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Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii energiantuotannon päästöjen vähentämistä. 

Energiantuotannon päästöjä saadaan pienennettyä parantamalla energiatehokkuutta ja 

lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa. Pääasiassa 

biomassaa polttava Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos Lappeenrannassa mahdollistaa 

vähäpäästöisen ja tehokkaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon. 

Tässä diplomityössä perehdyttiin voimalaitoksen tehokkuuden mittaamiseen. Kaukaan 

Voima Oy:n biovoimalaitoksen voimalaitoshyötysuhde oli laskenut viimevuosien aikana. 

Yksi työn tavoitteista oli voimalaitoshyötysuhteen tarkempi analyysi. Lisäksi työssä 

selvitettiin Kaukaan Voiman kattilahyötysuhde sekä 2018 joulukuussa käyttöönotettujen 

kattilan kehittyneiden säätöjen vaikutus kattilahyötysuhteeseen. Monessa voimalaitoksen 

tehokkuuden, kuten voimalaitos- ja kattilahyötysuhteen laskennassa tarvitaan tieto 

polttoaineen energiamäärästä. Polttoaineen energiamäärän laskentaan perehdyttiin sekä 

teoriaosassa että myöhemmin Kaukaan Voiman näkökulmasta. 

Viime vuosien voimalaitoshyötysuhteen lasku johtui pääasiassa polttoainetaseen 

laskentatavan muutoksista, ei itse voimalaitoksen toiminnan heikentymisestä. Suurimmat 

haasteet voimalaitoksella olivat polttoainetaseen hallinta sekä prosessihöyryn virtauksen 

mittaaminen. Digitalisaatio mahdollistaa nykyistä reaaliaikaisemman polttoainetaseen 

seurannan, sekä luo mahdollisuuksia virtausten mittaamiseen esimerkiksi taselaskennan 

avulla. 
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Race against climate chance is changing our way to produce energy. Sustainable energy 

production means that we reduce the use of fossil fuels and start using renewable energy 

sources. At the same time, we need to improve energy efficiency. Kaukaan Voima Oy 

has a highly efficient biomass-fired power plant in Lappeenranta which is combined heat 

and power plant and produce energy with low emissions.   

The efficiency measurement of power plant was the main focus in this master thesis. The 

aim of master thesis was to find out why the power plant efficiency has decreased in 

recent years in Kaukaan Voima. Control system updates of boiler were finalized in 

December 2018. The other goal was to look into boiler efficiency and how the updates of 

control system affect to the boiler efficiency. Energy content of the fuel is important in 

power plants and it is also used in many efficiency indicators. First the means was to 

calculate the energy amount of fuel and also later the aim was to find out how energy 

amount of fuel was managed at Kaukaan Voima. 

Power plant efficiency has decreased because of change in calculation process. The power 

plant was still running at a good efficiency level. The main challenges were in the 

calculation of fuel energy amount and in the measurement of process steam flows. The 

improvement of efficiency can be reached by digitalization.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset  

d halkaisija    m 

M kosteus    % 

m massa    kg 

N moolimäärä    mol 

p paine    bar, Pa 

P teho    W 

Q energia    MWh 

q lämpöarvo    MJ/kg, MWh/kg 

qm massavirta    kg/s 

w pitoisuus    % 

V tilavuus    m3 

Kreikkalaiset aakkoset 

ρ tiheys    kg/m3 

Dimensiottomat luvut 

C virtauskerroin    

ɛ laajenemiskerroin  

β halkaisijasuhde    

η hyötysuhde 

Alaindeksit 

A Air, ilma 

ar as received, saapumistilassa 

Ash Tuhka 

BD Blowdown water, ulospuhallus



d dry, kuivae epäsuora 

F Fuel, polttoaine 

FW Feedwater, syöttövesi 

G Flue gas, savukaasu 

g mekaaninen 

HMP matalapainehöyry 

HVP välipainehöyry 

in sisään 

KL kaukolämpö 

loss häviö 

N useful, hyöty 

net netto 

out ulos 

RC Radiation and convection, säteily ja johtuminen 

s suora 

SS Spray water, ruiskutusvesi 

st stored, varastoitunut 

Lyhenteet 

CFB  Circulating Fluidized-Bed, Kiertopetikattila 

CHP Combined Heat and Power, Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto 
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1 JOHDANTO 

Maapallon kasvava ihmisjoukko, hupenevat luonnonvarat, ilmastonmuutos ja nopea 

teknologian kehitys ovat muuttamassa tulevaisuuden energiantuotantoa. 

Maailmanlaajuisesti energiankulutus on kasvanut tasaisesti, eikä hiipumisen merkkejä 

näy. Fossiilista energiantuotantoa pyritään korvaamaan uusiutuvilla energianlähteillä. 

Energiantuotannossa on otettava yhä paremmin huomioon luonnonvarojen riittävyys ja 

tuotannosta aiheutuvat päästöt. Samaan aikaan energiantuotannon on oltava tehokasta ja 

taloudellista. 

Pohjoismainen energiantuotanto on ollut jo pitkään pääasiassa hiilidioksidivapaata vesi-, 

ydin- ja bioenergiaa. Vaikka energiantuotanto pohjoismaissa onkin jo pitkälti 

hiilidioksidivapaata, ei se välty tulevaisuuden energiamurrokselta. Suurin ennustettu 

energiantuotannon muutos on tuulivoimatuotannon kova kasvu, ja se korvaakin fossiilisia 

tuotantomuotoja kuten öljy- ja hiilivoimaa. Biomassan poltolla tulee olemaan 

tulevaisuudessa suuri rooli ensisijaisesti lämmön tuotannossa. (IEA 2016, 17.) Edullisen 

uusiutuvan energian, varsinkin tuulivoiman on ennustettu laskevan sähkön hintaa 

tulevaisuudessa, jolloin myös sähkölämmityksen rooli tulee kasvamaan (Sitra 2018, 45).  

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Kaukaan Voima Oy:n, eli Kauvon tuotantolaitos UPM-Kymmene Oyj:n tehdasalueella 

edustaa modernia biovoimalaitosta, jossa tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Tämän 

diplomityön tavoitteena on selvittää voimalaitoksen kattila- ja voimalaitoshyötysuhteet 

sekä niihin vaikuttavat tekijät, ja arvioida hyötysuhteiden kehittymistä aiempien vuosien 

osalta. Selvityksellä pyritään vahvistamaan voimalaitoksen kustannustehokkuutta 

muuttuvilla energiamarkkinoilla.  

Työ rajataan voimalaitoksen tehokkuuden, muun muassa kattila- ja 

voimalaitoshyötysuhteen mittaamiseen, sekä niiden teoriapohjaiseen käsittelyyn. 

Voimalaitoshyötysuhteen laskentaan tarvitsee tietää voimalaitoksella tuotettu nettosähkö 

ja -lämpö sekä polttoaineesta saatava polttoaineteho. Näitä asioita käsitellään sekä 

kirjallisuusosassa, että myöhemmin työosassa Kauvon näkökulmasta.   
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1.2 Työn rakenne 

Työn kirjallisuusosa alkaa Kauvon ja UPM-Kymmene Oyj:n Lappeenrannan 

tehdasintegraatin esittelystä. Kauvon yhteistuotantolaitos hyödyntää alueella syntyvää 

biomassaa ja tuottaa prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen toiminta 

riippuu osakkaiden tarvitsemista lämpöenergiasta. Koska voimalaitoskattilassa poltettava 

polttoaine vaikuttaa laitoksen suorituskykyyn, hyötysuhteisiin ja päästöihin, perehdytään 

työn kolmannessa kappaleessa voimalaitoksella poltettaviin polttoaineisiin. Tällä hetkellä 

Kauvon voimalaitoksella otetaan säännöllisin väliajoin polttoainevirrasta näytteitä 

lämpöarvo- ja kosteusmäärittelyjä varten. On kuitenkin olemassa 

näytteenottomenetelmiä, jotka mittaavat polttoaineen ominaisuuksia polttoainevirrasta 

reaaliajassa. Reaaliaikaisten mittausten hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta, sekä 

polttoaineiden ominaisuuksien määrittämiseen käytettäviä ohjeita ja standardeja 

tarkastellaan kolmannessa kappaleessa. 

Nykyään modernissa voimalaitoksessa voi olla kymmeniä tuhansia mittalaitteita, joiden 

tiedot tallennetaan reaaliajassa. Näiden mittausten perusteella ajetaan voimalaitosta, sekä 

tehdään laskutuksia myydystä lämmöstä, höyrystä ja sähköstä. Neljännessä kappaleessa 

perehdytään voimalaitoksen toimintaperiaatteeseen, voimalaitoksella tapahtuvaan 

mittaamiseen, sopivan mittalaitteen valintaan, asentamiseen ja kalibrointiin, sekä siihen, 

paljonko väärin kalibroitu tai asennettu mittari voi näyttää virhettä esimerkiksi 

höyryvirtauksen, suorituskyvyn tai hyötysuhteen mittaamisessa.  

Biomassaa polttavan höyryvoimalaitoksen tehokkuutta käsitellään viidennessä luvussa. 

Miten, ja miksi energiantuotannon tehokkuutta mitataan voimalaitoksella? On tärkeää, 

että voimalaitos hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaikki tulevat energiavirrat 

lopputuotteen valmistukseen.  

Työn viisi ensimmäistä kappaletta ovat kirjallisuusosaa, jonka jälkeen siirrytään itse 

työosioon. Työosiossa käsitellään kirjallisuusosassa selvitettyjä asioita Kauvon 

voimalaitoksen näkökulmasta. Kappaleessa kuusi esitellään Kauvon biomassaa ja 

turvetta polttavaa yhteistuotantolaitosta. Polttoainetasetta sekä polttoaineen varastointia 

Kauvolla pohditaan kappaleen seitsemän alussa. Kappaleessa 7.2 tarkastellaan kattilan 
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energiatasetta sekä vaihtoehtoista tapaa laskea kattilassa poltetun polttoaineen 

energiamäärä. 

Ossi Ikonen esitti vuonna 2013 tekemässään diplomityössä suosituksia Kauvon 

omakäyttösähkön käytön vähentämiselle. Näistä suosituksista osa on toteutettu, ja tässä 

työssä selvitetään, onko haluttuja säästöjä saatu. Teoriaosassa prosessimittauksen 

suurimmaksi haasteeksi voimalaitoksella osoittautui höyry-lauhdejärjestelmän 

virtausmittaukset. Kappaleessa 7.4 tarkastellaan prosessihöyryn toimituksen 

virtausmittauksia Kauvolla. Aiemmin esitettyä kattilahyötysuhteen laskentaa ja siihen 

liittyviä standardeja hyödynnetään kappaleessa 7.5, kun lasketaan Kauvon 

kattilahyötysuhde. Tässä kappaleessa tarkastellaan myös hiljattain tehtyjen kattilan 

kehittyneiden säätöjen vaikutusta kattilahyötysuhteeseen. Työn viimeinen kappale ennen 

johtopäätöksiä ja yhteenvetoa käsittelee Kauvon voimalaitoshyötysuhdetta. Aiemmin 

työssä esitetyt asiat liittyvät vahvasti voimalaitoshyötysuhteeseen. 
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2 KAUKAAN TEHTAAT 

UPM-Kymmene Oyj:n tehtaiden historia Lappeenrannassa ulottuu vuoteen 1873, jolloin 

alueella aloitettiin lankarullien tuotanto. Ajatus tehtaalla syntyvien sivutuotteiden 

hyödyntämisestä toi lankarullatehtaan viereen sulfiittiselluloosatehtaan vuonna 1897 ja 

sahan vuonna 1898. Sen jälkeen Lappeenrannan Kaukaan tehdasalueelle ja 

ympäryskuntiin on tullut monia muita puuta hyödyntäviä tehtaita, kuten vaneritehtaita ja 

uusia sellutehtaita. Nykyään Kaukaan tehdasalueella toimii Kaukaan Voima Oy:n 

biovoimalaitos sekä UPM:n sellutehdas, saha, paperitehdas, biojalostamo ja 

tutkimuskeskus. Alueella on myös biologinen jäteveden puhdistamo, jossa puhdistetaan 

kaikki tehdasalueella syntyvä jätevesi. (UPM 2018.) 

 

Kuva 1. Kaukaan tehtaat ja kiertotalous. (UPM 2018, 28.) 

 

Yllä oleva kuva havainnollistaa hyvin Kaukaan tehdasalueen kiertotaloutta ja raaka-

aineiden tehokasta hyödyntämistä. Mäntyä ja kuusta tuodaan alueen sahalle, josta valmis 

sahatavara lähtee loppukäyttökohteisiin ja jatkojalostukseen. Sahalla syntyvää haketta ja 

purua käytetään sellutehtaalla sellun valmistukseen. Osa sellutehtaan tuottamasta sellusta 

kuljetetaan muualle jatkojalostukseen, ja osa menee viereiselle paperitehtaalle, jossa 

valmistetaan paperia aikakausilehtiin. Sellutehtaalla syntyvät sivutuotteet käytetään 

energiantuotantoon sekä biopolttoaineiden ja biokemikaalien valmistukseen. Suurin osa 
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Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksella poltettavista polttoaineista tulee alueella 

toimivalta sahalta, sellutehtaalta ja paperitehtaalta. Metsäpolttoaineita ja teollisuuden 

puutähteitä sekä turvetta toimitetaan voimalaitokselle myös alueen ulkopuolelta. 

Biovoimalaitoksella tuotettua höyryä, lämpöä ja sähköä käytetään hyväksi Kaukaan 

alueen tehtailla. Voimalaitos tuottaa myös kaukolämpöä Lappeenrannan kaupunkiin ja 

sähköä valtakunnan verkkoon. (UPM 2018, 28.) 

Kaukaan alueen tehtaille tulevan puun määrä on noin 270 rekkakuormaa joka päivä, mikä 

kertookin hyvin tehdasalueen koosta ja merkityksestä (UPM 2018, 26).  Kiertotalouden 

edelläkävijänä Kaukaan tehtaat pyrkivät hyödyntämään raaka-aineen mahdollisimman 

tehokkaasti ja ympäristökuormat minimoiden. Seuraavaksi tutustutaan paremmin alueella 

toimiviin yrityksiin.  

2.1 Kaukaan Voima Oy 

Kaukaan tehdasalueen vuonna 1979 käyttöön otettu kuorikattilalaitos alkoi vanheta 

vuosituhannen vaihteessa, ja tilalle haluttiin uusi voimalaitos, joka hyödyntäisi alueella 

syntyvää kuorta ja muuta biomassaa. Uuden voimalaitoksen haluttiin olevan 

nykyaikainen ja tuotantokapasiteetin selvästi aiempaa suurempi. Perustettiin Kaukaan 

Voima Oy, jonka omistajina ovat Pohjolan Voima Oyj (54 %) sekä Lappeenrannan 

Energia Oy (46 %). Kaukaan Voiman, eli Kauvon biovoimalaitos valmistui vuonna 2009 

Kaukaan tehdasalueelle korvaamaan vanha kuorikattila. (Kaukaan Voima 2010.) 

Pohjolan Voima on yksityinen energia-alan konserni, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja 

lämpöä osakkailleen Suomessa omakustannushintaan. Pohjolan Voima -konserni 

muodostuu emoyhtiö Pohjolan Voima Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Pohjolan Voimalla on 

23 osakasta ja liiketoimintamalli perustuu omakustannusperiaatteeseen eli 

mankalatoimintamalliin.  

Toimintamalli mahdollistaa taloudellisten resurssien ja osaamisen yhdistämisen, sekä 

jakaa investointeihin liittyviä riskejä toimijoiden kesken. Pohjolan Voimalla on yhteensä 

22 vesi-, ydin- ja lämpövoimalaitosta eri puolilla Suomea.  Vuonna 2018 Pohjolan 

Voiman sähköntuotanto oli 12,0 terawattituntia (TWh). Pohjolan Voiman osuus kaikesta 
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Suomessa tuotetusta sähköstä oli noin 18 prosenttia. Lämmön tuotanto oli yhteensä 4,4 

TWh. (Pohjolan Voima 2019.) 

Kaukaan Voima tuottaa vuosittain noin 85 % Lappeenrannan kaupungin tarvitsemasta 

kaukolämmöstä. Kauvon toinen omistaja, Lappeenrannan Energia Oy myy ja jakelee 

Kauvon tuottaman kaukolämmön lisäksi sähköä, maakaasua ja vettä. Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus 

Oy ovat yrityksen tytäryhtiöitä, jotka hoitavat liiketoimintojaan omalla toimialallaan. 

Koko konsernilla työskenteli 230 henkilöä vuoden 2015 lopussa, ja liikevaihtoa oli 124,5 

milj. euroa. (Lappeenrannan Energia 2015.) 

2.2 UPM-Kymmene Oyj 

Nykyinen UPM, tarkemmin UPM-Kymmene Oyj syntyi vuonna 1996 kun silloiset 

Repola Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Kymmene Oy sekä Finnpap fuusioituivat. 

Yrityksen toiminta-ajatuksena on arvon luominen tarttumalla biotalouden tarjoamiin 

rajattomiin mahdollisuuksiin (UPM 2018). UPM on myös suurimpana omistajana 

Pohjolan Voima Oyj:ssä (Pohjolan Voima 2018). 

Taulukko 1. UPM vuoden 2017 avainluvut. 

Liikevaihto 10 mrd. euroa 

Liikevoitto 1 292 milj. euroa 

Investoinnit 329 milj. euroa 

Työntekijät 19 100 

Tuotantolaitokset 54 

 

 

UPM:n liiketoimintaan kuuluu kahdeksan eri liiketoiminta-aluetta. UPM Biorefining-

liiketoimintaan kuuluu saha-, sellu- ja biopolttoaineliiketoiminta. Sahat tuottavat 

sahatavaraa rakennus- ja huonekaluteollisuudelle, sellua tuotetaan paperin ja 

pakkausmateriaalien valmistamiseen, sekä biopolttoaineita korvaamaan fossiilista öljyä 

mm. Lappeenrannan uudella biojalostamolla. UPM Energy -liiketoiminta keskittyy 

vähäpäästöisen energian tuotantoon sekä sähkökauppaan. Tarralaminaattia tuotetaan 

Informaatio- ja tuote-etiketöintiin UPM Raflatac:in toimesta. UPM Speciality Papers 
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valmistaa tarramateriaalien ja toimistopapereiden lisäksi joustopakkausmateriaaleja. 

Mainontaan, sanoma- ja aikakausilehtiin käytettävää graafista paperia valmistetaan UPM 

Communication Papers -liiketoimintayksikön alaisuudessa ja UPM Plywood tarjoaa 

vaneri ja viilutuotteita erilaisiin kohteisiin. UPM Biocomposites yksikkö tuottaa ja 

kehittää biokomposiitteja korvaamaan fossiilisia komposiitteja. UPM Biochemicals 

valmistaa kemiallisia rakenneaineita sekä tuotteita biolääketieteeseen. (UPM 2017.) 

UPM:n tehdasintegraatti työllistää Lappeenrannassa tällä hetkellä noin 1000 henkilöä, 

jonka lisäksi alueella työskentelee satoja urakoitsijoiden työntekijöitä päivittäin. 

Sellutehtaalla on kaksi kuitulinjaa ja kuivauskonetta, minkä lisäksi soodakattilalaitos 

tuottaa sähköä ja prosessihöyryä. Sekä koivu- että havusellua tuottavan tehtaan 

tuotantokapasiteetti on 770 000 sellutonnia vuodessa. Sahalla on käytössä kaksi 

sahalinjaa, ja vuosituotantokapasiteetti on 510 000 m3. Sertifioidut tuotteet menevät 

huonekalu- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin sekä jatkojalostukseen. Paperitehtaalla 

saadaan tuotettua paperia aikakausi- ja sanomalehtitarpeeseen 305 000 tonnia vuodessa. 

Uusi biojalostamo hyödyntää tehdasintegraattia ja valmistaa noin 100 000 tonnia 

puupohjaista dieseliä ja naftaa vuodessa. UPM:n tutkimuskeskus (Northern Europe 

Research Center) Kaukaan tehdasalueella luo uusia tuotteita ja teknologioita 

ylläpitääkseen yrityksen kilpailukykyä. (UPM 2018.)  
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3 POLTTOAINEEN LAATU 

Voimalaitoksessa polttoaineen sisältämä kemiallinen energia vapautuu palamisessa. 

Poltettavat polttoaineet eroavat toisistaan monella tapaa, ja onkin tärkeä tietää mitä 

polttoaine sisältää. Tässä kappaleessa perehdytään miten polttoaineen eri ominaisuudet 

tai varastointi vaikuttavat polttoaineen laatuun, sekä miten polttoaineen eri ominaisuuksia 

mitataan. Polttoaineiden ominaisuuksien tarkastelussa keskitytään Kauvon 

biovoimalaitoksellakin poltettavien polttoaineiden, kuten kuoren, metsähakkeen ja 

turpeen ominaisuuksiin.  

3.1 Polttoaineen ominaisuudet 

Polttoaineiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kemiallinen koostumus, kosteus ja 

lämpöarvo, sekä palamisessa syntyvän tuhkan määrä ja koostumus (Alakangas et al. 

2016, 22). Kaikki nämä ominaisuudet vaikuttavat suuresti voimalaitoksen toimintaan. 

Paljon tuhkaa sisältävän polttoaineen poltossa tarvitaan järeät tuhkanpoistolaitteet, liian 

kosteaa polttoainetta saatetaan joutua kuivaamaan ja suuret jakeet murskaamaan ennen 

polttoa. 

3.1.1 Kemiallinen koostumus 

Biomassan koostumus vaihtelee paljon puulajin ja iän mukaan. Kuivatut puupelletit 

saattavat sisältää alle 10 % kosteutta, kun taas puun kuoressa saattaa olla kosteutta yli 

puolet polttoaineen painosta.  

 

Kuva 2. Tyypillisiä puulajien koostumuksia. (Alakangas et al. 2016, 55) 
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Biomassan kuiva-aines sisältää pääasiassa hiiltä, vetyä ja happea. Hiili ja vety-

yhdisteisiin sitoutunut auringon energia määrittelee osaltaan polttoaineen energiasisältöä. 

