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Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä ja arvioida maasähköjärjestelmän teknisiä ja 

toteutettavia ratkaisuja pienten ja keskikokoisten satamien infrastruktuurille. Maasähkön 

hyödyntäminen satamassa on yksi päästöjenvähentämisessä käytettävä työkalu. Työssä 

pyritään selvittämään suunniteltujen maasähköjärjestelmien hyötyjä ja haittoja 

lainsäädännöllisestä, teknisestä ja toteutuksen näkökulmasta. 

Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn kirjallisuusosiossa 

esitetään aiheen teoreettinen tausta ja lainsäädännöllinen viitekehys. 

Kirjallisuuskatsauksen lähteinä on käytetty kansainvälisten järjestöjen verkkosivuja ja 

standardeja, EU:n direktiivejä ja asetuksia ja tieteellisiä julkaisuja. 

Tapaustutkimusosiossa on hyödynnetty kahden toteutettavuustutkimuksen tuloksia.  

Toteutettavuustutkimukset ovat Aberdeenin ja Gävlen satamille ja niissä simuloidaan 

kyseisille satamille teknisesti soveltuvia ratkaisuja. Tapaustutkimukset pieni- ja 

keskikokoisista satamista mahdollistavat tämän kandidaatintyön kirjallisuuskatsauksessa 

toteutetun tutkimuksen konkretisoinnin ja arvioinnin maasähkön hyödyistä ja haitoista. 

Tutkimus osoittaa, että maasähköllä on merkittävä rooli päästöjenvähennyksen välineenä. 

Satamaviranomaisille on luotu väline ja kykyjä edistää päästövähennyksiä satamissa, 

jonka avulla mahdollistetaan poliittisella tasolla asetetut tavoitteet. Samanaikaisesti, 

laivanomistajilla on mahdollisuus tehdä taloudellisia säästöjä 

polttoaineidenkustannuksissa. Useat tutkimukset tämän opinnäytetyön ohella kuitenkin 

osoittavat, että maasähköinfrastruktuurin asentaminen on kallista niin satamille kuin 



 

laivanomistajille. Riittävän rahoituksen saaminen asennuskulujen kattamiseksi on 

välttämätöntä. Satamat vaativat laivojenomistajilta etenkin säännöllisiä pysähdyksiä ja 

laivatyypistä riippuen jälkiasennusten toimeenpanoa. Kansainvälisten standardien 

kehityskulku on edistynyt vuosien aikana. Tämän uskotaan helpottavan 

maasähköinfrastruktuurin suunnittelua kansainvälisen meriliikenteen sisällä. 
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1 JOHDANTO 

Maasähkön syöttöä aluksille voidaan pitää yhtenä päästöjen vähentämisen välineenä. 

Tarkoituksena on kytkeä satamaan saapuva alus valtion sähköverkosta saatavaan 

sähkövirtaan, jonka avulla ylläpidetään aluskohtaisia välttämättömiä toimintoja. 

Maasähköstä käytetään nimityksiä kylmäsilitys (cold ironing, CI), vaihtoehtoinen 

meriliikenteen virtalähde (alternative marine power, AMP) ja maalta saatava sähkövirta 

(onshore power supply, OPS). Kylmäsilitys termi on lähtöisin prosessista, jossa 

jäähdytettiin rautahiilimoottoreita aluksen ollessa pysähtyneenä satamassa. (Zis ym., 

2014) Kansainväliset järjestöt ja Euroopan unioni pyrkivät aktiivisesti pienentämään 

meriliikenteen aiheuttamia päästöjä. EU:n ilmastopaketin (Fit for 55) tavoite on lisätä 

meriliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden osuutta alkaen vuodesta 2025 

(Valtioneuvosto, 2022). Tavoitteena on vähentää alusten polttoaineiden 

kasvihuonekaasupäästöjä 75 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Vaikka tavoitetta 

pidetään kunnianhimoisena, on EU:n liikenneverkon satamille annettu vaatimus, jonka 

mukaan satamien tulee olla kykeneväisiä tarjoamaan kontti- ja matkustaja-aluksille 

maasähköä vuodesta 2030 lähtien. (Valtioneuvosto, 2022) 

Kestäviä- ja vähähiilisiä ratkaisuja pyritään kehittämään aktiivisesti satamille Suomessa. 

Oulun yliopistossa on parhaillaan käynnissä Energiaviisas satama (EVISA) -hanke, jonka 

tavoitteena on kehittää satamien itsearviointiin tarkoitettu työkalu, joita käyttäen satamat 

voivat itsenäisesti laatia oman strategisen energianhallintasuunnitelmansa ja näin vastata 

systemaattisesti käynnissä olevan energiamurroksen aiheuttamiin haasteisiin. Työkalun 

avulla satamat voivat arvioida omaa hiilijalanjälkeään sekä parantaa ja kehittää 

energiatehokkaita ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Yhtenä merkittävänä 

ratkaisuna ja energiahallintasuunnitelman työkaluna voidaan pitää maasähkön syöttöä 

aluksille.  

Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään erinäisten teknisten ratkaisujen hyviä ja huonoja 

puolia maasähkön käytölle erityisesti pienissä- ja keskikokoisissa satamissa. Tärkeitä 

näkökulmia, joita työssä hyödynnetään ovat lainsäädännöllinen ja toteutettavuus. Työn 

alkuosassa käydään läpi kansainväliset ja EU:n asettamat lainsäädännölliset asetukset, 

direktiivit ja tavoitteet. Lainsäädäntökehyksen tarkoituksena on tuoda esille toiminta, 

jonka avulla pyritään maasähköjärjestelmän suunnittelua ohjaamaan poliittisella tasolla. 

Tämän jälkeen työssä tarkastellaan maasähkön teknologiaa ja ajankohtaisia standardeja, 
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joita sovelletaan maasähköinfrastruktuurin teknisen osion suunnittelussa eri alusluokille. 

Tämä kokonaisuus on opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus. 

Opinnäytetyön kokeellisessa osassa tarkastellaan kahta aiemmin toteutettua 

tapaustutkimusta maasähkön suunnittelusta sataman infrastruktuurille. Nämä 

tapaustutkimukset on tehty Aberdeenin (Skotlanti) ja Gävlen (Ruotsi) satamille. 

Tapaustutkimusten tarkastelun tarkoituksena on luoda kattava kuvaus toteutettavasta 

maasähköjärjestelmästä pieni- ja keskikokoisille satamille. Pääpainona on esitellä 

tekninen infrastruktuuri ja järjestelmän suunnittelun hyödyt ja haitat. Tavoitteena on 

antaa lukijalle konkreettinen käsitys simuloidusta maasähköjärjestelmästä.  
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2 LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS 

Tämän osion tarkoituksena on käsitellä maasähkön käytön lainsäädäntökehystä. 

Lainsäädäntökehys muodostuu kansainvälisistä sopimuksista ja tavoitteista. Keskeisiä 

kansainvälisiä sopimuksia ja strategioita muodostavat Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja 

kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO). Yhdistysten ja järjestöjen tavoitteet luovat 

Euroopan unionille (EU) pohjan säätää lakeja, asetuksia ja direktiivejä. Osiossa käydään 

edellä mainittujen asioiden lisäksi läpi Euroopan merisatamajärjestön (ESPO) ja 

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tavoitteita ja sitoumuksia. 

Lainsäädäntökehykseen sisältyy tulevaisuuden kehityskulkujen visioita maasähkön 

hyödyntämiselle tulevaisuudessa. 

2.1 Globaalit sopimukset ja tavoitteet 

Itsenäisten valtioiden muodostama yhdistys, jota kutsutaan Yhdistyneeksi 

kansakunnaksi, perustettiin 24.10.1945. Kyseinen järjestö muodostettiin tuolloin 51 

jäsenvaltiosta, ja vuoteen 2019 mennessä jäsenvaltioita oli rekisteröity 193. YK:ta 

nimitetään toimielimeksi, joka perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön. (YK, 2022a) YK 

on perustanut vuonna 1948 pysyvän kansainvälisen elimen merenkulkujärjestön IMO:n, 

jonka tavoitteena on kehittää merenkulun kansainvälisiä määräyksiä ja sopimuksia (IMO, 

2019a). IMO:n tehtäväksi on määritelty merten pilaantumisen torjuminen ja 

korvausjärjestelmän kehittäminen ihmisille, joille on aiheutunut taloudellisia haittoja 

meren pilaantumisen myötä (YK, 2022b).  

Merenkulku vastaa 2,5 prosentilla maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilman 

sopimuksia ja sitoumuksia on arvioitu, että kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat tulevina 

vuosikymmeninä 50–250 prosentilla meriliikenteen johdosta. (Valtioneuvosto, 2018) 

Keskeinen ilmastonmuutosta torjuva sopimus, johon YK:n jäsenvaltiot ja IMO ovat 

sitoutuneet, on Pariisin ilmastosopimus. Sopimus solmittiin 12.12.2015. Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 Celsiuksen. 

Tarkoituksena on vähentää ilmakehään päätyviä päästöjä, ja edistää päästöjä sitovien 

nielujen tilannetta. (Ympäristöministeriö, 2022) Pariisin ilmastosopimuksessa ei 

suoranaisesti laadita meriliikenteen päästöjen vähentämiseen liittyviä tavoitteita. IMO:n 

meriympäristön suojelukomitea (MEPC) on asettanut meriliikenteelle tavoitteita, jotka 

ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. IMO:n tavoitteena on vähentää vuoteen 
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2050 mennessä 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat 

meriliikenteestä. (Valtioneuvosto, 2018) 

YK on tällä hetkellä tärkeän vuosikymmenen äärellä. YK:n laatima kestävän kehityksen 

strategia 2030 käsittää yhteensä 17 tavoitetta. Tavoitteista keskeisimpiä IMO:lle ovat 

kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuus, ja merten luonnonvarojen hyödyntäminen 

kestävillä menetelmillä. Kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuus tarkoittaa 

investointeja tutkimusteknologian kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää 

energiatehokkuutta, ja luoda fossiilivapaita polttoaineita meriliikenteelle. Merten 

luonnonvarojen kestävää kehitystä varten IMO:lla on tärkeä rooli alusten saastuttamisen 

ehkäisyssä ja turvallisuuden parantamisessa. (IMO, 2019b) MEPC:n alkuperäiseen 

kasvihuonekaasustrategiaan pohjautuva projekti GreenVoyage2050 perustuu 

pohjimmiltaan jo päättyneelle YK:n ja IMO:n yhteiselle projektille GloMEEP:lle, jonka 

tavoitteena oli tukea merenkulun energiatehokkuustoimenpiteiden käyttöönottoa ja 

toteuttamista. (GloMEEP, 2022; GreenVoyage2050, 2022) GreenVoyage projektilla 

tuetaan IMO:n päätöslauselman Resolution MEPC.323(74) Annex 19 täytäntöönpanoa, 

jolla pyritään edistämään etenkin satamapuolen yhteistyötä laivojen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (GreenVoyage2050, 2022). Kyseisessä 

päätöslauselmassa todetaan, että satamien tulee kehittää ja edistää toimia, joilla 

merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä saadaan pienemmäksi. Toimintaan sisältyy 

maasähköteknologian kehittäminen ja käyttöönotto satamissa. (MEPC, 2019) 

Lippuvaltioiden kansainvälisen meriliikenteen yleissopimus MARPOL, on suunniteltu 

alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Sopimus tuli voimaan 2.10.1983, ja 

vuonna 1997 kyseisen sopimuksen pöytäkirjaan lisättiin liite VI, joka tuli voimaan 

19.5.2005. Pöytäkirja sisältää kuusi liitettä liittyen alusten aiheuttaman merten 

pilaantumisen ehkäisemiseksi, mutta liite VI asettaa rajoituksia laivojen aiheuttamille 

päästöille, kuten rikkioksideille ja typpioksideille. (IMO, 2019c) Yleissopimuksen 

kehitys on jatkunut vuosien aikana, ja päästöjen valvontaa koskevia vaatimuksia on 

tiukennettu. Liite VI on saanut IMO:lta tarkennettuja määräyksiä rikkioksidipäästöjen 

leikkaamisesta. Vuoden 2020 alkuvaiheessa astui voimaan laivojen hyödyntämän 

polttoöljyn rikkipitoisuuden raja 0,5 prosenttia, joka on selkeä muutos aiempaan 3,5 

prosentin rajaan. (IMO, 2020) 
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2.2 Euroopan Unionin toimia meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi 

Euroopan liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuivat merenkulusta, 

olivat vuonna 2015 13 prosenttia (EC, 2022a). EU on todennut, että IMO:n ponnisteluista 

huolimatta on EU:n asetettava oma strategia ja lainsäädäntö päästöjen vähentämiseksi. 

