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Tämä diplomityö tarkastelee yli 40 vuotta käytössä olleen vastapainehöyryturbiinin toimin-

taedellytyksiä uudessa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa.  Tarkastelun tavoitteena on selvittää 

höyryturbiinin ja sen apulaitteiden kunnossapitohistoriaa ja nykykuntoa. Työssä tutkitaan 

myös höyryturbiinin säätöjen toimintaa sekä rajoitteiden syntyä höyryturbiinin minimisäh-

köteholla. Tutkimuksissa löytyneisiin höyryturbiinin säätöongelmiin tai rajoitteisiin pyritään 

löytämään ratkaisu. 

 

Työssä tutkitaan myös vanhan höyryturbiinin apulaitteiden käynnistystä sekä höyryturbiinin 

kylmäkäynnistystä tuotantoon. Kylmäkäynnistykseen liittyen työssä tutkitaan automaatiota-

son nostoa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Automaatiotason nosto vaatii käsiventtiilien au-

tomatisointia höyryturbiinilla. Diplomityö kartoittaa vanhan höyryturbiinin toimintaa ja 

käyttöedellytyksiä, että käyttövarmuus höyryturbiinin toiminnassa säilytetään uudella Nais-

tenlahti 3 -voimalaitoksella tulevaisuudessakin. 
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This master’s thesis discusses the preconditions of the 40-year-old back-pressure steam tur-

bine in the new Naistenlahti 3 power plant. The purpose of the review is to examine the 

maintenance history and the current condition of the steam turbine and the auxiliaries. Also 

the functionality of the steam turbine adjustments as well as the restrictions of the steam 

turbine in minimum electrical power are examined. The master’s thesis gives possible solu-

tions to the adjustment problems and restrictions of the steam turbine that are found in the 

examination. 

 

The thesis also discusses the steam turbine auxiliaries’ start-up and the steam turbine’s cold 

start to production. The level of automation in the cold start and the possibilities of further 

automation are in the scope of this examination. The raise of the automation level requires 

automation of the manual valves in the steam turbine. This master’s thesis examines the 

functionality and operating conditions of the old steam turbine and offers proposed solutions 

for ensuring the reliability of the steam turbine functionality in the new Naistenlahti 3 power 

plant in the future.  
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1 JOHDANTO 

Energia-ala on suuressa murroksessa ja muutokset sen toimintakentässä ovat nykypäivänä 

melko nopeita. Teknologian kehitys on nopeaa energiantuotantosektorilla ja tuulivoima, au-

rinkovoima, lämpöpumput ja geolämpö nostavat osuuttaan. Ilmastonmuutos, Euroopan 

unioni ja valtion politiikka ohjaavat voimakkaasti energiasektorin toimintaa. 

 

Nykyään sähkökauppa Suomessa käydään yhteispohjoismaisessa Nordpool-pörssikaupassa 

ja sähköstä maksettava hinta muodostuu näin tarjonnan ja kysynnän sanelemana. Suomessa 

energiantuotanto on vahvasti nojautunut keskitettyyn energiantuotantoon voimalaitoksilla, 

jotka ovat tuottaneet tasaisesti energiaa käyttöjaksonsa aikana. Tuulivoiman osuuden voi-

makas kasvu sähköntuotannossa ja poliittiset kannustimet ovat osaltaan ajaneet sähkön 

markkinahinnan keskimäärin melko alhaiseksi ja ennustamattomaksi, jolloin voimalaitosten 

höyryturbiinin tuottaman sähkön kannattavuus on ollut koetuksella. Sähkön markkinahinta 

on johtanut siihen, että Suomen rannikoilla olevat suuret lauhdevoimalaitokset on poistettu 

käytöstä kannattamattomina. CHP-laitosten sähköntuotanto on kuitenkin vielä ollut kannat-

tavaa yhteistuotetun kaukolämmön ansiosta. Sähkön päivittäinen ja tuntitason markkinahin-

nan vaihtelu tekee kuitenkin sähköntuotannosta höyryturbiinilla välillä kannattamatonta. 

 

Tämä diplomityö tutkii höyryturbiinin toimintaedellytyksiä 70-luvulla asennetun ja yli 40 

vuotta käytössä olleen höyryturbiinin käytölle uudessa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa. 

Millä edellytyksillä höyryturbiinilla kyetään jatkamaan tuotantoa vielä uuden voimalaitos-

kattilan käytössä. Työssä tutkitaan edellytyksiä ja keinoja, joilla parannetaan höyryturbiinin 

käyttövarmuutta ja säädettävyyttä eri ajotilanteissa. 

 

1.1 Työn tausta 

Tampereen Sähkölaitos Oy on perustettu vuonna 1888 ja sen omistajana toimii Tampereen 

kaupunki. Vuonna 2018 Tampereen Sähkölaitos tuotti sähköä 660 GWh ja kaukolämpöä 

2251 GWh Tampereen, Ylöjärven ja Pirkkalan alueelle. Tuotantolaitoksina toimii CHP-lai-

toksia, lämpökeskuksia sekä Tammerkosken vesivoimalaitokset. 
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Kuva 1. Naistenlahden voimalaitos. (Sähkölaitos, 2021) 

 

Diplomityön kohteena on Tampereen keskustan tuntumassa sijaitseva Naistenlahden voima-

laitos, joka on rakennettu vuonna 1971. Vuonna 1977 öljykriisin jälkihavinoissa rakennettiin 

Naistenlahti 2 -voimalaitos samalle tontille, jonka höyryturbiinia diplomityössä käsittelen. 

Naistenlahti 2 oli alkujaan turvepölypolttokattila, joka modifioitiin leijupetikattilaksi vuonna 

1998. Tontille on rannan puolella tällä hetkellä rakenteilla kiertopetikattila Naistenlahti 3, 

joka tulee korvaaman Naistenlahti 2 -leijukattilan vuonna 2022. Uusi voimalaitoskattila tul-

laan kytkemään niin, että vanha höyryturbiini jatkaa tuotannossa. (Tampereen Sähkölaitos 

Oy, 2019, 2021.) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Diplomityön tavoitteena on tarkastella yli 40 vuotta vanhan höyryturbiinin käytettävyyttä 

sekä toimintaa seuraavan 20–25 vuoden aikaikkunassa. Uuden Naistenlahti 3 -voimalaitok-

sen käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa optimoitua seka-ajoa sähköntuotannon ja kauko-

lämmöntuotannon välillä, jolloin höyryturbiinin toiminnalta vaaditaan parempaa säädettä-

vyyttä kuin ennen. Työssä tutkitaan, mitkä tekijät rajoittavat höyryturbiinin säädettävyyttä 

ja ovatko ne ratkaistavissa teknisillä muutoksilla tai säädöillä. Säädettävyyden rajoituksia 

tutkitaan myös termodynamiikan näkökulmasta. 
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Höyryturbiinin luotettavuus ja käyttövarmuus ovat myös tärkeässä osassa uuden laitoksen 

toimintaa, johon vaikuttavat merkittävästi myös höyryturbiinin apulaitteet ja niiden kunto. 

Työssä tarkastellaan höyryturbiinin ja apulaitteiden kuntoa sekä niiden mahdollista kunnos-

sapito- tai uusintatarvetta.  Nykyisin höyryturbiinin käyttöönotto ja hätäpysäytys on vaatinut 

kenttähenkilön toimenpiteitä voimalaitoksella ja yksi tämän työn tavoite on tutkia, mitä toi-

menpiteitä kenttähenkilö tekee ja onko toimintoja mahdollista automatisoida tulevaisuu-

dessa. 
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2 NAISTENLAHTI 2 -HÖYRYTURBIINI JA APULAITTEET 

Höyryn tuotanto kattilana Naistenlahti 2 -voimalaitoksella toimii Tampellan 1977 rakentama 

ja Kvaernerin 1998 modifioima leijupetikattila. Maksimihöyrymäärä kattilasta on 75 kg/s 

höyryn paineen ollessa 113bar ja lämpötilan 535 °C. Kvaernerin aineistoista käy selville, 

että alkuperäinen pölypolttokattilan höyryntuottomitoitus on ollut 83 kg/s.  (Kvaerner, 

1998.) 

 

2.1 Höyryturbiini VEB Bergmann-Borsig 65MW -vastapaineturbiini 

Työssä tutkittava höyryturbiini on itäsaksalainen Begmann-Borsig, jonka optimaalinen tu-

lohöyryvirtaama on 265 t/h eli noin 69,5 kg/s. Höyryturbiinin kierrosnopeus on 3000 r/min 

ja optimaalinen teho generaattoreiden navoissa 60 110 kW. Suurin sallittu jatkuva teho ge-

neraattorin navoissa voi olla 65 850 kW (korkeapaine-esilämmitin poiskytkettynä). 

 

Höyryturbiini on yksipesäinen kaukolämpöväliottovastapaineturbiini, jonka rakenne ja pää-

osat on esitetty kuvassa 2. Tuorehöyry virtaa turbiiniin kahden pikasulkuventtiilin ja neljän 

korkeapainesäätöventtiilin kautta höyryturbiinin korkeapainepesään. Korkeapainepesän jäl-

keen höyryn virtaussuunta kääntyy turbiinin keski- ja matalapaineosaan, jossa ovat säätä-

mättömät höyrynväliotot. Höyryturbiinin väliotoista höyryä otetaan kahteen korkeapaine- 

sekä matalapaine-esilämmittimeen ja voimalaitoksen apuhöyryksi 9bar- sekä 3bar-aputu-

keille. Höyryturbiinin takaosasta höyry lauhtuu kahteen kaukolämmönvaihtimeen LV2 ja 

LV1. (VEB, 1976.) 
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Kuva 2. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin poikkileikkauskuva. (VEB 8a, 1976.) 

 

Kuvassa 2 on esitetty höyryturbiinin rakennetta seuraavasti; 1 höyryturbiinin pyörityslaite, 

2 curtis-pyörä, joka on höyryturbiinin tuorehöyryn sisääntulon ensimmäinen juoksupyörä,  

3 korkeapaineosa, 4 matalapaineosa, 5 höyryn väliotto 1, 6 höyryn väliotto 2, 7 höyryn vä-

liotto 3, 8 höyryn väliotto 4, 9 höyryn väliotto 5, 10 höyryturbiinin takapää, 11 korkeapai-

nepään akselin tiivistehöyrypesä, 12 matalapainepään akselin tiivistehöyrypesä ja nuolet ku-

vassa havainnollistavat höyryvirtausta höyryturbiinissa. 
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2.2 Apulaitteet 

Höyryturbiinin pääkomponentit ja apulaiteet on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin ja apulaitteiden rakennekuva. (VEB 8a, 1976.) 

 

Kuvassa 3 on esitetty höyryturbiinia ja sen apulaitteita seuraavasti; 1 tuorehöyrysihdit  

(2 kappaletta), 2 höyryturbiinin venttiilipesä (molemmilla puolilla höyryturbiinia), jossa pi-

kasulkuventtiili ja kaksi säätöventtiiliä, 3 höyryturbiinin väliottoja, 4 kaukolämmönvaihdin 

LV1, 5 kaukolämmönvaihdin LV2, 6 generaattori, 7 voiteluöljysäiliö, 8 vuotohöyrylauhdut-

timet, 9 tiivisteöljysäiliö, 10 vesiejektorit ja 11 vedynjäähdytin (4 kappaletta). 
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 Voiteluöljyjärjestelmä 

Höyryturbiinin voiteluöljyjärjestelmä on rakennettu monivaiheisesti. Järjestelmässä on neljä 

kohotusöljypumppua yksi koneen jokaista laakeripesää kohden, joiden tehtävä on nostaa 

painava akseli laakeripesästään ennen pyörityslaitteen käynnistämistä. Voiteluöljyn kier-

rosta höyryturbiinin laakereilla huolehtii vaihtovirtamoottorinen keskipaikoispumppu, joka 

on järjestelmässä kahdennettu. Näiden pumppujen lisäksi järjestelmässä on yksi tasavirta-

moottorilla toimiva hätäöljypumppu, joka toimii akuston voimalla sähkökatkotilanteissa. 

Tasavirtapumpun ollessa voiteluöljyjärjestelmän pääpumppuna on höyryturbiinin alasajo 

aloitettava välittömästi. Voiteluöljyjärjestelmässä on myös höyryturbiinin akselilta mekaa-

nisesti käyttövoimansa saava hätäöljypumppu, jonka tehtävä on huolehtia öljyn pumppauk-

sesta öljypumppujen vaihtotilanteessa sekä toimia tasavirtahätäöljypumpun tukena poik-

keustilanteessa. Kuvassa 4 on esitetty voiteluöljyjärjestelmän laitteet höyryturbiinilla. 

 

Voiteluöljy pumpataan laakeriöljysäiliöstä kahden rinnakkain kytketyn laakeriöljyjäähdytti-

men läpi höyryturbiinin laakereille. Voiteluöljyä jäähdyttävänä aineena toimii järvivesi, joka 

johdetaan lauhdekanaalin kautta takaisin järveen. Voiteluöljyjärjestelmän öljynsuodatusta 

hoidetaan sivuvirtasuodattimen avulla, jossa oma öljypumppu kierrättää öljyä erillisen suo-

datinelementin kautta takaisin öljysäiliöön. Sivuvirtasuodatin ei kuulu järjestelmän alkupe-

räiseen kokoonpanoon ja on hankittu tehostamaan öljyn puhtauden ylläpidossa (VEB, 1976) 

 

 Säätöhydrauliikka 

Alkuperäinen höyryturbiinin säätöjärjestelmä on toiminut säätövedellä. Höyryturbiinin käy-

tettävyyteen vaikuttaneiden teknisten ongelmien takia höyryturbiinin säätöjärjestelmä on 

modernisoitu hydrauliikkatoimiseksi vuonna 2009. Alhon huolto Oy rakensi ja toimitti höy-

ryturbiinin uuden säätöhydrauliikkajärjestelmän. Järjestelmässä on kahdennettu päähyd-

rauliikkapumppu, jonka tuottamalla öljynpaineella ohjataan höyryturbiinin pikasulkuvent-

tiilien, säätöventtiilien ja väliottoventtiilien toimintaa. Hydraulikoneikossa on kahdennettu 

omilla öljypumpuilla toimiva sivuvirtasuodatin ja öljynjäähdytyslämmönvaihdin. Kuvassa 4 

esitetty on säätöhydrauliikan laitteet. 
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Kuva 4. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin voiteluöljyjärjestelmä ja säätöhydrauliikka. (DNA, 

2021.) 

 

Kuvassa 4 on esitetty Naistenlahden voimalaitoksen automaation ohjauskuvasta 

höyryturbiinin voiteluöljyjärjestelmän ja säätöhydrauliikan päälaitteita seuraavasti;  

1 kahdennetut vaihtovirtakeskipaikoispumput, 2  tasavirtapumppu, 3 laakeripukkien 

kohotusöljypumput, 4 hätäöljypumppu (turbiinin akselilta käyttövoima), 5 voiteluöljysäiliö, 

6 öljynjäähdyttimet, 7 kahdennetut hydrauliikkapumput, 8 hydrauliöljysäiliö ja 9 kahden-

nettu hydrauliikkaöljyn sivuvirtasuodatus ja -jäähdytys. 
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 Tiivisteöljyjärjestelmä 

Höyryturbiinin tiivisteöljyjärjestelmän tehtävä on tiivistää generaattorin akselin läpiviennit 

kaasutiiviiksi. Generaattorin jäähdytysaineena Naistenlahdessa käytetään vetyä, jolloin kaa-

sutiiviys generaattorissa on erityisen tärkeä turvallisuuden kannalta. Tiivisteöljyjärjestelmä 

tulee olla käytössä ennen generaattorin kaasutäyttöä ja järjestelmää ei saa pysäyttää vetykaa-

sun ollessa generaattorissa. Laitteiston pääpumppuna toimii vaihtovirtatiivisteöljypumppu 

ja varalla akkuvarmennettu tasavirtatiivisteöljypumppu. Tiivisteöljypumppujen vikatilan-

teessa järjestelmä on vielä varmennettu höyryturbiinin voiteluöljypumpun öljynsyötöllä, 

jolla vikatilanteessa ylläpidetään tiivisteöljyjärjestelmän öljynpainetta. Kuvassa 5 on esitetty 

tiivisteöljyjärjestelmän laitteet. 

 

Järjestelmän varmennuksena toimivat tasavirtaöljypumppu ja voiteluöljypumpun öljysyöttö, 

jotka käynnistyvät tiivisteöljyjärjestelmän matalasta paine-erosta tiivisteöljyjärjestelmän 

paineen ja generaattorissa vallitsevan kaasunpaineen välillä. Tiivisteöljyjärjestelmän säätö 

perustuu tiivisteöljyn ja kaasun paine-eroon. Tiivisteöljynpaineen tulee olla aina järjestel-

mässä 0,5–0,6 bar suurempi kuin vallitseva kaasunpaine generaattorissa. Tiivisteöljynpaine 

säädetään paine-erosäätöventtiilillä, jonka toisella puolella on generaattorin kaasunpaine ja 

toisella puolella tiivisteöljyjärjestelmän paine. Paine-erosäädin muuttaa tiivisteöljyn painetta 

suoraan oikeassa suhteessa generaattorin vallitsevaan kaasunpaineeseen nähden. Generaat-

torin akselitiivisteistä laskee kaksi erillistä öljynlaskuputkea. Lähempänä generaattoria se-

koittuu pieniä määriä vetyä tiivisteöljyn sekaan, joka erotetaan tiivisteöljystä vedynerotti-

messa generaattorin alla. Ulommassa laskuputkessa tiivisteöljyn sekaan sekoittuu ilmaa, 

joka erotetaan tiivisteöljystä ilmaerottimessa generaattorin alla. (VEB, 1976.) 

 



10 

 

 

Kuva 5. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin tiivisteöljyjärjestelmä. (DNA, 2021.) 

 

Kuvassa 5 on esitetty Naistenlahden voimalaitoksen automaatiokuvassa höyryturbiinin 

tiivisteöljyjärjestelmän laitteisto seuraavasti; 1 vaihtovirtatiivisteöljypumppu (laitteiston 

pääpumppu), 2 tasavirtatiivisteöljypumppu, 3 tiivisteöljysäiliö (tyhjösäiliö), 4 väliöljysäiliö, 

5 tiivisteöljyn jäähdytin, 6 generaattorin akselitiiviste, 7 vedynerotin, 8 ilmanerotin, 9 tiivis-

teöljyjärjestelmän paine-erosäädin, 10 tiivisteöljyjärjestelmän hätäsäätöventtiili voiteluöljy-

järjestelmästä ja 11 tyhjöpumppu. 

 

 Vetyjärjestelmä 

Höyryturbiinin vetyjärjestelmä koostuu vetykaasu- ja hiilidioksidipulloista, venttiiliase-

masta, vedynkuivaimesta, vesivuotohälytysjärjestelmästä, vetyanalysaattorista, järjestelmän 

hälytyskeskuksesta ja vedynjäähdyttimistä (neljä kappaletta kts. kuva 3). Vedyn ensisijainen 

tehtävä on toimia lämmönsiirtoaineena generaattorin käämien ja jäähdytysvaihtimien välillä. 

Vety generaattorissa mahdollistaa fyysisesti pienemmän ja pienemmillä välyksillä olevan 

generaattorin esimerkiksi verrattuna ilmajäähdytteiseen generaattoriin. Hiilidioksidin 
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tehtävä järjestelmässä on toimia inertoivana kaasuna täyttö-, tyhjennys- ja hätätyhjennysti-

lanteissa. Vedyn syttymisrajat (TTL OVA-ohje, 2017) ovat 4–75,6 prosenttia, jolloin ilman 

sekoittuessa vetyyn syntyy herkästi räjähdysvaarallinen seos järjestelmään. Tästä syystä hii-

lidioksidia käytetään aina väliaineena täytössä sekä tyhjennyksessä. Hätätyhjennyksessä 

vety puhalletaan nopeasti pois generaattorista hiilidioksidin avulla. Vetykaasun paine ei saa 

olla alle 0,5 bar ja vedyn konsentraatio eli pitoisuus ei saa laskea generaattorissa alle 95 

prosenttiseksi. Normaalit käyttöarvot vedyllä ovat Naistenlahden höyryturbiinin generaatto-

rissa vetypaine 1,2 bar ja konsentraatio 96–100 prosenttia välillä. (VEB, 1976.) 

 

 Ejektorit – ilmanimujärjestelmä 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinijärjestelmä koostuu viidestä erillisestä vesiejektorista. Vesiejek-

torien käyttövoima saadaan jäähdytysveden läpivirtauksesta ejektorin läpi. Kolme ejekto-

reista on käytössä höyryturbiinin päälämmönvaihtimille 1 ja 2. Normaalissa ajotilanteessa 

käytössä on kaksi näistä ejektoreista ja yksi toimii varalla. Alkuperäisessä kytkennässä il-

manimu on ollut päälämmönvaihtimilta ejektorikohtainen, mutta päälämmönvaihtimien il-

manimut ovat yhdistetty myöhemmässä vaiheessa yhteen. Yksi vesiejektoreista toimii tiivis-

tehöyryn vuotohöyrylauhduttimien ilmanimuna ja yksi pääreduktio lämmönvaihtimen il-

manimuna. 

 

 Päälämmönvaihdin 1 ja 2 sekä vuotohöyrylauhdutin 

Höyryturbiinin päälämmönvaihtimina 1 ja 2 toimii vaakaputkitettu kaukolämmönvaihdin, 

jonne höyryturbiinin läpi paisuva höyry lauhtuu ja luovuttaa energiansa kaukolämpöveteen. 

Päälämmönvaihtimien kaukolämmön vesitilavuus on 33,2 m3. Kuvassa 6 on havainnekuva 

päälämmönvaihtimista. Höyryturbiinin tiivistehöyryn vuotohöyrylauhdutin on vaakaputki-

tettu kaukolämmönvaihdin, jonne tiivistehöyrypesistä tuleva höyry lauhtuu. Vuotohöyry-

lauhduttimien toimintaperiaate on päälämmönvaihtimien kaltainen. 
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Kuva 6. Naistenlahti 2 -päälämmönvaihdinten 1 ja 2 toiminnallinen periaatekuva. 

(ResearchGate, 2021.) 

 

 Korkeapaine- ja matalapaine-esilämmittimet 1 ja 2 

Korkeapaine-esilämmitin 1 ja 2 toimivat lämmönsiirtimenä höyryturbiinin väliotto 1 ja 2 

höyryn sekä kattilaan menevän syöttöveden välillä. Korkeapaine-esilämmittimien tehtävä 

on nostaa syöttöveden lämpötilaa ennen kattilaa ja parantaa näin ollen voimalaitoksen ra-

kennussuhdetta. Syöttöveden lämpötilan nosto esilämmityksellä ennen kattilaa laskee polt-

toainetehon tarvetta kattilassa. Kuvassa 7 on rakennekuva Naistenlahden korkeapaine-esi-

lämmittimistä. Matalapaine-esilämmitin 1 ja 2 toimivat lämmönsiirtimenä höyryturbiinin 

väliottojen 4 ja 5 sekä höyryturbiinilta tulevan lauhteen välillä. Matalapainelämmönvaihti-

met parantavat osaltaan voimalaitoksen rakennussuhdetta. Matalapaine-esilämmittimistä 1 

ja 2 lauhde johdetaan päälämmönvaihtimeen 1. 
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Kuva 7. Naistenlahti 2 -korkeapaine-esilämmitin 1 ja 2 rakennekuva. (SSG Sahala Oy, 

2021.) 

