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Veneiden uudet energiajärjestelmät  
2009-2010 

 Rinnakkaisprojektit: 

• VTT, vastuuhenkilönä on Raili Alanen  

• Vaasan Ammattikorkeakoulu, 

vastuuhenkilönä on Ossi Koskinen 

 

Osallistujat: 

Tekes 

Merinova Oy Ab 

FEVT Oy 

Electric Ocean Oy 

Vaasan Ammattikorkeakoulu  

VTT 

http://www.torqeedo.com/en/hn/products/cruise/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Frelaunch%2Fprodukt_renderings%2Fcruise_3d_gr.gif&width=800&height=600&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22background%3A%23FFF%3B%22%3E&wrap=%3Ca%25%20
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12-metrinen purjevene  

testauspaikkana 

Litiumakkujärjestelmän  

ja sähköpropulsion testaus 

Uudet energiavarasto- 

järjestelmät, akkujen testaus 

Energian louhinta uusiutuvista, 

 pv-paneelin testaus 

Hybridijärjestelmät 

Energiatehokkuus,  

hukkaenergian hyötykäyttö 

Tutkimus ja testaus 

Liiketoimintaselvitys 

Clean, efficient 

energy concepts 

for boats ! 
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Veneily ja veneet ovat osa yhteiskunnan 

ympäristöystävällisempää (clean-green) järjestelmää  

& boats 
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Veneiden energian kulutukseen vaikuttavat useat tekijät 

veneen koko ja paino 

lastin paino ja sijoittelu 

veneen muotoilu, rakennemateriaalit ja pinnoitteet 

purjeiden ominaisuudet 

moottorin koko ja tyyppi 

polttoaine 

ajotapa 

ajonopeus 

valittu ajoreitti 

potkurin tyyppi ja sijoittelu 

lisälaitteet ja niiden käyttötapa 

veneen automaattiset ja informoivat järjestelmät 

ulkoiset tekijät: sää, tuulen voimakkuus, tuulen suunta, virtaukset ja aaltoisuus 
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Veneilyssä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin 

KiteShip 

CO2 päästöt 139 644 tn,  

joista >20 hv bensiini- 

moottorit 70 021 tn 
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Sähköveneet ja hybridikäytöt 

Sähkömoottorin ja sähkö-polttomoottorihybridin käyttö tuo useita etuja: 

• sähkömoottorilla liikkuminen on hiljaista ja päästötöntä 

satamissa ja  ranta-alueilla 

• sähkömoottorilla voidaan ajaa riittävän hitaasti 

pelastustehtävissä ja esim. kalastaessa 

•suuremmilla nopeuksilla liikuttaessa polttomoottorilla 

saavutetaan parempi hyötysuhde  

• hybridi eliminoi erillisten generaattorilaitteiden tarpeen 

• hybridi vähentää kokonaispäästöjä 

• hybridi lisää turvallisuutta kahden käytön ansiosta 

• rinnakkaisjärjestelmissä sähkömoottoria voi käyttää 

lataamaan akkuja, kun diesel/bensiinimoottori toimii 

käyttökoneena (tai päinvastoin) 

• purjehtiessa sähkömoottorin potkuri voi pyöriä vapaana ja 

ladata akkuja. 

Kuten auto- myös veneteollisuudessa etsitään jatkuvasti vähemmän päästöjä  

tuottavia tekniikoita, ja erilaiset hybridiratkaisut ja myös puhtaasti sähköllä toimivat  

moottorit ovat saamassa entistä enemmän jalansijaa : 

Steyr Motors 

Oceanvolt 
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Sähköveneet ja hybridikäytöt 

Tehokas, kevyt, pitkän eliniän ja hyvän hyötysuhteen akusto on ratkaisevassa roolissa  

puhtaasti sähköllä toimivissa järjestelmissä sekä erityyppisissä hybridiratkaisuissa 

 Sähkömoottori - akusto 

MAkun lataus

/purkaus
Moottorin 

ohjaus

DC-

moottori

Akusto

MAkun lataus

/purkaus
Moottorin 

ohjaus

DC-

moottori

Akusto

Sarjahybridi- akusto Rinnakkaishybridi - akusto 

European Batteries 
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Akut 
Veneissä on käytetty tyypillisesti ns. Marine-akkuja.  

Marine-akku ei ole kuitenkaan luokiteltu tai standardoitu tuotenimi, vaan se voi 

tarkoittaa erityyppisiä ja tasoltaan hyvinkin erilaisia akkuja.  

Valmistajat tavoittelevat Marine-akuillaan suojatumpia ja venekäyttöön (kosteus, 

tärinä, suola) paremmin sopivia akkuja 

 

Käytetyin akkutyyppi on perinteinen lyijyakku joko avoin 

•VRLA (venttiilillä varustetut akut),  

tai suljettu  

•AGM (lasikuituakku): suljettu vuotamaton, kestää eniten tärinää 

•GEL (geeliakku), suljettu, soveltuu parhaiten hitaaseen lataukseen ja purkaukseen   

 

Myös nikkeli-metallihydridiakut ovat olleet suosittuja.   