Strategia muodostuu kolmesta vaiheesta: seuranta, raportointi ja todentaminen, 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja lisätoimenpiteet. (EC, 2022a) 

Kyseinen strategia on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) ja sen 

toteuttamista. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on saada EU:sta vuoteen 2050 

mennessä kasvihuonekaasupäästötön alue. Tavoitteisiin pyritään välitavoittein, ja yksi 

näistä on komission hyväksymä muutos energia-, liikenne- ja veropolitiikassa. Vuoteen 

2030 mennessä, tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 55 prosentilla. 

(EC, 2022b) EU:n strategia, jossa vihreän kehityksen ohjelma on olennainen, sisältää 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä, jotka pyrkivät ohjailemaan EU:n 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja muodostamaan tavoitteita. Direktiivit ovat 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 2014/94/EU (Direktiivi 

2014/10/22) ja direktiivi 2018/410, joka keskittyy direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 

kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisten investointien tehostamiseksi 

(Direktiivi 2018/3/14).  

Direktiivin 2014/94/EU vaihtoehtoisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita ja 

voimalähteitä. joilla pyritään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn ja hiilen 

käyttö. Direktiivissä todetaan, että maasähkön syöttö laiturissa olevalle alukselle voi 

vähentää meri- ja sisävesialusten ympäristövaikutuksia satamissa. (Direktiivi 

2014/10/22) 

EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivin 2018/410 tarkoituksena on päivittää direktiivin 

2003/87/EY päästökauppajärjestelmää (Direktiivi 2018/3/14). Päästökauppajärjestelmä 

tarkoittaa luvan varaista hiilidioksidipäästöjen vapauttamista ilmakehään. Lupa vaaditaan 

jokaista hiilidioksiditonnia kohden ja lupia kaupataan huutokauppamenetelmällä. (EP, 

2021) Direktiivin mukaan kaikkien talouden alojen, sisältäen merenkulun, tulisi osallistua 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen. EU ja IMO ovat sitoutuneet aloittamaan 

yhteistyötoimet vuodesta 2023 alkaen. Direktiivissä tavoitellaan, että komission tulee 

seurata ja raportoida EU:n parlamentille ja neuvostolle IMO:n saavuttamasta edistyksestä 

päästöjen vähennyksestä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. (Direktiivi 2018/3/14) 
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EU:n tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tähän pyritään vähentämällä 

nettopäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 asetetulla 55-valmiuspaketilla. Valmiuspaketti 

julkaistiin EU:n komission toimesta 14.7.2021. (EC, 2021a) Valmiuspakettiin kuuluu 

seuraavia ehdotuksia (EC, 2021a): 

• Merenkulun kiinnittäminen osaksi päästökauppajärjestelmää 

• Energian verotusjärjestelmän uudistaminen 

• Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittäminen 

• Laivojen polttoaineiden päästöjen vähentämisvaatimusten asettaminen 

Valmiuspaketissa halutaan uudistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston uusiutuvien 

energialähteiden direktiiviä 2009/28/EY. Tarkoituksena on lisätä merenkulussa 

käytettävien polttoaineiden verotusta, jotta vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntä 

kasvaisi. Tämän muutoksen myötä tavoitellaan, että uusiutuvan sähkön tulisi olla vähiten 

verotettu energialähde. Kyseinen veroehdotus kuuluu ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden 

satamien sisäiseen toimintaa. Energiaverotuksen muuttamisen päätarkoituksena on 

kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energialähteiden yhdistelmästä 32–40 

prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. (EC, 2021a) 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi asetuksen 14.7.2021, joka kohdistui 

vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiiville 2014/94/EU. Asetuksessa todetaan, että 

jäsenvaltioiden satamien tulee olla kykeneväisiä, alkaen 1.1.2030, tarjoamaan aluksille 

maasähköä. Maasähkön tehon tulee täyttää alusten vaatima energiatarpeen kysyntä. 

Asetuksessa vaaditaan, että maasähkön tehon tulee kattaa vähintään 90 prosenttia 

kysynnästä yli 5000 vetoisuuden omaaville aluksille. (EC, 2021b) Asetuksen vaatimus 

tulee täyttyä satamilla, joilla on vieraillut viimeisen kolmen vuoden aikana seuraavia 

aluksia (EC, 2021b): 

• Matkustaja-Ro-Ro alukset, joilla on yli 40 pysähdystä satamassa 

• Konttialukset, joilla yli 50 pysähdystä satamassa 

• Muut matkustaja-alukset, joilla on yli 25 pysähdystä satamassa  

Kyseinen asetus on annettu Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T), ydin- ja 

kattavan verkon, satamille (EC, 2021b).  
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2.2.1 ESPO Green Guide  

Euroopan merisatamajärjestö (ESPO) joka perustettiin vuonna 1993, on Euroopan 

komission satamatyöryhmän toimesta vireille laitettu merisatamien etujärjestö. ESPO:n 

tarkoituksena on päästä vaikuttamaan EU:n poliittiseen päätöksentekoon edistämällä 

EU:n satamasektorin tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristön kannalta kestävää 

toimintaa. Satamajärjestön tavoite on kannustaa Euroopan satamia suojelemaan 

ympäristöä ennakoivasti, ja pyrkiä edistämään reilua vapaata kilpailua satama-alalla. 

(ESPO, 2022) Järjestön perustamisvuotena 1993, julkaistiin ensimmäinen 

ympäristöohjeisto, jonka tarkoituksena on edistää EU:n satamien kykyä vastata 

ympäristöhaasteisiin. Tämän jälkeen, kyseistä ohjetta on päivitetty kahdesti, ja viimeisin 

on ESPO Green Guide 2021. (ESPO Green Guide, 2021) 

EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa halutaan tällä hetkellä nopeita energian ja vihreän 

kehityksen muutoksia. ESPO:n rooli EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa on merkittävä. 

Järjestö toimii rohkaisijana ja ohjeistajana satamien kehittyessä kohti 

ilmastoystävällisempään suuntaan. Satamien ja ESPO:n välisen yhteistyön avulla 

pystytään muodostamaan strategioita ja antamaan satamasta vastaavalle johdolle 

työkaluja kohti pysyvämpää vihreää kehitystä. (ESPO Green Guide, 2021) Euroopan 

satamat eroavat kuitenkin toisistaan geopoliittisen sijaintista, kokonsa ja laivaliikenteen 

perusteella. Yksi ESPO:n keskeinen prioriteetti vihreässä oppaassa satama sektorin osalta 

on, että jokainen satama muodostaisi oman etenemissuunnitelman, miten he aikovat 

lähestyä ja edistyä vihreän kehityksen osalta. Etenemissuunnitelman tulisi sisältää 

konkreettisia ja asianmukaisia arvioita investoinnista puhtaaseen 

polttoaineinfrastruktuuriin. (ESPO, 2020). 

ESPO:n julkaisemassa ja suuntaa antavassa lainsäädäntökehyksessä 24.3.2021, liittyen 

maasähkön syöttöjärjestelmään, todetaan, että ESPO kannattaa täysin maasähkön 

hyödyntämistä laivojen ollessa satamissa, mutta tämän kunnianhimoisen suunnitelman 

toteuttaminen vaatii riittävän rahoituksen ja määrityksen, sen tarpeellisuudesta. 

Olennaista on tunnistaa EU:n satamat, jotka ensisijaisesti tarvitsevat maasähkön syöttöä 

aluksille. (ESPO, 2021a) Tähän sisältyy ESPO:n luomia kriteereitä aluksille ja satamille 

(ESPO, 2021a): 

• Säännölliset pysähdykset samoissa satamissa 

• Teknisesti kytkentäkelpoisia tai käyttävät entuudestaan maasähköä 
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• Satamassa kytkentä aika on rajoitettu 

• Rakenteilla tai suunnitteilla olevat satamat 

ESPO on valmis toteuttamaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta vuoteen 2050 

mennessä, jolloin Eurooppa olisi nollapäästöinen manner. Maasähkön syöttöjärjestelmiä 

on käytössä Euroopan satamissa, ja tämän on todettu olevan tärkeä instrumentti kohti 

päästöttömiä ja meluttomia satamia. (ESPO, 2021a) Maasähkön syöttöä aluksille 

pidetään tärkeänä osana kestävää kehitystä, mutta sen korkeat kustannukset, jotka 

aiheuttavat pohdintoja satamien sisällä liittyvät järjestelmän kytkemisestä 

sähköverkkoon. Kaikilla EU:n jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta kytkeä maasähkön 

syöttöjärjestelmää omaan verkostoon, koska vihreän sähkön tuotannossa on vielä 

vaihtelevuutta valtiosta riippuen. (ESPO, 2020) 

2.2.2 Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T 

Euroopan laajuisen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen aloitettiin EU:n parlamentin ja 

neuvoston toimesta vuonna 1996. Kyseinen hanke sai suuntaviivat EU:lta, ja päätös 

(1692/96/EY) kyseisestä hankkeesta astui voimaan 23.4.1996. Euroopan laajuisen 

liikenneverkon tavoitteena on edistää henkilöiden ja tavaroiden kestävä liikkuvuus 

ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Tällä pyritään edistämään sisämarkkinoiden 

moitteetonta toimintaa ja lujittamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. (EU:n päätös 

1996/7/23) 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 11.12.2013 asetuksen 1315/2013, jossa otettiin 

käyttöön kattava verkko ja ydinverkko. Asetuksessa täsmennetään ydinverkon 

suuntaviivoja, kehittämällä siitä multimodaalinen verkosto, jossa yhdistetään meri-, 

sisävesi-, lento-, maantie- ja rautatieliikenne. Ydinverkko on tarkoitus saada valmiiksi 

vuoteen 2030 mennessä. Ydinverkon tehtävänä on toimia perustana multimodaaliselle 

liikenneinfrastruktuurille. Tämän uskotaan edistävän kattavan verkon suunnittelua. (EU:n 

asetus 2013/12/11) Kattavan verkon on määrä valmistua vuoteen 2050 mennessä, ja sen 

tarkoitus on sisältää kaikki Euroopan alueet (EC, 2022c). Alapuolella on esitettynä kuva 

1 Euroopan laajuisesta liikenneverkosta.  
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Atlantin käytävä (keltainen), Itämeri-Adrianmeri-käytävä (tumman sininen), Välimeren käytävä (vihreä), 

Pohjanmeri-Itämeri-käytävä (punainen), Pohjanmeri-Välimeri-käytävä (purppura), idän/itäisen Välimeren käytävä 

(ruskea), Rein-Alpit-käytävä (oranssi), Rein-Tonava-käytävä (sininen), Skandinavia-Välimeri-käytävä (violetti) 

Kuva 1.  Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) (EC, 2022c). 

