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1 JOHDANTO 

Tekoälyä on vaikea määritellä tarkasti. Tässä työssä käytettävän tekoälyn määritelmä 

on, että sen tulisi kyetä oppimaan ja muodostamaan annettujen lähtöarvojen avulla uusi 

toimiva kokonaisuus tai useita kokonaisuuksia. Oppimisella tarkoitetaan, että tekoäly 

oppisi aiempien projektien pohjalta tekemään parannuksia uusiin töihin.  

Tekoälyn kiihtyvän kehityksen myötä myös telakka haluaa tutkia mahdollisuuksia 

hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia suunnittelutyössä. Mikäli tekoälyä pystyisi 

hyödyntämään laivanrakennuksen suunnitteluprosessin apuna, se säästäisi merkittävän 

määrän työtunteja ja olisi suuri kilpailuvaltti laivan kustannuksien kannalta.  

Työ on toteutettu Rauma Marine Constructions Oy:n toimeksiannosta. ”Kesällä 2014 

perustettu Rauma Marine Constructions OY (RMC) on raumalainen laivanrakennusyhtiö, 

joka edustaa vahvaa suomalaista laivanrakennusosaamista. RMC on kokoluokassaan 

ainoa kokonaan suomalaisomisteinen laivanrakennusyhtiö, mikä mahdollistaa 

päätöksenteon ja työpaikkojen pysymisen Suomessa.” (www.rmcfinland.fi) 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten laivanrakennuksen perussuunnitteluvaihetta 

voitaisiin kehittää käyttämällä tekoälyä. Tekoälyn pitäisi pystyä annettujen lähtötietojen 

avulla suunnittelemaan ja sovittamaan toivottu kokonaisuus laivaan. Sen pitäisi pystyä 

ottamaan huomioon kaikki mitä koneistosuunnittelijakin, mutta huomattavasti 

pienemmässä ajassa ja ilman inhimillisiä virheitä, joita ihminen saattaisi epähuomiossa 

tehdä.  

Työn alussa pohjustetaan aihetta ja selvitetään lyhyesti, mitä laivan suunnitteluprosessi 

pitää yleisesti sisällään. Samalla selvitetään myös, mitä tekoälyltä vaaditaan 

suunnittelutyökaluna. 

Työn konkreettinen puoli keskittyy koneistopuolen järjestelmään nimeltä 

tyhjennysjärjestelmä (pilssi). Työssä selvitetään, mitä pilssijärjestelmän suunnittelu pitää 

sisällään ja miten tekoäly voisi helpottaa suunnittelutyötä. 
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2 LAIVAN SUUNNITTELU 

Ennen kuin pystytään pohtimaan, mitä tekoälyltä vaaditaan, täytyy tietää, mitä laivan 

suunnitteluprosessi pitää sisällään. Tässä luvussa käsitellään laivan 

suunnitteluprosessia kokonaisuutena, kuitenkin perehtyen tarkemmin laivan koneiston 

suunnitteluun.  

2.1 Laivan suunnittelutyö kokonaisuutena 

Suunnitteluprosessi etenee seuraavasti: konseptisuunnittelu, perussuunnittelu ja 

valmistussuunnittelu. Konseptisuunnittelussa tuotetaan tarvittava aineisto, jotta 

laivasopimus pystytään tekemään. Perussuunnittelu pohjautuu konseptisuunnittelun 

tuottamaan lähtöaineistoon ja perussuunnittelun tavoitteena on jalostaa lähtöaineisto 

niin pitkälle, että laiva pystytään näillä tiedoilla rakentamaan. Suunnittelutyö tapahtuu 

yhteistyössä tilaajan, luokituslaitoksen ja viranomaisten kanssa. Niin saavutetaan tilojen, 

järjestelmien ja rungon sovittaminen yhteen parhaalla ja turvallisimmalla mahdollisella 

tavalla. Tuotetun teknisen aineiston avulla haetaan vielä hyväksynnät tilaajalta, 

luokituslaitokselta ja viranomaisilta suunnitellulle konstruktiolle.  

Suunnittelutyöt jaetaan selkeisiin suunnittelukokonaisuuksiin, jotta töiden koordinointi 

olisi helpompaa. Perinteisesti suunnittelu jaetaan ammattiryhmäkohtaisesti: teräs-, kone-

, varustelu- ja sähkösuunnittelu. Suunnittelutyön jako edellyttää kykyä toimia joustavasti, 

myös tiedonkulku osastojen välillä täytyy olla nopeaa ja selkeää. Nykyaikainen tekniikka 

ja tietokone järjestelmät auttavat välittämään tietoa osastojen välillä saumattomasti. 

Nopea ja saumaton tiedon kulku on avainasemassa laivan suunnittelussa, koska jopa 5 

% laivaprojektiin lasketuista kustannuksista voi koostua pelkästään suunnittelutyöstä ja 

20 % lasketuista työtunneista. (Telakan tietokanta.) 

2.1.1 Lähtötiedot 

Lähtötietoina perussuunnittelussa käytetään sopimusaineistoa liitteineen (laivaerittely), 

sekä määriteltyjen sääntöjen vaatimuksia. Perussuunnittelun alussa tarkistetaan myös 

käytettävä ohjeistus ja tarkennetaan sitä tarvittaessa projektikohtaiseksi. Lisäksi 

käytetään hyödyksi aiempien vastaavien projektien perussuunnittelun kokemuksia, 
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konseptisuunnitteluvaiheessa tuotettuja aineistoja ja selvityksiä sekä 

valmistussuunnittelu- ja tuotantopalautteita.  

