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The make-up water treatment of low-pressure boilers and industrial steam power plants is 

changing. In addition to the traditional ion exchange water softener, using reverse osmosis 

equipment for water treatment has become more common. Water treated with reverse os-

mosis equipment can be desalinated by membrane technology without the use of large 

amounts of chemicals. The reverse osmosis system produces less saline make-up water 

than the conventional water softener. 

In low-pressure processes, the desalination of make-up water at the steam plant aims for 

better efficiency, longer plant life, a cleaner boiler, simpler chemistry of the vapor cycle at 

a lower cost, as well as lower blowdown rate.  

This work presents, the operation of Savon Voima's Maitomaa steam heating station and 

the process connection in the heat production of the milk processing plant. The work intro-

duces the current operating values of the plant and compares the effects of make-up water 

treatment on the energy and operating economy of the boiler plant. In terms of the water-

vapor cycle, make-up water made by reverse osmosis is better than softened water. With 

less saline make-up water, the quality requirements are met in all operating situations in 

low-pressure boilers. 
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∆p painehäviö 

Bar baari, paineen yksikkö 

⁰C celsiusaste, lämpötila 

Cp suolan erotusaste 

dH saksalainen kovuus     °dH 

F ranskalainen kovuus     °f 

 kovuus SI-järjestelmä     mmol/l 

kg kilo = massan yksikkö 

KW Kilowatti = 1000W = Tehon perusyksikkö 

MW Megawatti = 1000 KW =1000000W = Tehon perusyksikkö 

pH veden happamuus taso    pH 

Qp RO permeaatin virtaus 

 

Lyhenteet 

 

AVT (O) AVT ajotapa ilman hapenpoistokemikaalia 

AVT (R) AVT ajotapa sekä hapenpoistokemikaalin annostelu 

DENÅ Dansk Kedelförening Ekono Norsk Dampkedelforening Ångpan-

neförening 

Duplex kaksisäiliöinen vedenpehmennin 

FAC  Flow accelerated corrosion, virtauksen kiihdyttämä korroosio 

KAVE   kattilavesi 

LIVE   lisävesi 

m-luku   HK8,2 kokonaisalkaliteetti m-arvo 

NTU   Nephelometric turbidity unit. Sameus 

RO   (Reverse Osmosis) käänteisosmoosi 

RAVE raakavesi, laitokselle tuleva käsittelemätön vesi 

PEVE   vedenpehmentimen läpi mennyt vesi, josta poistettu kovuussuolat 

p-luku   HK4,3 kokonaisalkaliteetti p-arvo 

ppb   miljardisosa parts per billion, µg/kg 



ppm   miljoonasosa parts per million, mg/kg 

SDI   silt density index, kuvaa hienojakoisen kiintoaines määrää vedessä 

SFS   suomen standardisoimisliitto 

Simplex  yksisäiliöinen vedenpehmennin 

SYVE   syöttövesi 

TDS   total dissolved solids, liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä 

TOC   total organic carbon, orgaaninen kokonaishiili 

TUHÖ   tulistettu höyry 

VGB   Verband der grobkraftswerks-betreiber suurvoimalaitoskäyttäjien  

yhteisö 

 

Alkuaineet ja ionit 

 

Al   alumiini 

C   hiili 

Ca2+   kalsium-ioni 

CaO   kalsiumoksidi, kalkki 

Cl   kloori 

CO3
2-   karbonaatti 

Cu   kupari 

Fe   rauta 

H2CO3   hiilihappo 

HCO3
-   vetykarbonaatti, bikarbonaatti 

K   kalium 

Mg   magnesium 

Mg2+   magnesium-ioni 

Mn   mangaani 

Na   natrium 

O   happi 

PO4
3-   fosfaatti-ioni 

SO4
2-   sulfaatti-ioni 

 



Yhdisteet 

 

CO2   hiilidioksidi 

Fe3O4   magnetiitti 

HCl   suolahappo 

KMnO4  kaliumpermanganaatti 

NaCl   natriumkloridi 

NaOH   natriumhydroksidi 

Na2HPO4  dinatriumfosfaatti 

Na3PO4  trinatriumhydroksidi 

NH3   ammoniakki 

SiO2   silikaatti 
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1 Johdanto 

 

Matalapainekattila- ja teollisuuden höyrylaitosten lisäveden vedenkäsittely on muuttumas-

sa. Perinteisen ioninvaihtoon perustuvan vedenpehmentimen rinnalle on yleistynyt veden-

käsittelyyn käänteisosmoosiin perustuva laitteisto. Käänteisosmoosilaitteistolla käsitellystä 

vedestä saadaan poistettua suoloja kalvotekniikalla, ilman suuria määriä kemikaalien käyt-

töä. Käänteisosmoosilaitteistolla päästään vähäsuolaisempaan lisäveteen kuin perinteisellä 

vedenpehmentimellä. 

 

Tutkittua ja mitattua tietoa matalapainekattilaprosessin lisäveden valmistuksen vaikutuk-

sesta energia- ja käyttötalouteen on saatavilla kovin vähän. Matalapaineprosesseissa lisä-

veden suolanpoistolla tavoitellaan höyrylaitoksella paremman hyötysuhteen lisäksi puh-

taampaa kattilaa, yksinkertaisempaa ja edullisempaa vesihöyrykierron kemiaa sekä alhai-

sempaa ulospuhallustasoa. Lisäveden käsittelyssä käänteisosmoosilla valmistettu lisävesi 

on vesihöyrykierron kannalta parempaa verrattuna pehmennettyyn veteen. Vähäsuolaisella 

lisävedellä laatuvaatimukset täyttyvät matalapainekattiloilla kaikissa ajotilanteissa. 

 

Tässä työssä esitellään Savon Voiman Maitomaan höyrylämpökeskuksen toimintaa ja pro-

sessikytkentää maidonjalostustehtaan lämmöntuotannossa. Työssä perehdytään laitoksen 

nykyisiin ajoarvoihin ja vertaillaan lisäveden käsittelyn vaikutuksia kattilalaitoksen ener-

gia- ja käyttötalouteen. Työn tavoitteena on myös tunnistaa höyrylämpökeskuksen hukka-

lämmönlähteet sekä selvittää energiatalouden ja kustannusten kannalta optimaalisin tapa 

hoitaa matalapainekattilalaitoksen veden käsittelyä. 

 

Työn tavoitteena on lisäksi laskea käänteisosmoosilaitteiston taloudellista kannattavuutta 

matalapainelaitoksella, tarkastella sen vaikutuksia vesihöyrykiertoon sekä laskea laitteiston 

takaisinmaksuaikaa kyseisellä laitoksella. Laitoksen vedenkäsittelystä kirjattujen ja mitat-

tujen tietojen pohjalta työn tilaajalla KL-Lämpö Oy:lle pyritään löytämään toimintamalli ja 

työkalu käänteisosmoosilaitteiston hyödyistä matalapainelaitoksille. 
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1.1 Työn toimeksiantaja 

 

Työn toimeksiantajana on KL-Lämpö Oy. KL-Lämpö Oy on vuonna 1993 perustettu koti-

mainen energiatehokkuuteen tähtäävä vedenkäsittelyn asiantuntijayritys. Yrityksen pää-

konttori sijaitsee Pirkkalassa ja toimipisteitä löytyy myös Espoosta sekä Kempeleestä. KL-

Lämpö tarjoaa ratkaisuja mm. vedenkäsittelyyn, höyryntuotannon optimointiin sekä pro-

sessiveden valmistukseen. KL-Lämmön tarjoamat vedenkäsittelypalvelut liittyvät lisäve-

den valmistukseen sekä veden esikäsittelyyn höyryntuotannon ja –käytön eri vaiheissa 

 

Diplomityön tavoitteena on tutustua matalapainehöyrylaitoksen toimintaan, sen prosessiin 

sekä vedenkäsittelyyn. Kohteena olevan Maitomaan höyrylämpökeskuksen avulla pyritään 

muodostamaan KL-Lämmölle toimintamalli, jonka pohjalta voidaan muita vastaavia mata-

lapainekattilalaitosten vedenkäsittelyn muutoksia mallintamalla, laskea muutosten kustan-

nuksia sekä todentaa tehtyjen toimenpiteiden säästöjä ja laskea takaisinmaksuaikaa. 

 

1.2 Työn tausta 

 

Savon Voiman Maitomaan yksikkö edustaa varsin modernia ja uudehkoa matalapainekatti-

lalaitosta. Laitos on rakennettu ja valmistunut vuonna 2018. Savon Voiman kohde tuli dip-

lomityö kohteeksi KL-Lämmön normaalin yhteistyön kautta ja osoittautui hyväksi koh-

teeksi työn kannalta. Laitoksella on valmiiksi vedenkäsittelyssä käytössä vedenpehmennin 

sekä käänteisosmoosilaitteisto, joten vähäsuolaisen veden hyödyt nähdään jo vesianalyy-

sien perusteella kohteella. Vesianalyysien lisäksi kohteelta laadittava vesihöyrytase tukee 

hyvin perinteisiä matalan paineen höyrylaitoksia. Lisäksi vedenkulutuspisteiden seuranta ja 

muutokset ovat näytettävissä hyvin taseen avulla. 

 

Savon Voimalla on vahva pyrkimys energiataloudelliseen ajatteluun sekä energiatehokkuu-

teen tähtääviin toimintoihin. Saatujen tulosten pohjalta mahdollisten tehostavien toiminto-

jen käyttöönotto ja seuranta on hallittavissa hyvin jo valmiiksi kattavan laitoksen veden 

seurannan ansiosta. Nykyinen ajotapa Maitomaan laitoksella on varsin hyvin hoidettua, 

mutta aina löytyy kehitettävää ja siihen juuri diplomityö on suunnattu. 
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1.3 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Työn kirjallisuusosa alkaa johdannon jälkeen vedenkäsittelyn merkityksestä ja sen tarpees-

ta voimalaitosprosessissa. Samassa osiossa käydään läpi ohjearvojen, laatuvaatimusten tar-

peesta voimalaitoksen vedenkäsittelyyn sekä veden eri ominaisuuksien ja epäpuhtauksien 

vaikutuksia voimalaitosprosessiin. Kirjallisuusosan kolmannessa osiossa käsitellään voi-

malaitoksen eri vesiä ja niiden merkitystä kattilalaitokselle. Neljäs osio käsittelee kattila-

veden laadunhallintaa ja sen eri menetelmiä sekä niiden vaikutusta vesiarvoihin. Viiden-

nessä osiossa vertaillaan lisäveden valmistuksen näkökulmasta vedenpehmentimen ja vä-

häsuolaisen veden eroa matalapainekattilalaitoksella. Kuudennessa osassa käydään läpi 

tulitorvikattilan toimintaa ja sen rakennetta tutustumalla tarkemmin sen toimintaperiaattee-

seen. 

 

Seitsemäs osio keskittyy diplomityön kohteena olevan Maitomaan höyrylämpökeskuksen 

rakenteeseen, toiminnan kuvaukseen sekä sen vesihöyrykiertoon lisäveden valmistuksen 

kautta. Kahdeksas luku käsittelee vesi-höyrykierron tasetta, sen tarkoitusta sekä Maito-

maan höyrylämpökeskukselle vuoden 2019–2021 mittaustulosten mukaan laadittua höyry-

vesitasekaaviota. Viimeinen osio käsittelee taloudellista kannattavuutta sekä tarkastelua 

laaditun vesitasekaavion pohjalta. Taloudellista kannattavuutta lasketaan mahdollisen ve-

denkäsittelyn muutosta pehmennetystä lisävedestä vähäsuolaiseen lisäveteen verrattuna. 

Lisäksi lasketaan mahdollisen RO laitteiston vaikutusta vesiarvoihin, ajotapaan, kustan-

nuksiin ja sen käyttöön ja käyttötalouteen. Osion lopuksi laaditaan projisoitu vesitasekaa-

vio mahdollisten muutosten pohjalta. 

 

Höyrylämpökeskuksen säästöt ja investoinnit lasketaan säästyneen raakaveden kulutuksen, 

kemikaalikulutuksen sekä polttoainekulutusten säästöjen kautta. Diplomityön painopiste on 

vedenkäsittely teknisessä ja taloudellisessa sekä vesikemiaan liittyvässä arviossa Savon 

Voiman Maitomaan höyrylaitoksella. 
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2 Vedenkäsittelyn merkitys voimalaitosprosessissa 

 

Voimalaitosprosessissa vedellä on keskeinen merkitys kattilalaitoksen energiaprosessissa.  

Polttoaineen sisältämä kemiallinen energia siirretään kattilassa väliaineena toimivaan ve-

teen. Väliaineena toimivan veden laatu vaikuttaa laitoksen prosessiin ja itse kattilan käyt-

töikään. Veden käytön etuja ovat mm. helppo saatavuus, ominaisuudet tunnetaan erittäin 

hyvin, halpa hinta sekä suuri höyrystymislämpö. 

 

Voimalaitoksen toiminnan kannalta onnistunut vedenkäsittely on tärkeä osa voimalaitok-

sen toimintaa. Näin taataan laitoksessa käytettävälle tekniikalle hyvät olosuhteet, jolla este-

tään kattilan ja muiden höyryprosessin osien kuluminen. Onnistunut hyvin toimiva veden-

käsittely vähentää vesihöyrypiirissä saostumia ja kerrostumia sekä pitää laitoksen hyöty-

suhteen hyvänä. Vedenkäsittelyllä tavoitellaan vesi-höyrykierrossa kemiallista tasapainoa, 

jossa teräksen korroosio voidaan pitää hallinnassa vesikemian keinoin. Asianmukaisesti 

hoidettu vedenkäsittely on osa ennakoivaa kunnossapitoa voimalaitoksella. 

 

Höyryvoimalaitoksen henkilökunnan osaaminen ja vesikemian perusteiden hallinta ovat 

taloudellisen ajotavan perusedellytyksiä. Henkilökunnan tulee myös tiedostaa vedenkäsit-

telyn eri vaiheet ja ymmärtää niiden tärkeys. 

 

2.1 Veden ohjearvot ja laatuvaatimukset kattilaitoksella 

 

Vesihöyrypiirissä voimalaitoksen vesiarvoille on asetettu lukuisia eri laatuvaatimuksia, 

joiden tarkoituksena on suojella kattilaa ja parantaa käyttöikää. Lisäksi ohjearvojen avulla 

tavoitellaan toiminnaltaan taloudellista ja ilman häiriöitä ajettavaa laitosta. Laatuvaatimuk-

siin vaikuttavat kattilan rakennetyyppi, käyttöpaine, käyttötapa, suurin kattilan lämpö-

kuorma sekä höyryn käyttötarkoitus. Ohjearvoissa määritellään epäpuhtauksien maksimipi-

toisuudet syöttö- ja kattilavedelle sekä höyrylle. Lisäksi annetaan suositeltu pH-alue syöt-

tö- ja kattilavedelle. (Huhtinen et al., 2000, s.298.)  
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Veden laatuvaatimuksien ohjearvojen tavoitteena on helpottaa eri laitosten operaattoreita 

valitsemaan sekä arvioimaan oikeanlaisten vedenkäsittelytapojen toimivuutta. Kattila- ja 

lisävedeltä vaadittujen laatuarvojen määrittäminen on kuitenkin hankalaa ja ne ovat tyypil-

lisesti laitoskohtaisia. Eri organisaatiot, valmistajat sekä kattilayhdistykset ovat julkaisseet 

ohjeita eri kattilatyypeille.  

 

Pohjoismaissa laatuvaatimuksina ja suosituksina on pidetty VGB:n sekä DENÅ:n ohjeita. 

DENÅ:n ohjeet perustuvat osin saksalaisen VGB:n ohjeisiin. Tulitorvikattiloille ohjearvoja 

ovat mm. SFS-EN 12953-10 ja SFS-EN12952-12 (laatuvaatimukset, syöttö- ja kattilave-

delle). (Huhtinen et al., 2000, s.301.)  

 

DENÅ:n laatuvaatimukset ovat kuitenkin laadittu jo vuonna 1983, ja vesien raja-arvot ku-

vastavat hyvin tuota aikakautta. Kokemusten kertyminen ja tietämys vedenkäsittelytapojen 

sekä ajotapojen kautta ovat nostaneet matala- ja keskipaineisten kattiloiden vesien laatu-

vaatimuksia lähemmäksi 160 bar:n kattiloiden laatuvaatimuksia. Tästä esimerkkinä 

SFS5549:n korvannut 12952–12 standardi. (Karjunen 2009.) 

 

Kattilalaitoksen laatuarvojen saavuttamiseksi laitokselta mitattavia arvoja ovat veden pH-

arvo, sähkönjohtavuus, kationivaihdettu johtokyky, silikaatti, natrium, kovuus, alkaliteetti, 

KMnO4-kulutus, metallien pitoisuudet sekä PO4 pitoisuus. Veden ja höyryn mittaamiseksi 

vesihöyrykierrosta löytyy yleensä useasta kohdasta mittaavia jatkuvatoimisia analysaatto-

reita. Jatkuvatoimisten mittauksien lisäksi tärkeimmät ominaisuudet mitataan erikseen la-

boratorioanalyyseillä. Vesi-höyrypiiristä käsin otetuista näytteistä tehdään seuraavia ana-

lyysejä: KMnO4, kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti, TOC orgaaninen kokonaishiili, hiilidi-

oksidi, metallit (rauta, kupari ja alumiini), fosfaatti sekä laitoksella vedenkäsittelykemikaa-

lien pitoisuudet. (Huhtinen et al., 2000, s.298–301.) 
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2.2 Veden ominaisuuksien ja epäpuhtauksien vaikutukset 

 

Vedenkäsittelyn tavoitteena on luoda vesi-höyrypiiriin olosuhteet, jossa magnetiittikalvo 

voi muodostua sekä säilyä hyvin putkiston pinnalla. Kattilaveden laadun muutokset ovat 

haitallisia ja tuhoavat magnetiittikalvoa putkistosta. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi pH:n 

lasku kierrossa, kloridi-ionit tai kupari-ionit. 

  

Lisäksi käytännössä kaikki vesi-höyryprosessissa olevat epäpuhtaudet ovat haitallisia. 

Riippuen prosessin osista ja käyttötilanteista, jopa puhdas vesi saattaa aiheuttaa haittavai-

kutuksia vesi-höyryprosessissa. 

 

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta vesihöyrykiertoon pääsee erilaisia veden epäpuh-

tauksia prosessin ulkopuolisista ja sisäpuolisista lähteistä.  

 

Ulkopuolisia lähteitä ovat: 

• lauhteiden raakavesi- ja prosessivuodot, vedenkäsittelylaitoksen 

saostuskemikaalien jäämät  

• raakavesivuodot ja prosessivuodot lauhdelinjassa 

• vedenkäsittelylaitoksen saostuskemikaalien jäämät, suolavuodot, 

ioninvaihtosarjojen elvytyskemikaalit sekä ioninvaihto hartsit 

• jälkiannostelukemikaalien väärä annostus, sopimattomat kemikaalit ja niiden 

hajoamistuotteet. 

 

Sisäpuolisia lähteitä ovat 

• lauduttimen tai lämmönvaihtimien vesi ja ilmavuodot 

• prosessilaitteiden turbiini, kaasunpoistin, lauhteenpuhdistuslaitos, esilämmittimet 

sekä pumppujen vuodot 

• prosessiputkistojen korroosiotuotteet 

• kattila 

• höyrystimen kerrostumat, suolat ja hajoamistuotteet 

• lieriön epäpuhtauksien kulkeutuminen kiertoon 

• tulistimien kerrostumat ja hajoamistuotteet. 
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Vesi-höyryprosessin epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat ja vauriot voidaan estää riittä-

vän tehokkaan näytteenottojärjestelmän sekä hyvän vesikemian ylläpidon avulla. (Sonni-

nen R., 2011b.) 

 

2.2.1 pH-arvo 

 

pH on lukuarvo, jolla ilmaistaan veden happamuutta tai emäksisyyttä. Lukuarvo kuvataan 

yleisesti pH-arvolla, jonka logaritminen asteikko on 0–14. Lukuasteikolla 0 on erittäin 

vahva happo ja 14 erittäin vahva emäs. (Wieland 1974, s.10–12.) 