 

 Höyryturbiinin vesitykset 

Höyryturbiinin vesitykset ovat olennainen osa höyryturbiinin turvallista käynnistystä ja 

käyttöä. Vesitysten tehtävä on varmistaa käynnistyksen yhteydessä, ettei tuorehöyryä pääs-

tetä tilaan, jossa olisi vettä. Seurauksena voisi olla veden nopea höyrystyminen liian ahtaassa 

tilavuudessa, jolloin höyryturbiini voisi vaurioitua tai höyryturbiinin akselitiivisteet voisivat 

rikkoutua paineiskun seurauksena. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin vesitysventtiilit sijaitsevat 

kootusti höyryturbiinin alakerrassa ja vesitysventtiilitaso on nimetty laitoksella 
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”dakoblokiksi”. Vesitysten linjat ovat alkuperäiset 1970-luvulta, mutta vesitysventtiilien toi-

milaitteet on modifioitu nykyaikaisiksi noin kymmenen vuotta sitten. Höyryturbiinin kor-

keapaineosan vesityksissä ei ole lauhteenpoistimia, vaan ne ovat suoralla kytkennällä toteu-

tettuja. Kuvassa 8 on esitetty höyryturbiinin vesitysten kohdat höyryturbiinin alakuoresta, 

sivukuvasta ja vesitysventtiilien käyttöpaikalta. (Alma, 2021.) 

 

  

Kuva 8. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin vesitysten sijaintitiedot höyryturbiinilta ja vesitys-

venttiilien käyttöpaikalta. (Ahonen J., Joki M.) 

 

1. Väliotto 1 

2. Väliotto 5 

3. Korkeapainepesän säätövyöhyke 

4. Väliotto 4 

5. Tuorehöyry, oikea 

6. Kääntökammio, vyöhyke 7 

7. Tuorehöyry, vasen 

8. Väliotto 3 

9.      Tuorehöyryventtiilipesä, oikea 

10.  Väliotto 2 

11.  Tuorehöyryventtiilipesä, vasen 
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Höyryturbiinin venttiilipesien ja alakuoren vesitysten lisäksi höyryturbiinialueen vesityksiin 

lasketaan mukaan väliottojen höyrylinjojen vesitykset. Näistä vesityksistä valtaosa on käsi-

käyttöventtiileitä ja vaatii kenttähenkilön avaamaan ja sulkemaan venttiileitä laitoksen 

ylösajossa. Höyryturbiinin väliottojen 1–5 välille on rakennettu lauhteenpoistimia, jotka on 

kytketty väliottojen kesken. Lauhteen poistimet väliotoissa ovat alkuperäiset. 
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3 HÖYRYTURBIININ JA APULAITTEIDEN KUNTO SEKÄ TEKNI-

NEN KÄYTETTÄVYYS 

Tutkin diplomityössäni Naistenlahti 2 -höyryturbiinin ja apulaitteiden vikaantumis- ja kun-

nossapitohistoriaa. Pyrin selvittämään työssäni laitteistossa havaittuja vikoja sekä tutkimaan 

höyryturbiinin suuria revisiohuoltoja ja niissä tehtyjä havaintoja. Huoltohistorian tutkimisen 

rajasin työssä viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikaikkunaan. 

 

3.1 Höyryturbiinin käyttöiän määrittäminen kirjallisuudessa 

Fossiilista polttoainetta käytävän voimalaitoksen höyryturbiinin elinikä määritellään tyypil-

lisesti kestäväksi 200 000 tuntia käyttöä, joka on noin 25–40 vuotta. Suurin käyttöikään vai-

kuttava tekijä on lämpötila ja liian nopeat lämpötilanmuutokset, jotka aiheuttavat materiaa-

leille väsymistä ja lujuuden laskemista. Tutkimusten perustella valukappaleet kestävät 99-

prosenttisesti 200 000 käyttötuntia ja 90-prosenttisesti jopa 700 000 käyttötuntia. Tutkimus-

ten mukaan laitteiston saavutettua suunniteltu käyttöikä aiheutuu tuotantolaitokselle toden-

näköisemmin suunnittelemattomia huoltoseisokkeja enemmän höyryturbiiniin liittyen. Höy-

ryturbiinin hyötysuhde myös laskee vuosien aikana, vaikka huoltotoimintaa olisi ylläpidetty 

höyryturbiinilla. Kuvassa 9 on esitetty vikaantumisen todennäköisyyden nousu tuotantolai-

toksissa laitoksen käyttöikään peilaten. (Leyzerovich, 2009.) 

 

Kuva 9. Kuvaaja laitoksen käyttövuosista suhteessa höyryturbiinin käyttökatkojen 

todennäköisyyteen. (Leyzerovich, 2009.) 
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Saksalaiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että 70- ja 80-luvuilla rakennetut höyryturbiinit 

pystyvät jatkamaan käyttöikäänsä, jopa 40 vuotta oletetusta käyttöiästä. Arvioon vaikuttavat 

tehdyt huollot sekä höyryturbiinin käyttöolosuhteet. Arvio kolminkertaistaisi alkuperäisen 

käyttöiän määritelmän höyryturbiinilla. (Leyzerovich, 2009.) 

 

Suurimmat riskit käyttöikää peilatessa kohdistuvat korkean lämpötilarasituksen materiaalei-

hin, jotka usein ovat höyryturbiinin korkeapaineosaa, esimerkiksi venttiilipesät, kuoret ja 

korkeapainesiivistö. Tyypillisiä vaurioita ovat säröt ja murtumat, jotka muodostuvat materi-

aalin rakenteen heiketessä lämmön seurauksena. Arvioitaessa höyryturbiinin käyttöikää tär-

keäksi osaksi nousevat huoltorevisioiden NDT-tarkastukset (ainetta rikkomaton tarkastus-

menetelmä). Tärkeä osa määritystä on tutkia ja analysoida materiaaleja, jotka ovat kovassa 

lämpörasituksessa käytön aikana. Materiaaleista voidaan tehdä kovuusmittauksia ja jäljen-

netarkastuksia. Jäljennetarkastuksessa pystytään tutkimaan materiaalin mikrorakennetta ja 

tutkimaan perusteellisemmin materiaalin rakenteen muutoksia. Materiaaleja ja etenkin höy-

ryturbiinin akselia voidaan tutkia ultraäänellä, magneettijauhe- ja pyörrevirtatarkastusmene-

telmillä. Edellä mainitut asiat nousevat tärkeään rooliin höyryturbiinin käyttöikää ja käytet-

tävyyttä määriteltäessä. Kuvassa 10 on esitetty höyryturbiinin roottorin tarkastusmenetelmiä 

ja tarkastuskohtia. (Leyzerovich, 2009.) 

 

 

 

Kuva 10. Höyryturbiinin roottorin tarkastuspisteitä ja tarkastusmenetelmiä. (Leyzerovich, 

2009.) 
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3.2 NSL2 -höyryturbiinin peruskunnostus (MO) 2009 ja 2017 

Viimeisimmän peruskunnostuksen Naistenlahti 2 -höyryturbiinille on tehnyt General Elect-

ric (GE) kesällä 2017. Vuonna 2009 peruskunnostuksen höyryturbiinille suoritti Alstom. 

Kesään 2017 mennessä höyryturbiinin käyttötunnit olivat 240 890 tuntia ja käynnistysten 

määrä oli 454 kappaletta jakautuen seuraavasti: kylmäkäynnistyksiä 106, lämminkäynnis-

tyksiä 57 ja kuumakäynnistyksiä 291. Käynnistystyyppi määräytyy höyryturbiinin vallitse-

vasta turbiinipesän lämpötilasta ja venttiilipesien lämpötiloista käynnistyshetkellä. 

 

Perushuollot höyryturbiinille vuosina 2009 ja 2017 ovat olleet kattavia ja tarkastuskohteita 

on ollut paljon. Perushuolloissa höyryturbiini on purettu kappaleiksi ja osien kuntoa on ar-

vioitu eri tarkastusmenetelmin. Raporteista käy selville, että lähes kaikki höyryturbiinin osat 

ovat tarkastettu NDT-menetelmillä. Kuuman alueen osissa on käytetty paljon jäljennetarkas-

tusmenetelmää. 

 

Huoltoraporttien perusteella höyryturbiinin avauksissa on löytynyt yksittäisiä jälkiä höyry-

eroosiosta, mutta mitään suurempaa vikaindikaatiota tai huomattavaa poikkeamaa ei rapor-

teista käy ilmi. Huolloissa höyryturbiinille on vaihdettu tiivisteitä, pultteja ja tiivistysseg-

menttejä, jotka voidaan lukea normaaliin perusavauksen kunnossapitoon kuuluvaksi. Myös-

kään höyryturbiinin laakeripesien tarkastuksissa perushuollossa ei ole löytynyt havaittavia 

vikoja. Vuonna 2017 Inspecta teki raportin kuuman alueen jäljenne tarkastuksesta. Raportin 

perusteella höyryturbiinin venttiilipesissä tai korkeapaineosassa ei löytynyt vakavia vi-

kaindikaatioita valukappaleiden ja metallin mikrorakenteissa. Höyryturbiiniraporteista ei 

nouse selkeästi esille mitään suurempaa yksittäistä tekijää, joka olisi merkittävä riski höy-

ryturbiinin käytettävyydelle lähivuosina. (GE, 2017; Alstom, 2009; Inspecta, 2017.) 

 

3.3 Höyryturbiinin apulaitteiden kunnossapitohistoria 

Kartoitin höyryturbiinin apulaitteiden kunnossapitohistoriaa voimalaitoksella käytössä ole-

van Alma-kunnossapitojärjestelmän tiedoilla sekä painelaitekirjojen tiedoilla. Keräämäni 

kunnossapitotiedot ja huomiot löytyvät liitteestä 1 ja ovat jaoteltu apulaitekohtaisesti. Kun-

nossapitojärjestelmästä oli havaittavissa, että vika- ja vuosihuoltotyöt oli kirjattu ja rapor-

toitu paremmin nykypäivää lähestyttäessä. Kunnossapitohistoria ei varmasti ole 
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dokumentoitu apulaitteiden osalta aukottomasti ja osa historiasta puuttuu tai on kadonnut 

ajan saatossa. Käsittelen tässä kappaleessa kuitenkin löytämiäni tietoja ja niistä tekemiäni 

havaintoja höyryturbiinin apulaitteiden osalta. 

 

Höyryturbiinin apulaitteiden kunnossapitotietoja tutkiessani havaitsin, että apulaitteille ei 

ole juurikaan luotu ennakkohuolto- tai määräajoin tehtäviä kunnossapitotöitä. Ennakkohuol-

totyöt koskivat lähinnä öljynsuodattimien-, öljynlaadun- tai mittaustentarkastusta höyrytur-

biinilla tai sen apulaitteilla. Laitteistojen pumput eivät esimerkiksi olleet missään säännön-

mukaisessa kunnonvalvonnassa tai niille ei ollut tehty huoltosuunnitelmia. Viime vuosina 

apujärjestelmien pumppuja ja puhaltimia oli kuitenkin ennakkohuollettu ja pyritty näin var-

mistamaan apulaitteiden käytettävyys, joka on olennainen osa höyryturbiinin käytettävyyttä. 

(Alma, 2021.) 

 

Huomion arvoista on, että voiteluöljyjärjestelmä ja tiivisteöljyjärjestelmä ovat alkuperäiset 

vuodelta 1976. Historiatietoa laitteiston osalta löytyi kuitenkin todella huonosti. Ennen 

1990-lukua kunnossapitotyöt kirjattiin voimalaitoksella konekortteihin, joita ei ole aikanaan 

tallennettu ensimmäiseen sähköiseen kunnossapitojärjestelmään. Löytämieni kunnossapito-

tietojen perusteella ei öljyjärjestelmien laitteistossa ole havaittu mitään suurempia vikoja. 

Voiteluöljyjärjestelmän öljysäiliön pohjaa oli paikattu vuonna 2017, joka oli ollut lähes 

puhki ja voiteluöljypumppujen varaosasaatavuus oli heikentynyt tietojen perusteella. Voite-

luöljylämmönvaihtimet olivat myös olleet isommassa huollossa vuonna 1994, jolloin vaih-

timen rakennetta oli vesipuolelta massattu. Höyryturbiinin säätöhydrauliikka oli uusittu 

vuonna 2009 ja laitteiston toimittajayritys oli tehnyt sille perushuoltoa vuosittain. Kunnos-

sapitotietojen perusteella säätöhydrauliikkajärjestelmässä ei ole ollut mitään suurempia on-

gelmia. (Alma, 2021.) 

 

Vetykaasujärjestelmä on uusittu pullokeskukselta venttiilikeskukselle vuonna 2020 ja vent-

tiilikeskus on uusittu vuonna 2011. CO2-lämmitin oli rikkoutunut vetyjärjestelmästä ja ai-

heuttanut vaaraa järjestelmän käytölle. Kunnossapitohistoriaa tutkiessa oli havaittavissa, että 

vetyjäähdyttimet generaattorilla olivat vuotaneet muutamaan otteeseen historian aikana. 

Vaihtimet on uusittu vuonna 2018 ja vähentävät tältä osin lämmönvaihtimien vuotoriskiä. 

Huomion arvoista on, että laitokselle tehdyssä PTS-suunnitelmassa on kaavailtu uutta 
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generaattoria höyryturbiinille vuonna 2024, jolloin vety- ja tiivisteöljyjärjestelmästä pääs-

täisiin mahdollisesti luopumaan, mikäli jäähdytysväliaineeksi uudessa generaattorissa tulisi 

esimerkiksi ilma. (Alma, 2021.) 

 

Höyryturbiinin alipaine-ejektorit ovat alkuperäiset vuodelta 1976 ja niiden toiminta on ollut 

moitteetonta kunnossapitotietojen perusteella. Vuonna 2016 LV1- ja LV2-pääejektoreihin 

on uusittu toimilaitteet ja ejektorit on samassa yhteydessä peruskunnostettu. Kuvien perus-

teella sisäpuoliset osat olivat osittain puhki ja täynnä järviveden muodostamaa humusta sekä 

ruostetta. Vuotohöyrylauhduttimen ja LV3-ejektorit on kunnostettu samassa yhteydessä. 

(Alma, 2021) 

 

Höyryturbiinin päälämmönvaihtimien 1 ja 2 sisäpuoliset putket ovat uusittu vuonna 2006 ja 

2007. Lämmönvaihdinputkistolle on vuonna 2017 tehty paksuusmittausta, jossa yli 50 pro-

sentin ohentumia putkissa ei todettu ollenkaan (putken seinämävahvuus 2 mm). Huomion 

arvoista on, että alkuperäisessä lämmönvaihdin putkistossa oli alkanut tulla vuotoja noin 

viiden vuoden aikana ennen lämmönvaihtimen putkien uusintaa. Päälämmönvaihtimien käy-

tettävyyden kanssa oli alkanut tulla ongelmia noin 25 vuoden käyttöiän jälkeen. (Alma, 

2021; Painelaitekirja LV1, 2021; Painelaitekirja LV2, 2021.) 

 

Korkeapaine-esilämmittimet 1 ja 2 ovat alkuperäiset vuodelta 1976. Lämmönvaihtimet ovat 

haasteellisissa käyttöolosuhteissa ja niiden läpi virtaa korkea syöttövesipaine kattilaan. Syöt-

töveden paine käynnin aikana on noin 120–130 bar. Korkeapaine-esilämmittimien lämmön-

siirto fluidina toimii höyryturbiinin väliottohöyry 1 ja 2, jotka ovat noin 10–30 bar riippuen 

höyryturbiinin ajettavasta höyrytehosta. Korkeapaine-esilämmitin 2:ssa on paikattu vuotavia 

putkia vuonna 2018 ja 2021 neljä kumpanakin vuonna. Korkeapaine-esilämmitin 2:ssa tul-

pattuja putkia vaihtimessa on yhteensä 11 painelaitekirjan ja kuvan 11 mukaan. Korkea-

paine-esilämmitin 1:n kunnossapitotiedoista ei löytynyt muuta kuin että syöttövesipuolen 

painekansi vaihtimesta on vuotanut vuonna 2015 ja sitä on jouduttu hitsaamaan sekä koneis-

tamaan korjauksen yhteydessä. Korkeapaine-esilämmitin 1:n putkia ei ole tulpattu ollenkaan 

kuten kunnossapitohistoria ja kuva 11 osoittaa. (Alma, 2021; Painelaitekirja KP1, 2021; Pai-

nelaitekirja KP2, 2021.) 
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Kuva 11. Vasemmalla KP1 ja oikealla KP2 syöttövesipuolen vesikammiot. (Perälä J., 2021.) 

 

Matalapaine-esilämmitin 1 ja 2 ovat alkuperäiset vuodelta 1976. Matalapaine-esilämmitin 

2:ssa on tulpattu 18 lämmönvaihdinputkea painelaitetarkastusten yhteydessä. Matalapaine-

esilämmitin 1:ssä on paikattu vain muutamia putkia painelaitetarkastuksen yhteydessä. Kor-

keapaine- ja matalapaine-esilämmittimien vuoto on haastavaa tunnistaa nykyisellään laitok-

sella, koska voimalaitoksen vesitaseessa ei tule vuodoista muutoksia (lisäveden kulutus ei 

nouse), vaikka lämmönvaihtimet vuotaisivatkin. Matalapaine-esilämmittimissä putkistossa 

kulkee höyryturbiinin päälauhde ja toisella puolella on höyryturbiinin väliottohöyry koneen 

peräosasta, jolloin mahdollinen vuoto nostaa vain päälauhteen pumppauksen tarvetta. Mata-

lapaine-esilämmittimiä on tulpattu pääsääntöisesti painelaitetarkastusten yhteydessä havait-

tujen vuotojälkien perusteella. Höyryturbiinin väliottojen höyrylinjoissa korkeapaine- ja ma-

talapaine-esilämmittimille ei ole väliottohöyryn virtausmittauksia, joiden avulla mahdolliset 

lämmönvaihdinvuodot olisivat paremmin todennettavissa vertailemalla lämmönvaihtimeen 

tulevan höyryn määrää poistuvan lauhteen määrään. Matalapaine-esilämmittimien poisto-

lauhteen linjasta puuttuu myös virtausmittaus, johon olisi mahdollista verrata väliotoista tu-

levaa höyryn määrää. (Alma, 2021, Painelaitekirja MP1, 2021, Painelaitekirja MP2, 2021) 

 

 

Höyryturbiiniin liittyvien lämmönvaihtimien pitkään käyttöikään ja hyvään käytettävyyteen 

vaikuttaa tärkeänä osana voimalaitoksen hyvä vesikemian taso. Painelaitetarkastusraporttien 
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perusteella lämmönvaihtimet ovat olleet aina hyvässä kunnossa sekä vesi- että höyrypuo-

lelta, ja kattilakiveä tai muita epäpuhtauksia ei ole havaittu höyryturbiinin lämmönvaihti-

missa. (Alma, 2021; Painelaitekirja LV1, 2021; Painelaitekirja LV2, 2021; Painelaitekirja 

KP1, 2021; Painelaitekirja KP2, 2021; Painelaitekirja MP1, 2021; Painelaitekirja MP2, 

2021.) 

 

Laitoksen oma sähköautomaatiotiimi tarkastaa höyryturbiinin ja sen apulaitteiden mittaukset 

sekä lähettimet eli instrumentoinnin vuosittain. Alma-kunnossapitojärjestelmään on luotu 

ennakkohuolto-ohjelmat mittausten toiminnan tarkastamiseen vuosittain. (Alma, 2021.) 

 

3.4 Naistenlahti 3 -projektin uusinnan piiriin kuuluvat laitteet 

Höyryturbiinin ja sen apulaitteiden osalta Naistenlahti 3 -projekti tulee uusimaan alkuperäi-

set toimilaitteet, instrumentoinnit, kenttäkotelot ja kaapelit. Näiden lisäksi projekti tulee uu-

simaan höyryturbiinin päälauhdepumput sekä korkeapaine-esilämmittimen lauhdepumput 

kahdella taajuusmuuntajakäyttöisellä sadan prosentin pumpulla. Projekti rakentaa voimalai-

tokselle myös suljetun jäähdytysvesikierron, jonne tullaan kytkemään nykyiset höyryturbii-

nin generaattorin ja apulaitteiden lämmönvaihtimet. Uusintalaajuuden ulkopuolella jää itse 

höyryturbiini, generaattori, apulaitteet, säiliöt sekä putkistot. (Naistenlahti 3, 2020.) 

 

3.5 Höyryturbiinin ja apulaitteiden käytettävyysriskit 

LV1- ja LV2-kaukolämpöputkitusuusinta olisi varmasti hyvä ajoittaa vuosille 2030 ja 2031. 

Kunnossapitohistoria osoitti, että vuoto-ongelmia alkoi ilmetä vaihtimissa noin 25 käyttö-

vuoden jälkeen. Päälämmönvaihtimille tehdyissä iiristarkastuksissa ei ollut havaittu yli 50 

%:n poikkeamia seinämän vahvuuksissa pistokokeissa, mutta on hyvä huomata, että vaihti-

men putkivahvuus on vain 2 mm. 

 

Korkeapaine-esilämmitin 2 on selkeä käytettävyysriski laitoksella. Viimeisen kolmen vuo-

den aikana on korkeapaine-esilämmitin 2:ssa ollut kaksi erillistä vuotoa, joista kummassakin 

vuorokorjauksessa on tulpattu neljä vuotavaa putkea. Korkeapaine-esilämmittimen putki-

vaihtimen rakenne on sen kaltainen, että putkiston ohentumista ei kyetä mittaamaan NDT- 
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menetelmillä kuin uloimmista putkista. Täten ennakoivaa kunnonvalvontaa lämmönvaihti-

men osalta on mahdotonta tehdä. Korkeapaine-esilämmitin 2:en lämmönvaihtimen putkitus 

olisi suositeltavaa tehdä lähivuosina. 

 

Voiteluöljysäiliö ja sen lämmönvaihtimet ovat alkuperäiset. Voiteluöljysäiliön pohja on pai-

kattu vuodon takia vuonna 2017 ja voiteluöljypumppujen varaosasaatavuus on haastavaa. 

Varmasti höyryturbiinin käytettävyyden kannalta olisi järkevää uusia voiteluöljysäiliö, voi-

teluöljypumput, kohotusöljypumput ja voiteluöljyn lämmönvaihtimet. Samassa yhteydessä 

olisi hyvä uusia myös hätäöljypumpun imusäiliö, jonka pohja on kertaalleen uusittu. Uu-

dessa voiteluöljyjärjestelmässä olisi hyvä huomioida myös nykyaikainen sivuvirtasuodatus. 

Alkuperäinen säiliö ja putkisto ovat terästä, mutta on varmasti hyvä pohtia, olisiko ruostu-

maton teräs parempi vaihtoehto säiliöille, jolloin epäpuhtauksien määrä varmasti öljyssä vä-

henisi. Voiteluöljyputkistossa ruostumaton teräs voi olla haasteellinen materiaali höyrytur-

biinilla, koska sen hitsaussaumat murtuvat helposti, jos höyryturbiini aiheuttaa värähtelyä 

voiteluöljyputkistoon. 

 

Vuotohöyrylauhduttimien lauhdepumput ovat alkuperäiset. Lauhdepumput olisivat hyvä uu-

sia taajuusmuuntajakäyttöisiksi ja parantaa samalla lauhteen pumppauksen säätöä. Nykyi-

sellään lauhdepumppu toimii sykleissä ja rasittaa pumpun sekä sähkömoottorin toimintaa. 

 

Voimalaitoksen vesityksiä tutkiessani havaitsin, että tuorehöyryn siivilöiltä lähtevä vesitys-

linja on painunut alaspäin suorilta osuuksilta ja lauhde ei pääse tyhjenemään halutulla tavalla 

vesityksen kautta. Vesityksen putkien kannakointi oli myös puutteellisen näköinen. Vesitys-

linja olisi hyvä uusia niin, että lauhdelinja olisi kaadolla koko matkan vesitysventtiilille asti. 