 

Asetuksessa (1315/2013) asetetaan erityistavoitteita, jossa liikenneverkon tulee 

mahdollistaa hiilestä irtautuminen ja valmistautua vähähiilisiin/energiatehokkaisiin 

liikenneteknologioihin. Tätä toimintaa mitataan vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelupisteiden määrällä TEN-T verkossa. (EU:n asetus 2013/12/11) Jokaisen EU:n 

jäsenvaltion on tullut luoda oma kansallinen toimintakehys, joka sisältää maasähkön 

syötön tarpeellisuuden arvion satamissa. Syöttöjärjestelmän perustaminen ja sen 

ensisijainen asentaminen, koskee etenkin TEN-T-ydinverkkoon kuuluvia satamia.  

Tämän jälkeen tulee arvioida ydinverkkoon kuulumattomien satamien syöttöjärjestelmän 

tarpeellisuus 31.12.2025 mennessä.  Direktiivin 2014/94/EU liite II määriteltyjen 

säännösten ja standardien tulee olla linjassa IMO:n meriliikenteen ja 

ympäristöstandardien kanssa, jotta vältytään kansainvälisten standardien 

ristiriitaisuudelta. Liite II:ssa määritellään, että maasähkön syötön suunnittelu, 

asentaminen ja testaus meri ja sisävesialuksia kohden tulee olla linjassa standardin 

IEC/ISO/IEEE 80005-1 kanssa. (Direktiivi 2014/10/22) 
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2.3 Tulevaisuuden visiot maasähkön hyödyntämiselle 

Satamaan saapuvan aluksen kytkeminen maalta saatavaan sähkövirtaan on yksi 

uusimmista strategioista laivojen aiheuttamien päästöjen minimoimiseksi (Zis, 2019). 

Niin globaalisti kuin EU:n satamien sisällä on pyritty aktiivisesti vähentämään seuraavien 

päästöjen vaikutuksia (Zis, 2019): 

• Typpioksidi (NOx) 

• Rikkioksidi (SOx) 

• Hiilidioksidi (CO2) 

• Hiukkaspäästöt (PM) 

Euroopan satamissa, jo vuodesta 2005 lähtien, on yli kaksi tuntia oleskelevilta aluksilta 

vaadittu vähärikkisiä polttoaineita tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten maasähkön 

käyttöä satamassa kiinnittyneenä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjontaa on pyritty 

edistämään taloudellisten kannustimien avulla. Kannustimena voi toimia sähkön hinnan 

laskeminen, jotta siitä olisi merkittävää hyötyä polttoaineita hyödyntäville aluksille. (Zis, 

2019) Tulevaisuuden tähtäimenä on pienentää polttoaineesta aiheutuvia päästöjä, kun 

alus on kiinnittyneenä satamassa. Kuvassa 2 on päästövähennyksiä alustyypeittäin 

vuosilta 2010–2016 Columbian Cartagenan satamasta (Gutierrez-Romero ym., 2019) ja 

niiden vuotuinen päästövähennyspotentiaali jokaista alustyyppiä kohden.  

 

Kuva 2. Uusiutuvista energialähteistä saatavan maavirtalähteen toteuttaminen laiturissa 

olevien alusten tarpeisiin (Gutierrez-Romero ym., 2019). 
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Suurin päästövähennyspotentiaali on aluksilla, jotka ovat kiinni satamissa pidemmän 

ajan. Maasähkön asennukset on kohdistettu etenkin Tankkeri-, kontti- ja risteilyaluksille. 

Tämä johtuu yksinään alusten pysähdysmääristä samoissa satamissa. Menetelmä on 

satamille tärkeä päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi, mutta mikäli aluksia 

ei pysähdy riittävästi ja säännöllisesti satamissa, jää investointien päämäärä rajalliseksi. 

Tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna, alusten omistajat eivät ole varmoja investoinnin 

todellisista hyödyistä, koska alusten jälkiasennuskustannukset ovat suuria. Satamille 

ongelmia aiheuttaa korkeat asennuskustannukset maasähkön käyttöönotosta. Laivan 

omistajilla jälkiasennusten tekeminen ei välttämättä tuota odotettua hyötyä, koska kaikki 

satamat eivät ole valmiita tarjoamaan maasähköä. Yhtenä vaihtoehtona pidetään 

pakotettua tai ainakin vaatimusta valtioille, jolloin satamien täytyy vastata alusten 

tarpeisiin. Vaatimus on jo vireillä EU:n sisällä, jolloin 31.12.2025 lähtien, satamilla on 

kyky tarjota maasähköä aluksille. Tämän uskotaan katkaisevan loputon kierre 

käyttöönoton haasteissa. (Zis, 2019) 
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3 MAASÄHKÖN TEKNOLOGIA JA STANDARDIT 

Maasähkö tarkoittaa kansallisesta sähköverkostosta saatavaa sähkövirtaa, jota syötetään 

aluksille. Tarkoituksena on tyydyttää aluksen energiantarve pää- ja apumoottoreiden 

ollessa suljettuina. (Paul ym., 2005) Ruotsissa, Göteborgin satamassa lanseerattiin yksi 

Euroopan ensimmäinen maasähköjärjestelmä vuonna 2000. Tämän jälkeen, tekniikkaa on 

käytetty Pohjois-Amerikan Tyynenmeren rannikon satamissa, Suomessa, Ruotsissa, 

Hollannissa ja Saksassa. (Yang ym., 2011) Vuonna 2009, julkaistiin ensimmäinen 

standardi painos IEC/PAS 60092-510:2009 korkeajänniteisistä maaliitännöistä aluksille 

(IEC/PAS 60092-510, 2009). Vuonna 2010, Göteborgin satamassa rakennutettiin 

maasähköjärjestelmä, joka oli suunnattu korkeajännitettä hyödyntäville aluksille (Yang 

ym., 2011). Tällä hetkellä, maasähköjärjestelmien asentamisen on riippuvainen 

kansainvälisestä sähköstandardin sarjasta IEC/IEEE 80005 (Daniel ym., 2022).  

3.1 Maasähkön käyttöön liittyvät standardit 

Maasähköjärjestelmien suunnittelua, asennusta ja testausta sovelletaan standardin 

IEC/IEEE 80005 mukaan (Daniel ym., 2022). Standardi on jaettu kolmeen eri osaan 

(Daniel ym., 2022): 

I. Korkeajännitemaasähköliitännät, jossa kuvataan aluksen ja sataman sähkönjakelu 

ja syöttöjärjestelmä. Standardi on suunnattu aluksille, jotka vaativat 1 MVA tai 

suuremman jännitteen.  

II. Kuvaus tiedonsiirrosta aluksen ja sataman välillä. Standardissa määritellään 

liitännän kuvaus, tietotyypit ja osoitteet, joita hyödynnetään jännitteen ja 

taajuuden synkronoinnissa.  

III. Pienjännitemaasähköliitännät, jotka on suunnattu alle 1 MVA tehotarpeisiin. 

Standardin ensimmäisessä osassa, IEC/IEEE 80005-1:2019, sovelletaan useita eri 

sähköteknisiä standardeja, joista yksi keskeinen on IEC 60092. Standardi käsittelee 

alusten sähköasennuksia maasähkön kytkennöissä. Tämän standardin avulla parannetaan 

maasähkön kytkennän turvallisuutta ja operointia aluksella. Olennainen standardi on 

myös IEC 61936-1. Standardi ohjaa sataman puoleista maasähköjärjestelmän 

kokonaisuutta. Laivan puoleista maasähköjärjestelmää ohjaava standardi on IEC 600092-

503. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) Toinen osa standardia IEC/IEEE 80005 julkaistiin jo 
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vuonna 2016, ja siitä käytetään lyhennettä IEC/IEEE 80005-2:2016 (IEC/IEEE 80005-2, 

2016). Viimeinen eli kolmas osa on IEC/PAS 80005:2014, joka tullaan korvaamaan 

päivitetyllä versiolla IEC/IEEE DIS 80005-3 (IEC/PAS 80005-3, 2014). 

Standardien tuomat määräykset ja jatkuva teknologian kehitys luo haasteita satamaverkon 

suunnittelulle (Kumar ym., 2017). Satamaverkkojen kehityssuunnitelman tulisi pystyä 

ratkaisemaan seuraavia ongelmia (Kumar ym., 2017; Kumar ym., 2019): 

• Päästöjen vähentäminen 

• Riippuvuus fossiilisista polttoaineista 

• Maasähkön tehovaatimukset 

• Tulevaisuuden hybridi- ja sähköalusten akkujen lataamisen helpottaminen 

Teknologia satamien välillä vaihtelee, ja aina tekniset ratkaisut eivät ole yhteensopivia. 

Satamissa käytettävä laitteisto on suunniteltu niille aluksille, jotka edustavat suurinta osaa 

pysähtyvistä aluksista. Eroja satamien välille muodostaa laitteiston rakenteellinen 

suunnittelu, käytettävä taajuus ja jännite. Euroopassa ja Aasiassa käytettävä taajuus on 

50 Hz, mutta Pohjois-Amerikassa hyödynnetään 60 Hz taajuutta. Vanhemmat 

maasähköjärjestelmät toimivat pienemmillä jännitteillä, mutta nykyisestä korkeasta 

jännitteestä on tullut standardi. Korkean jännitteen hyödyntäminen on helpompaa, koska 

käytettävien kaapeleiden määrää on rajoitettu. (WPSP, 2022) Nykyiset EU:n asettamat 

standardit, direktiivit ja merkittävien organisaatioiden kuten IMO:n raportit osoittavat, 

että säädöksillä pyritään lisäämään alusten ja satamien energiatehokkuutta ja säästämään 

polttoainetta. Yleisen paradigman luominen kohti fossiilittomia polttoaineita ja älykkään 

satamaverkon suunnittelua vauhdittaa meneillään olevaa teknologista kehitystä. (Kumar 

ym., 2019) 

3.2 Maasähkön standardinmukainen rakenne 

Standardin mukainen maasähköjärjestelmä aluksen ja sataman välillä on esitettynä 

Kuvassa 3, joka toimii perustana eri alustyypeistä sovelletuille maasähköjärjestelmille. 

Kaikki tärkeimmät komponentit ovat esitettynä kuvan alapuolella. Kuva on 

viivapiirroksena, jossa vasemmalla on sataman puoleinen osa ja oikealla aluksen 

puoleinen osa. Maasähköjärjestelmässä sataman puoleista osuutta ohjaa standardi IEC 

61936-1 ja aluksen puoleista standardi IEC 600092-503. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) 
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Kuva 3. Standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 mukainen maasähkön syöttöjärjestelmä 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019). 

 

Maasähkön syöttö aluksille on suunniteltava käyttö- ja turvallisuusvaatimuksia 

vastaaviksi järjestelmäksi (IEC/IEEE 80005-1, 2019). Rantajärjestelmä voidaan jakaa 

kolmeen eri kokonaisuuteen: sataman pääsähköasema, kytkentä liittymiskaapeleiden 

avulla satamasta alukselle ja aluksen oma sähköjärjestelmä. 