 

Veden pH-arvon jatkuva seuranta on voimalaitoksella tärkeää. Vesihöyrykierrossa pH-

arvolla on vaikutusta metallien korroosiokestävyyteen ja on osaltaan myös riippuvainen 

vesihöyrypiirin materiaaleista sekä veden happipitoisuudesta. Veden pH-arvo pyritään käy-

tännössä aina pitämään emäksisen puolella ja pH voi vaihdella erilaisten ajotapojen mu-

kaan 7–10 välillä. Mikäli veden pH-arvo on ohjearvoja suurempi voi tästä seurata järjes-

telmän jännityskorroosiota, alkalikorroosiota, kuparimetallien liukenemista tai kattilaveden 

kuohumista. Liian alhaisesta pH-arvosta aiheutuu järjestelmää suojaavan magnetiittikalvon 

liukenemista ja teräksen korroosiota. Ohjearvoista poikkeavat pH-arvot, korkeammat tai 

alemmat tulokset, johtuvat vedenkäsittelyn puutteista tai prosessivuodoista (Sonninen R., 

2011a). Neutraalin liuoksen pH-arvo on riippuvainen lämpötilasta. Kuvaan 1. kuvattu läm-

pötilan vaikutus pH-arvoon neutraalilla liuoksella. 

 

Mitattaessa pH-arvoa lämpötilalla on merkitystä mittaustulokseen ja vertailukelpoisen mit-

taustuloksen saamiseksi pH-arvo suositellaan mitattavan 25 ⁰C:ssa. 
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Kuva 1. Neutraalin liuoksen lämpötilan vaikutus pH-arvoon. (Littler 1992, s.160) 

 

2.2.2 Sähkönjohtavuus 

 

Veden sähkönjohtavuuden mittaus on tärkeä veden laadun mittari ja sitä voidaan pitää ve-

den suolapitoisuuden karkeana mittausarvona. Sähkönjohtavuus on riippuvainen vedessä 

olevista suoloista, jotka halutaan vedestä poistaa vedenkäsittelyllä. Konduktiivisuus eli 

sähkönjohtavuus on käänteisarvo resistiivisyydelle. Sähkönjohtavuus yleensä ilmoitetaan 

25 ⁰C:n lämpötilassa. Konduktiivisuus nousee lämpötilan kasvaessa, joten haluttaessa tark-

kaan mittaustulokseen, tulee näytteen olla ± 2 ⁰C asteen sisällä tavoitelämpötilasta. SI-

järjestelmän mukaan sähkönjohtavuuden yksikkönä on milliSiemens/metri (mS/m). (Wie-

land 1974, s.16–17). 

 

Sähkönjohtavuutta mitataan laitoksella suoralla johtokykymittauksella sekä epäsuoralla 

mittauksella. Suoraksi sähkönjohtavuudeksi puhutaan, kun mittaus suoritetaan suoraan 

analysoitavasta näytteestä. Suoraa johtokykymittausta käytetään lisäveden puhtauden mit-

tana, syöttöveden haihtuvan alkalointikemikaalin pitoisuuden mittana sekä kattilaveden 

suola- ja kemikaalipitoisuuden mittana. Epäsuoraksi eli kationivaihdetuksi sähkönjohta-

vuudeksi kutsutaan sähkönjohtavuusmittausta, kun jäähdytetty näyte lasketaan happoelvy-

tetyn kationivaihtimen läpi. Epäsuoralla mittaustavalla saadaan alkalointikemikaalin säh-

könjohtokykyä nostava vaikutus poistettua ja pystytään valvomaan näytteen todellista puh-

tautta. Kationivaihdettua johtokykymittausta käytetään mm. puhtaiden vesinäytteiden (sy-
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ve ja lauhde) ja höyrynäytteiden laadunvalvontaan. Kationivaihdettu kaasunpoistettu joh-

tokyky on nopea ja luotettava menetelmä valvoa syöttöveden, höyryn sekä lauhteiden puh-

tautta. (Sonninen Risto 2011a.) 

  

2.2.3 Kovuus 

 

Kovuusarvo kertoo veden sisältämien liuenneiden kalsium- ja magnesium suolojen mää-

rästä. Mitä enemmän kalsium- ja magnesiumsuoloja on vedessä, sen kovempaa vesi on. 

Kovuuden mittaamisessa yksikkönä käytetään Suomessa yleisesti saksalaista kovuusastetta 

(°dH). Veden kovuus = 1 dH, kun 1 litra sisältää 10 mg kalsiumoksidia CaO vastaavan 

määrän kalsium- ja magnesiumsuoloja. Veden kovuuden luokitusta suomessa kuvattu tau-

lukossa 1. 

 

Taulukko 1. Veden kovuus ⁰dH. (Huhtinen et al. 2000, s.298) 

Luokitus Kovuus ⁰dH 

Erittäin pehmeä 0 - 2,1 

Pehmeä 2,1 - 4,9 

Keskikova 4,9 - 9,8 

Kova 9,8 - 21,0 

Erittäin kova 21,0 - 

 

Kokonaiskovuudeksi kutsutaan karbonaattikovuuden ja mineraalihappokovuuden muodos-

tamaa summaa. Karbonaattikovuudesta puhutaan, kun veden sisältämät kalsium- ja magne-

sium esiintyvät bikarbonaatteina eli kalsiumbikarbonaatteina sekä magnesiumkarbonaat-

teina. Mineraalihappokovuudesta puhutaan, kun kalsium ja magnesium esiintyy vedessä 

kloridi- tai sulfaattimuodossa. Mineraalihappokovuutta kutsutaan myös pysyväksi kovuu-

deksi. (Huhtinen et al., 1999, s.280; s.284.) 

 

Veden kovuussuolat liukenevat hyvin veteen alhaisen lämpötilan takia. Lämpötilan nous-

tessa kovuussuolat saostuvat ja aiheuttavat kattilan lämpöpinnoille huonosti lämpöä johta-

via kerrostumia eli kattilakiveä. Veden ohjearvoja korkeammat kovuusarvot johtuvat 

yleensä puutteellisesta vedenkäsittelystä tai lauhdejärjestelmän prosessivesivuodoista höy-

rypiirissä.  
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Suomen tasolla vesi on yleisesti pehmeää, koska maaperä on kallioista sekä hapanta. Ve-

den kovuuden vaihtelua esiintyy yleisesti alueittain riippuvan vedenottolähteestä sekä 

maaperästä. Kovaa vettä tavataan harvemmin, mutta Suomessa esimerkiksi Kokkolassa ja 

Lohjalla kovuuslukemat ovat kovan asteikon alueella. Lohjalla sijaitsee myös kalkkikivi-

esiintymä, joka nostaa alueen kovuuden korkealle. Vedenkovuudesta Suomessa löytyy hy-

vin tietoa oman alueen vesilaitoksen www-sivuilta. 

 

2.2.4 Kaliumpermangaatti KMnO4-kulutus 

 

Yhtenä veden laadun mittarina käytetään sen sisältämän orgaanisen aineen määrää. Sitä 

mitataan analyysistä KMnO4-kulutuksen avulla. Mitä pienempi tulos saadaan, sitä parem-

paa on analysoitava vesi. KMnO4-kulutus on lukuarvo, joka kertoo kuinka paljon kalium-

permanganaattia, vaaditaan yhdessä kilossa vettä olevien orgaanisten epäpuhtauksien ha-

pettamiseksi. KMnO4 esitetään muodossa mg/l. (Huhtinen et al., 2000, s.299). 

 

Suomessa pintavesiä käyttävällä laitoksella KMnO4-kulutus on noin 20–40 mg/l vuoden 

ajasta riippuen. Keväällä tulvien ja rankkasateiden vuoksi KMnO4 kulutus voi olla jopa 

luokkaa 200 mg/l. 

 

Täyssuolanpoistolaitoksella käytettävän veden kaliumpermanganaattikulutus tulisi olla alle 

10 mg/kg ja lisävetenä käytettävän veden KMnO4-kulutuksen alle 3 mg/kg (Huhtinen et 

al., 2000, s.299). Liian suuret KMnO4-pitoisuudet käytettävässä vedessä aiheuttavat täys-

suolanpoistolaitoksella kalvojen tai ioninvaihtomassojen likaantumista. Päästessään höyry-

kiertoon orgaaniset yhdisteen hajoavat hapoiksi ja hiilidioksidiksi. 

  

2.2.5 Alkaliteetti 

 

Alkaliteetti-arvo eli happokapasiteetti kertoo veden puskurikyvystä. Mitä pienempi alkali-

teetin arvo on, sitä helpommin muuttuu veden pH-arvo. Alkaliteettia vedessä aiheuttavat 

karbonaatti, vetykarbonaatti, hydroksidi sekä silikaatit ja fosfaatit. 
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Kokonaisalkaliteetti HK4,3 (p-arvo) ilmoittaa alkalien kokonaismäärää mmol/kg. Alkali-

teettiarvon pH alueella 8.2, HK8,2-arvo (m-arvo) kertoo paljonko, suolahappoa on lisättävä 

millimooleissa 1 kg vettä, jotta indikaattorin värin muutospiste saavutetaan. (Wieland 

1974, s.281).  

 

Ohjearvoista poikkeavat alkaliteetin arvot kertovat riittämättömästä lisäveden puhdistuk-

sesta, virheellisestä kemikaalien jälkiannostelusta tai lauhteiden sisältämistä epäpuhtauk-

sista. 

 

2.2.6 Silikaattipitoisuus 

 

Silikaattipitoisuus (SiO2) ilmoittaa veteen liuennutta piihapon määrää. SiO2-pitoisuus il-

moitetaan yksiköllä mg SiO2/kg tai µg SiO2/kg. Silikaatti aiheuttaa kovuussuolojen sekä 

alumiinin kanssa vaikeasti poistettavia kerrostumia, jotka osaltaan heikentävät oleellisesti 

lämmönjohtavuutta. Korkeammissa paineissa kattilalaitoksella silikaatti alkaa liueta voi-

makkaammin ja kulkeutuu höyryn mukana aiheuttaen kerrostumia turbiinin siivistöön ja 

tulistimiin asti. Tämän vuoksi silikaattipitoisuuksille on tiukat vaatimukset korkeissa pai-

neluokissa. Silikaatin maksimi pitoisuuksia kattilavedessä kuvassa 2. (Huhtinen et al., 

2008.) 

 

 

Kuva 2. Silikaatin sallittu max. pitoisuus kattilavedessä (Sonninen, 2011c) 
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Ohjearvojen suositusten ylitys silikaattiarvoissa voi johtua lauhteen epäpuhtauksista, liian 

heikosta lisäveden puhdistuksesta tai riittämättömästä kattilan ulospuhalluksesta.  

 

2.2.7 Kokonaismetallit rauta Fe ja kupari Cu 

 

Kokonaismetallien raudan ja kuparin määrä analyysissä kertoo osaltaan vedenkäsittelyn 

tehokkuudesta sekä metallien liukenemisesta vesi-höyrypiisissä. Rauta Fe ja kupari Cu pi-

toisuudet ilmoitetaan yleensä kokonaisrautana sekä -kuparina. Kokonaismäärä ilmaisee 

suspendoituneen (hiukkasmuotoisen) ja ionimuotoisen (liukoisen) metallien yhteismäärän. 

 

Vesi-höyrypiirissä tapahtuvaa raudan korroosiota ja sen tasoa analysoidaan veden rautapi-

toisuudesta. Raudan syöpyminen riippuu kattilaveden pH-arvosta sekä happipitoisuudesta. 

Kattilaveden lämpötilan noustessa liuenneen raudan liukoisuus laskee huomattavasti ja se 

johtaa raudan kerrostumisen kuumille putkipinnoille. Syöttöveden mukana kulkeutuva 

kiinteä rauta palaa kiinni höyrystysputkiin ja aiheuttaa magnetiittikalvon liiallista paksuun-

tumista. Kupari liian suurina pitoisuuksina kerrostuu höyrystimeen aiheuttaen korroosiota, 

sekä saattaa aiheuttaa teräkselle galvaanista korroosiota. Tämän vuoksi kuparin sekä kupa-

riyhdisteiden käyttöä rakennusmateriaalina tulee välttää. 

 

Lauhteen korkeat korroosiotuotteet kertovat lauhdejärjestelmien huonosta korroosiosuojas-

ta ja ne saattavat aiheuttaa kerrostumia, ellei laitoksen palautuslauhteiden puhdistus ole 

riittävän tehokasta (VGB-R 450 Le 2004, 46). 

 

2.2.8 Hiilidioksidi CO2 

 

Hiilidioksidi CO2 on vesi-höyrykierron yleinen epäpuhtaus. Hiilidioksidia pääsee kattilapii-

riin lisäveden mukana vapaana hiilidioksidina CO2, bikarbonaattina (vetykarbonaattina 

HCO3
-), karbonaattina CO3

2- tai orgaanisena epäpuhtauksina. Kattilassa vapautuva hiilidi-

oksidi CO2 siirtyy höyryyn ja lauhtuessaan muodostaa hiilihappoa H2CO3 (Kohan 1997, 

s.544). Tämän vuoksi lauhteen pH-arvo laskee. Hiilidioksidin aiheuttamaa pH-arvon las-
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kua pyritään vähentämään annostelemalla vesihöyrykiertoon veden alkalointiin haihtuvia 

alkalointikemikaaleja.  

 

Yleisesti käytettyjä alkalointikemikaaleja ovat esim. ammoniakki (NH3) sekä trinatrium-

fosfaatti (Na3PO4). 

 

Hiilidioksidi CO2 aiheuttaa korroosiota ja näkyy järjestelmässä veden happamuuden ai-

heuttamana tasaisena syöpymisenä raudan pinnalla. Hiilidioksidin korroosio on voimakas-

ta, mikäli vedessä on samanaikaisesti happea (Kohan 1997, s.544). 

 

2.2.9 Jäännöshappi 

 

Jäännöshappi ilmoittaa termisen kaasunpoiston tai kemiallisen hapenpoiston tehosta ja ker-

too veteen jääneen liuenneen hapen määrän. Happea voi päästä myös höyrykiertoon alipai-

neisten prosessilaitteiden ilmavuodoista esim. lauhduttimesta tai matalapaine-

esilämmittimistä. Liuenneen hapen määrää mitataan yleensä syöttövedestä ennen tai jäl-

keen syöttövesipumppuja, jotta nähdään, miten höyrypiirin kaasunpoistin toimii, sekä 

kuinka paljon kulkeutuu happea kattilaan. 

 

Liuenneen hapen määrä ilmoitetaan tyypillisesti yksiköllä µg/l (ppb). Liuenneen hapen 

mittaus pystytään tekemään tarkasti ja luotettavasti jatkuvatoimisella happianalysaattorilla. 

Saatavilla on myös liuenneen hapen mittaukseen kannettavia optista mittaustekniikkaa 

hyödyntäviä happimittareita. (Littler 1992, s.176; s.202.) 

 

Syöttöveden ja lauhteen ohjearvosuosituksia (alle 10 µg/l) suuremmat liuenneen hapen 

mittaustulokset johtuvat puutteellisesta termisen kaasunpoistimen toiminnasta, kemiallisen 

hapenpoiston väärästä annostelusta tai prosessin ilmavuodoista. 
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2.2.10 Lämpötila 

 

Lämpötila ei itsessään ole suoraan vedenkäsittelyyn vaikuttava tekijä, mutta se vaikuttaa 

moniin epäpuhtauspitoisuuksiin. Kaasujen erityisesti hapen liukeneminen on eri lämpöti-

loissa vedenkäsittelyyn vaikuttava tekijä, koska lämpötilan noustessa kaasujen liukoisuus 

vähenee. Lämpötilalla on myös vaikutusta sähkönjohtavuuteen aiheuttaen lämpötilan nous-

tessa sähköjohtavuusarvolle nousua. 

 

2.2.11 Kerrostumat ja saostumat höyrystimessä sekä prosessiputkistossa 

 

Kerrostumia höyrystimessä sekä prosessiputkistossa aiheuttaa tavallisimmin kalsium- ja 

magnesiumsuolat eli kovuutta aiheuttavat suolat. Saostuminen järjestelmän pinnoille joh-

tuu syöttöveden epäpuhtauksien väkevöitymisestä vesi-höyrypiirissä. Saostumat kattiloissa 

aiheuttavat lämmönsiirto-ominaisuuden huonontumista, putkien tukkeutumisia ja pitkässä 

aikajanassa jopa putkien vaurioitumista ja hajoamista. Saostumat syntyvät helpoimmin 

prosessissa kohtiin, joissa virtausnopeus on pienimmillään. Erilaisten epäpuhtauksien kul-

keutuminen höyryvoimalaitoksen vesihöyrykiertoon on kuvattu kuvassa 3. 
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Kuva 3. Epäpuhtauksien kulkeutumista höyrykiertoon kuvattu. (Mukaillen Sonninen 

2011b) 

 

Muita saostumia ja kerrostumia aiheuttavia yhdisteitä ovat mm. rauta, natrium sekä sili-

kaatti. Rauta pyrkii saostumaan samanaikaisesti orgaanisten aineiden kanssa kattilan tuli-

pinnoille. Hiiltä ja rautaoksideja sisältävä kerrostuma aiheuttaa helposti kattilavaurioita 

putkien sisäpinnoilla. Silikaatti aiheuttaa kovuussuolojen sekä alumiinin kanssa vaikeasti 

poistettavia kerrostumia, jotka osaltaan heikentävät oleellisesti lämmönjohtavuutta. (Huh-

tinen et al., 2008, s.26.) 

 

Myös alkalit natrium (Na) sekä kalium (K) voivat osaltaan saostua turbiinin siivistöön ja 

aiheuttaa osaltaan alkalikorroosiota. Natriumia pääsee tyypillisesti kattilaveteen jäähdytys-

vesivuodoista mm. kaukolämpövaihtimien ja pumppujen kohdalta, natriumvuodosta kati-

onivaihtimella tai trinatriumfosfaatin syötöstä. 

 

Perinteinen vedenpehmennin riittää yleensä matalapaine- ja keskipainekattiloiden veden-

käsittely menetelmäksi mutta korkeamman paineen kattiloille se ei riitä poistamaan silikaa-

tin aiheuttamia haittoja. Korkeamman paineen omaavissa kattiloissa silikaatti höyrystyy ja 

karkaa höyryn mukana tulistimiin sekä aina turbiinille asti. Tämän vuoksi vedenkäsittelys-

sä korkeapainekattiloissa tulee aina käyttää täyssuolanpoistettua vettä.  
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3 Kattilalaitoksen vedenkäsittely 

 

Höyryvoimalaitoksella tulee olla vedenkäsittelylaitos, jotta käytettävä vesi saadaan kattila-

valmistajan ohjearvoja vastaavalle tasolle. Luonnonvesien tai vesijohtoverkon vesien käyt-

tö voimalaitosprosessissa syöttövetenä vaatii aina laitoksella erivaiheisia käsittelyprosesse-

ja. Käsittelemätön epäpuhtauksia sisältävä vesi aiheuttaa voimalaitoksen vesihöyrykiertoon 

kerrostumia ja korroosiota. Kemiallisesti käsitelty puhdas vesi on edelleen parhaimpia 

vaihtoehtoja voimalaitoksen syöttövedeksi. 

 

Kattilalaitoksen vedenkäsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla saavutetaan vesihöyry-

piiriin suotuisat käyttöolosuhteet. Kaikkia vesi-höyrykierron epäpuhtauden aiheuttamia 

ongelmia ei voida poistaa kokonaan, mutta niitä voidaan oleellisesti vähentää vaikuttamal-

la veden laatuun vedenkäsittelyllä. 

 

Kattilalaitoksen vesikemian päätavoitteena on ylläpitää vesihöyrykierron kemiallisia olo-

suhteita. Näillä saadaan magnetiittikalvon liukoisuus minimiin sekä magnetiittikalvon 

muodostuminen ja uusiutuminen optimitasolle. Toimenpiteet kattilalaitoksen vedenkäsitte-

lyyn ovat raakaveden käsittely, lisäveden valmistus, lauhteen puhdistus, terminen kaasun-

poisto, kemikaalien jälkiannostelu sekä kattilan ulospuhallus. 

 

Kuvassa 4 kuvattuna periaatekuva kattilavesikierrosta, jossa palautuslauhteet ohjataan 

syöttövesisäiliöön. 
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Kuva 4. Periaatekuva kattilavesikierrosta lauhteenpalautuksen kanssa (Mukaillen Huhtinen 

et al., 2000) 

 

3.1 Raakavesi 

 

Raakavedellä tarkoitetaan kattilalaitoksen vedenkäsittelylaitokselle tulevaa käsittelemätön-

tä vettä. Raakavesi sisältää veden mukanaan tuomia kiintoaineita, kolloideja, liuenneita 

suoloja, kaasuja sekä orgaanisia yhdisteitä. 

