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The purpose of this thesis was to determinate technical and economic profitability of a flue 

gas scrubber at Etelä-Savon Energia's Pursiala power plant. In this thesis, the heat recovery 

potential of the flue gases of the biopower plant unit was calculated and the production cycles 

of the power plant with a flue gas scrubber were simulated in different scenarios. 

In the technical part, the equipment was designed, and the challenges posed by the retrofitted 

flue gas scrubber in the operation of the power plant were investigated. The investment costs 

for the equipment were determined and the profitability of the investment was calculated. 

The internal interest rate for the investment was 13.4 %. Based on the sensitivity analysis, 

the profitability of the investment is quite sensitive to changes in the price of electricity and 

fuels. Based on the investment calculation and sensitivity analysis, the investment is likely 

to be profitable. 
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1  Johdanto 

1.1  Tutkimusongelma 

Polttamiseen perustuva energiantuotanto aiheuttaa ilmastolle ja ihmiselle haitallisia pääs-

töjä, joista hiilidioksidipäästöjen on suorasti todettu kiihdyttävän ilmaston lämpenemistä. 

Yksittäisellä polttamiseen perustuvalla energiantuotantolaitoksella hiilidioksidipäästöjen 

syntymistä voidaan vähentää parantamalla laitoksen hyötysuhdetta tai luopumalla polttami-

sesta kokonaan. Muuhun kuin polttamiseen perustuvien teknologioiden kehitys- ja selvitys-

projekteja on Suomessa meneillään useita, mutta kokonaisvaltainen polttamiseen perustuvan 

energiantuotannon syrjäyttäminen vie vielä vuosikymmeniä.  

Suurin osa Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä tuotetaan vastapainevoimalaitoksilla, joilla 

on jo luonnostaan korkea hyötysuhde, koska sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö 

voidaan hyödyntää kaukolämpönä tai höyrynä, eikä lauhdevoimalaitokselle tyypillistä lauh-

dutinhäviötä synny. Vastapainevoimalaitoksen häviöt koostuvat suurimmalta osin savukaa-

suhäviöstä. Kattilasta savupiippuun johdettavat kuumat savukaasut sisältävät vielä paljon 

lämpöenergiaa, joka hyödynnetäänkin uusissa voimalaitoksissa erillisellä lämmöntalteenot-

tolaitteistolla, nostaen kattilan todellisen hyötysuhteen lähelle sataa prosenttia.    

Lämmöntalteenottolaitteiston lisääminen olemassa olevaan kattilaan aiheuttaa kuitenkin 

useita haasteita niin teknisestä kuin energiatalouden näkökulmasta. Suurikokoinen lämmön-

talteenottolaitteisto vaatii reilusti vapaata tilaa kattilarakennuksen välittömästä läheisyy-

destä, jota ei yleensä jo olemassa olevalla laitoksella ole. Myöskin lämmöntalteenotolla saa-

vutettava polttoaineen säästö voi jäädä liian pieneksi, kattaakseen kalliin laiteinvestoinnin.  

 

1.2  Työn tavoitteet, rajaukset ja toteutus 

Työn tavoitteena on selvittää savukaasun lämmöntalteenottolaitteiston kannattavuus Etelä-

Savon Energia Oy:n (myöhemmin ESE) Pursialan voimalaitoksella. Lämmöntalteenottolait-

teistolle määritetään optimaalinen kattilakytkentä, liitäntä kaukolämpöverkkoon, lauhteen-

puhdistusvaihtoehdot sekä investointikustannukset ja takaisinmaksuaika. 
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Lämmöntalteenottolaitteistolla saavutettava potentiaalinen energiamäärä simuloidaan eri 

lämmöntarpeiden ja ajomallien skenaariossa ja investoinnille suoritetaan herkkyysanalyysi, 

jossa tutkitaan investoinnin kannattavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Työssä tutkitaan vain Pursialan voimalaitoksen savukaasun lämmöntalteenottolaitteiston 

kannattavuutta, eikä simulointimallit tai laskelmat ole hyödynnettävissä sellaisinaan muilla 

laitoksilla. Työn tulokset perustuvat voimalaitokselta saataviin mittaustuloksiin, kirjallisuu-

teen, Pursialan voimalaitoksen käyttäjien kokemusperäiseen tietoon sekä aihepiirin asian-

tuntijoiden lausuntoihin. 

 

1.3  Tutkimuksen rakenne 

Työ on jaettu tutkimuksen neljään vaiheeseen joissa esitellään tutkimusongelma ja sen taus-

tat, sekä perustellaan miksi aihe on tärkeä, tutkitaan aiheen taustoja teoreettisesti kirjallisuu-

den avulla, lähestytään tutkimusongelmaa selvittämällä suunnittelun kohteena olevan savu-

kaasun lämmöntalteenottolaitteiston prosessitekninen toteutus Pursialan voimalaitokselle, 

selvitetään investointikustannukset ja suoritetaan kannattavuustarkastelun lisäksi laaja herk-

kyysanalyysi ja lopuksi arvioidaan tutkimuksen tulokset ja tunnistetaan jatkotutkimusta vaa-

tivat osa-alueet. Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen rakenne ja työn etenemisen vaiheet.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne ja työn eteneminen 
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2  Kaukolämmön tuotanto 

Kaukolämmitys on Suomen suosituin lämmitystapa. Vuonna 2020 lähes puolet kaikista 

asuin- ja palvelurakennuksista oli lämmitetty kaukolämmöllä. Kaukolämpö oli myös suosi-

tuin lämmitystapa uudisrakennuksissa yli 50 prosentin osuudellaan kaikista rakennuksista. 

(Energiateollisuus 2022a, 18–19.) Kaukolämmön asiakasmäärä oli vuoden 2020 lopussa 

157 300 asiakasta, jossa nousua on 1,2 % vuoteen 2019 verrattuna. Kaukolämmön asiakas-

määrä ei ole kaukolämmityksen historian aikana koskaan vähentynyt, vaan kasvua on ollut 

joka vuosi. Vuonna 2020 kaukolämmöntuotanto oli 33,6 TWh, josta 29,1 TWh tuotettiin 

polttoaineilla. Polttoaineilla tuotettu osuus kokonaistuotannosta oli noin 87 %, josta lähes 

puolet tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on kaksinker-

taistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Muita merkittäviä polttoaineita olivat turve, kivihiili 

ja maakaasu. (Energiateollisuus 2022c, 3.) 

Kaukolämmön suuri suosio perustuu käyttövarmuuteen, helppokäyttöisyyteen, energiate-

hokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Lämpö tuotetaan keskitetysti tuotantolaitoksella, 

joita voi olla yksi tai useampi. Lämpö siirretään tuotantolaitokselta veden tai höyryn avulla 

kaukolämpöputkia pitkin asiakkaan lämmönjakokeskukseen, josta lämmönsiirtimien avulla 

edelleen kulutuskohteille. Asiakkaan lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimessä jäähtynyt 

kaukolämpövesi palautuu tuotantolaitokselle uudelleen lämmitystä varten. Tyypillisiä läm-

mön kulutuskohteita asuinrakennuksissa ovat lattialämmitys, ilmankäsittelykone, lämpöpat-

terit ja lämpimän käyttöveden valmistus. (Koskelainen et al. 2006, 25) Kuvassa 2 näkyy 

kaukolämmöntuotannon, jakelun ja kulutuksen toimintaperiaate. 
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Kuva 2. Kaksiputkijärjestelmän periaatekuva (Koskelainen et al. 2006, 43) 

 

Kaukolämmitys mahdollistaa vähäpäästöisen lämmöntuotannon suurelle määrälle kiinteis-

töjä, ja on energiatehokkaimmillaan kaupunkien keskusta-alueilla, joissa lämpötehon tiheys 

maapinta-alaa kohti on suuri, jolloin lämmön siirtämisestä aiheuttaa siirtohäviöt jäävät pie-

niksi. Kaukolämmitys mahdollistaa myös matalalämpötilaisen, lämmön hyödyntämisen, esi-

merkiksi kävelykatujen sulanapitoon.  

Kaukolämmön tuottajan näkökulmasta kaukolämmön suurimmat haasteet aiheutuvat tuotan-

tolaitoksille tai kaukolämpöverkkoon tehtävistä kalliista investoinneista, joilla on pitkät ta-

kaisinmaksuajat, suurista kulutusvaihteluista vuodenaikojen ja jopa vuorokausien sisällä, so-

veltumattomuudesta harvaan asutuille alueilla ja siirtohäviöistä. (Energiateollisuus 2022b; 

Koskelainen et al. 2006, 25–26.) 

Asiakkaan näkökulmasta kaukolämmön suurimmat haasteet liittyvät kalliiseen alkuinves-

tointiin, jolloin kiinteistöön hankitaan lämmönjakokeskus ja se liitetään kaukolämpöön. Asi-

akkaalla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta valita mistä kaukolämpönsä hankkii, jolloin kau-

kolämmön hinta ei välttämättä aina ole kilpailukykyinen, verrattuna muihin lämmitysmuo-

toihin. Asiakkaan kiinteistössä sijaitsevat lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia toi-

mintavarmoja ja pitkäikäisiä kokonaisuuksia, joiden tilantarve on huomattavan pieni, koska 

kattiloita, lämminvesivaraajia tai polttoainevarastoja ei tarvita. Lämmönjakokeskus on myös 

melko huoltovapaa, koska rakenne on yksinkertainen eikä kuluvia osia juuri ole. Helsingin 

kaupungin omistaman energiayhtiön Helenin mukaan lämmönjakokeskuksen 
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kaukolämpölaitteiden keskimääräinen käyttöikä on noin 25 vuotta, jolloin kaukolämmön-

siirtimien vaihtaminen ja muiden laitteiden tarkastaminen voi olla tarpeen (Helen 2022). 

 

2.1  Lämmöntuotanto polttoaineilla 

Kaukolämmön tuotantomuodot jaetaan kahteen luokkaan, lämmöntuotanto polttoaineilla ja 

lämmöntuotanto muilla kuin polttoaineilla. Polttamiseen perustuva kaukolämmöntuotanto 

tapahtuu voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa, riippuen lämmön tarpeesta kaukolämpöver-

kossa. Kaukolämpöä tuotetaan muutaman sadan kilowatin kokoisista lämpökeskuksista aina 

useamman sadan megawatin kokoisiin vastapaine- ja väliottolauhdutusvoimalaitoksiin 

saakka. Lämpökeskus tuottaa pelkkää lämpöä ja voimalaitos tuottaa lämmön lisäksi sähköä. 

Kaukolämpöä tuottavasta voimalaitoksesta käytetään nimitystä yhteistuotantovoimalaitos 

tai CHP-laitos. Yhteistuotantovoimalaitokset mitoitetaan yleensä lämmöntarpeen mukaan, 

jolloin sähkö syntyy prosessin sivutuotteena. Kaukolämmön lisäksi yhteistuotantovoimalai-

toksella voidaan tuottaa höyryä esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. (Huhtinen et al. 2000, 

10.)  

Vuonna 2020 Suomessa oli 106 kaukolämpöä tuottavaa yhteistuotantovoimalaitosta, joiden 

kaukolämpökapasiteetti oli yhteensä 9 000 MWkl ja kaukolämmön tuotannon yhteydessä 

syntyvä sähkökapasiteetti 5 800 MWe. Kiinteitä kaukolämpöä tuottavia lämpökeskuksia oli 

849 kappaletta ja siirrettäviä lämpökeskuksia 294 kappaletta. (Energiateollisuus 2022c, 3.)  

Kuvassa 3 esitetään tyypillisen keskikokoisen kaukolämpöä tuottavan vastapainevoimalai-

toksen kytkentäkaavio. Kuvan mukaisessa vastapainevoimalaitoksessa syöttövettä pumpa-

taan syöttövesisäiliöstä höyrykäyttöisen korkeapaine-esilämmittimien läpi kattilaan. Syöttö-

vesi lämpenee esilämmittimessä, jonka jälkeen se virtaa ekonomaiserin eli savukaasukäyt-

töisen syöttöveden esilämmittimen lävitse kattilan lieriöön. Lieriöön syötetyn syöttöveden 

lämpötila on noin 10 °C alle sen höyrystymislämpötilan, kyseisessä paineessa. Lieriöstä kat-

tilavesi virtaa painovoimaisesti kattilan ulkopuolelle sijoitettuja laskuputkia pitkin kohti kat-

tilan alaosan jakotukkeja, ja nousee lämmetessä tulipesän sisäpuolelle sijoitettuja keittoput-

kia pitkin takaisin lieriöön. Kattilakierto toistuu niin monta kertaa, kunnes kattilavesi muut-

tuu kylläiseksi höyryksi. Lieriössä pisaranerottimet erottavat kylläisestä höyrystä vesipisarat 

ja höyry virtaa kohti tulistimia. Tulistimissa kylläisen höyryn lämpötilaa nostetaan yli sen 
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höyrystymislämpötilan, jolloin kylläinen höyry muuttuu tulistetuksi höyryksi. Höyryn tulis-

tus tapahtuu useassa vaiheessa, tyypillisesti tulistimia on kolme. Tulistimen välissä tulistet-

tua höyryä jäähdytetään ruiskuttamalla höyryn sekaan syöttövettä. Ruiskutuksella voidaan 

hallita tulistetun höyryn lämpötilaa ja samalla lisätä tulistetun höyryn massavirtaa. Viimei-

sen tulistimen jälkeen, höyryä ei enää jäähdytetä ruiskuttamalla, koska tuorehöyry johdetaan 

turbiiniin. Turbiinissa höyry paisuu luovuttaen energiaa turbiinin mekaaniseksi pyöri-

misenergiaksi. Turbiinin mekaaninen pyörimisenergia pyörittää turbiiniin kytkettyä gene-

raattoria, joka tuottaa sähköä. Matalaan alle 1 baarin paineeseen paisunut höyry johdetaan 

kaukolämmönsiirtimeen, jossa höyry lauhtuu alle sen höyrystymislämpötilan luovuttaen 

lämpöenergiaa kaukolämmön paluuveteen. Lauhde pumpataan kaukolämmönsiirtimestä 

höyrykäyttöisen matalapaine-esilämmittimen lävitse takaisin syöttövesisäiliöön, muodos-

taen suljetun kiertoprosessin. (Huhtinen et al. 2000, 11) 

 

 

Kuva 3. Keskikokoisen vastapainevoimalaitoksen (KL-teho 50 MW) tyypillinen kytkentäkaavio (Huhtinen et al. 2000, 12) 

 

Kaukolämpöä tuottavan vastapainevoimalaitoksen kokonaishyötysuhde on 90 %, jos savu-

kaasun sisältämää lämpöenergiaa ei hyödynnetä. Verrattuna pelkkää sähköä tuottavaan lauh-

dutusvoimalaitokseen, jonka hyötysuhde on parhaimmillaankin vain noin 44 %, vastapaine-

voimalaitoksen tuotanto on hyvin energiatehokasta. Vastapainevoimalaitoksen sähköntuo-

tannon hyötysuhde on kuitenkin alhaisempi verrattuna lauhdutusvoimalaitokseen, koska 

höyryä ei voida lauhduttaa absoluuttiseen tyhjiöön asti. Keskikokoisen 
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vastapainevoimalaitoksen rakennussuhde on suunnilleen 0,3, jolloin yksi kolmasosa tuote-

tusta energiasta muutetaan sähköksi ja kaksi kolmasosaa kaukolämmöksi. Vastapainevoima-

laitoksen kannattavuus perustuu korkeaan hyötysuhteeseen, joka mahdollistaa alhaiset polt-

toainemäärät, sekä edullisen sähköntuotannon lämmöntuotannon yhteydessä. (Huhtinen et 

al. 2000, 11) 

 

2.1.1  Häviöiden muodostuminen 

Kaukolämpöä tuottavan voimalaitoksen merkittävin häviö muodostuu savukaasuhäviöstä, 

jonka suuruus on noin 10 % kattilan polttoainetehosta. Kuumien ja kosteiden savukaasujen 

virratessa savupiippuun, menetetään merkittävä energiamäärä, joka olisi hyödynnettävissä. 

