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Monitoimialuksen idea
Kaikki Suomen laivanluokan öljyntorjunta-alukset ovat ns. monikäyttöisiä aluksia, joilla on valmius
ympäristövahinkojen torjuntaan, mutta joiden arkikäyttö liittyy muihin tehtäviin. Alusta ei
rakenneta vain yhtä tarkoitusta varten ja aluksen varustelussakin on otettu huomioon useampia, jopa
eri ministeriöiden toimintaan liittyviä, tehtäviä. Tämä taloudellisistakin syistä välttämätön idea ei
ole toiminnallisestikaan huono. Öljyntorjuntaharjoituksiin osallistuminen muun toiminnan ohella on
koettu alusten miehistöjen keskuudessa myönteisenä asia. Yhden tarkoituksen aluksien vuosittaisen
käyttömäärän on havaittu jäävän pieneksi ja tästä on seurauksena aluksien vanhentuminen ilman
käytössä kulumista. Käytössä kuluminen on parempi syy uusia aluskantaa ja monitoimialus- idean
voidaan väittää pitävän aluskantaa uudenaikaisena ja tehokkaana.

"Kolme laivaa"
Uudessa ympäristövahinkojen torjuntaan tarkoitetussa laivassa on "kolme laivaa", kolmen laivan
ominaisuudet: Peruslaiva, vastaten pelkistettyä rahtialusta, SYKEn vaatimuksia vastaava laiva ja
merivoimien tehtäviin tarkoitettu laiva.
Peruslaiva koostuu rungosta, koneistosta, varustelusta, sisustuksesta, putkijärjestelmistä,
sähköjärjestelmistä, ilmastoinnista sekä navigointi- ja yhteydenpitolaitteista. Laiva on suunniteltu
liikkumaan Itämerellä kaikkina vuodenaikoina ja siksi sen runko on jäävahvistettu Itämeren
korkeimpien vaatimusten mukaan. Aluksen runko kuormittuu jäätä murrettaessa, mutta myös silloin
kun liikkuvat jäämassat puristavat laivaa. Alus on luja muotonsa ja rakenteidensa ansiosta.
Monitoimialuksen runkomuoto on suunniteltu murtamaan jäätä ja sen laitalevyn paksuus on
enimmillään 20 mm paksu. Levy on erikoislujaa terästä ja se on jäykistetty 400 mm välein
asennetuilla kaarilla. Jäissä ajo aiheuttaa myös jaksottaista kuormitusta ja jotta tästä syntyvä, kölistä
mastoon ulottuva värähtely ei olisi liian häiritsevää, on aluksen sisärakenteet tehty riittävän jäykiksi.
Aluksessa on kaksi eteenpäin työntävää potkuria. Potkurit ovat osa laivan kääntyviä potkurilaitteita
ja niillä myös ohjataan alusta. Z-muotoisen potkuriakselilinjan alapäässä on nelilapainen
halkaisijaltaan 3,1 metrinen potkuri ja yläpäässä 2 700 kW sähkömoottori. Aluksen keulassa,
poikittaisessa tunnelissa, on ohjauspotkuri, jonka sähkömoottorin teho on 500 kW. Tätä käytetään
aluksen ohjailuun hiljaisilla nopeuksilla. Nämä propulsiolaitteet ovat laivan suurimmat
sähkönkuluttajat, yhteensä 5900 kW. Sähköä tuotetaan neljällä dieselgeneraattorilla (4 x 1800 kW),
jotka ovat aluksen keulaosassa. Dieselmoottorit toimivat moottoripolttoöljyllä, jota syötetään
varastotankeista pumppujen avulla putkistoa pitkin puhdistuksen ja lämmityksen kautta
moottoreille. Laivan muita putkistoja ovat jäähdytys-, viemäri- ja erilaiset vesiputkistot.
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Sähköenergian siirtämiseksi kulutuspisteiseen alukseen on asennettu satoja metrejä
voimakaapeleita. Koneistojen ja laitteiden ohjausta varten laivassa on tuhansia metrejä
signaalikaapeleita. Peruslaivassa on aluksen kuljettamiseksi navigointi- ja yhteydenpitolaitteet.
Kaksi tutkaa, satelliittipaikannuslaitteisto, kompassit, merikarttajärjestelmä ja merkinantolaitteet
ovat merenkulun sääntöjen edellyttämiä varusteita. Samoin ovat pelastautumislaitteet,
sammutuslaitteet ja muut turvalaitteet.