 

Raakavesi luokitellaan ottopaikkansa perusteella pintavesiin ja pohjavesiin. Pintavedellä 

tarkoitetaan järvien, jokien ja lampien vettä. Suomen tasolla pintavedet ovat yleisesti ko-

vuusarvoltaan pehmeitä ja erittäin korkean humuspitoisuuden omaavaa vettä. Suomen pin-

taveden sopivat hyvin raakavedeksi vesilaitokselle, sillä pintavedet ovat yleensä varsin vä-

häsuolaisia ja niiden sisältämät humukset ja kiintoaineet saadaan pois suhteellisen helposti 

kemiallisella puhdistuksella. 

 

Pohjavedessä on liuenneita aineita selvästi enemmän kuin saman alueen pintavedessä. Poh-

javesi alueittain saattaa omata suhteellisen korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia, jotka 

täytyy poistaa ennen kuin vesi soveltuu raakavedeksi. Lisäksi Suomen pohjavedet ovat 
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suuren hiilidioksidipitoisuutensa takia hyvin aggressiivisia. Pohjaveden laaduissa on selviä 

alueellisia eroja sisämaan ja rannikkoalueen välillä. Parhaat pohjavesialueet ovat harjualu-

eilla, joissa liuenneiden suolojen ja orgaanisten aineiden määrät ovat alhaisempia kuin ran-

nikkoalueilla. 

 

Myös merivettä voidaan käyttää raakavetenä, mutta sen suolapitoisuus on tyypillisesti niin 

korkea, ettei syöttövettä kannata siitä valmistaa. Kalvo- ja käänteisosmoositekniikan kehi-

tys on kuitenkin parantunut puhdistuksen kannattavuutta myös merivedellä. (Huhtinen et 

al., 2000, s.297–300.) 

 

3.1.1 Raakaveden mekaaninen esikäsittely 

 

Raakavedessä olevat karkeimmat epäpuhtaudet poistetaan tyypillisesti ns. välppäsuodatti-

men avulla. Mekaanisen suodatuksen avulla estetään liian suurien kiintoaineiden ja kappa-

leiden joutuminen prosessiin tai pumppuihin. Raakavedessä voi olla karkeita epäpuhtauk-

sia kuten hiekkaa ja muuta epäorgaanista lietettä tai orgaanista materiaalia. Raakaveden 

karkeat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa eroosiota järjestelmien putkistossa sekä tukkia vent-

tiileitä tai muita komponentteja. Erilaisia mekaanisen suodatuksen menetelmiä ovat sihdit, 

välpät, selkeytysaltaat ja hiekkasuodattimet. Mekaaninen suodatus ei vaikuta veden kemi-

alliseen laatuun.  (Huhtinen et al., 1999, s.279.) 

 

3.1.2 Raakaveden kemiallinen esikäsittely 

 

Raakavedessä hienojakoinen kiinto- ja orgaaninen aines on partikkelikooltaan niin pientä, 

ettei mekaaninen esikäsittely ole riittävä. Tämän vuoksi kemiallinen puhdistus raakavedel-

le on usein välttämätöntä. 

 

Raakaveden kemiallisella esikäsittelyllä vedestä poistetaan biologista kasvustoa, kolloidi-

sia epäpuhtauksia, hapettuvia epäpuhtauksia ja liuenneita kaasua. Biologista kasvustoa 

ovat bakteerit, levät sekä pieneliöt. Kolloidisia epäpuhtauksia ovat humusaineet, kolloidi-

nen silikaatti, kolloidinen rauta sekä kolloidinen mangaani. Hapettuvia epäpuhtauksia raa-
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kavedessä ovat esimerkiksi liuennut rauta ja mangaani. Liuenneita kaasua ovat esim. poh-

javeteen liuennut hiilidioksidi ja metaani. 

 

Raakaveden biologisen kasvuston aiheuttamia ongelmia poistetaan desinfioinnilla, jolla 

estetään eliöiden kiinnittyminen järjestelmän pinnoille sekä poistetaan eliöt ennen kuin ne 

pääsevät haitallisissa määrin lisääntymään. Raakaveden sisältämät pieneliöt poistetaan 

tyypillisesti klooraamalla vesi. (Huhtinen et al., 2000, s.297.) 

 

3.2 Lisävesi 

 

Vedenkäsittelylaitokselta johdettua puhdistettua raakavettä kutsutaan lisävedeksi. Kattila-

laitoksella lisävesi korvaa vesi-höyrypiirin ulospuhalluksesta, höyrystymisessä sekä vuo-

doista aiheutuneet vesihäviöt. (Korroosiokäsikirja);(SFS-EN12952-12 2003, s.8.) 

 

Lisäveden käsittelyllä tarkoitetaan raakaveden esikäsittelyn jälkeen tehtyjä vedenkäsittely 

toimenpiteitä. Luonnonvedet sekä kemiallisesti esikäsitelty vesi on pääsääntöisesti aina 

suolapitoista, ja tämän vuoksi vettä ei sellaisenaan voida käyttää voimalaitoksen lisävetenä. 

Lisäveden laatuvaatimukset riippuvat pitkälti kattilatyypistä ja sen paineesta. Paineen 

noustessa kattilassa, myös veden laatuvaatimukset kasvavat. Matalapainekattiloille (paine-

luokka alle 20 bar) riittävään vedenlaatuun päästään kovuuden poiston jälkeen, mutta kor-

keapainekattiloille vaaditaan jo todella puhdasta vettä. Korkeammassa paineluokassa lisä-

veden laatuvaatimukset kiristyvät ja tarvitaan täydellisesti suolanpuhdistettua vettä (Huhti-

nen et al., 2000, s.303.) Lisäveden valmistukseen on tarjolla monia menetelmiä ja yleensä 

vesilaitoksella tarvitaan useita eri prosesseja, jotta päästään vaadittuun veden laatuun. 

 

Valmistettu lisävesi varastoidaan tyypillisesti kylmään lisävesisäiliöön, josta se vesitarpeen 

mukaan syötetään kuumaan lisävesi- tai syöttövesisäiliöön. 
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3.3 Syöttövesi 

 

Syöttövesi koostuu lisävedestä sekä höyrykierrosta palautuneesta lauhteesta, joka syötetään 

kattilaan. Voimalaitoksen höyrypiirin toiminnan kannalta on tärkeää, että kattilaan tuleva 

vesi syötetään mahdollisimman häiriöttömästi ja varmistetusti. Tämän takia vesi varastoi-

daan ennen lämmitysprosessia syöttövesisäiliöön. Syöttövesisäiliön tarkoituksena on var-

mistaa ja turvata, että kattilan lieriössä on vettä koko ajan. Normaalin höyrynvalmistuksen 

aikana syöttövesisäiliö tasaa syöttöveden virtausta ja toimii samalla syöttöveden varas-

tosäiliönä. Kuvassa 5 syöttövesisäiliön rakennekuva, jonka päällä kaasunpoistotorni. 

 

 

Kuva 5. Syöttövesisäiliö varustettuna kaasunpoistotornilla (Huhtinen et al., 2000, s.306) 

 

Syöttöveden käsittelyllä vaikutetaan magnetiittikerroksen muodostumiseen, korroosion 

minimoimiseen pH-arvoa säätämällä, kovuuden poistamiseen, kattilakiven muodostumisen 

minimoimiseen sekä kemialliseen hapenpoistoon. Huonolaatuisesta syöttövedestä johtuvat 

ongelmat ovat korroosio sekä kattilakiven muodostuminen. (SFS-EN 12952-12 2003, 

s.10.) 

 

Syöttöveden laadun tarkastelun pääpaino on lisäveden valmistuksen sekä lauhteiden laadun 

tarkkailussa. Syöttöveden laadun poikkeamat voidaan korjata kohtuullisen hyvin kemikaa-

lien jälkiannostelulla ja kattilaveden ulospuhalluksella. Syöttöveden laatuun vaikuttavia 
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tekijöitä kuvataan taulukossa 2. Siinä esitetään häiriö, häiriön aiheuttama seuraus, häiriön 

syy sekä korjaavat toimenpiteet. 

 

Taulukko 2. Syöttöveden laatuun vaikuttavia tekijöitä. (Mukaillen Ruha, 2011) 
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3.4 Kattilavesi 

 

Kattilavesi käsittää kattilan sisällä veden esilämmittimissä, lieriössä ja höyrystimessä ole-

vaa vettä. Kattilavesi sisältää rikastuneita yhdisteitä, jotka ovat tulleet syöttöveden muka-

na. Kattilaveden ohjearvoista poikkeavat arvot johtavat epäpuhtaaseen höyryyn sekä ker-

rostumien muodostumiseen tulistimen lämmönsiirtopinnoille. 

 

Kattilaveden laatuun ja puhtauteen pystytään vaikuttamaan ainoastaan ulospuhalluksen 

avulla. Kattilaveden ulospuhallus on jatkuvaa, tällä tavoin pyritään estämään epäpuhtauk-

sien liiallinen rikastuminen kattilassa. Kattilaveden korroosion estämiseksi tulee kontrol-

loida veden pH-arvoa. Korkea pH lisää kuohumisen ja korroosion riskiä kattilassa. Kattila-

veden laatuun vaikuttavia tekijöitä kuvataan taulukossa 3. Siinä esitetään häiriö, häiriön 

aiheuttama seuraus, häiriön syy sekä korjaavat toimenpiteet. 

 

Taulukko 3. Kattilaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä. (Mukaillen Ruha, 2011). 
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Ohjearvosuosituksia korkeammat sähkönjohtavuusarvot kertovan puutteellisesta vedenkä-

sittelystä tai eri prosessivuodoista kuten lauhdutinvuodosta tai suolavuodosta. Mikäli katti-

laveden sähkönjohtavuus arvo ylittää suositukset, tulee kattilan ulospuhallusta lisätä. (Kor-

roosiokäsikirja 2004, s.272) 

 

3.5 Höyry 

 

Höyrykattilassa tuotetaan siihen syötetystä vedestä höyryä. Höyryllä tarkoitetaan kiehumi-

sen yhteydessä kattilavedestä höyrystynyttä vettä. Vesi ja höyry kiertävät kattilassa ja höy-

ryn eri kulutuskohteissa. Höyryä käytetään yleisesti teollisuuden vaatimissa prosesseissa 

prosessihöyrynä sekä sähköntuotannossa höyryturbiinin välityksellä generaattoria. 

 

Höyrynpaine voi olla eri höyrykattilatyypistä sekä käyttösovelluksista riippuen yhdestä 

aina 265 baarin ja lämpötila aina 550 ⁰C (Wiatros-Motyka, 2016). Höyryä tuottavat kattilat 

voidaan jakaa käyttöpaineensa perusteella matalapaine- (0,5 – 20 bar), keskipaine-( > 20 – 

60 bar), korkeapainekattilat (> 60 – 221 bar) sekä ylikriittisiin kattiloihin (> 221 bar) (SFS-

EN 12952-12 2003, s.14). 

 

Höyrykattilassa tuotetun höyryn tulee olla niin puhdasta, että kulutuspisteisiin, putkistoon 

tai muihin höyrylinjan osiin ei synny haitallisia kerrostumia. Tiivistyessään höyry ei myös-

kään saa aiheuttaa käyttölaitteiden lämpöpinnoille syöpymistä. (Korroosiokäsikirja 2004, 

s.272.) Taulukkoon 4 merkitty suolojen ja silikaattipitoisuuden vaikutus höyryn laatuun. 
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Taulukko 4. Höyryn laatuun vaikuttavia tekijöitä. Mukaillen (Mukaillen Ruha, 2011). 

 

 

3.6 Lauhde 

 

Prosessin eri kulutuspisteissä lauhtunutta höyryä kutsutaan lauhdevedeksi. Lauhtunutta 

höyryä eli lauhdetta muodostuu esim. sähköntuotannossa turbiinin avulla, lämmöntuotan-

nossa kaukolämpöveden lämmityksessä sekä eri lämmönlähteissä teollisuuden prosesseis-

sa. Lauhteen hyödyntämisen etuja ovat mm. syöttöveden lämpötilan nostava vaikutus (pa-

lautettavan lauhteen lämpötila on yleensä luokkaa 70–130 ⁰C). Valmiiksi lämpöisellä lauh-

teella saavutetaan noin 10 % säästöä energian kulutuksessa, ulospuhallettava määrä piene-

nee (lauhteen liuenneiden suolojen vähäinen määrä) ja se vähentää käytettävän lisäveden 

määrää. 
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Syöttövesisäiliöön palautuva lauhdeveden laatu on yleisesti riittävän puhdasta, jotta sitä 

pystytään hyödyntämään uudelleen vesihöyrykierrossa ja säästämään lisäveden valmistuk-

sessa.  

 

Lauhdeveteen saattaa kuitenkin sekoittua erilaisia epäpuhtauksia, jotka johtuvat vesihöyry-

piiriin korroosiosta sekä kulutuspisteiden lämmönvaihtimien vuodoista. Epäpuhtauksia voi 

ilmetä liuenneessa ja kiinteässä muodossa. Epäpuhtauksia kierrossa ovat erilaiset korroo-

siotuotteet, epäorgaaniset sekä orgaaniset yhdisteet. Tavallisimpia lauhdepiirin epäpuh-

tauksia ovat korroosiotuotteet, raakavesivuodoista tuleva happi ja suolat sekä rasvat ja öl-

jyt. Taulukossa 5 on kuvattu eri epäpuhtauksia lauhteen joukossa ja niiden aiheuttamia on-

gelmia höyrykiertoon. Lisäksi erilaisia kemikaaleja voi päästä lauhdepiiriin höyryn eri 

käyttökohteiden prosessivuodoista. Epäpuhtauksia lauhdepiirin pääsee lauhdepiirissä vuo-

tavista lämmönvaihtimista, pumpuista, laipoista sekä höyrykierron putkistosta. 

 

Taulukko 5. Lauhteen epäpuhtauksia ja niiden aiheuttamia ongelmia. (Mukaillen Ruha, 

2011) 
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3.6.1 Lauhteen puhdistus 

 

Lauhteenpuhdistus on viimeinen vaihe vedenkäsittelyssä ennen lauhteen johtamista syöttö-

vesisäiliöön. Lauhteenpuhdistuksen päätavoitteena on puhdistaa lauhde sellaiseksi, että 

lauhteen laatu täyttää laitoksen syöttövedelle asetetut laatutavoitteet ja vaatimukset. Lauh-

teenpuhdistus on hyödyllistä kaikilla kattiloilla ja sillä voidaan kasvattaa kattilan käyt-

töikää. Lauhteenpuhdistus nopeuttaa prosessin veden puhdistumista myös kattilan käyt-

töönotossa tai tehtyjen huoltotöiden jälkeen. Kattilalaitosten ylös- ja alasajot aiheuttavat 

tyypillisesti epäpuhtauksien liikkeelle lähtemistä. (Huhtinen et al., 2000, s.308.) 

 

Lauhde on hyvin puhdasta vettä, joka palautetaan takaisin syöttövesisäiliöön. Sen puhdis-

taminen laitoksella takaisin syöttövedeksi on raakaveteen verrattuna yksinkertaisempaa ja 

edullisempaa.  

 

Riippuen syötettävän veden laatuvaatimuksista, lauhteenpuhdistukseen käytetään erilaisia 

lauhteen puhdistuskeinoja. Lauhdevettä voidaan puhdistaa erilaisilla mekaanisilla suodat-

timilla, hiekkasuodattimella, aktiivihiilisuodatuksella, sähkömagneettisella suodatuksella 

sekä kemiallisesti käyttäen esimerkiksi ioninvaihtimia. Mekaanisella suodatuksella poiste-

taan lauhteesta liukenemattomia kiintoainepartikkeleita esim. korroosiotuotteita lauhde-

kierrosta. Lauhteesta pystytään poistamaan epäpuhtauksia ioninvaihtosuodatuksella, joka 

poistaa vedestä ionimuotoisia epäpuhtauksia (Huhtinen et al., 1999, s.289.) 

 

Höyryvoimalaitoksen lauhteenpuhdistustarve ja menetelmä riippuu seuraavista seikoista: 

kattilatyypistä, kattilan paineluokasta, laitostyypistä sekä höyryasiakkaista ja höyrynkulu-

tuskohteista. 

 

Lämpövoimalaitoksilla sekä vastapainelaitoksilla lauhteen puhdistuksessa yleensä riittävä 

toimenpide on mekaaninen suodatus. Teollisuuden vastapainelaitoksilla esim. paperitehtai-

den höyryvoimalaitoksilla lauhteenpuhdistusta tehdään sekä mekaanisesti, että kemiallises-

ti. Lauhdevettä puhdistetaan mekaanisella puhdistuksella yleisesti precoat- tai patruuna-

suodattimilla. Kemiallinen puhdistus voidaan toteuttaa ioninvaihtimilla. 
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Patruunasuodattimella saadaan poistettua lauhdevedestä suspensoituneita kiintoaineita, se-

kä mekaaniset epäpuhtaudet, kuten raudan korroosiotuotteet. Patruunasuodattimen eduksi 

voidaan lukea myös yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus lauhteen puhdistuksessa. Pat-

ruunat ovat punoksella päällystettyjä suodatuselementtejä, joiden keskellä on rei’itetty 

lauhteen keruuputki. Mekaaniset epäpuhtaudet tarttuvat patruunan punokseen ja suodatettu 

lauhde johdetaan keskellä olevan keräilyputken kautta takaisin lauhdelinjaan. (Korroosio-

käsikirja 2004, s.272.) 

 

Precoat-suodattimessa suodatuspatruunat ovat päällystetty vettä läpäisevällä pastamaisella 

massalla. Päällystepastassa on tyypillisesti kuitumaista materiaalia, johon on sekoitettu 

mekaanista hartsia tai jauhettua kationi- ja anionivaihtohartsin seosta. Mekaanisella pastal-

la poistetaan vain mekaanisia epäpuhtauksia ja ioninvaihtohartsia sisältävällä pastalla voi-

daan poistaa liukoisia epäpuhtauksia kuten suoloja, silikaattia ja CO2.  
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4 Kattilaveden laadun hallinta 

 

Veden käsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla luodaan suotuisat käyttöolosuhteet höy-

rykattilalaitoksen vesi-höyrypiiriin. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä ovat lisäveden valmis-

tus, lauhteiden puhdistus, terminen kaasunpoisto, jälkiannostelukemikaalien annostelu sekä 

kattilan ulospuhallus. Kattilaveden laatuun pystytään vaikuttamaan useilla tekijöillä ja niitä 

ovat mm: 

 

• syöttöveden laadun hallinta 

• kattilan ulospuhallus 

• veden käsittely 

• kemikaalien lisäys 

• veden laadun valvonta. 

 

4.1 Magnetiittikalvo 

 

Kattilaveden vesikemiassa tärkeimpiä tavoitteita on muodostaa kestävä magnetiittikalvo 

Fe3O4 ja sen ylläpitäminen höyrypiirissä. Magnetiittikalvo on eräänlainen panssari ja antaa 

suojaa korroosiolta höyrypiirissä yleisesti käytetylle teräsputkistolle. Magnetiittikalvon säi-

lymisen ja kalvon liiallisen muodostumisen estämiseksi, tulee vesikemian avulla pitää suo-

tuisia olosuhteita kattilassa. Olosuhteisiin vaikuttavat mm. veden pH-arvon taso, happipi-

toisuus, virtausnopeudet, suolapitoisuus, käyttöolosuhteet ja materiaalit sekä kerrostumat. 

 

Magnetiitti (Fe3O4) on keraaminen musta materiaali, jonka mekaaninen kestävyys ei ole 

kovin hyvä, mutta korroosionkestävyydeltään on erinomainen. Paljas teräspinta on korroo-

siolle hyvin altis, mutta hapettomassa tilassa muodostuva magnetiittikalvokerros suojaa 

terästä korroosiolta ja sen vaikutuksilta hyvin. Lämpötila alueella 250–570 ⁰C puhtaassa 

hapettomassa vedessä muodostuu musta, tiivis ja toivottu magnetiittikalvo. Magnetiittikal-

von muodostuminen kattilan pinnoille ei kuitenkaan tarkoita, että syöpyminen on koko-

naan estetty vaan sitä, että on saavutettu dynaaminen tasapaino. Dynaamisessa tasapainos-

sa magnetiittikalvo uusiutuu koko ajan ja uloimmasta kerroksesta magnetiittia irtoaa saman 
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verran kuin sitä muodostuu. (Littler et al., 1992, s.168; Korroosiokäsikirja 

2008, s.291–293.) 

 

Liian paksu pintakerros magnetiittia on riski, joka voi toimia lämmöneristeenä ja seurauk-

sena voi olla putkirikkoja. Myös liiallinen magnetiittikerroksen irtaantunut magnetiittipöly 

voi aiheuttaa nopeaa putkien kulumista, koska pöly kuluttaa pintoja kuin hiekkapaperi. 

