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Miten tavallisesta veneestä tehdään sähkövene? 
 

Oletko pohtinut sähköveneen hankintaa? Uudet sähköveneet ovat vielä kalliita 
ja valikoimat vähäiset. Onneksi uuden sähköveneen vaihtoehtona on 
polttomoottorin vaihtaminen sähkömoottoriksi eli sähkökonversio. 
Sähkökonversiossa kustannukset, ovat murto-osa uuden sähköveneen 
hinnasta ja lopputuloksena omasta veneestä saadaan hiljainen, helposti 
käsiteltävä ja ympäristöystävällinen, jonka käyttökustannukset ovat 
minimaaliset. 

Tässä artikkelissa kerromme, miten sähkökonversio tehdään. Käymme läpi veneiden 
omistajia askarruttavia kysymyksiä ja niihin erilaisia ratkaisuja. Toivomme, että 
tutustuttuasi niihin, olet entistä vakuuttuneempi siitä, että sähköveneily on myös 
sinun valintasi. Tuotteisiimme ja niiden teknisiin ominaisuuksiin voit tutustua 
verkkokaupassamme. Tarjoamme myös suositun ilmaisen konsultaation, jonka voit 
pyytää alla olevasta linkistä 

Verkkokauppaamme tästä linkistä 

 

Tilaa ilmainen sähköistyskonsultaatio tästä 

 

 

https://www.electricmarine.fi/shop/
https://www.electricmarine.fi/tilaa-ilmainen-konsultaatio-veneen-konvertoimiseksi-sahkoveneeksi/
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Veneilyn tulevaisuus on sähköinen 
Oikean valinnan tekeminen 
Joudunko muuttamaan veneilytottumuksiani, jos konvertoin veneeni 
sähkökäyttöiseksi? Mitä tapahtuu veneeni nopeudelle, pääsenkö sähkökäyttöisellä 
veneellä yhtä kauas kuin vanhalla moottorilla?  

Me Electric Marinessa tarjoamme apuamme ja autamme veneen omistajaa 
valitsemaan hänen tarpeisiin soveltuvan järjestelmän. Kerromme sinulle realistisesti 
ja selkeästi eri vaihtoehdot ja kerromme myös pettymysten välttämiseksi sen, 
milloin ei ole ehkä hyvä idea valita käyttövoimaksi sähköä. Meiltä saat tuotteet alan 
johtavilta valmistajilta, joilla on vuosikausien ja lukuisten toimitettujen tuotteiden 
kokemus sähköveneilystä. Suunnittelemme ja tarvittaessa myös asennamme 
järjestelmän, jolloin omistajan tehtäväksi jää nauttia huolettomasta ja 
ympäristöystävällisestä veneilystä.  

Ota yhteyttä jo tänään ja selvitä, onko sähköinen käyttövoima sinulle sopivin 
ratkaisu. Electric Marinella on vuosien kokemus kaikenkokoisista veneistä, ja 
suoritamme järjestelmien suunnittelun, asennuksen ja huoltopalvelut asiakkaan 
toivomusten mukaisesti. 

 

Mikä muuttuu, jos muutan veneeni sähkökäyttöiseksi?  
Aivan ensimmäiseksi, kun sähköveneellä lähdetään ajamaan, huomaat kaksi asiaa. 
Veneen ääni ja tuoksumaailma on täysin muuttunut, polttoaineen ja pakokaasujen 
hajua ei ole ja oikein valittu sähkömoottoriratkaisu ei pidä juuri minkäänlaista ääntä. 
Äänetön ja hajuton veneily on mahdollista myös moottorilla ajaen. 

Veneilykokemus 
Veneilykokemus muuttuu myös käsiteltävyyden osalta. Operointi on erittäin 
helppoa, koska sähkömoottori toimii portaattomasti. Potkuri saadaan pyörimään 
todella hitaasti ja kun tehoa tarvitaan, sähkömoottori reagoi todella nopeasti ja 
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potkurille saadaan täysi vääntömomentti sekunnin osissa. Samoin suunnanvaihto 
tapahtuu nopeasti ja portaattomasti, koska vaihdetta ei tarvitse vaihtaa. Tällä on 
suuri merkitys vaikkapa ajettaessa satamaan tai laituriin kovassa tuulessa. 
Käyttömukavuus on omaa luokkaansa, verrattuna vaikkapa perinteiseen 
dieselmoottoriin. Käyttömukavuuteen voidaan myös lisätä perinteisen 
polttoainetankkauksen poisjääminen. Sähköveneen akut täytyy tietysti ladata ja 
lataaminen on mahdollista siellä, missä on sähköä saatavilla. Huoltoasemaa ei siis 
tarvitse etsiä, vaan lataaminen voidaan tehdä omassa laiturissa, vierasvenelaiturissa 
tai vaikkapa kotona.  

Käyttö- ja huoltokustannukset 
Käyttö- ja huoltokustannukset ovat murto-osa perinteisen polttomoottoriveneen 
kustannuksista. Sähköveneellä ajaminen on halpaa. Lataus aurinkopaneeleilla, 
tuulivoimalla tai potkurin avulla pienentävät sähkölaskun osuutta. Tällöin veneilijä 
maksaa vain niistä kilowateista, jotka ladataan valtakunnan verkosta. 
Polttomoottoreissa on öljynvaihdot, suodattimet, hihnat, impellerit ja paljon muita 
huoltokohteita, joita sähkömoottorissa ei ole laisinkaan. Sähköveneilijät säästävät 
merkittäviä summia rahaa joka vuosi säästyneinä käyttö ja huoltokustannuksina.  
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Voiko minun veneeni sähköistää? 
 
Onko sähkömoottori sitten paras ratkaisu sinun veneeseesi? 
Sähköveneiden historia ulottuu lähes 200 vuoden taakse. Ensimmäinen sähkövene 
rakennettiin tiettävästi 1839.Tästä lähtökohdasta ajatellen kaikentyyppiset veneet 
voidaan sähköistää. Sähkö soveltuu veneen käyttövoimaksi siinä kuin bensiini tai 
dieselöljykin. Veneen omistajana joudut pohtimaan, mikä on paras ratkaisu juuri 
sinulle. Jos ajatellaan asiaa suoraviivaisesti, voitaisiin ajatella, että on kaksi 
veneryhmää, joissa siirtyminen polttomoottorikäyttöisestä moottorista 
sähkömoottoriin on helppo päätös. Nämä ovat soutuveneet ja purjeveneet. 
Kummassakin venetyypissä polttomoottorin vaihtaminen sähkömoottoriin 
pelkästään parantaa veneen ominaisuuksia ja helpottaa veneilijän arkea. 
Molemmissa venetyypeissä varsinainen eteenpäin vievä tekniikka perustuu joko 
lihasvoimaan tai tuuleen ja moottoria tarvitaan helpottamaan veneen käsittelyä.  
Moottoriveneilijä on tässä sitten eri asemassa, koska vene ei ilman moottorivoimaa 
kulje. Näin suoraviivaisesti asiaa ei kuitenkaan voi ajatella. Purjeveneilijänkin on 
päästävä eteenpäin, jos sattuu pläkä tai satamaan pitää päästä huonommassakin 
säässä ja soutuveneilijän lihasvoima saattaa vastatuulessa joutua koville.  

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? 
Helpoin ratkaisu on pyytää meiltä Electric Marinesta, ilmainen 
sähkövenekonsultaatio. Teemme ehdotuksen veneesi ja veneilytottumuksiesi 
perusteella sopivasta konversiojärjestelmästä. Tästä artikkelista saat myös kattavan 
tietopaketin ja voit myös itse suunnitella järjestelmän. Sähköveneilijän kohdalla, 
olipa se sitten soutuvene, purjevene tai moottorivene, prosessi lähtee siitä, että 
mietitään miten ja missä akuston voi ladata. Tämä on olennaisin asia, joka määrittää 
hyvin pitkälle sen, onko sähkökonversio järkevää ja paljonko se tulee maksamaan. 
Miksi lataus sitten on olennaista? Koska aivan kuten polttomoottorikäyttöisessä 
veneessäkin, energia, jota tarvitaan moottorilla ajamiseen, on kuljetettava mukana. 
Sähköä on hankala kantaa veneeseen. Isompi moottori, pidempi matka tai suurempi 
nopeus kuluttaa enemmän energiaa ja jos latauspistettä ei ole lähimaillakaan, niin 
silloin energiavaraston on oltava suurempi. Latausmahdollisuuksia tulee olemaan 
tulevina vuosina entistä enemmän samaan tyyliin kuin sähköautojen latauspisteitä, 
joskin vielä artikkelin kirjoitushetkellä julkisia latauspisteitä ei kovin montaa löydy. 
Latausmenetelmiin kannattaa käyttää riittävästi pohdintaa, koska sillä voidaan 
vaikuttaa tarvittavaan akkukapasiteettiin ja sitä kautta sähkökonversion 
kustannuksia voi saada merkittävästi alennettua.   

Suunnittelun perusteita 
Kuinka suuren moottorin tarvitsen ja kuinka paljon akkukapasiteettia on riittävästi? 
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Nämä kysymykset tulevat ensimmäisenä mieleen ja niihin ei ole mahdollista antaa 
tarkkaa vastausta ilman tarkempaa suunnittelua. Tässä kuitenkin suuntaa antavia 
arvoja uppoumarunkoisen veneen suunnittelun pohjaksi. Tarkemmat arviot vaativat 
veneen ominaisuuksien perusteella tehtävää laskelmaa. 

-Sähkömoottorin 1 kW teho vastaa 2–3 polttomoottorin hevosvoimaa.  

-Käytettävissä olevaa akkukapasiteettia on oltava minimissään vähintään moottorin 
tehon verran. Suositeltavampaa on olla vähintään 2 x moottorin teho kilowatteina 

-Akkujen käytettävissä oleva kapasiteetti toiminta-ajan suhteen on noin 5–9 kWh 
per uppoumatonni. 

 

Miten sähkökonversio tehdään? 
Electric Marinen konversioratkaisuissa tarjoamme aina kokonaisratkaisun, joka 
räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja se sisältää kaikki tarvittavat 
komponentit konversion tekemiseen.  

1. Suunnitteluvaihe. Konvertoitavan veneen tekniset tiedot kootaan ylös ja 
omistajan kanssa keskustellaan mitkä ovat tavoitteet ja budjetti. Tässä 
vaiheessa on tärkeää, että asiakas saa riittävästi taustatietoa sähkömoottorin 
eroavaisuuksista polttomoottoriin verrattuna. Taustatietoa saa vaikkapa 
lukemalla tämän artikkelin. Suunnittelussa tehdään analyysi veneen 
nykytilanteesta ja siitä miten erityyppiset sähköistysratkaisut muuttavat 
veneen ominaisuuksia. Erityisesti kun kootaan yhteen sähköistysratkaisun 
kustannuksia, verrattuna polttomoottoriin, on tärkeää ottaa vertailuun 
mukaan myös pidemmän ajan kustannukset kuten huolto ja 
polttoainekustannukset.  Kun sopiva ratkaisu löytyy, tehdään 
asennussuunnitelma. 

