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Tämän diplomityön tavoitteena oli tarkastella Savon Voima Joensuu Oy:n omistaman Kon-

tiosuon lämpökeskuksen kaukolämpötehon nostovaihtoehtoja. Työssä tarkasteltiin kauko-

lämpötehon nostovaihtoehtoina nykyisen leijukattilan polttotehon nostoa sekä savukaasun 

pesurilauhduttimen hankintaa. Biopolttoaineita käyttävän Kontiosuon lämpökeskuksen te-

honnostolla voitaisiin vähentää fossiilisen öljyn käyttöä sekä kaukolämmön tuotannon 

päästöjä Joensuussa, jotka ovat tärkeitä seikkoja muun muassa ilmastonmuutoksen hillit-

semisessä. 

 

Työssä perehdyttiin lämpökeskuksen leijukattilan sekä lämpökeskuksen pääkomponenttien 

mitoitus- ja toiminta-arvoihin. Arvoja vertailtiin alan kirjallisuudessa annettuihin arvoihin 

sekä haastateltujen asiantuntijoiden antamiin suositusarvoihin. Suositusarvojen perusteella 

arvioitiin, kuinka suuri on nykyisen leijukattilan teoreettinen maksimiteho ja millä edelly-

tyksillä se saavutetaan. Lisäksi selvitettiin kattilalaitoksen tehonnoston vaatimien toimen-

piteiden kustannuksia. Pesurilauhduttimen osalta työn pääpaino oli investoinnin suuruus-

luokan sekä taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa. 

 

Työn tuloksena saatiin, että Kontiosuon lämpökeskuksen kattilalaitoksen kaukolämpöteho 

voidaan nostaa nykyisestä 30 megawatista noin 34 megawattiin nostamalla polttoaineen-

syötön ja palamisilman kapasiteetteja sekä hankkimalla uusi kaukolämmönvaihdin. Katti-

lalaitoksen tehonnoston vaatimat muutokset kustantavat noin 210 tuhatta euroa ja ne ovat 

maksettu takaisin alle vuodessa. Savukaasun pesurilauhduttimella voidaan saavuttaa katti-

lalaitoksen nykyisellä maksimiteholla noin 5 megawatin kaukolämpöteho lämpökeskuksen 

normaalin tarpeen aikaan. Pesurilauhduttimen investointi on vähintään noin 3,3 miljoonaa 

euroa ja takaisinmaksuaika on muutaman viime vuoden tuotantohistorian perusteella arvi-

oituna noin 8,5 vuotta. Nostamalla kattilalaitoksen kaukolämpötehoa tässä työssä ehdotet-

tuun 34 megawattiin voidaan pesurilauhduttimella saavuttaa tällöin noin 6 megawatin kau-

kolämpöteho lämpökeskuksen normaalin tarpeen aikaan. Molempien tehonnostotoimenpi-

teiden toteuttamiseen tarvittaisiin noin 3,5 miljoonan euron investoinnit ja tällöin takaisin-

maksuaika on alle viisi vuotta. 
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The aim of this Master’s thesis was to examine the options for increasing the district heat-

ing power of the Kontiosuo heating station owned by Savon Voima Joensuu Oy. The stud-

ied options in this thesis for increasing the district heating power were the increase of the 

combustion power of the current fluidized bed boiler and the purchase of a condensing flue 

gas scrubber. Increasing the power of the biomass fueled Kontiosuo heating station, could 

reduce the use of fossil oil and emissions from district heating production in Joensuu, 

which are important factors in mitigating climate change.  

 

The thesis focused on the design and operating values of the fluidized bed boiler and the 

main components of the heating station. The values were compared with values from lit-

erature and with recommended values given by the interviewed experts. Based on the rec-

ommended values, the theoretical maximum power of the current boiler and the required 

operating conditions was estimated. In addition, the costs of the required measures for 

power increase of the boiler were determined. Regarding the condensing flue gas scrubber, 

the focus in the thesis was on assessing the size and economic profitability of the invest-

ment. 

 

As the result of the thesis, the district heating power of the boiler plant of Kontiosuo heat-

ing station can be increased from the current 30 megawatts to about 34 megawatts with the 

increase of fuel feeding and combustion air capacities and acquiring a new district heat ex-

changer. The investment cost for the power increase are about 210 thousand euros and the 

payback time is less than a year. About five megawatts power increase is achievable with a 

condensing flue gas scrubber during the normal demand of the heating station with the cur-

rent maximum power of the boiler plant. The investment of the condensing flue gas scrub-

ber is at least about 3,3 million euros and the payback time is estimated to be around 8,5 

years based on the production history of the last few years. By increasing the district heat-

ing power of the boiler plant to the 34 megawatts proposed in this thesis, the condensing 

flue gas scrubber can then achieve a district heating power of about six megawatts during 

normal demand of the heating station. Investment of about 3,5 million euros will be re-

quired to implement both power increase measures, in which case the payback time will be 

less than five years.  



 

ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö on tehty Savon Voimalle osana Joensuun kaukolämmön tuotannon hiili-

neutraalisuustavoitteita. Työssä tarkastellaan vaihtoehtoja biopolttoaineita käyttävän Kon-

tiosuon lämpökeskuksen kaukolämpötehon nostoon. Kontiosuon lämpökeskuksen kauko-

lämpötehon nostolla voitaisiin vähentää fossiilisen polttoöljyn käyttöä kaukolämmön tuo-

tannossa Joensuussa. 

 

Haluan kiittää Savon Voimaa mielenkiintoisen diplomityön toimeksiannosta ja työn ohjaa-

jia Kari Anttosta ja Veli-Matti Kerosta saamastani tuesta työtä tehdessäni. Kiitokset myös 

mahtaville työkavereille Joensuun voimalaitoksella. 

 

Kiitos Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, opettajat ja opiskelukaverit mie-

lenkiintoisesta ja opettavaisesta opiskeluajasta. Kiitos tämän työn ohjaajalle ja tarkastajal-

le, Professori Esa Vakkilaiselle hyvistä neuvoista työhön liittyen. Kiitos myös tämän työn 

toiselle tarkastajalle, Dosentti Juha Kaikolle.  

 

Lämmin kiitos kaikille ystäville ja läheisille tuesta ja kannustuksesta. 

 

Erityinen kiitos kuuluu tietysti omalle perheelle. Perheen, työelämän ja opiskelun yhteen-

sovittaminen vaatii venymistä koko perheeltä. Teimme tämän yhdessä. 

 

 

Kontiolahdella 25.11.2021 

 

Ari Ovaskainen 

  



5 

 

SISÄLLYS 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT  

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

SYMBOLILUETTELO  

1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 8 

1.1 Työn rajaukset ............................................................................................................ 9 
1.2 Menetelmät ................................................................................................................. 9 

2 SAVON VOIMA OYJ .................................................................................................... 11 
2.1 Joensuun voimalaitos ................................................................................................ 12 

2.2 Kontiosuon lämpökeskus .......................................................................................... 12 
2.3 PyroHOB .................................................................................................................. 14 

2.4 Öljykäyttöiset lämpökeskukset ................................................................................. 14 

3 SÄÄ JOENSUUSSA ....................................................................................................... 15 

4 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO SUOMESSA ........................................................... 16 

5 POLTTOLAITOKSET ................................................................................................... 19 

5.1 Kaukolämpövoimalaitokset ...................................................................................... 19 
5.2 Lämpökeskukset ....................................................................................................... 21 
5.3 Palaminen ................................................................................................................. 22 

5.4 Pumput ...................................................................................................................... 25 
5.5 Puhaltimet ................................................................................................................. 25 
5.6 Lämmönvaihtimet ..................................................................................................... 27 

5.7 Savukaasujen puhdistus ............................................................................................ 30 

5.7.1 Sähkösuodattimet ............................................................................................ 31 

5.7.2 Märkäerottimet ................................................................................................ 34 

6 BIOPOLTTOAINEIDEN OMINAISUUKSIA .............................................................. 37 

6.1 Alkuainekoostumus .................................................................................................. 38 
6.2 Kosteus ja lämpöarvo ............................................................................................... 38 

7 KONTIOSUON LÄMPÖKESKUKSEN TOIMINTAKUVAUS .................................. 40 

7.1 Automaatiojärjestelmä .............................................................................................. 40 
7.2 Polttoaineen käsittely ................................................................................................ 40 

7.3 Ilma-savukaasujärjestelmä ....................................................................................... 44 
7.3.1 Tuloilma .......................................................................................................... 45 

7.3.2 Primääri-ilmapuhallin, kiertokaasukanava ja arina ......................................... 45 
7.3.3 Sekundääri-ilmapuhallin ja säätöpellit ............................................................ 47 
7.3.4 Savukaasupuhallin ja kanavisto ...................................................................... 47 



6 

 

7.3.5 Sähkösuodatin ja tuhkajärjestelmä .................................................................. 48 
7.3.6 Piippu .............................................................................................................. 49 

7.4 Kattilan vesipiiri ja kaukolämmönvaihdin ............................................................... 49 

7.4.1 Höyrystinputkistot ja lieriö ............................................................................. 50 
7.4.2 Ekonomaiserit ................................................................................................. 51 
7.4.3 Kiertopumput .................................................................................................. 51 
7.4.4 Venttiilit ja kaukolämmönvaihdin .................................................................. 52 
7.4.5 Lisävesisäiliö ................................................................................................... 54 

7.5 Kattilan arina, tulipesä ja takaveto ........................................................................... 55 
7.5.1 Likaantuminen ................................................................................................ 57 

7.5.2 Nuohousjärjestelmä ......................................................................................... 58 

7.6 Kaukolämpöjärjestelmä ............................................................................................ 58 
7.6.1 Kaukolämpöpumput ........................................................................................ 60 

8 KONTIOSUON LÄMPÖKESKUKSEN MITOITUSTEKNINEN TARKASTELU .... 61 
8.1 Automaatiojärjestelmän tehonlaskennat ................................................................... 61 
8.2 Kattilan arina, tulipesä ja takavedon nuohoimet ...................................................... 65 

8.3 Polttoaineen käsittely ................................................................................................ 66 

8.4 Ilma-savukaasujärjestelmä ....................................................................................... 68 
8.5 Kattilan vesipiiri ja kaukolämmönvaihdin ............................................................... 80 
8.6 Kaukolämpöjärjestelmä ............................................................................................ 89 

9 SAVUKAASUN PESURILAUHDUTTIMEN INVESTOINTI .................................... 94 

9.1 Tekninen toteutus ..................................................................................................... 94 
9.2 Kustannusarvio ......................................................................................................... 95 

10 KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA TAKAISINMAKSUAIKA ............................................. 97 

11 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................ 105 

12 YHTEENVETO ............................................................................................................ 109 

LÄHTEET ......................................................................................................................... 111 
 

 

LIITTEET 

 Liite 1.  Standardin SFS 5624: 2000 mukainen savukaasulaskelma  

  



7 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

  

Roomalaiset 

h  entalpia     [kJ/kg] 

k   lämmönläpäisykerroin   [W/m2K]   

M  kosteus     [%] 

m  massavirta     [kg/s] 

N  normi      [-] 

p  paine      [bar, Pa] 

qm  massavirta     [kg/s] 

T  lämpötila      [ºC, K] 

t  lämpötila     [ºC, K] 

 

Kreikkalaiset 

Δ  eroavaisuus     [-] 

λ  ilmakerroin     [-] 

λ  lämmönjohtavuus    [W/mK] 

ρ  tiheys      [kg/m3] 

 

Alaindeksit 

ar  saapumistila (as-received)  

r  raaka 

 

Lyhenteet 

BFB  bubbling fluidized bed, kupliva leijukerroskattila 

CHP  combined heat and power, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto 

EKO  ekonomaiser, veden esilämmitin 

HOB  heat only boiler, lämmöntuotantokattila 

KPA  kiinteä polttoaine 

LUVO  luftvorwärmer, palamisilman esilämmitin 

st  staattinen 

TLJ  turvallisuuteen liittyvä järjestelmä 
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pohjautuvat ympäristöasiat ovat merkittävässä roolissa 

energiayhtiöiden arjessa. Ympäristöasiat ohjaavat energiayhtiöitä vähentämään päästöjään 

sekä tuottamaan energiaa entistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Ympäristöasioiden 

lisäksi energiayhtiöiden, kuten yhtiöiden yleensäkin, täytyy pitää huolta myös taloudelli-

sesta kannattavuudestaan. 

 

Suomen sääolosuhteiden vuoksi rakennusten lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa, var-

sinkin kylmällä talvikaudella. Suomen suosituin lämmitysmuoto on kaukolämpö, mutta 

kilpailu eri lämmitysratkaisujen välillä on kovaa, joten kaukolämpöyhtiöiden on ympäris-

töasioiden ja taloudellisen kannattavuuden lisäksi huolehdittava kaukolämmön kilpailuky-

vystä pitämällä tuotantokustannukset mahdollisimman alhaisina.  

 

Savon Voiman strategisena tavoitteena on hiilineutraali kaukolämpö vuoteen 2030 men-

nessä kaikissa kaukolämpöverkoissaan. Savon Voiman ja Joensuun kaupungin solmima 

ilmastokumppanuus asettaa hiilineutraalin kaukolämmön tavoitteen kuitenkin jo vuodelle 

2025 Joensuun kaukolämmöntuotannossa, takarajan ollessa 2020-luvun lopussa. (Antto-

nen, sähköpostiviesti 26.7.2021.) 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan, onko Savon Voiman kaukolämmön tuotannossa Joen-

suussa mahdollista vähentää fossiilisen polttoöljyn käyttöä nostamalla biopolttoaineita 

käyttävän Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpötehoa ja/tai rakentamalla savukaasun 

pesurilauhdutin Kontiosuon lämpökeskukselle, jolloin fossiilisen polttoöljyn käyttöä vä-

hentävää lisätehoa kaukolämmön tuotantoon saadaan savukaasujen hukkalämmöstä. 

 

Työn tavoitteena oli selvittää mikä on Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan teoreettinen 

maksimiteho. Kattila oli tarkoitus säilyttää entisellään, mutta sen sijaan lämpökeskuksen 

muita komponentteja voitaisiin tarvittaessa muuttaa. Tarvittaville muutoksille tulisi tehdä 

kustannusarvio sekä arvioida takaisinmaksuaika. Lisäksi työssä oli tavoitteena tarkastella, 

onko savukaasun pesurilauhdutin taloudellisesti kannattava investointi Kontiosuon lämpö-

keskukselle. 

 

Tämän diplomityön tutkimuskysymykset ovat: 
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- mikä on Kontionsuon lämpökeskuksen kattilan teoreettinen maksimiteho ja millä 

edellytyksillä se saavutetaan? 

- onko savukaasun pesurilauhdutin taloudellisesti kannattava investointi Kontiosuon 

lämpökeskukselle? 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen tehonnostolla ja savukaasun pesurilauhduttimen tuottamalla 

kaukolämpöteholla säästöjä syntyisi polttoaineiden käyttökustannuksissa. Kaukolämmön 

tuotantoon käytettävää öljyä korvattaisiin kiinteällä polttoaineella ja hukkalämmöllä. Pesu-

rilauhduttimen talteen ottamalla hukkalämmöllä korvattaisiin myös kiinteää polttoainetta. 

Biopolttoaineilla sekä hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön määrän noustessa hiilidiok-

sidipäästöt vähenisivät sekä pesurilauhduttimen investoinnin toteutuessa myös pölypäästöt 

vähenisivät Joensuussa. 

1.1 Työn rajaukset 

Työstä rajataan pois kaukolämmön tuotannon tulevaisuuden suunnitelmiin ja optimointiin 

liittyvät seikat. Työhön liittyvät kustannuslaskelmat tehdään toteutuneen tuotannon perus-

teella muutaman viime vuoden kulutusprofiililla. Työssä ei käsitellä myöskään tehonnos-

ton vaikutuksia palamiseen eikä päästöihin. Työstä rajataan myös pois Kontiosuon lämpö-

keskuksen tuotantomuutosten vaikutus Joensuun voimalaitoksen sähkön- ja lämmöntuotan-

toon. Edellä mainittuun käytettiin ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita. 

 

Savukaasun pesurilauhduttimen lauhdevesien laatuun ja ympäristölupaan liittyviä asioita ei 

käsitellä tässä työssä. Pesurilauhduttimen tekniseen toteutukseen eikä suorituskykyyn ei 

myöskään keskitytä tässä työssä, vaan pääpaino on pesurilauhdutininvestoinnin taloudelli-

sen kannattavuuden arvioinnissa.  

 

Työssä ei huomioida PyroHOB -laitoksen savukaasujen vaikutusta Kontiosuon lämpökes-

kuksen savukaasupuhaltimen kapasiteettiin eikä sähkösuodattimen erotuskykyyn eikä 

myöskään savukaasun pesurilauhduttimen mitoitukseen tai lauhdevesiin. 

1.2 Menetelmät 

Työssä selvitettiin Kontiosuon lämpökeskuksen eri komponenttien mitoitusarvoja toimitta-

jakohtaisista käyttöohjeista sekä laitekohtaisista tunnuskilvistä.  
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Teoreettisessa tarkastelussa arvioitiin lämpökeskuksen eri komponenttien mitoitusarvoja 

hyödyntäen alan kirjallisuutta. Kirjallisuustiedon tueksi haastateltiin alan asiantuntijoita. 

Teoreettisen tarkastelun tueksi tarkasteltiin laitoksen toteutuneita prosessiarvoja tiedonke-

ruujärjestelmistä. Työssä hyödynnettiin myös kokemusperäistä tietoa lämpökeskuksen 

toiminnasta, jota tämän työn tekijällä on yli kymmenen vuoden ajalta. 
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2 SAVON VOIMA OYJ 

Savon Voima on saanut alkunsa vuonna 1947 Pohjois-Savossa, jossa yhtiö perustettiin yh-

distämällä paikallisia sähkölaitoksia. Tänä päivänä Savon Voima lukeutuu Suomen suu-

rimpiin energiapalveluiden myyjiin. Savon Voima konsernin muodostavat emoyhtiö Savon 

Voima Oyj sekä sen tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Joensuu Oy. Sa-

von Voima -konserni on kokonaan toimialueensa 20 kunnan omistama. Savon Voima -

konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 lähes 190 miljoonaa euroa ja konsernin palvelukses-

sa oli noin 210 työntekijää, jonka lisäksi konserni työllistää kumppaneittensa kautta yli 300 

henkilötyövuotta. Savon Voima panostaa alueelliseen hyvinvointiin investoimalla. Kon-

sernin bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2020 lähes 53 miljoonaa euroa. (Savon Voima Oyj. 

2021a.) 

 

Savon Voima Joensuu Oy syntyi, kun Savon Voima Oyj osti vuoden 2020 alussa Fortumil-

ta Joensuun CHP -voimalaitoksen sekä kaukolämpöverkon varalämpökeskuksineen. Savon 

Voiman toiminta-alue on esitetty kuvassa 2.1. 

 

 

Kuva 2.1. Savon Voiman toiminta-alue (Savon Voima Oyj. 2021b). 
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2.1 Joensuun voimalaitos 

Joensuun CHP -voimalaitos on alun perin Imatran Voiman rakentama voimalaitos, joka on 

otettu kaupalliseen käyttöön vuonna 1986. Joensuun voimalaitoksen kattilan polttotekniik-

ka on alkujaan ollut turvepölypoltto, jolloin se on käyttänyt jyrsinturvetta pääpolttoainei-

naan sekä raskasta polttoöljyä käynnistys- ja tukipolttoaineena. Kattilan arina on vuonna 

2000 muutettu leijukerrosarinaksi, mikä on mahdollistanut biopolttoaineiden käytön. 

 

Joensuun voimalaitos on yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos, jonka sähköteho on 

52 megawattia ja kaukolämpöteho 140 megawattia. Voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat 

biopolttoaineet ja jyrsinturve. Lisäksi voimalaitoksella poltetaan viereiseltä kaatopaikalta 

saatavaa biokaasua. Voimalaitoksen vara- ja käynnistyspolttoaineena käytetään raskasta 

polttoöljyä. Joensuun voimalaitokseen on myös integroitu nopean pyrolyysin bioöljyn tuo-

tantolaitos, jonka öljyntuotanto on kaksi kiloa sekunnissa. (Fortum Power and Heat Oy. 

2017, s. 3.) 

 

Joensuun voimalaitoksen kattila on leijukerroskattila, jonka tuottama höyry johdetaan höy-

ryturbiinille, johon kytketty generaattori tuottaa sähköä. Höyryturbiinin jälkeen höyry joh-

detaan kaukolämmönvaihtimille, joissa höyryn sisältämä lämpöenergia siirtyy kaukoläm-

pöveteen. Voimalaitoksen tarvitsema jäähdytysvesi pumpataan Pielisjoesta ja se palaute-

taan Iiksenjokeen. (Fortum Power and Heat Oy. 2017, s. 3.) 

2.2 Kontiosuon lämpökeskus 

Kontiosuon lämpökeskus sijaitsee Joensuun voimalaitoksen kanssa samalla tontilla, Kon-

tiosuolla Joensuun Iiksenvaarassa. Kontiosuon lämpökeskus on otettu käyttöön vuonna 

2009. Lämpökeskuksen kaukolämpöteho on 30 megawattia. Lämpökeskuksen hyötysuh-

teeksi on arvioitu noin 85 prosenttia, jolloin kattilan polttoteho on noin 35 megawattia. 

Kontiosuon lämpökeskuksesta käytetään myös lyhennettä HOB tai bioHOB. Kontiosuon 

lämpökeskuksen ilmakuva on esitetty kuvassa 2.2. 
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Kuva 2.2 Kontiosuon lämpökeskus kuvassa etualalla. Lämpökeskuksen takana näkyy Joensuun voimalaitos. 

Lämpökeskuksen vieressä näkyy tummanharmaa kontti, missä sijaitsee PyroHOB -laitos (muokattu lähteestä 

Savon Voima Oyj. 2021c). 

 

Lämpökeskuksen laitostoimittaja on Noviter Oy. Lämpökeskuksen kattilalaitos on MW 

Power Oy:n toimittama. Polttoaineen ulkokäsittelylaitteistot on toimittanut BMH Techno-

logy Oy sekä polttoaineen käsittelylaitteistot annostelusiilosta kattilaan saakka, Raumaster 

Oy. Lämpökeskuksen automaation on toteuttanut Ramboll Finland Oy.  

 

Kontiosuon lämpökeskus käyttää polttoaineena pääasiassa kierrätyspuuta, teollisuuden 

puutähteitä sekä kokopuuhaketta. Teollisuuden puutähde sisältää pääosin kuorta, purua ja 

kutterin lastua. (Kauhanen, haastattelu 1.3.2021.) Lämpökeskuksen kattila on tyypiltään 

leijukerroskattila, joten siinä voidaan käyttää puuperäisiä polttoaineita monipuolisesti sekä 
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myös turvetta. Leijukerroskattilan käynnistämisessä sekä tukipolttoaineena käytetään ke-

vyttä polttoöljyä. 

2.3 PyroHOB 

Pyrolyysiöljyä käyttävä lämpökeskus, PyroHOB sijaitsee Kontiosuon lämpökeskuksen ta-

paan Joensuun voimalaitoksen kanssa samalla tontilla Joensuun Iiksenvaarassa. PyroHOB 

on kaukolämpökytkennässä rinnan Kontiosuon lämpökeskuksen kanssa. PyroHOB -

laitoksen savukaasut imetään Kontiosuon lämpökeskuksen savukaasupuhaltimella ja ne 

johdetaan Kontiosuon lämpökeskuksen kanssa samaan sähkösuodattimeen ja piippuun. Py-

roHOB -laitoksen kaukolämpöteho on maksimissaan noin 8 megawattia. 

2.4 Öljykäyttöiset lämpökeskukset 

Öljykäyttöisiä lämpökeskuksia on Joensuun kaukolämpöverkossa kaiken kaikkiaan seitse-

män. Lämpökeskukset käyttävät polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Lämpökeskukset sijait-

sevat Käpykankaalla, Nepenmäellä, Pötkässä, Noljakassa, Rantakylässä, Hasanniemessä ja 

Utrassa. Pötkän lämpökeskuksella on kolme eri kattilaa, Käpykankaalla kaksi kattilaa sekä 

muissa lämpökeskuksissa yksi kattila, joten kattiloita lämpökeskuksissa on yhteensä kym-

menen. Kevytöljykäyttöiset lämpökeskukset muodostavat yli 200 megawatin kaukolämpö-

kapasiteetin. 



15 

 

3 SÄÄ JOENSUUSSA  

Kaukolämmön tuotannossa ulkoilman lämpötilalla on merkittävä vaikutus kaukolämmön 

tarpeeseen. Myöhemmin tässä työssä arvioidaan muun muassa investointien takaisinmak-

suaikoja toteutuneen kaukolämmön tuotantohistorian perusteella, joten on tärkeää tarkas-

tella eri vuosien säätä keskenään. Kaukolämmön tuotantohistoriaa tarkastellessa oleellinen 

muutos kaukolämmön tuotannossa Joensuussa on tapahtunut kesällä 2015, kun Joensuun 

voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu savukaasun pesurilauhdutin, joka nostaa merkittä-

västi voimalaitoksen kaukolämpötehoa. Tarkasteltaviksi vuosiksi valikoitui edellä mainitun 

vuoksi vuodet 2016–2020. Vuosien 2016–2020 keskilämpötiloja Joensuussa voi vertailla 

pitkäaikaiseen keskiarvoon kuvassa 3.1. 

 

 

Kuva 3.1. Kuukausittainen keskilämpötila Joensuussa eri aikoina (Ilmatieteenlaitos 2021). 

 

Kuvasta 3.1 havaitaan, että keskilämpötilan vaihtelu on suurinta alkuvuoden talvikuukau-

sina, mutta myös toukokuussa on suuria vaihteluita. Kuvasta havaitaan myös, että vuosi 

2020 on ollut pääosin pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpi. 
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4 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO SUOMESSA 

Kaukolämpö oli vuonna 2020 Suomen suosituin lämmitysmuoto, kaikista Suomen raken-

nuksista 56 prosenttia lämmitettiin kaukolämmöllä. Kerrostaloista ja toimistorakennuksista 

noin 90 prosenttia käytti kaukolämpöä päälämmitysmuotonaan. Kaukolämmön tuotannosta 

vuonna 2020 oli noin 88 prosenttia polttoon perustuvaa. Biomassan osuus koko kauko-

lämmöntuotannosta oli 43 prosenttia. Ei-polttoon perustuvia kaukolämmön tuotantomuoto-

ja ovat hukkalämpöjen hyödyntäminen (lämmön talteenotto) sekä sähkö, joiden osuudet 

vuoden 2020 kaukolämmön tuotannosta olivat 11 ja 1 prosenttia. Kaukolämmön tuotan-

nosta 45 prosenttia tuotettiin siis fossiilisilla tai ei-uusiutuvilla energianlähteillä vuonna 

2020. (Energiateollisuus ry. 2021.) 

 

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli kaiken kaikkiaan 15 430 kilometriä kaukolämpöverk-

koja, joiden piirissä oli yhteensä 155 500 asiakasta. Edellisissä luvuissa on mukana kauko-

lämpöyritykset 174 Suomen kunnasta, joista 132 käyttää biomassaa tai muuta hiilineutraa-

lia lämmönlähdettä pääasiallisena energialähteenään. Pääasiallisena energialähteenä kau-

kolämmöntuotannossa käytti turvetta 28, kivihiiltä 4 ja maakaasua 2 kuntaa, öljyä ei käyt-

tänyt yksikään kunta pääasiallisena energialähteenä ja 8 kunnan pääasiallinen energialähde 

oli ”muu tai ei tiedossa”.  Kaukolämpöä tuotettiin vuonna 2019 polttoon perustuvilla tuo-

tantomuodoilla 32 700 gigawattituntia, jonka yhteydessä tuotettiin sähköä yhteensä 11 000 

gigawattituntia. Vuonna 2019 lämmön talteenoton ja lämpöpumppujen kaukolämmön tuo-

tanto oli yhteensä 3 800 GWh. (Energiateollisuus ry. 2020.) 

 

Kaukolämpöverkko koostuu kaukolämpöputkistoista, pumppaamoista sekä tuotantolaitok-

sista. Kaukolämpöverkon putkisto koostuu meno- ja paluuputkista. Menoputkessa kauko-

lämpöveden lämpötila vaihtelee ulkoilman lämpötilan mukaan niin, että kaikista kylmim-

millä keleillä kaukolämpöveden menolämpötila on korkeimmillaan. Joensuun kaukoläm-

pöverkostossa menolämpötila vaihtelee välillä 72–115 astetta, lähtiessään kaukolämmön 

tuotantolaitokselta. Tuotantolaitoksille kaukolämpövesi palaa noin 40–52 asteisena kauko-

lämmön paluuputkistoa pitkin käytyään ensin asiakkaitten lämmönvaihtimissa. 

 

Kaukolämpöverkoston putket ovat eristettyjä ja ne ovat kaivettu maahan, osa kaukolämpö-

verkostoon tuotetusta lämmöstä kuitenkin karkaa maaperään, jolloin puhutaan verkostohä-

viöistä. Verkostohäviöt ovat yleisesti noin 10–20 prosenttia pienissä verkoissa sekä 4–10 
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prosenttia suurissa verkoissa (Koskelainen et al. 2006, s. 203). Tulevaisuuden kaukoläm-

pöverkoissa menolämpötilaa pyritään alentamaan, jolloin verkostohäviöiden osuus piene-

nee. Alhaisempi menolämpötila kaukolämpöverkossa mahdollistaa myös paremmin hukka-

lämpöjen ja lämpöpumppujen hyödyntämistä kaukolämmöntuotannossa. 

 

Kaukolämpöverkostot, varsinkin suurissa kaupungeissa, ovat laajoja verkostoja, joissa voi 

olla satoja kilometrejä putkea. Pitkä siirtomatka tuotantolaitokselta asiakkaalle aiheuttaa 

verkostossa painehäviöitä. Painehäviöiden voittamiseksi kaukolämpöverkoston veden pai-

netta täytyy korottaa pumppaamalla. Kaukolämpöverkoston kaikissa osissa täytyy olla pai-

ne-ero meno- ja paluuputken välillä, jotta asiakkaan lämmönvaihtimissa vesi kiertää ja 

lämpöä saadaan siirrettyä asiakkaan kiinteistökohtaisiin laitteisiin. Asiakaslaitteissa liian 

suuret paine-erot voivat kuitenkin aiheuttaa säätö- ja ääniongelmia. Kaukolämpöverkoston 

paine-erot täytyvät siis pysyä tietyissä rajoissa kaiken aikaa, jotta lämmöntoimitus on häi-

riötöntä. Kaukolämpöverkoston painehäviöitä ja pumppaamista voidaan tarkastella kuvasta 

4.1.  

 

 

Kuva 4.1. Painehäviöt ja paineen korotus kaukolämpöverkossa (Huhtinen et al. 2011, s. 16). 
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Kaukolämpöverkostossa pidetään yllä jatkuvasti myös staattista painetta, joka estää veden 

kiehumisen verkostossa sekä varmistaa kaukolämpöpumppujen häiriöttömän toiminnan. 

Staattista painetta pidetään yllä paineenpitojärjestelmän pumpuilla, jotka lisäävät vettä tar-

peen mukaan kaukolämpöverkostoon, koska verkostossa on aina pieniä vuotoja ulospäin. 

Paineenpitojärjestelmässä on myös paisuntasäiliö, joka mahdollistaa kaukolämpöverkosto-

veden lämpötilan vaihtelun aikaansaaman veden tilavuuden vaihtelun tasaamisen.  

 

Kaukolämpöä tuotetaan Suomessa yleisimmin voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Voi-

malaitoksilla tuotetaan lämmön lisäksi myös sähköä. Lämpökeskuksilla tuotetaan pelkäs-

tään lämpöä. Suomessa lähes 80 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan lämmön ja sähkön 

yhteistuotantolaitoksilla (Koskelainen et al. 2006, s. 5).  