2.1.2 Aluesuunnittelu ja tilanvaraus 

Tilasuunnittelun ensimmäinen vaihe alkaa tilojen- ja tilantarpeen määrittelyllä. 

Lähtökohtana tilojen määrittelylle ovat: 

 Tarvittavat tilat 

 Tilojen käyttötarkoitus 

 Tilojen kapasiteetti 

 Tilojen yhteydet 

 Tilojen vastuuosasto/ henkilö 

Näiden perusteella määritellään tilojen koko, muoto ja sijainti. Tarvittaessa mallinnetaan 

kokonaisuudeksi 3D-CAD-ohjelmistolla. 3D-ohjelman käytöllä pystytään minimoimaan 

virheiden mahdollisuudet, varsinkin tilojen varausvaiheessa. (Kuva 1.) 

 

Kuva 1. Esimerkki 3D-mallista laivan putkistoista (Telakan tietokanta) 
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2.1.3 Järjestelmä- ja systeemisuunnittelu 

Järjestelmäsuunnittelun ensimmäinen vaihe alkaa järjestelmien kartoittamisella ja 

määrittelyllä, joille lähtökohtana toimii edellä mainitut (otsikko 2.1.2) lähtötiedot ja 

tilatarkastelun vaatimukset (tilan tehtävät ja sijainti), sekä materiaalitarjoukset, joiden 

perusteella saadaan määriteltyä 

 tarvittavat järjestelmät 

 järjestelmien kuvaus 

 järjestelmien kapasiteetit 

 periaatekaaviot 

 toiminta- ja laiteluettelot. 

Näiden tietojen avulla saadaan kuilu- ja reittivaatimukset, laitteiden sijoitus- ja 

painotiedot, järjestelmien tilavaatimukset (korkeus, muoto ja aukot), ja 

yhteysvaatimukset (kuilut, reitit ja sijainti) runkosuunnittelulle. Myös melu, värähtely, 

akustiikka, redundanttisuus ja turvallisuus täytyy huomioida asianmukaisilla selvityksillä 

ja laskelmilla. 

2.1.4 Muu perussuunnittelu lyhyesti 

Yleisjärjestely 

Yleisjärjestelypiirustusten ylläpitäminen on tärkeää ja siitä vastaa projekti-insinööri. Eri 

osastojen muutosehdotukset toimitetaan projekti-insinöörille, joka selvittää muutosten 

vaikutukset ja vastaa niiden toteuttamisesta. Yleiskuva toimii keskeisenä 

tiedonvälittäjänä perussuunnittelussa (Kuva 2.) 
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Kuva 2. Esimerkki laivan yleisjärjestelykuvasta suunnitteluvaiheessa yläkansista 

(Telakan tietokanta) 

Teorialaskenta 

Laivan runkomäärittelyä (mallia) ylläpidetään jatkuvasti sovittujen tai ehdotettujen 

muutosten vaikutusten selvittämiseksi laivan vakavuuteen, painoon, kapasiteetteihin ja 

reservien tasoon, muutoskustannuksien määrittämiseen tarvittavien pinta-alojen, 

tilavuuksien, muutospainojen ja painopisteen kompensointi-painojen laskemiseksi. 

Hydrodynamiikka 

Hydrodynaamisten ominaisuuksien varmistamiseksi suoritetaan virtaus-, ohjailu- ja 

propulsiolaskelmia. Mallikokeilla testataan rungon muodon ja ulokkeiden 

hydrodynaamisten ja hydrostaattisten ominaisuuksien vastaavuus sopimusarvoihin. 

Lisäksi kokeilla tarkastellaan laivan käyttäytymistä esimerkiksi aallokossa. 

Turvallisuus 

Järjestelmä- ja tilasuunnittelun osana on huomioida turvallisuus laivassa. 

Paloturvallisuus, pelastautuminen ja pakoreitit on määriteltävä ja mitoitettava 

yhteistyössä viranomaisten kanssa siten, että saadaan aikaan kokonaisturvallisuuden ja 

järjestelyjen kannalta toimivat ratkaisut. 
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Materiaalihankinta 

Perussuunnitteluvaiheen oleellinen osa on teknisen tiedon hankkiminen laitetoimittajilta 

ja keskeisten arvojen lukkoon lyöminen aineistojen hyväksyttämiseksi. Osto- ja 

systeemivastaavat ja tekniset käsittelijät suorittavat hankita-aikataulun mukaisesti 

materiaalien kyselyt, käsittelyt, tilaukset ja hyväksyttämiset sopimuksen ehtojen 

mukaisesti. 

2.2 Laivan koneistosuunnittelu 

Laivan suunnittelun apuvälineeksi on kehitetty suunnittelu syklejä kuvaava spiraali, joka 

suunnitteluprosessin aikana kierretään ympäri niin monta kertaa, että tarvittava aineisto 

laivan valmistamiseen on kasassa. Kuva 3. 