2. Asennussuunnitelma tehdään veneessä olevien komponenttien 
tarkastamisella ja niistä tehdään listaus, jonka perusteella tiedetään mitä 
komponentteja veneestä poistetaan konversion aikana. Olemassa olevista 
komponenteista voidaan tarpeen mukaan hyödyntää esimerkiksi moottorin 
asennusalusta tai sen perusteella voidaan valmistaa uusi kiinnitysjalusta. 
Esimerkiksi, E-Tech konversioratkaisussa mittojen mukaan moottorin tehtävät 
asennuskiinnikkeet kuuluvat paketin sisältöön. Uusien komponenttien kuten 
kontrollerin, akkujen ym. asennuspaikat suunnitellaan valmiiksi, johtojen ja 
kaapeleiden mitoitus ja reititys mietitään valmiiksi.   

Konversion vaiheet suunnitteluvaiheet jälkeen käsittelevät mekaanista 
asennustyötä, joka tehdään itse veneeseen.  
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3. Veneen telakointipaikka mietitään tehtävää työtä varten. Paikalla on hyvä olla 
vesi ja sähköliitäntä sekä kesäaikana katettu suoja. Talviaikana tarvitaan 
lämmin tila.  

4. Purkutyössä veneestä poistetaan suunnitelman mukaiset komponentit ja 
asennustila puhdistetaan öljystä ja muusta liasta. Tämän jälkeen 
asennuskohde tarkastetaan, jotta voidaan varmistua siitä, ettei veneessä ole 
vaurioita tai muita ongelmia jotka voisivat aiheuttaa ongelmia konversion 
jälkeen. Purkutyö kestää kohteesta riippuen 1–3 päivää. 

5. Asennus aloitetaan aina varmistamalla, että etukäteen tehty 
asennussuunnitelma ja komponentit ovat suunnitelman mukaiset. Mikäli 
poikkeamia löytyy, täytyy suunnitelma miettiä uudelleen ennen asennuksen 
aloittamista, ettei asennuksen edetessä törmätä ongelmiin, joita on hankala 
ratkaista. Tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi laipioiden läpiviennit ym.  

6. Asennustyö tehdään asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä, jolloin 
työ etenee nopeasti. Erityisesti kun asennuskohde on tiloiltaan ahdas, 
asennusjärjestyksen merkitys korostuu. Sähkökonversio komponenttien 
asennus on suoraviivaista ja esimerkiksi E-Tech konversioratkaisuissa on aina 
mukana asennusohjeet eri komponenteille. Asennuksen kestoaika riippuu 
veneen koosta ja tarkkaa aikamäärettä voi olla hankala arvioida. 
Keskikokoisen 6–9 metrisen akselivetoisen veneen asennustyöhön kuluu 
arviolta 3–5 työpäivää. Mikäli veneeseen joudutaan tekemää laajasti 
muutostöitä kuten laminointia, läpivientien tekoa, akkutelineiden tekoa ym. 
näistä koituu tyypillisesti muutama ylimääräinen työpäivä.  

7. Viimeistelyvaiheessa veneen komponentit testataan, moottorin ohjainlaitteen 
parametrisointi tehdään ja akuston valvontajärjestelmä tarkastetaan. Tämän 
jälkeen vene voidaan laskea vesille. Viimeistelyyn kuluu muutamasta tunnista 
yhteen työpäivää.  

 

Erilaisia venetyyppejä ja niihin soveltuvia sähköistysratkaisuja 
Millainen vene sinulla on? 
Uppoumarunko, puoliliukuva, plaanaava, katamaraani. Seuraavassa osiossa 
esittelemme esimerkkejä eri runkotyyppien sähkökonversioista. Lisäksi artikkelin 
lopussa esittelemme yksityiskohtaisesti Hollantilaisen Duurzam Yacht purjeveneen 
sähköistysratkaisua.  

Uppoumarunko 
Uppoumarunkoiset huviveneet, joita ovat esimerkiksi soutuveneet, purjeveneet sekä 
perinteiset ”fiskarit”. Itse asiassa kaikki veneet ovat hiljaa ajettaessa 
uppoumaveneitä. Suuret rahti ja matkustaja-alukset sekä valtamerijahdit ovat 
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myöskin uppoumarunkoisia ja tänä päivänä niissäkin on usein sähköpropulsio, jonka 
tarvitsema energia tuotetaan dieseliä tai kaasua käyttävillä generaattoreilla.     
Uppoumarunkoinen vene soveltuu sähköistykseen erinomaisesti. Sähkökonversion 
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että emme tarvitse suurta moottoritehoa ja 
energiavarastoksi riittää kohtalaisen pieni akusto.  

Alla olevassa kuvassa uppoumarunkoinen perinnepuuvene Bergö Knop, johon on 
tehty sähkökonversio asentamalla 10 Hv dieselmoottorin tilalle E-Tech WG 4 kW 
sisämoottori ja Super B Nomada 48 voltin 5,2 kWh akusto. Veneestä saatiin tällä 
sähkökonversiolla noin 40 kg kevyempi ja toiminta-aika sekä nopeus pysyivät 
ennallaan. Lopputuloksena on päästötön ja hiljainen puuvene, jonka käsiteltävyys ja 
käyttömahdollisuudet paranivat huimasti. 

 

Perinnepuuvene Bergö Knop  
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E-tech 4 WG moottori ja Super B Nomada akusto asennettuna Bergö Knop puuveneeseen 
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Puoliliukuva runko 
Puoliliukuvalle veneelle ei ole yksiselitteistä määritelmää ja niiden runko on yleensä 
yhdistelmä uppouma- ja liukuvaa runkoa ja niiden runkomuodot poikkeavat 
huomattavastikin toisistaan.  Puoliliukuva runko on suunniteltu siten, että veneellä 
voidaan ajaa runkonopeutta suuremmalla nopeudella nousematta kuitenkaan 
liukuun. Puoliliukuva runko soveltuu sähköistykseen erinomaisesti. Vene kulkee 
uppoumarunkoisen veneen tapaan, mutta suuremman moottoritehon ja melko 
tasaisen pohjan ansiosta rungon peräosa nousee osittain veden pinnalle ja tällä 
tavoin veneellä voidaan ajaa nopeammin kuin sen runkonopeus on. Puoliliukuvan 
veneen nosteesta noin puolet tulee edelleen veden staattisesta nosteesta, mutta 
myös dynaamisen nosteen osuus on merkittävä. Runkonopeuden ylitys vaatii 
moottorilta enemmän tehoa ja vääntömomenttia. Koska sähkömoottorista saadaan 
huomattavasti enemmän vääntömomenttia kuin vastaavasta polttomoottorista ja 
vääntömomentti on myös saatavana jo pienellä pyörintänopeudella, voidaan 
monissa tapauksissa puoliliukuvaan veneeseen asentaa polttomoottoriin verrattuna 
pienempitehoinen sähkömoottori ilman että suorituskyky huononee. Puoliliukuva 
vene ei ole yhtä energiatehokas runkonopeudella kuin uppoumarunkoinen vene. 
Tästä syystä akuston energiakapasiteetti on oltava suurempi kuin 
uppoumarunkoisessa veneessä.  

Alla olevassa kuvassa puoliliukuva Saga 7000 vene. Tässä venetyypissä on yleensä 
20–60 kW dieselmoottori esimerkiksi Yanmar 35, Perkins 4108 tai vastaava. 
Matkanopeus on yleensä luokkaa 7–9 solmua ja huippunopeus 10–15 solmua. 
Tällainen venetyyppi soveltuu erittäin hyvin sähköistettäväksi. Veneen 
käyttömukavuus paranee huomattavasti, kun äänekäs sisämoottori vaihdetaan 
esimerkiksi E-Tech 10 WG tai E-Tech 15 WG Sähkömoottoriin. Energialähteeksi 
veneeseen voidaan asentaa esimerkiksi noin 20 kWh akusto, josta saadaan toiminta-
aikaa täydellä teholla ajettaessa noin 1,5–2,5 tuntia. Tämän kokoluokan 
puoliliukuvassa veneessä litium akusto soveltuu parhaiten käyttötarkoitukseen. 20 
kWh litiumakut painavat noin 150 kg, joka on hieman vähemmän kuin 
polttomoottorin paino. Asennettava sähkömoottori apulaitteineen painaa noin 35–
50 kg, joka vastaa veneessä olevaa polttoainetta. Näiden lisäksi veneestä voidaan 
poistaa muut polttomoottoriin liittyvät apulaitteet kuten 12 voltin akut, jäähdytin, 
ym., jolloin lopputulemana veneen paino todennäköisesti hieman pienenee.  
Litiumakkujen pienen tilantarpeen vuoksi niiden sijoittaminen veneeseen on 
kohtalaisen helppoa.  
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Puoliliukuva Saga 7000 

Plaanaava runko  
Kolmas runkotyyppi on liukuvarunkoinen vene. Liukuvarunkoista venettä kutsutaan 
myös plaanaavaksi veneeksi. Esimerkiksi nopeat pulpetti ja tuulilasiveneet, isot 
tehokkaat matkaveneet, daycruiserit, vesijetit ym. kuuluvat liukuvarunkoisiin 
veneisiin.Näissä veneissä rungon muoto on suunniteltu siten, että vene pyrkii 
nostamaan itsensä ylöspäin vedessä ja nousemaan ylös vedestä liukuakseen veden 
pinnalla. Kun liukukynnys on ylitetty, veneen nopeus kasvaa nopeasti ja veden 
vastus pienenee. Veneen nostamiseksi liukuun, tarvitaan tehokas moottori. Pieni 
liukuvarunkoinen pulpettivene on moottoritehon puolesta helpompi konvertoida 
kuin isompi ja painavampi vene.  Sähkökonversion tekeminen suurempaan ja 
painavampaan veneeseen konversio vaatii erittäin huolellisen suunnittelun. Tämä 
johtuu yksinkertaisesti siitä, että moottorin ja akuston koko on huomattavasti 
suurempi ja tehontarve riippuu huomattavasti veneen painosta ja rungon 
muodosta.   
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Liukuvarunkoinen Tracker 170 (5,2 m). Tämän tyyppisessä veneessä moottorina on 
yleensä 7,5–40 kW bensiiniperämoottori, joilla veneen nopeusalue on 15–25 solmua. 
Veneen paino on noin 350–400 kg. Tämäntyyppiseen veneeseen voidaan asentaa 
esimerkiksi 10 kW E-Tech Outboard POD ja akustoksi valitaan minimissään 10 kWh 
litiumakusto. Näissä veneissä järjestelmien ja akkujen kustannukset ovat kuitenkin 
suhteellisen korkeat verrattuna polttomoottorikäyttöisiin veneisiin. Kantama ja 
ajoaika jää alhaisemmaksi kuin vastaavalla polttomoottorikäyttöisellä. 
Akkuteknologian nopean kehityksen johdosta näemme jatkossa entistä enemmän 
sähköisiä plaanaavia veneitä ja joskus sähkömoottori saattaa olla ainoa vaihtoehto. 
Esimerkiksi joissakin makeanveden järvissä on yksinkertaisesti kiellettyä käyttää 
polttomoottoria. Sähköisellä ratkaisulla onnistuu veneily ja veneilyharrastukset myös 
näissä vesistöissä.  