Puupohjaisten polttoaineiden typpipitoisuus on tyypillisesti alle 2 % ja rikkipitoisuus alle 

0,05 %. Alkuainekoostumus eri biomassojen välillä ei juurikaan vaihtele. Tuhkaa 

muodostuu biomassasta riippuen yleensä alle 2 %, mutta kuusen kuoren ja hakkuutähteen 

polttamisessa tuhkaa voi syntyä jopa 6 % kuiva-aineen painosta. (Alakangas et al. 2016, 

56) 

Turpeen kemiallinen koostumus ei poikkea biomassan koostumuksesta merkittävästi. 

Turpeen rikkipitoisuus on kuitenkin 0,1-0,3 %, joka on huomattavasti biomassan 

rikkipitoisuutta suurempi (Alakangas et al. 2016, 121). Puun ja turpeen seospoltossa 

turpeen sisältämä rikki vähentää tulistinputkia likaavia ja petimateriaalin jyvästen kasvua 

lisääviä klooria ja alkaleita. Tällöin palaminen kattilassa tehostuu ja lämpöä siirtyy 

tehokkaammin vesi-höyrykiertoon (Alakangas et al. 2016, 201).  

3.1.2 Kosteus 

Polttoaineen kosteus vaikuttaa huomattavasti polttoaineesta saatavaan energiamäärään. 

Vasta kaadetun puun kosteus on noin 50 %, eikä energiantuotannon kannalta ole järkevää 

polttaa näin märkää puuta. Polttoaineen kosteutta pyritään alentamaan varastoinnilla tai 

kuivauksella ennen polttoa. (Jahkonen et al. 2012, 5.) 

 

Kuva 3. Puun kosteuden vaikutus lämpöarvoon ja energiatiheyteen (Jahkonen et al. 2012, 5). 
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Kuvasta kolme nähdään puun kosteuden vaikutus lämpöarvoon. Tehollinen lämpöarvo 

laskee lineaarisesti kosteuden kasvaessa. Kuvassa esiintyvä energiatiheyden vaihteluväli 

johtuu siitä, että laskennassa käytetty kuivatuoretiheys vaihtelee 350-450 kg/m3. 

Puun kosteus vaihtelee puulajin, iän, vuodenajan ja kasvupaikan mukaan. Tyypillisesti 

kosteus on suurempaa talvella kuin kesällä. Vanha, paksu puu sisältää suhteellisesti 

vähemmän kosteutta kuin nuori taimi. Puun kasvualusta vaikuttaa kosteuteen. Mitä 

kosteampi kasvuympäristö, sitä kosteampi on siinä kasvava puu. Kosteus vaihtelee myös 

puun eri osissa. Alhaalla puun rungossa kosteus on alimmillaan, kun taas oksissa ja 

latvassa kosteus on suurimmillaan (Jahkonen et al. 2012, 6.).  

Edellä mainitut kosteuden vaihtelut havaitaan hyvin eri korjuuvaiheiden 

kosteuspitoisuuksista. Esimerkiksi ensiharvennuksen sisältämä nuori puusto nostaa 

havumetsän harvennuksen kosteuspitoisuuden yli 58 %:iin, kun taas jo pidemmälle 

kasvaneen puuston harvennuksen kosteuspitoisuus on noin 55 %. (Järvinen et al. 2007, 

13.) 

Metsäteollisuudessa käytettävä puu kuoritaan ennen jatkojalostusta sahatavaraksi tai 

selluksi. Sivutuotteena syntyvä kuori yleensä poltetaan biovoimalaitoksissa. Maissa, 

joissa kuoren kosteuspitoisuus on korkea johtuen vedestä ja lumesta, on järkevää erottaa 

vettä kuoresta puristamalla se ennen polttoa. Puristustekniikasta ja puulajista riippuen 

kuoren kosteuspitoisuus saadaan laskettua 40 – 60 %:iin. (Gullichsen & Fogelholm 1999, 

465.) 

3.1.3 Lämpöarvo 

Kuten jo aiemmin todettiin, kemiallinen koostumus ja kosteus vaikuttavat polttoaineesta 

saatavaan energiamäärään. Tätä energiamäärää kuvataan lämpöarvolla, joka ilmoitetaan 

yleensä yksikössä MJ/kg, MWh/kg tai kJ/kg. Lämpöarvo voidaan määrittää ylempänä, eli 

kalorimetrisenä lämpöarvona, tai alempana, eli tehollisena lämpöarvona. Kolmas tapa on 

ilmoittaa lämpöarvo tehollisena lämpöarvona saapumistilassa.  

Ylempi, eli kalorimetrinen lämpöarvo kertoo sen energiamäärän, joka vapautuu 

massayksikköä kohden, kun polttoaine palaa kattilassa täydellisesti ja kaikki palamisessa 

syntyvät tuotteet jäähtyvä 25°C:een. Ylempää lämpöarvoa laskettaessa oletetaan, että 
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polttoaineen kosteus ja hapen kanssa reagoinut polttoaineen sisältämä vety ovat 

nestemäisessä muodossa palamisen jälkeen. Kalorimetrisen lämpöarvon määritys 

tapahtuu polttamalla 1 g ilmakuivattua näytettä pommikalorimetrissä. Poltosta vapautuva 

lämpö ja analyysinäytteen kosteus mitataan, joiden avulla saadaan määritettyä 

polttoaineen kalorimetrinen lämpöarvo. (Alakangas et al. 2016, 28.) 

Alempi, eli tehollinen lämpöarvo ottaa huomioon veden höyrystymisen, eli oletusta veden 

pysymisestä nestemäisenä ei tehdä. Polttoaineen tehollinen lämpöarvo saadaan laskettua, 

kun tiedetään kalorimetrinen lämpöarvo. Laskentaan käytetään yhtälöä (SFS-EN ISO 

18125:2017, 28). 

 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑑 = 𝑞𝑉,𝑔𝑟,𝑑 − 212,2 ∙ 𝑤(𝐻)𝑑 − 0,8 ∙ [𝑤(𝑂)𝑑 + 𝑤(𝑁)𝑑]                     (1) 

jossa qp,net,d on tehollinen lämpöarvo [kJ/kg], qV,gr,d on kalorimetrinen lämpöarvo [kJ/kg], 

w(H)d on kuivan polttoaineen vetypitoisuus [%], w(O)d on kuivan polttoaineen 

happipitoisuus [%] ja w(N)d on kuivan polttoaineen typpipitoisuus [%]. 

Polttoaineen sisältämän veden höyrystämiseen menevä energia otetaan huomioon, kun 

lasketaan polttoaineen tehollista lämpöarvoa saapumistilassa. Tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa saadaan yhtälöllä (SFS-EN ISO 18125:2017, 29). 

 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 = 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑑 ∙ (
100−𝑀𝑎𝑟

100
) − 0,02443 ∙ 𝑀𝑎𝑟         (2) 

jossa qp,net,ar on polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg], qp,net,d on 

polttoaineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg], Mar on polttoaineen saapumistilan kosteus 

[%] ja kerroin 0,02443 on entalpian korjauskerroin veden höyrystymiselle. 

Standardista SFS-EN ISO 18125 löytyy laskentayhtälöiden lisäksi myös tyypillisiä rikki-

, typpi-, vety- ja hiilipitoisuuksia eri polttoaineille (SFS-EN ISO 18125:2017, 56). Tämä 

mahdollistaa lämpöarvon laskennan myös polttoaineille, joista ei näitä pitoisuuksia ole 

määritetty. 
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3.2 Polttoaineiden laatuluokitus 

Biomassan luokittelu tehdään ominaisuuksien, raaka-ainelähteen, alkuperän ja 

kauppanimikkeen mukaan. (SFS-EN ISO 17225-1:2014, 14) Luokittelu on tärkeää mm. 

polttoainekaupan kannalta, jotta sekä myyjä että ostaja tietävät, millaisesta polttoaineesta 

on kyse. Suuremmissa voimalaitoskattiloissa voidaan polttaa yleensä eri laatuisia 

polttoaineita, mutta pienemmät kotitalouskäyttöön soveltuvat kattilat voivat olla hyvinkin 

herkkiä polttoaineen laadun vaihtelulle.  

Taulukko 2. Esimerkki biomassan laatuluokittelusta. 

Kauppanimike Kuori 

Alkuperä ja raaka-ainelähde 1.2.1.5 

Palakoko, P [mm] P63  

Kosteus, M [p-%] M35 

Tuhka, A [p-%] A2.0 

Tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 19,2 MJ/kg 

Repiminen Revitty 

 

Perehdytään biomassan laatuluokitteluun tarkemmin taulukossa 2 näkyvän 

yksinkertaisen esimerkin avulla. Laatuluokittelun arvot voisivat olla esimerkiksi sahan 

sivutuotteena syntyvän kuoren arvoja. Biomassan toimituksessa käytetään 

kauppanimikkeitä, jotka kertovat ostajalle ja myyjälle mikä polttoaine on kyseessä. Tässä 

tapauksessa kauppanimikkeenä on kuori, ja muita kauppanimikkeitä ovat esimerkiksi 

puuhake, sahanpuru ja pelletit. Biomassan alkuperän ja raaka-ainelähteen pääryhmän 

ilmoittamiseen käytetään viittä eri ryhmää, jotka ovat: 1. puubiomassa, 2. kasvibiomassa, 

3. hedelmäbiomassa, 4. vesibiomassa ja 5. sekoitukset ja seokset. Alkuperän ja raaka-

ainelähteen ensimmäinen numero kertoo siis pääryhmän ja seuraavat numerot alaryhmän. 

Ryhmään 1.2.1.5 kuuluva kuori on alkuperältään puubiomassaa, 

puunjalostusteollisuuden sivutuote ja kemiallisesti käsittelemätöntä puuta. (SFS-EN ISO 

17225-1:2014, 20.) 

Biomassasta on määriteltävä myös palakoko, kosteus, tuhka ja tehollinen lämpöarvo. 

Palakoko kertoo polttoainepartikkelin fyysisen koon millimetreinä. Esimerkin palakoko 

P63 tarkoittaa, että polttoainetoimituksen suurin mahdollinen palakoko on 63 mm. 
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Kosteus ilmoitetaan massaprosenttina saapumistilan polttoaineesta. M35 tarkoittaa, että 

polttoaineen kosteus on maksimissaan 35 %. Myös tuhkapitoisuus ilmoitetaan 

massaprosentteina, ja A2.0 kertoo, että kyseisen kuoren tuhkapitoisuus on enintään 2 %. 

Polttoainetoimituksessa ilmoitetaan myös tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, ja 

yksikkönä käytetään MJ/kg. Kuoren tapauksessa on myös ilmoitettava, onko se revittyä 

vai repimätöntä. (SFS-EN ISO 17225-1:2014, 60.) 

Kun biomassan alkuperä tunnetaan, eikä sitä ole käsitelty kemiallisesti, edellä mainitut 

asiat riittävät laatuluokitteluun. Jos kuitenkin biomassaa on käsitelty kemiallisesti, on 

tehtävä kemialliset analyysit mm. typpi ja klooripitoisuuksien määrittämiseksi. Jos 

polttoaineen alkuperää ei tiedetä, on lisäksi määriteltävä raskasmetallipitoisuudet. Myös 

muita polttoaineen laatuun liittyviä tekijöitä voidaan ilmoittaa ostajan tai myyjän 

vaatimuksesta. Esimerkiksi energiasisältö tai irtotiheys voi olla joskus haluttu tieto 

polttoaineesta. (Bioenergia ry 2014, 15.)   

Turpeen laatuluokittelu toimii hyvin pitkälti biomassojen laatuluokittelun tavoin. 

Turpeesta on ilmoitettava alkuperä, kauppanimike, raekoko, kosteus, tuhka ja tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa. Lisäksi on ilmoitettava turpeen rikki- ja typpipitoisuudet sekä 

tuhkan sulamiskäyttäytyminen (Bioenergia ry 2017, 17-18). Näitä velvoitetta ei ollut 

aiemmin esitetyn esimerkin (taulukko 2) tapauksessa.  

3.3 Manuaalinen näytteenotto 

Polttoaineen laatuvaatimuksien täyttymistä valvotaan ottamalla näytteitä 

polttoainetoimituksista. Biomassoja polttavalle voimalaitokselle polttoaine tulee yleensä 

rekoilla tai kuljettimia pitkin viereisiltä tehtailta. Tällöin polttoaineesta voidaan ottaa 

näyte rekkakuormasta tai polttoainekuljettimelta. Otettavan näytteen on edustettava hyvin 

koko kuormaa tai toimitusta. 

Manuaalisella näytteenotolla tarkoitetaan polttoaineen näytteen ottamista käsin 

polttoainekuormasta, -varastosta tai -kuljettimelta. Edustavan näytteen saamiseksi on 

hyvä muistaa seuraavat periaatteet. Näytteenottopaikan on oltava siellä, missä polttoaine 

luovutetaan, ja näyte on otettava vapaasta liikkeestä. Varastossa olevasta polttoaineesta 

on vaikea saada hyvää näytettä, koska suurimmat partikkelit valuvat varaston alaosaan ja 
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pienemmät partikkelit jäävät varaston yläosaan ja keskelle (VTT 2014, 32). Ajatuksena 

on, että jokaisella polttoainepartikkelilla olisi sama todennäköisyys joutua otettavan 

näytteen sekaan. Yleensä on hyvä ottaa useampia näytteitä samasta toimituksesta, jotta 

näyte edustaisi mahdollisimman hyvin koko toimitusta. (Alakangas et al. 2016, 41.) 

Näytteenotosta olisi hyvä laatia sekä näytteenottosuunnitelma että toimintaohje 

voimalaitokselle. Tällä tavoin varmistetaan, että vaikka näytettä ottava henkilö vaihtuu, 

otetaan näyte aina samalla periaatteella. Tällöin näytteet ovat verrattavissa toisiinsa, eikä 

näytteenottotavasta johtuvia eroja synny. 

  

  Voimalaitokselle saapuva polttoaine-erä 

  Polttoaine-erästä otettavat yksittäisnäytteet 

  Yksittäisnäytteestä kasattu kokoomanäyte 

  Näytteen sekoitus/jako, kokoanalyysinäyte 

  Tarvittava määrä laboratorionäytettä 

  Sekoitus/jako mahdollisia muita näytteitä varten 

  Tarvittaessa tehdään ilmakuivaus 

  Polttoaineen murskaus pienemmäksi 

  Jako analysoitavan näytteen pienentämiseksi 

  Polttoaineen jauhatus analyysinäytettä varten 

  Näyte valmis analysoitavaksi 

  Sekoitetaan ja jaetaan näyte analysointiin sopivaksi 

  Tehdään testit ja raportoidaan ominaisuudet 

 

 

Kuva 4. Biomassanäytteen valmistusprosessi yksittäisestä toimituksesta. (mukaillen SFS-EN ISO 
14780:2017, 24.) 
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Yllä oleva kuva havainnollistaa biomassojen näytteenottoprosessia yksittäisestä 

toimituksesta. Yksittäinen toimitus tarkoittaa esimerkiksi biomassarekan tuomaa 

kuormaa voimalaitokselle. Yleensä kuljettaja ottaa kuormasta useita yksittäisnäytteitä, 

jotka myöhemmin kootaan kokoomanäytteeksi laboratoriokokeita varten. Prosessissa on 

yleensä mukana eri toimijoita. Polttoainetta tuova kuljettaja hoitaa yleensä 

yksittäisnäytteiden oton. Voimalaitoksen työntekijä voi hoitaa kokoomanäytteen 

valmistamisen, sekoittamisen ja jaon sekä viennin laboratorioon. Laboratorionäytteen 

analysoinnin saattaa hoitaa taas laboratoriopalveluihin keskittynyt yritys. Esimerkiksi 

lämpöarvon mittauksessa tarvittavia laitteistoja harvoin on voimalaitoksella, jolloin 

mittauksen tekee ulkopuolinen toimija.  

Polttoainekuljettimia pitkin voimalaitokselle tulevaa biomassavirtaa kutsutaan jatkuvaksi 

toimitukseksi. Tällaisia jatkuvia toimituksia on voimalaitoksella, joka on rakennettu 

muiden tehtaiden viereen hyödyntämään metsäteollisuuden sivutuotteita. Biomassan 

näytteenotto jatkuvassa toimituksessa noudattaa pääpiirteissään kuvan 4 

valmistusprosessia. Jatkuvasta toimituksesta otetaan yleensä kosteusnäyte vähintään 

kerran päivässä, ja lämpöarvo kuukausittain. (SFS-EN ISO 14780:2017, 25.) 

 

Kuva 5. Kosteuden kokonaistarkkuuden riippuvuus yksittäisnäytteiden lukumäärästä 

hakkuutähdehakkeella (VTT, 2014). 
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Yllä oleva kuva havainnollistaa manuaalisen näytteenoton haastavuutta. Edustavaa 

näytettä on vaikea saada, vaikka yksittäisnäytteitä ottaisi useamman. Jos voimalaitokselle 

tuodaan 3 kuormaa hakkuutähdehaketta, ja otetaan jokaisesta kuormasta kuusi 

yksittäisnäytettä, saadaan kosteusnäytteen kokonaistarkkuudeksi 3 %-yksikköä. Vaikka 

yksittäisnäytteitä ottaisi kaksinkertaisen määrän jokaisesta kuormasta, ei siltikään päästä 

kuin 2 %-yksikön kokonaistarkkuuteen.  

2 %-yksikön virhe kosteusnäytteen kokonaistarkkuudessa kuulostaa pieneltä, mutta mitä 

se todellisuudessa tarkoittaa? Arvioidaan biomassan kosteuspitoisuudeksi 50 % ja 

teholliseksi lämpöarvoksi 19 MJ/kg (Alakangas et al. 2016, 201). Lasketaan yhtälöllä 2 

tehollinen lämpöarvo saapumistilassa. 

 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟,1 = 19
𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙ (

100−50

100
) − 0,02443 ∙ 50 = 8,28

𝑀𝐽

𝑘𝑔
  

Jos kosteusmittaus ei edustakaan koko toimitusta hyvin, ja kokonaistarkkuus on 2 %-

yksikköä, voi polttoainenäytteestä saatu kosteuspitoisuus näyttää 52 %. Nyt teholliseksi 

lämpöarvoksi saadaan 

 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟,2 = 19
𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙ (

100−52

100
) − 0,02443 ∙ 52 = 7,85

𝑀𝐽

𝑘𝑔
 

Mittauksen epätarkkuuden takia eroa syntyi 0,43 MJ/kg. Jos esimerkiksi voimalaitos 

käyttää biomassaa 300 000 tonnia vuodessa ja polttoaineen hinta on noin 20 e/MWh, 

voidaan 2 %-yksikön virhe kokonaistarkkuudessa laskea euroina seuraavalla yhtälöllä. 

 0,43
𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙

20
𝑒

𝑀𝑊ℎ

3600
∙ 300 000

𝑡

𝑎
∙ 103 𝑘𝑔

𝑡
= 720 000 e  

Pieneltä kuulostanut 2 %-yksikön virhe kosteuspitoisuudessa alkaakin saada uudet 

mittasuhteet. Pienikin virhe epäedullisen näytteen johdosta saattaa siis aiheuttaa isot 

kustannukset. Yllä oleva laskuesimerkki kuvaa tilannetta, jossa polttoaineen kosteus oli 

todellisuudessa 2 %-yksikköä mitattua arvoa suurempi. Jos taas polttoaineen kosteus on 

mitattua arvoa alhaisempi, ei polttoainetoimittaja saa toimituksesta sitä hintaa, mikä 

kuuluisi.  
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3.4 Polttoaineiden on-line -mittaukset 

Arviolta yli 80 % näytteen tarkkuudesta riippuu siitä, kuinka hyvin otettu näyte edustaa 

koko polttoainetoimitusta. Koska koko toimitusta edustavaa näytettä on hyvin vaikea 

saada manuaalisella näytteenotolla, on biomassoille kehitetty erilaisia on-line -

mittausmenetelmiä. Biomassan kemiallinen koostumus ei juurikaan muutu saman 

lajikkeen sisällä, mutta kosteus voi sen sijaan vaihdella merkittävästi. Kuten jo aiemmin 

todettiin, kosteus vaikuttaa teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta polttoaineen 

palamiseen (yhtälö 2). Voimalaitokselle tulevan biomassan kosteutta voidaan mitata 

reaaliajassa mm. infrapuna-, mikroaalto-, radiotaajuus- ja kapasitanssimenetelmillä 

(Järvinen 2013, 3). Tässä työssä ei perehdytä tarkemmin mittalaitteiden tekniikkaan, vaan 

siihen, mitä on-line -mittausmenetelmien laitetoimittajia Suomessa on mitä hyötyä on-

line -mittauksilla voidaan saavuttaa. 

 

 

 Kuva 6. Reaaliaikainen röntgenskannaus polttoaineen kosteuden määrittämiseksi (Inray Oy). 

 

Yllä olevassa kuvassa on toimintaperiaate suomalaisen Inray Oy:n röntgenskannaukseen 

perustuvasta mittalaitteesta. Mittalaite voidaan sijoittaa polttoainekuljettimen 

yläpuolelle, eikä sen tarvitse olla kosketuksissa polttoaineeseen. Osa mittalaitteista 

soveltuu vain tietyn polttoaineen kosteuden mittaamiseen, ja aina polttoaineen vaihduttua 
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on mittalaite kalibroitava uudestaan. Mittalaite voi myös vaatia kosketuksen 

polttoaineeseen kosteusarvon saamiseksi. Tällainen mittalaite soveltuu huonosti 

karkealle jakeelle. On-line -mittalaitteilla voidaan saada kosteuden lisäksi myös tieto 

vierasaineista tai liian suurista polttoainepartikkeleista, jolloin voidaan ehkäistä 

polttoainekuljettimien tukkeutumista tai vierasaineiden joutumista kattilaan.  

Taulukko 3. Polttoaineiden kosteusmittauslaitteiden vertailu.  

 

Taulukossa 3 on vertailtu erilaisia kosteusmittauslaitteita. Kaikki mittalaitteet soveltuvat 

puupolttoaineen mittaukseen, jonka lisäksi taulukosta selviää mittalaitteiston soveltuvuus 

turpeelle ja eri polttoaineseoksille. Taulukko kertoo myös, onko mittalaitteisto täysin 

automaattinen, saadaanko kosteustieto reaaliaikaisesti ja kykeneekö laitteisto 

vierasaineiden tunnistamiseen. Tiedot on haettu pääasiassa laitetoimittajan internet-

sivuilta, mutta joitakin tietoja on saatu myös puhelimitse ja sähköpostiviestillä. 

