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Tässä diplomityössä esitellään lämpöenergian kulusta ja sen tuotantoa Kotkamills Oy:n 

Kotkan tehdasintegraatilla. Metsäteollisuudessa sähkö ja lämpöenergia kulutus on 

tavallisesti suurta. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on ollut avainasemassa, kun on 

tavoiteltu säästöjä energiankulutuksessa.  

Tehtaan kombivoimalaitoksella pyritään hyödyntämään savukaasujen mukana poistuva 

lämpöenergia mahdollisimman täydellisesti. Kombikattilassa on kaukolämpöeko, jolla 

kaukolämpöpiiriin siirretään jo jäähtyneiden savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa. 

Tätä kombikattilassa tuotettua kaukolämpöä on myyty Kotkan Energialle. Tätä 

lämpöenergiaa haluttaisiin käyttää tehtaalla. 

Diplomityö tehtiin selvittämällä integraatilta sopivia kohteita, joihin voitaisiin käyttää 

kombikattilalla tuotettua kaukolämpöä. Kohteet esiteltiin ja niiden kannattavuutta sekä 

toteutettavuutta ja kannattavuutta arvioitiin. Toteuttamiskelpoisista kohteista luotiin 

alustava suunnitelma ja laskettiin mahdollisen investoinnin takaisinmaksuaika.  
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This master’s thesis presents energy consumption and production at Kotkamills Oy’s 

integrate in Kotka. Electricity and heat consumption is generally significant in forest 

industry. Loss heat recovery is in a key position when goal has been in lovering energy 

consumption. 

Combined heat and power plant aims to utilize heat energy from the flue gas perfectly. 

Recovery heat boiler produces district heating in it’s cold end. Produced district heating 

is sold to local energy company Kotkan Energia. That same energy could be used on the 

integrate. 

This master thesis was made by searching applications for district heating produced at 

CHP-plant. Applications were presented and viability was estimated. Applications that 

were proven viability were pre-designed and payback time of those investments was 

calculated.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

A Pinta-ala 

bar Baari 

CE2 Soodakattila CE2 

CTMP Kemikuumahierre (Chemi- thermo mechanical pulp) 

E Energia 

H Hinta 

h Konvektiokerroin, entaltpia tai tunti 

K Kelvin 

kJ Kilojoule 

kg Kilogramma 

KK2 Kartonkikone 2 

KL Kaukolämpö 

KL1 Kuitulinja 1 

KL2 Kuitulinja 2 

KP Korkeapaine 

kW Kilowatti 
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MP Matalapaine 

MPa Megapascal 

MVR Mechanical Vapor Recompression 

MW Megawatti 

MWh Megawattitunti 

PK1 Paperikone 1 

RCF Kierrätyskuitulaitos 

T Lämpötila 

t Aika 

UP Ulospuhallus 

Q Lämpöteho 

t/a Tonnia vuodessa 

ɳ Hyötysuhde 

°C Celsius 

% Prosentti 

 



 

1 JOHDANTO 

Metsäteollisuus on tunnettu suuresta energiankulutuksestaan. Monet metsäteollisuuden 

prosessit tarvitsevat paljon sähköä ja lämpöä. Varsinkin paperin ja sellun valmistuksessa 

lämpöenergian kulutus on suurta. Prosesseihin lämpöä tuodaan pääsääntöisesti höyrynä 

tai kuumana vetenä. Tämä tarvittava lämpöenergia tuotetaan yleensä paikallisesti 

tehtaiden omilla voimalaitoksilla. Tehtaat ovat pääsääntöisesti energiaomavaraisia ja 

ylimääräistä lämpöenergiaa voidaankin joissain tapauksissa myydä paikallisille 

energiayhtiöille kaukolämpönä. 

Suomessa kaukolämmöntarve vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen mukaan. Talvella 

kovilla pakkasilla tarvitaan paljon kaukolämmitystä asuntojen ja kiinteistöjen 

lämmittämiseen. Kesällä kaukolämmönkulutus on huomattavasti pienempää käsittäen 

ainoastaan lämpimän käyttöveden lämmityksen. Kaukolämpöverkoissa lämpöenergiaa 

siirretään kuumana vetenä. 

Kotkamills Oy on suomalainen metsäteollisuusyhtiö, joka tuottaa sahatavaraa, kartonkia 

ja paperia. Tällä hetkellä Kotkamillsin tehdasintegraatin voimalaitoksella tuotetusta 

lämpöenergiasta jää käyttämättä huomattava määrä. Tähän asti tätä ylimääräistä 

lämpöenergiaa on myyty Kotkan Energialle kaukolämpönä. Kaukolämmön myynti ei 

kuitenkaan ole ympärivuotista. Tehtaalla tehdyt investoinnin energiansäästöön ja sisäisen 

kaukolämpöverkon kehitykseen kannustavat uusien käyttökohteiden etsimisen 

kaukolämmölle. 

Tämän diplomityön tavoitteena on esitellä yhtiön toimintoja ja löytää käyttökohteita 

kaukolämmitykselle tehdasintegraatilta. Näille löydetyille käyttökohteille lasketaan 

saavutettavissa oleva kustannussäästöpotentiaali. Lopuksi arvioidaan niiden 

toteutettavuutta ja lasketaan mahdolliselle investoinnille takaisinmaksuaika. 
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2 KOTKAMILLS OY 

Kotkamills on Suomalainen metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotantolaitos sijaitsee Kotkan 

keskustassa. Tehtaan historia on saanut alkunsa vuonna 1872, kun Hans Gutzeit perusti 

sahan nykyiselle tehdasalueelle. Vuonna 1907 tehdasalueelle tuli sahan lisäksi toimimaan 

sulfaattisellutehdas, vuonna 1953 paperitehdas ja vuonna 1980 impregnointilaitos. 

Kombivoimalaitos perustettiin vuonna 1993. Vuonna 1998 tehtaat siirtyivät 

Stora Enso Oyj:n omistukseen, jolloin se tunnettiin Stora Enson Kotkan tehtaina. Vuonna 

2010 Stora Enso myi tehtaan OpenGate Capital nimiselle sijoitusyhtiölle ja samalla 

perustettiin Kotkamills. Vuonna 2015 tehtaat vaihtoivat taas omistajaa ja tällöin uudeksi 

omistajaksi tuli MB Rahastot. Kotkamills myi impregnointiliiketoimintansa Dongwha 

Enterprice Co:lle vuonna 2017. 

Tällä hetkellä Kotkamills tuottaa sahatavaraa, laminaattipaperia, 

kuluttajapakkauskartonkia ja muovitonta kuppikartonkia. Tehdasintegraatin voimalaitos 

tuottaa kaukolämpöä Kotkan Energialle. Tehdasalueella toimii myös Donghwa Finland 

Oy:n impregnointilaitos. Kotkamills on Kotkassa merkittävä työllistäjä ja se työllistää 

tällä hetkellä 550 henkeä. Kuvassa 2.1 on havainnollistettu tehtaan raaka-ainevirrat ja 

tehtaan pyrkimys mahdollisimman hyvään kiertotalouteen.

 

Kuva 2.1 Tehdasintegraatin raaka-ainevirrat (Kotkamills. 2020) 
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Tehdasintegraatilla pyritään käyttämään sahalle saapuva puutavara mahdollisimman 

täydellisesti. Kartonkikoneella tuotettu kartonki voidaan kierrättää ja käyttää hyödyksi 

Absorbex-laminaattipaperin valmistuksessa. 
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3 TOIMINTOJEN KUVAUKSET 

Kotkamillsin toiminnot on jaettu kolmen eri yhtiön alle. Kotkamills Wood Oy käsittää 

sahaliiketoiminnan. Kotkamills Oy käsittää kartonkiliiketoiminnan ja tehtaalla sen alle 

kuuluu kartonkikone 2 ja CTMP-laitos. Kotkamills Absorbex Oy käsittää 

laminaattipaperiliiketoiminnan ja sille kuuluu tehtaalla paperikone 1, RCF-laitos, 

sellutehdas ja voimalaitos. 

3.1 Saha 

Saha toimii Kotkamills Wood Oy liiketoimintojen alla. Sahalla tuotetaan korkealaatuista 

sahatavaraa. Saha käyttää raaka-aineena lähes täysin Suomesta hankittua puuta, vuonna 

2018 hankitusta 1.5 miljoonasta kuutioista 94 % oli kotimaista. (Kotkamills. 2018). Sahan 

tuotantokapasiteetti on n. 210000 m3 vuodessa. 

Puuta kuljetetaan sahalle junilla ja kuorma-autoilla vastaanottoasemalle, jossa ne 

puretaan varastoihin odottamaan käsittelyä. Saapuva puu tarvittaessa sulatetaan höyryllä 

tai kuumalla vedellä. Sulattamisen jälkeen se kuoritaan ja sahataan. Sahauksesta 

sivutuotteena syntyvä hake ja sahanpuru kerätään talteen, jonka jälkeen ne kuljetetaan 

varastoitavaksi, ennen kuin ne käytetään sellun ja kemikuumahierteen valmistuksessa. 

Kuorimolla puun kuori kerätään talteen ja käytetään energiantuotannossa. (Vakkilainen, 

Kivistö. 2017. 43) 

3.2 CTMP-laitos 

Tehtaan CTMP-laitoksella valmistetaan ditioniittivalkaistua kemikuumahierrettä 

kartonkikoneen käyttöön. Kemikuumahierre valmistetaan hakkeesta, jota saadaan tehtaan 

sahalta tai ostohakkeena. Hakkeesta poistetaan epäpuhtaudet, jonka jälkeen se 

kyllästetään kemikaaleilla ja lämmitetään 70-170 asteen lämpötilaan. Keitossa voidaan 

käyttää kemikaalina natriumhydroksidia, natriumsulfidia tai vetyperoksidia. Keiton 

tarkoituksena on pehmittää kuituja ennen niiden hiertämistä hiertämöllä. Hierrin koostuu 
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kahdesta pyörivästä levystä, joiden väliin hake ohjataan. Hake hajoaa kuiduiksi levyjen 

välissä kitkan avulla. (Vakkilainen, Kivistö. 2017. s.76-77) 

3.3 RCF-laitos 

Tehtaan RCF-laitoksella, eli kierrätyskuitulaitoksella pahvijätteestä valmistetaan 

kierrätyskuitumassaa. Tätä kierrätyskuitumassaa käytetään paperikoneella Absorbex-

laminaattipaperin valmistuksessa. 

RCF-laitokselle saapuu paalattua pahvijätettä rekoilla. Rekat puretaan paalivarastoon, 

josta paalit siirretään kuljetusliinalle ja siitä pulpperiin. Pulpperissa pahvijäte hajoitetaan 

takaisin kuiduiksi pulpperoimalla. Tästä kierrätyskuitumassasta seulotaan epäpuhtaudet 

pois ja jäljelle jää ainoastaan akseptikuitu. Puhdas kuitu pumpataan lisämassasäiliön 

kautta paperikoneelle. 

3.4 Sellutehdas ja haihduttamo 

Kotkamillsin sellutehtaalla valmistetaan valkaisematonta sahanpurusellua, jota käytetään 

paperikoneella Absorbex-laminaattipaperin valmistuksessa. Tehtaan selluntuotanto 

käytetään kokonaisuudessaan tehtaan paperikoneella eikä sitä myydä muualle. 

Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 175000 t/a ja raaka-aineena käytetään havupuun 

sahanpurua. Käytetystä sahanpurusta 10 % on peräisin tehtaan sahalta ja loput on hankittu 

pääosin Etelä-Suomessa sijaitsevilta sahoilta. 

Sellutehdas voidaan jakaa kahteen osaan, kuitulinjaan ja talteenottolinjaan. Kuitulinjalla 

tapahtuu itse sellun valmistus ja talteenottolinjalla mustalipeän poltto, keittokemikaalien 

talteenotto ja regenerointi. Tässä kappaleessa esitellään kuitulinjan toiminta, 

talteenottolinja esitellään myöhemmin. 

 Sellun valmistus alkaa sahanpurun kuljettamisesta raaka-ainekentältä keittämölle 

hihnakuljettimilla. Keittimissä sahanpuru ja keittokemikaalit sekoitetaan ja lämmitetään 

haluttuun lämpötilaan. Sahanpuru aluksi esihöyrytetään, joka nostaa lämpötilan 100–
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120 °C asteeseen ja samalla poistaa ilmaa keittimestä. Lopullinen keittolämpötila on 

yleensä välillä 150–170 °C. Keittokemikaalina käytetään valkolipeää, joka koostuu 

natriumhydroksidista ja natriumsulfidista. Keittokemikaalit ja lämpö liuottavat 

sahanpurusta ligniiniä irti. Ligniini on puun ainesosa, joka sitoo puukuidut toisiinsa. 

Keittimestä massan, keittokemikaalien ja ligniinin seos siirretään pesuriin, jossa massasta 

erotetaan keittokemikaalit ja ligniini. Pesemiseen käytettään lämmintä vettä, jonka 

lämpötila on yleensä alle 80 °C. Keittokemikaalien ja ligniinin muodostamaa seosta 

kutsutaan mustalipeäksi. Sellun peseminen tapahtuu yleensä useassa vaiheessa vastavirta 

periaatteella, jossa puhdas pesuvesi ja pesemätön sellu tulevat pesuriin vastakkaisista 

päistä. Pesun jälkeen puhtaasta sellusta seulotaan epäpuhtaudet pois. Mustalipeän ja 

pesuveden sekoitus pumpataan haihduttamolle. Puhdasta sellua ei kuivata vaan se 

pumpataan suoraan pumppumassana paperikoneen käytettäväksi. (Vakkilainen, Kivistö. 

2017. 47, 53-61) 

Tehtaan keittiminä ovat Bauer MD purukeittimet. Purukeittimet ovat mekaanisia 

keittimiä, jotka ovat 45° kulmassa. Keittimien sisällä on mekaaninen kolakuljetin, joka 

kuljettaa purua keittimessä kierroksen, jonka jälkeen se siirtää lipeisen purun 

jälkikeittimeen. Jälkikeittimiä on molemmilla kuitulinjoilla 2. Puru viipyy keittimessä 

aluksi 10 minuuttia, jonka aikana lipeä imeytyy siihen ja sen jälkeen se siirtyy 

jälkikeittimiin, joissa varsinainen keitto tapahtuu. Toisen jälkikeittimen jälkeen massa 

pusketaan puskusäiliöön. Keittolinjalla massan läpimenoaika on noin 1 tunti. 

Kuitulinjojen yhteydessä on juuri modernisoitu DD-pesulinja, jolla on kaksi DD-pesuria. 

DD-pesurissa massa syötetään puskusäiliöstä pesurin syöttölokeroon, josta se 

annostellaan pesurin rummun pesulokeroihin. Rummun pyöriessä sen yläpuolelta 

suihkutetaan pesunestettä massakakun päälle pesten siitä mustalipeää irti. Pesuneste 

imetään rummun lävitse. Pesuneste ja massa kulkevat vastakkaisiin suuntiin, eli 

viimeisessä pesuvaiheessa pesuneste on vettä ja massa on puhtainta, kun taas 

ensimmäisessä pesuvaiheessa massa on likaisinta ja pesuneste on veden ja mustalipeän 

sekoitusta. Pesutulosta ilmaistaan pestyn massan johtokyvyllä. 
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Haihduttamolla mustalipeästä haihdutetaan vettä pois, jotta sen kuiva-ainepitoisuus 

saadaan halutulle tasolle. Haihduttamolle menevän mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on 

noin 15 % ja haihduttamolta poistuvan noin 85 %. Haihduttamo koostuu useista 

haihduttimista, joissa kuiva-ainepitoisuus kasvaa vaiheittain. Yleensä haihduttimet 

toimivat vastavirtaperiaatteella, eli mustalipeä ja höyry kulkevat vastakkaisiin suuntiin. 

Haihduttamolta mustalipeä varastoidaan paineistetuissa varastosäiliössä yleensä noin 

140 °C lämpötilassa. Varastosäiliöstä mustalipeä pumpataan soodakattilalle 

poltettavaksi. (Vakkilainen, Kivistö. 2017. 68)  

Kotkamillsin haihduttamoprojekti valmistuu syksyllä 2021. Tuolloin tarkoituksena on 

ottaa käyttöön uusi MVR-haihduttamo ja etanolilaitos. Haihduttamoprojektilla pyritään 

höyrynsäästöön. Haihduttamo ostetaan palveluna Advenilta. 