Höyryturbiinin väliottojen välillä on lauhteenpoistimet, jotka ovat kauttaaltaan alkuperäiset 

ja toimintakunto on epävarmaa. Nämä kaikki väliottojen 1–5 väliset lauhteenpoistimet oli-

sivat hyvä myös uusia lähitulevaisuudessa. 
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4 HÖYRYTURBIININ TERMODYNAAMINEN TARKASTELU 

 

4.1 Vastapainehöyryturbiinin teoriaa 

Vastapainehöyryturbiinit ovat yleisesti käytössä sähköä ja kaukolämpöä tuottavissa voima-

laitoksissa Suomessa. Kaukolämmönkulutus määrittää usein vastapainehöyryturbiinin tuo-

tantokäyttöä. Tuorehöyryn virtaus läpi höyryturbiinin perustuu tuorehöyryn ja lauhduttimen 

väliseen paine-eroon. Tuorehöyry virtaa ja paisuu höyryturbiinin läpi matalampaan painee-

seen. Vastapainehöyryturbiinista höyry poistuu turbiinista ylipaineisena. Höyryturbiinissa 

tuorehöyryn entalpia muunnetaan (lämpöputous) virtausenergiaksi, joka muuntuu höyrytur-

biinin siivistössä akselia pyörittäväksi mekaaniseksi energiaksi. Höyryturbiinia suunnitel-

lessa tulee huomioida sisäiset häviöt ja ulkoiset häviöt, jotka vaikuttavat merkittävästi höy-

ryturbiinin hyötysuhteeseen. Sisäisiä häviöitä ovat höyrynvirtaukseen liittyviä esimerkiksi 

suutin-, siivistö- ja vuotohäviöitä. Ulkoisia häviöitä ovat laakeri- ja tiivistekitka, lämpöhä-

viöt säteilemällä sekä tiivistehöyry vuoto höyryturbiinin akselilta. (Lajunen M., 1978) 

 

Vastapaineen muutokset lauhduttimessa vaikuttavat merkittävästi vastapainehöyryturbiinin 

sähköntuotannon hyötysuhteeseen, jopa enemmän kuin tuorehöyryn paineen muutokset. 

Höyryturbiinin terminen hyötysuhde tarkoittaa kuinka hyvin saadaan tuorehöyryn energia-

sisältö sidottua mekaaniseksi energiaksi höyryturbiinissa. Terminen hyötysuhde on sitä pa-

rempi mitä suurempi paine ja lämpötila tuorehöyryllä on (materiaalien kesto rajoittaa liian 

korkeita tuorehöyryn lämpöä) sekä mitä pienempi vastapaine on. Lajunen mainitsee kirjas-

saan höyry- ja kaasuturbiinit 1978, että höyryn loppukosteus (kosteahöyry) saisi olla 12–13 

prosenttia maksimissaan. Liian suuri kosteus osuus höyryturbiinin matalapaineosassa voi 

aiheuttaa voimakasta vesikorroosiota sekä aiheuttaa ”vesijarrutusta”, jolloin höyryturbiinin 

sisäinen hyötysuhde laskee.  (Lajunen M., 1978) 

  



25 

 

 Höyryturbiinin matalapaineosa ja kosteahöyry 

Voimalaitoksissa tuorehöyry on pääsääntöisesti tulistettua ennen höyryturbiinia. Tuorehöyry 

paisuu höyryturbiinin läpi matalapaineosaan, jonka kautta se virtaa lauhduttimeen. Matala-

paineosassa höyry toimii melko usein kostealla alueella alle kylläisen höyryn raja-arvon. 

Höyryn ollessa erittäin kostealla alueella voi muodostua vesipisaroita, jotka aiheuttavat höy-

ryturbiinin siipien eroosiota ja korroosiota. Kuvassa 12 on esitetty höyryn muodonmuutos 

vesipisaroiksi kostealla höyryn alueella. (Tanuma, 2017 s.165) 

 

 

Kuva 12. Höyryturbiinin kylläisen höyryn rajan alapuolella kosteassa tilassa tapahtuva kos-

teuden tiivistyminen vesipisaroiksi. (Tanuma, 2017 s.167) 

 

Alijäähtymisen maksimi pistettä kutsutaan Wilsonin pisteeksi, jota voidaan kuvata Wilsonin 

suoralla h,s-kuvaajassa ja se sijaitsee kylläisen höyryn rajan alapuolella. Wilsonin pisteessä 

höyryn sekaan alkaa muodostua vesimolekyylejä (pisaroita). Höyryturbiinin matalapaine 
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osan suunnittelussa tulee ottaa huomioon nimellinen käyttöolosuhde, mutta myös huomioida 

höyryn nopeudet matalammissa toimintapisteissä, jossa höyryturbiini toimii pienemmillä 

tuorehöyryn määrillä. Matala tuorehöyryn virtausmäärä voi aiheuttaa matalapaineosassa 

höyryn pyörteilyä siiven kärjessä ja tyvessä kuten kuvassa 13 on esitetty. (Tanuma, 2017 

s.167; Leyzerovich, 2021 s.146) 

 

 

  

Kuva 13. Höyryn pyörteilyä kahdessa viimeisessä siivessä matalapaineosassa 

(14 %) tilavuushöyryn virtausmäärällä. (Leyzerovich, 2021 s.147) 

 

 Vastapainehöyryturbiinin lauhduttimen toiminta 

Lauhduttimen tarkoituksena on lauhduttaa höyryturbiinista poistuva kosteahöyry lauhteeksi 

jäähdyttävän väliaineen avulla. Höyryn lauhtuessa sen ominaistilavuus laskee murto-osaan 

kaasumaisesta muodostaan. Tästä aiheutuu alipaineen syntyminen lauhduttimeen. Tyhjö 

kyetään pitämään lauhduttimessa poistamalla nesteytymättömät kaasut kuten ilma ja happi. 

Kaasut poistetaan erityyppisillä ejektoreilla lauhduttimista. (Lajunen M., 1978). Lauhdutti-

men paineeseen vaikuttaa merkittävästi tulevan jäähdyttävän nesteen lämpötila, joka esimer-

kiksi kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla on muuttuva vuodenaikojen mukaan. 
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Lauhduttimet ovat usein varustettu tyhjönmurtajilla, joiden tehtävä on päästää ulkoilman-

paine lauhduttimeen ja höyryturbiinin matalapaineosaan. Ulkoilmanpaine jarruttaa höyrytur-

biinin kierrosnopeutta ja auttaa pysäyttämään roottorin nopeammin. (Lajunen M., 1978) 

 

4.2 Höyryvoimalaitoksen Rankine-kierto 

Höyryvoimalaitoksen keskeisenä prosessilaitteena toimii lämpökone eli höyryturbiini. Höy-

ryturbiinin läpi virtaava fluidi, joka yleisesti on höyry, saa aikaan höyryturbiinin mekaanisen 

pyörimisliikkeen. Voimalaitoksessa höyryturbiinin toiminta perustuu kahden eri lämmön-

siirron väliseen paine- ja lämpötilaeroon. Termodynaamisesti tarkasteltuna veden olomuoto, 

lämpötila ja paine muuttuvat prosessin aikana ja tätä kokonaiskiertoa kuvataan Rankine-

kierrolla. Kuvassa 14 on esitetty ideaalinen eli ihanteellinen Rankine-kierto höyryvoimalai-

toksessa, joka on teoreettinen. Rankine-kierto muodostuu neljästä eri prosessista seuraavasti 

alkaen kuvan 12 numeroinnista 1; 

 

1–2: Syöttövesipumppu pumppaa lauhduttimelta tulevan kylläisen veden korkeampaan pai-

neeseen ennen kattilaa. Pumppaus on isentrooppinen eli entropia säilyy samana (S1=S2). 

 

2–3: Korkeapaineinen vesi virtaa kattilaan vakiopaineessa, jossa sitä lämmitetään ulkoisella 

lämmönlähteellä. Kattilassa vesi höyrystyy ja se tulee ulos kattilasta kylläisessä höyryn ti-

lassa kohdassa 3. 

 

3–4: Höyryturbiinin läpi virtaava höyry turpoaa eli laajenee läpi höyryturbiinin. Höyryn läm-

pötila ja paine laskevat läpivirtauksen aikana. Höyry laajenee turbiinissa isentrooppisesti 

(S3=S4). Turbiinin takaosassa pisteessä 4 virtaus on kosteaa höyryä virratessaan lauhdutti-

meen. 

 

4–1: Lauhduttimessa vakiopaineinen vesihöyry muuttaa olomuotoaan kylläiseksi nesteeksi 

jäähdyttävän väliaineen ansioista. (Kern J, 2017 s. 193.) 
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Kuva 14. Ideaalinen Rankine-kiero prosessissa ja T,s – diagrammissa. (Kern J, 2017 s. 193.) 

 

Terminen hyötysuhde (η) voidaan Rankine-kierrossa määrittää kaavalla 4.1 seuraavasti: 

(Kern J, 2017 s. 194.) 

 

WNET

QH
      (4.1) 

jossa, 

 

η  = terminen hyötysuhde, % 

WNET  = turbiinilla tehty nettotyö, J/s 

QH = Rankine-kiertoon tuotu lämpömäärä, J/s 

 

Edellä esitetty Rankine-kierto on teoreettinen ja todellisuudessa kierron fluidin paine sekä 

lämpötila eivät toimi ideaalisesti voimalaitoksen prosessissa. Virtausvastus putkistossa ja 

lämpöhäviöt prosessissa vaikuttavat fluidin paineeseen ja lämpötilaan eri prosessin osissa. 

Höyryturbiinin ja syöttövesipumpun toiminta ei todellisuudessa ole isentrooppista vaan en-

tropia näissä pisteissä kasvaa. Tämän voi todeta tämän työn 4.1.2-kohdassa, jossa olen tut-

kinut Naistenlahti 2 -voimalaitoksen Rankine-kiertoa T,s – tasossa. 
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Höyryturbiiniin tuleva höyry myös yleisesti tulistetaan voimalaitoksien kattilassa, koska tur-

biinin siipiin ei haluta veden aiheuttamia iskuja höyryvirtauksen mukana lämmön ja paineen 

laskiessa. Kuvassa 14 kattilasta tuleva höyry on kylläisessä tilassa, jolloin vesipisaroiden 

muodostuminen höyryturbiinissa virtaavassa höyryssä on riski. Tulistuksessa höyryn läm-

pötilaa nostetaan niin, ettei höyry ole lähellä kylläisen höyryn rajaa. Höyryn lämpötilan nos-

toa rajoittaa kattilassa materiaalien lämpötilankesto-ominaisuudet. Kuvassa 15 on kuvattuna 

Rankine-kierto kattilan tulistuksen osallistuessa kiertoon. (Kern J, 2017 s. 194.) 

 

 

 

Kuva 15. Rankine-kierto fluidin tulistuksella. (Kern J, 2017 s. 194.) 

 

 Regeneratiivinen Rankine-kierto 

Regeneratiivinen Rankine-kierto tarkoittaa prosessikiertoa, jossa höyryturbiinin väliotoista 

tai väliotosta käytetään prosessihöyryä lauhteen ja/tai syöttöveden esilämmittämiseen. Höy-

ryvoimalaitoksissa höyryturbiineilla tämä on yleisesti käytössä oleva prosessi. Lauhteen ja 

syöttöveden esilämmittäminen vähentää käytettävän polttoaineen tarvetta kattilassa ja pa-

rantaa näin ollen laitoksen rakennussuhdetta. Kuvassa 16 on esitetty regeneratiivinen Ran-

kine-kierto. (Kern, J, 2017 s. 195.) 
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Kuva 16. Regeneratiivinen Rankine-kierto. (Kern J, 2017 s. 195.) 

 

 Naistenlahti 2 -voimalaitoksen todellinen Rankine-kierto 

Naistenlahti 2 -yksikön prosessikierto on piirrettynä Rankine-kierron mukaisesti kuvassa 17. 

Kytkentä on regeneratiivinen eli höyryturbiinin väliottohöyryä käytetään lauhteen, syöttö-

veden ja syöttövesisäiliön lämmitykseen. Korkeapaine- ja matalapaine-esilämmittimet ovat 

suljettuja kiertoja eli väliaineet eivät sekoitu keskenään ja painetasot voivat olla toisistaan 

riippumattomia. Syöttövesisäiliön kaasunpoisto ja pintahöyry on avoin kierto, jossa väliot-

tohöyry paisuu ja sekoittuu lauhtuen osittain syöttöveteen lämmittäen samalla sitä. 

 

Tutkin työssäni Naistenlahti 2 -voimalaitoksen Rankine-kierron todellista mallia laitoksen 

maksimi- ja minimisähkötehotuotannossa. Täyden sähkötehon ajossa korkeapaine esiläm-

mitin 1 on ollut pois käytöstä ja sen vaikutus tarkastelussa on jätetty pois. Minimisähköte-

hoajossa molemmat korkeapaine-esilämmittimet 1 ja 2 olivat pois käytöstä, koska niiden 

lauhteen pumppaus on aiheuttanut käytettävyysriskiä. Minimisähköteho laitoksella korkea-

paine-esilämmittimet käytössä on ollut normaalisti 30 MW. Tarkastelua varten kuitenkin 

ajettiin keväällä 2021 testiajo ilman korkeapaine-esilämmittimiä sähkötehon ollessa 18 MW, 

jotta nähtäisiin, miten höyryturbiini käyttäytyy pienellä höyryvirtauksella ja sähköteholla. 

Rankine-kierron tarkastelussa käytin maksimipisteenä 57 MW sähkötehoa ja minimisähkö-

tehoa 18 MW. Työssäni vertasin näiden kahden prosessitilan suhdetta toisiinsa ja Rankine-

kierron lämpötila ja entropiakuvaaja on esitetty kuvissa 17 ja 18. Liitteessä 2 on tarkemmin 

kuvattu ja taulukoitu automaatiojärjestelmästä saatu prosessidata, josta T,s-kuvaaja on tehty. 

Käytin X Steam Tables – ohjelmaa määrittääkseni entropia-arvot prosessin eri pisteissä. 
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Ohjelman käytössä tulee huomioida, että painetieto ilmoitetaan absoluuttisena paineena ja 

laitoksen prosessista saadut paineenmittaustiedot ovat normaalista ilmanpainetasosta mittaa-

via, joten prosessiarvoihin huomioidaan absoluuttinen paineen mittaustieto. Määrittelyssä 

tulee myös huomioida, että höyryturbiinin väliottojen 4 ja 5 sekä takapään fluidi eivät ole 

enää tulistettua höyryä vaan kosteaa höyryä. Höyryturbiinin manuaalissa on ilmoitettu vä-

liottojen 4 ja 5 sekä takapään laipasta mitattu kosteussuhde normaalissa ajotilanteessa, jotka 

ovat: väliotto 4 x=0,985, väliotto 5 x=0.936 ja takapää x=0,917 (VEB,1976). Entropiamää-

rityksessä huomioin edellä mainitut kosteudet normaalin täyden sähkötehon ajotilanteessa. 

Minimi sähköteholla höyryturbiinin hyötysuhde laskee, jolloin todennäköisesti höyryturbii-

nin takapään kosteusarvot nousevat. Työssä olen käyttänyt minimi sähkötehossa oletuksena 

normaali kosteussuhdearvoja, koska tarkkoja arvoja ei ollut saatavilla. 

 

 

Kuva 17. Naistenlahti 2 -yksikön Rankine-kierron prosessikytkentä. 
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Kuva 18. Naistenlahti 2 Rankine-kierto kuvattuna höyryturbiinin sähköteholla 57 MW. 

 

Kuvassa 18 on esitetty Naistenlahti 2 -voimalaitoksen Rankine-kierto laitoksen täyden säh-

kötehon ajotilanteessa. Tuorehöyryn määrä höyryturbiinille oli 70 kg/s ja sähköteho 57 MW. 

Kuvaajasta puuttuu piste seitsemän, koska korkeapaine-esilämmitin 1 ei ole ollut käytössä 

ja syöttöveden entropia ei muutu, vaikka syöttövesivirtaus kulkee vaihtimen läpi. Kuvaajasta 

on havaittavissa, miksi esilämmittimiä käytetään useissa voimalaitoksissa parantamaan ra-

kennussuhdetta. Syöttövesi saadaan esilämmitettyä korkeampaan lämpötilaan ennen katti-

laa, jolloin kattilan polttoainetehoa ei tarvita niin paljoa veden esilämmittämiseen kuin ilman 

esilämmitystä. Naistenlahti 2 -voimalaitoksella korkeapaine-esilämmitin 1 on jätetty pois 

toistaiseksi ajosta, koska laitoksen kaukolämmön tuotantoa saadaan polttoainemäärää nos-

tamalla kasvatettua. Esilämmittimet on rakennettu täyttä sähköntuotantoa silmällä pitäen, 

jolloin polttoaineen minimointi on järkevää. Sähköpörssin hinnat kuitenkin ohjaavat kannat-

tavuutta voimalaitoksella ja nykyään ei täysi sähköntuotanto ole CHP-laitoksilla kannattavaa 

ympäri vuoden. 
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Kuva 18 on samansuuntainen kuin ihanteellinen Rankine-kierto tulistuksella aiemmin tar-

kasteltuna kuvassa 15. Todellisuudessa höyryturbiinin paisunta tapahtuu loivasti kuvaajassa 

laskevana, koska höyryturbiinin sisällä todellisuudessa tapahtuu lämpö- ja virtaushäviöitä. 

Saavutettuaan pisteen yhdeksän jälkeen höyryturbiinin tulistettu höyry paisuu tasaisesti 

kohti pistettä kymmenen. Väliotossa 3 on tarkastelu kohdassa: paine 6 bar ja lämpötila 265 

°C. Höyryturbiinin väliottojen paineet näyttäisivät olevan oikealla tasolla verratessa täyden- 

ja minimisähkötehon ajoa. Lämpötilan noustessa entropia kasvaa ja paineen laskiessa entro-

pia pienenee. Näyttää siltä, että korkeapainepään tiivistehöyryä pääsee vuotamaan väliottoon 

3, joka nostaa höyryn lämpötilaa liian suureksi ja kuvan 18 höyryturbiinin höyryn paisunta 

kuvassa näyttää epärealistiselta pisteen 13 osalta. Tarkastelu hetkellä lämpötila väliotossa 3 

tulisi olla noin 190 °C, jotta paisunta tapahtuisi tasaisesti kohti koneen takaosaa. Näyttäisi 

siltä, että väliotossa vallitsee liian korkea lämpötila höyryturbiinista väliottoon 3 tulevaan 

höyryn lämpötilaan. Välioton 3 höyryä otetaan yli 30 MW sähkötehon yläpuolella suoraan 

tiivistehöyryksi. Tiivistehöyryn tehtävä on tiivistää höyryturbiinin akselien läpivientiä höy-

ryturbiinikuoren päissä. Höyryturbiinin korkeapainepäässä vallitsee suurempi höyryn läm-

pötila kuin väliotto 1 eli suurempi kuin 368 °C. Tämä kuuma vuotohöyry sekoittuu osittain 

tiivistehöyryyn vuotona ja ajautuu väliottoon 3, vaikka vuotohöyrylauhdutin tekee imua tii-

vistehöyryjärjestelmään. Välioton 3 korkea lämpötila ei voi syntyä kulutuskohteista vä-

liotossa 3 kuten 3bar-aputukki tai syöttövesisäiliön pintahöyry, jotka ovat alle 240 °C. Ilmiö 

voisi selittyä sillä, että väliotossa ei ole tarpeeksi virtausta ja höyryturbiini todennäköisesti 

imee kuumaa tiivistehöyryä osittain höyryturbiiniin sisään. Tämä selittäisi osaltaan, miksi 

väliotossa 3 piste 14 kuvassa 18 entropia jää liian korkeaksi. Kuvassa 19 on nähtävissä, että 

välioton 3 höyrynpaine seuraa höyryturbiinin sähkötehoa järkevän oloisesti. Höyryn lämpö-

tilan muutokset väliotossa 3 kuvan 19 perusteella ovat tasoltaan liian korkeita tullakseen 

vain höyryturbiinin paisuntahöyrystä väliottoon 3. Sähkötehoa laskiessa välioton lämpötilan 

tulisi myös laskea eikä nousta, kuten kuvassa 19. Korkea lämpötila voi muodostua vain kor-

keapainepään vuotohöyryn vaikutuksesta väliottoon 3. 
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Kuva 19. Höyryturbiinin väliotto 3 lämpötilan ja paineen muutokset ajossa keväällä 2021. 

(DNA, 2021) 

 

 

Voimalaitoksella väliotto 3 -sulkuventtiiliä pidetään lähes kokonaan kiinni linjassa, koska 

sen avaaminen aiheuttaa ongelmia höyryturbiinin suhteellisen venymän kanssa. Toisin sa-

noen kulutusta on kuristettu, jotta edellä kuvattu ilmiö ei kasvaisi. Ongelman syntymeka-

nismi aiheutuu liian korkeasta höyryn lämpötilasta väliotossa 3, joka vääristää höyryturbii-

nin roottorin ja kuoren lämpötilaprofiilia. Lämpötilan muutos aiheuttaa koneen suhteellista 

venymää eli eroarvoa kuoren ja roottorin lämpötilaprofiilissa. Naistenlahti 3 -käyttöönotossa 

ja tuotantokäytössä ilmiö on otettava huomioon höyryturbiinilla ja pyrittävä hallitsemaan 

väliotossa 3 vallitsevaa lämpötilaa paremmin. Höyryturbiinin viimeisissä väliotoissa näyt-

täisi höyryn paisuminen järkevän oloiselta ja väliottohöyryn lämpöä siirretään päälauhtee-

seen matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n kautta. Huomioitavaa on, että pisteet 12, 11 ja 10 

fluidi on kosteaa höyryä. 
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Kuva 20. Naistenlahti 2 Rankine-kierto kuvattuna höyryturbiinin sähköteholla 18 MW. 

 

Kuvassa 20 on esitetty Naistenlahti 2 -voimalaitoksen Rankine-kierto sähköteholla 18 MW. 

Koeajo tehtiin keväällä 2021 ja vielä pienempi sähkötehon ajo olisi vaatinut päälauhteen 

pumppauksen parempaa säätöä. Kuvaajaa verratessa täyden sähkötehon tilanteeseen voidaan 

havaita, että korkeapaine-esilämmittimien vaikutus on merkittävä syöttöveden esilämmityk-

sen kannalta. Kattila oli höyryturbiinin minimisähkötehotestissä pienellä polttoaineteholla. 

Väliotto 3:ssa on havaittavissa sama liian korkea höyryn lämpötila kuin täyden sähkötehon-

kin ajossa. Höyryturbiinille tiivistehöyry tässä tilanteessa tulee 9bar-aputukilta väliotto 3 

höyrynpaineen ollessa liian alhainen. Testitilanteessa tuorehöyryn määrä höyryturbiinille oli 

21 kg/s ja sähköteho 18 MW. Kuvaajasta on nähtävissä, että lämpötilatasot väliotoissa muut-

tuvat matalammaksi lämpötilatasoiltaan höyryturbiinin ollessa pienemmällä sähköteholla. 

Höyryn energiaa kuluu pienemmällä höytyturbiinin teholla enemmän korkeapaineosassa, 

jolloin paine ja lämpötila ovat matalampia väliotoissa. Voidaankin todeta, että pienempi höy-

rymäärä laskee lämpötilatasoja ja painetta höyryturbiinin väliotoissa, mutta ei aiheuta mer-

kittäviä poikkeamia termodynaamisesti tarkasteltuna. Kuvan 20 perusteella voidaan todeta, 

ettei höyryturbiinin takapäässä tapahdu enää paisuntaa juurikaan pisteiden 11 ja 10 välillä. 

Näiden pisteiden välissä ei tuoteta enää tehoa höyryturbiinille. 
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Minimisähkötehotestissä ei ollut käytössä korkeapaine-esilämmittimiä. Naistenlahti 3 -pro-

jekti uusii korkeapaine-esilämmittimien lauhdepumput, jolloin lämmönvaihtimien käyttö 

pienelläkin sähköteholla on mahdollista. Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa pyritään saamaan 

säädettävyyttä höyryturbiinille ja kuvasta 20 voisi tehdä havainnon, että lauhteen ja syöttö-

veden esilämmitys laskee suhteessa höyryturbiinin sähkötehon laskiessa. Mikäli kattila on 

täydessä polttoainetehossa ja höyryä ajetaan osittain reduktion kautta kaukolämmöksi, las-

kee syöttöveden esilämmitysteho, jolloin kattila tarvitsee lisää polttoainetta suhteessa siihen, 

että höyryturbiini olisi täydellä sähköteholla. Kattila tuottaa tällöin vähemmän tuorehöyryä, 

mikäli se ei pysty lisäämään tarvittavaa polttoainetehon tarvetta.  