3.2.1 Sataman pääsähköasema 

Sataman pääsähköaseman/sähkökeskuksen kautta syötetään jännitettä sataman 

puoleiselle päämuuntamolle, joka voi sisältää taajuusmuuttajan. Taajuusmuuttaja voidaan 

sijoittaa myös muuntamotilan laiturille. Muuntaja muuntaa syötetyn jännitteen alukselle 

sopivaksi. Jännite on joko 6,6 kV tai 11 kV. Mikäli jännitteen syötössä ilmenee vika, 

laukaisee suojarele katkaisijan. Suojareleitä on sataman ja aluksen puolella. (IEC/IEEE 

80005-1, 2019) Sähköverkosta saatavan tehon laatua mitataan siniaaltomuodon jännitteen 

poikkeamien amplitudista ja taajuudesta (IEC/IEEE 80005-1, 2012). Kaikkien satamien 

sähköverkko ei riitä tyydyttämään aluksen vaatimaa tehontarvetta, jolloin sataman 

järjestelmään voidaan joutua lisäämään vaihtoehtoinen lisäenergian 

varastointijärjestelmä (Bernacchi, R. 2019). 

1. Pääsähköasema 7. Kaapelinhallintajärjestelmän ja  
    liittymiskaapeleiden hallinta/ohjaus 

2. Sataman muuntaja 8. Aluksen suojarele 

3. Sataman suojarele 9. Liittymiskaapeleiden kytkentäpiste 

4. sataman maadoituskytkin/suojakatkaisija 10. Aluksen muuntaja 

5. Kaapelinhallintajärjestelmän ja  
liittymiskaapeleiden hallinta/ohjaus 

11. Aluksen valvontajärjestelmä 

6. Sataman liitäntäkaapeli alukselle  

Sataman järjestelmä                                                   Aluksen järjestelmä 
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3.2.2 Muuntajat 

Rannalla sijaitsevan muuntajan toimintaa voidaan havainnollistaa Kuvan 3 avulla. 

Rantapuolen jakelumuuntaja on kytketty taajuusmuuntajan suhteen alavirtaan. Muuntaja 

on yksi maasähköjärjestelmän pääkomponenteista. Sitä tarvitaan, kun jännitteen 

suuruusluokka eroaa aluksella ja satamassa. Muuntajan tehtävä on säätää jännite alukselle 

sopivaksi. Muuntajia tarvitaan kahdessa vaiheessa: jännitteen muunnos valtion 

sähköverkosta (pääsähköasema) päämuuntamotilaan ja laiturin muuntamotilasta 

alukselle (Faust, 2021). Standardin IEC/IEEE 80005:2019 mukaan, jokaiselle laiturin 

puolelta tapahtuvalle liitännälle tarvitaan rantapuolen muuntaja. Käytettävät muuntajat 

ovat kolmivaihemuuntimia, jotka on standardin mukaisesti suunniteltu hyödyntämään 

Dyn-kytkentää. Dyn-kytkennässä ensiökäämi kytketään kolmioon ja toisiokäämi tähteen. 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019)  

Muuntaja pysyy jännitteisenä sataman puolella, kun laivaa ei ole kytketty 

maasähköjärjestelmään. Tällöin on toivottavaa, että muuntajalla on pienet 

tyhjäkäyntihäviöt. (Paul ym., 2014) Tyhjäkäyntihäviöitä syntyy, kun muuntaja on 

tyhjäkäynnissä. Tämä tarkoittaa sitä, että muuntajan toisiokäämi on virraton ja 

ensiökäämi on kytkettynä vaihtojännitteeseen (alternating current, AC). Muuntajan 

tyhjäkäyntihäviöiden suuruus on riippuvainen jännitteestä, jolloin niiden suuruus pysyy 

vakiona. Vakioiden arvot ilmoitetaan muuntajien niin sanotuissa kilpiarvoissa.  

Kilpiarvoissa on ilmoitettuna myös nimellisjännitteet, nimellistehot, 

oikosulkuimpedanssi ja nimelliset kuormitushäviöt. (Korpinen, 2022) 

Optimaalinen sähköjärjestelmä tuottaa jännitettä ja virtaa, joka on sinimuotoista aaltoa. 

Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, koska maasähköjärjestelmä koostuu useista 

korkeamman asteen komponenteista, jotka toimivat 50 Hz ja 60 Hz taajuudella. 

Korkeamman asteen komponentteja pidetään harmonisina. Tämä johtuu siitä, että 

järjestelmässä kulkeva vaihto- jännitteen/virran neliöllinen keskiarvo (root mean square, 

RMS) on suurempi. Korkeampi käytettävä jännite lisää muuntajien ja magneettisten 

komponenttien häviöitä. Tämä muodostaa ylimääräisiä ei-toivottuja tehohäviöitä 

sähköjärjestelmässä. (IEEE Std 519, 2014: Sciberras ym., 2015) 
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3.2.3 Taajuusmuuttajat 

Lähtökohtaisesti aluksen ja sataman sähköjärjestelmien toimintataajuuden tulee olla 

yhtäläinen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tarvitaan taajuusmuuttajaa satamassa. Jotta 

standardisointi on mahdollista, tarvitaan nimellisjännitteet. Nimellisjänniteitä ovat 

6,6 kV AC ja 11 kV AC. Nimellisjännitteiden tulee olla galvaanisesti erotettu sataman 

sähkönjakelujärjestelmästä. Galvaaninen erotus tarkoittaa, että sähköjärjestelmässä on 

kaksi osaa erotettu toisistaan, jotta varauksenkuljettajia eli sähkövirtaa ei siirry osien 

välillä. Taajuusmuuttaja voi toimia yhden tai useamman laituripaikan aluksen taajuuden 

säätelijänä. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) Useimmat rakenteilla olevat merialukset 

suunnitellaan toimiviksi 60 Hz:n taajuudella. Mikäli satamasta syötettävä taajuus on 

50 Hz, ja alus vaatii 60 Hz taajuista virtaa, tarvitsee maasähköjärjestelmä 

taajuusmuuttajan. (Yang ym., 2011)  

Taajuusmuuttajia voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla mukaan 

maasähköjärjestelmässä. Nämä ovat hajautettu ratkaisu ja keskitetty ratkaisu. 

Hajautetussa ratkaisussa taajuuden muuttamisesta huolehtii laiturikohtaisten 

muuntamotilojen taajuusmuuttajat. Muuntamotiloihin tulee asentaa myös alennus- ja 

korotusmuuntajat, jolla jännitettä voidaan säädellä. Kyseistä ratkaisua hyödynnetään, kun 

halutaan kontrolloida yhden laiturialueen syöttöjärjestelmän taajuuden muuttamista. 

Hajautetun ratkaisun muuntamotilojen taajuusmuuttajat tulee suunnitella suurimman 

aluksen tehotarpeen mukaisesti, koska sähkö syötetään aluksille taajuusmuuttajien läpi, 

vaikka taajuutta ei tarvitsisi muuttaa. Keskitetyssä ratkaisussa taajuusmuuttajat on 

sijoitettu kauemmaksi laiturialueesta päämuuntamotilaan. Päämuuntamotilan 

taajuusmuuttajat säätelevät taajuuden sopivaksi alukselle. Päämuuntamotilaan 

asennetaan kaksoiskiskokojeisto, jonka toisen kiskon kautta siirretään taajuusmuuttajan 

läpi sähkövirtaa, jotta saadaan 60 Hz taajuutta sitä tarvitseville aluksille. Toinen kisko 

huolehtii 50 Hz taajuuden siirtämisestä suoraan päämuuntamotilan muuntajan kautta 

laiturilla olevaan muuntamotilaan. Taajuuden muunnoksen jälkeen jännite on valmis 

säädettäväksi laitureiden muuntamotiloissa. Muuntamotilat sisältävät ainoastaan 

muuntajan, jolla jännite säädetään sopivaksi alukselle. (Hallikainen, 2015)  

3.2.4 Kaapelin hallintajärjestelmä ja kaapelit 

Kaapelinhallintajärjestelmän sijoittaminen satamassa on riippuvainen alustyypistä. 

Konttialuksilla kaapelinhallintajärjestelmä on sijoitettu standardin IEC/IEEE 80005:2019 
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mukaan aluksen kannelle. Muilla aluksilla, kuten tankkeri ja risteilyaluksilla, 

kaapelinhallintajärjestelmä on sijoitettu laiturille. Liitäntäkaapeleiden avulla siirretään 

sähkövirtaa alukselle, jonka aluksen oma sähköjärjestelmä jakelee aluksen eri tarpeisiin. 

Liittymiskaapelin kytkentäpiste riippuu alustyypistä. Kytkentäpiste voi olla joko aluksen 

tai sataman puolella. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) 

Kaapelinhallintajärjestelmä on sataman ja aluksen välinen kytkentäpiste. Järjestelmä 

koostuu korkeajännitekaapeleista, jotka sisältävät pistokkeen. 

Kaapelinhallintajärjestelmä ulottuu maasähköpistorasiaan, kaapelikelaan ja 

automaattiseen hallintajärjestelmään, joka säätelee kaapeleiden kireyttä. Maasähkö tulee 

kaapelinhallintajärjestelmään maalla sijaitsevan pääsähköaseman kautta. (ABS, 2021) 

Kaapelinhallintajärjestelmän avulla pystytään vaikuttamaan käsiteltävien kaapeleiden ja 

liitännän turvallisuuteen. Järjestelmä kykenee antamaan hälytyssignaaleja tilanteessa, 

jossa alus siirtyy yli sallitun liikkumisalueen. (IEC/IEEE 80005-1, 2019)  

Maasähkön syötössä käytettäviltä kaapeleilta vaaditaan korkeaa vetolujuutta ja 

joustavuutta. Merellinen ympäristö vaihtelee satamasta riippuen, jolloin kaapelit 

tarvitsevat erityisen pinnoituksen, vaippaseoksen, joka suojaa kaapeleita kemikaaleilta ja 

kosteudelta. (Räsänen ym., 2016) Kaapeleiden tulee olla standardin IEC 60332-1-2 

vaatimusten mukaisesti palosuojattuja. Kun käytössä on korkeajännitekaapeli, ei 

operointi lämpötila saa olla yli 95 Celsiusta. Tämän lisäksi korkeajännitekaapelin 

lämpötilaluokka on 90 Celsiusta. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) Kaapeleissa etenevä virta, 

ja sen jännitteen suuruus, määrää kaapelin paksuuden. Kaapeleiden valinnassa täytyy 

huomioida, että korkean- ja pienenjännitteen rajaksi on asetettu 1 kV. Aluksilla, joissa 

hyödynnetään korkeaa jännitettä, vaaditaan sen miehistöltä korkeajänniteluvat. Tämän 

lisäksi sähkön syöttö korkeajännitejärjestelmällä vie enemmän aikaa, koska varotoimet, 

turvajärjestelmät ja menettelyt ovat monimutkaisempia verrattuna 

pienjännitejärjestelmään. (Räsänen ym., 2016) 

3.3 Laivan maasähköjärjestelmä 

Nykyisen teknologian ansiosta on mahdollistettu sähkön syöttäminen laiturissa kiinni 

oleville aluksille. Kyseisellä toiminnalla varmistetaan laivoihin asennettujen laitteiden 

ylläpito. Laitteet, jotka vaativat jatkuvaa ylläpitoa aluksella ovat jäähdytys, lämmitys, 

valaistus ja ilmastointi. (Ericsson, 2008) Laivan voimantuottojärjestelmän kehittyminen 
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vaatii tulevaisuudessa enemmän sataman maasähköjärjestelmältä. Aluksen sähköverkon 

suunnittelussa on ensisijaisen tärkeää, että tiedetään aluksen koko ja käyttötarkoitus. 

Eroja alusten välille muodostaa käytettävä taajuus, jännitetaso, sähkön tuotanto, kuorma, 

järjestelmän koko ja laajuus. Aluksen propulsio eli pää- ja apumoottoreiden tarvitseva 

energia vaikuttaa tarvittavaan syötön tehoon. (Valkeejärvi, 2006) Alukset varustetaan 

laitteistolla, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan yhteyden sataman kanssa. 