3.5 Paperikone 1 

Paperikone 1, eli PK1, on tehtaan ainut paperikone ja se kuuluu Kotkamills Absorbex Oy 

liiketoimintoihin. PK1 tuottaa mallinimellä Absorbex kulkevaa laminaattipaperia, jota 

kutsutaan myös voimapaperiksi. Absorbex-laminaattipaperista valmistetaan erinäisiä 

laminoituja pinnoituslevyjä useisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi pöytälevyiksi. 

Paperikone käyttää raaka-aineena tehtaan sellutehtaalla valmistettua sellua ja RCF-

laitokselta tuotettua kierrätyskuitumassaa. PK1:n tuotantokapasiteetti on 165000 t/a, 

viiraleveys 5800 mm ja suunnittelunopeus 600 m/min. Laminaattipaperin neliöpaino on 

välillä 80-350 g/m2. Paperikone 1 on Beloitin, Valmetin, Ahlströmin ja Vaahdon 

valmistama. Paperikone 1 on käynnistynyt vuonna 1953 ja se on viimeisen kerran 

uudelleenrakennettu vuonna 2001. 

Paperikoneessa perälaatikosta levitetään viiralle tasainen kerros massan ja veden seosta. 

Viiralle levitettyä massaa kutsutaan rainaksi. Viiraosalla rainasta poistetaan vettä 

mahdollisimman paljon. Vesi poistuu valumalla viiran lävitse tai imemällä se viiran 

lävitse alipaineen avulla imulaatikoissa ja imusylintereissä. Viiraosan jälkeen paperiraina 

kulkee puristinosalle, jossa se kulkee päällekkäisten puristintelojen lävitse. 
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Puristintelojen ympärillä kulkee puristinhuovat, joiden kanssa paperi on kosketuksessa. 

Puristuessaan nipissä rainasta poistuu vettä puristinhuopaan. Puristimen jälkeen raina 

kulkee kuivausosalle, jossa siitä poistetaan lämmöllä loput vedestä. Kuivaus tapahtuu 

kuivatussylintereillä, joihin johdetaan voimalaitoksella tuotettua matalapaineista 5 MPa 

höyryä. Raina kulkee kosketuksessa kuivatussylintereihin vuorotellen ylä- ja alapuolelta. 

Höyry lauhtuu kuivatussylinterien sisällä luovuttaen lämpöenergiaa paperiradassa 

olevaan veteen. Vesi höyrystyy ja poistuu paperiradasta. Lauhde poistuu sylintereistä 

sifonien kautta lauhdesäiliöön. Kuivausosa on paperikoneen suurin lämmönkuluttaja ja 

sen osuus on 90 % koko paperikoneen lämmönkulutuksesta. (Vakkilainen, Kivistö. 2017. 

84) Kuivatusosan keskellä on välipuristin ja kuivatusosan lopussa konekalanteri. 

Kalanterin jälkeen paperirata kiinnirullataan pope-rullaimella väliaikaisesti isolle 

konerullalle tambuuritelan ympärille. Valmistuttuaan konerulla siirretään erilliselle 

pituusleikkurille. Pituusleikkurilla konerulla leikataan asiakkaiden haluamiin mittoihin. 

Pituusleikkurin jälkeen rullat kulkevat pakkaamoon, jossa ne pakataan ja lähetetään 

asiakkaalle. 

3.6 Kartonkikone 2 

Kartonkikone 2 eli KK2 on rakennettu vuonna 2016 entisen aikakausilehtipaperia 

valmistaneen paperikone 2 tilalle. Kartonkiliiketoiminta kuluu Kotkamills Oy:n 

alaisuuteen. Kartonkikoneella valmistetaan kierrätettävää kuluttajapakkauskartonkia 

elintarvikepakkauksiin esimerkiksi hampurilaisrasioiksi. Kartonkikoneella valmistetaan 

myös täysin kierrätettävää muovitonta kuppikartonkia. Kartonkikone 2 on Valmetin 

toimittama ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 400000 t, viiraleveys 5.500 mm ja 

nopeus 550 m/min. Kartonkikoneella tuotetun kartongin neliöpaino on keskimäärin 

välillä 150-400 g/m2. (Valmet) 

Kartonkikone käyttää CTMP-laitokselta saatavaa massaa ja ostosellua kartongin raaka-

aineina. Toiminnaltaan kartonkikone vastaa paperikonetta, eroavaisuuksia on 

rainanmuodostuksessa ja päällystyksessä. Kartonkikoneessa runko-, tausta- ja 

pintakerrokset levitetään omista perälaatikoistaan erillisiksi rainoiksi, jonka jälkeen 
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kerrokset liitetään yhteen. Yhteen liitetty raina kulkee puristinosalla kolmen puristimen 

läpi, jonka jälkeen se siirtyy kuivatusosalle. Kuivatusosan jälkeen rata kulkee 

päällystysosalle, jossa kartonkiin voidaan tuoda useita eri päällystyskerroksia useilla eri 

päällystysasemilla. Päällystysosalla olevilla leijukuivaimilla rataa kuivataan puhaltamalla 

siihen kuumaa ilmaa, jota tuotetaan maakaasua polttamalla. Kuivatusosan keskellä on 

välikalanteri ja lopussa ennen poperullainta on mattakalanteri. Mattakalanterin jälkeen 

kartonkirata rullataan tambuurille. Tambuuri siirretään pituusleikkurille ja siitä 

asiakasrullat siirtyvät pakkaamoon.  
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4 VOIMALAITOS 

Tässä kappaleessa esitellään integraatilla sijaitseva voimalaitos, sen pääkomponenttien 

toiminta ja energiantuotannontunnuslukuja. Kotkamillsin voimalaitoksella käytetään 

energiatuotannossa soodakattilaa ja kombivoimalaitosta. Näillä tuotetaan sähköä, 

prosessihöyryä, kuumaa vettä tehtaan tarpeisiin, ja kaukolämpöä Kotkan Energialle. 

Kotkamills on täysin energiaomavarainen. 

4.1 Soodakattila 

Soodakattila käyttää polttoaineena mustalipeää, jota muodostuu sellunvalmistuksessa. 

mustalipeällä tarkoitetaan lipeän ja sellunkeitosta siihen irronneiden aineiden 

muodostamaa seosta, jota värinsä mukaan kutsutaan mustalipeäksi. Soodakattilan 

päätarkoitukset on sellunkeitossa käytettävien kemikaalien talteenotto ja mustalipeässä 

olevan orgaanisenaineen polttaminen energiantuottamiseksi. Kattilaan menevä 

mustalipeä saadaan haihduttamolta. Poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on noin 

80 %. 

4.1.1 Soodakattilan toiminta 

Varastosäiliöstä pumpattava mustalipeä suihkutetaan soodakattilaan sen kyljissä olevista 

suuttimista, jotka rikkovat mustalipeäsuihkun pisaroiksi. Matkalla soodakattilan pohjalle 

pisarat kuivuvat, pyrolysoituvat ja tässä yhteydessä haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

palavat. Soodakattilan pohjalla on keko, joka koostuu koksista ja palamattomista 

yhdisteistä. Koksi palaa keon yläosassa. Pelkistymisalueeksi kutsutussa keon alaosassa 

tapahtuu rikin reduktio, jossa natriumsulfaatti pelkistyy natriumsulfidiksi. Reduktion 

tehokkuutta voidaan ilmaista reduktioasteella, joka kertoo, että kuinka suuri osa 

natriumsulfaatista on pelkistynyt natriumsulfidiksi. Soodakattilassa osasta 

natriumyhdisteitä muodostuu natriumkarbonaattia. Keon pohjalta poistetaan 

sulakourujen kautta kemikaalisulaa, joka koostuu pääasiassa natriumsulfidista, 

natriumsulfaatista ja natriumkarbonaatista.  Tämä sula johdetaan liuotusaltaaseen, jossa 
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se liuotetaan laihavalkolipeän kanssa. Tästä syntyvää seosta kutsutaan viherlipeäksi. 

Viherlipeä pumpataan kaustisointilaitokselle, jossa se muutetaan takaisin valkolipeäksi. 

Palamisilma syötetään tulipesään kolmessa vaiheessa primääri-, sekundaari- ja 

tertiäärivaiheissa. Primäärivaiheen palamisilma syötetään keon alaosaan, jossa sen määrä 

on oltava tarpeeksi suuri sopivan kekolämpötilan ylläpitämiseksi, mutta liiallinen 

palamisilmamäärä heikentää reduktiota. Sekundaarivaiheen ilmaa syötetään keon 

yläosiin ja tertiäärivaiheen palamisilmaa lipeäruiskujen yläpuolella. Sekundaari- ja 

tertiaarivaiheessa syötettävä palamisilma mahdollistaa täydellisen palamisen keon 

yläpuolella hapetusvyöhykkeellä. 

4.1.2 Soodakattilan vesi-höyrykierto 

Soodakattilan vesi-höyrykierto alkaa syöttövesisäiliöstä. Syöttövesisäiliö tarkoituksena 

on toimia vesivarastona, jotta kattilaan menevää vettä olisi kokoaika käytössä. Lisäksi 

syöttövesisäiliössä poistetaan veteen liuennutta happea ja hiilidioksidia, jotka 

aiheuttaisivat korroosiota kattilassa. (Vakkilainen 2005, 7-10) 

Syöttövesisäiliöstä syöttövesi kulkee ekonomaiseriin. Ekonomaiserilla tarkoitetaan 

syöttöveden esilämmitintä ja se sijaitsee pidemmällä savukaasukanavassa, jossa 

savukaasut ovat ehtineet jo jäähtyä. Syöttövesi esilämmitetään hieman alle 

kiehumispisteen. Ekonomaiseri on yleensä rakenteeltaan vastavirtalämmönvaihdin, jossa 

kuumat savukaasut ja kylmä syöttövesi tulevat lämmönvaihtimeen vastakkaisista 

suunnista. (Vakkilainen 2005, 6-2) 

Ekonomaiserilta esilämmitetty syöttövesi pumpataan kattilan yläosissa sijaitsevaan 

lieriöön. Lieriö yhdistää höyrystinputkistot silmukoiksi. Silmukat koostuvat laskuputkista 

ja nousuputkista. Laskuputket kulkevat kattilan ulkopuolella alas kattilan pohjalle. 

Nousuputket ja höyrystimet kulkevat kattilan sisäpuolella. Tiheämpi kylmävesi kulkee 

lieriöstä laskuputkia pitkin alas, josta se alkaa lämmetessään höyrystyä ja tämä veden ja 

vesihöyryn seos alkaa nousta höyrystimiin ja lopulta nousuputkistoja pitkin ylös takaisin 

lieriössä sijaitseviin syklonierottimiin, joista kylläinen höyry poistuu pisaranerottimien 
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kautta tulistimille ja vesi jää lieriöön. Vesi kiertää silmukassa nousu- ja laskuputkistojen 

lämpötilaeron avulla, kylläinen vesi on tiheämpää, kuin lämmennyt höyrykuplia sisältävä 

vesi. Veden kiertäminen ei tarvitse erillisiä pumppuja. Tätä kutsutaan luonnonkierroksi. 

Lieriöstä poistetaan höyryä ulospuhalluksena, jonka tarkoituksena on poistaa 

epäpuhtauksia kattilavedestä. (Vakkilainen 2005, 6-5,7-13) 

Tulistimissa lieriöltä tuleva kylläinen höyry tulistetaan, eli sen lämpötilaa nostetaan 

ilman, että paine kasvaa samalla. Tulistimet sijaitsevat kattilan yläosissa tai takakierron 

alussa, jossa savukaasujen lämpötila on korkeimmillaan. Tulistus tehdään usein asteittain 

muutamissa eri tulistimissa. Tulistetun höyryn lämpötilaa voidaan säätää ruiskuttamalla 

vettä tulistimien välissä olevalle höyrylinjalle. Tulistimista tulistettu höyry menee 

höyrylinjaa pitkin turbiinille. (Vakkilainen 2005, 6-2, 6-3) 

Luvoissa, eli palamisilmanesilämmittimissä käytetään höyryä, joka lauhtuessaan 

luovuttaa lämpöä ilmalle. Höyry kulkee putkien sisällä ja palamisilma niiden lomitse. 

Lauhde poistetaan esilämmittimen pohjasta. (Vakkilainen 2005, 7-18). Kuvassa 3.1 on 

esitetty poikkileikkaus nykyaikaisesta yksilieriöisestä soodakattilasta. Kuvassa on 

nähtävissä lämmönsiirtopinnat ja palamisilmakanavat. 

 

Kuva 4.1 Poikkileikkaus modernista soodakattilasta (Vakkilainen 2005, 2-5) 
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Kotkamillsin soodakattila CE2 on Combustion Engineeringinin valmistama ja se on 

vuodelta 1952. Alkuperäisessä kunnossa soodakattila toimi kahdella lieriöllä, mutta 

uudistetussa versioissa on yksi lieriö. Soodakattila on mitoitettu 8.4 MPa paineelle. 

4.2 Kombivoimalaitos 

Kombivoimalaitoksella tuotetaan sähköä ja prosessihöyryä tehtaan tarpeisiin. Lisäksi 

kombikattilalla tuotetaan kaukolämpöä. Kombivoimalaitos voidaan jakaa kahteen eri 

toimintoon, kaasuturbiiniin ja lämmöntalteenottokattilaan. Kaasuturbiinin generaattorilla 

tuotetaan sähköä ja lämmöntalteenottokattilassa höyryä. 

4.2.1 Kaasuturbiini 

Kombivoimalaitoksen toiminta perustuu Brayton-prosessiin, eli kaasuturbiiniprosessiin. 

Kaasuturbiini voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa ilma menee 

kompressorin kautta polttokammioon. Kompressori nostaa palamisilman painetta ja 

lämpötilaa puristamalla sitä. Kompressori tarvitsee energiaa toimiakseen. Kompressorin 

jälkeen paineistettu palamisilma menee polttokammioon. Polttokammio on 

kaasuturbiiniprosessin toinen vaihe. Polttokammioon tuodaan polttoainetta, joka palaa 

palamisilman kanssa. Kolmannessa vaiheessa polttokammiosta poistuvat kuumat 

savukaasut kulkevat turbiiniin, jossa ne laajenevat ja jäähtyvät luovuttaen energiaa 

turbiiniin. Savukaasujen tekemä työ välittyy turbiinista akselia pitkin kompressorille ja 

generaattorille. Savukaasujen mukana poistuu vielä turbiininkin jälkeen suuri määrä 

energiaa kuumien savukaasujen mukana. (Basharat. 2017). Kotkamillsin kaasuturbiini on 

European Gas Turbinen valmistama. 

4.2.2 Lämmöntalteenottokattila 

Lämmöntalteenottokattila on viimeinen osa kombivoimaprosessia. Kombi-, eli 

lämmöntalteenottokattilassa kuumista savukaasuista saatu lämpö käytetään veden 
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höyrystämiseen. Savukaasut kulkevat ekonomaiserin, höyrystimen ja tulistimen ohi 

luovuttaen lämpöenergiaa lämmönsiirtopintojen kautta. Voimalaitoksen komponentit 

toimivat samalla tavalla, kuin soodakattilassakin. Ekonomaiserissa syöttövesisäiliöltä 

tuleva syöttövesi esilämmitetään, ennen sen saapumista lieriöön. Lieriöstä vesi menee 

höyrystimeen. Höyrystimellä esilämmitetty syöttövesi höyrystetään ja tuorehöyry 

poistetaan höyrynerottimien kautta tulistimille. Tulistimissa tuorehöyry tulistetaan, jonka 

jälkeen se ohjataan joko tehtaan prosesseihin tai höyryturbiiniin. 

Lämmöntalteenottokattila voi tuottaa höyryä usealla eri painetasolla. Jokaiselle 

painetasolle on omat vesihöyrykierrot, eli omat lieriöt, ekonomaiserit, höyrystimet ja 

tulistimet. Kattilassa voi olla myös oma kierto pelkästään veden kuumentamiselle. 

Lämmöntalteenottokattila on mahdollista varustaa lisäpolttimilla, joiden avulla voidaan 

kasvattaa savukaasujen lämpötilaa kaasuturbiinin jälkeen. Lisäpolttimet mahdollistavat 

myös höyryntuotannon ilman kaasuturbiinin käyttöä, eli ns. raitisilmapolton. Kuvassa 4.2 

on esitetty yhdellä painetasolla toimivan lisäpoltolla varustetun kombivoimalaitoksen 

prosessikaavio. 

 

Kuva 4.2 Lisäpoltolla varustettu kombivoimalaitos 

 

Kotkamillsin kombikattila toimii kahdella painetasolla. Korkeapainepiiri tuottaa 

korkeapainehöyryä painetasolla 8.4 MPa. Matalapainepiiri taas tuottaa 
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matalapainehöyryä painetasolla 0.5 MPa. Kombikattilassa on kolme maakaasulla 

toimivaa poltinryhmää, joiden avulla voidaan lisätä kombikattilan höyryntuotantoa tai 

ajaa sitä raitisilmapoltolla. 

