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Tavoitteena oli myös vähentää kuukausiraportoinnin muodostamiseen tarvittavaa 
henkilötyöaikaa.  
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hallintajärjestelmä todettiin vanhanaikaiseksi ja sen uusimista suositellaan. 
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This master’s thesis is dealing with Metsä Board Simpele’s power plant energy 
reporting. Under review was heat, electricity and fuel energies. The focus was on 
the energy measurement points and energy reporting. The aim was to get a reliable 
energy reports, which are divided into clear and coherent manner. The goal was 
also to reduce time required for the formation of monthly reports. 
 
The theoretical part deals with general power plant process operations, as well as 
fuel use. Energy balance of the basic principles were reviewed of power plant. The 
process measurement to be used for energy determinations were get through. 
Reporting obligations was clearing to statistical offices and also authorities. 
 
Work chapters deals whit existing reporting practices, and report templates. Energy 
calculation equation and parameters were checked. During the working it was 
quickly found that reporting is formed largely with the Microsoft Excel spreadsheet 
software. Existing automated reports are not used at all, because they were 
considered unreliable. 
 
Result of the work was that automated monthly reports were checked, errors were 
corrected, and they were putted to use. For automatic reports were updated from 
new report templates. To the official monthly reporting was also built completely 
new reporting templates which uses automatically forming reports. New report 
templates speed up reporting work. Fuel energy management system was found old-
fashioned and its renewal is recommended. The new reporting system would make 
reporting job easier and more comprehensive. 
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Symboli- ja lyhenneluettelo 

 

HHV  Higher heating value, ylempi lämpöarvo 

MJ  Megajoule 

kg  kilogramma 

til.-%  tilavuusprosentti 

BFB  Bubbling Fluidized Bed  

CFB   Circulation Fluidized Bed 

TIPS  Tieto Integrated Paper Solution 

NOx  Typen oksidit 

Pa  Pascal 

Bar  Baari 

ka  keskiarvo 

MW  Megawatti 

MWh  Megawattitunti 

kV  kilovoltti 

H  Entalpia 

P  Teho 

m  massa 
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Johdanto  

 

Energiankulutuskohteiden tehokas seuranta on asia, jonka avulla pystytään 

vastaamaan kustannustehokkaamman maailman vaatimuksiin. Luotettava ja selkeä 

energiatase sekä -raportointi ovat työkaluja, joilla luodaan voimalaitoksen tehokas 

ja taloudellinen käyttö. Kunnossa olevalla energiataseella pystytään löytämään 

nopeasti mahdolliset energiavuodot tai vikaantuneet mittalaitteet.   

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään leijukerrospolttotavat sekä niissä käytettävät 

polttoaineet. Sähköntuotannossa kerrotaan turbiinin sekä Suomen sähköverkon 

toiminnasta. Energianmittaukseen tarvittavat prosessimittaukset käsiteltiin, jotta 

ymmärrettäisiin tarkasteltavia kohteita. Voimalaitoksella raportointivelvoitteisiin 

perehdytään yhdessä kappaleessa, niin tilastokeskuksien, kuin viranomaistenkin 

suuntaan. 

 

Työ on tehty Metsä Board Simpeleen voimalaitokselle. Voimalaitoksen 

energiaraportointi on nykyisellään hyvin työläs, eikä se vastaa tämän päivän 

tarpeita. Raportoinnin keskeinen työväline on ollut Microsoftin taulukkolaskenta 

ohjelma Excel, joka ei ole käytännöllisin raportoinnin työväline. Raportointi 

koostuu erilaisista vaikeaselkoisista Excel-tiedostoista. Tehtaalla on olemassa 

automatisoituja raportteja kuukausiraportointiin, mutta näitä ei ole käytetty. Suurin 

osa raportoinnista tapahtuikin manuaalisesti, tietoja solusta toiseen kopioimalla.    

 

Työn tavoitteena oli tarkastaa voimalaitoksen energiaraportointi sähkö-, lämpö- ja 

polttoaine-energian osalta. Tarkastukseen kuuluivat automaattiset sekä käsintehdyt 

viralliset raportit. Näiden sisältö tarkastetaan siten, että ne ovat johdonmukaisia ja 

niistä löytyy oikeat tiedot. Raporttipohjat muodostetaan uudelleen siten, että ne 

hyödyntävät toisiaan suoraan. Tarkastus tehdään myös kattilan hyötysuhdetta 

seuraavalle SmartBoiler – ohjelmistolle. Lopuksi on tarkoitus löytää ehdotus, miten 

raportointia tulisi tulevaisuudessa kehittää, jotta se vastaisi tämän päivän haasteita.  
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1. TEOLLISUUDEN VASTAPAINE VOIMALAITOS 

 

Teollisuusprosessien lämmöntarve toteutetaan usein käyttämällä lämmönsiirtoon 

höyryä. Höyryn avulla pystytään siirtämään suuria energiamääriä ja kohde saadaan 

lämmitettyä nopeasti höyryn hyvän lämmönsiirtokyvyn ansiosta. Höyry soveltuu 

hyvin myös kohteiden suoraan lämmitykseen. Teollisuuden lämmöntarve on usein 

tasaista vuodenajasta riippumatta ja kun lämpöenergian tarve on riittävän suuri, 

tulee kannattavaksi sijoittaa kattilalaitoksen yhteyteen turbiinilaitos sähköenergian 

tuottamiseen. Sähköenergian tuottamista varten tulee kattilalaitoksen painetasoa 

nostaa ylemmäksi, jolloin tarvittava lämpöenergia tuotetaan turbiinin kautta. 

Vastapainevoimalaitokset mitoitetaan siten, että kaikki tarvittava lämpöenergia 

saadaan turbiinin jälkeen. Teollisuusprosessien tarvitsema lämpö on ensisijainen ja 

lämmön tuotannon sivussa syntyvä sähköenergia on toissijainen tuote. Usein 

teollisuuslaitoksen kaikkea tarvitsemaa sähköä ei pystytä tuottamaan itse, jolloin 

loppusähkö joudutaan ostamaan ulkoa pörssisähkönä.  

 

Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen toimintaperiaatteena höyrykattilassa 

tuotetaan syötetystä syöttövedestä tulistettua korkeapaineista höyryä lämmön 

avulla, joka vapautuu poltettavasta polttoaineesta. Korkeapaineinen tulistettu höyry 

johdetaan turbiiniin, jossa sen paine lasketaan teollisuusprosessien vaatimalle 

tasolle. Turbiinin läpi virtaavasta höyrystä vapautuu energiaa, joka pyörittää 

turbiinia ja siihen liitettyä generaattoria, jonka avulla saadaan tuotettua sähköä. 

Teollisuusprosessit vaativat usein eri paineista höyryä. Eripaineiset höyryt saadaan 

otettua turbiinin väliotoista.  

 

Teollisuusprosesseille on tyypillistä, että halutun höyryn tulee olla kylläistä, koska 

lauhtuva höyry vapauttaa lämpöenergiaa huomattavasti paremmin kuin tulistetun 

höyryn jäähtyminen. Tämän takia turbiinin jälkeen ruiskutetaan tarvittaessa kattilan 

syöttövettä, joka jäähdyttää ja poistaa höyrystä tulistuksen. 
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Teollisuusprosesseille on myös tyypillistä, että osa lämmityshöyrystä jää 

palaamatta takaisin voimalaitokselle, esimerkiksi kun höyryä käytetään suoraan 

lämmitykseen. Voimalaitoksen vedenkäsittelytarve onkin suurempi kuin muun 

tyyppisissä voimalaitoksissa. Prosesseista palaavaan lauhteeseen voi joutua myös 

epäpuhtauksia (esimerkiksi lämmönsiirrin vuoto), joten palautuvan lauhteen 

tarkkailuun onkin kiinnitettävä erityisesti huomiota. 

 

Voimalaitoksen polttoaineena käytetään usein teollisuusprosesseista syntyviä 

jätteitä. Puunjalostusteollisuuden voimalaitoksissa käytetään kuorta, lietettä, 

puujätettä ja mustalipeää. Kuorenpoltto tapahtuu nykyisin leijukerroskattiloissa ja 

mustalipeän poltto soodakattiloissa. Kattiloiden painetasot ovat usein alle 100bar ja 

ne ovat rakenteeltaan luonnonkierrolla toimivia lieriökattiloita. (Huhtinen, M et al. 

2008) Kuvassa 1.1 on esitetty periaatekaavio teollisuuden 

vastapainevoimalaitoksesta. 

 

 

Kuva 1.1. teollisuudenvastapaine voimalaitoksen periaate (Huhtinen et al. 1994) 
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1.1 Leijukerrospoltto 

 

Leijukerrospolttoa alettiin soveltaa energiantuotannossa vasta 1970-luvulla. 

Leijukerrospoltto on yleistynyt tämän jälkeen laajasti, koska sen polttotapa 

mahdollistaa eri polttoaineiden polton samassa kattilassa hyvällä hyötysuhteella. 

Leijukerrospoltossa käytetään matalaa palamislämpötilaa, jolloin myös 

typenoksidipäästöt jäävät pieniksi. Polttotekniikan avulla pystytään toteuttamaan 

edullisesti savukaasujen rikkipuhdistus, tämä tapahtuu syöttämällä kalkkia 

tulipesään. (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

Leijukerrospoltto voidaan toteuttaa kuplivassa leijukerroksessa (kerrosleiju) tai 

kiertoleijukerroksessa (kiertoleiju). Kerrosleijussa hiukkaset pysyvät 

leijutuskerroksessa. Kiertoleijussa hiukkaset poistuvat leijutustilasta leijutuskaasun 

mukana ja kierron aikaan saamiseksi ne palautetaan takaisin leijutustilaan. Kuvassa 

1.2 on esitetty yleisimmin käytetyt päätyypit, joita kutsutaan kuplapetikattilaksi 

(BFB eli Bubbling Fluidized Bed) ja kiertopetikattilaksi (CTB eli Circulation 

Fluidizerd Bed). 

 

Kuva 1.2. Leijukerrospolton päätyypit, vasemmalla kuplapeti (BFB) ja oikealla kiertopeti (CTB) 
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1.1.1 Kuplapetikattila (BFB) 

 

Leijukerrospolton toimintaperiaate selviää, kun tarkastellaan hiekkakerroksen 

käyttäytymistä ilman virratessa sen läpi eri nopeuksilla. Minimi leijutus ilmamäärä 

on se kun hiekkapartikkelit nousevat juuri ilmaan puhallettavan ilmavirran 

vaikutuksesta. Tällöin kasvaneen ilmavirtauksen aiheuttama noste petihiekkaan on 

voittanut petihiekan aiheuttaman hydrostaattisen paineen ja tätä kutsutaan minimi 

leijutusmääräksi. Tarvittavaan minimi leijutusilma määrään vaikuttaa hiekkapetissä 

käytettävä hiekkapartikkeli koko.  Leijutusilmavirtaa nostettaessa yli minimin alkaa 

petihiekka kuplia kuten kiehuva vesi ja tästä tulee nimitys kuplapetikattila. Tämä 

ilmiö selitetään muodostuvan, kun leijutus minimin ylittävä ilmamäärä kulkee 

hiekkakerroksen läpi kuplina.  

 

Leijupetikattilan leijutushiekan raekoko on tyypillisesti 1-3mm ja leijutusnopeus 

0,7 – 2,0 m/s. Hiekkakerroksen korkeus on 0,4 – 0,8 m, jolloin se aiheuttaa 

painehäviötä 6 – 12 kPa. 

 

Polttoaineen syöttö petille tapahtuu mekaanisilla laitteilla. Polttoainesiilon 

alapuoliset kuljettimet johtavat polttoaineen sulkusyöttimien avulla petin päälle. 

Sulkusyöttimiä sekä niiden jälkeisiä syöttöputkia on useampia, koska polttoaineen 

halutaan jakaantuvan mahdollisimman tasaisesti koko petin alueelle. Mekaanisten 

kuljettimien etuna pneumaattisiin järjestelmiin verrattuna on niiden kyky käsitellä 

huomattavasti suurempikokoisia polttoaine jakeita. Tällöin myös polttoaineen 

esikäsittelytarve on huomattavasti vähäisempää.  

 

Ennen pääpolttoaineen syöttämistä petille, tulee se kuumentaa vähintään 500 – 600 

asteen lämpötilaan. Täten varmistetaan kiinteän polttoaineen turvallinen 

syttyminen, jonka kosteuspitoisuus on yleensä korkea. Esilämmitys tapahtuu 

useimmiten petiin tai sen päälle asennetuilla öljy-, tai kaasukäyttöisillä 

käynnistyspolttimilla. Lämmennyt hiekkapeti omaa suuren lämpökapasiteetin, 
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joten se soveltuu hyvin kosteiden polttoaineiden polttoon, jolloin erillistä 

polttoaineen kuivausta ei tarvita. Kuumaan hiekkaan sekoittunut polttoaine kuivuu 

nopeasti ja lämpenee syttymislämpötilaan. Petin suuri lämpökapasiteetti myös tasaa 

tehokkaasti polttoaineen laatuheilahteluja. 

 

Kattilan tulipesän alaosan putket on vuorattu tulenkestävällä massalla. Vuorauksen 

tarkoituksena on suojella putkia ylikuumenemiselta sekä hiekan leijutuksesta 

aiheuttamasta kulutuksesta. Tulipesän pohjana on ilmanjako arina, joka koostuu 

teräslevyn tai jäähdytysputkistoon hitsatuista ilmanjakosuuttimista. Myös arinassa 

on tulenkestävä vuoraus. Leijutusilman tasainen jakautuminen petille varmistetaan 

riittävän suurella painehäviöllä, joka on noin 30 – 50 % leijupetin painehäviöstä.  

 

Arinalle kerääntyvä tuhka poistetaan laskemalla hiekkaa pois arinan pohjassa 

olevista aukoista. Poistettu hiekka johdetaan seulaan, josta hieno hiekka sekä 

karkeampi kuona poistetaan. Seulottu hiekka palautetaan takaisin arinalle. 

Hienojakoinen tuhka lähtee savukaasujen mukaan tulipesästä ja se poistetaan 

myöhemmin savukanavasta. Osa petin hiekasta jauhautuu leijutuksen vaikutuksesta 

ja se lähtee savukaasujen mukaan. Poistuneen hiekan tilalle on lisättävä uutta 

hiekkaa. Vähätuhkainen polttoaine lisää myös kattilasta poistuvan hiekan määrää.  

 

Petin lämpötila ei saa päästä nousemaan liian korkeaksi, ettei polttoaineen tuhka 

pääse sulamaan. Tällöin petihiekassa oleva tuhka voi sulaa yhtenäiseksi isoksi 

partikkeliksi, tätä kutsutaan sintraantumiseksi. Sintraantumaan päässeen hiekan 

poistaminen petistä on vaikeaa ja se vaatiikin usein kattilan alas ajamisen. Petin 

lämpötila pidetäänkin noin 100 astetta tuhkan pehmenemispisteen alapuolella, mikä 

esimerkiksi kotimaisilla polttoaineilla tarkoittaa noin 900 asteen lämpöä. 

Polttoaineen ollessa erityisen kuivaa, on petiä jäähdytettävä vesiruiskutuksella tai 

savukaasujen takaisin kierrätyksellä, jotta lämpötila säilyisi riittävän alhaisena.  
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Palamisen vaatima happi saadaan osittain leijutusilmasta, jota kutsutaan primaari-

ilmaksi. Tämän lisäksi osa tarvittavasta palamisilmasta ohjataan petin yläpuolelle 

sekundaari-ilmana. Leijupetikattilan tehon säätöalue on 100 – 30 prosenttia. 

Minimitehoa rajoittaa minimileijutusnopeus ja petin lämpötila, joka tulisi 

minimissään olla 700 astetta. Ylätehoa rajoittaa petin maksimi lämpötila, 

petimateriaalin karkaaminen savukaasujen mukaan sekä palamattomien määrä 

kasvu tuhkassa. Tehon säätöaluetta voidaan kasvattaa johtamalla savukaasuja 

takaisin petiin tai jakamalla peti erillisiin osastoihin.  

 

Leijupetikattilan samassa tulipesässä voidaan polttaa useita eri polttoaineita, kuten 

teollisuusjätteitä, teollisuuslietettä ja kosteita kotimaisia polttoaineita, jotka 

sisältävät runsaasti haihtuvia aineita ja syttyvät alhaisissa lämpötiloissa ja joiden 

jäännöskoksin palamisaika on lyhyt. Hiilen poltossa on esiintynyt ongelmia, koska 

hiilenpolton jäännös koksi vaatii useiden sekuntien jälkipalamisajan täydellisen 

palamisen saavuttamiseksi. Palamaton aines lähtee tällöin poistettavan tuhkan 

mukana ja alle 5 prosentin taso on vaikea saavuttaa. Hiilen suuri palamattomien 

aineiden määrä johtuu siitä, että hiili sisältää vain 20 – 30 prosenttia haihtuvia 

aineita. Taulukossa 1.1 on esitetty leijupetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja 

(Huhtinen, M et al. 1994) (Huhtinen, M et al. 2008) (Jalovaara et al. 2003)  

 

Taulukko 1.1. Leijupetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen, M et al.1994) 

Tilavuusrasitus 0,1 – 0,5 MW/m3 
Poikkipintarasitus 0,7 – 3,0 MW/m2 
Petin painehäviö 6,0 – 12,0 kPa  
Leijutusnopeus 0,7 – 2,0 m/s 
Petin korkeus 0,4 – 0,8 m 
Primääri-ilman lämpötila 20 – 400 0C 
Sekundaari-ilman lämpötila 20 – 400 0C 
Petin lämpötila 700 – 1000 0C 
Kaasutilan lämpötila 700 – 1200 0C 
Sekundaari-ilman osuus 30 – 70 % 
Ilmakerroin 1,1 – 1,4 
Petin tiheys 1000 – 1500 kg/m3 
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1.1.2 Kiertopetikattila (CBF) 

 

Kiertopetikattila eroaa kuplapetikattilasta kattilan rakenteen, suuremman leijutus 

nopeuden sekä hienojakoisemman petimateriaalin ansioista. Kiertopetikattilan 

tyypilliset toimita-arvot on esitetty taulukossa 1.2. 