 

Voimalaitosten ja lämpökeskusten lämmöntuotanto on polttoon perustuvaa, mutta niiden 

yhteyteen voidaan yhdistää muitakin lämmöntuotantomuotoja, kuten hukkalämpöjen hyö-

dyntäminen sekä lämpöpumput. Lämpöpumppujen tuotanto perustuu sähkön käyttöön, 

mutta sähköllä voidaan tuottaa kaukolämpöä myös suoraan. Hukkalämpöjen hyödyntämi-

nen voimalaitoksien ja lämpökeskusten savukaasuista on yleinen kaukolämmön tuotanto-

muoto. Savukaasujen hukkalämpöjä saadaan hyödynnettyä savukaasun pesurilauhduttimil-

la. Yhdistämällä pesurilauhduttimeen lämpöpumppu saadaan savukaasujen hukkalämpöjen 

hyödyntämistä tehostettua. 
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5 POLTTOLAITOKSET 

Tässä luvussa käsitellään kaukolämmöntuotannon polttolaitoksia ja niiden pääkomponent-

teja sekä palamista ja savukaasujen puhdistamista. 

5.1 Kaukolämpövoimalaitokset 

Kaukolämpövoimalaitokset ovat höyryvoimalaitoksia, jotka tuottavat sekä lämpöä, että 

sähköä, joten niistä käytetään nimitystä yhteistuotantolaitos (CHP). Lämmön ja sähkön li-

säksi yhteistuotantovoimalaitokset voivat tuottaa myös prosessihöyryä. Yhteistuotanto-

voimalaitoksien kattilat ovat tyypillisesti luonnonkiertoisia lieriökattiloita, joiden poltto-

tekniikkana käytetään leijukerros- tai kiertoleijutekniikkaa. Jätteenpolttolaitoksien poltto-

tekniikka on tyypillisesti arinapoltto. 

 

Yksinkertaisessa kaukolämpövoimalaitoksessa kattilan tuottama höyry virtaa ensin höy-

ryturbiinin läpi tuottaen generaattorin avulla sähköä, jonka jälkeen höyry johdetaan kauko-

lämmönvaihtimelle, jossa höyry lauhtuu vedeksi ja luovuttaa lämpöenergiansa lämmön-

vaihtimen välityksellä kaukolämpöveteen. Höyryturbiinissa voi olla myös väliottoja syöt-

töveden esilämmitykseen ja prosessihöyryä varten. Mitä suuremmasta voimalaitoksesta on 

kyse, sitä monimutkaisempi voimalaitoksen prosessikytkentä yleensä on. Pienen höyry-

voimalaitoksen, jonka kaukolämpöteho on 10–40 megawattia, peruskytkentä on esitetty 

kuvassa 5.1. 

 

 

Kuva 5.1. Höyryvoimalaitoksen peruskytkentä ja esimerkkiprosessin prosessipisteiden arvot (muokattu läh-

teestä Huhtinen et al. 2011, s. 21–22). 
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Kaukolämpövoimalaitoksen hyötysuhde on parhaimmillaan noin 90 %. Häviöt ovat noin 

10 %, joista suurin on savukaasuhäviö. Kaukolämpövoimalaitoksien rakennussuhde on 

tyypillisesti 0,5, jolloin kattilan kokonaistehosta sähkötehon osuus on 30 % ja kaukoläm-

pötehon osuus on 60 %.  (Huhtinen et al. 1998, s. 13–14.) Kaukolämpövoimalaitos mitoite-

taan yleensä niin, että sen kaukolämpöteho on noin 50 % siihen liitetyn kaukolämpöverkon 

huipputehosta, jolloin se tuottaa noin 80 % kaukolämpöverkon vuotuisesta kokonaisener-

giasta. (Huhtinen et al. 2011, s. 12–14). 

 

 Kuvasta 5.2 voidaan tarkastella kaukolämpötuotannon jakautumista eri laitoksille Joen-

suun kaukolämpöverkossa vuonna 2019. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja. 

 

 

Kuva 5.2. Kaukolämmön tuotanto eri laitoksilla Joensuussa vuonna 2019 (TOPi 2021). 

 

Kuvasta havaitaan, että kaukolämmöntuotanto on vahvasti kytköksissä ulkoilman lämpöti-

laan ja, että CHP-voimalaitoksella tuotetaan merkittävä osa Joensuun kaukolämmöstä. Ke-

säaikaan, kun voimalaitos on revisiossa, Kontiosuon lämpökeskus (HOB) tuottaa suurim-

man osan kaukolämmön tarpeesta. Joensuun voimalaitoksen kaukolämmön tuotannon 

maksimiteho on noin 130 megawattia, josta noin 30 megawatin osuus saadaan savukaasun 

pesurilauhduttimelta. Kun voimalaitoksen kaukolämmöntuotantoon lisätään Kontiosuon 

lämpökeskuksen tuotanto niin päästään noin 160 megawatin kaukolämpötehoon. Mikäli 
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kulutus Joensuun kaukolämpöverkossa ylittää 160 megawattia tai, kun voimalaitos ja/tai 

HOB ei ole tuotannossa, tarvitaan silloin öljykäyttöisiä lämpökeskuksia. Kuvassa 5.3 on 

esitetty Joensuun kaukolämmöntarpeen pysyvyyskäyrä, jossa vuoden aikana esiintyneet 

tuntitehot ovat järjestetty suuruusjärjestykseen. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja. 

 

 

Kuva 5.3. Kaukolämmöntarpeen pysyvyyskäyrä Joensuussa vuosien 2016, 2017 ja 2019 keskiarvona (TOPi 

2021). 

5.2 Lämpökeskukset 

Lämpökeskuksia käytetään yleensä pienien kaukolämpöverkkojen lämmöntuotannossa 

päälaitoksina sekä suurissa kaukolämpöverkoissa vara- ja huippulaitoksina. Lämpökeskus 

on investointikustannuksiltaan huomattavasti voimalaitosta edullisempi. Lämpökeskusten 

hyötysuhde on noin 85–93 prosenttia (Koskelainen et al. 2006, s. 282). 

 

Lämpökeskusten kattilat ovat tyypillisesti tulitorvi-tuliputki- tai vesiputkikattiloita. Tuli-

putki-tulitorvikattiloissa poltetaan tyypillisesti öljyä tai maakaasua. Yhdellä tulitorvella 

varustettuja tulitorvi-tuliputkikattiloita valmistetaan noin 15 megawatin teholle saakka sekä 

kahdella tulitorvella noin 30 megawattiin saakka. Vesiputkikattiloissa voidaan öljyn ja 

kaasun lisäksi polttaa myös kiinteitä polttoaineita arinapoltto- tai leijupolttotekniikoiden 

avulla. Arinapolttoa käyttävät lämpökeskukset ovat teholtaan tyypillisesti 2–30 megawatti-

sia. Leijupolttotekniikkaa käyttävät lämpökeskukset voidaan jakaa kerrosleiju- ja kiertolei-

jukattiloihin. Lämpökeskusten kerrosleijukattilat ovat teholtaan tyypillisesti 10–100 me-

gawattisia sekä kiertoleijukattilat 20 megawatista ylöspäin. (Koskelainen et al. 2006, s. 

282–285.) 
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5.3 Palaminen 

Palaminen on aineen kemiallista yhtymistä hapen (O2) kanssa. Polttoaineiden palavat ai-

neet ovat hiili (C), vety (H2) ja rikki (S), joiden palamisreaktio on eksoterminen eli siinä 

vapautuu lämpöä. (Huhtinen et al. 1998, s. 70.) Palamistuotteena, lämmön lisäksi, hiilen 

palamisessa muodostuu hiilidioksidia CO2, vedyn palamisessa vesihöyryä H2O ja rikin pa-

lamisessa rikkioksidia SO2. Polttokattiloissa syntyvistä kaasumaisista palamistuotteista 

käytetään nimitystä savukaasut. Savukaasujen sisältämä lämpö siirretään kattilan lämpö-

pintojen välityksellä veteen, höyryyn ja palamisilmaan. Kattilassa muodostuvien savukaa-

sujen lämpöenergian siirtyminen ja lämpötilan käyttäytyminen on esitetty kuvassa 5.4. 

 

 

Kuva 5.4. Kattilassa vallitsevat lämpötilatasot. Arvot vastaavat suuren hiilipölykattilan arvoja. (Huhtinen et 

al. 1998, s. 171.) 

 

Kuvassa 5.4 esitettyä adiabaattista palamislämpötilaa ei käytännössä ikinä saavuteta tuli-

pesässä, koska ne ovat jäähdytettyjä. Tulipesän seinämien jäähdyttäminen on välttämätöntä 

materiaalien kestävyyden vuoksi. (Huhtinen et al. 1998, s. 171.) Jäähdytetyn tulipesän 

energiatase on esitetty kuvassa 5.5. 

 



23 

 

 

Kuva 5.5. Jäähdytetyn tulipesän energiatase (Raiko et al. 2002, s. 53). 

 

Jäähdytetyn tulipesän energiatase voidaan kirjoittaa yhtälön 1 mukaiseen muotoon stati-

onääritilassa. Yhtälössä käytetyt termit 1–5 vastaavat kuvaan 5.5 numeroituja energiavirto-

ja. 

 

 �̇�1𝑞𝑖 + �̇�2𝐻𝑚𝑡(𝑇2) = �̇�3𝐻𝑚𝑡(𝑇3) + 𝜙4 + 𝜙5    (1) 

 

missä �̇�1 on polttoainevirta [kg/s], qi on polttoaineen tehollinen lämpöarvo [kJ/kg], �̇�2 on 

polttoilman moolivirta [mol/s], Hmt on ilman entalpia lämpötilassa T2 [kJ/mol], �̇�3 on sa-

vukaasun moolivirta [mol/s], Hmt on savukaasun entalpia lämpötilassa T3 [kJ/mol], ϕ4 on 

tulipesän jäähdytysteho [kW] ja ϕ5 on tulipesän häviölämpöteho [kW] (Raiko et al. 2002, s. 

52–53). 

 

Tulipesän jäähdytysteho voidaan laskea joko lämpöpinnan lämmönsiirron tai lämmönsiir-

toaineen vastaanottaman lämpötehon perusteella. Tulipesän häviölämpöteho koostuu pa-

lamatta jääneen polttoaineen polttoainetehosta sekä tulipesän seinämän läpi menevästä 

lämpötehosta eli säteilyhäviöistä. Tavallisesti tulipesän häviölämpöteho annetaan tulipesil-

le osuutena polttoainetehosta. (Raiko et al. 2002, s. 53.) 

 

Energiataseyhtälössä tarvittavan ilman entalpian määrityksessä tarvitaan tietää kostean il-

man sisältämän vesihöyryn sekä kuivan ilman osuus. Kostean ilman sisältämän vesihöyryn 

osuus voidaan laskea yhtälöllä 2 sekä kuivan ilman osuus yhtälöllä 3. Edellä mainittujen 

osuuksien avulla ilman kokonaisentalpia voidaan laskea käyttämällä ilman lämpötilaa vas-

taavan lämpötilan taulukkoarvoa vesihöyryn ja kuivan ilman entalpialle. (Raiko et al. 2002, 

s. 37, 56 ja 698–699.) 

 

𝑦𝐻20 =
𝜑×𝑝𝑤

𝑝
         (2) 
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missä φ on ilman suhteellinen kosteus, pw vesihöyryn osapaine ilmassa ja p on ilman paine. 

 

𝑦𝑖𝑘 = 1 − 𝑦𝐻20        (3) 

 

Vastaavasti savukaasun entalpia saadaan laskettua yhtälöllä 4, käyttäen savukaasun lämpö-

tilaa vastaavan lämpötilan taulukkoarvoa savukaasukomponenttien entalpioille. Mikäli tau-

lukosta ei saada luettua suoraan haluttua lämpötilaa vastaavaa arvoa, voidaan haluttu arvo 

ratkaista interpoloimalla. (Raiko et al. 2002, s. 56 ja 698–700.) 

 

∑ 𝑦𝑗
𝑗

× 𝐻𝑚𝑡𝑗         (4) 

 

missä yj on savukaasukomponentin osuus ja Hmtj on savukaasukomponentin entalpia. 

 

Palamisilmamäärien ja muodostuvien savukaasujen laskennassa, joita tarvitaan puhalti-

mien kapasiteettien arvioimisessa, voidaan hyödyntää standardin SFS 5624: 2000 mukaista 

laskelmaa, josta tuloksena saadaan teoreettinen hapentarve mooleina per kilo polttoainetta. 

Ilma sisältää happea noin 21 %, joten hapentarpeen moolimäärä saadaan muutettua teoreet-

tiseksi ilmantarpeen moolimääräksi yhtälöllä 5: 

 

�̇�𝑖(𝑡𝑒𝑜𝑟) = 𝑜2(𝑡𝑒𝑜𝑟) ∕ 0,21        (5) 

 

missä �̇�i(teor) on teoreettinen ilmamäärä [mol/kgpa] ja O2(teor) on teoreettinen hapentarve 

[mol/kgpa]. 

 

Teoreettinen ilmamäärä saadaan muutettua edelleen muotoon [g/kgpa] kertomalla se ilman 

molekyylipainolla 28,96 g/mol (Huhtinen et al. 1998, s. 76). Todellisuudessa ilmaa tarvi-

taan palamiseen enemmän kuin teoreettisesti, joten palamisilman ilmaylimäärälle käyte-

tään ilmakerrointa [λ], joka on tyypillisesti leijupetikattiloissa 1,1–1,4 (Huhtinen et al. 

1998, s. 145). Ilmakerroin voidaan laskea yhtälöllä 6: 

 

 𝜆 = 21 ∕ 21 − 𝑂2𝑗�̈��̈�𝑛𝑛�̈�𝑠       (6) 
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missä O2jäännös on kattilan jälkeinen jäännöshappi [%].  

5.4 Pumput 

Nesteiden siirtoon käytettävät pumput voidaan ryhmitellä kahteen pääryhmään, syrjäytys-

pumppuihin ja dynaamisiin pumppuihin. Syrjäytyspumppuja ovat mäntäpumput, kalvo-

pumput, siipipumput, ruuvipumput, letkupumput ja hammaspyöräpumput. Dynaamisia 

pumppuja ovat keskipakopumput, aksiaalipumput ja suihkupumput eli ejektorit. Syrjäytys-

pumput sopivat käyttökohteisiin, joissa nestevirrat ovat pienet ja nostokorkeudet suuret.  

Syrjäytyspumput sopivat esimerkiksi kemikaalien annosteluun, koska niillä päästään myös 

tarkkaan määräsäätöön. Aksiaalipumput sopivat käyttökohteisiin, joissa on suuret nestevir-

rat ja pienet nostokorkeudet, esimerkiksi voimalaitoksien jäähdytysvesipumput. Valtaosa 

nesteiden siirrosta toteutetaan kuitenkin keskipakopumpuilla. Keskipakopumppujen käyt-

tökohteet sijoittuvat syrjäytyspumppujen ja aksiaalipumppujen välille. Keskipakopumppu-

jen paineentuottoa voidaan parantaa käyttämällä monipyöräisiä keskipakopumppuja. Voi-

malaitoskattiloiden syöttövesipumput ovat monipyöräisiä keskipakopumppuja eli niissä on 

useita juoksupyöriä sarjassa. (Huhtinen et al. 2011, s. 134–135.) 

 

Pumppujen tuottoa voidaan säätää kuristamalla pumpun painepuolta, muuttamalla pumpun 

pyörimisnopeutta, säätämällä johdesiipiä tai järjestämällä ohivirtaus pumpun painepuolelta 

imupuolelle (Larjola et al. 2018, s. 80). Pumppaustehoa voidaan kasvattaa rinnan- ja sarja-

kytkennällä. Pumppujen rinnankytkennällä saadaan kasvatettua tilavuusvirtausta ja sarja-

kytkennällä pumppujen nostokorkeutta. (Huhtinen et al. 2011, s. 144–145.) 

5.5 Puhaltimet 

Kaasujen siirtoon käytetään puhaltimia, joiden pääasialliset tyypit ovat keskipakoispuhallin 

ja aksiaalipuhallin. Puhaltimien paineentuotto on pieni. (Larjola et al. 2018, s. 47.) Suureen 

paineentuottoon kykenevät laitteet luokitellaan kompressoreiksi. Puhaltimien tuottoa voi-

daan säätää kuristussäädöllä, pyörimisnopeudensäädöllä, imukanavan säätösiivistöillä ja 

puhaltimien siipien asentosäädöllä (Punnonen 2020).  

 

Puhaltimen pyörimisnopeuden noston aikaansaama tilavuusvirran muutos saadaan johdet-

tua niin sanottujen affiniteettisääntöjen perusteella yhtälöllä 7, kun tiheys oletetaan pysy-

vän vakiona (Larjola et al. 2018, s. 57). 



26 

 

𝑞𝑣

𝑞𝑣0
=

𝑛

𝑛0
         (7) 

 

missä qv on tilavuusvirta ja n on pyörimisnopeus. Alaindeksillä 0 merkitään tunnetun toi-

mintapisteen arvot. 

 

Puhallinta pyörittävän sähkömoottorin tehontarve voidaan arvioida puhaltimen ja mootto-

rin kokonaishyötysuhteen avulla. Kokonaishyötysuhde saadaan yhtälöstä 8:  

 

𝜂 = 𝜂𝑠 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑒        (8) 

 

missä ηs on puhaltimen isentrooppinen hyötysuhde, ηm on puhaltimen mekaaninen hyöty-

suhde ja ηe on käyttömoottorin hyötysuhde. 

 

Puhaltimen isentrooppinen tehontarve voidaan laskea yhtälöllä 9, kun väliaineen tiheys 

pysyy vakiona: 

 

𝑃𝑠 = 𝑞𝑣 × 𝛥𝑝         (9) 

 

missä qv on tilavuusvirta [m3/s] ja Δp on paineennousu [Pa] puhaltimessa. 

 

Puhaltimien tyypillisiä hyötysuhdearvoja on esitetty taulukossa 5.1. 

 

Taulukko 5.1. Puhaltimien tyypillisiä hyötysuhdearvoja (Larjola et al. 2018, s. 50). 

  Vaihteluväli Tyypillinen arvo 

ηs 0,6…0,85 0,70 

ηm 0,9…0,97 0,90 

ηe 0,8…0,95 0,85 

η  0,54 

 

Polttolaitosten puhaltimien mitoituksessa on tärkeää tietää tarvittavan palamisilman lisäksi 

muodostuvien savukaasujen määrä. Standardin SFS 5624: 2000 mukaisella laskelmalla 

voidaan arvioida muodostuvien savukaasujen määrä eri polttoaineilla, polttotehoilla ja il-

makertoimilla. Standardin mukaisella laskelmalla saadaan tuloksena mooleja, joten ne täy-
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tyy muuttaa käyttökelpoisempaan muotoon. Savukaasun tiheys voidaan laskea yhtälöllä 

10, kun tunnetaan savukaasukomponenttien mooliosuudet sekä tiheydet. 

 

𝜌 = 𝛴𝑥𝑛
× 𝜌𝑛         (10) 

 

missä xn on savukaasukomponentin osuus ja ρn on savukaasukomponentin tiheys. 

 

Yhtälöllä 10 voidaan laskea myös savukaasun massa, kun tunnetaan savukaasukomponent-

tien mooliosuudet sekä molekyylipaino. Yhtälössä 10 käytetään tällöin tiheyden sijasta 

molekyylipainoa. Taulukossa 5.2 on esitetty muunnokseen tarvittavat savukaasukompo-

nenttien tiheydet normaalitilassa sekä molekyylipainot. 

 

Taulukko 5.2. Savukaasukomponenttien tiheys normaalitilassa sekä molekyylipaino (Huhtinen et al. 1998, s. 

76 ja 90). 

 Savukaasukomponentti  

 CO2 H2O O2 N2 SO2  

Tiheys normaalitilassa 1,977 0,802 1,429 1,2505 2,9267 kg/m3 

Molekyylipaino 44,01 18,02 32,00 28,01 64,06 g/mol 

 

Savukaasun tiheys tietyssä lämpötilassa voidaan laskea yhtälöllä: 

 

𝜌𝑥 = 𝜌0 ×
𝑇0

𝑇𝑥
         (11) 

 

missä ρx on tiheys lämpötilassa Tx ja ρ0 on tiheys normaalitilassa (T0 = 273 K). 

5.6 Lämmönvaihtimet 

Toimintaperiaatteeltaan voima- ja lämpölaitoksien lämmönvaihtimet ovat vasta-, myötä- ja 

ristivirtavaihtimia. Vastavirtavaihtimessa aineet virtaavat vastakkaisiin suuntiin, myötävir-

tavaihtimessa samaan suuntaan. Ristivirtavaihtimessa aineet virtaavat kohtisuoraan toisiaan 

vasten. (Huhtinen et al. 1998, s. 188.) 

 

Vastavirtavaihtimessa lämmitettävän aineen voi lämmittää lämmittävän aineen ulosvirtaus-

lämpötilaa kuumemmaksi. Vastavirtavaihtimessa lämpö saadaan siirrettyä kaikista pie-
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nimmällä lämmönsiirtopinta-alalla. (Huhtinen et al. 1998, s. 188.) Vastavirtavaihdin on 

esitetty kuvassa 5.6. 

 

 

Kuva 5.6. Vastavirtavaihdin (Huhtinen et al. 1998, s. 188). 

 

Myötävirtavaihtimen sisääntulossa on kaikista suurin lämpötilaero virtaavien aineiden vä-

lillä. Lämmitettävää ainetta ei voi lämmittää kuumemmaksi, kuin lämmittävän aineen 

ulosvirtauslämpötila. (Huhtinen et al. 1998, s. 188.) Myötävirtavaihdin on esitetty kuvassa 

5.7. 

 

 

Kuva 5.7. Myötävirtavaihdin (Huhtinen et al. 1998, s. 188). 

 

Kattilan lämmönvaihtimet ovat yleensä ristivirtavaihtimia. Ristivirtavaihtimeen muodostuu 

kylmiä ja kuumia nurkkia, jota voidaan pitää huonona puolena, koska se asettaa materiaalit 

kovalle koetukselle. Ristivirtavaihtimen lämpötilaeron laskennassa tulee käyttää korjaus-

kerrointa, mutta, jos useita ristivirtavaihtimia on kytketty peräkkäin, voidaan vaihdinta tar-

kastella lämpöteknisesti joko vasta- tai myötävirtavaihtimena. Korjauskertoimia erityyppi-

sille lämmönvaihtimille on esitetty lämmönsiirron oppikirjoissa. (Huhtinen et al. 1998, s. 

188.) Ristivirtavaihdin on esitetty kuvassa 5.8. 
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Kuva 5.8. Ristivirtavaihdin (Huhtinen et al. 1998, s. 189). 

 

Vaihtimen lämpötilaeron laskemista voidaan tarkastella kuvasta 5.9.  

 

 

Kuva 5.9. Logaritmisen ja aritmeettisen lämpötilaeron laskeminen (Huhtinen et al. 1998, s. 187).  

 

Ristivirtavaihtimen korjauskerroin F saadaan yhtälöstä: 

 

𝐹 =
𝛥𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎

𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖
        (12) 

 

Lämmönvaihtimen teho voidaan laskea yhtälöllä: 

 

 𝜙 = �̇� × 𝑐𝑝 × 𝛥𝑇        (13) 

 

missä ϕ on teho [kW], �̇� on massavirta [kg/s], cp on ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK) ja 

ΔT on lämpötilaero vaihtimen yli [°C]. 
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Vaihtimen teho voidaan laskea myös yhtälöllä: 

𝜙 = 𝑘 ×  𝐴 ×  𝛥𝑇        (14) 

  

missä k on lämmönläpäisykerroin [W/m2K], A on pinta-ala [m2] ja ΔT on lämpötilaero 

[°K]. 

 

Vaihtimen teho voidaan laskea myös yhtälöllä 15 käyttäen prosessipisteiden entalpioita: 

 

𝜙 = �̇�(ℎ2 − ℎ1)        (15) 

 

missä ϕ on teho [kW], �̇� on massavirta [kg/s], h2 on kuuman puolen entalpia ja h1 on kyl-

män puolen entalpia. 

5.7 Savukaasujen puhdistus 

Tämän työn tekijä on tehnyt vuoden 2018 aikana insinöörityön osana Savonia ammattikor-

keakoulussa suoritettuja energiatekniikan opintoja. Insinöörityössä käsiteltiin muun muassa 

erilaisia savukaasujen puhdistustekniikoita. Työn aihe oli: ”Esiselvitys Joensuun voimalai-

toksen savukaasujen puhdistuslaitteiston uusintainvestoinnista ja peruskunnostuksesta”. 

Työ on ladattu Theseus -palveluun 16.1.2019. Kyseisen työn aineistoa on hyödynnetty täs-

sä luvussa 5.7. 

 

Voimalaitosten polttoprosesseissa syntyy aina savukaasuja. Savukaasu on palamisreaktion 

reaktiotuotteiden sekä polttoaineen ja palamisilman mukana tulevien reagoimattomien ai-

neiden muodostama kaasuseos. Nämä kaasut sisältävät usein haitallisia yhdisteitä. Tavalli-

sesti polttoaine sisältää vain viittä alkuainetta: hiiltä, vetyä, happea, typpeä ja rikkiä. Mui-

den alkuaineiden pitoisuus polttoaineessa on usein vähäinen. Tyypillisen polttoaineen sa-

vukaasujen sisältämät yhdisteet ovat hiilen palamisessa syntyvä hiilidioksidi ja hiilimonok-

sidi, vedyn palamisessa syntyvä vesihöyry, rikin palamisessa syntyvät rikkidioksidi ja rik-

kitrioksi. Lisäksi polton yhteydessä muodostuu typen oksideja. (Raiko et al. 2017, s. 214.) 

 

Savukaasujen mukana kulkeutuva hiukkaspäästö on lähes pelkästään polttoaineen sisältä-

mää tuhkaa. Palamattoman polttoaineen mukana voi olla voimakkaasti karsinogeenisiä ja 

mutageenisiä hiilivetyjä kiinnittyneenä hiilihiukkasiin. Haitallisimpia komponentteja voi-
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malaitosten lentotuhkassa ovat raskasmetallit, sillä ne rikastuvat pääasiassa lentotuhkan 

pienimpiin komponentteihin, jotka puolestaan erottuvat huonoimmin savukaasun puhdis-

timissa. (Raiko et al. 2017, s. 26.) Pienhiukkasilla on merkittäviä terveysvaikutuksia (Huh-

tinen et al. 2011, s. 326). 

 

Voimalaitosten päästöjen vähentämiseen on kehitetty useita erilaisia puhdistusmenetelmiä. 

Puhdistusprosessin suunnitteluun vaikuttaa poltettavan polttoaineen laatu ja laadun vaihte-

lu sekä itse polttoprosessi ja vaadittava savukaasujen puhtaustaso. Mahdollisia toisiinsa 

kytkettyjä ja toisiinsa vaikuttavia puhdistusvaiheita ja niiden erilaisia yhdistelmiä on lukui-

sia. Puhdistusmenetelmät voidaan karkeasti ryhmittää kolmeen pääryhmään: märkiin, puo-

likuiviin ja kuiviin puhdistusprosesseihin. (Raiko et al. 2017, s. 214.) 

 

Voimalaitoskäyttöön tarkoitetut hiukkasten vähennysmenetelmät voidaan jakaa neljään eri 

luokkaan niiden toimintaperiaatteen mukaan. Luokat ovat dynaamiset erottimet, säh-

kösuodattimet, kuitusuodattimet ja märkäpesurit. (Raiko et al. 2017, s. 232.) Tässä työssä 

käsitellään sähkösuodattimia sekä märkäpesureita. 

5.7.1 Sähkösuodattimet 

Suuren kokoluokan voimaloissa hiukkaspäästöjen talteenotto tapahtuu tyypillisesti säh-

kösuodattimella (Raiko et al. 2017, s. 26). Sähkösuodattimet, ESP (electrostatic precipita-

tor) muodostavat noin 70 prosenttia käytetystä tekniikasta polttolaitoksissa. ESP:llä on 

pieni painehäviö, hyvä erotuskyky myös pienille hiukkasille ja se kykenee käsittelemään 

suuria tilavuusvirtoja ja pölypitoisuuksia. Sähkösuodattimilla päästään jopa yli 99,8 pro-

sentin erotustehokkuuteen. (Raiko et al. 2017, s. 237.) Sähkösuodatin on esitetty kuvassa 

5.10. 
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Kuva 5.10. Sähkösuodatin (Raiko et al. 2017, s. 238). 

 

Yleisin sähkösuodatintyyppi on kuiva sähkösuodatin, mutta myös märkä sähkösuodatin on 

mahdollinen (Raiko et al. 2017, s. 237). Märällä sähkösuodattimella voi puhdistaa märkiä 

pisaroita, räjähtäviä kaasuja tai hehkuvia hiukkasia sisältäviä kaasuja (VTT 2005, s. 20). 

 

Sähkösuodatin muodostuu useasta kentästä. Yleensä ensimmäiset kaksi kenttää poistavat 

95–98 prosenttia savukaasun sisältämästä hiukkasmassasta ja viimeinen eli kolmas kenttä 

loput siten, että päästään yli 99 prosentin kokonaiserotusasteeseen. Savukaasu johdetaan 

ensimmäiseen kenttään kaasunjakoverhon läpi. Kaasunjakoverholla varmistetaan tasainen 

virtausjakauma koko suodattimeen. (VTT 2005, s. 21.) 

 

Sähkösuodattimessa hiukkaset varataan sähköisesti koronavaraajalla, jonka jälkeen ne ke-

rääntyvät vastakkaismerkkiselle keräinlevylle. Välillä keräinlevyt puhdistetaan mekaani-

sesti, esimerkiksi ravistinvasaroilla, jolloin pölyhiukkaset putoavat pohjasuppiloihin. (VTT 

2005, s. 21.) Suppiloista tuhka ohjataan tuhkanlähettimille ja edelleen tuhkasiiloon. 

 

Jos levyjä ei puhdistettaisi, kerääntyisi levyjen pinnoille pölykerros, joka vaimentaisi säh-

kökenttää. Puhdistus voidaan suorittaa myös epäkeskoihin perustuvilla ravistimilla, jolloin 

rakenteiden kokema rasitus saattaa olla pienempi. (VTT 2005, s. 21.) Märkä sähkösuodatin 
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toimii muutoin samalla tavalla, mutta keräinlevyt puhdistetaan pesemällä ne nesteellä 

(Raiko et al. 2017, s. 237). 

 

Sähkösuodattimessa on varauselektrodina (emissioelektrodina) ohut lanka ja keräinelekt-

rodina (erotuselektrodina) tasopinta. Geometrian ansiosta langan lähelle muodostuu voi-

makas sähkökenttä. Koronapurkaus on voimakkaan sähkökentän aiheuttama purkaus eris-

teväliaineessa, joka sähkösuodattimen tapauksessa on savukaasu. Purkausalueella tapahtuu 

ionisaatioketjureaktio, jossa syntyneet elektronit ja positiiviset ionit kulkeutuvat eri suun-

tiin. Voimalaitossuodattimissa lanka on levyyn nähden negatiivisesti varautunut, jolloin 

langasta levyyn päin syntyy negatiivinen ionivirta, joka kuljettaa mukanaan negatiivisesti 

varautuvat savukaasun hiukkaset. Positiiviset ionit kulkeutuvat emissioelektrodille. Käy-

tännössä 80–90 prosenttia varautuneista hiukkasista kulkeutuu keräinelektrodille ja 10–20 

prosenttia emissioelektrodille.  (VTT 2005, s. 21.) Koronapurkaus ja pölyhiukkasten varau-

tuminen ovat kuvattu kuvassa 5.11. 