Kuvassa 4.3 on esitettynä Kotkamillsin kombikattila. Kuvassa näkyy kattilan 

korkeapainepiiri, matalapainepiiri, kaukolämpöpiiri ja glykolipiiri. Korkeapainepiiri on 

kuvassa punaisella, matalapaine oranssilla, kaukolämpöpiiri vihreällä ja glykolipiiri 

sinisellä. 

 

Kuva 4.3 Kotkamillsin kombikattila 

4.3 Höyryturbiini 

Voimalaitoksen vastapainehöyryturbiinilla tuotetaan osa tehtaan sähköenergiasta ja 

tehtaan prosessihöyrystä. Vastapaineturbiinista poistuva höyry käytetään tehtaalla 

prosessihöyrynä ja tämän takia vastapaineturbiinin poistopaine ei ole yhtä matala, kuin 

lauhdeturbiinin. Voimalaitoksen höyryturbiini on ABB:n valmistava. 
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Turbiini saa höyryn 8.4 MPa:n höyrytukista, johon höyry tulee soodakattilasta ja 

kombikattilan korkeapainepiiristä. Höyry kulkee turbiinin lävitse samalla jäähtyen ja 

laajentuen 0.5 MPa paineeseen. Turbiinista poistuva höyry ohjataan 0.5 MPa:n 

höyrytukkiin. 0.5 MPa höyrytukista höyry jaetaan tehtaalle prosessihöyryksi. Turbiinissa 

on väliottoja, joista otetaan 1.2 MPa:n paineista höyryä. Tämä keskipainehöyry jaetaan 

oman 1.2 MPa höyrytukin kautta tehtaan muille osastoille. 

Tarvittaessa kattiloilta tuleva tuorehöyry voidaan ohjata myös höyryturbiinin ohitse. 

Tällöin tuorehöyry ajetaan reduktioaseman kautta. Reduktiolinjoilla höyry johdetaan 

reduktioventtiilin, eli paineenalennusventtiilin lävitse. Reduktiolinjassa höyryyn 

ruiskutetaan myös jäähdytysvettä. Reduktiolinja 1 alentaa 8.4 MPa höyryn 0.5 MPa 

paineeseen ja reduktiolinja 2 paineeseen 1.2 MPa. Lisäksi reduktiolinja 3:lla saadaan 0.3 

MPa höyryä. Reduktiolinjoilla mahdollistetaan höyryn käyttö tehtaalla myös 

höyryturbiinin ollessa pois käytöstä. 



26 

 

5 KAUKOLÄMPÖ 

Kaukolämpö on Suomessa yleisesti käytetty kaupunkien ja laajempien alueiden 

lämmitykseen käytetty lämmitysmuoto. Kaukolämpöä tuotetaan kaukolämpöverkkoon 

yleensä yhdellä lämmöntuotantolaitoksella, joka voi olla erikseen lämmöntuotantoon 

tarkoitettu laitos tai lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos, eli CHP-laitos. Lisäksi 

kaukolämpöä voidaan tuottaa kaukolämpöverkkoon pienemmillä 

lämmöntuotantolaitoksilla, joita voidaan käyttää tarvittaessa. Kaukolämmitys on 

asiakkaalle toimintavarma ja luotettava lämmitysmuoto. (Mäkelä, Tuunanen. 2015) 

Kaukolämpö siirretään lämmitettäville kohteille kaukolämpöverkkoa pitkin. Kuuma 

kaukolämpövesi pumpataan kaukolämpöverkkoon lämmöntuotantolaitokselta. 

Kaukolämpöverkko voi olla pituudeltaan useita kilometrejä ja kattaa kokonaisia 

kaupunkeja. Asiakkaat ottavat tarvitsemansa lämpöenergia kaukolämpöverkosta oman 

lämmönjakokeskuksen kautta. Lämmönjakokeskuksessa kaukolämpöverkosta siirretään 

lämpöenergiaa asiakkaan lämmitysverkkoon kaukolämmönvaihtimen kautta. 

Pääsääntöisesti lämpimälle käyttövedelle ja tilojen lämmitysvedelle on omat 

lämmönvaihtimet. (Mäkelä, Tuunanen. 2015) 

Lämmöntuotantolaitokselta kaukolämpöverkkoon pumpattavan kuuman 

kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee vuodenajan ja ulkolämpötilan mukaan. Talvella 

kaukolämpöveden menolämpötila voi olla korkeintaan 120 °C, kun kesällä tämä 

menolämpötila voi olla matalampi, noin 75 °C. Asiakkaan lämmönjakohuoneesta takaisin 

kaukolämpöverkkoon palaavan kaukolämpöveden paluulämpötila on yleensä välillä 

45 °C–25 °C. Teollisuudessa käytettävät prosessivesien lämpötilat voivat olla 

korkeampia, kuin kotitalouksilla, joten siellä kaukolämpöveden lämpötila voi myös olla 

korkeampi, kuin kotitalouksilla. (Mäkelä, Tuunanen. 2015) 

Lämmönsiirtoaine asiakkaan lämmitysverkossa on yleensä vesi, mutta joissain 

tapauksissa voidaan käyttää muitakin kiertoaineita. Toinen yleisesti käytössä oleva 

kiertoaine on glykoli tai glykolin ja veden sekoitus. Glykolivesi seoksen jäätymispiste 
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laskee veden jäätymispistettä alemmaksi ja samalla kiehumispiste nousee veden 

kiehumispistettä korkeammaksi. Glykoliveden ominaisuudet on otettava huomioon 

lämmönsiirtimien mitoituksessa. (Energiateollisuus. 2013) 

 

  



28 

 

6 LÄMMÖNSIIRTO 

Lämmönsiirrolla tarkoitetaan kahden eri lämpötilatasoilla olevan kappaleen välillä 

tapahtuvaa lämpöenergian siirtymistä. Lämpöenergia siirtyy aina korkeammasta 

lämpötilasta matalampaan lämpötilaan. Korkeammassa lämpötilassa oleva kappale 

luovuttaa lämpöenergiaa matalamman lämpötilan kappaleeseen niin paljon, että 

kappaleet saavuttavat lämpötilatasapainon, eli tilan, jossa molempien kappaleiden 

lämpötila on yhtä suuri. Lämmönsiirtoa kappaleiden välillä tapahtuu kolmella eri tavalla, 

eli konduktiolla, konvektiolla tai säteilemällä. (Vepsäläinen, Pitkänen, Hyppänen. 2012). 

Säteilylämmönsiirto on kaukolämpöverkostossa häviävän pientä verrattuna konduktioon 

ja konvektioon. 

6.1 Konduktio 

Konduktio tarkoittaa johtumista. Johtumisessa lämpö siirtyy kappaleen tai paikallaan 

olevan fluidin lävitse korkeammasta lämpötilasta kylmempään. Johtumista kuvataan 

lämmönjohtuvuudella k, jonka yksikkö on [kJ/mK]. Lämmönjohtuvuus on yksilöllinen 

eri materiaaleille, eristeinä käytetyillä materiaaleilla on matala lämmönjohtuvuus, kun 

taas lämmönsiirtimissä käytetään materiaaleja, joilla on korkea lämmönjohtuvuus. 

Johtumalla tapahtuva lämmönsiirto voidaan laskea Fourierin lailla (1). (Vepsäläinen, 

Pitkänen, Hyppänen. 2012) 

𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
   (1)

  

  missä k Lämmönjohtuvuus [kJ/mK] 

   A Lämmönsiirtopinta-ala [m2] 

   dT/dx Lämpötilagradientti [K/m] 

Yhtälöä 1 muokkaamalla se saadaan käytettävämpään muotoon 2. 
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𝑞 =
𝐴𝑘

𝐿
(𝑇1 − 𝑇2)  (2)

     

missä L Etäisyys [m] 

   T1 Lämpötila pisteessä 1 [K] 

   T2 Lämpötila pisteessä 2 [K] 

 

   

6.2 Konvektio 

Konvektiolla tarkoitetaan lämmönsiirtoa, jossa lämpöä siirtyy virtaavan fluidin kautta. 

Konvektio voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, vapaaseen ja pakotettuun konvektioon. 

Vapaassa konvektiossa virtaus aiheutuu lämpötilaeroista aiheutuvista tiheyseroista. 

Pakotetussa konvektiossa virtaus luodaan pumpulla tai puhaltimella. Kiehuminen ja 

lauhtuminen ovat konvektion erikoistapauksia. Konvektiolla tapahtuvaa lämmönsiirtoa 

voidaan laskea Newtonin konvektiolailla (3). (Vepsäläinen, Pitkänen, Hyppänen. 2012) 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞)  (3) 

  missä h konvektiokerroin [W/Km2] 

   A Lämmönsiirtopinta-ala [m2] 

   Ts Pinnan lämpötila [K] 

   T∞ Fluidin lämpötila [K] 
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6.3 Lämmönvaihdin 

Lämmönsiirto fluidien välillä tapahtuu lämmönsiirtimissä. Lämmönsiirtimissä kaksi eri 

lämpötilatasolla olevaa fluidia on erotettu toisistaan seinämällä. Lämmönsiirtimet 

voidaan jakaa kahteen ryhmään, rekuperatiivisiin lämmönvaihtimiin ja regeneratiivisiin 

lämmönvaihtimiin. (Vepsäläinen, Pitkänen, Hyppänen. 2012) 

6.3.1 Regeneratiivinen lämmönvaihdin 

Regeneratiivisessa lämmönvaihtimessa kuuma ja kylmä virtaus ovat erotettu toisistaan 

pyörivällä lämmönsiirtopinnalla. Lämmönsiirtopintaan varastoidaan lämpöenergiaa 

kuumasta fluidista ja se luovutetaan kylmempään fluidiin. Rekuperaattoreissa virtaukset 

voivat päästä kosketuksiin keskenään ja samalla sekoittumaan. Rekuperatiivisia 

lämmönvaihtimia käytetään esimerkiksi ilmastointikoneissa. 

6.3.2 Rekuperatiivinen lämmönvaihdin 

Rekuperatiivisissä lämmönvaihtimissa lämmönsiirto tapahtuu kiinteän 

lämmönsiirtopinnan kautta, joka ei sisällä liikkuvia osia. Kylmä ja kuuma virtaus ovat 

erotettu pääsääntöisesti toisistaan niin, että ne eivät pääse sekoittumaan keskenään. 

Tämän ansioista virtaukset voivat olla eri faaseissa.  

Lämmönvaihtimet voidaan rakentaa toimimaan kolmella eri virtaustavalla. Kylmä ja 

kuuma virtaus voivat kulkea samansuuntaisesti tai erisuuntaisesti. Samansuuntaisesti 

virtaavia lämmönvaihtimia kutsutaan myötävirtalämmönvaihtimiksi ja erisuuntaan 

virtaavia vastavirtalämmönsiirtimiksi. On olemassa myös ristivirtauslämmönvaihtimia, 

joissa virtaukset kulkevat poikittain toisiinsa nähden. (Vepsäläinen, Pitkänen, Hyppänen. 

2012) 

Lämmönvaihtimia on rakenteeltaan erilaisia. Kaksoisputkilämmönsiirtimet koostuvat 

yksinkertaisuudessaan kahdesta sisäkkäisestä putkesta, joissa eri virtaukset kulkevat. 

Kaksoisputkilämmönvaihdin voi olla vastavirta tai myötävirta periaatteella toimiva. 
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 Ristivirtalämmönvaihdin koostuu putkista ja niiden kanssa poikittain kulkevasta 

virtauksesta. Putkien ulkopuoli voi olla rivoitettu tai rivoittamaton. Rivoitetussa 

versioissa putkiston ulkopuolella kulkeva virtaus ei pääse sekoittumaan, kun taas 

rivoittamattomassa versioissa se pääsee. 

Vaippa ja putki lämmönsiirtimet koostuvat säiliöstä, vaipan sisällä olevista putkista ja 

ohjauslevyistä. Virtauksista toinen kulkee putkien sisäpuolella ja toinen putkien 

ulkopuolella, eli vaippapuolella. Ohjauslevyillä voidaan ohjata vaippapuolen virtaus 

kulkemaan ristivirtauksena putkien lomitse. 

 

Kuva 6.1 Vaippa ja putki-lämmönsiirrin (LUT) 

 

Kompakteiksi lämmönsiirtimiksi kutsutaan erilaisia ripa-putki ja levy-putki 

lämmönsiirtimiä. Kompakteilla lämmönsiirtimillä saavutetaan suuret lämmönsiirtopinta-

alat pienillä yksikkötilavuuksilla. (Vepsäläinen, Pitkänen, Hyppänen. 2012) 

Levylämmönsiirtimet koostuvat useista peräkkäisistä lämmönsiirtolevyistä, joiden 

välissä virtaukset kulkevat. Virtaukset voivat olla höyryä tai nestettä. Virtaukset 

jakautuvat siten, että joka toisessa välissä kulkee kylmä ja joka toisessa välissä kuuma 

virtaus. Virtaukset jakava levy siirtää lämpöä kuumasta virtauksesta kylmempään. 

Levylämmönsiirtimillä saavutetaan hyvä lämmönsiirtoteho pienellä ominaistilavuudella, 
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mutta ongelmana niissä on huono säädettävyys vaihtelevassa lämmityksentarpeessa 

pienen vesitilavuuden takia. Tiivisteellinen levylämmönsiirrin on mahdollista avata 

lämmönsiirtopintojen puhdistusta varten ja sen takia niitä käytetään teollisuudessa. 

Kotitalouksien kaukolämmönvaihtimissa käytetään pääasiassa juotettuja 

levylämmönsiirtimiä. (Mäkelä, Tuunanen. 2015) 

 

Kuva 6.2 Tiivisteellinen levylämmönsiirrin (Alfalaval. 2020) 
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7 LÄMPÖTEHON MÄÄRITTÄMINEN 

Uusien kaukolämmityksen kohteiden selvittämistä varten pitää pystyä määrittämään 

käytettävissä oleva lämpökapasiteetti ja uusien kohteiden lämpötehontarve. Tässä 

kappaleessa käydään läpi energiataseiden muodostus ja lämpötehon laskennan 

periaatteet. Mahdollisuuksien mukaan työssä hyödynnetään tehtaan 

prosessinohjausjärjestelmästä saatavia tietoja ja arvoja. 

Käytettävissä olevan lämpöenergian ja lämpöenergian tarpeen määrittämiseksi täytyy se 

pystyä mittaamaan. Lämpöenergia on siitä haastava suure, koska siihen vaikuttaa aineen 

lämpötilan lisäksi paine ja aineen fysikaaliset ominaisuudet. Lämpötila ja paine on 

yleensä mitattavissa ja tunnettujen aineiden ominaisuuksia saadaan luettua taulukoista, 

kun lämpötila ja paine on tunnettu. Lämpötehon laskennassa käytetään energiataseita ja 

taselaskentaa. 

7.1 Energiatase 

Taseajattelu perustuu termodynamiikan ensimmäiseen pääsääntöön, jonka mukaan 

energiaa ei häviä eikä synny tyhjästä, se vain muuttaa muotoaan. Energian tavoin myös 

massa on häviämätöntä, eli systeemiin tuotu massa ei katoa, mutta se voi muuttaa 

muotoaan ennen systeemistä poistumista. Taseen muodostamisessa otetaan huomioon 

myös systeemiin tehty työ, systeemiin tuotu lämpö, mahdolliset häviöt ja 

potentiaalienergian muutos. 

Energiatase muodostetaan aluksi rajaamalla tasetila omaksi systeemiksi ja tämän 

taserajan ylittävien materiaalivirtojen selvittäminen. Tässä työssä materiaalivirrat 

koostuvat pääosin vedestä, vesihöyrystä ja ilmasta. Näille selvitettävät suureet ovat 

massavirta, lämpötila ja paine. Tämän jälkeen selvitetään systeemiin tehty ja systeemin 

tekemä työ. Lopuksi muodostetaan taseyhtälö näiden tietojen pohjalta. Kuvassa 7.1 

havainnollistettu esimerkki energiataseesta.  
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Kuva 7.1 Energiatase 

 

Kuvassa 7.2 on esitetty taseyhtälö ylläolevasta energiataseesta. 

