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JOHDANTO 

Väylänhoidossa  tarvittavaa alus-  ja  muuta kalustoa selvitteli merenkulkuhallituksen 
talvella  1992  asettama kalustotyöryhmä, joka vuonna  1993  valmistuneessa loppuraportis-
saan esitti erityisellä jääkulkuneuvolta vaadittavien ominaisuuksien selvittämistä. 

Esitettyä selvitystyötä varten merenkulkuhallitus asetti työryhmän  24.1. 1994.  Paitsi 
jääkulkuneuvon ominaisuuksien selvittämistä työryhmän tuli lisäksi selvittää käyttäjien 
mielipiteet jäävahvisteisesta väylänhoitoveneestä. Kopio työryhmän asettamiskirjeestä  on 

 liitteenä  1.  Työryhmän vetäjäksi nimettiin Seppo Saarela merenkulkuhallituksen väylä- 
osastolta. Liikenneosasto  ja merenkulkupiirit nimesivät edustajikseen  seuraavat henkilöt: 

Timo Korhonon 
Seppo Bjong  
Jack Mikander 
Henrik Bakalim  

Eirik Kiockars 
Mikael  Anderson 

MKHlLiikenneosasto  
Suomenlanden merenkulkupiiri 
Suomenlanden merenkulkupiiri 
Suomenlanden merenkulkupiiri 
(Mikanderin tilalla syksystä  -97  lähtien) 
Pohjanlanden merenkulkupiiri 
Pohjanlanden merenkulkupiiri 
(Klockarsin  tilalla talvesta  —97  lähtien) 

Voitto Aijö 	Saaristomeren merenkulkupiiri 
(vuoden  1995  alusta lähtien) 

Seppo Saarela  on  toiminut myös työryhmän sihteerinä. 

Jääkulkuneuvolta  vaadittavien rakenteellisten  ja  toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi 
työryhmä selvitti myös markkinatilanteen sellaisten erityisajoneuvojen löytämiseksi, jotka 
mandollisesti pystyisivät täyttämään jääkulkuneuvolle asetetut vaatimukset. Lisäksi selvi-
tettiin erilaisten kulkuneuvojen modiflointi-  ja kehittämismandollisuuksia,  sekä arvioitiin 
eräitä selvitystyön aikana syntyneitä uusia ajoneuvokonsepti-ideoita. Selvitystyön tulokset 

 on  esitetty tässä loppuraportissa,  ja  niiden toivotaan olevan avuksi mandollisissa tulevai-
suudessa suoritettavissa vastaavanlaisissa selvitystehtävissä. 

JÄÄKULKUNEUVOA  KOSKEVA SELVITYS  

1 JÄÄKULKUNEU VON KÄYTTÖTARVE MERENKULKULAITOKSEN 
TOIMINNOISSA 

Jääkulkuneuvoa  tarvittaisiin erityisesti sellaisissa toimintaolosuhteissa, joissa väylänhoito-
veneet eivät enää jäätilanteen vuoksi pysty liikkumaan  ja jääkenttä  ei alusliikenteen vuoksi 
ole yhtenäinen vaan rännien rikkomaa. Kulkuneuvon tulisi pystyä etenemään jäällä, lumes-
saja  vedessä, ja sen  tulisi kyetä laivarännien ylityksiin. 

Jää.kulkuneuvon  tarvetta esiintyy väylänhoitotehtävissä, mutta sille olisi käyttöä myöskin 
luotsaustehtävjssä. 
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Merenkulkulaitoksen  ulkopuolella  mm. raj avartiolaitoksella on  vastaavanlaisia 
kuijetustarpeita talvi-  ja kelirikkoaikana.  

2  LÄHTÖTILANNE  

Seuraavassa tarkastellaan kalustoa,  jota  aiemmin  on  käytetty ns. jääkulkuneuvo-
olosuhteissa, sekä niiden soveltuvuutta kyseisiin käyttöolosuhteisiin.  

2.1  MERENKULKULAITOKSEN  NYKYISIN KAYTTAMA KALUSTO 
JÄÄKULKUNEUVO-OLOSUHTEISSA 

Talviolosuhteissa väylänhoidossa  on  käytetty lähinnä hydrokoptereita  ja moottorikeikkoja. 
 Jonkin verran  on  käytetty myöskin luotsikuttereita. 

Hydrokoptereita  oli vuonna  1994  laitoksen käytössä seuraavasti (lähde: MKL:n 
vuositilasto  1994):  

Piiri 	 kpl 
Suomenlahti 	4 
Saaristomeri  8  
Pohjanlahti  13  
Järvi-Suomi 2  
Yhteensä  27 kpl 

Moottorikeikkoja  oli vuonna  1994  laitoksen käytössä seuraavasti (lähde: MKL:n 
vuositilasto  1994):  

Piiri 	 kpl 
Suomenlahti 	11 
Saaristomeri  14  
Pohjanlahti  41  
Järvi-Suomi 33  
Yhteensä  99 kpl 

Luotsikuttereita  (ja yhteysveneitä)  oli vuonna  1994  laitoksen käytössä seuraavasti (lähde: 
MKL:n vuositilasto  1994):  

Piiri 	 kpl 
Suomenlahti 	22 
Saaristomeri 	24  
Pohjanlahti 	33  
Järvi-Suomi 	8  
Yhteensä 	87 kpl 
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Vuonna  1996  Saaristomeren merenkulkupiiri hankki ilmatyynyaluksen,  jota  on  käytetty 
luotsaustoiminnassa.  

2.2  KALUSTOSTA SAADUT KOKEMUKSET  

2.2.1 Hydrokopterit 

Hydrokoptereista  on  saatu seuraavia käyttö-  ja  muita kokemuksia: 

Positiiviset kokemukset 

*  yksinkertainen  korin ja voimansiirron  rakenne 
*  pienehkö paino  ja koko  (voidaan kuljettaa  trailerilla maanteitse esim.  henkilö-  tai 

 maastoauton  perässä) 
*  kotimainen tuote 
* huollettavuus  verrattain helppo 
*  suhteellisen pieni hankintahinta 

Negatiiviset kokemukset 

* matkanteon epämukavuus (tärinä,  melu) 
* liikkeellelähtökyky  heikko erityisesti nuoskalumessa 
*  heikohko nousukyky laivarännistä jäälle 
*  huono ympäristöystävällisyys (meluhaitta) 
*  vaatii kuijettajalta tarkkaavaisuutta  ja ennakointia  erityisesti ajettaessa paljaalla 

jäällä (nopeus nousee helposti suureksi, heikot jarrutusmandollisuudet) 
* huoltotarve  suuri ajomäärään verrattuna 
* kalliita  ja  helposti särkyviä rakenneosia 
* kuorman kuijetuskyky pieni 
*  laitteen valmistajat pienyrityksiäja valmistusmäärät yksittäiskappaleita, mistä 

johtuen tuotekehitys  on  ollut hyvin vähäistä  

2.2.2 Moottorikelkat 

Moottorikelkoista  on  saatu seuraavia käyttö-  ja  muita kokemuksia: 