 

Taulukko 1.2. Kiertopetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen, M et al.1994.) 

Tilavuusrasitus 0,1 – 0,3 MW/m3 
Poikkipintarasitus 0,7 – 5,0 MW/m2 
Petin painehäviö 10,0 – 15,0 kPa  
Leijutusnopeus 3,0 – 15,0 m/s 
Primääri-ilman lämpötila 20 – 400 0C 
Sekundaari-ilman lämpötila 20 – 400 0C 
Petin lämpötila 800 – 950 0C 
Loppulämpötila 850 – 950 0C 
Sekundaari-ilman osuus 25 – 65 % 
Ilmakerroin 1,1 – 1,3 
Petin tiheys 10 – 100 kg/m3 

 

Peti saadaan pyörteilemään voimakkaasti ja hiukkaset sekoittumaan hyvin, kun 

leijutusnopeus on suurempi ja petimateriaalin raekoko hienompi. Kiertopedissä ei 

täten ilmene petimateriaalin selvää pintaa vaan pedin tiheys pienenee mitä 

ylemmäksi kattilassa mennään. Osa petimateriaalista tempautuu savukaasujen 

mukaan savukanavaan. Savukaasuista erotetaan mukaansa tempautunut 

petimateriaali syklonien avulla ja se palautetaan takaisin petiin. Kuvassa 1.3 on 

esitetty eräs kiertopetikattila. (Huhtinen, M et al. 1994) 
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Kuva 1.3. Kiertopetikattila CFB 

 

Kattilan pääosat ovat tulipesä ja sen yhteydessä oleva kiertävän petimateriaalin ja 

palamattomat hiukkaset tulipesänpohjalle palauttava sykloni. Syklonin jälkeen 

savukanavistoon on sijoitettu pääosa tulistimista sekä veden- ja 

ilmanesilämmittimet. Jokainen kattila suunnitellaan käyttötarkoituksen mukaan, 

joten kattilan päälämmönsiirtimien sijoittelu voi vaihdella jonkin verran. 

Kiertopetikattilat toimivat normaalisti luonnonkiertojärjestelmällä, koska niitä 

käytetään teollisuuden ja yhdyskuntien vastapainevoimalaitoksina, jolloin halutut 

tuorehöyryn arvot mahdollistavat tämän.   

 

Syklonin hyvän erotuskyvyn toiminnan kannalta savukaasujen tulisi virrata 

sykloniin noin 20 m/s. Syklonin erotuskyky huononee sen halkaisijan kasvaessa. 
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Tarvittaessa sykloneja voidaan rakentaa useampia rinnakkain, jotta erotuskyky 

saadaan pidettyä hyvänä. 

 

Polttoaine syötetään kattilaan yleensä sekoittamalla se syklonista palautuvaan 

petimateriaaliin. Mikäli tarvitaan tasaisempaa polttoaineen sekoittumista, voidaan 

sitä syöttää lisäksi kattilan etuseinän kautta. Tuhkaa poistetaan kattilan alaosasta, 

josta poistuu karkeampi tuhka. Kevyempi tuhka kulkeutuu savukaasujen mukana, 

jolloin se poistetaan savukanavistosta erilaisten suodattimien avulla. Palamisilma 

vyöhykkeet jaetaan samaan tapaan kuin kuplapetikattilassa, eli primaari ja 

sekundaari ilmoihin. Primaari-ilma puhalletaan kattilan alaosasta leijutussuuttimien 

kautta ja se on noin 40 – 60 prosenttia koko ilmamäärästä. Sekundaari-ilmat 

tuodaan kattilan seinämiltä parissa tasossa noin kahden metrin matkalta.  

 

Kiertopetikattila-tekniikan etuna ovat pienet NOx –päästöt sekä mahdollisuus 

edulliseen savukaasujen rikinpoistoon. Palamislämpötilan ollessa alhainen jää 

NOx:n muodostuminen pieneksi. NOx :n ollessa edelleen ongelma on petiin helppo 

syöttää ammoniakkia, jolloin päästöt saadaan hyvin alhaisiksi. Rikki saadaan 

hallintaan syöttämällä tulipesään kalkkia. Kalkki reagoi polttoaineessa olevan rikin 

kanssa muodostaen kipsiä. Kipsi voidaan poistaa kattilasta tuhkan mukana. 

(Huhtinen, M et al. 1994) (Huhtinen, M et al. 2008) (Jalovaara et al. 2003) 

 

1.3 Höyryturbiini 

 

Höyryturbiini on pyörivä lämpövoimakone, jonka tehtävä on muuttaa höyryn 

paine- ja lämpötila mekaaniseksi energiaksi. Energian muunto tapahtuu 

kaksivaiheisesti, ensin höyryn sisältämä lämpöenergia muutetaan virtausenergiaksi, 

jonka jälkeen se siirretään turbiinin akselistolla olevaan siivistöön. Virtausenergia 

pyörittää turbiinia, jolloin sen energia saadaan muutettua mekaaniseksi energiaksi. 

Höyryturbiineja käytetään sähköenergian tuotantoon höyry- ja 

ydinvoimalaitoksissa, sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon 
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vastapaineturbiinissa. Niitä käytetään myös voimakoneiden kuten 

keskipakopumppujen ja puhaltimien voimanlähteenä työkoneissa sekä laivoissa.   

 

Höyrynenergian muuntaminen virtausenergiaksi voidaan toteuttaa kiinteissä 

johtolaitteissa, pyörivissä juoksupyörän siivissä tai molemmissa. Toimintatavan 

mukaan turbiinit jaotellaan tasapaine- eli aktioturbiineihin tai ylipaine- eli 

reaktioturbiineihin. Kuvassa 1.4 on esitetty tasapaine- ja ylipaineturbiinin 

höyrynvirtaus periaate. 

 

 

Kuva 1.4. Höyrynvirtaus aktio- ja reaktioturbiinissa (Huhtinen, M et al. 2008) 

 

Tasapaineturbiinissa höyryn paine- ja lämpöenergia muutetaan nopeudeksi vain 

kiinteissä johtolaitteissa, jolloin höyryvirtaa juoksupyörän läpi vakiopaineella 

aiheuttaen siihen kehävoiman, joka pyörittää turbiinia. Ylipaineturbiinissa 
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nopeusenergian muutos tapahtuu johto- sekä juoksupyörässä. Tällöin höyrysuihkun 

nopeuden kasvu aiheuttaa reaktion vaikutuksesta juoksupyörään kehävoiman. 

Juoksupyörän tuloreunalla vallitsee suurempi paine, kuin jättöreunalla, minkä takia 

turbiinityyppiä kutsutaan ylipaineturbiiniksi. Kuvasta nähdään, miten paine ja 

nopeus käyttäytyy eri turbiini tyyppien johto- ja juoksusiivistön vaiheissa.  

 

Turbiineja kutsutaan myös aksiaali- tai radiaaliturbiineista höyryn virtauksen 

mukaan. Aksiaaliturbiinissa höyryvirtaa turbiinin läpi akselin suuntaisesti. 

Radiaaliturbiinissa höyryvirtaus tapahtuu kohtisuoraan akselia vasten. Radiaali 

turbiinin erikoislaji on Ljungström-turbiini, jonka johto- ja juoksupyörät pyörivät 

vastakkaisiin suuntiin. Simpeleen turbiini on tätä tyyppiä. 

 

Höyrynpaine siis laskee, kun se virtaa turbiinin siivistössä. Paineen lasku aiheuttaa 

höyryn ominaistilavuuden kasvun, jonka takia turbiinin siipiä pitää suurentaa 

turbiinin loppua kohden, jotta höyry mahtuu virtaamaan turbiinissa. Turbiinista ulos 

tulevan höyryn paineen perusteella turbiineja kutsutaan, lauhde-, vastapaine-, 

väliotto tai kaksipaineturbiineiksi. Lauhdeturbiinissa höyrypaisuu tavallisesti 0,02 

– 0,05 baarin paineeseen. Lauhdeturbiinit ovat tyypillisiä voimalaitoskoneita ja 

niitä käytetään silloin, kun lämmön tarvetta ei ole. Vastapaineturbiinista höyry 

poistuu ylipaineella, ja niitä käytetään silloin, kun tarvitaan lämpö- sekä 

sähköenergiaa. Tavallisesti näitä käytetään metsä- ja kemianteollisuudessa sekä 

kaukolämpölaitoksissa, saatava lämpöenergia on määrävä toiminta-arvo. 

Väliottoturbiinit ovat lauhde- ja vastapaineturbiineja, joista otetaan eri painetasoilta 

höyryä lämmitystarkoituksiin. Jäljelle jäänyt höyry virtaa koko turbiinin läpi. 

Kaksipaineturbiineissa höyryä johdetaan turbiiniin kahdelta eripaine tasolta. 

(Huhtinen, M et al. 1994) (Perttula, J. 2000) 
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Kuva 1.5. Aksiaalisen höyryturbiinin siivistö 

 

Kuvassa 1.5 on esitetty höyryturbiinin siivistö. Höyry tulee vasemmalta siivistöön 

ja etenee akselin suuntaisesti oikealle. Kuvasta näkee miten siivistön tulee 

suurentua höyrynpaineen laskiessa, koska höyryn ominaistilavuus nousee.  

 

1.4 Teollisuuden sähkönjakelu 

 

Sähkön siirto voimalaitoksilta kuluttajille tapahtuu sähköverkon avulla. 

Sähköverkko jaetaan jännitetason ja siirtoyhteyksien pituuden perusteella kolmeen 

alakategoriaan: kanta-, alue- ja jakeluverkkoon. Kantaverkon siirtohäviö on noin 1 

prosentti ja alue- sekä jakeluverkon häviöt noin 3 prosenttia siirrettävästä tehosta. 

 

Kantaverkko on sähkönsiirron runko. Sen kautta siirretään energiaa teollisuudelle 

ja keskijännite- sekä alueverkkoihin. Kantaverkkoon on kytkeytynyt suuri määrä 

peruskuormaa syöttäviä lauhdesähkövoimalaitoksia, kuten ydin- ja 

hiilivoimalaitoksia. Kantaverkon jännite tasot ovat 400 kV, 220 kV ja 110 kV. 

Kantaverkon omistaa ja sitä ylläpitää kansallinen verkkoyhtiö Fingrid Oyj. 

Kantaverkko käsittää yli 14 000 km voimajohtoja ja siihen on liittynyt noin sata 

sähköasemaa. Tämä on osa pohjoismaista yhteiskäyttöverkkoa, joka on yhdistetty 
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vaihtosähköyhteyksillä Pohjois-Ruotsiin ja Norjaa sekä tasasähköyhteydellä Etelä-

Ruotsiin, Venäjään ja Viroon. Venäjälle on myös vaihtosähköyhteys Ivalossa.  

 

Alueverkko ja keskijänniteverkot omistavat paikalliset sähkönjakelu yhtiöt. 

Alueverkot saavat sähkönsä muuntajien kautta kantaverkosta sekä suoraan 

alueverkkoon kytkeytyneistä voimalaitoksista. Alueverkon jännite taso on 110 kV. 

Alueverkot siirtävät sähköä jakeluverkon muuntajiin sekä suurempiin 

teollisuuslaitoksiin. Jakeluverkot siirtävät sähköä pienkuluttajille. Jakelu verkon 

jännitetasot ovat 20kV, 1000 V ja 230/400 V. Kuvassa 1.6 on esitetty 

yksinkertaistetusti sähköverkon rakennetta Suomessa. (Huhtinen, M et al. 2008) 

 

 

Kuva 1.6. Suomen sähkönsiirtoverkon rakenne (Huhtinen, M et al. 2008) 

 

1.5 Voimalaitoksen prosessimittaukset 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty voimalaitoksen tärkeimmät prosessimittaukset, 

jotka vaikuttavat lämpöenergiataseen muodostumiseen. Näitä mittauksia ovat 
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paineen-, lämpötilan- ja virtauksenmittaukset. Lisäksi on kerrottu 

savukaasuanalysaattorin mittausperiaatteista, koska kattilan hyötysuhde laskenta 

ohjelmisto SmartBoiler hyödyntää näitä tietoja hyötysuhde laskennassa. 

 

1.5.1 Paineenmittaus 

 

Paineen SI-järjestelmän mukainen yksikkö on N/m2 eli pascal, Pa. Voimalaitoksilla 

käytetään yleensä yksikköä baari, Bar, joka on 0,1 MPa eli 100 kPa. Paineen 

mittaukseen on olemassa hyvin monenlaisia mittausmenetelmiä eri paineluokille. 

Voimalaitoksissa paineen mittauksen yläraja on 200 – 300 baaria. Voimalaitoksesta 

lähtevä tuorehöyrynpaine ylittää harvoin 220 baaria, mutta hydraulisissa 

järjestelmissä, kuten polttoaineenkäsittelylaitteissa paine saattaa olla jopa 300 

baaria. Paineenmittaus perustuu mekaanisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin 

ominaisuuksiin.  

 

Sähköisistä mittauksista nykyään käytetyin on puolijohdemenetelmä eli 

pietsoresistiivinen anturi. Mittauksessa puolijohteen sähkönjohtokyky muuttuu 

siihen kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Anturissa paine vaikuttaa puolijohdetta 

puristavan teräväpäisen mäntään, jolloin puolijohteen resistanssi muuttuu. Saatu 

viesti voidaan viedä tästä eteenpäin sähköisenä ja mitata ampeeri- tai 

volttimittarilla, jonka asteikko on muutettu osoittamaan painetta. Mittarin tarkkuus 

on +/- 0,2 – 1,0 prosenttia.  

 

Mekaanisista mittauksista käytetyin on paineputkimanometri. Sen toiminta 

perustuu bourbonputken, painekierrukan tai kierreputken muotoon taivutettuun, 

poikkileikkaukseltaan soikeaan metalliputkeen, joka suoristuu paineen 

vaikutuksesta. Liike siirretään hammaspyörästön ja vivuston välityksellä 

osoittimeen, tai se voidaan viedä myös sähköiselle viestimuuntimelle. Mittauksen 

tarkkuus on +/- 1,5 prosenttia sitä käytetään yleensä paikallisena mittauksena. 

(Huhtinen, M et al. 1994) 
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1.5.2 Lämpötilanmittaus 

 

Lämpötilaa voidaan mitata fysikaalisten, sähköisten ja optisten menetelmien avulla. 

SI – järjestelmän mukainen lämpötilanperusyksikkö on kelvin, K, mutta Suomessa 

on yleisesti käytössä celsiusasteikko, 0C. Fysikaalisia mittalaitteita on neste-, 

kapillaari-, elohopeajousi- ja venymälämpömittarit. Sähköisiä mittalaitteita ovat 

vastuslämpömittarit ja termoelementti. Optisia mittauksia on erilaiset 

säteilypyrometrit. Seuraavassa on kerrottu sähköisistä mittauksista. 

 

Vastuslämpömittauksen periaatteena metallin resistanssi kasvaa lämpötilan 

noustessa. Tätä ominaisuutta hyödyntäen voidaan mitata lämpötilan muutokset 

hyvin tarkasti. Yleisesti käytetyin anturimateriaali on platina, jonka vastus 0 

asteessa on 100 ohmia ja sen mittaus tarkkuus on +/- 0,5 – 1,0 prosenttia sekä mitta-

alue -220 – 850 astetta. Ulkopuolisesta virtalähteestä syötetty virta kulkee 

vastuksen kautta ja virranmuutos voidaan mitata. 

 

Termoelementin muodostuu, kun kaksi erilaista materiaalia liitetään päistään 

toisiinsa kiinni. Kuumennettaessa tätä liitoskohtaa syntyy johtimien välille 

potentiaaliero. Mittausta voidaan hyödyntää useissa erilaisissa kohteissa ja 

lämpötiloissa sen mukaan millainen termopari on valittu. Taulukossa 1.3 on esitetty 

tavallisimmat termoparit ja niiden mitta-alueet sekä mittaustarkkuus. (Huhtinen, M 

et al. 1994) 
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Taulukko 1.3. Tavallisimmat termoparit, niiden mittausalue sekä mittaustarkkuus (Huhtinen, M et al. 

1994) 

Termoelementti pari mittaus alue [0C] virhe [%] 

kupari-konstantaani (Cu-CuNi) -40 – 350 0,4 – 0,8 

rauta-konstantaani (Fe-CuNi) -40 – 750 0,4 – 0,8 

nikkelikromi-nikkeli (NiCr-Ni) -40 – 1200 0,4 – 0,8 

paltinarhodium-platina (PtRh-Pt) 0 – 1600  0,15 – 0,3  

 

1.5.3 Virtauksenmittaus 

 

Virtausmittauksen SI-järjestelmässä massavirran perusyksikkö on kg/s ja 

tilavuusvirrassa m3/s. Virtausta mitataan neljän pääperiaatteen mukaan: 

 mittalaitteen paine-eron mittaus 
 tilavuuden mittaus 
 sähköiset menetelmät 
 akustiset ja optiset menetelmät 

 

Seuraavassa on esitetty käytetyimpiä virtausmittaus menetelmiä. 