 

 

Kuva 5.11. Koronapurkaus ja pölyhiukkasten varautuminen (Alstom 2009). 

 

Sähkökentän muodostamiseen käytetään tasajännitettä. Negatiivisella langan varauksella 

päästään suurempaan jännitteeseen kuin positiivisella. Jännitetaso voi olla 20–100 kilovolt-

tia, mutta se on yleensä 50–80 kilovolttia. Ylärajan jännitteelle määrää sähköinen läpilyön-
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ti, johon vaikuttaa kaasun dielektrisyyslujuus eli läpilyöntikestävyys. (VTT 2005, s. 21–

22.) 

 

Tärkein sähkösuodattimen mitoitukseen vaikuttava tekijä on lentotuhkan ominaisvastus. 

Ominaisvastuksen ollessa liian pieni, hiukkanen menettää sähköisen varauksensa nopeasti 

keräinlevyllä, jolloin se voi tempautua takaisin savukaasuvirtaan. Lentotuhkan ominaisvas-

tuksen ollessa pieni voi hiukkasia kerätä märällä sähkösuodattimella. Liian suuri ominais-

vastus taas estää virran kulkeutumisen keräinlevylle pölykerroksen läpi. Pölykerroksen yli 

syntyy tällöin jännite, joka voi aiheuttaa koronapurkauksen pölykerroksen sisällä ja levittää 

sen takaisin savukaasuvirtaan. Lisäksi ominaisvastukseltaan suuren tuhkan poistaminen 

keräinlevyn pinnalta voi olla vaikeaa. (VTT 2005, s. 23.) 

 

Sähkösuodattimet voidaan jakaa kuuma- ja kylmäpuolisuodattimiin. Kuumapuolisuodatin 

sijaitsee ennen luvoa ja sen toimintalämpötila on 320–400 astetta. Kylmäpuolisuodatin si-

jaitsee luvon jälkeen, jolloin toimintalämpötila on 120–150 astetta. Kylmäpuolisuodatin on 

näistä yleisemmin käytössä, koska kuumapuolisuodattimen materiaalit ovat kalliimpia. 

(Raiko et al. 2017, s. 237.) 

5.7.2 Märkäerottimet 

Märkäpesurit voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden käyttötarkoituksen perusteella: rikin-

poistopesurit, lämmön talteenottopesurit ja hiukkasten poistoon tarkoitetut pesurit. Mär-

käpesurit voidaan myös jaotella niiden toimintaperiaatteen mukaan venturipesureihin ja 

pesutorneihin. (Raiko et al. 2017, s. 240.) 

 

Venturipesurissa neste syötetään savukaasuihin tasaisesti. Nesteen sekainen savukaasu vir-

taa suppeneva-laajenevasuuttimen läpi, jossa virtaus kiihtyy. Kiihtyessään neste sumuun-

tuu muodostaen pisaroita. Partikkelit jäävät painavampien pisaroiden sisään, jolloin niiden 

erotus on helpompaa. Pesutorneissa pisarat ruiskutetaan suuttimilla vastavirtaan nousevaan 

savukaasuvirtaukseen. (Raiko et al. 2017, s. 240.) Pesutorni –tyyppinen märkäpesuri on 

esitetty kuvassa 5.12. 
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Kuva 5.12. Pesutorni –tyyppinen märkäpesuri (CR Clean Air 2018 / Rissanen 2016, s. 14). 

 

Märkäpesureissa savukaasujen hiukkaset tarttuvat nestepisaroihin ja jäävät pesurissa kier-

tävään nesteeseen. Pesuneste hajotetaan pieniksi 0,1–1,0 millimetrin pisaroiksi, jotta saa-

taisiin tehokas kosketus pölyhiukkasten ja pisaroiden välille. Erotusaste paranee pienem-

millä pisaroilla ja suuremmilla nopeuseroilla kaasun ja pisaroiden välillä. Hiukkasten si-

donta perustuu törmäyksiin, suoraan pidätykseen ja pienillä hiukkasilla myös diffuusioon. 

Jos vesihöyry saadaan tiivistymään hiukkasen pinnalle, kuten venturipesurissa, erotusaste 

paranee edelleen. (VTT 2005, s. 26.) 

 

Venturipesureilla saavutetaan 99 prosentin erotustehokkuus ja muilla pesureilla 80 prosen-

tin erotustehokkuus. Tornipesureihin verrattuna venturipesureilla on merkittävästi suurem-

pi energiankulutus, ja ne voivat tukkeutua partikkelimäärän kasvaessa poikkeuksellisesti. 

Märkäpesureiden heikkouksia ovat kuitenkin korkeat painehäviöt, korroosio ja eroosio se-

kä jätevedenpuhdistuskustannukset. (Raiko et al. 2017, s. 240.) 

 

Pesureilla voidaan hiukkaspäästöjen vähentämisen lisäksi ottaa savukaasujen hukkalämpöä 

talteen ja hyödyntää sitä esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon. Pesurissa savukaasut jääh-

dytetään kastepisteen alapuolelle, jolloin savukaasujen sisältämä vesihöyry alkaa lauhtua 
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vedeksi. Olomuodon muutoksessa höyrystä vedeksi vapautuu huomattava määrä lämpö-

energiaa. Vapautuva lämpöenergia voidaan lämmönvaihtimen avulla siirtää pesurin lauh-

devedestä kaukolämpöveteen. Savukaasujen kastepiste tulisi aina saavuttaa, mikäli lämpöä 

halutaan saada merkittävästi talteen savukaasuista. Kastepisteen saavuttamiseen vaikutta-

vat savukaasujen vesipitoisuus sekä kaukolämpöveden paluulämpötila. Kaukolämmön pa-

luulämpötila tulisikin olla aina alle kastepistelämpötilan. Lisäämällä pesurikytkentään 

lämpöpumpun voidaan kaukolämmön paluulämpötilaa laskea lämpöpumpulla, jolloin 

lämmön talteenotto tehostuu. (Järvenreuna ja Nummila.)  
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6 BIOPOLTTOAINEIDEN OMINAISUUKSIA 

Tässä luvussa käsitellään Kontiosuon lämpökeskuksellakin käytettävien biopolttoaineiden 

ominaisuuksia. 

 

Biopolttoaineita saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdys-

kuntien, maatalouden ja teollisuuden orgaanisista jätteistä, jotka soveltuvat energian tuo-

tantoon (Bioenergia ry. 2021). Energiantuotantoon saadaan biopolttoaineita puunjalostuk-

sen sivuvirroista, sellunvalmistuksen jäteliemistä sekä metsänhoidossa syntyvistä hakkuu-

tähteistä ja pienpuusta. Puunjalostuksen sivutuotteita ovat esimerkiksi kuori ja sahanpuru. 

Sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvä mustalipeä on jäteliemistä merkittävin energian-

lähde. Metsänhoidon ja hakkuiden yhteydessä kerätään puiden latvuksia, oksia, rankoja ja 

kantoja, joista voidaan hakettaa metsähaketta energiantuotannon käyttöön. (Maa- ja metsä-

talousministeriö 2021.) Pienpuusta saadaan kokopuuhaketta. 

 

Biomassa on peräisin kasvien yhteyttämisprosessista, jossa lehtivihreä yhteyttää ilmakehän 

hiilidioksidia ja maaperän vedestä auringon energian avulla sokereita, jotka muuttuvat kas-

vien soluissa edelleen hiiltä, happea ja vetyä sisältäviksi yhdisteiksi. Biomassassa on lisäk-

si hieman typpeä ja erilaisia mineraaliaineita. Biomassa sisältää kemiallista energiaa, joka 

on palamisen avulla muutettavissa lämmöksi. Puussa on paljon haihtuvia aineita, jonka 

vuoksi se on pitkäliekkinen polttoaine ja palaminen vaatii suuren palotilan. (Alakangas et 

al. 2016, s. 54.) Kuvassa 6.1 on esitetty puun koostumus. 

 

 

Kuva 6.1. Puun koostumus (Alakangas et al. 2016, s. 55). 
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6.1 Alkuainekoostumus 

Puun alkuainekoostumus koostuu pääasiassa hiilestä, vedystä ja hapesta, joiden osuus puun 

kuiva-aineen massasta on noin 99 prosenttia. Typpipitoisuus on puulla yleensä 0,5–2,3 

prosenttia ja se vaihtelee puulajeittain. Rikkiä puussa on yleensä alle 0,05 prosenttia. Puun 

tuhkapitoisuus vaihtelee puun osan mukaan. Suomen yleisimpien puulajien koivun, män-

nyn, kuusen ja haavan keskimääräinen tuhkapitoisuus on runkopuussa noin 0,5 prosenttia, 

kuoressa noin 3 prosenttia, kuorellisissa oksissa noin 1,5 prosenttia ja lehdissä noin 5 pro-

senttia. Puun energiasisältö on sitä suurempi mitä enemmän siinä on hiili- ja vety-

yhdisteitä eli mitä suurempi on sen hiili- ja vetypitoisuus. (Alakangas et al. 2016, s. 56 ja 

59.) 

6.2 Kosteus ja lämpöarvo 

Kosteudella on merkittävä vaikutus polttoaineen lämpöarvoon. Voimalaitoksille ja lämpö-

keskuksille saapuvista kiinteän polttoaineen kuormista otetaankin aina näyte. Kuormakoh-

taisista näytteistä muodostetaan toimituseräkohtaisia näytteitä, jotka analysoidaan laborato-

riossa. Laboratoriossa määritetään polttoaine-erälle kosteus, kalorimetrinen lämpöarvo ja 

tuhkapitoisuus. 

 

Kalorimetrinen lämpöarvo eli ylempi lämpöarvo on lämpöenergian määrä, poltettavan ai-

neen massayksikköä kohden, joka vapautuu, kun aine palaa täydellisesti ja palamistuotteet 

jäähtyvät 25 asteeseen celsiusta. Tehollinen lämpöarvo eli alempi lämpöarvo on laskennal-

linen lämpöarvo, joka saadaan kalorimetrisestä lämpöarvosta yhtälöllä 16. Tehollisessa 

lämpöarvossa on otettu huomioon palamisen yhteydessä höyrystyvän veden höyrysty-

misenergia. (Alakangas et al. 2016, s. 28.) 

 

qp,net,d = qv,gr,d – 212,2 * w(H)d – 0,8 * [w(O)d + w(N)d]   (16) 

 

missä 

qp,net,d   kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vakiopaineessa, J/g tai kJ/kg 

qv,gr,d  kuiva-aineen kalorimetrinen lämpöarvo vakiotilavuudessa, J/g tai kJ/kg 

w(H)d vetypitoisuus kuivassa biopolttoaineessa (sisältäen vedyn mineraaliaineksen 

hydraatioveden sekä polttoaineen sisältämän vedyn), p-% 
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w(O)d happipitoisuus kuivassa polttoaineessa, p-% 

w(N)d typpipitoisuus kuivassa polttoaineessa, p-% 

Termi ” [w(O)d + w(N)d] ” voidaan laskea vähentämällä 100 p-%:sta polttoaineen tuhka-, 

hiili-, vety- ja rikkipitoisuus kuiva-aineessa (p-%). (Alakangas et al. 2016, s. 28.) 

 

Tähän työhön valittiin tarkasteltavaksi ja mitoitusperusteisiksi vertailupolttoaineiksi kierrä-

tyspuu, jonka kosteus on 30 % sekä teollisuuden puutähde, jonka kosteus on 50 %. Edellä 

mainitut kaksi polttoainetta vastaavat hyvin Kontiosuon lämpökeskuksella käytössä olevia 

polttoaineita (Protacon Once 2021). Kontiosuon lämpökeskuksella käytettävä kierrätyspuu 

käsittää puujätteen luokat A ja B. Puujätteen luokat A ja B voidaan luokitella biopolttoai-

neiksi (Alakangas ja Wiik 2008, s. 42). Vertailupolttoaineiden lämpöarvon, kosteuden ja 

tuhkapitoisuuden arvoja on hieman pyöristelty todellisista arvoista laskelmien yksinkertais-

tamiseksi. Vertailupolttoaineiden alkuainekoostumukset ovat ilmoitettu muodossa; paino-

prosenttia kuiva-aineessa. Laskelmissa käytetyt arvot ovat esitetty taulukossa 6.1. 

 

Taulukko 6.1. Vertailupolttoaineiden tietoja. 

Polttoaine 

Tehollinen 

lämpöarvo 

[MJ/kg] 

Kosteus 

[%] 

Tuhkapi- 

toisuus 

[%] 

C 

[%] 

H2 

[%] 

O2 

[%] 

N2 

[%] 

S 

[%] 

Kierrätyspuu 18,5 (1) 30,0 (1) 6,0  (1) 49,25 (2) 6,15 (2) 37,01 (3) 1,55 (2) 0,05 (2) 

Teollisuuden puutähde 19,0 (1) 50,0 (1) 2,3  (1) 53,87 (4) 5,90 (4) 37,35 (3) 0,53 (5) 0,05 (6) 

Lähde 
 

1 Joensuun voimalaitoksen laboratorio 

2 Alakangas et al. 2016, s. 108 (keskimääräinen) 

3 Alakangas et al. 2016, s. 8 (laskennallinen) 

4 Alakangas et al. 2016, s. 82 (keskimääräinen kuorella (mänty, kuusi, koivu)) 

5 Alakangas et al. 2016, s. 56 (keskimääräinen kuorella (mänty, kuusi, koivu)) 

6 Alakangas et al. 2016, s. 56 (puu, yleensä) 

 

Näiden kahden vertailupolttoaineen avulla voidaan arvioida esimerkiksi laitoksesta saata-

vaa tehoa myös, jos käytetäänkin biopolttoainetta, jonka kosteus on jotakin väliltä 30–50 % 

tai, jos vertailupolttoaineita tai vastaavia polttoaineita sekoitetaan keskenään. 
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7 KONTIOSUON LÄMPÖKESKUKSEN TOIMINTAKUVAUS 

Tässä luvussa on perehdytty Kontiosuon lämpökeskuksen toimintaan, koska on tehonnos-

totarkastelun kannalta tärkeää ymmärtää, miten laitos toimii sekä hahmottaa kokonaisuus 

minkä parissa työskennellään. Lisäksi tässä luvussa on tarkasteltu Kontiosuon lämpökes-

kuksen pääkomponenttien tietoja ja suorituskykyä. 

7.1 Automaatiojärjestelmä 

Kontiosuon lämpökeskuksen pääautomaatiojärjestelmä on Siemens PCS 7. Pääautomaa-

tiojärjestelmän valvomokuvia on esitetty järjestelmäkohtaisesti tämän luvun 7 alaluvuissa. 

Kuvassa 7.1 on esitetty Siemens PCS 7 -automaatiojärjestelmän yleisnäkymä. 

 

 

Kuva 7.1. Kontiosuon lämpökeskuksen yleiskuva Siemens PCS 7 -automaatiojärjestelmässä (Siemens PCS 7 

2021). 

7.2 Polttoaineen käsittely 

Tässä osiossa on esitelty polttoaineen pääkomponentit sekä järjestelmän toimintaperiaate 

pääpiirteittäin. Lisäksi pääkomponenttien kapasiteetteja on tarkasteltu tehonnostopotentiaa-

lin kannalta. Järjestelmän pääasiallinen tehtävä on kuljettaa kattilan tarvitsema polttoaine 

vastaanottoasemalta seulomon kautta kattilaan saakka. 
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Kontiosuon lämpökeskuksen polttoaineen käsittelylaitteisto saa alkunsa polttoaineenvas-

taanottorakennuksesta, jossa sijaitsevat kolapohjapurkaimet 1 ja 2. Kolapohjapurkaimia voi 

täyttää suoraan polttoainerekasta tai kauhakuormaajalla. Kolapohjapurkaimilla voidaan 

käsitellä puuperäisiä polttoaineita. Pohjapurkaimien päässä sijaitsee kaksi kappaletta ta-

sausteloja yhtä pohjapurkainta kohden. Tasaustelat sijaitsevat eri korkeudella toisistaan ja 

ne estävät suurimpien paakkujen pääsemisen kuljetinketjussa eteenpäin sekä tasaavat mate-

riaalivirtaa. Pohjapurkainten ja tasaustelojen jälkeen polttoaine tippuu kolakuljettimelle, 

joka kuljettaa polttoaineen seulomorakennukseen. Seulomorakennuksessa on kolan jälkeen 

hihnakuljetin, joka syöttää polttoaineen kiekkoseulalle. Ennen seulaa polttoaineesta eritel-

lään metallit pois magneetin avulla. Polttoaineen sisältämät ylisuuret partikkelit eivät lä-

päise kiekkoseulaa ja ne voidaan ohjata ylitebunkkeriin. Kiekkoseulan läpi päässyt poltto-

ainejae jatkaa matkaansa hihnakuljettimelle ja edelleen tasoituslaitteen kautta annostelusii-

loon. Annostelusiilossa pyritään pitämään pintaa niin, ettei polttoaine pääsisi heti loppu-

maan, jos esimerkiksi seulomolle tulee tukos. 

 

Polttoaineen käsittelylaitteistoon kuuluu myös jakolaite, jolla voidaan ”ryöstää” polttoai-

netta Joensuun voimalaitoksen polttoainevirrasta. Jakolaite syöttää polttoaineen annostelu-

siiloon vievälle hihnakuljettimelle. Jakolaitteen avulla on Kontiosuon lämpökeskukselle 

mahdollista saada turvetta poltettavaksi voimalaitoksen turpeen välivarastosta.  

 

Annostelusiilon pohjalla sijaitsee ruuvipurkain, jolla on oma kääntölaitteisto. Annostelusii-

lon ruuvipurkain syöttää polttoainetta siirtoruuvikuljettimelle, joka syöttää polttoaineen 

tasaustaskuun. Tasaustaskusta polttoaine jaetaan kahdelle syöttöruuvikuljettimelle. Tasaus-

taskun tehtävä on varmistaa, että syöttöruuvikuljettimilla on aina polttoainetta saatavilla, 

joten tasaustaskun pintaa säädetään jatkuvasti sitä edeltävien ruuvien pyörimisnopeudella. 

Syöttöruuvikuljettimien jälkeen polttoaine menee kattilaan syöttötorvien kautta, joissa si-

jaitsevat sulkusyöttimet. Sulkusyöttimet estävät tulen pääsyn kattilasta polttoaineen syöttö-

järjestelmään. Syöttötorvet ovat alaosastaan, ennen kattilaa, kaarevat. Syöttötorven kaare-

van alaosan pohjalle syötetään ilmaa, niin kutsuttua heittoilmaa, joka ikään kuin heittää 

polttoaineen kattilaan ja estää tukoksen syntymisen syöttötorven kaarevaan alaosaan. Polt-

toaineen voi myös ajatella liukuvan ilmapatjan päällä syöttötorvesta kattilaan. Polttoaineen 

syöttöjärjestelmä annostelusiilosta kattilaan on esitetty kuvassa 7.2. 
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Kuva 7.2. Kontiosuon lämpökeskuksen polttoaineensyötön valvomokuva (Siemens PCS 7 2021). 

 

Polttoaineen käsittelylaitteiston kapasiteetit ovat laitetoimittajien materiaaleissa ilmoitettu 

tilavuusyksikössä ajan suhteen, esimerkiksi kuutiota tunnissa. Polttoaineen lämpöarvo il-

moitetaan ja laskennassa käytetään kuitenkin yleensä energiaa massayksikössä, esimerkiksi 

megajoulea per kilo tai kilowattituntia per kilo. Jotta kuljetinkapasiteetit saadaan ilmoitet-

tua massayksikössä ajan suhteen, täytyy tietää käytettävien polttoaineiden irtotiheys. 

Muunnokseen valittiin irtotiheys 300 kiloa per irtokuutio, joka vastaa hyvin muun muassa 

sahanpurun, havupuun kuoren, rankahakkeen sekä kokopuuhakkeen keskimääräistä irtoti-

heyttä (VTT 2014, liite 10). Muunnokseen otettiin mukaan myös irtotiheys 250 kiloa per 

irtokuutio, joka vastaa Kontiosuon lämpökeskukselle toimitetun kierrätyspuun irtotiheyttä 

(Protacon Once 2021). Taulukossa 7.1 on esitetty polttoaineen käsittelylaitteiston kapasi-

teetteja muunnettuna massayksiköihin sekä lämpökeskuksen vertailupolttoaineiden arvoilla 

muunnettuna polttotehoksi. 
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Taulukko 7.1. Kontiosuon lämpökeskuksen polttoaineen käsittelylaitteiston kapasiteetteja (MW Power Oy. 

2009). 

     
Polttoteho [MW] 

Polttoaineen käsittelylaitteet 

Kapasi- 

teetti 

[m3/h] 

Tilavuus 

[m3] 

Tiheys 

[kg/i-

m3] 

Kapasi- 

teetti 

[kg/s] 

Teollisuuden 

puutähde 

Mar = 50% 

Kierrätyspuu 

Mar = 30% 

Vastaanotto - annostelusiilo 100 
 

300 8,3 69,0   

   
250 6,9 57,5 84,9 

Annostelusiilo 
 

50 (netto) 
  

    

Annostelusiilo - tasaustasku 70 
 

300 5,8 48,3   

   
250 4,9 40,3 59,4 

Tasaustasku 
 

2,5 (brutto) 
  

    

Tasaustasku - kattila 80 
 

300 6,7 55,2   

   
250 5,6 46,0 67,9 

 

Taulukosta 7.1 voidaan havaita, että annostelusiilon ja tasaustaskun välillä sijaitsevat an-

nostelusiilon ruuvipurkain sekä siirtoruuvikuljetin ovat kapasiteetiltaan alhaisimmat. Edel-

lä mainittujen kuljettimien polttotehokapasiteetti pitäisi olla vähintään noin 40 megawattia, 

mutta kokemusperäisesti voidaan sanoa, että kyseiset kuljettimet pyörivät melko kovalla 

pyörimisnopeudella lämpökeskuksen käydessä suurella teholla. Kuvasta 7.3 voidaan tar-

kastella annostelusiilon ruuvikuljettimen ja siirtoruuvikuljettimen pyörimisnopeuksia yli 

15 megawatin kaukolämpötehoilla. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja tammi-helmikuulta 

2021. 

 

 

Kuva 7.3. Polttoainekuljettimien pyörimisnopeuksia kaukolämpötehon funktiona (TOPi 2021). 
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Kuvasta 7.3 voidaan havaita, että varsinkin siirtoruuvikuljetin pyörii varsin suurella no-

peudella, kun lämpökeskus käy suurella teholla. Vaikka annostelusiilon ruuvipurkaimen ja 

siirtoruuvikuljettimien kapasiteetit ovat keskenään samat, niin annostelusiilon ruuvipurkain 

pyörii pääosin hitaammalla pyörimisnopeudella kuin siirtoruuvikuljetin. Annostelusiilon 

ruuvipurkaimen pyörimisnopeutta on hidastettu suhteessa siirtoruuvikuljettimeen, ettei siir-

toruuvikuljettimelle syntyisi tukosta. Siirtoruuvikuljettimen halutaan siis varmasti ehtivän 

syöttää kaiken polttoaineen eteenpäin minkä annostelusiilon ruuvikuljetin syöttää siirto-

ruuvikuljettimelle. Siirtoruuvikuljettimen täyttöaste ei siis ole maksimaalinen, joten todel-

linen kapasiteetti on jonkin verran suunniteltua alhaisempi. Annostelusiilon ruuvipurkai-

men ja siirtoruuvikuljettimen moottoreiden maksimitaajuus on tällä hetkellä 80 hertsiä. 

Laitetoimittajan suositus maksimitaajuuksiksi on 70 hertsiä (MW Power Oy. 2009). 

7.3 Ilma-savukaasujärjestelmä 

Ilma-savukaasujärjestelmän pääkomponentit ovat tuloilma-, palamisilma- ja savukaasupu-

haltimet sekä sähkösuodatin ja piippu. Palamisilmapuhaltimia on kaksi, primääri- ja se-

kundääri-ilmapuhallin. Järjestelmän pääasiallinen tehtävä on tuottaa kattilan tarvitsema pa-

lamisilma sekä poistaa palamisessa muodostuvat savukaasut puhdistettuna laitoksen piip-

puun. Ilma-savukaasujärjestelmä on esitetty kuvassa 7.4. 

 

 

Kuva 7.4. Kontiosuon lämpökeskuksen ilma-savukaasujärjestelmän valvomokuva (Siemens PCS 7 2021). 
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7.3.1 Tuloilma 

Kontiosuon lämpökeskuksen tuloilmakone 1 sijaitsee kattilahallin ylimmässä, kuudennessa 

kerroksessa. Tuloilmakoneen imuaukko sijaitsee kattilahallin ulkoseinällä viidennen ja 

kuudennen kerroksen välissä. Tuloilmakoneessa on muun muassa lämmityspatterit, suodat-

timet sekä termostaatti, joka on asetettu 15 asteeseen. Tuloilmakoneen puhaltimen moottori 

on taajuusmuuttajaohjattu. Puhaltimen moottorin pyörimisnopeutta säädetään kattilahallin 

paineen mukaan, koska kattilan tarvitsema palamisilma otetaan kattilahallin sisältä. Tu-

loilmapuhaltimen kapasiteetti on laitteen tunnuskilven mukaan 14,6 kuutiota sekunnissa 

sekä nimellistaajuus 50 hertsiä. Tuloilmapuhaltimen moottorin maksimitaajuudeksi on taa-

juusmuuttajalle määritelty 48 hertsiä. Tuloilmapuhaltimen tunnuskilven mukaan maksimi-

taajuus voisi olla 53 hertsiä. Tuloilmakoneen lämmityspatterin tehoksi on ilmoitettu 830 

kilowattia ja sen lämmitysteho riittää 32 asteen pakkasille saakka, kun tuloilma on 15 as-

teista. Lämmityspatterilla kiertää lämpölaitoksen lämmityspiirin glykolivesi, jonka ilmoite-

taan tulevan patterille 90 asteisena.  

 

Kattilahallissa on lisäksi tuloilmakone 2, jonka kapasiteetti on 2 kuutiota sekunnissa. Tu-

loilmakone 2:ssa on myös lämmityspatteri sekä suodattimet. Lämmityspatterin teho on 80 

kilowattia tuloilmakoneella 2. Lämmityspatterin kapasiteetti riittää 13 asteen pakkasille, 

kun tuloilma on 20 asteista. Tuloilmakone 2 toimii yhdessä kahden poistoilmapuhaltimen 

kanssa, jotka sijaitsevat kattilahallin katossa. Poistoilmapuhaltimet poistavat kattilahallista 

ilmaa, mikäli lämpötila on tarpeeksi korkea. Tuloilmapuhallin 2 pyrkii tuomaan ulkoa sa-

man verran uutta ilmaa kattilahalliin, minkä poistoilmapuhaltimet poistavat. Muutoin tu-

loilmapuhallin 2 kierrättää kattilahallin yläosasta lämmintä ilmaa kattilahallin alaosaan. 

Poistoilmapuhaltimen kapasiteetti on 1 kuutio sekunnissa eli kahdella puhaltimella yhteen-

sä 2 kuutiota sekunnissa.  

7.3.2 Primääri-ilmapuhallin, kiertokaasukanava ja arina 

Primääri-ilmapuhallin on F.lli Ferrarin valmistama keskipakopuhallin. Puhallinta pyörittä-

vän sähkömoottorin teho on 200 kilowattia ja se on taajuusmuuttajaohjattu. Puhaltimen 

tietoja on esitetty taulukossa 7.2. 
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Taulukko 7.2. Primääri-ilmapuhaltimen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Ilma- 

määrä 

[m3/s] 

Paine, 

st 

[kPa] 

Lämpö- 

tila 

[°C] 

Tiheys 

toimintap. 

[kg/m3] 

Tehon- 

tarve 

[kW] 

Kierros- 

nopeus 

[rpm] 

Primääri- 

ilmapuhallin 2HLB10AN001 8,03 14,0 75 1,01 157 2760 

 

Primääri-ilmapuhallin tuottaa yhdessä sekundääri-ilmapuhaltimen kanssa kattilan tarvitse-

man palamisilman. Primääri-ilman tehtävä on myös pitää kattilan hiekkapeti leijuvassa ti-

lassa. Primääri-ilmapuhaltimen paineen tuotto on sekundääri-ilmapuhallinta selvästi suu-

rempi, johtuen arinasuuttimien ja hiekkapedin aiheuttamasta painehäviöstä. Hiekkapedin 

paksuus on Kontiosuon lämpökeskuksella normaalisti 60–80 senttimetriä. 

 

Primääri-ilmapuhallin imee ilmaa kattilahallin yläosasta imukanavaa pitkin. Imukanavassa 

on venturi-tyyppinen virtausmittaus sekä säätöpelti. Primääri-ilmapuhaltimen imukanavaan 

yhtyy kiertokaasukanava, missä on oma säätöpelti. Kiertokaasu on laitoksen savukaasua ja 

kiertokaasukanava saa alkunsa savukaasupuhaltimen painepuolelta. Primääri-ilmaan sekoi-

tetaan kiertokaasua, jossa on alhainen happipitoisuus, jotta sillä voidaan hillitä palamista 

kattilan hiekkapedissä. Primääri-ilman ja kiertokaasun määrää leijutuskaasussa voidaan 

säätää erillisillä säätöpelleillä. 

 

Primääri-ilman ja kiertokaasun sekoitusta kutsutaan leijutuskaasuksi, koska sillä leijutetaan 

kattilan hiekkapetiä. Primääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeutta säädetään tarvittavan lei-

jutuskaasun mukaan. Leijutuskaasu johdetaan primääri-ilmapuhaltimen jälkeen kattilan 

arinan alle. 

 

Arina on tyypiltään palkkiarina. Palkkeja on kaikkiaan seitsemän kappaletta, joissa on 

suuttimia kolme rinnakkain ja 22 peräkkäin, joten suuttimia on arinalla kaiken kaikkiaan 

462 kappaletta. Kussakin suuttimessa on kahdeksan reikää ja reiän halkaisijaksi mitattiin 

noin 5,5 millimetriä. Lukuisten suuttimien avulla leijutuskaasu jakautuu tasaisesti hiekka-

pedin koko alalle. 

 

Leijutuskaasua syötetään myös polttoaineen syöttötorviin heittoilmaksi sekä syöttötorvien 

sulkusyöttimiin puhdistus- ja sulkuilmaksi. Syöttötorviin eikä sulkusyöttimiin menevää 
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kaasumäärää ei mitata, joten ei myöskään tiedetä, kuinka paljon leijutuskaasua todellisuu-

dessa virtaa arinan kautta pedille. 

7.3.3 Sekundääri-ilmapuhallin ja säätöpellit 

Sekundääri-ilmapuhallin on F.lli Ferrarin valmistama keskipakopuhallin. Puhallinta pyörit-

tävän sähkömoottorin teho on 110 kilowattia ja se on taajuusmuuttajaohjattu. Puhaltimen 

tietoja on esitetty taulukossa 7.3. 

 

Taulukko 7.3. Sekundääri-ilmapuhaltimen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Ilma- 

määrä 

[m3/s] 

Paine, 

st 

[kPa] 

Lämpö- 

tila 

[°C] 

Tiheys 

toimintap. 

[kg/m3] 

Tehon- 

tarve 

[kW] 

Kierros- 

nopeus 

[rpm] 

Sekundääri- 

ilmapuhallin 2HLB20AN001 11,1 5,0 45 1,11 80 2067 

 

Sekundääri-ilmapuhallin imee ilmaa kattilahallin yläosasta imukanavaa pitkin. Imukana-

vassa on venturi-tyyppinen virtausmittaus. Sekundääri-ilmapuhallin on taajuusmuuttajaoh-

jattu ja se saa ohjausviestinsä sekundääri-ilman paineesta. Sekundääri-ilma jakautuu puhal-

timen jälkeen sekundääri- ja tertiääri-ilmavyöhykkeisiin sekä käynnistysöljypolttimelle. 