Koneistoon liittyvät tehtävät jokaisen kierroksen aikana: 

1. Valitaan kuljetuskoneisto, joka tuottaa tarvittavan tehon 

2. Tarkistetaan kuljetuskoneiston mahtuminen sille varattuun tilaan 

3. Valitaan kuljetuskoneiston vaatimat apulaiteet 

4. Valitaan laivan apukoneistot ja lastinkäsittelylaitteet 

5. Tarkistetaan sähkön- ja lämmönkehityskoneiston tehon riittävyys 

6. Lasketaan kuljetus- ja apukoneiston polttoaineen kulutus 

7. Lasketaan koneiston ja polttoaineen paino ja painopisteen asema. Tarkistetaan 

niiden vastaavuus laskettuun uppouman jakautumaan 

8. Tarkistetaan ympäristövaikutukset (värähtely- ja meluheräte, päästöt) suhteessa 

vaatimuksiin 

9. Tarkistetaan koneiston hoitoon vaadittu miehistönmäärä 

10. Lasketaan koneiston hankintakustannus ja verrataan sitä alakohdittain laadittuun 

kustannusennusteeseen 

11. Tehdään laivan päämittoihin ja yleisjärjestelyyn (ml. osastointijako) koneiston 

mahdollisesti edellyttämät muutokset 
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Kuva 3. Suunnitteluspiraali (Häkkinen 1993). 

”Lisäksi varustamolla on toivomuksia ja näkökohtia, joiden numerollinen ilmaiseminen 

on vaikeampaa. Telakan toivotaan kuitenkin ottavan ne suunnittelussa huomioon. 

Tällaisia ovat käyttökokemuksiin ja varustamon toimintarutiineihin perustuvat 

vaatimukset. Osa luetelluista tehtävistä on helppo suorittaa. Esimerkiksi vaihtoehtoisten 

koneistojen käyttö edellyttää suunnilleen saman miehistömäärän. Useimmiten on 

käytettävissä esikuvalaiva, jonka pääratkaisuja sovelletaan uuden laivan suunnittelussa. 

Esikuvalaivan avulla voidaan päätellä, millaisia muutoksia koneiston tilantarpeeseen ja 

yleisjärjestelyyn aiheutuisi, jos esim. koneiston teho olisi 5 % korkeampi.” (Häkkinen, 

Laivan koneistot, 1993) 

2.2.1 Pilssijärjestelmä 

Laivan tyhjennysjärjestelmä eli pilssijärjestelmä on nimensä mukaisesti putkijärjestelmä, 

joka pumppujen avulla imee ylimääräistä nestettä laivan eri osastoista pitäen ne kuivana. 

Öljyinen pilssivesi pumpataan tankkiin, öljypitoisuuden ollessa alle 15 ppm (parts per 

million) on mahdollista pumpata neste myös mereen. Laivan ollessa 400 GT (Gross 
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tonnage) tai yli, vaaditaan pilssiveden käsittelyä ennen mereen pumppaamista, vaikka 

öljypitoisuus olisi alhainen.  

Tyhjennysjärjestelmälle tulee olla oma ulosajo, ei yhteistä painolastin kanssa. Koska 

avomerellä saa vielä laskea pilssivesiä mereen, öljypitoista vettä jää tyhjennysputkeen. 

Satamassa käytettäessä painolastisysteemiä tämä jäännösvesi aiheuttaa öljyvahingon. 

 

Kuva 4. Yksinkertaistettu kaaviokuva tyhjennysjärjestelmästä (Telakan tietokanta) 

Laivan pilssijärjestelmän suunnittelu ei jätä suunnittelijalle muuta kuin eräitä 

toteutukseen liittyviä vapauksia. Luokituslaitokset ja SOLAS ovat asettaneet suhteellisen 

tiukat säännökset järjestelmän suunnitteluun.  
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2.2.2 Pilssijärjestelmän teoria 

Pilssi tulee järjestää siten, että tyhjennys on mahdollinen kaikista tiloista, jotka saattavat 

täyttyä merivedestä vuodon sattuessa. Poikkeuksia ovat öljy- ja polttoainetankit sekä 

painolasti- ja lastitankit, joiden tyhjennykseen on omat järjestelmät. 

Tyhjennysjärjestelmän on toimittava kaikissa vuotoskenaarioiden aiheuttamissa 

asennoissa. Pilssin pumput ja päälinja on sijoitettava B/5-alueen sisäpuolelle. Mikäli linja 

haarautuu alueen ulkopuolelle, on haaralinjoihin asennettava takaiskuventtiilit. Pilssin 

määrittämiseen tarvittavia laskentakaavoja: 

Kaava 1. Päätyhjennysputken sisähalkaisija vähintään 

 

𝑑1 = 1.68√𝐿 ∗ (𝐵 + 𝐷) + 25 

Jossa, 

L= pituus [m] 

B= leveys [m] 

D= sivukorkeus laipion kanteen [m] 

Päälinjan sisähalkaisija ei saa olla vähemmän, kuin kaavasta saatu arvo.  

 

Kaava 2. Sivuhaarojen sisähalkaisija vähintään 

 

𝑑2 = 2.15√𝑙 ∗ (𝐵 + 𝐷) + 25 

Jossa, 

l= tyhjennettävän vesitiiviin osaston pituus [m] 

B= leveys [m] 

D= sivukorkeus laipion kanteen [m] 
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Sivuhaarojen sisähalkaisija ei saa olla vähemmän kuin kaavasta saatu arvo. 