 

4.3 Höyryturbiinin väliottojen höyryn virtausmäärien tarkastelu mak-

simi- ja minimisähköteholla 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin väliottohöyryä käytetään syöttöveden, syöttövesisäiliön ja 

lauhteen lämmittämiseen. Tarkastelen työssäni höyryturbiinin väliottojen höyrymääriä ja 

niiden suhdetta maksimi- ja minimisähkötehotasolla. Höyrymäärän väliotoissa pystyy mää-

rittämään lämmönvaihtimien tehojen avulla. Naistenlahti 2 -automaatiojärjestelmästä saa-

dun fluidien lämpötila- ja painetietojen avulla pystyi laskemaan korkeapaine- ja matalapai-

nelämmönvaihtimien tehot sekä päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n tehot. Höyryturbiinin vä-

liotoissa ei ole virtausmittauksia, mutta lauhteiden virtausmittauksista pystyi hieman peilaa-

maan lauhteen kokonaismäärää höyryturbiinilla. Aloitin työn määrittelemällä Naistenlahti 2 

-prosessikytkentäkuvauksen laskentaa varten, joka on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Naistenlahti 2 -voimalaitoksen prosessikytkentä. 

 

Väliottojen höyryn massavirta laskenta aloitetaan lämmönvaihtimien tehon laskennasta. Esi-

merkissä esittelen päälämmönvaihdin 1:n tehon laskennan, jota voi soveltaa muihinkin pro-

sessin lämmönvaihtimiin. Lämmönvaihtimen teho saadaan laskettua lämmönsiirtimen läpi 

virtaavien fluidien avulla kaavalla 4.2 seuraavasti. (Huhtinen, M. et al., 2004 s. 333.) 

 

 

ΦLV1=�̇�21 * (h22 - h21)     (4.2) 

jossa, 

 

ΦLV1  = Päälämmönvaihdin 1 teho, kW 

�̇�21  = Kaukolämmön massavirta, kg/s 

h22  = Kaukolämmön entalpia LV1 jälkeen, kJ/kg 

h23  = Kaukolämmön entalpia LV1 ennen, kJ/kg 
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Päälämmönvaihtimen tehon avulla voidaan laskea höyryturbiinin takapään höyrymäärä läm-

mönvaihtimeen kaavalla 4.3 seuraavasti. (Huhtinen, M. et al., 2004 s. 333.) 

 

ΦLV1 = �̇�10 * (h10 - h1)     (4.3) 

 

= > �̇�10 = 
ΦLV1

(h10 - h1)
 

jossa, 

 

�̇�10  = Höyryturbiinin takapään massavirta, kg/s 

h10  = Höyryn entalpia ennen LV1, kJ/kg 

h1  = Lauhteen entalpia LV1 jälkeen, kJ/kg 

 

 

Liitteessä 3 olen laskenut edellä esitetyllä tavalla väliottojen 1, 2, 4, 5 ja takapäähöyryn vir-

tausmäärät. 

 

Väliotto 3 höyryn virtausmäärä syöttövesisäiliön kaasunpoistimeen ja pintahöyryksi saadaan 

laskettua energia- ja ainetaseen avulla. Syöttövesisäiliöön menevät massavirrat ovat energia- 

ja ainetaseeltaan yhtä suuret ulostulevan massavirran kanssa. Laskenta voidaan tehdä kaa-

valla 4.4 seuraavasti. (Huhtinen, M. et al., 2004 s. 333.) 

 

�̇�3 * h3 + �̇�17 * h17 + �̇�13 * h13 = �̇�4 * h4 (energiatase)  

�̇�4 = �̇�3 + �̇�17 + �̇�13    (ainetase) (4.4) 

jossa, 

 

�̇�  = massavirta (kuvan x kohdissa prosessia), kg/s 

h  = entalpia (kuvan x kohdissa prosessia), kJ/kg 

 

 = > �̇�3 * h3 + �̇�17 * h17 + �̇�13 * h13 = �̇�3 * h4 + �̇�17 * h4 + �̇�13 + h4 

 = > �̇�13 * (h13 - h4) = �̇�3 * (h4 - h3) + �̇�17 * (h4-h17) 
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 = > �̇�13 =  
̇ 3 * (h4 - h3) + ̇ 17 * (h4-h17)

(h13 - h4)
 

 

Taulukossa 1 on esitetty laskemani höyryn virtausmäärät höyryturbiinilta lämmönvaihtimiin 

ja syöttövesisäiliöön. Vertailu on tehty sähköteho tasolla 58 MW ja 18 MW. Taulukossa on 

merkitty vertailun vuoksi höyryturbiinin tuorehöyryn ja päälauhteen virtausmäärät, johon 

saatuja tuloksia on peilattu. 

 

 

Taulukko 1. Höyryturbiinin höyryvirtauksen jakautuminen eri kulutuspisteisiin. 

(DNA, 2021) 

 

Täydessä sähkötehossa 58 MW höyryturbiinin tulohöyrymäärä oli virtausmittauksen mu-

kaan 70 kg/s. Laskemieni höyryn virtausmäärien yhteenlaskettu summa jäi noin pari kiloa 

tuosta mittauksen kokonaismäärästä. Virtausmäärän eroa selittänee höyryturbiinin vuodot, 

ilmanimujärjestelmä sekä väliotto 3 tiivistehöyryn kulutus, joiden höyrykulutus ei näy las-

kemissani tuloksissa.  Väliotto 3 höyryn virtauksesta osa muodostuu 3-bar aputukilta, joka 

selittänee eroa mittauksen ja laskennan välillä. Laskemani väliotto 3:n höyrynmäärä on se, 

jonka energia sitoutuu veteen energiana syöttövesisäilössä. Syöttövesisäiliön höyrystä osa 

poistuu ulospuhalluksena katolle.  

 

Välioton 1 korkeapaine-esilämmitin oli pois käytöstä täydellä sähköteholla ja minimi säh-

köteholla välioton 1 ja 2 korkeapaine-esilämmittimet olivat pois käytöstä. Höyrymäärän vir-

taus ohjautuu täten hieman enemmän loppuihin väliottoihin höyryturbiinissa, jolloin höyryn 

energiaa ohjautuu suhteessa enemmän lauhteeseen ja kaukolämpöön. Virtausmääriä verra-

tessa voi nähdä, että sähkötehon pienentyessä höyrymäärä kaikissa väliotoissa laskee melko 

lailla samassa suhteessa väliottojen kesken. Poikkeuksen tekee minimisähkötehossa 
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höyryturbiinin takapää, jossa väliotto 5:n päälämmönvaihdin 2 vie suurimman osan höyry-

virtauksesta ennen takapään päälämmönvaihdin 1:tä. On kuitenkin luontevaa, että vasta-

paine höyryturbiinissa höyry ohjautuu imuvaikutuksesta helpointa reittiä ensimmäisenä ole-

vaan väliotto 5:n päälämmönvaihtimeen 2. Lämpötehot putoavat lämmönvaihtimissa suh-

teessa, kun sähkötehoa höyryturbiinilla lasketaan. Kuvassa 22 on esitetty höyrymäärien suh-

detta höyryturbiinilla täydellä sähköteholla verrattuna minimisähkötehoon. 

 

 

Kuva 22. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin höyryn jakautuminen väliotoissa. 

 

Minimisähköteholla päälauhteen virtausmittauksen ja lasketun päälauhteen virtausmäärän 

välille muodostui noin 4 kg/s ero. Laskennalla päälauhdemäärä nousi suuremmaksi kuin 

päälauhteen virtausmittaus automaatiojärjestelmässä osoitti. Näyttäisi siltä, että päälauhteen 

virtausmittaus näyttää liian pientä päälauhdemäärää höyryturbiinin pienellä sähköteholla. 

Mittausvirhettä tukee myös tulohöyryn määrä höyryturbiiniin, joka on 20 kg/s. Höyryvir-

tauksesta höyryturbiinissa vain väliotto 3:n höyry syöttövesisäiliöön menee ohi päälauhde-

mittauksen, jonne muu höyryvirtaus päätyy. Minimisähköteholla tiivistehöyry höyryturbii-

nille tulee 9bar-aputukilta, koska välioton 3 painetaso on liian alhainen ja tällöin se ei aiheuta 
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Väliotto 1 höyrymäärä, kg/s

Väliotto 2 höyrymäärä, kg/s

Väliotto 3 höyrymäärä, kg/s

Väliotto 4 höyrymäärä, kg/s

Väliotto 5 höyrymäärä, kg/s

Takapää höyrymäärä, kg/s

Päälauhde, kg/s

Naistenlahti 2 höyryturbiinin höyryn virtausmäärän 
jakaantumisen vertailu sähköteholla 18 MW ja 57 MW

Sähköteho 18 MW Sähköteho 57 MW
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höyrynkulutusta väliotosta 3. Minimisähköteholla ejektorin hukkaama höyrymäärä on var-

masti melko pientä, koska vaihtimissa on kykyä ottaa vastaan höyryvirtausta ja alipaine pää-

lämmönvaihtimissa on suuri. 

 

4.4 Höyryturbiinin isentrooppinen hyötysuhde 

Isentrooppinen hyötysuhde tarkoittaa höyryturbiinin tulohöyryn todellista paisuntaa jaettuna 

ideaalisella paisunnalla. Kuvassa 23 on osoitettu Naistenlahti 2 -höyryturbiinin todellinen 

paisunta ja ideaalinen paisunta h,s – diagrammissa. 

 

 

Kuva 23. Naistenlahti 2 -höyryturbiinin paisunta h,s – diagrammissa sähköteho 57 MW.  

(The Engineering ToolBox, 2021.) 
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Isentrooppinen hyötysuhde lasketaan kaavalla 4.5 seuraavasti. (Tiainen, 2019.) 

 

ηIS=
h9 - h10

 h9 - h10'
      (4.5) 

 

jossa, 

 

ηIS  = Höyryturbiinin isentrooppinen hyötysuhde, % 

h9  = Höyryn entalpia ennen höyryturbiinia, kJ/kg 

h10  = Höyryn entalpia turbiinin jälkeen, kJ/kg 

h10’  = Höyryn entalpia isentrooppisessa paisunnassa, kJ/kg 

 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin isentrooppinen hyötysuhde lasketaan seuraavasti: 

 

ηIS =
h9 - h10

 h9 - h10'
 

 

ηIS =
3419 kJ/kg - 2436 kJ/kg

 3419 kJ/kg - 2210 kJ/kg
 

 

ηIS ≈ 0,81 

 

 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin isentrooppinen hyötysuhde on 81 % 

 

Isentrooppinen hyötysuhde on edellisessä esimerkissä laskettu höyryturbiinin suunnittelu-

pisteessä. Jos höyryturbiinia ajaa alemmissa toimintapisteissä sen isentrooppinen hyöty-

suhde laskee.   
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4.5 Höyryturbiinin terminenteho ja mekaaninen hyötysuhde maksimi- ja 

minimisähköteholla 

Höyryturbiinin terminenteho saadaan laskettua höyryn massavirtojen avulla seuraavasti kaa-

valla 4.6. Laskukaavassa on käytetty alaindeksitietoja kuvasta 18. 

 

PTER = �̇�9 * (h9 - h15) + (�̇�9 - m15) * (h15 - h14) + (�̇�9 - �̇�15 - �̇�14) *  

                           (h14 - h13) + (�̇�9 - �̇�15 - �̇�14 - �̇�13) * (h13 - h12) +   

          (�̇�9 - �̇�15 - �̇�14 - �̇�13 - �̇�12) * (h12 - h11) + (�̇�9 - �̇�15 - �̇�14 - 

                            �̇�13 - �̇�12 - �̇�11) * (h11 - h10)     (4.6) 

 

jossa, 

 

PTER  = Höyryturbiinin akseliteho, kW 

�̇�  = Massavirta, kg/s 

h  = Entalpia, kJ/kg 

 

Höyryturbiinin mekaaninen hyötysuhde / generaattorin hyötysuhde saadaan laskettua termi-

sentehon avulla kaavalla 4.7 seuraavasti: 

 

ηMEK/GEN = 
PGEN

PAKS
     (4.7) 

jossa, 

 

ηMEK/GEN = Generaattorin hyötysuhde, % 

PGEN  = Generaattorin sähköteho, kW 

PAKS  = Höyryturbiinin akseliteho, kW 

 

 

Työn liitteessä 4 on laskettu höyryturbiinin terminenteho ja mekaaninen hyötysuhde / gene-

raattorin hyötysuhde täydellä sähköteholla 57 MW ja minimisähköteholla 18 MW. 
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Mekaaniseksi hyötysuhteeksi termisentehon kautta laskettuna saatiin täydessä sähkötehossa 

96 % ja minimisähkötehossa 93 %. Pienellä sähköteholla mekaaninen hyötysuhde siis hie-

man laskee, mutta ei merkittävästi. 

 

4.6 Naistenlahti 2 -prosessihyötysuhde sähköntuotannossa ja rakennus-

suhde höyryturbiinin maksimi- ja minimiteholla 

Ennen prosessihyötysuhteen määritystä sähköntuotannossa pitää olla selvillä kattilan poltto-

aineteho ja generaattorin tuottama nettosähköteho. 

 

Kattilan polttoainetehon laskemiseksi tarvitsee tietää kattilan höyryteho, joka lasketaan kaa-

valla 4.8 seuraavasti. (Huhtinen, M. et al., 2004 s. 334.) 

 

ΦKATT= �̇�9 * (h9 - h7)    (4.8) 

jossa, 

 

ΦKATT = Kattilan höyryteho, kW  

 

Kattilan polttoaine teho lasketaan kaavalla 4.9 seuraavasti. (Huhtinen, M. et al., 2004 s. 334.) 

 

ΦPA = 
ΦKATT

KATT
       (4.9) 

jossa, 

 

ΦPA = Kattilan polttoaineteho 

ηKATT = Kattilan hyötysuhde 

 
 

Generaattorin tuottama nettosähköteho saadaan laskettua, kun tiedetään generaattorin säh-

köteho ja syöttövesipumpun sähköteho. 
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Syöttövesipumpun sähköteho saadaan laskettua kaavalla 4.10 seuraavasti. 

(Huhtinen, M. et al., 2004 s. 334.) 

 

PSYVEP=
m5 * (h5 - h4)

ηSYVEP
    (4.10) 

jossa, 

 

PSYVEP = Syöttövesipumpun teho, kW 

ηSYVEP = Syöttövesipumpun hyötysuhde 

 

Voimalaitoksen nettosähköteho saadaan laskettua kaavalla 4.11 seuraavasti. 

(Huhtinen, M. et al., 2004 s. 335.) 

 

PNET = PGEN - PSYVEP     (4.11) 

jossa, 

 

PNET = Sähkön nettoteho, kW 

 

 

Prosessihyötysuhde sähköntuotannolle lasketaan kaavalla 4.12 seuraavasti. 

(Huhtinen, M. et al., 2004 s. 335.) 

 

ηPROS= 
PNET

ΦPA
      (4.12) 

jossa, 

 

ηPROS = Prosessihyötysuhde, %  
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Rakennussuhde saadaan laskettua kaavalla 4.13 seuraavasti. 

(Huhtinen, M. et al., 2004 s. 335.) 

 

R= 
PNET

ΦKL
      (4.13) 

jossa, 

 

R = Rakennussuhde 

ΦKL = Laitoksen kaukolämpöteho, kW 

 

Naistenlahti 2 -voimalaitoksen prosessihyötysuhde sähköntuotannossa ja rakennussuhde on 

laskettuna työn liitteessä 4. 

 

Naistenlahti 2 -voimalaitoksen prosessihyötysuhteeksi sähköntuotannossa saatiin maksimi- 

ja minimisähköteholla noin 29 %. Prosenttiluku tarkoittaa, että noin kolmasosa polttoaine-

tehosta muuttuu sähköenergiaksi voimalaitoksessa. 

 

Naistenlahti 2 -voimalaitoksen rakennussuhteeksi saatiin maksimisähköteholla 0,48 ja mini-

misähköteholla 0,41. Maksimisähköteholla korkeapaine-esilämmitin 1 ei ollut käytössä ja se 

vaikuttaa alentavasti rakennussuhteeseen. Minimisähkötehossa molemmat korkeapaine-esi-

lämmittimet olivat pois käytöstä ja se vaikuttaa tulokseen. Toki vaikutus on pienempi pie-

nemässä sähkötehossa. Rakennussuhde tarkastelee vain sähkön ja kaukolämmön tuotannon 

suhdetta höyryturbiinilla, ei koko voimalaitoksen prosessissa, jossa kaukolämpöä lisäksi 

tuotetaan erillään höyryturbiinista. Syöttöveden korkeapaine-esilämmittimet nostavat mer-

kittävästi rakennussuhdetta voimalaitoksella. Syöttöveden esilämmitys nostaa höyryn vir-

tausmäärää kattilasta ja suurempi höyrymäärä nostaa höyryturbiinin tuottaman sähkötehon 

määrää. Naistenlahti 2 -voimalaitos on suunniteltu 1970-luvulla sähköntuotantovoimalai-

tokseksi ja rakennussuhde on siksi korkea. 
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4.7 Höyryturbiinin kunnonvalvontamittaus revision 2017 jälkeen 

Pöyry Finland Oy teki Naistenlahti 2 -höyryturbiinille kunnonvalvontamittauksen ja rapor-

toinnin vuonna 2017 höyryturbiinin avauksen jälkeen. Mittauksen tuloksia raportissa verrat-

tiin keväällä 2016 tehtyihin verrokkimittauksiin ennen höyryturbiinin revisiota. Raportin tar-

koituksena oli selvittää höyryturbiinin toiminta-arvoja ennen ja jälkeen höyryturbiinin revi-

sion. Vuonna 2016 höyryturbiinille tehtiin kaksi mittaussarjaa. Syksyllä 2017 mittaussarjoja 

tehtiin neljä, koska kahdessa ensimmäisessä mittaussarjassa ei saatu prosessia säädettyä vuo-

den 2016 mittausta vastaavaksi. Prosessiin vaikuttivat erinäiset pienet vuodot sekä väliotto-

jen höyryn käyttömäärät. (Pöyry, 2018.) 

 

Raportissa tutkittiin tulohöyryn ja väliotto 2:n välistä hyötysuhdetta, joka oli huonontunut 

1,3 prosenttia 2016 tasosta. Raportissa todetaan, että säätöventtiilit olivat suuremmalla ku-

ristuksella ja se aiheutti höyrymäärän laskua. Raportissa myös todetaan, että korkeapai-

nepään akselitiivisteen vuoto tiivistehöyryyn ja sieltä kautta väliotto 3:en sekoittaa turbiinin 

höyrymäärää ja kyseistä hyötysuhteen laskentaa (Pöyry, 2018). Väliotto 3:n liian korkeaa 

lämpötilaa käsiteltiin aiemmin tässäkin työssä kohdassa 4.1.2. 

 

Mittauksissa oli myös havaittu, että tuorehöyryn määrämittaus näyttää 4,5 % liian suurta 

arvoa. Mittausvirhe oli havaittu vuoden 2009, 2016 ja 2017 mittauksissa. Tästä syystä 

vuonna 2016 tulohöyryn määrämittaus laskettiin syöttöveden määrämittauksen perusteella 

(Pöyry, 2018). Tulohöyryn määrämittaus käytettynä tämän työn laskuissa näyttäisi mieles-

täni näyttävän oikein ja heittoa mittauksessa ei enää ole havaittavissa. 

 

Raportin yhteenvedossa todetaan, että höyryturbiinin teho ja rakennussuhde ovat pysyneet 

samana revisiosta huolimatta. Sähkötehon menetystä höyryturbiinissa aiheutti lämmönvaih-

timien asteisuuden huonontuminen sekä säätöventtiilien suurempi kuristus. Raportin tulok-

sissa ei ole esitetty selvää syytä, mistä säätöventtiilien kuristus voisi johtua. Raportista käy 

ilmi, että kun KP1, joka on höyryturbiinin väliotto 1:ssä, on pois käytöstä, höyryturbiinin 

sähköteho alenee 2 MW. (Pöyry, 2018.) 
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Taulukossa 2 on kerättynä raportissa esitettyjä höyryturbiinin termodynaamisia tuloksia. 

Vertaan niitä aiemmin tässä luvussa laskemiini tuloksiin. 

 

 

Taulukko 2. Pöyryn ja omien laskutulosten vertailu höyryturbiinin täydellä sähköteholla. 

 

Raportissa olevat tulokset ovat linjassa työssäni esitettyihin aiemmin laskemiini tuloksiin. 
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5 HÖYRYTURBIININ KÄYNNISTYS JA AJOTAVAT 

Höyryturbiinin käynnistys sanana tarkoittaa vaihetta, jolloin tuorehöyryllä aletaan pyörittää 

höyryturbiinin roottoria ja nostamaan sen kierroslukua. Ennen tämän vaiheen saavuttamista 

on laitoksella tehtävä kuitenkin paljon valmistelevia töitä. Tässä kappaleessa pyrin käsitte-

lemään työvaiheet höyryturbiinilla ennen käynnistystä ja käynnistyksen aikana, jolloin ko-

konaiskuva höyryturbiinin käyttöönotosta selkiytyy. 

  

5.1 Normaalit käyttörajat ja raja-arvoja höyryturbiinin käytössä 

Keräsin höyryturbiinin ohjekirjan antamat normaalit käyttöarvot höyrylle ja kaukolämpöve-

delle sekä ohjekirjan määrittämät maksimi- ja minimiraja-arvot taulukkoon 3. 

 

 

Taulukko 3. Höyryturbiininin normaalit käyttörajat ja raja-arvot. (VEB, 1976). 
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Huomionarvoista taulukossa 3 on tulohöyrymäärän ylitys ja sen vaatimat toimenpiteet. Toi-

nen oleellinen asia on huomioida lämmönvaihdinten kaukolämpöveden läpäisykyky, joka 

on maksimissaan 1111 kg/s. 

 

Naistenlahti 3 -kattila tuottaa maksimissaan tuorehöyryä 78 kg/s, joka ylittää höyryturbiinin 

taatun tulohöyryn läpäisykyvyn 73,6 kg/s. Höyryturbiinin säätöventtiilien toiminta tulee tar-

kastella, jos höyryturbiinin tulohöyrymäärä ylittää tuon 73,6 kg/s. Säätölaitteisto on moder-

nisoitu vuonna 2009 ja tuolloin ei säätöventtiilien automaatiossa ole todennäköisesti huomi-

oitu asiaa, koska Naistenlahti 2 -kattilalla täydellä polttoaineteholla ei ole päästy ylittämään 

tuota taattua höyryn läpäisykykypistettä. 

 

Naistenlahti 3 -voimalaitoksen kaukolämpökierroksi matalalla kaukolämpöveden lämpöti-

laerolla on laskettu suunnittelussa noin 1300 kg/s, joka ylittää suurimman sallitun kauko-

lämpövirtauksen päälämmönvaihtimiin. Projektissa on huomioitu kyseinen asia ja kauko-

lämpöjärjestelmään on rakennettu päälämmönvaihtimien ohituslinja, jonka säätöventtiilillä 

kaukolämpökierron ohituksen määrää säädellään. Säätöventtiilin avulla kierto voidaan ra-

joittaa lämmönvaihtimiin sallittuun noin 1100 kg/s virtaukseen. (Naistenlahti 3, 2021.) 

