 min / 30 % -strategialla vuosikulutus on 25,2 tonnia (4,0 % vähennys) ja 

4. 2 min / 30 % -strategialla vuosikulutus on 23,6 tonnia (10,0 % vähennys). 

Polttoaineen kulutuksen väheneminen akkujen avulla on siis suurimmillaan 10 %. Seuraavaksi tarkastellaan 
aurinkovoimajärjestelmän potentiaalia vesibussissa. 

5.3.2 Aurinkoenergian hyväksikäyttö, skenaario S2 

Tässä kappaleessa tarkastellaan alusta, johon edellisessä kappaleessa kuvatun voimajärjestelmän lisäksi on 
rakennettu aurinkovoimajärjestelmä. Ensin on arvioitava, miten suuren pinta-alan aluksesta voidaan peittää 
paneeleilla. Kuvan 13 mukaisella toteutuksella vesibussin pinta-ala on suorakulmiona laskettuna 120 m2, mutta 
koska alus kapenee keulaan kohti, arvioidaan, että bussin kokonaispinta-ala ylhäältä katsottuna on noin 105 
m2. Aluksen katto voidaan ottaa hyötykäyttöön ja vuorata se aurinkopaneeleilla. Tällöin arvioidaan, että katon 
pinta-ala kuvan 13 mukaisessa toteutuksessa on noin kaksi kolmasosaa kokonaispinta-alasta päätyen noin 70 
m2. Jos lisäksi seiniä vuorataan soveltuvin osin aurinkopaneeleilla, saadaan paneelien kokonaispinta-alaksi 
noin 100 m2. Katto ja seinät voidaan päällystää perinteisellä aurinkopaneelilla (Kuva 30.) tai sitten joustavalla 
ohutkalvoaurinkopaneelilla (Kuva 31.). Erityistarpeena katolle asennettaville paneeleille on, että sen päällä 
pitää saada kävellä. Tämän vaatimuksen perinteinen paneeli täyttää ja teoriassa myös ohutkalvopaneeli pitäisi 
kestää kävelyn, mutta niiden päälle ei suositella asetettavan mitään teräviä esineitä kuten pöytiä tai tuoleja 
joiden jalat voivat rikkoa pinnan. 

Nykyaikaiselle aurinkopaneelin maksimitehoa pinta-alaa kohti voidaan arvioida olevan noin 160-170 W/m2. 
Tällä tavoin arvoituna, jos aluksen 70 m2 kattoaurinkoenergiajärjestelmän nimellistehoksi saadaan noin 11 kW. 
Vastaavasti katto-seinäaurinkoenergiajärjestelmän nimellistehoksi edellä mainitulla tehotiheydellä saadaan 
noin 16 kW.  

Suomessa aurinkovoimalle käytetään kapasiteettikerrointa 0.06-0.08, mistä seuraa, että 
aurinkovoimajärjestelmän täystehotunnit (engl. full load hours) vuodessa ovat noin 520-700 tuntia. Tällä 
tavalla arvioituna aurinkopaneeleilla tuotettavaksi vuosienergiaksi 11 kW järjestelmällä saadaan 5.6-7.4 
MWh/v. Vastaavasti 16 kW järjestelmällä 7.6-10 MWh/v. 

Edellä esitetyt arviot eivät ota huomioon sitä, että jos katto pidetään avoinna ihmisille, niin osa paneeleista on 
varjossa, mistä taas seuraa se, että paneelien energian tuottokykyä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Toisaalta 
alus on käytössä 184 vuorokautta vuodessa toukokuusta lokakuun loppuun. Tällöin koko voimalaitoksen 
vuosipotentiaalia ei hyödynnetä. Kuvassa 32 on esitetty, kuinka kauan aurinko keskimäärin paistaa päivässä 
Helsingissä. Tämä ei ole suoraan irradianssi, mutta voidaan arvioida, että myös irradianssi käyttäytyy saman 
kaltaisesti vuositasolla. Tällöin kuvan lukujen mukaan aurinkovoiman potentiaalista hyödynnetään vain noin 
70 %. Tämän mukaan aluksella voidaan maksimissaan tuottaa vuositasolla 11 kW järjestelmällä 4.0-5.2 MWh 
ja 16 kW järjestelmällä 5.3-7.0 MWh. 
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Kuva 30. Katolle asennettava aurinkopaneeli 

 

Kuva 31. Ohutkalvoaurinkopaneeli (http://www.uni-solar.com/products/) ja sen rakenne 
(http://energyinformative.org/best-thin-film-solar-panels-amorphous-cadmium-telluride-
cigs/). Viitattu [18.5.2018] 

http://www.uni-solar.com/products/
http://energyinformative.org/best-thin-film-solar-panels-amorphous-cadmium-telluride-cigs/
http://energyinformative.org/best-thin-film-solar-panels-amorphous-cadmium-telluride-cigs/
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Kuva 32. Aurinkovoiman vuosituotannon arviointi 

Arvioiden tarkentamiseksi tarkasteluun on valittu kaksi erilaista irradianssiprofiilia päivälle: pilvinen ja kirkas 
päivä. Kuvassa 33 on esitetty tarkastelussa käytetyt profiilit, kun käytössä on 11 kW aurinkovoimajärjestelmä. 
Aurinkovoimajärjestelmällä yhdessä päivässä tuotetut energiat on esitetty Taulukossa 9. Taulukon arvot eivät 
huomioi matkustajien varjostusvaikutusta. 

Taulukko 9. Aurinkovoimajärjestelmällä tuotettu energia päivässä. 

Profiili Järjestelmä Energia [kWh] 

Pilvinen 11 kW 41,5 
16 kW 60,3 

Kirkas 11 kW 74,4 
16 kW 108,3 
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Kuva 33. Tarkastelussa käytetyt tehoprofiilit. Pilvinen päivä (sininen) ja kirkas päivä (punainen) 

Kuten skenaarion S1 kohdalla, niin myös skenaarion S2 tapauksessa tarkastellaan seuraavat käyttöstrategiat 
molemmille aurinkovoimajärjestelmille (11 ja 16 kW). Ensimmäinen luku on keskiarvoistus ja toinen tehoraja, 
jonka alapuolella propulsioenergia otetaan akusta: 

1. 0.5 min / 10 %  
2. 2 min / 10 % 
3. 0.5 min / 30 % 
4. 2 min / 30 % 

Alla (Kuvat 34-41) on esitetty tulokset pilvisen päivän osalta, kun käytetään 11 ja 16 kW 
aurinkovoimajärjestelmää sekä keskiarvoistamista 0.5 ja 2 minuutin ikkunalla. 
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Kuva 34. Akkutehot, kun 10 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin keskiarvolla 
(musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 

 

Kuva 35. Akkuenergiat, kun alle 10 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin 
keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 
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Kuva 36. Akkutehot, kun 30 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin keskiarvolla 
(musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 

 

Kuva 37. Akkuenergiat, kun alle 30 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin 
keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 
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Kuva 38. Akkutehot, kun 10 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin keskiarvolla 
(musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 

 

Kuva 39. Akkuenergiat, kun alle 10 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin 
keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 
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Kuva 40. Akkutehot, kun 30 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin keskiarvolla 
(musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 

 

Kuva 41. Akkuenergiat, kun alle 30 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 minuutin 
keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 
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Aiemmin kappaleissa 5.3. ja 5.3.1 on esitetty polttoaineen kulutusarviot alkuperäiselle alukselle sekä 
hybridisoidulle alukselle. Aurinkovoimajärjestelmän lisääminen alukseen pienentää DG:n kulutusta edelleen. 
Seuraavassa on esitetty eri akun käyttöstrategioiden ja eri aurinkovoimajärjestelmien vuosikulutus arvioituna 
siten että kaikki päivät olisivat pilvisiä.: 

1. 11 kW aurinkovoimajärjestelmä,  
a. 0.5 min / 10 % -strategialla, vuosikulutukseksi saadaan 23,7 tonnia (9,6 % vähennys), 
b. 2 min / 10 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 22,3 tonnia (15,0 % vähennys), 
c. 0.5 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 23,4 tonnia (10,9 % vähennys) ja 
d. 2 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 22,0 tonnia (16,3 % vähennys). 

2. 16 kW aurinkovoimajärjestelmä, 
a. 0.5 min / 10 % -strategialla, vuosikulutukseksi saadaan 23,0 tonnia (12,4 % vähennys), 
b. 2 min / 10 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 21,6 tonnia (17,6 % vähennys), 
c. 0.5 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 22,7 tonnia (13,6 % vähennys) ja 
d. 2 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 21,3 tonnia (18,7 % vähennys) 

Tarkastelussa muun sähkönkulutuksen aiheuttama polttoaineen kulutus on oletettu samaksi kuin 
dieselkäyttöisessä aluksessa. Tarkastellaan seuraavaksi aurinkovoimajärjestelmän hyötyä kirkkaana päivänä 
(Kuvat 42-49). 

 

Kuva 42. Akkutehot, kun 10 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 43. Akkuenergiat, kun alle 10 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 

 

Kuva 44. Akkutehot, kun 30 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 45. Akkuenergiat, kun alle 30 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 11 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 

 

Kuva 46. Akkutehot, kun 10 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 47. Akkuenergiat, kun alle 10 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 

 

Kuva 48. Akkutehot, kun 30 % osakuormat ajetaan akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 kW:n 
aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (musta) ja 2 minuutin keskiarvolla (harmaa) 
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Kuva 49. Akkuenergiat, kun alle 30 % osakuormat syötetään akusta ja osa tehosta tuotetaan 16 
kW:n aurinkovoimajärjestelmällä kirkkaana päivänä. Kuvassa on esitetty akkutehot 0.5 
minuutin keskiarvolla (sininen) ja 2 minuutin keskiarvolla (punainen) 

Edellä on esitetty tulokset kirkkaan eli pilvettömän päivän osalta, kun käytetään 11 ja 16 kW 
aurinkovoimajärjestelmää sekä keskiarvoistamista 0.5 ja 2 minuutin ikkunalla. Aiemmin tässä kappaleessa 
sekä kappaleissa 5.3. ja 5.3.1 on esitetty polttoaineen kulutusarviot alkuperäiselle alukselle sekä 
hybridisoidulle alukselle ja aurinkovoimajärjestelmän sisältävälle alukselle pilvisenä päivänä. Seuraavassa on 
esitetty eri akun käyttöstrategioiden ja eri aurinkovoimajärjestelmien vuosikulutus arvioituna siten että kaikki 
päivät olisivat kirkkaista.: 

1. 11 kW aurinkovoimajärjestelmä,  
a. 0.5 min / 10 % -strategialla, vuosikulutukseksi saadaan 21,9 tonnia (16,5 % vähennys), 
b. 2 min / 10 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 20,7 tonnia (21,1 % vähennys), 
c. 0.5 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 21,7 tonnia (17,2 % vähennys) ja 
d. 2 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 20,5 tonnia (21,8 % vähennys). 

2. 16 kW aurinkovoimajärjestelmä, 
a. 0.5 min / 10 % -strategialla, vuosikulutukseksi saadaan 20,6 tonnia (21,4 % vähennys), 
b. 2 min / 10 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 19,6 tonnia (25,4 % vähennys), 
c. 0.5 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 20,5 tonnia (22,0 % vähennys) ja 
d. 2 min / 30 % -strategialla vuosikulutukseksi saadaan 19,4 tonnia (26,0 % vähennys) 

Tarkastelussa muiden sähkönkuluttajien aiheuttama polttoaineen kulutus on oletettu vakioksi aiemmin 
kappaleessa 5.3. annetuilla luvuilla. Suurimmillaan saavutettiin aurinkoenergian tukemalla hybridialuksella 
26 % vähennys polttoainekuluihin. 
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5.3.3 Sähköalus, ei polttomoottoreita, skenaario S3 

Skenaariossa S3 järjestelmä on täyssähköinen eli teho DC verkkoon syötetään sekä akusta että 
aurinkovoimajärjestelmästä. Luonnollinen seuraus täyssähköisestä järjestelmästä on se, että 
polttoainekustannukset poistuvat ja tilalle tulee sähköenergian kustannus. Lisäksi täyssähköinen alus vaatii 
enemmän latausta ja mahdollisesti useampia latauspisteitä, jotta se voi keskeytyksittä suoriutua päivästä säästä 
riippumatta.  