Miehistöä, joka tämän suuruisessa peruslaivassa on noin 10 henkilöä, varten on majoitus-, ruokailuja vapaa-ajantilat. Peruslaivan tiloja ovat myös sauna, liikuntatila, sairashytti ja pesula sekä aluksen
huoltoon liittyvät työpajat ovat vakiotiloja.
"SYKEn laivan" tehtäviä ovat ympäristövahinkojen (öljy- ja kemikaalionnettomuudet) torjuntaan
osallistuminen sekä meriympäristön monitorointi. Lisäksi alus tulee osallistumaan laivahylkyjen
tarkkailuun ja hylyissä olevan öljyn tyhjentämiseen. Öljyntorjuntaan liittyen aluksessa on
öljynhavainnointijärjestelmä, jolla öljylautan paikka ja koko voidaan mitata. Laivan tutkan
radioaaltojen heijastumiseen perustuvaa menetelmää voidaan käyttää myös yöllä tai muuten
huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Tämä on uusi ominaisuus, mitä vanhemmissa öljyntorjuntaaluksissa ei ole. Lisäksi aluksen mastossa on lämpökamera, jonka käyttöä veden pinnalla olevan
öljyn havaitsemiseen tullaan myös aluksen merikokeissa tutkimaan.
Tämänkin aluksen öljynkeräys perustuu harjausmenetelmään, joka on ennestään todettu tehokkaaksi
ja Suomen olosuhteisiin sopivaksi menetelmäksi. Aluksessa on neljän tyyppisiä harjakeräimiä:
kiinteät laitatankeissa olevat liukuhihnatyyppiset harjastot, nostureilla käytettävät harjakauhat,
kelluva letkulla laivaan liitetty keräin ja alukseen peräkannelta käytettävät ns. jääharjat. Viimeiseksi
mainitut ovat jääolosuhteita varten kehitetty uusi laitteisto. Uudella aluksella testataan ensimmäistä
kertaa noin 16 metriä leveän harjaston käyttöä.
Toinen uusi keksintö, jota laivassa kokeillaan on ns. aallonvaimennustankki. Tämä, yhdistettynä
laitatankin kiinteään harjastoon, on tarkoitettu korkeassa aallokossa tehtävää öljynkeräystä varten.
Näiden laitteiden käyttö edellyttää alukselta hyviä hiljaisen nopeuden ohjailuominaisuuksia. Alusta
ohjaillaankin keräystilanteessa paikannus- ja ohjausautomatiikan avulla. Öljystä haihtuvat
hiilivetykaasut sekoittuessaan ilmaan muodostavat räjähtävän seoksen. Siitä syystä torjuntatyössä
käytettävän laitteiston, laiva mukaan lukien, on oltava kipinöimätön ja pintalämpötilojen on oltava
matalia. Tämä ns. räjähdyssuojaus on oleellinen öljyntorjunta-aluksen vaatimus. Harjoilla kerättyä
öljyä varten aluksessa on 1200 m3 suuruinen säiliöstö, johon öljy varastoidaan maihin kuljetusta
varten. Säiliöissä on lämmitys ja inerttikaasujärjestelmä. Inerttikaasuksi laivalla tuotetaan typpeä,
jota pumpataan säiliöihin räjähdysherkän kaasuseoksen poistamiseksi.
Alusta voidaan käyttää myös olosuhteissa, joissa ilmassa on ihmiselle myrkyllistä kaasua.
Kaasupitoisuuksia mitataan aluksen ulkopuolisilla mittareilla ja pitoisuuksien noustessa alus
suljetaan ilmatiiviisti ja ylipaineistetaan niin, ettei ulkopuolista suodattamatonta ilmaa pääse
laivaan. Käynti laivan ulkotiloihin (suojapuvussa) tapahtuu tällöin ilmalukkoeteisten kautta.
Suljetussa tilassa oltaessa laivan sisäilman O2- ja CO2 -pituuksia tarkkaillaan mittareilla ja laivaan
otetaan lisäilmaa aktiivihiilisuodattimien kautta.
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Laivan ympäristön tilaa mitataan sääasemalla, meriveden läpivirtauslaitteistolla ja vedenalaisilla
luotaimilla. Aluksella on säätietojen vastaanotin, mutta alukselta voidaan myös lähettää
satelliittilinkin välityksellä mitattua säätietoa: ilman lämpötila, meriveden lämpötila, ilman paine,
tuulen nopeus, tuulen suunta, aallokon korkeus ja aallokon suunta. Lisäksi märkälaboratorion
automaattilaitteistolla tallennetaan aika- ja paikkatietoon yhdistäen laboratorioon johdetun
pintaveden suolaisuus-, klorofylli-, sameus-, fykosyaniiniarvoja. Laivan laboratoriossa on myös
ohjelmoitava vesinäytteenotin.