 

Kolmantena asiana esiin nousi kaukolämpövaihtimien kaukolämmön minimipaluulämpötila 

30 °C. Kaukolämpöverkolta noin matala lämpötila on hyvin epätodennäköinen, mutta lai-

toksen käyttäessä lisäjäähdytyksenä järvivettä ennen päälämmönvaihtimia voi palaavan kau-

kolämmön lämpötila laskea alle 30 °C:een. Liian kylmä vesi aiheuttaa lämpövääristymää 

koneen takapäähän ja voi aiheuttaa mekaanisia vaurioita höyryturbiinin takapäässä. Nykyi-

sellään Naistenlahti 2 -voimalaitoksella kaukolämpöveden jäähtyessä ennen päälämmön-

vaihtimia alkaa sisäisenkierron säätöventtiili ottamaan kiertoa kuumemmasta laitoksen me-

nolinjasta ja pyrkii näin suojaamaan höyryturbiinia liian kylmältä paluuvedeltä. Paluuveden 

laskiessa kriittiselle minimilämpötilalle lisäjäähdytyksen järvivesipumput pakko-ohjataan 

pysähdyksiin. 
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5.2 Apulaitteiden käynnistys ja käyttöönotto 

Seuraavaksi esittelen työssäni höyryturbiinin apulaitteiden käynnistyksen, joka tehdään en-

nen kattilan höyryntuotannon aloitusta. Seuraavat kappaleet ovat siinä järjestyksessä, miten 

ne kuuluisivat höyryturbiinilla ottaa käyttöön. Käynnistysjärjestely ei pidä sisällään laitok-

sen jäähdytysvesijärjestelmää, joka tulee olla käytössä ennen höyryturbiinin apulaitteiden 

käyttöönottoa. 

 

 Tiivisteöljyjärjestelmän käyttöönotto 

Tiivisteöljyjärjestelmä käynnistetään seuraavassa järjestyksessä: Tasavirtapumpun (vara-

pumppu) automatiikka saatetaan käyntivalmiuteen kääntämällä paikalliskytkimen avain 

asentoon ”käynnistys”. Tällöin pumppu on toimintavalmiudessa, mikäli vaihtovirtapumppu 

vikaantuisi. Tiivisteöljyjärjestelmän vaihtovirtatiivisteöljypumppu käynnistetään, jonka jäl-

keen järjestelmään tulisi muodostua tiivisteöljylle 0,5–0,6 bar paine-ero generaattorissa val-

litsevan kaasupaineen välille.  Kylmällä öljyllä alle 20 °C:ssa sallitaan paine-eron nousu 0,9 

bar arvoon. Tiivisteöljyjärjestelmän tyhjöpumppu käynnistetään (VEB, 1976). Ennen höy-

ryturbiinin vetytäyttöä generaattorin kaasutiiveys todetaan paineilmalla tehdyllä paineko-

keella, jonka yhteydessä primääristi koekäytetään järjestelmän tasavirtapumpun käynnisty-

minen sekä voiteluöljypumpun hätäsyötön toiminta tiivisteöljyjärjestemään (vaatii voitelu-

öljyjärjestelmän pumpun käyntiin). 

 

 Voiteluöljyjärjestelmän käyttöönotto 

Voiteluöljyn lämpötilan tulee olla järjestelmää käynnistettäessä vähintään 35 °C. Voiteluöljy 

tulee lämmittää öljyn esilämmittimillä, mikäli lämpötila on matalampi. Höyryturbiinin voi-

teluöljysäiliössä ei ole lämmitysvastusta öljylle ja se on purettu. Voiteluöljysuodattimet tulee 

olla rinnakkain kytkettynä ja öljynjäähdyttimistä vähintään toisen tulee olla käytössä. Val-

mistelujen jälkeen voi käynnistää voiteluöljyjärjestelmän pääöljypumpun. Voiteluöljyjärjes-

telmän ollessa tyhjänä on pääöljypumppu käynnistettävä painepuolen venttiiliä vasten ja täy-

tettävä hallitusti voiteluöljyjärjestelmän paineventtiiliä avaten. Voiteluöljynpainetaso 1,8 

bar kytkee varaöljypumppuautomatiikan valmiuteen. Höyryturbiinin roottorin seisoessa laa-

keriöljynpaineen tulisi olla normaalitilanteessa noin 2,1 bar. Lopuksi käynnistetään 
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voiteluöljyjärjestelmän öljysumuimuri. (VEB, 1976). Voiteluöljyjärjestelmän käyttöön-

otossa tulee primääristi testata varaöljy- ja tasasähkö-öljypumpun käynnistyminen ja toi-

minta. 

 

 Generaattorin vetytäyttö 

Jos tiivisteöljyjärjestelmä on saatu käyttöönotettua moitteettomasti, voidaan aloittaa gene-

raattorin vetytäyttö. Koska vety-ilmaseosta ei saa päästä muodostumaan räjähdysvaaran 

vuoksi, generaattorin jäähdytyspuoli on ensin täytettävä hiilidioksidilla. Kun generaattorin 

sisällä oleva hiilidioksidipitoisuus kaasun analysaattorissa näyttää yli 95 %, täyttö lopete-

taan. Hiilidioksiditäytön jälkeen voidaan aloittaa generaattorin täyttö 100 % vedyllä. Täytön 

aikana generaattorin kaasunpaine tulisi olla noin 0,5 bar. Täytössä hiilidioksidia päästetään 

generaattorin sisältä ulos ja täytetään suhteessa vedyllä. Vetypitoisuuden ollessa kaasuana-

lysaattorilla 97–98 % vetytäyttö voidaan lopettaa. Vedyn pitoisuus generaattorissa ei saa 

laskea alle 95 %, jolloin vaarana on liian laimea vetypitoisuus ja räjähdysvaara. (VEB, 

1976). Vedyllä syttymisrajana on ilmoitettu 4–75,6 %:n pitoisuus (TTL, 2017). Vetyjärjes-

telmän kaasunjäähdytysvaihtimet vesipuolelta on hyvä käyttöönottovaiheessa ilmata kun-

nolla. 

 

 Säätöhydrauliikan käyttöönotto 

Säätöhydrauliikasta käynnistetään toinen pääöljypumpuista ja toinen sivuvirtasuodatinpum-

puista. Pumppuja käynnistäessä on hyvä koekäyttää kaikki pumput ja todeta ne käyttökun-

toisiksi. Säätöhydrauliikan linjapaineen normaali öljynlämpötilalla tulisi olla 13–14 bar.   

 

 Roottorin pyörityslaitteen käynnistäminen 

Höyryturbiinin ohjekirjassa ei ole mainintaa, kuinka paljon ennen käynnistystä roottorin 

pyörityslaite tulisi käynnistää, mutta se tulee olla käynnistetty vähintään ennen kattilan höy-

ryntuotannon aloitusta. Roottorin pyörityslaitteen saa ottaa käyttöön, kun voiteluöljy- ja tii-

visteöljyjärjestelmä ovat käytössä. Höyryturbiinin akselinkohotuspumput käynnistetään. 

Roottorin kohotus tarkastetaan kohotusöljylinjojen öljynpaineista. Painetasojen ollessa kun-

nossa roottorin pyörityslaite käynnistetään, jolloin roottorin kierrosnopeus nousee noin 25 



53 

 

r:een/min. Tämän jälkeen voidaan pysäyttää käynnistetyt kohotusöljypumput. Roottori on 

pyörityslaitteen varassa ja höyryturbiinia voidaan alkaa lämmittää kattilan höyryllä. Höy-

ryturbiinin kierrosten noustessa yli roottorin pyörityslaitteen nimellisen kierrosluvun irtoaa 

roottorin pyörityslaite itsestään roottorista. Pyörityslaitteen moottori sammutetaan, kun kier-

rosluku höyryturbiinilla on yli 200 r/min. (VEB, 1976.) 

 

 Höyryturbiinin ja sen apujärjestelmien venttiileiden kartoitus 

Liitteeseen 6 olen taulukoinut ilmanimujärjestelmän, tiivistehöyryjärjestelmän, lauhdejär-

jestelmän sekä höyryturbiinin olennaisia käynnistykseen ja käyttöön liittyviä venttiileitä. 

Selvitin työssäni venttiilien käyttöasennon kylmäkäynnistyksessä sekä sen, onko venttiili 

käsikäyttöinen vai toimilaiteventtiili. Työn seuraavassa kappaleessa 6 pohdin venttiilien au-

tomaatiotason nostoa höyryturbiinin käynnistykseen liittyen. En kerännyt taulukkoon järjes-

telmän jokaista sulkuventtiiliä vaan pyrin löytämään höyryturbiinin käytön kannalta oleelli-

simmat venttiilit. 

 

5.3 Höyryturbiinin kylmäkäynnistys 

Ennen höyryturbiinin lämmitysvaihetta täytyy kaukolämpöjärjestelmä ajaa käyntiin. Nais-

tenlahti 2 -laitoksella se tarkoittaa noin 300 kg/s sisäistä kaukolämpökiertoa laitoksen pää-

lämmönvaihtimien läpi. Höyryturbiinilla tulee myös varmistaa, että päälauhdepumput ja 

vuotohöyrylauhduttimen lauhdepumput ovat toimintavalmiina automaatiojärjestelmässä. 

Päälauhdepumpuissa tulee huomioida, että ilmanimuventtiilit pumpuilla ovat auki ja imu-

puolen tiivistelauhteen paine on vähintään 2 bar (suurin sallittu paine 6 bar). Lauhteen pinta 

LV1-lämmönvaihtimessa tulisi olla 400 mm. (VEB, 1976.) Kaiken edellä mainitun käyt-

töönoton jälkeen höyryturbiini on valmis kattilan tuottamalle tuorehöyrylle. Naistenlahti 2 -

höyryturbiini voidaan käynnistää eri moodeissa riippuen venttiilipesän ja roottorin lämpöti-

lasta. Käynnistysmuodot ovat kuumakäynnistys, lämminkäynnistys II, lämminkäynnistys I 

ja kylmäkäynnistys. Työssäni olen kuitenkin joutunut rajaamaan tutkimaani aluetta ja pää-

tynyt tarkastelemaan käynnistykseen liittyviä asioita vain yleisimmän kylmäkäynnistyksen 

kannalta. 
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 Tiivistehöyryn käyttöönotto 

Tiivistehöyryn turbiinille saa ottaa käyttöön vain, kun roottori on pyörityskäytöllä. 9bar-

aputukilta otetaan höyryä niin, että tiivistehöyryn säätö pysyy 50 mbar paineessa. Tiiviste-

höyryn käyttöönotossa höyryturbiinin etu- ja takapään hönkäputkista kuuluu tulla hieman 

höyryä. Vuotohöyrylauhduttimen ilmanimun saa ottaa käyttöön, kun on todettu, että höy-

ryturbiinin poksitiivisteisiin menee höyryä. Käyttöohjeessa on mainittu, että sopiva imu on, 

kun hönkäputkien kannet sulkeutuvat ja järjestelmä on hieman alipaineella. (VEB, 1976.) 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinissa ei ole enää nykyisin hönkäputkissa läppiä, joten säätöä tulisi 

pohtia uudessa valossa. 

 

 Päälämmönvaihtimien 1 ja 2 ilmanimujen käyttöönotto 

Lämpimällä höyryturbiinilla päälämmönvaihtimien ilmanimujärjestelmän saa ottaa käyttöön 

tai käyttää, kun turbiinin tiivistehöyryjärjestelmä on käytössä. Mikäli tiivistehöyry ei ole 

käytössä, on vaarana, että kuumaa ilmaa pääsee höyryturbiinin akselitiivisteisiin ja tiivisteet 

vioittuvat. Päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n ejektoreilta avataan vesipuolen venttiilit ja il-

manimuventtiilit. Höyryturbiinin käynnistystä varten päälämmönvaihdin 1:n riittävä tyhjö 

vaihtimessa on -0,6 bar alipainetta. Kolmas ejektori järjestelmässä jää varalle. (VEB, 1976.) 

 

 Venttiilipesien lämmitys 

Naistenlahti 2 -kattilan höyryntuotanto käynnistetään kaasupolttimien avulla, jolloin kattilan 

polttoaineen säätö on tarkka. Kattilan höyryn lämpötila asetellaan noin 300 °C:seen, joka on 

hyvä höyryn lämpötila venttiilipesien lämmitykselle. Ennen lämmitysvaihetta höyryn puh-

taus tulee tarkastaa. Venttiilipesien lämmitys alkaa pikasulkuventtiilien avaamisella. Tärkeä 

vaihe on vielä todentaa, että kaikki vesitykset ovat avattu ennen tuorehöyryn päästämistä 

venttiilipesiin. Päähöyryn ohitusventtiiliä raottamalla lämmintä höyryä aletaan päästämään 

venttiilipesiin. Tarkoitus on esilämmittää venttiilipesien runkoa höyryturbiinin käynnistystä 

varten. Höyryn lämpötilan muutosnopeus venttiilipesässä olisi hyvä saada pidettyä lämmi-

tysvaiheessa 1 °C/min vauhdissa. Venttiilipesät tulee esilämmittää minimissään 220 °C:seen 

ja tulohöyryn lämpötila pitää olla höyryturbiinin käynnistyksessä 70–90 °C suurempi kuin 
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venttiilipesän lämpötila. Ennen höyryturbiinin käynnistystä on varmistettava, että höyryn 

paine riittää käynnistykseen ja se tulisi olla vähintään 40 bar. (VEB, 1976). 

 

 Höyryturbiinin käynnistys ja tahdistus 

Liitteessä 7 on Naistenlahti 2 -höyryturbiinin käynnistysdiagrammi. Diagrammissa on esi-

tetty höyryturbiinin käynnistykseen liittyviä lämpötila- ja painetasoja. Diagrammi määritte-

lee myös sähkötehon nostonopeuden höyryturbiinin eri käynnistysmuodoissa ja on tärkeä 

dokumentti höyryturbiinin käyttötoiminnassa. 

 

Venttiilipesien lämmityksen jälkeen käynnistetään höyryturbiini. Ennen käynnistystä tulee 

höyryturbiinin päähöyrylinjan sulkuventtiilin olla avattuna ja sen ohitusventtiilin tulee olla 

kiinni. Naistenlahdessa käynnistys on rakennettu sekvenssillä, jonka eri vaiheissa operaattori 

antaa jatkoluvan käynnistyksen etenemiselle. Säätöventtiilien avulla höyryturbiinin kierros-

nopeus nousee 500 r:een/min, jossa se odottaa neljä minuuttia. Operaattorin antamana jat-

koluvan jälkeen kierrokset nousevat 900 r:een/min, jossa odotusaika on kahdeksan minuut-

tia. Tämän jälkeen, kun jatkolupa on saatu, höyryturbiinin kierrokset nostetaan yli kriittisten 

kierrosnopeuksien aina 3000 r:een/min asti. Tässä tilassa höyryturbiini on tyhjäkäyntino-

peudessaan. (DNA, 2021.) 

 

Seuraavana höyryturbiini on valmiudessa generaattorin tahdistukseen sähköverkkoon. Ge-

neraattorin roottoriin johdetaan magnetointivirta, jonka jälkeen automaattitahdistus hoitaa 

generaattorin sähkön tuotantoon. Viimeistään generaattorin tahdistuksen jälkeen tulee kaikki 

höyryturbiinin vesitykset sulkea.  Kylmäkäynnistyksessä generaattorin sähkötehoa saa nos-

taa 0,8 MW/min nopeudella 12 MW:iin asti. Tämän pisteen jälkeen nostonopeus täyteen 

sähkötehoon saa olla 0,3 MW/min. (VEB, 1976.)  Kun höyryturbiini on saatu sähköverk-

koon, on hyvä nostaa hieman sähkötehoa, mutta jäädä odottamaan höyryturbiinin roottorin 

ja sen kuoren lämpenemistä. Höyryturbiini on valtava metallinen massa, joka on syytä läm-

mittää maltillisesti. Aivan kuten työn alkuvaiheissa todettiin, liian nopeat ja suuret lämpöti-

lamuutokset ovat höyryturbiinin käytettävyyden suurin uhka. 
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Lämmitysvaiheessa on tärkeä valvoa höyryturbiinin roottorin ja sen pesän venymäeroa. 

Roottorin suhteellinen venymä ei saa ylittää 3,0 mm:iä ja pesän suhteellinen venymä ei saa 

ylittää 2,0 mm:iä. Höyryturbiinin pesän lämpötilaeroja on myös valvottava ja sen kolmea 

mittauspisteen raja-arvoa ei saa ylittää. Lämpötilaerot eivät saa ylittää seuraavia arvoja: 

laippa keskellä / laippa sisällä 60 °C, laippa keskellä / vaakalaipan pultti 50 °C ja pesä yl-

häällä / pesä alhaalla 40 °C. (VEB,1976.) 

 

Ongelmia näiden asioiden kanssa aiheuttaa liian korkea tulohöyrynlämpötila suhteessa höy-

ryturbiinin sisäiseen lämpötilaan. Lämmitysvaiheessa onkin syytä odottaa rauhassa, että 

höyryn lämpö siirtyy aina koneen peräpäähän asti ennen kuin nostaa kattilalla tulohöyryn 

lämpötilaa ja painetta. Höyryturbiinin sähkötehon saavutettua noin 10 MW tehdään katkai-

sijoiden avulla sähkönsyötön omakäyttömuutos. Voimalaitosyksikön käynnistyksessä tarvit-

tava sähköteho otetaan valtakunnanverkosta, mutta omakäyttömuutoksen jälkeen osa gene-

raattorin tuottamasta sähköstä käytetään voimalaitosyksikön omakäyttötarpeeseen.  

 

Tiivistehöyryn säätölaitteet 20–30 MW:in sähköteholla toimivat niin, että 9bar-aputukilta 

syöttävä säätöventtiili sulkeutuu ja tiivistehöyryn imusäätöventtiili alkaa avautua. Höyrytur-

biini alkaa käyttää väliotto 3:n höyryä tiivistehöyrynä. Tiivistehöyryn säätöautomaatio toi-

mii myös päinvastoin, kun mennään pieneen sähkötehoon takaisin.  

(VEB, 1976; DNA, 2021.) 

 

5.4 Korkeapaine- ja matalapaine-esilämmittiemien 1 ja 2 käyttöönotto 

Höyryturbiinin ollessa verkossa voidaan ottaa käyttöön väliottojen korkeapaine- ja matala-

painelämmönvaihtimet. Väliottolinjat tulee vesittää ja lämmittää asianmukaisesti ennen läm-

mönvaihtimien käyttöönottoa. (VEB,1976) Lämmönvaihtimien käyttöönotossa tulee läm-

mönvaihdinta lämmittää rauhallisesti väliottohöyryllä, jolloin lämpötilan muutosnopeus 

lämmönvaihtimissa saadaan maltilliseksi. Väliottojen vesitykset ja höyryventtiilit ovat pää-

sääntöisesti käsikäyttöisiä ja vaativat kenttähenkilön käyttöönotossa. Korkeapaine-esiläm-

mitin 1 ja 2 on yleensä otettu käyttöön vasta, kun sähköteho höyryturbiinilla on ylittänyt 30 

MW. Sähkötehon yläpuolella korkeapaine-esilämmittimien lauhde siirtyy syöttövesisäiliöön 

väliotto 2:n paineella. Laitoksella on ollut ongelmia KP-lauhteen pumppauksen kanssa 
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matalammassa höyryturbiinin sähkötehossa, mikä on aiheuttanut laitokselle käytettävyysris-

kiä. Korkeapaine-esilämmitin 2:n lauhteen pinnanheilahdus on aiheuttanut syöttöveden kor-

keapaine-esilämmittimien ohituksen, jonka tehovaikutus on näkynyt kattilan lieriön pinnan 

nopeana heilahteluna. 

 

5.5 Höyryturbiinin säätötavat käytössä 

Höyryturbiinin yleisin ajomalli Naistenlahti 2 -voimalaitoksella on sähkötehosäätö. Sähkö-

tehosäädössä höyryturbiinille asetellaan haluttu sähköteho ja turbiinin säätöventtiilit pitävät 

generaattorin halutussa sähkötehossa. Säädössä kattilan polttoaineensyöttö säätää kattilan 

tuorehöyryn painetta. 

 

Laitoksen ajaessa kaukolämpöverkon paine-eroa höyryturbiinin ajomallina käytetään kau-

kolämmön lämpötilasäätöä. Säädön yleisempi nimitys on vastapainesäätö, mutta Naisten-

lahti 2 -höyryturbiinilla ei säädetä vastapaineasetuksen perässä vaan kaukolämmön lähtevän 

lämpötilan perusteella. Kaukolämmön lämpötilan laskiessa höyryturbiini nostaa tehoa ja 

kaukolämmön lämpötilan noustessa höyryturbiini laskee tehoaan. Tehon nosto- ja laskuno-

peus säädössä on pidettävä maltillisena, jotta kattilan höyrynpainesäätö pysyy mukana. 

 

Höyryturbiinin kolmantena säätönä toimii etupainesäätö. Naistenlahti 2 -voimalaitoksella ei 

höyryturbiinilla ole ajettu etupainesäädöllä, koska laitoksen prosessi ei ole sitä vaatinut. Etu-

painesäätö voisi tulla kysymykseen silloin, kun kattilatehossa olisi tarve mennä pieneen te-

hoon, esimerkiksi kesällä kaukolämpöverkon matalassa tehokuormassa. Etupainesäädöllä 

pystyisi helpottamaan höyryturbiinin toimintaa päähöyrylinjan painetasoa alaspäin liu’utta-

malla.  

 

5.6 Höyryturbiinin mahdollinen ajotapa uudessa Naistenlahti 3 -voima-

laitoksessa 

Naistenlahti 3 -voimalaitos vaatii vanhan höyryturbiinin näkökulmasta ennen kaikkea sää-

dettävyyttä. Tulevaisuuden sähköntuotanto Naistenlahti 3 -CHP-laitoksella on varmasti 

enemmän sähkön markkinahinnasta ohjattua. Voimalaitokselle on tulossa täyden 
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kattilatehon kaukolämpöreduktiot, jotka mahdollistavat höyryturbiinin ajamisen aivan mini-

misähkötehoon tai pois tuotannosta. Höyryturbiinin käyttöä puoltaa kuitenkin omakäyt-

tösähkön tekeminen generaattorilla ja järkevintä on varmasti höyryturbiinin materiaalienkin 

lämpötilojen puolesta, että höyryturbiini on minimisähkötehossa, joka voisi olla realistisesti 

10–15 MW. Höyryturbiini minimiteholla mahdollistaisi myös rahallisesti merkittävien ylös-

säätösähkön tekemisen (kantaverkossa on tehovajaus) muuttuvassa sähkömarkkinassa, jossa 

säätöteholla voi olla ajoittain kysyntää. 

 

Naistenlahti 3 -projekti on uusimassa höyryturbiinin päälauhdepumput sekä korkeapaine-

esilämmittimien lauhdepumput taajuusmuuntajakäyttöisiksi, mikä mahdollistaa pienempien 

lauhdemäärien ajamisen pumpuilla. Nykyisillä pumpuilla on ollut vaikeuksia pumpata pie-

niä lauhdemääriä syöttövesisäiliöön. Lauhdepumppujen uusinta auttaa höyryturbiinin mini-

misähkötehon ajamista. 

 

Höyryturbiinin säätötavat tulevat olemaan varmasti pitkälti samat kuin Naistenlahti 2 -voi-

malaitoksessa eli pääsääntöisesti sähköteho- tai kaukolämpösäädöllä. Uusi kattila mahdol-

listaa pienellä kiinteän polttoaineen teholla ajamisen esimerkiksi kesäaikana, jolloin kauko-

lämpöverkon tehokuormat ovat pieniä. Kattilan höyrymäärän laskiessa voi olla järkevämpää 

ajaa höyryturbiinia etupainesäädöllä. Höyryturbiinin käyttöönotossa uudella kattilalla on 

hyvä virittää etupainesäätö höyryturbiinille. Perus ajotapa höyryturbiinilla uuden kattilan 

perässä tulee varmasti olemaan sähkötehoalueella 10–60 MW höyrykuorman vaihdellessa 

pääreduktion ja höyryturbiinin välillä. 