Huomioiden kappaleessa 5.3. esitetyn kokonaispotkuritehon tarpeen sekä apusähköjen tarpeen saadaan yhden 
päivän kokonaisenergiaksi (ilman peräsinkoneiden ja keulapotkurin aiheuttamaa kulutusta) noin 570 kWh. 
Edellä esitettiin myös, että aurinkovoimajärjestelmästä saadaan riippuen päivästä ja valitusta järjestelmästä 
joko 35-80 kWh (11 kW järjestelmä) tai 55-115 kWh (16 kW järjestelmä) energiaa. Tämän lisäksi akku on 
ladattu täyteen aina ennen päivän reittiliikenteen alkamista eli myös yhden täyden akun energiasta 80 % 
voidaan vähentää tarvittavasta latausenergiasta. Tällöin puhutaan vähintään 455 – 535 kWh energiasta, josta 
siis voidaan vähentää vielä akun kapasiteetti (tai 80 % siitä koska akkua ei voi ajaa tyhjäksi). Tarkastellaan 
kahta eri tapausta: 

a. Täyssähköalus ja latauspisteet päätepysäkeillä eli Turussa, Saaronniemellä ja Ekvallassa 
b. Täyssähköalus ja joka pysäkillä on latauspiste. Yhteensä 14 pysäkkiä.  

Oletetaan, että akun kapasiteetti on 100 kWh. Tällöin lataus tarve vaihtelee päivästä riippuen 375-455 kWh 
välillä. Laitteisto täytyy mitoittaa kuitenkin suurimman tehon mukaan eli 455 kWh lataustarpeen mukaan. Alus 
pysähtyy noin 5 minuutiksi joka pysäkille ja 7 minuutiksi päätepysäkeille. Oletetaan, että tehokasta latausaikaa 
näillä pysäkeillä on 4 minuuttia ja päätepysäkeillä 6 minuuttia. Tapauksessa a latauspisteet ovat ainoastaan 
päätepysäkeillä ja päivän aikana alus pysähtyy 8 kertaa ennen kuin saapuu takaisin Turkuun yöksi. Tämä 
tarkoittaa, että tehokasta latausaikaa päivän aikana on 48 minuuttia. Pahimmassa tapauksessa tässä ajassa 
täytyy ladata 455 kWh, mistä seuraa. että latausteho täytyisi olla noin 570 kW. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos 
akkukapasiteetti on aiemmin edellä esitetty 100 kWh, täytyisi sen C-arvon olla 6, mikä tarkoittaa erikoisakkua 
nykytekniikalla. 

Jos oletetaan akkukapasiteetiksi 200 kWh, jää pahimmassa tapauksessa ladattavaksi 355 kWh aiemmilla 
oletuksilla. Tällöin, jos latauspisteitä olisi 3, olisi tarvittava latausteho noin 450 kW. Tämä vastaavasti viittaisi 
C-arvoon 2, mikä on tyypillinen nykyakuilla. 

Kun tarkastellaan tapausta b, saadaan kokonaislatausajaksi päivän aikana 240 minuuttia eli 4 tuntia. Tämä 
tarkoittaisi 455 kWh lataustarpeen tapauksessa 115 kW lataustehoa, mikä 100 kWh:n akun tapauksessa viittaa 
vaadittuun C-arvoon 1.2. Jos oletetaan pienempi akku kuten esimerkiksi 64 kWh akku. Saadaan lataustarpeeksi 
484 kWh päivän aikana. Latausaikaa on 4 tuntia, mikä johtaa lataustehotarpeeseen 121 kW. Nämä vaatimukset 
täyttävä akkupaketti on esimerkiksi Norwegian Electric Systemsin aiemmin kappaleessa 5.3. esitelty 
akkupaketti. 

5.3.4 Hybridialusten lataustarve ja akkukoot 

Tarkastellaan hybriditoteutusten lataustarvetta ja sitä kautta pyritään määrittelemään tarvittavat akkukoot 
kullekin toteutukselle. Akkujen ja latauspisteiden lukumäärän mitoitusperusteena toimii energian saatavuuden 
kannalta huonoin mahdollinen tilanne eli pilvinen päivä. Pilvisenä päivänä eri strategioilla 
energiankulutukseksi saatiin Taulukossa 10 esitetyt arvot. 
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Taulukko 10. Kulutetut energiat ja päivän aikana esiintynyt maksimi lataus- tai purkausteho eri 
käyttöstrategioilla pilvisenä päivänä. 

Keskiarvoistus PV 11 kW PV 16 kW  

10 % 30 % 10 % 30 % 
0.5 min 17,9 kWh 

101 kW 

76,6 kWh 

119 kW 

9,5 kWh 

101 kW 

61, 5 kWh 

119 kW 

2 min 20,9 kWh 

119 kW 

77,6 kWh 

119 kW 

13,9 kWh 

118 kW 

63,5 kWh 

119 kW 

Taulukon 10 akkukapasiteetit perustuvat siihen, että latauspisteitä on vain yksi eli taulukossa mainitulla 
energiamäärällä pystytään toimimaan yhden päivän ajan lataamatta akkua. Taulukon 10 ja kappaleessa 5.3.3 
esitettyjen akkutehojen perusteella, 10 % osakuormakompensointiin on valittava kapasiteetiltaan ylimitoitettu 
akku, että C-arvo pysyy sopivana. Esimerkiksi, jos valitaan 11 kW aurinkovoimajärjestelmän tapauksessa 
10 % osakuormakompensointi ja 0.5 minuutin keskiarvoistus olisi taulukon mukaan noin 22 kWh:n 
akkupaketti riittävä, jos kapasiteetin pienenemistä ajan mittaan ei oteta huomioon. Koska maksimiteho on 101 
kW, pitäisi valita akkuteknologia, joka pystyisi toimimaan 5-6 C purkaustehoilla ja noin 4-5 C lataustehoilla. 
Tämä valinta johtaisi merkittävästi kalliimpaan akkutekniikkaan. 

Huipputeho on kussakin käyttöstrategiassa seurausta tehon keskiarvoistamisesta. Jos keskiarvoistaminen 
jätetään pois ja toimitaan pelkällä osakuormakompensoinnilla jää huippulataus ja purkaustehot 10 % 
strategiassa noin 12 kW:n ja 30 % strategiassa noin 36 kW:n. Tällöin olisi mahdollista valita suoraan Taulukon 
11 mukaiset akkukapasiteetit ja myös akkutehonsyöttökyky jäisi alhaiseksi eli noin 2 C, 10 % strategialla ja 
noin 0.5 C, 30 % strategialla. 

Mikäli kuitenkin halutaan keskiarvottaa DG:n tehoa, tulisi valita osakuormakompensoinnin strategiaksi 30 % 
strategia. Tällöin akkukapasiteetiksi voitaisiin valita likimain taulukon mukaisen päivittäisen 
energiakulutuksen mahdollistavat akkukapasiteetit. Jos huomioidaan myös akun kapasiteetin pieneneminen 
iän myötä, täytyy akkukapasiteetti valita alun perin suuremmaksi, että lopussa akusta saadaan vielä sama 
energiamäärä ulos. Vesibussin tapauksessa, kun latauspisteitä on yksi, täytyy akun energiamäärän riittää koko 
päiväksi. Tällöin päivässä tulee yksi purkaus aina minimivaraukseen saakka ja yksi lataus täyteen yön aikana, 
puhutaan yhdestä syklistä. Kappaleessa 5.3. esitetyillä akkupaketeilla 1 ja 3 akun elinikää kuvaavat syklimäärät 
olivat molemmilla 8000 sykliä. Tämä vastaa kalenterivuosissa 43.5 vuotta (184 käyttöpäivää), kun sallittu 
purkaussyvyys on 80 % ja siis suositeltu minimivaraus 20 %. Kyseisen 80 % täytyy siis olla taulukossa 11 
esitetty energiamäärä. Jos oletetaan, että yksi sykli pienentää akun kapasiteettia aina saman verran, voidaan 
arvioida, kuinka paljon kapasiteetti pienenee akun kalenteri-iän aikana. Akkujen kalenteri-iät nykyisin ovat 
tyypillisesti 10-15 vuotta ja siis merkittävästi lyhyemmät kuin arvioidut lataus- ja purkaussyklien määrän 
rajoittama elinikä. Lineaarisella mallilla akun kapasiteetti pienenee vain 4.6-6.9% kalenteri-iän aikana. Tätä 
ilmiötä on kuvattu kuvassa 50. 

Kun akun kapasiteetin pieneneminen otetaan huomioon, saadaan eri strategioilla akkukapasiteeteiksi Taulukon 
11 mukaiset kapasiteetit ja tehot. Jos lähtöpaikan lisäksi latauspisteet sijoitettaisiin myös päätepysäkeille 
(Saaronniemi ja Ekvalla) muuttuisi tilanne Taulukon 12 mukaiseksi. Akun kalenteri-iäksi on oletettu 15 vuotta. 
Taulukossa esitetty teho vastaa myös tarvittavan latauslaitteiston nimellistehoa. Havaitaan, että akkujen 
kapasiteetti pienenee merkittävästi, mutta teho vaatimus pysyy samana tai jopa kasvaa hieman suuren 
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lataustehotarpeen vuoksi. Tästä seuraa se, että akun kapasiteetti tulisi valita jälleen tarvetta suuremmaksi, että 
voitaisiin valita akkuteknologia, jonka hinta on kilpailukykyinen. 

 

Kuva 50. Akun kapasiteetin pieneneminen iän myötä. 

 

Taulukko 11.  Tarvittavat akkukapasiteetit ja lataustehot hybridialuksen eri käyttöstrategioilla, 
kun latauspisteitä on yksi ja akun kapasiteetin pieneneminen on huomioitu. 
Aurinkoenergia on käytössä (skenaario 2).  

Keskiarvoistus PV 11 kW PV 16 kW  

10 % 30 % 10 % 30 % 
0.5 min E [kWh] 23,5-24,0 100,4-102,2 12,5-12,8 80,6-82,6 

Pmax [kW] 101 119 101 101 

2 min E [kWh] 27,4-28,1 101,7-104,2 18,3-18,7 83,2-85,3 

Pmax [kW] 119 119 118 119 
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Taulukko 22.  Tarvittavat akkukapasiteetit ja lataustehot, kun latauspisteitä on kolme (Föri, 
Saaronniemi ja Ekvalla).  

Keskiarvoistus PV 11 kW PV 16 kW  

10 % 30 % 10 % 30 % 
0.5 min 3,8 kWh 

28 kW 

16,0 kWh 

119 kW 

2,2 kWh 

16 kW 

12,9 kWh 

96 kW 

2 min 4,5 kWh 

33 kW 

16,2 kWh 

120 kW 

3,1 kWh 

23 kW 

13,2 kWh 

98 kW 
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6. YMPÄRISTÖKUORMITUS 

Alusliikenteen välitön ympäristökuormitus muodostuu pakokaasupäästöistä ilmakehään ja vesistöön, jätevesi- 
ja öljypäästöistä mereen, aallonmuodostuksen aiheuttamasta eroosiosta, melusta ilmaan (ohiajomelu), 
sisämelusta, melusta veteen, pohjamaalien myrkyllisyydestä ja muista vastaavista osatekijöistä. Välillinen 
kuormitus taas syntyy aluksen rakentamisen ja romutuksen yhteydessä. Lisäksi välilliseksi kuormitukseksi 
voidaan lukea käytön aikaisten kulutustarvikkeiden (esim. polttoaineen) tuotannon aiheuttama 
ympäristökuormitus, roskien ja muiden kiinteistöjätteiden syntyminen sekä muu vastaava epäsuora aluksen 
käytöstä aiheutuva ympäristörasitus. 