 

Paine-eroon perustuva mittaus voidaan toteuttaa mittalaipasta, mittasuuttimesta tai 

venturiputkessa aiheutuvan paine-eron perusteella. Näille mittauksille on olemassa 

oma standardinsa SFS-ISO-5167-1. Mittalaitteessa paine-ero on verrannollinen 

virtauksenneliöön ja massavirta saadaan määritetyksi kaavalla: 

4
2 ∆  

 C = purkauskerroin 

 E = lähestymisnopeustekijä 

  = laajenemistekijä 

 d = kuristuselimen aukon halkaisija 

 ∆  = mittalaitteen aiheuttama paine-ero 

   = väliaineen tiheys 
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Kaavassa olevat kertoimet C, E ja  saadaan standardista SFS-ISO-5167-1. Kaikkia 

näitä mittauksia käytetään nesteiden ja kaasujen virtauksen mittaukseen. 

Höyryvirtauksia mitataan mittasuuttimella. Neste- ja kaasuvirtoja venturiputkella. 

Syöttöveden virtausmittaukseen soveltuu hyvin kuristuslaippa. Kuvassa 1.7 on 

esitetty standardin mukaisia mittausmenetelmiä.  (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

 

Kuva 1.7. Standardin SFS-ISO-5167 mukaisia virtausmittareita (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

Toinen paine-eroon perustuva mittaustapa on käyttää pitot -putkea. Yksinkertaisesti 

mittauksessa mitataan virtausta vasten kohtisuoraan asennetun putkenpäähän 

kohdistuvaa patopainetta ja sitä verrataan putkessa olevaan staattiseen paineeseen. 

Mittauksen suoritustapa on esitetty standardissa SFS 3866. Kuvassa 1.8 on esitetty 

periaatekuva pitot -putkimittauksesta. 

Kuva 1.8. Pitotputkimittauksen periaate (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

Mittauksen heikkoutena on se, että se vaatii ennen mittauskohtaa vähintään kuusi 

kertaa putkenhalkaisijan verran suoraa osuutta, jotta virtaus on tasaantunut. Tästä 

huolimatta mittauksia on tehtävä useammasta kohdasta ja tulos on näiden 
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keskiarvo. Samasta periaatteesta onkin kehitetty uudempia mittaustapoja, kuten 

Annubar-putki. Tässä on valmiina useita mittauskohtia keskimääräisen 

virtausnopeuden määrittämiseksi. Annubar-putken mittaus tarkkuus on +/- 3 

prosenttia. 

 

Sähköinen käytetty virtausmittausmenetelmä on magneettinen virtausmittaus. 

Tässä mittauksessa kanavan sivuilla on kesto- tai sähkömagneetit, jotka saavat 

aikaan virtausta vastaan kohtisuoran magneettikentän. Virtaavan nesteen tulee olla 

sähkönjohtavaa. Virtauksen poikkipinta-ala liikkuu magneettikentässä indusoiden 

virtausnopeuteen verrannollisen jännitteen kanavan sivuissa, magneettikenttään 

kohtisuorassa oleviin elektrodeihin. Mittauksen käyttöalue on 0 – 40 baaria ja 

lämpötila saa olla enintään 300 astetta. Menetelmän tarkkuus on noin +/- 0,5 

prosenttia. (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

1.5.4 Sähkövirranmittaus 

 

Sähköenergian mittaus tapahtuu erillisillä kwh-mittareilla. Mitattava virta sekä 

jännite ovat teollisuudessa niin suuria, että mittalaitetta ei voi suoraan kytkeä 

virtapiiriin. Tällöin mittarille menevää virtaa on pienennettävä erillisiä mitta- tai 

virtamuuntajalla. Virtamuuntaja toimii mittausanturina, jonka tehtävä on 

tehomittarille sopivan suuruinen virta. Virtamuuntajan muuntosuhde voi olla 

esimerkiksi 100A / 5A jolloin muuntokerroin on 20, joten tämä tulee ottaa 

huomioon tehomittarilla. Jännitteen mittamuuntaja pienentää jännitettä samalla 

periaatteella. (Rantala, P. 2015) 

 

1.5.5 Savukaasupäästöjenmittaus 

 

Onnistuneen palamisen kannalta on tärkeää mitata happi-, O2 ja 

hiilimonoksidipäästöjä, CO. Yli 50 megawatin polttolaitokset ovat velvoitettuja 
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seuraamaan savukaasupäästöjään jatkuvatoimisesti valtioneuvoston asetuksella 

1017 / 2002. Asetuksen tavoitteena on vähentää ympäristön pilaantumista, joka 

aiheutuu polttolaitoksista ja kaasuturbiineista ilmaan pääsevistä happamoittavista 

päästöistä sekä hiukkasista. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on päästöjä 

rajoitettava kiinteillä päästörajoilla. Vähintään 100 megawatin laitokset ovat 

velvoitettuja mittaamaan jatkuvatoimisesti typenoksideja, NOX, rikkidioksidia, SO2 

ja hiukkaspitoisuuksia. Taulukossa 1.4 on esitetty Simpeleen päästörajat 

monipolttoaineyksikköinä. Savukaasupäästöjen jatkuvatoimiseen mittaamiseen on 

useampia menetelmiä, mutta seuraavassa kerrottu mittaustekniikat, jotka ovat 

Simpeleellä käytössä. Näitä ovat FTIR -menetelmä, Zirkoniumoksidianturi ja 

Optinen valonsironta.  

 

Taulukko 1.4. Simpeleen savukaasupäästöjen raja-arvot  

Päästö yhdiste Monipolttoaine (LCP) kuiva 6 

% O2 (mg/m3 n) 

Typenoksidit 450 mg NO2 / m3(n) 

Rikkidioksidi 600 mg SO2 / m3(n) 

Hiukkaset 50 mg / m3(n) 

Hiilimonoksidi  250 mg / CO m3(n) 

 

FTIR- menetelmä (Fourier Transform Infra Red) perustuu laajan yhtenäisen IR – 

spektrialueen mittaamiseen. Samalla mittauskerralla voidaan mitata laaja joukko eri 

mittasuureita, kuten CO, CO2, NOx, SO2, HF, HCL, TOC. Menetelmä ei sovi O2, 

N2 ja yksiatomisten jalokaasujen määrittämiseen. Mittauksessa hyödynnetään 

kaasujen ominaisuutta absorboida itseensä tiettyä infrapunasäteilyn kapeaa 

aallonpituutta. Tähän kaasujen ominaisuuteen perustuen voidaan määrittää tietyn 

komponentin pitoisuus kaasussa johtamalla näytekaasua IR -säteilykenttään. 

Analysaattori mittaa näytekaasun absorboiman säteilymäärän. Absorboitunut 

säteilymäärä on verrannollinen näytekaasusta mitattavan komponentin 

pitoisuuteen. Analysaattoria kalibroidaan johtamalla siihen tarkkaan tiedettyä 

testikaasu seosta. (Huhtinen, M et al. 1994) (Raiko et al. 1995) (A 1017 / 2002) 
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Zirkoniumoksidihappianturi soveltuu hapen, O2 mittaamiseen savukaasuista. 

Laitteen toiminta perustuu sähkökemialliseen reaktioon. Anturin kenno on 

valmistettu zirkoniumoksidista, joka toimii happi-ioneja kuljettavana 

elektrolyyttinä. Kenno on kiteytynyt kidehilerakenteeksi, jossa on happiaukkoja. 

Anturi pystyy liikuttamaan happi-ioneja vain 600 – 700 asteen lämpötilassa, joten 

sitä on lämmitettävä erillisellä vastuksella halutun lämpöiseksi. Lämmittyään 

happi-ionit alkavat liikkua zirkoniumoksidikennon happiaukkojen välillä, jolloin 

syntyy mitattava potentiaaliero kennon ylitse. Tästä potentiaalierosta saadaan 

happipitoisuuteen verrannollinen sähköinen viesti. (Huhtinen, M et al. 1994) 

(Okkonen, V. 2012) 

 

Pölynmittaukseen käytetään optista mittalaitetta, jonka toiminta perustuu valon 

takaisinsirontaan. Valon sironta fysikaalisena ilmiönä tapahtuu pölyhiukkasten 

särmistä. Mittalaite lähettää määrättyä näkyvää laservaloa savukaasukanavaan. 

Vastaanotin on sijoitettu kanavan ulkopuoliseen koteloon. Siroavan valon 

intensiteetti johdetaan valokaapelilla vastaanottimelle. Vastaan otetun valonmäärä 

on verrannollinen savukaasussa olevaan hiukkaspitoisuuteen. (Karhula, K. 2005)    

 

1.6 Hyötysuhteen määrittäminen 

 

Hyötysuhteen määrittäminen perustuu yleisesti saksalaisen standardin DIN 1942 

mukaan. Amerikkalainen standardi poikkeaa lähinnä käytetyn polttoaineen 

lämpöarvon osalta. Yleisesti on käytössä kaksi menetelmää hyötysuhteen 

määrittämiseen, epäsuora ja suora menetelmä. Suora menetelmä perustuu kattilasta 

hyödyksi saatavan energian määrittämiseen ja epäsuora kattilan häviöiden 

määrittämiseen, jonka kautta hyötysuhde lasketaan. (Huhtinen, M et al. 1994) 
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1.6.1 Suoramenetelmä  

 

Suorassa menetelmässä hyötysuhde määritetään mittaamalla suoraan kattilasta 

saatu hyötyenergia sekä kattilaan viety energiavirta. Näiden suhteesta saadaan 

kattilan hyötysuhde, joka on esitetty kaavassa.   

 

ö
 

 

Kattilan hyötysuhdelaskennassa tulee määrittää tarkasti taseraja. Taseraja kertoo 

mitä energiavirtoja otetaan huomioon hyötysuhdelaskennassa. Taserajaa 

määrittäessä on otettava huomioon, että tarkasteltavat energiavirrat pystytään 

määrittämään mahdollisimman tarkasti. Kuva 1.9 kertoo standardin mukaisen 

perusvaihtoehdon taserajan määrittämiseen.  
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Kuva 1.9. Kattilan energiatase hyötysuhteen määritystä varten (Huhtinen et al. 1994) 

 

Perusvaihtoehdon mukaan kattilaan kuuluu lämpöpintojen lisäksi polttoaineen 

jauhatuslaitteisto, ilman esilämmitykseen käytetty niin sanottu höyry luvo, 

pakkokiertopumppu ja savukaasujen kierrätyspuhallin. Savukaasu- ja 

ilmapuhaltimet on jätetty taserajan ulkopuolelle. Kattilan tasetta voidaan tarkastella 
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tapauskohtaisesti, kuten halutessa voidaan sisällyttää savukaasujen 

puhdistuslaitteisto. 

 

Kattilaan tuotu energia voidaan jakaa polttoaineen mukana tulevaan energiaan sekä 

polttoaineesta riippumattomaan osaan. Polttoaineen mukana tulevaan energiaan 

rinnastetaan polttoaineen sitoutunut kemiallinen energia, polttoaineen 

esilämmitykseen sitoutunut energia sekä palamisilman esilämmitykseen sitoutunut 

energia. Hyötysuhteen määrityksessä käytetään polttoaineen sisältämän energian 

mittana polttoaineen alempaa tehollista lämpöarvoa. Tällöin ajatellaan, että 

savukaasuihin höyrystynyttä veden lämpöä ei ole mahdollista saada kattilassa 

talteen.  

 

Polttoaineesta riippumattomia energiavirtoja ovat esimerkiksi palamisilman 

esilämmitys, polttoaineen hajotushöyry, myllyjen, pumppujen ja puhaltimien 

sähkömoottori käyttö, tulistuksen säätöön käytetty ruiskutusvesi. Standardin 

mukaan kattilan ulospuhalluksen mukana tuleva energiavirta lasketaan kuuluvaksi 

kattilalla tuotettuun höyryvirtaan. (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

1.6.2 Epäsuoramenetelmä 

 

Epäsuorassa menetelmässä kattilaan tuotu energiavirta jakautuu hyödyksi 

saatavaan energiavirtaan ja häviöihin.  

ö ä ö 

Tämä yhtälö, kun sijoitetaan kappaleessa 1.6.1 esitettyyn suoranhyötysuhteen 

lausekkeeseen, niin saadaan 

	 ä ö 
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Epäsuoramenetelmä antaa näin paremman kuvan siitä mitkä tekijät vaikuttavat 

kattilanhyötysuhdetta heikentävästi ja mihin toimiin tulisi ryhtyä hyötysuhteen 

korjaamiseksi. Kattilan häviöt koostuvat polttoaineen palamattomien häviöstä, 

tuhkan sisältämästä lämmöstä, savukaasujen lämmöstä sekä säteily ja 

johtumishäviöstä. Hyötysuhdetta huonontavat myös käynnistys-, pysäytys- ja 

läpivirtaushäviöt. (Huhtinen, M et al. 1994) 

 

1.7 Energiatase 

 

Energiatase käsite lähtee termodynamiikan ensimmäisestä pääsäännöstä, energian 

säilyminen. Tämän mukaan energiaa ei voi luoda eikä sitä voi hävittää, vaan energia 

muuttuu muodosta toiseen. Termodynamiikan pääkäsite on systeemi, jonka 

todellinen tai kuviteltu raja erottaa sen ympäristöstä. Systeemi määritellään 

ensisijaisesti sen mukaan kulkevatko aine ja energia systeemin rajapinnan läpi 

ympäristöön. Tätä systeemiä kutsutaan yleisesti myös energiataseeksi. (Atkins et 

al. 2005)  

 

Energiatasetta voidaan hyödyntää esimerkiksi energian talteenoton ja 

hyödyntämisen suunnitteluun, prosessin toiminnan selvittämiseen, 

prosessiturvallisuuden huomiointiin sekä eri laitteiden kuten lämmönsiirtimien 

mitoitukseen. Energiatase muodostetaan rajaamalla tarkasteltava kohde muusta 

ympäristöstä. Rajapinnan ympäriltä huomioidaan kaikki energiavirrat jotka 

liikkuvat rajauksen yli. (Anonym. 2014) 

 

Seuraavassa on kuvattu energiatase energian eli entalpian, [H] kannalta, kun 

kyseessä on höyry tai lauhde.   

	

∆  
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∆ ∗  

 

Tiedettäessä mitattavan pisteen lämpötila sekä paine voidaan lukea entalpia-arvot 

taulukosta, tai erillisen laskukaavan avulla. Teho saadaan, kun tiedetään systeemiin 

kulkeva massavirta, kuten höyry tai lauhde. Kuvassa 1.7 on taserajaksi rajattu 

katkoviivalla kattila. Tässä jokaisen nuolen energiavirrat tulee määrittää, jolloin 

saadaan tietää koko kattilan energiavirrat. 

 

 

Kuva 1.10. Erään voimalaitoksen energian jakautuminen 

 

Kuva 1.10 kertoo yksinkertaisesti miten erään voimalaitoksen palamisenergia 

jakautuu. Poltettavan polttoaineen kokonaisenergiasta 70 prosenttia muuttuu 

höyryksi, savukaasujen mukana häviää 20 prosenttia, ulospuhallukseen 5 

prosenttia, säteily- ja johtumishäviöihin 2 prosenttia ja loput 3 prosenttia muihin 

lämpöhäviöihin kuten pohjatuhka. Tästä nähdään, että kokonaisenergia ei häviä 

mihinkään vaan se muuttaa muotoaan.  
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2. POLTTOAINEET 

 

Polttoainejakeiden määrä Simpeleellä on laaja. Käytettäviä polttoaineita on 

jyrsinpolttoturve, metsähake, polttohake, omakuori, tuontikuori, biokaasu, 

raskaspoltto öljy, puru, biologisen jätevedenpuhdistamon liete ja tehtaalta syntyvä 

polttokelpoinen jäte. Seuraavissa kappaleissa on esitelty käytettävät pääpolttoaineet 

sekä energiasisällön mittaukseen tarvittavat määritykset sekä kerrottu 

leijukerrospoltossa syntyvästä tuhkasta. 

 

2.1 Hake 

 

Haketta käytetään rakennusten lämmityskattiloissa, lämpölaitoksissa ja 

teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla. Kosteus on polttohakkeen tärkein 

laatuominaisuus ja hakepalan tavoitepituus on tavallisesti 30 – 40 mm.  

 

Polttohake valmistetaan hakkurilla kokopuusta, rangoista, metsätähteestä tai 

muusta puuaineksesta. Kokopuuhake valmistetaan karsimattomasta puusta ja 

rankahake karsituista rungoista. Hakkuutähteistä eli latvoista, oksista ja 

raivauspuusta tehdään hakkuutähdehaketta ja kannoista kantohaketta tai -

mursketta. 

 

Hakkuutähteet muodostavat käyttökelpoisen ja määrällisesti merkittävän raaka-

ainelähteen puupolttoaineiden tuotannossa. Hakkuutähteen määrä ja koostumus 

vaihtelevat paljon sen mukaan minkä tyyppistä ainespuu on. Tuoreen hakkuu 

tähteen kosteus voi olla 50 – 60 prosenttia koko hakemäärän massasta. Kosteuteen 

vaikuttavat varastointi sekä vuodenaika. Kesäkautena voidaan päästä alle 30 

prosentin kosteuteen, jos hake annetaan kuivahtaa palstalla muutaman kuukauden. 
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Kuvassa 2.1 on esitetty hakkuutähteen ominaisuuksia kun se on tuoreena ja 

kuivahtaneena   

 

Kuva 2.1. Kuusihakkuun koostumus tuoreena (vasen) ja kuivahtaneena (oikea). (Alakangas et al. 1999) 

 

Kostea hakkuutähde soveltuu käytettäväksi sellaisiin monipolttoainelaitoksiin, 

jotka ovat suunniteltu käytettäväksi märemmällä polttoaineella. Talvella märkä 

hakkuutähde saattaa aiheuttaa ongelmia polttoaineen syöttölaitteissa holvaamalla 

tai jäätymällä niihin. Märkä ja kylmä polttoaine sekoittuu huonosti esimerkiksi 

kuivaan ja lämpöiseen turpeen. 