Kuvassa 4 on yleisimpien voimalaitostyyppien häviöiden muodostumisen sankey-diagram-

mit. (Huhtinen et al. 2000, 11) 

 

 

Kuva 4. Erityyppisten voimalaitosten energiataseen sankey-diagrammit, muokattu alkuperäisestä lähteestä (Huhtinen et al. 

2000, 10–15) 

 

Suuren mittaluokan savukaasujen lämmöntalteenottolaitteita on ollut saatavilla jo useita 

vuosikymmeniä, mutta voimalaitoksen hyötysuhteen ollessa valmiiksi hyvin korkea ja polt-

toaineiden ollessa halpoja, ei kallista lämmöntalteenottolaitteistoa ole yleensä asennettu en-

nen 1990-luvulla rakennettuun voimalaitokseen. 
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2.2  Lämmöntuotanto muilla kuin polttoaineilla 

Vuonna 2020 muilla kuin polttoaineilla tuotetun kaukolämmön määrä oli 4,50 TWh, vasta-

ten 13 % osuutta kokonaistuotannosta. Suurin osa muilla kuin polttoaineilla tuotetusta ener-

giasta oli hukkalämmön hyödyntämistä. Hukkalämpö hyödynnetään muun muassa jäteve-

destä, savukaasuista ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Matalalämpötilaiset energialähteet 

vaativat usein lämpöpumpun, jolla lämpötila korotetaan kaukolämmön menovedenlämpöti-

laa vastaavalle tasolle. Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on yli kol-

minkertaistunut 10 vuodessa. Hukkalämpöä hyödyntämällä vähennetään polttoaineiden 

käyttöä ja edelleen haitallisten päästöjen syntymistä. Kaukolämmöntuotannon ominaispääs-

töt ovat laskeneet 38 % viimeisen 10 vuoden aikana, uusiutuvien ja hukkalämpöön perustu-

vien energialähteiden lisääntyessä. Vuonna 2021 kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt 

olivat 123 kgCO2/MWh. (Energiateollisuus 2022a, 5.)  

Useassa energiayhtiössä on otettu käyttöön kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä, jossa 

asiakas voi myydä omaa hukkalämpöään kaukolämpöverkkoon. Kaksisuuntaisella kauko-

lämpöjärjestelmällä myös pienemmät hukkalämpömäärät saadaan hyödynnettyä ja polttoai-

neiden käyttöä vähennettyä. (Pöyry 2017, 5.)  

 

2.2.1  Lämmönsiirto kaukolämpöverkossa 

Kaukolämpöverkossa energiansiirto tapahtuu meno- ja paluuvirtauksien lämpötilaeron 

avulla. Kaukolämpöveden lämpötila vaikuttaa merkittävästi siirretyn energian määrään. 

Tuotantolaitokselta lähtevän kaukolämpöveden lämpötila säädetään ulkolämpötilaan sido-

tun säätökäyrän mukaan. Kuvassa 5 on Mikkelin kaukolämpöverkon menoveden lämpötilan 

säätökäyrä. Suomalaisessa kaukolämpöjärjestelmässä menoveden lämpötila vaihtelee ulko-

lämpötilasta riippuen välillä 70 °C – 115 °C. Menoveden lämpötilan määrittävät kaukoläm-

pöverkon suunnittelulämpötila, vastapainevoimalaitoksen vaatimukset ja lämpöhäviöiden 

minimointi. Kuvasta 5 voidaan nähdä Mikkelin kaukolämpöverkon menoveden lämpötilan 

vaihtelevan välillä 85 °C – 115 °C. Kaukolämpöveden on tarkoitus luovuttaa asiakaslaittei-

siin mahdollisimman paljon lämpöä, jolloin tuotantolaitokselle palaavan kaukolämpöveden 
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lämpötila on matala noin 40 °C – 60 °C. Monesti kaukolämmön paluuvettä jäähdytetään 

lisää kytkemällä paluupiiri osaksi sulanapitojärjestelmää. 

 

 

Kuva 5. Mikkelin kaukolämpöverkon menoveden lämpötilan säätökäyrä ulkolämpötilan funktiona (ESE 1991-2022) 

 

Kaukolämpöverkossa vallitsee aina ylipaine, jotta vesi saadaan pumpattua asiakkaalle. Myös 

korkea menoveden lämpötila asettaa rajoituksen paineen alarajalle, koska vesi ei saa kiehua 

missään olosuhteissa. Verkon painetasoa säädetään voimalaitoksen kaukolämpöpumpuilla 

ja tarvittaessa korotetaan painetta verkon varrelle sijoitetuilla välipumppaamoilla. Painetaso 

pyritään säätämään siten, että verkon jokaisella asiakkaalla on käytettävissään vähintään 0,6 

baarin paine-ero. Suomessa suurin sallittu verkoston paine on 16 bar, mutta verkon paineta-

sot on asetettu kaukolämpöverkkokohtaisesti. Mikkelin keskusta-alueella kaukolämpöver-

kon suurin sallittu paine on rajoitettu 10 baariin. (Mäkelä et al. 2015, 22;56.) Kaukolämmön-

siirtimen teho lasketaan yhtälön 1 mukaan. 

 

Φ𝑘𝑙 = 𝑚 ∗̇ 𝑐𝑝,𝑣(𝑇𝑚 − 𝑇𝑝)   (1) 
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 Φkl = kaukolämpöteho [MW] 

  m = massavirta [kg/s] 

cp,v = veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg°C] 

Tm = menoveden lämpötila [°C] 

Tp = paluuveden lämpötila [°C] 
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3  Savukaasujen koostumus 

Savukaasujen koostumus ja määrä voidaan selvittää, kun tunnetaan polttoaineen koostumus 

ja palamisessa esiintyvät palamisreaktiot.  

 

3.1  Palamisreaktiot 

Polttoaineiden palavat komponentit ovat hiili (C), vety (H2) ja rikki (S), joista hiili esiintyy 

yleisimmissä polttoaineissa merkittävimpänä komponenttina. Palamisreaktiot ovat todelli-

suudessa monimutkaisia ja tapahtuvan useita välivaiheita sisältävien ketjureaktioiden kautta, 

mutta savukaasun koostumuksen laskennassa palamisreaktiot voidaan kuvata nettoreakti-

oina, jotka sisältävät vain lähtöaineet ja lopputuotteet. (Huhtinen et al. 2000, 83–84.)  

Hiili reagoi hapen kanssa muodostaen hiilidioksidia ja vapauttaen lämpöä reaktioyhtälön 4 

mukaisesti. Reaktioyhtälön mukaan täydellisen palamisen saavuttamiseksi, yksi mooli hiiltä 

vaatii yhden moolin happea (O2) synnyttääkseen yhden moolin hiilidioksidia (CO2). Epätäy-

dellisessä palamisessa hiilidioksidin lisäksi syntyy hiilimonoksidia (CO). (Huhtinen et al. 

2000, 84.) 

 

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2   (4) 

 

Reaktioyhtälön 5 mukaan kaksi moolia vetyä vaatii täydellisen palamisen saavuttamiseksi 

yhden moolin happea, jolloin reaktiossa syntyy kaksi moolia divetyoksidia eli vettä. (Huh-

tinen et al. 84.) 

Polttoaineen sisältämän kosteuden lisäksi, merkittävä osuus savukaasun vesisisällöstä on pe-

räisin vedyn ja hapen palamisesta vedeksi. 

 

2𝐻2 + 𝑂2 = 2𝐻2𝑂   (5) 
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Reaktioyhtälön 6 mukaan yksi mooli rikkiä vaatii täydellisen palamisen saavuttamiseksi yh-

den moolin happea, jolloin reaktiossa syntyy yksimooli rikkidioksidia. Osa rikkidioksidista 

hapettuu edelleen rikkitrioksidiksi (SO3), joka sekoittuessaan savukaasun sisältämään vesi-

höyryyn muodostuu rikkihapoksi (H2SO4). (Huhtinen et al. 2000, 84.) 

 

𝑆 + 𝑂2 = 𝑆𝑂2   (6) 

 

Polttoaineet sisältävät muitakin komponentteja, jotka vaikuttavat palamistapahtumaan, 

mutta eivät pala. Polttoaineen merkittävimpiä palamattomia komponentteja ovat muun mu-

assa polttoaineen sisältämä happi, typpi (N), kosteus ja tuhka. Polttoaineen sisältämä typpi 

muodostaa ympäristölle haitallisia typpi yhdisteitä kuten typpioksidi (NO) ja typpidioksidi 

(NO2), joista yleensä puhutaan yhdessä typen oksideina (NOx) (OKM 2018, 2).  

 

 

3.2  Polttoaineiden koostumus 

Taulukossa 2 esitetään puupolttoaineiden ja turpeen keskimääräiset alkuainekoostumukset 

kuiva-aineessa. 

 

Taulukko 2. Polttoaineiden keskimääräiset alkuainekoostumukset, m-% kuiva-aineessa, sekä alkuaineiden moolimas-

sat (Alakangas 2000, 56–122; Mäkelä et al. 2005 186–187) 

Polttoaine Hiili (C)  Vety (H) Typpi (N) Happi (O) Rikki (S) 

Puu yleensä [%] 50,0 6,0 0,5 41,0 0,1 

Jyrsinturve [%] 53,7 5,6 1,7 33,0 0,2 

Moolimassa [kg/kmol] 12,01 1,01 14,01 16 32,07 

 

Poltettaessa puupolttoaineita ja turvetta, polttoaineen sisältämä vesi päätyy palamattomana 

komponenttina tulipesän kautta savukaasuihin. Polttoaineen mukana tulevan veden massa 

voidaan laskea polttoaineen kosteuden ja kostean polttoaineen massan avulla yhtälöllä 7. 
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𝑚𝐻2𝑂,𝑃𝐴 = 𝑚𝑃𝐴,𝑤 ∗ 𝑀𝑃𝐴   (7) 

 

 mH2O. = polttoaineen sisältämän veden massa [kg] 

  mPA,w = kostean polttoaineen massa [kg] 

MPA = polttoaineen kosteus [%] 

 

Kuivan polttoaineen massa lasketaan kostean polttoaineen massan ja polttoaineen sisältämän 

veden massan avulla yhtälöllä 8. 

 

𝑚𝑃𝐴,𝑑 = 𝑚𝑃𝐴,𝑤 −𝑚𝐻2𝑂   (8) 

 

 mPA,d = kuivan polttoaineen massa [kg] 

 

Yksittäisen alkuaineen massa lasketaan taulukon 2 massaprosenttien avulla kuivan polttoai-

neen massasta yhtälöllä 9. 

 

𝑚 = 𝑚𝑃𝐴,𝑑 ∗ 𝑚 −%   (9) 

 

 m. = alkuaineen massa [kg] 

  m-% = alkuaineen massaprosentti [%] 

 

Yksittäisen alkuaineen ainemäärä polttoaineessa lasketaan alkuaineen massan ja taulukon 2 

moolimassan avulla yhtälöllä 10. (Mäkelä et al. 2005, 185). 

 

𝑛 =
𝑚

𝑀
    (10) 
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 n = alkuaineen massa [kmol] 

  M = alkuaineen moolimassa [kg/kmol] 

 

Polttoaineen sisältämä vety palaa reaktioyhtälön 5 mukaan vedeksi. Lasketaan vedyn pala-

misessa muodostuvan veden massa yhtälöllä 11. Yhtälössä käytetään kerrointa 0,5, koska 

happi ja vety ovat molemmat molekyylimuodossa. 

 

𝑚𝐻2𝑂,𝑝𝑎𝑙 =
𝑚𝑃𝐴,𝑑∗𝐻2−%

𝑀𝐻2

(0,5𝑀𝑂2 +𝑀𝐻2)  (11) 

 

 mH2O,pal = vedyn palamisessa muodostuva vesi [kg] 

  H2-% = vedyn massaprosentti [%] 

MO2 = hapen moolimassa [kg/kmol] 

MH2 = vedyn moolimassa [kg/kmol] 

  

 

3.3  Palamisilman tarve 

Kattilan palamisilman tarve riippuu ilman happipitoisuudesta, koska täydellinen palaminen 

tarvitsee happea reaktioyhtälöiden 4–6 mukaisen määrän. Lasketaan palamiseen tarvittava 

happi esimerkiksi hiilidioksidille yhtälöllä 12. 