Tässä selvityksessä ympäristökuormitusta tarkastellaan siten, että dieselkäyttöisellä koneistolla varustettu alus 
on referenssi, johon kahta muuta koneistovaihtoehtoa verrataan. Edellä luetelluista päästötyypeistä ei 
tarkastella sellaisia, joihin koneistovalinnalla ei ole vaikutusta tai joita ei synny laisinkaan. Seuraavassa 
luettelossa on aluksen käyttöön liittyviä lähtöoletuksia:  

• Vesibussista ei lasketa jätevettä mereen, koska aluksessa on jätevesisäiliö. Säiliö voidaan tyhjentää 
satamassa pumppaamalla kunnalliseen jätevesiverkostoon. 

• Pakoputkiston jäädytysveden (märkä pakoputkisto) mukanaan kuljettamaa nokea ja mahdollisia 
palamattomia hiilivety-yhdisteitä ei huomioida 

• Aikataulun mukaisten reittinopeuksien vuoksi aluksen koneistovalinnalla ei ole vaikutusta 
aallonmuodostukseen ja sen synnyttämään eroosioon 

6.1. PÄÄSTÖT ILMAKEHÄÄN 

Akkuenergiaa hyödyntävä sähköinen vesibussikoneisto ei aiheuta käytön aikana päästöjä ilmakehään. Jos akun 
latausvirta tuotetaan päästöttömästi, sähkökäyttöinen alus on kokonaisuudessaan päästötön. Suomessa 
tyypillisiä päästöttömiä suuren kapasiteetin tuotantoyksiköitä ovat ydinvoimalat, vesivoimalat ja 
tuuligeneraattorit. 

Liikenteen ilmakehäpäästöistä tarkastellaan yleisimmin hiilidioksidikuormitusta, typen oksideja, rikin 
oksideja, metaania, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, dityppioksidia, partikkeleita, mustaa nokea ja häkää. Näistä 
päästöistä hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi (ilokaasu) vaikuttavat nykykäsityksen mukaan ilmaston 
maailmanlaajuiseen lämpenemiseen. Tämän lämpenemisen katsotaan olevan globaalissa mittakaavassa 
haitallisen ilmiön. Typen ja rikin oksidit aiheuttavat maaperän sekä vesistöjen happamoitumista. Hapan sade 
rasittaa myös rakennettua ympäristöä. Lisäksi nämä rikin ja typen oksidit lisäävät pakokaasun pienhiukkasten 
muodostumista. Partikkeleista vaarallisimmat - alle 2,5 mikrometrin kokoiset - aiheuttavat ihmisille 
keuhkosairauksia sekä sydän- ja verisuonitauteja (Domonyi, 2017). Pakokaasuissa muodostuva musta noki on 
epätäydellisen palamaisen tulos ja se imee itseensä tehokkaasti auringon säteilyä ja aiheuttaen erityisesti 
arktisten alueiden lämpenemistä (IMO, 2015). 

Vesibussin vuotuinen kokonaispolttoaineen kulutuksen perusteella voidaan määritellä dieselmoottorin 
vuotuinen hiilidioksidipäästö. Kansainvälinen merenkulkujärjestö on määritellyt hiilidioksidipäästön 
suuruudeksi 3.206 tonnia käytettyä polttoainetonnia kohti (IMO, 2014). Käytettäessä uusiutuvaa HVO-
dieselpolttoainetta energian kulutuksen todettiin putoavan 0.5 % mutta pienemmän tiheyden vuoksi käytetyn 
polttoaineen tilavuus kasvaa 4.5 %. Hiilidioksidipäästöt putoavat noin viisi prosenttia, koska korkealaatuisessa 
polttoaineessa on vähemmän hiiltä (Nylund ym., 2011). Jos otetaan huomioon hiilidioksidin sitoutuminen 
polttoaineen valmistuksen yhteydessä, kasvihuonekaasujen määrä voi pudota 50-90 % verrattuna perinteiseen 
fossiiliseen polttoaineeseen. Suurin pudotus saadaan aikaiseksi käyttämällä polttoaineen raaka-aineena 
biojätettä.  
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Myös biokaasun käyttäminen aluksen polttoaineena aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Alasen mukaan (2014) 
maakaasubussin päästöt olivat 80 prosenttia dieselmoottorin hiilidioksidikuormituksesta. Jos biokaasu on 
valmistettu biohajoavista jätteistä tai teollisuuden ylijäämätuotteista, kaasun katsotaan olevan hiilidioksidin 
kokonaiskuormituksen kannalta uusiutuvaa ja päästötöntä. Jos näin ajatellaan, myös kaasun 
valmistusprosessissa tarvittavan prosessin ulkopuolisen energian pitää olla päästötöntä. 

Dieselmoottorien osalta typpioksidipäästöille on asetettu rajoituksia Kansainvälisen Merenkulkujärjestön 
(IMO) toimesta. Tiukimmat säädökset (Tier III) koskevat vuoden 2016 jälkeen rakennettuja aluksia ja 
moottoreita, joiden yhteenlaskettu teho on yli 130 kW. Tällöin NOx-päästöraja on 2.0 g/kWh moottoreille, 
joiden pyörimisnopeus on yli 2 000 kierrosta minuutissa (IMO, 2017). Typen oksidien vähentämisen teknisenä 
ratkaisuna käytetään yleisimmin pakokaasukatalysaattoria (kuva 50). Verrattuna mineraaliöljypohjaiseen 
dieselpolttoaineeseen, vetykäsitellyistä kasviöljyistä valmistetun HVO-dieselpolttoaineen on todettu 
vähentävän linja-autoliikenteessä typen oksideja 10 % (Nylund ym. 2011). 

 

 

Kuva 51. Dieselmoottorin katalysaattori typen oksidien poistoon (STT Emtec AB) 

Kaasua käytettäessä muodostuu myöskin NOx-päästöjä, vaikka typen määrä maakaasussa on vähäinen. 
Typpipäästöjä syntyy, kun ilmassa oleva typpi hapettuu moottorin sylinterissä. Kipinäsytytteisessä 
kaasumoottorissa typen oksidien määrä saadaan riittävän alhaiseksi käyttämällä kolmitiekatalysaattoria, joka 
ei tarvitse toimiakseen ureaa kuten dieselmoottoreissa käytettävä SCR (Selective Catalytic Reduction) –
katalysaattori (Cummins, 2015). 

Rikin oksideja muodostuu dieselmoottorin pakokaasuun, jos polttoaine sisältää rikkiä. Itämeren alueella suurin 
sallittu polttoaineen rikkipitoisuus laivakäytössä on 0.1 %(m/m). HVO-polttoaineen rikkipitoisuus on 
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vähemmän kuin 5 mg/kg eli 0.0005 %(m/m) joten tämän polttoaineen rikkipäästöt ovat merkityksettömän 
pieniä. Suomalaisessa maakaasussa saa olla rikkivetyä korkeintaan 15 mg/Nm3 ja kaasun suhteellinen tiheys 
voi vaihdella välillä 0.555-0.700 (Pulsa, 2008). Jalostetun biokaasun rikkivetypitoisuus voidaan olettaa 
vastaavaksi. Minimitiheydellä 0.718 kg/m3 rikkivedyn määräksi saadaan 20.9 mg/kg. Kun huomioidaan pelkän 
rikin osuus, päädytään lukemaan 19.7 mg/kg joka vastaa arvoa 0.002 %(m/m). Tämä on selvästi enemmän 
kuin HVO-polttoaineella mutta kaksi kertaluokkaa alle laivapolttoainevaatimusten. Autojen tavanomaisen 
dieselpolttoaineen – Neste Futura Diesel (Neste, 2017) – rikkimäärä on maksimissaan 10 mg/kg (0,001 %), 
joten uusiutuva dieselpolttoaine on rikkipäästömielessä ympäristöystävällisempää ja kaasu haitallisempaa kuin 
autopolttoaine. Kaikkien polttoainevaihtoehtojen rikkipitoisuus on erittäin alhainen perinteiseen 
korkearikkiseen laivapolttoaineeseen verrattuna. 

Pääosa biokaasusta on metaania. Metaanin ympäristökuormitus on 25-kertainen verrattuna hiilidioksidiin ja 
dityppioksidin (N2O eli ilokaasu) 298-kertainen, kun päästöjen massoja verrataan toisiinsa sadan vuoden 
aikaikkunassa (IPCC, 2017). Polttoaineena käytettävää metaania voi päästä palamattomana moottorin läpi. 
Söderenan (2016) mukaan kaupunkibussin kipinäsytytteisen Euro VI-normin mukaisen kaasumoottorin 
metaanivuoto on 0.07 g/kWh (1.8*0.04 g/km) ja vastaavasti dieselmoottorin 0.00 g/kWh. Kaasu- ja 
dieselmoottorien dityppioksidipäästö on arvioitu lukuarvon 0.015 g/kWh mukaisesti (Corbett ym., 2015).  

Pakokaasun partikkelipäästöille ei ole merikäytössä rajoituksia. Sen sijaan Euroopan unionilla on päästörajat 
raskaaseen maakäyttöön tarkoitetuille diesel- ja kaasumoottoreille (Dieselnet, 2017). Euro VI normin mukaan 
partikkelimäärä saa olla 0.01 g/kWh ja partikkelien lukumäärä 8*1011 kappaletta/kWh. Nämä raja-arvot on 
mahdollista saavuttaa vesibussissa käyttämällä pakokaasujärjestelmässä lisälaitteita kuten hiukkassuodattimia. 
Verrattuna mineraaliöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen, vetykäsitellyistä kasviöljyistä valmistetun HVO-
dieselpolttoaineen on todettu vähentävän linja-autoliikenteessä hiukkaspäästöjä 30 %; lisäksi häkäpäästöjä 
30 %, hiilivetypäästöjä 40 % (Nylund ym. 2011). Mustan hiilen määrä pakokaasussa on sidoksissa 
partikkelipitoisuuksiin. Biodieseleiden käyttö vähentää 60-75 % mustan hiilen määrää verrattuna raskaaseen 
polttoöljyyn (IMO, 2015). Maantieliikenteessä kaasukäytön on todettu pudottavan partikkelipitoisuuksia 88-
99 %.  

Vesibussin aiheuttamat ympäristöpäästöt on esitetty Taulukossa 11. Laskennassa käytetyt kertoimet ovat 
seuraavat: 

• Hiilidioksidi   3.206  tonni/tonni polttoainetta  IMO, 2014 
• Typen oksidit   2.0 kg/MWh   IMO, 2017 
• Rikin oksidit   0.005 kg/tonni   Neste, 2016 
• Rikin oksidit (kaasu)  15 mg/Nm3   Pulsa, 2008 
• Metaani   0.07 kg/MWh   Söderena, 2016 
• Metaanin ympäristövaikutus 25  kertaa CO2   IPCC, 2017 
• HVO-korjauskerroin  0.4  ympäristövaikutus  Neste, 2016 
• Partikkelit (diesel)  0.01 kg/MWh   Dieselnet, 2017 
• Partikkelit (kaasu)  1.25 g/MWh    MAN, 2015 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että sähkökäyttöinen alus on nollapäästöinen, kuten jo aiemmin todettiin. 
Biokaasukäyttöinen alus on kasvihuonepäästöjen kannalta toiseksi paras vaihtoehto, mikäli kaasu on 
valmistettu jätteestä. Myös hiukkaspäästöt ovat pienet. Muiden päästöjen osalta sähköhybridialus on 
kaasuvesibussia parempi. Uusiutuvan HVO-dieselpolttoaineen haittana on hiilidioksidipäästö, joka on 
kuitenkin perinteistä dieselmoottoripäästöä selvästi alhaisempi. 
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Taulukko 11. Vesibussin aiheuttamat vuotuiset päästöt ilmakehään käytettäessä energianlähteenä 
uusiutuvaa dieselpolttoainetta, biokaasua ja sähköä. Sähköhybridialus hyödyntää 
matkan aikana aurinkoenergiaa. 