Sekundääri-ilmavyöhykkeet sijaitsevat kattilan etu- ja takaseinällä. Tertiääri-

ilmavyöhykkeet sijaitsevat vastaavasti kattilan vasemmalla ja oikealla sivulla. Fyysisesti 

sekundääri-ilmavyöhyke sijaitsee alempana kattilassa kuin tertiääri-ilmavyöhyke eli se-

kundääri-ilmavyöhyke sijaitsee lähempänä polttoaineen syöttötorvia ja arinaa. Sekundääri- 

ja tertiääri-ilmavyöhykkeillä on omat säätöpellit, joilla säädetään kattilan jäännöshappea eli 

varmistetaan riittävä palamisilma kattilassa. Tertiääri-ilmavyöhykettä ei juurikaan käytetä 

Kontiosuon lämpökeskuksella, kuten kuvasta 7.4 voidaan havaita. Tertiääri-

ilmavyöhykkeiden käytön on havaittu nostavan savukaasujen häkäpitoisuutta. 

7.3.4 Savukaasupuhallin ja kanavisto 

Savukaasupuhallin on F.lli Ferrarin valmistama keskipakopuhallin. Puhallinta pyörittävän 

sähkömoottorin teho on 250 kilowattia ja se on taajuusmuuttajaohjattu. Puhaltimen tietoja 

on esitetty taulukossa 7.4.  
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Taulukko 7.4. Savukaasupuhaltimen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Kaasu- 

määrä 

[m3/s] 

Paine, 

st 

[kPa] 

Lämpö- 

tila 

[°C] 

Tiheys 

toimintap. 

[kg/m3] 

Tehon- 

tarve 

[kW] 

Kierros- 

nopeus 

[rpm] 

Savukaasu- 

puhallin 2HNB30AN001 33,05 3,8 165 0,81 170 1120 

 

Savukaasupuhallin imee kattilan savukaasuja savukaasukanavaa pitkin, joka saa alkunsa 

kattilan takavedon jälkeen. Savukaasupuhaltimen pyörimisnopeutta säädetään kattilan tuli-

pesän paineen mukaan. Savukaasupuhallin pyrkii pitämään tulipesän lievästi alipaineisena, 

ettei kattilahalliin pääsisi kattilan savukaasuja. Takavedon jälkeiseen savukaasukanavaan 

yhtyy PyroHOB -laitoksen savukaasut, jotka siis sekoittuvat Kontiosuon lämpökeskuksen 

savukaasuihin, jos nämä laitokset ovat yhtä aikaa käynnissä. Yhtymäkohdan jälkeen savu-

kaasut menevät sähkösuodattimelle ja sen jälkeen savukaasupuhaltimen kautta piippuun. 

Savukaasupuhaltimen ja piipun väliltä lähtee kiertokaasukanava primääri-ilmapuhaltimen 

imulinjaan. 

7.3.5 Sähkösuodatin ja tuhkajärjestelmä 

Kontiosuon lämpökeskuksen sähkösuodatin on Alstomin valmistama. Sähkösuodattimen 

tietoja on esitetty taulukossa 7.5. Sähkösuodattimen tuhkanpoisto on mitoitettu käsittele-

mään 1 000 kiloa tuhkaa tunnissa (MW Power Oy. 2009). 

 

Taulukko 7.5. Sähkösuodattimen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Kenttien 

lkm. 

[kpl] 

Kiintoai-

nemäärä 

[g/Nm3] 

Puhdas 

kaasu 

[mg/Nm3] 

Paine- 

häviö 

[Pa] 

Lämpö- 

tila, 

max. 

[°C] 

Paine, 

max. 

[kPa] 

Sähkösuodatin 2HQA10AT001 2 11,6 < 50 250 300 ± 5 

 

Sähkösuodattimen erottelema tuhka voidaan ohjata joko tuhkalähettimelle tai konttiin. 

Tuhkalähetin puhaltaa tuhkan paineilmalla Joensuun voimalaitoksen tuhkasiiloon. Erilli-

seen konttiin otettaessa tuhka voidaan kostuttaa vedellä pölyämisen välttämiseksi. 
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7.3.6 Piippu 

Kontiosuon lämpökeskuksen piippu on 60 metriä korkea. Piipun ulkovaippa on halkaisijal-

taan 1750 millimetriä ja se on valmistettu Corten B -teräksestä, joka on säänkestävä teräs-

laatu. Piipun sisähormi on halkaisijaltaan 1300 millimetriä. Sisähormin materiaalina on 

käytetty S235 -rakenneterästä, pois lukien hormin yläosan kolme viimeisintä metriä, jossa 

on käytetty materiaalia AISI 316, joka on haponkestävä teräs. 

 

Piipun vetokykyä ei tässä työssä tarkemmin tarkastella, koska sen oletetaan pystyvän ve-

tämään vähintään savukaasupuhaltimen kapasiteetin verran. Piipun mitoitusta ja materiaa-

lien kestävyyttä täytyy erikseen tarkastella siinä tapauksessa, jos Kontiosuon lämpökes-

kukselle päätetään rakentaa savukaasun pesurilauhdutin. 

7.4 Kattilan vesipiiri ja kaukolämmönvaihdin 

Kattilan vesipiirin pääkomponentit ovat tulipesää ja osaa takavedosta ympäröivät höyrys-

tinputkistot, lieriö, ekonomaiserit, kattilapiirin kiertopumput ja venttiilit, kaukolämmön-

vaihdin sekä lisävesisäiliö. Kattilan alkuperäinen maksimiteho on 30 megawattia, suurin 

sallittu paine 16 baaria sekä suurin sallittu lämpötila 204 astetta (MW Power Oy. 2009). 

Kattilan vesipiirin pääasiallinen tehtävä on jäähdyttää kattilan seinämät sekä siirtää palami-

sessa syntyvä lämpö vaihtimen välityksellä kaukolämpöpiiriin. Kattilan vesipiiri on esitetty 

kuvassa 7.5. 
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Kuva 7.5. Kontiosuon lämpökeskuksen vesipiirin valvomokuva (Siemens PCS 7 2021). 

7.4.1 Höyrystinputkistot ja lieriö 

Tulipesää ympäröivät höyrystinputkistot saavat vetensä lieriöstä ja niissä kiertävä vesi pa-

laa lieriöön luonnonkiertoperiaatteella. Lieriöstä vesi laskeutuu laskuputkia pitkin kattilan 

alaosaan, josta se jaetaan tasaisesti tulipesän kaikille seinille. Myös takavedon puolella, 

ekonomaiserin 2 kohdalla, seinämät ovat höyrystinputkistoilla jäähdytettyjä. Tulipesässä 

polttoaineen palamisessa vapautuva lämpö siirtyy höyrystinputkistojen välityksellä veteen, 

johon muodostuu höyrykuplia, jotka saavat luonnonkierron toimimaan vesi-höyryseoksen 

ollessa kevyempää kuin vesi. Vesi ja höyry erottuvat toisistaan lieriössä. Lieriössä on noin 

puolet vettä ja puolet höyryä. Kattilaveden sisältämät epäpuhtaudet kerääntyvät veden ja 

höyryn rajapintaan ja ne voidaan poistaa sieltä erillisellä ulospuhalluslinjalla. Lieriössä täy-

tyy aina olla vettä kattilan käydessä, että höyrystinputkistojen luonnonkierto toimii. Jos 

luonnonkierto lakkaa ja kattilassa on tulet, on vaarana keittoputkiston ylikuumeneminen ja 

vaurioituminen. Automaatiojärjestelmän TLJ-järjestelmä lukitsee kattilan polttolaitteet 

seis, mikäli lieriön veden pinta on liian alhainen. Lämpökeskuksen automaatiojärjestelmän 

TLJ-järjestelmä lukitsee polttolaitteet seis myös lieriön paineen noustessa 15 baariin. Lie-

riössä on lisäksi kaksi varoventtiiliä, jotka suojaavat kattilaa liian suurelta paineelta. Varo-

venttiilit aukeavat noin 15,5 baarin paineessa. Varoventtiilien puhalluskyky on esitetty tau-

lukossa 7.6. 
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Taulukko 7.6. Varoventtiilien valmistajan ja testilaitoksen ilmoittama puhalluskyky 16 baarin kylläisellä 

höyryllä (MW Power Oy. 2009). 

  
Varoventtiili 

Puhalluskyky 

[kg/h] 

Puhalluskyky 

[kg/s] 

Puhalluskyky 

[MW] 

Valmistaja DN 80/125 26 300 7,31 20,4 

Testilaitos DN 80/125 28 700 7,97 22,3 

Valmistaja DN 100/150 41 100 11,42 31,9 

Testilaitos DN 100/150 44 800 12,44 34,8 

 

Lieriössä vesi ja höyry ovat kylläisessä tilassa eli niiden lämpötila on keskenään sama. 

Kontiosuon lämpökeskuksella lieriön paine on normaalisti noin 11 baaria, jota vastaava 

kylläinen lämpötila on noin 184 astetta. Lieriön höyryä käytetään lämpökeskuksella lisä-

veden lämmitykseen, nuohoamiseen sekä tarvittaessa sammutushöyrynä polttoaineen kul-

jetinjärjestelmässä. Lieriössä olevaa vettä käytetään lämpöenergian siirtämiseen lämmön-

vaihtimen välityksellä laitoksen kaukolämpöjärjestelmään. Lämpöenergian siirtäminen ta-

pahtuu kattilapiirin kiertopumppujen avulla. 

7.4.2 Ekonomaiserit 

Kattilan takavedossa sijaitsee kaksi ekonomaiseria (ekoa) eli veden esilämmitintä. Ekot 

ovat MW Power Oy:n toimittamat. Kattilapiirin kiertopumput pumppaavat vettä ekojen 

läpi lieriöön. Ekojen avulla tulipesän jälkeisten savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa 

saadaan edelleen hyödynnettävään muotoon sekä ekot, veden esilämmittimet, nimensä 

mukaisesti lämmittävät vettä ennen sen johtamista lieriöön. Takavetoon tuleva savukaasu 

on Kontiosuon lämpökeskuksella, laitoksen käydessä suurella teholla noin 750 asteista 

prosessimittausten perusteella. Ekojen jälkeen savukaasut ovat jäähtyneet noin 160–140 

asteisiksi. Ekonomaisereiden suunnitteluarvot ovat kattilaa vastaavat eli suurin sallittu pai-

ne 16 baaria sekä suurin sallittu lämpötila 204 astetta (MW Power Oy. 2009). 

7.4.3 Kiertopumput 

Kattilan vesipiirin kiertopumppujen kapasiteetit ovat esitetty taulukossa 7.7. Pumput ovat 

KSB:n valmistamat. 
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Taulukko 7.7. Kattilan vesipiirin kiertopumppujen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Virtaus 

[kg/s] 

Virtaus 

[m3/h] 

Paineen- 

tuotto 

[bar] 

Tehon- 

tarve 

[kW] 

Kierros- 

nopeus 

[rpm] 

Kiertovesipumppu 1 2HAG10AP001 145 592 3,0 56,64 1552 

Kiertovesipumppu 2 2HAG20AP001 145 592 3,0 56,64 1552 

 

Kattilan vesipiirissä kaksi rinnakkaista kiertopumppua, joista toinen on käytössä ja toinen 

varalla. Kiertopumput pumppaavat kuumaa, noin 184 asteista vettä kattilan lieriöstä kauko-

lämmönvaihtimelle ja siitä edelleen jäähtyneenä ekojen läpi takaisin lieriöön. Kaukoläm-

mönvaihtimen ohi on vedetty putkilinja, niin sanottu shunttilinja, jonka avulla ekoille pa-

laavan veden lämpötilaa voidaan säätää. Automaatiojärjestelmä säätää ekoille palaavan 

veden lämpötilaa tehon mukaan välillä 125–157 astetta. Ekoille palaavan veden lämpötilaa 

pidetään vähintään 125 asteessa sen vuoksi, ettei savukaasujen lämpötila laskisi liian al-

haiseksi. Laitoksen käydessä pienellä teholla ekoille palaavan veden lämpötilaa nostetaan 

siksi, että varmistetaan riittävä virtaus ekoissa. Liian alhaiset savukaasun lämpötilat voisi-

vat saada aikaan korrosoivat olosuhteet savukaasujärjestelmässä oleviin rakenteisiin, kuten 

esimerkiksi ekojen putkistoihin, jotka ovat rakenneterästä. 

7.4.4 Venttiilit ja kaukolämmönvaihdin 

Kattilan vesipiirin lämpöteho saadaan siirrettyä kaukolämpöpiiriin kaukolämmönvaihtimen 

välityksellä. Kaukolämmönvaihtimen on valmistanut Vahterus. Kaukolämmönvaihtimen 

tietoja on esitetty taulukossa 7.8. 

 

Taulukko 7.8. Kaukolämmönvaihtimen tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus 

Teho 

[MW] 

Paine, 

max. 

[bar] 

Lämpö- 

tila, 

max. 

[°C] 

Virtaus 

[kg/s] 

Paine 

[bar] 

Lämpö- 

tila 

[°C] 

Kaukolämmönvaihdin 2NDD10AC001 30 25 250    

Kattilan vesipiiri 
 

   145 11 185/137 

Kaukolämpö rinnankytk. 
 

   308  72/49 

Kaukolämpö sarjakytk. 
 

   308  127/103 

 

Kattilan vesipiirissä, kaukolämmönvaihtimen jälkeen on kuormansäätöventtiili. Kuorman-

säätöventtiilin asentoa säätämällä saadaan kaukolämmönvaihtimelle virtaavaa vesimäärää 
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ja vaihtimen siirtämää tehoa säädettyä. Osa vesipiirin vedestä ohjataan kaukolämmönvaih-

timen ohi shunttilinjaa pitkin, jossa on oma säätöventtiili. Shunttilinjalla varmistetaan 

jäähdyttävä virtaus ekonomaisereissa myös laitoksen pienellä kaukolämpöteholla sekä sillä 

säädetään ekoihin palaavan veden lämpötilaa, kuten edellisessä luvussa todettiin. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen ollessa kaukolämpökytkennässä rinnan Joensuun voimalai-

toksen kanssa, tulee kaukolämmönvaihtimelle jäähdyttävä vesi kaukolämmön paluulämpöä 

vastaavassa lämpötilassa, joka on noin 40–52 asteista. Vaihtimen jäähdytys on silloin katti-

lapiirin vedelle niin hyvä, että shunttilinjan säätöventtiili ajautuu lähes täysin auki pyrkiäk-

seen pitämään kattilan ekoille palaavan veden riittävän lämpimänä. 

 

Sarjakytkennässä vaihtimelle tuleva jäähdyttävä kaukolämpövirtaus on lämpimämpää, kuin 

rinnankytkennässä, joten vaihtimen kapasiteetti on tällöin kovemmalla koetuksella. Sarja-

kytkennässä sekä kattilan vesipiirin, että kaukolämpöpiirin virtausmääriä nostetaan, mutta 

kaukolämmön menolämpötilan ollessa korkeimmillaan kovien pakkasten aikaan tahtoo 

kaukolämmönvaihtimen mitoitus olla riittämätön jo nykyisellä maksimiteholla. 

 

Kaukolämmönvaihtimen toimintaa voidaan sarja-ajolla tarkastella kuvasta 7.6 sekä rin-

nanajolla kuvasta 7.7. Kuvien tiedot ovat tuntikeskiarvoja. 

 

 

Kuva 7.6. Lämpökeskuksen kattilapiiri sarja-ajolla tammi-helmikuussa 2021 (TOPi 2021). 
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Kuva 7.7. Lämpökeskuksen kattilapiiri rinnanajolla kesällä 2021 (TOPi 2021). 

 

Kuvasta 7.6 havaitaan, että sarja-ajolla kattilapiirin kiertopumppu ajautuu täydelle teholle 

lämpökeskuksen käydessä suurella teholla, mutta kuvasta 7.7 havaitaan, että rinnanajolla 

kiertopumpussa on reilusti varaa nostaa pyörimisnopeutta vielä lämpökeskuksen käydessä 

täydellä tehollakin. Sarja-ajon toimintaan vaikuttaa oleellisesti se, kuinka korkeat lämpöti-

lat kaukolämpöpiirin puolella ovat. Kattilapiirin virtaus on kuvissa 7.6 ja 7.7 esitetty tila-

vuusvirtauksena.  

 

Kuormansäätö- ja shunttiventtiilin toiminta on oleellista kattilan vesipiirin sekä kauko-

lämmönvaihtimen toiminnassa. Edellä mainittujen venttiilien asentoa on rajoitettu. Kuvista 

7.6 ja 7.7 havaitaan, että kuormansäätöventtiili ajautuu asentorajoitukselle (noin 67 %) lai-

toksen käydessä suurella teholla. Shunttiventtiili sen sijaan on sarja-ajolla asentorajoitusta 

(noin 48 %) vasten ja rinnanajolla lähes täysin auki, laitoksen käydessä suurella teholla. 

Tehonnoston yhteydessä kattilapiirin virtausta voidaan joutua nostamaan, joten kuorman-

säätö- ja shunttiventtiilien toimintaa ja asentorajoituksia täytyy myös tarkastella uudestaan. 

7.4.5 Lisävesisäiliö 

Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan tarvitsema lisävesi otetaan Joensuun voimalaitoksen 

lisävesijärjestelmästä. Kontiosuon lämpökeskuksella on oma lisävesisäiliö. Lisävesi johde-

taan lisävesisäiliöön termisen kaasunpoistimen läpi, joka käyttää lieriöstä saatavaa höyryä 

lisäveden lämmittämiseen. Termisessä kaasunpoistimessa lisäveden sisältämät kaasut (ku-

ten happi, joka aiheuttaisi kattilassa korroosiota) kaasuuntuvat ja ne poistetaan ulkoilmaan. 
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Lisävesisäiliöön syötetään lisäveden lisäksi kattilakemikaalia, joka nostaa lisäveden pH-

arvon noin 9,3:ään sekä sitoo happea. Lisävettä tarvitaan korvaamaan kattilasta poistuvaa 

vettä. Kattilasta poistuu vettä pääasiassa lieriön ulospuhallusvetenä ja nuohoushöyrynä se-

kä pieni määrä höyrynä termisen kaasunpoistimen kautta.   

 

Lisävesijärjestelmään ei nähdä tarvetta tehdä muutoksia, vaikka laitoksen tehoa nostettai-

siinkin, koska tehonnostamisella ei ole merkittävää vaikutusta lisäveden kulutukseen. 

7.5 Kattilan arina, tulipesä ja takaveto 

Kontiosuon lämpökeskuksen kattila on MW Power Oy:n toimittama kiinteän polttoaineen 

kuumavesikattila. Kattila on tyypiltään leijukerroskattila ja siinä on palkkiarina. Kattilan 

poikkileikkaus on esitetty kuvassa 7.8. 
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Kuva 7.8. Kontiosuon lämpökeskuksen leijukattilan poikkileikkaus (muokattu lähteestä MW Power Oy. 

2009). 
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Kattilan arinan, joka on poikkialaltaan neliön muotoinen, sivun pituudeksi mitattiin noin 

4,24 metriä eli arinan pinta-ala on noin 18 neliömetriä. Kattilan suurin polttoteho on tällä 

hetkellä noin 35 megawattia, joten tästä saadaan eräs kattilan tunnusluku, arinarasitus, joka 

on Kontiosuon lämpökeskuksella noin 1,95 MW/m2. Tulipesän korkeudeksi mitattiin 

arinasuuttimien yläpinnasta hilaputkiston alaosaan noin 11,5 metriä, josta muurattu osuus 

mitattiin ylettyvän noin 2,5 metriin. Muurausten paksuus on noin viisi senttimetriä, tulipe-

sän seinämäputken ulkopinnasta. Tulipesän muuraamaton osuus on siis noin 9 metriä kor-

kea ja noin 4,34 metriä sivultaan, josta saadaan tulipesän tilavuudeksi noin 170 kuutiomet-

riä. Toinen kattilan tunnusluku, tilavuusrasitus, on siis tässä tapauksessa noin 0,21 MW/m3. 

Leijupetikattiloissa edellä mainitut tunnusluvut ovat tyypillisesti 0,7–3,0 MW/m2 ja 0,1–

0,5 MW/m3 (Huhtinen et al. 1998, s. 145). 

 

Kattilan takavedossa sijaitsevat ekonomaiserit 1 ja 2. Eko 1 on tyypiltään ripaputkieko ja 

eko 2 sileäputkieko. Ekoissa savukaasut virtaavat ylhäältä alaspäin, vastavirtaan kattilan 

vesipiirin virtaukseen nähden.  

 

Kattilan takaveto mitattiin ekon 2 päältä olevan noin 4,4x2,0 metriä, josta saadaan pinta-

alaksi noin 8,8 neliömetriä. Ekossa 2 on 41 kappaletta 38 millimetrin putkea rinnakkain 

noin 70 millimetrin välein. Ekon 2 poikkipinta-alaksi arvioitiin noin 3,1 neliömetriä. Taka-

vedon kanavassa ekon 2 kohdalla on siis noin 5,7 neliömetrin vapaa virtauspinta-ala savu-

kaasuille.  

7.5.1 Likaantuminen 

Kattilan lämpöpintojen likaantuminen on kokemusperäisesti hyvin vähäistä Kontiosuon 

lämpökeskuksella. Kattilatehon nostaminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta varsinkin ta-

kavedon osalta, koska tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötila nousee kattilatehon 

noustessa ja tällöin savukaasujen joukossa oleva tuhka on myös kuumempaa, jolloin lä-

hennytään tuhkan sulamispistettä ja tuhka on tällöin tarttuvammassa muodossa. Eri poltto-

aineiden tuhkilla on erilaisia ominaisuuksia. Fabritiuksen (puhelinhaastattelu 26.3.2021) 

mukaan likaantuminen ei kuitenkaan ole ongelma Kontiosuon lämpökeskuksen tapaukses-

sa, koska matalan käyttöpaineen ja tulistimien puuttumisen vuoksi jäähdyttävät pinnat höy-

rystimissä sekä takavedon ekonomaisereissa ovat niin kylmät, ettei tuhkapartikkelit ole 

putkipintaan osuessaan enää kovin tarttuvassa muodossa. 
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7.5.2 Nuohousjärjestelmä 

Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan ekoja nuohotaan säännöllisesti höyrynuohoimilla li-

kaantumisen varalta. Ekossa 1 on kaksi haravanuohointa ja ekossa 2 on neljä pyörivää 

nuohointa. Nuohoimet ovat lyhytiskuisia eli ne ovat kattilan sisällä myös silloin, kun ne 

eivät ole käytössä. Nuohointen läpivienti on ilmalla tiivistetty ja suutinputkiin menee huuh-

teluilmaa. Tiivistys- ja huuhteluilma otetaan sekundääri-ilmakanavasta. Nuohoimien tietoja 

on esitetty taulukossa 7.9. 

 

Taulukko 7.9. Höyrynuohoimien tietoja (MW Power Oy. 2009). 

Laite Laitetunnus Materiaali 

Savukaasun 

lämpötila, max. 

[°C] 

Pyörivänuohoin 1-4 2HCB11/12/13/14AT001 304SS 800 

Haravanuohoin 5-6 2HCB15/16AT001 Carbon Steel 450 

 

Nuohoamiseen käytettävä höyry otetaan kattilan lieriöstä. Höyryn tuottaminen vaatii huo-

mattavan määrän energiaa eli kattilatehon nostamista. Nuohoaminen lämpökeskuksen käy-

dessä suurella teholla voi aiheuttaa sen, että polttoaineensyötön sekä palamisilman kapasi-

teetit eivät välttämättä enää riitä. Kontiosuon lämpökeskuksella edellä mainittu tilanne on 

ratkaistu laskemalla laitoksen kaukolämpötehoa nuohoamisen ajaksi. Nuohoamisen seu-

rauksena savukaasujen määrä ja kosteus lisääntyvät, joten nuohoaminen aiheuttaa savukaa-

supuhaltimelle myös lisää töitä. 

 

Nuohoamisen tehontarvetta ja laitoksen kapasiteettien riittävyyttä ei tämän työn puitteissa 

tarkastella tarkemmin, koska se on edellä mainitulla toimintamallilla hallittavissa.  

7.6 Kaukolämpöjärjestelmä 

Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmään kuuluu kaukolämpöpumput, put-

kistot sekä kaukolämmönvaihdin, jota käsiteltiin kattilan vesipiirin yhteydessä. Kaukoläm-

pöjärjestelmä on esitetty kuvassa 7.9. 
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Kuva 7.9. Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmän valvomokuva (muokattu lähteestä Siemens 

PCS 7 2021). 

 

Kuvasta 7.9 voidaan havaita kaukolämpöpiirin tehonlaskennassa olevan heittoa. Yhtälöön 

13 sijoittamalla kuvan virtaus- ja lämpötilatiedot (jotka ovat ympyröity kuvaan sinisellä) 

sekä kuvan painetta sekä lämpötiloja vastaavan veden ominaislämpökapasiteetin, voimme 

tarkistaa tehonlaskennan näyttämän. Kuvan tiedoissa on huomioitava, että osa kaukoläm-

pövirtauksesta menee PyroHOB-laitoksen kautta. Huomioimalla edellä mainitun saamme 

yhtälön: 

 

(282,4 – 24,91)kg/s * 4,18 kJ/kg°C * (68,77 – 43,01)°C = 27,73 MW. 

 

Kuvassa 7.9 automaatiojärjestelmän laskema kaukolämpöteho on 30,36 MW, joten kuvan 

tilanteessa on tehonlaskennassa noin 2,6 megawatin heitto. Kuvan tilanteessa lämpökes-

kuksen kattilan vesipiirin teho on automaatiojärjestelmän mukaan 30,73 megawattia, joten 

siinäkin täytyy olla vastaavan kokoluokan heitto. 

 

Kuvassa 7.9 näkyy oikealla laidalla ja kuvan alareunassa lämpökeskuksen sarja- ja rinnan-

kytkentälinjat ja -venttiilit Joensuun voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmään. Venttiilit 

ovat ympyröity kuvaan punaisella. Vihreällä piirretyt linjat yhtyvät lämpökeskuksen kau-
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kolämpöpumppujen imupuolella. Sarjakytkennän venttiilin asento näyttää kuvassa 0,2 % 

eli se on kiinni. Rinnankytkentäventtiilin asento näyttää kuvassa 101 % eli se on auki. 

 

Lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmä on kytkettävissä Joensuun voimalaitoksen kanssa 

siis joko rinnan tai sarjaan. Rinnankytkennässä lämpökeskuksen kaukolämpöpumput ime-

vät kaukolämpöverkostosta kaukolämmön paluuvettä, joka on noin 40–52 asteista. Sarja-

kytkennässä lämpökeskuksen kaukolämpöpumput saavat vetensä Joensuun voimalaitoksen 

kaukolämpöjärjestelmän jälkeen, jolloin veden lämpötila on noin 68–108 asteista. Rinnan-

kytkentää käytetään silloin, kun Joensuun voimalaitos ei ole kaukolämmön tuotannossa 

(esimerkiksi kesällä), koska rinnankytkentä olisi erittäin haastava toteuttaa molempien lai-

tosten käydessä yhtä aikaa. Laitosten käydessä yhtä aikaa laitosten kaukolämpöpumput 

ikään kuin ”riitelevät samasta vedestä”. Lämmityskaudella Kontiosuon lämpökeskus ajaa 

pääsääntöisesti huippukuormia sarjakytkennässä Joensuun voimalaitoksen kanssa. Sarja-

kytkentä parantaa voimalaitoksen sähköntuotantoa, koska voimalaitoksen kaukolämmön-

vaihtimien jälkeinen menolämpötila on alhaisempi, kun menolämpötila nostetaan sopivaksi 

lämpökeskuksella. Alhaisempi kaukolämmön menolämpötila voimalaitoksella tarkoittaa 

alhaisempaa painetta kaukolämpöväliotoissa, jolloin höyryturbiini tuottaa enemmän vasta-

painesähköä.  

7.6.1 Kaukolämpöpumput 

Kaukolämpöpumppuja on lämpökeskuksen kaukolämpöjärjestelmässä kaksi rinnakkain, 

joista toinen käy ja toinen on normaalisti varalla. Pumput on mahdollista kytkeä myös sar-

jaan, jolloin saadaan tuotettua kovempi paine. Kaukolämpöpumput ovat Sulzerin valmis-

tamia keskipakopumppuja. Pumppujen tuotto on laitetunnuksen mukaan 331 litraa sekun-

nissa, nostokorkeus 16 metriä ja pyörimisnopeus 850 kierrosta minuutissa. Kaukolämpö-

pumput ovat taajuusmuuttajaohjattuja. Pyörimisnopeutta säädetään rinnankytkennässä 

kaukolämpöverkoston paine-eron mukaan ja sarjakytkennässä lämpökeskuksen kaukoläm-

pöveden virtausmäärän mukaan.  
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8 KONTIOSUON LÄMPÖKESKUKSEN MITOITUSTEKNINEN 

TARKASTELU 

Mitoitusteknisessä tarkastelussa käydään aluksi läpi työn aikana havaitut tehonlaskennan 

virheet lämpökeskuksella, koska ne ovat huomioitava tarkastelun myöhemmissä vaiheissa. 

Tehonlaskentojen virheitten käsittelyn jälkeen tässä osiossa tarkastellaan komponenttia, 

jonka rakennetta ei ole tarkoitus lähteä muuttamaan eli kattilaa. Kattilan sanelemien ehto-

jen perusteella edetään sen jälkeen komponentteihin, joita voidaan tarvittaessa muuttaa eli 

polttoainekuljettimet, palamisilmapuhaltimet ja lämmönvaihdin. 

8.1 Automaatiojärjestelmän tehonlaskennat 

Pääautomaatiojärjestelmään rakennetuissa kattilapiirin ja kaukolämpöpiirin tehonlasken-

noissa havaittiin tämän työn puitteissa olevan virheitä. Tehonlaskennassa on kaukolämpö-

piirin puolella käytetty liian suurta arvoa veden ominaislämpökapasiteetille sekä kattilapii-

rin puolella virtausmittauksen lukemaa on korjattu kertoimella 1,12. Tehonlaskennat anta-

vat tuloksia, jotka ovat todellisia tehoja suurempia. Kontiosuon lämpökeskuksen rinnalle 

on jälkikäteen rakennettu PyroHOB -laitos, jonka kaukolämpökierrolla on myös vaikutusta 

Kontiosuon lämpökeskuksen tehonlaskentaan. Tehonlaskennat ovat lisäksi ristiriidassa 

keskenään, koska kattilan vesipiirin teho näyttää pääosin pienempää tehoa kuin kaukoläm-

pöpiirin teho, jota siis kattilan vesipiirillä lämmitetään.  

 

Kuvissa 8.1 ja 8.2 on esitetty automaatiojärjestelmän ilmoittaman kaukolämpötehon ja las-

ketun kaukolämpötehon eroavaisuudet vuonna 2021. Kuvien tiedot ovat tuntikeskiarvoja. 

Laskentaan hyväksyttävästä datasta suodatettiin pois tilanteet, jolloin PyroHOB -laitoksen 

kautta virtasi kaukolämpövettä, koska se vaikuttaa HOBin virtaukseen ja HOB-laitoksen 

jälkeiseen lämpötilaan 2NDA20CT001, josta HOBin kaukolämpötehon laskenta on raken-

nettu. Kaukolämpöteho laskettiin samoista mittapisteistä, kuin mitä automaatiojärjestelmän 

tehonlaskentakin käyttää, mutta veden ominaislämpökapasiteetti määritettiin vastaamaan 

todellisia arvoja. Laskentaan kerätyn aineiston keskimääräisen lämpötilaeron keskiarvo 

HOBin kaukolämmönvaihtimen yli oli 99,9 °C talvella ja 60,4 °C kesällä, joten laskennas-

sa käytettiin ominaislämpökapasiteettia 4,215 kJ/kg°C talvella ja 4,181 kJ/kg°C kesällä. 
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Kuva 8.1. Kaukolämpöteho ja tehoero talvella 2021. (TOPi 2021). 