Inrayn, Kouvo Automationin ja TecaFlow:n tarjoamat mittalaitteet voidaan sijoittaa 

polttoainekuljettimelle, ja mittalaite mittaa jatkuvasti polttoainevirran kosteutta. 

Valmetin mittalaite voidaan asentaa niin, että se ottaa näytteen automaattisesti putoavasta 

polttoainevirrasta. 

Laitetoimittaja Tuote Turve Seokset 

Täysin 

automaattinen 

Reaaliaikainen 

tieto 

Vierasaineiden 

tunnistus 

Inray 

Fuel- 

Control 
X X X X X 

Kouvo 

Automation 

SWR 

M-Sens 
X X X X - 

Kouvo 

Automation 
NDC X X X X - 

Valmet  CBA - X X X - 

Tecaflow (Pier-

Electronic) 

Photo-

meter 
X X X X - 

Prometec 

Q-

Robot 
X X - X/- - 
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Prometec Oy:n Q-Robot laitteiston toimintaidea on kokonaan erilainen, mutta on silti 

otettu mukaan vertailuun. Ajatuksena on, että näytteenottorobotti ottaa useamman 

näytteen polttoainekuormasta kairaamalla sattumanvaraisesta kohdasta ja korkeudesta. 

Tällöin polttoaineesta saadaan edustavampi näyte, eikä näytteenotto jää 

polttoainetoimittajan vastuulle. Saatu näyte voidaan käsitellä perinteisin menetelmin, eli 

lähettämällä se eteenpäin analysoitavaksi. Toinen vaihtoehto on integroida 

näytteenottorobottiin automaattinen laadunmittausyksikkö, jolloin tulokset saadaan 

nopeasti selville.  

Kostean polttoaineen polttaminen leijukerroskattilassa aiheuttaa petimateriaalin 

lämpötilan laskua ja kasvattaa savukaasujen määrää. Reaaliaikainen kosteustieto 

polttoaineesta mahdollistaa välittömät muutokset polttoaineen syötössä. Jos 

polttoaineseos on liian kosteaa, voidaan seokseen valita enemmän kuivaa polttoainetta.   

Voimalaitos maksaa yleensä tuodusta polttoaineesta massasta ja tehollisesta 

lämpöarvosta lasketun energiamäärän mukaan. Polttoaineen massa lasketaan yleensä 

punnitsemalla polttoainetta tuova rekka sekä täydellä polttoainekuormalla, että 

polttoainekuorman purun jälkeen, jolloin näiden massojen erotus on laitokselle tuotu 

polttoainemassa. Kuljetinta pitkin tuleva polttoaine voidaan punnita kuljettimella olevalla 

vaa’alla. Polttoaineen energian määrityksessä käytetään tehollista lämpöarvoa 

saapumistilassa (yhtälö 2), eli polttoaineen kosteus vaikuttaa kuorman arvoon. On-line -

kosteusmittauksilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä myös polttoainekaupan kannalta. 

Kun kosteusmittaus saadaan koko kuormasta esimerkiksi röntgenmenetelmällä, jää 

yksittäisnäytteiden epävarmuus pois. Kuljettaja ei myöskään voi ottaa kuormasta ns. 

parempaa näytettä, joka koituisi voimalaitokselle häviöksi. Tällöin on-line mittaus on 

tehtävä heti kuorman purun jälkeen, jottei ominaisuudet muutu esimerkiksi varastoinnin 

tai sekoittumisen johdosta.  

On-line -mittausmenetelmien myötä lisääntyvä automatiikka vähentää voimalaitoksella 

tehtävän työn tarvetta. Nykyään on yleistä, että kosteus- ja lämpöarvonäytteiden 

analysointipalvelut ostetaan toiselta yritykseltä. Niinpä on-line -mittausten käyttöönotto 

tuo voimalaitokselle säästöjä myös tätä kautta. Lisäksi työturvallisuus polttoainekuorman 

purkamisessa paranee huomattavasti, kun polttoainekuljettaja ei ole itse ottamassa 

näytettä putoavasta kuormasta. 
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Voimalaitokselle asennettavan on-line -mittalaitteiston kannattavuus riippuu pitkälti 

laitoksen olemassa olevasta tekniikasta sekä poltettavan polttoaineen määrästä. Jos 

polttoainetta purkaa kuljettimelle vain yksi auto kerralla, ja mittalaite on tarpeeksi 

luotettava (mittauslaitedirektiivin mukainen laite), voidaan polttoainevirrasta saatua 

kosteusmittausta käyttää ostaja-toimittaja rajapinnassa. Jos vastaanottoasemalla on 

useampi auto purkamassa kuormaa samaan aikaan, ei edellä mainittua mahdollisuutta 

voida hyödyntää, koska polttoaineet ovat sekoittuneet. Uutta voimalaitosta 

rakennettaessa on hyvä tiedostaa on-line kosteusmittausten hyödyntämismahdollisuudet. 

Uuteen voimalaitokseen investoitaessa on-line kosteusmittauslaitteiden käyttö voidaan 

suunnitella huolellisesti, ja laitteet saadaan osaksi prosessia. Laitteiston jälkiasennus 

saattaa olla mahdotonta tai vaatia suuria muutostöitä esimerkiksi polttoainekuljettimille. 

Jälkiasennuksen myötä saattaa syntyä tilanne, että kosteusmittauksille on olemassa kaksi 

toisistaan erillistä systeemiä. Vanhempi, yksittäisnäytteiden analysointiin tarkoitettu 

laitteisto, sekä uudempi on-line kosteusmittauslaitteisto. Näytteenoton tarkkuuden 

parantumisesta syntyviä taloudellisia höytyjä voi arvioida kappaleen 3.3 lopussa olevan 

esimerkin avulla.  

3.5 Polttoaineen ominaisuuden muutokset toimitusketjun aikana 

Polttoaineen ominaisuudet, etenkin kosteus, vaihtelevat varastoinnin aikana. Polttoaineen 

laadun heikentymiseen on kiinnitettävä huomiota koko toimitusketjun ajan. 

Epäpuhtauksien, esimerkiksi kivien, maa-aineksen ja metallin joutuminen polttoaineen 

sekaan heikentää laatua ja aiheuttaa ongelmia polttoaineen käsittelyssä ja poltossa.  

Tuoreen, vastakaadetun energiapuun ja hakkuutähteen kosteus on noin 50-60 %. Puun 

kaatamisen ja keräämisen jälkeen se voidaan varastoida kasoihin tienvarsivarastoon 

kesän ajaksi, jolloin kosteusprosentti laskee noin 35 %:iin. Tienvarsivarasto kannattaa 

tehdä tuuliselle paikalle, ja varasto koota aluspuiden päälle noin 5-7 metriä korkeaksi. 

Varasto kannattaa peittää esimerkiksi peitepaperilla, jonka päälle laitetaan runkoja 

pitämään paperi paikallaan. Tuulisella paikalla voidaan kosteusprosenttia saada laskettua 

jopa 10 % enemmän, verrattuna vähätuuliseen paikkaan. Varaston peittämisen vaikutus 

kosteusprosenttiin on noin 5 % luokkaa. (Raitila et al. 2014, 13.) 
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Varastoinnin aikana vallitseva säätila vaikuttaa eniten kosteuden vaihteluun. Kuten 

seuraavasta kuvasta nähdään, kesällä polttoainevarastot kuivuvat paremmin, ja talvea 

kohti mentäessä varaston kosteus kasvaa.  

 

Kuva 7. Tutkimus eri polttoainekasojen kosteuksista (Raitila et al. 2014, 20). 

   

Kuvan 7 tulokset mitattiin Saarijärvellä olevista polttoainevarastoista vuonna 2013. 

Varastot olivat aukealla paikalla, mikä paransi kuivumista. Kaikki muut varastot peitettiin 

varaston suojaamiseen tarkoitetulla suojapaperilla, paitsi varasto, jossa oli 90 % karsittua 

mäntyrankaa ja 10 % karsittua lehtipuuta (kuva 7 vihreä käyrä). Huomataan, että 

peittämätön varasto kuivuu kesällä jopa paremmin kuin peitetty, mutta syksyn sateiden 

tullen tämän varaston kosteus lähtee nousemaan huomattavasti muita nopeammin.  

Tievarsivaraston energiapuu ja hakkuutähteet haketetaan yleensä hakeautoon paikan 

päällä, joka kuljettaa hakkeen terminaaleihin tai suoraan voimalaitokselle (Alakangas et 

al. 2016, 69). Hakkeen varastointia jatketaan yleensä terminaaleissa ja voimalaitoksilla 

kasoissa. Jos hakevarasto jätetään ulos ja sää on sateinen, voi hakkeen kosteusprosentti 

nousta. Auringon paistaessa varaston ylimmät kerrokset kuivuvat eniten, kun taas sateella 

ylimmät kerrokset imevät kosteutta enemmän. 

Energiaturpeen toimitusketju noudattaa hyvin pitkälti biomassan toimitusketjua. Turpeen 

nostamisen jälkeen se varastoidaan aumoihin. Auma kannattaa tehdä mahdollisimman 
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korkeaksi, jotta vaipan pinta-ala on mahdollisimman pieni aumassa olevaan turpeeseen 

nähden. Näin turpeeseen imeytyneen sadeveden määrä saadaan pidettyä pienenä. 

Imeytyvän sadeveden määrä pienentää myös jyrkäksi tehdyt auman reunat, kun sadevesi 

pääsee valumaan niitä pitkin alas. Aumat voidaan myös peittää, ja tätä suositellaan 

varsinkin ylivuotiseen varastointiin. Turveaumoja voi olla sekä turvetoimittajalla että 

voimalaitoksella. (Paappanen & Erkkilä 2007.) 

Metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä kuori pyritään varastoimaan katetuissa 

polttoaineaumoissa. Polttoaineaumat pyritään rakentamaan tarpeeksi suuriksi, jotta 

kaikki biomassa mahtuu aumaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin kuorta on varastoitava 

polttoainekentälle, jossa se on sään armoilla. Tällainen tilanne pääsee syntymään 

esimerkiksi, kun metsäteollisuus käyttää puuta normaalisti, mutta sivutuotteena syntyvää 

kuorta ei voida polttaa voimalaitoksessa seisokin vuoksi. (Gullichsen & Fogelholm 1999, 

469.) 

Sekä biomassojen, että turpeen varastointiin liittyy myös haasteita. Isossa varastossa 

olevan polttoaineen lämpötila nousee, jolloin varaston mikrobitoiminta ja kemiallinen 

hajoaminen lisääntyvät. Tämän myötä polttoaineen lämpöarvo laskee (Raitila et al. 2015, 

26). Esimerkiksi kun turveauman lämpötila ylittää 70 °C, kuiva-ainehäviöt ovat joka 

kuukausi noin 0,5 % (Paappanen & Erkkilä 2007, 9). Rankojen ja hakkuutähteiden 

varastoinnissa kuiva-ainehäviöt voivat olla vuodessa jopa yli 10 % (Alakangas et al. 2016, 

61). Varaston lämpötilan nousu saattaa aiheuttaa myös polttoaineen itsesyttymisen. 

Tämän takia on tärkeää seurata varaston lämpötilaa säännöllisesti. 
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4 BIOVOIMALAITOKSEN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa perehdytään biomassaa polttavan höyryvoimalaitoksen 

toimintaperiaatteeseen. Mitä tyypillisiä komponentteja voimalaitoksessa on, ja miten 

esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotanto toteutetaan? Lisäksi perehdytään 

voimalaitosprosessin jatkuvaan mittaamiseen ja säätöön. Miksi reaaliaikaiset tiedot 

prosessin tilasta ovat välttämättömiä nykyajan voimalaitoksissa, ja mihin kaikkeen saatua 

mittaustietoa hyödynnetään?  

Höyryvoimalaitokset voidaan jakaa tuotetun energian mukaan joko lämmön- tai 

sähköntuotantolaitoksiksi. Voimalaitos voi tuottaa myös samaan aikaan sekä lämpöä että 

sähköä, jolloin tuotantoa kutsutaan yhteistuotannoksi (CHP, Combined Heat and Power). 

Sähköä tuottavia höyryvoimalaitoksia voidaan jakaa myös turbiinista poistuvan höyryn 

paineen mukaan. Vastapainevoimalaitoksessa turbiinilta tulevan höyryn paine on niin 

korkea, että höyryä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuden prosesseissa tai 

kaukolämmön tuotannossa. Lauhdevoimalaitoksissa höyry paisuu turbiinissa alhaiseen 

paineeseen ja tavoitteena on saada tuotettua mahdollisimman paljon sähköä. Tällöin 

turbiinilta ulos tulevalla höyryllä ei enää saada tehtyä kaukolämpöä tai prosessihöyryä. 

(Huhtinen et al. 2008, 12.) 

Voimalaitoskattilaan syötetään polttoainetta ja palamisilmaa. Palamisessa polttoaineen 

kemiallinen energia muutetaan lämpöenergiaksi. Lämpöenergia siirretään vesi-

höyrypiiriin kattilan lämmönsiirtopintojen avulla. Tällä tavalla saadaan kattilaan syötetty 

vesi höyrystymään. Kattilan jälkeen höyry johdetaan turbiiniin, jossa se paisuessaan 

pyörittää turbiinin siivistöä. Samalla akselilla oleva generaattori pyörii ja tuottaa sähköä. 

Turbiinin jälkeen höyryn sisältämä lämpöenergia siirretään kaukolämmönvaihtimen 

avulla kaukolämpöverkkoon. Lauhdepumpulla lämmönvaihtimessa syntyvä lauhde 

palautetaan syöttövesisäiliöön. Syöttövesisäiliössä olevan veden lämpötilaa nostetaan 

turbiinin väliotosta saatavalla höyryllä. Syöttövesisäiliöstä vesi pumpataan 

syöttövesipumpulla uudestaan kattilaan. (Huhtinen et al. 2008, 21 ja 22.) 
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Kuva 8. Yksinkertaistettu vesi-höyrykierto vastapainevoimalaitoksessa. 

 

Yllä olevassa kuvassa on yksinkertainen vesi-höyrykierron prosessikuva 

vastapainevoimalaitoksesta, joka tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Kuva auttaa 

ymmärtämään höyryvoimalaitoksen toimintaperiaatetta ja vesi-höyrykiertoa.  

Höyryvoimalaitoksen prosessikytkentä on todellisuudessa paljon edellistä 

monimutkaisempi, mutta pääkomponentit (kattila, turbiini, generaattori, syöttövesisäiliö, 

lauhde- ja syöttövesipumppu) löytyvät yleensä kaikista sähköä tuottavista 

höyryvoimalaitoksista. Kattilaan menevää syöttövettä lämmitetään paitsi ohjaamalla 

höyryä syöttövesisäiliöön kuten kuvassa 8, mutta myös matala- ja korkeapaine-

esilämmittimillä. Useamman välioton vuoksi turbiini jaetaan monesti korkea-, väli-, ja 

matalapaineturbiiniin. Korkeapaineturbiinin jälkeen höyry voidaan tulistaa uudelleen 

kattilassa, eli tehdä ns. välitulistus.  

4.1 Voimalaitoksen säätö 

Monimutkainen voimalaitosprosessi vaatii jatkuvaa ohjausta, jotta lämmön- ja 

sähköntuotanto pysyy tasapainossa. Polttoaineen laadun muutoksista johtuen kattilan 

tuotanto vaihtelee jatkuvasti, jos reaaliaikaista ohjausta ei tehdä. Nykyään kattilan säädön 

hoitaa pääasiassa automatiikka, joka saa reaaliaikaista tietoa prosessin tilasta jopa 
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kymmenistä tuhansista mittalaitteista ympäri voimalaitosta. Pääasiassa voimalaitosta 

säädetään lämpötila-, sähkö-, paine- ja virtausmittareiden antaman mittaustiedon avulla. 

Voimalaitoksen käyttäjä asettaa halutun sähkön-, höyryn- ja kaukolämmön tuotannon 

määrän, ja säätöpiirien avulla automaatiojärjestelmä hoitaa tarvittavat muutokset 

prosessiin. (Huhtinen et al. 2008, 154.) 

Voimalaitosprosessista saatavaa mittaustietoa käytetään voimalaitoksen reaaliaikaisen 

säätämisen lisäksi muun muassa kunnonvalvontaan, suorituskyvyn valvontaan ja 

energiantoimitukseen. On tärkeää, että voimalaitoksen mittalaitteet lähettävät tarkkaa 

tietoa prosessin tilasta. Mittalaitteen lähettämä väärä tieto aiheuttaa ongelmia 

prosessinohjauksessa, antaa virheellistä tietoa suorituskyvystä ja vääristää toimitetun 

energian määrää.  

4.2 Voimalaitosprosessin mittaus 

Sähkönkulutuksen mittaamiseen käytettävät mittarit ovat yleensä tarkkoja, ja 

mittausvirheet harvinaisia. Mittalaitteet saattavat kuitenkin reagoida suurin 

lämpötilamuutoksiin tai altistuessaan kemiallisille aineille, joten mittalaitteiden jäähdytys 

ja eristys ovat syytä varmistaa (Truls Norby, 21). Vesi-, lauhde- ja höyryvirtausten 

mittaaminen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa. Lämpötilan, paineen ja 

virtauksen mittaaminen, joissa väärin valittu ja asennettu tai kalibroimaton mittari voi 

aiheuttaa merkittävää virhettä prosessiarvojen mittaamisessa. Voimalaitosprosessin 

ohjaamisessa höyry- ja lauhdejärjestelmän paine-, lämpötila- ja virtausmittauksilla on 

merkittävä rooli. Höyry- ja lauhdejärjestelmään kuuluvat höyryn ja lauhteen 

siirtoputkistoja, lämmönsiirtimiä, lauhduttimia, säiliöitä, venttiilejä ja lauhteenpoistimia 

(Motiva 2012, 8). Perehdytään seuraavaksi tarkemmin höyry- ja lauhdejärjestelmän 

lämpötila-, paine- ja virtausmittauksiin. Miten mittaukset olisi hyvä suorittaa ja mitä 

ongelmia mittauksissa tyypillisesti esiintyy? 
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4.2.1 Lämpötilamittaus höyry- ja lauhdejärjestelmässä 

Lämpötilamittaus on teollisuudessa yleisimmin käytetty mittaus. Teollisuudessa käytetyt 

lämpötilamittarit ovat pääasiassa tarkkoja, ja mittarit kykenevät mittaamaan laajaa 

lämpötila-aluetta. Lämpötilamittarin valintaan vaikuttavat vaatimukset tarkkuudessa sekä 

anturin suojaamisessa.  

 

Kuva 9. Lämpötila-anturin sijoittaminen putkistoon (SFS 5059:2007). 

 

Kuvassa 9 on esitetty lämpötila-anturin oikeaoppinen sijoittaminen höyryputkistoon. 

Anturi asennetaan 45° kulmaan tai kohtisuoraan niin, että tuleva virtaus osuu 

ensimmäisenä lämpötila-anturin päähän. Jos kuitenkin virtaava aine pääsee aiheuttamaan 

kovaa mekaanista rasitusta anturiin, se voidaan sijoittaa myös myötävirtaan 45° kulmaan. 

Lämpötila-anturille on jätettävä tilaa asennukselle ja huollolle, kuten kuvassa 9 näkyy. 

Jos virtaavaan lauhteeseen tai höyryyn sekoitetaan esimerkiksi jäähdytykseen tarkoitettua 

vettä, on lämpötila-anturi sijoitettava riittävän kauaksi sekoituskohdasta. (SFS 

5059:2007, 15.) 
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Kuva 10. Lämpötila-anturin sijoittaminen höyry- ja lauhdeputkistoon (Motiva 2012, 28). 

 

Yllä olevassa kuvassa on lämpötila-anturin (T) sijoittaminen höyry- ja lauhdeputkistoon. 

Höyryputkistossa lämpötila mitataan putken yläosasta, jotta höyryn mahdollinen 

lauhtuminen, ja lauhteen kerääntyminen putken alapinnalle eivät pääse vaikuttamaan 

mittaustulokseen. Jos taas mittauskohteena on lauhdeputkisto, on lämpötilamittaus 

sijoitettava putken alapinnalle, jotta mahdollinen lauhteen höyrystyminen, ja höyryn 

kerääntyminen putken yläpinnalle eivät vaikuta mittaukseen. (Motiva 2012, 28.) 

Lämpötilaa mitataan myös säiliöistä ja lauhduttimista. Tällöin on otettava huomioon 

lämpötilan muutokset korkeuden suhteen.  

4.2.2 Painemittaus höyry- ja lauhdejärjestelmässä 

Paineen mittauksessa vaaditaan aina vertailupaine, ja absoluuttimittauksessa 

vertailupaineena on tyhjiö. Usein painetta mitataan kuitenkin suhteessa vallitsevaan 

ilmanpaineeseen. Painemittauksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi pinnankorkeuden 

ja virtausnopeuden mittaamiseen.  

Putken tai säiliön paineenmittauksessa mitta-anturi sijoitetaan paikkaan, jossa on pienin 

virtaus. Höyry- ja lauhdeputkissa tämä tarkoittaa putken seinämää. Tyypillisin 

paineanturi perustuu kalvomittaukseen, ja painetta tai paine-eroa mittaava lähetin muuttaa 

kalvon muodonmuutoksen sähkövirtaviestiksi (mA). (Motiva 2012, 29.) 
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Höyryn painetta mitattaessa antureissa käytetään vedellä täytettyjä impulssiputkia, jotta 

kuuma höyry ei pääse kosketuksiin antureiden kanssa. Mittausanturit sijoitetaan 

höyryputkessa putken puolivälin yläpuolelle, jotta anturiin ei jää ilmataskuja. Nestettä 

täynnä oleviin putkiin painemittausanturit sijoitetaan taas putken puolivälin alapuolelle 

kuitenkin niin, että mitta-anturi muodostaa maksimissaan 45° kulman vaakatasoon 

nähden (Motiva 2012, 30). Paineen mittaus putkistosta tulee tapahtua kohdasta, jossa on 

häiriötöntä putkiosuutta ennen mittauskohtaa 5-10 kertaa putken halkaisijan verran, ja 

mittauskohdan jälkeen 2-5 kertaa putken halkaisijan verran (SFS 5059:2007, 16). 

Esimerkiksi jos putken halkaisija on 100 mm, täytyy ennen paineanturia olla vähintään 

500 mm häiriötöntä osuutta ja mittauksen jälkeen 200 mm.  