Positiiviset kokemukset 

*  pieni  koko  (helppo kuljetettavuus) 
*  helppo käsiteltävyys  ja hallittavuus 
*  pienet käyttökustannukset 
* ketterä 
*  yksinkertainen rakenne  ja huollettavuus 
*  kotimainen tuote 
*  laitteen valmistusmäärät niin suuria, että tuotekehittelyyn  on  panostettu 
* kohtuullisen pieni hankintahinta 
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Negatiiviset kokemukset 

*  pieni kuijetuskyky (kaksi henkilöä, tarvikkeet hinattavassa ahkiossa) 
* käyttöturvallisuus  heikko, mikäli ajetaan sulaan  tai laivaränniin (on  rakenteeltaan 

kellumaton) 
* käyttöturvallisuuden  parantamiseksi kelluvuutta yritetty saada aikaan erillisillä 

kellukkeilla, mutta ne ovat hieman kömpelöitä käytön kannalta 
*  ei ole tarkoitettu liikkumaan  vedessä,  ei pysty nousemaan laivarännistä jäälle  (on  

nostettava), jotenka käyttökelpoinen  vain  liikuttaessa  jää- tai lumikentällä tai 
 maastossa 

*  huonoissa näkyvyysolosuhteissa sumussa  ja  pimeällä eksymisvaara (ei 
navigointilaitteita)  

2.2.3  Luotsikutterit  

Vaikeissa olosuhteissa luotsikutterit ovat vankan rakenteensa vuoksi soveltuvia myös 
väylänhoitotarkoituksiin. Ne pystyvät parhaimmillaan etenemään noin  40 cm:n  jäässä. Mi-
käli  jää on  vahvempaa, voidaan  kutterilla  ajaa laivaränniä myöten huollettavan turvalait

-teen  lähistölle  ja  jatkaa matkaa joko jalan  tai moottorikelkalla.  Luonnollisesti tällainen 
etenemistapa vaatii huomattavasti enemmän aikaa kuin avovesikaudella, mutta toki turva- 
laitteiden vaatimat huollot voidaan hoitaa. Edellytyksenä  on,  että käytössä  on  vapaana ole-
va luotsikutteri.  

3  JAAKULKUNEUVOLLE  ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

Väylänhoitoon  ja luotsaustoimintaan  liittyvät tehtävät sekä käyttöolosuhteet  ja  toimin-
taympäristö asettavat jääkulkuneuvolle seuraavanlaisia rakenteellisia  ja  toiminnallisia vaa-
timuksia:  

1. Käyttöolosuhteet 

*  toimittava kaikissa jääolosuhteissa 
*  toimittava laivarännissä mukaan lukien ränniin ajo  ja rännistä  nousu 
*  toimittava kaikissa tuuliolosuhtejssa 
* toimittava kaikissa lumiolosuhteissa 
* toimittava myös avovedessä  

2. Kuljetuskapasiteetti  

400  kg:n hyötykuorma  (1+3  henkilöä) 
pitkien tavaroiden kulj etusmandollisuus (paarit jne 
mandollisesti erillinen tavarankuljetusyksikko  

3. Kuljetettavuus 

* siirtokuljetus maanteitse  trailerilla, omapaino polttoaineineen ja varustelui-
neen (navigointilaitteet ym.)  max. 1000 kg 
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*  mikäli siirtokuljetus omilla pyörillään, omapaino polttoaineineen  ja 
varusteluineen  max. 1500 kg 

4. Luotettavuus 

*  luotettava toiminta kaikissa käyttöolosuhteissa 
* toiminta arktisissa olosuhteissa  

5. Toimintasäde 

*  8 h välitankkauksetta 

6. Voimanlähde 

*  tavoitteena dieselmoottoriin perustuva ratkaisu  

7. Työturvallisuus,  varustelu 

* työturvallisuusseikat  huomioitu (melu, tärinä jne.)  

8. Teho  ja kulkunopeus 

*  laitteen kuljetusvoima riittävä kaikkiin  em. käyttöolosuhteisiin, mini-
minopeus 10 km/h 

9. Rakenteen kelluvuus 

*  uppoamaton täydessä vesilastissa  

10. Propulsiolaite 

* kuljetusvoiman  aikaansaaminen siten, että liikkeellelähtö  ja  liikkuminen 
varmaa kaikissa olosuhteissa  

11. Ympäristöystävällisyys 

* meluhaitta  mandollisimman pieni  

12. Määräykset 

*  täytettävä viranomaismääräykset 
* avovedessä  täytettävä yhteispohjoismaiset työvenemääräykset 

Vaatimuslista  on  laadittu puhtaasti optimaalista lopputulosta ajatellen ottamatta huomioon 
toteutukseen liittyviä mandollisia vaikeuksia. Tästä syystä jotkut vaatimuksista ovat osin 
toisiinsa sidoksissa siten, että niitä ei voida toteuttaa ilman jonkinasteisia kompromisseja. 
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4  KELIRIKKOAJONEUVOJA  KOSKEVA  PERUSKARTOITUS 

 4.1  KARTOITUKSEN SUORITUS 

Työryhmä antoi Insinööritoimisto  MI  Oy:lle toimeksiannon suorittaa kirjallisuusselvitys 
jääkulkuneuvoihin liittyvistä rakenneratkaisuista perustuen luvussa  3  esitettyihin toiminta- 
vaatimuksiin. Insinööritoiniisto  MI  Oy  antoi selvityksen raportissaan n:o  018/94/16.5.1994 
"Kelirikkoaj oneuvojen  alustava kartoitus".  

4.2  KARTOITUKSEN  ESIINTUOMAT AJONEUVOKONSEPTIT  

Kartoitus toi esille seuraavat ajoneuvokonseptit: 

*  perinteiset amfibioajoneuvot 
* hydrokopterit 
* ilmatyynyalukset 
* hybridi-ilmatyynyajoneuvot 
*  erilaiset mönkijät 
*  Mitsui AST ruuvimönkijä  

Seuraavassa esitellään lyhyesti eri ajoneuvokonseptit.  

4.2.1  Perinteiset  amfThioajoneuvot 

Amfibioajoneuvot  voidaan jakaa peruskonseptin mukaan seuraavasti: 

* staattisesti ajoalustan  tai  ajoneuvon uppouman kantamat ajoneuvot 
* dynaamisesti ilmatyynyn kannattamat ajoneuvot 
*  kanden edellisen eriasteiset yhdistelmät 

Perinteinen amfibioajoneuvo  on staattisesti uppoumansa  varassa  kelluva telaketju-  tai 
pyöräaj oneuvo.  Kummassakin tapauksessa propulsio perustuu pintakosketukseen, jolloin 
hyötysuhde  on  erinomainen kiinteällä alustalla  ja  huono  vedessä.  Tällaiset ajoneuvot ovat 
verraten yleisiä sotilaskäytössä. 

Tässä yhteydessä mainittakoon, että puolustusvoimilla  on  käytössään kanden eri valmista-
jan telaketjuamfibioajoneuvoja. Toista valmistaa kotimainen Oy  SISU Ab  (ajoneuvon 
tyyppimerkintä  NA-140)  ja  toista ruotsalainen HAGGLUNDS  Vehicle  Ab  (ajoneuvon 
tyyppimerkintä  By 206).  Kummatkin ajoneuvot ovat hyvin samankaltaisia periaatteeltaan, 
toimintamekanismiltaan  ja  kooltaan. Yhteisinä piirteinä mainittakoon: 

ajoneuvot  muodostuvat kandesta erillisestä toisiinsa kytketystä yksiköstä, joiden 
 välisen nivelen  avulla tapahtuu ajoneuvon ohjaus 

ajoneuvot  ovat isokokoisia (pituus  n. 7 m)  ja  paino ilman kuormaa  5-6 ton 
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* kuijetuskapasiteetti  14-17  henkilöä 
* hinta  n. 800.000  mk 

Kummaltakaan valmistaj alta ei ole odotettavissa pienempää versiota. 