Päästötyyppi Yksikkö Diesel Kaasu Sähköhybridi Sähkö 

Polttoainemäärä tonnia 27.5 24.5 18.8 - 

Hiilidioksidi (CO2) tonnia 88 01 60 02 

Typen oksidit (NOx) kg 230 230 160 02 

Rikin oksidit (SOx) kg 0.14 0.56 0.09 02 

Metaani (CH4) kg 0 8.2 0 02 

Ilmastovaikutus hiilidioksidina tonnia 35 0.2 24 02 

Partikkelit, koko alle kymmenen mikrometriä 
(PM10) 

kg 1.2 0.1 0.8 02 

1) Biokaasu on valmistettu jätteestä 
2) Sähkö on tuotettu päästöttömästi 

6.2. MELU 

Liikkuva alus ja aiheuttaa ympäristöönsä melua, joka kohdistuu sekä ilmaan että veteen. Vesimelulle altistuvat 
lähinnä vedessä olevat eläimet ja ilmamelua joutuvat kuuntelemaan maalla elävien- ja ilmassa lentävien 
lentävien eläinten lisäksi myös ihmiset. Liikkuvan laivan lisäksi laiturissa oleva alus aiheuttaa ääntä silloin, 
kun aluksen tarvitsemaa sähkövirtaa tuotetaan polttomoottorin avulla. Aluksen sisämelua kuuntelevat miehistö 
ja matkustajat mutta tässä yhteydessä sisämelua ei katsota ympäristöhaitaksi. 

Matkustaja-alusten, joilla on enemmän kuin 12 matkustajaa, tulee täyttää direktiivi 98/18/EY. Vesibussin 
aiheuttama ilmaäänimelu voidaan mitata kansainvälisen standardin ISO 2922:2000 (Acoustics — 
measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours) mukaisesti. Standardi 
soveltuu käytettäväksi pienaluksille, mutta se ei aseta raja-arvoja sallitulle melulle. Lounais-Suomen 
aluehallintovirasto on asettanut Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:2014:37) perusteella 
seuraavat ylitysrajat Turun Pansion satamatoimintojen aiheuttamalle melulle:  

a asuinrakennusten piha-alueilla päivällä klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 55 dB, 
yöllä klo 22.00–7.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 50 dB 

b lomarakennusten piha-alueilla päivällä klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 45 dB, 
yöllä klo 22.00–7.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 40 dB 

c Ruissalon luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla mukaan lukien edellä mainituilla alueilla 
sijaitsevien asuinrakennusten piha-alueet päivällä klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 
45 dB, yöllä klo 22.00–7.00 ekvivalenttimelutaso (LAeq) 40 dB lukuun ottamatta kohdassa d) 
tarkoitettuja alueita.  

d Ruissalon lintulahtien ja -rantojen luonnonsuojelualueella niiltä osin kuin alueet eivät sisälly 
Natura 2000 -verkostoon kohdan a) melutaso. 

Ekvivalenttimelutaso LAeq on mittausjakson äänitasojen tehollinen keskiarvo (Liikonen, 2013). Edellisen 
perusteella voidaan siis asettaa tavoitemelurajat vesibussille sen liikennöidessä Aurajoen ulkopuolella. Koska 
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vesibussi liikennöi päivällä, alin meluraja on 45 dB.  Turun keskustan melutilannetta vuonna 2013 voidaan 
tarkastella Kuvassa 52 (Turun kaupunki ym., 2013). Aurajoen rannalla, vesibussin kulkualueella, alhaisimman 
melun alue on 40-45 dB (alueet 14, 15). Myös alle 35 dB:n alueet 4 ja 5 sivuavat Pitkäsalmea eli Ekvallaan 
johtavaa väylää.  

Kuva 52. Turun keskustan melukartta 

Liikkuvan aluksen aiheuttamalle melulle on tyypillistä jaksottaisuus (ohiajomelu). Voidaan myös olettaa, että 
pieni alus jossa on nopeakäyntiset dieselmoottorit, ei aiheuta voimakasta matalataajuista ääntä. Hitaalla 
nopeudella liikkuva vesibussi ei todennäköisesti lisää keskusta-alueen melukuormitusta, koska moottorit 
kuormittuvat Aurajoessa hitaan nopeuden vuoksi osateholla. Alus liikkuu harvoin verrattuna jatkuvan 
katuliikenteen ääniin eli keskimelu on alhainen. Vesibussi ei myöskään liiku yöaikaan, jolloin 
häiriintymiskynnys on alhaisempi. Ruissalon ja Satavan alueella on suurempi etäisyys vesibussin ja asutuksen 
välillä, mikä osaltaan vaimentaa ääntä. Aluksen melu ei todennäköisesti erotu normaalista vene- ja 
laivaliikenteestä. Kun vesibussi on laiturissa apumoottorit aiheuttavat jatkuvaa melua vain silloin, kun 
sähkövirran maasyöttöä ei ole saatavilla. Tässä tarkasteltava vesibussi kytketään aina yöajaksi maaverkkoon, 
jolloin apumoottorin ei tarvitse olla käynnissä. 

Verrattaessa sähkökäyttöistä alusta dieselkoneistoon, pakoputkistomelu voidaan sulkea pois. Sähkökäyttöinen 
alus on hyvin hiljainen ja sen ääni muodostuu pääosin veden kohinasta. Aluksen sisällä voidaan kuulla 
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taajuusmuuttajien aiheuttamaa sirinää. Todennäköisesti aluksessa olevien ihmisten äänet kesäaikana ja esim. 
kaiuttimista tuleva musiikki on suurempi haittatekijä kuin koneistomelu.  

Laivoissa käytettävien suurikokoisten kaksipolttoaiemoottorien (DF) moottorimelu - ja oletettavasti myös 
runkomelu - on alhaisempi kaasukäytöllä kuin dieselöljyajossa. Toisaalta kaasukäytössä ahtimen 
pakokaasumelua pienentävä vaikutus on vähäisempi ohivirtauksen vuoksi (Henriksson, 2017). Voidaan siis 
olettaa, ettei kipinäsytytteisen kaasumoottorin ja dieselmoottorin välillä ole merkittävää ympäristömelueroa. 

Vesibussi kuormittaa ympäristöä myös aiheuttamalla vedenalaista melua. Erot eri koneistoratkaisujen välillä 
aiheutuvat lähinnä edellä mainitusta runkomelusta, koska alusten potkurit ja rungon muodot ovat samanlaiset. 
Oletettavasti vedenalaisen melun kannalta sähkökäyttö on hieman hiljaisempi kuin muut vaihtoehdot. 

  



TUAMK      71    2018-05-29 

7. TURVALLISUUS JA LUOTETTAVUUS 

7.1. TURVALLISUUS 

Koneistoratkaisujen turvallisuutta voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta, joista keskeisiä ovat: 
henkilöturvallisuus, ympäristöturvallisuus ja materiaalinen turvallisuus. Materiaalinen turvallisuus tarkoittaa 
tässä tapauksessa todennäköisyyttä alukseen kohdistuvaan vahinkoon tai todennäköisyyttä vesibussin muille 
aluksille, laiturialueille, ym. aiheuttamaan vahinkoon. Koneiston toiminnan turvallisuus kytkeytyy ihmisen 
toiminnan virheettömyyteen, turvallisuuslähtöisiin teknisiin ratkaisuihin ja toisaalta myös laitteistojen 
toiminnan luotettavuuteen. Käyttövirhe, mahdollisuus toimia väärin tai toimintahäiriö voivat johtaa 
onnettomuuteen.  

Yksittäinen onnettomuus voi olla seurauksiltaan vakava tai merkityksettömän pieni. Toisaalta myös 
onnettomuuden todennäköisyys voi vaihdella. Turvallisuuden kehittämisessä on syytä keskittyä sellaisten 
tilanteiden eliminointiin, jotka ovat todennäköisiä ja joiden seuraukset ovat vakavia. Tässä yhteydessä on 
tarkoitus vertailla kolmen eri koneistoratkaisun turvallisuutta keskenään. Lähtötasona pidetään dieselkoneistoa, 
joka on yleinen koneistotyyppi vesibusseissa ja jonka turvallisuustaso oletetaan riittäväksi. Tässä tekstissä 
verrataan kaasu- ja sähkökoneistoja edellä mainittuun perinteiseen dieselkoneistoon.  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) toimesta on laadittu SOLAS-sopimus (International convention 
for the safety of life at sea, ihmishengen turvallisuus merellä). Sopimus on alunperin vuodelta 1974 mutta sitä 
on myöhemmin täydennetty artikloilla (articles) ja päätöslauselmilla (resolutions). Koneisto- ja sähköasioita 
käsitellään kappaleessa II-1 (Construction - structure, subdivision and stability, machinery and electrical 
installations). SOLAS-määräykset ovat voimassa kansainvälisessä liikenteessä olevilla aluksilla, joten ne eivät 
koske vesibussia. Toisaalta taas vesibussi, joka täyttää nämä määräykset, voidaan tarvittaessa siirtää 
kansainväliseen liikenteeseen. 

7.1.1. Kaasukäyttöisen aluksen turvallisuus 

Laivojen kaasujärjestelmille on annettu määräyksiä Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) 
dokumenteissa ”Interim guidelines on safety for natural gas-fuelled engine installations in ships” MSC.285(86) 
(IMO, 2009) ja uudemmassa asiakirjassa ”International code of safety for ships using gases or other low-
flashpoint fuels (IGF-code)” MSC.391(95) (IMO, 2015). Oletuksena on, että kaupallisen matkustaja-aluksen, 
joka on kansainvälisessä liikenteessä ja jossa on vähintään kaksitoista matkustajaa, tulee noudattaa IGF-koodia. 
Yleensä vesibussit eivät ole kansainvälisessä liikenteessä mutta niiden jälleenmyyntiarvo on oletettavasti 
korkeampi, jos edellä mainittu liikennerajoite ei ole voimassa. 

Määräykset edellyttävät, että kaasukäyttöisen aluksen turvallisuus ja luotettavuus vastaavat dieselöljyllä 
toimivan laivan ominaisuuksia. Kaasukäyttöiselle laivalle tulee tehdä riskiarvio. Säännöt edellyttävät, että 
yksittäinen tekninen häiriö ei saa aiheuttaa turvallisuus- tai luotettavuusriskiä. Turvallisuudesta huolehtiminen 
ei saa johtaa aluksen moottorien pysähtymiseen eli uuden turvallisuusvajeen syntymiseen. Kaasun 
tarkoitukseton kertyminen aluksen rakenteisiin on estettävä ja sen syttymistodennäköisyys minimoitava. 
Vesibussiin tulee asentaa kaasuanturit vuotojen havaitsemiseksi.  

Jos kaasukäyttöisessä aluksessa tapahtuu räjähdys: 
• räjähdystilan ulkopuolisten laitteiden on toimittava 
• vakavaa vuotoa ei saa esiintyä 
• ihmisiä ei saa loukkaantua 
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Kaasukäyttöisen vesibussin osalta SOLAS viittaa IGF-koodiin (International code of safety for ships using 
gases or other low-flashpoint fuels). IGF-koodi määrittelee - kohdassa 3.2, toiminnalliset vaatimukset - että 
aluksen järjestelmien turvallisuuden, luotettavuuden ja riippumattomuuden tulee olla samalla tasolla 
öljykäyttöisten alusten järjestelmien kanssa (Lloyd’s, 2017). Jos siis IGF-koodia noudatetaan, kaasukäyttöisen 
aluksen turvallisuustaso ei selkeästi poikkea dieselkäyttöisestä aluksesta. 