Virtaukseen aiheutuva häiriö ennen paineanturia, esimerkiksi putkimutkan takia saattaa 

siis aiheuttaa virhettä painemittauksessa. Muita virheellisen painemittauksen aiheuttavia 

tekijöitä ovat mm. anturin tukkeutuminen, paineiskut, tärinä, kalibroimattomuus ja 

sähköiset häiriöt sähkövirtaviestin lähettämisessä.   

4.2.3 Virtausmittaus höyry- ja lauhdejärjestelmässä 

Teollisuuden höyry- ja lauhdevirtausten massavirran mittauksista lähes 75 % tehdään 

paine-eroon perustuvilla kuristuslaipoilla (Motiva 2012, 32). Kuristuslaippa aiheuttaa 

virtaukseen paine-eron laipan yli, ja tätä paine-erotietoa voidaan käyttää hyväksi 

massavirran määrittämiseen. Massavirta saadaan yhtälöllä (SFS-EN ISO 5167-1:2003, 8) 

 𝑞𝑚 =
𝐶

√1−𝛽4
∙ ɛ ∙

𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ √2 ∙ 𝛥𝑝 ∙ 𝜌            (3) 

jossa qm on massavirta [kg/s], C on virtauskerroin [-], β on halkaisijasuhde d/D [-], ɛ on 

laajenemiskerroin [-], d on laipan halkaisija [m], Δp on paine-ero laipan yli [Pa] ja ρ on 

virtaavan aineen tiheys [kg/m3]. 

Virtauskerroin C on kokemusperäinen, yleensä kuristuslaipan valmistajan ilmoittama 

arvo. Virtauskertoimia löytyy myös taulukoituna tyypillisille kuristuslaipoille. 

Kuristuslaipan paine-ero siis muutetaan massavirraksi yhtälön 3 avulla, ja saatu 

massavirran arvo voidaan muuttaa lämpötilan ja paineen avulla tehoksi 

automaatiojärjestelmässä.  
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Kuristuslaippavalmistajat ilmoittavat yleensä soveltuvat laipat tietylle putkikoolle ja 

virtausalueelle. Paine-eron muuttumisen lisäksi myös virtaavan aineen tiheys voi muuttua 

ja vaikuttaa massavirran arvoon (yhtälö 3). Tiheys on riippuvainen paineesta ja 

lämpötilasta, ja tämän takia höyrypuolella laipan yhteyteen asennetaan yleensä paine- ja 

lämpötilamittarit, jotta paineen ja lämpötilan muutokset saadaan kompensoitua 

massavirran mittaukseen. Lauhdepuolella paineen vaikutus virtaavan aineen tiheyteen on 

pieni, joten pelkkä lämpötilamittaus ja sen avulla tehty kompensointi yleensä riittää. 

Ennen höyryn massavirran mittausta olisi hyvä olla lauhteenpoistin, joka poistaisi 

höyrystä kosteutta. Kosteus vaikuttaa höyryn tiheyteen ja näin ollen tuo virhettä paine-

eroon perustuvaan virtausmittaukseen (Motiva 2012, 26). Tiheyden muutos voidaan 

kompensoida yhtälöllä (Motiva 2012, 33) 

 𝑞𝑚(𝜌) = √
𝜌

𝜌0
∙ 𝑞𝑚(𝜌0)           (4) 

jossa qm(ρ) on todellinen massavirta [kg/s], ρ on lämpötilan ja paineen avulla korjattu 

tiheys [kg/m3], ρ0 on tiheys mittalaitteen mitoituspisteessä [kg/s] ja qm(ρ0) on 

massavirtaus ilman tiheyskompensointia [kg/s]. 

 

 

Kuva 11. Höyryn virtausmittausten mediaanivirhe mittausalueeseen verrattuna. 1890 kalibroitua 

virtausmittausta. Indmeas Oy. (Motiva 2012, 34.) 
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Suurin höyry- ja lauhdejärjestelmää mitattaessa tuleva virhe syntyy yleensä 

virtausmittauksesta. Mittausvirheiden välttämiseksi on mittalaitetta valittaessa 

kiinnitettävä huomiota myös mittareiden mittausalueeseen. Mittausalueen ulkopuolella 

olevasta virtauksesta ei saada välttämättä luotettavaa tietoa, kuten kuvasta 11 huomataan. 

Kuristuslaipat ovat suunniteltu aina tietylle mittausalueelle, ja mittausalue on yleensä 

pienempi kuin 5:2. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuristuslaipan massavirtamittauksen 

maksimiarvo on 50 kg/s, ei mittalaite kykene tarkkaan mittaamiseen alle 20 kg/s 

virtauksilla.  

Mittausaluetta saadaan suuremmaksi säädettävällä kuristuslaipalla (jopa 100:1), tai 

mittaukseen toteutetulla reaaliaikaisella virtauskertoimen laskennalla (40:1). Säädettävät 

kuristuslaipat ovat kuitenkin paljon perinteisiä kuristuslaippoja kalliimpia. (Motiva 2012, 

21.) 

Kuristuslaippa on asennettava riittävän kauaksi putkimutkista ja venttileistä sekä muista 

virtaukseen häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Virtausmittauslaitteiden asennusvirheet 

aiheuttavat suuria virheitä mittaustarkkuudessa, mutta nykypäivänä asennusvirheet ovat 

harvinaisia, joskin mahdollisia. Suurimmat ongelmat aiheutuvatkin mittalaitteelta 

saatavan signaalin käsittelyssä, tiheyskorjauksen toteuttamisessa, energiamäärän 

laskennassa sekä virtausmittareiden suppeista mittausalueista. (Motiva 2012, 31.)  

4.3 Mittaustiedon hyödyntäminen 

Paikallisten mittausten, kuten lämpötila-, paine- ja virtausmittareiden avulla voidaan 

ohjata osaprosesseja paikallisesti. Kun voimalaitoksen paikalliset mittaustiedot kerätään 

samaan paikkaan tiedonkeruujärjestelmällä, voidaan suorittaa kokonaisvaltaista 

prosessinohjausta. Tiedonkeruujärjestelmästä saatua mittaustietoa hyödynnetään myös 

energian myynnissä ja ostossa.  

Mittaustietoja on hyödynnetty jo pitkään edellä mainituilla tavoilla. Digitalisaatio luo 

kuitenkin nykypäivänä mahdollisuudet paljon laajempaan ja monipuolisempaan 

mittaustiedon hyödyntämiseen. Voimalaitosprosessin tehokkuutta voidaan mitata 

laskennalla, joka perustuu paikallisiin mittauksiin. Esimerkiksi energiatehokkuutta, 
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käytettävyyttä ja hyötysuhdetta lasketaan monella voimalaitoksella nykyään 

reaaliaikaisesti. 

 

Kuva 12. Digitalisaation vaikutus energiantuotannossa. (mukaillen IEA 2017, 77.) 

 

Digitalisaatio kuvaa tieto- ja viestintätekniikan lisääntyvää käyttöä kaikilla aloilla. 

Teollisuudessa nopeaa vauhtia kehittyvä tieto- ja viestintätekniikka mahdollistavat mm. 

tuottavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen. (IEA 2017, 170.) Kuva 12 

kertoo muutamista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista energiantuotannossa. 

Kovaa vauhtia kasvava tiedon määrä ja parantunut tietojenkäsittely antavat 

mahdollisuuden uusiin innovaatioihin jatkuvasti, eikä siis kuvassa näkyvät digitalisaation 

vaikutukset energiantuotannossa ole ainoat. Tulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään 

paljon erilaisia innovaatioita, joilla pyritään parantamaan tuottavuutta, tehokkuutta ja 

turvallisuutta myös energia-alalla. 

Tiedonsiirtonopeuden ja tietojenkäsittelyn kehittyminen mahdollistavat tulevaisuudessa 

yhä paremmin eri toimijoiden yhteistyön. Energiantuotannossa liitettävyys tarkoittaa 

tiedon jakamista omasta toiminnasta sekä tiedon vastaanottamista energiankuluttajilta. 

Reaaliaikainen tieto kotitalouksien ja teollisuuden sähkön- ja lämmönkulutuksesta 

auttavat voimalaitoksen tuotannon optimoinnissa. Laitosta voidaan säätää reaaliajassa 

kulutuksen mukaan. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot mahdollistavat yhä paremmin 
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sähköntuotannon kotitalouksissa, ja reaaliaikaisten mittausten avulla energian kulutusta 

ja tuotantoa voidaan pitää paremmin tasapainossa, ja kulutushuippuja tasailla. (IEA 2017, 

89 ja 90.) 

Yksittäisissä voimalaitoksissa digitalisaation hyödyntämisellä pyritään ensisijaisesti 

tehokkuuden kasvuun ja resurssien säästämiseen (Cavanillas et al. 2015, 232). Suuren 

tiedon määrä ja sen analysointi mahdollistavat ennakoivan kunnonvalvonnan. Laitteiden 

kuntoa seurataan reaaliajassa mm. lämpötila-, tärinä- ja äänimittauksilla. Mittausten 

perusteella voidaan tehdä päätöksiä siitä, milloin laite on korjattava tai uusittava. Näin 

vältetään turhien kunnossapitotöiden ja uusien laitteiden hankinta, ja saavutetaan 

pienemmät käyttö- ja kunnossapitokustannukset. IEA arvioi, että vuonna 2040 

energiantuotannon käyttö- ja kunnossapitokustannuksia saadaan vähennettyä 5 % vuoden 

2016 tasoon digitalisaation avulla. (IEA 2017, 79.) 

Lisääntyvä mittaustiedon määrä mahdollistaa voimalaitoksella yhä tehokkaamman 

ajotavan ja tuotannon suunnittelun. Ajotavan muutoksilla pyritään paitsi kustannusten 

säästöön, myös päästöjen pienentämiseen. Mitattua dataa voidaan käyttää mm. 

optimaalisten palamis- ja virtausolosuhteiden, sekä voimalaitoksen pullonkaulojen ja 

häviöiden määrittämiseen. (IEA 2017, 80.) 

Mittaustietoa voidaan hyödyntää myös yllättäviä alasajoja aiheuttavien vikojen 

tunnistamiseen. Tunnistamalla ja korjaamalla nämä viat saadaan odottamattomien 

alasajojen määrää vähennettyä, ja aikaa voimalaitoksen normaaliin ajoon jää enemmän. 

Materiaalien, ja samalla kustannusten säästämiseen päästään laitteiden, ja sitä kautta koko 

voimalaitoksen toiminta-ajan pidentämisellä. Mittaustiedon kerääminen ja analysointi 

antavat tarkkaa kuvaa laitteiden ja voimalaitoksen toiminnasta. Ylimääräiset laiterikot 

voidaan välttää, kun vika tunnistetaan riittävän ajoissa. (IEA 2017, 80.) 

Osaamisen puute digitalisaation hyödyntämisessä energiantuotannossa hidastaa 

mahdollisten innovaatioiden hyödyntämistä. Energia-ala tarvitsee lisää osaajia, joilla on 

tietoa sekä energiantuotannosta että suurien datamäärien hallinnasta ja analysoinnista. 

(Cavanillas et al. 2015, 233.) 
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5 ENERGIANTUOTANNON TEHOKKUUS 

Energiantuotannon tehokkuutta mitataan voimalaitoksissa reaaliaikaisesti. On tärkeä 

tietää, kuinka tehokkaasti voimalaitos toimii. Koko voimalaitoksen tarkastelun lisäksi 

voidaan seurata yksittäisten laitteiden tehokkuutta. Tässä kappaleessa perehdytään 

höyryvoimalaitoksilla käytettäviin energiantuotannon suorituskykymittareihin. 

5.1 Tasetarkastelu 

Minkä tahansa prosessin tehokkuutta tarkasteltaessa ensimmäisenä tulee vastaan yleensä 

tasetarkastelu. Energiataseen perustana on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö, 

jonka mukaan energiaa ei voi hävitä eikä luoda. Niinpä ainut tapa, jolla systeemin 

energiamäärää voidaan muuttaa, on siirtää sitä systeemin taserajan ylitse. (Incropera et 

al. 2013, 13).  

 

 

 

 

Kuvassa 13 on esitetty yksinkertainen systeemi, jossa energiaa siirtyy systeemiin (Ein) ja 

sieltä ulos (Eout). Eg on systeemin sisällä tapahtuvat mekaanisen energian, sekä 

lämpöenergian muutokset. Est on taas systeemiin varastoitunut lämpöenergia ja 

mekaaninen energia. Kuvassa näkyvän systeemin energiatase voidaan kirjoittaa muotoon 

(Incropera et al. 2013, 14) 

 ∆𝐸𝑠𝑡 = 𝐸𝑖𝑛 − 𝐸𝑜𝑢𝑡 + 𝐸𝑔           (5) 

Voimalaitoksella tasetarkasteluja tehdään yleensä koko voimalaitoksen tasetarkastelun 

lisäksi voimalaitoskattilalle. Tasetarkasteluja voidaan tehdä myös muille systeemeille, 

kuten lämmönsiirtimille, pumpuille ja rakennuksille. Seuraavassa kuvassa on 

yksinkertainen tasetarkastelu voimalaitokselle. 

 

Ein 
Eout 

Eg 

Kuva 13. Yksinkertainen energiatase. 

Est 
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Voimalaitokselle tuleva energiavirta tarkoittaa polttoaineen mukana tulevaa energiaa. 

Voimalaitoksesta riippuen lopputuotteena voivat olla höyry, kaukolämpö, sähkö, tai 

näiden yhdistelmä. Voimalaitos ei koskaan pysty muuntamaan kaikkea polttoaineen 

sisältämää energiaa lopputuotteeksi, eli häviöitä syntyy aina. Näitä häviöitä voidaan 

tarkastella laajemmin luomalla ja seuraamalla yksittäisten laitteiden, kuten kattilan ja 

lämmönsiirrinten energiataseita. 

Energiataseen lisäksi tarkastellaan monesti massataseita. Massataseen ajatuksena on se, 

että systeemiin mennyt ainevirta jää joko systeemiin sisälle, tai tulee sieltä ulos. Ainetta 

ei siis häviä mihinkään. Massataseita voidaan tarkastella esimerkiksi voimalaitoksen 

höyry-vesi järjestelmässä. Kun voimalaitos on normaalissa ajossa, eikä säiliöiden pinnat 

muutu, saadaan massatase muotoon 

 𝑞𝑚,𝑖𝑛 = 𝑞𝑚,𝑜𝑢𝑡           (6) 

5.2 Voimalaitoshyötysuhde 

Voimalaitoksen kokonaishyötysuhde voidaan laskea syötetyn polttoaineen ja saadun 

hyötyenergian avulla (Larjola 2009, 98).  

 𝜂𝑘𝑜𝑘 =
𝑄ℎ𝑦ö𝑡𝑦

𝑄𝑠𝑖𝑠ää𝑛
           (7) 

jossa ηkok on voimalaitoksen kokonaishyötysuhde [-], Qhyöty on voimalaitoksesta saatu 

hyötyenergia [W] ja Qsisään on kattilaan tuotu lämpövirta [W]. 

Polttoaine 

Häviöt 

Sähkö 

Höyry 

Kaukolämpö 

Kuva 14. Voimalaitoksen energiatase. 
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Kokonaishyötysuhde voidaan laskea myös yksittäisten voimalaitoskomponenttien 

hyötysuhteiden tulona (Larjola 2009, 103). 

 𝜂𝑘𝑜𝑘 = 𝜂𝑘 ∙ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏 ∙ 𝜂𝑚𝑔 ∙ 𝜂𝑜𝑚𝑎𝑘 ∙ 𝜂𝑚𝑢𝑢𝑡          (8) 

jossa ηk kattilahyötysuhde [-], ηturb turbiinihyötysuhde [-], ηmg generaattorin hyötysuhde 

jossa sähköntuotto ja laakerihäviöt [-], ηomak omakäyttöenergian vaikutus [-] ja ηmuut on 

muut voimalaitoksen hyötysuhdetta laskevat prosessit [-]. 

Hyvän voimalaitoshyötysuhteen omaavat voimalaitokset pystyvät siis hyödyntämään 

tehokkaasti laitokselle toimitettavan polttoaineen energiantuotantoon. Pelkästään sähköä 

tuottavat höyryvoimalaitokset jäävät tyypillisesti alle 40 % hyötysuhteeseen. 

Vastapainevoimalaitoksissa, joissa tuotetaan sekä lämpöä että sähköä, voidaan päästä 

jopa 85 % kokonaishyötysuhteeseen. (Larjola 2009, 104.) 

5.3 Kattilahyötysuhde 

Voimalaitoksen kattilahyötysuhde kertoo kattilan hyvyydestä. Kattilahyötysuhteen 

määrittämiseksi on standardi SFS-EN 12952-15. Hyötysuhteen laskemiseksi on olemassa 

suora ja epäsuora menetelmä.  

5.3.1 Suora menetelmä 

Kattilahyötysuhde voidaan laskea suoralla menetelmällä kattilasta saadun hyötylämmön 

ja kattilaan tuodun energian suhteella (SFS-EN ISO 12952-15:2003, 6) 

 𝜂𝑘,𝑠 =
𝑄𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑄𝑠𝑖𝑠ää𝑛
            (9) 

jossa ηk,s on kattilahyötysuhde suoralla menetelmällä [-] ja Qulos on hyödyksi saatu 

lämpövirta kattilasta [W]. 

Kattilaan sisään menevä energia muodostuu pääasiassa kattilaan syötetyn polttoaineen 

sisältämästä kemiallisesta energiasta. Muita kattilaan sisään meneviä energiavirtoja ovat 

mm. kattilaan syötetyn palamisilman ja polttoaineen sisältämä lämpöenergia, sekä ilma-, 

savu- ja kiertokaasupuhaltimien akselitehot. Hyödyksi saatu lämpö Qout voidaan laskea 



43 

 

kattilasta ulos tulevasta päähöyryvirrasta. Jos voimalaitoskattila on varustettu 

välitulistuksella, on hyödyksi saatuun lämpöön laskettava myös välitulistuksella saatu 

lämpövirta. Tärkeintä hyötysuhteen laskennassa on, että suurimmat energiavirrat otetaan 

huomioon. Kaikkia energiavirtoja ei ole tarpeen laskea, ja mitä enemmän energiavirtoja 

otetaan laskentaan mukaan, sitä suuremmaksi kasvaa myös laskennasta johtuva 

epävarmuus.  

5.3.2 Epäsuora menetelmä 

Epäsuoran menetelmän ajatuksena on kattilahyötysuhteen laskeminen merkittävimpien 

häviöiden avulla. Tällä tavalla saadaan paitsi kattilahyötysuhde, myös tietoa siitä, mistä 

voimalaitoksen kattilassa syntyvät häviöt koostuvat. Kattilahyötysuhde epäsuoralla 

menetelmällä lasketaan yhtälöllä (SFS-EN ISO 12952-15:2003, 6) 

 𝜂𝑘,𝑒 = 1 − ∑
∅𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑄𝑖𝑛
          (10) 

jossa ηk,e on kattilahyötysuhde epäsuoralla menetelmällä [-] ja ϕloss on lämpöhäviö [W]. 

Ehdottomasti suurin lämpöhäviö muodostuu savukaasuhäviöstä. Savukaasuhäviö 

voidaan jakaa kuivan savukaasun, ja savukaasun sisältämän veden häviöiksi. 

Palamattomien häviöksi kutsutaan häviötä, joka syntyy, kun kaikki kattilaan syötetty 

polttoaine ei pala. Varsinkin arinapoltossa kiinteillä polttoaineilla hiiltojäännöksen 

palaminen on hidasta ja hiiltä jää tuhkan joukkoon. Myös savukaasuissa voi olla 

epätäydellisestä palamisesta johtuvaa hiilimonoksidia ja vetyä. 

Palamisessa syntyvä tuhka poistuu kattilasta lämpimänä, ja aiheuttaa näin ollen häviötä. 

Vaikka voimalaitoskattila on yleensä hyvin eristetty, säteilee se lämpöä ympäristöönsä. 

Tästä syntyy säteilyhäviö, ja se otetaan hyötysuhteen laskennassa huomioon. 

Säteilyhäviön tarkka laskeminen on kuitenkin haastavaa, ja yleensä säteilyhäviö 

arvioidaan kattilan tehon ja poltetun polttoaineen avulla (SFS-EN ISO 12952-15:2003, 

38). Epäsuorassa kattilahyötysuhteen laskennassa tarkeintä on ottaa laskentaan mukaan 

suurimmat häviöt.  
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6 KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOS 

Polttoaineenaan kuorta, metsätähdettä, kantoja, muuta biomassaa ja turvetta käyttävän 

voimalaitoksen kattilana on luonnonkierrolla toimiva kiertoleijupetikattila (CFB), jonka 

kattilateho on 385 MW. Sähkön tuotantokyky Siemens AG:n toimittamalla turbiinilla on 

125 MW. Tehtaille menevän höyryn tuotantokyky on 152 MW ja kaukolämmön 

tuotantokyky on 110 MW. On hyvä muistaa, että sähkön tuotanto on riippuvainen 

tuotetun prosessihöyryn ja kaukolämmön määrästä. Kauvon biovoimalaitos tuottaa 

vuosittain noin 85 % Lappeenrannan kaupungin kaukolämmöntarpeesta. Voimalaitoksen 

käytön ja kunnossapidon hoitaa UPM. (Kaukaan Voima 2010.)  

 

Kuva 15. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen prosessikaavio. (Kaukaan Voima 2010.) 
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Yllä olevassa kuvassa näkyy Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen prosessikaavio aina 

polttoainetoimituksista lämmön- ja sähköntuotantoon. Suurin osa voimalaitoksella 

poltettavasta biomassasta on kuorta, joka toimitetaan UPM:n sahalta sekä sellu- ja 

paperitehtaalta. Voimalaitoksella on turpeen vastaanottoasema, jossa voi olla saman 

aikaisesti kaksi turveautoa purkamassa kuormaa. Biomassan vastaanottopaikkoja on 

kaksi, joihin toimitetaan ostopolttoainetta sekä tehdasalueelta, että sen ulkopuolelta. 

Biomassaa varastoidaan polttoainekentällä ja 10000 m3 aumassa. Turvesiilo on 

tilavuudeltaan 5000 m3. Päiväsiiloina on kaksi 300 m3 biosiiloa sekä yksi 300 m3 

turvesiilo. 