 

Uusinta teknologiaa edustavat puolestaan litium-ioniakut, joiden etuina edellisiin 

verrattuna on pitkä syklinen elinikä, keveys ja huoltovapaus.  

Li-ion akut tarvitsevat suojauspiirit (U, I, T) ja latauksen jännitteentasauspiirit. 

Järjestelmässä (European Batteries, Mastervolt) on tyypillisesti myös väyläliityntä ja 

kehittynyt lämpötilan hallinta. 

 

Rolls 
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• Akut (lähinnä litiumrautafosfaattiakut) balansointipiireineen ja U/I/T- suojaus-

hallintajärjestelmineen koottuna asiakasystävälliseksi paketiksi, jossa on valmis 

liitäntäpistoke esimerkiksi 12 tai 24 V:n jännitteellä ja väyläliitäntä tietojen 

saamiseksi käyttäjän näyttö/ohjauslaitteelle. 

•  Akkupaketteja voitava kytkeä sarjaan ja rinnan koko järjestelmän kasaamiseksi. 

• Veneiden akkutilat standardoidaan ja akkujen helppo siirrettävyys pois veneestä 

varmistetaan. 

• Talviaikaan litium-akkujen suurta lataus–purkaus-syklireserviä hyödynnetään 

kiinteistöjen varavoimana, sähköautojen latausreservinä tai sähkökaupan välineenä. 

•  Akkujen maasähköliitännät tehdään kaksisuuntaisiksi, jolloin akkuja voidaan sekä 

ladata että purkaa laiturissa (esim. kesämökin sähkönsyöttö / akkujen lataus 

uusiutuvista energiamuodoista tuotetulla sähköllä).  

 

 

Veneiden akut - tulevaisuuden tarpeita 



11 29.9.2011 

Akkujen testaus ja vertailu  

Testauksessa tarkasteltiin venekäyttöön soveltuvan 12 V:n nimelliskapasiteetiltaan  

320 Ah:n AGM- ja litium-ioniakkua ja niiden lataus–purkaus-hyötysuhteen eroja. 

Testaukseen valittiin nimelliskapasiteetiltaan verrannolliset  akustot:  

•MasterVoltin maahantuoma 12 V: n litiumrauta-fosfaattiakku Mli 12/320, joka sisälsi 

hallinta- ja balansointielektroniikan,  

•kaksi Mastervoltin 160 Ah:n AGM-akkua ja  

•European Batteriesin 336 Ah:n litiumrautafosfaattiakku (EBattery 40).  

Käytännössä litium-akun käytettävissä olevaa kapasiteettia 256 302 Ah vastaamaan 

olisi tarvittu neljä 160 Ah:n AGM-akkua.   
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Akut vertailussa  
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Akut purjeveneen tietojärjestelmässä 

Väyläliitännällä varustettu litiumakkujärjestelmä on helppo liittää  

veneen tietojärjestelmän osaksi. (Purjevene, projektin testivene 2009)  
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Sähköpropulsiomoottorin tuottaman energian mittaus 

laivalaboratoriossa Otaniemessä.  

Sähköpropulsion käyttö purjeveneessa antaa mahdollisuuden ladata propulsion avulla 

akkuja purjehduksen aikana 

Oceanvolt 
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Sähköpropulsiomoottorin tuottaman energian mittaus 

laivalaboratoriossa Otaniemessä.  

Testiajojen tarkoituksena oli selvittää propulsiolaitteen (Oceanvolt SD 8.6, 8,6 kW, 48 

V, 2500 rpm, 1,93:1) tuottama energia, jota voitaisiin käyttää mm. veneen akkujen 

lataukseen purjehduksen aikana. Testiajoja tehtiin sekä taittolapaisella että 

kiinteälapaisella potkurilla usealla moottorin vastuksella ja usealla nopeudella (4, 6, 8 

ja 10 solmua). Sähkön tuotto (kuva) taittolapaisella potkurilla 6 solmun ajonopeudella 

eri vastuksilla oli 30 104 W, ja kiinteälapaisella 91 312 W. 8 solmulla taittolapaisella 

saatiin suurin tuottolukema 351 W ja kiinteälapaisella 832 W. 10 solmun nopeudella 

taittolapaisen tuotto oli 442 W ja kiinteälapaisen 1196 W.  
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Uudet tietotekniset ratkaisut  

Uudet tietotekniset ratkaisut ohjaavat ja optimoivat veneen laitteita ja 

säästävät siten energiaa.  

Esim. seuraavat ratkaisut auttavat hallitsemaan energiataloutta: 

ohjelmistotekniset tuotteet (ohjaavat, opastavat ja kouluttavat 

ohjelmistot) 

  veneen ohjausta tukevat ohjelmat (autopilot, smart sailing assistant) 

 veneen kurssin ohjaus reaaliaikaisesti (minimoi ajan ja polttoaineen 

käytön ja huomioi purjehduksen turvallisuuden ja mukavuuden) 

 optimointiohjelmat: kohde – nykyinen positio – nykyinen suunta – 

todellinen tuulen suunta/nopeus, paikallis-kokonaisoptimi, sääennuste. 