 

Kuva 7.2 Taseyhtälö 

7.2 Entalpia 

Entalpia on yleisesti käytetty suure, jonka avulla saadaan laskettua siirtyvää 

lämpöenergiaa ja lämpötehoa. Tehdasintegraatilla käytetään paljon vesihöyryä eri 

prosesseissa ja toiminnoissa. Vesihöyryn entalpia saadaan luettua Mollierin h,s-

piirroksesta, jossa entalpia ja entropia ovat esitetty paineen ja lämpötilan funktioina. 

Vastaavasti vedelle on olemassa taulukoita ja piirroksia, joista veden entalpia saadaan 

luettua tietyllä paineella tai lämpötilalla. Vedelle ja vesihöyrylle on olemassa myös 

valmiita laskentaohjelmia, jotka antavat entalpian arvoja syötetyillä arvoilla. 

Mainittakoon yliopistolla käytetty X-Steam tables excel-laskentasovellus esimerkkinä. 

7.3 Lämpötehon laskenta 

Aina kun virtauksen lämpötila laskee tai virtaava höyry lauhtuu se luovuttaa 

lämpöenergiaa ja vastaavasti aineen lämpötilan noustessa tai aineen höyrystyessä se 
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vastaanottaa lämpöenergiaa. Seuraavaksi esitellään muutama tapa lämpötehon 

laskemiseen. 

7.3.1 Lämpöteho entalpianmuutoksen avulla 

Tiedettäessä kiertävän aineen entalpianmuutos voidaan lämpöteho laskea massavirran ja 

entalpianmuutoksen avulla. Entalpiaa on harvemmin suoraan saatavilla ja sen joutuu 

usein selvittämään erikseen paineen ja lämpötilan avulla. Tämä laskutapa on esitetty 

yhtälössä 4. 

𝑄 = 𝑞𝑚 ∗ ∆ℎ    (4) 

missä Q = Lämpöteho [W] 

qm = Massavirta [kg/s] 

∆h = Entalpianmuutos [kJ/kg] 

7.3.2 Lämpöteho lämpötilanmuutoksen avulla 

Tiedettäessä aineen lämpötilanmuutos ja ominasilämpökapasiteetti vakiopaineessa 

voidaan laskea lämpöteho yhtälöllä 5. 

  𝑄 = 𝑞𝑚𝑐𝑝∆𝑇    (5) 

  missä cp = Ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

   ∆T = Lämpötilanmuutos [K] 

Taulukoissa ja kuvaajissa käytetään lämpötilan yksikkönä usein Kelviniä celsiuksen 

sijaan. Voi olla helpompaa muuttaa celsiukset kelvineiksi, kuin löytää taulukko, joka 

käyttää celsiuksia. Celsiukset voidaan muuntaa kelvineiksi yhtälöllä 6. 

  𝑇[𝐾] = 𝑇[°𝑐] + 273.15   (6) 
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8 TEHTAAN LÄMMITYSPIIRI 

Tässä kappaleessa esitellään tehtaan kaukolämpöpiiri ja tehtaan lämmitysverkko. 

Voimalaitoksen tuottamasta energiasta osa käytetään tehtaan prosesseihin, kun taas osa 

energiasta menee tilojen lämmitykseen ja myyntiin. Kaukolämpöä tuotetaan 

kombikattilan kaukolämpöekolla. Kaukolämpöekon kautta otetaan talteen savukaasujen 

hukkalämpöä, jota siirretään kaukolämpökiertoon. Vartavasten kaukolämmöntuotantoa 

varten ei ole tarkoitus polttaa polttoainetta. 

Tilanne, jossa lämpöenergiaa ei pystytä ajamaan kaukolämpöverkkoon joudutaan sitä 

ajamaan mereen apulauhduttimen avulla. Apulauhdutinta käytetään myös höyryverkon 

nopeaan säätöön, kun paperikoneen tai kartonkikoneen höyrynkulutus keskeytyy 

ratakatkoissa ja häiriötilanteissa. 

8.1 Kombikattilan kaukolämpökierto 

Kaukolämpöä tuotetaan kombikattilassa. Kaukolämpövesi kulkee kattilassa olevien 

putkien läpi, joiden avulla kaasuturbiinin savukaasujen lämpöenergiaa siirretään 

kaukolämpökiertoon. Näitä putkia kutsutaan kaukolämpöekoksi Kattilan läpikulkeva 

kaukolämpökierto on suljettu ja siitä lämpöenergiaa siirretään lämmönvaihtimien kautta 

muihin lämmityspiireihin. Kombikattilasta lähtevä kaukolämpöpiiri toimii siis 

primääripiirinä tehtaan lämmitysverkolle. 

Kattilakierron vesi pumpataan kattilaan kaukolämpöpumppu 1:llä ja kaukolämpöpumppu 

2:lla. Ennen kattilaa on ohituslinja, jonka avulla voidaan ohjata kattilaan saapuvaa kylmää 

kaukolämmön paluuvettä kattilan ohitse. Ohituskierto yhdistyy samaan linjaan, kuin 

kattilasta poistuva kuuma kaukolämmön menovesi. Ohituskierron jälkeen on 

varalämmönvaihdin, jonka avulla voidaan tuoda lisää lämpöenergiaa 

kaukolämpökiertoon tarvittaessa. Varalämmönvaihdin käyttää höyryä. 

Varalämmönvaihtimeen ajetaan höyryä vain, jos kaasuturbiini on ajossa eikä kaupungille 

toimitettu kaukolämpöteho yllä 7.5 MW:ttiin. Varalämmönvaihdinta voidaan käyttää 

myös tilanteessa, jossa apulauhduttimeen ajetaan prosessihöyryä. Kuvassa 8.1 on 
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esitettynä kombikattilalta lähtevä lämmityspiiri, joka jakaa lämpöenergiaa muihin 

lämmitysverkkoihin. 

 

 

Kuva 8.1 Lämmityspiiri 

8.2 Kombivoimalaitoksen syöttövesisäiliöön palaavat virtaukset 

Kombivoimalaitoksella syöttövesisäiliö on yhteinen sekä korkeapaine-, että 

matalapainepiirille. Syöttövesisäiliöön pumpataan palautuvan lauhteen lisäksi lauhdetta 

apulauhduttimelta ja lisävettä. Lisäksi syöttövesisäiliöön ajetaan höyryä, joka lämmittää 

syöttövettä ja auttaa kaasujen poistossa. Syöttövesisäiliö on 114 °C lämpötilassa.  

Syöttövesisäiliöön pumpattava lisävesi valmistetaan vesilaitoksella. Lisävettä 

esilämmitetään aluksi jatkuvan ulospuhalluksen höyryllä. Ulospuhalluksen virtaus ei riitä 

nostamaan lisäveden lämpötilaa, kuin noin 20 °C astetta. UP-esilämmittimen jälkeen 

lisävettä esilämmitetään vielä kaukolämpöverkossa olevalla lämmönvaihtimella. Lisävesi 

saapuu syöttövesisäiliöön noin 95 °C asteen lämpötilassa. 
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Päälauhde on tehtaiden toiminnoista palautuvaa lauhdetta. Lauhteet kerätään aluksi 

lauhdesäiliöön. Lauhdesäiliöstä lauhde pumpataan precoat suodattimen kautta MB-

lauhde/sekavaihtimille, jossa lauhde esilämmitetään noin 85 °C lämpötilaan. Tässä 

lämpötilassa lauhde palautuu syöttövesisäiliöön. 

Apulauhteella tarkoitetaan apulauhduttimelta palaavaa lauhdetta. Apulauhdetta syntyy 

vain apulauhduttimen ollessa ajossa. Apulauhduttimella voidaan säätää höyryverkkoa 

nopeammin, kuin kattilan poltinsäädöllä, tästä syystä apulauhdutinta ajetaan esimerkiksi 

lyhyiden paperitehtaan ratakatkojen aikana. 

8.3 Kaupungin kaukolämpöpiiri 

Voimalaitoksella tuotetusta lämpöenergiasta osa myydään Kotkan Energialle 

kaukolämpönä. Tämä myytävä lämpöenergia siirretään tehtaan kaukolämpöpiiristä 

kaupungin kaukolämmönvaihtimen kautta kaupungin kaukolämpöverkkoon. Kaupungin 

kaukolämpöpumppu pumppaa kaupungin kaukolämpöverkon vettä 

kaukolämmönvaihtimeen, josta se poistuu lämmenneenä takaisin kaupungin 

kaukolämpökiertoon. Tehtaankaukolämpökierrossa kaupungin kaukolämmönvaihtimen 

läpi kuljettuaan jäähtynyt vesi kulkee takaisin kombikattilalle. Kaupungin KL-

lämmönvaihdin sijaitsee kaasuturbiinihallissa. 

Kotkamills on sitoutunut toimittamaan kaukolämpötehoa Kotkan Energialle 7,5 MW–

10 MW. Kaupungille toimitettu vuosittainen kaukolämpö vuosien 2019–2015 ajalta on 

esitetty taulukossa 8.1. Vuosittainen vaihtelu toimitetussa kaukolämmössä on ollut 

suhteellisen pientä vuosien 2018 ja 2015 välillä, mutta vuonna 2019 toimitettu määrä on 

ollut huomattavasti pienempi. Kuukausittaisia toimitusmäärät vaihtelevat vuodenajan 

mukaan, eli talvisin on toimitettu enemmän, kuin kesällä. 
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Taulukko 8.1 Vuosittainen toimitettu kaukolämpö 

Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015 

MWh 22 973 28 820 29 158 29 772 29 366 

 

8.4 Tehtaan lämmitysverkko 

Kaukolämpökierrosta otetaan lämpöenergiaa tehtaan lämmitysverkkoon. Tehtaan 

lämmitysverkko hoitaa lämmönsiirron eri osastoille, jotka ottavat lämpöenergiaa omiin 

pienempiin verkkoihin lämmönvaihtimien avulla. Lämpöä käytetään pääasiassa 

tuloilmojen ja käyttövesien lämmitykseen. Kuvassa 6–2 on esitetty tehtaan 

lämmitysverkko. 

 

Kuva 8.2 Lämmitysverkko 
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8.4.1 KK2 lämmityskierto 

KK2 lämmityskierto ottaa lämpöenergiaa tehtaan lämmitysverkosta omalla KK2:n 

lämmönvaihtimella. Lisäksi KK2 lämmitysverkossa on varalämmönvaihdin, jolla 

voidaan tuoda lisää lämpöenergiaa tarvittaessa. KK2 lämmitysverkossa on 

tuloilmakoneet 410–545 ja 410–546. Lisäksi piirissä on omat kiertovesipumput, jotka 

ylläpitävät lämmitysveden virtausta. KK2 lämmityskierrosta erillään on vielä KK2 

tuloilmakone 410–547. 

8.4.2 TP-keskus 

TP-keskuksen lämpöenergia otetaan tehtaan lämmitysverkosta omalla 

lämmönvaihtimellaan. TP-keskuksessa lämmitetään tehtaan lämminkäyttövesi ja patteri- 

sekä lattialämmitysverkostojen kiertovedet. Tarvittaessa lämpimän käyttöveden 

lämmittämiseen voidaan käyttää erillistä sähkölämmitintä.  
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9 KAUKOLÄMPÖVERKON KEHITYS 

Tässä diplomityössä on tarkoituksena löytää tehtaalta uusia käyttökohteita 

kombivoimalaitoksella tuotetulle kaukolämmölle. Tällä hetkellä tehtaalta myydään 

kaukolämpöä Kotkan Energialle. Tätä myytävää kaukolämpö voitaisiin myös käyttää 

tehtaalla tehtaan omiin toimintoihin.  

Tehtaan kaukolämpöverkkoon kehitykseen on aikaisemminkin investoitu ja tehtaan 

lämpötalouden parantamisesta on teetetty selvityksiä, joiden avulla on etsitty 

kehityskohteita. Kaukolämpöverkon kehityksellä halutaan myös pienentää höyrynkäytön 

tarvetta, nykyisin höyryntuotantokapasiteetti on tiukalla talvisin. Höyryntarpeen 

pienentämisellä saataisiin suurempaa marginaalia höyryntarpeen ja höyryntuotannon 

välille. Lisäksi höyryntuotantoon käytettävän maakaasun kulutus pienenisi. 

Uusien käyttökohteiden tulisi olla toteuttamiskelpoisia ja niiden tarkoituksena olisi 

tuottaa kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä voidaan saavuttaa pienentämällä tehtaan 

energiankulutusta ja näin ollen vähentämällä kombivoimalaitoksen maakaasun kulutusta. 

Uusia kehityskohteita etsiessä käydään läpi aikaisemmin tehdyillä muutoksilla 

saavutettuja tuloksia. 

Etsittäessä tehtaalta uusia käyttökohteita kaukolämmölle arvioidaan tehtävien 

kaukolämpöverkon muutosten vaikutus muutettavaan prosessiin ja toteutetaan tarvittavat 

laskennat tarvittavalle kaukolämpöteholle. Lopuksi suoritetaan kustannuslaskentaa, 

jonka avulla voidaan arvioida kehityskohteen kannattavuutta. 

Tehtaan lämmön tuotantoa ja kulututusta voidaan analysoida käyttäen apuna Metso DNA 

prosessinohjausjärjestelmää ja tehtaan energiataseita. Energiataseiden avulla nähdään 

osasto ja kohdekohtaisia lämmönkulutuksia. Prosessinohjausjärjestelmästä saadaan 

luettua historiatietoja ja luotua historiatrendejä halutuista prosessiarvoista. Käyttämällä 

hyödyksi historiatietoja voidaan laskea keskiarvoja ja arvioida eri kohteiden 

energiansäästöpotentiaalia. 



42 

 

9.1 Höyrynhinta 

Höyry, jota käytetään prosesseissa, on kombivoimalaitoksella tuotettua. Tälle tuotetulle 

höyrylle täytyy selvittää tuotantokustannukset. Höyryntuotantokustannusten avulla 

voidaan laskea saavutettavissa oleva säästö, joka voidaan saavuttaa höyrynkäytön 

pienentämisellä. 

Vuodesta 2012 asti on saatavilla kuukausittaiset höyryntuotantokustannukset. Tältä 

aikaväliltä nähdään höyryn kuukausittaisen tuotantokustannusten vaihtelu. Lisäksi 

saadaan laskettua keskiarvo kuukausittaisista höyryn tuotantokustannuksista. 

Tuotantokustannukset vuodesta 2012 alkaen on esitetty kuvassa 9.1. 

 

Kuva 9.1 Höyryn kuukausittainen tuotantokustannus 

 

Taulukossa 9.1 on esitettynä kuvaajassa 9.1 esitettyjen kuukausittaisten 

tuotantokustannusten vaihteluväli, keskiarvo ja mediaani. Kuvaajasta voidaan nähdä, että 

tuotantokustannukset ovat olleet pääasiassa 30 €/MWh ja 50 €/MWh välillä. Trendistä 

huomataan myös, että tuotantokustannukset ovat olleet ääripäissä vain hetkellistesti. 

Höyryntuotantokustannusten vaihtelua selittää maakaasun hinnan vaihtelu. 
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Taulukko 9.1 Höyryn tuotantokustannusten tunnuslukuja aikavälillä 2012-2020 

Korkein 

höyryntuotantokustannus 

Pienin 

höyryntuotantokustannus 

Keskiarvo 

54.16 €/MWh 20.88 €/MWh 39.24 €/MWh 

 

9.2 Höyryn korvaaminen kuumalla vedellä 

Monet sellu- ja paperiteollisuuden sekä voimalaitostenprosessit ja -toiminnot käyttävät 

höyryä. Höyryä käytetään useilla eri painetasoilla ja höyryn paine riippuu 

käyttökohteesta. Osassa käyttökohteista höyryn lämpöenergia siirretään prosessiin 

lämmönvaihtimen avulla ja osassa käyttökohteista höyryä ajetaan suoraan prosessiin. 

Suoraan prosessiin ajettavaa höyryä ei voida ajatella korvattavaksi kuumalla vedellä. 

Käyttökohteissa, joissa höyry luovuttaa lämpöenergiaa prosessiin lämmönvaihtimen 

kautta voidaan selvittää kyseisen prosessin muuttamista kaukolämpölämmitykselle. 

 Korkeapainehöyryä ei ole järkevä ajatella korvattavaksi kuumalla vedellä sen 

käyttökohteiden takia, sillä korkeapainehöyryä käytetään tehtaalla vain höyryturbiinissa 

sähköntuotannossa ja nuohoushöyrynä. Välipainehöyryä kulutetaan sellutehtaalla ja 

soodakattilalla. Välipainehöyryä voidaan joissain tilanteissa mahdollisesti korvata 

kuumalla vedellä. Matalapainehöyryä käytetään monilla osastoilla. Matalapainehöyryn 

käyttökohteet ovat pääasiassa kohteita, joita voidaan ajatella muokattavaksi toimimaan 

kuumalla vedellä. 