Voimalaitoksen kattilana on Intrex-tulistimella varustettu kiertoleijupetikattila. Kattilasta 

saatava höyry ohjataan korkeapaineturbiiniin. Korkeapaineturbiinista saadaan 

prosessihöyryä 10,5 ja 3,5 bar painetasoissa. Aiemmin käytössä ollut 15 bar painetaso on 

poistettu käytöstä. Korkeapaineturbiinista johdetaan höyryä myös kaukolämpö- ja 

lauhdeturbiiniin. Kaukolämpöturbiinista ulos tulevan höyryn lämpöenergia siirretään 

kaukolämmönvaihdinten kautta kaukolämpöverkkoon. Korkeapaine-, kaukolämpö- ja 

lauhdeturbiinit ovat kaikki samalla akselilla sähköä tuottavan generaattorin kanssa. 

Kaukolämpöturbiini on mahdollista kytkeä irti prosessista. Kaukolämmönvaihtimilta, 

lauhduttimesta ja tehtaalta tuleva lauhde johdetaan lauhde- ja syöttövesisäiliön sekä 

korkeapaine-esilämmittimien kautta takaisin kattilaan. 

Kattilasta ulos tulevat savukaasut kulkevat kahden sähkösuodattimen läpi 115 metriä 

korkeaan piippuun. Savukaasupäästöjä mitataan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Päästöjä 

voidaan pienentää syöttämällä kalkkia tai ruiskuttamalla ammoniakkia kattilaan. 

(Kaukaan Voima 2010.) 
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7 ENERGIANTUOTANNON TEHOKKUUS KAUKAAN 

VOIMALLA 

Kaukaan voimalla seurataan energiantuotannon tehokkuutta mm. kattila-, voimalaitos- ja 

toimitushyötysuhteen avulla. Voimalaitoshyötysuhdetta kutsutaan myös 

myyntihyötysuhteeksi, koska se kertoo, kuinka paljon myytävää tuotetta eli lämpöä ja 

sähköä saadaan tuotettua verrattuna ostettuun polttoaineeseen. Yksi tämän diplomityön 

tavoitteista on selvittää, miksi voimalaitoshyötysuhde on laskenut viime vuosien aikana. 

Lisäksi tavoitteena on selvittää voimalaitoksen kattilahyötysuhde ja häviöt. Kauvon 

tapauksessa voimalaitoshyötysuhteen kaava 6 saadaan muotoon 

 𝜂𝑘𝑜𝑘 =
𝑃𝑁+𝑄𝐻

𝑄𝐹
         (11) 

jossa ηkok on voimalaitoshyötysuhde [-], PN on nettosähköenergia [MWh], QH on 

nettolämpöenergia [MWh] ja QF on polttoaine-energia [MWh]. 

Hyödyksi saatu teho muodostuu nettosähköenergian ja nettolämpöenergian summasta. 

Voimalaitoshyötysuhdetta lasketaan kuukausittain, ja polttoaine-energiana käytetään 

kuukausittain kattilaan syötetyn polttoaineen sisältämää energiamäärää. Tämä 

energiamäärä lasketaan voimalaitokselle toimitetun polttoaineen massan, kosteus- ja 

lämpöarvomittausten sekä varastomuutosten avulla.  

 

Kuva 16. Kauvon voimalaitoshyötysuhde vuodesta 2013 alkaen. 
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Yllä olevasta kuvasta nähdään voimalaitos-, eli myyntihyötysuhteen kehitys vuodesta 

2013 alkaen. Talvisin, kun lämmönkulutus on suurempaa ja voimalaitos ajaa 

suuremmalla teholla, päästään parempiin hyötysuhteisiin. Lämmönkulutus on kesäisin 

pientä, ja Kauvon voimalaitoksen huoltoseisokki toteutetaankin kesäkuukausina. Viime 

vuosina huoltoseisokki on ollut noin 1-2 kk. Ennen huoltoseisokkia, ja heti huoltoseisokin 

jälkeen voimalaitos ajaa osatehoa, jolloin voimalaitoshyötysuhde jää pienemmäksi kuin 

talvikuukausina. Yleisesti voidaan todeta, että kun voimalaitos ajaa maksimitehoa, häviöt 

ovat pienemmät suhteessa tuotettuun energiamäärään. Tämä nähdään myöhemmin 

luvussa 7.5.  

Kuvasta 16 nähdään, että vuodesta 2016 voimalaitoshyötysuhde on laskenut tasaisesti. 

Syytä tähän selvitetään analysoimalla tarkemmin voimalaitoshyötysuhteeseen 

vaikuttavia tekijöitä. Kuten aiemmin todettiin, voimalaitoshyötysuhde lasketaan 

jakamalla nettosähköenergian ja -lämpöenergian summa polttoaineen sisältämällä 

energialla. Nettosähköenergia tarkoittaa generaattorilla tuotettua sähköenergiaa, josta 

vähennetään omakäyttösähköenergia. Nettolämmöt muodostuvat kaukolämpöverkkoon 

siirretystä lämpöenergiasta sekä tehdasalueelle toimitetuista höyryistä.  

Työn teoriaosassa selvitettiin polttoaineen kosteus- ja lämpöarvomäärityksiä. Kosteus ja 

lämpöarvo vaikuttavat polttoaineesta saatavaan energiamäärään, ja siten myös 

voimalaitoshyötysuhteeseen. Teoriaosassa selvisi, että jo pieni epätarkkuus polttoaineen 

kosteuden määrityksessä voi aiheuttaa vuosittain suuria virheitä polttoainelaskutuksessa. 

Voimalaitoshyötysuhteeseen vaikuttaa myös tehtaalle toimitettava höyrymäärä. 

Toimitettavat väli- ja matalapainehöyryt sekä tehtaalta palaava lauhde mitataan 

virtausmittauksilla, ja kappaleessa 7.4 selvitetään virtausmittausten luotettavuutta 

Kauvolla. Virtausmittauksia käsittelevässä teoriaosassa todettiin, että virtausmäärän on 

oltava mittausalueella, jotta luotettaviin mittaustuloksiin päästään.  

Voimalaitos- ja kattilahyötysuhteen sekä häviöiden tarkempi analysointi suoritetaan 

pääasiassa hyödyntämällä Kauvon käytönvalvontajärjestelmää. Järjestelmä tallentaa 

reaaliaikaisesti tuhansien mittalaitteiden dataa voimalaitokselta. Data saadaan haettua 

Exceliin tarkempaa analysointia varten. Varsinainen työosio aloitetaan polttoainetaseen 

ja polttoaineen laadunhallinnan selvityksellä. 
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7.1 Polttoainetase 

Voimalaitoksen energiantuotannon tehokkuutta mitattaessa laitokselle tulevan 

polttoaineen energiamäärä olisi syytä olla mahdollisimman tarkasti tiedossa. Tavallisesti 

voimalaitoksella mitataan voimalaitos- ja kattilahyötysuhdetta, joissa molemmissa 

tarvitaan tieto polttoaineen energiamäärästä. Jotta näiden hyötysuhteiden avulla tehdyt 

johtopäätökset voimalaitoksen tilasta olisivat luotettavia, on myös polttoaineen 

energiamäärän laskennan oltava luotettavalla tasolla. Tässä kappaleessa perehdytään 

tarkemmin Kauvon polttoainetaseen laskemiseen, sekä pohditaan, miten polttoainetaseen 

laskentaa voitaisiin kehittää. Polttoainetaseen tarkastelu voidaan jakaa polttoaineen 

määrään ja laatuun.  

Polttoainetaseella tarkoitetaan voimalaitoksella olevan polttoaineen energiamäärää. 

Kauvolle polttoainetta toimitetaan hihnakuljettimilla tehdasalueelta sekä rekoilla 

tehdasalueen ulkopuolelta. Polttoaine menee kuljettimia pitkin ensin polttoaineesta 

riippuen joko bio- tai turvesiiloon, sieltä päiväsiiloihin ja lopulta polttoon. 

Polttoainetaseen ajatuksena on, että voimalaitoksella poltettu polttoainemäärä selvitetään 

laitokselle tulevien polttoaineiden ja varastomuutosten mukaan. Esimerkiksi jos 

polttoainetta tulee tehtaalle jokin kuukausi 100 GWh ja polttoainevarastot pienenevät 

saman kuukauden aikana 20 GWh:n verran, on voimalaitoksella poltettu 120 GWh 

polttoainetta. 

Tehdaskuoren osuus Kauvolla käytetyistä polttoaineista on noin 50 %. UPM:n sahalta 

sekä sellu- ja paperitehtaalta toimitettava kuori tulee voimalaitokselle 

polttoainekuljettimia pitkin. Kuljettimilla on hihnavaa’at, jotka mittaavat toimitetun 

polttoaineen massan. Hihnavaa’at tulivat Kauvolle käyttöön vuoden 2017 toukokuussa. 

Aiemmin toimitetun kuoren määrä laskettiin sahalla sekä sellu- ja paperitehtaalla 

käytettyjen puumäärien avulla.  

7.1.1 Tehdasalueelta toimitetun kuoren massa 

Vuoden 2016 loppuun asti käytössä olleen laskentatavan mukaan toimitetun kuoren 

massa laskettiin sellu- ja paperitehtaalle sekä sahalle toimitetun puumäärän ja 

vakiokertoimien avulla. Laskentaa tarkennettiin vuoden 2017 tammikuussa, ja toimitetun 
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kuoren massaa alettiin laskea kuorikuljettimelle asennetuilla hihnavaaoilla vuoden 2017 

toukokuussa. 

 

Kuva 17. Toimitetun kuoren energiamäärä vuonna 2018 eri tavoilla laskettuna. 

 

Kuvassa 17 näkyy vuoden 2018 aikana sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta toimitetun 

kuoren määrä eri laskentatavoilla laskettuna. Laskentatapa 1 noudattaa vuoden 2016 

loppuun asti käytössä ollutta laskentaa. Laskentatavan 2 arvot ovat laskettu vuoden 2017 

tammikuusta huhtikuuhun käytössä olleella laskentatavalla. Nykyisin käytössä olevat 

hihnavaa’at otettiin käyttöön toukokuussa 2017 ja laskentatavassa 3 on käytetty 

hihnavaaoilta saatuja arvoja.  

Hihnavaakojen kalibroinneissa on viime vuosien aikana ilmennyt muutaman prosentin 

virheitä, joten hihnavaaoilla saadaan laskettua kuoren määrä hyvin tarkasti. Kuvasta 17 

huomataan, että vuoden 2016 loppuun asti käytössä olleen laskentatavan mukaan 

polttoainetta olisi tullut vähemmän vuoden 2018 aikana kuin mitä hihnavaakojen avulla 

laskettu kuorimäärä näyttää. Vuoden 2017 alussa käytössä olleella laskentatavalla 

laskettuna kuorta olisi tullut jopa hieman enemmän mitä hihnavaakojen mukaan. Vuoden 

2017 alussa tehty korjaus kuoren laskentatapaan on kuvan mukaan parantanut tarkkuutta 

toimitetun kuoren laskennassa. Nykyiset hihnavaa’at antavat tarkimman arvon toimitetun 

kuoren massasta. 
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7.1.2 Tehdasalueelta toimitetun kuoren kosteus ja lämpöarvo 

Kuoren energiamäärän laskemiseen tarvitaan tieto kuoren kuiva-ainepitoisuudesta ja 

lämpöarvosta. Sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta toimitettava kuori tulee 

keräilykuljetinta pitkin biomassan aumavarastoon. Keräilykuljettimelta otetaan 

polttoainenäyte kerran vuorossa, eli kahdeksan tunnin välein. Näyte muodostetaan 

ottamalla putoavasta polttoainevirrasta useampi kauhallinen isoon astiaan. Astiassa oleva 

kuori kipataan sen jälkeen pöydälle, ja kasasta otetaan lastan avulla sektori, joka menee 

analysoitavaksi. Saadusta polttoainenäytteestä mitataan kuiva-ainepitoisuus. Kahdeksan 

tunnin aikana voimalaitokselle keräilykuljetinta pitkin tuleva polttoaine ajatellaan yhtenä 

toimituksena. Polttoaineen lämpöarvo kuiva-aineessa määritetään koko kuun 

yksittäisnäytteistä muodostetun kokoomanäytteen avulla kuun lopussa. 

 

Kuva 18. Keräilykuljetinta pitkin toimitettavan kuoren kuiva-ainepitoisuus ja kuiva-aineen 

lämpöarvo vuonna 2018. 

 

Kuvassa 18 nähdään keräilykuljettimelta otetuista yksittäisnäytteistä määritellyt kuiva-

ainepitoisuudet. Kuvassa on myös jokaisen kuukauden yksittäisnäytteistä tehdyn 

kokoomanäytteen lämpöarvo kuiva-aineessa. Kuoren tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa saadaan laskettua yhtälöllä 2.  
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Kuvasta 18 nähdään, että UPM:n sahalta sekä sellu- ja paperitehtaalta tulevan kuoren 

kuiva-ainepitoisuus vaihtelee pääasiassa 40 ja 60 prosentin välillä. Muutamia poikkeuksia 

löytyy, jossa kuiva-ainepitoisuus on huomattavasti tavallista korkeampi. Tällöin näyte ei 

todennäköisesti edusta koko kahdeksan tunnin ajanjaksoa. Kuvasta nähdään myös, että 

kuiva-ainepitoisuus on kesäaikaan korkeampi kuin talvella. Kesä-heinäkuun vaihteessa 

kuorta ei ole voimalaitokselle toimitettu. 

 

Kuva 19. Keräilykuljettimelta tulevan kuoren tehollinen lämpöarvo saapumistilassa vuonna 

2018. 

 

Toimitettavan kuoren tehollinen lämpöarvo saapumistilassa vaihtelee pääasiassa 6 ja 10 

MJ/kg välillä. Saman vuorokauden aikana otettujen yksittäisnäytteiden tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa näyttäisi vaihtelevan maksimissaan noin 3 MJ/kg.  

Kuten kuvasta 19 voidaan todeta, tehollinen lämpöarvo saapumistilassa vaihtelee 

peräkkäisilläkin mittauksilla suuresti. Tämä kertoo siitä, että keräilykuljetinta pitkin 

tulevan kuoren laatu vaihtelee paljon lyhyessäkin ajassa, eikä siis kahdeksan tunnin välein 

otettava näyte edusta välttämättä hyvin koko kahdeksan tunnin aikana keräilykuljetinta 

pitkin mennyttä polttoaine-erää. Kun tarkastelujaksoksi valitaan pidempi aika, kuten 

viikko tai kuukausi, yksittäisnäytteiden tuoma ero tasoittuu. 
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Tehdasalueen ulkopuolelta toimitettava polttoaine punnitaan autovaa’alla, jossa siis 

biomassaa kuljettava rekka punnitaan sekä ennen kuorman purkua, että kuorman purun 

jälkeen. Toimitetun polttoaineen massa saadaan mitattujen massojen erotuksena.  

7.1.3 Polttoaineen laadunmittauksen kehitys Kauvolla 

Kuten teoriaosassa todettiin, luotettavan polttoainenäytteen saaminen manuaalisesti on 

haastavaa. Yksittäisnäytteitä tarvitaan useita yhdestä kuormasta, jotta kokonaistarkkuus 

olisi riittävää. Näytteenottoa on kuitenkin käytännössä vaikea valvoa, koska näyte otetaan 

yleensä kuorman purun yhteydessä kuljettajan toimesta. Kauvolla noin puolet 

polttoaineesta tuodaan joko turve- tai biovastaanottoihin, joissa kuljettaja ottaa 

polttoainenäytteen. Näytteenotossa tulee olla selkeät ohjeet siitä, kuinka monta 

yksittäisnäytettä kuormasta on otettava. Myös näytteenoton puitteet on oltava kunnossa, 

jotta näyte voidaan ottaa turvallisesti eikä useankaan näytteen ottaminen vie liikaa aikaa.  

Luvussa 3.4 esitetyt on-line -mittausjärjestelmät ovat osa tulevaisuuden 

energiantuotantoa. Kauvolla on-line -laskennan käyttöönottoa hidastaa polttoaineiden 

vastaanottoasemien konstruktio. Vastaanottoasemilla voi olla purkamassa kuormaa 

monta autoa samaan aikaan samalle hihnalle, jolloin hihnalta automaattisesti 

määriteltäviä polttoaineen ominaisuuksia ei voida käyttää ostaja-toimittaja -rajapinnassa. 

Ainut vertailussa oleva Kauvon voimalaitoksen ulkopuolisten polttoainetoimitusten 

mittauksiin soveltuva laite olisi Prometec Oy:n Q-Robot. Tämä näytteenottorobotti voi 

ottaa sekä turve- että biomassakuormasta näytteet sattumanvaraisesta kohdasta 

automaattisesti, eikä kuljettajan tarvitse nousta autosta. Tämä poistaisi kuljettajan 

mahdollisuuden vaikuttaa näytteen edustavuuteen. Näytteenottorobotti voidaan 

ohjelmoida ottamaan haluttu määrä näytteitä. Polttoainenäytteen analysointi tapahtuisi 

samaan tapaan kuin aiemmin. 

Sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta kuori toimitetaan polttoainekuljettimia pitkin 

Kauvon voimalaitokselle. Kuoresta otetaan polttoainenäyte keräilykuljettimelta, 

putoavasta polttoainevirrasta juuri ennen biosiiloa. Kuten kuvasta 19 huomataan, kuoren 

lämpöarvo saapumistilassa vaihtelee hyvinkin paljon peräkkäisten mittausten välillä. 

Otettu näyte ei siis välttämättä edusta kovin hyvin kahdeksan tunnin ajanjaksolta 

kuljetinta pitkin toimitettua polttoaine-erää. Kuljettimelle olisi mahdollista asentaa on-
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line -mittaus, joka määrittäisi kuljetinta pitkin kulkevan polttoaineen kosteutta 

reaaliajassa. Mittalaitteen tulisi olla luotettava ja tarkka, jotta tietoa voitaisiin käyttää 

ostaja-toimittaja -rajapinnassa.  

Polttoainetaseen hallintaan käytetään Kauvolla jo voimalaitoksen alusta asti käytössä 

ollutta polttoainetietosovellusta. Selvitystä polttoainetietosovelluksen uusimisesta on 

tehty. Nykyisellä mallilla voimalaitokselle toimitettujen polttoaineiden energiamäärä 

saadaan vasta seuraavan kuun alussa. Kun tieto toimitetuista polttoaineista tulee paljon 

myöhässä, ei virheellisiin toimituksiin voida reagoida ajoissa. Virheellisiä toimituksia 

voivat olla mm. polttoainetoimitukset, joissa polttoainetta on toimitettu enemmän tai 

vähemmän kuin on sovittu, tai polttoaineiden ominaisuudet poikkeavat esimerkiksi 

kosteuden osalta huomattavasti sovitusta. Tällöin esimerkiksi liian kostea polttoaine on 

jo poltettu ennen kuin tieto tulee järjestelmään.  

Digitalisaatio mahdollistaa nykypäivänä polttoaineen energiamäärän seuraamisen lähes 

reaaliaikaisesti. Polttoaineen kosteus ja massa voidaan määrittää polttoainekuljettimilta 

reaaliaikaisesti, jonka lisäksi kuivan polttoaineen lämpöarvo voidaan arvioida edellisten 

perusteella siksi aikaa, kun todellista arvoa ei ole saatavissa. Esimerkiksi kuoren kuiva-

aineen lämpöarvo ei Kauvolla juurikaan muutu, kuten kuvasta 18 havaitaan. Polttoaineen 

kosteus on se, joka vaihtelee enemmän ja vaikuttaa enemmän myös saapumistilan 

lämpöarvoon. Polttoainetoimitusten seuraaminen reaaliaikaisesti vaatii Kauvolla 

polttoainetietosovelluksen päivityksen, sekä on-line -kosteusmittauksen ainakin kuoren 

keräilykuljettimelle.  

7.2 Energiatase 

Voimalaitoksen ja sen komponenttien tasetarkastelussa yleensä oletetaan, että taserajan 

sisällä ei tapahdu mekaanisen energian tai lämpöenergian muutoksia. Oletus pitää 

paikkansa, kun voimalaitos ajaa tasaisella teholla, eikä prosessissa tapahdu muutoksia. 

Tällöin taserajan sisään menevä energia on yhtä suuri, kuin sieltä ulos tuleva energia. 
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7.2.1 Kattilan energiatase ja häviöt 

Kattilan energiatase alkaa kattilaan sisään menevien ja sieltä ulos tulevien energiavirtojen 

määrittämisellä. Suurimmat sisään menevät energiavirrat ovat polttoaineen ja 

syöttöveden sisältämä energia. Kattilasta ulos tulevista energiavirroista suurimmat ovat 

päähöyryn ja savukaasun mukana tuleva energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 20 on Kauvon voimalaitoskattilan energiatase, jossa sisään meneviä 

energiavirtoja ovat polttoaineen kemiallinen energia (QF), palamisilman mukana menevä 

energia (QA), syöttöveden mukana menevä energia (QFW) ja ruiskutusveden mukana 

menevä energia (QSS). Kattilasta ulos tulevat energiavirrat ovat korkeapaine-, eli 

päähöyryn sisältämä energia (QN), savukaasujen mukana poistuva energia (QG), pohja- ja 

lentotuhkan mukana poistuva energia (QAsh), ulospuhalluksen mukana poistuva energia 

(QBD) ja kattilan säteilyn ja johtumisen takia poistuva energiavirta (QRC). Kattilaan 

voidaan syöttää myös leijupoltossa käytettävää hiekkaa. Päästöjen vähentämiseksi kalkin 

syöttö tai ammoniakkiruiskutus ovat myös mahdollisia. Näitä ei kuitenkaan 

Kuva 20. Kauvon voimalaitoskattilan energiatase. 
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kattilataseessa tarkastella matalan energiasisällön vuoksi. Taserajan yli siirtyy energiaa 

myös esimerkiksi kiertopumpuille ja kiertokaasupuhaltimille (P). Savukaasujen mukana 

poistuva energiavirta sisältää sekä savukaasujen termisen energian, että savukaasujen 

mukana poistuvan palamattomien energian.  

Pohjatuhkan lämpöhäviön arvioidaan olevan 40 kW aina kun kattila on päällä. 