Aluksen kaasusäiliöiden täyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy 
laiturialueelle on estettävä täytön ajaksi. Tämä edellyttää joko aluksen tankkaamista Aurajoen ulkopuolella tai 
tankkausalueen eristämistä ihmisistä. Ensimmäinen vaihtoehto lienee helpommin toteutettava. Säiliöiden 
täyttöyhteet sijoitetaan ulkokannelle. Säiliöiden täyttöpisteissä tulee olla kiinteä kemiallinen 
jauhesammutusjärjestelmä ja inert-suojakaasun syöttömahdollisuus täyttölinjoihin. Täyttösäiliön ja aluksen 
välillä tulee olla kommunikointiyhteys. 

7.1.2. Sähkökäyttöisen aluksen turvallisuus 

Sähkökäyttöisen hybridialuksen lisäturvallisuusriskejä ovat sähköiskun vaara ja toisaalta oikosulun aiheuttama 
palovaara. Sähköpropulsiolla toimivia matkustaja-aluksia, joissa on vesibussia korkeampi kilovolttien 
välijännite, on runsaasti käytössä ja näiden alusten sähköturvallisuus on hallinnassa.  

Vesibussin turvallisuushaasteet liittyvät akkuturvallisuuteen. Akkujärjestelmä, sen huolto ja käyttö tulee 
kuvata. Huomiota kiinnitetään akkutiloihin, joista tulee laatia järjestelypiirustukset, riskianalyysi, 
paloturvallisuussuunnitelmat, tuuletusjärjestelyt, sähkökaaviot ym. Akkujärjestelmän pääkomponentit tulee 
luokittaa. Turvallisuusarviossa otetaan huomioon seuraavat vaaratekijät: 

• Myrkyllisen, syttyvän tai syövyttävän kaasun muodostuminen 
• Tulipalo 
• Räjähdys 
• Valvonta- ja hälytys edellisistä sekä tuuletus 
• Ulkopuoliset riskit esim. vesivuoto 
• Propulsio- tai aputehon menetys 

Akkujärjestelmään tulee liittää energianhallintajärjestelmä, joka valvoo mm. akun varaustilaa ja akun kuntoa 
(DNVGL, 2015). 

7.2. LUOTETTAVUUS 

Luotettava koneisto toimii ennakoidulla tavalla. Luotettavuutta voidaan parantaa monella tavalla kuten:  

• Parantamalla yksittäisten komponenttien laatua 
• Rakentamalla kahdennettuja järjestelmiä, jolloin varajärjestelmä on käytettävissä häiriötilanteen 

aikana 
• Suunnittelemalla vähän komponentteja sisältäviä yksinkertaisia ratkaisuja 
• Huoltamalla laitteistoja hyvin ja seuraamalla niiden kuntoa 
• Käyttämällä järjestelmiä asianmukaisesti 

Vesibussi ei täytä matkustaja-alusten ”Safe return to port”-määräyksiä, koska konehuoneita ei ole erotettu 
toisistaan vuodon tai tulipalon varalle. Muilta osin tärkeimmät toiminnot on kahdennettu. 

Luotettavuusasioita käsitellään tarkemmin luvussa yhdeksän.  
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8. PÄÄOMA- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan edellä esitettyjen koneistovaihtoehtojen kustannuksia. Kustannukset jaetaan 
investointikustannuksiin (CAPEX) ja operatiivisiin kustannuksiin (OPEX). Vesibusseissa käytetään yleisesti 
dieselmoottoreita ja tämän vuoksi muita koneistovaihtoehtoja verrataan tähän perusratkaisuun. Alusten 
käyttökustannukset, haluttu käyttöikä ja laskennassa käytettävä korkokanta määrittelevät mahdollisen 
investoinnin suuruuden. 

Investoinnin nettonykyarvo NPV voidaan laskea sisäisen korkokannan menetelmällä seuraavasti (Laaksonen, 
2010). 

)1( TekHNPV ρ

ρ
−−+−=  

Missä H on investointikustannus, k on nettotulo, ρ on korkointensiteetti ja T on aika. Korkointensiteetti ρ 
määritellään seuraavasti: 

)1ln( i+=ρ  

Missä i on sisäinen korkokanta. Suurin investointikustannus saadaan selville olettamalla investoinnin 
nettonykyarvo nollaksi tarkastelujakson lopussa. Tarkastelujaksoksi oletetaan aluksen käyttöikä, jonka 
kuluessa investointi kuoletetaan. Edellisten yhtälöiden perusteella saadaan suurin investointikustannus 
laskettua: 

[ ]Ti
i

kH −+−
+

= )1(1
)1ln(max  

8.1. KAASUMOOTTORIALUS 

 Käyttökustannuksissa otetaan huomioon polttoaine- ja huoltokustannukset seuraavasti: 

• Vesibussin vuotuinen uusiutuvan dieselöljyn kulutus on 27.5 tonnia 
• Vesibussin vuotuinen biokaasun kulutus on 24.5 tonnia 
• Uusiutuva dieselpolttoaine on 6 % (tilavuusyksikköä kohti) kalliimpaa kuin perinteinen polttoaine 

(Nylund, 2017) 
• Laivadieselpolttoaineen (MGO) veroton hinta on 50 senttiä/kg (Ship & Bunker, 2017). 
• Dieselöljyn toimitusmaksuksi oletetaan 100 €/tankkauskerta ja tankkausmääräksi 3 tonnia 
• Biokaasun hinta on 1.450 euroa kilolta (Gasum, 2017) ja siitä voidaan vähentää arvonlisävero 24 % 
• Kaasun toimitusmaksuksi oletetaan 300 € tankkauskerta 
• Kaasusäiliöiden tilavuudeksi valitaan 20 m3 ja paineeksi 20 MPa 
• Uusiutuvan dieselpolttoaineen alempi lämpöarvo on 44,1 MJ/kg (Neste, 2016) ja perinteisen 

dieselpolttoaineen 42.7 MJ/kg  
• Biokaasun energiasisältö on 49,1 MJ/kg 
• Sähkökustannuksiksi on arvioitu Turku Energia hintojen perusteella 3x160 A (n. 111 kW) liittymän 

mukaan. Sähkön hintana käytetään 19.6 €/MWh, perusmaksuna 67.70 €/kk, siirtomaksuna 9.4 €/MWh 
ja verona 29.73 €/MWh (Turku energia, 2017). Varustamo ei saa sähköverosta palautusta. 

• Huoltokustannus dieselmoottorin osalta arvioidaan siten, että peruskorjaus tehdään 14 vuoden välein 
ja sen kustannus on 10 100 € (soveltaen lähdettä ARB, 2016) 

• Kaasumoottorin peruskorjaus oletetaan saman hintaiseksi kuin dieselmoottorin 
• Dieselmoottorin huoltokustannus: 0,90 €/h (soveltaen lähdettä ARB, 2016) 
• Kaasumoottorin huoltokustannus: 1,81 €/h (soveltaen lähdettä ARB, 2016) 
• Aluksen käyttöikä on 28 vuotta, jonka jälkeen koneistojen arvo oletetaan nollaksi 
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8.2. SÄHKÖKÄYTTÖINEN ALUS 

Keskeiset kustannuskomponentit investointikustannuksissa (CAPEX) ovat laitekustannukset eli suuntaajien ja 
akkujen kustannukset sekä myös aurinkopaneelien kustannukset. Suuntaajakustannuksiin lasketaan myös 
maasähköllä lataamiseen tarvittavat latauslaitteistot, jotka perustuvat suuntaajatekniikkaan. Näiden lisäksi 
investointikustannukset sisältävät suunnittelu- ja rakennustyötä. Suunnittelu- ja rakennustyöhön kuuluu 
vesibussin retrofit-suunnittelu sekä laitteistojen (paneelit, suuntaajat ja akkupaketti) asennustyö vesibussiin. 
Lisäksi latausjärjestelmän suunnittelu- ja asennustyökustannukset kuuluvat suunnittelu- ja 
rakennustyökustannuksiin. Tässä on oletettu, että suunnittelu- ja rakennustyön osuus 
kokonaisinvestointikustannuksista on 15 %. 

Laitteistokustannuksina on käytetty Taulukon 12 mukaisia arvoja. 

Taulukko 12. Käytettyjä vesibussin voimajärjestelmäkomponenttien investointikustannuksia. 

Komponentti Hinta Yksikkö 

Aurinkopaneelit 500 – 600 €/kW 

Akkujärjestelmä 400 – 600 €/kWh * 

800 – 1000 €/kWh ** 

Suuntaajat 100 – 200 €/kW 

* kun akun C-arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 2 
**kun akun C-arvo on suurempi kuin 2 

Tällä tavoin arvioituna skenaarioittain jaoteltuna kokonaisinvestointikustannuksiksi saadaan: 

S1: Diesel-generaattori ja akku sisältäen: 

• 2 kpl potkurimoottorin 120 kW:n suuntaajia,  

• 1 kpl 120 kW akkuhakkuri,  

• 1 kpl 120 kW diesel-generaattorin vaihtosuuntaajia, 

• 1 kpl 20 kW kuluttajan kuormasuuntaaja 

• 1-3 kpl 120 kW mahdolliset lataukseen tarvittavat suuntaajat. 

Tällöin saadaan seuraavat kustannukset: 

• Laivan voimansiirto:   38 000-72 000 € (Suuntaajat) 

• Akkujärjestelmä:  58 000-87 000 € (Kennot + BMS (145 kWh, 0.85 C)) 

•  Suuntaaja:   12 000-24 000 € 

• Latausjärjestelmä:  12 000-36 000 € (1 tai 3 latauspistettä a 120 kW) 

• Suunnittelu- ja rakennus 18 000 – 32 850 € (15 % laitekustannuksista) 

Kokonaiskustannukseksi muodostuu:  138 000 – 251 850 €. 

S2: Diesel-generaattori, akku ja aurinkosähkö sisältäen: 

• 2 kpl potkurimoottorin 120 kW:n suuntaajia,  
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• 1 kpl 120 kW akkuhakkuri,  

• 1 kpl 120 kW diesel-generaattorin vaihtosuuntaajia, 

• 1 kpl 20 kW kuluttajan kuormasuuntaaja,   

• 1 kpl 20 kW aurinkopaneelien vaihtosuuntaaja 

• 1-3 kpl 120 kW mahdolliset lataukseen tarvittavat suuntaajat. 

Tällöin saadaan seuraavat kustannukset: 

• Laivan voimansiirto:   38 000-72 000 € (Suuntaajat) 

• Aurinkovoimajärjestelmä: 5 500 – 10 000 € (Paneelit 11 tai 16 kW) 

• Suuntaaja 11 tai 16 kW: 1 100 – 3 200 €  

• Akkujärjestelmä:  34 000-51 000 € (Kennot + BMS (85 kWh, 1.5 C)) (Taulukko 11.) 

• Suuntaaja 120 kW:  12 000-24 000 € 

• Latausjärjestelmä:  12 000-36 000 € (1 tai 3 latauspistettä a 120 kW) 

• Suunnittelu- ja rakennus: 15 400 – 29 400 € (15 % laitekustannuksista) 

Kokonaiskustannus:   118 000 – 225 600 € 

S3: Täyssähkövesibussi sisältäen: 

• 2 kpl potkurimoottorin 120 kW:n suuntaajia,  

• 1 kpl 120 kW akkuhakkuri,  

• 1 kpl 20 kW kuluttajan kuormasuuntaaja,   

• 1 kpl 20 kW aurinkopaneelien vaihtosuuntaaja ja 

• 14 kpl 120 kW mahdollisia lataukseen tarvittavia lataussuuntaajia. 