 4.2.2  Hydrokopterit 

Hydrokoptereita  on  periaatteessa kahta eri konseptia: 

*  jalasten  varassa kulkeva reki 
* kellukesuksien  varassa kulkeva  kon 

Ensiksimainittu konsepti  on  yleisin. Tällainen uppoumansa varassa  kelluva  laite  on 
 verraten heikko nousemaan laivarännistä jään reunalle. Nousuhetkellä kopterin viippaus-

kulma kasvaa voimakkaasti,  ja  tarvittaisiin suuri potkurin työntövoima työntämään kopteri 
jään reunalle. Potkurit ovat useasti  varsin  tehottomia. 

Edellä kohdassa  2.2.1 on  esitetty merenkulkulaitoksen käytössä olleista hydrokoptereista 
saatuj  a käyttökokemuksia. 

4.2.3 Ilmatyynyalukset 

llmatyynyalus  on  ainoa kelirikkoliikenteeseen käyttökelpoinen dynaamisesti täysin 
kannatettu amfibioajoneuvo, jonka propulsiolaitteena  on  yleensä ilmapotkuri. Selvityksen 
mukaan mielenkiinto tähän konseptiin  on 60-  ja  70-luvun jälkeen laantunut johtuen kor-
keista hankinta-, käyttö-  ja ylläpitokustannuksista.  

Suomessa käytettyjen muutamien ilmatyynyalusten käyttökokemukset ovat olleet  varsin 
 kirjavia  ja  ristiriitaisia.  

4.2.4 Hybridi-ilmatyynyajoneuvot  

Tällä konseptilla ymmärretään sellaista telaketju-  tai pyörälsylinteriajoneuvoa,  johon  on 
 yhdistetty ilmatyynyaluksen helmasto  (kuva  1 s. 11).  Näitä ajoneuvoja  on  suunniteltu  ja 

 rakennettu  mm.  USA:ssa, Kanadassa  ja  Venäjällä öljyteollisuuden huoltotarpeisiin  tundra- 
alueilla,  ja  niiden kuijetuskapasiteetti  on  hyvin suuri.  

4.2.5  Erilaiset mönkijät 

Mönkijät  on  varustettu joko ilmatyynytelaketjuin, pitkulaisin telaketjua muistuttavin 
ilmapussein  (kuva  2 s. 11) tai  suurin ilmakumipyörin, joiden varassa ajoneuvo kelluu. 
Viimeksimainittua ratkaisua edustaa  mm.  tanskalainen Seiga  Tortoise. 

4.2.6 Mitsui "AST' ' - ruuvimönkijä  

Tämä  Mitsui "Archimedean Screw Tractor"  edustaa täysin poikkeavaa mönkijää, jossa  on 
pitkittäiset ruuvilieriöt  ajoneuvon kummallakin laidalla  (kuva  3 s. 12).  Ajoneuvo kelluu  ja 

 etenee ruuvien varassa. 
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Kuva  1. Hybridi-ilmatyynyajoneuvo "AEROBAC" 
('Vitri Robots and Vehicles Inc.,  Kanada)  

// 	I  
- 	 I1 	ll 	i;i 	1•1  

--i-  .1- 

U  

Kuva  2. Ilmapussitelaketjuin  varustettu  mönkijä 
 (kehittäjä  von Flitter, Suomi) 
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Kuva  3. Mitsui "AST"- ruuvimönkij ä  

Kuva  4. "Air Track-crawler"- mönkijä 
(Bertelsen Inc., USA) 
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4.3  KARTOITUKSEN  ESIINTUOMAT PROPULSIOLAITTEET  

Kartoitus toi esille seuraavat propulsiolaitteet: 

ilmapotkurit 
lineaaripotkurit  

4.3.1 Ilmapotkurit 

ilmapotkurilla  tarkoitetaan tavanomaista lentokonepotkuria. Hydrokoptereihin  tai 
ilmatyynyaluksiin  soveltuvien potkureiden tuotekehittelyyn ei ole sanottavasti panostettu, 

 ja  siksi niissä käytetään tavallisia lentokoneen potkureita, joissa korkeintaan lapojen kärkiä 
 on  vähän lyhennetty. Koska nämä potkurit  on  alunperin suunniteltu huomattavasti suurem-

mille ilma-alusten nopeuksille, soveltuvat ne huonosti hydrokoptereiden  ja ilmatyynyalus
-ten propulsiolaitteiksi.  Esimerkiksi vesiruuvipotkureihin verrattuna niiden haittoina ovat 

huonompi hyötysuhde, melu, suuri halkaisija  ja  alttius hiekkapölyn  ja jääkiteiden aiheut-
tamalle  eroosiolle. ilmapotkurin hyötysuhde  on  huono erityisesti ajoneuvon pienillä nope-
uksilla.  

4.3.2 Lineaaripotkurit 

Lineaaripotkurinimitystä  on  käytetty yhteisesti telaketjuille, pyörille, sylintereille  ja 
siipirattaille.  Näiden pintakosketukseen perustuvien propulsiolaitteiden hyötysuhde  on 

 paljon parempi kuin erilaisten ruuvipotkureiden hyötysuhde.  

4.4  YHTEENVETO  PERUSKARTOITUKSEN  TULOKSISTA  

Peruskartoitus  toi esille useita erikoisajoneuvokonsepteja, joita eri maissa  on  kehitelty 
erityisolosuhteisiin  ja  tarkoituksiin. Samoin saatiin tietoja erilaisista rakennneratkaisuista, 
joita erikoisajoneuvoissa  on  käytetty.  

5 KELIRIKKOAJONEUVOJA  KOSKEVA  MARKKINATUTKIMU5  

5.1  MARKKINATUTKIMUJç5EN  SUORITTAMINEN 

Saadakseen lisää tarkempaa tietoa peruskartoituksen esiintuomista kiinnostavimmista 
ajoneuvoista  ja rakenneratkaisuista  työryhmä teetti Insinööritoimisto  MI  Oy:llä jatkosel-
vityksen  koskien peruskartoituksessa esiintulleita muita  aj oneuvokonseptej  a  kuin puhtaita 
ilmatyynyaluksia  ja hydrokoptereita.  Erityisesti tuli selvittää  aj oneuvojen valmistusmäärät, 

 niillä saavutetut käyttötunnit  ja  niiden hintaluokka, sekä mandollisuuksien mukaan  hank- 
ida ajoneuvoista esitetietoja. 
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5.2  MARKKINATUTKIMUKSEEN SISALLYTETYT AJONEUVOKONSEPTIT 

Peruskartoituksen  perusteella markkinatutkimus osoitettiin seuraaville kuudelle 
potentiaalisiksi arvioiduille kelirikkoaj oneuvojen valmistaj ilie:  

1. Bertelsen Inc., USA 
2. JSP  Maskinfabrik AlS,  Tanska  
3. Maritime Dynamics Inc., USA 
4. MITSUI  Marine Systems Div.,  Japani  
5. Watercraft Offshore Canada Ltd.,  Kanada  
6. Vitri  Robots and Vehicles Inc.,  Kanada  

Kohdissa  5.2.1 -  5.2.5  esitellään lyhyesti saadut vastaukset.  