Laivoilta ei vaadita muuntajaa, mikäli aluksen sähköjärjestelmä on suunniteltu satamasta 

muuntajan avulla muunnettuun sähkövirtaan. Tällöin sataman ja aluksen välisen 

syöttöjännitteen ja maadoituksen tulee olla linjassa keskenään. (IEC/IEEE 80005-1, 

2019) 

3.3.1 Rahti- ja matkustaja-Ro-Ro alus 

Rahti- ja matkustaja Ro-Ro alukset on suunniteltu kuljettamaan perävaunullisia 

ajoneuvoja. Alusten kuollut paino (DWT) vaihtelee. Kuollut paino tarkoittaa aluksen 

kykyä kuljettaa rahtia eli kantavuutta. Se on kyseisellä alusluokalla 16 000 kg. (Molland, 

2008, s. 43–47) Alusten ja sataman välinen sähköjärjestelmä on esitetty Kuvassa 4. 

Autonkuljetusaluksia kyseinen kuva ei koske. (IEC/IEEE 80005-1, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 mukainen maasähkön syöttöjärjestelmä 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019). 

1. Sataman syöttöjärjestelmä 7. Sataman ohjausjohdot 

2. Sataman pistoke/aluksen pistorasia 8. Sataman ohjausjärjestelmä 

3. Kuituoptinen valvontajärjestelmä 9. Sataman suojarele 

4. Aluksen ohjausjohdot 10. Aluksen suojarele 

5. Kaapelinhallintajärjestelmä (nosturi) 11. Aluksen ohjausjärjestelmä 

6. Aluksen maadoituskytkin ja  
suojakatkaisija 

12. Aluksen ohjausjohdot 

Sataman järjestelmä                                                   Aluksen järjestelmä 
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Ro-Ro aluksilla käytetään vain yhtä kaapelia sähkön syötössä. Kaapelin tulee täyttää 

6,5 MVA:n tehovaatimus. Nimellisjännitteen tulee olla 11 kV, mutta alueellisesta 

vesiliikenteen ohjeistuksesta riippuen voidaan käyttää 6,6 kV jännitettä. 

Kaapelinhallintajärjestelmä sijoitetaan Ro-Ro aluksilla sataman puolelle, kuten Kuvasta 

4 voidaan havaita. Maasähköjärjestelmää ei tule asentaa laitureille/aluksille, jotka 

voidaan luokitella vaarallisiksi alueiksi. (IEC/IEEE 80005-1, 2019)  

3.3.2 Risteilyalus 

Risteilyalusten päätehtävä on kuljettaa matkustajia. Tämän lisäksi, alukset toimivat 

vapaa-ajan keskuksina, joka tarkoittaa suurta energiantarvetta. (Howitt ym., 2010) 

Tyypillinen kiinnittymisaika risteilyaluksilla vaihtelee 10 ja 12 tunnin välillä. Tämän 

johdosta, sataman on oltava kykeneväinen tarjoamaan riittävä tehonsiirto. (Caprara ym., 

2021) Kuvassa 5 on esitettynä risteilyaluksen sähköjärjestelmä. 

  

 

 

 

Kuva 5. Standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 mukainen maasähkön syöttöjärjestelmä 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019). 

 

Risteilyaluksen kiinnittyminen maasähköjärjestelmään vaatii jatkuvaa valvontaa. 

Aluksen tulee sisältää riittävä maadoitus, ja sen säännöllinen tarkistaminen on vaadittua. 

Risteilyaluksille syötettävän nimellistehon tulee olla vähintään 16 MVA, mutta 

suositeltava nimellisteho on 20 MVA. Nimellisjännite on joko 11 kV tai 6,6 kV. 

1. Sataman syöttöjärjestelmä 8.  Sataman valvontajärjestelmä 

2. Sataman pistoke/aluksen pistorasia 9.  Sataman suojarele 

3. Sataman neutraali liitin 10.  Aluksen tiedonsiirto- ja ohjausjohdot 

4. Ohjausjohdot 11. Aluksen ohjausanturi 

5. Kaapelinhallintajärjestelmä (nosturi) 12.  Aluksen valvontajärjestelmä 

6. Laivan sähkökeskus 13. Aluksen suojarele 

7. Sataman ohjausanturi  

Sataman järjestelmä                                                   Aluksen järjestelmä 
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Risteilyaluksissa käytetään neljää kolmivaiheista liitintä. Järjestelmään kuuluu myös yksi 

neutraali yksinapainen liitin.  (IEC/IEEE 80005-1, 2019) 

3.3.3 Konttialus 

Nimensä mukaisesti konttialuksia hyödynnetään konttien kuljetukseen. Konttialuksien 

rakenne on yksikerroksinen runko, joka mahdollistaa konttien lastaamisen kannen ylä- ja 

alapuolelle. Aluksen kokonaiskapasiteettia mitataan 20 jalkaa pitkien konttien (TEU) 

termillä. Mikäli alus on 6000 TEU:ta, voi se kuljettaa 300 konttia. (Molland, 2008, s. 43–

47) Konttialuksilla lastinkäsittelylaitteisto määrittää tehontarpeen ja sähköverkon 

ominaisuudet. Konttilaivojen kaapeliliitäntä eroaa muista aluksista. Useimmiten 

kaapeliliitäntä suoritetaan sataman puolelta, mutta konttilaivojen kansi on varustettu 

kaapelikelalla. (Peterson ym., 2007) Satamat, joihin konttialukset pysähtyvät, ovat 

tarkoin mitoitettu purku- ja lastausoperaatiota varten. Kaapelikelojen sijoittamisella 

laivan kannelle säästetään tilassa. (Hallikainen, 2015) Kuvassa 6 on esitettynä 

konttialuksen sähkön syöttöjärjestelmä. 

  

 

 

Kuva 6. Standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 mukainen maasähkön syöttöjärjestelmä 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019). 

 

Konttialusten tehontarve on 7,5 MVA. Konttialukset on suunniteltu vastaanottamaan 

6,6 kV jännitettä, 60 Hz taajuudella. Standardin IEC/IEEE 80005-1 mukaan, konttilaivan 

1. Sataman syöttöjärjestelmä 7. Sataman ohjausanturi 

2. Sataman pistorasia/aluksen pistoke 8. Sataman valvontajärjestelmä 

3. Kuituoptinen valvontajärjestelmä 9. Sataman suojarele 

4. sataman ohjausjohdot 10. Aluksen suojarele 

5. Kaapelin hallintajärjestelmä (kela) 11. Aluksen valvontajärjestelmä 

6. Laivan sähkökeskus 12. Aluksen ohjausjohdot 

Sataman järjestelmä                                                   Aluksen järjestelmä 
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rantapuolen liittimissä ja pistorasioissa tulee käyttää kahta rinnakkaista kolmivaiheista 

kaapelijohdinta. (IEC/IEEE 80005-1, 2019)  

3.3.4 Tankkerialus 

Jalostamatonta raakaöljyä kuljetetaan tankkerialuksilla. Alusten koko on kasvanut 

vuosien aikana, koska öljyä on markkinoilla enemmän. Alusten kuollut paino on suurilla 

tankkerialuksilla 300 000 DWT. (Molland, 2008, s. 43–47) Tankkerialuksen 

maasähköjärjestelmä on esitettynä Kuvassa 7. 

 

 

 

 

Kuva 7. Standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 mukainen maasähkön syöttöjärjestelmä 

(IEC/IEEE 80005-1, 2019). 

 

Tankkerialuksen kiinnittyminen maasähköön tapahtuu sataman puoleisen 

kaapelinhallintajärjestelmän avulla. Kytkentä tulee suorittaa 6,6 kV nimellisjännitteellä, 

ja alusten korkeajännitejärjestelmässä tulee käyttää kolmea rinnakkaista kaapelia, jossa 

jokaisen kaapelin virran tehon tulee olla 3,6 MVA. Tankkerialukset voivat sisältää 

vaarallisia alueita, jotka kuuluvat sataman standardin IEC 60092-502 määrittelemiin 

vaarallisiin vyöhykkeisiin. Nämä alueet tulee eristää aluksen ollessa laiturissa. (IEC/IEEE 

80005-1, 2019) 

1. Sataman syöttöjärjestelmä 8. Sataman valvontajärjestelmä 

2. Sataman pistoke/aluksen pistorasia 9. Sataman suojarele 

3. Aluksen valvontajärjestelmä 

valvovalvontajärjestelmä 

10. Aluksen suojarele 

4. Aluksen ohjausjohdot 11. Aluksen valvontajärjestelmä 

5. Kaapelin hallintajärjestelmä (kela) 12. Aluksen ohjausjohdot 

6. Laivan sähkökeskus 13. Ohjauskaapelin hallintajärjestelmä 

7. Sataman ohjausanturi  

Sataman järjestelmä                                                   Aluksen järjestelmä 
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3.3.5 Eri laivatyyppien vaatimukset 

Satamilta vaadittava tehokapasiteetti, joka tarvitaan tyydyttämään alusten tehotarve, on 

kasvanut teknologian kehittyessä. Tehotarvetta voidaan verrata alusten vetoisuuteen. 

Laivojen vetoisuus on kasvanut suurilla aluksilla, kuten risteilyaluksilla yli kymmeniin 

megawatteihin. Korkeajännite standardin mukaan on määritelty alusten vaatima 

jännitetaso ja tehotarve. Maasähkön syötön tehovaatimukset vaihtelevat aluksesta 

riippuen, ja tätä pystytään hallitsemaan kaapeliliitäntöjen ja kaapelien määrän avulla. 

(IEC/IEEE 80005-1, 2012; Kumar ym., 2019) Alapuolella on esitettynä Taulukko 1, jossa 

on korkeajänniteliitäntä-standardin mukaisia vaatimuksia laivatyypeittäin.  

Taulukko 1. Satama-alueen verkon tekniset suunnittelunäkökohdat maasta laivaan: 

uusinta tekniikkaa ja tulevaisuuden ratkaisuja (IEC/IEEE 80005-1, 2012; Kumar ym., 

2019). 

 

Taulukossa on jaoteltuna jännite, teho ja kaapeleiden lukumäärä. Jokainen alustyyppi 

toimii 6,6 kV jännitteellä, mutta suuret risteily- ja Ro-Ro alukset toimivat myös 11 kV 

jännitteellä. Teholukema ja kaapeleiden määrä vaihtelee aluksesta riippuen. Taulukossa 

on esitettynä vähimmäismäärä kaapeleita, joita alus tarvitsee tyydyttääkseen 

tehotarpeensa. (IEC/IEEE 80005-1, 2019) Aluksen koko ja luokitus vaikuttaa 

käytettävään taajuuteen ja jännitteeseen (Ericsson ym., 2008). Taulukossa 2 on pien- ja 

korkeataajuuden vaatimien alusten prosenttiosuudet. 

 

 

Laivan tyyppi Jännite (kVA) Teho (MVA) Kaapeleiden 

(lkm) 

Kaapelikytkentä 

puoli 

Risteilyalukset 6.6 tai 11 16-20 4 Rantapuoli 

LNG-alus 6.6 10.7 3  Rantapuoli 

Konttialukset 6.6 7.5 2 Laivan puoli 

Tankkerit 6.6 7.2 2  Rantapuoli 

Ro-Ro-alukset 6.6 tai 11 6.5 1 Rantapuoli 
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Taulukko 2. Sataman maasähköjärjestelmä, toteutettavuustutkimus ja tekninen ratkaisu 

maasähköinfrastruktuurille, joka toimittaa sähköä aluksille satamassa ollessaan (Ericsson 

ym., 2008). 