 

 

Kuva 8.2. Kaukolämpöteho ja tehoero kesällä 2021. (TOPi 2021). 

 

Kuvasta 8.1 havaitaan, että tehonlaskennan virhe on noin 1 MW talvella ja kuvasta 8.2 ha-

vaitaan, että tehonlaskennan virhe on noin 2 MW kesällä, kun ollaan laitoksen maksimite-

holla. 

 

Lämpökeskuksen todellinen kaukolämpöteho on siis automaatiojärjestelmän ilmoittamaa 

tehoa pienempi, joten erotus automaatiojärjestelmän ilmoittaman ja todellisen tehon välillä 

suurentaa kaukolämpöverkoston häviöitä. Tehonlaskennan virhe myös heikentää laitoksen 

laskennallista hyötysuhdetta ja sillä on vaikutusta laskennalliseen polttoaineenkulutukseen. 

Tehonlaskentojen korjaaminen oikeiksi palvelee tämän työn tarkoitusta eli lämpökeskuk-
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sen tehonnostoa, koska lämpökeskuksen todellinen kaukolämpöteho on tällä hetkellä pie-

nempi, kuin mitä automaatiojärjestelmä osoittaa. 

 

Tehonlaskennat ovat rakennettu automaatiojärjestelmään niin, että veden ominaislämpöka-

pasiteetti määritetään kattilan vesipiirissä kaukolämmönvaihtimelta kattilaan palaavan 

lämpötilan mukaan ja kaukolämpöpiirissä ennen kaukolämmönvaihdinta olevan lämpötilan 

mukaan. Molemmissa piireissä tulisi kuitenkin huomioida ennen vaihdinta ja vaihtimen 

jälkeen mitattujen lämpötilojen keskimääräinen arvo, jonka perusteella veden ominaisläm-

pötilakapasiteetti määritetään. Keskimääräiseen lämpötilaan perustuva tehonlaskenta ei ole 

täysin absoluuttinen totuus, mutta sillä päästään riittävän tarkkaan lopputulokseen (Vakki-

lainen, Teams -palaveri 29.3.2021). Lisäksi kattilapiirin tilavuusvirtauksen muuntamisessa 

massavirtaukseksi on käytetty ensin kiinteää kerrointa 1,12, jonka jälkeen on huomioitu 

veden tiheys vallitsevassa lämpötilassa. Syy kertoimen 1,12 käyttöön ei ole Joensuun voi-

malaitoksen automaatiopäällikönkään tiedossa. 

 

Kattilan vesipiirin tehonlaskentaa tulisi muuttaa siten, että ominaislämpökapasiteetin mää-

rityksessä huomioidaan lämpötilamittausten 2HAG10CT001 ja 2HAG40CT001 keskimää-

räinen lämpötila ja ominaislämpökapasiteetin arvoksi haetaan taulukon 8.1 tietoja vastaa-

vat arvot. Lisäksi kattilapiirin virtausmittaus tulisi kalibroida sekä poistaa virtausmittauk-

sen korjauskerroin 1,12. Myös lämpötilamittauksien näyttämä on syytä tarkastaa. 

 

Kaukolämpöpiirin tehonlaskentaa tulisi muuttaa siten, että ominaislämpökapasiteetin mää-

rityksessä huomioidaan lämpötilamittausten 2NDA20CT002 ja 2NDB20CT001 keskimää-

räinen lämpötila ja ominaislämpökapasiteetin arvoksi haetaan taulukon 8.1 tietoja vastaa-

vat arvot. Myös tehonlaskennan lämpötilaeron määrityksessä tulisi käyttää edellä mainittu-

ja mittapisteitä. Kaukolämpöpiirin tehonlaskennassa eikä ominaislämpökapasiteetin määri-

tyksessä ei tulisi käyttää nykyistä mittapistettä 2NDA20CT001, koska kyseisen mittapis-

teen kohdalla Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpöveteen on sekoittunut PyroHOB -

laitoksen kaukolämpövettä. 
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Taulukko 8.1. Ominaislämpökapasiteetin määritykseen ehdotetut arvot. 

Kattilan vesipiiri Kaukolämpöpiiri 

Keskimääräinen 

lämpötila 

[°C] 

Ominaislämpö- 

kapasiteetti 

p = 13 bar abs 

[kJ/kg°C] 

Keskimääräinen 

lämpötila 

[°C] 

Ominaislämpö- 

kapasiteetti 

p = 10 bar abs 

[kJ/kg°C] 

120 4,244 50 4,177 

130 4,262 60 4,181 

140 4,283 70 4,186 

150 4,308 80 4,194 

160 4,335 90 4,203 

170 4,367 100 4,215 

180 4,404 110 4,228 

190 4,447 120 4,244 

 

Taulukon 8.1 arvot määritettiin Microsoft Excel -ohjelmiston X Steam Tables -makroilla. 

Taulukon arvot sopeutettiin kahdeksan portaiseksi, kuten ne ovat tälläkin hetkellä auto-

maatiojärjestelmässä, jotta ne voidaan helposti sinne muuttaa. Lämpötila-alueet sopeutet-

tiin lämpökeskuksen normaaleihin käyttöalueisiin. Tehonlaskennan ominaislämpökapasi-

teetin määrityksessä tällä hetkellä käytössä olevat arvot ovat esitetty taulukossa 8.2. Taulu-

koissa 8.1 ja 8.2 asteikkojen välissä olevat arvot haetaan lineaarisesti interpoloimalla. 

 

Taulukko 8.2. Käytössä olevat arvot ominaislämpökapasiteetin määritykseen. 

Kattilan vesipiiri Kaukolämpöpiiri 

Lämpötila 

[°C] 

Cp 

[kJ/kg°C] 

Lämpötila 

[°C] 

Cp 

[kJ/kg°C] 

10 4,193 10 4,696 

120 4,248 65 4,690 

150 4,320 75 4,697 

160 4,350 85 4,707 

170 4,380 95 4,718 

180 4,420 105 4,733 

200 4,510 120 4,757 

225 4,650 150 4,838 
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8.2 Kattilan arina, tulipesä ja takavedon nuohoimet 

Tehonnoston kannalta on olennaista tarkastella kattilan arinarasitusta sekä huomioida tuli-

pesässä ja takavedossa lisääntyvien savukaasumäärien aiheuttama savukaasunopeuksien 

nousu.  

 

Arinarasitukselle voidaan käyttää Kontiosuon lämpökeskuksen tapauksessa ohjearvoa 2,2–

2,3 MW/m2 riippuen siitä, onko polttoaine kosteaa vai kuivaa. Suositeltava arinarasitus on 

sitä pienempi mitä kosteampaa polttoainetta käytetään sekä mitä kylmempää primääri-ilma 

on. (Fabritius, puhelinhaastattelu 26.3.2021.) Valtatie (puhelinhaastattelu 29.4.2021) sen 

sijaan on suositeltavan arinarasituksen suhteen maltillisempi, hänen mukaansa suositeltava 

arvo on suomalaisilla biopolttoaineilla noin 2 MW/m2, joka on hyvin lähellä Kontiosuon 

lämpökeskuksen nykyistä arvoa. 

 

Kokemusperäisesti kuitenkin tiedetään, että Kontiosuon lämpökeskuksen arinalla on mah-

dollista saavuttaa yli 2 MW/m2 rasitus, koska hyvällä polttoaineella kattilan voi nuohota 

täydellä teholla. Nuohoaminen vaatii noin 4 megawatin polttotehon, joten täydellä teholla 

nuohotessa kattilan kokonaispolttoteho on noin 39 megawattia ja arinarasitus tällöin noin 

2,17 MW/m2 (MW Power Oy. 2009). Huonommalla polttoaineellakin vastaan tulee en-

nemmin primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetti eikä arinan käyttäytyminen. Nuohoamisen 

aikaansaama tehonnosto on kuitenkin lyhytaikainen, joten sitä, miten arina käyttäytyy ko-

vemmassa rasituksessa pitkäaikaisesti, ei ole tiedossa. Liian suurella arinarasituksella peti-

lämpötilojen hallinta on hankalaa (Valtatie, puhelinhaastattelu 29.4.2021). 

 

Kontiosuon lämpökeskuksella primääri-ilmaa ei esilämmitetä, joten sen vaikutus tulee 

huomioida suositeltavaa arinarasitusta pienentävänä seikkana. Primääri-ilmaluvon lisäämi-

sestä Kontiosuon lämpökeskukselle on tehty vuonna 2014 insinöörityö Jaakko Turusen 

toimesta. Insinöörityössä on käsitelty eri vaihtoehtoina primääri-ilmaluvon toteutukseen 

perinteistä savukaasuluvoa sekä höyryluvoa. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi pri-

määri-ilmaluvon tarvitsema lämmitysenergia voidaan ottaa kattilan vesipiiristä, jolloin väl-

tytään muun muassa höyryluvon vaatimasta lauhdevesien käsittelystä (Valtatie, puhelin-

haastattelu 29.4.2021). 
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Kontiosuon lämpökeskuksen leijukattilan arinan pinta-ala on noin 18 m2, joten arinarasi-

tuksella 2,2 MW/m2 saavutettaisiin polttoteho noin 39,6 megawattia, joka tarkoittaisi 85 % 

hyötysuhteella noin 33,6 megawatin kaukolämpötehoa. Mikäli käytettäisiin kuivaa poltto-

ainetta voisi polttotehon nostaa noin 41,4 megawattiin, jolla saataisiin noin 35,2 megawatin 

kaukolämpöteho. Lämpökeskuksen alkuperäiset arvot ovat noin 1,95 MW/m2, 35 MW ja 

30 MW. Kattilan tehonnostoa toteutettaessa on hyvä huomioida, että kattila täytyy muutos-

tarkastaa ja rekisteröidä uudelle maksimiteholle, jotka voidaan tehdä normaalien määräai-

kaistarkastusten yhteydessä (Pöllänen, puhelinhaastattelu 17.9.2021). 

 

Takavedon nuohoimien osalta on huomattava, että suositeltu savukaasujen lämpötila ylit-

tyy jopa nykyisellä maksimiteholla. Edellä mainitusta kielii myös se kokemusperäinen tie-

to, että takavedon kahden ylimmän nuohoimen suutinputkia on jouduttu vuosien varrella 

korjailemaan. Vähintään takavedon kahden ylimmän nuohoimen kestävyyteen olisi siis 

saatava jokin ratkaisu, kuten korkeampia lämpötiloja kestävät suutinputket tai parempi 

jäähdytys suutinputken huuhteluilmaa lisäämällä. Jäähdytyksen lisääminen on kuitenkin 

haastavaa nykyisissä nuohoimissa, koska huuhteluilmalinja on kovin pieni. Nykyisiin nuo-

hoimiin voidaan vaihtaa suutinputket eri materiaalista tai nuohoimet voidaan vaihtaa koko-

naan uusiin, ulosvedettäviin malleihin. 

 

Tämän työn työstämisaikana perehdyttiin yhdessä Joensuun voimalaitoksen henkilökunnan 

kanssa nuohointen kestävyysongelmaan, koska takavedon ylin nuohoin oli rikkoutunut 

lämmityskauden 2020–21 aikana. Rikkoutunut nuohoin korjattiin, mutta tilalle päädyttiin 

hankkimaan uusi nuohoinputki korkeampia lämpötiloja kestävästä materiaalista 253MA. 

Uusi nuohoinputki pitäisi saapua Joensuuhun syksyllä 2021, joten tältä osin täytyy odotella 

uuden nuohoinputken asennusta paikalleen ja sen jälkeen tarkastella kokemusperäisesti 

kestääkö kyseinen nuohoin vallitsevissa olosuhteissa. 

8.3 Polttoaineen käsittely 

Polttoaineen käsittelyn suurin este laitoksen tehonnostolle on annostelusiilon ja tasaustas-

kun välillä, jossa sijaitsee annostelusiilon ruuvipurkain sekä siirtoruuvikuljetin. Edellä 

mainittujen kuljettimien kapasiteettia tulisi saada suuremmaksi, mikäli halutaan varmistaa, 

että tehonnosto ei jää polttoaineen saannista kiinni. Kuten kohdassa 7.2 todettiin, annoste-

lusiilon ruuvipurkaimen täyttä kapasiteettia ei tällä hetkellä saada hyödynnettyä. Annoste-
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lusiilon ruuvipurkaimen täysi kapasiteetti saadaan käyttöön käyttämällä sitä suhteessa sa-

malla pyörimisnopeudella siirtoruuvikuljettimen kanssa. Annostelusiilon ruuvipurkaimen 

nopeuden nosto suhteessa siirtoruuvikuljettimen nopeuteen lisää toki tukoksen riskiä, mut-

ta ei kovinkaan merkittävästi, koska ruuvikuljettimen vaippa on yläosastaan avoin. Annos-

telusiilon ruuvipurkaimen nopeuskertoimen nosto on toteutettu tämän työn työstämisen 

aikana kesällä 2021, eikä nopeuden nostosta aiheutunut ongelmia. Kuvasta 8.3 voidaan 

tarkastella annostelusiilon ruuvipurkaimen ja siirtoruuvikuljettimen pyörimisnopeuksia no-

peuskertoimen noston jälkeen. Kuvasta havaitaan, että ruuvit pyörivät keskenään samaa 

nopeutta. Kuvasta voidaan tarkastella myös syöttöruuvikuljettimien pyörimisnopeuksia. 

Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja. 

 

 

Kuva 8.3. Annostelusiilon ruuvipurkaimen, siirtoruuvikuljettimen ja syöttöruuvien pyörimisnopeus kesällä 

2021 kaukolämpötehon funktiona (Topi 2021). 

 

Kuvasta 8.3 havaitaan, että annostelusiilon ruuvipurkaimen ja siirtoruuvikuljettimen kapa-

siteeteissa ei ole juurikaan varaa tehonnostolle ruuvipurkaimen nopeuskertoimen noston 

jälkeenkään nykyisellä polttoaineseoksella. Syöttöruuvikuljettimien pyörimisnopeuksissa 

sen sijaan on vielä varaa tehonnostolle. Annostelusiilon ruuvipurkaimen ja siirtoruuvikul-

jettimen kapasiteetteja tulisi siis saada suuremmiksi, mikäli lämpökeskuksen tehoa halu-

taan kasvattaa käyttäen nykyistä polttoainevalikoimaa. 

 



68 

 

Kanervan (puhelinhaastattelu 14.7.2021) mukaan siirtoruuvikuljettimen nopeuden nosto 

nykyisestä 80 hertsistä ei ole enää suositeltavaa, koska suurella pyörimisnopeudella siirto-

ruuvikuljettimen taipuma ja väsyminen voi koitua ongelmaksi sekä lisäksi ruuvi kuluu sitä 

nopeammin, mitä nopeammin se pyörii. Mikkilän (sähköpostiviesti 7.9.2021) arvion mu-

kaan annostelusiilon ruuvipurkaimen ja siirtoruuvikuljettimen kapasiteetin nostaminen sa-

malla tasolle syöttöruuvikuljettimien ja sulkusyöttimien kanssa onnistuu vaihtamalla ruu-

vipurkaimen kierreholkki ja läpivientikaulus sekä siirtoruuvikuljetin suuremmaksi. Mikki-

län (sähköpostiviesti 7.9.2021) arvion mukaan uudet, suuremmat kuljettimet pitäisi kyllä 

saada mahdutettua paikalleen. 

 

Annostelusiilon ruuvipurkaimen kierreholkki tulisi olla halkaisijaltaan 600 millimetriä ny-

kyisen 550 millimetrin sijaan sekä siirtoruuvikuljettimen halkaisija tulisi olla 630 millimet-

riä nykyisen 500 millimetrin sijaan. Siirtoruuvikuljettimen käyttömoottori ja vaihteisto tu-

lee myös vaihtaa suurempiin sekä kuljettimien pyörimisnopeudet säätää vastaamaan suu-

rempaa kapasiteettia. Annostelusiilon ruuvipurkaimen kierreholkin vaihto suurempaan on-

nistuu annostelusiilon oven kautta. (Mikkilä sähköpostiviesti 7.9.2021.) Kierreholkin vaih-

taminen on esitetty kuvassa 8.4. 

 

 

Kuva 8.4. Ruuvipurkaimen kierreholkin (1) vaihto (Mikkilä, sähköpostiviesti 7.9.2021). 

 

Mikkilän (sähköpostiviesti 14.9.2021) arvion mukaan polttoaineenkäsittelyn kapasiteetin 

nostoon tarvittavat osat kustantaisivat 95 tuhatta euroa sekä näiden asennus 42 tuhatta eu-

roa eli yhteensä 137 tuhatta euroa. 

8.4 Ilma-savukaasujärjestelmä 

Ilma-savukaasujärjestelmän kapasiteettien riittävyyden arvioimiseksi tehonnoston kannal-

ta, tarvitaan arvio tarvittavan palamisilman sekä syntyvien savukaasujen määrästä eri te-



69 

 

hoilla ja polttoaineilla. Tarvittavan palamisilman ja syntyvien savukaasujen laskentaan 

käytettiin perustana standardia SFS 5624: 2000. Standardin mukainen laskentataulukko on 

esitetty liitteessä 1. Laskennan polttoaineina käytettiin kohdassa 6.2 ilmoitettuja vertailu-

polttoaineita, kierrätyspuuta ja teollisuuden puutähdettä. Laskelmissa käytettiin taulukon 

8.3 mukaisia alkuarvoja. 

 

Taulukko 8.3. Palamisilman alkuarvoja. 

Palamisilman lämpötila T 20 °C 

Palamisilman paine p 101,33 kPa 

Suhteellinen kosteus ϕ 70 % 

Vesihöyryn kyllästymispaine p'w 2,337 kPa 

Vesihöyryn osapaine ilmassa pw 1,636 kPa 

Ilman tiheys 20°C ρ 1,2 kg/m3 

 

Kontiosuon lämpökeskuksella savukaasujen jäännöshappi vaihtelee suurella teholla noin 

4–5 prosenttiyksikön tietämillä, joten laskelmissa käytetään ilmakerrointa 1,3 ja 1,25, jotka 

vastaavat jäännöshappipitoisuutta 4,85 ja 4,20. Jäännöshappi on suhteellisen korkea johtu-

en siitä, että savukaasujen häkäpitoisuus nousee herkästi tietyillä polttoaineilla Kontiosuon 

lämpökeskuksen kattilassa. Jäännöshapen ja häkäpitoisuuden käyttäytymistä voidaan tar-

kastella kuvasta 8.5. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja.  

 

 

Kuva 8.5. Savukaasujen jäännöshappi ja häkäpitoisuus vuonna 2021 (TOPi 2021). 
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Tarvittavan palamisilman määrät eri polttoaineilla ja ilmakertoimilla ovat taulukoitu tau-

lukkoon 8.4. Taulukossa on esitetty palamisilman tarve 45 megawatin polttoteholle saakka, 

jotta voidaan arvioida palamisilman riittävyyttä myös kattilan nuohouksen aikaan. 

 

Taulukko 8.4. Palamisilman tarve eri polttotehoilla, polttoaineilla ja ilmakertoimilla. 

 
Polttoteho [MW] 

 
Polttoaine 35 37 39 41 43 45   

Kierrätyspuu, Mar =30%, λ =1,25 12,9 13,6 14,4 15,1 15,8 16,6 m3/s 

Kierrätyspuu, Mar =30%, λ =1,30 13,4 14,2 14,9 15,7 16,5 17,2 m3/s 

Teollisuuden puutähde, Mar =50%,  λ =1,25 14,5 15,4 16,2 17,0 17,8 18,7 m3/s 

Teollisuuden puutähde, Mar =50%,  λ =1,30 15,1 16,0 16,8 17,7 18,6 19,4 m3/s 

 

Taulukon 8.4 tietojen perusteella havaitaan, että palamisilmapuhaltimien yhteenlasketulla 

kapasiteetilla (noin 19,1 m3/s) voidaan saavuttaa helposti yli 40 megawatin polttoteho. 

Taulukon 8.4 tietojen perusteella voidaan myös havaita, että tuloilmapuhaltimen 1 kapasi-

teetti ei riitä tuomaan kattilahalliin riittävästi korvausilmaa edes nykyisellä maksimiteholla, 

mikäli polttoaine on kosteaa. Tuloilmapuhaltimen 1 pyörimisnopeutta voidaan kuitenkin 

nostaa, koska sen maksimitaajuus on tällä hetkellä 48 hertsiä ja puhallin sallisi 53 hertsin 

pyörimistaajuuden.  

 

Tuloilmapuhaltimen ilmoitettu kapasiteetti oletetaan olevan nimellistaajuuden kapasiteetti, 

jolloin pyörimistaajuudella 48 hertsiä puhallin tuottaa tilavuusvirran noin 14,0 kuutiota se-

kunnissa. Pyörimistaajuudella 53 hertsiä puhallin tuottaisi tilavuusvirran noin 15,5 kuutiota 

sekunnissa. Tuloilmapuhaltimen pyörimistaajuuden nostaminen 5 hertsillä nostaisi siis saa-

tavilla olevan korvausilman määrää noin 1,5 kuutiolla sekunnissa, mikä vastaa taulukon 

8.2 perusteella noin 4 megawatin polttotehon nostoa. Tuloilmapuhaltimen 1 voi vaihtoeh-

toisesti myös vaihtaa suurempaan, mikäli nykyisellä puhaltimella ei saada riittävästi kor-

vausilmaa kattilahalliin. 

 

Mikäli tuloilmapuhallin 1 vaihdetaan suurempaan tai kapasiteettia nostetaan pyörimisno-

peutta nostamalla, tulee huomioida lämmityspatterin riittävyys. Mikäli tuloilmapuhallin 1 

kapasiteettia nostettaisiin 20 kuutioon sekunnissa, (joka pystyisi tuottamaan riittävästi kor-

vausilmaa jopa 45 megawatin polttoteholla), pystyisi lämmityspatteri lämmittämään tule-

van ilman 32 asteen pakkasella enää 2 asteiseksi. Laskennassa käytettiin ilman tiheyttä 



71 

 

1,22 kg/m3 sekä ilman ominaislämpökapasiteettia 1,005 kJ/kgK. Lämpökeskuksen lämmi-

tyspiirin lämpötilaa voi todennäköisesti nostaa nykyisestä 90 asteesta esimerkiksi 100 as-

teeseen, jolloin saadaan lämmityspatterista enemmän tehoa.  

 

Korvausilman saantia voi auttaa tuloilmapuhaltimella 2 sekä kääntämällä poistoilmapuhal-

timien pyörimissuunnan kattilahalliin päin. Tuloilmapuhaltimen 2 ohjausta tulisi muuttaa 

niin, että se ottaisi kaiken ilmansa ulkoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä korvausilmaa 

saataisiin 4 kuutiota sekunnissa lisää ja korvausilman saanti olisi riittävää jopa yli 40 me-

gawatin polttotehoilla. Haasteelliseksi tuloilmapuhallin 2:n ja poistoilmapuhaltimien muu-

tokset tekevät se, että ne eivät ole ohjattavissa automaatiojärjestelmästä. 

 

Korvausilman saantia saadaan parannettua myös kattilahallin ovia aukaisemalla, mutta tal-

vella täytyy huomioida jäätymisriski, koska lähes kaikkien kattilahallin ulko-ovien lähei-

syydessä sijaitsee sammutusveden paloposti tai kattilahallin lämmityskenno. Ovien kautta 

tulevaa korvausilmaa ei myöskään saada suodatettua epäpuhtauksilta, kuten pölyltä. Mikäli 

korvausilmaa ei saada tuotua riittävästi kattilahalliin ja kattilahallin ovet ovat kiinni, menee 

kattilahalli alipaineiseksi, jolloin korvausilma tulee hallitsemattomia reittejä pitkin kattila-

halliin. Lisäksi ulko-ovien auki saaminen voi olla hankalaa, jos kattilahallissa on suuri ali-

paine. 

 

Tarvittavan palamisilman kokonaismäärä täytyy jakaa kahdelle puhaltimelle; primääri- ja 

sekundääri-ilmapuhaltimelle. Primääri-/sekundääri-ilmajaossa hyödynnettiin laitostoimitta-

jan ilmakäyriä. Laitostoimittajan ilmakäyrät ovat ilmoitettu kaukolämpötehoon 30 mega-

wattiin saakka, joten tehonnostotavoitteen vuoksi käyriä täytyy tehdä suuremmallekin te-

holle. Laitostoimittajan ilmakäyristä tehtiin Microsoft Excel -ohjelmalla lineaarinen yhtälö, 

jolla ilmajakoa voidaan arvioida. Laskelmissa ei huomioitu kiertokaasun määrää, koska 

sitä ei käytetä kosteilla polttoaineilla, joita voidaan pitää mitoituksen kannalta tärkeimpinä 

polttoaineina. Ilmanjako on esitetty kuvassa 8.6, missä ilmamäärät ovat esitetty normikuu-

tioina.  
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Kuva 8.6. Primääri- ja sekundääri-ilman määrä kaukolämpötehon funktiona (MW Power Oy. 2009). 

 

Kuvasta 8.6 havaitaan, että ilmantarve 34 megawatin teholla olisi noin 9 Nm3/s sekundääri-

ilmaa ja noin 6 Nm3/s primääri-ilmaa. Puhaltimien kapasiteetit, noin 11 ja 8 m3/s, riittävät 

siis edellä mainituille ilmamäärille. 

 

Primääri- ja sekundääri-ilmanjako suhteessa kokonaisilmamäärään vertailupolttoaineilla on 

esitetty taulukoissa 8.5 ja 8.6. Kattilan nuohoamisen aiheuttaman tehontarpeen vuoksi il-

mamäärät ovat ilmoitettu 45 megawatin polttoteholle saakka. 

 

Taulukko 8.5. Palamisilman jako primääri- ja sekundääri-ilmaan teollisuuden puutähteellä. 

Teollisuuden puutähde, Mar =50%,  λ =1,30 

 
Polttoteho [MW] 

 

 
35 37 39 41 43 45   

Primääri-ilma 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 m3/s 

Sekundääri-ilma 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 m3/s 

Kokonaisilma 15,1 16,0 16,8 17,7 18,6 19,4 m3/s 

 

Taulukko 8.6. Palamisilman jako primääri- ja sekundääri-ilmaan kierrätyspuulla. 

Kierrätyspuu, Mar =30%, λ =1,30 

 
Polttoteho [MW] 

 

 
35 37 39 41 43 45   

Primääri-ilma 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,2 m3/s 

Sekundääri-ilma 8,0 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 m3/s 

Kokonaisilma 13,4 14,2 14,9 15,7 16,5 17,2 m3/s 
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Taulukosta 8.5 voidaan havaita, että sekundääri-ilmapuhaltimen kapasiteetti (11,1 m3/s) 

loppuu noin 40 megawatin polttoteholla teollisuuden puutähteellä, mutta taulukosta 8.6 

havaitaan, että sekundääri-ilmapuhaltimen kapasiteetti riittää noin 45 megawatin polttote-

holle kierrätyspuulla. Primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetin (8,03 m3/s) pitäisi laskennallis-

ten arvojen perusteella riittää varsin hyvin, jopa laitoksen tehonnostoon.  

 

Kokemusperäisesti kuitenkin tiedetään, että primääripuhaltimella ei ole kovinkaan paljoa 

varaa nostaa pyörimisnopeuttaan, koska varsinkin suurella teholla kattilaa nuohotessa pri-

määri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeus aiheuttaa usein tehonrajoitus -hälytyksen automaa-

tiojärjestelmään. Puhaltimien toteutuneita pyörimisnopeuksia tammi-helmikuussa 2021 

voidaan tarkastella kuvasta 8.7. Kuvasta havaitaan, että primääri-ilmapuhallin pyörii melko 

suurilla nopeuksilla jo nykyisellä maksimiteholla, sekundääri-ilmapuhaltimessa sen sijaan 

on vielä varaa pyörimisnopeuden nostolle. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja, joten hetkel-

lisistä suurista pyörimisnopeuksista ei ole kyse. Sadan prosentin pyörimisnopeutta ei 

myöskään koskaan saavuteta primääripuhaltimella, koska taajuusmuuttajan rajat tulevat 

vastaan noin 96 prosentin pyörimisnopeudella (Siemens PCS 7 2021).  

 

 

Kuva 8.7. Primääri- ja sekundääri-ilmapuhaltimien pyörimisnopeuksia kaukolämpötehon funktiona (TOPi 

2021). 

 

Laskettujen arvojen perusteella näyttäisi, että primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetti riittää 

hyvin vaikka lämpökeskuksen tehoa nostettaisiinkin, mutta kokemusperäisesti sekä kuvas-

ta 8.7 voidaan todeta, että primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetti rajoittaa tehoa jopa nykyi-

sellä maksimiteholla. Primääri-ilmapuhaltimen kapasiteettia voidaan nostaa esimerkiksi 
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vaihtamalla nykyiseen puhaltimeen erilainen siipipyörä. Kotirannan (puhelinhaastattelu 

26.4.2021) mukaan 1–2 m3/s kapasiteetin nostoa ei kuitenkaan voida toteuttaa siipipyörää 

vaihtamalla vaan puhallin täytyy uusia kokonaan. Kapasiteetin eli tilavuusvirran kasvaessa 

kasvaa myös puhaltimen tehontarve, joten on huomioitava myös nykyisen sähkömoottorin 

maksimiteho.  

 

Primääri-ilmapuhaltimen tietojen perusteella voidaan laskea, että puhaltimen isentrooppi-

nen hyötysuhde on noin 0,716, mikä vastaa hyvin taulukon 5.1 arvoa. Käyttömoottorin te-

hontarvetta arvioitaessa havaitaan, että käytettäessä taulukon 5.1 mukaisia, tyypillisiä arvo-

ja sekä puhaltimen mekaaniselle hyötysuhteelle että käyttömoottorin hyötysuhteelle, saa-

daan tehontarpeeksi noin 205 kilowattia. Käyttömoottorissa (200 kW) ei siis ole varaa pu-

haltimen kapasiteetin nostolle vaan myös käyttömoottori tulisi vaihtaa suurempaa. Lisäksi 

myös käyttömoottorin taajuusmuuttaja täytyisi uusia, mikäli käyttömoottorin teho kasvaa. 

Lisäksi on huomioitava, että primääri-ilmakanavaan asennetun virtausmittauksen mitta-

alueen yläraja on 8 normikuutiota sekunnissa, joten primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetin 

kasvaessa myös virtausmittauksen voi joutua uusimaan. 

 

Kotirannan (puhelinhaastattelu 26.4.2021) mukaan uusi primääri-ilmapuhallin maksaa 30–

40 tuhatta euroa. Lisäksi Joensuun voimalaitoksen henkilökunnan arvion mukaan uusi taa-

juusmuuttaja 250 kilowatin kokoluokassa maksaa noin 10 tuhatta euroa, jolloin uuden pri-

määri-ilmapuhaltimen hankintakustannukset olisivat 40–50 tuhatta euroa. Kuluja syntyisi 

myös mekaanisen-, sähkö-, ja automaatiotyön osuuksista sekä mahdollisesti uudesta vir-

tausmittauksesta. 