 

Liukuvarunkoinen vene Tracker 170 
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Sähkökonversion kustannukset 
Aivan kuten missä tahansa muussakin hankinnassa, valitut komponentit vaikuttavat 
kokonaishintaan. Kustannuksia voidaan jaotella eri osa-alueittain. Kustannuksia 
voidaan myös verrata vastaavaan polttomoottoriratkaisuun. Sähkökonversiossa 
alkuinvestointivaihe, jossa polttomoottori vaihdetaan sähkömoottoriksi maksaa 
hieman enemmän kuin jos vanhan polttomoottorin tilalle asennettaisiin vaikkapa 
alkuperäistä vastaava polttomoottori. Kustannuksia kuitenkin säästyy käyttövuosien 
aikana käyttö- ja huoltokustannusten pienentyessä. Oma arvonsa on annettava 
myös itse veneilynautinnolle, se voi olla monelle ratkaiseva tekijä ja merkitä 
enemmän kuin kulutetut eurot.   

Energian varastointi 
Energiavarasto eli akut ovat suurin yksittäinen kustannus. Tarvittava määrä akkuja 
riippuu halutusta toiminta-ajasta ja niiden hankintakustannus voi olla 
moninkertainen järjestelmän muihin komponentteihin verrattuna. 
Sähkömoottorikäyttöön soveltuvat akut ovat kalliimpia kuin esimerkiksi 
aurinkosähköjärjestelmiin suunnitellut akustot. Akkuja hankittaessa on tärkeää 
varmistua siitä, että ne soveltuvat sähkömoottorikäyttöön.  

 

 

 

 

 

 

Erityyppisiä Super B Litiumakkuja  

Moottori ja ohjainyksikkö 
Moottori ja siihen liittyvät komponentit, moottorin ohjausyksikkö, hallintapaneelit, 
kaukohallintalaite ym. ovat seuraavaksi suurempi kustannuserä ja näiden 
komponenttien hinta muodostuu useista tekijöistä. Jos komponentit hankitaan 
yksittäin eri toimittajilta, hinta on halvempi. Tällöin vastuu eri komponenttien 
yhteensopivuudesta jää ostajalle itselleen. Hieman kalliimpi mutta loppukäyttäjälle 
turvallisempi ratkaisu on ostaa komponentit toimittajalta, joka on testannut 
laitteiden yhteensopivuuden ja tarjoaa myös tukea ongelmatilanteissa. 
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E-Tech POD moottori ja WG sisämoottori 

Latauslaitteet 
Akkujen lataamiseen tarvitaan omat komponentit. Latauslaitteet saattavat olla 
järjestelmästä riippuen joko täysin veneen ulkopuolisia (maasähkö) tai sitten ne ovat 
asennettuna veneeseen joko kiinteästi tai liikuteltavana olevana versiona. Millainen 
latauslaite kannattaa hankkia, riippuu veneen tyypistä ja siitä missä venettä aiotaan 
ladata. Pienessä veneessä kannettava laturi voi olla helpoin ja yksinkertaisin ratkaisu, 
mutta suositeltavampaa on hankkia veneeseen kiinteästi asennettava laturi, jolloin 
lataaminen saadaan käynnistettyä kytkemällä maasähkökaapeli. Kiinteissä 
latauslaitteissa on paljon valinnanvaraa ja niiden hintataso on kohtuullinen. Akkujen 
latausta voidaan kuitenkin suorittaa muutenkin kuin maasähköliitännällä. Tällaisissa 
tapauksissa veneeseen voidaan asentaa esimerkiksi aurinkopaneelit tai 
tuuligeneraattori. Edellä mainittujen lisäksi voidaan myös itse sähkömoottori 
valjastaa generaattoriksi. Tämä vaihtoehto on mahdollista purjeveneilijöille, koska 
lataus perustuu potkurin vapaaseen pyörimiseen purjehdittaessa purjeilla. 
Purjeveneilijän kannattaakin varmistaa, että järjestelmässä, jota harkitaan 
hankittavaksi, on akkujen latausmahdollisuus potkurin avulla. Jälkikäteen sitä voi olla 
erittäin hankala tai jopa mahdotonta saada. Alla olevassa kuvassa, on Super B 
akkukontrolleri ja Delta-Q IC 1200 laturi. Akkukontrolleri on ohjelmoitava laite, joka 
kommunikoi litium akkujen kanssa CAN-Open väylätekniikalla. Kontrolleri sisältää 
myös pääreleen, jolla akusto yhdistetään laitteistoon. Perinteistä päävirtakatkaisijaa 
ei tarvita. Kontrolleri on myös yhdistetty Delta-Q akkulaturiin. Kontrollerin havaitsee 
akkujen lataustason olevan täynnä tai mikäli akustossa tai missä tahansa 
yksittäisessä akussa ilmenee häiriöitä, se kytkee automaattisesti latausvirran pois ja 
tarvittaessa myös katkaisee päävirran. Akuston konfigurointi voidaan myös suorittaa 
kontrollerin kautta. Latauslaite on 48 V 25 Ah laturi joka toimii 
normaaliverkkovirralla ja tarvitsee 10 ampeerin sulakkeen.  
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Super B akkukontrolleri ja Delta-Q IC 1200 latauslaite 

Tasajännitemuunnin 
Lopuksi veneestä ja omistajan tarpeista riippuen tarvitaan sähköä myös veneen 
toimintoihin kuten esimerkiksi karttaplotteri, kulkuvalot, radio, VHF puhelin, 
jääkaappi, yleisvalaistus ym. Nämä laitteet toimivat yleensä 12 tai 24 voltin 
jännitteellä. Polttomoottorikäyttöisessä veneessä tämä asia on yleensä ratkaistu 
kulutusakustolla, jota myös kutsutaan joskus ”hupiakuiksi”. Kulutusakusto on 
yleensä isompikokoinen kuin venemoottorin käynnistysakku ja sitä ladataan samalla 
generaattorilla kuin käynnistysakkua. Kun polttomoottoria ei enää ole niin ei ole 
myöskään järkevää säilyttää näitä akkuja, vaan laitteiden tarvitsema 12 tai 24 voltin 
jännite saadaan tehtyä sähkömoottorin akuista tasajännitemuuntimen avulla. 
Näiden käyttökohteiden tarvitsema sähköteho täytyy ottaa huomioon laskettaessa 
tarvittavaa akkukapasiteettia. 

Jäljempänä tässä artikkelissa kerromme yksityiskohtaisemmin sähkökonversioon 
liittyvistä komponenteista sekä esimerkiksi latauksen eri vaihtoehdoista ja mitä 



 © Electric Marine 2022 17 

merkitystä on esimerkiksi moottorin hyötysuhteella, veneen tyypillä, akkujen 
käytettävissä olevalla energialla ja miten litiumakut eroavat perinteisistä lyijyakuista. 

Tästä pääsemme eteenpäin itse sähköpropulsiojärjestelmään.  

 

E-Tech sähkökonversiojärjestelmä akselivetoiseen sisämoottoriveneeseen 

Sähkökonversion komponentit ja tekniikka 
Sähköpropulsio 
Sähköpropulsion tärkeimmät komponentit ovat akkujen lisäksi sähkömoottori ja 
moottorin ohjainlaite. Näiden on oltava yhteensopivia ja toimittava saumattomasti 
yhteen. Ellei näin ole, järjestelmä ei tule toimimaan toivotusti. Markkinoilla on jo 
lukematon määrä eri moottorivalmistajia ja yhtä lailla moottorin ohjainlaitteiden 
valmistajia löytyy suuri määrä. Sen sijaan toimittajia, jotka pystyvät toimittamaan 
kokonaisjärjestelmän, jossa kaikki komponentit on testattu yhteensopivaksi ja 
toimiviksi ei vielä löydy kovinkaan montaa. Kun järjestelmää ryhdytään 
suunnittelemaan, täytyy lähtökohdaksi ottaa olemassa oleva vene ja sen 
ominaisuudet sekä tietysti veneilijän toiveet siitä minkälaista lopputulosta toivotaan. 
Ensimmäisenä ajatuksena monella on tietysti moottorin teho, hevosvoimat tai 
kilowatit. Teho ei kuitenkaan ole ensimmäinen tärkeysjärjestyksessä vaan 
pikemminkin tarvittava sähkömoottorin koko on suunnitelman lopputulema 
haluttujen ominaisuuksien mukaan.  

Sähkömoottoria valittaessa olisi optimaalista, jos moottorin pyörintänopeusalue 
olisi sama kuin potkurin. Potkuri vie venettä eteenpäin ja yksi tärkeistä tiedoista on 
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potkurin pyörimisnopeusalue. Polttomoottoreissa kierroslukualueet vaihtelevat 
tyypillisesti noin 1500–7000 kierroksen välillä riippuen polttoaineesta ja moottorin 
tyypistä. Käytännössä potkuri ei kuitenkaan tällaista nopeutta pyöri, vaan moottorin 
ja potkurin väliin on asennettu alennusvaihde. Alennusvaihteita on erilaisilla 
välityssuhteilla mutta hyvin yleisiä ovat 2:1–3:1 välitykset. Esimerkkinä 2:1 välitys, 
joka tarkoittaa sitä että, moottori pyörii 2 täyttä kierrosta potkurin yhtä kierrosta 
kohden. Alennusvaihde aiheuttaa vastusta ja huonontaa hyötysuhdetta. 
Optimaalinen ratkaisu on sähkömoottori, joka pyörittää suoraan potkuria ilman 
alennusvaihteita. Muita asioita, jotka vaikuttavat moottorin ominaisuuksiin ovat mm. 
moottorin jäähdytys, sisäänrakennettu painelaakeri, moottorin rakenne ja 
toimintaperiaate sekä suojausluokitus kosteutta vastaan.   

Käyttöjännite 
Käyttöjännite on toinen tärkeä tekijä järjestelmässä.  Käyttöjännite voi olla joko 
tasajännite (DC) tai vaihtojännite (AC).  Moottorin käyttöjännitteellä ja sillä onko 
käytössä, tasa- vai vaihtojännite on myös vaikutus järjestelmän muihin 
komponentteihin kuten virransyöttökaapeleiden paksuuteen, latauslaitteeseen, 
moottorin ohjainlaitteeseen ym. Perinteiset 12 ja 24 voltin järjestelmät ovat yleensä 
käytössä kevytrakenteisissa esim. uistelukäyttöön tai muutoin hyvin lyhytaikaiseen 
käyttöön tarkoitetuissa moottoreissa. Nykyään huvivenekäyttöön suunnitelluissa 
moottoreissa ja monissa muissa järjestelmissä sähkötrukeista golfautoihin käytetään 
yleisesti 48 voltin jännitettä. Muita jännitteitä on mm. 72, 96 ja 144 volttia. Näiden 
lisäksi on myös sähköautopuolelta tuttuja korkeajännitemoottoreita, joissa jännite 
voi olla jopa 800 volttia. 48 voltin moottoreita saa noin 50 kW tehoon saakka. 
Tehokkaammissa moottoreissa jännitetaso on korkeampi. Jännitteen nosto 
korkeammaksi tarkoittaa sitä, että käytettäessä 12 voltin akkuja, akkujen lukumäärä 
nousee. Korkeamman jännitteen akkuja on myös saatavana, mutta valikoimaa ei ole 
läheskään samaa määrää kuin 12 ja 48 voltin akustoissa.  