 

𝑛𝐶𝑂2 =
𝑚𝑃𝐴,𝑑∗𝐶−%

𝑀𝐶
   (12) 

 

nCO2 = hiilidioksidin muodostumiseen tarvittava happi [kmol] 

C-%= hiilen massaprosentti [%] 

MC = hiilen moolimassa [kg/kmol] 
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Täydelliseen palamiseen tarvittava teoreettisen palamisilman minimimäärän eli stökiömet-

risen ilmamäärän teoreettinen hapenmäärä saadaan laskemalla yhteen palamisen lopputuot-

teiden syntymiseen vaadittava hapenmäärä. Polttoaineen sisältämä happi vähennetään pala-

misilman tarvitsemasta hapenmäärästä. Palamisilman tarvitsema teoreettinen hapenmäärä 

lasketaan yhtälöllä 13. (Huhtinen et al. 2000, 85.) 

 

𝑛𝑂2,𝑡𝑒𝑜𝑟 = 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂 + 𝑛𝑆𝑂2 − 𝑛𝑂2  (13) 

 

 nO2,teor = teoreettinen palamisilman happi [kmol] 

nCO2 = hiilidioksidin muodostumiseen tarvittava happi [kmol] 

nH2O = veden muodostumiseen tarvittava happi [kmol] 

nSO2 = rikkidioksidin muodostumiseen tarvittava happi [kmol] 

nO2 = happi kuivassa polttoaineessa [kmol] 

 

Poltettaessa laadultaan vaihtelevia kiinteitä polttoaineita, ei stökiömetrinen ilmamäärä 

yleensä ole täydelliseen palamiseen riittävä, jolloin palamisilman määrää säädetään ilmaker-

toimen avulla. (Huhtinen et al. 2000, 87.) Ilmakerroin voidaan laskea taulukon 3 mukaisen 

ilman happimäärän ja taulukon 4 mukaisen savukaasun mitatun jäännöshapen avulla yhtälön 

14 mukaisesti. 

 

λ =
20,99

20,99−(𝑂2,𝑚𝑖𝑡)
   (14) 

 

 λ = ilmakerroin [-] 

O2,mit = savukaasun mitattu jäännöshappi [%] 

 

Taulukossa 3 esitetään kuivan ilman koostumus tilavuusprosentteina, sekä yhdisteiden mo-

lekyylipainot. 
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Taulukko 3. Kuivan ilman koostumus (Huhtinen et al. 2000, 85) 

  

Typpi  

(N2) 

Happi  

(O2) 

Argon  

(Ar) 

Hiilidioksidi  

(CO2) 

Vety  

(H2) 

Pitoisuus til.-% 78,03 20,99 0,94 0,03 0,01 

Molekyylipaino [kg/kmol] 28,02 32 39,94 44,01 2,02 

 

Taulukossa 4 esitetään Pursiala 1:n ja Pursiala 2:n kattiloiden savukaasun keskimääräisten 

mitatut jäännöshappipitoisuudet eri kattilakuormilla. 

 

Taulukko 4. Pursiala 1:n ja Pursiala 2:n kattiloiden mitattu savukaasun jäännöshappi kattilatehon funktiona, vuoden 

2021 keskiarvot 

Höyryteho  

[MW] 

Pursiala 1, O2  

[%] 

Pursiala 2, O2  

[%] 

30 8,0 8,3 

40 6,8 6,7 

50 4,6 5,4 

60 3,9 4,5 

70 3,7 3,9 

80 3,6 3,7 

90 3,6 3,6 

100 3,5 - 

 

Ilmakertoimen avulla voidaan laskea stökiömetrisen ilmamäärän ylittävä hapen määrä, eli 

jäännöshappi. Ylimääräinen hapen määrä lasketaan yhtälöllä 15. 

 

𝑛𝑂2,𝑠𝑘 = 𝑛𝑂2,𝑡𝑒𝑜𝑟(λ − 1)   (15) 

 

 nO2,sk = savukaasuihin päätyvä jäännöshappi [kmol] 

 

Taulukon 3 mukaan kuiva ilma koostuu pääosin typestä ja hapesta. Taulukon tilavuuspro-

senttien avulla voidaan laskea savukaasuihin päätyvän typen määrä yhtälöllä 16. 

  

𝑛𝑁2,𝑠𝑘 = λ(
78,03

20,99+0,94
)𝑛𝑂2,𝑡𝑒𝑜𝑟  (16) 
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 nN2,sk = savukaasuihin typpi [kmol] 

 

Palamisilman mukana tullutta kosteutta päätyy savukaasuihin, jonka mooliosuus voidaan 

laskea ilman suhteellisen kosteuden, kylläisen vesihöyryn paineen ja ilmanpaineen avulla 

yhtälöllä 17 (Raiko et al. 2004, 34). 

 

𝑌𝐻2𝑂 =
𝜑∗𝑃ℎ′

𝑃𝑖
    (17) 

 

 YH2O = palamisilmassa olevan vesihöyryn mooliosuus [mol] 

φ = ilman suhteellinen kosteus [%] 

Ph’ = kylläisen vesihöyryn osapaine [kPa] 

Pi = ilman paine lämpötilassa [kPa] 

 

3.4  Savukaasun massa 

Savukaasut sisältävät hiilidioksidia ja rikkidioksidia, jotka syntyvät palamisyhtälöiden 4 ja 

6 mukaisesta palamisreaktiosta. Lasketaan esimerkiksi kuivan hiilidioksidin massa hapen ja 

hiilen moolimassojen avulla yhtälöllä 18. 

 

𝑚𝐶𝑂2,𝑑 = 𝑛𝐶𝑂2(𝑀𝑂2 +𝑀𝐶)  (18) 

 

 mCO2,dry = kuivan hiilidioksidin massa savukaasuissa [kg] 

nCO2 = hiilidioksidin ainemäärä [kmol] 

MO2 = hapen moolimassa [kg/kmol] 

MC = hiilen moolimassa [kg/kmol] 
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Muiden komponenttien massat saadaan laskettua reaktioyhtälöiden 4–6 mukaisista palamis-

reaktioista. Kuivan savukaasun kokonaismassa saadaan laskemalla yksittäisten komponent-

tien massat yhteen yhtälöllä 19. 

 

𝑚𝑠𝑘,𝑑 = 𝑚𝐶𝑂2,𝑑 +𝑚𝑂2,𝑑 +𝑚𝑁2,𝑑 

+𝑚𝑆𝑂2,𝑑 +𝑚𝑁2,𝑑,𝑃𝐴   (19) 

 

 msk,d = kuivan savukaasun massa [kg] 

mCO2,d = kuivan hiilidioksidin massa [kg] 

mO2,d = kuivan hapen massa [kg] 

mN2,d = kuivan typen massa [kg] 

mSO2,d = kuivan rikkidioksidin massa [kg] 

mN2,d,pa = polttoaineen sisältämän kuivan typen massa [kg] 

 

3.5  Kastepistelämpötila 

Vesihöyryn saavuttaessa suhteellisen kosteuden 100 % sen vesikastepistelämpötilassa, alkaa 

se lauhtua luovuttaen lauhtumislämpöä. Savukaasupesurissa lauhtuva veden määrä lasketaan 

ilman absoluuttisen vesisisällön avulla kastepiste- ja loppulämpötilassa yhtälöllä 20. 

 

𝐻2𝑂𝑙𝑎𝑢ℎ. = 1 −
𝑚𝐻2𝑂(𝐴)

𝑚𝐻2𝑂(𝐵)
   (17) 

 

 H2Olauh. = lauhtuvan veden määrä [%] 

mH2O(A) = absoluuttinen kosteus loppulämpötilassa [g/cm3] 

mH2O(B) = absoluuttinen kosteus kastepisteessä [g/cm3] 

 

Kuvasta 10 voidaan lukea ilman absoluuttinen vesisisältö lämpötilan funktiona yhdessä kuu-

tiossa ilmaa. 
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Kuva 6. Ilman kastepistekuvaaja (Sarlin 2022) 
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4  Savukaasupesuri 

Savukaasupesuri on polttokattilan savukaasujen puhdistukseen tarkoitettu päästöjenhallinta-

laitteisto, jolla voidaan jäähdyttää savukaasuja ja ottaa lämpöenergiaa talteen. Uudemmissa 

biomassaa polttavissa voimalaitoksissa savukaasupesurin tarve on yleensä vain lämmöntal-

teenottoa varten, mutta vanhemmissa turvetta- ja kivihiiltä polttavissa kattiloissa pesurilla 

vähennetään poltosta syntyviä rikkidioksidi-, vetykloridi-, ja hiukkaspäästöjä. Hiukkasten 

märkäpesua ei yleensä tarvita, jos hiukkaserottimena toimii sähkösuodatin.  (Flyktman et al. 

2012, 22.) Savukaasupesurin tyypillinen sijoittelu on hiukkaserottimen jälkeen savukaasu-

puhaltimen ja savupiipun välissä.  

Pesurilla voidaan poistaa savukaasuista rikkidioksidia ja vetykloridia (HCl) yli 90 %:n ero-

tusasteella. Rikkidioksidin erotusaste voi olla jopa 98 %, päästökaasun alkupitoisuuden ol-

lessa korkea. Pesurin käyttö yksinään savukaasun hiukkasten erottimena on melko vähäistä 

ja yleensä suurin osa hiukkasista erotellaan jo ennen pesuria sähkö-, letku-, tai kangassuodat-

timessa. Savukaasujen puhdistaminen pesurissa kiertävällä vedellä aiheuttaa kiertävän pesu-

veden lämpenemistä, jolloin pesuveteen sitoutunut lämpöenergia voidaan hyödyntää suo-

raan voimalaitoksella tai siirtää lämpöenergia kaukolämpöverkkoon. (Huhtinen et al. 2000, 

255.)  

Pelkästään lämmöntalteenottoon suunniteltu pesuri on usein pelkkä savukaasulauhdutin, 

jossa savukaasut kulkevat tuubilauhduttimen putkipuolen lävitse, eivätkä ole suorassa kon-

taktissa kiertonesteeseen. Tuubilauhduttimen vaippapuolella kiertää lämpöenergian vastaan-

ottava väliaine, kuten kaukolämpöverkon viileä paluuvesi. Savukaasulauhduttimen tarkoitus 

on jäähdyttää ja lauhduttaa savukaasut, eikä se sovellu hiukkas- ja rikkipäästöjen hallintaan. 

Koska savukaasulauhduttimessa lämmönsiirto tapahtuu suorasti kaukolämpöverkkoon, on 

siinä savukaasupesuria parempi lämmöntalteenotto. (Valmet 2016, 12.) 

Rikkipitoista kiinteää polttoainetta poltettaessa, voidaan rikkidioksidin poistoon käyttää eri-

tyisesti siihen suunniteltua rikkipesuria, joka poikkeaa hieman perinteisestä hiukkasten pois-

toon ja lämmöntalteenottoon tarkoitetusta pesurista (Huhtinen et al. 2000, 257). 
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Tässä työssä tutkittava savukaasupesuri suunnitellaan, jo valmiiksi alhaisten hiukkas- ja rik-

kipäästöjen hallintaan, sekä lämmöntalteenottoa varten, joten rikkipesurit ja savukaasulauh-

duttimet rajataan aihealueen ulkopuolelle. 

 

4.1  Toimintaperiaate 

Savukaasupesurissa kiertonestettä eli vettä suihkutetaan savukaasuihin nähden vastakkai-

sessa virtaussuunnassa, jolloin suuren kohtausnopeuden ansiosta vesi agglomeroituu savu-

kaasun sisältämien hiukkasten kanssa ja hiukkaspitoinen pesuvesivirta valuu painovoimai-

sesti pesurin pohjalle, josta se kierrätetään pumpulla takaisin pesurin yläosaan. (Huhtinen et 

al. 2000, 257). Lämmöntalteenottoon suunnitellun pesurin prosessi on yleensä jaettu kahteen 

vaiheeseen, savukaasujen pesuun ja lämmöntalteenottoon. Mikäli savukaasujen pesu ja läm-

möntalteenotto tapahtuisivat molemmat samassa vaiheessa, päätyisi pesurin kaukolämmön-

siirtimeen pesuveden sisältämiä epäpuhtauksia. Tehokas hiukkasten poisto ennen pesuria, 

vähentää kaukolämmönsiirtimen tukkeutumisriskiä. Pesurissa kiertävän veden pH vaikuttaa 

suuresti pesurilla saavutettavaan savukaasujen epäpuhtauksien erotusasteeseen. Veden pH:n 

säätöön käytetään tyypillisesti natriumhydroksidia (NaOH), jota syötetään ylä- ja alakiertoi-

hin erikseen. (Järvenreuna et al. 2015, 4; Pöyry 2016, 2) Kuvassa 6 näkyy kaksivaiheisen, 

lämmöntalteenotolla varustetun pesurin virtauskaavio. 

 

 

Kuva 7. Kaksivaiheisen lämmöntalteenotolla varustetun pesurin virtauskaavio (Valmet 2016, 5) 



29 

Kuvan 6 mukaisesti savukaasu virtaa pesurin alaosaan, jossa savukaasun jäähdytys ja pesu 

tapahtuu. Savukaasupesurille virtaavan savukaasun lämpötila on tyypillisesti välillä 130–

200 °C. Pesurin alempi nestekierto pesee ja jäähdyttää jatkuvasti pesuriin virtaavaa savu-

kaasuvirtaa. Jäähtynyt savukaasu virtaa täytekappalekerrokseen, jossa savukaasu on suo-

rassa kontaktissa yläkierron pesuveden kanssa ja alkaa lauhtua. Täytekappalekerros kasvat-

taa savukaasun ja pesunesteen kontaktipinta-alaa toimien tehokkaana lämmönsiirtimenä. 

Täytekappaleet voivat olla valmistettu muovista tai keraamisesta materiaalista ja ne ovat 

epäsäännöllisen muotoisia. Täytekappalekerroksessa saavutetaan savukaasun vesikaste-

piste eli kastepistelämpötila, jonka saavuttaminen pesurin lämmöntalteenoton kannalta on 

välttämätöntä. Täytekappalekerros aiheuttaa pesuriin merkittävän painehäviön, jonka 

vuoksi asennettaessa pesuri olemassa olevaan kattilaan, joudutaan usein myös savukaasu-

puhallin uusimaan. Täytekappalekerroksen jälkeen noin savukaasu virtaa pisaranerottimen 

lävitse savupiippuun. Savukaasun lämpötila pesurin jälkeen on noin 45–60 °C. (Valmet 

2016.) 

 

4.2  Lämmöntalteenotto 

Savukaasupesurissa lämpöenergiaa siirtyy kiertonesteeseen kahdessa vaiheessa. Ensin savu-

kaasut jäähtyvät savukaasuvirtaan suihkutettavan viileän kiertonesteen vaikutuksesta ja luo-

vuttavat osan lämpöenergiastaan kiertoveteen. Savukaasun jäähtymisestä vapautuvan läm-

pöteho lasketaan yhtälön 2 mukaan. 

