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Ulkovartiolaiva Turva: suunnitteluteemat 
Itämeri, Ympäristö ja Turvallisuus 

Length overall 95,9 m
Beam 17,4 m
Draught (light) 5,0 m
DWT 1860 t
Speed >18 kn
Range 6000 nm
Bollard pull 100 t
Speed in Ice 3 kn/80 cm
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ULV 10 kaasukäyttöisenä – pohdintaa 
vuodesta 2008

DF ratkaisu
mahdollistaen 

kaasu/diesel

+ Kaasukone on luotettava -
+ Kaasusta ei ole erityistä palovaaraa
+ DF koneella on sekä LNG että Diesel 
mahdollisuus

- ei haittoja

+ Kaasuverkostoa laajasti EU:ssa
+ LNG:tä nyt mutta vain autolla (FIN)
+ Jatkossa samalla tasolla kuin öljy

- Kaasutankin tilantarve on 4,2 * D 
- Kaasukone käynnistyy ja 
sammuu hitaammin
- Kaasukäytöstä vähän kokemuksia

+ Päästötaso kaasulla vastaa 2015 
vaatimukset (Tier III)
+ Alukselle tulee selvä ”vihreä” ja
edelläkävijän leima
+ Katalysaattori huonosti toimiva 
vaihtoehto RVL käyttöprofiililla

- LNG laitosten rakentamisaikataulu auki
- toimitukset mahdollisesti epävarmat 
lähivuosina

Tekniikka

Ympäristö

Huoltovarmuus



Valtioneuvoston Kestävien hankintojen 
periaatepäätös 8.4.2009

� Ulkovartiolaiva rakennetaan noudattaen Valtioneuvoston 
Kestävien hankintojen periaatepäätös 8.4.2009

� Periaatepäätöksen tavoitteena on vähentää julkisen sektorin 
ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia.

� Julkisen sektorin tulee edistää cleantech -ratkaisuja painottuen 
ensimmäisten ja ensimmäisiin lukeutuvien referenssikohteiden 
syntymiseen ja käyttöönottoon kaikissa hankinnoissaan, mutta 
erityisesti rakentamisessa, energiasektorilla, liikkumisessa sekä 
jätehuollossa.

� Aluksen päästötaso LNG-kaasulla vastaa vuonna 2016 voimaan 
tulevia vaatimuksia Itämerellä (IMO Marine Engine Regulations, 
Tier III.
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Eri polttoaineiden CO2 - päästöjä

Different fuels emit different amounts of carbon dioxide (CO2) in relation to the energy they 
produce when burned. To analyze emissions across fuels, compare the amount of CO2 emitted 
per unit of energy output or heat content.

Pounds of CO2 emitted per million British thermal units (Btu) of energy for various fuels:

� Coal (anthracite) 228.6
� Coal (bituminous) 205.7
� Coal (lignite) 215.4
� Coal (subbituminous) 214.3
� Diesel fuel and heating oil 161.3
� Gasoline 157.2
� Propane 139.0
� Natural gas 117.0
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Öljyn ja kaasun pitkän ajan 
hintakehitysennusteita
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Polttoaineiden hintataso 
tulevaisuudessa ???

8



Wärtsilä 2 * 6L34DF, Wärtsilä 1 * 12V34DF,
Wärtsilä 1 * 6L20DF
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Satamalupien ennakkoasetelmat

� LNG- tankkaukset laivoihin on Suomessa uusi asia. Ennen RVL:n selvityksiä 
vain Turun satama on tehnyt tutkimusta Viking Gracen tankkausten osalta Turun 
satamassa

� RVL teki 2013-2014 laajan selvityksen ja suunnitelmat LNG- tankkauksen 
järjestämiseksi seuraaviin satamiin
� Kotka-Hamina
� Vuosaari
� Hanko
� Turku
� Pori
� Rahja

� LNG:tä käyttävän mobiilikaluston, kuten laivat, polttoainetäydennys kuuluu 
paikallisen Pelastuslaitoksen päätäntävaltaan. Kiinteistä maalle rakennetuista 
laitoksista vastaa TUKES ja laivainstallaatioista TRAFI
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Lupa-anomuksen prosessi - eri toimijat

� Pelastuslaitoksen antaman LNG- tankkauksen lupaprosessi edellyttää:
� turvallisuusriskien kartoitusta
� toimintaprosessin kuvausta
� tarkistuslistoja sekä laivan miehistölle, että polttoainetoimittajan henkilöstölle
� vastuuhenkilöiden ja vastuurajojen määrittelyä
� tiedotuksesta sopimista

� Näiden seurauksena syntyy tankkauksessa tarvittava dokumentaatio:
- Toimintaohjeet poikkeustilanteita varten
- Satamakohtainen riskienarviointi 
- Satamakohtainen sijoitussuunnitelma 
- LNG perävaunun operointiohjeet (kuljettaja)
- Operointiohjeet bunkrausta varten (kuljettaja, ja tankkauksenvalvoja (RVL)
- Check-listat (tankkauksenvalvoja ja kuljettaja)
- Yhteystietoluettelo (kaikki osapuolet) 