Moottorin kontrolleri 
Moottorin ohjainlaite tarvitaan, jotta moottori saadaan toimimaan joustavasti, 
tehokkaasti ja mahdollisimman hiljaisesti. Itse asiassa nykyisillä kestomagnetoiduilla 
moottoreilla ohjain on pakollinen, sillä ilman sitä ei tapahdu mitään.  Ohjainlaitteella 
kontrolloidaan ja säädetään moottorin sähköisiä ominaisuuksia kuten 
pyörintänopeutta ja vääntömomenttia. Nykyaikaiset ohjainlaitteet ovat 
monimutkaisia mikroprosessoriohjattuja laitteita. Niiden kehitystyötä tehdään 
ohjainlaitteisiin erikoistuneissa yrityksissä ja näiden lisäksi suuret moottori ja 
autonvalmistajat tekevät omaa kehitystyötään. Varsinaisesti venekäyttöön 
suunniteltuja ohjainlaitteita ei juurikaan ole ja samoja ohjainlaitteita voidaan käyttää 
monenlaisissa kohteissa. Veneilykäytössä on otettava huomioon muutamia asioita. 
Ohjainlaitteen tulee olla riittävän hyvin kosteudelta suojattu ja siinä on oltava 
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riittävän hyvä jäähdytys. Muita ominaisuuksia ovat kommunikointi, jolla 
ohjainlaitteen ohjelmointi voidaan suorittaa. Veneessä on usein se tilanne, ettei 
ohjainlaitetta välttämättä pysty asentamaan optimaaliseen paikkaan vaan se 
joudutaan asentamaan sinne missä tilaa on. Tällöin on suuri etu, jos ohjelmointi ja 
parametrien luku voidaan suorittaa langattomasti. Tärkein asia ohjainlaitteen 
valinnassa on kuitenkin se, että ohjainlaite on testattu yhteensopivaksi moottorin 
kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moottorin ohjainlaite Kelly 

Hallinta ja ohjainlaitteet. 
Sähkömoottoria käytetään veneessä samaan tapaan kuin polttomoottoria. 
Kaukohallintalaite asennetaan vanhan hallintalaitteen tilalle ja se toimii sähköisesti. 
Kun hallintalaitteet toimivat sähköisesti, on helppoa asentaa vaikkapa toinen 
kaukohallintalaite. Muita komponentteja, joita sähköveneestä usein löytyy ovat 
akkumonitori ja ohjainpaneeli. Nämä ovat usein yhdistetty samaan näyttöön, josta 
voidaan valvoa akkujen tilaa, käytettävissä olevaan ajoaikaa, moottorin kierroslukua, 
virrankulutusta ym. Akkujen varauksen tasapainoa varten tarvitaan latausvalvonta, 
joka valvoo, että akkujen välinen jännite ja lataustaso pysyy sallituissa rajoissa tai 
litiumakkujen ollessa kyseessä erillisellä akkukontrollerilla (BMS Battery 
Management System) joka usein toimii CAN-BUS väylän kautta. Litium akkujen 
osalta markkinoilla on akkuja, joissa on sisäänrakennettu BMS. Valvontajärjestelmä 
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voidaan asentaa myös erillisenä yksikkönä. Tärkeää on kuitenkin, että litiumakkuja 
käytettäessä akustossa on BMS järjestelmä ja akkujen lataukseen käytettävä 
latauslaite täytyy olla valituille litiumakuille sopiva.  

 

E-Tech ohjainpaneeli ja sivuasenteinen kaukohallintalaite 

 

Energialähde, akut 
Automaailmassa on totuttu siihen, että auton akku saattaa olla vaihtokunnossa 3–4 
vuoden välein. Auton akku voi hyvinkin kestää jopa kymmenen vuotta, mutta 
joissain tapauksissa akku on vaihtokunnossa jo vuoden käytön jälkeen. Normaali 
autokäytössä akun varaustaso pysyy jatkuvasti korkeana, koska laturi lataa akkua 
aina kun moottori käy, näin siis perinteisissä polttomoottoriautoissa.  
Sähköveneessä taas akku ladataan täyteen ja ajetaan lähes tyhjäksi, jonka jälkeen 
seuraa taas lataus. Onkin tärkeätä sisäistää se, että sähkövenekäytössä akun 
käyttöprofiili eroaa hyvin paljon autokäytöstä ja esimerkiksi auton käynnistysakku ei 
sovellu sähköveneen energialähteeksi.  
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Käynnistysakku ja energian varastointiin tarkoitettu akku 

Litium vai perinteinen lyijyakku? 
Yksi ratkaiseva ero lyijyakkujen ja litiumparistojen välillä on akkujen käyttöikä. 
Suomessa veneilykausi alkaa yleensä huhti-toukokuussa ja loppuu viimeistään loka-
marraskuussa. Veneilijät jotka lähtevät vesille kahdesti kuukaudessa, ajavat yhden 
kauden aikana noin 16 matkaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi 8 vuoden aikana noin 
130 matkaa. Tällaisessa tapauksessa hyvälaatuisten lyijyakkujen elinkaaren, 500–700 
lataus ja purkaussykliä ovat hyvin riittävä määrä. Veneilijä joka ajaa veneellään 
vaikkapa viisi kertaa viikossa saavuttaa jo yhden kauden aikana noin 160 lataus ja 
purkaussykliä, jolloin lyijyakkujen elinikäodote putoaa 3–4 vuoteen. Tällaisessa 
tapauksessa litiumakkujen käyttö tulee kokonaisuutena halvemmaksi kuin 
lyijyakkujen käyttö. Lisänä tulevat muut litiumakkujen edut kuten pienempi koko ja 
paino sekä 100 % purkausmahdollisuus. Haittapuolena litiumakuissa on korkea 
hinta verrattuna lyijyakkuihin. 

Latauslaitteet 
Yksinkertaisimmillaan akkulaturi on kannettava latauslaite, joka kytketään akkuun 
latauksen ajaksi. Sähköveneessä akkujen kapasiteetti on kuitenkin niin suuri, että 
pienten kannettavien latauslaitteiden teho ei riitä. Latauslaitteeksi kannattaakin 
hankkia kiinteästi asennettava latauslaite. Latauslaitteen valinta kannattaa tehdä 
vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään, millaiset akut veneeseen asennetaan. 
Latauslaitteen tulee olla valitulle akkutyypille sopiva ja siinä täytyy olla riittävästi 
lataustehoa, jotta akkujen lataus ei kestä liian kauan. Akkujen datalehdessä on 
yleensä kerrottu vaatimukset latausprofiilin, tehon ja latausajan suhteen. 
Latauslaitteessa tulee olla mahdollisuus latausprofiilin vaihtamiseen tai uudelleen 
ohjelmointiin.  Latauslaitteiden datalehdessä on myös kerrottu suositeltu akkujen 
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minimi ja maksimikapasiteetti kullekin latauslaitteen mallille. Alla olevassa kuvassa 
ACES Smart akkulaturi. Tämäntyyppinen latauslaite soveltuu hyvin huviveneen 
akuston lataukseen. Kuvan tyyppisellä laitteella 10 kWh akuston lataus tyhjästä 
täyteen kestää noin 10 tuntia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkulaturi ACES SMART 48 Volttia, 25 Ah 1350 W 

Muut komponentit 
Edellä mainittujen komponettien lisäksi, veneessä olevia 12 tai 24 voltin laitteita 
varten tarvitaan jännitteenmuunnin, jota myös kutsutaan DC-DC konvertteriksi. Tällä 
laitteella saadaan esimerkiksi 48 voltin akuista tehtyä 12 voltin tasajännitettä, jota 
tarvitaan vaikkapa kulkuvaloihin, karttaplotteriin ym.  

Sähköturvallisuus 
Yksi järjestelmän turvallisuuteen ja käytännössä koko järjestelmän elinkaareen 
liittyvä asia on tärkeää erikseen mainita. Olipa kyseessä tasajännite tai vaihtojännite 
on muistettava, että sähkö voi olla vaarallista. Vaihtosähkön osalta asia on varmasti 
kaikille tuttua johtuen siitä, että meillä kaikilla tulee kotona pistorasiasta 
vaihtosähköä. Sähköisku ei kuitenkaan ole ainoa vaaratekijä vaan järjestelmässä 
tapahtuva oikosulku voi johtaa kipinöintiin tai ylikuumenemiseen ja tämä voi 
tapahtua yhtä lailla niin tasa- kuin vaihtojännitteisissä järjestelmissä. 
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Sähkömoottoreiden ja sähkölaitteiden asennusta ja käyttöä ja niiden turvallisuutta 
valvoo suomessa Turvallisuus ja Kemikaalivirasto TUKES. Sähkölaitteiden osalta 
Suomessa noudatetaan kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä ja Euroopan unionin 
pienjännitedirektiiviä. Nämä määräykset koskevat myös huviveneisiin asennettavia 
järjestelmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yli 50 voltin 
vaihtojännitettä (AC) ja 120 voltin tasajännitettä (DC) käyttäviin laitteisiin tehtävät 
asennukset ja huoltotyöt vaativat sähköasennusoikeudet. Tämä on tärkeää 
tiedostaa, kun järjestelmää suunnitellaan, sillä esimerkkinä vaikkapa 96 voltin DC 
tasavirtaa käyttävän sähköveneen asennus, huolto ja korjaustöitä voi tehdä, jos 
osaamista löytyy, vaikka itse eikä sähköasennusoikeuksia tarvita. Jos taas veneessä 
on vastaava 96 voltin AC vaihtojännitettä käyttävä järjestelmä, niin kaikki 
järjestelmään liittyvät työt vaativat TUKESin hyväksymän sähköurakoitsijan. 

Teknologia ja tulevaisuus 
Tässä osiossa kerromme hieman yksityiskohtaisemmin sähköveneilyn teknologiasta. 
Kerromme esimerkiksi mitä merkitystä on moottorin hyötysuhteella ja akkujen 
energiatiheydellä 

Hyötysuhde  
Hyötysuhde tarkoittaa sitä, kuinka suuri osa johonkin järjestelmään syötetystä 
energiamäärästä saadaan hyödynnettyä varsinaiseen tarkoitukseen. Tässä 
kontekstissa voimme ajatella, että veneessä hyötysuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka 
suuri osa energiasta, joka on varastoitu joko polttoaineeseen tai akkuihin saadaan 
hyödynnettyä potkurin pyörittämiseen. Hyötysuhde on suhdeluku, joka on välillä 0–
1. Selkeyden vuoksi yleisesti hyötysuhde esitetään prosenttilukuna. Esimerkiksi 0,5 
hyötysuhde tarkoittaa 50 % prosentuaalista arvoa.   