5.2.1 Bertelsen Inc., USA, "Air Track-crawler" -ajoneuvo  

Air Track on pitkulainen,  jatkuvasti muotoaan muuttava ilmapussitelaketju. Yhtiö, joka  on 
 keskittynyt tuotekehittelyyn, ilmoittaa, että tuote ei ole edennyt kaupalliseen valmistukseen 

(kuva4s.  12).  

Yhtiö tarjoutuu yhteistyöhön ilmatyynyalustekniikassa.  

5.2.2 JSP  Maskinfabrik  AlS,  Tanska,  "Seiga  Tortoise" -ajoneuvo  

'Seiga  Tortoise" on mönkijätyyppinen amfibioajoneuvo,  jota  25  vuoden aikana  on 
 valmistettu yli  500 kpl  (kuva  5 s. 15). Ajoneuvot  ovat pääasiassa käytössä vesiperäisilläja 

pehmeäpohjaisiila maa-alueilla ympäri maailmaa. Ajoneuvoa  on  valmistettu  4-, 6-ja  8-
pyöräisinäja  nähtävästi  vain avolavaisina tavarankuljetus-,  sadonkorjuu-  ja kaivuriversioi-
na.  Grönlantiin  on  toimitettu yksi ajoneuvo, joka  on  varustettu suijetuin hytein  ja sivupont-
toonein.  

Tuon Grönlantiin toimitetun ajoneuvon pohjalta JSP  Maskinfabrik  ehdottaa jääkulkuneu
-von  kehittämistä esitettyjen toimintavaatimusten mukaisesti. Kehitettävän ajoneuvon hin-

naksi JSP arvioi noin  850.000  mk.  

5.2.3 Watercraft Offshore Canada Ltd.,  Kanada,  "ARKTOS"-  ajoneuvo  

'ARKTOS"  on  kelluva tela-ajoneuvo, joka muodostuu kandesta erillisestä yksiköstä, jotka 
 on  kytketty toisiinsa hydraulisesti hallitulla nivelellä  (kuva  6 s. 15).  Ohjaus tapahtuu yksi-

köiden  välisen nivelen  avulla. Ajoneuvon kaikki neljä telaa ovat vetäviä. Nivelen hydrauli-
sen laitteiston avulla yksiköt voivat välittää pystykuormia toisiinsa. Siten esimerkiksi  ve-
dessä ajettaessa takayksikkö  pystyy joko kohottamaan etuyksikön takapäätä jolloin  sen 
etupää  painuu syvemmällä  tai  sitten vetämään etuyksikön takapäätä alaspäin jolloin etuyk-
sikön etupää nousee, ts. etu-  ja takayksiköiden  välistä vertikaalista kulmaa pystytään ajon 
aikana muuttamaan. 

Ajoneuvoja  on  valmistettu kuusi kappaletta. Ne ovat sekä kuljetuskapasiteetiltaan että 
mitoiltaan hyvin suurikokoisiaja raskaita. 
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_____________________  3.10  - _________________________  

.40  

  

Kuva  5.  "Seiga Tortoise"-mönkij  ä  
(JSP  Maskinfabrik AlS,  Tanska)  

Kuva  6.  Tela-ajoneuvo "ARKTOS"  
(Watercraft Offshore Canada Ltd.,Kanada) 
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Yhtiö ilmoitti olevansa valmis kehittämään merenkulkulaitoksen tarpeita vastaavan 
ajoneuvon. Mitään hinta-arviota kehityskustannuksista ei tässä yhteydessä saatu.  

5.2.4 Vitri Robots and Vehicles Inc.,  Kanada,  "AEROBAC"- hybridiajoneuvo 

VRV  on  tuotekehitys-  ja konsulttiyhtiö,  jonka tuote  on 'AEROBAC'-hybridiajoneuvo 
 (kuva  1).  Sitä  on  kehitetty Kanadan hallituksen toimeksiannosta pohjoisten alueiden huol-

totoimintoihin sekä pelastusajoneuvoksi arktisten suoerämaiden ympäröimille lentokentil-
le. Ajoneuvoa ei kuitenkaan vielä ole rakennettu. Yhtiöllä ei ole sellaista ajoneuvokehitel

-mää,  joka soveltuisi merenkulkulaitoksen tarkoituksiin.  

5.2.5  MITSUI Engineering and Shipbuilding Co. Ltd.,  Japani,  "AST"-ruuvimönkijä  

Yhtiön ilmoituksen mukaan  "AST"-ruuvimönkijän  kehitystyö  on  lopetettu. Ajoneuvon 
kaupallinen valmistus ei koskaan käynnistynyt  offshore-öljyteollisuudessa  alkaneen  laman 

 vuoksi.  

5.3  YHTEENVETO MARKKINATUTKIMUKSEN TULOKSISTA  

Konsultin  tekemän selvityksen  ja  arvion perusteella saaduista vastauksista  vain 
 tanskalainen JSP  ja  kanadalainen  Watercraft  vaikuttavat potentiaalisilta yhteistyökumppa-

neilta. Arvioinnin mukaan Watercraftin "ARKTOSlN' esteidenylityskyky olisi  paras ja  se 
 pystyisi parhaiten etenemään jääolosuhteissa  ja  esimerkiksi nousemaan rännistä jäälle. 

JSP:n "Seiga Tortoisen" etenemistä vaikeissa olosuhteissa saattavat vaikeuttaa alustaraken
-teen  useat tukitangot.  "AST'-ruuvimönkijän  eteneminen lähes tasaisilla alustoilla lienee 

hyvä, mutta nousu rännistä jäälle saattaa olla ongelmallista,  sillä MITSUIN  "AST'  kelluu 
ruuvisylinteriensä varassa. 

Etenemisnopeuden  suhteen kaikki kolme ajoneuvokonseptia pystynevät täyttämään 
asetetut vaatimukset. 

Sekä JSP että  Watercraft  ovat tehneet ainoastaan suuria ajoneuvoja, jotenka valmista 
merenkulkulaitoksen käyttöön soveltuvaa laitetta ei heillä ole valmistusohjelmassaan. 

Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että maailmanlaajuisestikin tarkastellen 
selvityksen tarkoittamien erityisajoneuvojen tarjonta  on  hyvin vähäistä,  ja  että meren-
kulkulaitoksen tarpeitten mukaista pientä kokoluokkaa ei löydy tuotannollisesti valmiina.  

6  SELVITYSTYÖN AIKANA SYNTYNEET KONSEPTIEHDOTUKSET 

Työryhmän selvitystyön aikana syntyi suomalaisen  konsultin  Ulf Nybergin  tekemänä 
seuraavat kaksi ehdotusta  j ääkulkuneuvokonseptiksi: 

Ruuvimönkijä SPAV  B2 
Amfibioajoneuvo BTV 
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Lisäksi kanadalainen  ARKTOS  Ltd.  (aiemmin kohdassa  5.2  mainittu  Watercraft Offshore 
Canada Ltd.)  antoi yhteistyötarj ouksensa  aj oneuvon  kehittämisestä. 