 

Kuten aiemmin on todettu, osa primääri-ilmasta ”karkaa” syöttötorvien heittoilmana tuli-

pesään, joten ratkaisuna primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetin nostoon voisi olla hankkia 

erillinen heittoilmapuhallin. Erillisen heittoilmapuhaltimen paineentuotto ei tarvitse olla 

niin suuri kuin primääri-ilmapuhaltimella, jolloin heittoilman tuottaminen on erillisellä 

heittoilmapuhaltimella energiatehokkaampaa. Puhaltimen isentrooppisen tehontarpeen yh-

tälöstä 9 voidaan päätellä, että puhaltimen tilavuusvirran pysyessä vakiona, tehontarve 

puolittuu, kun paineennousu puolitetaan. 
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Erillisessä heittoilmajärjestelmässä tulisi olla virtausmittaus, jotta sitä kautta kattilaan me-

nevä ilmamäärä tiedetään, jolloin se voidaan huomioida automaatiojärjestelmään rakenne-

tuissa kattilan palamisilman laskennoissa ja -säädöissä. Heittoilman voisi ottaa myös se-

kundääri-ilmakanavasta, jolloin tulipesään menevä ilmamäärä tiedettäisiin nykyisillä mitta-

laitteilla, mutta sekundääri-ilman paine, joka on normaalisti noin 32–35 millibaaria, ei ole 

riittävä heittoilmaan, koska heittoilman pitäisi pystyä puhaltamaan pienet tukokset pois 

syöttötorvien alaosasta, mikäli sellaisia pääsee syntymään. Heittoilmapuhaltimen paineen-

tuotto tulisi olla vähintään 70 mbar. (Valtatie, sähköpostiviesti 8.9.2021). Fabritiuksen 

(puhelinhaastattelu, 13.9.2021) mukaan heittoilman virtausmäärä tulisi olla vähintään noin 

0,5–0,7 Nm3/s per syöttötorvi.  

 

Järvenpään (puhelinhaastattelu, 13.9.2021) arvion mukaan erillinen heittoilmapuhallin noin 

1,5 m3/s virtauksella ja noin 70 mbar paineentuotolla kustantaisi 10 ± 2 tuhatta euroa, va-

rusteltuna taajuusmuuttajalla sekä paine- ja virtausmittauksella. Lisäksi kustannuksia syn-

tyisi uuden heittoilmalinjan putkistoista ja mekaanisista töistä sekä siitä, että nykyiseen 

heittoilmalinjaan asennettaisiin sulkuventtiili, jolloin se voitaisiin jättää varalle. Joensuun 

voimalaitoksen henkilökunnan arvion mukaan uuden heittoilmapuhaltimen sähkö- ja au-

tomaatiotyöt sekä -tarvikkeet kustantaisivat noin kolme tuhatta euroa sekä kaksi kappaletta 

DN200 sulkuventtiileitä yhteensä noin 500 euroa. Kaikkinensa uuden heittoilmapuhalti-

men kustannusten arvioidaan olevan noin 15 ± 2 tuhatta euroa, kun huomioidaan myös 

mekaaniset työt ja -tarvikkeet. Töiden osuudeksi arvioitiin noin kolme tuhatta euroa, mikä 

on Savon Voiman omaa työtä. 

 

Erillisellä heittoilmapuhaltimella saataisiin myös primääri-ilman joukossa oleva kiertokaa-

su kohdennettua paremmin arinalle, alentamaan tarvittaessa hiekkapedin lämpötilaa. Erilli-

sellä heittoilmapuhaltimella voi olla siis myönteisiä vaikutuksia polttoaineen palamiseen 

tulipesässä, koska tällöin kiertokaasua ei virtaisi heittoilman joukossa tulipesään. Kierto-

kaasun karkaaminen syöttötorvien kautta tulipesään myös nostaa tarpeettomasti savukaa-

sumääriä kattilassa eli lisää savukaasujen nopeutta ja pienentää viipymää tulipesässä sekä 

siirtää palamista ylemmäksi tulipesässä, jolloin tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötila 

on korkeampi. 
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Erillinen heittoilmapuhallin parantaisi kattilan palamisilman kapasiteettia. Puhaltimella ei 

ole kuitenkaan vaikutusta tarvittavaan kokonaisilmamäärään kattilassa. Heittoilmapuhalti-

men ilmanotto voisi olla kattilahallin sisältä, kuten primääri- ja sekundääripuhaltimienkin 

ilmanotto. Kattilahallin korvausilman saantia voitaisiin kuitenkin auttaa viemällä heittoil-

mapuhaltimen ilmanotto ulos, mutta tällöin on huomioitava jäätymisongelmat talviaikaan. 

Heittoilmapuhallinta hankittaessa onkin huomioitava puhaltimen vaatimukset imuilman 

lämpötilalle. Jäätymisongelmien välttämiseksi voidaan imukanavaan asentaa lämmitys-

kenno tai puhaltimelle voidaan rakentaa lämmitys esimerkiksi laakereille helpottamaan 

puhaltimen kylmäkäynnistystä. Vaihtoehtoisesti laakerilämmitys voidaan korvata imuka-

navan sulkupellillä, jolla estetään ilmavirtaus pysähdyksissä olevan puhaltimen läpi ja tä-

ten puhallin pysyy lämpimänä myös pysähdyksissä ollessa, koska kattilahalli on lämmitet-

ty. Lämmitysratkaisut nostavat kuitenkin heittoilmapuhaltimen hankintakustannusta, joten 

edullisin ja yksinkertaisin ratkaisu puhaltimen hankintaan on ilmanotto kattilahallin sisältä. 

 

Kiertokaasulle voisi toki myös rakentaa oman erillisen puhaltimen ja kanavistot, mutta tä-

mä on huomattavasti kalliimpi ratkaisu, kuin erillinen heittoilmapuhallin, koska kiertokaa-

su on kuumaa ja korrosoivaa, joten käytettävät materiaalit ovat kalliimpia, kuin puhtaalla 

ilmalla. Lisäksi kiertokaasukanavistot tulisi lämpöeristää. Erillisen kiertokaasupuhaltimen 

paineentuotto tulisi olla samaa luokkaa primääri-ilmapuhaltimen kanssa mikä lisää energi-

ankulutusta verrattuna erilliseen heittoilmapuhaltimeen. Kiertokaasu pitäisi myös saada 

sekoittumaan primääri-ilmaan ennen ilmakaappia ja sekoittuminen tulisi tapahtua vasta sen 

jälkeen, kun primääri-ilmakanavasta lähtee linja heittoilmaan, jottei kiertokaasua menisi 

heittoilman joukkoon. Edellä mainittu ei ole tällä hetkellä Kontiosuon lämpökeskuksella 

mahdollista, koska heittoilmalinja lähtee ilmakaapista. Heittoilmalinja pitäisi siirtää pri-

määri-ilmakanavaan, mikä lisää edelleen erillisen kiertokaasupuhaltimen kustannuksia. 

 

Kiertokaasun käyttäytymistä ja riittävyyttä eri tehoilla tammi-helmikuussa 2021 voidaan 

tarkastella kuvasta 8.8. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja. Kuvasta havaitaan, että lämpö-

keskuksen käydessä pienellä teholla ajautuu kiertokaasun säätöpelti usein asentorajoitusta 

80 % vasten, mutta suuremmalla teholla kiertokaasun säätöpelti on paremmin säätöalueel-

la. Kuvasta havaitaan myös, että kiertokaasun virtauksen vaihtelu on suurta. Edellä mainit-

tua selittää polttoaineen laadun ja kosteuden vaihtelut. 
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Kuva 8.8. Kiertokaasunvirtaus ja säätöpellin asento kaukolämpötehon funktiona (TOPi 2021). 

 

Primääri-ilman tarve tulee joka tapauksessa kasvamaan, mikäli lämpökeskuksen tehoa nos-

tetaan, joten on syytä tarkastella myös arinan ilmanläpäisykykyä. Lämpökeskuksen koe-

käyttövaiheessa on tehty primääri-ilmakanavan virtausmittaukselle tarkistusmittaus pri-

määrisesti käyttäen primääri-ilmapuhallinta. Mittauksen pöytäkirjan perusteella on tehty 

arinan painehäviökäyrästö, jota voidaan hyödyntää tässä työssä arvioitaessa arinan ilman 

läpäisykykyä. Mittauksen tuloksena oli, että arina läpäisee ilmaa 9,75 kuutiota sekunnissa 

primääri-ilmapuhaltimen pyöriessä 76 prosentin kierroksilla ja ilmakaapin paine on tällöin 

113 millibaaria (MW Power Oy. 2009). 

 

Tarkistusmittauksen tietojen perusteella muodostettiin Microsoft Excel -ohjelmalla lineaa-

rinen laskentayhtälö, jolla arvioitiin, että arinan ilman läpäisykyky hiekkapeti tyhjänä olisi 

primääri-ilmapuhaltimen käydessä täydellä teholla noin 11,8 kuutiota sekunnissa, ilmakaa-

pin paineen ollessa tällöin noin 146 millibaaria. Virtausmittauksen tarkistusmittauksen ai-

kana syöttötorviin sekä sulkusyöttimille menevät ilmalinjat ovat olleet suljettuina, joten 

koko primääri-ilmavirta on mennyt arinan läpi. Voidaan siis todeta, että arinan ilman lä-

päisykyky on varsin riittävä. Sekundääri-ilman säätöpeltien kapasiteettien voidaan kuvasta 

7.4 havaita olevan varsin riittävät, jopa lämpökeskuksen tehonnoston kannalta. 

 

Muodostuvien savukaasujen määrää tarvitaan arvioitaessa savukaasupuhaltimen kapasitee-

tin riittävyyttä. Savukaasun tiheys riippuu lämpötilasta, joten laskennassa tulisi tietää läm-

pötila, jossa savukaasut menevät savukaasupuhaltimelle. Laskennassa käytettiin lämpötilaa 
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150 astetta, joka vastaa hyvin Kontiosuon lämpökeskuksen tapausta sekä myös savukaasu-

puhaltimen mitoituksessa käytettyä toimintapistettä. Muodostuvien savukaasujen määrä on 

esitetty taulukossa 8.7. Laskennassa ei ole huomioitu vuotoilmoja eikä kiertokaasua. 

 

Taulukko 8.7. Muodostuvien savukaasujenmäärä eri polttotehoilla. 

 Polttoteho [MW]  

Polttoaine 35 37 39 41 43 45   

Kierrätyspuu, Mar =30%, λ =1,25 22,4 23,7 24,9 26,2 27,5 28,8 m3/s 

Kierrätyspuu, Mar =30%, λ =1,30 23,1 24,5 25,8 27,1 28,4 29,7 m3/s 

Teollisuuden puutähde, Mar =50%,  λ =1,25 27,2 28,8 30,3 31,9 33,5 35,0 m3/s 

Teollisuuden puutähde, Mar =50%,  λ =1,30 28,1 29,7 31,3 32,9 34,5 36,1 m3/s 

 

Taulukosta 8.7 voidaan havaita, että savukaasupuhaltimen kapasiteetti (33,05 m3/s) riittää 

kierrätyspuulla, jopa 45 megawatin polttoteholla, teollisuuden puutähteellä ilmakertoimes-

ta riippuen 41–43 megawatin polttoteholle saakka. Kuvassa 8.9 on esitetty savukaasupu-

haltimen pyörimisnopeuden talvella 2021. Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja. Kuvasta 

voidaan havaita savukaasupuhaltimen pyörivän laskennallisia arvoja pienemmällä pyöri-

misnopeudella ja, että savukaasupuhaltimella on reilusti varaa vielä nostaa pyörimisno-

peutta tehon noustessa. 

 

 

Kuva 8.9. Savukaasupuhaltimen pyörimisnopeus kaukolämpötehon funktiona tammi-maaliskuussa 2021, 

kun PyroHOB -laitos ei ole käynnissä (TOPi 2021). 

 

Tehonnoston kannalta on tärkeää huomioida myös savukaasujen viipymä tulipesässä, joka 

kertoo, onko palamiselle riittävästi aikaa. Viipymä tulipesässä olisi hyvä olla noin 3–4 se-

kuntia, että palamisen hallinnalle saadaan riittävästi aikaa. (Fabritius, puhelinhaastattelu 
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26.3.2021). Laskennalliset savukaasunopeudet ja viipymät kattilan tulipesässä ovat esitetty 

taulukossa 8.8, jossa käytettiin aiemmin laskettuja arvoja savukaasumäärille. Savukaasujen 

keskimääräiseksi lämpötilaksi tulipesässä käytettiin 900 astetta. Taulukkoon on laskettu 

myös savukaasunopeus takavedon yläosassa, tilanteessa, että savukaasut menevät sinne 

900 asteisena. Savukaasunopeus takavedossa tulisi Fabritiuksen (puhelinhaastattelu 

26.3.2021) mukaan olla alle 15 m/s. Liian suuret savukaasunopeudet voivat aiheuttaa eroo-

siota kattilan rakenteisiin. Vakkilaisen (Teams -palaveri 29.3.2021) mukaan tehonnoston 

eroosiovaikutukset ovat hankalia arvioida etukäteen ja ne ilmenevät vasta tuhansien käyttö-

tuntien tuloksena. 

 

Taulukko 8.8. Savukaasujen arvoja tulipesässä. KiPu = kierrätyspuu, PuSe = teollisuuden puutähde. 

Savukaasun tilavuusvirtaus tulipesässä KiPu PuSe   

35 MW polttoteholla 62,0 75,5 m3/s 

38 MW polttoteholla 67,4 82,0 m3/s 

41 MW polttoteholla 72,7 88,5 m3/s 

Savukaasunopeus tulipesässä       

35 MW polttoteholla 3,29 4,01 m/s 

38 MW polttoteholla 3,58 4,35 m/s 

41 MW polttoteholla 3,86 4,70 m/s 

Viipymä tulipesässä       

35 MW polttoteholla 2,7 2,2 s 

38 MW polttoteholla 2,5 2,1 s 

41 MW polttoteholla 2,3 1,9 s 

Savukaasunopeus takavedon yläosassa       

35 MW polttoteholla 10,9 13,2 m/s 

38 MW polttoteholla 11,8 14,4 m/s 

41 MW polttoteholla 12,7 15,5 m/s 

 

Taulukosta 8.8 havaitaan, että viipymä tulipesässä on alle kolme sekuntia, joten palamisen 

hallinnan kannalta tilanne ei ole optimaalinen. Savukaasumäärien rajoittaminen auttaa vii-

pymän pidentämisessä. Savukaasumääriä voi rajoittaa käyttämällä mahdollisimman kuivaa 

polttoainetta, mahdollisimman vähän kiertokaasua ja minimoimalla kattilan jälkeisen jään-

nöshapen. Kiertokaasun määrän vähentämisessä ratkaisuna voisi olla aiemmin tässä työssä 

ehdotettu erillinen heittoilmapuhallin. Jäännöshapen minimoimisen ratkaisuna voisi olla 

ainakin vuotojen minimointi sekä palamisen optimointi. Palamisen optimointi voi vaatia 

rakenteellisia muutoksia kattilaan, kuten sekundääri- ja tertiääri-ilmavyöhykkeiden sijain-
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nin tai koon muutoksia (Fabritius, puhelinhaastattelu 26.3.2021). Savukaasunopeudet taka-

vedon yläosassa ovat maltillisella tasolla taulukon 8.8 tietojen perusteella. 

 

Muodostuvan lentotuhkan määrää arvioitiin myös standardiin SFS 5624: 2000 perustuvalla 

savukaasulaskelmalla. Tuhkan määrä arvioitiin tilanteessa, jossa poltetaan kierrätyspuuta 

45 megawatin polttoteholla ja tuhkapitoisuus on vertailupolttoaineen mukainen 6 % sekä 

ilmakerroin on 1,25. Laskennassa oletettiin, että kaikki polttoaineen sisältämä tuhka päätyy 

lentotuhkana savukaasujen joukkoon ja lisäksi, että sähkösuodatin saa kaiken tuhkan ero-

tettua savukaasuista. Laskelmissa ei huomioitu palamatta jääneen hiilen vaikutusta säh-

kösuodattimen tuhkamääriin. Tulokseksi saatiin, että savukaasujen tuhkapitoisuus on 8,3 

grammaa normikuutiossa, sekä että tuhkaa poistetaan sähkösuodattimesta 557 kilogram-

maa tunnissa. Edellä mainittujen tulosten perusteella voidaan todeta sähkösuodattimen 

suodatustehon 11,6 g/Nm3 sekä tuhkanpoiston kapasiteetin 1 000 kiloa tunnissa olevan 

varsin riittävät. 

8.5 Kattilan vesipiiri ja kaukolämmönvaihdin 

Kattilan vesipiirissä täytyy tarkastella, että saadaanko kasvava lämpöteho siirrettyä kauko-

lämmönvaihtimen välityksellä kaukolämpöpiiriin. Lisäksi täytyy tarkastella, että saadaan-

ko ekoille riittävä jäähdytys, jotta vesi pysyy vetenä eikä ala höyrystyä. 

 

Kaukolämpövaihdin on tyypiltään levylämmönsiirrin, mutta sen rakenne on hitsattu, joten 

sen kapasiteettia ei voi helposti kasvattaa levyjä lisäämällä. Vaihtimen toimintaolosuhteet 

ovat myös muuttuneet suunnitteluperusteista, koska Joensuun voimalaitokselle on vuonna 

2015 rakennettu savukaasun pesurilauhdutin, joka nostaa voimalaitoksen kaukolämpötehoa 

ja kaukolämmön menolämpötilaa. Vuonna 2009 käyttöönotetun Kontiosuon lämpökeskuk-

sen kaukolämmönvaihtimen suunnitteluperusteissa on käytetty vaihtimelle tulevan kauko-

lämpöveden lämpötilana 103 astetta sarjakytkennässä (MW Power Oy. 2009). Vuoden 

2021 tammikuussa kyseinen lämpötila on noussut lähes 108 asteeseen (TOPi 2021). Viiden 

asteen nousu vaihtimelle tulevassa lämpötilassa tarkoittaa logaritmisen lämpötilaeron las-

kua noin kolmella asteella, kun muut arvot pidetään samana. Kolmen asteen lasku logarit-

misessa lämpötilaerossa laskee vaihtimen teoreettista tehoa noin kahdella megawatilla, kun 

käytetään vaihtimen valmistajan ilmoittamia tietoja k-arvolle sarjakytkennässä (4353 

W/m2K) sekä pinta-alalle (152,8 m2).  
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Kaukolämmönvaihtimen logaritmisen lämpötilaeron ja kapasiteetin arviointi todellisessa 

ajotilanteessa on kuitenkin hankalaa, koska automaatiojärjestelmän prosessimittausten pe-

rusteella ei tiedetä vaihtimen jälkeistä lämpötilaa kattilapiirin puolella. Kattilapiirin paluu-

linjassa on automaatiojärjestelmään tuleva lämpötilamittaus 2HAG40CT001 vasta sen jäl-

keen, kun siihen on jo sekoittunut kuumaa vettä shunttilinjasta. Vaihtimen jälkeinen läm-

pötila voidaan kuitenkin lukea paikallisesta lämpötilamittauksesta 2HAG40CT501. Vaih-

timen kapasiteetin arvioimiseksi kirjattiin laitoksen käyntiaikaan prosessiarvoja ylös. Ylös 

kirjattaviin prosessiarvoihin sisällytettiin paikallisen lämpötilamittauksen 2HAG40CT501 

arvo. Vaihtimeen liittyviä lämpötilamittauksia ja vaihtimen prosessikytkentää voidaan tar-

kastella kuvasta 8.10. Kuvaan on punaisella ympyröity edellä mainitut lämpötilamittaukset. 

 

 

Kuva 8.10. Kattilan vesipiiri ja kaukolämmönvaihdin (muokattu lähteestä MW Power Oy. 2009). 

 

Prosessiarvojen kirjaamisen aikaan maaliskuun 2021 loppupuolella, ei enää ollut kovia 

pakkasia, joten vaihtimen kapasiteetista kaukolämpöverkon korkeiden lämpötilojen aikaan 

ei saatu arviota. Maaliskuun prosessiarvojen perusteella tehtiin arvio vaihtimen virtauksista 

ja lämpötilasta kattilapiirin puolella rinnan- ja sarja-ajolla, jotka ovat esitetty taulukoissa 

8.9 ja 8.10. Taulukoissa desimaalin tarkkuudella ilmoitetut arvot ovat mitattuja arvoja to-

dellisesta tilanteesta ja ilman desimaalia olevat arvot ovat laskennallisia. Taulukoissa il-

moitetut kaukolämpötehot todellisista tilanteista ovat korjattu niin, ettei niissä ole automaa-

tiojärjestelmän tehonlaskennan virhettä. Kattilapiirin virtauksessa käytettiin myös lasken-

nallista arvoa, koska virtausmittauksen lukemaan ei voida luottaa, kuten aiemmin tässä 

työssä todettiin. Arvioitaessa virtausta shuntin kautta, käytettiin kattilaan palavaan veden 

tavoitelämpötilana 125 astetta. Kattilasta tulevan veden lämpötilana käytettiin 185 astetta. 
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Taulukko 8.9. Kattilapiirin lämpötila ja virtaus rinnanajolla. 

Kauko- 

lämpö- 

teho 

[MW] 

Lämpötila 

vaihtimen 

jälkeen 

[°C] 

Virtaus 

vaihtimen 

kautta 

[kg/s] 

Virtaus 

shuntin 

kautta 

[kg/s] 

Kokonais- 

virtaus 

[kg/s] 

Kauko- 

lämmön 

paluu- 

lämpötila 

[°C) 

Kauko- 

lämmön 

meno- 

lämpötila 

[°C) 

25,7 87,0 61 38 98 40,7 79,7 

28,5 96,0 74 35 109 41,8 82,9 

30 101 82 33 115 
  

32 107 95 28 123 
  

34 114 110 20 131 
  

36 120 128 10 139 
  

38 127 150 0 150 
  

40 133 178 0 178 
  

 

Taulukko 8.10. Kattilapiirin lämpötila ja virtaus sarja-ajolla. 

Kauko- 

lämpö- 

teho 

[MW] 

Lämpötila 

vaihtimen 

jälkeen 

[°C] 

Virtaus 

vaihtimen 

kautta 

[kg/s] 

Virtaus 

shuntin 

kautta 

[kg/s] 

Kokonais- 

virtaus 

[kg/s] 

Kauko- 

lämmön 

paluu- 

lämpötila 

[°C) 

Kauko- 

lämmön 

meno- 

lämpötila 

[°C) 

15,0 88,0 36 22 57 75,8 86,6 

27,5 115,0 91 15 106 79,2 98,3 

30 120 107 8 116 
  

32 125 123 1 123 
  

34 129 141 0 141 
  

36 133 161 0 161 
  

38 138 186 0 186 
  

40 142 215 0 215 
  

 

Taulukosta 8.9 havaitaan, että rinnanajolla voitaisiin saavuttaa noin 37 megawatin kauko-

lämpöteho kattilapiirin kiertopumpun maksimivirtauksella ilman, että kattilaan palaavan 

veden lämpötila nousee yli 125 asteen. Taulukosta 8.10. havaitaan, että sarja-ajolla katti-

laan palaavan veden lämpötila on 125 astetta jo 32 megawatin kaukolämpöteholla. Lämpö-

tilat kaukolämpöverkossa olivat kuitenkin niin matalat, että kunnollista arviota vaihtimen 

kapasiteetista niiden perusteella on vaikea tehdä, koska Kontiosuon lämpökeskuksen pää-

asiallinen tarve talviaikaan on juuri kovien pakkasten ja korkeiden kaukolämpöverkon 

lämpötilojen aikaan.  
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Ekojen keittämisen arvioimiseksi tuotiin Kontiosuon lämpökeskuksen prosessidataa TOPi 

– järjestelmästä Microsoft Excel -ohjelmaan. Excelissä tulipesän jälkeisistä savukaasujen 

lämpötiloista eri tehoilla luotiin trendi ja lineaarinen ennuste, jotka ovat esitetty kuvassa 

8.11. Kesäajan tiedot ovat kesä-elokuulta 2020 ja talviajan tiedot ovat tammi-helmikuulta 

2021. Kuvien tiedot ovat tuntikeskiarvoja. Ennusteen mukaan tulipesän jälkeisten savukaa-

sujen keskimääräinen lämpötila voi nousta kesällä noin 780 asteeseen ja talvella noin 750 

asteeseen 35 megawatin kaukolämpöteholla, jos lämpöjen käyttäytyminen on lineaarista 

tehon suhteen. Eroavaisuutta kesä- ja talviaikaan selittää polttoaineen kosteuserot, koska 

talvella on esimerkiksi lunta polttoaineen seassa. 

 

 

Kuva 8.11. Tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötila kaukolämpötehon funktiona (TOPi 2021). 

 

Fabritiuksen (puhelinhaastattelu 26.3.2021) mukaan tulipesän jälkeisten savukaasujen 

lämpötilamittaus voi näyttää jopa 150 astetta liian vähän johtuen muun muassa siitä, että 

lämpötilamittaus on niin lähellä tulipesän seinämää, joka on savukaasujen lämpötilaa huo-

mattavasti viileämpi, että savukaasut ovat lämpötilamittauksen kohdalla keskimääräistä 

kylmempiä ja siitä, että jäähdytetty seinä sotkee säteilytasapainoa mitta-anturin kohdalla. 

Edellä mainittu mittaepätarkkuus on syytä huomioida jatkolaskelmissa. 

 

Tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötilan noustessa täytyy huomioida myös ekopaket-

tien höyrynuohoimien lämpötilankestävyys. Taulukon 7.9 tietojen perusteella havaitaan, 

että ekon 2 nuohoimien lämpötilankestävyys (800 °C) voi ylittyä jo nykyisellä maksimite-

holla, kun huomioidaan savukaasujen lämpötilan mittaepätarkkuus. Savukaasujen lämpöti-

laa ekojen välissä (ennen ekoa 1) ei tunneta, joten ei tiedetä ylittyykö ekon 1 nuohoimien 
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suositeltu lämpötila. Nuohoimien kestävyyttä on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.2. Lisäksi 

takavedon jäähdyttämättömän seinämän lämpötilankesto tulisi huomioida tehonnostossa, 

kun savukaasujen lämpötilat nousevat myös takavedossa. Edellä mainittu vaatisi lämpöti-

lamittauksen lisäämistä ekon 1 ja 2 väliin, jossa seinämien jäähdytys loppuu. Vakkilaisen 

(sähköpostiviesti, 22.8.2021) mukaan jäähdyttämätöntä seinää ei tulisi käyttää yli 500 as-

teen lämpötiloissa, koska rakenneteräksisen pellin lujuus pettää 450–550 asteessa. 

 

Savukaasujen loppulämpötilan käyttäytymistä eri tehoilla voidaan tarkastella kuvasta 8.12. 

Kuvan tiedot ovat tuntikeskiarvoja tammi-maaliskuulta 2021. 

 

 

Kuva 8.12. Savukaasujen loppulämpötila kaukolämpötehon funktiona (TOPi 2021). 

 

Kuvasta 8.12 havaitaan, että mikäli savukaasujen loppulämpötila käyttäytyy lineaarisesti 

kaukolämpötehon suhteen, niin noin 5 megawatin kaukolämpötehon nosto nostaa savukaa-

sujen loppulämpötilaa keskimäärin noin 6 astetta. Loppulämpötilan hajonta huomioon ot-

taen, savukaasujen loppulämpötila pitäisi pysyä 35 megawatin kaukolämpöteholla pääosin 

alle 180 astetta, mikä ei vielä aiheuta ongelmia savukaasupuhaltimella eikä sähkösuodatti-

mella. Savukaasupuhaltimen maksimilämpötila on laitteen tunnuskilven mukaan 200 astet-

ta. Sähkösuodattimen maksimilämpötila on 300 astetta (MW Power Oy. 2009). 

 

Ekojen keittämistä arvioitiin mitattujen tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötilan perus-

teella sekä siten, että tulipesän jälkeisten savukaasujen lämpötilamittaukset eivät kerro to-

dellista tilannetta kattilassa, kuten aiemmin todettiin. Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan 

tulipesässä ja takavedossa siirtyvä lämpöteho vertailupolttoaineilla, eri polttotehoilla ja eri 
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tulipesän jälkeisillä lämpötiloilla laskettiin energiataseyhtälön 1 avulla. Kattilan savukaa-

suista kattilan vesipiiriin siirtyvä lämpöteho tulipesässä ja takavedossa voidaan ratkaista 

energiataseyhtälöllä 1, kun tiedetään savukaasujen lämpötila tulipesän ja takavedon jäl-

keen. 

 

Lämpötehon laskelmassa käytettiin taulukon 8.3 mukaisia palamisilman alkuarvoja sillä 

muutoksella, että palamisilman lämpötilana käytettiin 300 astetta kelviniä (n. 27 °C), koska 

laskentaan haluttiin positiivisia arvoja. Tulipesän jälkeisinä lämpötiloina käytettiin 1150 

°K (n. 877 °C), 1175 °K (n. 902 °C) ja 1200 °K (n. 927 °C). Savukaasujen loppulämpötila-

na, takavedon jälkeen, käytettiin 425 °K (n. 152 °C). Laskelmassa käytettiin Kelvin-asteita 

sen vuoksi, että savukaasukomponenttien sekä kuivan ilman entalpioiden taulukkoarvot 

olivat ilmoitettu Kelvin-asteikolla (Raiko et al. 2002, s. 698–700). Laskelmassa käytettiin 

myös aiemmin tässä työssä tehdyn palamisilma- ja savukaasulaskelmien tietoja, jotka pe-

rustuvat standardiin SFS 5624: 2000. Ilmakertoimena käytettiin 1,25 sekä tulipesän häviö-

lämpötehona 1,5 % polttoainetehosta. Laskelmien tulokset ovat esitetty taulukossa 8.11. 

Laskennassa on oletettu palaminen täydelliseksi, sekä että koko lämpöteho saadaan siirty-

mään ekoissa, jolloin savukaasujen loppulämpötila ei nouse. 

 

Taulukko 8.11. Kattilan tulipesässä ja takavedossa siirtyvä lämpöteho vertailupolttoaineilla, eri polttotehoil-

la ja eri tulipesän jälkeisillä lämpötiloilla. KiPu = kierrätyspuu, PuSe = teollisuuden puutähde. 

Polttoaine 

Poltto- 

teho 

[MW] 

Tulipesän 

jälkeinen 

savukaasun 

lämpötila 

[°K] 

Savu- 

kaasun 

loppu- 

lämpötila 

[°K] 

Tuli- 

pesän 

lämpö- 

teho 

[MW] 

Taka- 

vedon 

lämpö- 

teho 

[MW] 

Kattilan 

kokonais- 

lämpö- 

teho 

[MW] 

Hyöty-

suhde 

[%] 

KiPu 35 1150 425 15,5 16,4 31,9 91,2 % 

 
38 1175 425 16,2 18,5 34,7 91,2 % 

  41 1200 425 16,7 20,7 37,4 91,2 % 

KiPu 50% + PuSe 50% 35 1150 425 13,7 18,0 31,7 90,5 % 

 
38 1175 425 14,1 20,3 34,4 90,5 % 

  41 1200 425 14,4 22,7 37,1 90,5 % 

PuSe 35 1150 425 11,2 20,2 31,4 89,6 % 

 
38 1175 425 11,3 22,7 34,0 89,6 % 

 
41 1200 425 11,3 25,4 36,7 89,6 % 
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Taulukon 8.11 tiedoista havaitaan, että kattilan vesipiirin kiertopumppujen pitäisi pystyä 

jäähdyttämään ekoja vähintään noin 25 megawatin teholla, ettei ekojen keittämiselle olisi 

riskiä, mikäli kattilan polttoteho voidaan nostaa 41 megawattiin ja että se on saavutettavis-

sa myös kostealla polttoaineella. Taulukosta havaitaan myös, että kattilan hyötysuhde on 

kostealla polttoaineella huonompi kuin kuivalla, koska kattilasta poistuva energiamäärä 

savukaasun mukana on suurempi kostealla polttoaineella, johtuen suuremmasta savukaa-

sumäärästä, vaikka savukaasujen loppulämpötila pysyykin samana. Laskelman perusteella 

Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan hyötysuhde olisi noin 90 prosenttia häviölämpötehol-

la 1,5 % polttoainetehosta. 