 

Laivatyypit, jotka toimivat samalla taajuudella ja jännitteellä, pysähtyvät usein samoilla 

laitureilla. Säännölliset pysähdykset helpottavat satamien maasähköinfrastruktuurin 

suunnittelua. Tällä hetkellä, korkeajännitettä hyödyntävien alusten satamille on 

käytännöllisempää luoda maasähkön tekninen infrastruktuuri. Syynä on se, että isot 

alukset pysähtyvät vain tietyissä niille mitoitetuissa satamissa, ja kulkevat entuudestaan 

tutuiksi tulleita väyliä pitkin. Alusten käyttämään jännitteeseen ja taajuuteen vaikuttaa 

myös, missä maanosassa alus on suunniteltu ja rakennettu. (Daniel ym., 2022) 

Alustyyppi 50 Hz 60 Hz 

Konttialus (<140 m) 63 % 37 % 

Konttialus (>140 m) 6 % 94 % 

Konttialukset yhteensä 26 % 74 % 

Ro-Ro ja ajoneuvoalukset 30 % 74 % 

Öljy- ja tankkerialukset 20 % 80 % 

Risteilyalus (<200 m) 36 % 64 % 

Risteleilyalus (>200 m) - 100 % 

Risteilyalukset yhteensä 17 % 83 % 
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4 MAASÄHKÖN SUUNNITTELU JA HYÖDYNTÄMINEN 

SATAMISSA 

Tulevaisuuden ja nykyisten satamien näkökulmasta katsottuna maasähköllä voi olla suuri 

rooli meriteollisuuden päästöjen vähentämisessä. Tämä vaatii järjestelmän asentamista 

pieni kokoisiin satamiin, ja sen hyödyntämistä alustyypistä riippumatta. (Innes ym., 2018) 

Tässä osiossa käydään läpi tuoreimpia tapaustutkimuksia. Nämä tapaustutkimukset on 

tehty vuonna 2019 Ruotsin Gävlen ja vuonna 2018 Skotlannin Aberdeenin satamien 

maasähköjärjestelmän integroimisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista pieni- ja 

keskikokoisille satamille. 

4.1 Tapaustutkimuksia satamien maasähköstä 

Maasähkön käytön mahdollisuuksista on tehty vuosien aikana tutkimuksia, joista suurin 

osa on keskittynyt risteily- ja rahtilaivojen korkeajänniteliitäntöihin. Tutkimuksista pieni 

osa sisältää tapauskohtaisia tutkimuksia yksittäisistä satamista. Tapaustutkimusten 

tavoite on samanaikaisesti selvittää ja auttaa ymmärtämään, mitkä ovat maasähkö 

järjestelmän suunnittelun ja käytännön haasteita. Tehdyistä tutkimuksista on 

muodostunut yleinen käsitys: maasähkö vähentää tehokkaasti päästöjä, vaikka se on kallis 

järjestelmä niin satamille, kuin aluksille. (Innes ym., 2018) 

Skotlanti on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle (Innes ym., 

2018). Skotlannin tavoitteena oli vuoteen 2020 mennessä tuottaa sähköä 100 prosenttia 

uusiutuvista energialähteistä. Vuonna 2021, Skotlanti pystyi kattamaan 97,4 prosenttia 

käytetystä sähköstä uusiutuvilla energiamuodoilla. (Mäkinen, 2021) Skotlannin hallitus 

on pyrkinyt huomattaviin laivaliikenteen päästöjen vähentämisiin merenkulussa. 

Maasähkön hyödyntämisen edelläkävijänä voidaan pitää Skotlannissa sijaitsevan 

kaupungin Aberdeenin satamaa. Kyseinen satama on saanut tukensa Skotlannin 

hallitukselta. Tavoitteena on lisätä päästöjen vähentämistekniikoita, ja yksi näistä on 

maasähkö. (Innes ym., 2018) Aberdeenin satama ei ole ainoa, jolla on tavoitteena 

vähentää fossiilisia polttoaineita. Myös Ruotsissa Gävle sataman mahdollisesta 

maasähköjärjestelmästä on tehty tapaustutkimus. (Saenz, 2019) 
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4.1.1 Port of Aberdeen 

Aberdeen on kaupunki Skotlannissa, jonka satama sijaitsee kaupungin ytimessä maan 

koillisosassa. Kaupunki on tunnettu öljyvarannoistaan, ja se on Ison-Britannian 

vauraimpia alueita. Aberdeenin satamaa pidettiin yhtenä Euroopan tärkeimmistä 

öljyntuonnin keskuksista 1900-luvun loppupuolella. (Innes ym., 2018)  

Öljyteollisuus muokkasi Aberdeenin sataman alustyypit. Yleisin alustyyppi, joka 

satamassa liikennöi on offshore-tukialus (OSV). Offshore-tukialukset koostuvat 

huoltoaluksista, veden alla käytettävistä tukialuksista ja vara-aluksista. Näitä käytetään 

tukemaan kaasu- ja öljyteollisuutta.   Aberdeenin satama koostuu 10 laituripaikasta, ja ne 

kuuluvat Skotlannissa ilmanlaadun hallinta-alueeseen (AQMA). Laitureista yhdeksän 

kuuluu offshore-tukialuksille. Vuonna 2016 satamassa pysähtyvistä aluksista 67 

prosenttia oli offshore-tukialuksia. Jäljelle jäänyt laituri on lauttaterminaali, jota 

hyödyntää kaksi alusta. (Innes ym., 2018)  

Vuonna 2011 tehtiin Aberdeenin satamassa ilmanlaaturaportti kaupunginvaltuuston 

toimesta. Tutkimus osoitti, että satama-alueen ilmanlaatu on huono. Toteutettu 

ilmanlaaturaportti osoitti, että AQMA:n laitureiden päästöt vaikuttivat heikentävästi 

ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseen. Ilmanlaaturaportti kuvasi myös vuonna 2010 

satamassa vierailuja tehneiden alusten määrän, joka oli 272 alusta kokonaisuudessaan. 

(Aberdeen City Council, 2011) Tapaustutkimuksessa käytiin läpi yrityksiä, joilla oli 

vähintään neljä vierailevaa alusta Aberdeenin satamassa.  Tämän avulla pyrittiin 

selvittämään, mitkä alukset tarvitsevat ensisijaisesti maasähkö asennuksia. Aberdeenin 

tapaustutkimus on toteutettavuustutkimus maasähköjärjestelmän suunnittelusta pienille 

laitureille. Tutkimus pohjautuu satamassa valtavirtaa edustavien alusten 

energiantarpeelle. (Innes ym., 2018)  

4.1.2 Port of Gävle 

Ruotsin yksi suurimmista merikaupungeista on nimeltään Gävle. Satamaa pidetään 

Pohjois-Keski-Ruotsin suurimpana logistiikkakeskuksena. Gävlen sataman kautta kulkee 

teräs- ja paperiteollisuuden tavaraliikennettä. Gävlen satama on myös tärkeä osa Ruotsin 

vihreän kehityksen vauhdittamista.  Viimeisen kymmenen vuoden aikana satama on 

kasvanut 360 tuhannella neliömetrillä. Satamalla on meneillään projekti, joka on 

nimeltään Energy-optimised Port Cluster 2030. Projektin tavoitteena on vähentää 
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sataman hiilidioksidipäästöjä ja edistää energiatehokkuutta vuoteen 2030 mennessä. 

Projektin tavoitteena on pysyä linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. (POG, 2022) 

Gävlen sataman maasähköjärjestelmän suunnittelu on toteutettu ajatellen ensisijaisesti 

polttoainesäästöjä ja energiakustannuksia. Maasähköjärjestelmä on suunniteltu 

asennettavaksi kontti- ja tankkerialusten laituripaikoille. (Saenz, 2019) 

Gävlen sataman tapaustutkimus maasähköjärjestelmän asentamisesta perustuu 2017–

2019 tehdyn raportin pohjalle. Raportissa kerättiin tietoja, kuinka useasti ja miten pitkään 

alukset vierailevat satamassa. Raportissa oli mukana 37 konttialusta, joista valittiin vain 

12 alusta suunnittelun avuksi. Nämä 12 alusta muodostivat 90,1 prosenttia 

pysähdysmäärästä satamassa. Tapaustutkimuksessa tehtiin myös kysely alusten 

omistajille, jotka olivat mukana raportissa. (Saenz, 2019) Kyselyssä selvitettiin alusten 

seuraavia tietoja (Saenz, 2019): 

• Sähköjärjestelmän taajuus ja jännite 

• Moottoreiden polttoaineen kulutus  

• Moottoreiden keskimääräinen- ja huipputeho 

Energiaterminaalin alusten kiinnittymisiä satamassa on vaikea arvioida, koska 

tankkerialusten lukumäärä on suuri verrattuna konttialuksiin. Pieni osuus 

energiaterminaalissa pysähtyvistä aluksista vastasi tapaustutkimuksen kyselyyn. Tämä 

vaikeuttaa maasähköjärjestelmän suunnittelua energiaterminaalille, joten sen todettiin 

olevan vielä työn alla. Tämän seurauksena, tapaustutkimuksen prioriteettina oli arvioida 

ja suunnitella mahdollista maasähköjärjestelmää konttialuksille. (Saenz, 2019)  

4.2 Simuloitujen maasähköjärjestelmien ominaisuudet 

Kaikki alukset, joita tutkimuksessa käsitellään, ovat Pohjois-Euroopan maista. 

Aberdeenin tapaustutkimuksessa oli mukana sataman 10 laituripaikkaa, ja suunnittelu 

hankkeen pinta-ala oli 61 300 m2. Suunnittelussa selvitetään maasähköjärjestelmän 

asennusta jännitteen, taajuuden, muuntajan ja keskitetyn/hajautetun ratkaisun kannalta. 

Projektilla oli kaksi vaatimusta: maasähköjärjestelmä ei saa häiritä sataman lähialueita ja 

kaapelinhallintajärjestelmän tulee olla sataman puolella. Kuvassa 8 on esitettynä 

Aberdeenin projektin alue. Maasähköjärjestelmän yksikkö päätettiin sijoittaa Regent 

Quay- alueelle, joka on kuvassa ylhäällä oleva pitkä laiturialue. (Innes ym. 2018) 
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Kuva 8. Aberdeenin satama (Google, 2022a). 

 

Aberdeenin maasähköjärjestelmän suunnittelussa kiinnitettiin ensimmäisenä huomiota 

sähköverkosta saatavan jännitteen suuruuteen. Kaupungin oma sähkökeskus ei kykene 

tuottamaan maasähköjärjestelmän vaatimaa jännitettä, jolloin tarvitaan uusi 

pääsähköasema. Pääsähköaseman tulee tuottaa sähkövirtaa, jonka jännite on 33 kV. 

Maasähköjärjestelmä tarvitsee taajuusmuuttajan, koska offshore-tukialukset toimivat 

60 Hz taajuudella. Skotlannin sähköverkosta saatavan sähkövirran taajuus on 50 Hz. 

Järjestelmän suunnittelun kannalta mahdollisuutena on hajauttaa jokaiselle laiturille omat 

taajuusmuuttajat niiden muuntamotilaan, tai keskittää taajuusmuuttajat sataman 

päämuuntamotilaan. Taajuusmuuttajan keskitetyllä ratkaisulla säästetään laiturialueen 

tilassa, ja se on myös edullisempi vaihtoehto. Tapaustutkimuksessa tehtiin yhteistyötä 

Asea Brown Boveri (ABB) konsernin kanssa, jonka teknologiasta oli hyötyä 

suunnittelussa. (Innes ym., 2018)  

Alla esitetyssä Kuvassa 9 on Gävlen sataman konttiterminaali (kuvassa keskellä). 
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Kuva 9. Gävlen satama (Google, 2022b). 