 

Höyryturbiinin minimisähkötehoajossa havaittiin, että sähkötehon laskiessa alle 20 MW 

höyryturbiinin säätöventtiileistä oli vain säätöventtiili 1 käytössä. Yhden säätöventtiilin ajo 

aiheuttaa sen, että toisesta höyryturbiinin venttiilipesästä ei virtaa tuorehöyryä säätöventtii-

lien ollessa kiinni. Höyryn virtauksen estyminen aiheuttaa venttiilipesän jäähtymistä ja vent-

tiilipesien lämpötilat menevät epäsuhtaiseksi, kuten kuvasta 24 voi todeta. Ongelmaa voisi 

ratkaista avaamalla venttiilipesän vesitystä, mutta tuorehöyryn kovan paineen takia vesitys-

venttiilit todennäköisesti kuluisivat ja vesitykset eivät pitäisi suljettaessa höyryä. Paras rat-

kaisu olisi saada höyryturbiinin säätöventtiili 2 säädölle aina höyryturbiinin sähkötehoon 10 

MW asti, jolloin höyryvirtaama saadaan pidettyä höyryturbiinin kummassakin 
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venttiilipesässä. Säätöventtiilien toiminta tältä osin olisi hyvä korjata, koska venttiilipesän 

lämpötilamuutokset tulevaisuudessa nostavat riskiä venttiilipesän materiaalivauriolle. 

 

 

Kuva 24. Höyryturbiini minimisähköteholla 18 MW. Venttiilipesien vasen ja oikea lämpö-

tilaero havaittavissa sekä säätöventtiilien asentotieto. (DNA, 2021) 

 

5.7 Naistenlahti 2 -voimalaitoksen käynnistyksen hiljaisen tiedon tutki-

minen 

Päätin tutkia vielä työssäni Naistenlahti 2 -voimalaitoksen käynnistystä käyttöhenkilöstön 

hiljaisen tiedon näkökulmasta. Haastattelin Veijo Takaniemeä, jolla on yli kymmenen vuo-

den kokemus Naistenlahti 2 -voimalaitoksen käyttötoiminnasta ja useamman vuosikymme-

nen kokemus eri voimalaitoksilla työskentelystä. Haastattelin Takaniemeä kylmäkäynnis-

tykseen liittyvistä asioista käymällä yhdessä läpi edellä kirjoittamani höyryturbiinin kylmä-

käynnistyskokonaisuuden. Ideana oli reflektoida, oliko kirjoittamassani kokonaisuudessa 

Takaniemen mielestä puutteita ja olisiko hän todellisuudessa tehnyt joitakin asioita toisella 

tavalla. 
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Haastattelussa nousi esiin muutamia asioita höyryturbiinin käyttöönottoon ja käynnistykseen 

liittyen. Tiivistehöyryä käyttöönotettaessa 9bar-aputtukilla on tiivistehöyryventtiiliä ava-

tessa ollut riski päästää höyryä tukilta venttiilin päällä mahdollisesti olevaa vesilastia päin. 

Veden nopea höyrystyminen aiheuttaa paineen nousua ja riskinä on venttiilin karatiivisteen 

pettäminen. Tiivistehöyryventtiililinja lähtee 9bar-aputukilta ylöspäin kuten kuvasta 25 voi 

havaita ja taittaa mutkan kautta alakertaan, jolloin lenkin ja venttiilin väliin on päässyt lauh-

tumaan vettä puutteellisen vesityksen takia. 9bar-aputukin tiivistehöyryventtiilin päälle olisi 

hyvä rakentaa asianmukainen vesitys, jolla riski voidaan poistaa. (Takaniemi, 2021.) 

 

 

Kuva 25. Tiivistehöyryn sulkuventtiili 9bar-tukilla. Punaisella nuolella merkitty kohta mah-

dolliselle uudelle vesitykselle. (Perälä, 2021.) 

 

Toinen asia, joka haastattelussa nousi esille, oli päälämmönvaihtimien lauhdelenkin il-

manimuventtiilin avaaminen. Päälämmönvaihdin 2:n lauhde kulkee lauhdelenkin kautta 

päälämmönvaihdin 1:een ja mikäli ilmanimuventtiili on unohtunut kiinni, lauhde ei lähde 

kulkemaan päälämmönvaihdin 2:sta. Lauhdelenkkiin syntyy ilmatasku, joka estää lauhteen 

liikkumisen. Lauhdepinnan noustessa päälämmönvaihdin 2:ssa liian korkealle menee höy-

ryturbiini hätäpysäytykseen. Lauhdelenkin ilmanimu tulee huomioida laitoksen ylösajossa. 

(Takaniemi, 2021.) 
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Kolmantena asiana keskustelimme päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n ilmanimun sopivasta sää-

tötavasta. Lämmönvaihtimien painetason lauhdepuolella määrää kaukolämmön ajettava 

lämpötila ja ilmanimua olisi säädettävä suhteessa, kun höyryturbiinin takapään painetaso 

nousee. Takapään painetason noustessa ejektori imee prosessihöyryä jäähdytysveden se-

kaan, jolloin höyryn hukasta syntyy kustannuksia. Ejektoria on nykyisellään operoitu kä-

sisäädöllä valvomosta niin, että lämpötila ennen ejektoria on pidetty noin 50-65 °C:essa. 

Mikäli ilmanimun lämpötila nousee voimakkaasti, voidaan päätellä, että imu on liian suu-

rella ja höyryä ajautuu ejektoriin. Päälämmönvaihtimien ilmanimusäätö automaatiossa olisi 

hyvä tehdä tästä syystä seuraamaan ilmanimun lämpötilaa, jolloin saavutettaisiin kustannus-

säästöjä. (Takaniemi, 2021.) 
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6 HÖYRYTURBIININ KÄYNNISTYKSEN AUTOMAATIOTASON 

NOSTAMINEN 

Tässä kappaleessa tutkin Naistenlahti 2 -höyryturbiinin käynnistyksen ja hätäpysäytyksen 

automaatiotason noston mahdollisuuksia. Edellisessä kappaleessa käsittelin höyryturbiinin 

käynnistyksen siinä järjestyksessä, kuin se nykyiselläänkin voimalaitoksella tehdään. Läh-

den purkamaan samassa järjestyksessä käynnistyksen osa-alueita ja pohdin samalla, millä 

toimenpiteillä ja miten nykyisin käsin tehtäviä toimintoja olisi järkevä automatisoida. Liit-

teeseen 6 olen listannut käsiventtiilit, jotka tulisi muuttaa toimilaitteellisiksi säätö- tai sulku-

venttiileiksi automaatioon. Liitteessä 8 ovat laitoksen PI-kaaviot höyryturbiinin osalta, joi-

hin tämän kappaleen kuvat viittaavat. 

 

6.1 Apulaitteiden automaatiotason nostaminen 

Höyryturbiinin generaattori uusitaan PTS:n mukaan vuonna 2024 ja tästä syystä rajaankin 

työni ulkopuolelle generaattorin vetykaasu- ja tiivisteöljyjärjestelmän automatisoinnin tar-

kastelun. Höyryturbiinin säätöhydrauliikka on myös uusittu noin kymmenen vuotta sitten ja 

sen automaatiotason nostolle ei ole nykyisellään tarvetta, joten rajaan myös säätöhydraulii-

kan pois työn tarkastelulaajuudesta. 

 

 Voiteluöljyjärjestelmä 

Voiteluöljyjärjestelmässä ei itsessään ole mitään säädettävää venttiiliä tai toimintoa voitelu-

öljypuolella. Käyttöönoton yhteydessä kenttähenkilö tarkastaa öljylinjojen käsiventtiilien 

asennot ja järjestelmän voiteluöljypumppujen toiminnan. Höyryturbiinin käyttöönotossa jär-

jestelmän öljynjäähdyttimien jäähdytysvesisäätö toimii öljyn lämpötilan perässä ja on ny-

kyisellään automaatiossa. Järjestelmää tutkittuani en löytänyt tarvetta voiteluöljyjärjestel-

män lisäautomatisoinnille. 

  

 Roottorin pyörityslaite 

Roottorin pyörityslaite käynnistetään nykyisellään roottorin pyörityslaitteen käynnistysva-

lintanäppäimestä automaatiojärjestelmästä. Käynnistys automaatilla käynnistää 
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kohotusöljypumput, jonka jälkeen roottorin pyörityslaite käynnistyy. Roottorin saavutettua 

kierrosnopeuden noin 25 r:een/min automaatio kytkee kohotusöljypumput pois päältä mi-

nuutin kuluttua (DNA, 2021). Roottorin pyörityslaitteen käynnistys olisi hyvä rakentaa sek-

venssillä, joka huomioisi kohotusöljypumput, tiivisteöljypumpun ja laakeriöljypumpun toi-

minnan. Käynnistys olisi hyvä purkaa selkeämmin omaksi käynnistyssekvenssiksi, josta 

käyttöhenkilö pysyisi seuraamaan laitekokonaisuuden käynnistymistä oikeassa järjestyk-

sessä. Operaattorin kannalta on aina hankala, jos käynnistysvalintanappi ohjaa useampia lait-

teistoja käyntiin. 

 

6.2 Höyryturbiinin kylmäkäynnistys automaatiotason nostaminen 

Naistenlahti 3 -voimalaitoksen kattilan höyryntuotanto käynnistetään pääreduktion kautta. 

Reduktion lauhteen vesiarvoja seurataan ja kun se täyttää puhtaan käyttöhöyryn arvot, sillä 

voidaan aloittaa höyryturbiinin venttiilipesien lämmittäminen. Ennen tiivistehöyryn ottoa 

höyryturbiinille on hyvä varmistaa, että kattila pystyy tuottamaan apuhöyryä 9bar-aputu-

kille, josta tiivistehöyry käynnistyksessä syötetään höyryturbiinille. 

 

Höyryturbiinin tulohöyrylinjassa ennen höyryturbiinin pääsulkuventtiiliä on päähöyrylinjan 

käsikäyttöinen vesitys. Lisäsin vesityksen automatisoinnin osaksi työni suunnitelmia, koska 

se on jäämässä uuteen Naistenlahti 3 -voimalaitokseen ja uusi päähöyrylinja kattilalta yhdis-

tetään vanhaan päähöyrylinjaan ennen kyseistä vesitystä. Liitteessä 6 olevassa venttiililuet-

telossa olen huomioinut kyseisen vesityksen automatisoinnin, mutta sen automaatio pitää 

ottaa huomioon kattilan käynnistyksen automaatiota rakentaessa, koska vesitys tulee olla 

auki ennen kuin kattila alkaa tuottamaan tuorehöyryä päähöyrylinjaan. 

 

 Höyryturbiinin vesitykset 

Nykyisessä ohjausjärjestelmässä on automatisoituna höyryturbiinin tulohöyryn vesitykset ja 

korkeapaineosan vesitykset, jotka käyttöhenkilö kuitenkin operoi itse haluamaansa asentoon 

automaationohjausjärjestelmästä. Automaatiotason nostoa tutkiessani tuli melko paljon ve-

sityksiin liittyvää lisäautomatisointia, joka kohdentuu suurimmilta osin höyryturbiinin vä-

liottoihin. Järkevintä olisi kerätä ja rakentaa tulevaisuudessa vanhat ja uudet vesitysventtiilit 
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saman sekvenssin ohjaukseen käynnistyksessä. Käynnistystilanteessa ja venttiilipesiä läm-

mittäessä on ehdottoman tärkeää, että kaikki vesitykset ovat auki höyryturbiinilla. Höyrytur-

biinin vesitysten käynnistyssekvenssin tulisi varmistaa ennen tulohöyryn ohitusventtiilin 

avaamista, että kaikki vesitykset ovat höyryturbiinilta auki. Käynnistyksen edetessä auto-

maatio osaa kuristaa tulohöyryn vesityksiä pienemmälle. Lopulta kun höyryturbiini on ajettu 

sähköntuotantoon, osaa sekvenssi ajaa tulohöyryn ja turbiinin vesitykset kiinni. Käsittelen 

väliottojen vesitysten automatisointia tarkemmin työn kappaleessa 6.4. 

  

 Tiivistehöyry 

Tiivistehöyryjärjestelmän käyttöönotto höyryturbiinilla on nykyisin kenttähenkilön käsin 

tehtävä. Tiivistehöyryjärjestelmän käyttöönoton voisi automatisoida ja sen käyttöönoton 

pystyisi hoitamaan automaation ohjauksen avulla. Kuvaan 26 olen merkannut PI-kaavioon 

automatisoitavat venttiilit ja lisättävän vesitysyhteen, jonka tarve nousi esille Takaniemen 

haastattelun yhteydessä.  

 

 

Kuva 26. Höyryturbiinin tiivistehöyryn automaatioon lisättävät venttiilit. (PI-kaavio NK2-

B6, 2021.) 

 

 

Tiivistehöyryn painesäätö on nykyiselläänkin järjestelmässä rakennettu ja siihen ei ole tar-

vetta koskea. Käyttöönotossa olisi olennaista, että vuotohöyrylauhduttimen ilmanimu sää-

dettäisiin niin, että järjestelmä on hieman alipaineella. Koska höyryturbiinin hönkäputkissa 

ei ole ohjekirjan mainitsemia läppiä, olisi putkiin hyvä lisätä lämpötilamittaukset, joiden 
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mittaustieto tuotaisiin automaatiojärjestelmään. Ilmanimu vuotohöyryejektorilla voitaisiin 

säätää sopivaksi hönkäputkien lämpötilamittausten avulla. Järjestelmän vuotohöyrylauhdut-

timen ilmanimujärjestelmää tulisi automatisoida seuraavasti kuvan 27 mukaisesti. Ohitus-

venttiiliä S202 ei tarvita järjestelmässä ja se voidaan poistaa tai jättää käsiventtiiliksi. 

 

 

Kuva 27. Höyryturbiinin vuotohöyrylauhduttimien ilmanimun automatisoitavat venttiilit. 

(PI-kaavio NK2-B17, 2021.) 

 

 Päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n ilmanimu sekä päälauhdepumput 

Päälämmönvaihtimien 1 ja 2 ilmanimujärjestelmässä olisi hyvä automatisoida tyhjönmurto-

venttiilit sekä lauhdepumppujen 1 ja 2 ilmanimuventtiilit, jotka on esitetty kuvassa 25. Pää-

lauhdepumpun 1 ja 2 imuventtiilin tyhjöarmatuurin säätö tulisi myös automatisoida, mikä 

on esitetty kuvassa 26. Päälämmönvaihdinten ilmanimujärjestelmästä voisi rakentaa käyn-

nistyssekvenssin, joka sulkee tyhjönmurrot ja avaa lauhdepumppujen ilmanimut sekä säätää 

tyhjöarmatuuri venttileillä tiivistevesipaineen 2–6 bar. Tämän jälkeen sekvenssi säätää ejek-

torilla imupaineen -0,6 bar päälämmönvaihdin 1:ssä. Ilmanimuejektorin ilmapuolen venttii-

liin tulisi rakentaa automaatioon säätö, jota ohjataan lämpötilatiedolla ennen ejektoria. 

Aiemmin työssä määriteltiin sopivaksi säätölämpötilaksi 50–65 °C imulämpötila ennen käy-

tössä olevaa ejektoria. Ilmanimuventtiilin automaatiosäädön tulisi myös huomioida pääläm-

mönvaihtimien painetasoa ja päälämmönvaihdin 1:n mennessä ylipaineelle automaatio py-

säyttäisi ejektorin toiminnan sulkemalla sen ilmanimu- ja vesiventtiilin. Säätö toimii myös 

toiseen suuntaan, jolloin painetason laskiessa alipaineelle ejektori käynnistyy toimintaan. 
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Kuva 28. Höyryturbiinin päälämmönvaihtimien ja lauhdepumppujen ilmanimujärjestel-

mästä automatisoitavat venttiilit. (PI-kaavio NK2-B17, 2021.) 

 

Kuva 29. Höyryturbiinin päälauhdepumppujen tyhjöarmatuurien automatisoitavat venttiilit. 

(PI-kaavio NK2-B8, 2021.) 
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 Venttiilipesien lämmitys 

Nykyisin voimalaitoksen operaattori on käsin ohjaamalla avannut tulohöyryn ohitusventtii-

liä ja lämmittänyt hallitusti höyryturbiinin venttiilipesiä. Venttiilipesien lämmitykseen olisi 

hyvä rakentaa oma lämmityssäätö automaatioon. Uuden Naistenlahti 3 -kattilan tavoiteläm-

pötila tuorehöyryllä on hyvä asettaa 300 °C:seen, joka on sopiva lämpötila höyryturbiinin 

lämmitykseen ja käyttöönottoon. Venttiilipesien lämmitys tulisi rakentaa automaatioon, si-

ten että höyryturbiinin pääsulkuventtiilin ohitusventtiiliä säätämällä aloitettaisiin lämmittä-

mään höyryturbiinin venttiilipesiä tuorehöyryllä noin 1 °C/min lämpötilan nousunopeudella. 

Venttiilipesien lämmityksen säätöpiiri seuraisi lämpötilan nousukradienttia ventttiilipesissä 

ja sen sallimissa lämpötilarajoissa avaisi ohitusventtiiliä hallitusti lisää. Lopputuloksena 

venttiilipesien lämpötila tulisi olla minimissään 220 °C ja tulohöyryventtiili tulisi olla auki 

ja tulohöyryventtiilin ohitus kiinni. 

 

 Höyryturbiinin käynnistys ja tahdistus 

Nykyinen höyryturbiinin käynnistys täyteen tyhjäkäyntikierrosnopeuteen on automatisoitu 

ja siihen on rakennettu käynnistyssekvenssi. Sekvenssin toiminta on ollut moitteetonta ja 

tähän osaan käynnistystä ei ole tarvetta lisätä automaatiotasoa. Generaattorin tahdistus säh-

köverkkoon on myös laitoksella automatisoitu eikä vaadi muutoksia. 

 

Sähkön tuotannon alettua höyryturbiinin läpi paisuva höyrymäärä lisääntyy. Tässä vaiheessa 

vielä höyryturbiinin kuori ja roottori ovat suhteessa kylmiä tulevaan höyryn lämpötilaan 

nähden. Lämpötilan liian nopea nousu tai liian kuuma tulohöyryn lämpötila ovat haitallisia 

höyryturbiinin osien elinkaareen kannalta, kuten tässäkin työssä asiaa tutkiessa on selvinnyt. 

Liian nopeat lämpöliikkeet voivat aiheuttaa höyryturbiinin materiaaleihin säröjä ja höyrytur-

biinin käytettävyyteen tulee riskejä. Höyryturbiinin käynnistystä automaatiossa olisikin 

hyvä jatkaa vielä roottorin ja höyryturbiinin kuoren lämmitysvaiheeseen. Höyryturbiinilla 

automaatiossa voisi olla rajoitussäädin, jolla rajoitettaisiin höyryturbiinin sähkötehon nosto-

nopeutta roottorin ja kuoren lämmitysvaiheessa. Lämmitysvaihe tulisi olla maltillinen ja au-

tomaation tulisi seurata höyryturbiinin kuoren lämpötilaeromittauksia, joiden raja-arvoja ei 

tulisi ylittää. Höyryturbiinin roottorin ja kuoren lämmitysvaiheeseen vaikuttaa erityisesti 

kattilan tulohöyryn lämpötila, joka tulisi vakioida käynnistysvaiheessa. Kun kattilan 
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tuorehöyryn lämpötilaa nostetaan kattilan ruiskuja säätämällä lämmitysvaiheessa, aiheuttaa 

se suurempia lämpötilan nostonopeuksia höyryturbiinin materiaaleissa. Uudella Naistenlahti 

3 -kattilalla lämmitysvaiheen tulohöyryn lämpötila olisi hyvä vakioida 300 °C:seen ja nostaa 

tuorehöyryn lämpötilaa vasta höyryturbiinin roottorin ja kuoren lämmityksen jälkeen. Ku-

vassa 30 on esimerkki höyryturbiinin roottorin lämmitysvaiheesta vuoden 2020 käynnistyk-

sessä. Höyryturbiinin lämmitysvaiheessa on kattilan tuorehöyryn lämpötilaa nostettu noin 

100 °C ja roottorin sekä kuoren lämpötila on noussut noin 200 °C kahdeksan tunnin aikana, 

vaikka sähkötehoa ei juurikaan ole nostettu. Höyryturbiinin roottorin ja kuoren lämmitys-

vaihe esimerkinkin perusteella olisi automaatiossa hyvä olla useita tunteja, jonka aikana höy-

ryn lämpö siirtyisi maltillisesti aina höyryturbiinin takapäähän asti. 

 

 

Kuva 30. Höyryturbiinin käynnistyksen jälkeinen roottorin ja kuoren materiaalien lämpöti-

lan nousu. (DNA, 2021.) 

 

6.3 Höyryturbiinin väliottojen käyttöönotto ja automatisointi 

Höyryturbiini on tässä vaiheessa käynnistystä saatu noin 10–20 MW sähköteholle. Höy-

ryturbiinin väliottoja ja niiden lämmönvaihtimia on otettu käyttöön nykyisin kenttähenkilön 

avustuksella ja väliottojen käyttöönottoon liittyy paljon käsiventtiileiden kanssa toimimista. 

Seuraavissa kappaleissa tutkin höyryturbiinin väliottojen käyttöönoton automatisointia. 
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  Matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n käyttöönotto 

Matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n väliottojen höyrylinjaan olisi hyvä lisätä höyryn virtaus-

mittaus ennen molempia lämmönvaihtimia. Virtausmittaus olisi hyvä lisätä myös matala-

paine-esilämmitin 1:n lauhdelinjaan, josta voisi verrata lauhteen virtausmäärää tulohöyry-

määrään matalapaine-esilämmittimillä 1 ja 2. Eropoikkeamamittaus virtausmäärissä auto-

maatiossa hälyttäisi matalapaine-esilämmitinvuotoa, joka nykyisellään on haastava havaita. 

Matalapaine-esilämmitin 2:ssa eli väliotto 4:ssä tulisi automatisoida välioton vesitys sekä 

rakentaa lämmityslinja matalapaine-esilämmitin 2:n käyttöönottoa varten kuten kuvassa 28 

on esitetty. Matalapaine-esilämmitin 1:ssä tulisi automatisoida lämmityslinjan venttiili, joka 

on kuvassa 31. 

 

Matalapaine-esilämmittimien käyttöönotossa on tärkeää lämmönvaihtimen rauhallinen esi-

lämmitys väliottohöyryllä. Väliottojen käyttöönottoon olisi hyvä rakentaa oma automaatio. 

Väliotot olisivat käyttöönotettavissa esimerkiksi silloin, kun sähköteho höyryturbiinilla ylit-

tää 10 MW. Käynnistys tulisi rakentaa niin, että matalapaine-esilämmitin 1 otetaan ensin 

käyttöön, koska sen lauhdetilan kautta menee myös matalapaine-esilämmitin 2:n lauhde. 

Matalapaine-esilämmitin 1:n käyttöönottoon tulisi rakentaa lämmityssäätö, jossa väliotto-

höyryn sulkuventtiilin ohitusventtiiliä avaamalla rauhallisesti lämmitettäisiin matalapaine-

esilämmitintä 1. Esimerkiksi aikaan sidottu esilämmitys loppuisi siihen, kun ohitusventtiili 

on saatu askellettua rauhallisesti auki. Tämän jälkeen automaatio voisi ajaa välioton sulku-

venttiilin rauhallisesti auki ja sulkea lämmityksessä käytetyn ohitusventtiilin. Matalapaine-

esilämmitin 2:n käyttöönotto olisi samanlainen kuin matalapaine-esilämmitin 1:n, mutta en-

nen höyrynottoa väliottoon 4 tulisi automaation raottaa vesitystä ennen matalapaine-esiläm-

mitin 2:ta. Vesitys voitaisiin sulkea, kun höyryn virtaus on varmistettu lämmönvaihtimeen 

tulohöyryn virtausmittauksesta. 
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Kuva 31. Höyryturbiinin MP1 ja MP2 automatisoitavat venttiilit (PI-kaavio NK2-B6, 2021.) 