 

Ekojen keittämisen riskiä arvioitiin laskemalla kattilapiirin veden vaatima energia, jolla se 

alkaisi kiehua ekoissa eri prosessitilanteissa. Laskennassa käytettiin yhtälöä 15, jossa en-

talpiaero on lieriön painetta vastaavan kylläisen veden entalpian ja ekoille menevän veden 

entalpian välinen erotus. Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan lieriön paine pidetään nor-

maalisti noin 11,5 baarissa, jolloin painetta vastaavan kylläisen veden lämpötila on noin 

186 astetta. Höyrystämättömissä esilämmittimissä poistuvan veden lämpötila tulisi olla 

noin 20 astetta kylläistä lämpötilaa alhaisempi, ettei kuorman vaihteluiden aiheuttamaa 

kiehumisvaaraa esiintyisi (Huhtinen et al. 1998, s. 180). Kiehumisenergian käyttäytyminen 

eri kattilapiirin virtauksilla on esitetty kuvassa 8.13. Kiehumisenergian laskennassa käytet-

tiin Microsoft Excel -ohjelmiston X Steam Tables -makroja. Laskennassa ei huomioitu 

korkeus- eikä paine-eroa ekojen ja lieriön välillä, koska ekon 2 yläosassa, missä kiehumis-

riski esiintyy, ei enää ole suurta korkeuseroa ekon ja lieriön välillä. 

 

 

Kuva 8.13. Ekojen kiehumisenergia ekoille menevän veden lämpötilan funktiona eri kattilapiirin virtauksilla. 
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Kuvasta 8.13 havaitaan, että ekoille menevä vesi, jonka lämpötila on normaalisti noin 125 

astetta laitoksen käydessä suurella teholla, sallii ekoille noin 30 megawatin lämpötehon 

115 kg/s virtauksella ennen kuin vesi alkaisi kiehua ekoissa. Kuvasta havaitaan myös, että 

kiertopumppujen maksimivirtauksella 145 kg/s ekoille menevän veden lämpötila voi nous-

ta lähelle 145 astetta ennen kuin ekojen keittämiselle on riskiä taulukon 8.11 tietojen perus-

teella. Todellisessa ajotilanteessa on kuitenkin suotavaa pysyä reilusti kiehumisrajan ylä-

puolella, kuten aiemmin todettiin. Kuvassa 8.14 ja 8.15 on esitetty ekon 2 jälkeinen lämpö-

tila eri prosessitilanteissa. Kuvien arvoissa on käytetty painetta 11,5 baaria kattilassa, jol-

loin kylläinen lämpötila on noin 186 astetta. Lämpötilojen laskennassa käytettiin Microsoft 

Excel -ohjelmiston X Steam Tables -makroja. 

 

 

Kuva 8.14. Ekon 2 jälkeinen lämpötila takavedon lämpökuorman funktiona eri kattilapiirin virtauksilla, kun 

kattilaan palaavan veden lämpötila on 125 astetta. 

 

 

Kuva 8.15. Ekon 2 jälkeinen lämpötila takavedon lämpökuorman funktiona eri kattilapiirin virtauksilla, kun 

kattilaan palaavan veden lämpötila on 135 astetta. 
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Kuvasta 8.14 havaitaan, että kiehumiselle ei ole suurta riskiä, kun kattilaan palaava vesi 

pidetään 125 asteessa, jolloin pysytään noin 20 astetta alle kiehumisrajan jopa 25 megawa-

tin lämpökuormalla takavedossa. Kuvasta 8.15 havaitaan, että kiehumiselle on suuri riski, 

jos kattilaan palaavan veden lämpötila nousee 135 asteeseen, jolloin takavedon lämpö-

kuorma ei saisi ylittää 20 megawattia edes kattilapiirin kiertopumppujen maksimivirtauk-

sella. 

 

Kattilapiiriin, ekojen jälkeiseen putkilinjaan, voisi asentaa lämpötilamittauksen, jonka 

avulla ekojen keittämistä voitaisiin seurata reaaliajassa kattilan käydessä. Uudesta lämpöti-

lamittauksesta voitaisiin rakentaa myös ohjausviesti kattilapiirin tehonsäätöön, jonka avul-

la voitaisiin tarvittaessa nostaa kattilapiirin virtausta esimerkiksi käyttämällä kiertopump-

pujen rinnankytkentää, mikäli ekojen keittämiselle havaitaan olevan oleellinen riski. Sarja-

ajolla kattilaan palaavan veden lämpö nousee, koska shunttiventtiili on asentorajoitusta 

vasten, kuten kuvasta 7.6 voidaan havaita. Kattilan vesipiirin tehonsäätö- ja shunttiventtii-

lien asentorajoituksia tulisikin tehonnoston yhteydessä tarkastella ja säätää, ettei kattilaan 

palaavan veden lämpötila ole suotta liian korkea ja aiheuta sen vuoksi riskiä ekojen keittä-

miselle. Asentorajoitusten säädöllä varmistetaan myös, että suurempi teho saadaan siirret-

tyä kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kattilaan palaavan veden lämpötilan alentamisella pa-

rannetaan myös laitoksen hyötysuhdetta. 

 

Ekopakettien lämmönsiirtokykyä ei tässä työssä arvioida. Lämmönsiirto kuitenkin tehostuu 

lämpötilaerojen kasvaessa savukaasu- ja vesipiirien välillä, kuten tehonnostossa tapahtuisi. 

Mikäli ekojen lämmönsiirtokyky ei riitä, ilmenee se kohonneena savukaasujen loppuläm-

pötilana, mikä heikentää laitoksen hyötysuhdetta. 

 

Kattilan turvallinen käyttö on huomioitava myös tehonnoston yhteydessä. Kattilan vesipii-

rin oleellisia turvalaitteita ovat lieriön varoventtiilit. Taulukosta 7.6 voidaan tarkastella lie-

riön varoventtiilien puhalluskykyä, josta havaitaan puhalluskyvyssä olevan reilusti varaa 

tehonnostolle. Varoventtiilien mitoitus ja puhalluskyvyn riittävyys on kuitenkin vielä suo-

tavaa varmistaa tehonnoston yhteydessä, esimerkiksi yhdessä painelaitetarkastajan kanssa. 
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8.6 Kaukolämpöjärjestelmä 

Tässä osiossa käsitellään Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpökytkentää ja sen vaiku-

tusta Joensuun voimalaitoksen tuotantoon. Kaukolämpöjärjestelmän pumppujen kapasi-

teettia tarkastellaan tehonnoston kannalta sekä huomioidaan pumppujen toimintarajat eri 

kaukolämpökytkennöissä. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen kytkentä Joensuun voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmään 

on merkittävässä roolissa tehonnoston kannalta. Vaihtoehtoina ovat rinnan- ja sarjakytken-

tä. Pääsääntöisesti rinnankytkentä on käytössä silloin, kun voimalaitoksella ei tuoteta kau-

kolämpöä ja sarjakytkentä silloin, kun voimalaitoksella tuotetaan kaukolämpöä. Myöhem-

min tässä työssä käsitellään lämpökeskuksen tehonnostovaihtoehtona savukaasun pesuri-

lauhdutinta. Pesurin mukaantulo tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyisestä sarjakytken-

nästä tulisi luopua, koska pesurille tulisi saada mahdollisimman viileä kaukolämpövesi. 

 

Rinnankytkennässä lämpökeskukselle saadaan kaukolämmön paluulämpötilaa vastaavaa 

kaukolämpövettä, joten pesurin tullessa mukaan lämpökeskukselle olisi kannattavaa tehdä 

linjamuutos niin, että lämpökeskus saa kaukolämpövetensä voimalaitoksen kaukolämpö-

pumppujen jälkeen. Edellä mainitulla kytkennällä saataisiin kaukolämmön paluuvesi läm-

pökeskukselle ilman, että voimalaitoksen ja lämpökeskuksen kaukolämpöpumput ”riitele-

vät samasta vedestä”. Kontiosuon lämpökeskuksen ottaessa kaukolämpövetensä voimalai-

toksen ohi on sillä vaikutusta voimalaitoksen ja savukaasun pesurilauhduttimen kaukoläm-

pötehoon sekä voimalaitoksen sähkötehoon. Kokonaisvaikutuksen arvioinnissa päädyttiin 

käyttämään ulkopuolista palveluntarjoajaa, koska ilman prosessien simulointimalleja, on 

vaikea saada kovinkaan tarkkoja tuloksia. 

 

Nykyisen kaukolämmönvaihtimen kapasiteetti voidaan kokemusperäisesti sanoa olevan 

riittämätön, jopa nykyisellä maksimiteholla kovien pakkasten aikaan, kun kaukolämmön 

menolämpötila on korkeimmillaan ja lämpökeskus on sarjakytkennässä voimalaitoksen 

kanssa. Siirtymällä nykyisestä sarjakytkennästä rinnankytkentään myös talviaikaan voitai-

siin nykyisen kaukolämmönvaihtimen kapasiteetti saada riittämään myös lämpökeskuksen 

tehonnostoon. Simuloinnissa tarkasteltiin myös, miten lämpökeskuksen sarjakytkennästä 

luopuminen vaikuttaisi voimalaitoksen tuotantoon. 
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Simulointimalliin otettiin prosessikytkentämahdollisuuksia seuraavasti: 

 

- lämpökeskukselle johdetaan kaukolämmön paluuvesi voimalaitoksen kaukolämpö-

pumppujen jälkeen 

o kokonaan, 30 ja 35 MW teholla 

o osittain niin, että 35 MW teho saavutetaan 

- lämpökeskukselle johdetaan kaukolämpövesi voimalaitoksen savukaasun pesuri-

lauhduttimen jälkeen 

o kokonaan, 30 ja 35 MW teholla 

o osittain niin, että 35 MW teho saavutetaan 

 

Simuloinnin perustilanne on lämpökeskuksen maksimiteho 30 MW nykyisellä kaukoläm-

pökytkennällä sekä vuoden 2019 toteutuneilla prosessiarvoilla. Simuloinnin oleellisimmat 

tulokset ovat esitetty taulukossa 8.12, missä on esitetty erot perustilanteeseen. Taulukkoon 

on koottu myös vaikutus lämpökeskuksen kattilapiiriin. Taulukossa esitetyt tilanteet ovat: 

 

- tilanteessa 1 HOB:n kaukolämpövesi otetaan osittain voimalaitoksen kaukoläm-

pöpumppujen jälkeen, HOB:n teho 35 MW 

- tilanteessa 2 HOB:n kaukolämpövesi otetaan osittain voimalaitoksen pesurin jäl-

keen, HOB:n teho 35 MW 

- tilanteessa 3 HOB:n kaukolämpövesi otetaan kokonaan voimalaitoksen kauko-

lämpöpumppujen jälkeen, HOB:n teho 30 MW 

- tilanteessa 4 HOB:n kaukolämpövesi otetaan kokonaan voimalaitoksen kauko-

lämpöpumppujen jälkeen, HOB:n teho 35 MW 

- tilanteessa 5 HOB:n kaukolämpövesi otetaan kokonaan voimalaitoksen pesurin 

jälkeen, HOB:n teho 30 MW 

- tilanteessa 6 HOB:n kaukolämpövesi otetaan kokonaan voimalaitoksen pesurin 

jälkeen, HOB:n teho 35 MW 
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Taulukko 8.12. Kontiosuon lämpökeskuksen tehonnoston ja kaukolämpökytkennän vaikutus Joensuun voi-

malaitoksen tehoihin (MM Energy Consulting Oy. 2021). 

 
Tilanne 

 
  1 2 3 4 5 6   

Ero HOB tehossa 5 5 0 5 0 5 MW 

Ero sähkötehossa -0,13 -0,13 -2,16 -2,06 -2,03 -1,90 MW 

Ero kok. lämpötehossa 5,05 5,26 1,20 6,14 1,88 6,88 MW 

Lämmöntuotannon kasvu 0,05 0,26 1,20 1,14 1,88 1,88 MW 

Ero CHP PA-tehossa  -0,01 -0,01 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 MW 

  HOB kattilapiiri   

Virtaus 179 179 118 138 143 166 kg/s 

Kattilan paluuvesi 138,7 138,7 125,0 125,0 135,5 135,2 °C 

 

Simuloinnin tuloksena havaittiin, että jos lämpökeskus saa kaukolämpövetensä kokonaan 

voimalaitoksen kaukolämpöpumppujen (tilanteet 3 ja 4) tai savukaasun pesurilauhduttimen 

(tilanteet 5 ja 6) jälkeen, molempien laitoksien käydessä täysillä, voimalaitoksen sähköteho 

tippuu noin kaksi megawattia. Kokonaislämpöteho nousee molemmissa tapauksissa 

enemmän, kuin mitä lämpökeskuksen teho nousee. Kaukolämpökytkentä lämpökeskuksel-

le voimalaitoksen savukaasun pesurilauhduttimen jälkeen on molemmilla mittareilla suo-

tuisampi, kuin kytkentä voimalaitoksen kaukolämpöpumppujen jälkeen eli sähköteho tip-

puu vähemmän ja kokonaislämpöteho nousee enemmän. (MM Energy Consulting Oy. 

2021.) Taulukon 8.12. tietojen perusteella näyttäisi, että voimalaitoksen sähköteho tippuisi 

vähemmän, kun lämpökeskuksen teho nostetaan 30 megawatista 35 megawattiin, mutta 

tämä johtuu siitä, että simuloinnissa on käytetty samaa loppulämpötilaa kaukolämmön me-

nolämpötilalle kaikissa tilanteissa, jolloin voimalaitoksen jälkeinen menolämpötila on sitä 

alhaisempi mitä suuremmalla teholla lämpökeskus on käynnissä. Voimalaitoksen alhai-

sempi menolämpötila tarkoittaa alhaisempia paineita höyryturbiinin kaukolämpöväliotois-

sa, jolloin turbiinin sähköteho on suurempi tuorehöyryvirtauksen pysyessä vakiona. 

 

Mikäli lämpökeskukselle johdettaisiin kaukolämpövettä voimalaitoksen kaukolämpö-

pumppujen tai savukaasun pesurilauhduttimen jälkeen vain sen verran, että maksimiteho 

saavutetaan, tippuu voimalaitoksen sähköteho noin 0,13 megawattia (tilanteet 1 ja 2). 

Myös tässä tapauksessa suotuisampi kaukolämpökytkentä olisi se, että lämpökeskus saa 

vetensä voimalaitoksen savukaasun pesurilauhduttimen jälkeen. (MM Energy Consulting 

Oy. 2021.) Edellä mainituissa tilanteissa 1 ja 2 lämpökeskuksen kattilapiirin virtausta tulisi 
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kuitenkin nostaa niin paljon, ettei nykyisten kiertopumppujen kapasiteetti enää riitä, joten 

todellinen tilanne olisi jossain tilanteiden 1 ja 4 sekä 2 ja 6 välillä. Taulukon 8.12. tilantei-

den 3 ja 4 mukainen tilanne tulisi voimaan silloin, jos savukaasun pesurilauhdutin raken-

nettaisiin Kontiosuon lämpökeskukselle. 

 

Taulukon 8.12 tulosten perusteella voidaan todeta, että jos Kontiosuon lämpökeskukselle ei 

aiota rakentaa savukaasun pesurilauhdutinta eikä kaukolämmönvaihdinta uusita, on kan-

nattavampaa tehdä kaukolämpökytkennän muutos siten, että lämpökeskus saa kaukoläm-

pövetensä voimalaitoksen savukaasun pesurilauhduttimen jälkeen. Kytkentämuutoksen 

kustannusarvio on esitetty taulukossa 8.13. Kustannusarvio laadittiin yhdessä Joensuun 

voimalaitoksen henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneitten kanssa. 

 

Taulukko 8.13. Kaukolämpökytkennän muutoksen kustannusarvio. 

Savon Voima 

Hitsaus- ja asennustyöt 5 000 € 

Sähkö- ja automaatiotyöt + toimilaite 10 000 € 

Suunnittelu 1 000 € 

Ulkopuolinen urakoitsija 

Liityntä DN600 -kaukolämpöputkeen 10 000 € 

Eristys + telineet + nostolaite 5 000 € 

Tarvikkeet DN400 

Kaukolämpöputki 400 € 

90-asteen kulmat 1 000 € 

T-haara 650 € 

Käsi- ja toimilaiteventtiilit 8 500 € 

Muut 1 000 € 

Yhteensä 42 550 € 

 

Mikäli nykyinen kaukolämpökytkentä halutaan säilyttää, tulee kaukolämmönvaihdin vaih-

taa suurempaan lisätehon saamiseksi myös kovien pakkasten aikaan. Uusi 35 megawatin 

tehoinen, mutta muutoin vastaavilla prosessiarvoilla mitoitettu, kuin nykyinen kaukoläm-

mönvaihdin lämpökeskukselle kustantaa erään vaihdinvalmistajan arvion mukaan noin 

52 tuhatta euroa. Joensuun voimalaitoksen henkilökunnan arvion mukaan vaihtimen asen-

nus- ja hitsaustyöt kustantaisivat noin 2 500 euroa, mikä on Savon Voiman omaa työtä. 

Vaihdin on ahtaassa paikassa ja työläs vaihtaa, joten vaihtotyö voi tarkoittaa lämpökeskuk-
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sen seinän avaamista tai kattilapiirin putkitusten purkamista pois edestä, mikäli uusi läm-

mönvaihdin ei mahdu menemään sisäkautta paikalleen. Edellä mainitut työt lisäävät vaih-

timen vaihdon kustannuksia. Lisäkustannuksia tulee lisäksi uuden painelaitteen rekiste-

röinnistä ja tarkastuksesta johtuvista kustannuksista, jotka ovat Pölläsen (puhelinhaastatte-

lu 17.9.2021) mukaan noin tuhat euroa. Kustannusero uuden vaihtimen hankinnan ja kau-

kolämpökytkennän muutoksen välillä on vähintään noin 15 tuhatta euroa. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpöpumppujen tuotto on vähintään 325 kg/s rinnan-

kytkennän lämpötilaa vastaavissa olosuhteissa, jolloin yksi pumppu riittää siirtämään 35 

megawatin lämpötehon noin 26 °C lämpötilaerolla. Kaukolämmön paluulämpötila ei täl-

löin saisi olla lämpimämpää kuin 46 °C, jottei menolämpötilaa tarvitsisi nostaa lämpi-

mämmäksi, kuin 72 °C. Syksyisin, kun lämpökeskuksen maksimiteholle on eniten tarvetta 

rinnanajolla, ei vielä tarvitse nostaa menolämpöä 72 asteesta Joensuun voimalaitoksen 

kaukolämmön ohjeellisten arvojen perusteella. Virtausmäärien kasvaessa niin suuriksi, ett-

ei pumppujen paineentuotto enää riitä, voidaan lämpökeskuksen pumput kytkeä sarjaan tai 

vaihtoehtoisesti voidaan kaukolämpöverkoston välipumppaamoita käyttää apuna, jolloin 

saadaan tuotettua verkostoon riittävä paine-ero lämmön siirtämiseksi kuluttajille. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen ollessa sarjakytkennässä Joensuun voimalaitoksen kanssa 

lämpökeskuksen kaukolämpöpumppujen nostokorkeus ei tarvitse olla niin suuri kuin rin-

nanajolla, koska voimalaitoksen kaukolämpöpumput hoitavat kaukolämpöverkoston pai-

nehäviöiden tuottamisen yhdessä välipumppaamoiden kanssa. Lämpökeskuksen pumpuille 

riittää sarja-ajolla käytännössä lämpökeskuksen kaukolämmönvaihtimen ja -putkistojen 

painehäviöiden voittaminen, jolloin kaukolämpöpumput pystyvät tuottamaan helposti yli 

400 kg/s virtauksen lämpökeskuksen virtausmittauksen perusteella (TOPi 2021). Mikäli 

lämpökeskuksen jälkeinen kaukolämmön menolämpötila on suunnitteluarvoja vastaava 

127 astetta ja lämpökeskukselle tulevan kaukolämpöveden lämpötila on 108 astetta, tällöin 

35 megawatin lämpötehon siirtämiseksi tarvittaisiin noin 435 kg/s virtaus. Mikäli lämpö-

keskukselle tulevan veden lämpötila nousee edelleen edellä mainitusta, esimerkiksi vuoden 

2021 kesällä voimalaitokselle rakennetun kaukolämpöreduktion käytön myötä, tulee se 

huomioida kaukolämpöpumppujen kapasiteetin riittävyydessä sekä uutta kaukolämmön-

vaihdinta mitoitettaessa. Viiden asteen nousu tulevan veden lämpötilassa 113 asteeseen 

tarkoittaisi, että 35 megawatin siirtämiseen tarvittaisiin jo noin 585 kg/s virtaus.  
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9 SAVUKAASUN PESURILAUHDUTTIMEN INVESTOINTI 

Tässä luvussa käydään läpi savukaasun pesurilauhduttimen hankintaan vaikuttavia seikkoja 

sekä hankinnan kustannuksia. 

9.1 Tekninen toteutus 

Savukaasun pesurilauhduttimeen voidaan kytkeä lisälaitteina muun muassa lämpöpumppu-

ja ja/tai palamisilman kostuttimia tai pesurilauhdutin voidaan toteuttaa ilman lisälaitteita 

niin sanottuna peruspesurina. Lisälaitteilla saadaan parempi lämmön talteenotto, mutta ne 

ovat teknisesti monimutkaisempia ja siten kalliimpia hankintakuluiltaan. Lämpöpumppu-

pesuri sopii hyvin kuiville polttoaineille, mutta se on kalliimpi myös käyttökuluiltaan, kos-

ka sähkönkulutus on suurempi lämpöpumpun myötä. Pesurilauhduttimen pesu- ja lämmön-

talteenottokierto toteutetaan yleisesti joko yksi- tai kaksivaiheisena. Kaksivaiheisessa kier-

rossa on savukaasun virtaussuunnassa ensin pesukierto ja sen jälkeen lämmöntalteenotto-

kierto, jolloin lämmönvaihtimessa kiertävä vesi on puhtaampaa kuin yksivaiheisessa kier-

rossa, missä on yhdistetty pesu- ja lämmöntalteenottokierto. Yksivaiheinen kierto on tekni-

sesti yksinkertaisempi ja kuluttaa vähemmän sähköä, jolloin investointi- ja käyttökulut 

ovat pienemmät. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen käyttötunnit ovat sen verran rajalliset, että lämpöpumpulla tai 

palamisilman kostuttimella varustettu pesuri ei todennäköisesti investointina ole kannatta-

va. Tässä työssä käsitelläänkin pesuri-investointia peruspesurilla.  

 

Mattilan (sähköpostiviesti, 9.6.2021) arvion mukaan Kontiosuon lämpökeskuksella voi-

daan pesurilauhduttimella saavuttaa maksimissaan noin 6,5 megawatin kaukolämpöteho 

nykyisellä maksimiteholla, kun hakkeen kosteus on 40 %, savukaasun lämpötila on 150 

astetta ja kaukolämmön paluulämpötila on 42 astetta. Mattilan (sähköpostiviesti, 9.6.2021) 

tekemän prosessisimuloinnin perusteena oli 50 % ja 100 % kuormat hakkeella, jonka kos-

teus on 40 % seuraavilla pääarvoilla 

- 50 % kattilateho 17 MW, savukaasujen lämpötila 140 astetta 

- 100 % kattilateho 35 MW, savukaasujen lämpötila 150 astetta 
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Simuloinnin tiedoista muodostettiin Microsoft Excel -ohjelmistolla lineaariset laskentayh-

tälöt pesurin tuottamalle kaukolämpöteholle lämpökeskuksen eri kattilatehoilla ja kauko-

lämmön paluulämpötiloilla, myös tilanteessa, että kattilan maksimitehoa nostetaan. Arvio 

on esitetty kuvassa 9.1. 

 

 

Kuva 9.1. Savukaasun pesurilauhduttimen tuottama kaukolämpöteho Kontiosuon lämpökeskuksen kattilate-

hon funktiona eri kaukolämmön paluulämpötiloilla (Mattila, sähköpostiviesti, 9.6.2021). 

 

Ennen savukaasun pesurilauhduttimen hankintaa tulisi lämpökeskuksen kattilan tehonnos-

totoimenpiteet olla toteutettu, jotta tiedetään pesurin mitoitukseen vaikuttavat prosessiar-

vot. Ennen pesurin hankintaa on myös suotavaa hakea pesurilauhduttimelle ympäristölu-

paa, josta selviää lauhdevesien käsittelyn vaatimukset. Kierrätyspuun poltolla voi olla vai-

kutusta pesurilauhduttimen lauhdevesien käsittelyvaatimuksiin (Kuvaja, puhelinhaastattelu 

25.8.2021). Kierrätyspuun sisältämät raskasmetallit ja sulfaatit voivat olla ongelmallisia 

pesurin lauhdevesien käsittelyn kannalta (Haavisto, puhelinhaastattelu 4.10.2021). Lisäksi 

Kontiosuon lämpökeskuksen rinnalla käytettävän PyroHOB -laitoksen savukaasut yhtyvät 

samaan piippuun, joten myös PyroHOB:lla käytettävällä polttoaineella, pyrolyysiöljyllä, 

voi olla vaikutusta pesurin lauhdevesiin ja niiden käsittelytarpeeseen. 

9.2 Kustannusarvio 

Pesurivalmistajien arvion mukaan pesurilauhduttimen tekniikan investointikulu Kon-

tiosuon lämpökeskukselle olisi noin 3–4,5 miljoona euroa. Pesurivalmistajat eivät halun-
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neet kustannusarvioitaan julkiseksi. Suurin tekninen ero edellä esitetyn hintahaarukan si-

sällä on se, että hintahaarukan alapäässä pesurin rakenteet valmistetaan muovista hapon-

kestävän teräksen sijaan sekä pesurikierto on yksivaiheinen, kaksivaiheisen sijaan. Savon 

Voimalla kahden toteutuneen pesuri-investoinnin kustannustaso Kontiosuon lämpökeskuk-

sen kokoluokassa on ollut noin 3–3,2 miljoonaa euroa.  

 

Edellä mainittu hintahaarukka 3–4,5 m€ käsittää pelkästään pesurilauhduttimen tekniikan 

eli todelliseen investointikuluun tulee huomioida myös esimerkiksi rakennustekniset kulut 

sekä mahdolliset kulut lämpökeskukselle tarvittaviin sähkö- ja automaatiojärjestelmien 

muutoksiin. Pesurilauhduttimen investoinnin lisäkulujen arviona käytetään tässä työssä 

300 tuhatta euroa, joten investointi on kokonaisuudessaan vähintään 3,3 miljoonan euron 

arvoinen. 

 

Pesurilauhduttimen laitteistojen hankinnan lisäksi on huomioitava pesurin vaatima muutos 

lämpökeskuksen kaukolämpökytkentään. Kaukolämpökytkennän muutos vaikuttaa voima-

laitoksen lämmön- ja sähköntuotantoon, kuten aiemmin todettiin, joten se on huomioitava 

tehtäessä investoinnin kannattavuudelle arviota. 
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10 KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA TAKAISINMAKSUAIKA 

Investointien takaisinmaksuaikaa ja käyttökustannusten säästöjä arvioitaessa tulee tietää 

millä käyttötunneilla ja millä tehoilla Kontiosuon lämpökeskusta on keskimäärin käytetty. 

Kustannussäästöjen arvioinnin kannalta on myös tärkeää tietää kuinka usein Kontiosuon 

lämpökeskuksella olisi ollut mahdollista korvata öljykäyttöisten lämpökeskusten tuotantoa. 

 

Tuotantohistoriaa tutkittiin Joensuun voimalaitoksen TOPi -järjestelmällä viiden edellisen 

vuoden ajalta, vuosilta 2016–2020, koska kaukolämmön tuotannossa Joensuussa on vuon-

na 2015 tapahtunut oleellinen muutos, kun voimalaitokselle on rakennettu savukaasun pe-

surilauhdutin. TOPi -järjestelmän prosessidata tallennettiin Microsoft Excel -ohjelmistolla 

muokattavaan muotoon. Tuotantohistoriasta suodatettiin pois vuodet 2018 ja 2020, koska 

vuoden 2018 tuotantohistoria sisälsi todella paljon prosessidatan mittaushäiriöitä ja vuosi 

2020 oli lämmin, kuten kohdassa 3 havaittiin sekä koronatilanteen vuoksi kulutus ei ollut 

normaalilla tasolla (muun muassa koulut ja uimahallit olivat osittain suljettuina). Vuoden 

2020 talvella sähkön pörssihinta oli poikkeuksellisen alhaalla, joten Kontiosuon lämpökes-

kusta käytettiin voimalaitoksen sähkötehon alassäätöön, joten tämänkään vuoksi vuosi 

2020 ei ole hyvä verrokkivuosi Kontiosuon lämpökeskuksen tuotannolle. Vuosien 2016, 

2017 ja 2019 prosessidatasta suodatettiin kaikista selvimmät mittaushäiriöt pois Microsoft 

Excel -ohjelmistolla. Tuotantohistorian oleellisimmat tiedot ovat esitetty taulukossa 10.1. 

Taulukossa kesäajalla tarkoitetaan aikaa, kun Joensuun voimalaitos on vuosihuollossa ja 

talviajalla muuta aikaa. Taulukon tiedot ovat tuntikeskiarvoja. Taulukon tehotiedot perus-

tuvat Kontiosuon lämpökeskuksen automaatiojärjestelmän ilmoittamaan tehoon.  

 

Taulukko 10.1. Kontiosuon lämpökeskuksen tuotantotietoja vuosilta 2016, 2017 ja 2019 (TOPi 2021). 

Vuosi 

HOB 

käynnissä 

(teho > 6 

MW) 

[h] 

Kesäaika 

(CHP-

revisio) 

[h] 

Talviaika 

[h] 

Keskim. 

teho 

kesällä 

[MW] 

Keskim. 

teho 

talvella 

[MW] 

2016 3601 2623 978 22,5 22,2 

2017 3003 2612 391 25,4 21,4 

2019 2847 1747 1100 25,0 21,6 

Keskiarvo 3150 2327 823 24,3 21,8 
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Taulukon 10.1 tietoja verrattiin viralliseen tuotantoraporttiin vuoden 2019 osalta. Taulukon 

kesä- ja talviaikojen keskimääräisillä arvoilla voidaan laskea, että vuonna 2019 Kontiosuon 

lämpökeskus olisi tuottanut 67 435 megawattituntia kaukolämpöä. Virallisen tuotantora-

portin (Fortum Power and Heat Oy. 2020) vastaava lukema on 66 351 MWh, joten taulu-

kon 10.1 tietoja voidaan pitää tämän työn tarkoitukseen riittävän tarkkoina. 

 

Arvioitaessa tilanteita, jolloin Kontiosuon lämpökeskuksella olisi ollut mahdollisuus kor-

vata öljykäyttöisiä lämpökeskuksia, käytettiin kriteereitä, että Kontiosuon lämpökeskus on 

käynnissä vähintään 25 megawatin teholla ja että öljykäyttöisten lämpökeskusten teho on 

suurempi, kuin 1 megawatti sekä 2,5–15 megawattia, 2,5 megawatin välein. Kriteeriä HOB 

käynnissä vähintään 25 MW teholla käytettiin, koska öljyä käytetään myös lyhyisiin kulu-

tushuippuihin, joihin HOBia ei ole taloudellisesti kannattavaa käynnistää. Tuotantohistori-

asta muodostettiin lineaarinen laskentayhtälö Microsoft Excel -ohjelmistolla, jonka avulla 

öljynkäyttö määritettiin megawatin välein. Öljynkäytön nollaraja, lisäteho 0 MW, on myös 

määritetty laskennallisesti, koska tuotantohistoriasta sen määrittäminen on hankalaa, johtu-

en mittausepätarkkuuksista. Kontiosuon lämpökeskuksen tehonnostolla korvattavan öljyte-

hon käyttötuntien ja vuositasolla korvattavan energian määrän arvio on esitetty taulukossa 

10.2. PyroHOB -laitoksen tuotantoa ei eritelty muista öljykäyttöisistä lämpökeskuksista. 

Tuotantohistoriassa käytettiin tuntikeskiarvoja. 
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Taulukko 10.2. Kontiosuon lämpökeskuksen tehonnostolla tuotettava energia, joka korvaisi öljyllä tuotettua 

energiaa (TOPi 2021). 

