
Komposiittirakenteiden käyttöönoton 

vaikutus ilmaston muutos taistelussa 

rajoitetuilla vesialueilla liikennöiviin  

aluksiin

Uuden ympäristöystävällisen laivakonseptin kehittäminen Kotkassa  



Syväys rajoitetut vesitiereitit 

Euroopassa noin 1,8 – 4,0 metrille   

Euroopan joet



Vesiteiden käyttö 

Tavaraliikennesuorite
%

eu usa japani
maantie 74,3 38,1 55
rautatie 9,8 48 4
vesitie 15,9 13 41

Suomi: sisävesitiet edustaa Ympäristöministeriön mukaan noin (155 miljardia) 6,2% 
Suomen kansallisomaisuudesta.(2500 miljardia) Vesiteitä käytetään pääasiallisesti
Virkistyskäyttöön.  Tavaraliikkenne sisävesillä edustaa noin 0,3 % 
Suomen kuljetussuoritteesta.



Laivanrakennuskomposiitti materiaalit

Alumiinivaahto teräs ”sandwich”
Laffcomp maailman uutuus saksalaiselta 
partnerilta







Rajoitetut vedet ja tulevaisuuden 

liikenne  Suomessa

Hakekuljetus sisävesillä Konventionaalinen ratkaisu vuodelta 2005 
EU projekti Creating = ongelmat 
1) Jäät
2) Lastaus ja purkaus / kalliit laitteet ja ongelmalliset laiva terminaalit 



Laffcomp perustettiin 29.09.2007  

- Are Oy
-Lähiputki –Yhtiöt Oy
-Christer Lindroos
-Veikko Hintsanen

Toimesta kotipaikkanaan Kotka. 



Suunnittelussa mukana :
Suunnittelija Suunnittelu vastuualue

Helsingin tekninen korkeakoulu/Kujala Konseptin perusidean ”hyväksyminen” 
ja jatkokehittäminen vv.2009-2011 
Martec projektissa 

DRT Engineering Konesuunnittelu

Raskone Oy Huollon suunnittelu

Hanken/ MBA tutkimus Markkinointisuunnitelma

Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu Taloudellisuuslaskelmat

OSKE Projektijohtoon osallistuminen

Lappeenrannan tekninen korkeakoulu Materiaali ja LCA /LCC osaaminen

Rautaruukki Oy Terästoimitusten/osien optimointi

Migliore Oy Lastaus ja purkauslaitteistot

Cursor Oy Rahoitussuunnittelu ja osallistuminen 
rahoitukseen



Suunnittelussa mukana :

Suunnittelija Suunnittelu vastuualue

Aker Arctic Technology Oy Aluksen pääsuunnittelu jäärunko ja 
komposiitit

Biolaivat ky. Konseptin ja projektin yleissuunnittelu ja 
johto 

Saimaa Lines Oy Operatiiviset toimet aluksen ollessa 
käytössä 

Kennotech Oy Alumiinikennot

Fibrocom Oy Komposiittirakenteet

Sytky / Aislemetal Oy Yleissuunnittelun konsultointi ja projektin 
kontaktit 

ISM Kauffmann Alumiinivaahtoteräs rakenne suunnittelu.

Kymi Design/ Kymen 
Ammattikorkeakoulu

Esisuunnittelukuvat











Liiketoimintasuunnitelma





Teknisen tietouden kehittäminen 

komposiittilaivarakentamisessa

Tammikuussa aloitettu konkreettinen työ:

Tavoitteena on tehdä LCA- ja LCC-mallit kevytrakenteisille laivoille ja

konventionaalisille teräsrakenteisille laivoille. Kevytrakenteisten ja

teräsrakenteisten laivojen malleja vertaillaan keskenään. Valmis

2008 loppuun.

Tavoite:

Tarkastaa materiatuottajien ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön

tuloksena saatujen komposiitti ja konventionaalisten materiaalien

optimaalinen käyttö ja materiaalien liittäminen toisiinsa. Toteuttajana

Lappeenrannan yliopiston tutkijat

Löytää ja koordinoida Laffcompin projektissa optimaaliset työtavat eri

työvaiheissa. Olla mukana projektin johtoryhmässä.