Satelliittilinkin avulla laivalla voidaan myös vastaanottaa esim. lentokoneen ottamia seurantakuvia.
Tämä on torjuntatyön suunnittelussa ja -suorituksessa erittäin tärkeä lisäapu. Uutta alusta tultaneen,
torjuntalaivastomme suurimpana, käyttämään torjuntatyön johtoaluksena. Erikoishenkilöstöä varten
aluksella on 25 majoituspaikkaa.
"Kolmas laiva" on toiminta merivoimien huoltoaluksena. Alus on mahdollista aseistaa kriisiajan
toimintaa varten. Yksi tärkeä aluksentehtävä on toimia vedenalaisen työn tukialuksena.
Sukellustoimintaa varten laivalla painepullojen täyttölaitteisto ja peräkannen yhteydessä olevassa
työtilassa on paikka ylipainekammiolle. Aluksen hyvä paikallaan pito -ominaisuus on tärkeää
vedenalaistöissä. Vedenalaisia robotteja käytettäessä tarvitaan lisäksi aluksen vedenalaista
navigointijärjestelmää. Tässä akustisessa järjestelmässä laiva on aktiivinen "majakka", jonka
suhteen vedenalaisen robotin etäisyys ja suuntima lasketaan.
Merivoimien eräs alukselle asettama tehtävä on merikaapelin lasku ja huolto. Tätä varten aluksella
on erityinen kaapelinlaskulaitteisto. Kaapeli varastoidaan aluksen öljynkeräystankkiin.
Siirrettävässä kontissa olevan kaapelinlaskulaitteiston vinssillä merikaapeli vedetään säilytystilasta
ja työnnetään mereen ohjausrullaston kautta. Myös kaapelinlaskussa tarvitaan aluksen tarkkaa
navigointi- ja reitintallennusohjelmistoa.
Aluksen palonsammutuslaitteistoon kuuluvat oman suojasumujärjestelmän lisäksi kaksi vesitykkiä,
joiden suihku yltää yli 200 metrin päähän. Vesitykit ovat ohjaamon katolla. Yhden vesitykin teho
on 20 m3 vettä minuutissa. Vesitykeillä voidaan levittää myös sammutusvaahtoa. Pelastustyöhön
liittyy usein onnettomuusaluksen hinaaminen. Tätä varten laivassa on hinausvinssi, jonka rummulla
on 500 metriä hinausköyttä. Aluksen potkureilla aikaan saatu hinausvoima on yli 600 kN.
"Kolmannen laivan" tehtäviin kuuluu myös polttoaineen ja tarvikkeiden kuljetus. Aluksella voidaan
kuljettaa 1000 tonnia polttoainetta ja 100 tonnia kansilastia.
Näiden kolmen tehtävälistan vaatimuksien täyttäminen yhdessä, vain 71 metriä pitkässä, aluksessa
on haaste. Oleellinen asia on aluksen yleisjärjestely. Tästä riippuu asennustöiden vaativuus sekä
aluksen tuleva toiminnallisuus. Tässä tapauksessa suunnittelija on selviytynyt työstään hyvin.
Aluksen yleisjärjestelyssä aluksen perässä on 300 m2 suuruinen työkansi, jossa on seitsemän
konttipaikkaa siirrettäviä laitteistoja varten. Työkannen kahdessa nurkassa on kansinosturi ja kanne
keulapäässä, lipan alla, on hinausvinssi. Kannessa on lämmitys jään ja lumen sulattamiseksi.
Kannen alla perästä keulaan sijaitsevat potkurilaitteistot, polttoainetankit, öljynkeräysharjastot ja
kerätyn öljyn tankit. Kansirakennus sijaitsee aluksen keulaosassa. Kansirakennus alla ovat, alhaalta
ylöspäin luetellen, kaksoispohjatankit, konehuone, lämmityskattila- ja sähkötaulutilat, sauna ja
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pesutilat. Kansirakennuksessa sijaitsevat keittiö ja messi, asuinosastot, johtokeskus, radiohytti ja
ohjaamo. Aluksen keulassa on makeavesi-, panolastivesi- ja polttoainetankkeja sekä ohjauspotkurija ankkurointilaitetilat.
Tämän monipuolisen ja monimutkaisen aluksen testaukset ovat vasta alussa. Aluksen kokeet ja
testaukset sekä miehistön koulutus ja käytännön harjaannuttaminen vievät aikansa. Alus on
suunniteltu ottaa käyttöön toukokuussa 2011. Koeaika päättyy syksyllä 2012, jolloin aluksen pitäisi
olla lopullisessa toimintakunnossa.
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