Kokonaiskustannuksiksi saadaan: 

• Laivan voimansiirto:   26 000 - 52 000 € (Suuntaajat) 

• Aurinkovoimajärjestelmä: 5 500 – 10 000 € (Paneelit 11 tai 16 kW) 

• Suuntaaja 11 tai 16 kW: 1 100 – 3 200 € 

• Akkujärjestelmä:  25 600 - 38 400 € (Kennot + BMS (64 kWh, 2 C)) 

• Suuntaaja 120 kW:  12 000 - 24 000 € 

• Latausjärjestelmä:  118 000 - 236 000 € (11 x 80 kW ja 3 x 100 kW) 

• Suunnittelu- ja rakennus: 28 200 – 54 500 € (15 % laitekustannuksista) 

Täyssähköiseen alukseen ei tule päädieselmoottoreita, alennusvaihteita eikä niiden apujärjestelmiä (polttoaine-, 
jäähdytys-, pakokaasu-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät. Näiden järjestelmien materiaalien hinnaksi oletetaan 
160 000 - 320 000 €, joihin lisätään edellä mainitut 15 % suunnittelu ja asennuskustannuksia. 
Kokonaissäästöiksi saadaan 184 000 – 368 000 €. 

Kokonaiskustannus:   -151 600 / +234 100 €. 

Operatiivisiin kuluihin lasketaan polttoainekustannukset, sähkökustannukset ja huoltokustannukset.  
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Huoltokustannus dieselkoneelle on arvioutu olevan 0,9 €/h. Suunnitelman mukaan vesibussi kulkee noin 12 
tuntia päivässä ja 184 päivää vuodessa. Tämä johtaisi siihen, että dieselkoneen huoltokustannukset vuodessa 
ovat noin 2000 €, jos konetta käytetään koko ajan vesibussin ollessa liikkeessä. 

Seuraavissa taulukoissa 13, 14, ja 15 on esitetty vesibussin eri skenaarioiden S1 ja S2 syntyvät vuosittaiset 
operatiiviset kulut, kun edellä mainitut asiat otetaan huomioon. Taulukon 14 arvoista nähdään, että säästöä 
polttoainekustannuksissa eri S1 ja S2 skenaarioilla voidaan saavuttaa 300-3600 €. Suurimmat, likimain 25 % 
polttoainesäästöt voidaan saavuttaa erittäin aurinkoisena kesänä, kun bussissa käytetään 16 kW 
aurinkovoimajärjestelmää. Pienimmillään säästöt ovat vesibussilla, jossa ei ole aurinkovoimajärjestelmää. 
Havaittavaa on myös se, että skenaarion S3:n polttoainekustannukset ovat nolla. 

Taulukko 13. Vesibussin polttoainekulutus vuodessa eri S1 ja S2 skenaarioilla sekä eri 
sääolosuhteilla. 

 

Taulukossa 14 huoltokustannusta on arvioitu siten että se on 0.9 € per diesel-generaattorin käyttötunti. Täten, 
kun akulla korvataan dieselin tuottamaa tehoa, saadaan huoltokustannussäästöä. Taulukon arvoista on 
huomattava, että kun käytetään 30 % dieseltehon kompensointia, saavutetaan piste jonka jälkeen 
kompensointiosuuden suuruutta täytyisi kasvattaa merkittävästi, että saataisiin suuremmat säästöt kuin 1490 
€. 

Taulukossa 15 on esitetty sähköenergiankulutuksesta kertyvät vuosittaiset kustannukset. Taulukosta nähdään, 
että kustannukset vaihtelevat 1000-2200 € välillä vuositasolla. Suurimmat sähkönkulutusarvot saadaan S1 
skenaarion tapauksessa. Taulukossa ei ole esitetty skenaaarion S3 sähköenergian kulutusta vaan se on laskettu 
myöhemmin erikseen. 

Taulukkoon 16 on kerätty kaikki operatiiviset kulut ja verrattu niitä alkuperäisen laivan operatiivisiin kuluihin 
vuositasolla. Suurimmat operatiivisten kulujen säästöt saavutetaan skenaarion S2 tapauksessa, kun käytetään 
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16 kW:n aurinkovoimajärjestelmää. Säästetyillä operatiivisilla kuluilla voidaan parhaimmillaan säästää noin 
12-23 % investointikustannuksista 10 vuoden aikana. 

Taulukko 14. Vesibussin huoltokustannukset vuodessa eri S1 ja S2 skenaarioilla sekä eri 
sääolosuhteilla. 

 

Taulukko 15. Vesibussin sähköenergiakustannukset vuodessa eri S1 ja S2 skenaarioilla sekä eri 
sääolosuhteissa. 
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Taulukko 16. Vesibussin kokonaisoperatiivisetkustannukset vuodessa eri S1 ja S2 skenaarioilla 
sekä eri sääolosuhteilla. 

 

S3: Täyssähkölaivan operatiiviset kustannukset: 

Vesibussin kokonaisenergiaksi, kun aurinkovoimajärjestelmällä tuotetaan 35-115 kWh päivästä ja 
aurinkovoimajärjestelmästä riippuen, saatiin 455 – 535 kWh. Koska vesibussi on liikkeellä 184 päivää 
vuodessa, saadaan vuosittaiseksi sähköenergian kulutukseksi 83.7 – 98.5 MWh. Jos tämä energia otetaan 
3x160 ampeerin pienjännitteisestä liittymästä, sähköenergia hinnaksi muodostuu 67.70 €/kk x 6 kk + 19.6  

€/MWh * 83,7 MWh = 2046.72 €. Vastaavasti siirtohinnaksi 95.10 €/kk * 6 kk + 9,4 € /MWh * 83,7 MWh = 
1357.38 €. Veron osuus sähköenergian hinnasta on 2488,40 €. Näistä sähköenergian vuosikustannukseksi 
saadaan 5892,50 €.  

Huonona kesänä energian kulutus lähestyy arvioitua ylärajaa. Tällöin sähköenergian hinnaksi saadaan 2336,80 
€, siirtohinnaksi 1496,50 € ja veron osuudeksi 2928,41 €. Sähköenergian kokonaiskustannus vuodessa olisi 
tällöin 6761,71 €. Sähköenergian kustannus siis vaihtelee vuosittain noin välillä 5800 ja 6800 €. Täytyy 
kuitenkin ottaa huomioon, että täyssähköiselle vesibussille ei tule polttoainekustannuksia. Huoltokustannukset 
riippuvat paljon akkukemiasta ja esimerkiksi litium-titanaatti-oksidi (LTO) kennoja pidetään lähes 
huoltovapaana, joten kustannuksia niistä ei ole laskettu. Jos verrataan vuositasolla täyssähkölaivan 
vuosikustannuksia alkuperäiseen laivaan, saadaan vuosittaisiksi säästöiksi noin 9000-10000 € vuodessa. Tämä 
tarkoittaa 10 vuoden aikana noin 21-42 % osuutta investointikustannuksista. 

8.3. KUSTANNUSTEN VERTAILU 

Taulukossa 17 on koottuna eri koneistovaihtoehtojen kustannukset. Sähköhybridialukseksi on valittu 16 kW:n 
aurinkokennon sisältävä vaihtoehto S2. Koska kaasumoottorialuksen käyttökustannukset ja myös 
investointikustannukset ovat diesel-alusta korkeammat, kaasumoottorin valinta vesibussiin ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. Sähköhybridialuksen käyttö on dieselalusta halvempaa mutta säästö on niin pieni, 
ettei se mahdollista taloudellisesti kannattavaa investointia.  
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Täyssähköinen alus voi olla investointina dieselalusta halvempi. Aluksen hinnassa ei ole mukana maapuolen 
investointeja laiturien latauspisteisiin eikä myöskään mahdollisia sähköverkon parannustöitä. Täyssähöisen 
aluksen käyttökustannukset ovat kaikkein edullisimmat. 

Taulukko 17. Vesibussin käyttökustannukset eri koneistovaihtoehdoilla sekä 
investointilaskelmissa käytettävät parametrit.  

Parametri Yksikkö Diesel Kaasu Sähköhybridi Sähkö 

Polttoainekustannus €/v 16 500 31 100 11 400 0 

Sähkökustannus €/v 0 0 1 700 6 800 

Huoltokustannus €/v 4 700 8 700 2 900 0 

Kokonaiskäyttökustannus €/v 21 200 39 800 16 000 6 800 

Käyttökustannukset verrat- 
tuna dieselkoneistoon 

€/v 0 +18 600 -5 200 -14 400 

Sisäinen korkokanta % - 10 10 10 

Aluksen käyttöikä v 28 28 28 28 

Maksimi-investointi € - * 50 700 140 600 

Investointikustannus € - * 118 000...225 600 -151 600..234 100 

 

*) Kaasumoottori-investointi ei ole kannattava, koska käyttökustannukset ovat kalliimmat kuin dieselaluksessa. 
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9. AUTONOMISTEN KONEISTOJEN ETÄVALVONTA 

9.1. YLEISTÄ 

Konehuoneen rutiinitehtävien poistaminen edellyttää hälytys- ja mittauspisteiden lisäämistä, kameravalvontaa 
ja muuta ihmisaistien korvaamista, keskitettyjä huoltojaksoja perustuen mittauksiin ja kunnonvalvontaan sekä 
kattavia huolto- ja kunnossapitosopimuksia laitetoimittajien kanssa. Laivan pumppujen ja putkistojen osalta 
tulee edistää magneettivetoisten tiivisteettömien pumppujen käyttöä putkistoissa, liitosten määrän minimointia, 
vikatilanteiden parempi hallinta konekohtaisilla järjestelmillä, laadukkaiden kauko-ohjattujen venttiilien 
käyttöä, hälytys- ja mittauspisteiden lisäämistä, kaksoisputkien käyttöä ja järjestelmien valvonnan lisäämistä. 
Lisäksi konehuonearkkitehtuuria tulee muuttaa siten, että liitokset, venttiilit ym. asennetaan nähtäville siten, 
että kameravalvonta on mahdollista (Ilmiö, 2018). 

Laivan liikkumisen kannalta kriittisten järjestelmien redundanttisuus on ensiarvoista. Propulsiojärjestelmän 
osalta on mahdollista toteuttaa kahden akselilinjan järjestelmä tai käyttää yksinkertaisempia varajärjestelmiä. 
Peräsimen sähköinen kääntöjärjestelmä eliminoi hydraulisiin järjestelmiin liittyvät vuotomahdollisuudet. 
Laivan pää- ja apumoottorien osalta anturien tulee olla redundanttisia, jotta turhia pysäytyksiä ei esiintyisi 
viallisten anturien vuoksi. Laitteiden toiminnasta tulisi saada varmennettu tieto etäoperaattorille. 
Apumoottoreiden määrää tulee harkita ja sähköntuotannon varmuutta analysoida. 
Koneautomaatiojärjestelmien ohjelmistopäivitysten hallinta ja muutosten vaikutuksen varmistaminen 
(riskienhallinta) on tärkeätä samoin kuin järjestelmissä käytettyjen komponenttien ja työmenetelmien laatu. 
Mitatun tiedon luotettavuus ja vaikutus päätöksentekoon vika- ja vauriotilanteessa (recovery plans) on oltava 
tiedossa (Ilmiö, 2018). 

Koneistoautomaation ja valvonnan tulee toimia luotettavasti autonomisissa aluksissa. Tannerin (2018) 
tekemässä selvityksessä (550 000 automaatiojärjestelmiin tallentunutta tapahtumaa) todettiin, että 2 % kaikista 
hälytyksistä oli anturivikoja ja yksi prosentti järjestelmähälytyksiä. Edellä mainitut eivät siis olleet laivan 
koneistossa esiintyviä todellisia vikoja. Sähkön tuotanto ja jakelu toimivat laivoissa luotettavasti, niissä esiintyi 
vain yksi prosentti hälytyksistä huolimatta siitä, että 11 % laivan hälytyspisteistä oli näissä järjestelmissä. 
Moottorien osuus hälytyspisteistä oli 51 % ja hälytyksiä laskettiin 35 % kokonaismäärästä. 