Verrattaessa polttomoottorin ja sähkömoottorin hyötysuhteita sähkömoottori 
voittaa ylivoimaisesti. Sähkömoottoreiden hyötysuhde on tyypillisesti luokkaa 90 %, 
jopa 96 % kun taas polttomoottorissa se on 20–30 %.  Sähkömoottori pystyy siis 
siirtämään 90 % moottoriin syötetystä energiasta potkurin pyöritykseen, kun taas 
polttomoottorin potkurille siirtämä teho on vain 20–30 %.  Yksinkertaistettuna tämä 
tarkoittaa sitä, että ylivoimaisen hyötysuhteensa ansiosta sähkövene tarvitsee vain 
alle 20 % polttomoottorin kuluttamasta energiasta saadakseen saman määrän tehoa 
siirrettyä potkuriin. Kun tähän lisätään vielä sähkömoottorin kyky toimia 
lähestulkoon samalla hyötysuhteella koko kierrosnopeusalueella, verrattuna 
polttomoottoriin, jonka hyötysuhde huononee nopeasti, jos moottori ei pyöri 
optimaalista kierrosnopeutta, voidaan todeta, että energiatehokkuudessa 
sähkömoottori on täysin ylivoimainen. Sähkömoottoreiden kehitys etenee nopeasti 
ja esimerkiksi sähköautojen kehitykseen käytettävät resurssit hyödyttävät myös 
sähköveneilijää, koska sähköautoissa käytettävä teknologia on pitkälti samaa. 
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Energiatiheys  
Termi energiatiheys kertoo meille, kuinka paljon energiaa saadaan varastoitua 
esimerkiksi 1 kilon painoiseen akkuun tai 1 litraan polttoainetta. Esimerkiksi, jos 
akun energiatiheys olisi vaikkapa 100 Wh/kg, voisi puolen kilon painoisella akulla 
valaista autotalliaan 50 W hehkulampulla tunnin ajan.  

Käytämme tässä esimerkissämme bensiinikäyttöistä venettä, jossa polttoainesäiliön 
tilavuus on 50 litraa ja vertaamme bensiinin energiasisältöä litiumakkuihin.  
Bensiinin energiatiheys on 9 kWh/litra (12,5 kWh/kg) ja bensiinin tiheys on noin 0,75 
kg/litra. Tästä saamme laskutoimituksella 50 litran bensiinisäiliön energiasisällöksi 
450 kWh ja painoksi 39 kg.  Litiumakuilla käytämme laskennassa energiatiheyttä 200 
Wh/kg, joka on tänä päivänä markkinoilla olevissa akuissa realistinen arvo.  
Vertailevassa laskutoimituksessa voimme todeta että 39 Kg painoisessa litiumakussa 
on energiasisältöä 7,9 kWh. Bensiinin energiasisältö on siis yli 50 kertainen 
litiumakkuihin verrattuna. Jotta saisimme litiumakuista saman verran energiaa kuin 
50 litrasta bensiiniä, pitäisi meidän asentaa veneeseemme 2250 kg litiumakkuja. 
Käytettäessä perinteistä lyijyakkua, jonka energiatiheys on 30 Wh/kg, laskelma 
antaisi tulokseksi 15000 kiloa! Tällaisten akkujen asentaminen kuulostaa 
mahdottomalta, mutta onneksi sähkömoottorin hyvä hyötysuhde auttaa meitä 
pienentämään akkujen määrää. Aiemmin käsittelimme jo sähkömoottorin 
hyötysuhdetta ja jos laskemme tarvittavan litiumakkukapasiteetin vastaamaan 
bensiinin energiasisältöä, ottamalla huomioon sähkömoottorin paremman 
hyötysuhteen, saamme tulokseksi 90 kWh ja 450 Kg. Tarvitsemme siis 2250 kg sijaan 
450 kg painoiset akut. Vertailun vuoksi, Tesla Model 3 Long Range sähköauton akku 
painaa 480 Kg ja siinä on noin 75 kWh energiasisältö. Akkuteknologiaa kehitetään ja 
maailmalla investoidaan suuria määriä rahaa eri akkutyyppien tutkimuksiin. 
Laboratorio-olosuhteissa on päästy jo yli 1 kWh/kg energiatiheyksiin ja eri lähteiden 
arvion mukaan noin kymmenen vuoden kuluessa saavutetaan tilanne, jossa akkujen 
energiatiheys vastaa bensiinin energiatiheyttä, kun sähkömoottorin parempi 
hyötysuhde otetaan huomioon 

Moottoriteknologia 
Sähkömoottori 
Sähkömoottorin käyttöhistoria veneilyssä ulottuu tiettävästi vuoteen 1839, jolloin 
saksalainen keksijä Moritz von Jacobi rakensi sähköveneen Pietarissa. Venettä 
tiettävästi esiteltiin menestyksekkäästi Keisari Nikolai ensimmäiselle. Tuosta 
tapahtumasta kehitys on kulkenut eteenpäin ja tämän päivän vaihtoehdot 
sähkömoottoreissa ovat moninaiset.  

Markkinoilla on paljon erityyppisiä moottoreita, joita mainostetaan 
sähkövenekäyttöön sopiviksi. Todellisuus on kuitenkin, että osa näistä moottoreista 
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soveltuu huonosti tai ei ollenkaan sähköveneeseen. Englanninkielisiä termejä 
moottoreista ovat esimerkiksi: 

- Brushed DC Motor.  
- AC Induction Motor (ACIM),  
- Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), 
- Brushless DC Motor (BLDCM),  
- Permanent Magnet Switched Reluctance Motor (PMSRM),  
- Interior Permanent Magnet Motor (IPMM).  

Jos termit eivät ole tuttuja, internetin kautta löytyy jokaisesta tuhansittain 
artikkeleita, joissa selostetaan toisissa paremmin ja toisissa huonommin kyseisten 
moottoreiden toimintaa ja käyttökohteita. Edellä mainitut termit ovat siis 
erityyppisiä moottoreita. Toiset niistä toimivat tasasähköllä ja toiset vaihtosähköllä.  

Kun veneeseen mietitään sähkömoottoria, täytyy ottaa huomioon muitakin asioita 
kuin moottorin tyyppi. Aikaisemmin kerroimme jo sähkömoottorin hyötysuhteesta, 
joka on huomattavasti parempi kuin polttomoottorissa. Muita ovat esimerkiksi 
vääntömomentti, kierrosluku, koko ja paino, jäähdytys ja tietysti teho. Yleisesti 
voidaan sanoa, että venekäyttöön soveltuvista sähkömoottoreista saadaan 
huomattavasti parempi vääntömomentti kuin samankokoisesta polttomoottorista ja 
vääntömomentti on käytössä koko kierroslukualueella. Esimerkkinä E-Tech 10 kW 
(13,5 hv) WG moottori tuottaa 95 Nm vääntömomentin, moottorin paino on noin 35 
kg.  Jos tätä verrataan yleisesti markkinoilla oleviin meridieselmoottoreihin, 
vastaavan vääntömomentin saamiseksi tarvitaan nelisylinterinen noin 30–35 kW 
diesel, joka painaa 200 kg tai ylikin. Paremman hyötysuhteen, kevyemmän painon ja 
hyvän vääntömomentin ansiosta sähkömoottorin ei tarvitse olla teholtaan yhtä 
tehokas kuin polttomoottorin. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että 1 kW 
sähkömoottorin tehoa vastaa 2–3 polttomoottorin hevosvoimaa.  

Seuraavassa käymme läpi lyhyesti eri moottorityyppejä ja niiden soveltuvuutta 
sähkövenekäyttöön. 

Brushed DC Motor  
Hiiliharjallinen tasavirtamoottori. Ei sovellu sähkövenekäyttöön. Tässä 
moottorityypissä on kuluvat hiiliharjat, jotka aiheuttavat ylimääräistä meteliä. Ei ole 
hyötysuhteeltaan kovin hyvä.  

AC Induction Motor (ACIM)  
Vaihtovirralla toimiva perinteinen induktiomoottori, jota kutsutaan myös 
epätahtimoottoriksi tai oikosulkumoottoriksi. Teollisuuskäytössä yleinen. Moottorin 
hyötysuhde on kohtalainen, mutta ainoastaan ominaispyörintänopeudella, jos 
moottorin nopeutta lasketaan tai nostetaan, hyötysuhde huononee nopeasti. Osa 
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hyötysuhteesta häviää myös magnetointivirran muodostamiseen. Äänekäs. Ei 
sovellu sähkövenekäyttöön. 

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)  
Pintamagneetein kestomagnetoitu synkronimoottori, jota käytetään 
vaihtojännitteellä (AC). Se on mekaanisesti samankaltainen BLDC moottorin kanssa 
erotuksena on erilainen staattorin käämitys. Hyötysuhteeltaan parempi kuin 
induktiomoottori. Soveltuu hyvin sähkövenekäyttöön. Vaatii monimutkaisen 
ohjauselektroniikan ja on hinnaltaan hieman kalliimpi verrattuna BLDC moottoriin. 
Käytetään esimerkiksi sähköautoissa, pölynimureissa ym.  

Brushless DC Motor (BLDC) 
Kestomagnetoitu harjaton tasavirtamoottori. On erittäin yleinen moottorityyppi ja 
laajasti käytetty erilaisissa sovelluksissa myös sähköautoissa. Etuina hiljaisuus, hyvä 
hyötysuhde ja vääntömomentti, edullinen suurten valmistusmäärien johdosta ja 
ohjauselektroniikka on suhteellisen helppo toteuttaa. E-Tech moottorit käyttävät 
BLDC teknologiaa. Soveltuu erittäin hyvin sähkövenekäyttöön  

Permanent Magnet Synchronous Reluctance Motor (PMSRM) 
Kestomagnetoitu reluktanssimoottori. Tämä moottorityyppi on erityisesti kehitetty 
sähköautoihin ja siinä on yhdistetty kestomagneettimoottorin ja induktiomoottorin 
hyviä puolia. Tarvitsee monimutkaisen ohjauselektroniikan ja on kallis valmistaa. 
Eräissä Teslan malleissa käytetään tätä moottorityyppiä. 

Moottoreiden muita ominaisuuksia 
Sähkömoottoreiden muita ominaisuuksia, joihin tulee kiinnittää huomiota. Näistä 
esimerkeistä BLDC ja PMSM moottorit ovat yleisimmin käytettyjä sähköveneiden ja 
myös muiden sähköä käyttövoimana käyttävien ajoneuvojen moottoreina. 
Tulevaisuudessa kustannusten laskiessa tullaan todennäköisesti näkemään siirtymää 
reluktanssimoottoreiden suuntaan.  