 

Q𝑗ääℎ = �̇�𝑠𝑘 ∗ 𝑐𝑝,𝑠𝑘 ∗ (𝑇𝑠𝑘,1 − 𝑇𝑠𝑘,2)  (2) 

 

 Qjääh. = jäähtymisestä vapautuva lämpöteho [kW] 

  msk = savukaasun massavirta [kg/s] 

cp,sk = savukaasun ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg°C] 

Tsk,1 = savukaasun lämpötila ennen pesuria [°C] 

Tsk,2 = savukaasun lämpötila pesurin jälkeen [°C] 
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Kun savukaasun lämpötila laskee riittävästi, saavutetaan kastepistelämpötila. Kastepisteläm-

pötilassa savukaasuun sitoutuneen vesihöyryn osapaine lähestyy kylläisen veden, höyryn 

painetta kyseisessä lämpötilassa, jolloin savukaasuihin sitoutunut vesi alkaa lauhtua. Tyy-

pillisesti käytettäessä kiinteitä polttoaineita kastepistelämpötilat esiintyvät välillä 40 °C – 70 

°C. Savukaasuun sitoutuneen veden lauhtuessa vapautuu kyseistä lämpötilaa vastaava höy-

rystymislämpö, josta saadaan suurin osa lämmöntalteenottotehosta. (Huhtinen et al. 2000, 

99.) Savukaasun lauhtumisesta vapautuvan lämpöteho lasketaan yhtälön 3 mukaan. 

 

Q𝑙𝑎𝑢ℎ = �̇�𝑙𝑎𝑢ℎ ∗ 𝐻ℎö𝑦𝑟   (3) 

 

 Qlauh. = jäähtymisestä vapautuva lämpöteho [kW] 

  mlauh. = lauhtuvan veden massavirta [kg/s] 

Hhöyr. = höyrystymislämpö [kJ/kg] 

 

Savukaasun jäähtymisen osuus kokonaislämmöntalteenottotehosta on noin yksi viidesosa ja 

lauhtumisen osuus neljä viidesosaa. Savukaasuista lauhtunut vesi pumpataan pesurin kauko-

lämmönsiirtimeen, joka on sijoitettu kaukolämpöverkon paluupuolelle. Paluupuolelle sijoi-

tettu pesurin kaukolämmönsiirrin nostaa voimalaitokselle virtaavan kaukolämmön paluuve-

den lämpötilaa, joka taas laskee voimalaitoksen sähkötehoa, koska turbiinin vastapaine kas-

vaa. Kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila rajoittaa noin 3–5 °C pesurista poistuvan sa-

vukaasun loppulämpötilaa korkeammaksi, koska kaukolämmön paluuvesi jäähdyttää pesu-

rien kiertovettä ja kiertovesi edelleen savukaasuja. Mikäli kaukolämmön paluuveden läm-

pötila lähestyy savukaasujen kastepistelämpötilaa, eivät savukaasut enää saavuta kastepis-

tettä ja pesurin kaukolämpöteho romahtaa, koska höyrystymislämpöä ei saada. (Järvenreuna 

et al. 2015, 3.) 

Kuvassa 7 on Rauhalahden voimalaitoksen savukaasupesurin kaukolämmönsiirtimet, jotka 

ovat perinteisiä levylämmönsiirtimiä. 
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Kuva 8. Rauhalahden voimalaitoksen savukaasupesurin kaukolämmön levylämmönsiirtimet (Hakonen 2022) 

 

Poltettaessa rikkipitoista polttoainetta syntyy palamisessa rikkidioksidin (SO2) lisäksi rikki-

trioksidia (SO3), jonka osuuden kasvaessa savukaasuun sitoutuneessa vesihöyryssä esiintyy 

niin sanottu happokastepiste vesikastepistettä korkeammassa lämpötilassa. Happokastepis-

teet esiintyvät tyypillisesti välillä 120 °C – 140 °C. Rikkitrioksidipitoisen vesihöyryn lauh-

tuessa happokastepisteessä syntyy rikkihappoa, joka syövyttää useampia metalleja. (Huhti-

nen et al. 2000, 100.) 

 

4.2.1  Lämpöpumppukytkentä 

Savukaasupesuri voidaan kytkeä suoran kytkennän sijaan lämpöpumppukytkennällä kauko-

lämpöverkkoon. Pienemmän kokoluokan pesurissa optimaalisella lämpöpumppukytken-

nällä voidaan saavuttaa jopa 4–8 kertainen kaukolämpöteho, verrattuna suoraan kytkentään. 

Lämpöpumpulla jäähdytetään kaukolämmön paluuvettä, jolloin pesurin kaukolämpöteho ei 

ole riippuvainen kaukolämpöveden paluulämpötilasta ja kastepistelämpötila saavutetaan 
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aina. Lämpöpumpun lauhdutin voidaan sijoittaa pesurin jälkeiselle osuudelle, ennen voima-

laitosta, jolloin lämpöpumpun jäähdytysenergia siirtyy termoaineen välityksellä hyödynnet-

täväksi lämpöenergiaksi. Riippuen kaukolämpöverkon virtausmääristä, lämpöpumpulla voi-

daan jäähdyttää kaukolämmön paluuvettä, jopa 20 °C. Lämpöpumppukytkennän haasteena 

on suuri tehon kulutus, joka aiheutuu kompressorin pyörittämisestä. Kompressoria voidaan 

pyörittää sähkömoottorilla tai korkeapainehöyryllä, joka taas vähentää voimalaitoksen säh-

köntuotantoa. (Järvenreuna et al. 2015, 4.) Kuvassa 8 on lämmöntalteenotolla ja lämpöpum-

pulla varustetun savukaasupesurin yksinkertaistettu prosessikaavio. 

 

 

Kuva 9. Lämmöntalteenotolla ja lämpöpumpulla varustetun kaksivaiheisen savukaasupesurin yksinkertaistettu prosessi-

kaavio (Caligo Industria 2016, 3) 

 

4.3  Jäteveden ja lauhteen käsittely 

Savukaasupesurissa lauhtuvat savukaasut lisäävät pesurissa kiertävän veden määrää, jonka 

vuoksi pesurista poistetaan jatkuvasti lauhtuvaa vesimäärää vastaava määrä jätevettä ja lauh-

detta. Pesurista poistettava vesimäärä on pesurin ulospuhallusvettä, jonka mukana savukaa-

suista pesty kiintoaines saadaan pois pesurista jatkokäsittelyä varten. Liian pieni jäteveden 

poisto pesurista aiheuttaa kiintoainepitoisuuden nousua, ja edelleen täytekappalekerroksen 
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tukkeutumista. Poistettavan jäteveden ja lauhteen määrä, on suunnilleen yksi kuutio talteen-

otettua lämpömegawattia kohden. (Pöyry 2016, 3; Valmet 2016; 14)  

Pesurin jäteveden puhdistustaso riippuu siitä, halutaanko pudistettu jätevesi laskea jäteve-

siviemäriin vai vesistöön tai halutaanko siitä valmistaa prosessivettä voimalaitoksen käyt-

töön. Taulukossa 1 kuvataan esimerkkejä savukaasupesurin jäteveden ominaisuuksista puuta 

ja turvetta polttavassa voimalaitoksessa. 

 

Taulukko 1. Savukaasupesurin jäteveden ominaisuuksia puuta ja turvetta polttavassa voimalaitoksessa (Pöyry 2016, 

4) 

  Pitoisuus jätevedessä [mg/l] 

Kiintoaine < 10–1000 mg/l 

Sulfaatti (SO4) 1 500–2 500 (voi olla jopa 400–8 000) 

Kloridi (Cl- ) 100–800 

Kokonaistyppi (kok. N) 10–50 

Ammoniumtyppi (NH4-N) 10–20 (voi olla jopa 2–150) 

Kokonaisfosfori 0,1–15 

Arseeni (As) < 0,1 

Elohopea (Hg) < 0,001 

Kadmium (Cd) < 0,005 

Kromi (Cr) < 0,01 

Tallium (Tl) < 0,001 

Lyijy (Pb) < 0,1 

Kupari (Cu) < 0,02 

Nikkeli (Ni) < 0,03 

Sinkki (Zn) < 0,4 

CODCr 10–50 

BOD7ATU 3–70 

 

Hiukkaserotuksen ollessa tehokas ennen pesuria, jäteveden kiintoainepitoisuus on hyvin al-

hainen. Voimalaitoksessa käytettävillä polttoaineilla on suuri merkitys pesurin jäteveden 

laatuun, esimerkiksi turpeen osuuden kasvaessa seospoltossa jäteveden sulfaatti- ja raskas-

metallipitoisuudet nousevat. Jäteveden sulfaattipitoisuus riippuu käytettävän polttoaineen li-

säksi pesurin erotusasteesta. Käytettävän polttoaineen lisäksi lauhdutusteho vaikuttaa jäte-

vedenlaatuun. Puupolttoaineen osuuden kasvaessa puun sisältämät alkalit neutraloivat pesu-

rissa kiertävää vettä, jolloin pH:n säätökemikaalin tarve pienenee. Tyypillisesti pesurin jäte-

veden puhdistuksessa erotellaan kiintoaine, jonka poistaminen vedestä onnistuu tehokkaasti, 
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nykyisin käytössä olevilla menetelmillä. Puhdistusta voidaan tarvittaessa tehostaa kalvo-

suodatuksella, jolla saadaan poistettua jäteveden raskasmetallit. Kuvassa 9 on tyypillinen 

pesurin jäteveden lietteen erotusprosessi. (Pöyry 2016, 6.) 

 

 

Kuva 10. Tyypillinen savukaasupesurin jätevedenkäsittelyprosessi, keskittyen kiintoainepitoisuuden hallintaan (Pöyry 

2016, 10) 

 

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (SUPO-asetus) tai 

Euroopan Unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-Direktiivi) eivät aseta vaatimuksia savu-

kaasujen käsittelyssä syntyville jätevesille. Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät esittävät 

raja-arvot savukaasujen käsittelyssä syntyville vesistöön johdettaville jätevesille. Vesistöön 

tai viemäriin johdettavan puhdistetun jäteveden raja-arvot määrittelee aluehallintovirasto. 

Ympäristölupien raja-arvot koskien pesurin jätevesiä ovat vaihdelleet laitoskohtaisesti mer-

kittävästi. Jäteveden määrää, lämpötilaa, sekä pH:ta on tarkkailtava jatkuvatoimisilla mit-

tauksilla, kun taas sulfaatti-, kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiintoainepitoisuudet mita-

taan kaksi kertaa vuodessa ja raskasmetallit kerran vuodessa. (Pöyry 2016, 22.) 

 

4.4  Kemikaalit 

Jäteveden kiintoaineen poistoa tehostetaan kemiallisella saostuksella, lisäämällä saostuske-

mikaalia jäteveteen. Saostuskemikaalin lisääminen tehostaa flokkien syntymistä ja 
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kasvamista suuremmiksi partikkeleiksi, jolloin ne laskeutuvat helpommin selkeyttimen poh-

jalle. Yleisesti käytössä olevat saostuskemikaalit ovat rauta- tai alumiinipohjaisia sulfaatti- 

tai klooriyhdisteitä, kuten PIX- ja PAX-tyypit. Rauta- tai alumiinipohjaisen saostuskemikaa-

lin lisäksi saostusta voidaan tehostaa lisäämällä jäteveteen polymeeriä, joka tekee saostu-

neesta sakasta raskaampaa. Kuvan 9 mukaisesti saostuskemikaalit syötetään hämmennyssäi-

liöön, jossa kemikaalit sekoittuvat veteen ja kasvattavat kiintoaineen ja saostuskemikaalien 

muodostamien flokkien kokoa ennen selkeytystä. Selkeytys tapahtuu tyypillisesti lamellisel-

keyttimessä, jossa lähes pystyasentoon asennetut lamellilevyt kasvattavat laskeutuspinta-

alaa. Saostuskemikaalien avulla muodostetut flokit laskeutuvat lamellilevyjen päälle ja va-

luvat selkeyttimen pohjalle, josta liete voidaan poistaa. Lamelliselkeyttimen ylite on puhdis-

tettua vettä, joka yleensä johdetaan vielä jatkuvatoimiselle hiekkasuodattimelle, jolla loppu 

kiintoaines poistetaan selkeytetystä vedestä. Hiekkasuodatuksella saavutetaan alle 10 mg/l 

kiintoainepitoisuus, jolloin jätevesi voidaan laskea jäähdytettynä vesistöön. (Pöyry 2016, 

12.) 

 

4.5  Lietteenkäsittely 

Liete poistetaan lamelliselkeyttimen pohjalta lietepumppujen tai ruuvin avulla. Riippuen 

lietteen raskasmetalli- ja sulfaattipitoisuuksista, se voidaan joko viemäröidä, sekoittaa kui-

vattuna lentotuhkaan tai polttoaineeseen tai kuljettaa kaatopaikalle tai ongelmajätepistee-

seen. Lietteen kuivauksessa käytetään yleensä suotonauhapuristinta, joka kuivaa lietteen pu-

ristamalla. Suotonauhapuristimessa on kaksi päällekkäistä viiraa, joiden väliin märkä liete 

syötetään ja irrotetaan vastaterällä viirasta.  
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5  Lähtötiedot suunnitteluun 

Lähtötiedot suunnitteluun luvussa esitellään tutkimustyön kohteena oleva voimalaitos ja ku-

vataan toimintaympäristöstä ne seikat, jotka vaikuttavat savukaasupesurin suunnitteluun.  