Lentotuhkan massavirta lasketaan kattilan tehon funktiona. Säteily- ja johtumishäviöt 

arvioidaan poltettavan polttoaineen ja kattilatehon avulla (SFS-EN ISO 12952-15:2003, 

6). 385 MW:n kiertoleijukattilan säteily- ja johtumishäviöiksi saadaan noin 2 MW.  

Kuvan 20 kattilaan sisään menevistä ja ulos tulevista energiavirroista 

käytönvalvontajärjestelmä laskee Kauvolla reaaliaikaisesti kaikkia muita, paitsi sisään 

menevän polttoaineen energiavirtaa. Kattilaan menevän polttoaineen energian 

määrittämiseksi tarvittaisiin tarkka tieto polttoaineen lämpöarvosta ja massasta juuri 

ennen kattilaan syöttämistä. Helpompi tapa on määrittää kattilaan menevän polttoaineen 

energiamäärä, eli polttoaineteho, kattilataseesta yhtälöllä 5. Kun oletetaan, ettei kattilan 

taserajan sisällä tapahdu mekaanisen energian tai lämpöenergian muutoksia, ja käytetään 

kuvan 20 merkintöjä, saadaan polttoaine-energian yhtälöksi 

 𝑄𝐹 = 𝑄𝑁 + 𝑄𝐺 + 𝑄𝐴𝑠ℎ + 𝑄𝐵𝐷 + 𝑄𝑅𝐶 − 𝑄𝑆𝑆 − 𝑄𝐹𝑊 − 𝑄𝐴 − 𝑃      (13) 

 

Taulukko 4. Kauvon kattilan energiatase lokakuussa 2018. 

Sisään MWh Ulos MWh 

Ruiskutusvesi (QSS) 866 Nettohöyry (QN) 125 777 

Syöttövesi (QFW) 27 029 Savukaasut (QG) 13 183 

Palamisilma (QA) 3 470 Tuhka (QAsh) 46 

Muut (P) 1 590 Ulospuhallus (QBD) 1 159 

Polttoaine-energia (QF) 108 733 Säteily ja johtuminen (QRC) 1 523 

 

Taulukossa 4 on käytönvalvontajärjestelmästä haetut tiedot kattilaan sisään ja ulos 

menevistä energiavirroista lokakuulta 2018. Polttoaineteho QF on laskettu yhtälöllä 13. 

Kattilan häviöiksi lasketaan kaikki muut ulos tulevat energiavirrat paitsi nettohöyry. 

Taulukosta 4 huomataan, että ehdottomasti suurin häviö koostuu savukaasuista. 
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Kuva 21. Kauvon savukaasuhäviöt ja nettohöyry 1.9.2017 - 30.5.2018. Savukaasuhäviöt 

prosentteina nettohöyrystä. 

 

Kuten kuvasta 21 näkyy, savukaasuhäviöt ovat noin 10 – 16 % nettohöyrystä. Talvella 

lämmön kulutus on suurempaa, ja kattilaa ajetaan suuremmalla teholla. Tällöin 

savukaasuhäviöt laskevat suhteessa nettohöyrytehoon. Säteily- ja johtumishäviöt sekä 

ulospuhallushäviöt ovat noin 1 % nettohöyrytehoon nähden. Muut häviöt ovat alle 

prosentin.   

 

Kuva 22. Savukaasuhäviöt eri ajotilanteissa. 
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Kuvasta 22 nähdään tarkemmin eri ajotilanteen vaikutus savukaasuhäviöihin. Kuvan 

tiedot ovat tuntikeskiarvoja kymmenen tunnin välein vuoden 2016 alusta vuoden 2018 

marraskuun loppuun. Kauvon voimalaitoskattilan minimiteho kyseisenä aikavälinä oli 

noin 40 kg/s, ja suurin ajettu kattilateho noin 140 kg/s. 

7.3 Omakäyttösähköenergia 

Omakäyttösähköenergian kulutukseen on perehdytty tarkemmin aiemmin Kaukaan 

Voimalle tehdyssä diplomityössä. Diplomityöntekijä Ossi Ikonen ehdotti 

omakäyttösähkön säästämiseen mm. yhden savukaasulinjan ajomallia sekä makrovesi- ja 

kaukolämpöverkon paineenalentamista. (Ikonen 2013) 

Ikosen mukaan yhden savukaasulinjan ajomalli olisi mahdollinen alle 95 kg/s 

päähöyrykuormilla. Tätä ajomallia testattiin vuonna 2014, ja todettiin, että alhaisilla 

kattilakuormilla on mahdollista käyttää vain yhtä savukaasupuhallinta ja -kanavaa 

savukaasujen poistamiseksi. 

 

 

Kuva 23. Käytössä olleiden savukaasupuhaltimien määrä ja päähöyryn virtaus vuonna 2018. 

 

Kuten kuvasta 23 nähdään, potentiaalia yhden savukaasulinjan ajomalliin olisi paljon. 

Kesällä 2018 Kaukaan Voiman kesäseisokki oli hieman yli 2kk. Voimalaitos kävi noin 

10 kk, josta 181 vuorokautta alle 95 kg/s päähöyryvirtauksella. Kuvassa 23 on myös 

käynnissä olevien savukaasupuhallinten lukumäärä, ja huomataan, että yhden 
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savukaasulinjan ajomallia on käytetty voimalaitoksen käynnissäoloaikana vain muutama 

päivä lokakuun puolessa välissä. Vuonna 2017 kun Kauvon voimalaitos oli käynnissä, 

kattilateho oli 197 vuorokauden ajan alle 95 kg/s. 

Epäillään, että kun savukaasupuhallin ei pyöri, puhallin ei ole enää tasapainossa, kun sitä 

pitäisi käynnistää. Tästä syystä yhden savukaasulinjan ajomallia ei ole hyödynnetty 

enempää. Yhden savukaasulinjan ajomallilla säästettäisiin sähkönkulutuksessa arviolta 

150 kW (Ikonen 2013, 80). Viime vuosina sähkön hinta on ollut noin 40 e/MWh 

(Tilastokeskus 2018). Jos yhden savukaasulinjan ajomallia olisi pystytty hyödyntämään 

vuonna 2018 täysimääräisesti, olisi säästöjä syntynyt arviolta 

 0,150 𝑀𝑊 ∗ 24 ℎ ∗ 181 𝑑 ∗ 40
𝑒

𝑀𝑊ℎ
≈ 26 000

𝑒

𝑎
  

Vuonna 2017 vastaavat säästöt olisivat olleet hieman yli 28 000 e. Koska kyseisellä 

ajomallilla saataisiin huomattavia säästöjä omakäyttösähkön kulutukseen, olisi tarpeen 

ratkaista savukaasupuhaltimen tasapainoon liittyvä ongelma. Mahdollisuus 

savukaasupuhaltimen paaksaukseen tulisi selvittää. Olisi hyvä tehdä myös lisää koeajoja, 

jossa selvitettäisiin, minkälaisilla ajotilanteilla yhden savukaasulinjan ajo käytännössä 

onnistuu. Kuinka tarkka 95 kg/s raja on, ja mitkä muut seikat vaikuttavat siihen, 

voidaanko käyttää vain yhtä savukaasukanavaa ja -puhallinta? 

Ikonen esitti työssään myös Kauvon makrovesiverkon erottamista Kaukaan muiden 

tehtaiden verkosta. Makrovesiverkkojen paine on tällä hetkellä korkeampi, mitä Kauvon 

makrovesiverkon paineelta vaaditaan. Jos Kauvon makrovesiverkko erotettaisiin muiden 

tehtaiden verkosta, voitaisiin makrovesiverkon painetta laskea Kauvolla. Tällöin 

pyörimisnopeusohjattuja pumppuja voitaisiin ajaa pienemmällä teholla, jolloin säästyisi 

sähkö. Pumput toimisivat myös paremmalla hyötysuhteella, jos paineenalennus tehtäisiin. 

Kauvon makrovesiverkko voitaisiin erottaa sulkemalla makrovesiverkot yhdistävässä 

putkessa oleva käsiventtiili. Tätä ei kuitenkaan ole tehty siitä syystä, että jos Kauvon 

omaan makrovesipumppuun tulee häiriö ja se sammuu, ei voimalaitoksella ole 

makrovettä käytettävänä. Ratkaisuna tähän olisi käsiventtiilin muuttaminen 

automaattiventtiiliksi jolloin pumpun häiriötilanteessa automaattiventtiili avautuisi, ja 

Kauvon makrovesiverkkoon saataisiin painetta Kaukaan muiden tehtaiden 

makrovesipumpuilla.  
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Lappeenrannan kaukolämpöverkostossa on jouduttu ylläpitämään keskustan osalta paine-

eroa tavanomaista korkeampana johtuen Ihalaisen alueesta (Ikonen 2013, 91). 

Kaukolämpöverkkoon ollaan parhaillaan tekemässä muutoksia pullonkaulojen 

poistamiseksi (Kiuru, palaveri 5.3.2019). Korkeamman paine-eron tarvetta on syytä 

tarkastella uudestaan, kun kaukolämpöverkkoa koskevat uudistukset on saatu valmiiksi. 

7.4 Virtausmittaukset höyry -lauhdejärjestelmässä 

Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin Kauvolta UPM:n sahalle, sekä sellu- ja 

paperitehtaalle toimitettaviin matala- ja välipainehöyryn virtausmittauksiin sekä palaavan 

lauhteen virtausmittaukseen. Näiden kaikkien virtausmittausten pohjalta tehdään 

laskutuksia, jonka lisäksi matala- ja välipainehöyryn virtaukset vaikuttavat voimalaitos- 

ja toimitushyötysuhteen laskentaan.  

Matalapainehöyryn virtausta mitataan venturiputkella, ja paine-eroon perustuva 

virtausmittari on mitoitettu 70 kg/s virtaukselle. Välipainehöyryn ja palaavan lauhteen 

virtaukset mitataan vortex ilmiöön perustuvalla V-Cone virtausanturilla. 

Välipainehöyryn osalta mitoitusvirtaus on 30 kg/s ja lauhteella 80 kg/s. 

Aiemmin on ollut jo tiedossa, että matala- ja välipainehöyryn, ja näin ollen myös tehtaalta 

palaavan lauhteen virtaukset ovat mitoitusarvoja alemmalla tasolla. Selvisi, että 

matalapainehöyryn maksimivirtaukset ovat nykyään noin 40 kg/s, välipainehöyryn 10 

kg/s ja lauhteen 30 kg/s.  

Kuva 11 näyttää, että virtausmittarin lukema alkaa olla luotettavalla tasolla vasta, kun 

virtauksen suuruus on yli 30 % mittausalueesta. Matalapainehöyryn tapauksessa ollaan 

luotettavalla tasolla, kun virtausmittaus näyttää yli 21 kg/s. Matalapainehöyryn 

mittauksista 47 % on alle tämän 21 kg/s rajan. Seuraavaan taulukkoon on laskettu samat 

tiedot myös välipainehöyrylle ja lauhteelle. 
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Taulukko 5. Tehtaille menevät höyryt sekä palaava lauhde. 

 MP-höyry VP-höyry Lauhde 

Mitoitus [kg/s] 70 30 80 

Luotettavuuden raja [kg/s] 21 9 24 

Mittauksista epäluotettavia [% mittausajasta] 47 94 76 

 

Yllä olevista laskelmista on poistettu mittaustiedot, jotka näyttävät virtaukseksi 0 kg/s. 

Kun virtausmittari on mitoitettu suurelle virtaukselle, on mahdollista, että mittarin läpi 

menee pieni määrä höyryä tai lauhdetta vaikkei mittari sitä näytä. Tämä niin kutsuttu 

mittarin nollapeitto tuo myös lisää virhettä virtausmittauksiin, mutta sen arvioiminen on 

todella haastavaa.  

Kattilasta tulevan päähöyryn virtausmittari on mitoitettu 170 kg/s. Kattilaa ollaan 

viimevuosina ajettu pienimmillään noin 40 kg/s päähöyryn virtauksella, ja 

talvikuukausina lämmöntarpeen ollessa huipussaan päähöyryn virtaukset kattilasta ovat 

noin 130 kg/s. Kuvan 11 mukaan luotettavan virtausmittauksen saaminen vaatii yli 30 

%:in virtauksen virtausmittarin mitoitukseen nähden, ja päähöyryn tapauksessa 30 % 

mitoitusvirtaama on 51 kg/s. Voimalaitoksen minimiteholla virtaukset jäävät alle tämän, 

mutta suurimman osan ajasta päähöyryn virtaus on riittävän suuri luotettavan 

mittaustiedon saamiseksi. Voimalaitoksen käynnistymisestä, eli vuodesta 2009 alkaen 

kaukolämmöntuotanto on pysynyt samalla tasolla. Kaukolämpöveden paluuvirtaukset 

ovat lämmityskaudella noin 400-500 l/s, ja paluuveden virtausmittarit ovat mitoitettu 600 

l/s. Voidaan todeta, että sekä päähöyryn, että kaukolämmön virtausmittaukset ovat 

luotettavalla tasolla. 

Virtausmittareiden tarkempi analysointi osoitti, ettei matala- ja välipainehöyryn, sekä 

lauhteen virtauksista saada tarkkaa tietoa tällä hetkellä. Virtaukset ovat huomattavasti alle 

mitoitusarvojen. Koska mittausten perusteella tehdään myös laskutuksia, tulisi mittausten 

olla mahdollisimman luotettavia. Yksi vaihtoehto on mittalaitteiden uusinta. Ongelmana 

kuitenkin on, että matala- ja välipainehöyryn sekä lauhteen virtaus vaihtelee suuresti. 

Paine-eroon perustuvista virtausmittauslaitteista saadaan luotettavaa tietoa, kun virtaus 

on lähellä mitoitusarvoa, eikä virtauksen suuruus juurikaan vaihtele. Jos esimerkiksi 

matalapainehöyryn osalta on kyettävä mittaamaan 50 kg/s virtauksia sekä 3 kg/s 
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virtauksia, ei yhden paine-eroon perustuvan mittalaitteen tuoma tieto voi olla luotettavaa 

molemmista virtauksista. Vaihtoehtona olisi asentaa kaksi eri mittausta, joista toista 

käytetään vain pienillä virtauksilla ja toista suuremmilla virtauksilla. Tällaisen 

mittausjärjestelyn toteuttaminen on kuitenkin kallista varsinkin matalapainehöyryn 

osalta, kun höyryputki on kooltaan DN1000. Lisäventtiilien asentaminen taas tuo 

painehäviötä sekä riskin siitä, että venttiili ei ole tiivis. Parempaan mittaustarkkuuteen 

kykeneviä muuttuva-aukkoisia virtausmittareita ei selvityksen mukaan saa DN1000 

kokoiseen putkeen. Välipainehöyryn ja lauhteen osalta muuttuva-aukkoiset 

virtausmittarit voisivat tulla kyseeseen.  

7.4.1 Höyry-vesitase 

Virtausmittausten tarkkuutta voidaan myös arvioida tasetarkastelulla (kaava 6). 

Voimalaitoksen höyry-vesitaseen tarkastelussa ajatuksena on, että normaalissa ajossa 

olevalle voimalaitokselle tulee vettä yhtä paljon, kuin laitokselta lähtee.  

Voimalaitoksella pyritään keräämään mahdollisimman paljon lauhdetta talteen, jotta 

vältytään suurelta lisäveden tarpeelta. On kuitenkin prosesseja, joista lauhdetta ei saada, 

tai ei haluta ottaa talteen. Kun höyryä toimitetaan voimalaitokselta asiakkaille, on 

mahdollista, ettei kaikkea höyryä saada asiakkailta lauhteena takaisin. Myös lieriön 

ulospuhallus sekä nuohous aiheuttavat lisäveden tarvetta. 

Virtausmittausten tasetarkastelussa selvitetään Kauvolle tulevan lauhteen ja lisäveden 

määrät sekä höyry-vesi -kierrosta poistuvat virtaukset kuten tehtaalle toimitettava höyry 

sekä lieriön ulospuhallus. Näin ollen tehtaalle tulevien virtausten pitäisi olla yhtä suuret 

kuin tehtaalta lähtevät virtaukset. Voimalaitoksella voi olla myös muita prosesseja, joista 

toimitetaan höyryä, lauhdetta tai vettä ulos laitokselta, mutta nämä virtaukset ovat yleensä 

vain hetkellisiä ja määrällisesti pieniä. Tasetta laskettaessa on otettava huomioon myös 

säiliöiden pinnan muutokset. Jos esimerkiksi lisävesisäiliö täyttyy, tulee voimalaitokselle 

enemmän lisävettä mitä höyry-vesi -kierrosta poistuu.  
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Kun veden, lauhteen tai höyryn määrä ei lisäänny voimalaitoksen säiliöissä, höyry-

vesitase saadaan muotoon 

 𝑞𝑚,𝑙𝑖𝑠ä𝑣𝑒𝑠𝑖 + 𝑞𝑚,𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑒 𝑡𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 𝑡𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒 + 𝑞𝑚,𝑈𝑃   (12) 

 

 

Kuva 24. Vesi-höyrytase kahden vuorokauden ajalta, kun matala- ja välipainehöyryjen toimitus 

on vähäistä. 

 

Kuvassa 24 nähdään Kauvolle tulevien lauhteiden ja lisäveden sekä Kauvolta lähtevien 

höyryjen ja ulospuhallusten virtaukset, kun säiliöiden pinnat eivät muutu eikä 

kaukolämmön paisuntasäiliötä täytetä. Jotta höyry-vesitase pitäisi paikkansa, kuvan 

sininen ja punainen käyrä pitäisi olla saman suuruisia. Huomataan, ettei näin kuitenkaan 

ole. Kyseisellä ajanjaksolla matala- ja välipainehöyryä toimitettiin asiakkaille muutamia 

kiloja sekunnissa. Näin ollen myös asiakkailta palaavan lauhteen virtaus oli kyseisenä 

ajanjaksona todella pientä. Virtausmäärät olivat noin 5 % mitoitusvirtaamista, joten 

voidaan todeta, ettei virtausmittauksista saatu luotettavaa tietoa (kuva 11). Jotta tase 

pitäisi paikkaansa, höyryvirtaukset tehtaalle pitäisi olla suurempia, tai vastaavasti 

asiakkailta palaavan lauhteen virtausmäärät pienempiä.  
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Kuva 25. Vesi-höyrytase neljän vuorokauden ajalta, kun välipainehöyryjen toimitusta asiakkaille 

ei ole ja matalapainehöyryn toimitus 0-20kg/s. 

 

Kuvassa 25 on höyry-vesitase neljän vuorokauden ajalta, jolloin välipainehöyryä ei 

toimitettu asiakkaille, mutta matalapainehöyryä toimitettiin 0-20 kg/s. Huomataan, että 

kuvan sininen ja punainen käyrä ovat lähempänä toisiaan kuin kuvassa 24, joten vesi-

höyrytase pitää nyt paremmin paikkaansa.  

 

Kuva 26. Vesi-höyrytase kolmen vuorokauden ajalta, kun välipainehöyryn toimitus vaihtelee ja 

matalapainehöyryä toimitetaan 20-55 kg/s. 
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Matalapainehöyryn toimitus asiakkaille oli 20-55 kg/s aikavälillä 21.2-24.2.2019. Näillä 

virtausmäärillä saadaan nykyisistäkin virtausmittareista luotettavaa tietoa. Ajanhetkillä 

t0-t1 ja t2-t3 välipainehöyryä toimitettiin asiakkaille muutamia kiloja sekunnissa, kun taas 

ajanhetkillä t1-t2 ja t3-t4 välipainehöyryn toimitusta ei ollut. Kuvan 26 avulla voidaan 

todeta, että vesi-höyrytase pitää hyvin paikkaansa, kun matalapainehöyryn virtaus on 

suurta (virtaus on mittausalueella) ja välipainehöyryn toimitusta ei ole. 

Höyry-vesitaseen tarkastelu osoitti, että pienillä höyryvirtauksilla tase ei pidä paikkaansa. 

Tämä kertoo siitä, että höyryn ja/tai lauhteen virtausmittaukset näyttävät virhettä. 

Näyttäisi siltä, että pienillä höyryvirtauksilla höyryä toimitetaan asiakkaille mitattua 

enemmän ja/tai asiakkailta palaava lauhteen määrä on mitattua pienempi. Suuremmilla 

höyryvirtauksilla virtausmittarit ovat paremmin mittausalueella, ja myös höyry-vesitase 

pitää paremmin paikkaansa.  

Edellä esitetyllä tasetarkastelulla saadaan karkea arvio siitä, miten lisävettä, höyryä ja 

lauhdetta voimalaitoksella liikkuu eri höyrymäärillä, kun säiliöiden pinnat ovat tasaisia. 

Oletuksena on myös, että lisäveden virtausmittaus pitää paikkansa. Kuten jo aiemmin 

todettiin, voimalaitoksella voi olla prosesseja, joissa vettä, höyryä tai lauhdetta johdetaan 

voimalaitoksen höyry-vesikierrosta ulos. Tämän takia tase ei anna aukotonta tietoa siitä, 

paljonko höyryä on toimitettu tai lauhdetta vastaanotettu. Tarkastelu kuitenkin osoittaa, 

että virtausmittausten laatua olisi syytä parantaa. 

Taselaskentaan on saatavilla myös kaupallisia sovelluksia. Esimerkiksi Indmeas Oy:n 

tarjoama taselaskentamalli pyrkii digitalisaation avulla tuottamaan arvoa asiakkaille 

prosessitehokkuuden parantamisessa. Taselaskentamalli voidaan luoda jollekin osastolle, 

koko tehtaalle tai jopa kokonaiselle tehdasintegraatille. Taselaskentamalli perustana ovat 

prosessin energia- ja massataseet. Taseet hyödyntävät virtaus, paine ja lämpötila tietoja 

sekä muita lisäsuureita kuten säiliöiden pinnankorkeuksia ja venttiilien asentoja. 