 

4.2 Terminen kaasunpoisto 

 

Termisen kaasunpoiston tavoitteena on poistaa syötettävästä lisävedestä sitoutunut happi 

O2 ja hiilidioksidi CO2, jotka reagoivat raudan kanssa herkästi. Kaasuja pääsee liukene-

maan veden sekaan useasta kohdasta vesihöyrypiiriä ja ne pyritään poistamaan kiertove-

destä kemikaalimäärien vähentämiseksi. Terminen kaasunpoisto on lisäveden viimeinen 

fysikaalinen käsittelyvaihe ennen kattilaan syöttämistä.  

 

Termisessä kaasunpoistossa veden lämpötila ja paine pidetään sen kiehumispisteessä, jol-

loin ei pääse muodostumaan kaasujen liukenemista. Kaasunpoistintorni on tyypillisesti si-

joitettu syöttövesisäiliön yläosan päälle. Kaasunpoistotorni on rakenteeltaan levykaasun-

poistin, joka rakentuu paineastiasta, veden tuloputkeen asennetusta suuttimesta sekä 

rei’itetyistä useista hyllylevyistä. Levykaasunpoistimessa on tyypillisesti 6–10 vaihetta eli 

hyllylevyä ja höyrynpaine kaasunpoistimessa noin 1,2–1,6 bar (Sonninen Risto, 2011d.) 

 

Vesi johdetaan kaasunpoistotorniin kaasunpoistimen yläosan suuttimien läpi pieninä pisa-

roina, jolloin saadaan suuri kontaktipinta-ala. Vesipisarat tippuvat rei’itetyiltä levyiltä 

alaspäin levyltä toiselle. Näin saadaan riittävä kontaktiaika vesifaasin ja höyryfaasin välil-

le. Lisäksi vesipisaroiden pintajännitys rikkoutuu törmäysten johdosta sekä kaasujen dif-

fuusio tehostuu. Kuvassa 6 on kuvattu kaasunpoistotornin rakenne ja toimintaa. Höyryn 

syöttö tapahtuu kaasunpoistimen alaosasta jatkuvana virtauksena alhaalta ylöspäin. Näin 

saavutetaan dynaaminen kaasunpoisto. Kaasupitoinen hönkähöyry johdetaan mahdolli-

simman nopeasti ulos kaasunpoistimesta, jotta estetään kaasun uudelleen liukeneminen ve-

sifaasiin. (Huhtinen et al., 2004: s.305–306).  
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Kaasunpoiston tehostamiseksi syöttövesi lämmitetään kiehumispisteeseen, jotta kaasujen 

liukeneminen veteen saadaan lähelle nollaa. Lämpötila syöttövesisäiliössä on paineesta 

riippuen yleensä n. 110–150 ⁰C. 

 

Edellä mainituilla kaasunpoistotekniikoilla päästään happipitoisuudessa yleensä <10 µg/kg 

ja ajoittain aina < 2 µg/kg tasoon. (Sonninen Risto, 2011d). 

 

 

Kuva 6. Kaasunpoistotornin rakenne (Sonninen Risto, 2011d)  

 

4.3 Kemikaalit 

 

Kemikaalinsyötöllä eli jälkiannostelukemikaalien käytöllä tavoitellaan kerrostumien-, kor-

roosion-, kattilaveden kuohumisen-, sekä emäskorroosion estoa. Laitoksen käyttöhäiriöt, 

virheet sekä vuodot eri kohdissa höyry- ja lauhde järjestelmissä tekevät mahdottomaksi 

estää suolojen, kaasujen sekä orgaanisten aineiden pääsyn kattilavesi-höyrykiertoon. Näi-

den vaikutusten estämiseksi käyttäjien on turvauduttava höyrykiertoon erikseen syötettä-

viin kemikaaleihin. 
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Kattilaveden käsittelylle on nykyään tarjolla useita erilaisia ohjeita riippuen kattilan raken-

teesta, kattilan käyttöpaineesta sekä kattilan ajotavasta johtuen. Kattilaveden käsittelyssä 

käytettyjä menetelmiä ovat mm. fosfaattikemiat, AVT-vesikemia, kalvoa muodostavat 

amiinit ja happiajotapa (Sonninen Risto, 2011e). 

 

4.3.1 Kemikaalien annostelun tavoitteet 

 

Kattilavesikemikaalien tavoitteena on pitää pH-arvo riittävän korkealla korroosion estä-

miseksi syöttövedessä, kattilavedessä, höyryssä ja lauhteessa. Kemikaalien tulisi myös rea-

goida jäännöshapen kanssa sekä suojata magnetiittikerrosta tai tehostaa sen muodostumista 

lisäämättä kuitenkaan suolapitoisuutta. Käytettävien kemikaalien tulisi olla myös tervey-

delle vaarattomia, eikä niiden hajoamistuotteiden tule aiheuttaa kattilakierrossa lisäongel-

mia. (Vidqvist 2008, s. 26.) 

 

Yleisiä höyrykierron pH-arvon säätöön käytettyjä kemikaaleja ovat trinatriumfosfaatti 

(Na3PO4), natriumhydroksidi (NaOH), ammoniakki (NH3), haihtuvia amineja ja erityyppi-

set orgaaniset amiinit. 

 

Höyrykattiloissa nykyään käytettävät kemikaalit ovat yleensä erilaisia yhdistelmäkemikaa-

leja, jonka vuoksi niitä käytettäessä tulisi selvittää niiden vaikutus syöttöveteen, kattilalle, 

höyrylle, lauhteelle sekä ympäristölle. Erityisesti alkalointikemikaalien käytössä on otetta-

va huomioon, että osa hapenpoistokemikaaleista hajoaa paineen ja lämpötilan noustessa, 

jolloin hajoamistuotteet nostavat myös lauhteen pH:ta. (Vidqvist 2008, s.28–29.) Merkittä-

vänä tavoitteena on usein ollut myös kemikaaliohjelman muuttaminen sekä halvempiin, 

mutta myös tunnetumpiin kemikaaleihin kuten ammoniakki ja fosfaatti tai natriumhydrok-

sidi. Edellä mainittuja kemikaaleja voi käyttää myös elintarvikehöyryntuotannossa. 

 

Höyrykattilakemikaalin valintaan vaikuttaa moni asia, ja huomioon tulisi ottaa myös muita 

asioita: taloudellisuus, kemikaalien kulutus, kemikaalin raja-arvoissa pysyminen (pH, joh-

tokyky, rauta, kupari, natrium ja silikaatti). Myös turvallisuusnäkökulma tulee huomioida. 
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Kemikaalien turvallinen käsittely sekä ympäristö huomioiden kemikaalin koko elinkaaren 

ajan. (Vidqvist 2008, s.26–29). 

 

4.3.2 Fosfaattikemiallinen ajotapa 

 

Fosfaattikemiaa käytetään useimmissa alle 160 bar lieriökattiloissa. Fosfaattikemian tyy-

pillisin toteutus höyrylaitoksilla on, että vesihöyrykiertoon annostellaan vesiliukoista fos-

faattia, haihtuvaa alkalointikemikaalia ja hapenpoistokemikaalia. Fosfaatti annostellaan 

syöttövesilinjaan ennen ekonomaiseria, heti ruiskutusveden ottamiskohdan jälkeen. Haih-

tuva alkalointikemikaali sekä hapenpoistokemikaali annostellaan syöttövesisäiliöön tai 

syöttövesilinjaan. 

 

Fosfaatin annostelulla estetään kattilan höyrykierrossa rikastuvien kalsium- ja magnesium 

suolojen eli kovuussuolojen saostuminen kattilan lämmönsiirtopinnoille. Fosfaatti saostaa 

kattilaveden kovuussuolat hienoksi lietteeksi, joka poistetaan jatkuvalla ulospuhalluksella 

kattilavedestä. Fosfaattikäsittely antaa hyvän puskurikyvyn pH-arvon heilahteluita vastaan 

kattilavedessä sekä niistä johtuvia korroosio-ongelmia vastaan. Lisäksi oikein käytettynä 

kattilan lämmönsiirtopinnat pysyvät puhtaana. (Huhtinen ym. 2000, 306–307.) 

 

Fosfaattikäsittelyn haittana nähdään fosfaatin hide-out ilmiö. Lisäksi väärin annosteltuna 

trinatriumfosfaatti muodostaa happamia fosfaattiyhdisteitä tai vapaata lipeää. Kummassa-

kin tapauksessa kattilan materiaalit altistuvan vakaville korroosiovaurioille. Yli 160 bar 

käyttöpaineessa fosfaatit ovat haihtuvia ja siirtyvät höyryn mukana tulistimiin ja turbiiniin.  

 

Matala- ja keskipaineisissa laitoksissa annostellaan tavallisesti trinatriumfosfaattia 

(Na3PO4). Trinatriumfosfaatti on haihtumaton ja vesiliukoinen alkalointikemikaali, joka 

kulkeutuu höyrystinkiertoon kattilaveden mukana. Kattilaveden pH-arvo voidaan pitää 

höyrystinkierrossa riittävän korkealla tasolla, jotta koko höyrystinkierron materiaaleille 

saadaan riittävän tehokas suojaus korroosiomuotoja ja eroosiokorroosiota vastaan.  
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Fosfaatin ohella vesi-höyrykiertoon annostellaan myös haihtuvaa alkalointikemikaalia ja 

tarvittaessa myös hapenpoistokemikaalia. Höyryn, syöttöveden sekä lauhteen pH-arvon 

säädössä ammoniakki on yleisesti käytössä. Ammoniakki ei muodosta reaktiotuotteita eikä 

haitallisia hajoamistuotteita kattilaolosuhteissa ja on täysin haihtuva kemikaali. Ammoni-

akin hinta puoltaa myös sen käyttöä pH-arvon säädössä. Ammoniakin haittoina ovat kupa-

rin ja messingin syövyttävä vaikutus, ammoniakkikorroosio sekä varsin tunnistettava voi-

makas pistävä haju. 

 

Fosfaattikemian yhteydessä käytetään tarvittaessa myös hapenpoistokemikaalia. Lisäveden 

käsittelyllä sekä vesihöyrykierron vuotokohdista voi päästä happea veteen. Tämän vuoksi 

hapenpoistokemikaalilla on oma tarkoituksensa. Aikaisemmin valta-asemassa jäännösha-

pen poistossa toimi hydratsiini, jolla on hyvä hapensitomiskyky eikä se muodosta haitalli-

sia hajoamistuotteita eikä reaktiotuotteita kattilaolosuhteissa. Hydratsiini on luokiteltu ny-

kyään syöpävaaraa aiheuttavaksi kemikaaliksi. Tämän takia on kehitetty korvaavia synteet-

tisiä hapenpoistokemikaaleja. Korvaavia hapenpoistokemikaaleja ovat mm. dietyylihyd-

roksyyliamiini (DEHA), natriumsulfiitti, hydrokinoni, karbohydratsidi ja metyylietyylike-

toksimi (MEKO). (Vidqvist 2008, s.28). 

 

Matalissa paineissa (5–15 bar) fosfaatin sijasta voidaan käyttää karbonaattikemiaa, jossa 

annostellaan lipeää ja natriumkarbonaattia. Kemikaaleilla saadaan kalsium saostumaan 

kalsiumkarbonaatiksi ja estetään herkästi kattilan seinämiin tarttuva kalsiumsulfaatin muo-

dostuminen. (Vidqvist 2007, 50.) 

 

4.3.3 AVT vesikemia ajotapa 

 

AVT-vesikemia (AVT = all volatile treatment) on perusajotapana läpivirtauskattiloilla. Sitä 

käytetään yleisesti lähes kaikissa lieriö- ja läpivirtauskattiloissa, joiden paineluokka on alle 

160 bar. AVT-Vesikemiallisen ajotavan edellytyksenä on erittäin hyvä syöttöveden laatu 

sekä sen tarkka seuranta. Syöttöveden sekä lauhteen kationinvaihdetun johtokyvyn arvon 

tulee olla aina alle 0,02 mS/m. Syöttöveden happipitoisuuden tulee olla alle 0,01 mg/l. 
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AVT-vesikemia voidaan jakaa kahteen eri AVT (R) ja AVT (O) ajotapaan. Molemmissa 

ajotavoissa käytetään ammoniakkia tai amiinien seosta pH säätöön. AVT(R) ajotavassa 

käytetään pH-säädön lisäksi erillistä hapenpoistokemikaalia esim hydratsiinia tai synteetti-

siä hapenpoistokemikaaleja. AVT (R) ajotavassa höyry-vesilauhdepiiri saa sisältää kupari, 

ym. materiaaleja. AVT (R) vesikemian huonona puolena nähdään kasvava riski FAC kor-

roosiolle sekä terveydelle vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien käyttö esim. hydratsiini. 

(IAPWS TGD3-10, 2015.) 

  

AVT(O) ajotavassa kaikki kemikaalit ovat haihtuvia tuotteita, ja vesikemia sallii vain rau-

tamateriaaleja höyry-vesilauhdepiiriin. AVT (O) vesikemia antaa paremman FAC korroo-

siosuojan kuin AVT (R) ajotapa. Ajotavassa syöttöveden hapenpoisto tapahtuu mekaani-

sesti kaasunpoistimen avulla. (IAPWS TGD3-10, 2015.) Nykyisin suuntaus AVT vesike-

miaa suosivilla laitoksilla on ajotapana AVT (O) malli, jolloin erillistä hapensidontakemi-

kaalia ei tarvita.  

 

AVT-vesikemiassa käytetään haihtuvia alkalointikemikaaleja, kuten ammoniakkia, aza-

minaa, morfoliinia tai sykloheksyyliamiinia. Höyrykierron pH-arvon sekä hapenpoistoon 

voidaan käyttää myös jotain haihtuvaa seoskemikaalia. Seoskemikaaleissa komponentit 

valitaan siten, että yksi suojaa syöttövesilinjaa, toinen höyrystinkiertoa ja kolmas höyry- ja 

lauhdelinjaa. (Sonninen Risto, 2011e.) 

 

AVT-vesikemia on ajotapana turvallinen, koska se antaa hyvän puskurin erilaisia epäpuh-

tauksia kuten happea, hiilidioksidia sekä suolavuotoja vastaan. Höyryn ja lauhteen pH-arvo 

pysyy yleisesti hallinnassa, mutta höyrystimen vesikierron puskurikapasiteetti voi jäädä 

liian pieneksi. AVT-ajotavalla kattilaveden pH-arvo on yleensä noin 9 (Sonninen Risto, 

2011e). 

 

4.3.4 Kalvoamiinivesikemiaan perustuva ajotapa 

 

Kalvoamiinivesikemiaan perustuvaa ajotapaa voidaan käyttää matalapaineisissa sekä kor-

keapaineisissa lieriökattilalaitoksissa. Voimalaitoksen syöttöveteen annosteltava kemikaa-



45 

 

liamiiniseos sisältää erilaisia kalvoa muodostavia mono- ja polyamiineja, jotka muodosta-

vat veden kanssa kosketuksissa oleville metallipinnoille ohuen kalvon. Kalvo on erittäin 

ohut ja se ei huononna kattilan lämmönjohtavuutta. Oikein annosteltuna amiinien muodos-

tama kalvo on sen verran tiivis, että veden haitalliset epäpuhtaudet eivät pääse kosketuksiin 

lainkaan puhtaan metallipinnan kanssa. Tämän vuoksi kalvoamiinit antavat tehokkaan kor-

roosiosuojan etenkin lauhdejärjestelmälle. Kalvoa muodostavien amiinien suojaavaan omi-

naisuuksiin kuuluu myös vanhojen kerrostumien irrottava vaikutus metallipinnoilta ja dis-

pergoivat kerrostumat helposti ulospuhalluksen kautta poistettavaksi lietteeksi. Lisäksi 

kemikaalin sisältämät haihtuvat amiinit nostavat pH-arvon vaaditulle tasolle syöttövedessä, 

kattilavedessä, höyryssä ja lauhteessa sekä puskuroi myös mahdollisia hiilidioksidivuotoja.  

(IAPWS TGD11-19, 2019.) 

 

Amiinivesikemian haittoina nähdään, korkeapaineisissa kattiloissa polttimien kohdalla suo-

jaus saattaa jäädä puutteelliseksi. Amiini muodostaa myös kalvon jatkuvatoimisten analy-

saattorien antureiden pinnoille, jolloin anturit joudutaan puhdistamaan säännöllisesti. 

Amiinikemiaan siirtyminen saattaa aiheuttaa myös vanhoilla kattiloilla lauhdelinjassa pa-

hoja tukkeutuma riskejä. Amiinit pyrkivät kaivautumaan vanhojen kerrostumien läpi ja 

korroosiotuotteet ym. epäpuhtaudet irtoavat helposti vanhoilta putkipinnoilta ja aiheuttavat 

ongelmia lauhdepuolella. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää kattilan peittaustarve ennen 

amiinivesikemiaan siirtymistä. (Sonninen Risto, 2011e.); (IAPWS TGD11-19, 2019.) 

 

4.4 Ulospuhallukset 

 

Ulospuhallus on tärkeä osa lieriökattiloiden vedenkäsittelyä. Ulospuhallus onkin ainut kei-

no vaikuttaa kattilaveden laatuun. Väkevöityneen kattilaveden poisto ulospuhalluksena on 

merkittävä energia häviöiden syy. Ulospuhalluksen tarkoituksena on poistaa syöttöveden 

mukana tulevat epäpuhtaudet, kuten lisäveden suolat sekä epäpuhtaudet, jotka väkevöity-

vät kattilaveteen.  

 

Vedenkäsittelykemikaaleista fosfaatin on tarkoitus saostaa kalsium- ja magnesium. Ulos-

puhalluksessa poistettavan kattilaveden määrä perustuu yleensä kattilaveden johtokykymit-
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taukseen (suolapitoisuuteen), orgaanisen aineksen määrään (KMnO4-kulutukseen), sili-

kaattipitoisuuteen tai alkalisuuteen. Tavallisesti em. epäpuhtauksista vain yksi saavuttaa 

ulospuhalluksen kriittisen rajan ja tarpeen. Ulospuhallus suoritetaan yleensä jatkuvana ja 

määrä on teollisuuden kattiloilla 2–5 % välillä. Matalapainekattiloilla lisäveden käsittely 

tehtäessä vedenpehmentimellä ulospuhallusmäärä on 5–15 % lauhteen määrästä. (Huhtinen 

et al., 2000, s.114.) 

 

Ulospuhallusprosentti pystytään laskemaan vesianalyysien perusteella, kuten mittamaalla 

jokin kattilassa esiintyvä epäpuhtaus. Näitä ovat esim. silikaatti, kloridi tai sulfaatti ja mit-

taus joko syöttövedestä tai kattilavedestä. 

 

Ulospuhalluksen määrä lasketaan kaavan mukaan: 

 

 Ulospuhallus prosentti A (%) = (C1 x 100)/C2 

  C1= syöttöveden suolapitoisuus (mg/kg) 

  C2= kattilaveden suolapitoisuus (mg/kg) 

 

4.5 Veden laadun valvonta 

 

Voimalaitoksen vesikemian laatuvaatimuksien tavoitteisiin päästäkseen on veden laadun 

valvontaa ja niistä saatavaa informaatiota seurattava sekä tulkittava jatkuvasti. Veden ja 

höyryn laadunvarmennuksen mittauksia tehdään laitoksilla automaattisilla mittalaitteilla 

sekä tärkeimpiä epäpuhtauksia mitataan laboratoriossa. (Huhtinen et al., 2000, s.298–301.) 

 

Veden ja höyryn laadunvarmennukseen kuuluu seuraavia osa-alueita: 

 

• veden ja höyryn eri vedenkäsittelyvaiheiden laadunvalvonta 

• veden ja höyryn laadunvalvonta eri kohdissa vesi-höyrykiertoa 

• vesi ja höyrynäytteiden keräämistä, käsittelyä ja analyysitulosten tulkintaa 

• poikkeamien tunnistamien, toteaminen ja niiden priorisointi 

• korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja niiden toteutus. 
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Raakavesilaitoksella laadunvarmennusta tehdään, jotta tiedetään vedenkäsittelyjärjestel-

mään tulevan raakaveden laatu. Lisäksi voidaan ottaa huomioon raakaveden laatuvaihtelut 

hyvissä ajoin sekä voidaan estää haitallisten epäpuhtauksien pääsy vedenkäsittelylaitoksel-

le. Valvontatiheys määräytyy raakavesilähteen sekä kertyneen kokemuksen perusteella ta-

pauskohtaisesti. Järvivettä käytettäessä laatuvaihtelut ovat yleensä pieniä ja jokiveden laa-

tuvaihtelut saattavat olla hyvinkin suuria. 