Komponenttien osalta tarkasteltiin kauko-ohjattuja venttiileitä 10 000 toimintakerran jaksoissa. Näistä 
hydrauliikkatoimiset venttiilit todettiin luotettaviksi (1 hälytys), seuraavaksi luotettavammin toimivat 
paineilmakäyttöiset venttiilit (3 hälytystä) ja huonoiten sähkökäyttöiset (16 hälytystä). Sähkökeskuksien osalta 
taajusmuuttajista tuli 2 hälytystä ja perinteisistä kontaktorilähdöistä 17 hälytystä. Merikäyttöön hyväksytyissä 
antureissa oli huomattavan vähän (3 %) anturivikoja verrattuna hyväksymättömiin (97 %). Anturimäärä 
jakautui edellisten osalta 62 % ja 38 %. Päämoottorit sekä ilmastointipuhaltimet käynnistyivät ilman 
vikailmoitusta 99,8 % todennäköisyydellä ja apumoottorien vastaava prosentti oli 97,2. Keulapotkurien 
käynnistymisen luotettavuus oli 97,3 %. Sähkömoottorit pysähtyivät ei toivotusti seuraavalla syyjakaumalla: 
hätäseis 23 %, turvakytkin 9 %, ylilämpö 29 %, tärinä 2 %, sähkökeskusvika (ylikuormitus) 37 % (Tanner, 
2018). 

Autonomisten alusten tekniset ratkaisujen osalta voidaan todeta seuraavaa: 

• Autonomisten alusten järjestelmiä on yksinkertaistaminen ja vikasietokykyä nostettava 
• Uudisrakennukset ovat helpoin tapa edetä, kokonaisvaltainen järjestelmäsuunnittelu tehtävä uudelta 

pohjalta ja vanhat mallit on syytä unohtaa  
• Järjestelmien tuntemus on tärkeää ja redundanttisuus vaatii harkintaa; kaikkea ei kannata 

kolminkertaistaa 
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• Hyväksyntä- ja testausmenettelyjä tulisi kehittää nimenomaan autonomisia aluksia ajatellen, luokitus 
sinänsä ei ole itseisarvo 

• Ääneen perustuvat anturit ovat uusi työkalu koneistovalvonnassa 
• Autonimisen aluksen järjestelmän opettaminen on suurin haaste, sen jälkeen ne ovat toimintavarmoja 

Myös turvallisuuden, luotettavuuden ja käyttövarmuuden osalta on tehtävissä päätelmiä: 

• Älykäs ja varmennettu data on tärkeää, redundanttisuutta on lisättävä 
• Turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta autonomisten alusten kehitystyö etenee 

mahdollisimman kivuttomasti  
• Laivan varajärjestelmien ”suorituskyky” voi olla heikompi kuin varsinaisen järjestelmän, kunhan 

varajärjestelmän minimitarpeet on määritelty 
• Järjestelmien kahdennettavuustarve riippuu liikennöintialueesta 
• Redundanssin tarve ja taso pitää olla tarkkaan määritetty koska täysi redundanttisuus liian kallis 

ratkaisu; redundanttisuudella on rajansa 
• Joissakin tapauksissa laivan ”tyyppi” määrittää tarpeellisten kriittisten järjestelmien määrän 
• Laivan pysähtyminen merellä ei ole estettävissä, mutta pysähtyminen kyetään ennakoimaan ja 

ennustamaan 
• Häiriötilanteen vaikutus aluksen liikennöintiin on analysoitava huolellisesti 

9.2. VESIBUSSIN KONEISTON ETÄVALVONTA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan aluksen koneistotietojen datan keräys- ja etälähetystekniikoita. Raportissa 
keskitytään erityisesti päämoottoreihin sekä dieselgeneraattoriin, mutta myös oheislaitteille kuten pumpuille 
ja ilmanvaihdolle, pyritään jättämään riittävä varaus. Ensisijainen hyöty kerättävästä datasta on mahdollisuus 
tarkempaan huollontarpeen tai vikatilanteiden diagnostiikkaan, sillä tietokannan datamäärän kasvaessa 
aluksen käytön myötä voidaan hetkellisiä arvoja verrata tietokannan keskiarvoihin, ja näin kiinnittää huomio 
poikkeaviin mittaustuloksiin (Lindholm, 2016). Tiedonkeruun toimiessa näin voidaan tilanne havaita jo ennen 
kuin järjestelmän toiminta poikkeaa normaalitilasta niin paljon, että aluksen turvajärjestelmä tai koneiston 
käyttäjä havaitsee tilanteen ja rajoittaa koneiston käyttöä. 

9.3. TIEDONKERUU- JA SIIRTOTEKNIIKAT  

Vesibussin toiminta-alue rajoittuu Turun lähiseudulle, joten alueella on kattavat matkapuhelinverkkoyhteydet 
sekä 3G -, että 4G - tekniikoilla. Rannikolla mobiilitiedonsiirtomenetelmät ovat kustannustehokas ja toimiva 
ratkaisu (Lindholm, 2016). Valittava tekniikka riippuu osaltaan tiedonsiirron datamäärästä ja sen 
lähetystaajuudesta. Rajallisesta kanavamäärästä ja suhteellisen hitaasta taajuudesta johtuen pitäisi GPRS-
tekniikkaa vastaava tai suurempaan lähetysnopeuteen kykenevä tekniikka riittää tiedonsiirtoon. 
Vikatilanteiden varalle järjestelmä on syytä varmistaa paikallisella tiedonkeruukapasiteetilla, jotta 
tiedonsiirtovika aluksen ja etävalvomon välillä ei aiheuta tietojen katoamista vian aikana. 

Tiedonkeruujärjestelmä tulee rakentaa erilleen laivan turvajärjestelmästä sekä paikalliskäyttöjärjestelmästä, 
jolloin laitteiston vikaantuminen ei aiheuta muutoksia muiden järjestelmien toimintaan. Moottoritilaan 
asennetut laitteet ovat alttiina tärinälle ja suurille lämpötilanvaihteluille, mikä tulee ottaa huomioon niiden 
valinnassa. Tiedonkeruulaitteen mahdollinen ulkoinen antenni tulee olla IP67-kotelointiluokan mukainen. 

Kuten aiemmin todettiin vesibussin päämoottorit ovat tyyppiä Volvo Penta D5A TA, ja dieselgeneraattori 
mallia Solé Diesel G-25T-3. Johdonmukaisuuden vuoksi myös tiedonkeruulaitteiston osalta käytetään samoja 
moottoreita tarkastelun pohjana. Koska päämoottoreita on kaksi, tulee myös tiedonkeruujärjestelmä kahdentaa. 
Tämä lisää osaltaan myös luotettavuutta, etenkin jos laitteistoissa käytetään eri puhelinoperaattoreiden 
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verkkoja. Mittausanturit valitaan teollisuusstandardien mukaisiksi, sillä se helpottaa niiden hankintaa, 
mahdollista korvaamista uusilla, sekä laitteiston datan määrittelyä. 

Päämoottorien mittausanturit on esitetty Taulukossa 18. Järjestelmä on suunniteltu siten, että osa mittauksista 
tukee moottorin kuormituspisteen määritystä, ja osaa verrataan kuormitustiedon perusteella samassa 
toimintapisteessä aiemmin mitattuihin arvoihin. Mahdollisen poikkeaman suuruuden mukaan laukaistaan joko 
huolto-, tai vikakoodi kyseisen mitattavan järjestelmän osalle. Dieselgeneraattorin osalta laitteen 
ohjausyksikkö SCO 10 tarjoaa vikadiagnostiikan J1939 protokollan mukaisena CAN-väyläviestinä. Toiminnot 
on koottu Taulukkoon 19. 

Taulukko 18. Päämoottorien mittauskanavat, kuormituksen mittausparametrit sekä huolto- ja 
vikakoodit 

Mitattava suure Kuormitus Huolto Vika 

Pyörimisnopeus x   

Kaasuvivun asento x   

Öljynpaine x x x 

Ahtopaine x x x 

Polttoaineen kulutus x x x 

Käynnistysakun jännite  x x 

Öljyn lämpötila  x x 

Jäähdytysveden lämpötila  x x 

Taulukko 19. Dieselgeneraattorin vika- ja varoitusviestit sekä niiden aiheuttamat toiminnot (Solé 
Diesel) 

Viesti Hälytys Pysäytys 

Korkea moottorin jäähdytysveden lämpötila x x 

Matala moottorin voiteluöljyn paine x x 

Korkea moottorin pyörimisnopeus  x 

Moottorin ylikuormitus  x 

Generaattorin oikosulku  x 

Generaattorin ylivirta  x 

Matala tai korkea generaattorin jännite x x 

Matala tai korkea generaattorin taajuus  x 

Ulkoinen hätäpysäytys  x 

Huollontarveilmoitus x  
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9.4. LAITTEISTOESIMERKKI 

Sopiva laitteisto voidaan joko koota moduulirakenteisista osista tai hankkia yhdistelmälaite. 
Moduulirakenteisen järjestelmän etuja ovat vaihdettavat komponentit ja helpohko laajennettavuus järjestelmän 
tarpeiden kasvaessa, yhdistelmälaitteella on taas mahdollisesti lujatekoisempi rakenne ja laitteen konfigurointi 
saattaa olla helpompaa. Yllä esiteltyjen erittelyjen perusteella käyttöön sopisi TBox LT2-542 tiedonkeruulaite, 
jonka ominaisuuksia on esitelty Taulukossa 20. Dieselgeneraattorin osalta tarvitaan CAN-väylästä MODBUS 
TCP –väylään sovitin, esimerkiksi Moxa MGate 5118-sarjan tuote (Moxa, 2017). TBox LT2 kykenee 
lähettämään vikatietoja valituille käyttäjille myös suoraan sähköpostin tai tekstiviestin muodossa. Järjestelmän 
analogiakanavat käytetään päämoottorien mittauksiin, toisen laitteiston MODBUS-väylä dieselgeneraattorin 
diagnostiikkaan ja digitaaliviestit lähinnä oheisjärjestelmien tilojen ilmaisemiseen. 

Taulukko 20. TBox LT2-542 tiedonkeruuyksikön ominaisuuksia (TBox, 2016). 

Ominaisuus Tyyppi Lukumäärä 

3G UMTS –tekniikkaan perustuva modeemi   

Ethernet / MODBUS-väylä   

Sarjaliikenneväylä RS232 /RS485  

Digitaaliset viestit I/O 16 

Analogista tuloviestit  6 

Lämpömittauskanavat PT-100 2 

Analogiset lähtöviestit  2 

9.5. KEHITYSMAHDOLLISUUKSIA 

Kehittyneempi, Common Rail-teknologiaa edustava päämoottori tarjoaisi huomattavasti enemmän 
diagnostiikkaa, joka on mekaanisen ruiskutusjärjestelmän moottoriin vaikea yhdistää. Samalla tämä tekniikka 
tarjoaisi mahdollisuuden ”limp home” tyyppisiin varatoimintoihin, jolloin moottorilla voi ajaa osakuormalla, 
vaikka jossain moottorin järjestelmistä olisi vikaa. Pumput ja muut oheislaitteet voisi myös varustaa 
diagnostiikalla, jolloin niiden tilatiedot voitaisiin myös tallettaa tietokantaan (Lindholm, 2018). 

Koneiston automaatioastetta voisi nostaa käyttämällä konenäköä, tärinä- ja akustiikkamittauksia, joiden avulla 
voisi etävalvomosta tarkkailla huomattavasti yksityiskohtaisemmin laitteiston toimintaa, ja todeta esimerkiksi 
epänormaalin äänen perusteella mekaanisia vikoja, joita ei mahdollisesti muilla moottorimittauksilla kyetä 
havaitsemaan. Järjestelmän kasvaessa monimutkaisemmaksi voi automaatiojärjestelmän integrointi olla 
kannattavaa (Nurmi 2017). Tällöin voidaan rakentaa turvallisuus-, käyttö-, ja seurantajärjestelmät yhdeksi 
yksiköksi. 
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10. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Tässä selvityksessä tarkasteltiin Turun lähivesillä liikkuvien lautta-alusten energiaratkaisuja. Tavoitteena oli 
etsiä vähentää energiankulutusta ja ympäristökuormituksessa sekä tarkastella myös turvallisuus ja 
luotettavuuskysymyksiä.  