Sisähalkaisijan tulee olla kuitenkin vähintään Ø 50 mm. Laskuista saatavat läpimitat 

kasvatetaan seuraavaan standardikokoon. Putkiston alipaine ei saa kuitenkaan ylittää 

0.5 bar. 

Käytettävissä putkien seinämävahvuuksien laskuissa on otettava huomioon putken 

valmistustoleranssi, hitsausmenetelmä, mitoituspaine, materiaalin lujuus, ainekohtainen 

korroosiovara sekä taivutussäde. Suurille (yli 250 mm) teräsputkille on 

minimiseinämäpaksuus 6.3 mm ja erikoisesti niiden kulkiessa polttoainetankkien läpi 8.8 

mm.  

Pitkiin osastoihin (> 30 m) tarvitaan toinen imu. Tyhjennysputken päässä olevan imukorin 

(mudbox) tulee olla helposti puhdistettavissa. Imusiivilän reikien koko on 10 … 14 mm.  

”Niihin kohtiin, joissa imuputkien päät liittyvät haaralinjoihin ja haaralinjat vastaavasti 

päälinjaan, on asennettava suljettavat takaiskuventtiilit, jotta vesi ei virtaa ulkopuolelta 

laivaan tai osastosta toiseen. Konehuoneen suurimman pumpun tulee kyetä imemään 

konehuoneen pilssistä takaiskuventtiilin kautta ilman imusiivilää limulinjalla, jonka 

sisäpinta-ala on 2/3 päätyhjennysputken pinta-alasta. Samanaikaisesti on voitava imeä 

muilla tyhjennyspumpuilla toisista osastoista.” (Häkkinen, 1994). 

Luokituslaitoksen sääntöjen mukaan tyhjennyspumppuja tulee olla vähintään kaksi, 

paitsi matkustajalaivoissa kolme. Myös muita joutilaita pumppuja voidaan käyttää, 

esimerkiksi painolasti- tai palopumppua edellyttäen, ettei öljyinen pilssivesi sekoitu 

muihin järjestelmiin.  

Eri laivatyypeissä on eri määrä pumppuja: rahtilaivoissa vähintään kaksi, 

matkustajalaivoissa vähintään 3 ja enintään 4 pumppua. Pumpuista saa yksi olla 

yhdistetty palo- tai painolastipumppu. Pumppujen tulee sijaita eri vesitiiviissä osastoissa.  

Pumpun tilavuusvirran laskenta kaava päälinjan sisähalkaisijaa käyttäen: (Kaava 3.) 

 

Kaava 3. Kaavan 1 mukaan mitoitetun putkiston virtaus oltava 2m/s eli 

𝑉 = 5.75 ∗ 10−3𝑑1 

Jossa, 



17 
 

V= pumpun tuottama tilavuusvirta [m3/h] 

Hätätyhjennys 

Yksi edellä mainituista pumpuista tulee sijaita konetilojen ulkopuolella ja sen 

sähkömoottorin tulee saada jännitesyöttönsä hätätaulusta. 

Lisäksi SOLAS määrittelee konehuoneeseen hätäimulinjan konehuoneen suurimmalla 

pumpulla. Tällainen pumppu on yleensä pääjäähdytysvesipumppu. Imulinjan 

sulkuventtiilin käsipyörä tuotava jatkokaralla tai muulla tavoin 450 mm turkkilevyn 

yläpuolelle. 

Muut tyhjennykset 

Erilaisista pienemmistä tiloista kuten akselitunneleista, peräsinkonehuoneista, 

varastoista yms. saa olla valutustyhjennys osastoon jossa on tyhjennyskaivo. Jos 

valumisputki kulkee vesitiiviin laipion läpi, on putkilinjassa oltava painokuormitettu 

venttiili, eli varmistetaan, että tyhjennyslinja on normaalisti aina kiinni. 

Esim. ketjulokerot voidaan tyhjentää ejektorilla mereen käyttämällä ejektorin 

syöttövetenä palosammutusjärjestelmää. Samoin jätteenpolttokattilan tuhkat voidaan 

tyhjentää mereen ejektorin avulla. 

Pilssivesiseparaattori 

Aluksella, jonka koko on suurempi kuin 400 ton, tulee olla pilssivesiseparaattori. Sitä 

pienemmillä aluksilla riittää tankki öljyisen veden keräilyä varten. 

Pilssivesiseparaattorista ulos menevän veden öljypitoisuutta tarkkaillaan automaattisesti 

IMO:n hyväksymällä mittausanturilla. Öljypitoisuuden tulee olla nykyisten sääntöjen 

mukaan alle 15 ppm (parts per million). Myös 10 ppm voi olla rajana joidenkin 

lippuvaltioiden omissa määräyksissä. 

Uusimman Itämeren säännön mukaan autokansilta tulevat tyhjennyskaivot ja niiden 

putkilinjat on vedettävä erilliseen lastialueen tyhjennysvesien tankkiin, josta pilssivedet 

voidaan tarkastuksen jälkeen joko pumpata mereen tai mahdollisesti saastunut vesi 

pumpattava rannalla oleviin säiliöihin. Erikseen on vielä oltava vaarallisen lastin alueelta 

omat tyhjennyslinjat omaan erilliseen tankkiin. 