 

5.1  Etelä-Savon Energia Oy 

Etelä-Savon Energia Oy on sataprosenttisesti Mikkelin kaupungin omistama konserniyhtiö, 

jonka ydintoiminta painottuu Etelä-Savon alueelle. Etelä-Savon Energia Oy koostuu kol-

mesta yhtiöstä, joita ovat emoyhtiö Etelä-Savon Energia Oy, sekä tytäryhtiöt ESE-Tekniikka 

Oy ja ESE-Verkko Oy. Emoyhtiön alaisuudessa toimivat hallinto, talousosasto, energialii-

ketoiminta, sekä voimaliiketoiminta.  ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta omalla säh-

köverkkolupa-alueellaan, sekä sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vuonna 

2020 ESE-Verkon sähkön siirto oli 309 GWh. Sähkönjakeluverkon pituus oli vuonna 2020 

yli 1 000 kilometriä, sisältäen seitsemän 110 kV:n sähkö- ja kytkinasemaa ja kolme 20 kV:n 

kytkinasemaa. ESE-Tekniikka Oy tukee ESE-Verkko Oy:tä sähköverkon kunnossapidossa, 

ylläpidossa ja viankorjaustöissä. ESE-Tekniikka Oy:n asennusliikepalvelu harjoittaa sähkö-

verkkoihin liittyvää urakointia ESE-Verkon jakeluverkon lisäksi Järvi-Suomen Energia 

Oy:n jakeluverkon alueella. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa, 

josta liikevoittoa 0,8 miljoonaa euroa. Lämmön myynti oli 343,4 GWh ja sähkön myynti 182 

GWh. (ESE Oy 2020, 9–20) 

 

5.1.1  Pursialan voimalaitos 

Pursialan voimalaitos sijaitsee Mikkelissä Pursialan teollisuusalueella Saimaan rannassa. 

Voimalaitos tuottaa suurimman osan Mikkelin kaukolämmöntarpeesta ja noin kolmannek-

sen Mikkelin sähköntarpeesta.  

Kaukolämmöntuotannolla Pursialassa on yli 40-vuotinen historia, eikä loppua ole näkyvissä 

ainakaan pariin vuosikymmeneen. Vuonna 1981 Pursialaan rakennettiin 20 MWpa tehoinen, 
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kablits-arinalla eli liikkuvalla viistoarinalla varustettu turvekattila, vastaamaan kasvavaa 

kaukolämmöntehontarvetta. Tästä kattilasta käytettiin nimeä FLK 1. Lisäksi rakennettiin 20 

MWpa tehoinen öljykattila huippu- ja varatuotantoa varten.  

Lähes välittömästi käynnistettiin toisen rakennusvaiheen suunnittelu, joka käsitti aiempaa 

suuremman kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen. Vuonna 1984 Pursialaan rakennettiin 27 

MWf tehoinen BFB-kattila, jolla pystyttiin tuottamaan kaukolämmön lisäksi teollisuus-

höyryä. Tästä kattilasta käytettiin nimeä FLK 2. Suunnitelmassa oli myös kolmas rakennus-

vaihe, jota alettiin toteuttaa 1980-luvun puolivälissä. Kolmannessa vaiheessa suunniteltiin 

käynnistettävän yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto Mikkelin Pursialassa. Insinöörisuun-

nitteluun ja konsultointiin erikoistunut Ekono eli Energiataloudellinen yhdistys selvitti yh-

distetyn sähkön ja lämmön tuotantoyksikön kannattavuutta ja totesi sen olevan teknisesti 

mahdollinen ja taloudellisesti kannattava investointi Mikkelissä. Taloudellisimmaksi vaih-

toehdoksi Ekono esitti noin 24 MWe sähköä ja 50 MWkl kaukolämpöä tuottavan vastapaine-

voimalaitoksen. (Julkunen 2020, 47–49.) 

Vastapainevoimalaitos päätettiin rakentaa ja se oli 184 miljoonan markan kustannusarviol-

taan Mikkelin kaikkien aikojen suurin investointihanke. Ensimmäinen voimalaitosyksikkö 

Pursiala 1 (Myöhemmin myös ESE 1) otettiin kaupalliseen käyttöön loppuvuodesta 1990. 

Valmistuessaan voimalaitos tuotti 26 MWe sähköä ja 54 MWkl kaukolämpöä, jolloin laitok-

sesta tuli pitkälti Ekonon esityksen tehoinen. (Julkunen 2020, 51.)  

Pursiala 1:n kattila on A. Ahlström Varkauden konepajan toimittama Pyroflow-kiertoleiju-

kattila. Pyroflow-kattilatyypille ominainen II-tulistin eli Omega-tulistin sijaitsee korkeus-

suunnassa tulipesän puolivälissä, eikä kattilassa ole hiekka- eli INTREX™-tulistinta (ESE 

Oy 1991). INTREX™ on Foster Wheelerin tuotenimi hiekkatulistimelle, joka on kehitetty 

90-luvun kiertopetikattiloihin ja sitä käyttävät monet kattilavalmistajat tänäkin päivänä. Pur-

siala 1:n turbiini on AEG Kanis Turbinenfabrik GmbH:n (nyk. Siemens Energy AG) val-

mistama väliotollinen vastapaineturbiini. Pursiala 1:n kattila on suunniteltu alun perin polt-

tamaan sataprosenttisesti turvetta, mutta vuosien varrella biomassan osuutta on kasvatettu 

seospoltossa. 1990-luvun loppupuolella voimalaitosyksikölle tehtiin sähkötehon korotus, 

jolloin 10 % sähkötehonnostolla saavutettiin 70 % omavaraisuusaste sähkönhankinnassa 

(Julkunen 2020, 63).   
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Vuosituhannen vaihteen jälkeen kaukolämmön ja etenkin sähkön kysyntä oli suurta, jolloin 

käynnistettiin suunnittelutyöt toisen voimalaitosyksikön rakentamisesta Pursialaan. Kasva-

neen sähkönkysynnän vuoksi, ESE lähti tavoittelemaan oman jakelualueensa omavarai-

suutta sähkönhankinnassa. Kasvavan sähköntarpeen ja halvan polttoturpeen aikaan, luon-

nollinen valinta voimalaitostyypiksi oli väliottolauhdutusvoimalaitos. Pursiala 2:n (Myö-

hemmin myös ESE 2) kattilaksi päädyttiin valitsemaan BFB-kuplapetikattila, koska sellai-

nen oli valmiina saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Kyseinen kattila oli alun perin me-

nossa toiselle kattilatyömaalle rakennettavaksi, mutta syystä tai toisesta oli jäänyt Suomeen 

varastoitavaksi. Koska varastoidun kattilan teho oli lähellä uuden voimalaitosyksikön suun-

niteltua tehoa, päätettiin nämä valmiin kattilan komponentit käyttää Pursiala 2 voimalaitos-

yksikön kattilassa. Kattilan toimitti Foster Wheeler Energia Oy (nyk. Sumitomo SHI FW 

Energia Oy) ja se oli suunniteltu biomassan ja turpeen seospoltolle. Pursiala 2:n turbiini oli 

Siemens Energy AG:n toimittama väliotollinen lauhdutusturbiini, jolla voitiin tuottaa 32 

MWe sähköä ja 40 MWkl kaukolämpöä. (ESE 1991-2022.) 

 

5.1.2  Hyötysuhdetta parantavat ja päästöjä vähentävät investoinnit 

Koska 2020-luvun energiapoliittinen tilanne on hyvin erilainen kuin vuosituhannen vaih-

teen, on voimalaitoksella tehty viime vuosikymmenen aikana useita laajoja muutostöitä hyö-

tysuhteen parantamiseksi, sekä turpeen ja öljyn käytön vähentämiseksi.  

Vuonna 2012 Pursiala 2:n kattilalle tehtiin laaja muutostyö, jossa kattilasta tehtiin soveltuva 

sataprosenttisesti biopolttoaineiden käyttöön. Muutosprojektin toimitti Foster Wheeler Ener-

gia Oy. Muutostyössä uusittiin tulistimia ja näiden yhdysputkia, siirrettiin kattilan alaosan 

seiniä, kattilan arina muutettiin porrasarinaksi, uusittiin pohjatuhkanpoistojärjestelmä koko-

naan, lisättiin polttoaineensyötön tasaustaskut ja parannettiin polttoaineen syötön säädettä-

vyyttä, lisättiin nuohoimia ja muokattiin ilma- ja savukaasukanavat soveltuvaksi muiden 

muutosten kanssa. Muutostöiden jälkeen kattila saavutti alkuperäiset tulistetun höyryn suun-

nitteluarvot sataprosenttisesti biomassalla. Turpeen ja biomassan seospolton mahdollisuus 

jäi myös käytettäväksi, mikäli polttoaineiden hankinta edellyttää turpeen polton Pursiala 2:n 

kattilassa. (Foster Wheeler Energia Oy 2013.) 
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Vuonna 2015 Pursialan voimalaitokselle rakennettiin diplomi-insinööri Antti Koivuniemen 

diplomityössään mitoittama kaukolämpöakku. Kaukolämpöakku toimii energiavarastona, 

sekä suurena vesivarastona kaukolämpöverkon vuototilanteessa. Akun nettotilavuus on 

7000 m³ ja se on kytketty kaukolämpöverkkoon suoralla kytkennällä ilman lämmönsiirtimiä. 

Akun varastointikapasiteetti on 300 MWh ja sitä voidaan purkaa tai ladata maksimissaan 30 

MWkl teholla. Akkua voidaan myös tarvittaessa käyttää kaukolämpöverkon paineenpidossa, 

mikäli varsinaisen paineenpitolaitteiston käyttö estyy. Koivuniemi arvioi kaukolämpöak-

kuinvestoinnille takaisinmaksuajaksi noin 7 vuotta, joka todennäköisesti alittui hieman ollen 

hyvinkin kannattava investointi. Kaukolämpöakun avulla on pystytty optimoimaan sähkön-

tuotantoa markkinahinnaltaan kalleimmille tunneille ja samalla leikkaamaan öljykäyttöisten 

huippu- ja varalämpökeskusten käytön minimiin. Jälkikäteen on huomattu, että kaukoläm-

pöakku voisi olla kapasiteetiltaan isompikin, suuremman joustavuuden saavuttamiseksi tuo-

tantoon. (Koivuniemi 2014, 92.) 

Vuonna 2017 Pursialan voimalaitokselle rakennettiin uusi polttoaineen vastaanotto, joka kä-

sitti nettotilavuudeltaan 7500 m³ kokoisen hakesiilon, läpiajettavat vastaanottoasemat, seu-

lomon ja murskan. Polttoaineen vastaanoton toimitti kokonaisuudessaan BMH Technology 

Oy. Uuden vastaanoton avulla pystyttiin nostamaan biopolttoaineiden vastaanottokapasi-

teetti 1000 m³/h ja samalla parantamaan polttoainekentän työturvallisuutta. Vastaanotto 

mahdollisti myös aiempaa tarkemman polttoaineseoksen valmistuksen, koska turve varas-

toidaan omassa siilossaan ja biomassa omassaan. Jälkikäteen asiaa ei ole tutkittu tarkasti, 

mutta luultavasti vastaanoton uusiminen nosti biomassan käytön osuutta hieman ja vastaa-

vasti pudotti turpeen osuutta. Suurikokoisen hakesiilon ansioista, myös terminaalissa varas-

toitavan metsätähdehaketta kalliimman rankahakkeen osuutta on onnistuttu pudottamaan, 

aiempaa suuremman varastointikapasiteettinsa vuoksi. (BMH Technology Oy, 2016.) 

Vuonna 2018 Pursiala 2:n väliottolauhdutusturbiini muutettiin vastapaineturbiiniksi voima-

laitosyksikön hyötysuhteen parantamiseksi. Turbiinimuutoksen toteutti Siemens Energy 

AG. Turbiinin muuttamista vastapaineturbiiniksi alettiin suunnitella jo vuonna 2011, mutta 

muutosta ei lähdetty toteuttamaan lauhdesähkön tuotannon ollessa vielä kannattavaa. 

Vuonna 2015 rakennetulla kaukolämpöakulla saatiin leikattua lauhdesähkön tuotantoa, jolla 

pystyttiin siirtämään muutostyön toteutuksen ajankohtaa. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden 

hinnan noustessa samaan aikaan sähkön markkinahinnan pysyessä matalana, muutostyö pää-

tettiin toteuttaa. Turbiinimuutokselle laskettu takaisinmaksuaika 21 vuoden tarkasteluajalla 
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oli 8,5 vuotta. Muutostyöllä onnistuttiin poistamaan lauhduttimen tuottama suuri lämpöhä-

viö ja samalla korottamaan kaukolämpötehoa 65 MWkl saakka. Pursiala 2 voimalaitosyk-

sikkö on modernisoitu 2010-luvun aikana turvetta polttavasta lauhdutusvoimalaitoksesta 

biomassaa polttavaksi vastapainevoimalaitokseksi. (ESE 1991-2022.) 

Vuonna 2019 Pursiala 1:n kattilaan asennettiin kalkinsyöttöjärjestelmä, vastaamaan tiuken-

tuvia päästörajoja. Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) eli kalkkikivi sitoo tehokkaasti hiekkapeti-

kattilan rikkidioksidipäästöt (SO2) muodostaen kiinteää ja kuivaa kalsiumsulfaattia (CaSO4) 

reaktioyhtälön 18 mukaisesti. Rikkidioksidi reagoi kalsiumoksidin kanssa reaktioyhtälön 19 

mukaisesti ja dolomiitin kanssa reaktioyhtälön 20 mukaisesti. 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2   (18) 

𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 = 𝐶𝑎𝑆𝑂4  (19) 

𝐶𝑎𝑂 +𝑀𝑔𝑂 + 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 = 𝐶𝑎𝑆𝑂4 +𝑀𝑔𝑂 (20) 

 

Pursiala 1:n kattilassa poltetaan toistaiseksi turvetta biomassan kanssa seospolttona, jossa 

turpeen sisältämä rikki aiheuttaa rikkidioksidipäästöjä. Ympäristöluvassa on säädetty Pur-

siala 1 kattilan savukaasujen vuosittaiseksi rikkidioksidin (SO2) ylärajaksi 100 mg/Nm3. 

Kalkinsyöttölaitteisto mahdollistaa turpeen osuuden kokonaispolttoainemäärästä olevan 30–

70 % ylittämättä ympäristöluvan päästörajaa. (Sumitomo SHI FW Oy 2019, 4.) 

 

Vuonna 2020 Pursiala 2:n kattilaan asennettiin SNCR-järjestelmä. SNCR-järjestelmän teh-

tävä on vähentää kattilasta tulevia typenoksidipäästöjä (NOx) savukaasuissa. Kattilan tuli-

pesään ruiskutetaan urea-vesiliuosta, joka reagoi typpiyhdisteiden kanssa reaktioyhtälön 21 

mukaisesti. 