Seuraavassa esitellään saadut esitykset lyhyesti.  

6.1 RUUVIMÖNKIJÄ SPAV B2 (SPAY  =  Screw Propulsion Amphibious Vehicle) 

6.1.1 Konseptin  esittely  

Konsuitti  Ulf Nyberg  teki esisuunnitelman ns. Archimeden ruuviin perustuvasta 
jääkulkuneuvosta  (kuva  7 s. 18),  joka periaatteessa oli samankaltainen kuin MITSUIN ajo-
neuvo  "AST". Se  vastasi kokoluokaltaan merenkulkulaitoksen tarpeita. Myös tässä suun-
nitelmassa ajoneuvo kellui kanden sivuilla olevan ruuvisylinterin varassa.  

Konsultin  arvio laitteen kehitystyöstä oli ajoneuvon mallikappaleen  ja  prototyypin osalta 
 67 1.000  mk. Lisäksi  hän  arvioi mallikokeitten kustannuksiksi  50.000 - 100.000  mk. 

Työryhmä teetti Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa  SPA V-konseptin esisuunnitel-
man  arvioinnin. VTT antoi arvionsa tutkimusselostuksessa VAL316 -5021/15.3.1995.  Ar-
viointituloksen  pääkohdat olivat seuraavat: 

* VTT:n  tekemien  laskelmien perusteella kulkuneuvo pystyy etenemään 
yleisimmissä jäätilanteissa Suomen rannikolla. Suurimman esteen muodostavat 
laajat valleista muodostuneet jääkentät  ja  raskaat, paljon liikennöidyt laivarännit. 

* VTT:n  tekemien  laskelmien tulokset ovat epätarkkoja  mm.  kitka-arvoihin 
liittyvien olettamusten takia,  ja  siksi niitä ei voi käyttää varsinaisen ajoneuvon 
suunnittelussa ilman laajempia lisäselvityksiä. Luotettavin tapa lisäselvitysten te-
kemiseen  on  joko malli-  tai prototyyppikokeiden  suorittaminen todellisissa olo-
suhteissa. 

Ruuviponttonien laakeroinnin  ja kierteiden mitoituksessa  on  otettava huomioon 
iskumaiset rasitukset, joita voi syntyä ponttonien pyörimisnopeuden ollessa suuri 
liikuttaessa  vedessä  tai lumihangessa.  Myös iskeytyminen kiviin  ranta-alueilla  on 

 mandollista. 

* Ruuviponttonien  pinnoitteen käyttö  on  ongelmallista. Kuitenkin pinnoitteen laatu 
vaikuttaa voimakkaasti tehontarpeeseen liikuttaessa lumella  tai  jäällä.  

6.1.2  Työryhmän arviointi  konseptista 

VTT:n  laatiman tutkimusselostuksen  ja  oman arvionsa pohjalta työryhmä ei katsonut 
voivansa suositella  j ääkulkuneuvon kehittämistyön  aloittamista konsultti Nybergin ajo-
neuvokonseptin pohjalta korkeiden kehittämiskustannusten  ja  lopputulokseen liittyvien 
monien teknisten  ja  toiminnallisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Esimerkiksi ruuvipont-
tonien sopivan materiaalin, mitoituksen  ja  muodon selvittäminen vaatisi paljon kokeiluja 

 ja testauksia  oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Kun selvityksissä ilmeni lisäksi, että tällai-
nen ruuvikulkuneuvo särkee edetessään yllättävänkin paksun jään  ja  aiheuttaa siten 
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Kuva  7.  Ruuvimönkijä SPAV  B2 
 (kehittäjä  Ulf Nyberg, Suomi)  

Kuva  8.  AmfibioajoneuvoBTV  0.100.001 
 (kehittäjä  Ulf Nyberg, Suomi) 
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ongelmia  ja  suoranaisia vaaratilanteita muille jäällä liikkujille, päätti konsuitti luopua 
ruuvikonseptistaan.  

6.2 AMFIBIOAJONEUVO BTV 0.100.001 (BTV =  Buoyant Track Vehicle) 

6.2.1 Konseptin  esittely  

Luovuttuaan edellisessä kohdassa esitellystä mönkijäkonseptista konsuitti  Ulf Nyberg  teki 
ehdotuksen amfibioratkaisuun perustuvasta kulkuneuvosta  (kuva  8 s. 18).  Ajoneuvon 
kahteen telaan olisi ketjulla kiinnitetty muovirakenteisia ilmapusseja, joiden varassa ajo-
neuvo kelluisi  vedessä  ollessaan.  

Konsultin  esittämän yhteistyöprojektin pääkohdat olivat seuraavat: 

*  Hanketta edeltäisi markkinatutkimus, jonka tekisi Oy  Tech Center  Ab 

*  Prototyypin valmistaminen: Kustannuksista vastaisivat  TEKES  50 %  sekä 
 konsultin  yhtiö  ja  tulevat ajoneuvon tilaaja-asiakkaat yhdessä  50%.  Prototyypin  ra-

kentamis- ja kokeilukustannuksiksi  oli arvioitu  390.000  mk. 

Ensimmäisen tuotantosarjan ajoneuvojen hinnaksi oli arvioitu  860.000 mk/kpl. 
 Ennen prototyypin rakentamista asiakkaiden tulisi sitoutua tilaamaan viiden vuo-

den aikana yhteensä  20 kpl  ajoneuvoja. Valmistusvaihe alkaisi heti kun prototyypin 
kokeilut osoittaisivat, että ajoneuvolle asetetut vaatimukset voitaisiin täyttää. 

Konsultti rakensi ajoneuvosta kauko-ohjattavan sähkökäyttöisen pienoismallin, jonka 
kokeilu tapahtui VTT:n jääaltaassa.  

6.2.2  Työryhmän arviointi konseptista 

Tämänkään konseptin osalta työryhmä ei katsonut voivansa suositella merenkulkulaitok-
selle osallistumista kehittämishankkeeseen. Syynä olivat useat teknilliset, rakenteelliset  ja 

 toiminnalliset epävarmuustekijät, kuten nousukyky noustessa rännistä jäälle, kulku pak-
kaskelillä, teloissa olevien kellukkeiden kestävyys sekä telojen  ja  alustan vaurioalttius. 
Myöskin kehittämisen rahoitusvastuuseen, kehitystyön vaatimien lopullisten kustannusten 
määrään  ja  lopputuloksen käyttökelpoisuuteen nähtiin sisältyvän huomattavia epävar-
muustekijöitä. Myös työryhmässä edustettuina olevat merenkulkupiirit (SLMP, SMMP  ja 
PLMP)  ilmaisivat kielteisen kantansa osallistumisesta kulkuneuvon prototyypin kehittämi-
seen  ja  rakentamiseen konsultti Nybergin tekemän esityksen pohjalta. 

Markkinatutkimusta  ei ole suoritettu  ja  hanke ei ole edennyt muutoinkaan. 
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6.3  AMFIBIOAJONEUVO "ARKTOSIN"  KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA  YHTEIS-
TYÖEHDOTUS  

6.3.1  Ehdotuksen pääkohdat  

"ARKTOS"  ajoneuvoa  on  käsitelty edellä kohdassa  5.2.3.  