Pumpun kapasiteetti riippuu linjan halkaisijasta. Kun halkaisija tiedetään, voidaan 

pumpun kapasiteetti laske kaavalla: 
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Kaava 4. Pumpun kapasiteetti 

𝑄 =
5.75𝑑2

103
 

Jossa; 

Q= pumpun kapasiteetti [m3/h] 

d= linjan halkaisija [mm] 

 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä luokituslaitoksen sääntöjen mukaan 

mitoitetuista pumpuista linjan halkaisijaan nähden: 

Taulukko 1. Pumpun mitoitus (Telakan tietokannasta) 

 

Tarkemmassa pumppujen tarkastelussa tarvitaan toimittajalta erinäisiä 

pumppukäyrästöjä, joista määritellään erilaisten pumppujen soveltuvuus tarkoitukseen. 

Alla esimerkki pumpun mitoituskäyrästä. Y-akselilla ylemmässä käyrästössä pumpun 

nostokorkeus ja X-akselilla tuotto. Näitä kahta pumpun ominaisuutta vertaamalle 

saadaan valittua tarkoitukseen soveltuva pumppu. 
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Kuvio 1. Tyypillinen suorituskyky kuvio keskipakopumpulle (Telakan tietokanta) 

Liite 1. esittää erityyppisiä pumppuja. Tyhjennysjärjestelmälle yleisin pumppu on 

keskipakopumppu, muita vaihtoehtoja tarkoitukseen ovat mäntäpumppu tai 

epäkeskoruuvipumppu (ns. Mohno-pumppu). Kaikissa pumpuissa tulisi olla itseimulaite, 

joka imee ilman pois putkistosta. 

Mohno-pumpussa epäkeskeinen haponkestävä suurinousuinen ruuvi pyörii 

kumiholkissa. Mikäli käynnistystilanteessa pumpussa ei ole vettä, kumi vaurioituu alle 

minuutissa. Tämä pumpputyyppi edellyttääkin jatkuvaa siemenveden syöttöä 

pumppupesään, joka taas lisää automatiikkaa, josta taas seuraa lisää mahdollisia 

vikakohteita.  Mohno-pumppu on tapauskohtaisesti kuitenkin pilssin tyhjennykseen 

sopivampi, koska pilssissä ei yleensä ole pelkkää vettä. Pilssistä pumpattava öljyinen 

neste on viskoosiltaan korkeampaa, eli normaali keskipakopumppu rasittuu 

pumppauksesta tavallista enemmän eikä enää toimi suunnitellulla tavalla.  
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Nostokorkeus on pumpun nesteeseen siirtämä mekaaninen työ nesteen painoyksikköä 

kohti. Nostokorkeudelle H voidaan kirjoittaa Bernoullin yhtälö: 

 

Kaava 5. Bernoullin yhtälö 

𝐻 = 𝑍 +
𝑝𝑝 − 𝑝𝑖
𝜌𝑔

+
𝑣𝑝
2 − 𝑣𝑖

2

2𝑔
 

 

”Kaavassa pp ja pi tarkoittavat nesteen painetta imu- ja painelaipoissa ja vp ja vi 

virtausnopeuksia vastaavissa paikoissa. 𝜌 on nesteen tiheys ja g maan vetovoiman 

kiihtyvyys. Luettaessa pumpun yhteydessä olevia painemittareita on otettava huomioon 

niiden sijainnin ero korkeus-suunnassa = Z. Kaavan mukaan häviöttömässä 

virtauksessa erimuotoisten energioiden summa on vakio.” (Häkkinen, Laivan koneistot, 

1993) 

2.2.3 Kavitaatio 

Kavitaatio on höyrykuplien syntymistä ja iskumaista kokoonpainumista. Hauraita aineita 

tämä reaktio kuluttaa nopeasti. Höyrykuplat syntyvät, kun nesteen staattinen paine 

laskee samaksi kuin nesteen höyrynpaine samassa lämpötilassa. Bernoullin yhtälön 

mukaisesti (kaava 5) paineen lasku voi johtua virtausnopeuden muutoksista. Virtaus vie 

nämä kuplat mukanaan ja kun paine jälleen kohoaa, ne häviävät iskunomaisesti. Tämä 

tapahtuu erittäin suurella nopeudella ja saatta tuottaa jopa 1010 bar paineaaltoja. 

Keskipakopumpuissa kavitaatiota esiintyy erityisesti juoksupyörissä, jossa 

virtausnopeus kasvaa. Höyrykuplat tiivistyvät matkalla ulkokehälle, joten kavitaatio 

näkyy ulkokehällä voimakkaimpana. Pumpuille on otettu käyttöön käsite NPSH-arvo 

(englanniksi net positive suction head), joka kertoo, paljonko kokonaispainekorkeuden 

on vähintään oltava imulaipan keskellä nesteen höyrynpainetta korkeampi, jotta pumppu 

toimii ominaiskäyrän mukaisesti. Seuraava yhtälö (kaava 6) pätee tarkasti vain, jos 

pumpun ja juoksupyörän keskiviivat ovat samalla korkeudella. Mikäli pumpun imuyhde 

on juoksupyörää alempana, vähennetään korkeusero yhtälön oikeasta puolesta. 