Raportin johdanto-osassa on yleiskatsaus Turun kaupunkivesiliikenteen mahdollisuuksiin sekä kuvaus raportin 
rakenteeseen. Myös selvityksen rajoitteet tuodaan esille. 

Toinen luku käsittelee laajemmin eurooppalaista vesibussiliikennettä ja sen tulevia näkymiä. Yleisenä 
havaintona voidaan todeta, että pitkästä historiastaan huolimatta kaupunkivesiliikenteeseen investoidaan 
edelleen ja sen merkitys tunnistetaan useassa kaupungissa.  

Kolmannessa luvussa esitellään tässä selvityksessä tutkittavat kaksi-alusta: joen poikki liikennöivää 
ketjuvetoinen Föri ja vielä rakentamaton vesibussi, jonka oletetaan liikennöivän Turun kaupungin kahteen 
lähisaareen; Ruissaloon ja Satavaan.  

Raportin neljäs luku pureutuu alusten energian kulutukseen ja vesibussin osalta valittuihin vaihtoehtoisin 
energianlähteisiin. Förin vuotuiseksi energian kulutukseksi saatiin dieselkäytössä 76 MWh laskettuna 
polttoaineen alemman lämpöarvon perusteella. Lautan modernisointityössä asennetun uuden sähkökoneiston 
energiankulutukseksi muodostui 42 MWh. Vesibussin energiantarpeeksi muodostui 640 kWh päivässä ja 
yhteensä 120 MWh vuodessa, jolloin vesibussin liikennöintiaika on oletettu 184 vuorokaudeksi. Aluksen 
kulkuvastuksen osuus oli 400-430 kWh päivässä. Vesibussien energianlähteiksi valittiin ainoastaan 
korkealuokkaisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja eli uusiutuva dieselpolttoaine, biokaasu ja päästöttömästi 
tuotettu sähkö. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan vesibussin eri koneistovaihtoehtoja, jotka määräytyvät edellä valittujen 
energianlähteiden perusteella. Kaasukäyttöinen moottori aiheuttaa jonkin verran lisävaatimuksia aluksen 
koneistoon lähinnä turvallisuuden näkökulmasta. Tässä luvussa pureuduttiin myös erilaisiin sähkökäytön 
vaihtoehtoihin; sähköhybridialukseen, aurinkoenergian hyödyntämiseen ja polttomoottorittomaan 
vaihtoehtoon. Käyttämällä hyödyksi aurinkoenergiaa, polttoaineen kulutusta voitiin lähtöoletusten perusteella 
pudottaa noin 26 %. Täysin sähköisen ratkaisun ongelmana oli tarve ladata akkuja reitin varrella. 

Kuudes luku käsittelee edellisten valintojen mukaisten koneistoratkaisujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. 
Näkökulma on valittu siten, että tarkastelussa arvioidaan eri koneistovaihtoehtojen aiheuttamien 
ympäristökuormituksen eroja. Polttoaineen vuosikulutus vaihteli 27.5 ja 18.8 tonnin välillä. Sähkökäyttöinen 
alus on nollapäästöinen. Biokaasukäyttöinen alus on kasvihuone- ja hiukkaspäästöjen kannalta toiseksi paras 
vaihtoehto, mikäli kaasu on valmistettu jätteestä. Muiden päästöjen (Typen ja rikin oksidit sekä 
hiukkaspäästöt) osalta sähköhybridialus on kaasuvesibussia parempi pienemmän polttoaineenkulutuksen 
vuoksi. Uusiutuvan HVO-dieselpolttoaineen haittana on hiilidioksidipäästö, joka on kuitenkin perinteistä 
dieselmoottoripäästöä selvästi alhaisempi. Vesibussin melu todettiin jaksottaiseksi ja se ei todennäköisesti 
erotu muista liikenteen äänistä. Sähkökäyttöinen alus ei aiheuta pakoputkistomelua. 

Seitsemäs luku puolestaan käsittelee koneistojen turvallisuus- ja luotettavuusnäkökulmia. Tekstissä on tuotu 
esiin alusten kaasujärjestelmiä sekä akustoja koskevia turvallisuusdokumentteja sekä kerrottu keskeisistä 
keinoista parantaa alusten luotettavuutta. Kaikki koneistoratkaisut ovat luotettavia, koska niissä on kaksi 
erillistä toisistaan riippumatonta propulsiokoneistoa. Ongelmia voi esiintyä, jos konehuoneessa on tulipalo tai 
se jostain syystä täyttyy vedellä. Kaasumoottoreita on asennettu vähän pienaluksiin, mutta tämä teknologia on 
tunnettua esimerkiksi kaupunkibusseista. 
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Jos kaasukäyttöinen alus rakennetaan kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettujen normien mukaisesti, tulee 
sen olla yhtä turvallisen kuin dieselkäyttöisen aluksen. Tämä johtaa siihen, että mahdollisten kaasuvuotojen 
ehkäisyyn ja havaitsemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Turvallinen kaasusäiliöiden täyttö voi 
edellyttää aluksen siirtymistä pois Aurajokirannasta. Sähkökäyttöisen aluksen turvallisuutta parantaa 
mahdollisuus toteuttaa sähköjärjestelmä 400 voltin jännitteellä, jolloin korkeamman välijännitteen aiheuttamia 
riskejä ei esiinny. Akkuturvallisuus on keskeinen asia matkustaja-aluksessa. 

Kahdeksannessa luvussa perehdytään talouskysymyksiin ja analysoidaan eri koneistovaihtoehtojen 
investointinäkökulmia. Sähkökäyttöiseen alukseen investoiminen voi olla taloudellisesti järkevää, jos 
latauspisteiden rakentaminen voidaan toteuttaa taloudellisesti. Kaasualus on sekä investointina, että käytössä 
dieselalusta kalliimpia. Myös maapuolelle, eli aluksen tankkausjärjestelmään, joudutaan investoimaan. 
Sähköhybridialus on kallis mutta sen käyttö on hieman dieselaluksella operointia edullisempaa. 

Yhdeksäs luku tarkastelee koneistojen etävalvontaa ja –ohjausta. Aluksi käydään läpi autonomisen aluksen 
luotettavuusasioita ja sen jälkeen kuvataan vesibussiin soveltuvat tekniset ratkaisut. Turun kaupunkialueella 
tiedonsiirto aluksen ja etävalvomon välillä voidaan toteuttaa matkapuhelinverkkojen välityksellä.  

Peruskorjattu sähkökäyttöinen Föri on hyvä esimerkki siitä, miten uudet tekniset ratkaisut tulevat käyttöön 
pienaluksissa. Jotta tätä kehitystä voitaisiin nopeuttaa tämä raportti antaa seuraavat suositukset: 

• Uudentyyppisten kaupunkiliikennealusten kehittämistä ja käyttöä tulee tukea julkisin varoin 
• Nopeusrajoitukset tulisi korvata ammattiliikenteessä aallonmuodostusrajoituksilla 
• Laivojen käyttämän sähköenergian verotus tulisi rinnastaa nestemäisten polttoaineiden verokohteluun 
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LIITTEET 

Vesibussin sähköbilanssi 

Electrical load balance, no kitchen 5.10.2017/JML

Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power
400 VAC CONSUMERS
Shore connection or diesel generator 3*400V/xxA

1 Battery charger (hybrid) 400
Bow thruster Hydraulic

2 Spare 400 10 000 14,43 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
10 000 0 0 0 0 0

230 VAC CONSUMERS
Shore connection or diesel generator 1*230V

1 AC wheelhouse 230 1 000 4,35 0,75 750 0,50 500 0,50 500 0,00 0 0,20 150
2 AC passenger cabin 230 3 000 13,04 0,75 2 250 0,50 1 500 0,50 1 500 0,00 0 0,20 600
3 AC bar 230 2 000 8,70 0,75 1 500 0,50 1 000 0,50 1 000 0,00 0 0,20 400
4 Lightning, wheelhouse 230 100 0,43 0,25 25 0,30 30 0,30 30 0,10 10 0,10 10
5 Lightning, passenger spaces 230 500 2,17 0,25 125 0,50 250 0,30 150 0,10 50 0,10 50
6 Lightning, engine room 230 100 0,43 0,25 25 0,50 50 0,30 30 0,10 10 0,10 10
7 Lightning, decks and storages 230 500 2,17 0,25 125 0,50 250 0,30 150 0,10 50 0,10 50
8 Warm water heater 230 1 500 6,52 0,75 1 125 0,75 1 125 0,20 300 0,00 0 0,00 0
9 Engine room heater 230 1 000 4,35 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,80 800

10 Main engine 1 stand-by heater 230 800 3,48 0,00 0 0,00 0 0,50 400 0,00 0 0,00 0
11 Main engine 2 stand-by heater 230 800 3,48 0,00 0 0,00 0 0,50 400 0,00 0 0,00 0
12 Auxiliary engine stand-by heater 230 500 2,17 0,00 0 0,00 0 0,50 250 0,00 0 0,00 0
13 Sewage water pump 230 1 000 4,35 0,00 0 0,00 0 0,05 50 0,00 0 0,00 0
14 Coffee maker 230 2 000 8,70 0,50 1 000 0,50 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0
15 Water heater 230 2 000 8,70 0,50 1 000 0,50 1 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0
16 Fridge 1 230 300 1,30 0,75 225 0,40 120 0,25 75 0,25 75 0,00 0
17 Fridge 2 230 300 1,30 0,75 225 0,40 120 0,25 75 0,25 75 0,00 0
18 Microwave owen 1 230 1 000 4,35 0,50 500 0,50 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0
19 Microwave owen 2 230 1 000 4,35 0,50 500 0,50 500 0,00 0 0,00 0 0,00 0
20 Sound system 230 600 2,61 0,75 450 0,75 450 0,10 60 0,10 60 0,00 0
21 24 V consumer battery charger 230 2 000 8,70 0,90 1 800 0,90 1 800 0,50 1 000 0,00 0 0,05 100
22 24 V start battery charger 230 500 2,17 0,10 50 0,10 50 0,20 100 0,00 0 0,05 25
23 24 V emergency battery charger 230 200 0,87 0,05 10 0,05 10 0,05 10 0,00 0 0,05 10
24 12 V battery charger 230 200 0,87 1,00 200 1,00 200 0,40 80 0,00 0 0,00 0

22 900 11 885 10 455 6 160 330 2205

Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power Load coeff Power
24 VDC CONSUMERS

1 Navigation lights 24 200 8,33 0,50 100 0,50 100 0,00 0 0,50 100 0,00 0
2 Navigation equipment 24 1 000 41,67 1,00 1 000 1,00 1 000 0,00 0 1,00 1000 0,00 0
3 Steering system Hydraulic 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
4 Emergency lightning 24 200 8,33 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 200 0,00 0
5 Controll and automation 24 500 20,83 1,00 500 1,00 500 0,00 0 0,50 250 0,00 0

1 900 1 600 1 600 0 1550 0

12 VDC CONSUMERS
1 DSC-VHF radio 12 120 10,00 1,00 120 1,00 120 0,50 60 1,00 120 0,00 0
2 AIS transponder 12 2 0,17 1,00 2 1,00 2 1,00 2 1,00 2 0,00 0

122 122 122 62 122 0

Estimated generator/shore connection power 11 885 10 455 6 160 330 2 205

Total

Current (A) SEA MODE SUMMER

Total

Pos Consumer Voltage (V) Power (W) WINTER MODE

Total

Pos Consumer Voltage (V) Power (W) Current (A) SEA MODE SUMMER SEA MODE COLD HARBOUR MODE EMERGENCY MODE WINTER MODE
Total

SEA MODE COLD HARBOUR MODE EMERGENCY MODE
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