 

Lisäveden laadunvarmennus on välttämätön ja tarpeellinen tehtävä. Laadunvarmennuksen 

avulla tiedetään, millaista lisävettä menee syöttövesisäiliöön. Näin voidaan todeta nopeasti 

epäpuhtauksien kulkeutuminen vesi-höyrykiertoon. Lisäveden laadunvalvonnalla voidaan 

myös valvoa suolanpoistolaitoksen kemiallista toimintaa ja mekaanista kuntoa, jolloin on-

gelmatilanteet havaitaan hyvissä ajoin. 

 

Syöttöveden laadunvalvonta on myös välttämätön ja tarpeellinen tehtävä. Syöttöveden laa-

tua seurataan, jotta tiedetään millaista vettä, menee syöttövesiruiskutukseen. Lisäksi vesi-

kemian ongelmat pystytään paikallistamaan, sillä syöttöveden epäpuhtaudet tulevat joko 

lisäveden tai palautuslauhteen mukana. Näytteillä voidaan valvoa myös termisen kaasun-

poiston toimintaa sekä haihtuvien jälkiannostelukemikaalien pitoisuuksia. 

 

Kattilaveden laadun analyyseillä saadaan arvokasta tietoa siitä, millaista vettä on kattilassa. 

Analyysien avulla havaitaan ongelmatilanteet välittömästi ja korjaaviin toimenpiteisiin 

voidaan ryhtyä nopeasti. Kattilaveden analysoinnilla voidaan myös optimoida ulospuhal-

luksia sekä kontrolloida kattilaveden kemikaalien annostelua. 

 

Kylläisen höyryn laadunvalvonnalla voidaan valvoa lieriön vedenerotuskykyä sekä pysty-

tään toteamaan kattilaveden kuohuminen lieriössä. Tulistetun höyryn analytiikalla suoja-

taan tulistimet ja turbiini korroosiolta ja kerrostumilta. 

 

Paluulauhteiden analysointi ja laadunvarmennus ovat erittäin tärkeää. Analyysien avulla 

voidaan todeta mm. prosessivuodot eri höyrynkulutuskohteissa, lauhdutinvuodot, pumppu-
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jen boksivuodot, lauhduttimen vakuumin riittävyys sekä korroosio-ongelmat lauhdejärjes-

telmässä ja höyryn kulutuskohteissa. (Sonninen Risto, 2011f.) 

 

4.5.1 Näytteenottokeskus 

 

Vesihöyrykierron laadunvalvontaa valvotaan jatkuvasti vesi- ja höyrynäytteiden avulla. 

Voimalaitoksilla on tyypillisesti oma näytekeskus, johon tulee useasta kohdasta prosessia 

näytelinjoja ja niitä mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla sekä erikseen tehtävillä la-

boratorioanalyyseillä. Näytteenottokeskukselle tulee yleensä seuraavat näytteenottopisteet: 

syöttövesi-, kattilavesi-, kylläinen höyry-, tulistettu höyry-, paluulauhde sekä prosessilauh-

denäyte. (Huhtinen et al., 2000, s.298–301.) 

 

Näytteenottojärjestelmän perusvaatimuksiin kuuluu, että näytelinjat valmistetaan aina ruos-

tumattomasta teräksestä ja ne eivät saa olla liian pitkiä. Samassa linjassa ei tule olla sekä 

nousevia että laskevia putkiosuuksia. Näytevirtauksen tulisi olla vähintään 2 m/s. Vesi- ja 

höyrynäytteet tulee ottaa aina standardien mukaisilla näytevälineillä. 

 

Näytteenottokeskuksen etuna laitoksella on, ettei näyte sisällä ilmasta peräisin olevia epä-

puhtauksia. Näytteiden käsittelyvirheet vähenevät ja tuloksista voidaan tehdä pidemmän 

ajan trendiseurantaa. Lisäksi näytteenottokeskuksen jatkuvatoimiset mittaukset helpottavat 

laitoksen laboratoriohenkilökunnan työtä ja työaikaa voidaan käyttää vaativimpiin tehtä-

viin. Haittapuolena näytelinjat, näytejäähdyttimet ja analysaattorit täytyy puhdistaa määrä-

ajoin. 

 

Laatuvaatimuksissa syöttöveden valvonta koostuu seuraavista suureista: 

• pH-arvon mittauksesta (jatkuvatoiminen mittaus) 

• suora johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kationivaihdettu johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• jäännöshappi (jatkuvatoiminen mittaus) 

• silikaattipitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• rautapitoisuus (laboratorioanalyysi) 
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• kokonaiskovuus (laboratorioanalyysi) 

• haihtuvat jälkiannostelukemiaalit (laboratorioanalyysi). 

Kattilaveden valvottavat suureet: 

• pH mittauksesta (jatkuvatoiminen mittaus) 

• suora johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• p-arvo (laboratorioanalyysi) 

• fosfaattipitoisuus (laboratorioanalyysi) 

• natriumpitoisuus (laboratorioanalyysi) 

• silikaattipitoisuus (laboratorioanalyysi) 

• KMnO4-kulutus (laboratorioanalyysi) 

• rautapitoisuus (laboratorioanalyysi). 

Kylläisen höyryn valvottavat suureet: 

• natriumpitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kationivaihdettu johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• silikaattipitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kokonaisrautapitoisuus (laboratorioanalyysi). 

Tulistetun höyryn valvottavat suureet: 

• natriumpitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kationivaihdettu johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• silikaattipitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kokonaisrautapitoisuus (laboratorioanalyysi). 

Paluulauhteiden valvottavat suureet: 

• pH-arvo (jatkuvatoiminen mittaus) 

• suora johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kationivaihdettu johtokyky (jatkuvatoiminen mittaus) 

• jäännöshappi (jatkuvatoiminen mittaus) 

• silikaattipitoisuus (jatkuvatoiminen mittaus) 

• kokonaisrauta (laboratorioanalyysi) 

• kokonaiskovuus (laboratorioanalyysi).  



50 

 

5 Matalapainekattiloiden lisäveden valmistus 

 

Voimalaitoksen tarvitseman lisäveden valmistus toteutetaan eri vaiheittain, karkeiden epä-

puhtauksien poistolla, humuksen poistolla sekä eri menetelmin kovuuden poistolla. Huo-

non lisäveden käsittelyn seurauksena käytettävän veden epäpuhtaudet voivat aiheuttaa sa-

ostumista, jolloin muodostuu hankalasti poistettavia eristekerroksia. Epäpuhtaudet ja kor-

roosio heikentävät höyrykattilan tehokkuutta sekä lyhentää sen suunniteltua elinikää huo-

mattavasti. 

 

Korkeamman kattilapaineen kattiloissa täyssuolanpoisto on edellytys prosessin toiminnal-

le. Matalapaineprosesseissa suolanpoistolla tavoitellaan parempaa kattilan hyötysuhdetta, 

alhaisempaa ulospuhallusmäärää sekä yksinkertaisempaa ja edullisempaa vesihöyrykierron 

kemiaa. 

 

5.1 Pehmennetty vs vähäsuolainen lisävesi 

 

Veden kovuuden aiheuttaa kalsium- ja magnesiumsuolojen yhdisteet. Karbonaattikovuu-

den eli ohimenevänkovuuden aiheuttaa magnesium- ja kalsiumkarbonaatit. Mineraaliko-

vuuden eli pysyvän kovuuden aiheuttaa puolestaan magnesium- ja kalsiumkloridit sekä 

sulfaatit. Kokonaiskovuus ilmoitetaan kemiassa magnesium- ja kalsiumionien kokonais-

määränä, mmol (Ca2+ + Mg2+) /kg. Yleisemmin käytössä on kuitenkin saksalainen kovuus-

yksikkö ºdH. (Huhtinen et al., 2000, s.298.) 

 

Kovuuden poistolla vedestä tarkoitetaan karbonaattikovuuden poistoa, joka yleisesti riittää 

matala- ja keskipaineisten kattiloiden käyttöpaineille. Matalan- ja keskipaineen kattiloilla 

voidaan käyttää lisävettä, joka ei ole suolanpoistettua. Tällöin puhutaan ainakin pehmenne-

tystä lisävedestä. 

 

Veden pehmentäminen on vieläkin yleisin ja yleensä riittävä vedenkäsittelymenetelmä 

lämpölaitosten sekä kaukolämmön tuotannon lisäveden käsittelyyn. Pehmennyksessä lisä-

vedestä poistetaan magnesiumin (Mg) ja kalsiumin (Ca) suolat eli ns. kovuussuolat. Mata-
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lapainekattiloilla ja kaukolämpöverkoissa kovuus on merkittävin kattilan ja verkoston kun-

toon vaikuttava veden laatusuure. Pelkästään huomion kiinnittäminen kovuuteen ei kuiten-

kaan riitä. (Huhtinen et al., 2008, s.29.) 

 

EN-standardissa määritellään matalapaineisille kattiloille raja-arvoja syöttö- ja kattilaveden 

rauta (Fe) ja kupari (Cu) pitoisuuksille sekä orgaanisen aineen (KMnO4) määrälle. Lisäksi 

kaukolämpövedelle on määritelty myös ohjearvot kloridi-, bikarbonaatti ja rautapitoisuuk-

sille. Nämä epäpuhtaudet eivät poistu pelkästään lisäveden vedenpehmennyksellä. Mikäli 

käytettävästä raakavedestä mitataan raja-arvoja korkeampia pitoisuuksia em. epäpuhtauk-

sien osalta, on vedenpehmennystä täydennettävä muilla lisäveden käsittelymenetelmillä tai 

valittava vedenpehmennyksen sijaan esim. käänteisosmoosilaitteisto (RO). 

 

Käänteisosmoosi on ioninvaihtoa korvaava kalvotekniikka. Kalvotekniikkaa hyödyntävä, 

ilman suurta kemikaalien kulutusta käänteisosmoosilla on mahdollista poistaa lisävedestä 

suoloja. Käänteisosmoosilla poistetaan liuenneet epäpuhtaudet kalvon ja paineen avulla. 

Käänteisosmoosilla suolat on mahdollista poistaa vähintään 95% poistotehokkuudella. 

(Vidqvist, M., 2005, s.41–45.) 

 

Vähäsuolaisella lisävedellä tarkoitetaan osittaisen suolanpoiston käyttämistä lisäveden kä-

sittelyssä verrattuna täyssuolanpoistoon. Lisäveden suolanpoistossa toisin kuin pehmen-

nyksessä liuenneiden aiheiden (johtokyky ja TDS) määrä vähenee. Vähäsuolainen lisävesi 

on vettä, jonka liuenneiden aineiden eri pitoisuudet on pudotettu murto-osaan alkuperäises-

tä raakavedestä. Johtokyky on usein tasolla ≤ 10 µS/cm ja silikaatti < 0,2 mg/l. Tällöin li-

sävesi ei sisällä kovuutta eikä alkaliniteettia. Osittainen suolanpoisto voidaan tehdä katio-

nin ja anioninvaihtimilla ilman sekavaihdinta tai käänteisosmoosiyksiköllä. Suolanpoisto 

lisää lisävesiprosessin kustannuksia ja on kompromissi paremman lisäveden laadun ja kus-

tannusten muodostumisen välillä. 
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5.2 Vedenpehmennin 

 

Pehmennys on prosessi, jossa natriumkloridilla elvytetyllä kationimassalla (kationihartsil-

la), täytetty vedenpehmennin vaihtaa kovuutta ja kattilakiveä kattilassa aiheuttavat kal-

siumin (Ca), ja magnesiumin (Mg) sekä myös raudan (Fe) natriumiin (Na). Pehmennysre-

aktiossa saadaan poistettua lisävedestä kattilassa kaikkein haitallisimmat kerrostumia ai-

heuttavat aineet. Reaktio tuottaa veteen natriumsuolaa, jotka eivät saostu eikä muodosta 

kattilakiveä.  

 

Toiminnaltaan vedenpehmennin on hyvin yksinkertainen laite, jossa käsiteltävä vesi ohja-

taan suunnitellun virtausnopeuden mukaan kationimassan lävitse. Pehmennin tyypistä riip-

pumatta, käytettävällä massalla on oma käyttökapasiteetti, joka tarkoittaa määrää kuinka 

paljon kovuutta se pystyy sitomaan itseensä. Litra natriummuodossa olevaa massaa pystyy 

tyypillisesti sitomaan 2–4 °dH kovuutta itseensä. Ioninvaihtohartsien valmistajat julkaise-

vat tiedot, joiden avulla käyttäjät voivat laskea hartsiensa käyttökapasiteetin erilaisissa 

käyttöolokohteissa. Kuva 7 näyttää pehmennys kiertoa massan kapasiteetin ehtymistä ajo-

jakson aikana. 

 

 

Kuva 7. Pehmennyskierron kuvaus ajojakson aikana (mukaillen Degaul Hervé, 2017). 
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Vedenpehmennin on oma laitekokonaisuus, joka on rakennettu vedenpehmennykseen. Ku-

vassa 8. Näkyy yksinkertaistettuna laitteiston kokoonpano, ioninvaihtomassa sinisen säili-

ön sisällä, ohjauskoneikko sen päällä sekä erillinen suola-astia. Ioninvaihtomassana käyte-

tään taustalla kuvassa näkyvää kationimassaa. 

 

 

Kuva 8. Vedenpehmennin laitteisto (KL-Lämpö Oy, 2021) 

 

Pehmennin yksikkö rakentuu massasäiliön ympärille. Massasäiliön päällä on ohjausyksik-

kö, joka ohjaa pehmentimen toimintaa. Massasäiliön sisällä on virtausputki, jonka kautta 

kulkee vesi toiminta vaiheessa sekä elvytyksen aikana kaikki suolaliuos sekä huuhteluvesi. 

Ylä- ja alasihdit varmistavat, etteivät pienet kationimassa pallot pääse karkaamaan missään 

vaiheessa prosessia eteenpäin. Sihtien toinen tärkeä tehtävä pehmentimen sisällä on toimia 

veden jakajana toiminnassa sekä elvytyksen aikana. Sihdit auttavat myös veden kanavoi-

tumisen estäjänä. Kuvassa 9. kuvattuna pehmennin säiliön rakennekuva. 
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Kuva 9. Pehmennin säiliö rakenne kuva (Degaul Hervé, 2017). 

 

Kovuudenpoiston tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on mm. käytettävän veden koostumus, 

kationihartsin natriumpitoisuus sekä suolasäiliössä olevan natriumkloridin määrä, elvytyk-

sen onnistuminen, virtausnopeus sekä kationimassan korkeus säiliössä. 

 

5.2.1 Kytkentävaihtoehtoja 

 

Simplex yksisäiliöinen vedenpehmennin sopii hyvin kohteisiin, joissa vedenkäyttö ei ole 

jatkuvaa tai on jaksottaista. Esim. kohteisiin, joissa elvytys ajankohta voidaan ajoittaa sel-

laiseen aikaan, ettei pehmennetylle vedelle ole käyttöä. Elvytyksen aikana venttiili on kiin-

ni asennossa prosessiin päin, jolloin pehmennettyä vettä ei ole saatavilla. Simplex malli 

kuluttaa suolaa malleista eniten, sillä massan kokonaiskapasiteetin kulutus harvoin ajaa 

loppuun elvytyksen ajoitettua. 

 

Duplex pehmennin on toiminnaltaan jatkuvassa pehmennetyn veden tuotossa. Toinen 

pehmennin säiliö on elvytettynä ja valmiina siirtymään toimintaan, kun toisen pehmenti-

men massapatruunan ajojakso loppuu. Kytkentä master-slave, jossa master ohjausyksikkö 
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laskee vedenkulutuksen tai käytetyn ajan ja ohjaa toistakin säiliötä. Kuvassa 10 kytkentä-

mallit simplex vasemmalla ja duplex oikealla kytkennälle. 

 

 

Kuva 10. Vedenpehmennin kytkentävaihtoehtoja simplex ja duplex (Degaul Hervé, 2017). 

 

5.3 Käänteisosmoosiprosessi 

 

Käänteisosmoosiprosessi on menetelmä, jossa ulkoisen paineen avulla poistetaan vedestä 

pienikokoisia epäpuhtauksia. Teollisuudessa käänteisosmoosille löytyy useita erilaisia 

käyttökohteita ja se osaltaan soveltuu hyvin myös suolanpoistoon merivedestä. Prosessia 

hyödynnetään usein myös prosessi- ja jätevesilaitosten vedenkäsittelyssä, jolloin epäpuh-

tauksia voi syöttövedessä olla paljonkin. 

 

Kehityksen myötä käänteisosmoosimenetelmästä on tullut kilpailukykyinen laitteisto pe-

rinteisempien termisten vedenkäsittelymenetelmien kanssa. Usein käänteisosmoosilaitteis-

toa suunnitellaan ja rakennetaan voimalaitoksen vedenkäsittelyn menetelmäksi korvaa-

maan vanhaa ioninvaihtotekniikkaa. Käänteisosmoosilaitteistolla säästetään kemikaalien 

määrässä ja käytössä, kun vedestä poistetaan kalvotekniikan avulla suoloja. Vähäsuolaisen 

veden valmistuksessa käänteisosmoosi onkin omiaan matalamman paineen voimalaitoksil-

la. 
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5.3.1 Osmoosi 

 

Käänteisosmoosilaitteisto perustuu osmoosi-ilmiöön, mutta se toimii käänteisesti. Osmoo-

si-ilmiössä nesteen pitoisuuserot pyrkivät tasoittumaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Tämä 

tarkoittanee, että nesteen aineensiirto tapahtuu diffuusioliikkeenä laimeammasta liuoksesta 

väkevämpään eli pienemmästä konsentraatiosta suurempaan päin. Puoliläpäisevä kalvo 

päästää lävitseen pienet vesimolekyylit, mutta pitää epäpuhtaudet kalvon toisella puolella. 

Osmoosin vaikutuksesta väkevämpi suolaisempi liuos laimenee ja laimeampi liuos väke-

vöityy (kuva 11). Prosessi ei vaadi erillistä ulkoista painetta, vaan eri pitoisuuserot tasoit-

tuvat osmoottisen paineen avulla. (Cath et al., 2006.) 

 

Osmoosi itsessään ei sovellu veden puhdistamisen menetelmään, koska siinä kalvon läpi 

veden siirtyminen tapahtuu puhtaammasta likaisempaan päin. Vedenpuhdistuksessa pyri-

tään luonnollisesti päinvastaiseen (käänteisosmoosi). 

 

 

 

Kuva 11. Osmoosi ja käänteisosmoosi periaatekuva. (mukaillen Cath et al., 2006) 
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5.3.2 Käänteisosmoosi 

 

Käänteisosmoosissa likaisempi suolaisempi vesi paineistetaan erillisen pumpun avulla si-

ten, että pumpun tuottama paine ylittää järjestelmän vallitsevan osmoottisen paineen sekä 

kalvon vaatiman virtausvastuksen yhteisvaikutuksen. Näin saadaan suolaisemman veden 

puolelta vesi virtaamaan kalvon läpi puhtaan veden puolelle. Puoliläpäisevä kalvo läpäisee 

vettä, mutta suolat sekä muut epäpuhtaudet eivät läpäise kalvoa, vaan väkevöityvät kalvon 

painepuolelle. Käänteisosmoosissa kalvon läpäisyttä puhdasta vettä kutsutaan permeaatiksi 

ja läpäisemätöntä kalvon puolelle jäävää väkevöitynyttä vettä kutsutaan rejektiksi eli kon-

sentraatiksi. Rejekti poistetaan tyypillisesti johtamalla se viemäriin tai pyritään hyödyntä-

mään se esim. jäähdytyksessä. (Fritzmann et al., 2006.) 

 

Käänteisosmoosiprosessi perustuu jatkuvatoimiselle käytölle sekä virtaukselle. Vedenkä-

sittelytekniikkana käänteisosmoosissa vesi ajetaan ristivirtauksella puoliläpäisevän kalvon 

pinnalle ja paineenkorotuspumpun avulla pakotetaan läpäisemään kalvo tuotevesipuolelle 

(permeaattipuolelle). Käänteisosmoosi kalvojen tehtävänä on poistaa syötettävästä vedestä 

siihen liuenneita suoloja sekä muita ei toivottuja aineita. 

 

5.3.3 Käänteisosmoosilaitteisto (RO) 

 

Käänteisosmoosilaitteisto on yhtenäinen koneikko (kuva 12), joka koostuu esikäsittelylait-

teista, paineputkista, paineenkorotuspumpusta, RO kalvoista, venttiileistä, putkistosta, oh-

jauskeskuksesta, mittareista sekä erillisestä CIP pesuyksiköstä (Lenntech, 2001). 