Suoritetun markkinatutkimuksen jälkeen kanadalaisen  ARKTOS  Developments Ltd:n 
 edustaja kävi Suomessa tutustumassa jääkulkuneuvon toimintaympäristöön  ja  asetettuihin 

toiminnallisiin vaatimuksiin. Keväällä  1995  ARKTOS  Developments Ltd  lähetti kirj alli-
sen  ehdotuksensa koskien yhteistyötä tarpeittemme mukaisen jääkulkuneuvon kehittämi-
seksi,  ja  täydensi ehdotustaan syksyllä  1995.  

Ehdotuksen pääkohdat olivat seuraavat: 

* ARKTOS  Developments Ltd  suunnittelee ajoneuvon jääkulkuneuvolle asetettujen 
toiminnallisten vaatimusten pohjalta. Perusratkaisultaan ajoneuvo olisi samankal-
tainen kuin edellä kohdassa  5.2.3  esitelty, eli siinä olisi kaksi toisiinsa kytkettyä 
yksikköä varustettuina teloin. 

*  Ajoneuvon suunnittelu-  ja valmistuskustannukset  sisältäen myös käyttökoulutuksen 
ovat noin  485.000  USD 

*  Ajoneuvon valmistuskustannukset olisivat noin  300.000 USD/kpl,  mikäli niitä 
valmistettaisiin vähintään  10 kpl:n  sarja. 

*  Muiden mandollisten asiakkaiden tilatessa tätä samaa ajoneuvoa saisi merenkul-
kulaitos  5 %:n  komission  koskien kymmentä muiden tilaamaa ajoneuvoa  

6.3.2  Työryhmän arviointi ehdotuksesta 

Työryhmä kiinnitti tarkastelussaan huomiota  mm.  seuraaviin seikkoihin: 

* ARKTOS-kulkuneuvon  tähänastisen valmistuksen laajuudesta  ja  tapahtuneista 
laitetoimituksista ei ole tarkempaa selvitystä. Ins.tsto  MI  Oy:n  18.8.1994 päivätyn 

 selvityksen mukaan tuolloin oli toimitettu  6 kpl  suuren kuijetuskapasiteetin omaa-
via  ajoneuvoja. 

*  Valmistajan ehdotuksen mukainen kuljetuskapasiteetiltaan merenkulkulaitoksen 
tarpeisiin soveltuva ajoneuvo  on  kooltaan suuri.  Sen  pituus  on  noin  10 m,  leveys 
noin  2 mja  paino noin  5  tonnia. 

* Valmistajalla  ei ole edustajaa eikä varaosa-  ja  muuta huoltojärjestelyä Suomessa. 

*  Ajoneuvon kehittämis-  ja valmistuskustannukset  olisivat huomattavan korkeat 
(kevään  -96  tasossa  1.  ajoneuvon suunnittelu-, kehittämis-  ja valmistuskustannuk

-set  mukaanlukien koulutus noin  2.4 milj.mkja  seuraavat noin  1.5 milj.mk  valmis-
tussarjan ollessa vähintään  10 kpl). 
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Tarkastelun lopputuloksena oli, että työryhmä ei katsonut voivansa suositella merenkul-
kulaitokselle yhteistyön aloittamista ARKTOS  Developments Ltd:n  kanssa heidän 
ehdotuksensa pohjalta.  

7  MUUT LAITEIDEAT  JA  LAITTEET  

7.1 PMT (PNEUMATIC MATTRESS TRACK) VEHICLE SYSTEM  (KEHITTÄJÄ 
 FRED BURMEISTER,  SUOMI)  

Fred Burmeister on  vuonna  1988  esitellyt ajoneuvoidean, joka liikkuu teloihin 
kiinnitettyjen ilmapussien varassa  ja  avulla. Ilmapussit ovat jatkuvatäyttöisiä siten, että 
ollessaan telan alapuolella etenemisalustaa vasten pussit täytetään ilmalla,  ja  ollessaan  te- 
lan  yläpuolella pussit ovat lähes paineettomia. Laitteen ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi 
oli ajateltu tuolloisen Neuvostoliiton  tundra-alueilla tapahtuvat kuljetukset. Esitellyn lai-
teidean ajoneuvot olivat kooltaan huomattavan suuria: ajoneuvon kokonaispaino  10  tonnia 
hyötykuorman  ollessa  3  tonnia ja  vastaavasti kokonaispaino  40  tonnia hyötykuormalla  20 

 tonnia.  

Keväällä  1996 Burmeister  esitteli pienempää kokoluokkaa olevan ajoneuvon prototyypin. 

Työryhmä totesi, että vastaavanlainen ilmapussitela-ajoneuvo oli tuotu esille erilaisia 
ajoneuvokonsepteja koskevassa Insinööritoimisto MI:n suorittamassa kartoituksessa (ra-
portin kohta  4.2.5).  Ajoneuvon kehittelijänä oli  80-luvulla ollut Rudi  von Flittner  Turussa. 

Esitellyllä ajoneuvokonseptilla  on  hyviäkin puolia -  mm.  hiljainen käyntiääni  ja  pieni 
tehontarve - mutta telojen ilmapussijärjestelma vaikutti  kovin haavoittuvalta.  Liikkuminen 
vaikeissa olosuhteissa  ja  nousu rännistä jäälle voivat osoittautua hankaliksi.  

7.2 AMFIBIOAJONEUVO  (VALMISTAJA DOROTEA  MEKANISKA  AB, 
 RUOTSI) 

Helsingissä talvella  -96  pidetyillä venemessuilla esiteltiin tämä amfibioajoneuvo, joka 
alkujaan rakennettiin käytettäväksi kaislikoiden leikkaamisessa avoveden aikana. Nyt siitä 

 on  rakennettu versio, jolla voidaan liikkua myös talvisissa olosuhteissa. Ajoneuvo  on  va-
rustettu teloilla. Erikoista siinä  on  ajoneuvon painopisteen siirtomandollisuus,  sillä  kone- 
ja ohjaamoyhdistelmää  voidaan siirtää ajoneuvon kanteen kiinnitettyjen kiskojen varassa 
ajoneuvon pituussuunnassa. 

Laiteidea  on  mielenkiintoinen, mutta vaikuttaa  kovin heiveröiseltä  selviytymään 
väylänhoitotehtävissä vaativissa olosuhteissa.  

8 HYDROKOPTEREIDEN  NYKYINEN KEHITYS VAIHE 

Hydrokoptereiden  valmistaminen  on  meillä ollut pienyrittäjätoimintaa, jossa pääasiallisena 
kannustimena  on  ollut klintymys  ja  harrastus keksimiseen  ja  ideoiden toteuttamiseen. 
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Toiminta  on  ollut pienimuotoista lähinnä yksittäiskappalein tapahtuvaa valmistusta, jossa 
niukat taloudelliset resurssit  ja  pienet kotimarkkinat eivät ole kannustaneet laajamittaisem-
paan  ja tuloksekkaaseen kehitystoimintaan. Hydrokoptereita  käyttävien laitevalikoima  on 

 useasti hyvin kirjava. Yleensä yksittäiset valmistajat ovat pysyneet markkinoilla  vain  hyvin 
lyhyen aikaa. Kun lisäksi toimitetuissa laitteissa  on samankin  valmistajan kohdalla mel-
koisia valmistusajankohdasta riippuvia eroja,  on hydrokoptereiden  käyttäjien laiteva-
likoima muodostunut  varsin kirjavaksi, millä  seikalla  on  vaikutuksensa sekä ajoneuvojen 
käyttöön että niiden huolto-  ja korjaustoimintaan.  Näin  on  laita merenkulkulaitoksellakin, 
jonka vajaan  30 hydrokopterin  joukossa  on  edustettuina monia laitevalmistajia useine 
malliversioineen. 