 

 Korkeapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n käyttöönotto 

Korkeapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n väliottojen höyrylinjaan olisi hyvä lisätä virtausmittauk-

set ennen korkeapaine-esilämmitin lämmönvaihtimia. Nykyisin korkeapaine-esilämmitti-

mien lauhdevirtausta mitataan, johon tulohöyryn määrää voisi verrata. Suuri eropoikkeama 

virtausmittausten välillä osoittaisi syöttövesivuotoa lämmönvaihtimissa. Korkeapaine-esi-

lämmitin vuotoindikaatio hyvissä ajoin olisi tärkeää laitoksen turvallisen toiminnan kan-

nalta. Nykyisin vuodon havaitseminen hyvissä ajoin voimalaitoksella on ollut haastavaa. 

Korkeapaine-esilämmitin 2 täytyy ottaa ensimmäisenä käyttöön, koska korkeapaine-esiläm-

mitin 1:n lauhde kulkee korkeapaine-esilämmitin 2:n lauhdetilan kautta. Kuvassa 32 ja 33 

on esitetty mitä venttiileitä tulisi automatisoida väliotto 1:ssa ja 2:ssa, jotta korkeapaine-

esilämmittimien käyttöönoton voisi automatisoida. Molemmissa väliotoissa on ennen läm-

mönvaihtimia höyrynpikasulkuventtiilit, jotka ovat käsin viritettäviä. Rajasin kyseiset vent-

tiilit pois tutkimuksesta, koska ne kuuluvat höyryturbiinin korkeapaine-esilämmitinsuojaan. 

Suoja toimii liian korkeasta lauhdepinnasta korkeapaine-esilämmitin 2:ssa ja laukaisee pi-

kasulkuventtiilit kiinni sekä ohjaa syöttöveden korkeapaine-esilämmittimien ohituslenkille. 

Suoja höyryturbiinille on rakennettu korkeapaine-esilämmittimien vuototilannetta varten, 

jolloin vaarana on syöttöveden nousu väliottoa pitkin pyörivälle höyryturbiinin roottorille. 

Korkeapaine-esilämmitin suojan uusinta on hyvä miettiä omana kokonaisuutenaan. 
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Kuva 32. Höyryturbiinin KP1 ja KP2 automatisoitavat venttiilit (PI-kaavio NK2-B6, 2021.) 

 

 

Kuva 33. Höyryturbiinin KP1 ja KP2 automatisoitavat pohjaventtiilit (PI-kaavio NK2-B9, 

2021.) 

 

Korkeapaine-esilämmitin 2:n käyttöönoton automaatio ohjaisi korkeapaine-esilämmitin 2:n 

pohjaventtiilit auki sekä välioton vesitykset raolleen ennen höyryturbiinin väliottoventtiilin 

avaamista. Väliottoon tulisi kaksi erillistä automatisoitua vesitystä ennen korkeapaine-esi-

lämmitin 2:n höyryn sulkuventtiiliä ja ennen reduktio 3:n sulkuventtiiliä. Tämän jälkeen 
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korkeapaine-esilämmitin 2:n lämmitysvaihe suoritettaisiin tulohöyryn sulkuventtiilin ohi-

tusventtiilillä rauhallisesti. Korkeapaine-esilämmitin 2:n väliotossa ei nykyisellään ole läm-

mityslinjaa ja se tulisi rakentaa kuten kuvassa 32 on piirretty. Lämmitysvaiheen alettua vä-

lioton vesitys voitaisiin sulkea ja tulohöyryventtiili avata sekä lämmitysventtiili sulkea. Sää-

töautomatiikka voisi tämän jälkeen sulkea rauhallisesti alempaa korkeapaine-esilämmitin 

2:n pohjaventtiiliä ja alkaa keräämään lauhdepintaa korkeapaine-esilämmitin 2:ssa. 

 

Korkeapaine-esilämmitin 2:n käyttöönoton jälkeen olisi mahdollista käynnistää korkea-

paine-esilämmitin 1:n käyttöönotto automaatiosta, joka avaisi lämmönvaihtimen pohjan 

sekä vesityksen väliotosta 1 ennen höyryturbiinin väliottoventtiilin avausta. Tämän jälkeen 

automaatio hoitaisi korkeapaine-esilämmitin 1:n esilämmitysvaiheen, joka toteutettaisiin sa-

malla tavalla kuin aiemmin esittelemäni korkeapaine-esilämmitin 2:n esilämmitys. Lämmi-

tysvaiheen jälkeen lämmönvaihtimen pohjaventtiili suljettaisiin rauhallisesti ja lauhdepin-

nan säätöventtiili alkaisi hoitamaan lauhteen säätöä korkeapaine-esilämmitin 2:n suuntaan. 

 

 Höyryturbiini väliotto 3:n höyryn automatisointi syöttövesisäiliöön 

Väliotto 3:n höyryä käytetään syöttövesisäiliön pintahöyrynä ja kaasunpoistimen höyrynä. 

Väliotto 3:een olisi hyvä rakentaa oma säätönsä höyrynotolle syöttövesisäiliöön. Syöttöve-

sisäiliön höyry tulee 3bar-aputukilta käynnistyksessä. Kun höyryturbiinin väliotto 3 paine 

ylittää 3bar-aputukin paineen, automaatioon tulisi ottaa syöttövesisäiliön höyry väliotosta 3 

käyttöön automatisoidulla höyrynsäätöventtiilillä. Höyryturbiinin pienellä sähköteholla 

säätö osaisi ajaa välioton kiinni ja syöttövesisäiliön höyry tulisi 3bar-aputukilta. Höyryn sää-

töventtiilin jälkeen olisi hyvä myös lisätä painemittaus automaatioon, jonka avulla voisi sää-

tää välioton höyrynpainetta säätöventtiilin jälkeen. Säätöautomaation tulisi ottaa huomioon 

välioton vesitysten toiminta, kun säätöventtiiliä otetaan käyttöön. Väliotto tulee vesittää sää-

töventtiilin molemmilta puolin ennen väliottohöyryn käyttöönottoa. Kuvassa 34. on esitetty 

väliotto 3:n automatisoitavat venttiilit. 
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Kuva 34. Höyryturbiinin väliotto 3:n automatisoitavat venttiilit (PI-kaavio NK2-B6, 2021.) 

 

6.4 Uusien automatisoitujen venttiilien toiminta höyryturbiinin hätä-

pysäytyksessä 

Höyryturbiinin pikasulku- eli hätäpysäytystilanteissa automaatioon tulisi edellä mainituista 

venttiileistä kytkeä korkeapaine-esilämmittimien pohjien aukeaminen sekä päälämmönvaih-

din 1:n ja 2:n tyhjönmurtojen aukeaminen. Nykyisin voimalaitoksella höyryturbiinin hätä-

pysäytyksessä kenttähenkilön on mentävä tekemään edellä mainitut toimenpiteet. (Taka-

niemi, 2021.) 

 

6.5 Lauhdejärjestelmän tyhjennys 

Lauhdejärjestelmän tyhjennys höyryturbiinin alueella olisi myös hyvä automatisoida, jotta 

seisakkitilanteissa lämmönvaihtimiin jäänyt lauhde päästäisiin tyhjentämään. Vaihtimiin 

seisomaan jäädyt lauhde aiheuttaa höyryturbiinille kosteutta ja ruostetta. Kuvassa 35 on esi-

tetty päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n sekä matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n automatisoitavat 

tyhjennykset. Aiemmin työssä käsiteltiin korkeapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n pohjien 
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automatisointi, jolla vaihtimet saadaan tyhjäksi laitoksen seisokkeihin. Tyhjennyksistä olisi 

hyvä rakentaa oma sekvenssinsä automaatiojärjestelmään. 

 

 

Kuva 35. Lauhdejärjestelmän tyhjennyksen automatisoitavat venttiilit. (PI-kaavio NK2-B13, 

2021.)  
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7 TULOSTEN POHDINTA 

 

Työssä tutkimani Naistenlahden voimalaitoksen höyryturbiini on ollut tuotannossa yli 40 

vuotta ja vuoteen 2021 mennessä höyryturbiinille oli kertynyt käyttötunteja 264 650 tuntia. 

Tavoitteeni oli tutkia höyryturbiinin käytettävyyttä, säädettävyyttä ja kentällä tehtävien käyt-

tötoimenpiteiden automatisointia. 

 

Käytettävyys höyryturbiinilla lähtee aina laitteiston kunnon määrittelystä. Höyryturbiinilla 

laitteisto tarkoittaa höyryturbiinin osia ja höyryturbiinin toimintaan olennaisesti liittyviä 

apulaitteita. Sain muodostettua huoltoraporttien ja kunnossapitojärjestelmän avulla koko-

naiskuvan höyryturbiinin laitteiston nykytilasta. Työssäni höyryturbiinin käytettävyyteen 

liittyen nousi esille eri näkökulmia. Höyryturbiinin venttiilipesien ja korkeapaineosan mer-

kittävin käyttöikään vaikuttava tekijä on liian nopeat lämpötilamuutokset. Naistenlahden 

höyryturbiinilla ei ole havaittu huolloissa poikkeamia korkeapaineosissa, josta voi päätellä, 

että käyttöönottojen yhteydessä lämmitysvaiheet on suorittu asianmukaisesti. Tärkeää tule-

vassa höyryturbiinin käyttötoiminnassa on hoitaa lämmitysvaiheet jatkossakin maltillisesti. 

 

Käytettävyydessä apulaitteiden osalta nousi esille muutamia riskitekijöitä, joita olisi hyvä 

huomioida tulevaisuudessa. Korkeapaine-esilämmitin 2 on viimeisten vuosien aikana vuo-

tanut useamman kerran ja lämmönvaihdinputkisto olisi hyvä uusia. Tutkimuksessa selvisi, 

että korkeapaine-esilämmitin 2:n väliottolinjasta puuttuu lämmönvaihtimen esilämmitys-

linja, joka voi osittain selittää miksi korkeapaine-esilämmitintä 2 on tulpattu useampaan ker-

taan ja korkeapaine-esilämmitintä 1 ei kertaakaan. Korkeapaine-esilämmitin 1:n väliotossa 

esilämmityslinja on olemassa ja käyttöönottovaiheessa esilämmitys on varmasti saatu läm-

mönvaihtimelle tehtyä rauhallisemmin. Korkeapaine-esilämmitin 2:n syöttöveden lämpöti-

laero väliottohöyryyn nähden on myös suurempi kuin korkeapaine-esilämmittimessä 1. Kor-

keapaine-esilämmitin 2:n lämmönsiirtoputkisto joutuu tästä syytä kovemmalle lämpötilara-

situkselle ja vaikuttaa varmasti osaltaan vuotojen syntymiseen. Höyryturbiinin voiteluöljy-

järjestelmä on alkuperäinen ja olisi hyvä uusia säiliön, pumppujen ja oheislaitteiden osalta 

käytettävyyttä ajatellen. Voiteluöljysäiliön pohjaa on paikattu vuonna 2017 ja varaosasaata-

vuus laitteistolle on heikkoa. Päälämmönvaihdin 1:n ja 2:n lämmönsiirtoputket olisivat hyvä 

uusia 10 vuoden kuluttua huoltohistorian perusteella. Työssä nousi myös esille 
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vuotohöyrylauhduttimien lauhdepumppujen uusintatarve taajuusmuuntajakäyttöisiksi lauh-

teen pumppauksen nykyisen säädön parantamiseksi. Höyryturbiinilla nousi esille myös vä-

liottojen väliset lauhteenpoistimet, jotka tulisi uusia. Lauhteenpoistimet ovat alkuperäiset ja 

niiden toiminnassa on ollut epävarmuutta. 

 

Tulevaisuuden käytettävyyttä silmällä pitäen olisi varmasti hyvä tarkastaa höyryturbiinin 

alapuoliset putkistot väliottojen 4 ja 5 sekä takapään osalta. Höyryturbiinin termodynaami-

sessa tarkastelussa selvisi, että höyry näissä väliotoissa on kostealla alueella ja voi aiheuttaa 

eroosiota putkistoissa. Väliottojen vesi/höyryeroosio tästä syystä voi olla voimakkaampaa ja 

putkistot tältä osin olisi hyvä tarkastaa. 

 

Vanhan höyryturbiinin käytettävyyden ja käyttöiän tutkiminen oli haastavaa, koska tutki-

mustietoa aiheesta löytyy melko vähän ja laitteiston käytettävyys perustuu melko paljon ko-

kemusperäiseen tietoon voimalaitoksella. Höyryturbiinin käyttöiän määrittäminen on haas-

teellista, koska prosessit voimalaitoksilla ovat erilaisia ja höyryturbiinin käyttöönotoissa voi-

daan toimia eri tavoin, jolloin höyryturbiini ja sen apulaitteiden käytettävyys ja kunto vaih-

televat huomattavasti. Tästä syystä höyryturbiinin suuret revisiot nousevat tärkeäksi osaksi 

määritystä, jossa tulee jatkossakin tarkastella höyryturbiinin korkeapaineosien materiaalien 

kuntoa eri tarkastusmenetelmillä. Höyryturbiinin matalapaineosan viimeisten siivistöjen 

kuntoa tulee myös tarkkailla, koska matalapaineosa on kosteanhöyryn alueella. Voimalai-

toksen höyryturbiinin kunnossapitohistoriaa tutkiessani havaitsin, että kokonaiskuvan muo-

dostaminen kunnossapidon osalta oli haastavaa. Apulaitteiden osalta mitä pidemmälle ny-

kyhetkestä meni historiaan, sitä vähemmän tietoa oli saatavilla ja huoltohistorian määrittä-

minen oli haasteellista. 

 

Höyryturbiinin käytettävyyteen termodynaamisessa tarkastelussa nousi esille höyryturbiinin 

säätöventtiilien toiminta pienellä sähköteholla. Sähkötehon laskiessa alle 20 MW vain sää-

töventtiili 1 oli säädöllä. Oikean venttiilipesän säätöventtiilit olivat kiinni ja tästä seurasi 

oikean venttiilipesän materiaalin lämpötilan laskeminen. Lämpötilan muutokset ovat riski 

venttiilipesän materiaalille ja asia tulisi huomioida muuttamalla säätöventtiilien toimintaa 

niin, että säätöventtiili 1 ja 2 toimivat rinnakkain aina höyryturbiinin 10 MW sähkötehoon 

asti. 
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Höyryturbiinin säädettävyyttä tutkin työssäni termodynamiikan näkökulmasta sekä laitteis-

ton teknisestä näkökulmasta. Höyryturbiinin taattu höyryn läpäisykyky on 73,6 kg/s ja uuden 

Naistenlahti 3 -kattilan höyryntuotto täydessä polttoainetehossa on 78 kg/s. Höyryturbiini 

kykenee mahdollisesti ottamaan täyden höyrykuorman vastaan, jos väliottojen ja säätökam-

mion paineet ja lämpötilat pysyvät sallituissa rajoissa. Höyryturbiinin ohjekirjan mukaan 

säätöventtiilit tulee aueta täysin auki höyrykuorman ylittäessä 73,6 kg/s. Säätöventtiileitä 

ohjaava säätöhydrauliikka on uusittu Naistenlahti 2 -voimalaitoksella vuonna 2009 ja nykyi-

sellä kattilalla ei olla tuotettu höyryä yli 70 kg/s, jolloin säätöventtiilien viritys tuolta osin 

on saattanut jäädä tekemättä. Säätöventtiilien toiminta tulee huomioida, mikäli höyryturbii-

nilla halutaan ajaa täydellä uuden kattilan höyrykuormalla. 

 

Höyryturbiinin termodynaamisessa tarkastelussa minimi- ja maksimisähköteholla ei tullut 

esille seikkoja, etteikö höyryturbiinilla voitaisi ajaa osasähköteholla. Höyryturbiinin vii-

meisten väliottojen kosteanhöyryn osuuden mittaaminen osakuormalla olisi hyvä suorittaa 

käytännössä, jotta tiedetään ettei höyryturbiinin takapää ole liian kosteassa tilassa ja ettei 

ylitetä suositeltua 12–13 prosentin tasoa, joka esitettiin työn kohdassa 4.1. Höyryturbiinia ei 

huonolla sähkön pörssihinnalla kuitenkaan kannata ajaa pois tuotannosta vaan asettaa höy-

ryturbiinille minimisähköteho, jota ajetaan. Höyryturbiinin käytöstä poisto ja uudelleen 

käyttöönotto aiheuttavat turhaa lämpötilarasitusta höyryturbiinin materiaaleille. 

 

Höyryturbiinin säädettävyyteen liittyy olennaisesti myös lauhteen pumppaus, joka on ollut 

haasteellista nykyisin pienellä höyrymäärällä. Lauhdepumppujen säädettävyys pienessä 

kuormassa on ollut ongelmallista ja nykyisin höyryturbiinilla ei ole juurikaan ajettu alle 30 

MW:n sähköteholla. Naistenlahti 3 -projekti tulee tästä syystä uusimaan höyryturbiinin pää-

lauhdepumput ja korkeapaine-esilämmittimen lauhdepumput taajuusmuuntajakäyttöisiksi. 

 

Tutkiessani höyryturbiinin paisuntaa väliotto 3:n höyryn lämpötila osoittautui liian korke-

aksi. Näyttääkin siltä, että koneen korkeapainepään akselitiivisteen höyryvuoto tiiviste-

höyryssä ajautuu väliottoon 3 ja vääristää paisuntakäyrää. Välioton 3 säädössä oli myös ha-

vaittavissa selkeitä puutteita ja ongelmia, jotka tulisi ratkaista. Nykyisellään käsisäätöinen 
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ketjuventtiili tulisi uusia säätöventtiiliksi, joka voisi tarvittaessa sulkea höyryturbiinin vä-

lioton sen painetason laskettua liian alhaiseksi 3bar-apuhöyrytukkiin nähden. 

 

Tutkin höyryturbiinin toiminta-arvoja minimi- ja maksimisähköteholla. Korkeapaine- ja ma-

talapaine-esilämmittimien T,s-diagrammeja vertailemalla käy selville, että osasähköteholla 

syöttöveden ja lauhteen esilämmitys laskee, jolloin kattila vaatii enemmän polttoainetehoa. 

Polttoainetehon lisätarve kattilaan on hyvä huomioida optimoidessa höyryturbiinin sähköte-

hoa täydellä kattilan polttoaineteholla. 

 

Höyryturbiinin vastapaineen muodostumista tutkiessani havaitsin, että vastapaine pääläm-

mönvaihtimissa näyttää liukuvan kaukolämmön virtausmäärän ja lämpötilan mukaan. Kau-

kolämmön virtausmäärän laskiessa ja kaukolämmön ajolämpötilan noustessa päälämmön-

vaihtimien vastapaine kasvaa aina ylipaineelle asti. Rankine-kierrossa höyryturbiinin toi-

minta perustuu kahden eri lämmönlähteen väliseen lämpötila- ja paine-eroon. Päälämmön-

vaihtimien vastapaineen nousu syntyy, kun höyryn lauhtuminen päälämmönvaihtimissa 

huononee. Alipaine lauhduttimeen syntyy höyryn ja lauhteen faasimuutoksessa, jossa veden 

ominaistilavuuden muutos lauhtumislämpötilassa saa aikaan alipaineen, kuten työssä asia 

esiteltiin kohdassa 4.1.2. Lauhtumisen ongelma syntyy korkeasta kaukolämmön ajolämpö-

tilasta. Osa lämmönvaihtimen kapasiteetista lauhduttaa hyvin höyryturbiinin takapään höy-

ryä, mutta päälämmönvaihtimissa lämpiävän kaukolämpöveden lämpötilaneron pienenty-

essä höyryturbiinin takapään höyryn lämpötilaan nähden höyryn lauhtuminen huononee. 

Päälämmönvaihtimien vastapaineen nousu ja ylipaineelle meneminen on huomioitava il-

manimujärjestelmän käytössä ja ylipaineessa ilmanimut päälämmönvaihtimiin on suljettava, 

koska prosessihöyryä ajautuisi turhaan viemäriin.  

 

Minimisähkötehon ajossa molemmat korkeapaine-esilämmittimet olivat pois käytöstä lauh-

teen pumppaukseen liittyvien ongelmien vuoksi, joten tällä oli vaikutusta höyrymäärän ja-

kaantumiseen, lämpötiloihin ja paineisiin höyryturbiinin väliotoissa. Todennäköisesti höy-

ryn lämpötila ja paine olisivat laskeneet vielä hieman alemmalle tasolle höyryturbiinin taka-

pään väliotoissa, jos lauhteen pumppaus olisi toiminut optimaalisesti korkeapaine-esiläm-

mittimistä ja ne olisivat olleet käytössä. 
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Naistenlahti 2 -höyryturbiinin kylmäkäynnistykseen ja hätäpysäytykseen liittyy kentällä teh-

täviä suoritteita käynnistyksen aikana. Selvitin höyryturbiinin ohjekirjan sekä haastattelun 

avulla höyryturbiinin kylmäkäynnistyksen toiminnan nykyisellään. Pohdin selvityksen jäl-

keen, mitä osioita kylmäkäynnistyksessä voisi vielä automatisoida ja parantaa näin höyrytur-

biinin kylmäkäynnistystä ja hätäpysäytystä. Selvityksen perusteella voin todeta, että auto-

matisoimalla 52 venttiiliä, joista suurin osa on vesitysventtiileitä, saataisiin höyryturbiinin 

käynnistys ja hätäpysäytys toteutettua kokonaisuudessaan automaatiolla. Höyryturbiinin au-

tomatisoiduilla venttiileitä saavutettaisiin varmuus venttiilien oikeaan toimintaan kylmä-

käynnistyksen eri vaiheissa sekä väliottojen lämmönvaihtimien hallittu käyttöönotto ja esi-

lämmitys. Hätäpysäytyksessä automaatio hoitaisi höyryturbiinin turvalliseen tilaan eikä 

käyttöhenkilön tarvitse ensimmäisenä lähteä höyryturbiinille venttiileitä avaamaan.  

 

Automaatio tason parannusta tutkiessani rajasin korkeapaine-esilämmitinsuojan pois työni 

laajuudesta. Höyryturbiinin olennaisesti liittyvä suoja olisi hyvä tarkastella ja uusia väliot-

tojen höyryn pikasulkuventtiilien sekä syöttöveden magneettiventtiilin osalta. Magneetti-

venttiilin aukeaminen ohjaa syöttöveden korkeapaine-esilämmittimien ohitukselle. Venttii-

lin takana on syöttövesipaine ja vuotaessaan liian paljon se voi aiheuttaa kolmitieventtiilien 

liikkumista. Pitkällä ajokaudella vuoto aiheuttaa käytettävyysriskin. Väliottojen pikasulku-

venttiilit ovat alkuperäisiä käsin viritettäviä ja varaosasaatavuus venttiileihin voi olla heik-

koa. 

 

Tutkiessani höyryturbiinin kylmäkäynnistyksen automaatiotason nostoa nousi esille, että eri 

lämmitysvaiheita höyryturbiinin käynnistykseen liittyen olisi hyvä automatisoida. Höyrytur-

biinin venttiilipesien lämmitys, höyryturbiinin roottorin lämmitys ja väliottojen lämmön-

vaihtimien lämmitys olisi hyvä suorittaa automaation avulla, jolloin lämmitysvaiheet olisi 

mahdollista rakentaa rauhallisiksi. Höyryturbiinin ja lämmönvaihtimien materiaalien läm-

pötilojen maltillinen nostonopeus vähentää riskiä materiaalivaurioille ja epäkäytettävyydelle 

höyryturbiinilla. 