Jäähdytysjärjestelmä 
Moottoreiden jäähdytys on yksi tärkeä osa-alue. Polttomoottoreissa energiasta 40 
% häviää pakokaasujen mukana ja jäähdytysjärjestelmän kautta 30 % lisää. 
Veneiden polttomoottoreissa on käytännössä aina vesijäähdytys. 
Sähkömoottoreissa energia siirtyy itse tarkoitukseen eli potkuriin, mutta siitä 
huolimatta myös sähkömoottorit tarvitsevat jäähdytysjärjestelmän. Pienissä 
moottoreissa < alle 2 kW ja satunnaiseen käyttöön ajatelluissa moottoreissa 
ilmajäähdytys, saattaa olla toimiva ratkaisu mutta suuremmissa moottoreissa ja 
jatkuvassa käytössä nestejäähdytys on ainoa oikea ratkaisu. Käytännössä 
jäähdytysjärjestelmän koko on suhteellisen pieni ja se voidaan helposti toteuttaa 
suljettuna jäähdytyskiertona samaan tapaan kuin autoissa. Erillistä 
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raakavesijäähdytystä ei tarvita, jolloin ei myöskään synny tarvetta syksyisin 
tehtävälle pakkassuojaukselle.   

Painelaakeri 
Painelaakeri on tarpeen, jotta potkurista johtuvat työntö ja vetovoimat saadaan 
kompensoitua eikä moottoriin laakerointiin aiheudu ylimääräistä kuormitusta. 
Painelaakeri saattaa olla asennettuna itse potkuriakseliin, jolloin moottorissa sitä ei 
tarvita. Painelaakerin osalta on huomioitava se, että jos käytetään moottorin 
regenerointitoimintoa, painelaakeroinnin on toimittava sekä potkurin työntöön että 
vetoon. 

Kierrosluku 
Moottorin kierrosluku on tärkeä ominaisuus ja se olisi hyvä olla samalla alueella 
potkurin pyörintänopeuden kanssa. Muussa tapauksessa joudutaan moottorin ja 
potkurin väliin asentamaan alennusvaihde. Mitä alempi kierrosluku, sitä parempi on 
kokonaishyötysuhde.   

Moottorin valinnassa on myös muita huomioon otettavia seikkoja kuten 
suojausluokitus kosteutta vastaan, moottorin käyttöjännite, asennusasento ym. 
Näistä ja muista kysymyksistä saat apua Electric Marinen henkilökunnalta.  
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Akkuteknologia 
 
Lyijyakut 
Lyijyakut ovat olleet käytössä yli 150 vuotta ja ovat yksinkertaisia, luotettavia 
laitteita ja ne ovat suhteellisen halpoja ja käytännöllisesti katsoen huoltovapaita. Ne 
ovat kuitenkin suuria ja painavia verrattuna litiumakkuihin, eivätkä ne pidä siitä, että 
ne jätetään tyhjiksi käytön jälkeen. Lyijyakku on pidettävä täyteen varattuna, 
muutoin sen käyttöikä lyhenee nopeasti. Karkeasti sanottuna lyijyakkujen etuna on 
halpa hinta. Kaikissa muissa ominaisuuksissa litiumakut tarjoavat paremman 
vastineen. Perinteisten lyijyakkujen käytettävissä oleva kapasiteetti on noin 50 % 
ilmoitetusta kapasiteetista. Esimerkkinä tästä vaikkapa lyijyakku, jonka kapasiteetiksi 
ilmoitetaan 100 Ah, käytännössä jotta akun elinikä pysyy kohtuullisena, voidaan 
akkua purkaa noin 50 Ah, jonka jälkeen akku on ladattava täyteen. AGM akkujen 
osalta voidaan käyttää n. 80 % täydestä kapasiteetista. Markkinoilla on myös 
erityisiä syväpurkausakkuja, jotka sietävät 80 % purkausta paremmin kuin tavalliset 
AGM akut. Näiden hintataso on kuitenkin huomattavasti tavallista lyijyakkua 
korkeampi.  Lyijyakut ovat varteenotettava vaihtoehto, kun lataussyklejä tulee 
vuodessa alle 50 kpl ja akkujen tilantarve ja paino eivät ole ongelma. Aluksissa, 
joissa käyttöaste on korkeampi tai paino ja tila ovat ratkaisevia tekijöitä, litiumakut 
ovat oikea vaihtoehto.  

Litiumakut 
Litiumakut ovat teknisesti edistyneitä, elektronisesti kontrolloituja laitteita, 
Hyvälaatuisessa litiumakussa käytettävissä oleva kapasiteetti on 100 % ja ne voivat 
tarjota jopa yli 5000 lataus- ja purkausjaksoa, mikä tarkoittaa keskivertokäytössä 
kymmenien vuosien käyttöaikaa. Ne ovat tällä hetkellä noin 3–4 kertaa kalliimpia 
kuin lyijyakut ja voivat joissakin tapauksissa vaatia varsin edistyneitä seuranta- ja 
ylläpitolaitteita. Niiden koko ja paino ovat kuitenkin yleensä noin neljäsosa 
vastaavan kapasiteetin lyijyakuista, eivätkä ne ole herkkiä myöskään tyhjänä 
säilytykseen. On kuitenkin tärkeätä huomioida, että litiumakuissa on eroja, 
esimerkiksi aurinkosähkön varastointiin suunnitelluissa malleissa maksimi 
kuormitustaso ja virranantokyky saattavat olla sähkömoottorikäyttöön liian pienet. 
Teknologian kehittyessä litiumakkujen lopullinen käyttöikä ei ole vieläkään tiedossa, 
koska se on suhteellisen uusi tekniikka, ja alalla on vain vähän litiumakkuja, jotka on 
asennettu yli kymmenen vuotta sitten. 

Akkujen lataaminen 
Lataus maasähköstä  
Akkujen lataaminen maasähkön avulla on nopein, halvin ja luotettavin tapa. Veneen 
tyypistä riippuen lataus voidaan suorittaa venesataman sähköjärjestelmästä. 
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Yleisesti venesatamissa on saatavissa yksivaiheista maasähköä, jonka sulakekoko on 
10 tai maksimissaan 16 ampeeria. 10 ampeerin sähköliitännästä saadaan 
maksimissaan 2300 watin teho ja 16 ampeerin liitännästä 3300 wattia. Veneilijöille, 
jotka nostavat veneensä ylös jokaisen ajokerran jälkeen ja vievät sen kotiin trailerilla, 
veneen akkujen lataus onnistuu helposti kotona. Näissä molemmissa tavoissa 
voidaan akut pitää aina ladattuina, jolloin toimintasäde ja akkujen käyttöikä saadaan 
maksimoitua.  

Tulevaisuudessa tulemme näkemään myös satamissa samantyyppisiä latauspisteitä 
kuin sähköautoilla. Näistä saatava latausteho on moninkertainen yksivaiheiseen 
sähköliitäntään verrattuna. Maailmalla satamiin asennettuja sähköveneiden 
latausasemia on jo olemassa.   

 

Sähköveneiden latausasema Monacon satamassa 

Aurinkopaneelit ja tuulivoima 
Aurinkoenergian ja tuulivoiman hyväksikäyttö on myös mahdollista ja tämän 
latausmuodon etuna on se, että lataus toimii käytännössä aina kun auringon 
säteilyä tai tuulta on tarpeeksi olemassa. Ei ole rajoitusta, että veneen täytyisi olla 
esimerkiksi laiturissa, kiinni vaan akkuja voidaan ladata myös aluksen ollessa 
kulussa. Litiumakut soveltuvat paremmin tilanteisiin, joissa luotetaan yksinomaan 
aurinkoenergiaan tai tuulen tuottama voimaan. 
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Aurinkopaneelit asennettuna purjeveneen kannelle 

Regenerointi purjehduksen aikana 
Purjeveneille, jotka tekevät pidempiä purjehduksia voivat käyttää veneen omaa 
potkuria latausenergian saamiseen. Esimerkiksi E-Tech sähkömoottoreissa on 
ominaisuus, joilla yhdellä napin painalluksella sähkömoottori vaihdetaan 
generaattoriksi ja veneen ollessa kulussa omilla purjeillaan, vapaasti pyörivä potkuri 
lataa akkuja matkan aikana. Esimerkiksi E-Tech 7Kw POD moottorissa jo 200 
kierrosta/min pyörintänopeudella, joka vastaa potkurista ja veneestä riippuen noin 5 
solmun nopeutta saadaan 150 W/ 3 Ampeerin latausvirta. 150 W voi kuulostaa 
pieneltä mutta sitä se ei ole, koska pidemmillä matkoilla lataus on jatkuvaa ja 
esimerkiksi 24 tunnin aikana saadaan 3,6 kW sähköteho. Se riittää hyvin esim. 
veneen jääkaappiin, navigointivälineisiin, ruoanlaittoon ym. ja ylijäämää jää silti. 

Alla olevassa kaaviossa esimerkki E-Tech 7 kW moottorin lataustehosta.   
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E-Tech 7 kW moottorin regenerointi 

Hybridiratkaisut 
Hybridijärjestelmä on valinta, jossa ei olla riippuvaisia ulkoisen energialähteen 
saatavuudesta akkujen lataukseen. Tällaisia ratkaisuja on pidetty aikaisemmin 
kalliina ja monimutkaisina ja huvivenekäyttöön soveltumattomana, mutta 
teknologian kehityttyä hybridijärjestelmä ei välttämättä häviä kustannuksissa 
täyssähköiselle järjestelmälle. Hybridiratkaisussa toteutusta voidaan verrata nykyisin 
hyvin yleisiin hybridiautoihin. On olemassa niin sanottuja perushybridejä ja myös 
lataushybridejä. Veneen hybridiratkaisussa aluksen oma alkuperäinen 
polttomoottorikäyttöinen voimanlähde säilytetään ja sen kanssa sarjaan tai rinnalle 
asennetaan sähkömoottori. Ratkaisusta riippuen sähkömoottoria voidaan käyttää 
korvaamaan alkuperäinen voimanlähde kokonaisuudessaan. Joissain järjestelmissä 
hybridimoottori on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi satamaan tai 
satamasta pois ajoon. Esimerkkinä täydellisestä hybridiratkaisusta voidaan pitää 
esimerkiksi E-Tech Inline WG moottoriratkaisua, jossa sähkömoottori asennetaan 
potkuriakselille olemassa olevan koneen ja potkurin väliin. Järjestelyllä voidaan ajaa 
joko vanhalla polttomoottorilla, jolloin sähkömoottori toimii generaattorina ja lataa 
akkuja, tai sitten voidaan sähkömoottoria käyttää aluksen voimanlähteenä ja 
polttomoottori otetaan käyttöön, mikäli akkuja ei pystytä lataamaan muilla keinoilla. 
Tällaisessa hybridiratkaisussa on etuna se, että veneen alkuperäinen toiminta-aika ja 
toimintasäde ei putoa vaan itse asiassa lisääntyy, koska käytettävissä on 
sähköpropulsion akkuenergia ja polttomoottorin polttoaine. 
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E-Tech WG sisämoottorin hybridiasennus 
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Akuston suunnittelu 
Suunniteltaessa akustoa sähköveneeseen, huomioon otettavia asioita ovat 
esimerkiksi käytettävissä oleva budjetti, veneen tilat johon akut on tarkoitus 
sijoittaa, purkaussyklien lukumäärä veneilykauden aikana, talvisäilytysolosuhteet ym. 
Lisäksi on erittäin tärkeää, että akkujen tekniset ominaisuudet selvitetään tarkkaan, 
jotta voidaan varmistua siitä, että veneen suorituskykyä ei jouduta rajoittamaan 
esimerkiksi akkujen liian alhaisen virranantokyvyn takia. Monissa akuissa, jotka ovat 
suunniteltu esimerkiksi aurinkopaneelien energiavarastointiin tai vaikkapa 
golfautojen energialähteeksi, ominaisuudet eivät riitä sähkövenekäyttöön.  