Taselaskennan lopputuloksena saadaan mittauksille täsmäytetyt arvot, joita voidaan 

verrata mitattuun arvoon. Vertailulla voidaan havaita mittalaitteiden mittausvirheet ja 

vikaantumiset. Täsmäytettyjä arvoja voidaan käyttää myös laskutuksessa, jos todetaan, 

että täsmäytetty arvo on tarkempi mitä mittalaitteen näyttämä arvo. (Indmeas Oy 2018.)  
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7.5 Kattilahyötysuhde 

Kattilahyötysuhteen laskennan teoriaan perehdyttiin kappaleessa 5.3. Kaukaan Voimalla 

kattilahyötysuhdetta lasketaan reaaliaikaisesti epäsuoralla menetelmällä, jossa siis 

otetaan huomioon kattilahäviöt (ϕloss) ja kattilaan sisään menevä energia (Qin). Kattilaan 

sisään menevä energia muodostuu polttoaineen sisältämästä kemiallisesta energiasta, 

joka tässä tapauksessa lasketaan kattilataseesta hyötylämmön ja häviöiden summana.  

 

Kuva 27. Kuukausittainen kattilahyötysuhde epäsuoralla ja suoralla menetelmällä laskettuna 

vuodesta 2016 eteenpäin. 

 

Yllä olevassa kuvassa nähdään kuukausittaiset kattilahyötysuhteet vuodesta 2016 

eteenpäin. Epäsuoralla menetelmällä laskettu kattilahyötysuhde on noin 90 %. 

Osatehoajolla epäsuora kattilahyötysuhde jää tätä alhaisemmalle tasolle. Kesällä 2016 

voimalaitosta on ajettu joka kuukausi, kun taas kesällä 2017 ja 2018 voimalaitosta ei ole 

kesäkuukausina ajettu. 

Kattilahyötysuhteen laskenta suoralla menetelmällä tarvitsee myös tiedon polttoaineen 

energiamäärästä. Kuvan 27 suoran kattilahyötysuhteen laskennassa on käytetty 

kuukausittaisesta polttoainetaseesta saatua polttoaine-energiaa, ei siis kattilataseen avulla 

laskettua polttoaine-energiaa. Hyötylämpönä on käytetty samaa arvoa, kuin epäsuoran 

kattilahyötysuhteen laskennassa. Kuvasta nähdään, että kuukausittainen 

kattilahyötysuhde suoralla menetelmällä laskettuna on korkeampi kuin epäsuoralla 
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menetelmällä laskettuna vuoden 2016 alusta aina vuoden 2017 toukokuulle asti. 

Korkeammat kattilahyötysuhteet selittyvät sillä, että tehdasalueelta tuleva kuoren määrä 

on laskettu aiemmin kertoimien avulla sahalla, sellu- ja paperitehtaalla kulutetun puun 

mukaan. Polttoainekuljettimille asennettiin vaa’at, ja ne otettiin käyttöön vuoden 2017 

toukokuussa, ja kuvasta 27 nähdään, että tämän jälkeen kuukausittainen 

kattilahyötysuhde suoralla menetelmällä laskettuna on suunnilleen sama kuin epäsuoralla 

menetelmällä laskettu kattilahyötysuhde. Myös kuvasta 17 nähdään että vuoden 2016 

loppuun asti käytössä olleella laskentatavalla saatiin pienempi arvo vuoden 2018 

tehdasalueelta toimitetun polttoaineen energiamääräksi. Voidaan siis todeta, että ennen 

vuoden 2017 alkua tehdasalueelta tulevan kuoren määrä on ollut oletettua suurempaa. 

Laskentatavan muutos näkyy myös muissa voimalaitoksen tehokkuuden mittareissa, 

joissa käytetään kuukausittaisesta polttoainetaseesta saatavaa energiamäärää. 

 

 

Kuva 28. Kattilahyötysuhde epäsuoralla menetelmällä eri ajotilanteissa. 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, osatehoajolla kattilan hyötysuhde on huonompi kuin silloin, 

kun voimalaitosta ajetaan lähellä mitoitusarvoja. Tämä näkyy selvästi kuvasta 28, jossa 

on kattilahyötysuhde epäsuoralla menetelmillä eri päähöyryn virtauksilla. 

Voimalaitoksen minimiteholla kattilahyötysuhteet jäävät 86 % tuntumaan. Kun kattilasta 

84

85

86

87

88

89

90

91

92

40 60 80 100 120 140

K
at

ti
la

h
yö

ty
su

h
d

e 
[%

]

Päähöyryn virtaus [kg/s]



67 

 

ulos tulevan päähöyryn virtaus nousee yli 60 %:iin maksimitehosta, kattilahyötysuhde on 

noin 90 % luokkaa. Huomionarvoista on, että hyötysuhde ei nouse lineaarisesti päähöyryn 

virtauksen kasvaessa. Lisäämällä kattilan tehoa minimitehosta, hyötysuhde nousee 

nopeammin, kun taas tehon muutokset 100 kg/s:sta ylöspäin eivät juurikaan nosta 

kattilahyötysuhdetta. Kuvan 28 tiedot ovat tuntikeskiarvoja 12 tunnin välein vuoden 2016 

alusta vuoden 2018 marraskuun loppuun. 

7.5.1 Kattilahyötysuhteen parantaminen 

Kauvolla on syksyn 2018 aikana otettu käyttöön voimalaitoskattilaa koskevat kehittyneet 

säädöt. Tavoitteena on ollut parantaa kattilan hyötysuhdetta ja pienentää poltosta 

aiheutuneita päästöjä. Muutoksia on tehty mm. polttoaineen ja palamisilman syöttöön 

sekä ammoniakin ruiskutukseen. Tässä työssä ei käydä tehtyjä muutoksia sen tarkemmin 

läpi, vaan tutkitaan, miten tehdyt muutokset vaikuttavat savukaasuhäviöihin ja 

kattilahyötysuhteeseen. 

Aiemmissa kappaleissa on esitetty sekä kattilahyötysuhde (kuva 28) että savukaasuhäviöt 

(kuva 22) vuoden 2016 alusta marraskuun 2018 loppuun. Muutokset polttoaineen ja 

palamisilman syöttöön sekä ammoniakin ruiskutukseen on otettu lopullisesti käyttöön 

joulukuun alkupuolella. 

 

Kuva 29. Savukaasuhäviöt ennen ja jälkeen muutosten. 
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Yllä olevasta kuvasta selviää savukaasuhäviöt eri päähöyryn virtauksilla. Sinisellä 

merkityt pisteet ovat ennen kattilan kehittyneiden säätöjen käyttöönottoa, kun taas 

punaisella on merkitty savukaasuhäviöt muutosten jälkeen. Kuvasta huomataan, että 

muutosten jälkeen savukaasuhäviöt jäävät kaikilla kattilan kuormilla alemmaksi, kuin 

aiemmin. Suurimmat muutokset näyttäisivät olevan suurilla kuormilla. Kattilaa ei 

kuitenkaan ole vielä ajettu pienillä kuormilla hyötysuhteen parantamiseksi tehtyjen 

muutosten jälkeen. Kun ajoja saadaan lisää myös pienillä kuormilla, kannattaa tarkastelu 

tehdä uudestaan.  

 

 

Kuva 30. Kattilahyötysuhde ennen ja jälkeen muutosten. 

 

Kun tarkastellaan koko kattilahyötysuhdetta muutosten jälkeen, huomataan, että kattilan 

kehittyneet säädöt ovat parantaneet hyötysuhdetta noin 0,5 %-yksikköä. Isoimmilla 

tehoilla muutos näyttäisi olevan suurempi, mutta toisaalta kattilaa ei ole ajettu pienillä 

tehoilla muutosten jälkeen. Myös kattilahyötysuhteen tarkastelu kannattaa tehdä 

uudestaan sen jälkeen, kun voimalaitos on ajanut myös minimiteholla.  
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7.6 Toimitushyötysuhde 

Kaukaan Voiman voimalaitoksella seurataan myös toimitushyötysuhdetta. 

Käytönvalvontajärjestelmä laskee toimitushyötysuhdetta reaaliaikaisesti. Laskenta 

noudattaa kaavaa  

 𝜂𝑡𝑜𝑖𝑚 =
𝑃𝑁+𝑄𝐾𝐿+𝑄𝐻𝑀𝑃+𝑄𝐻𝑉𝑃+𝑄𝑎𝑝𝑢𝑗+𝑄𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜_𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖𝑙𝑎
       (13) 

 

jossa ηtoim on toimitushyötysuhde [%], PN on nettosähköteho [MW], Qkl on 

kaukolämpöteho [MW], QHMP on toimitettu matalapainehöyryteho tehtaalle [MW], QHVP 

on toimitettu korkeapainehöyryteho tehtaalle [MW], Qapuj on apujäähdyttimen teho [MW] 

ja Qlauhd on lauhduttimen teho [MW]. 

Toimitushyötysuhde kertoo, kuinka hyvin kattilassa tuotettu höyry saadaan toimitettua 

voimalaitokselta toimituskohteisiin. Voimalaitoksen normaalissa ajossa 

toimitushyötysuhde on noin 90-95 %.  

 

Kuva 31. Kauvon toimitushyötysuhde sekä välipainehöyryn virtaus tehtaalle joulukuussa 2018. 

 

Toimitushyötysuhteen tarkempi analysointi toi esille ongelmia laskennassa. Joillain 

ajanhetkillä kattilan nettoteho ei kerennyt päivittyä laskentaa varten, jolloin laskenta 

katsoi nettotehon olevan nolla tai lähelle nollaa. Tämä aiheutti sen, että 
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toimitushyötysuhteen arvo nousi yli 100 %:iin. Laskentaa korjattiin siten, että jos kattilan 

nettotehoa ei ollut saatavilla, käytettiin viimeisintä saatavilla olevaa arvoa.  

Loppuvuoden 2018 selvästi tavanomaista alemmille toimitushyötysuhteen arvoille 

haluttiin löytää selitys. Yllä olevassa kuvassa näkyy toimitushyötysuhteen sekä tehtaalle 

toimitetun välipainehöyryn arvot joulukuun 2018 ajalta. Huomataan, että 

välipainehöyryn toimitus tehtaalle alentaa toimitushyötysuhdetta huomattavasti. 

Esimerkiksi 22. ja 26.12. tehtaalle on toimitettu pidempiä aikoja välipainehöyryä pienellä, 

maksimissaan 3 kg/s virtauksella. Välipainehöyryn virtausmittari on mitoitettu 30 kg/s, 

ja jotta mittarista saadaan luotettavaa tietoa, pitäisi virtauksen olla yli 9 kg/s (taulukko 4). 

Aiempi höyry-vesitaseen tarkastelu luvussa 7.4.1 osoitti, että mitä pienemmät ovat 

matala- ja välipainehöyryjen virtaukset tehtaalle, sitä suuremmat virheet höyry-

vesitaseessa esiintyy. Näin ollen kuvassa 31 esiintyvä yhteys toimitushyötysuhteen ja 

välipainehöyryn virtauksen välillä selittyy todennäköisesti sillä, että toimitetun 

välipainehöyryn määrä on mitattua suurempi. 

7.7 Voimalaitoshyötysuhde 

Voimalaitoshyötysuhteen laskentaa sivuttiin jo kappaleen 7 alussa. Laskentaa suoritetaan 

Kauvolla kuukausitasolla ja laskenta noudattaa kaavaa 11. Diplomityön yksi tavoitteista 

oli selvittää laskenutta voimalaitoshyötysuhdetta (kuva 16). Tässä kappaleessa käsitellään 

voimalaitoshyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, sekä sitä, millaista virhettä 

virtausmittaukset tai polttoainetaseet voivat tuoda voimalaitoshyötysuhteeseen. 

7.7.1 Polttoainetaseen vaikutus voimalaitoshyötysuhteeseen 

Poltetun polttoaineen määrä on siis jakajana voimalaitoshyötysuhteen kaavassa (kaava 

11), joten sillä on suuri vaikutus hyötysuhteen käyttäytymiseen. Jotta 

voimalaitoshyötysuhde olisi luotettava ja tarkka mittari voimalaitoksen tehokkuuden 

seurantaan, olisi polttoainetaseen laskenta oltava luotettavalla tasolla.  

Teoriaosassa sekä kappaleessa 7.1 todettiin polttoainenäytteenoton haastavuus sekä 

Kauvolle tehdasalueen ulkopuolelta toimitettavan polttoaineen, että sellu- ja 

paperitehtaalta sekä sahalta tulevan kuoren osalta. Yksittäisnäytteet eivät edusta 

kovinkaan hyvin koko toimitettua polttoaine-erää, ja tuovat näin ollen epävarmuutta 
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polttoaineesta saatavan lämpöenergian laskemiseen. Voimalaitoshyötysuhdetta 

tarkastellaan Kauvolla kuitenkin kuukausitasolla, jolloin polttoainetoimitusten määrä on 

suuri ja mahdolliset yksittäiset virheet toimitusten energiasisällöistä eivät vaikuta niin 

suuresti.  

Aiemmin sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta toimitetun kuoren määrä laskettiin tehtailla 

käytettyjen puumäärien mukaan. Laskentatapa muuttui, kun polttoainekuljettimille 

asennettiin hihnavaa’at, joiden avulla toimitetun kuoren määrä on laskettu toukokuusta 

2017 eteenpäin. Kattilahyötysuhteen laskenta (kuva 27) ja vuoden 2018 kuorimäärän 

laskenta (kuva 17) kuitenkin osoittivat, että poltetun polttoaineen energiamäärä on 

vaihdellut laskentatavoista riippuen.  

Kauvon voimalaitoksen kesäseisokkiajat ovat pidentyneet viimevuosina. Seisokkien ajan 

tehdasalueella syntyy kuitenkin kuorta, joka poltetaan Kauvolla aina seuraavan talven 

aikana. Aiemmin varastossa olevan kuoren energiamäärä on määritetty 

polttoainevarastojen tekemisen yhteydessä. Teoriaosassa kuitenkin todettiin, että ulkona 

säilytetyn polttoainevaraston energiamäärä laskee talvea kohden varaston 

kosteuspitoisuuden nousun sekä mikrobitoiminnan käynnistymisen johdosta. 

Mikrobitoiminta aiheuttaa kemiallista hajoamista varastossa, jonka myötä polttoaineen 

kuiva-ainehäviöt voivat puolen vuoden aikana olla jopa 5 %. Kosteuden lisääntyminen 

riippuu pitkälti sateista ja siitä, onko varasto peitetty. Kauvolla ei siis aiemmin ole 

tunnistettu kuoren varastoinnista johtuvia muutoksia. Polttoaineesta on maksettu niiden 

ominaisuuksien (kosteus ja lämpöarvo) mukaan, jotka polttoaineella oli varaston teon 

yhteydessä. Myöskään voimalaitoshyötysuhteen laskentaan ei varastoinnista johtuvia 

häviöitä ole huomioitu. 
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Kuva 32. Voimalaitoshyötysuhde nykyisellä laskentatavalla sekä vaihtoehtoisella laskentatavalla 

jossa polttoaineteho on määritetty kattilataseesta. 

 

Kuvassa 32 on Kauvolla kuukausittain laskettu voimalaitoshyötysuhde sinisellä käyrällä. 

Punainen käyrä kertoo voimalaitoshyötysuhteen, kun polttoaineteho on laskettu 

kattilataseesta. Kattilataseesta saatua polttoainetehoa voidaan pitää melko luotettavana. 

Polttoainetehon laskemiseen kattilataseesta on perehdytty kappaleessa 7.2.1 ja 

polttoainetehon laskenta noudattaa kaavaa 13. Kuten kuvasta 32 huomataan, käyttäytyy 

voimalaitoshyötysuhde eri tavalla, kun laskennassa käytetään kattilataseesta saatua 

polttoainetehoa.  
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Kuva 33. Voimalaitoshyötysuhde ja poltetun polttoaineen määrä kahdella eri tavalla laskettuna. 

 

Perehdytään vielä tarkemmin voimalaitoshyötysuhteen ja poltetun polttoaineen määrään 

syyskuusta 2018 maaliskuun 2019 loppuun. Kuvassa 33 sinisellä oleva palkki kertoo 

poltetun polttoaineen määrän, joka on saatu energiataseen seurantaraportista. Tämän 

polttoainemäärän mukaan lasketaan myös nykyinen voimalaitoshyötysuhde, jota 

Kauvolla seurataan kuukausittain. Punaisella olevat palkit ovat kattilataseen avulla saatu 

poltetun polttoaineen määrä kullekin kuukaudelle. Punaisella käyrällä oleva 

voimalaitoshyötysuhde on laskettu muuten samalla tavalla kuin sininen 

voimalaitoshyötysuhteen käyrä, mutta nyt polttoaineen määräksi on vaihdettu 

kattilataseesta saatu arvo.  

Huomataan, että syyskuussa kattilataseen mukaan olisi tullut enemmän polttoainetta mitä 

seurantaraportti näyttää. Tästä johtuen myös voimalaitoshyötysuhde (sininen käyrä) 

näyttää jopa liian hyvältä. Syyskuu oli kesäseisokin jälkeinen käynnistyskuukausi, jolloin 

voimalaitoshyötysuhteet jäävät tyypillisesti alhaisemmalle tasolle. Lokakuusta eteenpäin 

kattilataseesta saatu polttoaineen energiamäärä näyttäisi jäävän joka kuukausi alemmalle, 

kuin seurantaraportin näyttämä polttoaineen energiamäärä. Suurimmat erot näyttäisivät 
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olevan loka- ja maaliskuun osalta, ja tämän voi havaita myös voimalaitoshyötysuhteiden 

käyristä, jossa sininen käyrä jää huomattavasti punaista alemmaksi.  

Jos kattilataseesta saatua polttoainetehoa pidetään luotettavana, voidaan todeta, että 

polttoainetaseen laskentaa olisi parannettava. Lokakuusta 2018 eteenpäin näyttäisi siltä, 

että polttoainetta on tullut voimalaitokselle luultua vähemmän (kuva 32). Uuden 

polttoainetietosovelluksen tulisi kyetä mahdollisimman reaaliaikaiseen polttoainetaseen 

laskentaan. Tällöin kattilataseesta saatavaa polttoaineen energiamäärä voitaisiin verrata 

toimitetun polttoaineen energiamäärää ja havaittuihin poikkeamiin kyettäisiin 

reagoimaan nopeammin. Nyt kun polttoaineen energiamäärän erot laskentatavasta 

riippuen havaitaan vasta seuraavan kuukauden alussa, on haastavaa alkaa selvittämään 

tase-eroon johtavia syitä.  

7.7.2 Myyntituotteiden vaikutus voimalaitoshyötysuhteeseen 

Voimalaitoshyötysuhteen laskennan kaavassa on mukana nettosähkö ja -lämpöenergia. 

Kuten teoriaosassa todettiin, sähköenergian mittaamista voidaan pitää luotettavana. 

Nettolämpöenergia sisältää sekä toimitetun kaukolämmön ja prosessihöyryn. 

Kaukolämmön osalta kulutus ei ole juurikaan muuttunut voimalaitoksen rakentamisen 

jälkeen, joten lämpötilan ja virtauksen mittaukset ovat kaukolämmön osalta lähellä 

mitoitusarvoja ja näin ollen myös luotettavia. Toisin on kuitenkin prosessihöyryn osalta, 

joissa virtaukset ovat huomattavasti alle mitoitusarvojen, kuten kappaleessa 7.4 todettiin. 

Toimitettu prosessihöyry lasketaan siis matala- ja välipainehöyryjen virtauksesta 

tehtaalle huomioiden palautuva lauhde. Koska nämä virtausmittaukset eivät ole koko 

mittausalueella tarkkoja, vaikuttaa se myös voimalaitoshyötysuhteen arvoon. 

Taselaskennassa (kappale 7.4.1) höyryn toimituksen todettiin olevan kuukaudesta 

riippuen noin 3-6 kg/s enemmän, mitä mittaukset näyttävät. 
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Kuva 34. Voimalaitoshyötysuhde korjattuna höyry-vesitaseesta saaduilla tuloksilla. 

 

Kuvassa 34 näkyy voimalaitoshyötysuhteen arvo lokakuusta 2018 tammikuuhun 2019 

sinisillä palkeilla. Punaiset palkit ovat voimalaitoshyötysuhteen arvoja korjattuna höyry-

vesitaseesta saaduilla tuloksilla, joissa todettiin, että höyryn toimitus on kuukaudesta 

riippuen keskimäärin noin 3-6 kg/s enemmän kuin mitä mittaukset näyttävät. Huomataan, 

että korjatun voimalaitoshyötysuhteen arvo on jonkin verran suurempi mitä alkuperäisen. 

Tehtyä höyry-vesitasetarkastelua ei voida pitää kovinkaan tarkkana, vaan enemmänkin 

suuntaa antavana arviona siitä, miten virtausmittaukset näyttävät virheellisesti 

prosessihöyryn toimituksen osalta. Tästä syystä myöskin yllä olevaa tarkastelua 

virtausmittausvirheiden vaikutuksesta voimalaitoshyötysuhteeseen voidaan pitää lähinnä 

arviona. Voidaan kuitenkin todeta, että virheelliset virtausarvot todennäköisesti laskevat 

tällä hetkellä voimalaitoshyötysuhteen arvoa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Voimalaitoksen tehokkuuden seuranta esimerkiksi hyötysuhteiden avulla antaa hyvän 

kuvan voimalaitoksen toiminnasta. Poikkeuksellisen hyvä tai huono hyötysuhde vaatii 

kuitenkin tarkempaa perehtymistä itse laskentatapaan. Mitä muuttujia hyötysuhteen 

laskentaan tarvitaan, ja miten eri muuttujat vaikuttavat hyötysuhteen arvoon?  

Polttoaineteho on mukana monessa voimalaitoksen tehokkuuden mittarissa, kuten kattila- 

ja voimalaitoshyötysuhteessa. Polttoaineen ominaisuudet, kuten kosteus ja lämpöarvo 

kuiva-aineessa, määritellään jo yleensä polttoaineen saapuessa voimalaitokselle. Tällä 

tavoin saadaan polttoaineen massan ja tehollisen lämpöarvon avulla laskettua sen 

energiamäärä. Polttoaineen kosteus vaikuttaa teholliseen lämpöarvoon huomattavasti. 

Jotta kosteuspitoisuus saadaan mahdollisimman tarkasti, on polttoainetoimituksesta syytä 

ottaa useampi yksittäisnäyte. Nykyisillä on-line -kosteusmittauksilla voidaan mitata 

tarkasti koko polttoainetoimituksen kosteus tai ainakin lisätä polttoainetoimituksesta 

otettavien näytteiden määrää, jotta kokonaistarkkuus paranisi. Kauvolle sellu- ja 

paperitehtaalta sekä sahalta tulevasta kuoresta otetaan kosteusnäyte kolme kertaa 

vuorokaudessa. Toimitetun kuoren ominaisuudet saattavat vaihdella vuorokauden sisällä 

huomattavan paljon.  