 

Hakkuutähteen sisältä ravinnepitoisuus alentaa tuhkan sulamislämpötilaa 

verrattuna kuoren ja turpeen tuhkaan. Neulasissa ja lehdissä ravinnepitoisuus on 

suurimmillaan. Tuhkan sulamiskäyttäytymisellä on merkitystä erityisesti sellaisissa 

polttotekniikoissa, joissa tuhkan sulaminen voi estää palamisilman kulkeutumisen. 

Metsätähdehakkeen pehmenemislämpötila on korkea noin 1175 astetta, voi 

puupolttoaineilla sintrautuminen eli tuhkahiukkasten yhteen tarttuminen tapahtua 

huomattavasti matalammassa lämpötilassa. Kuusen rungon ja oksien puuaineen 

tuhkapitoisuus on 0,30 – 0, 63 prosenttia kuivamasta. Kuorta sisältävän oksamassan 

tuhkapitoisuus on 1,9 prosenttia ja kuoren 3,0 prosenttia. Neulasten tuhkapitoisuus 

on vielä tätäkin korkeampi 4,2 – 5,1 prosenttia.  
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Ravinneaineisiin sisältyy myös kloori (Cl), joka voi aiheuttaa kuumakorroosiota 

höyrykattiloiden tulistimissa, höyryn lämpötilan ylittäessä 480 astetta. Polton 

kannalta olisi hyvä jos neulaset ja lehtiaines on irronnut tai hake on kuivaa, jolloin 

kloori- ja kaliumpitoisuudet laskevat murto-osaan tuoreeseen paljon viherainetta 

sisältävään hakkeeseen verrattuna. Kuvassa 2.2 on esitetty päätehakkuuvaiheen 

männikön ja kuusikon biomassa jakeiden sisältämät ravinteet. 

 

Kuva 2.2. Päätehakkuuvaiheen männikön sekä kuusikon biomassajakeiden sisältämät ravinteet (g/m3), 

laskettuna rungon kuorellista kuutiometriä kohden. (Alakangas et al. 1999) 

 

Viherainetta sisältävä märkä hake voi lisätä kattilan likaantumista suurempien 

alkalipitoisuuksien takia. Kloorin kulkeutuminen tulee pyrkiä estämään 

tulistinpinnoille. Kulkeutuessa alkalit toimivat välittäjäaineina. Seospoltossa on 

hyvä käyttää rikkipitoista polttoainetta, joka sulfatoi alkalit ja kloori vapautuu 

kloorivetynä. Tällöin kloori kulkeutuu pois kattilasta ilman, että se aiheuttaa 

ongelmia. Turpeen ja hakkuutähteiden seospoltto estää tehokkaasti kattilan 

likaantumista ja kuumakorroosiota. 
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Kokopuuhaketta käytetään pienemmissä lämpökeskuksissa ja koti- ja maatalouden 

lämpökattiloissa, koska niiden polttoaineen laatuvaatimukset ovat korkeammat. 

Haketta valmistetaan karsimattomista rangoista, jotka ovat hukkarunkopuuta tai 

teollisuudelle kelpaamatonta pienpuuta. Rankahake valmistetaan karsitusta 

runkopuusta. (Alakangas et al. 1999) 

 

2.2 Turve 

 

Turvetuotanto jaetaan jyrsinturpeeseen ja palaturpeeseen. Jyrsinturvetuotannon 

päävaiheet ovat jyrsintä, kääntäminen, karheaminen ja kokoaminen. Eri 

tuotantomenetelmät eroavat toisistaan kokoamisvaiheen perusteella, joita on 

perinteinen haku-menetelmä erillisen kuormaimen avulla, mekaaninen 

kokoojavaunu ja pneumaattinen imuvaunu. Erillisen kuormaimen käyttö on yleisin, 

muut menetelmät ovat käytössä pienimmillä turvetuotanto alueilla. 

Energianturpeen tuotannosta jyrsinpolttoturpeen osuus on yli 90 %. 

 

Palaturvemenetelmässä kenttään jyrsitään ura, josta irroitettu turvemassa 

muokataan, tiivistetään ja puristetaan suuttimen läpi palaturpeeksi kuivumaan 

kentän pinnalle. Jyrsintä toteutetaan 0,5 metrin syvyydestä nostokiekon tai 

nostoruuvin avulla. Tuotantomenetelmästä riippuen turve palat käännetään 

kuivumisen nopeuttamiseksi ja kuivataan kentällä tai karhetaan puolikuivana ja 

kuivataan karheella haluttuun kosteuteen. Kuivunut palaturve kerätään aumoihin ja 

aumat peitetään.  

 

Turve on muodostunut kuolleista kasvin osista maatumalla hyvin kosteissa 

olosuhteissa. Hapen puutteen ja suuren kosteuden ansiosta kasvien jäänteet eivät 

hajoa kunnolla, jolloin syntyy jatkuvasti kasvava turvekerrostuma.  Kuvassa 2.3 on 

esitetty turpeiden keskimääräinen koostumus. 
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Kuva 2.3. Turpeen koostumus (Alakangas et al. 1999) 

 

Turpeen rakenne ja koostumus vaihtelevat suuresti turpeen kasvilajikoostumuksen 

ja maatumisasteen mukaan. Pääosa turpeesta on hiiltä 53 – 56 prosenttia. Pitoisuus 

vaihtelee turvelajin ja maatumisasteen mukaan. Turpeen maatumisen edistyessä 

hiilipitoisuus useimmiten kasvaa. Turve sisältää myös vetyä 5 – 6 prosenttia, 

happea 30 – 40 prosenttia, typpeä 0,6 – 3 prosenttia sekä rikkiä tavallisesti 0,1 – 0,2 

prosenttia. Rikkipitoisuus vaihtelee turvetuotantoalueen mukaan. Itä-suomessa 

rikkipitoisuus voi olla yli 0,3 prosenttia. Turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee 2 – 10 

prosenttia. Turve sisältää myös hiekkaa, joka on kulkeutunut veden mukana 

turvetuotanto alueelle, tai se on sekoittunut polttoaineeseen käsittelyn aikana. 

Suovesien sisältämät humus- ja hiilihapot ovat rapauttaneet mineraalimaata, joka 

on nostanut turpeen metallipitoisuutta.  

 

Kemiallisilta ominaisuuksiltaan turve on hyvin reaktiokykyistä. Tämän 

ominaisuuden takia turvetta voidaan hyödyntää kaasutuksessa ja turveammoniakin 

valmistuksessa. Reaktiivisuutensa vuoksi turve onkin hyvin helposti palamaan 

syttyvää. Kuivana ja hienojakoisena se on herkkää räjähtämään ja turpeen 

käsittelyyn liittyykin jatkuvasti tulipalo- ja pölyräjähdys vaara, joka on otettava 

huomioon turpeen käsittelyssä. Turpeen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo on noin 

20 – 23 MJ/kg. (Alakangas et al.1999) 
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Simpeleellä turpeen osuus kokopolttoaineesta on 35 – 40 prosenttia. Sitä tuodaan 

lähialueiden turvetuotanto alueilta sekä tuonti polttoaineena Venäjältä.    

 

2.3 Kuori 

 

Puun kuori muodostuu ulkokuoresta ja sisäkuoresta eli nilasta. Runkopuusta kuoren 

osuus on 10 – 20 %, mutta pienissä oksissa kuoren osuus voi olla jopa 60 %. Kuoren 

osuus määritetään kuorellisen puun kokonaistilavuudesta tai kokonaismassa. Kuori 

sisältää suuren määrän ligniiniä, jolloin sen lämpöarvo on korkea. Kuoren 

lämpöarvo on lähes sama rungon eri korkeuksilla. Eri puulajeilla lämpöarvot 

vaihtelevat, siten että lehtipuilla ne ovat selvästi korkeammat kuin havupuilla.  

Käytännössä kuoren korkea kosteus- ja tuhkapitoisuus heikentävät sen 

polttoaineominaisuuksia. Kuorta käytetään kuitenkin yleisesti metsäteollisuuden 

lämpölaitosten polttoaineen, koska kuorta syntyy niiden sivutuotteena. Kuoren 

ominaisuuksia voidaan parantaa puristamalla, kuivaamalla tai sekoittamalla sitä 

muiden polttoaineiden joukkoon. Kuoren joukkoon on hyvä sekoittaa hyvin kuivaa 

polttoainetta kuten kutterinlastua tai sahanpurua, jolloin molempien polttoaineiden 

arvot ja käyttökelpoisuus paranevat. (Alakangas et al. 1999) 

 

Simpeleelle kuoripolttoaine saadaan pääasiassa yhtiön muilta lähialueen 

tuotantolaitoksilta sekä lähialueen puukäsittelylaitoksilta. Omasta kuorimosta 

saadun kuoren osuus on n. 3 prosentti yksikköä koko käytettävästä 

polttoainemäärästä. 
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2.4 Liete 

 

Metsäteollisuuden lietteet poltetaan yleensä kuorikattiloissa muiden polttoaineiden 

joukossa. Suomessa noin puolet metsäteollisuuden syntyvistä lietteistä hävitetään 

polttamalla. Ennen polttoa lietteen kuiva-ainepitoisuutta on nostettava ylemmäksi. 

Kuiva-aineen nosto toteutetaan yleensä mekaanisilla menetelmillä. 

Suotonaupuristimella päästään 22 – 30 %:n, lingoilla 15 – 25 %:n ja 

ruuvipuristimilla jopa 50 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Lietteen kuiva-ainepitoisuus 

jää yleensä niin matalaksi, joten se vaatii rinnalle tukipolttoainetta. Poltto-

ominaisuuksiin vaikuttaa pääasiassa lietteen kosteus sekä tuhkapitoisuus. Kuvassa 

2.4 on esitetty näiden ominaisuuksien vaikutus hyödyksi saatavaan lämpöarvoon, 

kun palavan osan lämpöarvo on 20 MJ/kg.   

 

 

Kuva 2.4. Lietteen lämpöarvo käyttökosteudessa, tuhkapitoisuuden ja lietteen kosteuden funktiona. 

(Alakangas et al. 1999) 

 

Simpeleen jätevedenkäsittelyssä syntyy primaari- ja biolietettä. Primaariliete 

koostuu esiselkeyttimessä laskeutuvasta lietteestä. Primaariliete sisältää kuori-, 
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kuitu-, täyte-, ja lisäaineita sekä pigmenttejä. Primäärilietteen koostumukseen 

vaikuttaa pääasiassa tuotantoprosessit, joista jätevesi puhdistamolle tulee. 

 

Bioliete on jäteveden biologisessa puhdistuksessa syntyvää lietettä. 

Metsäteollisuudessa syntyvää biolietettä voi ominaisuuksiltaan verrata 

yhdyskuntien puhdistamolietteeseen. Liete koostuu mikrobimassan lisäksi puun 

uuteaineesta, ligniiniyhdisteistä ja absorboituneista klooriorgaanisista yhdisteistä. 

Biomassan osuus kokolietteestä on 65 – 75 p-%, tuhkapitoisuuden vaihdellessa 5 – 

50 p-% välillä, riippuen prosessista. Biolietteet voidaan kuivattuna polttaa 

leijukerroskattilassa. Niitä voidaan polttaa myös mustalipeän mukana, mutta 

ongelmallista niissä on lietteen sisältämät epäpuhtaudet. (Alakangas et al. 1999) 

 

2.5 Polttoöljy 

 

Polttoöljyt jaetaan ominaisuuksiensa mukaan kevyisiin ja raskaisiin öljyihin. 

Kevyitä ja raskaita laatuja on useita erilaisia, joiden ominaisuudet vaihtelevat 

valmistustavan mukaan. Raskaat polttoöljyt ovat huoneenlämpötilassa jäykkiä 

nesteitä. Raskaiden öljyjen luokittelu perustuu viskositeettiin, koska se on niiden 

tärkein käyttöominaisuus. Kevyiden öljyjen laadut määräytyvät niiden 

tislausalueen mukaan.  

 

Polttoöljyt koostuvat kemialliselta rakenteeltaan suuresta määrästä erilaisia 

hiilivetyjä. Raskas polttoöljy sisältää myös rikkiä, typpeä, happea ja pieniä määriä 

orgaanisesti sitoutuneita metalleja sekä epäorgaanisia suoloja. Öljyjen tuhka 

muodostuu pääasiassa metallioksideista. Metallioksidit voivat aiheuttaa kattilan 

pintojen likaantumista ja kuonaantumista. (Raiko et al. 1995) Taulukossa 2.1 on 

esitetty raskaan polttoöljyn tyypillisten ominaisuuksien arvoja.  
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Taulukko 2.1. raskaanpolttoöljyn tyypillisiä ominaisuuksia (Raiko et al. 1995)) 

 

 

Simpeleellä käytetään tukipolttoaineena käynnistys ja häiriötilanteissa raskasta 

polttoöljyä.   

 

2.6 Kaatopaikkakaasu 

 

Keksikokoisen suomalaisen kaupungin kaatopaikka tuottaa metaanikaasua noin 

200 – 400 m3/h. Biokaasun lämpöarvo on n. 6-7 kWh/m3. Kaatopaikkakaasun 

talteenottaminen tapahtuu jätepenkereeseen asennettujen siiviläputkien avulla, 

jotka voidaan sijoittaa pystyyn (imukaivot) tai vaakatasoon, (salaojat). Suomen 

olosuhteissa pystykaivot ovat tehokkaita korkeissa kaatopaikoissa, kun taas salaojat 

ovat hyvä ratkaisu kohteisiin, joissa käyttökorkeus on alle kuusimetriä. Simpeleellä 

kaatopaikkakaasu otetaan talteen Konkamäen kaatopaikalla ja se poltetaan 
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leijupetikattilassa. Hyödyksi saatu vuotuinen kaasuenergia on n. 3000 MWh. 

(Alakangas et al. 1999) 

 

2.7 Tuhka 

 

Voimalaitoksissa syntyvät tuhkat luokitellaan ympäristöministeriön asetuksella 

termisissä prosesseissa syntyviksi jätteiksi. Öljyn poltosta syntyvä tuhka 

luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. (A 19.4.2012 / 179)  

 

Tuhkan ominaisuudet, laatu ja määrä, riippuvat poltettavan polttoaineen laadusta ja 

koostumuksesta. Tuhka muodostuu polttoaineiden sisältämistä alkuaineista, jotka 

eivät haihdu palamislämpötilan vaikutuksesta. Palamisolosuhteilla voidaan 

vaikuttaa kattilassa syntyvän tuhkan koostumukseen. Voimalaitoksessa syntyy 

lento- sekä pohjatuhkaa. (Korpijärvi 2009) Leijupoltossa lentotuhkaa muodostuu 

(80 – 100 %) huomattavasti enemmän kuin pohjatuhkaa (0 – 20 %), kun taas 

arinapoltossa lentotuhkaa muodostuu (5 – 40 %) vähemmän kuin pohjatuhkaa (60 

– 95 %). (Isännäinen et al. 2006) (Kiviniemi et al. 2012)  

 

Polttoaineen tuhkapitoisuus tarkoittaa polttoaineen sisältämän tuhkan osuutta 

polttoaineen kuiva-aine määrästä. Taulukossa 2.2 on esitetty eri puujakeiden 

sisältämiä keskimääräisiä tuhkapitoisuuksia. Turpeen keskimääräinen 

tuhkapitoisuus on 4 – 6 p-% (Alakangas et al. 1999) 
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Taulukko 2.2. Puun tuhkapitoisuus (Taipale, R. 1996) 

 

Puun tuhka alkaa sintraantumaan 900 – 1000 asteen ja turpeen yli 1000 asteen 

lämpötilassa. (Alakangas et al. 1999.) 

 

2.8 Polttoaineiden energianmääritys 

 

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu mitkä asiat vaikuttavat keskeisimmin 

voimalaitoksessa poltettavan polttoaineen energiasisältöön.  

 

2.8.1 Polttoainenäytteenotto 

 

Turpeen ja puupolttoaineen näytteenotto tehdään standardin SFS-EN 14778: 2012 

Kiinteät biopolttoaineet mukaan. Standardin mukaan jokaisesta kuormasta otetaan 

kaksi näytettä nupista sekä kolme näytettä perävaunusta tasaisesti siten, että 

näytteen kokonaismääräksi tulee noin viisi litraa. Näytteet pussitetaan ja suljetaan 

tiiviisti. Pusseihin kirjataan näytteen tiedot, eli polttoaine jae, tuloaika sekä auton 

rekisterinumero. Pussi laitetaan tämän jälkeen astiaan, johon näyte kuuluu. 

Jokaiselle polttoainetoimittajalle ja jakeelle on oma näyteastiansa. Astiaan kerätään 
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vuorokauden aika tulleet näytteet. Astian näytteistä valmistetaan kokoama näyte. 

Näyteastian näytteet sekoitetaan kahden minuutin ajan, jotta saadaan edustava 

kokoamanäyte. Kokoama näytteestä otetaan noin kaksi litraa näytettä ja se suljetaan 

ilmatiiviisti näytepussiin, johon on kirjattu näytteen tiedot. Kokoamanäyte edustaa 

kyseisen polttoainejakeen vuorokauden kosteutta. Näytepussi toimitetaan 

kosteuslaboratorioon ja kosteusanalyysin jälkeen näytteet kerätään astioihin 

polttoainejakeittain. Tästä muodostetaan kuukauden kokoamanäyte, joka 

toimitetaan akreditoituun laboratorioon lämpöarvomääritystä varten.  