9.3 Välipainehöyry 

Välipainehöyryllä tarkoitetaan tehtaalla käytettävää höyryä, joka on painetasolla 

1.2 MPa.  Välipainehöyryä tuotetaan reduktioventtiilillä tuorehöyrytukista tai sitä 

saadaan höyryturbiinin väliotosta. Välipainehöyry jaetaan välipainehöyrytukista 

integraatin toimintoihin.  
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9.3.1 CE2 

Soodakattilalla välipainehöyryä käytetään palamisilmojen esilämmitykseen. 

Välipainehöyry tulee höyrytukilta, joka sijaitsee höyrynjakohuoneessa turbiinisalin 

alapuolella. Välipainehöyrytukilta höyry menee primääri- ja sekundääri palamisilmojen 

höyrylämmönvaihtimille. Lämmönvaihtimilta lauhde kerätään talteen lauhdesäiliöön. 

Tässä kohteessa välipainehöyryä voidaan korvata kaukolämmöllä. 

9.3.2 Sellu 

Sellutehtaalla välipainehöyryä käyttää molempien keittolinjojen keittimet. Sellutehtaan 

välipainehöyrytukki sijaitsee sellutehtaan 3.kerroksessa. Tästä höyrytukista 

välipainehöyry jaetaan KL1 ja KL2 omille tukeille, jotka sijaitsevat keittimien vieressä. 

Välipainehöyryllä ylläpidetään keittimissä paine ja lämpötila halutulla tasolla. Näissä 

kohteissa välipainehöyryä ei voida korvata kuumalla vedellä, koska välipainehöyry 

ajetaan suoraan keittimiin. Lauhdetta ei saada talteen keittimiin ajetusta höyrystä. 

9.4 Matalapainehöyry 0.5 MPa 

Matalapainehöyry 0.5 MPa painetasolla saadaan turbiinista poistuvana 

vastapainehöyrynä. Malapainehöyryä voidaan tuottaa myös reduktiolinjalla. Höyry 

jaetaan tehtaalle 0.5 MPa:n höyrytukista. Apulauhduttimella voidaan lauhduttaa 0.5 MPa 

höyryä. 

Käyttökohteita 0.5 MPa höyrylle on voimalaitoksella soodakattilan ja kombikattilan 

syöttövesisäiliöt. Paperitehtaalla kuivaussylinterit kuluttavat 0.5 MPa höyryä, lisäksi on 

prosessivesien yksittäisiä lämmityksiä 0.5 MPa höyryllä. Sellutehtaalla pesureiden 

lämmityksessä on 0.5 MPa höyryllä toimiva varalämmönvaihdin. Hiertämöllä on 0.5 

MPa höyryn kulutusta. 
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9.5 Matalapainehöyry 0.3 MPa 

Tuorehöyrystä 0.3 MPa höyryä saadaan 0.5 MPa höyrytukista reduktiolinjan kautta. 

Painetason 0.3 MPa höyry jaetaan omasta tukistaan tehtaan käyttöön. 

Käyttäjiä 0.3 MPa höyrylle on muutamia. Meesauunilla on höyrylämmönvaihdin, jolla 

lämmitetään yläkonttorin lämmityskiertoa. Yläkonttorin lämmityskierto on 

vesikiertoinen. Periaatteessa tässä voisi olla hyvä kohde kaukolämmönkäytölle 

höyrylämmityksen korvaajana. Ruokalan lämmitys ottaa tarvitsemansa lämpöenergian 3 

bar höyrytukista. Tässä myös toinen hyvä kohde kaukolämpöverkon kehitystä ajatellen. 

Myös paperitehtaalla on 0.3 MPa höyryn käyttäjiä. 

Sahalla ja kuivaamolla 0.3 MPa höyrynkulutus vuonna 2019 oli 49230 MWh/a. 

Kuivaamon höyryn korvaamista kaukolämmölle on selvitetty aikaisemmin tehdyssä 

selvityksessä. Selvityksessä todettiin, että kuivaamon höyryä ei voida korvata 

kaukolämmöllä. 

9.6 TP-Keskuksen lämmitys 

Lease Greenin tekemä tehtaan kaukolämpöverkon laajennusprojekti korvasi osan tehtaan 

höyrylämmittimistä. Lease Greenin kaukolämpöverkon kehitysprojektissa TP-keskuksen 

lämmitys muutettiin toimimaan kaukolämmöllä. Ennen muutosta lämpöenergiaa otettiin 

matalapainehöyrystä. Muutosprojektilla on saavutettu hyviä tuloksia höyrynsäästössä. 

Lease greenin suorituskyvyn seurantaraportista selviää, että TP-keskusken 

lämmönkulutus on ollut 11 GWh ajanjaksolla 1.1.2019–5.11.2019. Tämä kuvaaja on 

nähtävissä liitteessä 3. Laskemalla liitteestä 3 selviävällä lämmönkulutuksella ja 

taulukossa 10.1 esitetyllä höyryn keskiarvohinnalla 39.24 €/MWh näille TP-keskuksen 

lämmityskustannuksille saadaan kustannukseksi yhtälön 7 avulla. 

𝐾 = 𝐸 ∗ 𝐻   (7) 

missä K=Kustannus [€] 
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E=Energia [MWh] 

H=Hinta [€/MWh] 

Sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 7 saadaan lämmityskustannuksiksi 

11 𝐺𝑊ℎ ∗ 39.24
€

𝑀𝑊ℎ
= 431640 € 

Alle vuoden seuranta jaksolla lämmityskustannukset olisivat olleet höyryllä toteutettuna 

431640 €. Lease Greenin toteuttaman kaukolämpöverkkohankkeen hyvät tulokset antavat 

viitteitä siitä, että höyrylämmitysten vaihtaminen kaukolämmölle on tapauskohtaisesti 

höyrynsäästön lisäksi myös taloudellisestikin järkevää. 
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10 PROSESSIVEDET 

Paperi- ja kartonkikoneissa kiertää niiden käynnissä huomattava määrä prosessivesiä. 

Teoriassa paperikoneen prosessivesien lämpötiloja voisi olla prosessin kannalta 

mahdollista nostaa hieman korkeammalle, jolloin voitaisiin kaukolämpöä käyttää näiden 

vesien lämmitykseen. Tällä hetkellä paperikoneen suihkuvesien lämpötila on 55 °C. Tällä 

hetkellä ei nähdä tarvetta prosessivesien lämpötilan nostamiseen paperikoneen osalta. 

Yksi ongelma mikä myös liittyy prosessivesien lämpötilan nostamiseen on se, että 

pesuletkuihin tulevat vedet otetaan samasta kierrosta, kuin missä paperikoneen 

prosessivesikin on. Lämpötilan nostamisella voitaisiin aiheuttaa siis vaara siihen, että 

pesuvesien lämpötila olisi niin korkea, että se aiheuttaisi palovammoja. (Karppinen. 

2020) 

Paperitehtaan lämpimät vedet tuotetaan tällä hetkellä haihduttamon pintalauhduttimella. 

Pintalauhduttimella lämpeävä vesi pumpataan lämminvesisäiliöön ja sieltä 

paperitehtaalle. Pintalauhduttimella saadaan tuotettua lämmintä vettä normaalitilanteessa 

noin 100 l/s. Puuttuva vesimäärä korvataan raakavedellä, jota lämmitetään tarpeen 

mukaan. Tämä tilanne tulee muuttumaan vuoden kuluttua, kun haihduttamoprojekti 

valmistuu ja lähtee tuotannolle. Uudessa tilanteessa lämpimät vedet jaetaan kahteen 

osaan, kuumavesi noin 80 °C ja lämminvesi noin 55–60 °C. Kuumavesi käytetään 

sellutehtaalla sellun pesussa. Lämminvesi menee edelleen paperitehtaalle, mutta uudella 

järjestelmällä lämmintä vettä saadaan tuotettua normaali ajolla noin 200 l/s, joka riittää 

paperitehtaan tarpeisiin. Prosessivesien lisälämmitykselle kaukolämmön avulla ei siis ole 

tarvetta. (Reponen. 2020)  
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11 YLÄKONTTORIN JA RUOKALAN LÄMMITYKSET 

Tällä hetkellä yläkonttorin ja ruokalan lämmitys on toteutettu höyryn avulla. 

Kombivoimalaitoksen tuottamasta höyrystä on siirretty lämpöenergiaa 

höyrylämmönsiirtimillä ruokalan ja yläkonttorin lämmitysverkkoihin. Lämmöntarve ei 

ole vakio vaan rakennusten lämmöntarve vaihtelee ulkolämpötilan mukaan ja näin ollen 

kesällä lämmöntarve on huomattavasti pienempää, kuin talvella. 

Molemmat lämmitykset kuluttavat 3 bar höyryä, joka luovuttaa lämpöenergiaa 

lämmitysveteen lauhtuessaan lämmönsiirtimessä. Höyrylämmitykset tarvitsevat 

suhteellisen pienen höyryn massavirran tuottaakseen tarvittavan lämpötehon vesihöyryn 

termodynaamisista ominaisuuksista johtuen. Vastaavan lämpömäärän siirtäminen 

kuumalla vedellä tarvitsee taas suuremman massavirran. 

11.1 Lämmönkulutus 

Ruokalan lämmityksen lämpötehon kulutus vuosina 2019 ja 2018 ovat olleet 

kokonaisuudessaan lähes yhtä suuret. Taulukossa 10.1 on esitetty vuoden 

kokonaislämmön kulutus ja pienin ja suurin kuukausittainen lämmöntarve. 

Taulukoiduista arvoista näkee hyvin vuotuisen tarpeen ja vuodenajan vaikutuksen 

lämmityksen tehon tarpeeseen. 

Taulukko 11.1 Ruokalan lämpötehon kulutus 

Vuosi Vuotuinen 

tehontarve [MWh] 

Korkein 

kuukausittainen 

tehontarve [MWh] 

Pienin 

kuukausittainen 

tehontarve [MWh] 

2019 2460 397 55 

2018 2467 458 78 
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Yläkonttorin lämmityksen vastaavat arvot ovat esitettynä taulukossa 10.2. Yläkonttorilla 

vuosittainen lämmönkulutus on huomattavasti pienempää, kuin ruokalalla. Molemmissa 

kohteissa lämmönkulutus seuraa samankaltaista trendiä vuodenaikojen mukaan. 

Taulukko 11.2 Yläkonttorin lämpötehon kulutus 

Vuosi Yhteensä [MWh] Korkein 

kuukausittainen 

tehontarve [MWh] 

Pienin 

kuukausittainen 

tehontarve [MWh] 

2019 1755 261 53 

2018 1844 260 51 

 

Taulukossa 10.2 on nähtävissä, että vuosittainen vaihtelu lämmönkulutuksessa on hieman 

suurempaa yläkonttorin lämmityksessä, kuin taas taulukossa 10.1 esitetyissä ruokalan 

lämmönkulutuksissa. 

11.2 Lämmityskustannukset 

Vuotuiset lämmityskustannukset saadaan selville taulukossa 10.3 esitettyjen 

lämmönkulutusten ja taulukossa 10.1 esitettyjen höyryn tuotantokustannusten avulla. 

Vuonna 2019 lämmönkulutus on ollut 1755 MWh ja höyryn keskimääräinen 

tuotantokustannus on 39.24 €/MWh, näiden avulla yläkonttorin vuoden 2019 

lämmityskustannus on laskettu alla yhtälöllä 7. 

1755 𝑀𝑊ℎ ∗ 39.24
€

𝑀𝑊ℎ
= 68866.20 € 

Vastaavasti ruokalan lämmityskustannukset vuonna 2019 saadaan laskettua taulukon 

10.2 avulla, eli sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 7 saadaan kustannuksiksi 

2460 𝑀𝑊ℎ ∗ 39.24
€

𝑀𝑊ℎ
= 72358.56 € 
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Molemmissa kohteissa vuotuinen lämmityskustannus vaihtelee kulutetun lämpöenergian 

ja höyryn tuotantokustannusten vaihtelun mukana. Vuotuiset vaihtelut voivat olla 

muutamia tuhansia. 

  



51 

 

12 SOODAKATTILAN PALAMISILMAN ESILÄMMITYS 

Soodakattilan primääri-, sekundääri- ja tertiääripalamisilmoille on omat kanavat ja 

puhaltimet. Primääri- ja sekundääripalamisilmoja lämmitetään ennen niiden saapumista 

kattilaa höyrytoimisilla lämmityspattereilla. Tertiääripalamisilmalle ei ole 

höyrylämmitintä vaan se esilämmitetään hönkäpesurin hönkien avulla. Palamisilmojen 

esilämmitykseen ei käytetä savukaasuja. 

Tällä hetkellä primääri- ja sekundääripalamisilmojen lämmityksessä käytetään 

keskipainetukilta saatavalla höyryllä. Keskipainetukin höyry tulee 12 bar paineessa ja 

194 °C lämpötilassa palamisilmanesilämmittimille, joissa höyry luovuttaa lämpöenergiaa 

palamisilmavirtaukseen, samalla lauhtuen takaisin nesteeksi. Palamisilmat otetaan 

kattilahuoneen yläosista, jossa ne ovat valmiiksi lämmenneet noin 40 °C lämpötilaan. 

Palamisilmat lämpeävät soodakattilasta johtuvalla ja säteilevällä hukkalämmöllä. 

Höyrykäyttöisissä esilämmittimissä palamisilma lämmitetään noin 150–155°C 

lämpötilaan. Palamisilman esilämmittimet sijaitsevat soodakattilarakennuksen 

neljännessä kerroksessa. Primääri- ja sekundääri palamisilmoille on omat 

höyrylämmittimet. 

Palamisilman esilämmitystä voitaisiin osittain siirtää höyryltä kaukolämmölle, jos 

hyödynnettäisiin kombikattilalla tuotettua kaukolämpöä. Kaukolämmöllä voitaisiin 

palamisilmaa lämmittää noin 90 asteeseen. Höyryllä lämmitettäisiin palamisilma 

haluttuun loppulämpötilaan, eli 150–155 °C asteeseen. 

Palamisilman lämpötilaa olisi mahdollista myös nostaa 190 °C esilämmittämällä 

kaukolämmöllä palamisilma aluksi 90 °C asti ja höyryllä 190 °C asti. Tässä 

jälkimmäisessä vaihtoehdossa lämmittimien höyrynkulutus tosin nousisi. Korkeammilla 

lämpötiloilla, kuin 190 °C on vaarana laimeiden hajukaasujen syttyminen. (Vakkilainen, 

Kivistö. 2017. s.152) 
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12.1 Palamisilman esilämmittimien vaatima energia 

Metso DNA-prosessinohjausjärjestelmästä saadaan luettua palamisilman tilavuusvirtojen 

trendit normikuutioina. Lisäksi saatavilla on palamisilman lämpötilat ennen ja jälkeen 

esilämmittimien.  Myös primääri ja sekundääri ilmanpaineet esilämmittimien jälkeen on 

saatavissa. Tarvittava lämpöteho saadaan laskettua palamisilman ominaisarvoilla. 

Laskennan todellisuutta voidaan arvioida vertaamalla höyrylämmittimissä lauhtuvan 

höyryn luovuttamaan lämpötehoon, jos näiden kahden laskutavan erotus on hyväksyttävä, 

voidaan todeta laskennan pitävän paikkansa. 

Primaari ja sekundaari ilmojen tilavuusvirrat ovat ilmoitettu normikuutioissa, joka 

tarkoittaa sitä, että kanavassa virtaavan ilman tilavuusvirta olisi normiolosuhteissa 

ilmoitettu arvo. Normaaliolosuhteilla tarkoitetaan tilaa, jossa lämpotila on 20 °C ja paine 

1 atm, eli 1 bar, eli 100 kPa. Ilman tiheys NTP-olosuhteissa on 1.2 kg/m3. Laskennassa 

voidaan käyttää normaaliolosuhteissa laskettua massavirtaa, koska massavirta pysyy 

muuttumattomana, vaikka tilavuusvirta palamisilma kanavassa muuttuisikin. 

Lasketaan primääri- ja sekundääri-ilmojen lämmittämiseen tarvittava lämpöenergia 

molemmille ilmajakeille erikseen. Primääri ilman virtaus on 3 kuukauden 

tarkastelujaksolla ollut välillä 6.1 – 9.5 Nm3/s, keskiarvon ollessa 7.8 Nm3/s. Sekundääri-

ilmalla vastaavasi vaihtelua on esiintynyt välillä 7.1–12.4 Nm3/s ja keskiarvo on ollut 

10.1 Nm3/s. 

Lasketaan ensin primääripalamisilman lämmitykseen tarvittava lämpöteho yhtälöllä 8. 