 

Gävlen satamassa selvitettiin kolmen erilaisen konfiguraation avulla 

maasähköjärjestelmän taajuusmuuttajan sijoittamista satama-alueella (Ericsson ym., 

2008). Konfiguraatiot ovat esitettynä alla olevassa Taulukossa 3.  

Taulukko 3. Sataman maasähköjärjestelmä, toteutettavuustutkimus ja tekninen ratkaisu 

maasähköinfrastruktuurille, joka toimittaa sähköä aluksille satamassa ollessaan (Ericsson 

ym., 2008). 

 Hyvät puolet Huonot puolet 

Konfiguraatio 1: 

Taajuusmuuttaja jokaisella 

laituripaikalla 

- Jokaisessa muuntamotilassa 

oma taajuuden muuttaja 

- Vika laiturin yhdessä 

muuntamotilassa ei vaikuta 

viereisiin muuntamotilaan 

- Tarvitsee paljon tilaa 

- Taajuusmuuttaja täytyy 

suunnitella huipputehon 

mukaisesti 

- Taajuusmuuttajan läpi kulkee 

50 Hz taajuutta 

Konfiguraatio 2: 

Taajuusmuuttaja 

päämuuntamotilassa 

- Laiturille jää enemmän tilaa 

- Taajuusmuuttaja ei kuormitu 

- Taajuusmuuttajan läpi kulkee 

ainoastaan 60 Hz taajuutta 

- Mikäli päämuuntamotilan 

taajuusmuuttajassa tapahtuu 

vika, ei laitureille kulje 60 Hz 

taajuista virtaa 

- Vaatii arvokkaan 
kaksoiskiskokojeiston 

Konfiguraatio 3: 

Tasavirranjakelujärjestelmä 

 

- Vie vähän tilaa, keskitetty 

- Modulaarisuus 

- Pienet virran/tehon häviöt 

- Järjestelmiä ei ole 

markkinoilla 

- Vika keskusyksikössä estää 

sähkön syötön laitureiden 
aluksille 

 

Gävlen maasähköjärjestelmän suunnittelussa otettiin myös huomioon laiturilla olevan 

tilan suuruus. Konttiterminaalin maasähköjärjestelmän suunnittelussa olennaisena 



37 

pidetään riittävän suurta etäisyyttä lastattujen konttien ja alusten välillä. Tarkoituksena 

on, että konttien tarvitsema tila ei rajoita järjestelmän asentamista. (Saenz, 2019) 

4.2.1 Maasähköjärjestelmänsuunnittelu 

Gävlen sataman maasähköjärjestelmän suunnittelun olennainen standardi on IEC/IEEE 

80005-1:2019, joka käsittelee korkeajänniteliitäntöjä aluksille (Saenz, 2019). Aberdeenin 

sataman ja aluksen välistä maasähköjärjestelmää toteutettiin standardin IEC/PAS 80005-

3:2014 mukaisesti. Standardi käsittelee pienjänniteliitäntöjä. Pienjänniteliitäntöjä 

hyödynnettäessä tulee huomioida, että yhtä laituripaikkaa kohden jännite ei saa ylittää 1 

MVA rajaa. Standardin mukainen 1 MVA:n raja oli linjassa Aberdeenin satamassa 

pysähtyvien alusten vaatiman jännitteen kanssa. (Innes ym., 2018) Aberdeenin 

satamaprojektissa standardia hyödynnettiin seuraavissa kohdissa (Innes ym., 2018): 

• Kaapelinhallintajärjestelmä tulee sijoittaa sataman puolelle 

• Sataman puoleisen muuntajan pitää mahdollistaa galvaaninen erotus 

• Kaapeleiden tulee täyttää syötettävän jännitteen vaatimukset 

• Jännitehäviö ei saa ylittää 5 %  

Aberdeenin sataman lopullinen simuloitu maasähköjärjestelmä sisälsi keskitetyn 

ratkaisun. Simulaatiossa Regent Quay:lle rakennutettiin pääsähköasema, jonka tehtävä on 

tuottaa 33 kV jännitettä päämuuntamolle. Päämuuntamon tulee sisältää muuntaja ja 

valvontajärjestelmä. Koska offshore-tukialukset toimivat 60 Hz taajuudella, suunniteltiin 

niille keskitetty taajuusmuuttaja. Lauttalaituri ei tarvitse taajuusmuuttajaa, koska 

päämuuntamosta pystytään siirtämään suoraan 50 Hz taajuutta ja 11 kV jännitettä. Koska 

simuloitu järjestelmä on keskitetty, on jokaisella laituripaikalla muuntamotila. 

Muuntamotila sisältää korkea- ja pienjännitemuuntajan, keski- ja pienjännitekojeiston. 

Muuntamotiloja suunniteltiin offshore-tukialuksille yhdeksän ja lauttaterminaalille yksi. 

ABB:n suunnittelema taajuusmuuttaja ACS 6000 SFS valittiin simulointiin. Laitteeseen 

kuuluu ensiö- ja toisiopuolen muuntaja ja integroitu portti kommutoitu tyristori (IGCT). 

(Innes ym., 2018) IGCT on tehopuolijohde, jota käytetään kytkimenä. Se on optimaalinen 

keskijännitejärjestelmille. (ABB, 2022) Jäähdytys- ja valvontajärjestelmä tulee mukana 

laitteessa.  Taajuusmuuttaja suunniteltiin sijoitettavaksi päämuuntamon yhteyteen. (Innes 

ym., 2018) 
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Gävlen sataman tapaustutkimuksen kyselyssä saatiin selville alusten tietoja, joista oli 

hyötyä järjestelmän suunnittelun kannalta. Tärkeät tiedot, mitä aluksilta saatiin, olivat 

alusten käyttämä taajuus ja tehovaatimukset. Satamassa pysähtyy kaksi suurta 

konttialusta, jotka määrittelevät pitkälle maasähköjärjestelmän rakenteen suunnittelun. 

(Saenz, 2019) Taulukossa 4 on tutkimuksen kyselystä saatuja tietoja sisaraluksista.  

Taulukko 4. Gävlen sataman maasähköjärjestelmän energia-analyysi ja kustannusarvio 

(Saenz, 2019). 

Alus Jännite  

(V) 

Taajuus 

(Hz) 

Huipputeho 

(kW) 

Keskimääräinen 

tehotarve (kW) 

Baltic Petrel/Tern 400 50 850 410 

 

Käytetty taajuus ja huipputeho olivat suunnittelun kannalta olennaisia. Riippumatta siitä 

käytetäänkö korkea- tai pienjänniteliitäntöjä, täytyy suunnittelussa huomioida aluksen 

vaatima huipputehontarve. Gävlen satamassa pysähdyksissä olevien alusten 

keskimääräiset tehovaatimukset olivat kyselyn perusteella korkeita. Baltic Perelin/Ternin 

huipputehot olivat suurimpia. Suunnittelussa pidettiin myös parhaimpana vaihtoehtona 

Taulukon 3 ensimmäistä konfiguraatiota. Tutkimuksen kysely osoitti, että kaikki 

konttialukset toimivat 400V/440V pienjännitteellä ja 50Hz/60Hz taajuudella. Mikäli 

korkeajännitettä halutaan syöttää konttialukselle, täytyy tehdä jälkiasennuksia kyseiselle 

alustyypille. Tutkimuksen konttialusten suojareleet on suunniteltu 400V jännitteelle. 

Korkean jännitteen 6,6 kV:n syöttö voi aiheuttaa vian, jolloin suojarele laukaisee 

katkaisijan. Suunnittelun kannalta pidettiin kuitenkin parhaimpana vaihtoehtona 

korkeajänniteliitäntää. Tähän päädyttiin, koska suurimpien konttialusten huipputehon 

tarve oli korkea, ja konttialukset ovat myös jälkiasennettavia. Mikäli korkeajänniteliitäntä 

valittaisiin, tulee maasähköjärjestelmän tuottaa vähintään 1,5 MVA:n teho, jotta se 

tyydyttäisi konttialusten vaatiman energiatarpeen standardin IEC/IEEE 80005-1:2019 

mukaisesti. (Saenz, 2019) 

4.2.2 Energia vaatimukset 

Aberdeenin hallinnon tekemässä ilmansaasteraportissa vuonna 2011 todetaan, että 

hankealueella vieraili 272 alusta vuonna 2010 (Aberdeen City Council, 2011). Aluksista 

yhdeksän pysähtyy laitureilla, jotka sijaitsevat AQMA:n alueella. Näiden alusten 

keskimääräiseksi energiantarpeeksi mitattiin 923,2 kW. Aberdeenin tapaustutkimuksen 

kannalta haluttiin todenmukainen otanta AQMA:n alueella pysähtyneistä aluksista. 
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Vuonna 2016 tehdyn otannan tuloksena saatiin 21 satamassa vierailevaa alusta, joiden 

keskimääräinen energiantarve oli 101,27 kW. Kokonaisuudessaan tarkasteltu 

tehovaatimus yhtä offshore-tukialusta kohden oli 378 kW. Lauttojen energiatarve oli 

vastaavasti 488,8 kW. Kaikki alukset eivät pysähdy satamassa yhtä aikaa, jolloin 

standardin IEC/PAS 80005-3:2014 mukainen vaatimus 1 MV:sta täyttyy. (Innes ym., 

2018)  

Gävlen satamassa energiavaatimuksia asetti suurimmat konttialukset, jotka sisältyivät 

tapaustutkimuksen kyselyyn. Konttialusten, Baltic Petrel/Tern, huipputeho oli 850 kW. 

Keskimääräinen maasähköjärjestelmän tuottama teho on 186 kW, kun lasketaan kaikille 

12 aluksen kesken syötetyn tehon keskiarvo. Tapaustutkimuksessa haastateltiin aluksen 

insinöörejä. Huipputeholukeman todettiin olevan vain yleinen arvo, koska on ollut 

tapauksia, joissa tehontarve on noussut 2500 kW tasolle. Mikäli alus tarvitsee 

korkeampaa jännitettä, tulee muuntajat ja kaapelit suunnitella cos(φ)-tehokertoimen 

mukaisesti. Tehokerroin tarkoittaa aluksen saamaa vaihtovirran (AC) todellista tehoa 

suhteessa näennäiseen tehoon. Näennäistehoa voidaan verrata nimellisjännitteeseen. 

Tutkimuksessa esitetty kertoimen arvo on 0,8. Mikäli aluksen tehovaatimus on 1 MVA, 

tulee sataman nimellisjännitteen olla 1,25 MVA. Tällöin sataman nimellisjännite on 

mitoitettu aluksen huipputehontarpeelle. (Saenz, 2019)  

4.2.3 Kustannukset ja rahoitus 

Aberdeenin maasähköprojektin kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 7,5 miljoonaa 

euroa. Kustannukset koostuivat pääosin pääsähköasemasta ja ABB:n kehittämästä 

päämuuntamosta. Pääsähköaseman hinnaksi arvioitiin 1,2 miljoonaa euroa, joka sisältäisi 

rakennus- ja käyttöönottotyöt. Päämuuntamon, joka sisältää muuntamotilat ja 

järjestelmän suunnittelun, arvioitiin maksavan 6,25 miljoonaa euroa. Kaapelointi maksoi 

erikseen arviolta 77 tuhatta euroa. Kustannuksissa ei arvioitu maanrakennustöitä tai 

kuljetuksesta aiheutuneita kuluja. (Innes ym., 2018) Aberdeenin sataman kustannukset on 

laskettu Ison-Britannian punnan kurssin 2018 mukaisesti, ja muunnettu euron valuutaksi. 

Gävlen tapaustutkimuksen kustannuksia ei ole arvioitu yksityiskohtaisesti. 