 



58 

 

 

Kuva 12. Käänteisosmoosilaitteisto (Kl-Lämpö Oy, 2021) 

 

Käänteisosmoosilaitteisto perustuu kalvosuodatustekniikkaan ja tekniikka on kasvattanut 

nopeasti osuuttaan korkean suodatusasteen vaativissa kohteissa. Lisäksi käänteisosmoo-

silaitteistojen käyttökustannukset ovat kehittymisen myötä laskeneet. Kalvosuodatus perus-

tuu erillisen puoliläpäisevän kalvon huokoisuuteen ja kokoon. Kalvo päästää vain huokoi-

sia pieniä partikkeleita lävitseen. Huokoisia partikkeleita suuremmat virtaavat pois kalvoa 

pitkin tai saostuvat kalvon pintaan ja tarttuvat näin kalvoon. 

 

RO-koneikon perusyksikkö on kalvomoduuli, jossa tapahtuu varsinainen suolanpoisto. 

Kalvomoduulit ovat suunnitellun pinta-alayksikön suuruisia kalvorakenteita. Kalvoraken-

teita voidaan koota kytkemällä niitä sarjaan tai rinnan suuremmiksi laitteistoiksi ja saavute-

taan prosessin kokonaishyötysuhde. RO:n kokonaishyötysuhde eli prosessin saanto on pro-

sessin olosuhteista riippuen tyypillisesti väliltä 60–95 % (Vidqvist 2005). 

 

RO-laitteiston kalvoerotustekniikan etuna voidaan pitää vähäistä kemikaalien tarvetta sekä 

laitteiston kalvoja, jotka suodattavat, suoloja, bakteereita, orgaanisia aineita sekä endotok-

siineja. Lisäksi suolanpoisto tapahtuu jatkuvatoimisesti ja laitteisto on kompakti rakenteel-

taan sekä sen tilantarve on varsin pieni. Laitteisto on suhteellisen helppoasentaa ja sen ve-
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denkäsittelykapasiteettia voidaan tarvittaessa suurentaa. Erillisiä elvytyskemikaaleja ei 

myöskään tarvita verrattuna vanhaan ioninvaihtotekniikkaan ja tämän takia ei muodostu 

elvytysjätevesiä laitteistolla. Myös RO-laitteiston käyttö ja valvonta on helppoa. 

 

Haittapuolena käänteisosmoosilla voidaan pitää suurta vedenkulutusta. Permeaatin osuus 

syöttövesivirtauksesta on yleensä noin 75–80 %, loppu vesimäärästä tuhlautuu rejektinä. 

RO-laitteisto vaatii myös erittäin hyvän kemiallisen veden esikäsittelyprosessin. Lisäksi 

syöttöveden lämpötila ja pH-arvo täytyy pitää mahdollisimman tasaisena. Haitaksi voidaan 

lukea myös jatkokäsittelyn tarve, käänteisosmoosilaitteisto vaatii aina jonkin asteisen io-

ninvaihtokäsittelyn, jotta vettä voidaan käyttää korkeapaineisella voimalaitoksella lisävete-

nä. 

 

Käänteisosmoosilaitteistoa pidetään kemikaalittomana suolanpoistomenetelmänä ja sitä 

vedenkäsittelymenetelmänä selvitäänkin yleensä varsin pienellä kemikaalintarpeella. Käy-

tön aikana kemikaaleilla säädetään pH:ta ja annostelemalla antiscalanttia, estetään kalvojen 

tukkeutumista syöttöveden epäpuhtauksista. Myös kalvojen pesuun tarvitaan aika-ajoin 

kemikaaleja, kun laitteiston painehäviö kasvaa tai tuotevirtaus pienenee yli laitteiston val-

mistajan säätämien raja-arvojen. Lisäksi mahdollisten seisokkien ajaksi käänteisosmoo-

silaitteisto tulee säilöä säilöntäliuoksella. 

 

5.3.4 Veden esikäsittely ennen RO laitteistoa 

 

Käänteisosmoosilaitteiston veden esikäsittely on laitteen toiminnan kannalta tärkeää. Liian 

suuret haitta-ainepitoisuudet nopeuttavat kalvojen likaantumista sekä heikentävät tuoteve-

den laatua. Kalvojen likaantuminen lisää RO-laitteiston puhdistustarvetta sekä kasvattaa 

työmäärää. RO-laitteiston kannalta olisikin tärkeää saada poistettua vedestä ennen kalvoja 

kiintoaineet, rauta ja kovuussuolat. Huomioimalla raakaveden laatu jo suunnittelussa ennen 

RO laitteen hankintaa voidaan kalvojen likaantuminenkin optimoida. 

 

Raakaveden laatu jo ennen laitteen hankintaa tai laitteiston nopea likaantuminen tulee tut-

kia ainakin seuraavien parametrien osalta: Syöttöveden lämpötila ⁰C, pH, sähkönjohtavuus 
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mS/cm, rauta Fe mg/l, mangaani Mn mg/l, Al mg/l, KMnO2-luku mg/l, kloori, sameus eli 

NTU, SDI %/min (silt density index), alkaliniteetti CaCO3 mg/l, kovuus CaCO3 mg/l, kiin-

toainepitoisuus TDS g/l. SDI lukema kertoo permeaatti-virtauksen prosentuaalisen pienen-

tymisen aikayksikköä kohti. SDI-luku poikkeaa sameusluvusta (NTU), sillä se kertoo ve-

dessä olevan kiintoainemäärän, kun taas SDI määrittää veden sisältämän kiintoaineen li-

kaantumispotentiaalin. (Fritzmann et al., 2006; Dow WPS, 2017.) 

 

RO-kalvojen likaantumista aiheuttaa raakaveden sisältämä humus, orgaaniset aineet, ko-

vuussuolat, kiintoaineet, rauta, mangaani, alumiini sekä bakteerikasvustot. Pintavettä käy-

tettäessä vettä yleensä kloorataan vesilaitoksilla, jotta estetään biologisen kasvuston muo-

dostuminen putkistoon. Vapaata klooria eivät RO-kalvot kestä ja tämän vuoksi jään-

nöskloori tulee poistaa ennen RO-laitteistoa aktiivihiilisuodatuksella tai natriumbisulfiitil-

la. Tavallisesti raakaveden esikäsittely ennen RO-laitteistoa tehdään mekaanisella suoda-

tuksella laitteiston yhteydessä olevilla suodattimilla. Suodattimilla poistetaan syötettävästä 

raakavedestä kiintoaineet, hiekka sekä putkiston korroosiotuotteet. Näitä tuotteita eivät 

RO-kalvot myöskään kestä ja ne poistetaan tyypillisesti patruunasuodattimilla. Patruuna-

suodattimet mitoitetaan RO-laitteiston yhteyteen tavoitteena saada suodatuksen jälkeen 

veden hienojakoisen kiintoaineen pitoisuudeksi alle 5 (SDI indeksi). (Fritzmann et al., 

2006.) 

 

Syöttöveden esilämmityksellä saavutetaan ennen RO-laitteistoa sen toiminnan kannalta 

merkittäviä hyötyjä. Lämmittämällä vesi 15–25 ⁰C:een lämpötilaan voidaan parantaa lait-

teiston saantoa, kun veden lämpötila nousee, pienenee veden viskositeetti. Näin pystytään 

pienentämään syöttöpainetta, joka saavutetaan pienemmällä syöttöpumpun kierroksilla ja 

saadaan silti haluttu määrä tuotettua puhdasta vettä (permeaattia). 

 

Ennen RO-kalvoille syötettävään veteen syötetään yleisesti pH-arvon nostavaa säätökemi-

kaalia. Kyseinen pH-arvon säätö optimaaliseksi toteutetaan emäs- tai happokemikaalein. 

Laskemalla pH-arvoa ennen kalvoja tavoitellaan kalsiumkarbonaatin kiteytymistä. Nosta-

malla pH-arvoa alennetaan metallien, raudan, mangaanin sekä kalsiumkarbonaatin liukoi-

suutta veteen. Myös silikaatin liukoisuus sekä erotusaste paranevat nostettaessa pH-tasoa 

ennen kalvoja. Orgaanista ja biologista likaantumista voidaan myös ehkäistä pH-arvon 
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nostolla. pH-arvon nostamisen vaikuttaa lisäksi suodatinkalvon toimintaan. Kalvon pinta-

varaus kasvaa pH-arvoa nostettaessa, minkä takia eri merkkisten varauksien ionien erotus-

aste vaihtelee pH-arvon mukaan. (Hydranautics, 2013; Hoang et al. 2010.) 

 

Kovuussuolojen aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi vesi voidaan pehmentää veden-

pehmentimellä tai annostelemalla antiscalant kemikaalia. Vedenpehmennin ennen RO lait-

teistoa on taloudellista, kun laitoksen tuotto on maksimissaan 10 m3/h. 10 m3/h yli tuotol-

taan olevan vedenpehmentimen koko ja suolan kulutus kasvaa taloudellisesta näkökulmas-

ta kalliimmaksi kuin antiscalantin käyttäminen. Ennen RO-kalvoja voidaan syöttää myös 

kiteytymisenestokemikaalia (Antiscalant), jolla voidaan kalvojen puhtaana pysymistä. An-

tiscalant kemikaalia löytyy markkinoilta useisiin eri vesilaatuihin ja toiminnaltaan estää 

niukkaliukoisten suolojen kiteytymistä kalvon pinnalle. Kemikaalin annostelulla pystytään 

korvaamaan vedenpehmennin käänteisosmoosin esikäsittelynä. (Fritzmann et al., 2007.) 

Antiscalant kemikaali laimennetaan yleensä kemikaaliannosteluasemaan 10 % liuokseksi 

ja annostellaan käänteisosmoosin syöttövesivirtaukseen 20 ml/m3. 

 

5.3.5 Kalvojen pesu, huolto ja vaihto 

 

Käänteisosmoosilaitteiston kalvot ovat tarkkoja syötettävän veden laadusta ja sitä kautta 

myös herkkiä tukkeutumiselle. Syöttöveden laatu ja sen muutokset heikentävät kalvojen 

tuottoa sekä nostavat osaltaan syöttöpainetta. RO-laitteistoille on määritelty ohjearvoja eri 

kalvotyypeille mm. rauta-, alumiini-, mangaani- ja silikaattipitoisuuksille. Tukkeutumista 

aiheuttavat kalvoille lisäksi humus, kovuussuolat, orgaaniset aineet, kiintoaineet sekä bak-

teerikasvustot. Nämä lisäävät kalvojen pesutarvetta sekä RO-laitteiston kunnossapitoon 

kuluvaa työaikaa. Vianhakua varten RO-kalvojen vianhakutaulukko likaantumisen aiheut-

tajan määrittämiseen parametrien (Qp, ∆p ja Cp) muutosten perusteella taulukossa 6. 
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Taulukko 6. RO-kalvojen vianhakutaulukko (Mukaillen Lenntech 2017) 

 

 

RO-kalvojen huollolle yleisenä sääntönä pidetään 15 % laskua tai kasvua operointipara-

metreissä. Näitä ovat Qp, ∆p ja Cp suolan erotusaste. Eri kalvovalmistajat (Puretec, DOW 

& Hydronautics) antavat huollon tarpeelle laatimansa yleisrajat: 

 

• Permeaattivirtaus heikkenee 10-15% normaaliajotilanteesta. 

• Painehäviö kasvaa tai kalvopaine-ero kasvaa 10-15% normaalitilanteesta. 

• Suolan erotusaste laskee 5-15% tai suolan läpäisy kasvaa 5-15% 

normaalitilanteesta. 

 

Kalvojen kannalta optimaalisen aikataulun rakentaminen on tärkeää, sillä likaantuminen 

aiheuttaa vedenkäsittelyprosessille kustannuksia ja heikentää tuotetun veden laatua. Liian 

myöhään suoritettu huolto ei poistaa likaa riittävästi ja voi heikentää pysyvästi kalvojen 

suorituskykyä. Kalvojen suunnitellun eliniän maksimoimiseksi ja kustannusten optimoi-
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miseksi, kalvojen puhdistaminen tulee toteuttaa tarkasti suunnitelluin aikavälein. (Fritz-

mann et al., 2007.) RO-laitoksen kalvoja joudutaan normaalisti puhdistamaan 3–12 kuu-

kauden välein. Mikäli kalvojen puhdistus joudutaan suorittamaan RO-laitteelle useammin 

kuin kerran kuukaudessa, on veden esikäsittelyyn sekä suodattimen operointiin tehtävä 

muutoksia (Hydranautics, 2013).  

 

Käänteisosmoosissa käytetyt paineet, suolat, liuennut rauta sekä kolloidiset epäpuhtauden 

rasittavat osaltaan käänteisosmoosikalvoja. Käänteisosmoosikalvoissa esiintyy muiden ma-

teriaalien tavoin väsymistä ja voivat rikkoontua ikääntyessään. Aluksi kalvoihin muodos-

tuu pullistumia, jolloin kalvojen huokoinen rakenne muuttuu sekä ne alkavat päästämään 

lävitseen liuenneita aineita entistä enemmän. Tästä syystä kalvoilla ei enää saavuteta sa-

manlaisia virtaus- sekä syöttöpainearvoja kuin käytön alussa. Nämä myös vaikuttavat tuo-

tetun veden laatuun. 

 

Kalvojen pesutarve eli CIP pesu määritellään yleisimmin paine-eron kasvun tai tuoton pu-

toamisen perusteella. Paine-ero muodostuu syöttövesipuolen ja rejekti vesilinjan välille. 

RO-laitteen tuoton pudottua 10–15 % on aika puhdistaa kalvot CIP pesulla. CIP-pesussa 

käytettävä puhdistusaine riippuu kalvomateriaalista sekä syöttöveden laadusta. Happopoh-

jaisella puhdistuskemikaalilla suoritetaan CIP-pesu, kun halutaan poistaa kalvon pinnalta 

kerääntyneitä metalleja ja suoloja. Emäksisellä puhdistusaineella pestään, kun halutaan 

puhdistaa lietettä ja orgaanisia epäpuhtauksia kalvoilta. Peräkkäisiä happo ja emäs CIP-

pesuja tulee myös tehdä säännöllisesti, jotta varmistustaan kalvojen puhtaudesta. Kalvojen 

vaihtoon joudutaan, kun CIP-pesu ei enää palauta kalvojen tuottoa/kuntoa. Kalvojen käyt-

töikä ja vaihtoväli riippuu paljon käyttökohteesta, käsiteltävästä vedestä, käytöstä yms. 

Kalvojen käyttöaika on noin 3–7 vuoteen. (Greenlee et al., 2009.) Kalvojen vaihdon kus-

tannus on noin kolmasosa koko alkuperäisen RO-laitteiston hankinta hinnasta. (Li et al., 

2008, 13). 

 

 

 



64 

 

6 Höyrykattilat 

 

Höyrykattila tyypit jaetaan nykyään toimintaperiaatteensa ja vesihöyrypiirin rakenteen 

mukaan kahteen eri tyyppiin: suurvesikattiloihin sekä vesiputkikattiloihin. Suurvesikattilat 

ovat lähinnä tulitorvi-tuliputkikattiloita sekä muita lieriökattiloita. Vesiputkikattiloihin 

kuuluvat luonnonkierto-, pakkokierto- ja läpivirtauskattilat.  

 

Suurvesikattiloissa savukaasut kulkevat kattilassa veteen upotetuissa tuliputkissa ja lämpö 

siirtyy putkien pintojen kautta veteen. Vesiputkikattiloissa höyrystyy vesi taas putkien si-

säpuolella. Suurvesikattiloita käytetään tyypillisesti teollisuudenkäytössä tuottamassa ma-

talapaineista höyryä ja kaukolämmöntuotanto pienvoimaloissa sekä kohteisiin, joissa pro-

sessihöyryn määrän on pieni, ettei sähköntuotanto ole laitoksella kannattavaa. (Huhtinen et 

al., 2000, s.111.) 

 

6.1 Tulitorvi-tuliputki poltinkattila 

 

Suurvesikattilat ovat useimmiten sylinterin muotoisia makaavia kattiloita, joissa palotila 

sijaitsee keskellä toisessa päädyssä. Tulitorvi-tuliputkikattilan nimitys tulee siitä, että sen 

vesitila on hyvin suuri polttotehoon verrattuna. Tämän vuoksi kattila pystyy toimimaan 

samalla myös vesivaraajana. Tuliputki-tulitorvikattilan ominaispiirteitä ovat mm. koko ja 

teho kattilamallilla rajoitettu, paine sekä tulistus rajoitettu. Lisäksi edullinen hankintahinta 

tekee kattilamallista suositun matalapainelaitoksille. Polttoaineena tulitorvi kattilatyypissä 

käytetään polttoöljyä, maakaasua, nestekaasua tai biokaasua. Myös erilaisia teollisuuden 

prosessikaasuja voidaan hyödyntää polttoaineena. 

 

Tulitorvi-tuliputkikattila ei rakenteensa vuoksi sovellut suurille paineille ja tehoille, jotka 

osaltaan mahdollistaisivat sähköntuotantoa laitoksella. Kattilamallin rakentamisessa käy-

tettävät suuret halkaisijamitoiltaan olevat osat rajoittavat käyttöpainetta maksimissaan 27 

baariin. Mikäli halutaan parantaa lämmönjohtokykyä, kattilamallin rakenteen seinämän 

täytyy olla ohuempi ja ohuempi seinämäpaksuus alentaa näin paineenkestoa. Rakenteesta 

johtuen paksummat ainevahvuudet sekä suuri tilantarve aiheuttaa kompromissin, jossa käy-
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tännöllisen ja taloudellisen paineen maksimimäärä on 27 baaria. (Koskelainen et al., 2006, 

s. 282.) 

 

Tulitorvikattiloita löytyy nykyään rakenteeltaan hiukan erilaisia tai toisestaan poikkeavia 

malleja kymmeniä. Kuvassa 13 kolmivetoisen kattilan tyypillisen rakenne. (Huhtinen et al., 

2000, s.111–112.) 

 

 

 

Kuva 13. Kolmivetoinen tulitorvi-tuliputkikattila rakennekuva (Mukaillen Powermaster, 

2015) 

 

Nykyisin suurvesikattiloissa yleisin tulitorvi-tuliputkikattilamalli on niin sanottu kolmive-

toinen, vaakamallinen, makaava ja märkäperäinen tulitorvikattila. Kolmivetoisen tulitorvi-

tuliputkikattilan ensimmäinen veto on tulitorvi, jossa palaa polttoaine. Palamisesta aiheu-

tuvat savukaasut virtaavat ensimmäisen vedon läpi. Tulitorvesta savukaasut kulkeutuvat 

lieskakammioon, jossa kaasut vaihtavat virtaussuuntaa ja jatkavat toiseen vetoon. Toinen 

veto ohjaa savukaasut takaisin tuliputkia pitkin kattilan etuosaan. Kolmivetoisessa kattilas-

sa savukaasut kääntyvät vielä erillisessä kääntökammiossa kolmanteen vetoon. Kolmannen 

vedon kautta savukaasut kulkeutuvat tuliputkia pitkin kattilan takaosaan, josta ne johdetaan 

savukaasun kokoojakammioon. Toisen ja kolmannen vedon kohdalla tuliputkia on useita, 

jotta savukaasujen virtausvastus olisi pieni ja lämmönsiirtyminen veteen olisi mahdolli-

simman tehokasta. 
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Savukaasujen kokoojakammiosta jäähtyneet savukaasut johdetaan savupiippuun tai syöttö-

veden esilämmittimelle ekonomaiseriin. Syöttoveden esilämmitys parantaa suoraan kattilan 

hyötysuhdetta. Kattilasta poistuvat savukaasut ovat jäähtyneet parhaimmillaankin lämpöti-

laltaan vain kattilan höyryn lämpötilaan. Ekonomaiserilla pystytään ottamaan lämpöä tal-

teen vielä kattilan jälkeen ja siirtää sitä syöttöveteen. Kattilan hyötysuhde riippuu suoraan 

siitä, kuinka paljon ekonomaiserilla saadaan savukaasujen lämmöstä siirrettyä lämpöä 

syöttöveteen. 
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7 Savon Voima 

 

Savon Voima Oyj on kotimainen vuonna 1947 perustettu yritys, jonka liiketoimintaa on 

sähkömyynti ja verkkopalvelut, kaukolämmön- ja sähköntuotanto, aurinkosähköratkaisut 

sekä energia-alan salkunhallintapalvelut. Savon voima Oyj on yksi Suomen suurimmista 

energiapalvelujen myyjistä, joka ulottuu koko Pohjois-Savon alueelle. 