 

Polttoainenäytteiden luotettavassa käsittelyssä on huomioita seuraavia 

perusperiaatteita: 

- näytteen alkuperäinen koostumus ei saa muuttua näytteen käsittelyn aikana 

- näytteiden huolellinen sekoitus parantaa luotettavuutta 

- puupolttoaineen partikkelikoko muutoksia sekä kosteus ja hienoaines 

häviöitä ei saa tapahtua näytteen käsittelyn aikana 

- näytteen lämpenemistä ja kuivumista näytekäsittelyn sekä varastoinnin 

aikana tulee välttää 

 

Näytteenotossa on korostettava huolellisuutta, ohjeiden noudattamista ja 

koulutusta. Säännöllistä valvontaa on suoritettava jatkuvasti, jotta edellä mainitut 

seikat toteutuvat.  (Järvinen et al. 2012) 

 

2.8.2 Kosteuden määritys 

 

Kosteus on yksi merkittävimmistä kiinteille polttoaineille tehtävistä määrityksistä. 

Kosteusmäärityksen merkitys johtuu sen suorasta vaikutuksesta polttoaineesta 

saatavaan lämpöenergiaan. Kuvassa 2.5 on esitetty kosteuden vaikutus 

hakkuutähteen teholliseen lämpöarvoon.  Kosteusarvo määritetään kuivaamalla 

tarkkaan punnittu näyte 105 asteisessa uunissa. Kuivauksen jälkeen näyte annetaan 
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jäähtyä, jonka jälkeen punnitaan painonmuutos. Muuttunut paino kertoo näytteen 

sisältämän kosteuden. (Raiko et al. 1995)  

 

Kuva 2.5. Hakkuutähdehakkeen tehollisen lämpöarvon riippuvuus kosteudesta (Alakangas et al. 1999.) 

 

Polttoaineen kosteus määritetään Simpeleellä standardin SFS EN 14774-2 mukaan. 

Simpeleellä tehdään polttoaineen kosteusmääritykset oman henkilökunnan 

toimesta.   

  

2.8.3 Lämpöarvon määritys 

 

Polttoaineen sisältämän energiamäärän selvittämiseksi on tiedettävä sen 

lämpöarvo. Täten lämpöarvo onkin tärkein polttoaineesta määritettävä ominaisuus. 

Lämpöarvo kertoo polttoaineen täydellisessä palamisessa vapautuvan 

energiamäärän. Kiinteille polttoaineille on tavallista ilmoittaa massayksikköä 

kohden eli MJ/kg. Lämpöarvo voidaan ilmoittaa ylempänä lämpöarvona tai 

alempana lämpöarvona. Ylemmässä lämpöarvossa palamistuotteena syntyvä, ja 

polttoaineen mukana tullut vesi oletetaan jäävän nesteeksi. Ylempi lämpöarvo on 
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täten vedenhöyrystymisen verran korkeampi kuin alempi lämpöarvo. Kiinteiden 

polttoaineiden sisältämää energiamäärää kuvaa parhaiten käyttökosteudessa oleva 

näytteen alempi lämpöarvo. Alempaa lämpöarvoa kutsutaan myös teholliseksi 

lämpöarvoksi. Taulukossa 2.3 on esitetty yleisempiä polttoaineiden lämpöarvoja. 

 

Taulukko 2.3. Polttoaineiden lämpöarvoja [MJ/kg] (Huhtinen et al. 1994) 

 

 

Lämpöarvon määritys tapahtuu kalorimetrisesti eli polttamalla tietty määrä 

polttoainetta puhtaassa hapessa ja mittaamalla palamisesta vapautunut 

energiamäärä. Menetelmä on standardisoitu ja siinä polttoaine poltetaan 

teräksisessä paineastiassa eli kalorimetripommissa. Paineastiassa on 3 MPa:n 

happiylipaine ja polttoaine sijoitetaan tavallisesti vesihauteeseen. Palaessaan 

polttoaine nostaa vesihauteen lämpötilaa muutamalla asteella ja tästä voidaan 

määrittää vapautunut lämpöenergia. (Raiko et al. 1995) Kuvassa 2.6 on esitetty 

lämpöarvonmääritykseen käytetyn kalorimetrin toimintaperiaate. 
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Kuva 2.6. Lämpöarvon määritykseen käytettävä kalorimetrin periaate (Huhtinen et al. 1994) 

 

Simpeleellä polttoaineiden lämpöarvomääritykset teetetään akreditoidussa 

laboratoriossa. Polttoaineet lähetetään siten, että määritetyt lämpöarvot saadaan 

ennen kuukauden viimeistä päivää, jotta ne kerkeävät kuukausiraportointiin.    
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3. ENERGIARAPORTOINNIN VELVOITTEET 

 

Voimalaitokset raportoivat tietoja suoraan useille eri toimijoille. Raportointi 

vaateet perustuvat lainsäädäntöön tai vapaaehtoisiin sopimuksiin. Viranomaiset 

antavat esimerkiksi polttoaineita, päästöjä, jätteitä ja kemikaaleja koskevia 

raportointivelvoitteita yrityksille. Nämä vaateet perustuvat ympäristö-, tilasto-, 

vero-, ja energialainsäädäntöön. Raportoituja tietoja käytetään pääasiassa 

tilastointiin, lupaehtojen valvontaan, verojen ja maksujen perintään, tukien 

maksuun sekä kansainvälisten sopimusten edellyttämiin raportointeihin. Raporttien 

kyselytiheys vaihtelee kuukausittaisesta raportoinnista kerran vuoteen tehtävään 

raportointiin.  Raporeissa käytetyt yksiköt, raportointijakson pituus ja raportointien 

kysely välit vaihtelevat raporttien välillä. (Suoheimo, P. 2015)    

 

Taulukossa 3.1 on esitetty energian tuotantolaitoksen raportoitavat asiat. Siinä on 

raportointivelvoitteiden jaottelu velvoitteiden perustan ja tapauskohtaisuuden 

mukaan. 

Taulukko 3.1. Raportointivelvoitteiden jaottelu velvoitteiden perustan ja tapauskohtaisuuden mukaan 

(Suoheimo, P. 2015) 
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Seuraavissa kappaleissa on kerrottu voimalaitoksen keskeisimmistä 

raportoinneista.  

 

3.1 Energiaverotus 

 

Tulli kerää tiedot valmisteveroja varten sähköverolain 1260/1996 perusteella. 

Valmisteveroa tulee maksaa nestemäisistä polttoaineista, sähköstä ja 

lämmöntuotantoon käytetyistä polttoaineista, kuten kivihiilestä, maakaasusta, 

polttoturpeesta ja mäntyöljystä. Valmisteveron alaisista energiatuotteista 

maksetaan myös erillistä huoltovarmuusmaksua, jota maksetaan maan 

poikkeusolojen varalta. Huoltovarmuusmaksua ei tarvitse maksaa polttoturpeesta.   

 

Sähköveron keskeisimmät maksajat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, jotka 

ovat rekisteröityneet Tulille. Sähköverotus tapahtuu sähkön kulutus vaiheessa. 

Sähköntekoon käytetystä polttoaineesta ei tarvitse maksaa sähköveroa. Sähkövero 

jakautuu kahteen luokaan. Alempaa veroa (2-veroluokka) maksetaan teollisuudessa 

käytettävästä sähköstä, muu sähkö kuuluu korkeampaan 1-veroluokkaan. 

Veroluokan 2 sähkö on aina mitattava erikseen ja siihen kuulumisesta tulee aina 

antaa kirjallinen vakuutus. Sähköstä peritään myös huoltovarmuus maksua. 

(Energiavero, 2015) 

 

Energian tuotantolaitosten kuuluu suorittaa myös toiminnasta syntyvästä jätteestä 

jätevero. Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Vero 

määräytyy jätteen painon mukaan ja se on ilmoitettava neljännesvuosittain. Vero 

määräytyy jäteverolain 1126/2010 mukaan. Tulille on ilmoitettava myös tiedot 

kaatopaikalle toimitetusta jätteestä, joista ei peritä veroa. (Suoheimo, P. 2015) 
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3.2 Tuotantotuki järjestelmät 

 

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jonka tarkoituksena on 

lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia sekä 

parantaa metsähakkeen kilpailukykyä muihin polttoaineisiin verrattuna. Tuki 

perustuu lakiin 1396/2010 ja valtioneuvoston asetukseen 1397/2010 uusiutuvilla 

energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Metsähakkeen tuotantotuen 

määrään vaikuttaa päästöoikeuden keskihinta sekä turpeen verotus. Tuotantotukea 

voi hakea enintään neljässä tariffijaksossa. Hakemukset syötetään SATU 

järjestelmään ja syötetyt tiedot tulee olla todentajan varmentamia. Järjestelmä 

koostuu kolmesta tietokortista, jotka sisältävät laitoksentiedot, tuotantoselvitys ja 

hakemuksen varmentava todentaja. Metsähakelaitosten tulee syöttää 

polttoaineittain sähkön tuotannon käyttökohteisiin käytetyn polttoaine-energian 

määrä megawattitunteina. (Tuotantotuki, 2015) 

 

3.3 Päästökauppa 

 

Päästökaupan tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja 

hiilidioksidin päästövähennystavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Vuonna 2005 astui voimaan Kioton pöytäkirja, jossa 

määritellään teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen 

päästövähennysvelvoitteet. Suomessa päästökauppa on määritelty 

päästökauppalailla (311/2011) ja asetuksilla. Lakia sovelletaan polttoaineiden 

polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho ylittää 20 megawattia.  

 

Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan, jonka perusteella 

sillä on oikeus päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään. Lupien myöntäminen ja 

hallinnointi kuuluu Energiavirastolle. Päästöjen tarkkailusta on EY:n komissio 

antanut asetuksen (EU) 601/2012, jossa kerrotaan tarkkailu vaatimukset ja tasot. 
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Toiminnanharjoittajat raportoivat hiilidioksidipäästöistään Energiavirastolle 

vuosittain. Päästöselvitys raportti tulee todentaa Energiaviraston hyväksymillä 

riippumattomilla toimijoille, ennen kuin se toimitetaan 

päästökauppaviranomaiselle. 

 

Edellisen vuoden todennettu päästöselvitysraportti on toimitettava vuosittain 

maaliskuun loppuun mennessä Energiavirastolle. Raportin todentamisen kuuluu 

tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut 

päästöluvut ja – tiedot. Todentamistoimintaa säätelee komission asetus (EU) N:o 

600 / 2012 ja lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen (667 / 2013) 

hyväksymisestä ja todentamistehtävästä. (Yleistä päästökaupasta, 2015)     

 

Todentamisen päätehtävänä on selvittää onko laitoksen päästöselvitys kattava ja 

täyttääkö se komission asetukset. Todennuksen tulee varmistaa, ettei päästöselvitys 

sisällä olennaisia väärintulkintoja, sekä onko sitä mahdollista kehittää 

päästökauppakaudella 2013 – 2020. Todennuksessa myös tarkistetaan, että 

toiminnanharjoittaja on toiminut päästöluvan ja päästökauppaviranomaisen 

hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Laitoskäynneillä todentaja 

tarkastelee mittaus- ja tarkkailulaitteiden toimivuutta sekä suorittaa haastatteluja. 

Näiden avulla todentaja varmistuu, että päästöselvitys ei sisällä olennaisia väärin 

tulkintoja. (A 667 / 2013) 

 

3.4 Tilastointia varten 

 

Suomen virallisista tilastoista suurin osa on tilastokeskuksen tuottamia. 

Tilastokeskus toimii Tilastolain 280/2004 nojalla, jossa määritetään tietojen 

keräämistä, luovuttamista, suojaamista ja tilastointia koskevat asiat.  
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Lämmöntuotantoa koskevassa kyselyssä tietoja kerätään laitosalueen teollisuus- ja 

kaukolämmön tuotannosta, hankinnasta ja kulutuksesta sekä tuotantoon kuuluneista 

polttoaineista.     

 

Energiateollisuus ry kerää myös sähköntuotannosta sekä sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoa koskevat tiedot tilastoja varten. Keräyksen kuuluu myös erilaiset 

kaukolämpötilasto. Tiedon keräys suoritetaan yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa. 

(Suoheimo, P. 2015) 
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4. SIMPELEEN TEHDAS 

 

Simpeleen tehdas on perustettu vuonna 1896. Nykyään tehtaalla on kartongin 

tuotantolinja, jonka päätuote on päällystetty taivekartonki SIMCOTE, jota 

valmistaa kartonkikone 3. Tehtaan vuosi tuotantokapasiteetti on 280 000 tonnia 

taivekartonkia. Simcotea käytetään pääasiassa elintarvike- sekä lääkepakkauksiin. 

Taivekartongin pääraaka-aineet ovat kuusihioke, kemihierre sekä koivu- ja 

havusellu. Kuusihioke valmistetaan tehtaan omassa hiomossa. Tehtaaseen kuuluu 

myös arkittamo, joka koostuu kuudesta arkkileikkauslinjasta, kahdesta 

arkkipakkaamosta sekä kartongin välivarastoinnista ja lähetystoiminnoista. 

Tehtaalla on myös oma kuorimo, jätevedenpuhdistuslaitos sekä voimalaitos. 

Tehtaalla työskentelee noin 310 työntekijää. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu 

lyhyesti Simpeleen voimalaitokseen kuuluvat osaprosessit. 

 

4.1 Polttoaineen käsittely 

 

Polttoaineiden vastaanottoon on kaksi purkauspaikkaa. Toiseen puretaan 

turvepolttoaine ja toiseen puuperäiset polttoaineet. Polttoaineet ohjataan omilla 

linjastoilla omiin välivarastosiiloihin. Kummallakin linjastolla on kiekkoseula ja 

murskain, johon seulanylite jakeet ohjataan. Puupolttoaineen murskaimeen voidaan 

syöttää polttoainetta suoraan erillisen askelkuljettimen avulla. Tehtaalla syntyvä 

polttokelpoinen materiaali, kuten kuorimon ylijäämä pätkät, syötetään tätä kautta. 

 

Polttoaineiden turve ja puu suhdetta hallitaan varastosiilojen purkausruuvien 

pyörimisnopeuden suhteella. Haluttu polttoainesuhde ohjataan kattilalaitoksella 

olevaan päiväsiiloon. Päiväsiiloa syöttävällä hihnakuljettimella on hihnavaaka. 

Hihnavaakaa hyödynnetään vain polttoaineen seurantaan, raportointiin sitä ei 

käytetä sen epäluotettavuuden takia.  
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Kattilassa poltetaan myös biologisen jätevedenpuhdistamon lietteet. Lietteestä 

poistetaan ensin mahdollisimman paljon vettä, jotta se saadaan polttokelpoiseen 

muotoon. Tätä varten voimalaitoksella on suotonauhapuristin. Puristin koostuu 

esiveden erottimesta sekä viirapuristinosasta. Suotonauhapuristimelle tulevan 

lietteen kuiva-ainepitoisuus on alle 1 % ja puristuksen jälkeen noin 30 – 40 

prosenttia. Liete koostuu puukuitu- ja biolietteestä. Kaikki puristettu liete syötetään 

normaalisti suoraan polttoon, mutta häiriötilanteissa se voidaan ohjata 

polttoainekentälle omaan varastokasaan.  

 

4.2 Pääkattila K6 

 

Simpeleen voimalaitoksen pääkattila K6 on valmistettu vuonna 1976 

turvepölykattilaksi ja vuonna 1997 se on muutettu Foster Wheeler AG:n toimesta 

kuplapetikattilaksi (BFB). Kattilan nimellinen teho 127 MW ja maksimi 

höyryntuotto on 40 kg/s arvoilla 112bar, 525 0C. Savukaasujen puhdistukseen on 

3-kenttäinen sähkösuodatin. Kattila käyttää pääpolttoaineenaan kuorta, 

metsähaketta sekä turvetta. Biopolttoaineiden kokonaisosuus on noin 61 prosenttia. 

Raskaspolttoöljy toimii kattilan käynnistys- ja tukipolttoaineena. Kattilassa 

poltetaan myös tehtaan jätevedenpuhdistamon lietteet, sekä tehtaalla syntyvä 

polttokelpoinen materiaali kuten erilaiset kuorimon tähteet. Kuvassa 4.1 on esitetty 

Simpeleen pääkattila K6. 
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Kuva 4.1. Kuplapetikattila K6 

 

Polttoaine syötetään kattilaan päiväsiilosta kola- ja ruuvikuljettimien avulla. Syöttö 

kattilaan on toteutettu neljän sulkusyöttimen avulla, jotka sijaitsevat kattilan 

oikealla ja vasemmalla puolella. Kattilassa on käynnistys ja häiriöajoa varten kaksi 

startti öljypoltinta (10 MW/poltin) ja neljä kuormaöljypoltinta (24 MW/poltin).  

 

Kattilantehonsäätö on toteutettu kiinteänpaineen säätönä eli polttoaineen syötön 

määrää ohjaa kattilan tuorehöyrynpaine. Paineen laskiessa, paineensäädin pyytää 

polttoaineen syöttöruuvien ja kolakuljettimien avulla lisää polttoainetta, jolloin 

tehoa saadaan enemmän. Kattilan tehon vaihtelu määräytyy pääsääntöisesti 

kartonkikoneen tarvitseman prosessihöyryenergian mukaan. Vuodenajalla on myös 

merkittävä vaikutus kattilan kokonaistehoon.  
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Prosessihöyry johdetaan kartonkikoneelle vastapaineturbiinin tai 

paineenalennusaseman, eli reduktioaseman kautta. Paineenalennus sekä höyryn 

jäähdytys tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin paine tiputetaan kattilapaineesta noin 

26 baariin ja tästä edelleen 5 baariin, joka on haluttu prosessihöyryn paine.   