Akkujen Terminologiaa 
Polttomoottorin yhteydessä akuissa käytetään yleensä neljää eri termiä, jotka ovat 
akun rakenne, jännite, kapasiteetti ja kylmäkäynnistysvirta. Sähköveneessä 
kylmäkäynnistysvirralla ei ole merkitystä, mutta sen sijaan muut kolme edellä 
mainittua ovat olennaisia termejä. Niiden lisäksi akkutekniikassa on myös muita 
termejä, jotka kuvaavat akun ominaisuuksia ja suorituskykyä. Näillä on myös suuri 
merkitys akkujen soveltuvuuteen sähkövenekäyttöön.  

Akkujen rakenne 
Akun rakenteella tarkoitetaan akun kemiallista ja mekaanista rakennetta, esimerkiksi 
lyijyhappoakku, metallihydridiakku tai litiumakku. Nämä ovat perustermejä, joiden 
mukaan voidaan akkujen kemiallista koostumusta ja mekaanista rakennetta 
määritellä. Jokaisella akkutyypillä on useita eri variaatioita, joissa kemiallinen 
koostumus tai rakenne voi vaihdella. Esimerkkinä lyijyakuissa AGM- akut ja 
geeliakut. Litium akuissa vaikkapa litium-ioni tai litium-rautafosfaatti akku.  
Yhteneväistä näissä kaikissa akkutyypeissä on se, että ne kaikki tarvitsevat 
omanlaisen latauslaitteen. Sähköveneilyssä on tällä hetkellä yleisimmin käytössä 
AGM lyijyhappoakut ja litiumakkujen osalta litium-rautafosfaatti (LiFePO4) 
akkutyypit. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että lyijyakkujen osalta suuria 
muutoksia ei ole nähtävissä, mutta litiumakuissa tapahtuu nopeaa kehittymistä 
erityisesti energiatiheyden kehittymisessä.  

Jännite 
Jännitteellä tarkoitetaan akun ominaisjännitettä, esimerkiksi 12, 24 tai 48 volttia. 
Täyteen ladatun akun jännite ei kuitenkaan ole sama kuin ominaisjännite vaan se 
yleensä 5–10 % suurempi. Tätä jännitettä kutsutaan termillä kytkemätön jännite. 
(OCV Open Circuit Voltage.)  OCV jännite voidaan mitata kytkemättömän akun 
navoista. Esimerkkinä 12 V ominaisjännitteen Super B Nomada litiumakku, jonka 
OCV jännite on 13.2 volttia. Jännite ero ominaisjännitteen ja kytkemättömän 
jännitteen välillä kertaantuu, jos akkuja kytketään sarjakytkentään. Esimerkkinä 4 kpl 
em. Super B akkuja, ominaisjännite on 48 Volttia mutta mitattu kytkemätön (OCV) 
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jännite on 53,2 Volttia. Huomaa, että ominaisjännite ei ole sama asia kuin 
latausjännite. 

Kapasiteetti 
Kapasiteettilla esitetään akkuun varastoitunutta energiamäärää, jonka terminä 
käytetään ampeerituntia Ah. Yksi ampeeritunti tarkoittaa akusta otettavaa 
sähkövirtaa, jonka akku luovuttaa 1 tunnin aikana.   Esimerkkinä 10 Ah akku voi 
luovuttaa 10 Ah 1 tunnin ajan tai 1 Ah kymmenen tunnin ajan.  

Energiatiheys 
Energiatiheydellä tarkoitetaan akkuun varastoitunutta energiamäärää verrattuna 
painoon tai tilavuuteen. Terminä käytetään Wattituntia (Wh) tai Kilowattituntia 
(kWh) Jos tiheyttä verrataan painoon, termi on Wh/kg tai kWh/kg. Akkutekniikassa 
lyijyakkujen energiatiheydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten 
vuosien aikana ja yleisesti lyijyakkujen energiatiheys on luokkaa 30 Wh/kg. 
Litiumakkujen osalta energiatiheyden parantaminen on tällä hetkellä 
tuotekehityksen keskiössä. Tyypillisesti tällä hetkellä litiumakkujen energiatiheys on 
100–200 Wh/kg.  

Latausjännite 
Latausjännitteellä, tarkoitetaan akun valmistajan määrittelemää jännitealuetta, jolla 
akun lataus tulee suorittaa. Esimerkkinä Super B Nomada 12 V akussa 
latausjännitteeksi on ilmoitettu 14,3–14,6 volttia. Jos akkuja kytketään 
sarjakytkentään, täytyy latausjännite laskea akkujen lukumäärän mukaan. Esimerkiksi 
jos em. Nomada akkuja kytketään 4 kpl sarjaa, latausjännitteen tulee olla silloin 
57,2–58,4 volttia.  

C-arvo (C-rate) 
C-arvo (C-rate) kuvaa akun toimittamaa tai vastaanottamaa virtaa suhteessa akun 
maksimikapasiteettiin tiettynä aikana.  C-Arvo on yksi tärkeimmistä arvoista, kun 
vertaillaan akkujen ominaisuuksia ja soveltuvuutta sähkövenekäyttöön. C-Arvo 
ilmaistaan esimerkiksi arvona 1C, joka tarkoittaa, että akun sisältämä energiamäärä 
ampeeritunteina puretaan tai ladataan 1 tunnin kuluessa. Usein akkuvalmistajat 
esittävät akun kapasiteettina arvon, joka saadaan, kun akkua puretaan arvolla C0,05. 
Tämä tarkoittaa, että akkua on purettu yhden tunnin sijasta 20 tunnin ajan, jolloin 
tyypillisesti akun suoritusarvot saadaan näyttämään paremmalta. Käytännössä 
akuissa on tietty jännitetaso, jonka alle akun varausta ei saa purkaa ilman, että akku 
vaurioituu. Esimerkkinä otamme 12 voltin 100 Ah akun, jonka alin jännitetaso on 
10,0 volttia. Kun akusta otetaan virtaa ulos, jännite laskee. Jos akkua puretaan 
virralla C 0,05 joka vastaa 5 ampeeria tunnissa, 20 tunnin ajan, akusta on saatu ulos 
100 aH ja akun jännitetaso on edelleen n. 11 volttia. Jos akkua puretaankin virralla 
1C, joka on siis 100 Ah tunnissa, akun jännite putoaa alle 10 voltin jo 30 minuutin 



 © Electric Marine 2022 35 

jälkeen, jolloin akusta on saatu otettua virtaa ainoastaan 50 Ah. Sähkövenekäytössä 
akuista saatetaan ottaa virtaa jopa 5C arvolla ja jos akkua ei ole suunniteltu 
tällaiseen käyttöön ne vaurioituvat nopeasti. Akkujen suorituskyky on siis oltava 
riittävä suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Sama asia pätee myös akkujen 
lataukseen.  

Kuorma 
Kuormalla kuvataan akuista otettavaa virtaa, joka syötetään kulutuskohteeseen ja se 
voidaan esittää ampeereina Ah tai tehona W. Kuorman muuttuessa tehokin 
muuttuu. 

DoD, Depth of Discharge 
Suomenkielinen termi olisi suoraan käännettynä ”purkaussyvyys” mutta paremmin 
sen voisi selittää termillä purkausaste. DoD on erittäin tärkeä arvo, kun sähköveneen 
akustoa suunnitellaan. Sillä tarkoitetaan purkaustasoa, joka on prosentuaalinen arvo 
akun ominaiskapasiteetista. DoD vaikuttaa suoraan akun käytettävissä olevaan 
kapasiteettiin, kestoikään ja käytettävissä olevaan syklimäärään. Akkuvalmistajat 
määrittelevät kullekin akkumallille DoD raja-arvot. Käytännössä, asiaa voidaan 
mallintaa siten että akusta, jonka ominaiskapasiteetti on 100 Ah ja DoD 100 % 
saadaan 100 Ah käytettävissä olevaa energiaa. Jos samassa akussa DoD onkin 50 % 
niin tarvitaan kaksi kappaletta 100 Ah akkuja, jotta käytettävissä on 100 Ah energiaa. 
Asialla on siis erittäin suuri merkitys, kun mietitään tarvittavaa akkumäärää. 
Saatavissa olevan energian lisäksi DoD vaikuttaa akkujen suunniteltuun käyttöikään. 
Kullakin akkumallilla on valmistaja määritellyt odotettavissa olevan eliniän, joka 
kerrotaan sykleinä. Yksi sykli tarkoittaa akun purkamista tiettyyn tasoon ja sen 
jälkeen lataamista täyteen. DoD arvoa käytetään yhtenä parametrinä, kun valmistaja 
määrittelee, kuinka monta sykliä akun odotetaan kestävän, kun akkua käsitellään ja 
säilytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lyijyakuilla ja litiumakuilla on tässä 
suhteessa erittäin merkittäviä eroja litiumakkujen syklimäärien ollessa merkittävästi 
paremmat. 

Sykli 
Sykli tarkoittaa akun purkamista tiettyyn tasoon ja sen jälkeen lataamista täyteen. 
Akun valmistaja ilmoittaa akun datalehdessä odotettavissa olevan syklimäärän 
tietyllä DoD ja C-arvoilla. Esimerkkinä Super B Nomada 105 Ah Litium akku, 
valmistajan mukaan akun kesto ikä on yli 3500 sykliä, 1C (105 Ah) purkaus ja lataus 
virralla, 100 % DoD arvolla. Akku siis voidaan purkaa 1 tunnin aikana täysin tyhjäksi 
ja ladata tunnissa täyteen yli 3500 kertaa. Toisena esimerkkinä voidaan ottaa eri 
valmistajan 107 Ah AGM lyijyakku, jonka eliniäksi valmistaa ilmoittaa 50 % DoD 
purkaustasolla ja C 0,17 (18,5 Ah) purkausvirralla 650 sykliä. 100 % Dod 
purkaustasolla kyseisen lyijyakun elinikä putoaa alle 300 sykliin.  
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Maksimi purkausvirta (DCC Discharge Current Continuous) 
Maksimivirta, jonka akku pystyy keskeytyksettä syöttämään kulutukseen. Jos 
ajatellaan että sähköveneeseen asennetaan vaikkapa 10 kW tehoinen 48 Voltin 
sähkömoottori, sen ominaisvirrankulutus maksimiteholla on ohmin lain mukaan 
noin 208 ampeeria. Akun täytyy siis pystyä syöttämään 208 ampeerin virtaa 
keskeytyksettä, kunnes akku on tyhjä. 