 

2𝑂𝐶(𝑁𝐻2)2 + 4𝑁𝑂+ + 𝑂2 → 2𝐶𝑂+ + 4𝑁𝐻2
− + 4𝑁𝑂+ + 𝑂2 = 

2𝐶𝑂2 + 4𝑁2 + 4𝐻2𝑂   (21) 
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Kyseinen reaktio vaatii kattilan tulipesässä tietyn lämpötilan tapahtuakseen, jonka vuoksi 

järjestelmässä on kaksi syöttötasoa, joista vain yhtä käytetään kerrallaan. Optimaalinen läm-

pötilaikkuna, johon urea-vesiliuos ruiskutetaan on ~950…1050 °C. Liian matalassa lämpö-

tilassa urea ei reagoi halutulla tavalla ja liian korkeassa lämpötilassa tai suoraan liekkeihin 

syötettynä urea hajoaa termisesti. Oikeiden reaktioiden saavuttamiseen vaikuttaa myös NH2 

/ NO-moolisuhde eli urean määrä suhteessa typenoksidien määrään, viipymäaika oikeassa 

lämpötilaikkunassa, sekä pisarakoko ja liuoksen sekoittuminen. Liian suuri urean määrä suh-

teessa typenoksideihin johtaa ammoniakin (NH3) muodostumiseen ja edelleen päästöön. 

Ympäristöluvassa on säädetty Pursiala 2:n kattilan savukaasujen vuosittaisten typpioksidi-

päästöjen (NO2) ylärajaksi 180 mg/Nm3. SNCR-järjestelmä mahdollistaa typenoksidipääs-

töjen pysyvän ympäristöluvan päästörajoissa. (Andritz Oy 2020, 3–4.) 

Vuonna 2022 Pursiala 1:n kattilaan tullaan asentamaan rikinsyöttöjärjestelmä. Rikinsyöttö-

järjestelmän tehtävänä on mahdollistaa kattilassa poltettavan sataprosenttisesti puupolttoai-

neita. Koska Pursiala 1:n kattila on alun perin suunniteltu polttamaan sataprosenttisesti tur-

vetta, on sen rakenne erilainen verrattuna puupolttoaineille suunniteltuun kattilaan. Puuta 

poltettaessa puusta irtoaa alkaliklorideja, jotka vapautuessaan muuttavat tuhkan rakennetta 

tehden siitä tervamaisen tarttuvaa. Rikki tuhoaa palaessaan alkalikloridit, jonka vuoksi tuli-

pesäprosessi vaatii rikkiä toimiakseen tehokkaasti ja turvallisesti. Ulkoisen rikinsyöttöjär-

jestelmän avulla kattilan rikkidioksidipäästöjen hallinta helpottuu ja rikkidioksidipäästöt las-

kevat, koska alkuainerikkiä syötetään tulipesään vähäisempi määrä, kuin turpeen mukana 

tulisi. Diplomi-insinööri Antti Heinikainen on diplomityössään tutkinut rikinsyöttöjärjestel-

män asennuksen kannattavuuden Pursiala 1:n kattilalle, ja todennut sen olevan teknisesti ja 

taloudellisesti mahdollinen investointi. (Heinikainen 2019, 38.) 

 

5.2  Polttoaineet 

Pursialan voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat puupolttoaineet ja jyrsinturve. Kevyttä polt-

toöljyä käytetään vain käynnistys- ja häiriötilanteissa ja sen osuus vuosittaisesta polttoainei-

den hankinnasta on alle 1 %. Puupolttoaineita ovat metsätähdehake, kokopuu- ja rankahake, 

kantomurske, sekä teollisuuden puutähteet kuten kuoret, sahanpuru ja kutterinlastut. Poltto-

aineenhankinta on voimalaitoksen suurin yksittäinen muuttuva kustannustekijä, joka 
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vaikuttaa vahvasti sähkön- ja kaukolämmön tuotantokustannukseen, ja edelleen myytävän 

sähkön ja lämmön hintaan. (ESE 1991-2022.) 

Suurin osa Pursialan voimalaitoksen puupolttoaineista on metsätähdehaketta, jota saadaan 

uudistus- ja harvennushakkuiden yhteydessä metsäteollisuuden jatkojalostukseen kelpaa-

mattomana sivuvirtana. Pursialan voimalaitokselle hankitun metsätähdehakkeen hankinta-

alue on pääasiassa 50 kilometrin säteellä voimalaitoksesta. Haketta ostetaan suoraan met-

sänomistajilta, joita ovat yksityiset metsänomistajat, metsänhoidon ja metsäteollisuuden yh-

tiöt. Hakkeelle on kasvanut 2020-luvulla erittäin suuri kysyntä, koska lähes jokaisesta Suo-

men suuresta tai keskikokoisesta kaupungista tai kunnasta löytyy ainakin osittain puupoltto-

aineita käyttävä vastapainevoimalaitos, teollisuuden voimalaitokset mukaan luettuna. Ener-

giayhtiöiden puunhankinta-alueet menevätkin osittain päällekkäin, jolloin hakkeelle syntyy 

kilpailukykyä ja sen hinta määräytyy kansallisilla markkinoilla. (ESE 1991-2022.) 

Hakkuutähteet voidaan korjata heti hakkuiden yhteydessä metsästä tai antaa niiden kuivua 

palstalla, jolloin suurin osa neulasista varisee hakkuualueelle. Tyypillisesti hakkuutähteiden 

annetaan kuivua kahdesta kuuteen viikkoon. Hakkuutähdehake valmistetaan yleensä tien-

varsihaketukseen perustuvalla menetelmällä, jossa hakkuutähteet kasataan palstalle aines-

puun korjuun yhteydessä ja kuljetetaan tienvarsivarastoon. Tienvarsivarastosta hakkuutähde 

haketetaan kuljetusajoneuvon kyytiin, joka kuljettaa valmiin polttoaineen lämpö- tai voima-

laitokselle. (Alakangas 2000, 68–69.)  

Metsätähdehakkeen lisäksi merkittävä puupolttoaineiden osuus koostuu mekaanisen metsä-

teollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden kemiallisesti käsittelemättömistä sivuvirroista. 

Näitä sivuvirtoja ovat sahoilta saatavat sahanpuru, kutterinlastut, hiontapöly ja kuoret. Etelä-

Savossa sijaitsee useita sahoja, joiden sivuvirrat saadaan hyödynnettyä energiantuotannossa 

lähes sataprosenttisesti, myös kuljetusmatkojen pysyessä lyhyinä. (Alakangas 2000, 66; ESE 

1991-2022.) 

Huoltovarmuuden säilyttämiseksi käytetään Pursialan voimalaitoksella polttoaineena myös 

rankahaketta, joka säilyy metsätähdehaketta paremmin varastoituna aumassa. Rankahaketta 

hankitaan polttoaineterminaaliin tai suoraan voimalaitoksen varastokentälle, josta se on no-

peasti käytettävissä metsätähdehakkeen saatavuusvaikeuksien aikaan. Polttoaineterminaa-

liin varastoitu rankahake palvelee lyhyitä metsätähdehakkeen saatavuusvaikeuksia, joita 
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aiheuttavat muun muassa hakkuiden vähentäminen, kelirikot, metsäteollisuuden lakot ja erit-

täin kylmä talvipakkanen.  

Puupolttoaineiden lisäksi Pursialan voimalaitoksella poltetaan jyrsinturvetta, vaikkakin tur-

peen osuus on laskenut vuosien mittaan reilusti, kuten kuvasta 10 voidaan havaita. Turve 

toimii terminaaliin varastoidun rankahakkeen tavoin tärkeänä huoltovarmuuspolttoaineena, 

koska turve säilyy aumassa huomattavasti metsätähdehaketta pidempään. Tyypillisesti tur-

vesuot sijaitsevat suurien teisen varsille, jolloin kelirikko ei vaikuta turvetoimituksiin. (ESE 

1991-2022.) 

Jyrsinturpeen tuotantomenetelmät ovat, jyrsintä, kääntäminen, karheaminen ja kokoaminen. 

Monesti turve kuivataan jyrsimällä turvekentästä ohut pintakerros, jolloin auringon lämpö 

kuivattaa turpeen nopeasti. (Alakangas 2000, 117.) Kuvassa 11 näkyy Pursialan voimalai-

toksen energiantuotannon polttoaineen vuosina 1991–2022. 

 

  

Kuva 11. Energiantuotannon polttoaineen Pursialan voimalaitoksella vuosina 1991–2022 (ESE 1991-2022) 

 

Kuvasta 11 voidaan nähdä myös kivihiilen olleen voimalaitoksella käytössä pieninä määrinä 

heti Pursiala 1:n rakentamisen jälkeen ja 2000-luvun loppupuolella finanssikriisin aikaan. 

Kivihiili on toiminut huoltovarmuuspolttoaineena, ja sen käytöstä on luovuttu. Kuvasta on 
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nähtävissä selkeästi Pursiala 2:n voimalaitoksen käynnistyminen vuonna 2006, jolloin lauh-

desähköä tuotettiin lähes täydellä teholla aina finanssikriisiin saakka. Kuvasta nähdään myös 

puupolttoaineiden osuuden lisääntyneen lähes joka vuosi kokonaispolttoainemäärästä.  

 

5.2.1  Turpeen energiakäytön loppuminen 

ESE on vähentänyt turpeen käyttöä aina Pursiala 1 voimalaitosyksikön valmistumisesta läh-

tien, ja on toiminut edelläkävijänä puupolttoaineiden osuuden kasvattamisessa energiantuo-

tannossa Suomen mittakaavassa. Turve on kuitenkin ollut ja tulee vielä olemaankin erittäin 

tärkeä huoltovarmuuspolttoaine, etenkin kasvavan epävarmuuden aikakausina. Tästä huoli-

matta ESE:n hallitus on linjannut, että turpeen käyttö tulee loppumaan yhtiössä kokonaan 

vuoteen 2035 mennessä. Kaikki kappaleessa 5.1.2 mainitut voimalaitoksen hyötysuhdetta 

parantavat ja päästöjä vähentävät investoinnit tukevat turpeesta luopumista aikataulun mu-

kaisesti. (ESE 2018.)  

Turpeen käytön vähentämistä on edesauttanut vuonna 2005 voimaan tullut Euroopan yhtei-

sön päästökauppadirektiivi, jolla toimeenpantiin EU:n sisäinen päästökauppa. Päästökaupan 

piirissä ovat kaikki hiilidioksidipäästöjä tuottavat teollisen mittaluokan tuotantolaitokset, 

joihin myös voimalaitokset kuuluvat. Päästökaupan tavoitteena on vähentää ilmastolle hai-

tallisten päästöjen syntymistä, kustannustehokkaalla tavalla. Toistaiseksi mitkään puupolt-

toaineet eivät kuulu päästökaupan piiriin, mutta Pursialan voimalaitoksella käytössä olevat 

turve ja öljy kuuluvat. Päästöoikeuden hinta oli vuodesta 2005 aina vuoteen 2020 saakka 

melko alhainen, alle 30 €/tCO2, eikä aiheuttanut tuotantolaitoksille suuria muutoksia poltto-

ainevalikoimaan. Alkuvuodesta 2020 päästöoikeuden hinta lähti nousemaan erittäin jyrkästi 

vuoden 2022 tammikuuhun saakka, saavuttaen ennätysmäisen hinnan 90 €/tCO2. (Trading 

Economics 2022.) Kuvassa 12 näkyy päästöoikeudesta ja veroista johtuva turpeen käyttö-

hinnan nousu viimeisen viiden vuoden aikana.  
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Kuva 12. Päästöoikeuden ja veron vaikutus turpeen käyttöhintaan (Energiateollisuus 2022a, 15.) 

 

5.3  Päästöt 

Voimalaitoksella syntyvistä päästöistä merkittävin osa on päästöjä ilmaan. Voimalaitokselle 

on säädetty voimalaitosyksikkökohtaiset päästörajat, joita tulee noudattaa. Pursiala 1:n kat-

tilan alkuperäinen kattilateho on 84 MW, jolloin sen päästörajat määräytyvät kokoluokassa 

50 ≤ P ≤ 100 MW, kun taas Pursiala 2 ja FLK 2 ovat liitetty samaan savupiippuun, tulkitaan 

ne yhdeksi polttolaitokseksi, jolloin niiden päästörajat määräytyvät 100 < P ≤ 300 MW ko-

koluokassa. Valtioneuvoston asetuksen mukaan FLK 2:n kattilalla olisi samat päästörajat 

kuin huomattavasti modernimmalla Pursiala 2:n kattilalla. FLK 2:n kattilassa on melko kor-

keat typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöt, joista hiilimonoksidin pitoisuutta ei ole saatu las-

kemaan lukuisista muutostöistä ja kattilan virityksistä huolimatta. Tästä johtuen FLK 2:n 

kattilalle ei ole asennettu urean ruiskutustakaan, jolla typenoksidipäästöjä saisi laskettua. 

Koska FLK 2:n kattilan päästöt ylittävät nykyiset päästörajat, FLK 2:n käyttö on rajoitettu 

enintään 1500 käyttötuntiin viiden vuoden liukuvalla keskiarvolla. (ESE 1991-2022.)  

Vuonna 2020 Pursialan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt olivat noin 53 000 tonnia, rikki-

dioksidipäästö 79 tonnia, typenoksidipäästöt 291 tonnia ja hiukkaspäästöt 11 tonnia (ESE 

2020b, 14). Kuvassa 13 näkyy Pursialan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vuodesta 2005 
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vuoteen 2022. Vuoden 2021 hiilidioksidipäästöt nousivat edellisvuoteen verrattuna johtuen 

erittäin korkeista sähkön hinnoista joulukuussa, jolloin turvetta jouduttiin, hankittiin puu-

polttoaineen rinnalle suurempia määriä. 

 

 

Kuva 13. Pursialan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt (CO2) vuosina 2005–2022 (ESE 1991 - 2022) 

 

5.4  Voimalaitoksen ajotavat 

Pursialan voimalaitoksella laaditaan vuosittain alustava pitkän aikavälin ajosuunnitelma, 

jonka mukaan muun muassa voimalaitoksen vuosihuollot suunnitellaan. Vuoden ajosuunni-

telma on suuntaa antava ja sitä voidaan muuttaa esimerkiksi lämmöntarpeen tai sähkön 

markkinahinnan poiketessa ennusteesta. Varsinainen tuotantosuunnitelma laaditaan viikoit-

tain ja tarkennetaan päivittäin tuntitason kaukolämmön- ja sähköntuotannon ajo-ohjeeksi. 