Sijoittamalla lukuarvot saadaan primäärilämmittimen lämpöteho. 

𝑄𝑃𝑟𝑖𝑚 = 7.8
𝑚3

𝑠
∗ 1.2

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1.01

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ (155℃ − 40℃) = 1168.7 𝑘𝑊 

Vastaavasti sekundääri-ilmalle saadaan tarvittavaksi lämpötehoksi 

  𝑄𝑠𝑒𝑘 = 2368.7 𝑘𝑊 

Tulokset taulukoituna taulukossa 12.1 
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Taulukko 12.1 Palamisilmojen esilämmityksen laskennallinen energiankulutus 

QPrimääri 1168.7 kW 

QSekundääri 1513.3 kW 

QYhteensä 2682.0 kW 

12.2 Esilämmityksessä säästettävissä oleva höyry 

Palamisilman esilämmityksen muuttaminen osittain höyrystä kuumalle vedelle olisi 

mahdollista käyttämällä kombikattilalla tuotettua kaukolämpöä. Kombikattilalta lähtevä 

kaukolämpö on noin 110°C lämpötilassa ja sen avulla voitaisiin palamisilmaa lämmittää 

noin 90°C. Kaukolämmölle siirrettävä lämmitys voidaan laskea yhtälöllä 8. Sijoittamalla 

lukuarvot saadaan tarvittu lämpöteho. 

𝑄𝑃𝑟𝑖𝑚−𝑃𝐼.𝐾𝐿 = 7.8
𝑁𝑚3

𝑠
∗ 1.2

𝑘𝑔

𝑠
∗ 1.01

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ (90℃ − 40℃) = 508.1 𝑘𝑊 

Vastaavasti sekundääri-ilmalle saadaan 

𝑄𝑆𝑒𝑘−𝑃𝐼.𝐾𝐿 = 658.0 𝑘𝑊 

Yhteensä palamisilmojen lämmitykseen tarvittava kaukolämpöteho olisi siis 

𝑄𝑃𝐼.𝐾𝑙 = 𝑄𝑃𝑟𝑖𝑚−𝑃𝐼.𝐾𝑙 + 𝑄𝑆𝑒𝑘−𝑃𝐼.𝐾𝐿 = 508.1 𝑘𝑊 + 658.0 𝑘𝑊 = 1166.1 𝑘𝑊 

Laskennallinen välipainehöyryn massavirta saadaan laskettua ratkaisemalla massavirta 

yhtälöstä 4. Sijoittamalla arvot laskettua välipainehöyryn massavirta. Välipainehöyryn ja 

lauhteen entalpia on luettu X-steam tables excelistä. Välipainehöyryn lauhde on oletettu 

olevan kylläistä vettä 12 bar paineessa. 

𝑞𝑚 =
1166.1 𝑘𝑊

2800.3
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 798.5
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 0.58
𝑘𝑔

𝑠
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Välipainehöyryä saataisiin säästettyä 0.58 kg/s, jos palamisilman esilämmitykseen 

käytettäisiin osittain kaukolämpöä. Taulukossa esitettyjen höyryn tuotantokustannusten 

avulla saadaan laskettua euromääräinen säästö. Taulukossa on keskiarvokustannus 

höyrylle 39.24 €/MWh. 

Euromääräinen säästö saadaan laskettua yhtälöllä 9 

𝑆 = 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝑡  (9) 

missä  S=Säästö   [€] 

 Q=Lämpöteho  [MW] 

H=höyryn keskiarvokustannus [€/MWh] 

t=aika   [h] 

Sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 9 saadaan säästöksi tuntia kohden 

𝑆 =
1161.1

1000
 𝑘𝑊 ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 1ℎ = 45.75€ 

Vuodessa soodakattila ei ole ajossa ainoastaan kesäseisokissa, joka kestää keskimäärin 

noin 15 päivää. Vuotuinen suurpiirteinen ajoaika voidaan siis ajatella olevan 8400 tuntia. 

Näillä käyttötunneilla vuotuiseksi säästöksi höyrynkulutuksessa on siis yhtälöllä 9 

laskettuna 

𝑆 =
1161.1

1000
 𝑘𝑊 ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 8400 ℎ = 384363.73€ 

Kaukolämpöä myydään vuodessa 5 kuukauden ajan, joten todellisessa vuosisäästössä 

täytyy huomioida kaukolämmön myyntitulot tuolta 5 kuukauden ajalta. Tunteina 5 

kuukautta on 3600 h. Kaukolämmön myyntihinta on 20 €/MWh.  Nämä saadaan 

huomioitua yhtälöllä 10 
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𝑆𝑇𝑜𝑑 = 𝑄 ∗ 𝐻𝐻ö𝑦𝑟𝑦 ∗ 𝑡𝐶𝐸 − 𝑄 ∗ 𝐻𝐾𝑙 ∗ 𝑡𝐾𝐿 (10) 

missä 

STod = Todellinen vuosisäästö [€] 

HKL = Kaukolämmön myyntihinta [€/MWh] 

Sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 10 saadaan todelliseksi vuosisäästöksi 

𝑆𝑇𝑜𝑑 =
1161.1

1000
 𝑘𝑊 ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 8400 ℎ −

1161.1

1000
𝑘𝑊 ∗ 20

€

𝑀𝑊ℎ
∗ 3600 ℎ = 299117.9€ 

 

Todelliseen vuosisäästöön vaikuttaa suuresti höyrynhinta. Kuvassa 12.1 esitettynä 

todellisen vuosisäästön riippuvuus höyrynhinnasta. Ajotunnit on oletettu vakioiksi. 

 

Kuva 12.1 Todellisen vuosisäästön riippuvuus höyrynhinnasta. 

 

Laskennallisesti soodakattilan palamisilman esilämmityksen osittainen korvaaminen 

kaukolämmöllä tuottaisi kustannussäästöjä. Näihin todellisiin vuosisäätöihin vaikuttaa 

höyrynhinta todella suuresti. Investointikustannukset näin suuressa muutostyössä 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40 50 60

To
d

el
lin

en
 v

u
o

si
sä

äs
tö

 [
1

0
0

0
€

]

Höyrynhinta [€/MWh]

Todellinen vuosisäästö höyrynhinnan funktiona



56 

 

nousisivat todennäköisesti korkeiksi, jonka takia takaisimaksuaika saattaisi olla useita 

vuosia. Muutoksia täytyisi tehdä palamisilmakanaviin ja palamisilman esilämmittimiin. 

Tästä syystä en näe tätä vaihtoehtoa taloudellisesti järkevänä. 
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13 KOMBIKATTILAN SYÖTTÖVESISÄILIÖN LÄMPÖTILAN 

NOSTAMINEN 

Syöttövesisäiliössä syöttövesi on kylläisessä tilassa. Tällä hetkellä syöttövesisäiliössä 

syöttövesi on 115 °C lämpötilassa ja 1.7 bar paineessa. Syöttövesisäiliöön tulevia 

virtauksia lämmittämällä saataisiin syöttövesisäiliön lämpötilaa nostettua. 

Syöttövesisäiliön lämpötilan uudeksi lämpötilatavoitteeksi asetetaan 125 °C. Lämpötilan 

noustessa on myös syöttövesisäiliön paineen noustava, jotta kylläinen tila säilytetään 

syöttövesisäiliössä. Uudeksi syöttövesisäiliön paineeksi tulisi siis 2.3 bar tällä 

tavoitellulla lämpötilalla. Syöttövesisäiliön lämpötilan nostossa täytyy huomioida sen 

aiheuttama lämpötilannousu ekonomaisereissa. Syöttövesi ei saa alkaa kiehumaan 

ekonomaisereissa sillä se voi aiheuttaa paineiskuja ekojen putkistoissa. Nostamalla 

syöttöveden virtausta saadaan estettyä lämpötilan liiallinen kohoaminen 

ekonomaisereissa. Matalapainelieriön paineessa 5.3 bar syöttöveden kiehumispiste on 

noin 154 °C. Korkeapainelieriössä 82 bar paineessa kiehumispiste on noin 297 °C. 

Syöttöveden korkeampi lämpötila ennen ekonomaisereita pienentää höyryntuotannon 

energiankulutusta, koska syöttöveteen tarvitsee tuoda vähemmän energiaa sen ollessa 

korkeammassa lämpötilassa jo ennen ekonmaisereita. Höyryntuotannon pienentynyt 

energiankulutus mahdollistaa suuremman höyryntuotannon samalla polttoainemäärällä, 

eli toisin sanottuna kattilan polttoainehyötysuhde kasvaa. Hyötysuhteen kasvaessa 

polttoaineen kulutus pienenee. Tällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä pienentyneiden 

polttoainekustannusten ansiosta. 

Syöttövesisäiliön lämpötilan nostaminen voisi tietyissä tapauksissa nostaa 

savukaasuhäviöitä, mutta kombikattilalla näin ei pääse käymään kaukolämpöekon 

ansioista.  Lämpöenergia syöttövesisäiliöön menevien virtausten lämmittämiseen otetaan 

savukaasuista kaukolämpöekon avulla. Kaukolämpöeko sijaitsee kombikattilassa 

matalapaine-ekonomaiserin jälkeen. Savukaasujen lämpötila pienenee niiden 

luovuttaessa energiaa kaukolämpöekoon, joten savukaasujen mukana poistuva 

savukaasuhäviö pienenee vielä mp-ekonomaiserin jälkeenkin. 
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13.1 Syöttövesisäiliöön menevien virtausten lämmitystarve 

Selvittäessä kombivoimalaitoksen syöttövesisäiliöön menevien virtausten 

lämmitystarvetta, täytyy saada selville niiden tämän hetkiset lämpötilat ja virtausmäärät. 

Nämä eivät kuitenkaan ole pelkästään viivasuoria trendejä vaan on huomioitava näiden 

arvojen jatkuvat muutokset. Tämä saadaan huomioitua prosessinohjausjärjestelmästä 

saatavilla historiatrendeillä. Käyttämällä kolmen kuukauden ajalta keskiarvoa saadaan 

realistinen arvo virtauksen lämmitystarpeesta. Laskennassa on käytetty apuna X-steam 

tables laskentaexceliä, jonka avulla saadaan määritettyä vedelle ja vesihöyrylle 

laskennassa tarvittavia ominaisarvoja, eli lähinnä entalpioita lämpötilan ja paineen avulla. 

Syöttövesisäiliöön palaava lauhde kerätään tehtaan lauhteenpalautusjärjestelmällä aluksi 

päälauhdesäiliöön, josta se pumpataan precoat-suodattimen kautta MB-sekavaihtimelle 

ja siitä syöttövesisäiliöön. Lauhdetta jäähdytetään precoat-suodattimen jälkeen ennen, 

kuin se menee MB-sekavaihtimelle. MB-sekavaihtimen jälkeen on lämmönvaihdin, jolla 

lauhdetta lämmitetään 87 °C lämpötilaan. Tässä lämpötilassa lauhde menee tällä hetkellä 

syöttövesisäiliöön. Lauhteen keskimääräinen massavirta on ollut tarkastelu jaksolla 

19.2 kg/s. 

Lauhdelinjaan on lisättävä yksi uusi lämmönvauhdin, jotta lämpöenergiaa voidaan siirtää 

syöttövesisäiliöön palaaviin lauhteisiin. Tällä lämmönvaihtimella olisi tarkoitus 

lämmittää lauhteita 105 °C lämpötilaan. Lämmönvaihtimen tarvitsema lämpöenergia 

voidaan laskea yhtälöllä 5. Sijoittamalla lukuarvot saadaan tarvittu lämpöenergia. 

𝑄 = 19.2
𝑘𝑔

𝑠
∗

4.19 𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (105°𝐶 − 87°𝐶) = 1448.1 𝑘𝑊 

Lauhteen lisäksi syöttövesisäiliöön syötettävää lisävettä tulee lämmittää. Tällä hetkellä 

lisävedelle on jo olemassa valmiiksi kaukolämpöpiiristä lämpöenergiaa ottava 

lämmönvaihdin. Ennen KL-piirin lämmönvaihdinta on myös lämmönvaihdin, joka 

käyttää lieriön ulospuhallushöyryä lisäveden esilämmityksessä. Lisäveden massavirta 

tarkastelujaksolla on ollut 9.4 kg/s. Kaukolämpöpiirin lämmönvaihtimen ohjauspiirin 

maksimilämpötila on 102 °C. Säätämällä ohjauksen tavoitearvoa korkeammalle ja 
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tarkkailemalla sen toteutumista saataisiin lisäveden lämpötila pysymään 105 °C 

lämpötilassa. Lisäksi lisäveden lämmityksen lämpötilanohjauksen kehittämistä tulisi 

ajatella, sillä tällä hetkellä lämpötila vaihtelee suuresti välillä 80 °C–107 °C. Lämpötilan 

nostamiseen tarvittava lämpöenergia saadaan laskettu yhtälöllä 5. Sijoittamalla lukuarvot 

saadaan lämpötehoksi 

𝑄 = 9.4
𝑘𝑔

𝑆
∗

4.19𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (105°𝐶 − 102°𝐶) = 118.2 𝑘𝑊 

Syöttövesisäiliöön palaava apulauhde tulee suoraan apulauhduttimesta. Apulauhdetta ei 

ajeta lauhteen kanssa samojen precoat taikka MB-sekavaihtimien kautta. Apulauhdetta ei 

myöskään esilämmitetä. Apulauhteen massavirran keskiarvo tarkastelujaksolla on 0.6 

kg/s, joka on häviävän pientä verrattuna lisäveden ja lauhteen virtauksiin. Apulauhdetta 

palautuu syöttövesisäiliöön ainoastaan PK1 ja KK2 häiriötilainteiden aikana. 

Normaaliajossa apulauhdutinta ei ajeta. Tästä syystä apulauhdetta ei ole otettu huomioon 

laskennassa. 

Syöttövesisäiliöön ajetaan matalapainehöyryä arvoiltaan 5 bar ja 167 °C, jonka 

tarkoituksena on auttaa syöttövesisäiliön kaasunpoistossa. Lisäksi höyry myös lämmittää 

lauhtuessaan syöttövesisäiliössä olevaa syöttövettä. Tällä hetkellä syöttövesisäiliöön 

ajettava höyry nostaa syöttövesisäiliön lämpötilan 115 °C asti. Tarkastelujaksolla 

syöttövesisäiliöön ajetun höyryn massavirta on ollut 1.66 kg/s. Tiedettäessä 

syöttövesisäiliöön palaavien virtausten lämpötilaksi 105 °C ja syöttövesisäiliön 

loppulämpötilaksi 125 °C voidaan lämmitykseen tarvittava höyrynmäärä laskea 

merkitsemällä yhtälöt 4 ja 5 yhtäsuuriksi ja ratkaisemalla niistä höyryn massavirta. 

Sijoittamalla arvot saatuun yhtälöön saadaan höyryn massavirraksi 

𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 =
(19.2

𝑘𝑔
𝑠 + 9.4

𝑘𝑔
𝑠 ) ∗

4.19𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾

∗ (125℃ − 105℃)

2764.1 𝑘𝐽/𝑘𝑔 − 525.1 𝑘𝐽/𝑘𝑔
= 1.1 𝑘𝑔/𝑠 

Laskennallisesti syöttövesisäiliöön ajettavan höyryn määrä pienenee, vaikka 

syöttövesisäiliön lämpötila nousee. Tarkastelujaksolla höyryn keskimääräinen massavirta 
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on ollut 1.66 kg/s. Virtausten esilämmityksellä saavutetaan höyrynsäästöä 

syöttövesisäiliön lämmityksessä. 

13.2 Syöttöveden lämpötilan noston vaikutukset höyrypiireihin 

Syöttövesisäiliöstä syöttövesi pumpataan kattilan höyrypiireihin. Käsitellään 

ensimmäisenä matalapainepiirin energiatase alkuperäisessä tilanteessa ja tilanteessa, 

jossa syöttövesisäiliön virtauksia on lämmitetty. Vertailemalla höyryntuotantoon 

kulutettua energiaa saadaan selville hyötysuhteen muutos. Laskennassa käytetyt 

tilapisteiden ominaisarvot ovat liitteissä 1 ja 2. 

Matalapainepiirin syöttöveden massavirta on ollut tarkastelu jaksolla 3.2 kg/s. 

Matalapainelieriön ulospuhallus on ollut tarkastelu jaksolla 0.091 kg/s. 

Matalapainepuolella tuorehöyry on 5.2 bar ja 194 °C. Tulistinpinnoille ei ole ruiskutuksia. 