(Häkkinen, Laivan koneistot, 1993) 
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NPSHp noudattaa likimain yhtälöä: 

Kaava 6. NPSH yhtälö 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑝 = (
𝑝𝑖 + 𝑝𝑏
𝜌𝑔

+
𝑣𝑖
2

2𝑔
−
𝑃𝐷
𝜌𝑔

+ 𝑍) 

 

Jossa; 

pi= nesteen paine imulaipassa 

pb= ulkoilman paine 

PD= nesteen absoluuttinen höyrynpaine 

Z= pumpun imuyhteen ja juoksupyörän imuaukkojen korkeuksien ero 

NPSH arvo tulisi aina tarkastaa kun: 

 aina kun epäilee ettei imukorkeus riitä 

 vedellä lämpötilaa yli 50C 

 korkeaviskoosinen pumpattava neste 
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3 TEKOÄLY 

”Tekoäly (artificial intelligence, AI) tarkoittaa koneen kykyä jäljitellä ja oppia inhimillistä 

päättelyä. Käytännössä kyse on oppivasta ennakointi- ja päättelyohjelmistoista, jotka 

kykenevät automatisoimaan päätöksentekoa ja antamaan suosituksia.” (Paajanen, 2018). 

Edellä yksi määritelmä tekoälystä. Näitä määritelmiä on erilaisia melkein yhtä paljon kuin 

aiheesta on kirjoitettu teoksia, mutta tietyt asiat toistuvat melkein kaikissa: tekoäly on 

oppiva tietokone, joka kykenee tekemään vähintään ihmisälyn tasoisia tehtäviä murto-

osa ajassa. VTT:n artikkelissa oli hyvin ilmaistu tutkijoiden mielipide tekoälystä, ja sen 

määritelmästä: ”Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat 

toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Alan johtavat tutkijat, Nils J. 

Nilsson, Stuart Russel ja Peter Norvig, korostavat määritelmissään tekoälyn 

toiminnallisia ominaisuuksia. Heitä mukaillen voimme käyttää yllä olevaa määritelmää. 

Se on tarkoituksellisesti väljä, sillä tekoäly pakenee koko ajan määrittelyä: kun tutkimus 

tuottaa teknologisen ratkaisun johonkin tarpeeseen, sitä ei enää pidetä tekoälynä. 

Tämän paradoksin (AI effect, odd paradox) havainnollistaa seuraava lause: ”Tekoäly on 

sitä, mitä ei vielä pystytä ohjelmoimaan tietokoneelle.”.” (VTT, 2018.) 

3.1 Tekoälyn eri asteet 

Kuvassa 5 on Timo Haanpään esitelmästä havainnollistava kuva tekoälyn kehityksestä. 

Siinä niin sanottu vahva tekoäly on vasta tulevaisuutta. Monet tutkijat ja tiedemiehet ovat 

spekuloineet kauhukuvia mitä tapahtuu, kun tekoäly saavuttaa oman tietoisuuden ja 

nousee ihmisen yläpuolelle. Tämänkaltaista ei vielä kuitenkaan ole tapahtumassa vielä 

pitkään aikaan, vaikka tekoäly kehittyykin kovaa vauhtia. Tähän mennessä 

saavutettuihin tekoälyn ”läpimurtoihin” voidaan sanoa olevan takana niin sanottu heikko 
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tekoäly, joka siis toimii vain rajoitetuissa tehtävissä. Tämän heikon tekoälyn taustalla ei 

kuitenkaan ole tietoinen tai ymmärrystä oman alansa ulkopuolelta omaava kone.  

Kuva 5. Timo Haanpään seminaariesityksen näkemys tekoälyn eri vaiheista. (Haanpää, 
2018) 

”Laajan ymmärryksen ja ihmisen kaltaisen tietoisuuden omaava ns. vahva tekoäly tuntuu 

edelleen pakenevan tutkijoiden pyrkimyksiä. Tähän liittyy paradoksi: kun jotain asiaa ei 

vielä pystytä tietokoneiden ja ohjelmistojen avulla tekemään ja sen saavuttaminen tuntuu 

lähes mahdottomalta, sen toteuttamisen arvellaan vaativan tekoälyä. Kun asia on 

toteutettu, kyseessä ei olekaan enää ”tekoäly” vaan toteutus onkin kokoelma tilastollisia 

ja muita – yleensä jo vuosikymmeniä tunnettuja – menetelmiä ja algoritmeja. 

Ajatellaanpa vaikka Googlen hakukoneen kaltaista palvelua 1980-luvun alun 

perspektiivistä tai hyvin toimivaa puheentunnistusta. 30 vuotta sitten nämä palvelut 

näyttivät vaativan todellista tekoälyä, mutta niiden takana onkin PageRank-algoritmi ja 

sen uudet versiot, tilastotiedettä ja valtavasti kasvanut tiedonsiirto ja -

käsittelykapasiteetti.” (VTT, 2018). 
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3.2 Koneoppiminen 

”Koneoppiminen tarkoittaa tilannetta, jossa kone oppii toistuvista tapahtumista ilman, 

että ihminen erikseen opettaa sitä. Koneoppiminen on alueena huomattavasti kapeampi 

ja selkeämpi kuin tekoäly. Koneoppimisella pyritään automatisoimaan tiedon tulkintaa ja 

laajentamaan koneen havainnointikykyä monimutkaisten algoritmien avulla - perinteisen 

raja-arvoihin tukeutuvan mallin sijasta.” (Seikku, 2018). 