Hetkellinen maksimivirta (DCP Discharge Pulse Current)  
Tietyissä tilanteissa kuten kiihdytyksessä moottorinohjainlaite voi syöttää 
moottorille hetkellisesti paljon korkeampaa virtaa kuin moottorin ominaisvirta on. 
Virta saattaa olla yli kaksinkertainen moottorin ominaisvirtaan nähden. Akun täytyy 
siis pystyä syöttämään nopeasti suurta virtamäärää, jotta moottorin tehoa ei 
jouduta rajoittamaan.  Esimerkkinä, Super B Nomada 105 Ah litium akku, jonka 
maksimi pulssi virta 30 sekunnin ajan voi olla 525 Ampeeria, (5C).  

Nopeus, massa, runkonopeus 
Veneen massa  
Kun tiedetään valitut komponentit, moottori, ohjainlaitteet, akkuihin tarvittava 
energiasisältö ja muut komponentit saadaan laskettua asennettavan järjestelmän 
paino. Vastaavasti voimme tehdä arvion poistettavien komponenttien kuten 
moottori, polttoainetankki ym. painosta. Todennäköistä on, että itse 
sähkömoottorin paino on huomattavasti pienempi kuin vanhan polttomoottorin. Se 
onko lopputuloksena aikaisempaa kevyempi vai painavampi vene riippuu 
käytettävästä akkutyypistä. Käytettävissä olevien tilojen ja veneen ominaisuuksien 
perusteella voidaan tehdä arviota, voidaanko veneeseen sijoittaa lyijyakkuja vai 
onko käytettävä litiumakkuja. Painavien akkujen sijoittelu ei saa vaikuttaa 
huonontavasti veneen ominaisuuksiin ja merikelpoisuuteen. Lyijyakkujen paino on 
noin 25 Kg/kWh ja litium akuilla noin 5–7,5 kg /kWh. Lyijyakuilla tarvittava 
energiakapasiteetti täytyy kertoa kahdella, koska lyijyakkujen käytettävissä oleva 
kapasiteetti on noin 50 % akkujen ominaiskapasiteetista. Oikein valituilla 
litiumakuilla tätä ei tarvitse tehdä koska akkujen kapasiteetti voidaan hyödyntää 100 
prosenttisesti. 

Aikaisemmin tässä artikkelissa teimme laskelman veneen 50 litran bensiinimäärän 
korvaamisesta akuilla ja päädyimme lukemaan 90 kWh energiaa. Tämän perusteella 
saamme lyijyakuille painoksi 4500 Kg (180 kWh x 25 kg/kWh) Litiumakuston 
painoksi tulisi 450–675 kg (90 kWh x 5–7,5 kg/kWh). Laskelmasta voidaan helposti 
todeta, että lyijyakkujen osalta paino voi muodostuu helposti ongelmaksi. 
Litiumakkujenkin paino on bensiiniin verrattuna korkea. Tässä kohtaa saattaa herätä 
ajatus, että sähköistys ei ole järkevää, koska lyijyakkujen paino on niin suuri ja 
litiumakut maksavat liikaa. Kannattaa kuitenkin palata tämän artikkelin 
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ensimmäiseen osioon, jossa puhuimme veneilytottumuksista. Esimerkiksi onko 
välttämätöntä, että vaikkapa toiminta-aika on oltava täsmälleen sama kuin 
bensiinillä? Tätä voi pohtia esimerkiksi miettimällä, kuinka usein joutuu 
bensiinitankin täyttämään kauden aikana. Jos sähkövenettä voi ladata, vaikka 
laiturissa niin akut ovat täynnä aina kun lähdet vesille. Nämä argumentit on syytä 
pohtia tarkkaan ja usein huomataankin, että akkukapasiteettia voidaan pienentää. 
Painoa saadaan myös kompensoitua sähkökomponenttien pienemmällä painolla 
verrattuna polttomoottoriin. Sähkökonversiossa veneestä poistetaan esimerkiksi 
moottori, vaihteisto, polttoainetankki ja paljon muita osia, joiden paino on suurempi 
kuin tilalle asennettavat osat.  

Nopeus ja teho 
Nopeuden ja tehon suhteesta voimme ottaa esimerkin alempana tässä artikkelissa 
olevasta Duurzam Yacht purjeveneestä. Kaaviosta 1. näemme että 4 solmun 
nopeuteen tarvitaan 0,75 kW teho ja maksiminopeutta ajettaessa tarvitsemme 7,4 
kW. Tehoa tarvitaan lähes kymmenen kertaa enemmän, jotta nopeutta saadaan 
nostettua noin kaksinkertaiseksi. Lähtökohtaisesti tätä sääntöä voidaan soveltaa 
yleisesti uppoumarunkoisiin aluksiin koosta ja painosta riippumatta. Jotta vene 
menisi hieman nopeammin, nopeuden nosto vaatii eksponentiaalisesti lisää 
energiaa. Tämä johtuu siitä, että vene yrittää nousta omalle keula-aallolleen. 
Moottoritehon lisäys aiheuttaa sen, että veneen keula nousee ylöspäin ja perä 
painuu syvemmälle veteen. Seurauksena on keula-aallon suureneminen ja vastuksen 
lisääntyminen. Veneen rungon mallista riippuen, kun moottoritehoa lisätään 
riittävästi, vene voidaan saada nousemaan vedestä oman keula-aaltonsa päälle, 
jolloin vene on saatu nousemaan liukuun. Tällöin kyseessä ovat liukuvarunkoisiksi 
suunnitellut veneet. 

Runkonopeus 
Kun veneellä ajetaan, veneen on voitettava veden aiheuttama vastus. Tämä asia ei 
riipu siitä mikä on veneen käyttövoima vaan se on kaikille veneille sama. Kun 
ajetaan hitaasti, vastus pysyy pienenä, kun taas nopeuden nostaminen 
liukunopeuteen vaatii eksponentiaalisesti enemmän energiaa. Energian kulutus 
riippuu monesta asiasta ja esimerkiksi veneen pituuden ja rungon nopeuden välillä 
on suora yhteys. Tämä on ollut tiedossa vuosisatojen ajan ja se on olennaista kaikille 
laskelmille, jotka koskevat aluksen suunnittelua, veneen nopeutta ja toiminta-
aluetta. On olemassa yleisesti käytetty termi, runkonopeus. Rungon nopeus 
ilmaistaan 1,34 x veneen vesilinjan neliön juurena. Alla olevassa kuvassa olevan 
purjeveneen vesilinjan pituus on 30,6 jalkaa tai 9,32 metriä, joten veneen 
runkonopeus on 1,34 x 5,52 = noin 7,4 solmua. Nykyään runkonopeus terminä on 
yleisesti vielä käytössä purjeveneiden ja pienempien huviveneiden suunnittelussa. 
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Runkonopeutta kutsutaan joskus myös termillä Frouden luku. Runkonopeudella 
esitetään yleensä nopeutta, jonka ylittäminen näkyy energiankulutuksen jyrkkänä 
lisääntymisenä. Tästä johtuu termi eksponentiaalisesti. Kun veneellä ajetaan alle 
runkonopeuden, veden vastus on pieni ja energiantarve on suhteellisen vähäinen. 
Kun nopeutta nostetaan ja lähestytään runkonopeutta, veden vastus kasvaa ja sitä 
kautta myös energian kulutus. Nopeus ei synny tyhjästä.   

 

Duurzam Yacht purjevene 
 

Esimerkki purjeveneestä, jossa hyvin suunniteltu sähköistysratkaisu  
Esimerkkiveneemme on Peter Hoefnagelsin Ya- vene. Kyseessä on 
valtamerikäyttöön rakennettu matkapurjevene, jonka vesilinjan pituus on 30,6 
jalkaa, joka on metreinä 9,32 metriä. Veneen paino (uppouma) on 7300 Kg 

Veneeseen on asennettu 2 kpl 48 Voltin ja 6,5 kW E-TECH WG sähkömoottoria ja 
ylempänä olevan laskelman mukaan veneen runkonopeus on 7,4 solmua.  

 

Ya Purjevene 
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Alla olevassa taulukossa nähdään energiamäärä, jonka sähkömoottori kuluttaa 
akuista mitattuna kilowatteina (kW), ja veneen nopeus solmuina. Tarvitaan noin 750 
wattia (0,75 kW) energiaa, jotta tämän 7300 kg painavan veneen nopeudeksi 
saavutetaan 4 solmua (noin 7,5 km/h).  

 

 

 

Veneen nopeus solmuina verrattuna energiankulutukseen 

Kaaviosta näemme, että esimerkissämme olevan veneen optimaalisin nopeus 
energiankulutuksen kannalta on 4–5 solmua.  Nopeutta nostettaessa näemme, että 
tehontarve alkaa nousta jyrkemmin noin 5,5 solmun kohdalla, ja jos nopeutta vielä 
lisätään, tehontarve nousee jyrkästi. 

Ajaminen lähellä maksiminopeutta vaatii paljon energiaa. Jos toiminta-aika ja matka 
halutaan maksimoida, tulisi löytää taloudellisin nopeus. Tämä sama lainalaisuus 
koskee myös bensiini- ja dieselkäyttöisissä veneitä. Ei ole järkevää ajaa 
huippunopeudella koko ajan, ja siksi puhumme yleensä "matkanopeudesta" ja 
"huippunopeudesta". 

Toiminta-aika ja matka 
Esimerkkiveneessämme on 48 Voltin, 62 kWh (1300 aH) akusto. Mitä hitaammin 
venettä ajetaan, sitä pidempi kantama on. Yllä olevassa esimerkissä, jos alus kulkee 
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4 solmun nopeutta, saamme toiminta-ajaksi noin 82 tuntia. (62 kWh / 0,75 kW). 
Toimintamatka on siis 328 merimailia (82 H x 4 solmua) joka vastaa 628 kilometriä. 
Jos ajetaan täydellä nopeudella, toiminta-aika jää noin 8,4 tuntiin, jolla saadaan 
toiminta-alueeksi 58,8 merimailia (8,4 H x 7 solmua) - eli vain viidennes siitä mitä se 
olisi 4 solmun nopeudella. Nyrkkisääntö uppoumarunkoisilla veneillä on, että ne 
liikkuvat taloudellisimmin ja tehokkaimmin nopeudella, joka on noin 60 % veneen 
teoreettisesta rungon nopeudesta, esimerkkiveneellämme nopeus olisi 0,6 x 7,4 = 
4,4 solmua. Kaaviosta näemme, että tällä nopeudella kulutus on noin 1,1 kW ja 
toiminta-aika 56 tuntia. Toimintamatka olisi silloin 246 merimailia tai 455 Km. Jos 
laskelmaa vielä  

Tähän kun otetaan mukaan veneessä olevat aurinkopaneelit, tuuligeneraattori ja 
potkurin regenerointitoiminto, joilla kaikilla voidaan myös yhtäaikaisesti ladata 
akustoa matkan aikana, ei energian loppuminen tai maasähkölaturin puuttuminen 
ole ongelma.  

 
 
 

 
 

.  
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