 
Kesäaika Talviaika 

Lisäteho 

[MW] 

Käyttötunnit 

 [h] 

Vuosienergia, 

kumulatiivinen 

[MWh] 

Käyttötunnit 

 [h] 

Vuosienergia, 

kumulatiivinen 

[MWh] 

0 514 
 

402 
 

1 483 483 397 397 

2 453 937 391 787 

3 423 1359 385 1172 

4 392 1752 379 1552 

5 362 2114 374 1925 

6 332 2445 368 2293 

7 301 2746 362 2655 

8 271 3017 356 3012 

9 240 3258 351 3362 

10 210 3468 345 3707 

11 180 3647 339 4046 

12 149 3797 333 4379 

13 119 3916 328 4707 

14 89 4004 322 5029 

15 58 4062 316 5345 

 

Taulukosta 10.2 voidaan havaita, että lisätehon kasvaessa käyttötunnit vähenevät, koska 

kaukolämmöntarpeen pysyvyyskäyrä kapenee suuremmille tehoille mentäessä. Taulukon 

tietojen perusteella voidaan arvioida vuosittainen säästö öljynkäytössä. Tämän työn arvion 

mukaan Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpöteho voidaan kattilalaitokselle ehdote-

tuilla toimenpiteillä nostaa noin 34 megawattiin nykyisestä 30 megawatista. Tehonnoston 

lisäteho on kuitenkin noin 5 megawattia talvella ja 6 megawattia kesällä, kun huomioidaan 

tehonlaskentojen heiton korjaaminen tehoa nostavana toimenpiteenä. Lämpökeskuksen te-

honnostolla voidaan taulukon 10.2 tietojen perusteella korvata 4 370 megawattituntia öljyl-

lä tuotettua energiaa. Vuositasolla lämpökeskuksen tehonnostolla voisi saavuttaa noin 306 

tuhannen euron säästön polttoainekuluissa. Kiinteän polttoaineen ja öljyn hintaerona käy-

tettiin 70 €/MWh. Tarkkoja polttoaineiden hintatietoja ei käsitellä julkisesti tässä työssä. 

Kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteiden kustannusarvio ovat koottu taulukkoon 10.3, 

josta havaitaan, että kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteiden kustannukset olisivat mak-

settu takaisin yhden lämmityskauden aikana. Kattilaitoksen muutoksilla ei arvioitu olevan 
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merkittävää vaikutusta lämpökeskuksen huoltotarpeeseen eikä siten myöskään huoltoku-

luihin. 

 

Taulukko 10.3. Kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteiden kustannusarvio. 

Heittoilmapuhallin 15 15 k€ 

Polttoainekuljettimet 137 137 k€ 

Kaukolämmönvaihdin 55,5 - k€ 

Kaukolämpökytkennän muutos - 42,55   

Yhteensä 207,5 194,55 k€ 

 

Savukaasun pesurilauhduttimen tapauksessa tehonnostolla saataisiin korvattua kiinteää 

polttoainetta sekä öljyä, jolloin säästöä syntyy molempien polttoainelajikkeiden kustan-

nuksista. Pesurilauhduttimella korvattavan energian määrä voidaan arvioida taulukoiden 

10.1 ja 10.2 tietojen perusteella sekä pesurin teho voidaan arvioida kuvan 9.1 tietojen pe-

rusteella. 

 

Kesällä 2020 kaukolämmön paluulämpötila on ollut Kontiosuon lämpökeskuksella, läm-

pökeskuksen käydessä keskimäärin 49,5 astetta kaukolämpöpumppujen jälkeisessä linjassa 

(TOPi 2021). Taulukon 10.1 tietojen perusteella lämpökeskuksen teho on kesäaikaan ollut 

keskimäärin 24,3 megawattia, joka tarkoittaa 85 prosentin hyötysuhteella noin 28,6 mega-

watin polttotehoa. Kuvan 9.1 tietoihin perustuen arvioitiin, että Kontiosuon lämpökeskuk-

sen polttoteho tippuu kesällä noin 25 megawattiin, 24,3 megawatin kaukolämpöteholla 

käytettäessä savukaasupesuria, jolloin pesurin tuottama kaukolämpöteho olisi noin 3,3 me-

gawattia. Pesurilauhduttimen tuottama kaukolämpöteho vähentäisi kattilan polttotehoa siis 

noin 3,6 megawatilla. 

 

Talvella 2019 kaukolämmön paluulämpötila on ollut Joensuun voimalaitoksella kaukoläm-

pöpumppujen jälkeisessä linjassa keskimäärin 48,2 astetta, kun ulkolämpötila on ollut alle 

10 pakkasasteen (TOPi 2021). Taulukon 10.1 tietojen perusteella lämpökeskuksen teho on 

talviaikaan ollut keskimäärin 21,8 megawattia, joka tarkoittaa 85 prosentin hyötysuhteella 

noin 25,7 megawatin polttotehoa. Kuvan 9.1 tietoihin perustuen arvioitiin, että Kontiosuon 

lämpökeskuksen polttoteho tippuisi talvella noin 22 megawattiin, 21,8 megawatin kauko-

lämpöteholla käytettäessä savukaasupesuria, jolloin pesurin tuottama kaukolämpöteho olisi 
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noin 3,1 megawattia. Pesurilauhduttimen tuottama kaukolämpöteho vähentäisi kattilan 

polttotehoa siis noin 3,7 megawatilla.  

 

Pesurilauhduttimen kaukolämpötehon tuoma vähennys kattilan polttotehossa sekä käyttö-

tunnit kesä- ja talviaikaan huomioiden olisi vuoden aikana säästetyn kiinteän polttoaineen 

määrä noin 11 420 MWh automaatiojärjestelmän tehonlaskentojen perusteella. Mikäli 

huomioidaan tehonlaskennan virhe kuvista 7.2 ja 7.3, kesäajan keskimääräinen teho on 

noin 1,3 MW ja talviajan noin 0,3 MW pienempi. Pesurin teho olisi tällöin kesä- ja talviai-

kaan keskimäärin noin 3 MW sekä vuoden aikana säästetyn kiinteän polttoaineen määrä 

noin 8 420 MWh. 

 

Arvioitaessa öljyn korvaamista kaukolämmön tuotannossa pesurilauhduttimella täytyy en-

siksi arvioida pesurilauhduttimen tuottamaa maksimikaukolämpötehoa Kontiosuon lämpö-

keskuksen käydessä täydellä teholla kuvan 9.1 ja aiemmin ilmoitettujen kaukolämmön pa-

luulämpötilojen avulla kesä- ja talviaikaan erikseen. Kuvan 9.1 tiedot pesurilta saatavasta 

kaukolämpötehosta perustuvat kattilan polttotehoon, joten tehonlaskennan virhettä ei tässä 

yhteydessä tarvitse huomioida. Kesäaikaan pesurin maksimiteho olisi noin 4,8 MW ja tal-

viaikaan noin 5,2 MW. Käyttämällä taulukon 10.2 tietojen määritykseen luotua yhtälöä 

saadaan edellä mainituilla tehoilla vuosittaisiksi käyttötunneiksi noin 740 tuntia ja vuo-

sienergiaksi noin 4 034 MWh. Käyttämällä myös öljykattiloille hyötysuhdetta 85 prosent-

tia saadaan vuosittaiseksi öljynkäytön säästöksi noin 4 746 MWh. 

 

Savukaasun pesurilauhduttimen takaisinmaksulaskelma on esitetty taulukossa 10.4. Inves-

toinnin suuruutena käytettiin 3,3 miljoonaa euroa. Tarkkoja polttoaineiden hintatietoja ei 

käsitellä julkisesti tässä työssä, joten taulukossa 10.4 on esitetty vain polttoaineiden net-

tosäästö yhteenlaskettuna. Pesurilauhduttimen vuosittaisiksi huoltokuluiksi arvioitiin 25 

tuhatta euroa. Voimalaitoksen tuotantomuutoksia ei huomioitu kustannuslaskennassa. 
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Taulukko 10.4. Pesurilauhduttimen takaisinmaksuaika 3,3 miljoonan euron investoinnille diskonttausmene-

telmällä. 

Polttoaineiden nettosäästö 530 k€ 
 

Pesurin huoltokulut -25 k€ 
 

Korkokanta 6 %     

Vuosi 

[a] 

Investointi 

[k€] 

Nettosäästö 

[k€] 

Diskonttaus- 

tekijä 

[-] 

Nettosäästön 

nykyarvo 

[k€] 

Kumulatiivinen 

diskontattu 

nettokassavirta 

[k€] 

0 3300 505 
 

0 -3300 

1 0 505 0,94340 476 -2824 

2 0 505 0,89000 449 -2374 

3 0 505 0,83962 424 -1950 

4 0 505 0,79209 400 -1550 

5 0 505 0,74726 377 -1173 

6 0 505 0,70496 356 -817 

7 0 505 0,66506 336 -481 

8 0 505 0,62741 317 -164 

9 0 505 0,59190 299 135 

10 0 505 0,55839 282 417 

 

Taulukosta 10.4 voidaan havaita, että pesurilauhduttimen takaisinmaksuaika on tämän työn 

perusteella noin 8,5 vuotta diskonttausmenetelmällä määritettynä. Kuvassa 10.1 on esitetty 

pesulauhduttimen takaisinmaksuaika herkkyytettynä öljyn hinnalla. Kuvasta havaitaan, että 

öljyn hinnan noustessa 20 €/MWh ja muiden muuttujien pysyessä samana, kuin perustilan-

teessa, pesurin takaisinmaksuaika on hieman alle seitsemän vuotta. 

 

 

Kuva 10.1. Pesurilauhduttimen takaisinmaksuaika herkkyytettynä öljyn hinnan nousulla. 
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Siinä tapauksessa, että molemmat tehonnostotoimenpiteet toteutetaan, säilyy pesurin ai-

kaansaama säästö kiinteän polttoaineen käytössä ennallaan, mutta öljynkäytön vähenemi-

sen aikaansaama säästö tulee arvioida uudestaan. Aiempien tietojen perusteella Kontiosuon 

lämpökeskuksen kattilalaitoksen maksimiteho nousee talvella 5 megawattia ja kesällä 6 

megawattia sekä savukaasun pesurilauhduttimen teho olisi kuvan 9.1 tietojen perusteella 

noin 6 megawattia kattilalaitoksen korotetulla teholla, joten molempien tehonnostotoimen-

piteiden toteutuessa lämpökeskuksen kokonaisteho nousisi talvella 11 megawatilla ja ke-

sällä 12 megawatilla, mikä tarkoittaisi taulukon 10.2 tietojen perusteella 7 843 megawatti-

tunnin vuotuista säästöä öljyllä tuotetussa energiassa. Hyötysuhde huomioiden öljynkäyttö 

vähenisi noin 9 227 MWh. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen molempien tehonnostotoimenpiteiden, kattilaitoksen poltto-

tehon noston sekä savukaasun pesurilauhduttimen hankinnan toteutuessa, investointien ta-

kaisinmaksuajan arvio on esitetty taulukossa 10.5. Taulukossa on arvioitu pesurin inves-

toinniksi 3,3 miljoonaa sekä kattilalaitoksen kokonaisinvestoinniksi 200 tuhatta euroa. 

 

Taulukko 10.5. Investointilaskelma molempien tehonnostotoimenpiteiden toteutuessa. 

Polttoaineiden nettosäästö 910 k€ 
 

Pesurin huoltokulut -25 k€ 
 

Korkokanta 6 %     

Vuosi 

[a] 

Investointi 

[k€] 

Nettosäästö 

[k€] 

Diskonttaus- 

tekijä 

[-] 

Nettosäästön 

nykyarvo 

[k€] 

Kumulatiivinen 

diskontattu 

nettokassavirta 

[k€] 

0 3500 885 
 

0 -3500 

1 0 885 0,94340 835 -2665 

2 0 885 0,89000 788 -1877 

3 0 885 0,83962 743 -1134 

4 0 885 0,79209 701 -433 

5 0 885 0,74726 661 228 

 

Taulukosta 10.5 havaitaan, että toteutettaessa lämpökeskuksen molemmat tehonnostotoi-

menpiteet investointien yhteinen takaisinmaksuaika on alle viisi vuotta. Toteutettaessa 

lämpökeskuksen molemmat tehonnostotoimenpiteet ei savukaasun pesurilauhduttimen ta-
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kaisinmaksuaika kuitenkaan lyhene merkittävästi vaan investointien takaisinmaksuaikaa 

lyhentää kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteiden huomattavasti parempi kannattavuus. 

 

Savukaasujen pesurilauhduttimen rakentaminen Kontiosuon lämpökeskukselle vaikuttaa 

Joensuun voimalaitoksen sähkön- ja lämmöntuotantoon, kun lämpökeskus ja voimalaitos 

ovat yhtä aikaa tuotannossa, eli talvella. Joensuun voimalaitoksen ja Kontiosuon lämpö-

keskuksen tuotantojen kokonaisvaikutuksen huomioiminen on tärkeää pesurilauhduttimen 

takaisinmaksuaikaa arvioitaessa. Kokonaisvaikutusta ei kuitenkaan arvioitu tässä työssä. 

Tässä työssä käsiteltyihin investointeihin liittyen on myös huomioitava, ettei niihin ole 

mahdollista saada energiatukea (Business Finland 2021). 
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11 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kontiosuon lämpökeskuksen kaukolämpötehon nostoon on olemassa useampia vaihtoehto-

ja. Tämän työn tiimoilta esille nousivat tehonlaskentojen virheiden korjaaminen, kattilalai-

toksen polttotehon nostaminen sekä savukaasun pesurilauhduttimen hankkiminen. Tehon-

nostovaihtoehtojen aikaansaama lisäteho sekä vaadittu investointikustannus ovat edellä 

mainitussa järjestyksessä nousevia, tehonlaskentojen korjaamisen ollessa hyvinkin edullis-

ta.  

 

Tässä työssä esitetyn kattilalaitoksen polttotehon nostopotentiaalin arvio pohjautuu leiju-

kattilan arinarasituksen suositeltuihin maksimiarvoihin. Arinarasituksen maksimiarvoihin 

on siis syytä suhtautua tietyllä herkkyydellä. Arinarasituksen maksimiarvoa arvioitaessa 

haastateltiin asiantuntijoita sekä tarkasteltiin lämpökeskuksen leijukattilan toteutuneita 

toiminta-arvoja. Arinan pinta-ala tarkastettiin mittaamalla. Arinarasituksen suositellun 

maksimiarvon (2,2–2,3 MW/m2) kautta päädyttiin arvioon, että Kontiosuon lämpökeskuk-

sen leijukattilan polttotehon voi nostaa noin 40 megawattiin. Arviossa huomioitiin, ettei 

lämpökeskuksella ole primääri-ilmaluvoa, mikä alentaa suositeltavaa arinarasitusta. Arvi-

ossa huomioitiin myös kokemusperäinen tieto, että nykyisellä maksimiteholla kattilan voi 

nuohota, mikäli primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetissa on varaa. Nykyisellä maksimite-

holla nuohouksen aikaan kattilan polttoteho on noin 39 megawattia. 

 

Kontiosuon lämpökeskuksen nykyisellä polttoainevalikoimalla kattilan polttotehon nosta-

minen vaatii muutoksia kattilalaitoksen polttoaineensyötön ja palamisilman kapasiteettei-

hin. Tässä työssä havaittiin, että jopa nykyinen maksimiteho voi jäädä saavuttamatta ny-

kyisillä komponenteilla ja polttoaineilla, kun huomioidaan, että lämpökeskuksen tehonlas-

kennat antavat liian suuria arvoja. Lisäksi kaukolämmönvaihtimen kapasiteetti ei riitä te-

honnostoon, mikäli nykyinen sarjakytkentä on käytössä kovien pakkasten aikaan. 

 

Polttoaineen syöttökapasiteetin nosto voidaan toteuttaa vaihtamalla annostelusiilon ruuvi-

purkaimen kierreholkki ja läpivientikaulus suurempiin sekä hankkimalla suurempi siirto-

ruuvikuljetin. Vaihtoehtoisesti polttoaineen saantitehoa voi korottaa käyttämällä kuivaa ja 

korkean lämpöarvon polttoainetta kovimman tehontarpeen aikaan, jolloin myöskään pala-

misilman kapasiteetille ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksia. Palamisilman kapasiteettia 
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tulisi siis korottaa, mikäli nykyinen polttoainevalikoima halutaan säilyttää. Palamisilma-

komponenteista primääri-ilmapuhallin on tällä hetkellä se, jonka kapasiteetti on tehonnos-

ton esteenä. Primääri-ilmapuhaltimen kapasiteetin nostoa kustannustehokkaammaksi rat-

kaisuksi osoittautui tämän työn perusteella erillisen heittoilmapuhaltimen hankinta. Tällä 

hetkellä polttoaineen syöttötorvien heittoilma otetaan leijutuskaasulinjasta, mikä syö pri-

määri-ilmapuhaltimen kapasiteettia merkittävästi. Leijutuskaasussa voi olla ilman lisäksi 

kiertokaasua, joten sitäkin menee heittoilman joukkoon.  

 

Kattilan polttotehonnoston kannalta olisi edullista, että kaasumäärät kattilassa saataisiin 

minimoitua. Kaasumäärien minimoiminen alentaisi savukaasujen virtausnopeutta kattilas-

sa, jolloin viipymä tulipesässä pitenisi, mikä parantaisi palamisenhallintaa. Lisäksi alhai-

semmat savukaasunopeudet tarkoittaisivat myös vähäisempää eroosiovaikutusta kattilassa. 

Kaasumäärien ja kiertokaasun väheneminen kattilassa alentaisi myös tulipesän jälkeisten 

savukaasujen lämpötilaa, mikä tarkoittaisi vähäisempää likaantumista takavedossa sekä 

takavedon lämpökuorman alenemista, mikä vähentäisi ekon keittämisen riskiä. 

 

Erillinen heittoilmapuhallin todennäköisesti vähentää kiertokaasun määrää kattilassa, jol-

loin kattilan kokonaiskaasumäärä vähenee, tulipesänopeudet alenevat ja viipymä paranee. 

Mikäli savukaasujen häkäpitoisuus laskee viipymän pidentyessä ja palamisenhallinnan pa-

rantuessa, niin siinä tapauksessa kattilaa voitaisiin käyttää alhaisemmalla jäännöshapella. 

Alhaisempi jäännöshappi tarkoittaa myös kokonaiskaasumäärien vähenemistä ja toisaalta 

myös kattilahyötysuhteen paranemista. Kiertokaasumäärän vähetessä vapautuu myös pa-

lamisilmapuhaltimien kapasiteettia enemmän palamisilmalle, koska kiertokaasulla ei ole 

erillistä puhallinta vaan se johdetaan primääri-ilmapuhaltimen imulinjaan. Heittoilmapu-

haltimella olisi siis monia myönteisiä vaikutuksia kattilaan ja palamiseen, mikäli se vähen-

tää kiertokaasun tarvetta kattilassa. Heittoilmapuhaltimen hankinta todettiin lisäksi tässä 

työssä myös edullisimmaksi ja energiatehokkaimmaksi keinoksi kasvattaa palamisilman 

kapasiteettia Kontiosuon lämpökeskuksella. Erillinen heittoilmapuhallin olisi uusi laite 

Kontiosuon lämpökeskuksella, joten se lisää hieman lämpökeskuksen huoltotarvetta sekä 

vikaantumisherkkyyttä. Nykyinen heittoilmalinja kannattaakin jättää varalle, jolloin sitä 

kautta on mahdollista saada syöttötorvien heittoilma heittoilmapuhaltimen vikaantuessa. 
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Suuremman kaukolämpötehon siirtämiseen Kontiosuon lämpökeskukselta tarvitaan ny-

kyistä suurempi kaukolämmönvaihdin tai nykyistä kaukolämpökytkentää tulisi muuttaa 

niin, että lämpökeskuksella saadaan viileämpää kaukolämpövettä sarjakäytössä, kuin mitä 

se on voimalaitoksen jälkeen. Sen lisäksi, että nykyinen kaukolämmönvaihdin ei ole riittä-

vä suuremmalle kaukolämpöteholle kaukolämmön menolämpötilan noustessa pakkasten 

kiristyessä, nykyinen vaihdin ja sarjakytkentä voimalaitoksen kanssa nostavat lämpökes-

kuksen kattilan vesipiirin paluulämpötilaa, mikä lisää ekon keittämisen riskiä kattilan polt-

totehon ja takavedon lämpökuorman kasvaessa. Uusi vaihdin tai sarjakytkennän muutos on 

siis ehdoton, jotta lämpökeskuksen täysi, korotettu kaukolämpöteho saavutetaan myös ko-

villa pakkasilla eikä kattilaan palaavan veden lämpötila nousisi ja aiheuttaisi ekon keittä-

misen riskiä. Ekon keittämisen seuraamiseksi ja ehkäisemiseksi tulisi ekon 2 jälkeiseen 

kattilan vesipiirin putkilinjaan lisätä lämpötilamittaus sekä rakentaa kyseisestä lämpötila-

mittauksesta ohjaus kattilapiirin virtaussäätöön. 

 

Kaukolämmönvaihtimen uusintaa, verrattuna kaukolämpökytkennän muutokseen, puoltaa 

se, ettei voimalaitoksen sähköteho alenisi sekä se, että nykyisen sarjakytkennän vaikutuk-

set voimalaitokseen ovat tiedossa. Mikäli kaukolämpökytkentää muutetaan ja nykyisestä 

sarjakäytöstä luovutaan, sen kokonaisvaikutusta voimalaitoksen tuotantoon ei täysin tunne-

ta, joten siltä osin olisi suotavaa tehdä vielä jatkoselvityksiä. Joensuun voimalaitokselle 

kesällä 2021 rakennetulla kaukolämpöreduktiolla on mahdollista nostaa voimalaitoksen 

kaukolämmön tuotantotehoa suuremmaksi, kuin mitä aiemmin ja mitä esimerkiksi tässä 

työssä tarkastellussa tuotantohistoriassa on tuotettu. Voimalaitoksen kaukolämpötehon 

nousulla on vaikutusta lämpökeskukseen sarjakäytössä oltaessa, joten voimalaitoksen kau-

kolämpötehon ja menolämpötilan nousu tulisi huomioida, varsinkin mitoitettaessa uutta 

kaukolämpövaihdinta Kontiosuon lämpökeskukselle. 

 

Palamisen käyttäytyminen kattilan polttotehon kasvaessa on arvoitus, ja eroosiovaikutukset 

selviävät vasta tuhansien käyttötuntien tuloksena, joten näitä seikkoja voidaan tarkastella 

vasta tehonnoston toteuduttua. Tehonnoston toteutuessa lämpökeskuksen leijukattilan pa-

lamisen hyvyyttä on suotavaa tarkastella sekä harkita primääri-ilmaluvon hankintaa, mikäli 

petilämpötilojen hallinnassa on ongelmia. Primääri-ilmaluvo mahdollistaisi suuremman 

arinarasituksen myötä myös suuremman tehonnoston lämpökeskuksella, joten sen hankin-

taa on syytä harkita senkin vuoksi. Primääri-ilmaluvon hankintaa ei tässä työssä kuitenkaan 
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käsitelty, eikä sen kustannuksia ole otettu huomioon laskettaessa investointikustannuksia 

sekä niiden takaisinmaksuaikoja. 

 

Savukaasun pesurilauhduttimella olisi mahdollista tuottaa kaukolämpöä myös Kontiosuon 

lämpökeskuksen savukaasujen hukkalämmöistä, mutta investoinnin takaisinmaksuaika 

vaatisi lämpökeskukselle vastaavat kuormat, kuin mitä ne ovat olleet keskimäärin viiden 

viime vuoden ajan lähes kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Savukaasun pesurilauhduttimen 

hankinnan suunnittelu kannattaa aloittaa ympäristöluvan hakemisella, jolloin selviävät pe-

surilauhduttimen lauhdevesien käsittelyvaatimukset. Ihan ensimmäiseksi, jo ennen kattila-

laitoksen tehonnostotoimia, tulisi kuitenkin tehdä päätös savukaasun pesurilauhduttimen 

hankinnasta, koska mikäli pesurilauhdutin hankitaan, ei kaukolämmönvaihdinta välttämät-

tä tarvitse uusia lämpökeskukselle. Pesurilauhduttimen investointipäätöksen jälkeen teh-

dään päätös kaukolämpökytkennän muutoksesta tai kaukolämmönvaihtimen uusinnasta sen 

mukaan hankitaanko pesuri vai ei. Kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteet toteutetaan tä-

män jälkeen, ennen pesurin hankintaa, jotta tiedetään kattilalaitoksen lopulliset speksit, 

joilla on vaikutusta pesurilauhduttimen mitoitukseen. 

 

Tehonnoston toteuttamiseksi ehdotetaan edettävän seuraavan järjestyksen mukaisesti: 

- korjataan lämpökeskuksen tehonlaskennat 

- selvitetään lämpötilatasot kattilan takavedossa tai lisätään lämpötilamittauksia ta-

kavedon savukaasuvirtaan 

- haetaan pesurilauhduttimelle ympäristölupaa 

- tehdään päätös pesurilauhduttimesta sekä kaukolämpökytkennän muutoksesta tai 

uuden kaukolämmönvaihtimen hankinnasta 

- toteutetaan kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteet sekä lisätään ekon 2 jälkeiseen 

putkilinjaan lämpötilamittaus 

- toteutetaan pesurilauhduttimen hankinta 
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12 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tarkastella mikä on Kontiosuon lämpökeskuksen kattilan teoreettinen 

maksimiteho ja millä edellytyksillä se saavutetaan sekä onko savukaasun pesurilauhdutin 

taloudellisesti kannattava investointi Kontiosuon lämpökeskukselle. Kattilan teoreettinen 

maksimiteho arvioitiin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella, jonka jäl-

keen perehdyttiin lämpökeskuksen komponenttien mitoitukseen sekä toteutuneisiin proses-

siarvoihin, joiden perusteella arvioitiin tarvittavat komponenttimuutokset teoreettisen mak-

simitehon saavuttamiseksi. Sekä kattilaitoksen tehonnoston vaatimien komponenttihankin-

tojen, että savukaasun pesurilauhduttimen investointien suuruusluokka arvioitiin laitetoi-

mittajia haastattelemalla. Lisäksi hyödynnettiin Joensuun voimalaitoksen henkilökunnan 

arvioita tarvittavista muutoksista sekä hankinta- ja asennuskustannuksista lämpökeskuksen 

tehonnoston toteuttamiseksi. 

 

Työn tuloksena saatiin, että Kontiosuon lämpökeskuksen kattilalaitoksen polttoteho voi-

daan nostaa noin 40 megawattiin. Polttotehon noston jälkeen on kuitenkin syytä tarkastella 

kattilan eroosiovaikutuksia, takavedon lämpökuormaa ja lämpötilatasoja sekä petilämpöti-

lojen käyttäytymistä. Tehonnoston toteutuessa kattila täytyy muutostarkastaa ja rekisteröi-

dä uudelle maksimiteholle, jotka voidaan tehdä normaalien määräaikaistarkastusten yhtey-

dessä. Turvallisuusasiat, kuten lieriön varoventtiilien riittävyys ovat myös huomioitava te-

honnoston yhteydessä.  

 

Polttoaineensyötön ja palamisilman kapasiteetteja tulisi kasvattaa polttotehon nostamisek-

si, mikäli nykyinen polttoainevalikoima halutaan säilyttää Kontiosuon lämpökeskuksella. 

Polttoaineensyötön kapasiteetin noston edellyttämät toimenpiteet ovat tämän työn tulokse-

na annostelusiilon ruuvipurkaimen kierreholkin ja läpivientikauluksen vaihtaminen suu-

rempiin sekä kapasiteetiltaan suuremman siirtoruuvikuljettimen hankinta. Vastaavasti pa-

lamisilman kapasiteetin noston edellyttämänä toimenpiteenä on tämän työn tuloksena eril-

lisen heittoilmapuhaltimen hankinta. Lisäksi kattilahallin korvausilman saantia tulee paran-

taa sekä kiinnittää huomiota korvausilman lämmitykseen. Suuremman kaukolämpötehon 

siirtämiseksi lämpökeskukselta tarvitaan suurempi kaukolämmönvaihdin tai lämpökeskuk-

sen kaukolämpökytkentää voimalaitokseen tulee muuttaa nykyisestä.  
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Tämän työn perusteella savukaasun pesurilauhduttimella voitaisiin nykyisellä kattilalaitok-

sen maksimiteholla saavuttaa noin 5 MW kaukolämpöteho, lämpökeskukselle ehdotettujen 

muutosten avulla kattilalaitoksella voitaisiin saavuttaa noin 34 MW kaukolämpöteho sekä 

kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteillä ja pesurilauhduttimen hankinnalla voidaan saa-

vuttaa yhteensä noin 40MW kaukolämpöteho, kun kattilalaitoksen polttotehon kasvu kas-

vattaa pesurin kaukolämpötehoa noin yhdellä megawatilla. 

 

Investointikustannus kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteille arvioitiin olevan noin 210 

k€ ja savukaasun pesurilauhduttimelle vähintään 3,3 m€. Mikäli molemmat tehonnosto-

vaihtoehdot toteutetaan tarkoittaa sen yhteensä vähintään 3,5 m€ investointeja. Takaisin-

maksuajaksi kattilalaitoksen tehonnostotoimenpiteille arvioitiin alle vuosi, pesurilauhdut-

timelle noin 8,5 vuotta sekä molempien tehonnostovaihtoehtojen toteutuksella hieman alle 

viisi vuotta, tässä työssä tarkastellun tuotantohistorian perusteella. Arvioitaessa tehonnos-

tovaihtoehtojen kustannussäästöjä ei otettu huomioon lämpökeskuksen tuotantomuutosten 

vaikutusta Joensuun voimalaitokseen. Edellä mainittu koskee tilannetta, että lämpökeskuk-

sen kaukolämpökytkentää muutetaan, kuten sitä pesurilauhduttimen hankinnan yhteydessä 

muutettaisiin. Voimalaitoksen tuotantomuutokset tulisi kuitenkin huomioida tehtäessä lo-

pullista päätöstä investoinneille. 
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 Liite 1  

Standardin SFS 5624: 2000 mukainen savukaasulaskelma kierrätyspuulla, ilmakertoi-

mella 1,25 ja ilman suhteellisella kosteudella 70 %.   

 

Polttoaine Hapen tarve Savukaasut, N´´ 

  m M N´ N´ CO2 H2O O2 N2 SO2 

  [g] [g/mol] [mol] [mol] [mol] [mol] [mol] [mol] [mol] 

C 344,75 12,011 28,70 28,70 28,70      

H2 43,05 2,016 21,35 10,68   21,35     

O2 259,04 31,999 8,10 -8,10        

N2 10,82 28,013 0,39       0,39   

S 0,35 32,064 0,01 0,01      0,01 

H2O 300,00 18,015 16,65     16,65     

Tuhka 42,00                 

Yhteensä 1000   31,30 28,70 38,01  0,39 0,01 

N2 ilmasta         117,73   

H2O ilmasta           2,45       

Yhteensä         28,70 40,45   118,12 0,01 

Teoreettinen savukaasumäärä         

  kuiva 146,83 mol         

  kostea 187,28 mol             

Ilmaylimäärän vaikutus     0,61 7,82 29,43   

Yhteensä         28,70 41,06 7,82 147,55 0,01 

Todellinen savukaasumäärä        

  kuiva 184,09 mol        

  kostea 225,15 mol             

 