”Koneoppiminen (Machine learning) on keinoälyn yksi osa-alue, joka nousi suuremman 

yleisön tietoisuuteen jo 1950-luvun lopulla, joten kovin uudeksi ilmiöksi sitä ei voi enää 

kutsua, vaikka koneoppiminen tekeekin ns. uutta tulemistaan. Koneoppimisen pioneeri 

Arthur Samuel määritteli sen olevan tietokoneiden kyky oppia asioita ilman, että niitä on 

koodattu tekemään kyseisiä toimintoja. Nykyään hyviä esimerkkejä koneoppimisen 

sovelluskohteista ovat hakukoneet, puheentunnistus, konenäkö sekä raakadatasta ja 

analyyseistä rakennetut ennustavat työkalut. Yrityksillä on siis into kerätä dataa, mutta 

sen hyödyntäminen jää usein puolitiehen. Koneoppiminen tarjoaa tähän tehokkaan 

ratkaisun niille, jotka haluavat olla kehityksen aallonharjalla ja kehittää uutta 

osaamista.”(Jäppinen, 2017). 

Koneoppiminen siis tarkoittaa että kone oppii jo tehdystä työstä eikä toista samoja 

virheitä enään uudestaan. Se toistaa annettua tehtävää tai mahdollisia skenaarioita ja 

valitsee toistojen pohjalta mikä on paras mahdollinen lopputulema.  
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4 CASE PILSSIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

Tässä kappaleessa läpikäydään esimerkkinä toimivan kuvitteellisen uudisrakennelaivan 

pilssijärjestelmän suunnittelu. Lopuksi vielä mietitään mitä tässä prosessissa olisi 

mahdollista kehittää tekoälyä käyttäen, sekä mitä konkreettista hyötyä siitä olisi.  

4.1 Esimerkin yhteenveto 

Esimerkkinä voisi ajatella, että telakka saa tilauksen uudesta autolautasta. Laivan 

päämitat voisivat olla:  

L= 158m 

Lpp= 144.8m 

B= 24.5m 

Bwl= 23.5m 

D= 5.7m 

Dlaipiokansi= 8.5m 

Näiden päämittojen mukaan pystymme aloittamaan pilssijärjestelmän suunnittelun. 

Laivaa pitää miettiä kokonaisuutena, vaikka en kaikkia tiloja tai mittoja tässä esimerkissä 

määrittele. Joissain laskuissa käytän referenssi arvoja vanhoista laivaprojekteista, jotka 

ovat lähellä esimerkin päämittoja.  

4.2 Pilssijärjestelmän suunnittelu 

Suunnittelu työ alkaa laivan päämittojen määrittelystä, jonka mukaan mitoitetaan 

tyhjennysjärjestelmän päälinjan ja sivulinjojen koko käyttäen teoria osuudessa annettuja 

kaavoja.  

 

Päälinjan sisähalkaisija (kaava 1): 
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𝑑1 = 1.68√𝐿 ∗ (𝐵 + 𝐷) + 25 

 

eli (laskuissa käytetään laivan vesiviivan pituutta): 

 

𝑑1 = 1.68√144.8 ∗ (24.5 + 8.5) + 25 

𝑑1 ≈ 141.1𝑚𝑚 

 

Standardeissa lähimpänä ylöspäin pyöristettynä on DN 150 putki, jonka sisähalkaisija on 

158.3mm.  

Sivuhaarojen sisähalkaisija (kaava 2): 

 

𝑑2 = 2.15√𝑙 ∗ (𝐵 + 𝐷) + 25 

 

Oletetaan että konehuone on 12.8m pitkä osasto, jolloin: 

 

𝑑2 = 2.15√12.8 ∗ (24.5 + 8.5) + 25 

𝑑2 ≈ 69.2 

 

Valitaan taas standardeista lähimpänä oleva putki, joka on DN 80 (sisähalkaisija 

79.9mm). Tämä laskutoimitus (kaava 2) siis tehdään jokaiselle tyhjennettävälle osastolle 

erikseen. Koska olen tehnyt rajauksen koskemaan pelkkää pilssijärjestelmää, en 

esimerkissä määritä laivan kaikkia tiloja erikseen.  



27 
 

Kun putkiston koko on selvillä, valitaan järjestelmälle oikean kokoiset pumput, jotka 

tuottavat tarvittavan imukapasiteetin.  

 

Lasketaan pumpun kapasiteetti kaavalla 4: 

 

𝑄 =
5.75𝑑2

103
 

 

𝑄 =
5.75 ∗ 141. 12

103
→ 𝑄 = 114.48

𝑚3

ℎ
 

 

Tämän kapasiteetin avulla toimittajalta saadaan pumppu vaihtoehdot ja mikäli pumpun 

valinta tuottaa vaikeuksia, voi jatkaa laskentaa juuri oikean pumpun löytämiseksi (kaavat 

5 ja 6). 

4.3 Tekoälyn hyödyt ja toimitatapa 

Tekoäly pohjautuisi laajaan kirjastoon, josta se osaisi materiaalistandardeja, luokan 

suunnittelusääntöjä ja suunnittelijan syöttämiä projektikohtaisia lähtötietoja käyttäen 

muodostaa vaihtoehtoja kokonaisuudesta. Tämän jälkeen se vertailisi vaihtoehtoja 

aiempiin projekteihin ja niiden takuukorjauksiin. Näiden pohjalta tekoäly antaisi erilaisia 

vaihtoehtoja kokonaisuuden toteuttamiseksi, esimerkiksi halvin ratkaisu verrattuna 

kestävimpään tai vaikeammin toteutettavaan. 