 

Savon Voima Oyj on Savon Energiaholding Oy:n 100 %:sesti omistama tytäryhtiö. Savon 

energiaholding Oy:n omistaa Savon alueen 20 kuntaa. Konserniin kuuluu myös sähkönsiir-

topalveluista vastaava Savon Voima Verkko Oy sekä tuoreimpana vuonna 2020 ostettu 

Joensuun kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoiminta, josta muodostui Savon Voima Jo-

ensuu Oy. Savon Voiman kaukolämpö- ja sähköntuotantolaitokset tuottavat lämpöä ja säh-

köä sekä myös ostaa niitä Savon 20 kunnan alueilla. Sähkön myynnistä vastaa Väre Ener-

gia Oy, josta Savon Voima omistaa 46,2 % omistajaosuuden. Savon Voiman palveluver-

koston kartta (kuva 14). (Savon Voima, 2021.) 
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Kuva 14. Savon Voima Oy palveluverkosto Etelä- ja Pohjois-Savon alueella (Savon Voi-

ma, 2021) 

 

Savon Voimalla on lämmöntuotantoa, jakelua ja myyntiä kaukolämpöverkkojen alueella 

21 kunnan alueella Etelä- ja Pohjois-Savossa. Yhtiöllä on noin 50 eri kaukolämmön tuo-

tantolaitosta 12 eri kunnan alueella, 3 lämmön sekä sähkön vastapainevoimalaitosta Iisal-

messa, Pieksämäellä sekä uusimpana Joensuun alueella. Lisäksi Savon Voimalla on 11 ve-

sivoimalaitosta seitsemässä eri kunnassa. Kaukolämmöntuottajana Savon Voima on Suo-

men 8. suurin kaukolämmön toimittaja. Myydyn kaukolämmön-, tuotetun sähköä alkuperä 
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sekä CHP-, lämmön ja höyrytuotannon energialähteet kuvattuna (kuva 15). (Savon Voima, 

2021.) 

 

 

Kuva 15. Savon Voima kaukolämpö ja sähköntuotanto alkuperä (Savon Voima, 2021) 

 

7.1 Maitomaa höyrylämpökeskus 

 

Maitomaan höyrylämpökeskus sijaitsee Suonenjoella Osuuskunta Maitomaan tehdasalueel-

la. Höyrylämpökeskus on Savon Voiman rakennuttama ja vuonna 2018 valmistunut läm-

pölaitos. Höyrylämpökeskus tuottaa kaiken Maitomaan meijerin tarvitseman maidonjalos-

tusprosessissa tarvitseman kuuman höyryn sekä osan meijerin kiinteistöjen lämmitykseen 

vaatimasta energiasta. Lisäksi höyrylämpökeskus toimii Suonenjoen kaukolämpöverkoston 

varatehona. 

 

Lämpökeskuksen tuottaman höyryn tekee 6MW:n ja 4MW:n tehoiset nestekaasua polttoai-

neena käyttävät höyrykattilat. Varapolttoaineena laitoksella toimii kevyt polttoöljy. Läm-
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pökeskuksen polttoainevarastot ovat laitoksen yhteydessä olevat maanpeitteinen nestekaa-

susäiliö 99 m3 sekä varapolttoaine maanpäällinen polttoöljysäiliö 50 m3. 

 

7.2 Höyrylämpökeskuksen toiminnan kuvaus, prosessi kytkentä 

 

Maitomaan höyrylämpökeskus tuottaa höyryä Maitomaan meijerin tarpeisiin kahdella nes-

tekaasua polttoaineena käyttävää matalapainekattilaa. Höyrykattilat ovat 4 MW:n ja 6 

MW:n Bosch:n valmistamia Universal UL-S tyyppisiä kolmivetoisia tuliputki-tulitorvi kat-

tiloita. Bosch valmistama UL-S mallin rakennekuva (kuva 16). 

 

 

Kuva 16. Bosch Universal UL-S 3 vetoinen tuliputki-tulitorvikattila (Mukaillen Bosch, 

2021) 

 

Höyrylämpökeskuksella tuotetaan höyryä Maitomaan kiinteistöjen lämmitykseen tehdas-

höyrynä, puhdashöyrykehittimen välityksellä höyryä maitomaan prosessiin sekä kauko-

lämpövaihtimen kautta alueen kaukolämpö ja kaukolämmön omakäytön. Vuoden 2021 kir-

jattujen kattiloiden käyttötuntien mukaan 4 MW:n höyrykattilan käyttötunnit ovat 6550h/a 

ja 6 MW:n höyrykattilan käyttötunnit luokkaa 500 h/a. Kattiloilla vuoden 2021 koko-

naishöyrytuotanto oli laitoksella 8560 MWh. Kuvassa 17 maitomaan prosessin yleiskuvaus 

yhdistelmäkuvana höyrylämpökeskukselta. 
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Kuva 17. Savon Voima Maitomaa yhdistelmäkuva (Savon Voima, Maitomaa höyrylämpö-

keskus) 

 

Höyrykattiloilta 4 MW ja 6 MW lähtevä höyry kulkee höyrytukille (12,5 bar), josta se ja-

kautuu tehdashöyryksi meijerille, puhdashöyrymuuntimelle sekä kaukolämpövaihtimelle. 

Kulutuskohteilta lauhteenpalautus tulee takaisin syöttövesisäiliölle. Puhdashöyrykehitti-

meltä puhdashöyrynä meijerin prosessiin lähtevästä käänteisosmoosilla tehdystä lisävedes-

tä ei palaudu ollenkaan lauhteita takaisin syöttövesisäiliöön, vaan ne ohjataan Maitomaan 

laitoksella viemäriin. Lauhteita laitoksella palautuu ainoastaan ns. likaisen höyryn linjasta, 

joka tulee kattiloiden tuottamasta höyrystä höyrytukille ja sen kulutuskohteille.  

 

Syöttövesikaavio (kuva 18), jossa kuvattu kattilalaitoksen palautuvan lauhteen sekä raaka-

veden käytön jakautuminen laitoksella. Syöttövesisäiliön koko ns. likaisen höyryn piirissä, 

josta syöttövesi kattiloille syötetään, jonka koko on 12 m3 tilavuudeltaan. Lauhteen palau-

tus tulee Maitomaan kiinteistöllä sijaitsevasta keräilysäiliöstä. Keräilysäiliön täyttyessä 

palaava lauhde pumpataan jaksoissa. Lauhteen palautuksen määrää laskettu tarkemmin ve-

sihöyrykierron taseessa kappaleessa 8.  
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Kuva 18. Syöttövesikaavio (Savon Voima, Maitomaa höyrylämpökeskus) 

 

Syöttövesikaaviosta näkyy myös erillinen ulospuhallussäiliö. Ulospuhallussäiliö, kooltaan 

2 m3 kooltaan kerää molempien kattiloiden pinta-, lasin- ja pohjapuhallukset. Lisäksi säili-

öön ohjataan puhdashöyrylinjan vesitykset sekä puhdashöyrykehittimen pohjapuhallukset. 

Ulospuhallussäiliötä jäähdytetään laitoksella käänteisosmoosin rejektillä sekä erillisellä 

linjalla raakavettä. Ulospuhallussäiliön jäähdytetty vesi ohjataan hulevesiviemärin kautta 

läheiseen jokeen. 

 

7.3 Raakavesi ja lisäveden valmistus 

 

Maitomaan höyrylämpökeskuksen raakavesi on Suonenjoen kunnan vettä ja sen toimittaa 

alueella Suonenjoen Vesi Oy. Suonenjoen Vesi saa raakavetensä pohjavesialueelta Linthar-

julta. Raakaveden pH-arvo on 7,5–8,5 ja kovuusarvoltaan hyvin pehmeää 2.6 ⁰dH (Suonen-

joenvesi, 2020). 

 

Raakavesi jakautuu laitoksella useaan eri käyttökohteeseen. Laitoksella raakaveden kulutus 

on ollut vuosien 2019–2021 kerätyn datan mukaan noin 710 m3/kuukausi. Laitoksen raa-

kaveden kulutus on pysynyt vuosien mittauksissa lähes samana, vaikka kulutuskohteiden 

määrissä on ollut suurempia vaihteluita. Suurin raakaveden kuluttaja on ollut raakavesi 

pehmentimen läpi ja on ollut luokkaa 575 m3/kuukausi. Pehmentimen läpi ajettu raakavesi 
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on ollut keskimäärin 80 % koko raakaveden kulutuksesta. Raakavettä ajetaan myös suo-

raan ulospuhallussäiliön jäähdytykseen noin 100 m3/vuosi. Pienemmät kulutuskohteet ovat 

laitoksella omakäyttö ja Maitomaan ottama raakavesi. 

 

Molempien kattiloiden 4 MW ja 6 MW vedenkäsittelyn kemian lähtökohtana on Maito-

maan laitoksella pehmennetty lisävesi. Pehmentimenä laitoksella toimii Eurowater SM82-

F mallinen Duplex vedenpehmennin. Vedenpehmentimen maksimi tuotto on 3,6 m3/h. Ve-

denpehmentimen pehmennettyä vettä käytetään laitoksella lisävedeksi syöttövesisäiliöön 

sekä käänteisosmoosilaitteistolle. Pehmennetyn veden kulutukset ovat olleet noin 220 m3/ 

kuukausi lisävedeksi SYVE-säiliöön sekä RO-laitteistolle 350 m3/kuukausi. Syöttövesisäi-

liön lisäveden käsittely vedenpehmentimellä laitokselle saapuvasta raakavedestä löytyy 

myös kuvasta 18. 

 

Maitomaan meijerin prosessin tarvitsema puhdashöyry tuotetaan laitoksella erillisellä puh-

dashöyrykehittimellä. Puhdashöyry kehittimen teho on 761 kW. Puhtaanhöyrynkehittimen 

vaatima lämpöenergia tuotetaan tehdashöyryllä (likaisen höyryn piiristä). Puhtaanhöyryn 

puolella lisävettä höyrynkehittimeen tehdään erillisellä käänteisosmoosilaitteistolla. Kään-

teisosmoosilaitteiston esikäsittelynä toimii pehmennettyvesi. Puhdashöyrykehittimen kyt-

kentäkuva laitoksella (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Puhdashöyrykehitin kytkentäkuva (Savon Voima, Maitomaa höyrylämpökeskus) 
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Käänteisosmoosille tuleva pehmennetty vesi käsitellään ja tuotettu permeaattipuolen puh-

das vesi ohjataan puhtaanhöyrynkehittimelle. Rejekti käänteisosmoosilla ajetaan ulospu-

hallussäiliöön. RO:lla tuotettu puhdas vesi on ollut noin 220 m3/kuukausi tasolla ja rejektiä 

noin 130 m3/kuukaudessa. Puhdashöyrykehittimen veden käsittelyä (kuva 20). Käänteis-

osmoosina laitoksella toimii Eurowater SE30 5 4” mallinen laitteisto. 

 

 

Kuva 20. Puhdashöyrykehittimen vedenkäsittely (Savon Voima, Maitomaa höyrylämpö-

keskus) 
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8 Vesi-höyrykierron tase 

 

Höyry-lauhdesiirtojärjestelmän hallinnassa taseiden muodostaminen ja hahmottaminen on 

hyvä keino raportointiin ja online-seurantaan laitoksen tilasta. Tasemuotoinen yksinkertai-

sesti ja visuaalisesti esitetty esitystapa auttaa kokonaisuuksien hahmottamiseen. Taseita 

voidaan laatia esim. koko laitokselle, osalle tehdasta tai erikseen jonkin prosessin vaiheen 

prosessin kuvaamiseksi. Taseiden esittäminen ja sen antama informaatio palvelee erityises-

ti tavoitteita kustannusten säästämisessä. Tase onkin tehokas tapa esittää ja motivoida 

energiansäästämistä. 

 

Maitomaan laitoksella ei ole erikseen muodostettua tasemuotoista esitystapaa mittausten 

pohjalta. Kuvassa 21 muodostettu vesitase kuvaamaan maitomaan laitoksen vedenkulutus-

ta ja vesihöyrykiertoa. Taseeseen perustuvat mittaukset raakavesi, pehmennetty lisävesi, 

RO vesi, hulevesiviemäri, kokonaislauhde, hyötysuhde, polttoaineen kulutus, koko-

naishöyrytuotto, Maitomaa lämmitys, puhtaanhöyrynkehitin sekä kaukolämpö ja rakennus-

lämmitykset. Vesitasekaavio on laadittu Maitomaan höyrylaitoksen mittausten perusteella 

vuodesta 2021 ja muodostettu tämän aikajakson keskiarvotulosten perusteella. 

 

Esitettyyn taseeseen perustuu jäljempänä esitetyt taloudellisuustarkastelut. 
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Kuva 21. Savon Voima Oy Maitomaa vesitasekaavio 2021. (Savon Voima, Maitomaa höy-

rylämpökeskus) 

 

Muodostetun vesitasekaavion avulla vesihöyrykierron tase voidaan kirjata seuraavasti: 

Kokonaishöyrytuotanto 916 m3/kk (maitomaa lämmitys 514 m3/kk + puhtaanhöyrynkehitin 

301 m3/kk + kaukolämpö ja rakennuslämmitykset 101 m3/kk) + puhallukset 121 m3/kk = 

palaavat lauhteet 773 m3/kk + lisävesi 264 m3/kk.  

 

Vuoden 2021 kirjattujen lisäveden kulutusten perusteella kulutus vuositasolla luokkaa 

3168 m3/vuosi. 2021 vuoden mittausten perusteella tase on keskiarvoltaan karkeasti 75 % 

palautuslauhteita ja lisävettä tehdään noin 25 % syöttövesimäärästä. 
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9 Taloudellinen kannattavuus 

 

Maitomaan höyryvoimalaitoksen taloudellisen kannattavuuden ja energiatehokkuuden ta-

voitteena on parantaa saman energiamäärän tuottamista pienemmällä polttoainemäärällä 

sekä kustannuksilla. Parantamalla nykyistä vedenkäsittelyä pehmennetystä lisävedestä 

käänteisosmoosilla tehtyyn veteen, päästään selkeästi parempiin vesiarvoihin. 

 

Käänteisosmoosin taloudellisuutta vertaillaan nykyiseen vedenkäsittelyn tilaan Maitomaan 

höyrylaitoksella. Vertailussa tarkastellaan vedenkulutuksen muutoksia, vaikutuksia vesi-

höyrykiertoon vesianalyysien muodossa sekä tarkastellaan laitteiston vaikutusta käyttöön 

ja käyttötalouteen laitoksella. 

 

Vedenkulutuksen tuomia muutoksia tarkastellaan erillisen mallinnetun vesitasekaavion 

avulla, josta on nähtävissä laitoksen raakaveden kulutuksen muutokset, kattilan lisäveden 

sekä puhtaan höyrynkehittimelle tarvittavan lisäveden muutokset. Vesitasekaaviossa myös 

nähtävissä käänteisosmoosipuolen rejektin määrän vaikutus. 

 

Vesihöyrykierron kemiaa tarkastellaan erillisen vesianalyysikierroksen pohjalta. Vesiana-

lyysikierros toteutettu kohteella helmikuun 2022 aikana KL-Lämpö Oy:n toimesta. 

 

Käänteisosmoosilaitteiston vaikutusta käyttöön ja käyttötalouteen lasketaan erillisen käyt-

tökustannusten, säästöjen sekä laitteiston takaisinmaksun kautta. 

 

9.1 Vaikutukset vesi-höyrykiertoon 

 

Maitomaan Savon Voiman höyrylämpölaitoksen käytössä oleva vesi-höyrykierron kemia 

on suunnattu matalapainekattiloilla ja lisävedenkäsittelyssä pehmennetylle vedellä. Peh-

mennetty vesi sallii suolaisemman kattilaveden ja kemikaaliohjelman, jossa kiertoon an-

nostellaan syöttöveden sekä kattilaveden pH:ta nostavaa pelkistävää Boilex E470 seoske-

mikaalia. Boilex E470 kattilavesikemikaali sisältää myös polymeerikomponentin, joka vä-
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hentää kierrossa silikaatti-, humus-, ja rautasakkojen muodostumista sekä kerrostumista 

pinnoille. 

 

Lämpölaitoksen vesihöyrykierron käyttö muuttuu vähäsuolaiseen veteen siirryttäessä. Puh-

taampi käänteisosmoosilla valmistettu lisävesi laskee kattilaveden pohjajohtokykyä tehden 

mm. vuotojen ja ongelmien havaitsemisen helpommaksi. Nykyisten kattilavesien ulospu-

halluksia ohjataan sähkönjohtokykyyn perustuen sekä aikaohjatusti. Kattilan pohjapuhal-

luksia ohjaa kello-ohjaus ja 1h välein suoritetaan automaattinen puhallusjakso. Pintapuhal-

lusta ohjaa sähkönjohtokykymittaus, ulospuhallus käynnistyy 850 µS/cm arvossa ja sul-

keutuu 750 µS/cm arvolla. Nykyisen ulospuhallus määrän lukemia kerättynä Liite 8:ssa. 

 

Käänteisosmoosilla tuotettu lisävesi mahdollistaa ulospuhallusmäärien vähenemistä, tosin 

tämä vaatii myös kierron kemikalioinnin korjaamisen vastaamaan vähäsuolaisempaa kier-

toa. Keskeisin muutos höyrykierron puhdistuessa on, että ulospuhalluksesta tulee keino 

säätää kierron puhtautta, kun puhtaampi lisävesi ei lisää kiertoon alkalisuutta. Lisäksi puh-

taampi vesi mahdollistaa tunnettujen epäorgaanisten kemikaalien käytön vesi-

höyrykierrossa, jotka edistävät kierron puhtaana pysymistä. 

 

Nykyisellään Savon Voiman kattiloilla myöskään kemia ei ole aivan optimaalinen. Nykyi-

nen kemian ylläpito vaatii suuria ulospuhallusmääriä. Kattilavedessä on runsaasti merkkejä 

raudan liikkumisesta sekä myös kovuutta ja silikaattia kertyy kattilaan. Kemikaalin pH:ta 

nostava vaikutus ei myöskään ylety lauhdepuolelle ja sieltä lauhteen mukana pääsee kor-

roosiotuotteita ja epäpuhtauksia takaisin syve-säiliöön. Pitkät lauhdelinjat lisäävät raudan 

liikkumista palautuslauhdelinjoissa Maitomaan kiinteistöltä takaisin syve säiliöön. Lauhde-

linjassa ei myöskään ole erillistä lauhteensuodatusta. 

 

Taulukkoon 7 on esitetty 18.2.2022 tehdyn vesien analysoinnin tulokset sekä samalla ker-

ralla suoritettu jäännöshapen mittaus. Taulukossa vesi-höyrykierron analyysitulokset ja 

laitoksella sijaitsevan käänteisosmoosilaitteen tuoteveden laatu sekä siitä muodostettu syöt-

töveden laatu. Taulukosta huomataan merkittävä muutos lisäveden laatuun pehmennetystä 

vedestä siirryttäessä käänteisosmoosilla tehtyyn lisäveteen ja siitä muodostettuun syveen. 

Erityisesti happojen, silikaatin sekä orgaanisen aineen (TOC) pitoisuuksissa. Liite 1:ssa 
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(taulukko 9 SFS-EN) sekä liite 2 (VGB:n ohje) esitetään syöttöveden laatuvaatimuksia. 

Vähäsuolaisella käänteisosmoosilla tuotetulla lisävedellä laatuvaatimuksen täyttyvät kai-

kissa ajotilanteissa. 

 

Taulukko 7. 18.2.2022 Maitomaa Savon Voima vesianalyysikierros + projisoitu syve 

 

 

Korroosion kannalta vähäsuolainen lisävesi ja puhtaampi höyrykierto erityisesti raudan 

osalta sekä kovuussuolojen minimointi vähentävät oleellisesti kerrostumien alaisen korroo-

sion riskiä. Vähäsuolainen vesi vähentää myös jännityskorroosioriskiä, joka kasvaa pH:n 

noustessa yli 12,5. 

 

9.2 Vaikutus käyttöön ja käyttötalouteen 

 

Savon Voiman Maitomaan höyrylaitoksella lisävedenkäsittelyn muutos pehmennetystä ve-

destä käänteisosmoosilla tuotettuun veteen vaikuttaa laitoksen ajotapaan seuraavasti: 

• parantaa kattilan hyötysuhdetta ja vähentää likaantumista 

• pienentää raakaveden kulutusta 

• pienentää ulospuhallusta sekä lisäveden tarvetta samassa suhteessa. 