Biomassan ja turpeen varastointi muuttaa polttoaineen ominaisuuksia. Kesällä ulos tehty 

polttoainevarasto on syksyn ja talven sateiden jälkeen kosteampaa kuin varaston teon 

hetkellä kesällä. Varaston peittämisellä voidaan vähentää sateen aiheuttamaa kosteuden 

nousua polttoainevarastossa. Puupolttoaine- ja turvevarastoissa alkaa tapahtua 

kemiallista hajoamista, kun polttoainetta varastoidaan pidempiä aikoja. Biomassojen 

osalta kemiallisen hajoamisen aiheuttamat kuiva-ainehäviöt voivat olla jopa yli 10 % 

vuodessa. Turpeen varastoinnissa kuiva-ainehäviöt ovat arviolta noin 5 % vuodessa. 

Kauvolla kuorta varastoidaan se määrä, mitä ei kesäseisokin aikana pystytä 

voimalaitoksella polttamaan. Tämä kuori poltetaan talven aikana, mutta kuoresta ei saada 

enää varastoinnin jälkeen samaa energiamäärää johtuen kosteuden noususta ja kuiva-

ainehäviöistä. Aiemmin varastoinnin hävikkiä ei tunnistettu tarkasti, mikä on aiheuttanut 

epätarkkuutta polttoainetaseeseen. Lämmityskauden 2018-19 osalta kuorivaraston purun 

yhteydessä on kuitenkin otettu kuoresta näytteet myös, kun kuori on toimitettu varastosta 
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polttoon. Näin saadaan selville varastoinnista johtuvat varastohäviöt. Selvitettyjä 

varastohäviöitä tullaan jatkossa hyödyntämään kuoren kausivarastoinnissa.  

Nykyinen polttoainetaseen seuranta tehdään aina kuukauden alussa koskien edellisen 

kuukauden aikana poltettuja polttoaineita. Kattilaan syötetyn polttoaineen energia 

saadaan kuitenkin määritettyä suhteellisen tarkasti myös kattilataseesta. 

Voimalaitoskattilasta ulos tulevista energiavirroista tiedetään kaikki, sisään menevistä 

energiavirroista kaikki muut paitsi polttoaineen sisältämä energia. Näin ollen 

kattilataseesta saadaan polttoaine-energia. 

Polttoainetaseen määritys aina seuraavan alussa edelliselle kuukaudelle asettaa haasteita 

voimalaitoksella. Polttoainetoimitusten tarkempi seuranta on vaikeaa, kun toimitusten 

energiamäärää ei tiedetä reaaliaikaisesti. Nykyinen digitalisaatio ja polttoaineiden on-line 

-kosteusmittaukset kuitenkin mahdollistavat polttoainetoimitusten paremman seurannan. 

Selvitystä uudesta polttoainetietojärjestelmästä Kauvolle ollaan tekemässä ja uuden 

järjestelmän on hyvä kyetä polttoainetaseen reaaliaikaisempaan seurantaan. 

Omakäyttösähkön kulutus on pysynyt Kauvolla tasaisena vuodesta toiseen. 

Omakäyttösähkön säästöön löytyy kuitenkin potentiaalia yhden savukaasukanavan 

ajomallista sekä makrovesiverkon paineenalentamisesta. Yhden savukaasukanavan 

ajomalli vaatii kuitenkin selvitystä pysähdyksissä olevan savukaasupuhaltimen 

paaksauksesta. Paaksauksella estettäisiin tärinäongelmat, jotka syntyvät, kun kauan 

pysähdyksissä ollut puhallin käynnistetään. Makrovesiverkon paineenalennus vaatii 

Kauvon verkon erottamista alueen muiden tehtaiden makrovesiverkosta. Yhdysputken 

käsiventtiili täytyy muuttaa automaattiventtiiliksi, jotta makrovesiverkon saanti turvataan 

myös makrovesipumpun vikaantuessa. Myös kaukolämpöverkon paineenalentamisesta 

ollaan tehty selvitystä. Kaukolämpöverkkoon tehdään parhaillaan muutoksia 

pullonkaulojen poistamiseksi ja paineenalentamisen mahdollisuuksia olisi syytä tutkia 

uudelleen, kun muutokset valmistuvat.   

Prosessihöyryn toimitus voimalaitokselta tehdasalueelle on paljon alhaisemmalla tasolla 

mitä Kauvon voimalaitoksen suunnitteluvaiheessa on ajateltu. Vaneritehtaan sulkeminen, 

yhden paperikoneen pysäytys sekä sellutehtaan soodakattilan tehon nosto ovat johtaneet 

siihen, että prosessihöyryn toimitusputkista yksi on otettu pois käytöstä ja muista putkissa 
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prosessihöyryä toimitetaan Kauvolta aiempaa vähemmän. Pienemmät höyryvirtaukset 

siirtoputkistoissa asettavat haasteita virtauksen mittaustarkkuudelle. Putkistossa olevat 

virtausmittarit, joita myös laskutuksessa käytetään, ovat mitoitettu paljon nykyistä 

suuremmille virtauksille. Näin ollen virtauksista ei saada luotettavaa tietoa nykyisten 

mittareiden avulla. Tässä työssä pohdittiin mittareiden uusimista nykyisille 

virtausmäärille tai uudentyyppisten, esimerkiksi muuttuva-aukkoisten virtausmittareiden 

hankintaa. Matalapainehöyryn osalta suuri siirtoputkisto ei mahdollista muuttuva-

aukkoisen, laajalla mittausalueella toimivan virtausmittarin käyttöönottoa. Lisäksi 

suuresti vaihtelevat virtausmäärät vaikeuttavat virtauksen mittaamista paine-eroon 

perustuvilla mittalaitteilla. Paine-eroon perustuvat mittalaitteet soveltuvat virtauksen 

mittaamiseen parhaiten, kun virtaus on tasaista eikä juurikaan vaihtele.  

Ratkaisua haettiin lopulta digitalisaation ja taselaskennan kautta. Kauvolle on selvitetty 

mahdollisuutta ottaa käyttöön taselaskentaan perustuva mittausjärjestelmä, jonka avulla 

kyseisten virtausmittareiden luotettavuutta voidaan paremmin tarkastella. 

Taselaskentamallin avulla saatavia täsmäytettyjä arvoja voidaan käyttää jopa toimitetun 

höyryn laskutukseen, jos todetaan, että taselaskentamallilla saadut tulokset virtauksen 

suuruudesta pitävät paremmin paikkansa.     

Kattilahyötysuhde on hyvä mittari voimalaitoksen kattilatoimintaa seuratessa. 

Kattilahyötysuhde kertoo, kuinka paljon energiaa kattilaan syötetystä polttoaineesta 

saadaan palamisen ja kattilan lämmönsiirtopintojen avulla siirrettyä kattilan vesi-

höyrykiertoon. Kauvon osalta epäsuoran kattilahyötysuhteen tarkastelu osoitti, että kattila 

toimii hyvällä, noin 90 % hyötysuhteella. Kattilahyötysuhteen analysointi suoralla 

menetelmällä toi ilmi polttoainetaseen seurannan ongelmat.  

Kattilahyötysuhde vaihtelee voimalaitoksen ajotilanteen mukaan. Kauvolla 

kattilahyötysuhde on noin 86 % kun kattila tuottaa höyryä minimiteholla. Kun kattilan 

höyryntuotanto on yli 60 % maksimitehosta, päästään kattilahyötysuhteessa noin 90 

%:iin. Kauvon kattilan säätöihin tehdyt parannukset syksyn 2018 aikana ovat vähentäneet 

savukaasuhäviöitä ja nostaneet kattilahyötysuhdetta noin 0,5 %-yksikköä.  

Kauvolla seurataan kuukausittain myös toimitushyötysuhdetta, joka kuvaa sitä, kuinka 

hyvin kattilasta ulos tuleva höyry saadaan toimitettua kulutuskohteisiin. 
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Toimitushyötysuhde ottaa toimitettujen sähkö- ja lämpöenergioiden lisäksi huomioon 

myös lauhduttimen ja apujäähdyttimen vastaanottamat lämpöenergiat. 

Toimitushyötysuhde vaihtelee noin 90-95 % välillä. Toimitushyötysuhteen laskennassa 

havaittiin ongelmia, jotka johtivat liian suureen toimitushyötysuhteen arvoon. Ongelmat 

johtuivat ajoittain puuttuvasta nettohöyrytehon arvosta, joka johti virheelliseen 

laskentaan. Tämä kuitenkin korjattiin käyttämällä viimeisintä saatavilla olevaa 

nettohöyrytehon arvoa, jonka avulla saadaan arvio toimitushyötysuhteesta, vaikkei 

viimeisintä nettohöyrytehon arvoa ole saatavilla. Välipainehöyryn toimitus näytti 

laskevan toimitushyötysuhdetta, ja epäilynä on, että välipainehöyryn toimitus pienillä 

virtauksilla on todellisuudessa mitattua suurempaa. Epäilyä tukee myös höyry-vesitaseen 

tarkastelusta saadut tulokset sekä se, ettei höyryvirtauksen mittaamiseen käytettävät 

mittarit ole mittausalueella.  

Työn yksi päätavoitteista oli alentuneen voimalaitoshyötysuhteen selvittäminen. 

Voimalaitoshyötysuhteen laskennassa hyötyenergia, eli myydyt lämmöt ja sähköt jaetaan 

poltetun polttoaineen sisältämällä energialla. Kauvolla laskentaa tehdään kuukausitasolla, 

jossa kuukauden aikana toimitetut sähkö- ja lämpöenergiat jaetaan kuukauden aikana 

poltetun polttoaineen sisältämällä energialla.  

Sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta tuleva kuori kattaa noin 50 % Kauvon 

polttoainetarpeesta, ja tämän kuoren energiamäärä on aiemmin laskettu tehtaiden 

puunkäyttöjen mukaan. Vuoden 2017 jälkeen, kun toimitetun kuoren määrää alettiin 

mitata hihnavaaoilla, sekä kattila- että voimalaitoshyötysuhteen arvot laskivat alemmalle, 

ja todenmukaisemmalle tasolle. Voimalaitoshyötysuhteen arvo on kuitenkin heitellyt 

esimerkiksi syksyn 2018 aikana odottamattomalla tavalla. Syyskuun 2018 osalta 

voimalaitoshyötysuhde oli poikkeuksellisen korkea. Polttoainetaseen paremmalla, ja 

reaaliaikaisemmalla hallinnalla saataisiin luotettavuutta voimalaitoshyötysuhteen 

laskentaan. 

Sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta kesäisin tulevaa kuorta ei polteta heti Kauvon 

kesäseisokista johtuen, vaan se varastoidaan Kauvon polttoainekentälle ja poltetaan aina 

seuraavalla lämmityskaudella. Kuoren varastointi ulkona aiheuttaa kuoren 

kosteuspitoisuuden nousua siitäkin huolimatta, että varasto on peitetty. 

Polttoainevarastossa aiheutuu myös kuiva-ainehäviöitä kemiallisen hajoamisen johdosta. 
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Aiemmin kosteuden muutoksista ja kemiallisesta hajoamisesta johtuvia varastohäviöitä 

ei ole Kauvolla huomioitu. Tämä todennäköisesti aiheuttaa myös 

voimalaitoshyötysuhteen laskua, kun kattilaan syötetty kuori ei sisällä enää samaa 

energiamäärää mitä näytteenottohetkellä kesällä. Talven 2018-19 aikana kuorivaraston 

polton yhteydessä on otettu polttoainenäytteet myös silloin, kun kuori on toimitettu 

voimalaitokselle poltettavaksi. Tällä tavoin saadaan varastoidun kuoren energiamäärä 

tietää sekä varaston teon yhteydessä kesällä, että polttohetkellä. Näitä energiamääriä 

vertaamalla saadaan tietää varastoinnista johtuvat varastohäviöt, joita voidaan hyödyntää 

jatkossa, kun kuoren pidempiaikaista varastointia tehdään. Varastohäviöiden 

selvittäminen oli alun perin osa tätä diplomityötä, mutta varastoitua kuorta ei ehditty 

polttaa ennen diplomityön valmistumista. Niinpä varastohäviöiden selvittäminen jää 

Kauvon vakituisen henkilökunnan vastuulle. 

Epäluotettavat virtausmittarit prosessihöyryn sekä palautuvan lauhteen toimituksissa 

aiheuttavat epäluotettavuutta myös voimalaitoshyötysuhteen arvoon. Höyry-vesitaseesta 

saaduilla tuloksilla korjattu voimalaitoshyötysuhteen arvo poikkeaa alkuperäisestä 

voimalaitoshyötysuhteen arvosta useilla prosenteilla. Virtausmittausten tarkkuuden 

parantaminen olisi tärkeää ennen kaikkea toimitetun höyryn laskutuksen kannalta, mutta 

tarkentuneet virtausmittaukset parantaisivat myös voimalaitoksen tehokkuuden 

seurannassa käytettäviä mittareita.  

Kauvon voimalaitoksen tehokkuuteen käytettävien mittareiden, kuten kattila-, toimitus- 

ja voimalaitoshyötysuhteen tarkastelu toi esille sen, että voimalaitos toimii hyvällä 

hyötysuhteella niin kattilan, kuin koko laitoksenkin osalta. Toki aina löytyy parantamisen 

varaa, kuten esimerkiksi omakäyttösähkön tarkastelu osoitti.  

Suurimmaksi epäkohdaksi nousivat polttoainetaseen laskenta sekä pienentyneen 

prosessihöyryn toimituksen myötä mittausalueen ulkopuolella olevat virtausmittaukset. 

Tämän diplomityön pohjalta kehityskohteeksi muodostui uuden, entistä 

reaaliaikaisempaan ja tarkempaan polttoainetoimitusten tarkasteluun kykenevän 

polttoainetietosovelluksen toteuttaminen. Virtausmittausten laadun parantamiseen tulisi 

hyödyntää digitalisaatiota, ja voimalaitokselle tulisi ottaa käyttöön nykyaikainen 

taselaskentamalli, jolla saataisiin tietoa virtausmittausten oikeellisuudesta. Parhaassa 

tapauksessa taselaskentamallin avulla saatuja täsmäytettyjä virtausarvoja voitaisiin 
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käyttää jopa prosessihöyryn toimituksen laskutuksessa. Jos taselaskentamallin avulla 

saadut tiedot virtausmittauksista poikkeavat paljon nykyisistä mittausarvoista, olisi syytä 

miettiä uusien mittalaitteiden hankkimista ainakin prosessihöyryn toimituksen 

mittaamiseen. 

Kuten tässä työssä havaittiin, voimalaitosprosessin tehokkuuden mittaaminen vaatii 

monesti syvällisempää perehtymistä laskentatapaan. Esimerkiksi viimevuosien 

voimalaitoshyötysuhteen lasku Kauvolla ei kertonutkaan itse voimalaitoksen 

tehottomuudesta, vaan polttoainetaseen laskentatavan muutoksista ja epävarmuuksista. 

Jotta seurattavat mittarit olisivat luotettavia ja totuudenmukaisia, tulee mittarin taustalla 

olevan laskennan toimia ja laskentaan käytettävien arvojen olla tarkkoja ja 

totuudenmukaisia. Jos laskentaan käytetään useita epäluotettavia arvoja, ei seurattavasta 

mittarista voi tehdä totuudenmukaisia johtopäätöksiä. Parhaassa tapauksessa luotettavan 

mittaustiedon ja digitalisaation avulla saadaan prosessin toimivuudesta luotua 

reaaliaikaisia ja tarkkoja mittareita niin yrityksen työntekijöiden kuin sidosryhmienkin 

käyttöön.   
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9 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tehokkuuden analysointi. 

Työn yksi päätavoitteista oli viime vuosina laskeneen voimalaitoshyötysuhteen 

analysointi. Miksi voimalaitoshyötysuhde on laskenut tasaisesti viime vuosien aikana? 

Lisäksi työssä selvitettiin Kauvon kattila- ja toimitushyötysuhteen kehittymistä sekä sitä, 

miten voimalaitoskattilaan tehdyt kehittyneet säädöt ovat vaikuttaneet 

kattilahyötysuhteeseen. Työn teoriaosa käsitteli pääasiassa polttoaineen ominaisuuksia 

voimalaitoksen näkökulmasta, sekä ominaisuuksien, kuten kosteuden mittaamisen 

haasteita. Lisäksi esille nousivat prosessihöyryn virtausmittaukset, joita käsiteltiin sekä 

teoriaosassa että myöhemmin Kauvon näkökulmasta. Omakäyttösähkön 

säästöpotentiaaleja Kauvolle esiteltiin Ossi Ikosen tekemässä diplomityössä. Tässä työssä 

pohdittiin sitä, onko aiemmin ehdotettuja säästöpotentiaaleja hyödynnetty. 

Polttoaineen laatu on tärkeä seurantakohde voimalaitoksilla. Polttoaineesta maksetaan 

toimitetun painon sekä saapumistilassa olevan polttoaineen tehollisen lämpöarvon 

mukaan. Polttoaineen kosteus määrittelee pitkälti tehollisen lämpöarvon saapumistilassa, 

joten polttoainetoimituksen kosteus pitäisi saada mahdollisimman luotettavasti mitattua. 

Yksi yksittäisnäyte polttoainetoimituksesta ei yleensä edusta kovinkaan hyvin koko 

polttoainetoimitusta. Näytteitä tulisi ottaa useampi jokaisesta polttoainetoimituksesta, 

jotta näyte olisi luotettava. Polttoaineen kosteus voidaan nykyään määrittää myös koko 

toimituserästä polttoainehihnoille asennettavilla on-line -mittalaitteilla, jotka mittaavat 

kosteuden kuljetinta pitkin liikkuvasta polttoaineesta.  

On-line -kosteusmittalaite sopisi Kauvolla sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta tulevan 

kuoren kosteusmittaukseen. Kauvolla laajempaa käyttöönottoa vaikeuttaa 

polttoainevastaanottojen konstruktio. Vastaanottoasemilla voidaan purkaa polttoainetta 

usealla autolla samalle kuljettimelle, jolloin polttoainekuljettimelta otettua 

kosteusnäytettä ei voida käyttää yksittäisen polttoainetoimituksen energiamäärän 

laskennassa. Tehdasalueen ulkopuolelta toimitettavan polttoaineen näytteenottoon sopisi 

paremmin näytteenottorobotti, joka ottaisi näytteen toimitettavasta polttoainekuormasta 

automaattisesti. Näytteenottorobotti voi ottaa kuormasta satunnaisesta kohdasta halutun 

määrän yksittäisnäytteitä. Tällöin polttoainekuljettaja ei pääse vaikuttamaan näytteen 
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edustavuuteen ja yksittäisnäytteitä tulisi varmuudella haluttu määrä. Myöskin 

työturvallisuus paranee, kun kuljettaja voi olla autossa näytteenoton ajan.  

Polttoaineen ominaisuudet muuttuvat varastoinnin aikana sekä puupolttoaineella että 

turpeella. Polttoaineen varastointi syksyllä ja talvella ulkona lisää polttoaineen kosteutta. 

Polttoainevaraston peittämisellä voidaan kosteuden nousua pienentää, muttei yleensä 

kokonaan poistaa. Pitkään varastoituna polttoaineen lämpötila alkaa nousta kemiallisen 

hajoamisen johdosta, jolloin myös polttoaineen kuiva-ainepitoisuus laskee. Kauvolla 

varastoidaan kesällä sellu- ja paperitehtaalla sekä sahalla syntyvää kuorta, jota ei voida 

voimalaitoksen kesäseisokin vuoksi polttaa. Kuori poltetaan talvella lämmityskaudella. 

Aiemmin kuoren varastoinnista syntyviä varastohäviöitä ei ole tunnistettu, mutta 

tulevaisuudessa varastohäviöt määritetään ja syntyneet häviöt huomioidaan. 

Suurin osa teollisuuskäytössä olevista virtausmittauksista perustuu paine-eron 

mittaamiseen. Nämä mittalaitteet ovat luotettavia, kun virtaus on mitoitusalueella, 

mittalaitteet ovat oikein asennettu ja säännöllisesti kalibroitu. Kauvon prosessihöyryn 

toimitus asiakkaille on huomattavasti suunniteltua pienempää. Matala- ja 

välipainehöyryn sekä palaavan lauhteen virtausmittarit ovat huomattavan osan ajasta 

mitoitusalueen alapuolella, jolloin virtausmittareista ei saada luotettavaa tietoa. 

Virtausmittareiden luotettavuuden parantamiseksi Kauvolla on menossa selvitys koko 

voimalaitosta koskevan tasemallin käyttöönotosta, jonka avulla prosessihöyryn ja 

lauhteen virtauksista saadaan vaihtoehtoista mittaustietoa. Tätä mittaustietoa voidaan 

hyödyntää, kun tarkastellaan mittalaitteiden tarkkuutta ja kuntoa. Jos tasemallin avulla 

laskettujen virtausten todetaan olevan mitattuja arvoja tarkempia, voidaan höyryn ja 

lauhteen toimituksessa käyttää tasemallista saatuja arvoja.  

Viimevuosina laskenut voimalaitoshyötysuhde johtuu lähinnä polttoainetaseen hallinnan 

epätarkkuuksista ja laskentatavan muutoksista. Sellu- ja paperitehtaalta sekä sahalta 

tuleva kuorimäärä määritetään nykyään hihnavaakojen avulla, kun aiemmin kuorimäärä 

laskettiin tehtailla käytettyjen puumäärien mukaan. 

Syksyn 2018 aikana käyttöön otetut kattilan kehittyneet säädöt ovat parantaneet 

kattilahyötysuhdetta noin 0,5 %-yksikköä. Omakäyttösähkön tarkastelussa nousi esille 

kehityskohteita, joiden avulla voimalaitoksen hyötysuhteita saadaan parannettua 
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entisestään. Hyötysuhteiden tarkastelussa ongelmaksi muodostui voimalaitoksella 

poltettavan polttoaineen energiamäärän selvittäminen. Kattilataseen avulla laskettu 

polttoaineen energiamäärä poikkeaa polttoainetoimitusten ja varastomuutosten avulla 

lasketusta energiamäärästä. Polttoainetaseen hallintaan toivotaan reaaliaikaisuutta ja 

tarkkuutta uuden polttoainetietosovelluksen myötä. 
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