Tuotantosuunnitelman avulla voimalaitosta voidaan käyttää aina korkealla hyötysuhteella ja 

esimerkiksi polttoaineiden kulutus voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen. 

Tuotantosuunnitelma laaditaan pitkälti perustuen eri palveluiden sääennusteisiin ja sähkön 

markkinahinnan ennusteisiin. Tuotantosuunnitelmaa voidaan tehdä muutoksia myös kulu-

van päivän aikana, jos esimerkiksi sääennusteet eivät pitäneet paikkaansa tai voimalaitok-

selle tulee häiriötilanne.  



47 

5.4.1  Vastapainetuotanto 

Pursialan voimalaitoksen päätuotantotapa on vastapainetuotanto ja suurin osa voimalaitok-

sen ajosta on vastapainetuotantoa. Vastapainetuotannossa kattilan tuottama tuorehöyryvirta 

johdetaan turbiinin läpi kaukolämmönsiirtimeen. Mikäli sähkön markkinahinta ylittää vas-

tapainetuotannolle lasketun minimihinnan, on sitä taloudellisesti kannattavaa tuottaa. Vas-

tapainetuotannossa voimalaitoksen tehon määrittää kaukolämpöverkon lämmöntarve. Pur-

sialan voimalaitokselle rakennettu kaukolämpöakku on tuonut lisää joustoa vastapainetuo-

tantoon, tehden siitä kannattavampaa sähkön korkean markkinahinnan ja matalan kaukoläm-

möntarpeen aikaan, välttäen silti apujäähdytintuotannon. 

 

5.4.2  Rajoitettu vastapainetuotanto 

Rajoitetulla vastapainetuotannolla tarkoitetaan voimalaitoksen osittaista reduktiokäyttöä. 

Rajoitetussa vastapainetuotannossa kattilan tuottama höyryvirta johdetaan, sekä turbiinin 

läpi kaukolämmönsiirtimeen että reduktioventtiilin läpi kaukolämmönsiirtimeen. Mikäli 

sähkön markkinahinta alittaa vastapainetuotannolle lasketun minimihinnan, mutta kauko-

lämmön tarve on silti korkea, voidaan turbiinin tehoa laskea ja tuottaa suurempi määrä kau-

kolämpöä reduktioventtiilin avulla. Turbiini jää kuitenkin käyttöön ja sillä tehdään vähintään 

laitoksen tarvitsema omakäyttösähkö, jolloin tehoa voidaan lähteä nostamaan nopeastikin 

sähkön markkinahinnan noustessa. 

 

5.4.3  Apujäähdytintuotanto 

Apujäähdytintuotannolla tarkoitetaan kaukolämmön tuottamista yli verkon tehontarpeen, 

koska halutaan tuottaa suuri määrä kaukolämmöntuotannon yhteydessä syntyvää sähköä. 

Apujäähdytintuotannossa kattilan tuottama höyryvirta johdetaan turbiinin läpi kaukoläm-

mönsiirtimeen ja ylimääräisenä tuotettu lämpö jäähdytetään eli priimataan kaukolämpöverk-

koon liitetyllä apujäähdyttimellä. Apujäähdytin otetaan käyttöön vasta kaukolämpöakun ol-

lessa täyteen ladattu. Mikäli sähkön markkinahinta ylittää apujäähdytintuotannolle lasketun 

minimihinnan, mutta kaukolämmön tehontarve on matala, voidaan sähköä tuottaa suurempi 
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määrä, ja jäähdyttää kaukolämpöverkkoa apujäähdyttimellä. Apujäähdyttimen tarvitsema 

jäähdytysvesi nostetaan Saimaasta ja apujäähdyttimessä lämmettyään palautetaan jäähdy-

tysveden poistoaltaan kautta Saimaaseen. Jäähdytysveden poistoaltaasta mitataan Saimaa-

seen palautettavan veden lämpötilaa jatkuvatoimisella mittauksella, ja varmistetaan veden 

lämpötilan pysyvän ympäristöluvassa määritellyissä raja-arvoissa.  

Apujäähdytintuotannossa voimalaitoksen kokonaishyötysuhde laskee jolloin, polttoaineen 

kulutus on suurta verrattuna tuotettuun kaukolämpöön ja sähköön. Vaikka apujäähdytintuo-

tannon minimihinta ylittyisi, ei sitä välttämättä ole kannattavaa tuottaa pidempiä ajanjaksoja, 

erittäin suuren polttoaineen kulutuksen vuoksi.  

 

5.4.4  Reduktiotuotanto 

Reduktiotuotannolla tarkoitetaan voimalaitoksen täydellistä reduktiokäyttöä. Reduktiotuo-

tannossa kattilan tuottama höyryvirta johdetaan reduktioventtiilin läpi kaukolämmönsiirti-

meen. Reduktiotuotannossa turbiini ei ole käytössä, eikä laitos tuota sähköä. Reduktiotuo-

tantoa käytetään kattilan ylös- ja alasajotilanteissa, sekä höyryturbiinin kunnossapitotilan-

teissa. Reduktiotuotanto mahdollistaa ylösajossa syntyvän kylläisen höyryn lämpöenergian 

hyödyntämisen kaukolämmöksi, ennen kuin turbiini otetaan käyttöön. Mikäli kattilaan teh-

dään muurauksia vuosihuollossa, muurausten kuivatukset suoritetaan reduktiotuotantona, 

jolloin kattila on öljytulilla, pienellä teholla useita päiviä. 

Reduktiotuotanto olisi myös kannattavaa hetkinä, jolloin sähkön markkinahinta on negatii-

vinen, mutta todellisuudessa negatiivisia sähkönhintoja esiintyy erittäin harvoin, eikä turbii-

nia ole kannattavaa tai edes mahdollista ajaa alas yhden tunnin tuotannon vuoksi.  

 

5.4.5  Tuotannon optimointi kaukolämpöakulla 

Tuotantoa optimoidaan kaukolämpöakulla kaikissa voimalaitoksen ajotavoissa. Kaukoläm-

pöakkuun voidaan varastoida yli kaukolämpöverkon tehontarpeen tuotettu lämpöenergia, ja 

se voidaan käyttää myöhemmin lämmöntarpeen esiintyessä. Kaukolämpöakku mahdollistaa 

korkean sähköntuotannon vuorokauden kalleimmille sähkön markkinahinnan tunneille 
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ilman apujäähdytystä, vaikka kaukolämmön tehontarve olisi matala. Yleensä yöaikaan säh-

kön markkinahinnan ollessa matala, voidaan sähköä tuottaa pienellä teholla ja purkaa kau-

kolämpöakusta kaukolämmön tehontarpeen mukainen puuttuva energiamäärä. Kaukoläm-

pöakulla vähennetään myös merkittävästi öljykäyttöisten huippu- ja varalämpökeskusten 

käyttöä, koska hetkittäiset kulutushuiput voidaan tasata kaukolämpöakulla.  
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6  Savukaasupesurin suunnittelu 

Savukaasupesurin suunnittelu luvussa esitellään suunnittelun etenemisen, laskentamenetel-

mät ja tuodaan ilmi haasteita, joita muissa voimalaitoksissa oli kohdattu jälkiasennettavan 

savukaasupesurin investoinnissa. 

 

6.1  Kattilakytkentä 

Savukaasupesurin suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana on selvittää, millä laajuudella sa-

vukaasupesurilaitteisto on kannattavaa toteuttaa. Laitosten fyysisestä sijoittelusta ja Pur-

sialan voimalaitoksen tontin ahtaudesta johtuen, laitosyksiköiden yhteinen pesuri pitäisi si-

joittaa melko kauas molempien kattiloiden sähkösuodattimista, jolloin savukaasukanavat sa-

vukaasupuhaltimelta pesurille olisivat hyvin pitkiä ja niissä olisi useita kulmia, jotka aiheut-

taisivat merkittävästi painehäviöitä. Pitkät savukaasukanavat nostaisivat myös investointi- 

ja kunnossapitokustannuksia merkittävästi, ja veisivät suuren osan vapaasta tilasta laitoksen 

sisäpihalla, jossa petimateriaalia ja kalkkia tuovien rekkojen täytyy mahtua purkamaan las-

tinsa. Molempien voimalaitosyksiköiden yhteinen pesuri olisi suunniteltava vastaamaan kat-

tiloiden yhteenlaskettuja nimellisarvoja, jonka vuoksi pesuri olisi huomattavan ylimitoitettu 

vain yhden voimalaitoskattilan ajoa varten, jota on noin puolet vuodesta. Suurten painehä-

viöiden, tilantarpeen, kustannusten ja prosessiteknisen hankaluuden vuoksi kattiloiden yh-

teinen savukaasupesuri suljetaan pois suunnittelusta.  

 

6.1.1  Pursiala 1 

Pursiala 1:n kattila on käyttöönotettu vuonna 1990 ja mitoitetun käyttöiän eli 200 000 käyt-

tötunnin raja ylittyi vuonna 2016. Samaan aikaan kattilalle teetettiin kattava elinikäselvitys, 

jossa todettiin tulipesän alaosan olevan huonossa kunnossa, tulipesän alaosan paksuusmit-

taustuloksien puutteen, sekä aikaisemmin tehdyissä putkienpaksuusmittaustuloksissa olevan 

virheitä. Edellä mainitut lisäsivät epävarmuustekijöitä paksuusmittaustulosten ja putkien 
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ohenemisnopeuksien analysoinnissa. Kattila oli kuitenkin täysin käyttökuntoinen, mutta tiet-

tyjä kohteita suositeltiin seurattavaksi tihennetyllä tarkastusvälillä. (Replico 2016, 12.)  

On kuitenkin todennäköistä, että jossain vaiheessa 2030-luvun alkupuolella tai aiemmin kat-

tila vaatii merkittäviä ennakoivia korjausinvestointeja tuotannon jatkamiseksi täydellä kapa-

siteetilla. Siirryttäessä polttamaan sataprosenttisesti biopolttoaineita, kattilan alkuperäiset 

suunnitteluarvot eivät ole enää saavutettavissa ilman suurempia muutostöitä. Foster Wheeler 

Energia Oy on vuonna 2012 selvittänyt vaadittavien muutostöiden laajuuden ja todennut 

niiden olevan kannattamattomia toteuttaa, ottaen huomioon kattilan odotetun eliniän (Tas-

kinen 2012).  

Mikäli tulevaisuudessa polttoaineiden hinnat nousevat ja pysyvät korkeina ja samaan aikaan 

sähkön hinta pysyy matalana, voi olla kannattavaa alentaa kattilan käyttöpainetta ja luopua 

sen sähköntuotannosta, jolloin kattilalla voidaan tuottaa vielä kaukolämpöä tarvittaessa. Pur-

sialan voimalaitosyksiköistä Pursiala 1:llä on korkeampi rakennussuhde, jolloin sillä voi-

daan tuottaa suurempia määriä sähköä verrattuna kaukolämpöön. Savukaasupesurin liittämi-

sessä Pursiala 1:n kattilaan, rakennussuhde laskisi, koska vastapainetuotannossa kattilan 

teho ja edelleen sähköteho määräytyy kaukolämpökuorman mukaan. 

Nykyisillä Pursiala 1:n savukaasujen päästörajoilla, savukaasupesurille ei ole tarvetta pääs-

töjenhallinnan näkökulmasta, vaikka turpeen osuus seospoltossa lähenisi 50 %.  

Pursiala 1:n kattilan savukaasujen loppulämpötila on tavanomaista alhaisempi, koska säh-

kösuodattimen jälkeiseen kanavaan on asennettu kaksi putkilämmönsiirrintä, joilla siirretään 

savukaasun lämpöenergiaa erilliseen sahalaitoksen kaukolämpöverkkoon, kuitenkin lauh-

duttamatta savukaasua. Alemman savukaasun loppulämpötilan vuoksi, myös savukaasupe-

surin lämmöntalteenottopotentiaali olisi hieman alhaisempi. 

 

6.1.2  Pursiala 2 ja FLK 2 

Pursiala 2 on rakennettu vuonna 2005 ja oletettavasti kattilalla on käyttöaikaa aina vuoteen 

2040 saakka. Voimalaitosyksikössä on turbiinimuutoksen jälkeen jo ennestään huonompi 

rakennussuhde verrattuna Pursiala 1:n rakennussuhteeseen, jonka puolesta pesuri voisi olla 

kannattavampi suunnitella Pursiala 2:n ja FLK 2:n kattiloiden yhteyteen. Savukaasun 
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loppulämpötila Pursiala 2:n kattilalla on noin 130 °C, joka soveltuu hyvin savukaasupesurin 

lämmöntalteenottoon. Edellä mainittujen seikkojen perusteella pesuri suunnitellaan Pursiala 

2:n ja FLK 2:n kattiloille. 

 

6.2  Fyysinen sijoittelu 

Savukaasupesurirakennuksen tulisi olla mahdollisimman lähellä kattilarakennusta, savukaa-

supuhaltimia ja savupiippua, jonka vuoksi ainoa mahdollinen paikka on Pursiala 2:n kattila-

rakennuksen takana, turpeenvastaanoton ja hakesiilon välissä. Mikäli savupiippu päädytään 

uusimaan kokonaan, voidaan piipun paikkaa siirtää hieman kauemmas sähkösuodattimesta, 

koska nykyiset savukaasukanavat ovat erittäin ahtaassa ja virtausteknisesti hankalassa pai-

kassa. Pesuri liitetään kaukolämpöverkon paluupuolelle uusilla DN400 kaukolämpöputkilla, 

jotka vaativat ainakin yhden uuden putkisillan. Kuvassa 14 on Pursialan voimalaitoksen il-

makuva, johon merkitty savukaasupesurin tilavaraus keltaisella ja kaukolämpöputket vihre-

ällä. 

 

 

Kuva 14. Pursialan voimalaitoksen ilmakuva, johon lisätty keltaisella savukaasupesurin tilavaraus ja vihreällä tarvittava 

kaukolämpöputkisto 
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6.2.1  Haasteet sijoittelussa 

Pursialan voimalaitos sijaitsee niemessä Saimaan rannalla, jossa voimalaitoksen tontti ra-

joittuu suurelta osin vesistöön. Vuosien varrella aluetta on laajennettu rakentamalla Saimaan 

päälle täyttömaata, jonka päällä kaukolämpöakku ja polttoainekenttä sijaitsevat kokonaan. 