RAVE LIVE / SYVE KAVE LAUHDE LIVE kun RO Projisoitu

PEVE 75% saannolla SYVE

pH 7,9 8,4 9,2 11,4 6,3 6,5

Johtokyky mS/m 14,8 14,4 3,31 85,2 0,18 0,17 1,4

Kovuus ⁰dH 2,59 0,01 0,01 0,13 0,02 <0,01

Rauta mg/l 0,03 0,03 0,51 5,5 0,2 <0,02

Kupari mg/l 0,01 0,12 <0,01 <0,01

Kloridi mg/l 5 6,2 2,1 23,8 1,1 <1,0 0,1

Sulfaatti mg/l 10 11 <1 55 <0,5

Silikaatti mg/l 16 15 3,7 68 0,05 <1,0

Mangaani mg/l 0,016 <0,01 <0,01

*Natrium mg/l 4,02 4,02 20 <2,0 <0,5

*TOC <0,01

**Happi (O2) µg/l <10

* vesilaitokselta saadut arvot

**Mitattu paikanpäällä
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• mahdollistaa noin 50% säästön vesihöytykierron kemikaaleissa puhtaamman 

syöttöveden, puhtaamman kattilaveden sekä alkaliteetin vuoksi 

• vähentää viemäröinnin määrää ulospuhalluksen vähentyessä sekä vähentää 

kokonaan erillisen raakaveden kulutusken ulospuhallussäiliön jäähdytyksessä. 

 

Lisäveden käsittelyssä käänteisosmoosi ja vedenpehmennin eroavat osaltaan myös käytön 

ja seurannan kannalta. Vedenpehmennin on yleensä matalapainekattilalaitoksella kahden 

vuorottelevan yksikön varsin yksinkertainen venttiilillä ohjattava prosessi, vaatii käänteis-

osmoosilaitteisto käytöltään enemmän. Vedenpehmentimen käytön työmäärä ja seuranta 

jää suolasäiliön täyttöön noin 1 h/viikko. Vastaavasti käänteisosmoosin työmäärä ja seu-

ranta ovat luokkaa 2–4 h/viikko. Käänteisosmoosin työmäärä sisältää likaantumisen seu-

rantaa (paineiden, virtausten ja tuotetun puhtaanveden laadun kirjaamista), saannon säätä-

mistä/tarkastamista muutamien käynnistyksien välein sekä mahdollisia CIP pesuja laitteis-

tolle 1–2 kertaa/vuosi. 

 

Ioninvaihtoon perustuvaa pehmennysprosessia pystytään ajamaan laajalla virtausalueella 

ilman, että toiminta kärsii. Ainoana toiminnan ehtona on, että pehmennys prosessissa on 

riittävästi vastapainetta varmistaen pienimmänkin virtauksen jakautumisen suuttimen läpi 

tasaisesti hartsipatjaan. Pidempien käyttökatkosten aikana pehmennin tulee pitää vesi-

täytössä sekä suljettuna niin, ettei pehmentimen sisällä olevat hartsit pääsen kuivumaan 

eikä hapettumaan. Katkosten jälkeen vedenpehmennin on nopeammin otettavissa takaisin 

käyttöön verrattuna itse käänteisosmoosiin. Vedenpehmennysprosessin jätevesimäärät ovat 

erittäin pieniä. Jätevettä syntyy pehmentimellä suolaelvytysten aikana, vastavirtahuuhte-

lussa sekä suolasyöttö- ja pesuvaiheessa. Kokonaisjätevesimäärä pehmennyksessä jää 

yleensä 1–2 %:iin käsiteltyyn veteen nähden. 

 

Käänteisosmoosiprosessi perustuu jatkuvatoimiselle käytölle sekä virtaukselle. Käänteis-

osmoosin tuotevirtauksen säädettävyys on huono. Prosessia suositellaankin ajettavan suun-

nitteluvirtauksella, mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja käyttökatkokset minimoiden. Näin 

vähennetään kalvojen likaantumista suunniteltua nopeammin sekä kalvojen mekaaninen 

vaurioituminen estyy. Käänteisosmoosin tuottaessa vettä sen suunnitteluvirtauksella lait-

teiston säädöstä huolehtii erillinen lisävesisäiliö ns. puskurisäiliö. Lisävesisäiliö tulee mi-
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toittaa sellaiseksi, että huomioidaan laitteiston tuottama puhdasvesimäärä, muuttuvat ajoti-

lanteet esim. käynnistykset sekä saavutetaan riittävän pitkät ajojaksot laitteistolla. Kään-

teisosmoosiprosessin käyttökatkoksen jatkuessa pidempään tulee prosessin säilöntä huo-

mioida, joilla vältetään kemiallisten vaurioiden aiheutumista järjestelmälle.  

 

9.2.1 Taloudellinen tarkastelu laskenta 

 

Maitomaan lämpökeskuksen taloudellista kannattavuutta laskettiin (taulukko 8.) osan 8. 

vesi-höyrykierron taseen pohjalta. Taloudellista kannattavuutta verrataan nykyiseen ve-

denkäsittelyyn laitoksella sekä 3 eri mallinnettuun RO tilanteeseen. Käänteisosmoosilla 

käsitellyn puhtaamman lisäveden sekä puhtaamman kattilaveden johdosta ulospuhallus-

määrät tippuvat oleellisesti ja tätä mallinnettu taloudellisen kannattavuuden laskennassa. 

 

Taloudellisen tarkasteluun (taulukko 8.) käytettyjä laskentaperusteita: 

Otettu raakavesi -> kulutus seuranta vuosien 2019–2021 keskiarvolukemat 

Käytetty lisävesimäärä -> kulutus seuranta vuosien 2019–2021 keskiarvolukemat 

Sähkökustannus -> 0,19 €/kWh sis. energiamaksu + verkkopalvelumaksu 

• Vedenpehmennin sähkönkulutus 100 kWh/vuosi 

• Nykyinen RO pumppu 2,2 kW 1,5 m3/h, uusi RO pumppu 5,5 kW 3,6m3/h  

• Nykyinen RO 203 m3/kk tuotettua vettä = sähkökustannus 56 €/kk 

• Uusi RO 407 m3/kk tuotettua vettä = sähkönkulutus 118 €/kk 

 

Kemikaalikustannus -> pehmentimen suolakustannus. RO ei kemikaaleja 

• Pehmentimen kapasiteetti 240 m3/dH 

• Elvytysväli 80 m3, suolankulutus 15 kg/elvytys 

• Nykyinen 8 kpl elvytystä/kk. Uusi 7 kpl elvytystä 

• Suolan hinta 0,50 €/kg 

Kalvot, hartsit ja työ €/kk 

• Kalvojen vaihtoväli 7 vuotta 

• kalvojen hinta 4” 400 €/kpl 8” 600 €/kpl  

• hartsit vaihtoväli 10v 4€/l 

• Työaika 50 €/h vedenpehmennin + RO (maitomaa arvioitu työmäärä 8 h/kk) 

Raakavesi kustannus -> vesimaksu + perusmaksut = 1,3 9€/m3 



82 

 

Kemikaalit kustannus -> Boilex E470 kulutus vuodessa noin 200 kg x 10 € = 2000 €/vuosi 

Kemikaalin kustannus pienenee johtuen RO:n myötä puhtaampaan kiertoon ja sitä kautta 

vähempään kemikaalien käyttöön 

Polttoaineen hinta maaliskuu 2022 80 €/MWh 

 

Taulukko 8. Savon Voima Maitomaa höyryvoimalaitos taloudellinen tarkastelu 

 

Lähtötilanne: Nykyinen vedenkäsittely vuoden 2021 kk kulutustiedoilla 

RO1: Lisävesi pehmennin + uusi RO 75% saanto. Puhallukset -50 % vs 2021 

RO2: Lisävesi pehmennin + uusi RO 75% saanto. Puhallukset -60 % vs 2021 

RO3: Lisävesi pehmennin + uusi RO 90% saanto. Puhallukset -80 % vs 2021 

 

9.2.2 Mallinnettu vesitasekaavio uudella RO:lla 

 

Kuvaan 22. on mallinnettu vuoden 2021 Savon Voiman Maitomaan laitoksen vesiarvojen 

perusteella uuden käänteisosmoosilaitteiston vaikutus raakaveden käyttöön. Mallinnettu 

vesitasekaavioon käytetty uutta RO laitteistoa, joka on laskettu 75% saannolla ja 25% re-

jektimäärällä. Nykyinen pehmennin edelleen käänteisosmoosin esivedenkäsittelynä. 
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Kuva 22. Vuoden 2021 tuloksien pohjalta mallinnettu vesitase käänteisosmoosin tehdessä 

kaiken lisäveden 

 

Mallinnetun vesitaseen pohjalta uusi vesitase muodostuu seuraavasti: Kokonaishöyrytuo-

tanto vuonna 2021 oli 916 m3/kk (maitomaan lämmitys 514 m3/kk + puhtaanhöyrynkehitin 

301 m3/kk + kaukolämpö ja rakennuslämmitykset 101 m3/kk) + puhallukset 61 m3/kk = 

Palaavat lauhteet 773 m3/kk + lisävesi 204 m3/kk. Lauhteiden palautus on muodostetussa 

taseessa 79 % palautuslauhteita ja lisävettä tehdään 21 % syöttövesimäärästä. 
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Mallinnetun vesitaseen perusteella nähdään laitoksen kokonaisvesimäärän laskevan 20%, 

johtuen pienemmän ulospuhallusmäärän sekä samassa suhteessa pienenevän lisäveden 

määrässä. Puhallusmäärien pienentyessä taseessa -50 % ulospuhallussäiliö ei tarvitse eril-

listä jäähdytystä vaan RO-rejekti riittää tähän. RO-rejekti tippuu nykyisestä -9 %, koska 

nykyisen RO-laitteen saanto on säädetty varsin heikoksi ja vettä kuluu runsaasti. Puhallus-

ten ja RO-rejektin pienentyessä sekä erillisen jäähdytystarpeen poistuessa, viemäröitävä 

määrä laskee lähes 41 %. 

 

9.2.3 Uuden RO investoinnin takaisinmaksuaika laskelma 

 

Uuden 3 m3/h tuottavan RO laitteen hinta käyttöönotettuna on 40 000 €. Kannattavuus tar-

kastelu (taulukko 8.) lähtötilanteen ja RO1 75 % saannon välillä. 

 

Tavoiteltu tuotto 10 % (reaalinen laskentakorko) 

Pitoaika 15 vuotta (tarkasteluaika) 

Toimenpiteen säästövaikutukset: 

• kaasun energian säästö 528 MWh/vuosi, 80 €/MWh 

• veden säästö 1740 m3/vuosi, 1,39 €/m3  

• kattilavesikemikaalisäästö 960 €/vuosi (muut kuin energiaan liittyvät säästöt 

vuodessa) 

Toimenpiteen kustannukset: 

• Investoinnin suuruus käyttöönotettuna 40 000 € 

• Huolto ja korjauskustannukset vuosittain 540 €/vuosi (lisäveden 

käyttökustannukset) 

Taloudelliset tunnusluvut tulokset: 

• Energia- ja vesikustannusten nettosäästöt 44 659 €/vuosi 

• Investoinnin nettosäästö 45 079 €/vuosi 

• Takaisinmaksuaika 0,9 vuotta 

• Sisäinen korkokanta korkotuotto 113 % 

• Nykyarvomenetelmällä laskettu kokonaistuotto 302 871 € 
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Laskennassa käytetty Motivan toimenpiteen taloudellinen kannattavuuslaskuria. Tulokset 

esitetty Liite 9. (Motiva 2021.)  

 

Taloudellisen tunnuslukujen nopea takaisinmaksu johtuu osittain korkeasta polttoaineiden 

hintatasosta. 2021–2022 talvi ja kevät ovat nostaneet polttoainekustannuksia runsaasti sit-

ten viime kesän. Liite 10:n laskettu investoinnin takaisin maksuaikaa olettaen polttoaine-

kustannusten tulevan kesää kohti alaspäin hintaan 60 €/MWh ja tarkasteluajaksi 5 vuotta. 

Tämänkin laskennan tuloksena takaisin maksuaika 1,2 vuotta. 

 

Investoinnin taloudellisen kannattavuuden molempien laskelmien pohjalta voidaan todeta, 

että mallinnukset tukevat investointia uudelle käänteisosmoosilaitteistolle lisävedenkäsitte-

lyyn sekä teknisesti että taloudellisesti. 
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10 Johtopäätökset 

 

Maitomaan laitos on tyypillinen esimerkki matalapainekattilan vedenkäsittelystä. Lisäve-

den käsittely tehdään ioninvaihtoon perustuvalla vedenpehmentimellä, jolla saadaan pois-

tettua lisävedestä kaikkein haitallisimmat kerrostumia aiheuttavat aineet. Pehmennyspro-

sessi ei kuitenkaan poista kattilalle hyvin haitallista silikaattia tai happamia anioneja (kloo-

ria ja sulfaattia). 

 

Nykyisen laitoksen kattiloiden kemia ei ole optimaalinen. Tämä näkyy runsaana rautapitoi-

suutena sekä silikaatti pitoisuutena kattilavedessä. Laitoksen kemian ylläpito vaatii suuria 

ulospuhallusmääriä. Maitomaan maidonjalostus laitos asettaa nykyiselle kattilavesikemi-

kaalille rajoituksensa. Nykyinen kemikaali ei sisällä lainkaan haihtuvia aineita ja lauhde-

linjasto jää korroosiolle alttiiksi. Lauhdelinjan mukana maitomaalta kulkeutuu pitkien ma-

teriaaliltaan mustaraudan putkistoa pitkin rautaa syöttöveteen ja aiheuttaa Fe kerrostumia 

tulipinnoilla heikentäen lämmönsiirtoa. Lauhdelinjan ongelmaan tulisikin laitoksella kiin-

nittää erityistä huomiota ja tehdä suunnitelmaa, miten korroosion muodostumista voisi 

välttää. Lisäksi palautuslauhteeseen tulisi harkita erillistä lauhteen mekaanista suodatinta, 

jotta estettäisiin raudan korroosiotuotteen kulkeutuminen syöttövesisäiliöön ja sieltä katti-

laveteen. Kattilaveden runsas rautapitoisuus näkyi selvästi KAVE näytettä otettaessa katti-

lasta. Mustanruskeaa kattilavettä sai laskea pitkään ennen kuin näyte kirkastui. 

 

Maitomaan kattilalaitoksella nykyisellä ajotavalla kulutetaan paljon vettä sekä hukataan 

energiaa ottamatta sitä lainkaan talteen. Nykyinen ulospuhallusmäärä (vuonna 2021 12 %) 

ohjataan suoraan ulospuhallussäiliöön ja pyritään jäähdyttämään nykyisen RO-rejekti ve-

dellä sekä erillisellä käsittelemättömällä raakavedellä, joka on paikallista kunnan vettä. Ve-

si ohjataan hulevesiviemäriin jäähdyttyään ulospuhallussäiliössä. Käänteisosmoosin kon-

sentraatti/rejekti vesi vastaa tekniseltä laadultaan vettä, jota voidaan käyttää ns. laitosvete-

nä mm. jäähdytyksissä. Laitoksen prosessikytkentä mahdollistaa ylimääräisen lämmön tal-

teen ottoa, mutta sitä ei ole hyödynnetty laitoksella. Ulospuhalluksen mukana tullutta läm-

pöenergiaa olisi hyvä hyödyntää ennen viemäröintiä esim. raakaveden esilämmityksessä 

ennen RO laitteistoa. 
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Vertailemalla vuosien 2019–2021 kerättyä dataa ja niiden pohjalta laadittuja vesitasekaa-

vioita (kuvat 24,25,26; liite 5,6,7) nähdään, että vuosittainen laitokselle tulevan raakaveden 

määrä on pysynyt lähes samana. Lisäksi hulevesiviemäriin ulospuhallussäiliöstä ajettu ve-

simäärä on pysynyt vuosittain samana. Ulospuhallus määrät ovat kasvaneet tuotetun höy-

ryn mukana, samassa suhteessa on myös lisäveden määrät kasvaneet vuosittain. Kaavioita 

vertaamalla näkee kuitenkin nykyisen RO laitteiston tuoton hiipuneen ja RO rejekti mää-

rien kasvaneen oleellisesti. RO saanto/rejekti vuonna 2019 oli 69 % / 31 % ja vuonna 2021 

sama saanto/rejekti olivat 57 % / 43 %. Vuosittain kasvanut RO rejekti on ohjattu ulospu-

hallussäiliöön jäähdyttämään ulospuhalluksia ennen viemäröintiä. Nykyinen RO tuottaa 

puhdasta lisävettä puhtaanhöyrynkehittimelle ja sen toimintaan tulisi kiinnittää myös huo-

miota. Hiipuva tuotto on merkki kalvojen likaantumisesta sekä mahdollisen CIP pesun tar-

peesta.  

 

Savon Voiman Maitomaan höyrykattilalaitoksella on vahva pyrkimys energiataloudelli-

seen ajatteluun sekä energiatehokkuuteen tähtääviin toimintoihin. Diplomityön tarkoituk-

sena on vertailla lisäveden käsittelyn muutosten vaikutusta kattilalaitoksen energia- ja 

käyttötalouteen. Diplomityön ajatuksena on, että lisävesi tuotettaisiin käänteisosmoosilait-

teistolla. Nykyinen käänteisosmoosilaitteisto korvattaisiin isommalla laitteistolla erillisellä 

investoinnilla. Nykyinen vedenpehmennyslaitteisto jäisi paikalleen ja toimisi RO:n esive-

denkäsittelynä laitoksella. 

 

Uutta käänteisosmoosia ja sen vaikutuksia vesi-höyrykiertoon sekä vesitaseeseen on mal-

linnettu onnistuneesti. Uuden laitteen ansiosta saadaan nykyisiä ulospuhallusmääriä lasket-

tua oleellisesti. Tarkan ulospuhallusmäärän laskeminen on hankalaa mutta ulospuhalluksen 

tuomia säästöjä on mallinnettu erillisessä taloudellisessa tarkastelussa. Uuden RO laitteen 

investoinnin takaisin maksuaikaa on myös työssä laskettu ja todettu investoinnin tukevan 

sekä teknisesti laitosta että myös taloudellisesti. 

 

Savon Voiman Maitomaan vedenkulutusmäärät poikkeavat normaalista matalapainekattila-

laitoksesta sen runsaan raakavedenkäytön vuoksi. Tavallisemmassa laitoksessa käänteis-

osmoosilaitteisto yleensä kasvattaa raakaveden kulutusta sen vaatiman rejektin vuoksi. Ta-

kaisinmaksuaikaa helpotti kohteella myös vähentynyt raakaveden kulutus. 
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Diplomityö ei huomioi laskennallisesti kattilan parantunutta lämmönsiirtokykyä paremman 

lisäveden vuoksi. Kuitenkin voidaan todeta, että kattilan likaantuminen on mm. kattilave-

den puhtauden funktio. Puhtaampi lisävesi pitää kattilan lämmönsiirtopinnat puhtaampana 

ja parantaa höyryn laatua. Kattilaveden laatuun ja puhtauteen pystytään normaaliajotilan-

teessa vaikuttamaan ainoastaan ulospuhalluksen avulla. 

 

Matalapaineprosesseissa lisäveden suolanpoistolla tavoitellaan höyrylaitoksella parempaa 

hyötysuhdetta, puhtaampaa kattilaa, yksinkertaisempaa ja edullisempaa vesihöyrykierron 

kemiaa sekä alhaisempaa ulospuhallustasoa. Diplomityö vastaa mielestäni hyvin näihin 

tavoitteisiin sekä työlle asetettuihin tavoitteisiin. Maitomaan kattilalaitoksen vedenkäsitte-

lyn muutosten aiheuttamia kustannuksia ja niiden laskettuja/mallinnettuja tuloksia voidaan 

pitää reaalisina. Höyrylämpökeskuksen toimintaa ja prosessikytkentään on työssä verrattu 

laitokselta kerätyn datan pohjalta vuosien 2019–2021 aikajaksolta. Näiden tulosten pohjal-

ta on tunnistettu laitokselta hukkalämmönlähteet sekä mallinnettu optimaalisinta tapaa 

energiatalouden ja kustannusten kannalta hoitaa matalapainekattilalaitoksen vedenkäsitte-

lyä. 

 

Laajemmassa kuvassa Diplomityön aihe osuu hyvin tähän päivään. Nykyinen polttoainei-

den korkea hinta aiheuttaa matalapainekattilalaitoksille painetta saada kustannuksia alas-

päin. Ulospuhallettu vesi on hukattua energiaa vaikkakin tarpeellinen toimi kattilalla. Lai-

tosten lisäveden käsittelyn parantaminen tuo säästöä tähän ongelmaan. 
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