Life time analysis / 
kuinka paljon käytetään resursseja ja tuotetaan jätteitä

kun kuljetetaan lasteja tietty  tonnimäärä (tonnikm) laivan elinaikana 

Rakentaminen

Käyttö

Kierrätys 

• Käytettävät materiaalit
• Rakentamisen 

tehokkuus

• Poltto-aine 
taloudellisuus

• Lastitilan koko 
• Lastaus ja purkaus 

nopeus

• Hävitettävä materiaali
• Uudelleenkäytettävä 

raaka-aine
• Kierrätykseen menevät 

laitteet tai osat



Ympäristökuormitus  vesiliikenne klusterissa

Raaka-aine varat

Energia varat 

Materia valmistus

Komponentti 
tuotanto

Lohkotuotanto

Laivan 
kokoa 
minen

Laivan 
Käyttö 

Laitteen purku

Kierrätys

Raaka-aine 
uudelleenkäyttö

Ympäristön kuormitus 

Henkilöstön työpanos 

Osa 
valmistus



• Laiva rungon hyväksytyt rakennus raaka aineet

• Teräs

• Alumiini

• Komposiittimateriaalit 

• Puu



Teras

• kilpailtu : Aasia johdossa 1-0

• on ja pysyy johtavana rakennusaineena  valtamerilaivoissa tulevaisuudessakin

•Alumiini 
• saadaan noin 50% pois teräksen painosta

• käytetään matkustaja laivoissa rajoitetuilla vesillä 

•Komposiittimateriat 
• saadaan maximissaan noin 50% alumiinin painosta pois

• tutkimusta vähän ei sovellu (vielä?) suurten alusten vesialueen runkoon.
• rajoitetuilla vesialueilla liikennöivien alusten ( järvet,joet…  jne)  lähitulevaisuuden 
runkorakennemateriaali 
•Laffcompilla alumiinivaahtoteräs.



Laffcompin alustavat laskelmat



Laivan optimi ajo- nopeus on aina laskennallinen, vaihtoehto, 
joka etsitään laivalle  konetehon kulutuksen poltto-aineen 
hinnan , rahtitason mukaan ja kulloinkin vallitsevien 
sääolosuhteiden mukaan. 





•Tekes hakemus on jätetty helmikuussa –päätöstä odotetaan 

•Martec – kehittämisen jatkosuunnitelma vv. 2009-2011 hakemus on sisällä päätöstä odotetaan

•Lappeenrannan yliopistoon OSKE:n rahoituksella aloittanut jo Laffcomp projektin LCA/LCC 
tutkimukset tälle uudelle laivatyypille.

•Osakepääoman korotus on käynnissä –odotetaan tarjouksia sijoittajilta./ osalta 
osakkeenomistajia jo saatu vahvistus - neuvottelut ulkopuolisten lisäsijoittajien kanssa käynnissä 
niin että varmistetaan kehittäminen myös vuosille 2009-2011.

•Kotkan telakan käytön meidän tarkoituksiin on Cursor Oy meille varmistanut .

•Letter of intent /lausunto Jyväskylästä – jossa he toivovat jatkoneuvotteluja aluksen 
tehokkuudesta on saatu helmikuussa 

•Jyväskylä aloittanut biovoimalan rakentamisen tammikuussa 2008 ja se tarvitsee                           
laivaa vuonna 2010



Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset viime kuukauden aikana jotka edesauttavat 
laiva-ajatusta sisävesille.

•Ahon komitea ehdottaa 250 mill euroa metsäteollisuuden metsästä saatavan puun 
korjuun logistiikan kehittämiseen.

•Ahon komitean mukaan haketta tehdään, varastoidaan ja kuljetetaan noin (8 mill
kiintoa=) 24m 3 vuonna 2011 Suomessa.

•Ahon komitea varautuu työvoimapulan takia lisäkoulutuksiin ja lisäjärjestelyihin noin 300-
500 auto ja kone kuljettajan osalta . 1 laiva poistaa noin 70 henkeä rekkarallista. Joten 
voidaan todeta että laivaprojektilla autetaan ei ainoastaan poltto-aine kuluissa vaan myös 
henkilöstö-ongelmissa kuljetusalalla. 

•Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle v.2009 haketuen antamiseksi hakkeen 
hakettajille 1,75 €/m3 

•Laivamme on puolueettomien laskelmien mukaan ( helmik. 2008) kaikilla matkoilla 
selkeästi taloudellisempi vaihtoehto kuin k-auto. 



Komposiittien edut teräslaivaan  
Ympäristö vaikutukset Käyttö 

• Vähemmän materiaalia ja 
energiaa  käytetään 
rakentaessa laivaa

• Moduulirakentaminen 
voidaan viedä erittäin pitkälle

• Komposiittien valutekniikat 
runkoratkaisuihin vähentävät 
työn ja työvoiman tarvetta 
radikaalisti

• Huollon tarve vähenee

• Pidempi elinikä

• Pienemmät päästöt /tonnikm
kohden

• Voidaan päästä paremmin 
tavoitteeseen että maanteitten 
rasitus pienenee EU 
tavoitteiden mukaisesti

• Ajokustannukset alenevat

• Huoltokustannukset pienevät

• Lastikapasiteetti lisääntyy

• Lisää ympäristöystävällisyyttä

• Alemmat 
elinkaarikustannukset

• Suurempi nopeus
/lastikapasiteetti

• Taloudellisempi vaihtoehto



Ympäristöystävälliset 

Ultrakeveät  jäissä 

kulkevat joki ja 

sisävesilaivat 

Kotkasta  Eurooppaan ja Venäjälle  