Matalapainepiirin energiatase voidaan kuvata yhtälöllä 12 

𝑄𝑀𝑃 = 𝑄𝑒𝑘𝑜 + 𝑄ℎö𝑦𝑟𝑦𝑠𝑡𝑖𝑛 + 𝑄𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛  (12) 

missä 

𝑄𝑒𝑘𝑜 = 𝑞𝑚,𝑠𝑦𝑣𝑒 ∗ (ℎ2 − ℎ1)   

𝑄ℎö𝑦𝑟𝑦𝑠𝑡𝑖𝑛 = 𝑞𝑚,𝑠𝑦𝑣𝑒 ∗ (ℎ3 − ℎ2)   

𝑄𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛 = (𝑞𝑚,𝑠𝑦𝑣𝑒 − 𝑞𝑚,𝑈𝑃) ∗ (ℎ4 − ℎ3)  

missä qm,syve = matalapainesyöttöveden virtaus [kg/s] 

 qm,UP = matalapainelieriön ulospuhallus [kg/s] 

 h1 = entalpia ennen ekoa  [kJ/kg] 

 h2 = entalpia ekon jälkeen  [kJ/kg] 

h3 = entalpia höyrystimen jälkeen [kJ/kg] 
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h4 = entalpia tulistimen jälkeen [kJ/kg] 

Ekonomaiserin energiankulutus on laskettu esimerkkinä ja loppujen höyryverkon 

komponenttien energiankulutukset ovat taulukoituna taulukossa 13.1. 

𝑄𝑒𝑘𝑜 = 3.2
𝑘𝑔

𝑠
∗ (653.8

𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 482.6

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 548.2 𝑘𝑊 

Taulukko 13.1 Matalapainepiirin tämänhetkinen energiatase 

Qeko 548.2 kW 

Qhöyrystin 6712.5 kW 

Qtulistin 260.7 kW 

QMP 7521.1 kW 

 

Matalapainehöyrypiirin energiataseenmuutokset on laskettu vastaavilla yhtälöillä, mutta 

vain päivitetyillä arvoilla. Laskennan tulokset ovat taulukoituna taulukossa 13.2. 

  

Taulukko 13.2 Matalapainepiirin päivitetty energiatase 

Qeko 412.2 kW 

Qhöyrystin 6712.5 kW 

Qtulistin 260.7 kW 

QMP 7385.3 kW 

 

Säästetty lämpöenergia saadaan laskettua yhtälöllä 13 
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𝑄𝑀𝑃.𝑆ää𝑠𝑡ö = 𝑄𝑀𝑃.𝐴𝑙𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝑄𝑀𝑃.𝑃ä𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦  (13)

 𝑄𝑀𝑃.𝑆ää𝑠𝑡ö = 7521.1 𝑘𝑊 − 7385.3 𝑘𝑊 = 135.8 𝑘𝑊 

Kokonaisuudessaan matalapainepuolella saadaan siis säästöä 135.8 kW. Tämä tarkoittaa 

höyryntuotantona 0.059 kg/s. Matalapainepuolella energiansäästö on suhteellisen 

vähäistä, johtuen matalapainehöyryn pienestä tuotantomäärästä. 

Käsitellään seuraavaksi korkeapainepuoli. Syöttöveden massavirta KP-puolella on 

tarkastelujaksolla ollut 21.67 kg/s. Ulospuhalluksen massavirta on ollut 0.13 kg/s ja 

tulistimiin ruiskutettavan jäähdytysveden massavirta on ollut 1.94 kg/s. 

Korkeapainepuolen energiatase eroaa matalapainepuolen energiataseesta hieman, sillä 

korkeapainepuolen tulistimilla ruiskutetaan jäähdytysvettä höyryn sekaan. 

Ruiskutettavalla jäähdytysvedellä voidaan säätää tulistimilta tulevan tuorehöyryn 

lämpötilaa. Ekonomaiserin ja höyrystimen energiataseet ovat vastaavat, kuin 

matalapainepuolellakin. KP-puolen energiatase voidaan ilmaista yhtälöllä 14 

𝑄𝑘𝑝 = 𝑄𝑒𝑘𝑜 + 𝑄ℎö𝑦𝑟𝑦𝑠𝑡𝑖𝑛 + 𝑄𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛  (14) 

missä 

𝑄𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛 = (𝑞𝑚,𝑠𝑦𝑣𝑒 − 𝑞𝑚,𝑈𝑃) ∗ (ℎ8 − ℎ7) + 𝑞𝑚,𝑟𝑢𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠 ∗ (ℎ6 − ℎ5) 

Tulokset taulukoituna alla olevissa taulukoissa 13.3 ja 13.4 

Taulukko 13.3 Korkeapainepiirin tämänhetkinen energiatase 

Qeko 17623.3 kW 

Qhöyrystin 32146.2 kW 

Qtulistin 19193.9 kW 

QKP 68963.4 kW 
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Tilanteessa, jossa lämpötilat nostettu 

Taulukko 13.4 Korkeapainepiirin päivitetty energiatase 

Qeko 16689.0 kW 

Qhöyrystin 31954.5 kW 

Qtulistin 19112.6 kW 

QKP 67766.1 kW 

 

Energiasäästö korkeapainepuolella saadaan laskettua yhtälöllä 15 

𝑄𝐾𝑃.𝑆ää𝑠𝑡ö = 𝑄𝐾𝑃.𝐴𝑙𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝑄𝐾𝑃.𝑃ä𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦  (15)

 𝑄𝐾𝑃.𝑆ää𝑠𝑡ö = 68963.4 𝑘𝑊 − 67766.1 𝑘𝑊 = 1197.3 𝑘𝑊 

Korkea- ja matalapainepuolien energiansäästö yhteensä saadaan laskettua yhtälöllä 16 

𝑄𝑆ää𝑠𝑡ö = 𝑄𝐾𝑃,𝑆ää𝑠𝑡ö + 𝑄𝑀𝑃,𝑆ää𝑠𝑡ö  (16) 

𝑄𝑠ää𝑠𝑡ö = 1197.3 𝑘𝑊 + 135.8 𝑘𝑊 = 1333.1𝑘𝑊 

Energiansäästöä tulee siis 1333.1 kW. KP- ja MP-puolien eron energiansäästössä 

aiheuttaa niiden erisuuruiset tuotantomäärät. KP-höyryä tuotetaan huomattavasti 

enemmän, kuin MP-höyryä. 

Määritetään vielä yllämainittujen muutosten tuoma vaikutus voimalaitoksen 

hyötysuhteeseen. Kombikattilan hyötysuhteen määrittäminen vaatii tiedot 

sisäänmenevistä energiavirtauksista ja ulostulevista energiavirtauksista. Kombikattilaan 

tuodaan energiaa maakaasuna kaasuturbiiniin ja kombikattilan lisäpolttopolttimiin. 

Maakaasun energiasisältö muuttaa muotoaan ja tulee ulos sähkönä, kp- ja mp-höyrynä, 

kaukolämpönä ja glykolipiirin lämpöenergiana. Kaasuturbiinin ja kombin polttoainetehot 

ja kaasuturbiinin sähköteho on saatu prosessinohjausjärjestelmästä ja höyrypiirien 
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lämpötehot on laskettu yllä. Häviöiden voidaan odottaa pysyvän muuttumattomina, eli ne 

voidaan jättää huomioimatta laskennassa. Yhtälöllä 17 voidaan laskea 

kombivoimalaitoksen hyötysuhde 

ɳ =
𝑄𝑒+𝑄𝐾𝑃+𝑄𝑀𝑃+𝑄𝐾𝐿+𝑄𝐺

𝑄𝑝𝑎,𝐺𝑇+𝑄𝑝𝑎,𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖
   (17) 

missä ɳ Hyötysuhde  [-] 

Qe Kaasuturbiinin sähköteho [MW] 

  QKP Korkeapainepiirin teho [MW] 

  QMP Matalapainepiirin teho [MW] 

  QKL Kaukolämpöpiirin teho [MW] 

  QG Glykolipiirin teho [MW] 

  Qpa,GT Kaasuturbiinin polttoaineteho [MW] 

  Qpa,kombi Kombikattilan polttoaineteho [MW] 

Sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 17 saadaan alkuperäiseksi hyötysuhteeksi 

ɳ𝑎𝑙𝑢𝑝𝑒𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 =
41.55 𝑀𝑊 + 68.96 𝑀𝑊 + 7.52 𝑀𝑊 + 2.9 𝑀𝑊 + 0 𝑀𝑊

127.45 𝑀𝑊 + 12.82 𝑀𝑊
= 0.86 

Päivitetyssä tilanteessa muutoksilla saavutettu energiansäästö vähennetään sisään 

menevästä energiasta ja näin laskemalla saadaan selville muutos kombivoimalaitoksen 

hyötysuhteessa. Laskenta suoritetaan yhtälöllä 18. 

ɳ =
𝑄𝑒+𝑄𝐾𝑃+𝑄𝑀𝑃+𝑄𝐾𝐿+𝑄𝐺

𝑄𝑝𝑎,𝐺𝑇+𝑄𝑝𝑎,𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖−𝑄𝑠ää𝑠𝑡ö
   (18) 

missä Qsäästö Höyryntuotannon energiantarpeen pieneneminen [kW] 

Sijoittamalla arvot yhtälöön 18 saadaan uudeksi hyötysuhteeksi 
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ɳ𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 =
41.55 𝑀𝑊 + 68.96 𝑀𝑊 + 7.52 𝑀𝑊 + 2.9 𝑀𝑊 + 0 𝑀𝑊

127.45 𝑀𝑊 + 12.82 𝑀𝑊 − 1.33 𝑀𝑊
= 0.87 

 

Hyötysuhteen kasvu prosenttiyksiköissä on näin ollen 

∆ɳ = (0.87 − 0.86) ∗ 100% = 1 % 

Kombivoimalaitoksen hyötysuhde paranee laskennallisesti tarkasteluajankohdan 

tuotannoilla ja polttoaineenkulutuksilla 1 %-yksikön verran. Kustannussäästö voidaan 

laskea säästetyn lämpöenergia avulla, koska myös polttoainetehon tarve laskee säästetyn 

lämpöenergian verran. Säästö on laskettu yhtälöllä 9 käyttäen säästettyä lämpöenergiaa, 

polttoaineen keskimääräistä hintaa ja ajotunteja. 

𝑆 = 𝑄𝑠ää𝑠𝑡ö ∗ 𝑡 ∗ 𝐻𝑝𝑎 

Sijoittamalla lukuarvot saadaan säästöksi 

𝑆 = 1.33 𝑀𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39.24
€

𝑀𝑊ℎ
= 438389 € 

Otetaan säästölaskentaan mukaan kaukolämmön myyminen, eli jos kaukolämpöä 

myydään 5 kuukautena todellinen vuosisäästö yhtälön 10 avulla on siis 

𝑆𝑇𝑜𝑑 = 𝑄 ∗ 𝐻𝐻ö𝑦𝑟𝑦 ∗ 𝑡𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖 − 𝑄 ∗ 𝐻𝐾𝐿 ∗ 𝑡𝐾𝐿 

𝑆𝑇𝑜𝑑 = 1.33 𝑀𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39.24
€

𝑀𝑊ℎ
− 1.33 ∗ 3600 ℎ ∗ 20

€

𝑀𝑊ℎ
= 342629.3 € 

Tämäkin todellinen vuosisäästö riippuu höyrynhinnasta ja kuvassa 13.1 on esitetty tämä 

riippuvuus. Ajoaika on oletettu vakioiksi. 
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Kuva 13.1 Kombikattilan syöttövesisäiliön lämpötilan nostamisella saavutettavat vuosisäästöt 

höyrynhinnan funktiona. 
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14 KOMBIKATTILAN LAUHTEIDEN LÄMMITYS 

Lämmittämällä syöttövesisäiliöön palaavat lauhteet 105 °C lämpötilaan, mutta pitämällä 

syöttövesisäiliön lämpötilahaku nykyisellään saadaan säästettyä syöttövesisäiliöön 

ajettavan höyryn määrää. Lauhteiden lämmityksessä säästettäisiin edeltävässä 

kappaleessa laskettu lämpöteho 1448.1 kW. Tämä lämpöteho on pois syöttövesisäiliöön 

ajettavasta höyrystä. Säästetty höyrymäärä kiloina voidaan laskea yhtälöllä 4. 

Syöttämällä lämpötehon, matalapainehöyryn entalpian ja syöttövesisäiliön entalpian 

saadaan höyryn massavirraksi 

𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 =
1448.1 𝑘𝑊

2764.1
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 482.6
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 0.63
𝑘𝑔

𝑠
 

Euromääräinen säästö saadaan laskettua lämpötehon, vuosittaisen ajoajan ja höyryn 

tuotantokustannusten avulla. Pidetään vuosittainen ajoaika samana, kuin edellisessä 

tilanteessa, eli 8400 h ja höyryn tuotantokustannuksena 39.24 €/MWh. 

𝑆ää𝑠𝑡ö =
1448.1

1000
𝑘𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
= 477316.9 € 

Tälle todellinen vuosisäästö saadaan laskettua yhtälön 10 avulla. Siihen sijoittamalla 

lukuarvot saadaan 

1448.1

1000
𝑘𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
−

1448.1

1000
𝑘𝑊 ∗ 3600 ℎ ∗ 20

€

𝑀𝑊ℎ
= 373053.7 € 

Todellisen vuosisäästön riippuvuus höyrynhinnasta on esitetty kuvassa 14.1. 
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Kuva 14.1 Kombille palaavien lauhteiden lämmityksen todellinen vuosisäästö höyrynhinnan 

funktiona. 

 

Tämä vaihtoehto, jossa lauhteet lämmitetään ja syöttövesisäiliön lämpötila pidetään 

vakiona antaa laskennallisesti suuremman säästön, kuin kappaleessa 13 esitetty 

vaihtoehdossa. Tämä vaihtoehto on myös toteutukseltaan yksinkertaisempi. 
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15 SOODAKATTILAN SYÖTTÖVESISÄILIÖÖN PALAAVAN 

LAUHTEEN LÄMMITYS 

Soodakattilan syöttövesisäiliöön palaa vastaavat virtaukset, kuin kombikattilan 

syöttövesisäiliöönkin. Vesilaitoksella valmistettu suolaton lisävesi, lauhteenkäsittelyssä 

puhdistettu lauhde ja apulauhduttimesta palautuva apulauhde. Lisäksi syöttövesisäiliöön 

tulee hapenpoisto- ja pH:n-säätö kemikaalia. Syöttövesisäiliötä lämmitetään 

matalapainehöyryllä, 5 bar ja 167 °C. 

Soodakattilaan palaavia virtauksia lämmittämällä voitaisiin pienentää syöttövesisäiliön 

höyrynkulutusta. Höyryn avulla syöttövesisäiliötä lämmitetään haluttuun 110 °C 

lämpötilaan. Käyttämällä kaukolämpöverkosta saatavaa lämpöenergiaa 

syöttövesisäiliöön palaavien virtausten lämmitykseen voitaisiin tätä höyryn kulutusta 

vähentää samalla saavuttaen kustannussäästöjä. 

Soodakattilan tilanteessa tulee huomioida, että syöttövesisäiliön lämpötilaa ei tulisi 

nostaa nykyisestä. Nostamalla syöttövesisäiliön lämpötilaa nousee samalla 

ekonomaisereiden lämpötilaa, joka tarkoittaa sitä, että savukaasujen lämpötila jäisi 

korkeammaksi. Tämä lisäisi savukaasujen mukana poistuvan lämpöenergian määrää, eli 

poistuvien savukaasuhäviöiden määrä kasvaisi. Tämä todistettiin suorittamalla 

pienimuotoinen koeajo, jossa nostimme soodakattilan syöttövesisäiliön lämpötilahakua 

ja huomasimme ekonomaisereiden lämpötilan nousseen samassa suhteessa. 

15.1 Syöttövesisäiliön energiatase 

Selvitetään soodakattilan syöttövesisäiliöön menevien virtausten ominaisarvoja, jotta 

voidaan määrittää syöttövesisäiliön energiatase. Energiataseen avulla voidaan laskea 

säästettävissä oleva höyryn määrä. Säästetyn höyrymäärän avulla saadaan selville 

kustannussäästöt. 
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Kuva 15.1 Soodakattilan syöttövesisäiliö 

 

Kuvassa 14.1 näkyy soodakattilan syöttövesisäiliö, sinne menevät virtaukset ja sieltä 

poistuvat virtaukset. Laskennassa voidaan jättää huomioimatta hapenpoisto- ja pH:n-

säätökemikaalien virtaukset, koska niiden määrä on todella pientä verrattuna lauhteen ja 

suolattoman veden virtaamaan. 