 

Palamisen hallintaan, kuten typenoksidien (NOx) hallintaan palamista voidaan 

vaiheistaa kattilan ilmanjaolla. Ilman vaiheistusalueita ovat primaari, sekundääri 

alataso ja ylätaso sekä tertiääri ilmat. Kattilassa voidaan käyttää neljättä ilmatasoa 

kuormapolttimista, tällä on havaittu positiivinen vaikutus NOx:n hallintaan. 

Lentotuhkan ja hiukkaspäästöjen hallintaan savukanavassa on kolmikenttäinen 

sähkösuodatin, josta savukaasut ohjataan 78 metriä korkeaan tiilipiippuun. 

 

4.3 Varakattila K7 

 

Varakattila K7 on valmistunut 1996 ja sen on toimittanut Kvaerner pulping – Power 

Division. Kattilan maksimi polttoaineteho on 66 MW. Kattila pystyy tuottamaan 

kylläistä höyryä noin 27 kg/s, höyrynarvoilla 25 bar, 225 0C. Kattilan polttoaineena 

on raskaspolttoöljy. Savukaasujen hiukkasten puhdistus on toteutettu multisyklonin 

avulla. Kattila toimii nimensä mukaan vain varakattilana, ja sen tehtävänä on 

tuottaa lämpöenergia pääkattilan huolto- tai häiriöseisokeissa. Kattila pidetään 

lämpöisessä säilönnässä, jolloin se on tarvittaessa nopeasti ottavissa käyttöön. Kuva 

4.2 on esitetty varakattila K7 
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Kuva 4.2. Varakattila K7 

 

Kattilassa on kolme Low-NOx öljypoltinta. Yksi polttimista on käynnistyspoltin (10 

/ MW) ja kaksi kuormapoltinta (28 MW / poltin). Savukaasut puhdistetaan 

multisykloni -puhdistimen avulla, jolla erotetaan hiukkasia savukaasuista. 

Multisykloni poistaa hiukkaset keskipakovoiman avulla. Hiukkaset neutraloidaan 

tämän jälkeen talkkiin. Syntyvä tuhka on ongelmajätettä.  

 

Kattilan tuottama kylläinen höyry voidaan ohjata paineenalennusventtiileiden 

kautta kaikkiin samoihin kohteisiin kuten pääkattila K6:lla tuotettu höyry. 

Talvisaikaan varakattilan teho ei riitä takaamaan kartonkikoneen täyttä tuotantoa, 

koska kaukolämmön ja tehdasrakennusten lämmittämisen vaatima energiamäärä 

kasvaa merkittävästi.    
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4.4 Vastapaineturbiini VP2 

 

Simpeleellä on käytössä Stal-Laval valmistama DDSM 2070 vastapaineturbiini, ja 

se on otettu käyttöön 1976. Turbiinin maksimi vastapaine teho on 19 800 kW. 

Rakenteeltaan turbiini kumoaa itse kaikki siihen vaikuttavat voimat. Turbiinissa on 

kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää siivistöä ja höyry virtaa säteittäisesti siivistön 

läpi. Kummassakin puolikkaassa on tietty lukumäärä saman keskeisiä siipirenkaita, 

joiden väliin puolikkaat asettuvat. Generaattoreita on kaksi, joista kumpikin antaa 

puolet kokonaistehosta. Sisäinen tahdistuminen tapahtuu ylösajossa, kun riittävä 

magnetointi on saavutettu. Tällöin generaattorit muodostavat yhden yhtenäisen 

kokonaisuuden. (Stal Laval B2294. 1974)  

 

Vastapaineturbiinin avulla pystytään tuottamaan noin kolmasosa tehtaan 

tarvitsemasta sähköenergia tarpeesta, noin 5500 – 8000 MWh kuukaudessa 

riippuen vuodenajasta. Turbiinin avulla pystytään irrottautumaan 

valtakunnansähköverkosta niin sanotusti omaksi saarekkeeksi. Tehtaanverkossa on 

myös oma ohjauslogiikkansa, joka tekee saarekkeen automaattisesti mikäli, tehtaan 

sähkön syöttö keskeytyy. Tällöin sähköt jäävät päälle vain tehtaan tärkeimpiin 

kohteisiin. 

 

4.5 Vesivoimalaitos Juankoski 

 

Simpeleen tehtaan läpi virtaa Hiitolanjoki, jossa on koski nimeltä Juankoski. 

Hiitolanjoki laskee Simpeleen järvestä Laatokkaan. Juankoskeen on asennettu 

vuonna 1948 vesivoimalaitos. Turbiinin toimittajana on ollut Tampella ja 

generaattorin toimittanut Strömberg. Turbiinin maksimi teho on 0,8 MW ja 

generaattorin 1,5 MW. Turbiini on tyypiltään pystyakselinen Kaplan-turbiini. 

Koskella on putouskorkeutta 8m ja turbiinin läpi voidaan maksimissaan ajaa noin 

12 m3/s. Ylimenevä virtaama voidaan ohjata patoluukkujen kautta ohi 
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vesivoimalaitoksen. Juankoski on myös Simpelejärven ylin pato, joten 

juoksutuksella säädetään Simpelejärven pintaa. Sähköntuotanto on ollut viime 

vuosina 3000 – 5000 MWh vuodessa. 

 

4.6 Höyryn käyttökohteet   

 

Simpeleen voimalaitoksen päähöyrynkäyttäjä on kartonkikone 3. Kartonkikoneen 

höyrynkäyttö määrä on vuodenajasta riippuen 65 – 85 % kokonaishöyryn 

tuotannosta. Kartonkikoneelle höyry jakautuu 5bar kone- ja lämmityshöyryksi sekä 

11bar höyryksi. Hiomoon menee pienimäärä lämmityshöyryä ja entisen paperikone 

1:n tilojen lämmitykseen. Kaukolämpöä on luvattu toimittaa Simpeleen 

kaupungille maksimissaan 5 MW edestä. Kartonkikoneen katko tai 

seisokkitilanteissa kattilan tuottamaa höyryä joudutaan ajamaan apulauhduttimeen 

höyryn pienen kulutuksen vuoksi. Kuvassa 4.3 on esitetty höyrynkäyttö kohteet 

sekä esitetty erään kuukauden lämpöenergiamäärät. 

 

Kuva 4.3. Höyrynkäyttö kohteet huhtikuu 2015 sekä lämpöenergiamäärät 
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5. ENERGIAN HALLINTA JÄRJESTELMÄT 

 

Voimalaitokselle kattilan K6 leijupeti muutoksen yhteydessä vuonna 1997 tuli 

ensimmäinen ABB:n toimittama energianhallintajärjestelmä. Järjestelmä jäi pois 

käytöstä 2007. Voimalaitokselle tehdyissä insinööritöissä, asiaa on tutkittu 

aikaisemmin ja niiden mukaan sen hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi. Simpeleen 

tehtaalla ei kahteen vuoteen ollut mitään selkeää energianhallintajärjestelmää. 

Energianhallinta toteutettiin tänä aikana käytännössä erilaisilla Excel-taulukoilla, 

jota se on osittain tähän päiväänkin saakka. Vuonna 2009 hankittiin Foster 

Wheeleriltä Smart Boiler, jonka tarkoitus oli toimia energianhallintajärjestelmänä 

kuukausittaisessa raportoinnissa. Smart Boiler on osoittautunut kuitenkin enemmän 

kattilanajo työkalu kuin koko tehtaan energianhallintajärjestelmä. Työn aikana 

myös ilmeni, että mittauspisteiden tarkastus sekä päivittämiset ovat jääneet 

tekemättä. Seuraavissa kappaleissa on esitetty järjestelmät ja ohjelmistot, joiden 

avulla energiaa hallitaan ja mittaroidaan.  

 

5.1 Käytössä olevat järjestelmät 

 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu Simpeleellä käytössä olevat järjestelmät sekä 

ohjelmistot joiden avulla hallitaan kokonaisenergian määrää. Kokonaisenergia 

käsittää polttoaine-, sähkö- ja lämpöenergian. 

 

5.1.1 Kuva 

 

Tehtaalle tulevan materiaalin hallintaan on autovaaka, johon on liitetty ohjelmisto 

nimeltään Kuva. Kuva toimii polttoainekuljetusten vastaanottojärjestelmänä. 

Kuvaan on luotu polttoainejakeille omat tunnuksensa, joiden avulla tehtaalle 

tulevien kuljetuksien punnitustulokset siirtyvät suoraan oikeille polttoainejakeille. 
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Kuvan tehtävänä on kirjata kuormasta tarvittavat tunnistetiedot, punnita kuorma ja 

välittää tiedot Simpeleen Raute- energianhallintajärjestelmään sekä 

kuormanmittaustiedot puunhankintajärjestelmään. Rauten tehtävänä on määrittää 

kuormasta saatavan energiamäärä ja lähettää tieto takaisin Kuvaan. Rautesta 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kuvaohjelmistoa käyttää pääasiassa Metsä 

Forest, joka hallitsee sen avulla kuitu- sekä energiapuun kuljetuksia metsästä 

tehtaalle. (Hoglund, E. 2015) 

 

5.1.2 Raute 

 

Raute -ohjelmisto on polttoaineen energianhallintajärjestelmä, joka laskee 

polttoaineen sisältämän energian MWh, käyttäen tilastokeskuksen ilmoittamaa 

virallista energianlaskentakaavaa. Energian laskentaan Raute tarvitsee Kuvasta 

punnitustuloksen sekä kuorman tunnistetiedot. Tunnistetietojen avulla tulevat 

polttoaineet jakautuvat oikeille nimikkeilleen. Energian laskentaa varten Rauteen 

on syötettävä lisäksi polttoaineenkosteus sekä polttoainejakeen tehollinen 

lämpöarvo. Näiden jälkeen ohjelma pystyy laskemaan kuorman todellisen energia 

määrän. Kuvassa 5.1 on esimerkki valmiista polttoaineenkuukausiraportista yhden 

toimittajan osalta.  

 

Kuva 5.1. Raute polttoaineraportti 
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Kuvasta 5.1 näkee, että Raute -raportista löytyy toimittaja, polttoainejae, punnitus 

päivä ja aika, auton rekisterinumero, kuorman tilavuus, märkäpaino, kosteus, 

kuivapaino, tehollinen lämpöarvo, hyödyksi saatava lämpöarvo sekä 

polttoainekuorman sisältämä energiamäärä. Rautesta saatujen energiamäärien 

perusteella suoritetaan polttoainetoimittajien laskutus.  

 

5.1.3 Smart Boiler 

 

Smart Boiler on voimalaitoksille suunniteltu kattilan energiataseen hallintaan 

tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelma laskee kattilan eri tehokkuus arvoja ja havaitsee 

tapahtuneita muutoksia. Hyötysuhde määritykseen käytetään suoraa sekä epäsuoraa 

menetelmää. Ohjelmisto analysoi myös kattilan nuohoustarvetta sekä leijupedissä 

olevan petihiekan laatua. Nuohoustarve määrittyy tulistimien lämmönsiirto kyvyn 

muutoksen perusteella, kun tiedetään lämpötilat eri pinnoilla. Petihiekan laatu 

saadaan, kun hiekasta tehdään petihiekka näytteestä seulonta. Seulonnalla 

määritetään petihiekka jakeiden koko jakauma. Jakauma kertoo kuinka paljon 

petihiekassa on hienojaetta sekä karkeaa materiaali, joten kunto määräytyy tästä. 

Smart Boiler tallentaa myös prosessimittausdatan sekä ohjelman muodostaman 

laskennan, jota voi tarkastella jälkikäteen valitulta ajalta. 
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Kuva 5.2 SmartBoiler tasenäyttö 

 

Smart Boileria ei käytetä suoraan voimalaitoksen kuukausittaiseen energiatase 

raportointiin. Sen avulla voidaan jälkikäteen tarkastella omaa 

energiataseraportointia. Ohjelmistoon kuuluu myös palvelu, jossa kattilan 

toimittaja tarkastelee kuukausittain kattilassa tapahtuvia muutoksia ja kertoo näistä 

havainnoista puhelimitse sekä raportoinnilla. Kuvassa 5.2 on esitetty ohjelmiston 

tase näyttö. 

 

5.1.4 Automaatiojärjestelmä, Alcont 

 

Voimalaitoksen kattilan K6 automaatio ohjauksesta vastaa Honeywell Measurexin 

avoin hajautettu TotalPlant Alcont prosessinohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä 

on avoin kaikilla tasoilla, joka mahdollistaa tuotantolaitoksen reaaliaikaisen 

ohjauksen ja tiedon keräyksen tuotannosta sekä prosesseista. Käyttöliittymän 

ansiosta prosessinosiot voidaan jakaa ikkunoihin, joista on mahdollista seurata 

prosessia yhtäaikaa.  Järjestelmä pystyy jakamaan tietoa toisiin tehtaan järjestelmiin 
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ja kolmansiin ohjelmistoihin. Se pystyy myös ottamaan tietoa vastaan muista 

järjestelmistä. (Honeywell Alcont TPA, 2015)  

 

Näiden ominaisuuksien takia voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergiamittaukset on 

rakennettu Alcont prosessinohjausjärjestelmään. Alcontista tieto tallennettaan TIPS 

–toiminnanohjausjärjestelmään. Alcontin tiedon keräystä on laajennettu Honeywell 

PHD ohjelmalla, johon tallentuu kaikki Alcontin prosessitiedot myös 

energialaskennat. Tätä käytetään raportoinnissa mahdollisten epäselvien lukemien 

selvitykseen.     

 

5.1.5 Toiminnanohjaus järjestelmä, TIPS  

 

Tehtaalla on käytössä toiminnanohjaus järjestelmä, joka on nimeltään TIPS (Tieto 

Integrated Paper Solution). Toiminnanohjaus järjestelmä on hankittu ensisijaisesti 

kartonkikoneen toiminnanohjausta varten. 

 

Järjestelmään on mahdollista asettaa keruuseen mittaustietoja. Mittaustiedot 

kerääntyvät kumulatiivisesti halutulta aikaväliltä ja halutulla keruutaajuudella. 

Kaikki energialaskennat on rakennettu prosessin ohjausjärjestelmä Alconttiin. 

Tämän etuna on se, että näin vältytään tiedonkeruukatkoilta, koska prosessin 

automaatiojärjestelmän tietokatkot ovat harvinaisia. Jos tieto katkoksia kuitenkin 

muodostuu, niin lukemat pystytään korjaamaan jälkikäteen ja väärä tieto saadaan 

korjattua. Kuukauden vaihteessa kello 07:00 TIPS koostaa seuraavat raportit 

automaattisesti: (Aalto, J. 2015) 

 Voimalaitoksen lämmön kehityksen ja käyttö 

 Sähkötilasto 

 Sähkö tase, osto/myynti 

 Polttoaineen käyttö 
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Kuvassa 5.3 on esitetty lämmön kehitys ja käyttö raportti.  

 

 

Kuva 5.3. Lämmön kehity ja käyttö -TIPS raportti 

 

Raporttien heikkoutena on se, että niitä ei pysty hakemaan tai tarkastelemaan 

halutulla aikavälillä. Saatuja raportteja ei tällä hetkellä hyödynnetä kaikilta osin, 

koska niitä ei pidetä riittävän luotettavina. Polttoaineenkäyttö raporttia ei 

hyödynnetä käytännössä ollenkaan, koska sen kehitys on jäänyt kesken. 

Kappaleessa 6 tarkastellaan raportteja tarkemmin. 
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5.1.6 Excel -pohjaiset raportit 

 

Voimalaitoksella on vahvasti käytössä Excel-pohjainen raportointi. Excel -raportit 

muodostetaan syöttämällä tietoja käsin edellä mainituista ohjelmistoista. 

Kuukauden polttoaineraportti, lämpötase, sähkötase sekä eri laskutusraportit 

muodostetaan käsin keräämällä tietoja erilähteistä. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty 

muutamia nykyisestä Excel- raportointipohjista.  

 

 

   



67 
 

6. ENERGIATASEIDEN TARKASTELU 

 

Tässä kappaleessa on kerrottu miten eri kuukauden energiaraportit muodostuvat. 

Kappaleessa käsitellään myös raporteille tehdyt tarkastelut sekä muutokset ja jatko 

kehitysideat mitä raportoinneille tulee tehdä, jotta ne olisivat selkeämpiä ja 

käyttökelpoisempia. Kappaleet on jaettu koskemaan lämpö-, sähkö- ja polttoaine-

energiaa. Lopuksi on kerrottu kattilan päivittäistä energiatasetta seuraavan Smart 

Boiler - ohjelmiston tarkastuksista. 

 

6.1 Lämpöenergiaraportti 

 

Lämpöenergian taseraportti muodostuu kuukauden vaihteessa TIPS -raportista. 

Raportti kerää tietonsa prosessinohjausjärjestelmä Alcontiin rakennetuista 

energialaskennoista. Työssä tarkastettiin kaikki raporttiin liittyvät mittaukset sekä 

niiden laskennat. Laskennoista löytyi puutteita ja osa lämpötilan mittauksista oli 

jäänyt vanhoihin mittapisteisiin, kuten paperikone 1 rakennuksen lämmitykseen 

menevä höyry. Tämä on jäänyt pois käytöstä, kun paperikone 1 on lakkautettu. 

Tarkastetuista mittapisteistä osa on esitetty liitteessä 10. Tarkastettavia yhtälöitä oli 

kaikkiaan 11 sivua.  