Selvitystyön aikana  on  ollut käynnissä seuraavat kaksi  hydrokopterien kehittelyhanketta, 
joihin kumpaankin työryhmä  on  käynyt tutustumassa  ja  saanut tietoja kehittelyn etenemi-
sestä.  

8.1 GB HYDRO 540  (KEHITTÄJÄJVALMISTAJA GB  MARIN  OY, UUSIKAAR-
LEPYY) 

Laite  on  kooltaan  ja periaateratkaisultaan  tavanomainen hydrokopteri, jonka rungon 
sivuilla  on jalakset  (kuva  9 s. 23). Matkustusmukavuuden  parantamiseksi kehitelmässä  on 

 jalasten ja  rungon välissä ilmapatjat, jotka toimivat jousituksen tapaan. Ilmapatjojen sisäl-
tämää ilmamäärää voidaan ajon aikana säätää ajo-olosuhteista  ja halutusta jousitusmuka-
vuudesta  riippuen. Valmistajan mukaan laitteen peräpäähän voitaisiin tehdä erillinen liu-
kuestein varustettu pyörä, jonka työntövoimaa voitaisiin käyttää apuna tilanteissa, joissa 
potkurin työntövoima ei ole riittävä. Laite olisi varustettavissa myös omilla kuljetuspyö-
rillä.  

8.2 MIDI  /  ARCTIC ANT (KEHITTÄJÄ/VALMISTAJA GLENN FAGERUDD, 
LARSMO)  

Laite muodostuu kandesta erillisestä yksiköstä, jotka ovat kiinnitetyt toisiinsa pystysuoran 
nivelen avulla  (kuva  10 s. 23).  Ohjaus tapahtuu muuttamalla etu -ja takayksikön  välistä 
kulmaa, eli laite  on taittuvarunkoinen  ja nivelohjattu. 

Etuyksikkö  on ohjaamo-  ja matkustusosa ja takayksikkö  koneisto-osa.  Kummatkin yksiköt 
ovat kanden  runkojen  sivuilla sijaitsevien ponttonikellukkeiden varassa.  Runkojen ja kel-
lukkeiden  väliset kiinnitysnivelet  on  varustettu vääntövarsij ousituksin matkustusmukavuu

-den  parantamiseksi. 

Laitteen kehittäminen  on  tapahtunut proj ektiluonteisesti erityisen proj ektiryhmän toimesta. 
Kehityshankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Keksintösäätiö  ja  Vaasan maaseutuelin-
keinopiiri. Hankkeen projektiraportti valmistui kesällä  -96.  Raportin mukaan kehittämistä 
jatketaan edelleen  mm. potkuritunnelin  ja potkurin  osalta työntötehon parantamiseksi  ja 
meluhaitan  pienentämiseksi. Myöskin laitteen markkinointiin ollaan paneutumassa. 
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Kuva  9. GB-HYDRO 540 -hydrokopten  
(kehittäjä  GB  MARIN  OY, Uusikaarlepyy,  Suomi)  

Kuva  10. ARCTIC ANT-hydrokopteri  
(kehittäjä  Glenn  Fagerudd, Larsmo,  Suomi)  
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Tämän hydrokopteriversion kehittämisessä  on  sovellettu uusia ideoita  ja rakenneratkaisuja. 
 Rakenteellisesti kanden  modulin  ratkaisu  on  varsin  mielenkiintoinen,  sillä sen  avulla  on 

 mandollista parantaa hydrokoptereiden tavanomaisimpia puutteita, kuten heikohkoa  oh- 
j autuvuutta, matkustusmukavuutta  ja liikkeellelähtökykyä  huonossa luistotilanteessa. 

Laitteen päämitat ovat  2.600 mm  (leveys)  ja  5.000 mm (kokonaispituus)  ja  paino  860 kg. 
 Valmistajan ilmoittama alustava hinta-arvio laitteelle  on 430.000 - 480.000  mk. 

Laitteen kehittyneempi versio esiteltiin vuoden  -97 venemessuilla  nimellä  ARCTIC ANT. 
 Tässä versiossa  on  aikaisempaa tehokkaampi moottori,  ja  suorituskykyä  on  muutoinkin pa-

rannettu potkuritunnelia kehittämällä. Myöskin ponttonikellukkeet ovat aikaisempaa  le-
veämmät. 

9  YHTEENVETO SELVITYKSESTA 

Yhteenvetona selvitystyöstä voidaan todeta, että markkinoilta ei löydy sellaista 
kulkuneuvoa, joka täyttäisi ns. jääkulkuneuvolle asetetut toiminnalliset  ja  muut vaatimuk-
set. Myöskään esillä olleet kehittämishanke-ehdotukset eivät osoittautuneet suositeltaviksi 
korkeiden kehittämiskustannusten  ja  lopputulokseen liittyvien monien teknisten  ja  toimin-
nallisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Lisäksi erityistarkoituksiin rakennetun kulkuneu

-von  hankinta  ja  käyttö aiheuttaisi helposti kohtuuttoman suuret kustannukset verrattuna 
siitä saatavaan hyötyyn,  sillä käyttöaste  muodostuisi oletettavasti hyvin alhaiseksi.  

lo  TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET 

Työryhmän päätyi lopputulokseen, että erityisolosuhteissa toimivan, erittäin vaativat 
toiminnalliset vaatimukset täyttävän ns. jääkulkuneuvon kehittämiseen ei ole realistisia 
taloudellisia  ja  teknisiä mandollisuuksia,  ja  että vaikeissakin toiminnallisissa olosuhteissa 
tulee toiminnan perustua  ja  sopeutua käytössä  ja  saatavilla olevaan kalustoon. 

Väylänhoitotoiminnan  ja luotsaustoiminnan  toimintaedellytysten parantamiseksi talviaj  an 
erityisolosuhteissa  työryhmä esittää seuraavaa:  

1. Turvaudutaan vastaavaan, olemassaolevaan kalustoon kuin aiemminkin.  

2. Tehostetaan entisestään kaluston suunnitelmallista yhteiskäyttöä meren-
kulkupiireissä eri toimialojen kesken  ja  myöskin piirien kesken.  

3. Hyödynnetään lisääntyvässä määrin kaluston yhteiskäyttöä merellisten 
viranomaisten kesken.  

4. Käytetään hyväksi saatavissa olevat ulkopuoliset mandollisuudet kaluston 
vuokrauksessa.  

5. Jatketaan  MIDI-hydrokopterin  kokeilua todellisessa toimintaympäristössä  ja  to- 
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dellisissa  tehtävissä. Tällöin  on  mandollisuus myös osaltaan ohjata laitteen jatko-
kehittelyäja varusteluaja antaa siten taustatukea  sen  tulevalle kehitystoiminnalle.  