Ratkaisut parantavat energiataloutta paitsi suoraan laitteiden ohjauksen 

avulla myös vähentämällä huollon tarvetta ja laitteiden kulumista sekä 

toisaalta ohjaamalla päätöksentekoa esimerkiksi ennustamalla sääennusteen 

avulla sitä, kuinka kauan eri satamissa kannattaa viipyä.  
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Veneiden energian hallintaan vaikuttavia innovaatioalueita 

Älypurje(et)+  

sähkömoottori 

(+biodiesel- 

apumoottori)
 

 

Pakokaasujen  

lämmön tehokas 

talteenotto  

polttomoottoreista 

Pk-lämmön  

hyötykäyttö  

lämmityslaitteissa 

Ohutkalvoaurinko- 

kennopurjeet ja 

integr. pv-pinnoitteet 

Iso tehokas akusto 

ladataan uusiutuvilla  

myös laiturissa 

Älykkäät energiaa  

säästävät laitteet  

ja ratkaisut 

Jätteillä toimiva  

polttokenno  

tulevaisuudessa 

Optimaalista energian 

käyttöä tukevat 

älykkäät ajo-ohjelmat 

Virtaus- ja aalto- 

energian  

hyödyntäminen 

Auringon ja tuulen 

hyödyntäminen  
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Veneilijöiden mielipiteiden kartoitus  

Turun Venemessut -tapahtumassa 16–17.10.2010 kartoitettiin veneilijöiden  

(104 henkilöä) mielipiteitä seuraavista asioista:  

        energian säästö 

        ”vihreät” arvot 

        ”vihreä” laiturisähkö 

        aurinkokennot 

        tuuliturbiinit 

        litium-akut 

        sähkömoottori 

        biopolttoaineet 

        säästävä ajovalinta 

        autopilotti 

        purjehdusautomaatio 

        satamapalvelutiedot 

        purjehduskoulutussimulaatio 

 

Vastaajan ikä

8%

34%

46%

12%

<25 v.

25-45 v.

45-63 v.

 >63 v.

Vastaajan veneen tyyppi

56%

17%

5%

3%

19%
Moottorivene

Purjevene

Moottoripurjevene

Muu

Ei venettä
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Veneilijöiden mielipiteiden kartoitus  

"Vihreät" arvot veneilyssä

88%

9%
3%

Kiinnostaa

Ei kiinnosta 

Ei osaa sanoa

Uusiutuvista peräisin oleva 

laiturisähkö 

57%
25%

18% Kiinnostaa

Ei kiinnosta 

Ei osaa sanoa

 

Aurinkokennot  

13%

55%

14%

18% On 

Voisi hankkia

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Energian säästö veneilyssä

76%

14%

10%
Kiinnostaa

Ei kiinnosta 

Ei osaa sanoa
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Veneilijöiden mielipiteiden kartoitus  

Litiumakut  

15%

60%

9%

16% On 

Voisi hankkia

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Säästävän ajotavan valinta

12%

48%

25%

15% Käytän

Voisin käyttää

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Sähkömoottorit

9%

30%

38%

23%
On 

Voisi hankkia

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Biopolttoaineet

3%

65%

16%

16% Käytän

Voisin käyttää

Ei kiinnosta

En osaa sanoa
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Veneilijöiden mielipiteiden kartoitus  

Autopilotin käyttö

22%

40%

29%

9% Käytän

Voisin käyttää

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Purjehdusautomaatio

7%

19%

48%

26%
Käytän

Voisin käyttää

Ei kiinnosta

En osaa sanoa

Satamapalvelujen informaatio-

ohjelma

61%17%

22% Kiinnostaa

Ei kiinnosta 

Ei osaa sanoa

Purjehduskoulutusimulaatio

28%

50%

22% Kiinnostaa

Ei kiinnosta 

Ei osaa sanoa
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Johtopäätöksiä  

• Veneiden energiajärjestelmäratkaisuihin vaikuttamassa: 

ympäristöystävällisyys, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, 

lisääntyneet mukavuusvaatimukset – lisääntynyt energian tarve, 

monipuolinen käyttö 

• Hyödynnetään ja kehitetään energiatehokkaita uusia tuotteita ja ratkaisuja 

(sähkömoottori-hybridikäytöt, litiumakkujärjestelmät, ohjelmistot yms.) 

• Lisätään monipuolista palvelutarjontaa: 

• Oheislaitteiden asennus-, huolto- ja talvisäilytyspalveluja (esim. 

akut)  

• Kehitetään mukavuutta ja turvallisuutta palvelevia automaatio- ja 

informaatio-ohjelmia 

• Kehitetään uusia veneilijöitä innostamaan koulutussimulaatioita ja jopa 

interaktiivisia toiminta-seikkailupelejä 

• Mahdollistetaan veneiden tai sen osien laajennettu käyttö veneilyajan 

ulkopuolella (akut energian tuotantoon, vene tai sen osa talviasuntona 

laskettelurinteeseen jne.) 

 