 

Raportista löytyi myös periaatteellisia virheitä koskien voimalaitoksen energiatase 

ajattelua. Vanha raportti laski höyryn käyttökohteiksi myös voimalaitoksen 

omakäyttöön meneviä energioita. Todellisuudessa tämä energia hyödynnetään 

takaisin kattilan höyryntuottamiseen. Suurin yksittäinen virhe syntyi kattilan 

palamisilman höyryesilämmitykseen kuluvasta energiasta, koska tätä ei ollut 

huomioitu ollenkaan voimalaitoksen omakäyttöhöyryyn. Palamisilman 

höyrylämmittimeen tehtiin tase, jonka perusteella arvioitiin kuukausiraportointiin, 

mikä osa höyrystä menee palamisilman lämmittämiseen.  
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Voimalaitoksen viralliseen kuukausiraportointi Exceliin tarkoitettu 

lämpöenergiatase tehtiin kokonaan uudestaan. Uuteen raportointipohjaan tehtiin 

korjaus, jossa oletetaan, että omakäyttöhöyryt palautuvat kokonaisuudessaan 

kattilan käyttöön.  Uuteen kuukaudenvaihteen lämmönkäyttö ja -kehitys raportti 

jaoteltiin neljään pääosaan: höyryn tuotanto, voimalaitoksen omakäyttö, höyryn 

käyttö ja häviöt. Se rakennettiin niin, että nykyistä TIPS:n muodostamaa 

automaattista kuukausiraporttia pystytään hyödyntämään suoraan uuteen pohjaan. 

Näin tekemällä kaikki solusta toiseen käsin tehtävä kopiointi jää pois ja kuukauden 

vaihteen raportointityö helpottuu.  

 

Uudelta raportilta karsittiin myös kaikki vanhentunut ylimääräinen tieto pois. 

Raportti muodostettiin siten, että edellisten kuukausien tiedot säilyvät raportilla. 

Tämä helpottaa raportin tarkastusta, ja tällöin nähdään yhdeltä raportilta koko 

kuluva vuosi. Uusi pohja mahdollistaa myös kuukausikohtaisen vertailun, joten on 

helppo tehdä karkeaa tarkastusta kohteiden kuukauden lukemien välille. Halutessa 

automatisoida tämä raportti, tulee muutokset hankkia Tiedolta. Tätä automatisointia 

ei pystytty tämän työnaikana tekemään, vaan raportin muodostaminen tapahtuu 

vielä käsin tässä vaiheessa. Liitteessä 3 on esitetty tämä uusittu pohja. 

 

Lämpöenergiatase heittää eri kuukausien välillä edelleen huomattavasti. Kaikkia 

mittauksia ei ole ajan saatossa kalibroitu kertaakaan, joten ne aiheuttavat osaltaan 

epätarkkuutta taseeseen. Osa mittauksista on myös hyvin vanhoja, joten mittalaippa 

on saattanut kulua vuosien saatossa ja täten aiheuttaa mittausepätarkkuutta. 

Kaukolämmön energiamittaukset sekä kartonkikoneelle menevät höyrymittaukset 

ja palautuva lauhde on kalibroitu säännöllisesti, joten ne voi olettaa luotettaviksi. 

Pääkattilan K6 omakäyttöhöyryjen mittaukset tulee tarkastaa jollakin aikajänteellä. 

Tärkeimpiä niistä ovat syöttövesisäiliön höyry sekä kaukolämpökeskukselle 

menevä kokonaishöyry, josta osa otetaan palamisilman esilämmitykseen. 

Pienempiä kohteita ovat paperikone 1 rakennuksen lämmitys, hiomon sekä 

sellunkäsittelyosaston lämmitys, kattiloiden öljykiertojen lämmitys ja varakattila 
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K7 ylläpitolämmitys. Tehtaan kaukolämpöverkon energiamittaukset eivät ole vielä 

etäluennan piirissä, joten ne on suositeltavaa tuoda järjestelmään, jotta niitä ei 

tarvitse käsin kerätä ja lisätä raportointiin. 

 

6.2 Sähköenergiaraportti 

 

Sähkönkulutusraportti muodostetaan hyvin perinteisellä tavalla, jossa 

automatisointia ei hyödynetä käytännössä lainkaan. Raportin muodostuminen 

alkaa, kun käyttöhenkilökunta kerää tehtaan kaikista energiamittareista 

kulutuslukemat ja kirjaa ne erilliseen taulukkoon. Sähköenergia kulutusraportti 

muodostetaan tämän jälkeen syöttämällä kerätyt mittarilukemat esikäsiteltyyn 

Excel-taulukkoon. Excel-taulukossa on valmiina edellisen kuukauden mittari 

lukema sekä kerroin, joka kertoo mitä energiamäärä energiamittarin lukema vastaa. 

Tämän jälkeen muodostuu kuukauden energialukema. Liitteessä 1,3 on esitetty osa 

mittarilukemien syöttösivusta.  

 

Kaikkien sähköenergiamittareiden tiedot on tuotu prosessinohjausjärjestelmä 

Alconttiin, josta ne tallennetaan kumulatiivisesti TIPS- tiedonkeräysjärjestelmään. 

TIPS muodostaa kulutusraportin automaattisesti kuukauden vaihteessa, laskien 

energiamäärät jokaisesta mittauspisteestä. Liitteessä 4 on esitetty tämä 

sähköjakeluraportti. Tätä raporttia hyödynnetään tällä hetkellä vain raakaveden 

pumppaukseen sekä tehtaan paineilman tekoon käytetyn energianosalta. 

Sähkötilastoraporttia käytetään joskus myös sähkömuuntajien mittarilukemien 

tarkastukseen, mikäli käsin luetuissa mittarilukemissa havaitaan virheitä. 

Useimmiten tarkastus tehdään hakemalla mittarilta uusilukema.  

 

Mittarilukemien syötön jälkeen raportti tarkastetaan silmämääräisesti ja se 

tulostetaan erilliseen kansioon arkistointia varten. Liitteessä 1,1 on esitetty valmis 

Sähkön jakelu - raportti. 



70 
 

 

Edellä kuvatusta voi päätellä, että kuukautisen sähkönkulutuksen selvittäminen 

vaatii runsaasti työtä. Kerättäviä kohteita sekä Exceliin kirjattavia mittarilukemia 

on lähes kahdeksankymmentä kappaletta, joten työmäärä on suuri. Samalla myös 

inhimillisen virheen mahdollisuus on suuri, kun kerättäviä ja kirjattavia kohteita on 

paljon. Sähköraportoinnin kehittämisessä lähdettiin liikkeelle siitä, että TIPS:n 

muodostamat sähkötilasto- sekä sähkötaseraportti on saatava käyttöön. Nykyinen 

Excel raporttipohja on myös päivitettävä selkeämmäksi ja siitä on karsittava kaikki 

käytöstä poistetut kohdat. Raporttiin tulee lisätä myös taulukko, joista pystyy 

helposti seuraamaan vuosittaista kulutusta. 

 

6.2.1 Sähkötilastoraportin päivitys 

 

Sähkötilastoraportin luotettavuuden varmistamiseksi tehtiin tarkastelu useamman 

kuukauden ajalta. Tarkastelussa verrattiin käsin kerättyjä mittarilukuja TIPS:n 

muodostamaan sähkötilastoraporttiin. Tarkastelussa huomattiin, että saadut 

lukemat ovat hyvin lähelle toisiaan. Mahdolliset eroavuudet johtuvat osaltaan siitä, 

että sähkötilastoraportti muodostuu aina kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 

07:00. Käsin kerätyissä lukemat voivat heittää tästä jopa 12 tuntia, riippuen siitä 

milloin lukemat ovat haettu. Lukemat vastasivat käytännössä toisiaan, kun 

keräysaika oli sama kuin TIPS raportin muodostumisaika. Lopuksi tarkastettiin 

pistokokeilla järjestelemään syötettyjen muuntajien energiamäärä kertoimet sekä 

skaalaukset.  

 

Sähkötilastoraportin luotettavuutta on tarkasteltu myös vuonna 2007, erään 

insinöörityön yhteydessä. (Ratilainen, R. 2007) Insinöörityössä mainittiin, että 

sähkötilastoraportti on tarkastettu työnaikana ja se on todettu luotettavaksi. Jostain 

syystä käyttöönotto sekä Excel -raporttipohjien päivittäminen on jäänyt tämän 

tarkastuksen jälkeen tekemättä. Liitteessä 4 on esitetty tämä nykyinen sähkötilasto 

raportti.  
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Sähkötilastoraportin tarkastuksessa huomattiin, että kartonkikoneen raakaveden 

pumppauksen energiamäärä oli nolla kaikilta kuukausilta. Muodostuvasta raportista 

löytyy kaikki tarvittava mittausdata, mutta virhe on raportin laskenta kaavassa, 

tämä korjattiin. Raakaveden energianjako eriosastojen välillä tehdään suhdelaskuna 

raakaveden kulutuksen mukaan, kun tiedossa on veden pumppaukseen käytetty 

kokonaisenergia. Tarkastuksessa huomattiin myös, että aivan kaikista 

sähkönkulutuskohteista ei ole etäluettavaa sähkönmittausta, tai mittausta ei 

ollenkaan ja energian määrä on vain arvioitu. Mittaus puuttui kokonaan 

tehtaanruokalan ja toimistorakennusten sähkönkulutuksesta, nämä mittaukset on 

hyvä rakentaa, jotta pystytään tietämään todellinen sähkönkulutus. 

 

Nykyinen sähkötilastoraportti on muodostuvista raporteissa parhaassa kunnossa. 

Sen antamat energiamäärät pitävät paikkansa, eikä tarkastuksissa havaittu puutteita, 

kun lukemia verrattiin käsin kerättyihin lukemiin. Rinnakkaista tarkastusta 

ylläpidettiin useamman kuukauden ajan. Muodostuvan raportin ulkoasua tulisi 

muuttaa siten, siten että raportilta nähtäisiin kerralla koko kuluva vuosi. Tällöin 

lukemien tarkastaminen silmämääräisesti on helpompaa, koska pääsääntöisesti 

kohteiden kulutuksen suuruusluokka on aina samaa tasoa. Liitteessä 5 on ehdotus 

minkä näköinen kokoamaraportti voisi tulevaisuudessa olla.  

 

6.2.2 Sähkönjakeluraportin päivitys 

 

Sähkönjakeluraportti lähdettiin tekemään kokonaan uudestaan. Raportti tehtiin 

siten, että kuukauden vaihteessa muodostuvaa TIPS:n sähkötilastoraportin tiedot 

voidaan suoraan kopioida Excel-pohjaan ja tämän jälkeen koko raportti muodostuu. 

Käsin syötettäväksi tiedoiksi jäi vain ostettu sähköenergia ja ostosähkön hinta.  
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Nykyisen sähköntaseraportin tarkastelussa huomattiin, että virhettä muodostuu 

osastojen väliseen sähköenergian kulutukseen raakaveden sekä paineilman osalta. 

Virhe muodostuu, koska Excel – raporttiin syötetään kaikkien muuntajien 

kuluttama sähköenergia ja tähän päälle lisätään raakaveden ja paineilman osuus 

sähkötilasto raportilta. Esimerkiksi voimalaitokselta syötetään kaikki 

paineilmakompressorit ja näiden muuntajien kokonaisenergia tulee 

voimalaitokselle. Näin tehtynä voimalaitoksen sähkön kulutuksen kokonaismäärä 

jäi hieman korkeammaksi. Sähkötilastoraportilla tämä kulutus on jaettu 

eriosastoille, arvioidun suhdeluvun avulla. Mikäli käytössä olisi TIPS:n 

muodostama sähkötilastoraportti, ei tätä virhettä olisi. 

 

Kuvassa 6.1 on esitetty uusittu kokoomataulukko, josta yhdellä silmäyksellä näkee 

koko tehtaan kulutuksen. Tämän raportti pohjan voi tulevaisuudessa tehdä siten, 

että TIPS muodostaa sen kuukauden vaihteessa automaattisesti. 

 

Kuva 6.1. Sähkönjakelun kokoomataulukko vuodelta 2015  

 

Uudet raportti ikkunat tulivat myös sähköverosta ja sähkön hankinnasta kuukausi 

ja vuosikohtainen taulukko, ne löytyvät liitteestä 6. 
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6.3 Polttoaine-energiaraportti 

 

Polttoaineen energiaraportointi on raporteista kaikista haastavin, kun ajatellaan 

kattilan energiankäyttöä kuukaudessa. Turve polttoaineen osalta ei ole ongelmaa, 

koska kaikki tuleva polttoaine ohjataan suoraan varastosiiloon. Turpeen osalta 

voidaankin olettaa, että kuukauden aikana sisään tullut polttoaine on myös poltettu. 

Tässä olisi tarkennus mahdollisuus, jos otettaisiin kuukauden vaihteessa siilon 

pinnankorkeuden erotus huomioon, kun tiedetään siilon tilavuus.  

 

Puupolttoaineen osalta haasteena on isohko polttoainekenttä, johon polttoainetta 

varastoidaan. Polttoainekentän polttoainemäärä elää kuukauden aikana sen 

mukaan, kuinka paljon polttoainetta on tullut ja paljon  poltettu. Täten on mahdoton 

arvioida tarkasti kuukauden vaihteessa, onko polttoaine lisääntynyt vai vähentynyt 

kentällä. Arviointi vaikeuttaa se, että jälkikäteen ei tiedetä, mikä osa kuukauden 

aikana tulleista polttoaineautoista on purkanut kuorman suoraan varastosiiloon ja, 

mikä osa polttoainekentälle. Arviointi voisi tehdä kattilan tuottaman energian 

perusteella, mutta sitä ei ole haluttu tehdä, koska siitä ei pysty tietämään mitä 

polttoainejaetta on poltettu. Kuukausiraportointiin oletetaankin tämän takia, että 

kaikki tehtaalle tullut polttoaine on myös poltettu. 

 

Polttoaine kasoille tehdään inventointi mittaus kolmen kuukauden välein 

ulkopuolisen toimijan johdosta. Tällä arvioidaan mihin suuntaan polttoainevarastot 

ovat kehittyneet. Arviointia tehdään jatkuvasti myös silmämääräisesti. Näiden 

arviointien perusteella tarkennetaan toimitettavia polttoaine määriä. 

Tulevaisuudessa olisi suositeltavaa tehdä polttoainekasojen inventointimittaus 

kuukauden välein.     
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6.3.1 Polttoaineraportoinnin muodostuminen 

 

Kappaleessa 5.1.2 on kerrottu Raute -ohjelmistosta, jonka avulla saadaan 

eripolttoaine jakeiden energiamäärät. Seuraavassa on kuvattu Rauten 

kuukausiraportointi tarkemmin.  

 

Raportin muodostuminen alkaa, kun polttoaineenkuljettaja ottaa polttoainenäytteen 

ja laittaa sen merkittyyn omaan astiaan. Näytteistä muodostetaan päivittäin 

kokoamanäyte. Jokaisen polttoainejakeen kokoama näytteestä tehtaan laborantti 

määrittää vuorokauden osalta kosteuspitoisuuden. Kosteuspitoisuuden valmistuttua 

laborantti syöttää saadun tuloksen Rauteen, vastaavalle polttoaine nimikkeelle. 

Päivä kokoama näytteistä muodostetaan kuukauden kokoamanäyte, joka 

toimitetaan akkreditoituun laboratorioon, jossa määritetään polttoainejakeen 

lämpöarvon. Lämpöarvot valmistuvat ennen kuukauden vaihdetta, jonka jälkeen ne 

syötetään käsin Rauteen kuukausiraportoinnin yhteydessä.  

 

Kuukausiraportin muodostamisvaiheessa raportilta puuttuu usein kuunviimeisten 

päivien kosteuksia, koska ne eivät ole kerenneet valmistumaa, tai edeltävät päivät 

ovat olleet arkivapaita, jolloin laborantti ei ole töissä. Laborantti syöttääkin 

viimeisten päivien kosteuden erilliseen Excel-tiedostoon, josta raportin muodostaja 

hakee tiedot ja syöttää ne edelleen Rauteen. Näin toimitaan sen takia, ettei Rauteen 

tehdä päällekkäisiä syöttöjä, joka aiheuttaisi raportin muuttumisen kesken 

kuukausiraportin muodostamisen. Raportista puuttuu usein teknisten häiriöiden tai 

autonkuljettajien kirjausvirheiden vuoksi kuormia, jotka löytyvät Kuva-ohjelmasta 

tai voimalaitoksen valvomoon käsin kirjatusta listasta. Nämä puuttuvat kuormat 

korjataan käsin Rauteen. 

 

Raute ohjelmiston käyttöliittymä on vanhanaikainen ja sen erilliset syöttösivut eivät 

ole tätä päivää. Erillisten syöttösivujen kautta syötetään kosteudet, lämpöarvot sekä 
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tiettyjen polttoainejakeiden MWh-hinnat. Polttoaineen MWh-hinnat syötetään 

niiden jakeiden osalta missä Raute toimii laskutusraporttina. Suurimmassa osassa 

polttoaineita Rauten energiaraportti ei toimi suoraan laskutusraporttina, vaan 

laskutusta varten jokaisen toimittajan osalta muodostetaan pdf –tiedosto, joka 

toimii laskun liitteenä. Raute-raportin saattaminen valmiiksi koko työketjussa on 

raportoinnin työläin osa, joten tähän on suositeltavaa löytää vaihtoehtoinen ratkaisu 

tulevaisuudessa. 