 

Höyryturbiinin korkeapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n sekä matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n 

väliottohöyryyn höyryturbiinilta olisi hyvä lisätä höyryn virtausmittaukset. Tutkimuksessa 

selvisi, että korkeapaine-esilämmitin vuodot ovat olleet haastavia havaita nykyisin 
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voimalaitoksella. Korkeapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n vuodon pystyisi havaitsemaan erosuu-

reesta väliottohöyryn virtausmittausten ja lauhteen virtausmittauksen välillä. Mittausten 

liian suuri eropoikkeama indikoisi korkeapaine-esilämmitin vuotoa ja hälyttäisi automaa-

tiojärjestelmässä valvomoon. Matalapaine-esilämmitin 1:n ja 2:n vuotohälytyksen pystyisi 

rakentamaan samalla idealla. Matalapaine-esilämmittimien lauhdelinjaan pitäisi lisätä myös 

virtausmittaus. 

 

Saamieni tulosten ja pohdintojen valossa höyryturbiinille on mahdollista saavuttaa suurempi 

sähkötehon säätöalue. Höyryturbiinin säädöt vaativat hieman tarkastelua sekä apulaitteet tie-

tyiltä osakokonaisuuksilta olisi hyvä uusia tai tarkastaa käyttövarmuuden parantamiseksi. 

Työn liitteessä 9 on esitetty yhteenveto taulukko työssä läpikäydyistä muutos- tai kunnossa-

pitotarpeista höyryturbiinin ja sen apulaitteilla osalta. 
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 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli tutkia yli 40 vuotta käytössä olleen höyryturbiinin käyttöedellytyksiä 

uudessa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa. Tavoitteena oli tutkia höyryturbiinin ja sen apu-

laitteiden kuntoa ja käytettävyyttä sekä höyryturbiinin nykyistä säädettävyyttä ja rajoitteita. 

Työn tavoitteena oli tutkia myös höyryturbiinin käynnistystä ja käyttöä sekä pohtia käyttö-

henkilön kentällä tehtävien toimenpiteiden automatisointia sekä höyryturbiinin käyttöön-

oton automaatiotason nostoa. 

 

Työssä lähdettiin liikkeelle höyryturbiinin ja sen apulaitteiden kunnossapitohistorian selvi-

tyksellä. Selvityksessä käytettiin apuna voimalaitoksella käytössä olevaa Alma-kunnossapi-

tojärjestelmää. Höyryturbiinin ja sen apulaitteiden kunnossapitohistorian ja kokonaiskuvan 

hahmottaminen oli haasteellista, koska kunnossapitotyöt tehdään prosessipaikkakohtaisesti 

ja höyryturbiinin järjestelmissä voi olla useitakin eri prosessipaikkoja. Pyrin kuitenkin löy-

tämään toistuvia tai merkittäviä vikoja sekä käytettävyysriskejä löytämistäni kunnossapito-

tiedoista. 

 

Höyryturbiinin säädettävyyttä työssä lähdettiin tutkimaan höyryturbiinin maksimi- ja mini-

misähkötehon prosessiarvojen tutkimisesta ja vertailusta. Työssä tutkittiin höyryturbiinin 

säätöteknisiä asioita sekä höyryturbiinin termodynaamisia muutoksia lähinnä keskittyen mi-

nimisähkötehoon, jota höyryturbiinilla ei ole nykyisellään ajettu tuotannossa. Höyrymäärän 

pienentyessä höyryturbiinilla tuli esille myös erinäköisiä rajoitteita esimerkiksi lauhteen 

pumppauksen suhteen, jotka rajoittavat nykyisellään höyryturbiinin sähkötehon minimirajan 

ajoa. Tutkimuksessani pyrin huomioimaan muutostarpeet, jotta höyryturbiinilla kyettäisiin 

ajamaan uudessa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa pientäkin noin 10 MW sähkötehoa. 

Osasähkötehoa ajettaessa olisi hyvä mitata höyryturbiinin takapään kosteusosuus höyrymää-

rästä, jolloin varmistutaan, että ollaan vielä sopivalla kosteanhöyryn alueella. 

 

Höyryturbiinin automaatiotason nostoa työssä lähdettiin tutkimaan kylmäkäynnistyksen nä-

kökulmasta. Työssä selvitettiin apulaitteiden käynnistys sekä höyryturbiinin kylmäkäynnis-

tys tuotantoon asti. Työssä kuvaamani höyryturbiinin kylmäkäynnistyksen kävin läpi yh-

dessä voimalaitoksella käyttöhenkilönä pitkään toimineen työntekijän kanssa. Tämä 
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hiljainen tieto työssäni yhdistettiin teoreettiseen tutkimukseen, jolloin saatiin vielä käytän-

nössä havaittuja huomioita tuotua työhön mukaan. Selvitettyäni höyryturbiinin kylmäkäyn-

nistyksen nykyisen toiminnan aloin tutkia kylmäkäynnistyksen automaation parannusmah-

dollisuuksia. Tutkimuksessani selvitin nykyisten höyryturbiinin venttiileiden automatisoin-

timahdollisuuksia ja kylmäkäynnistyksen automatisoinnin lisäämistä. 

 

Työ antaa hyvän kokonaiskuvan höyryturbiinin ja sen apulaitteiden nykytilasta sekä kun-

nosta. Näiden pohjalta olen tehnyt suunnitelmaehdotuksen, jolla höyryturbiinin käytettä-

vyyttä parannetaan tulevassa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa. Työn tuloksena löydettiin 

myös höyryturbiinin käyttöön liittyviä rajoitteita sekä niihin ratkaisuja, jotka tulee huomi-

oida höyryturbiinilla. Höyryturbiinia tutkiessani pystyin löytämään höyryturbiinin ongelmia 

ja rajoitteita sekä löytämään niihin ratkaisuja. Työn tuloksena ei löytynyt mitään suurta on-

gelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa työssä esitetyillä toimenpiteillä. Höyryturbiinin tulevai-

suuden käytettävyyden kannalta tärkeäksi tekijäksi nousee kahdeksan vuoden välein tehtävät 

perusavaukset, jolloin korkeapaineosien materiaalien tarkastus on tärkeässä roolissa. Höy-

ryturbiinin materiaalien kestoon ja höyryturbiinin elinikään vaikuttavat merkittävimpinä te-

kijöinä höyryturbiinin lämmitysvaiheet ja maltillinen lämmönnosto sekä lasku nopeus. 

Edellä mainitusta syystä ei ole järkevää ajaa höyryturbiinia pois tuotannosta uudessa voima-

laitoksessa vaan pitää höyryturbiinia minimisähköteholla tuotannossa. 
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Liite 1: Höyryturbiinin apulaitteiden kunnossapitotiedot 
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(Alma,2021, Painelaitekirjat; LV1, LV2, KP1, KP2, MP1, MP2, 2021)
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Liite 2: Rankine-kierron määrittäminen Naistenlahti 2 -voimalaitokselle 
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(X Steam Tables, 2021) 

Naistenlahti 2 -höyryturbiini sähköteho 57 MW (Korkeapaine-esilämmitin 1 pois käytöstä) 

 

   

(X Steam Tables, 2021) 

 

 

 



3 

 

Lähtötiedot prosessista NSL2 13.11.2020 klo 16:00 – Höyryturbiinin sähköteho 57 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DNA, 2021) 
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(DNA, 2021) 
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Naistenlahti 2 -höyryturbiini sähköteho 18 MW (Korkeapaine-esilämmitin 1 ja 2 pois käytöstä) 

 

   

(X Steam Tables, 2021) 
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Lähtötiedot prosessista NSL2 17.4.2021 klo 10:50 – Höyryturbiinin sähköteho 18 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DNA, 2021) 
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(DNA, 2021)
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Liite 3: Naistenlahti 2 -höyryturbiinin virtauslaskentaa 

 

Lähtötietojen keruu prosessinohjausjärjestelmä DNA:sta. 13.11.2020 klo 16:00 sähköteho 

57 MW. 

 

 

(DNA, 2021) 
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(DNA, 2021) 
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Prosessin kytkentä Naistenlahti 2 -voimalaitos: 

 

 

Taulukoitu prosessiarvoja automaatiojärjestelmästä seuraavaan taulukkoon: 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 10, x = 0,917 (VEB,1976) 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 11, x = 0,936 (VEB,1976) 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 12, x = 0,985 (VEB,1976) 
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(X Steam Tables, 2021 entalpia arvojen määrittäminen) 

 

 

Korkeapaine-esilämmitin 2 teholaskenta: 

 

ΦKP2 = �̇�6 * (h6 - h5) 

ΦKP2 = 67 kg/s * (831 kJ/kg - 598 kJ/kg) 

ΦKP2 = 15 611 kW 

 

Väliotto 2 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�14 = 
ΦKP2

(h14 - h17)
 

�̇�14 = 
15 611 kW

(3014 kJ/kg - 615 kJ/kg)
 

�̇�14 ≈ 6,5 kg/s 
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Matalapaine-esilämmitin 2 teholaskenta: 

 

ΦMP2 = �̇�2 * (h3 - h2) 

ΦMP2 = 59,4 kg/s * (508 kJ/kg - 369 kJ/kg) 

ΦMP2 = 8256,6 kW 

 

Väliotto 4 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�12 = 
ΦMP2

(h12 - h18)
 

�̇�12 = 
8256,6 kW

(2683 kJ/kg - 402 kJ/kg)
 

�̇�12 ≈ 3,6 kg/s 
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Matalapaine-esilämmitin 1 teholaskenta: 

 

ΦMP1 = �̇�1 * (h2 - h1) 

ΦMP1 = 59,4 kg/s * (369 kJ/kg - 301 kJ/kg) 

ΦMP1 = 4039,2 kW 

 

Väliotto 5 MP1 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦMP1

(h11 - h19)
 

�̇�11 = 
4039,2 kW

(2510 kJ/kg - 360 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 1,9 kg/s 

 

Päälämmönvaihdin 2 teholaskenta: 

 

ΦLV2 = �̇�22 * (h23 - h22) 

ΦLV2 = 842 kg/s * (356 kJ/kg - 289 kJ/kg) 

ΦLV2 = 56 414 kW 

 

Väliotto 5 LV2 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦLV2

(h11 - h20)
 

�̇�11 = 
56 414 kW

(2510 kJ/kg - 369 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 26,4 kg/s 

  



7 

 

Päälämmönvaihdin 1 teholaskenta: 

 

ΦLV1 = �̇�21 * (h22 - h21) 

ΦLV1 = 842 kg/s * (289 kJ/kg - 218 kJ/kg) 

ΦLV1 = 59 782 kW 

 

Takapää LV1 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦLV1

(h10 - h1)
 

�̇�11 = 
59 782 kW

(2436 kJ/kg - 301 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 28 kg/s 

 

Väliotto 3 syöttövesisäiliön kaasunpoistimen/pintahöyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�3 * h3 + �̇�17 * h17 + �̇�13 * h13 = �̇�4 * h4 (energiatase) 

�̇�4 = �̇�3 + �̇�17 + �̇�13    (ainetase) 

 

= > �̇�3 * h3 + �̇�17 * h17 + �̇�13 * h13 = �̇�3 * h4 + �̇�17 * h4 + �̇�13 + h4 

 

 = > �̇�13 * (h13 - h4) = �̇�3 * (h4 - h3) + �̇�17 * (h4-h17) 

  

= > �̇�13
̇ 3 * (h4 - h3) + ̇ 17 * (h4-h17)

(h13 - h4)
 

 

�̇�13 = 
59,4 kg/s * (581 kJ/kg - 508 kJ/kg) + 6,5 kg/s * (581 kJ/kg - 618 kJ/kg)

(2992 kJ/kg - 581 kJ/kg)
 

 

�̇�13  ≈ 1,7 kg/s 
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Lähtötietojen keruu prosessinohjausjärjestelmä DNA:sta. 17.4.2021 klo 10:50 sähköteho 18 

MW. 

 

 

(DNA, 2021) 
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(DNA, 2021) 
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Prosessin kytkentä Naistenlahti 2 -voimalaitos: 

 

Taulukoitu prosessiarvoja automaatiojärjestelmästä seuraavaan taulukkoon: 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 10, x = 0,917 (VEB,1976) 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 11, x = 0,936 (VEB,1976) 

Vesihöyry pitoisuus normaaliarvo pisteessä 12, x = 0,985 (VEB,1976) 

 

 

(X Steam Tables, 2021 entalpia arvojen määrittäminen)  
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Matalapaine-esilämmitin 2 teholaskenta: 

 

ΦMP2 = �̇�2 * (h3 - h2) 

ΦMP2 = 15,8 kg/s * (394 kJ/kg - 301 kJ/kg) 

ΦMP2 = 1469,4 kW 

 

Väliotto 4 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�12 = 
ΦMP2

(h12 - h18)
 

�̇�12 = 
1469,4 kW

(2655 kJ/kg - 314 kJ/kg)
 

�̇�12 ≈ 0,6 kg/s 

 
 
 
 
 
Matalapaine-esilämmitin 1 teholaskenta: 
 

ΦMP1 = �̇�1 * (h2 - h1) 

ΦMP1 = 15,8 kg/s * (301 kJ/kg - 281 kJ/kg) 

ΦMP1 = 316 kW 

 

Väliotto 5 MP1 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦMP1

(h11 - h19)
 

�̇�11 = 
316 kW

(2477 kJ/kg - 293 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 0,15 kg/s 
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Päälämmönvaihdin 2 teholaskenta: 

 

ΦLV2 = �̇�22 * (h23 - h22) 

ΦLV2 = 597 kg/s * (285 kJ/kg - 239 kJ/kg) 

ΦLV2 = 27 462 kW 

 

Väliotto 5 LV2 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦLV2

(h11 - h20)
 

�̇�11 = 
27 462 kW

(2477 kJ/kg - 293 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 12,6 kg/s 

 
 
 
 
Päälämmönvaihdin 1 teholaskenta: 
 

ΦLV1 = �̇�21 * (h22 - h21) 

ΦLV1 = 597 kg/s * (239 kJ/kg - 214 kJ/kg) 

ΦLV1 = 14 925 kW 

 

Takapää LV1 höyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�11 = 
ΦLV1

(h10 - h1)
 

�̇�11 = 
14 925 kW

(2429 kJ/kg - 281 kJ/kg)
 

�̇�11 ≈ 6,8 kg/s 
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Väliotto 3 syöttövesisäiliön kaasunpoistimen/pintahöyryn virtausmittauslaskenta: 

 

�̇�3 * h3 + �̇�13 * h13 = �̇�4 * h4  (energiatase) 

�̇�4 = �̇�3 +  �̇�13    (ainetase) 

 

= > �̇�3 * h3 + �̇�13 * h13 = �̇�3 * h4 + �̇�13 + h4 

 

 = > �̇�13 * (h13 - h4) = �̇�3 * (h4 - h3) 

  

= > �̇�13
̇ 3 * (h4 - h3)
(h13 - h4)

 

 

�̇�13 = 
15,8 kg/s * (538 kJ/kg - 394 kJ/kg)

(3013 kJ/kg - 538 kJ/kg)
 

 

�̇�13  ≈ 0,9 kg/s 
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Liite 4: Höyryturbiinin termisentehon ja mekaanisen/generaattorin hyö-

tysuhteen laskenta 

 

 

 

Laskennoissa käytetään apuna liitteessä 3 olevia taulukoita, josta käy selville entalpiat vä-

liotoissa eri sähköteholla. 

 

Laskussa jätetään huomiotta väliotto 1, koska KP1 ei ole käytössä tilanteessa. 

Laskennassa en huomioi tulohöyryn osuutta, joka poistuu vuotoina tai tiivistehöyrynä. Käy-

tän tulohöyryn määränä laskemieni väliottojen ja peräpään virtausmäärien summia. 

 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin terminenteho sähköteholla 57 MW: 

 

PTER = �̇�9 * (h9 - h14) + (�̇�9 - �̇�14) * (h14 - h13) + (�̇�9 - �̇�14 - �̇�13) * (h13 - h12) + 

           (�̇�9 – �̇�14 – �̇�13 - �̇�12) * (h12 – h11) + (�̇�9 – �̇�14 – �̇�13 – �̇�12 –   �̇�11) * (h11 – h10) 

  

PTER = 68,1 kg/s * (3418 kJ/kg - 3014 kJ/kg) + (68,1 kg/s - 6,5 kg/s) * (3014 kJ/kg - 

         2992 kJ/kg) + (68,1 kg/s - 6,5 kg/s - 1,7 kg/s) * (2992 kJ/kg - 2683 kJ/kg) + 

             (68,1 kg/s - 6,5 kg/s - 1,7 kg/s - 3,6 kg/s) * (2683 kJ/kg - 2510 kJ/kg) + 

              (68,1 kg/s - 6,5 kg/s - 1,7 kg/s - 3,6 kg/s - 28,3 kg/s) * (2510 kJ/kg - 2436 kJ/kg) 
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PTER = 59188,6 kW 

 

Höyryturbiinin mekaaninen hyötysuhde / generaattorin hyötysuhde sähköteholla 57 MW: 

 

ηMEK/GEN = 
PGEN

PAKS
 

 

ηMEK/GEN = 
57 000 kW

59 188,6 kW
 

 

ηMEK/GEN ≈ 0,96 eli 96 % 

 

Sähköteholla 18 MW ei huomioida väliotto 1 ja 2, koska molemmat KP-vaihtimet ovat pois 

käytöstä. 

 

Tulohöyryn määrä on myös laskettu samalla tavalla kuin täyden sähkötehon laskennassa. 

 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin akseliteho 18 MW sähköteholla: 

 

PTER = �̇�9 * (h9 - h13) + (�̇�9 - �̇�13) * (h13 - h12) + (�̇�9 - �̇�13 - �̇�12) * (h12 - h11) + 

           (�̇�9 – �̇�13 – �̇�12 - �̇�11) * (h11 – h10) 

 

PTER = 21,15 kg/s * (3407 kJ/kg - 3013 kJ/kg) + (21,15 kg/s - 0,9 kg/s) *(3013 kJ/kg -

             2655 kJ/kg) + (21,15 kg/s – 0,9 kg/s – 0,6 kg/s) * (2655 kJ/kg - 2477 kJ/kg) +  

            (21,15 kg/s - 0,9 kg/s - 0,6 kg/s - 12,75 kg/s) * (2477 kJ/kg - 2429 kJ/kg) 

 

PTER = 19411,5 kW 

 

Generaattorin hyötysuhde 18 MW sähköteholla: 

 

ηMEK/GEN = 
PGEN

PAKS
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ηMEK/GEN = 
18 000 kW

19 411,5 kW
 

 

ηMEK/GEN ≈ 0,93 eli 93 % 
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Liite 5: Prosessihyötysuhde sähköntuotannossa ja rakennussuhdelaskenta 

 

Lasketaan Naistenlahti 2 -kattilan polttoaineteho maksimi- ja minimisähköntuotannossa. 

Täydessä sähkötehossa 57 MW kattilassa tuotettu höyryvirtaus meni höyryturbiinin kautta. 

Kattilan polttoaineteho oli automaatiojärjestelmästä katsottuna 191 MW. 

 

(DNA, 2021 – historiatieto 13.11.2020 klo 16:00) 

 

Seuraavaksi ratkaistaan kattilan hyötysuhde täydellä sähköteholla. 

 

Lasketaan kattilan höyryteho täydessä sähkötehossa seuraavasti: 

 

ΦKATT = �̇�9 * (h9 - h7) 

ΦKATT  = 70 kg/s  * (3418 kJ/kg - 831 kJ/kg) 

ΦKATT  =181 090 kW = 181,09 MW  

 

Lasketaan kattilan hyötysuhde täydellä sähköteholla (ΦPA = 191 MW): 

 

ΦPA = 
ΦKATT

𝜂KATT
 

= >  𝜂KATT = 
ΦKATT

ΦPA
 

ηKATT = 
181 090 kW

191 000 kW
 ≈0,95 eli 95 % 
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Lasketaan kattilan polttoaineteho minimisähköteholla 18 MW: 

 

ΦKATT = �̇�9 * (h9 - h7) 

ΦKATT = 21 kg/s * (3407 kJ/kg - 559 kJ/kg) 

ΦKATT = 59 808 kW 

 

Kyseisellä minimisähköteholla ajettiin höyryturbiinin rinnalla reduktioajoa ja kattilan polt-

toaineteho oli automaatiojärjestelmän mukaan 111 MW. Edellä olevalla laskennalla saatiin 

laskettua höyryturbiinille kattilan tuottama höyryteho, joka saadaan muutettua polttoainete-

hoksi edellä lasketun hyötysuhteen mukaan. 

 

ΦPA = 
ΦKATT

𝜂KATT
 

 

ΦPA = 
59 808 kW

0,95
 ≈ 62 956 kW ≈ 63 MW 

 

Naistenlahti 2 -kattilan polttoaineen syöttölaitteiston ollessa minimissään kiinteän polttoai-

neen teho on noin 75 MW. Ilman reduktion käyttöä kiinteällä polttoaineella ei olisi päässyt 

höyryturbiinille ajettavaan 21 kg/s virtaukseen. 

 

Seuraavaksi lasketaan syöttövesipumpun teho maksimi- ja minimisähköteholla olettaen 

syöttövesipumpun hyötysuhteeksi 95 % seuraavasti: 

 

PSYVEP=
�̇�5 * (h5 - h4)

ηSYVEP
 

 

Täydellä sähköteholla 57 MW: 

 

PSYVEP = 
67 kg/s * (598 kJ/kg - 581 kJ/kg)

0,95
 = 1199 kW 
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Minimisähköteholla 18 MW (Vähennetään syöttövesivirtauksesta reduktiolle menevä höy-

rymäärä): 

PSYVEP = 
21 kg/s * (559 kJ/kg - 538 kJ/kg)

0,95
 = 464 kW 

 

Lasketaan laitoksen nettoteho maksimi- ja minimisähköteholla: 

 

PNET = PGEN - PSYVEP 

PNET1 = 57 000 kW - 1200 kW = 55 800 kW 

PNET2 = 18 000 kW - 464 kW = 17 536 kW 

 

Näiden avulla saadaan laskettua prosessihyötysuhde sähköntuotannossa maksimi- ja mini-

misähköteholla: 

 

ηPROS= 
PNET

ΦPA
 

ηPROS.MAX= 
55 800 kW

191 000 kW
 ≈ 0,29 = 29 % 

ηPROS.MIN= 
17 536 kW

63 000 kW
 ≈ 0,28 =  28 % 

 

Rakennussuhde lasketaan maksimi- ja minimisähköteholle seuraavasti: 

 

R= 
PNET

ΦKL
 

R= 
PNET

ΦLV2 + ΦLV1
 

R= 
55 800 kW

56 414 kW + 59782
 ≈ 0,48 

R= 
17 536 𝑘𝑊

27 462 kW + 14 925 kW
 ≈ 0,41 

 

Rakennussuhteeseen vaikuttaa maksimisähkötehossa, ettei KP1 ole käytössä ja minimisäh-

kötehossa, ettei KP1 ja KP2 ole käytössä. Molemmissa tilanteissa rakennussuhde laskee, 

koska sähkön nettotuotto hieman laskee. 
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Liite 6: Naistenlahti 2 -höyryturbiinialueen venttiilien kartoitus 

 
 
(Perälä J.,2021 Venttiilitaulukon luominen Naistenlahti 2 PI-kaavioiden avulla)
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Liite 7: Naistenlahti 2 -höyryturbiinin käynnistysdiagrammi 

 

(VEB, 1976)
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Liite 8: Naistenlahti 2 -voimalaitoksen PI-kaavioita 

 

Naistenlahti 2 -höyryturbiinin PI-kaavio. (PI-kaavio NK2-B6, 2021) 
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Naistenlahti 2 -lauhdejärjestelmien PI-kaavio. (PI-kaavio NK2-B8, 2021) 
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Naistenlahti 2 -ilmanimujärjestelmän PI-kaavio. (PI-kaavio NK2-B17, 2021) 
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Naistenlahti 2 -syöttöveden PI-kaavio. (PI-kaavio NK2-B9, 2021) 
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Naistenlahti 2 -vesitys ja tyhjennys PI-kaavio. (PI-kaavio NK2-B13, 2021)
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LIITE 9: Höyryturbiinilta työssä esille nousseiden asioiden yhteenveto 

taulukko 

 

 

 

 