Tällä hetkellä lisäveden esilämmityksessä ei ole lämpötilanmittausta, joten 

sisäänmenolämpötila on tuntematon. Tässä tilanteessa ainoastaan lauhteiden lämmitystä 

muutetaan, joten lisäveden lämpötila pysyy vakiona. Tiedettäessä lauhteiden 

lämmitykseen tarvittava lämpöenergia saadaan laskettua myös säästetty höyrymäärä.  

Syöttövesisäiliöön palautuva lauhde tulee kombikattilaan palaavan lauhteen kanssa 

samassa linjassa. Soodakattilalle kulkeva lauhdelinja haarautuu kombikattilan 

lauhdelinjasta ennen kombikattilaa. Lauhteiden lämpötila on keskimäärin 87 °C. 

Lauhteen massavirta riippuu soodakattilan ajotilanteesta, eli isommalla lipeänpoltolla 

lauhteita palautuu enemmän myös syöttövesisäiliöön. Keskimäärin lauhteiden massavirta 
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on ollut 23 kg/s. Lauhteiden haluttu lämpötila on 105 °C. Tarvittu lämpöenergia voidaan 

laskea yhtälöllä 5. Sijoittamalla tiedossa olevat arvot saadaan tulokseksi 

𝑄 = 23
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4.19

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (105°𝐶 − 87°𝐶) = 1734.66 𝑘𝑊 

Syöttövesisäiliöön menevän höyryn säästö massavirtana saadaan yhtälön 4 avulla. 

Sijoittamalla yläpuolella laskettu lämpöteho ja taulukoista luetut höyryn ja 

syöttövesisäiliön entalpiat saadaan höyryn massavirraksi 

𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 =
1734.66 𝑘𝑊

2765.06
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 461
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 0.75
𝑘𝑔

𝑠
 

Säästetty höyry kiloina on siis 0.75 kg/s. 

Soodakattilan syöttövesisäiliön höyrynkulutuksen vähenemisen kautta saavutettuja 

kustannussäästöjä voidaan arvioida lasketun energiansäästön, vuotuisen ajoajan ja höyryn 

keskimääräisen tuotantokustannuksen avulla. 

𝑆ÄÄ𝑆𝑇Ö 𝐶𝐸2 = 1734.66 𝑘𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39
€

𝑀𝑊ℎ
= 568275 € 

Todelliseen vuosisäästöön otetaan huomioon kaukolämmön myyntitulot yhtälön 10 

mukaan. Sijoittamalla arvot yhtälöön saadaan todelliseksi vuosisäästöksi 

 
1734.66 

1000
𝑘𝑊 ∗ 8400 ℎ ∗ 39.24

€

𝑀𝑊ℎ
−

1734.66 

1000
𝑘𝑊 ∗ 3600 ℎ ∗ 20

€

𝑀𝑊ℎ
= 446876.2 € 

Vuosisäästö on riippuvainen höyrynhinnasta. Tämä riippuvuus on esitetty kuvassa 15.2. 
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Kuva 15.2 Soodakattilan lauhteiden lämmityksen todellinen vuosisäästö 
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16 TOTEUTETTAVA KEHITYSKOHDE 

Kombivoimalaitoksen ja soodakattilan syöttövesisäiliöihin palautuvien lauhdevirtojen 

lämmitys on osoittautunut kannattavaksi kehityskohteeksi. Tarvittavat muutostyöt ovat 

suhteellisen pieniä ja odotettu laskennallinen säästö on vuositasolla merkittävä. 

Muutostyöt sisältävät lämmönvaihtimen, putkitöitä ja tarvittavan instrumentoinnin. 

Pienillä muutoksilla voidaan saavuttaa merkittävä laskennallinen säästö molemmilla 

kattiloilla. 

Tällä hetkellä päälauhteen paluulinja, voimalaitoksen PI-kaaviossa linja VLA-150, 

lauhteenkäsittelystä kulkee mäntyöljykeittämöltä soodakattilalle näitä yhdistävää 

kävelysiltaa pitkin. Lauhdelinja haarautuu soodakattilarakennuksessa kahteen linjaan, 

joista toinen johtaa kombikattilan syöttövesisäiliöön ja toinen soodakattilan 

syöttövesisäiliöön. 

Uusi lauhteita lämmittävä lämmönvaihdin sijoitetaan päälauhdelinjaan ennen sen 

haarautumista kombi- ja soodakattiloille. Näin saadaan molemmilla kattiloilla 

saavutettava säästöpotentiaali maksimoitua, sillä lauhteiden jakosuhde kattiloiden välillä 

ei vaikuta enää säästetyn energian määrään. Tällöin tulee huomioida, että 

lämmönvaihtimen tarvitsema lämpöteho tulee kattaa molempien kattiloiden lauhteiden 

lämmitys. Lämmönvaihtimen tarvitsema lämpöteho tulisi olemaan 3182.72 kW. 

Lauhteiden lämpötilan säätämiseksi tarvitaan lämmönvaihtimesta poistuvaan 

lauhdelinjaan lämpötilanmittaus, jonka avulla ohjataan lämmönvaihtimeen tulevan 

kaukolämpöveden virtausta säätöventtiilillä. Lämpötilasäätimen ohjelmaan laitetaan 

tavoitearvoksi 105 °C, jota ohjaus tavoittelee avaamalla ja sulkemalla säätöventtiiliä 

asetettujen rajojen mukaan. Tämä ohjaus voidaan lisätä DNA-sivulle 15.7, jossa on 

muutkin kaukolämpöpiirin lämmönvaihtimet. Tämä sijoituspaikka on esitetty kuvassa 

16.1. 
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Kuva 16.1 Uuden lämmönvaihtimen sijoitus DNA-kuvaan 

 

Uusi lämmönvaihdin voitaisiin fyysisesti sijoittaa kombivoimalaitoksella 

syöttövesisäiliön lähettyville samalle tasolle, jossa tällä hetkellä sijaitsee suolattoman 

veden lisälämmönvaihdin. Kaukolämmön primääripiiri, voimalaitoksen PI-kaaviossa 

linja VKL-150, kulkee kyseisen tason alapuolella. Sijoittamalla lämmönvaihdin 

kyseiselle tasolle saadaan putkityöt minimoitua lauhde- ja kaukolämpölinjoissa. 

Soodakattilalle menevä nykyinen lauhdelinja voidaan sulkea sulkuventtiilillä, jotta säilyy 

mahdollisuus ajaa lauhteita nykyisellä tavalla. Soodakattilalle rakennetaan uusi 

lauhdelinja, joka kulkee uudelta lämmönvaihtimelta pisteeseen, jossa nyt soodakattilan ja 

kombikattilan lauhteet eroavat toisistaan. Putkityöt kokonaisuudessaan ovat noin 70 

metriä. 
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Kuva 16.2 Sijoituspaikka uudelle lämmönvaihtimelle 

 

Kuvassa 15.2 on nähtävissä taso, jolle uusi lämmönvaihdin voidaan sijoittaa. Kuvassa 

näkyy myös vaakatasossa kulkeva kombikattilan syöttövesisäiliöön palaava lauhdelinja. 

16.1 Muutosten takaisinmaksuaika 

Vuotuinen säästö, joka voidaan saavuttaa molempiin kattiloihin vaikuttavilla 

muutoksilla, saadaan laskettua yhteenlaskulla aikaisemmin laskettujen kattilakohtaisten 

vuosisäästöjen avulla. Tämä laskutoimitus on suoritettu alla. 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠ää𝑠𝑡ö = 𝑆ÄÄ𝑆𝑇Ö 𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖 + 𝑆ÄÄ𝑆𝑇Ö 𝐶𝐸2 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠ää𝑠𝑡ö = 477317 € + 568275 € = 1045592 € 
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Vuotuiseksi kokonaissäästöksi tulisi noin miljoona euroa. Tässä ei olla huomioitu 

kaukolämmön myynnistä saatavia tuloja, jotka ovat 20 €/MWh. Kaukolämpöä 

toimitetaan nykyisen sopimuksen mukaan vuosittain 5 kuukauden ajan. Todellista 

vuosisäästöä laskiessa täytyy kaukolämmön myyntitulot ottaa huomioon. Tämä 

todellinen vuosisäästö saadaan laskettua yhtälöä muokkaamalla yhtälö 10 muotoon 19. 

𝑆 = (𝑄𝐶𝐸 + 𝑄𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖) ∗ 𝑇𝑉𝑜𝑖𝑚𝑎−𝑎𝑗𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 ∗ 𝐻𝐻ö𝑦𝑟𝑦 − ((𝑄𝐶𝐸 + 𝑄𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖) ∗

𝐻𝐾𝐿 ∗ 𝑇𝐾𝐿−𝑎𝑗𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎)   (19) 

Sijoittamalla arvot yhtälöön 19 saadaan todelliseksi vuosisäästöksi 

(1.73 𝑀𝑊 + 1.45 𝑀𝑊) ∗ 8400 ℎ ∗ 39
€

𝑀𝑊ℎ
− (1.73 𝑀𝑊 + 1.45 𝑀𝑊) ∗ 20

€

𝑊𝑀ℎ

∗ 3600 ℎ = 812808 € 

Todellinen vuosisäästö tulisi siis keskimääräisellä höyryntuotantokustannuksella ja 

seuranta-aikana olleilla kattiloiden ajoilla 812808 €. Kuvassa 16.3 on esitetty todellisen 

vuosisäästön riippuvuus höyrynhinnasta. 

 

 

Kuva 16.3 Todellisen vuosisäästön riippuvuus höyrynhinnasta 
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Investointikustannuksia on arvioitu tehtaalla tehtyjen vastaavien putkiurakoiden 

kustannusten avulla, eli investointikustannukset ovat hyvin sivistynyt arvio. Tarkempaa 

putkisto- ja laitossuunnittelua ei tässä diplomityössä alettu toteuttamaan. 

Lämmönvaihtimesta kysyttiin tarjous Alpha-Lavalilta. Yhteensä 

investointikustannuksiksi saatiin 95400 €. Tämä kustannusarvio on esitetty liitteessä 4. 

 Koroton takaisinmaksuaika yllä lasketulla todellisella vuosisäästöllä ja 

investointikustannuksilla saadaan laskettua yhtälöllä 20. 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 =
𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑠ää𝑠𝑡ö

12

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠
 (20) 

Sijoittamalla lukuarvot yhtälöön 20 saadaan takaisinmaksuajaksi tarkastelujaksolla 

𝑇 =

812808
€

12𝑘𝑘
12

95400 €
= 1.4 𝑘𝑘 

Takaisinmaksuajaksi tulisi siis 2 kuukautta. Takaisinmaksuaika on kuitenkin 

riippuvainen höyrynhinnasta ja kattiloiden ajotunneista. Riippuvuutta ei kannata vertailla 

ajotuntien mukaan, koska se pysyy vuosittain suhteellisen muuttumattomana. Ainoastaan 

laiterikot tai ennustamattomat seisokit vaikuttavat kattiloiden ajoaikoihin. Höyrynhinnan 

muutos aiheuttaa suurempaa heilumista todellisessa vuosisäästössä ja 

takaisinmaksuajassa. Riippuvuus takaisinmaksuajan ja höyrynhinnan välillä on esitetty 

kuvassa 16.4. 
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Kuva 16.4 Takaisinmaksuajan riippuvuus höyrynhinnasta 

 

Kuvasta 16.4 nähdään takaisinmaksuajan jäävän kuukausiksi jopa todella pienellä 

höyrynhinnallakin. Tämä antaa viitteistä siitä, että vaikka todelliset 

investointikustannukset nousisivatkin tässä esitettyä arviota korkeammiksi olisi 

investointi siltikin taloudellisesti erittäin kannattava. 
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17 YHTEENVETO 

Työssä esiteltiin Kotkamillsin Kotkantehtaiden tuotantolinjat ja voimalaitos. 

Voimalaitokselta esiteltiin sähkön-, höyryn, ja kaukolämmöntuotantoa. Lisäksi käytiin 

läpi taustoja ja kannustimia kaukolämpöverkon kehittämiselle. 

Työssä käytiin läpi tehtaalla olevia höyryn käyttökohteita ja niistä valikoitiin muutama 

soveliaaksi arvioitu kohde, jotka valittiin tarkasteltavaksi. Osa kohteista todettiin 

mahdollisiksi kaukolämpöverkon kehityskohteiksi. 

Työssä saatiin laskettua yläkonttorin ja ruokalan höyrylämmitysten kaukolämmöllä 

korvaamisella saavutettavissa olevia kustannussäästöjä. Kustannussäästöt olivat 

kelvollisia, mutta näiden kehityskohteiden vaatimat kaukolämpöverkon laajennustyöt 

olisivat todella laajat, jonka takia takaisinmaksuajasta tulisi todennäköisesti 

kohtuuttoman pitkä. Soodakattilan palamisilman esilämmityksen osittainen korvaaminen 

kaukolämmöllä antaisi myös kelvollisia kustannussäästöjä, mutta investointina olisi 

todennäköisesti suuri ja sen takia takaisinmaksuajasta tulisi kohtuuttoman suuri. 

Soodakattilan ja kombikattilan syöttövesisäiliöihin palaavien lauhteiden lämmitys 

todettiin toteutettavissa olevaksi investoinniksi. Laskemalla saatiin sille todella lupaava 

kustannussäästöpotentiaali. Lisäksi kustannusarvion avulla laskettu takaisinmaksuaika 

jäisi todella lyhyeksi. Tällä investoinnilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä 

kustannussäästöjä. 
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LIITE 1. KOMBIKATTILAN TILAPISTEET ENNEN MUUTOSTA 

 Matalapainepiiri   Korkeapainepiiri   
Tilapiste         

1:Ennen 
ekoa 

p1 6 bar 
5: Ennen 

ekoa 

p5 8,3 bar 

t1 115 C t5 116 C 

h1 482,5528 kJ/kg h5 486,7957 kJ/kg 

         

2:Ekon 
jälkeen 

p2 6 bar 
6:Ekon 
jälkeen 

p6 8,3 bar 

t2 155 C t6 291 C 

h2 653,8769 kJ/kg h6 1295,204 kJ/kg 

         

3: Ennen 
Tulisinta 

p3 5,4 bar 
7: Ennen 
tulistinta 

p7 8,3 bar 

t3 155 C t7 291 C 

h3 2751,522 kJ/kg h7 2769,8 kJ/kg 

         
4: 

Tulistimen 
jälkeen 

p4 5,2 bar 8: 
Tulistimen 

jälkeen 

p8 8 bar 

t4 191 C t8 460 C 

h4 2835,363 kJ/kg h8 3395,165 kJ/kg 

         
 

 



 

LIITE 2. KOMBIKATTILAN TILAPISTEET MUUTOKSEN 

JÄLKEEN 

 Matalapainepiiri   Korkeapainepiiri   
Tilapiste         

1:Ennen 
ekoa 

p1 6 bar 
5: Ennen 

ekoa 

p5 8,3 bar 

t1 125 C t5 125 C 

h1 525,0618 kJ/kg h5 525,0618 kJ/kg 

         

2:ekon 
jälkeen 

p2 6 bar 
6:Ekon 
jälkeen 

p6 8,3 bar 

t2 155 C t6 291 C 

h2 653,8769 kJ/kg h6 1295,204 kJ/kg 

         

3: Ennen 
Tulisinta 

p3 5,4 bar 
7: Ennen 
tulistinta 

p7 8,3 bar 

t3 155 C t7 291 C 

h3 2751,522 kJ/kg h7 2769,8 kJ/kg 

         
4: 

Tulistimen 
jälkeen 

p4 5,2 bar 8: 
Tulistimen 

jälkeen 

p8 8 bar 

t4 191 C t8 460 C 

h4 2835,363 kJ/kg h8 3395,165 kJ/kg 

 

 



 

LIITE 3. TEHTAAN SISÄISEN KAUKOLÄMPÖHANKKEEN 

SUORITUSKYKY. LEASE GREEN. 

 

 

 



 

 

LIITE 4. KUSTANNUSARVIO 

Kustannusarvio     

     

Lauhteen lämmitys     

     

     

     

     

     

     

Putkisto   35000,00  

     

Käsiventtiilit   9800,00  

     

Lämmönvaihdin   8600,00  

     

Lämmönvaihtimen asennus   1500,00  

     

Lämmönvaihtimen tuenta/teräsrakenteet   2500,00  

     

Automaatio   5000,00  

     

Eristys   13000,00  

     

Telinetyö   4000,00  

     

NDT-tarkastukset   2000,00  

     

Automaatio   5000,00  

     

Laitossuunnittelu   9000,00  

     

     

YHT.     95400,00 eur 

     
 