Kustannuksista on tehty suuntaa antava arvio laskentatyökalun (Model OPS) avulla, 

jonka on kehittänyt Kansainvälinen satama yhdistys (IAPH). Kokonaisuudessaan Gävlen 

maasähköjärjestelmä kustantaisi 425 tuhatta euroa. Suurin kuluerä on muuntaja, jonka 

hinnaksi arvioitiin 186 tuhatta euroa. Kaapelinhallintajärjestelmän arvioitiin kustantavan 
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142 tuhatta euroa. (Saenz, 2019) Kustannukset on laskettu Ruotsin kruunun kurssin 2019 

mukaisesti, ja muunnettu euron valuutaksi.  

Tapaustutkimukset osoittavat, että maasähköjärjestelmän asennuskustannukset ovat 

korkeat. Aberdeenin tapaustutkimuksessa käytiin läpi analyysejä kustannustehokkaista 

ratkaisuista, jotka voisivat tukea investointeja. Yhtenä skenaariona pidettiin säästöjä, 

jotka muodostuisivat ympäristöpäästöjen aiheuttamista ulkoisista kustannuksista.  Mikäli 

kaikki alukset hyödyntäisivät maasähköä laiturissa, säästettäisiin 1,46 miljoonan euron 

hyöty vuositasolla. Toisessa skenaariossa arvioitiin pelkästään AQMA:n lauttojen ja 

offshore-tukialusten vuotuisia säästöjä, jotka olisivat 900 tuhatta euroa. Päästöt, jotka 

olivat mukana laskennassa ovat NOx, PM ja CO2. Kustannuksiin vaikuttaa myös, saako 

hanke EU:lta tukea. Tuen suuruus on ollut aikaisemmissa toteutetuissa 

maasähköhankkeissa 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Satamaviranomaisten tuki 

vaikuttaa myös kustannuksiin. Aluksilta voidaan periä maasähköjärjestelmän 

hyödyntämisestä maksuja, joilla pystytään kattamaan tarpeellinen osa järjestelmän 

investointikustannuksista. (Innes ym., 2018) 

4.2.4 Hyödyt 

Gävlen sataman ympäristöhyötyjen arvioinnissa käytettiin vuonna 2017 Ruotsin 

Ympäristöinstituutin (IVL) toteuttamaa arviointia konttialusten aiheuttamista päästöistä. 

Arvioitavat päästöt olivat SOx, NOx, PM ja CO2. Taulukossa 5 havainnollistetaan 

mahdollisia päästövähennyksiä, kun maasähköjärjestelmä on käytössä kaikilla 12 

tapaustutkimuksen konttialuksella. (Parsmo ym., 2020; Saenz, 2019) 

Taulukko 5. Toimenpiteet laivojen päästöjen vähentämiseksi (Parsmo ym., 2020; Saenz, 

2019). 

 SOx (t) NOx (t) PM (t) CO2 (t) 

Nykyinen 4,0 93 0,44 6400 

OPS 1,3 22 0,08 1274 

 

Aberdeenin satamassa maasähköjärjestelmän hyödyt keskittyivät ensisijaisesti säästöihin, 

jotka aiheutuivat polttoainekustannuksista. Maasähköjärjestelmän hyödyntäminen 

vähentää alusten apu- ja päämoottoreiden käyttötunteja. Taulukossa 6 esitetyt alukset 

hyödyntävät yleisesti kaasuöljyä (MGO). Laskelmissa on otettu huomioon kaikki 
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offshore-tukialukset ja lauttaterminaalin alukset. Tuloksissa täytyy ottaa huomioon 

polttoaineen hinnan lasku, johtuen vuoden 2008 talouskriisistä. (Innes ym., 2019) 

Taulukko 6. Maasähköjärjestelmän ainutlaatuisten haasteiden tunnistaminen pieniin ja 

keskikokoisiin satamiin - Aberdeenin tapaus (Innes ym., 2018). 

 Lauttalaituri Yhdelle 

lautalle 

Kaikki 

OSV:t 

21 OSV:tä Yhdelle 

OSV:lle 

Energian 

kokonaistarve (kWh) 

2,055,149 1,027,575 6,970,701 3,751,243 176,915 

Polttoaineen 

kokonaiskulutus (Kg) 

452 226 1543 819 39 

Polttoaineen 

kokonaiskustannukset 

(EUR) 

230,857  

(2018),    

547,23      

(2008) 

115,429 

(2018), 

273,62 

(2008) 

787,726 

(2018), 

1,867,241 

(2008) 

418,519 

(2018), 

991,094 

(2008) 

19,9 (2018), 

47,115 

(2008) 

Sähkön kokonaishinta 

(EUR) 

112,370 56,185 381,140 203,138 9,028 

Maasähköllä säästetyt 

rahat (EUR) 

118,487 

(2018), 

442,381 

(2008) 

59,224 

(2018), 

211,191 

(2008) 

406,586 

(2018), 

1,443,784 

(2008) 

214,971 

(2018), 

765,402 

(2008) 

10,879 

(2018), 

37,160 

(2008) 

 

Taulukon tulokset perustuvat Aberdeenin sataman tapaustutkimuksen arvioon 

mahdollisista säästöistä, kun hyödynnetään maasähköä lautta- ja offshore-tukialuksilla. 

Tuloksia on verrattu vuoden 2008 polttoainehintoihin. 

4.2.5 Haasteet  

Aberdeenin tapaustutkimuksessa haasteena pidetään polttoainehintojen laskua vuonna 

2014. Maasähkön käytön tulisi tuottaa merkittäviä säästöjä polttoainekustannuksissa, 

jotta se antaisi laivanomistajille motivaatiota jälkiasennuksille. (Innes ym., 2018) 

Alhainen öljyn hinta ja alusten tekemät sopimukset vaikuttavat investoinnin määrään. 

Koska Aberdeenin sataman aluksista pääosa koostuu offshore-tukialuksista, on niiden 
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pysähtymisiä ja merenkulun säännöllisyyttä vaikea ennustaa. Kaikki alukset eivät 

liikennöi säännöllisesti Euroopan aluevesillä. Osa aluksista saattaa liikennöidä 

maasähköjärjestelmän asennuksen jälkeen Aasiassa tai Afrikassa, joissa 

maasähköasennukset eivät ole akuutteja. (Zis ym., 2016; Innes ym., 2018)  

Gävlen satamassa erityinen haaste kohdistui energiaterminaalin suunnitteluun. 

Energiaterminaali luokitellaan Gävlen sataman vaarallisten alueiden vyöhykkeeseen 

hazardous location (HAZLOC), joka sisältää nestemäistä lastia. Lasti on palo- ja 

räjähdysherkkää tavaraa. Ongelmaksi muodostuu se, että standardit eivät ole määrittäneet 

yksityiskohtaisesti vaarallisten alueiden käsittelyä. Tämä vaikeutti energiaterminaalin 

suunnittelua. (Saenz, 2019) Gävlen sataman suunnittelussa haasteena pidettiin 

mahdollisia sähkökatkoksia sataman puoleisessa sähköjärjestelmässä, ja sitä kutsutaankin 

maasähköjärjestelmän kriittiseksi osaksi. Sähkökatkoksen voi aiheuttaa suojareleiden 

toimintahäiriö, ylijännitepiikki tai oikosulku järjestelmässä. Sähkökatkos voi 

vahingoittaa sähköjärjestelmän komponentteja, mikä johtaa merkittäviin 

lisäkustannuksiin. (Saenz, 2019; Paul ym., 2018) Suunnittelun ja hankkeen investoinnin 

kannalta merkittävin ongelma on alusten riittävä pysähtymismäärä satamassa. Ilman 

alusten säännöllisiä pysähdyksiä aiheutuu maasähköjärjestelmän asennuskustannuksista 

enemmän vahinkoa, kuin hyötyä. (Saenz, 2019) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tehdyn tutkielman osalta voidaan todeta, että maasähkön hyödyntäminen osana pienten- 

ja keskikokoisten satamien infrastruktuuria on toteutettavissa teknisesti ja nykyisten 

standardien puitteissa. Merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat maasähkön integroimiseen 

osaksi sataman infrastruktuuria, ovat satamassa vierailevien alusten alustyyppi, rahoitus 

ja jälkiasennus mahdollisuus. Lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja tärkeimpänä 

sähkötekniset standardit vaikuttavat maasähköjärjestelmien teknisten ratkaisujen 

toteutumiseen. 

Maasähköinfrastruktuurin asentamisen toimissa on päästy pitkälle lainsäädännön ja 

sopimusten suhteen. Kansainvälisellä tasolla YK ja IMO ovat aktiivisia edistämään 

Pariisin ilmastosopimuksen mukaista tavoitetta maapallon keskilämpötilan noususta alle 

1,5 Celsiuksen suhteen. Tämän ohella, ESPO on vihreän kehityksen oppaan avulla 

edistänyt satamaverkostojen kestävää kehitystä. TEN-T ydinverkon satamien kyky tarjota 

maasähköä vuodesta 2030 on vauhdittava tekijä maasähkön käyttöönoton politiikassa. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston laatima asetus vaihtoehtoisten polttoaineiden 

direktiivin 2014/94/EU muuttamisesta ilmastopaketin ohella on olennainen menetelmä 

maasähkön käytön vakiinnuttamiselle EU:n satamissa.  

Tapaustutkimusten perusteella voidaan todeta, että maasähköinfrastruktuurin 

asentaminen vaatii merkittävää rahoituksellista tukea. EU:n 50 prosentin kustannuksia 

kattava tuki on merkittävä apu simuloitujen järjestelmien suunnittelun ja toteuttamisen 

kannalta. Toinen tekijä on satama-alueen paikallisten päästöjen lasku, ja niistä saatavan 

rahallisen hyödyn sijoittaminen osaksi järjestelmää. Maasähköjärjestelmän suunnittelun 

ja asennuksen rahoittamiseen vaikuttava tekijä on laivanomistajien motivaatio ja halu 

edesauttaa kustannusten pienentämistä. Laivanomistajat, jotka ovat kykeneväisiä 

rahoittamaan osan kustannuksista, voivat maksaa satamalle käyttämästään sähkön 

määrästä aluksen ollessa laiturissa. Tämän menetelmän tulee kohdistua etenkin suurille 

kontti- ja risteilyaluksille, koska näillä alustyypeillä on tehdyn tutkimuksen mukaan 

suurimmat huipputehot. 

Maasähköjärjestelmien suunnittelu mitoitetaan niin tulevaisuuden aluksille, kuin 

nykyisten jälkiasennettavien alusten kesken. Satamaviranomaisilla on huoli siitä, että 

alustenomistajat empivät jälkiasennusten toimeenpanossa. Tämän ohella, etenkin 
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tankkerialusten vaihtelevat toiminta-alueet ja sopimukset Aasiassa ja Afrikassa lisäävät 

hyötyjen ja haittojen puntarointia jälkiasennettavien alusten omistajien kesken. 

Tapaustutkimukset osoittavat, että satamien maasähköjärjestelmän rakenteen 

yhteneväisyyteen pyritään standardeilla. Tällä hetkellä, useimmat hankkeet hyödyntävät 

korkeajänniteliitäntä-standardeja. Pieni- ja keskikokoisille satamille suunniteltujen 

järjestelmien mitoittamisessa hyödynnetään myös pienjänniteliitäntöjen standardeja. 

Gävlen tapaustutkimuksen mukaan korkeajänniteliitännän hyödyntäminen on 

jälkiasennusten puitteissa kannattavampi ratkaisu. Standardit tuovat myös tasapainoa 

alusten käyttämään taajuuteen ja jännitteeseen.  
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