� Cheklistat on laatinut RVL ja polttoainetoimittaja (Gasum) kommentoinut, muista 
yo. dokumenteista vastaa polttoainetoimittaja
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Bunkrausinfrastruktuuri Suomessa

� Gasum on tuottanut nesteytettyä 
maakaasua (LNG) vuodesta 1996 alkaen 
Porvoon Kilpilahdessa

• Tuotantokapasiteetti 20 000 t/a 2010 
alkaen

� Erikoisvalmisteiset säiliöautot LNG:n
toimittamiseen asiakkaille

• Tyhjöeristetty kaksoisvaippaiset 
säiliöt sekä sisä- että ulkosäiliö 
ruostumatonta kylmänkestävää 
terästä  

� Kiinteitä tankkausasemia tai 
bunkkeriproomua ei Suomessa vielä tällä 
hetkellä ole



Bunkrausinfrastruktuuri Suomessa

Bunkrausvaihtoehtoja:



LNG- toimitukset käytännössä



Bunkraustapahtuman valmistelu

� Bunkraustapahtuma alkaa laituripaikan varaamisella satamasta, jolle on suoritettu 
LNG- tankkauksen edellyttämät valmistelut. Laituripaikka varataan normaalisti  3 vrk 
ennen aiottua kiinnitystä. Laituripaikan varaamisen jälkeen tilataan 
polttoainetoimittajalta tarvittava määrä LNG:tä.

� 24h ennen aiottua tankkausta alus ilmoittaa satamalle kemikaalilain edellyttämät 
tiedot mm:
� kyseessä on LNG- polttoainetäydennys
� rekkojen lukumäärä ja LNG:n määrä tonneina tai kuutioina
� vastaanottavan aluksen nimi
� UN- numero, ADR- luokka, leimahduspiste ja aineen tekninen nimi

� Satamaan tulon jälkeen, ennen tankkausta alus varmistaa, että:
� sääolosuhteet ovat hyväksyttävät, tuuli alle 15m/s, ei ukkosta
� laiturialueelle on varattu riittävä alkusammutuskalusto, 2x 50kg jauhetta
� varmistetaan, että aluksen tutka on pysäytetty ja radioiden lähetysteho on laskettu minimiin
� tankkausalue on eristetty 30m säteellä, EX-tila kyltit ovat paikoillaan, sadevesikaivot on satama-alueella 

peitetty ja maanpäälliset kaapelit ja putket on suojattu. Laiturialueella olevat sähkölaitteet on tehty 
jännitteettömiksi



Bunkaraustapahtuman toteutus ja 
seuranta

� LNG- tankkausprosessi on ohjeistettu tarkasti ja se etenee "point-to-
point" tyyppisen listauksen mukaisesti

� Prosessi kulkee eteenpäin siten, että jokainen listan kohta kuitataan 
hyväksytyksi. Jos prosessin ehto ei täyty -keskytys.

� Kuitatusta tarkastuslistasta otetaan kopio, joka toimitetaan satamalle. K

� Konealan tarkastuslista on 6 sivua pitkä ja kansialan vastaava lista 2.

� Tankkausalue on EX- alue 30 m säteellä bunkkeriaseman ympärillä. Alue 
eristetään lippusiimalla ja EX- kylteillä (laiva hoitaa)

� Riittävä alusammutuskalusto laiturille (pelastuslaitos määrittää)

� Sataman tulee huomioida EX- alueen vaatimukset laiturilla, valaistus, 
sähköpistorasiat, 

� Laivan ja säiliöauton maadoitus sataman rakenteisiin ennen tankkausta

� Viemärikansien yms… kaivantojen peittäminen (satama)



Bunkaraustapahtuman toteutus ja 
seuranta

Esimerkki tankkausprosessin tarkastuslistasta:



Riskitilanteet ja kokemukset

LNG on vaarallista, koska:
� Sen lämpötila on hyvin alhainen (n. -162°C).

� Mahdollinen tukehtumisvaara, koska kaasu syrjäyttää hengitysilmaan.
� Tulipalovaara jos maakaasua ja ilmaa sekoitetaan.
� Loukkantumisvaara koska näkyvyys huononee (kylmä kaasu

muodostaa sumua)

� LNG ei ole myrkyllinen tai pysyvä, joten LNG vuodot eivät aiheuta 
vahinkoa ympäristölle.

� Sen sijaan Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, vuoto ilmaan
aiheuttaa 25 kertaa suuremman vaikutuksen kun CO2 !



Riskeiltä suojautuminen

Käsiteltäessä LNG:tä
henkilöstön tulee:

� Käyttää sellaista työvaatetusta, joka 
suojaa vartalon ranteista nilkkoihin 
ja on anti-flame hyväksytty.