 

Raute – raportin valmistuttua muodostetaan voimalaitoksen oma polttoaineraportti 

-Excel, johon kerätään kootusti kaikki polttoaineet. Liitteessä 7 on esitetty tämä 

polttoaineet raportin yksi osa. Raporttiin syötetään käsin kaikki Raute -raportissa 

olevat tiedot, joita on polttoaineen sisältämä energia, paino ja tilavuus. Excelissä 

oleva valmispohja laskee polttoainejakeelle hinnan. Samassa Excelissä 

muodostetaan erilaisia taulukoita tilastokeskusta, syöttötariffitukea ja 

tuotantotietoja sähkönalkuperätakuita varten. Taulukoiden muodostaminen tehdään 

hyvin pitkälle käsityönä, solusta soluun kopioimalla. Exceliin on tehty myös 

laskenta omankuoren osuudesta, joka perustuu hiomoon tulevan puunmäärästä ja 

kirjallisuudesta saatuun kuusipuun sisältämän kuoren määrään. Kattilassa poltettu 

biokaasun energia lasketaan myös, kun taulukkoon syötetään energiamittarin 

lukema. Öljyn kulutus arvioidaan varastosäiliön kalibroidun pinnanmittausanturin 

mukaan, kun tiedetään säiliön halkaisija ja öljyntiheys. Polttoaineista muodostetaan 

vielä hiilidioksidi päästöoikeuksia haettaessa tarvittava raportti sekä syöttö.  

 

6.3.2 Polttoaineraportoinnin tarkastelu 

 

Edellä kuvatusta voi helposti päätellä, että kuukausiraportointi on 

kokonaisuutenaan hyvin sekava ja se vaati paljon käsityötä. Työ koostuu pääasiassa 

lukujen kopioinnista lähteestä tai solusta toiseen, jolloin virheiden syntymisen 

todennäköisyys on suuri. Tämä havaittiin useampaan kertaan työnaikana. Suurin 

työkuorman aiheutuu, kun saatetaan Rauten polttoaine-energiaraportti sellaiseen 
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kuntoon, että se on tarkastettu ja kaikki tarvittava tieto on syötetty siihen. Raute on 

sen verran vanhanaikainen järjestelmä, että on suositeltavaa katsoa nykyaikaisempi 

ohjelmisto korvaamaan Rauten.  

 

Valmiista Rauten energiaraportista on kohtalaisen vaivaton syöttää energiamäärät 

toisiin Exceleihin. Tämän takia polttoaineraportoinnin nykyisiä Excel -raportteja ei 

lähdetty muuttamaan, koska saatava aika hyöty on pieni ja se vaatii raporttien 

käyttäjien uudelleen kouluttamisen. Lisäksi, mikäli polttoaine-energian hallintaan 

hankitaan nykyaikainen järjestelmä, niin sen avulla saadaan suoraan kaikki 

nykyiset polttoaineraportit muodostettua.  

 

 

Kuva 6.2 Polttoaineet tilastokeskuksen jaottelun mukaisesti 

 

Polttoaineraportteihin tehtiin kuitenkin muutamia kokoama taulukoita lisää, jotta 

vuositason seuranta olisi helpompaa. Kuvassa 6.2 on esitetty yksi niistä. Tähän 

kerätään polttoainetiedot tilastokeskuksen polttoainejaottelun mukaisesti. 

Kuukauden tiedot kopiodaan tämän jälkeen kokoamataulukkoon, jolloin nähdään 

helposti kuukausi kohtaisia lajitteluja, MWh, M3, tonnit ja eurot. Kuvaan 6.2 tulee 
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myös verotiedot saman taulukon laskennasta. Tämän tyyppistä taulukointia ei 

aikaisemmin ollut olemassa.  

 

6.4 Smart Boiler tarkastelu 

 

Smart Boilerin avulla seurataan kattilan päivittäistä energiatehokkuutta. Sen avulla 

ei suoriteta kuukausittaista raportointivelvoitteita. Mittauspisteet ovat määritetty 

Smart Boileriin loppuvuodesta 2010 ja tämän jälkeen niitä ei ole tarkasteltu. 

Mittapisteiden määritys tehtiin silloin kiireessä, joten on järkevää tarkastaa 

mittapisteet ajan tasalle. Pääsääntöisesti mittaukset olivat oikein, mutta muutamia 

havaintoja löytyi. Osa lämpötila- tai painemittauksia oli otettu väärästä paikasta. 

Oikeampi mittauskohta löytyi lähempää määritys kohtaa, nämä korjattiin. Smart 

Boilerin energiamittauksiin tarkastelujen yhteydessä pidettiin kahdesti ohjelmiston 

toimittajan kassa palaveri, jossa virheitä korjattiin.  

 

Karkein havainto oli vastapaineturbiinilta tuleva höyrytehon mittaukseen käytetty 

lämpötilanmittaus. Energiamittaukseen oli käytetty jäähdytysruiskun jälkeen 

olevaa mittausta, jolloin lämpötila sekä täten saatu energia on merkittävästi 

matalampi. Kohteelle oikea mittaus on ennen jäähdytysruiskua, koska se on oikea 

lämpötila mihin höyry on turbiinissa muuttunut, tällainen lämpötilanmittaus löytyi. 

Sama tilanne oli myös paineenmittauksen kohdalla. Tarkka havainnointi lista 

korjauksista löytyy liitteestä 8.  

 

6.4.1 Smart Boiler raporttien korjaukset 

 

Smart Boilerin muodostamalle kuukausiraportille tehtiin myös lisäyksiä sekä 

korjattiin pois jääneitä kohteita. Suurin oli paperikone 1, joka poistettiin taulukosta 

siten, että vain lämmityshöyryn määrä jää raportille, koska itse rakennus on 
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edelleen käytössä. Liitteessä 9 on esitetty Smart Boilerin muodostama 

kuukausiraportti. Seuraavissa on kuvattu mitä muutoksia raporttiin tehtiin. 

 

Kattilan K6 höyryn omakäyttö kohtaan oli summattu kaikki omakäyttökohteiden 

energiat yhdeksi luvuksi. Tähän tehtiin muutos, jossa eriteltiin omakäyttökohteita 

omaksi alakohdikseen kohteista. joista löytyi tarvittavat mittaukset. Lisättyjä 

energialaskentakohteita olivat apulauhdutin 1, apulauhdutin 2, raakaveden 

lämmitys, öljyn esilämmitys, höyry syöttövesisäiliöön ja kattilalaitoksen LVI-

höyry. Nämä erottelemalla saadaan selkeämpi käsitys mihin erikohteisiin 

omakäyttöhöyryä kuluu. Täten pystytään seuraamaan yksittäisiä kohteita ja 

reagoimaan helpommin, jos muutoksia tapahtuu.  

 

Sähköntuotanto kohtaan lisättiin generaattorin pätötehomittauksen ilmoittama 

lukema. Näin saadaan vertailukohta laskennalliselle vastapaineturbiinin teholle.  

 

Kartonkikoneen 5 baarin höyryn energiamittauksesta erotetaan erilleen 

lämmityshöyrynmäärä. Raportin laskennassa oli summattu lämmitys- ja 

prosessihöyry yhdeksi samaksi luvuksi. Raporttiin lisättiin uusikohta KK3 

lämmityshöyry. Näin menettelemällä saatiin raportilla eroteltua lämmitykseen sekä 

kartongin valmistukseen kuluva höyryenergia. Tehtaan nettohöyryteho kohta 

kertoo paljon muu tehdas vie energiaa yhteensä. Raportin kohta koostuu, tehtaalta 

palaavasta lauhde energia vähennetään KK3, PK1 ja Hiomon käyttämästä 

energiasta. Nämä olivat kohdallaan tältä osin. 

 

Raportointitiedot haluttiin saada myös suoraan Excel -pohjaisena, jolloin dataa on 

helpompi jatko käsitellä, jos siihen ilmenee tarvetta. Tämä oli helposti 

järjestettävissä ja se toteutettiin.  
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7. YHTEENVETO 

 

Työn aikana raportoinnin tarkkuutta saatiin parannettua ja sen muodostamiseen 

tarvittavaa kokonaisaikaa saatiin pienennettyä lähes puolella. Suurin aikahyöty 

saatiin, kun automaattisten TIPS-raporttien tiedot saatiin otettua käyttöön. Tämä 

onnistui, kun vanhojen virallisten Excel-raportointipohjien tilalle tehtiin kokonaan 

uudet. Voimalaitoksen raportointiin jäi kuitenkin vielä asioita, joita ei pystytty 

tämän työn aikana ratkaisemaan. Näitä asioita tarvitsee viedä erikseen eteenpäin, 

jotta ne saataisiin kokonaisuutena vastaamaan tämän päivän tarpeita. 

 

Toiminnan ohjausjärjestelmä TIPS:n muodostamia sähkön kulutusraportteja voitiin 

lähtökohtaisesti pitää luotettavina, koska niitä oli tarkasteltu aikaisemminkin.  Näitä 

raportteja ei kuitenkaan hyödynnetty käytännössä ollenkaan ennen tätä työtä. 

Raporteille tulevien tietojen tarkastuksen jälkeen ne otettiin käyttöön. Tietojen 

luotettavuus varmennettiin kolmen kuukauden testijaksolla. Raportille ei tule vielä 

kaikkia tietoja, koska etäluettavia energiamittauksia ei ole kaikissa kohteissa. 

Tärkeimmät mittaukset olisivat ruokalan sekä toimistorakennuksen 

sähköenergianmittaukset. Tämän jälkeen kaikki tehtaan mittaukset saataisiin 

kerättyä automaattisesti raportointiin. Viralliseen kuukausiraportointiin käytetty 

sähkönkulutuksen seurantaraportti tehtiin kokonaan uudelleen. Raportti tehtiin 

siten, että se pystyy hyödyntämään automaattista raporttia, jolloin arvojen käsin 

syötöt jäivät kokonaan pois.  

 

Lämpöenergian raportointi saatiin kokonaisuudessaan työn aikana paremmalle 

tasolle, kun raportoinnista korjattiin periaatevirheet. TIPS:n lämpöenergiantase 

raportin suurin virhe aiheutui, kun voimalaitoksen omakäyttöhöyryt oli laskettu 

kulutuskohteeksi. Suurimpana yksittäisenä oli palamisilman esilämmittimen höyry, 

jota ei ollut huomioitu ollenkaan, tämä korjattiin raporttiin. Raportissa oli myös 

muitakin pienempiä virheitä, jotka saatiin korjattua. Energiatase heittelee edelleen 

kuukausien välillä epäloogisesti. Yhdeksi syyksi voi arvioida kalibroimattomat 
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omakäyttöhöyryn mittaukset. On myös mahdollista, että vanhojen mittalaippojen 

toiminta-alueet ovat kaventuneet kulumisesta johtuen. Onkin suositeltavaa, että 

suuremmat käyttökohteet kalibroidaan aluksi jollain aikavälillä. Viralliseen 

raportointiin ja seurantaan tehtiin uudet raporttipohjat, jotka hyödyntävät suoraan 

automaattisen TIPS -raportin tietoja. 

 

Lämpö- ja sähköenergian uudet automaattiset TIPS:n kuukausiraportointipohjat 

tehtiin siten, että niillä voidaan korvata nykyiset. Näiden muutosten toteutus 

tarvitsee hankkia TIPS – ohjelmiston edustajalta, koska tehtaalla ei ole osaamista 

automaattiraporttien muutokseen. Tämä on suositeltavaa, koska tämän jälkeen 

raportit ovat paljon selkeämpiä ja luettavampia. Muutoksen jälkeen vertailu 

edellisiin kuukausiin on helpompaa ja kaikki pääsevät näkemään oman osastonsa 

sähkö- ja lämpöenergian kulutukset. Näistä raporttipohjista tehtiin valmiit 

edotukset työn aikana. 

 

Polttoaineraportointi on raportoinneista kaikista haastavin ja työläin. Polttoaine-

energian raportointiohjelmisto Raute on hyvin vanhanaikainen. Siihen on hankala 

syöttää kosteuksia sekä lämpöarvoja, koska nämä pitää tehdä erillisen syöttösivun 

kautta. Arvojen syöttö tapahtuu vielä siten, että muutettavaa raporttisivua ei pysty 

samaan aikaan pitämään esillä. Polttoaineraportoinnin muodostamiseen käytetään 

Rauten lisäksi hyvin paljon Exceliä. Excel -tietojen kopiointi soluista toiseen, solu 

kerrallaan vie valtavasti aikaa. Tässä tietojen kopiointityössä virheen syntymisen 

mahdollisuus on suuri. Tämä havaittiin työn aikana useaan kertaan. Polttoaineiden 

hallinnan kehittämiseksi voisi Exceliin rakentaa erilaisia automaattisia makroja, 

jotka keräisivät tietoja automaattisesti. Niiden virhealttius sekä mahdollinen 

jälkeenpäin korjaaminen voi olla hankalaa, koska makron osaaminen kulminoituu 

hyvin pitkälle niiden rakentajaan. 

 

Selvitysten pohjalta polttoaineenraportointiin suosittelen omaa nykyaikaista 

ohjelmistoa. Ohjelmistoon tulisi saada suoraan punnitus-, kosteus- ja 



81 
 

lämpöarvotulokset. Näitä tulee pystyä syöttämään sekä korjaamaan helposti myös 

jälkikäteen. Raportit tulee pystyä muodostamaan halutulta aikaväliltä, ja raportteja 

tulee pystyä jälkeenpäin muuttamaan, mikäli tarvetta ilmenee. Muutoksista tulee 

kuitenkin jäädä historiaan jälki, jotta tiedon alkuperä on varmennettavissa. 

Ohjelmistoa hankittaessa tulee ottaa huomioon myös kenttävarastoinnissa olevat 

polttoainekasat. Polttoainekasat huomioimalla saadaan tarkempaa tietoa 

käytettävästä polttoainemäärästä.    

 

Lopuksi, energiaraportoinnin kaikista osa-alueista tulee pitää jatkuvasti huolta. 

Havaitut virheet tulee korjata välittömästi, jotta virheiden määrä ei pääse 

kasaantumaan. Virheiden määrän kasvaessa raportointi menettää luotettavuutensa 

ja se on hankala palauttaa luotettavalle tasolle. Energiamittauksia ja taseita tulee 

seurata järjestelmällisesti, vähintään kuukauden välein. Suurimpia höyryn 

käyttökohteiden mittauksia on suositeltavaa kalibroida määräajoin. Mittauksien 

tarkastuksesta tulee pitää kirjaa, jotta tiedetään mitä on milloinkin tehty.  
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Liite 1,1. Sähkön jakelun vanha raporttisivu 

 

 

  



Liite 1,2. Sähkön hankinnan vanha raporttisivu. 

 



Liite 1,3. Vanhan sähköraportoinnin, sähkömuuntajien mittarilukujen syöttösivu 

 

  



Liite 2. Lämmön jakelu ja Polttoaineiden vanhat raportointipohjat. 

 

 



Liite 3. Uusittu lämmön kehitys ja käyttö 2015 (Demo-raportti) 



Liite 4. Vanha TIPS –raportti sähkömuuntajista. 

 



Liite 5. Sähkömuuntajien uusittu koontiraportti. 

 



Liite 6. Uusitut sähkön hankinta ja tuotanto raportit (Demo-raportit) 

 

 

 



Liite 7. Osa polttoaineraportista (Demo-raportti) 

 



Liite 8. Smart Boiler mittapisteiden tarkastusten havaintolista 

 

 Sähköteho vastapaineturbiinilta (VP2), höyrynvastapaine tiedossa on käytetty 

4bar höyrytukin painetta (PIC06107). Oikea mittaus olisi suoraan turbiinin 

jälkeen ennen ruiskutusta (06G223). 

 Sähköteho vastapaineturbiinilta (VP2), höyrynlämpötilamittaus oli otettu 

ruiskutuksen jälkeen (TC06213). Oikea mittaus tulisi olla heti turbiinin jälkeen 

(TI06212) 

 Apulauhdutin 1, lauhteen virtausmittauksen positio on muuttunut, nyt oikea 

(FI06017) 

 Kattilan K7 11 bar:n höyryn paine (PI06917) ja lämpötila (TI06918) mittaukset 

löytyvät, mutta niitä ei ole tuotu Alcontiin, vaikka paikka niille löytyy. 

 Kattilan K7 LVI-koneikon höyryn virtaus ei ole näyttänyt aikoihin mitään  

rikki 

 11 bar höyry KK3:lle mittaukset ovat KK3 mittauksia. On mahdollista vaihtaa, 

ne voimalaitoksen mittauksiin, lähemmäksi lämmön luovutuspaikkaa 

 PK1 konehöyryt 11bar ja 4bar voidaan poistaa laskennasta, linjat jo katkaistu 

 PK1 lämmityshöyryn virtaus (FI01466) ei ole mitannut mitään kevään 2011 

jälkeen. Mittaus tarkastettava ja tuotava voimalaitoksen Alconttiin 

 PK1 lämmityshöyryn lämpötila (TI01454) ja paine (PI01455) mittaukset eivät 

näytä enää mitään, ovat poistettu käytöstä PK1 sulkemiseen liittyvien 

purkutöiden takia. Vaihdettava voimalaitoksen 4 bar tukin mittaukset (TI06915) 

ja (PI06916) 

 Palaavan lauhteen määrämittauksessa on mukana kaikki mahdolliset lauhteet 

 Kattilan K6 4bar jakotukin paine (PI06171) näyttää liikaa 

 Kattilan K7 4 bar jakotukin lämpötila (TI06 näyttää liikaa 

 Smart Boiler määrittely raportissa tulistin 3 jälkeen mittauksessa pitänyt olla 

päähöyrynmassavirta, mutta käytetty päähöyrynlämpötilaa  

 

 

 



Liite 9. Smart Boiler höyryntuotanto ja –kulutus raportti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 10. Osa Automaatio järjestelmän energiamittauksien tarkastuksesta.  

 

 

 