6.  Kehitetään omaa kalustoa monitoimisuuden suuntaan. Tällaisia toimia voisivat olla 
esimerkiksi luotsikutterin varustaminen siten, että  sen käyttömandollisuudet ja 

 käyttökelpoisuus väylänhoitotehtävissä paranisivat entisestään.  

ii JÄÄVAHVISTEINEN VAYLANHOITOVENE 

1  TAUSTA 

Raportin johdantokappaleessa mainittu kalustotyöryhmä suositteli loppuraportissaan 
myöskin käyttäjien mielipiteiden selvittämistä koskien sellaista jäävahvisteista väylänhoi-
tovenettä, joka pystyisi liikkumaan kevyissä noin  10-15 cm:n jääolosuhteissa. 

2  TYÖRYHMÄN TEKEMÄ KYSELY 

Työryhmä teki merenkulkupiireille kyselyn  (lute 2)  koskien eräitä veneen rakenneratkai-
suja sekä arviota väylänhoidon toimikauden pitenemisestä jäävahvisteisen väylänhoitove-
neen avulla. Saaristomeren  ja  Pohjanlanden merenkulkupiirit lähettivät vastauksensa kir-
jallisena. 

Saatujen vastausten  ja  myös työryhmään osallistuneiden väylänhoitohenkilöiden mielestä 
aluksen työkannen tulee olla veneen etuosassa. Keulassa tulisi olla luukku, jonka kautta  on 

 kulku työkannelle. Nosturina tulee olla Hiab-tyyppinen puominosturi, jonka riittävää  nos-
tokapasiteettia  pidettiin tärkeämpänä kuin aluksen nopeuskriteeriä. Nopeuden tulisi kui-
tenkin olla yli  15  solmua siksi, että vene olisi nopeuden puolesta käyttökelpoinen myös 
avovesitoiminnassa. 

Jäävahvisteisen  veneen vaikutusta toimikauden pitenemiseen  on  vaikea arvioida, mutta 
nykyiseen väylänhoitoveneeseen verrattuna  sen  oletettiin olevan  1-2  kk.  

3  TEHDYT SELVITYKSET  

VTT:n laivatekniikan  laboratorio teki  MKR:  n liikenneosaston laivatoimiston/Timo 
 Korhonen toimeksiannosta mitoitus-  ja suorituskykylaskelmat  noin  10 cm:n  jäässä kulke-

valle vaylänhoitoalukselle (VTT:n tutkimusselostus n:o  508/93). Materiaalivaihtoehtoina 
 oli selvityksessä vertailtu alumiinin  ja lujitekerrosmuovin  käyttöä rungon painon keventä- 

miseksi. 
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Selvitys osoitti, että veneen paino ei sanottavasti poikkeaisi nykyiseen Meri  2000-tyypin 
väylänhoitoveneeseen verrattuna. Myöskin veneen suorituskyky pysyisi kutakuinkin sama-
na. Propulsiolaitteen tulisi luonnollisesti olla vesisuihkulaitteen sijasta potkuri. Veneen 
keulan muodon tulisi olla malliltaan perinteinen eli suippo. Yksityiskohtien mitoituksen li-
säksi tärkeimpiä jatkoselvityksen aiheita olisivat jäävyöhykkeessä esiintyvien jännitysten 
seuraaminen venymäliuskamittausten avulla prototyypin rungosta, sekä lujitemuovin ku-
lumiskysymysten selvittäminen. 

Työryhmä tutustui Mustasaaren palokunnan työveneeseen. Erityisesti huomio kiintyi 
veneen työkansi-  ja keulaluukkuratkaisuun, sillä  veneessä oli perinteinen keulamuoto. 
Työkansi oli veneen etuosassa. Keulaluukku oli vastaavanainen kaksiosainen sivuille  au-
keava  luukku,  jota  on  käytetty esimerkiksi autolautoissa. Lisäksi  se  oli varustettu erityi-
sellä veneestä ulospäin työntyvällä ajosillakkeella,  jota  pitkin oli mandollista siirtyä esi-
merkiksi rantakalliolta veneen työkannelle.  

4  TUTUSTUMINEN KATAMARAANIVENEESEEN 

Ruotsin merenkulkuviranomaisilla  on  käytössään katamaraanityyppinen väylänhoitovene, 
mistä työryhmä oli saanut tietoja.  Osa  työryhmän jäsenistä kävi tutustumassa veneeseen. 

Ruotsalaisten tekemän Meri2000-väylänhoitovenettä  ja katamaraanityyppistä väylänhoito
-venettä koskevan vertailun mukaan katamaraani oli ylivoimainen suorituskyvyltään liikut-

taessa avovedessä aallokossa sekä  3  tonnin kuormalla. Katamaraani eteni hyvin myös ke-
veissä jääolosuhteissa. Katamaraanin propulsioj ärjestelmänä  on potkuri,  kun taas 
Meri2000-veneen propulsioj ärjestelmä  on vesisuihkulaite  kuten meilläkin.  

5  POHJANLAHDEN MERENKULKUPIIRIN KAYNNISTAMA HANKE 
UUDENTYYPPISESTÄ VÄYLÄNHOITOVENEESTÄ 

Pohjanlanden merenkulkupiiri  on  käynnistänyt hankkeen uudentyyppisestä väylänhoitove-
neestä. Vene tulee olemaan rakenteeltaan alumiinirunkoinen katamaraanityyppinen vene, 
jonka propulsiojärjestelmänä tulee olemaan potkuri. Mitoitus-  ja varusteluperiaatteena  on, 

 että vene pystyy kulkemaan keveissä noin  10 cm:n jääolosuhteissa.  Veneen rakennesuun-
nitelmat  ja spesifikaatio  ovat valmiina,  ja  rakentamisen aloittaminen odottaa rahoituksen 
järjestymistä.  

6  TYÖRYHMÄN SUOSITUS 

Erinäisissä  yhteyksissä  on  ilmaistu tarve jäävahvisteisen väylänhoitoveneen kehittämiselle. 
Työryhmä suosittelee varautumista sellaisen väylänhoitoveneen hankintaan, joka kykenisi 
selviytymään keveissä noin  10 cm:n jääolosuhteissa.  Varautumisella tarkoitetaan rakenne- 
suunnitelmien, teknisen spesifikaation  ja  varustelusuunnitelmien laatimista. Tarvittavat 
selvitykset tehdään yhteistoiminnassa käyttäjien kanssa, jolloin käyttäjien tarpeet tulevat 
otetuiksi huomioon tärkeissä rakenteellisissa yksityiskohdissa kuten keulaluukun rakenteen 
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ja  propulsiojärjestelmän  suunnittelussa. Myös muiden viranomaisten halukkuus osallistua 
kehittämistyöhön selvitetään. 

Koska katamaraaniveneestä saadut tiedot vaikuttavat hyvin rohkaisevilta  mm.  veneen 
suorituskyvyn jajääolosuhteissa liikkumisen kannalta,  on  suositeltavaa seurata Pohjanlah-
den venehankkeen etenemistä,  ja  käyttää siitä saadut käyttökokemukset hyödyksi lopullis-
ten suunnitelmien, teknisen spesifikaation  ja  varustelusuunnitelman  laatimisessa. 
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