� Sellaisia turvajalkineita, jotka 
suojaavat koko jalkaterää. Avonaisia 
sandaaleja tai puukenkiä ei saa 
käyttää

� Suojakypärä ja suojavisiiri
� Henkilökohtainen happi/metaani 

mittari
� EX-hyväksytty radiopuhelin
� Jauhesammuttimet 2x50 kg



Laitteiden toimivuus

� Laitteet ovat toimineet käytännössä hyvin ja bunkrausmimiikka
näyttöpäätteellä on selkeä ja johdonmukainen. Varaosalista ja 
ohjekirjat ovat selkeitä. 

� Miinuspuolena huolto ja jälkimarkkinointi 

� Kahden varoventtiilivian ja yhden toimilaitekalvon rikkoutuminen

� Onneksi järjestelmä on toiminut toistaiseksi hyvin.

� Kaasunkäyttöön kiinteästi liittyvä Inert- laitos on myöskin 
toiminut luotettavasti. Jos tämä hajoaa, ei kaasunkäyttö ja sen 
bunkraus ole mahdollista.
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DF moottorit käytössä

� Normaalikäyttö ei eroa perinteisistä dieseleistä mitenkään, 
vaihto kaasulle tapahtuu "hiiren" klikkauksella ja eron huomaa 
vain pehmeämmästä käyntiäänestä kaasukäytöllä.

� Operoinnissa on tietysti kaasun takia hieman enemmän 
tehtävää. Kaasulle vaihto, GVU:n toiminta, kaasun 
höyrystäminen eli kaikki kaasunsyöttöön ja faasimuutokseen 
liittyvät laitteet ja toiminnot ovat ekstraa dieseliin verrattuna.
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"The propulsion control system and the power management system must limit 
the load increase rate according to the following curves."
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DF moottorit huollon kannalta

� Valitettavasti tämäkään ei eroa MDO- käyttöisistä dieseleistä. 
� Ennakko-odotukset olivat, että DF- koneiden huoltointervallit 

olisivat pitempiä kuin perinteisten. 
� Lisäksi DF- koneisiin kuuluvat kaasunsyöttöventtiilikoneikot 

(GVU) vaativat suodatinhuoltoa.

� DF- moottorit ovat pieni kysymysmerkki, päästötasot ovat 
pienemmät, mutta huoltovälin osalta emme ole aivan 
vakuuttuneita vaikka ns. iso perushuolto dieseliä myöhemmin. 

� DF 18000 h, MGO 16000 h, DFO 12000 h 
� Myös DF:n automaatio, jossa on paljon antureita, mietityttää n. 

10 v aikaikkunassa, miten mahtaa toimia?
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LNG tankin olemus

� Tankki sinänsä ei vaadi suurempaa ylläpitoa. 
� Tankin kaksoisvaipan alipaineesta tulee huolehtia, mutta niin on 

huolehdittava myös dieseltankkien puhtaudesta aika ajoin.
� Tankkiin kiinteästi liittyvä Cold Box sisältää höyrystimen jolla 

neste muutetaan kaasufaasiksi. 
� Cold boxissa on melko lailla perinteistä tekniikkaa omaavaa 

käyttöventtiilistöä paineilmatoimilaitteineen, joiden kanssa kyllä 
pärjää, mutta toki ne vaativat säännöllistä visual checkiä.

27



Vikatilanteiden hallinta

� Komponenttiviat ja pienoiset monitorointiongelmat 
kaasunkäyttöön liittyen ovat olleet päällimmäisinä. 

� Kaasun palotapahtuma on moottoriohjaukselle haasteellinen ja 
sen ohjaukseen vaaditaan melkoinen määrä tietojenkäsittelyä 
perinteisiin dieseleihin verrattuna. 

� Etäluentaohjelma moottorintoimittajan puolelta on ollut tärkeä 
työkalu ongelmia ratkaistaessa ja suuri apu on vielä se, että 
etäyhteyden "toisella" puolella on telakan aikainen moottoreiden 
käyttöönottaja joka tuntee juuri nämä installaatiot ja niiden 
historian.
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Kokonaisarvio

� Uusi tuntematon on aina jossain määrin pelottavaa ja näiltä 
tunteilta ei voinut välttyä ennen kuin järjestelmän käyttö on tullut 
tutuksi. 

� Kaasunkäyttö jokapäiväisenä työkaluna on ollut kivutonta ja 
helppoa ja voimme väittää tällä hetkellä sen 
olevan tulevaisuuden polttoaineen. 

� Kokonaisuus on ollut positiivinen kokemus. Tarkoittaen kun 
kaasukäytön kanssa pääsee sinuiksi ja järjestelmä saadaan 
sellaiseen kuntoon, että siihen voi luottaa se ei juuri poikkea 
tavallisesta diesel koneesta.
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Kiitos  - kysymyksiä?