Suurimpana hyötynä tekoälyn käytöstä voidaan pitää rahallista säästöä. Mikäli tekoäly 

saataisiin toimimaan saumattomasti suunnittelun apuvälineenä, joka itsenäisesti hoitaisi 

järjestelmien reititykset sekä määrittelyn, olisi suunnittelutuntien väheneminen 

merkittävä. Kuten jo aikaisemmin on mainittu: jopa 5% laivaprojektin hinnasta ja 20% 

lasketuista työtunneista voi koostua pelkästään suunnittelutyöstä. Arvioitu säästö 

työtunneissa on jopa 90% mikäli tekoäly kykenisi korvaamaan systeemisuunnittelijan, 

jolloin ihmisen tehtäväksi jäisi syöttää lähtötiedot ja tarkastaa lopputulos. Myös 

inhimilliset virheet suunnittelutyön aikana vähenisivät. 
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Mikäli tekoälyä käyttämällä saadaan suunnittelutunteja pudotettua vaikkapa puolella, 

tarkoittaa tämä selvää kilpailuetua. Mitä halvemmalla laiva pystytään toteuttamaan, sen 

enemmän tilauksia telakka saa. Suunnittelutuntien puolittuessa myös laivan 

läpimenoaika pienenee, joka myöskin on kilpailuetu.  

4.4 Tekoälyn käyttö ja vaatimukset 

Tieteellisempi tulkinta tekoälylle useimmiten on itsetietoisuuden saavuttanut tietokone, 

joka kykenee oppimaan uusia asioita ilman, että ihminen opettaa sitä. Juuri 

tämänkaltaista tekoälyä suunnittelun apuvälineeksi tarvitaan. Järjestelmä joka tukeutuu 

massiiviseen tietopankkiin ja pystyisi itsenäisesti pelkkien lähtötietojen perusteella 

poimimaan tarvittavan aineiston tietopankista kokonaisuuden saavuttamiseksi. 

Oppiminen järjestelmälle tulisi esille erityisesti kokemuspohjaisen tiedon käsittelyssä. 

Esimerkiksi jos edellisen projektin pilssivesijärjestelmän putkistot ruostuivat kahden 

vuoden jälkeen, olisi järjestelmän pystyttävä karsimaan kyseinen materiaali seuraavasta 

projektista pois.  

Tämänhetkiset sovellukset pystyvät nojautumaan esimerkiksi materiaalien standardeihin 

ja luomaan piirrustuksille materiaaliluetteloita ja kustannusarvioita, mutta ihmisen täytyy 

yhä tehdä suunnittelutyö, joka on prosessin kallein ja aikaavievin osa. Nykyaikaiset 

sovellukset pyrkivät kehittymään tekoälyn kaltaisiksi, autonomisesti työskenteleviksi 

ohjelmiksi, joten on hyvin todennäköistä että työn käsittelemä tekoäly saavutetaan jo 

olemassa olevien suunnittelusovelluksien avulla. Se ei kuitenkaan ole vielä 

ajankohtaista. 

Konseptisuunnittelun aikana niin sanotuista tikkukaavioista voisi saada tekoälyn avulla 

suuntaa antavia paino ja hintatietoja, jotka pohjautuisivat aiempiin samankaltaisiin 

projekteihin. Kun perussuunnittelu alkaa, osaisi tekoäly itsenäisesti tarkentaa projektista 

saatavia arvioita aina projektin loppuvaiheille asti. Lopputuloksena olisi tekoälyn 

suunnittelema järjestelmä, tarkistusta vaille valmiina, osaluetteloineen ja 

materiaalitietoineen valmiiksi reititettynä 3-D malliin.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET TEKOÄLYN KÄYTÖSTÄ 

Tällä hetkellä ihmiset ovat monella osa-alueella tietokoneita etevämpiä ja parempia. 

Ihmisen saapuessa tuntemattomaan paikkaan, hän ryhtyy välittömästi suunnittelemaan 

seuraavia liikkeitä ja toimia. Samaan eivät tällä hetkellä tekoälyllä varustetut itsenäiset 

järjestelmät pysty. (Ertel, 2011) Vaikka tekoälyä kehitetään huimaa vauhtia nykypäivänä, 

itseajatteleva suunnittelutyökalu ei ole vielä kuitenkaan tätä päivää.  

Valmistelevia toimenpiteitä voidaan kuitenkin jo suunnitella. Koska tulevaisuuden 

järjestelmä tulee perustumaan laajaan tietopankkiin, olisi hyvä ryhtyä keräämään dataa, 

sekä miettiä mikä tieto on tarpeellista tämänkaltaiselle sovellukselle.  

Suunnittelun apuvälineeksi on kuitenkin jo olemassa kapealla tekoälyllä varustettu 

ohjelma, joka perustuu täysin ihmisen antamiin parametreihin. Se pystyy lisäämään ja 

poistamaan sille määritettyä putkea kaaviokuvan pohjalta tarvittavan määrän. 

Kuitenkaan se ei osaa miettiä reitityksiä ja läpivientejä tai esimerkiksi lisäämään 

tarvittavia laippoja putkiin. Tämä ei siis kuitenkaan ole itseajatteleva ja 

ongelmanratkaisuun pystyvä ohjelma, jota suunnittelun apuvälineeksi halutaan. 
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Pumppu tyypit  
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