Lämpökeskuksia ja voimalaitosyksiköitä on rakennettu Pursialaan useassa vaiheessa, jonka 

vuoksi jo valmiiksi pienen tontin optimaalinen tilankäyttö ei ole toteutunut nykyhetkeä aja-

tellen. Voimalaitoksen nykyisessä kokoonpanossaan, tontti on käynyt melko ahtaaksi, eikä 

tilaa lisärakennuksille ole paljoa jäljellä. Pursiala 2:n kattila on rakennettu jo nyt puretun 

ensimmäisen arinakattila FLK 1:n perustuksia hyödyntäen ja se on noin 90° kulmassa ver-

rattuna Pursiala 1:n kattilarakennukseen. FLK 2:n kattilahallin tilalla olisi melko optimaali-

nen paikka savukaasupesurin vaatimalle tilalle, mutta FLK 2 kattilalla on vielä joitakin vuo-

sia käyttöikää jäljellä. 

 

6.3  Savupiippu ja savukaasupuhallin 

Pursiala 2 voimalaitosyksikön kattila on varustettu kahdella savukaasupuhaltimella ja 70 

metrin korkuisella savupiipulla. Savukaasupuhaltimet ovat eri kokoisia keskipakoispuhalti-

mia, joista suurempi on kattilan alkuperäinen vuonna 2005 asennettu ja pienempi jälkikäteen 

vuonna 2007 asennettu. Suurempi puhallin on mitoitettu vastaamaan Pursiala 2:n ja FLK 2:n 

samanaikaisen ajon maksimi savukaasuvirtausta. Myöhemmin kuitenkin havaittiin, että mo-

lempien kattiloiden yhteiskäytössä FLK 2:n kattilan tulipesän alipainetta ei saada riittävälle 

tasolle Pursiala 2:n tulipesän alipaineen ollessa oikealla tasolla. Ongelma ratkaistiin asenta-

malla toinen puhallin rinnalle, joita voitiin käyttää molempien kattiloiden yhteisajossa ja 

suurempaa puhallinta pelkästään Pursiala 2 kattilan ajossa. Kokemus on kuitenkin osoitta-

nut, että toisen puhaltimen seisoessa pitkään, kertyy puhaltimen kotelon sisälle kosteutta, 

jonka vuoksi siipipyörä alkaa ruostua. Suuria savukaasupeltejä on hankala saada täysin tii-

viiksi, jonka vuoksi kiinni olevan pellin raoista virtaa kosteaa savukaasua seisovaan puhal-

timeen. Tästä johtuen molempia savukaasupuhaltimia pidetään käynnissä kaikissa ajotilan-

teissa. (ESE 1991-2022.) 
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Pursiala 2:n kattila on alun perin suunniteltu turpeen ja biomassan seospoltolle ja myöhem-

min modifioitu pelkän biomassan polttoon. Biomassa omaa keskimäärin heikomman tehol-

lisen lämpöarvon verrattuna turpeeseen, jolloin polttoaineen massavirtaa on täytynyt kasvat-

taa alkuperäisen kattilatehon saavuttamiseksi. Polttoaineen massavirran kasvaessa tarvitaan 

palamisprosessiin suhteessa sama määrä palamisilmaa, jolloin myös ilman massavirtaa on 

täytynyt kasvattaa. Pursiala 2:n kattilan muutostyön yhteydessä pienempään savukaasupu-

haltimeen vaihdettiin suurempi moottori, vastaamaan kasvavaa savukaasuvirtausta. Molem-

pien puhaltimien moottorit ovat kuitenkin mitoitettu melko tarkalle täyttämään puhaltimen 

vaatiman akselitehon ja tästä johtuen täydellä teholla ajettaessa pitkään, etenkin suuremman 

puhaltimen moottorin käämilämpötilat nousevat hälytysrajalle ja tehoa täytyy laskea. Tau-

lukossa 5 on Pursiala 2:n kattilan savukaasupuhaltimien suunnitteluarvot. 

 

Taulukko 5. Pursiala 2 kattilan savukaasupuhaltimien suunnitteluarvot 

 

 

Savukaasupesuri sijoitetaan tyypillisesti savukaasupuhaltimen ja savupiipun väliin, jolloin 

pesurissa vallitsee ylipaine. Pesurin rakenteesta riippuen se sisältää useita suutintasoja, täy-

tekappalekerroksia ja pisaranerottimia, jotka aiheuttavat painehäviöitä savukaasun virtauk-

seen. Pesurin aiheuttamasta painehäviöstä ja savukaasun kasvavasta tiheydestä johtuen, ny-

kyiset savukaasupuhaltimet eivät sovellu savukaasupesurin käyttöön.  

Pursialan voimalaitoksen sähköinsinööri Mika Mannisen mukaan puhaltimien moottorit, 

taajuusmuuttajat ja kaapeloinnit ja mahdollisesti puhaltimien juoksupyörät täytyisi vaihtaa 

lisätehon saavuttamiseksi. Taloudellisesti ja teknisesti on todennäköisesti kannattavampi 

Yksikkö 1 "Iso" 2 "Pieni"

Tyyppi - Radiaalipuhallin Radiaalipuhallin

Valmistaja - Koja Koja

Malli - KSMP-160-7-RD 0 D2660 ESLP-112-7-LG090-1640-2-1-YO

Tilavuusvirta Nm³/s 84,9 27,2

Kok.paineenkorotus Pa 3570 3200

Akseliteho kW 397 118

Pyörimisnopeus 1/min 725 1199

Max. Pyörimisnopeus 1/min 1386

Säätötapa - Taajuusmuuttaja Taajuusmuuttaja

Valmistaja - ABB ABB

Malli - M3BP 400 LKD6 M3BP 355 SMB 6

Teho kW 560 200

Jännite V 400 690

Virta A 985 ~200

Pyörimisnopeus 1/min 1000 1500
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vaihtoehto korvata erikokoiset puhaltimet kokonaan uusilla samankokoisilla puhaltimilla tai 

yhdellä savukaasupuhaltimella, joka täyttää prosessin vaatimukset savukaasupesurin kanssa 

Pursiala 2:n ja FLK 2:n ollessa täydellä teholla. Yhden puhaltimen ratkaisussa vähentyneen 

kunnossapitotarpeen vuoksi on mahdollista saada säästöjä nykytilanteeseen verrattuna. 

(Manninen 2022.) 

Pursiala 2:n ja FLK 2:n yhteinen savupiippu on osittain alkuperäisen 1981-rakennetun läm-

pökeskuksen piippu. Sisäpiipun materiaali on hiiliteräs, joka ei kestä jatkuvaa kosteutta. Sa-

vukaasupesurin jälkeen savukaasut ovat 100 % suhteellisessa kosteudessa, jonka vuoksi 

myös savupiippu vaatii muutostyön. Valmetin mukaan tyypillinen ratkaisu on valmistaa pe-

surin jälkeiset savukaasukanavat haponkestävästä materiaaleista korroosionkeston vuoksi. 

Savupiippuun on mahdollista uusia pelkkä sisähormi haponkestäväksi tai rakentaa koko 

piippu uudestaan. Savukaasukanavien ja sisäpiippujen materiaalina on metallien lisäksi käy-

tetty myös muoveja ja lasikuitua. Muovista ja lasikuidusta valmistetut savukaasukanavat ja 

savupiipunhormit eivät kestä korkeita lämpötiloja metallien lailla, mutta normaaliolosuh-

teissa savukaasun lämpötila ei aiheuta ongelmia. Erittäin kuuman savukaasun johtaminen 

savupiippuun Pursiala 2:n kattilalla on teknisesti mahdotonta. Kattilan takavedon likaantu-

essa savukaasun lämpötila nousee melko hitaasti, jolloin kattilalle voidaan tehdä ylimääräi-

siä nuohouksia. Mikäli nuohous ei auta tarpeeksi ja savukaasun lämpötila on liian korkea, 

täytyy kattila ajaa alas puhdistusta varten.  

Tiedossa on tapaus, jossa vuonna 2016 Kauhavalla sijaitsevan savukaasupesurilla varustetun 

lämpökeskuksen lasikuidusta valmistettu savupiippu on syttynyt prosessihäiriön vuoksi pa-

lamaan ja lopulta romahtanut (Kaakinen 2016).  

 

6.4  Prosessin vaatimukset 

Savukaasupesuri asettaa muutamia prosessiteknisiä vaatimuksia, toimiakseen parhaalla 

mahdollisella lämmöntalteenottoteholla. Polttoaineen tulisi olla mahdollisimman kosteaa, 

jotta lauhtuva energiaa luovuttava vesimäärä olisi mahdollisimman suuri. Kattila asettaa 

omat rajoituksensa polttoaineet kosteudelle, mutta 45 % keskimääräisellä polttoaineen kos-

teudella pesurista on mahdollista saada riittävä kaukolämpöteho. 
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Kaukolämmön paluuveden tulisi olla mahdollisimman viileää, jotta savukaasut saadaan 

jäähdytettyä tehokkaasti ja kastepiste varmasti esiintyy pesuriprosessissa. Savukaasujen 

puhdistusprosessissa syntyy jätevettä, joka vaatii oman vedenkäsittelylaitoksen, sekä mah-

dollisesti luvan ympäristöviranomaiselta. Vedenkäsittelylaitos vaatii useita kemikaaleja, 

jotka tarvitsevat varastosäiliöitä ja purkupaikan säiliöautolle.  

 

6.5  Kytkentä kaukolämpöverkkoon 

Lämmöntalteenotto tapahtuu kaukolämpöverkkoon kytketyn levylämmönsiirtimen, joka tu-

lee kytkeä kaukolämpöverkon paluupuolelle ennen voimalaitosten lämmönsiirtimiä, jolloin 

pesurista on saatavilla suurin tehopotentiaali. Kuvassa 15 on esitetty pesurin kaukolämmön-

siirtimen sijainti suhteessa muuhun laitokseen. Kuvasta on myös nähtävissä kaukolämpöve-

den monivaiheinen lämmitys, ajettaessa Pursiala 1:stä ja Pursiala 2:sta sarjaan kytkettynä. 

 

 

Kuva 15. Kaukolämmöntuotannon ajomallin yksinkertaistettu kytkentäkaavio, jossa laitokset ajavat sarjassa ja pesuri on 

käytössä 
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6.6  Lauhteen käsittely 

Lauhteenkäsittelylaitos suunnitellaan lähtökohtaisesti prosessiveden valmistusta varten. Pe-

surirakennukseen sijoitetaan kuvan 9 mukainen kiintoaineen poistoon tarkoitettu vesilaitos, 

josta vesi pumpataan Pursiala 1:n olemassa olevalle vesilaitokselle ja siitä voidaan valmistaa 

lisävettä kattiloille ja kaukolämpöverkkoon. Liitteessä 1 on periaatekuva pesurin lauhteen-

käsittelylaitoksen ja olemassa olevan vesilaitoksen yhdistämisestä. 

Lauhteenkäsittelyssä eroteltu kiintoaine kuivataan suotonauhapuristimella ja toimitetaan 

kaatopaikalle. Pursiala 2:n sähkösuodattimen ollessa hyvin erotuskykyinen, lietteen määrä 

tulee todennäköisesti olemaan niin vähäinen, ettei lietteen polttamisessa tai hyötykäytössä 

saavuteta säästöjä. 

 

6.7  Käytettävyys 

Savukaasupesurille simuloidut ajojaksot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

6.7.1  Haasteet käytettävyydessä 

Pesurin käytettävyys aiheuttaa monia haasteita kaksi voimalaitosyksikköä sisältävässä voi-

malaitoksessa. Ajettaessa testivuoden mukaista ajoa Pursiala 2:lla savukaasupesurin kanssa, 

Pursiala 1:n ajojakso jää melko lyhyeksi. Pesuri mahdollistaa pelkän Pursiala 2:n käytön 

pienille pakkasille pitkälle syksyyn tai alkutalveen, joka taas aiheuttaa kaukolämmön toimi-

tusvarmuuden näkökulmasta haasteen, jos Pursiala 2 vikaantuu kesken ajokauden, Pursiala 

1:n ollessa kuivasäilöttynä. Ongelma ratkeaisi osittain Pursialan voimalaitokselle sijoitetta-

valla sähkökattilalla, jonka voisi ottaa heti kaukolämpöakun rinnalle.  

Kaukolämmön paluuveden lämmittäminen ennen vastapainevoimalaitoksen kaukolämmön-

siirrintä alentaa voimalaitoksen sähkötehoa, koska turbiinin vastapaine nousee, joka syö in-

vestoinnin kannattavuutta sähkönhinnan ollessa korkea. Pesuri varustettaisiin ohituskana-

valla, jolloin sen voisi ottaa pois käytöstä, jos on tarvetta tuottaa sähköä suurempi määrä. 

Mikäli pesuri on pitkään pois käytöstä, sen kannattavuus heikkenee. Pursiala 2:n ollessa 
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pesurin kanssa ensisijainen tuotantoyksikkö, Pursiala 1:stä joudutaan käyttämään leutoina 

talvina pitkiä aikoja minimiteholla, joka madaltaa Pursiala 1:n hyötysuhdetta, koska suurim-

massa osassa suuria pumppuja ja puhaltimia ei ole taajuusmuuttajia, vaan kierrosnopeuden 

säätö tapahtuu hydraulikytkimen avulla. Voimalaitosyksiköiden kesähuoltoseisakkien ai-

kaan FLK 2:lla tuotetaan kaukolämpöä maksimissaan kahden kuukauden mittaisen ajojak-

son verran, jolloin FLK 2:lle ei jää juurikaan käyttötunteja talvea varten, eikä pesuria pääse 

hyödyntämään FLK 2:n kanssa. Kesällä kaukolämmöntarve on niin pieni, ettei pesuria ke-

sällä tarvitse FLK 2:n kanssa. Pesuri aiheuttaa haasteita myös polttoaineiden hankintaan, 

koska polttoaineiden kulutus on hyvin maltillista Pursiala 2:n tuotannon aikana, mutta teho-

tarpeen kasvaessa rinnalle käynnistetään Pursiala 1:n kattila ja polttoaineiden kulutus lähes 

tuplaantuu. 

 

6.8  Simuloitu energiamäärä 

Savukaasupesurilla saavutettavan energiamäärän selvittämiseksi laadittiin yhteensä kahdek-

san erilaista skenaariota, joiden mukaan pesurin käyttäytymistä Pursialan voimalaitoksella 

voitiin tutkia. Skenaarioita ovat: testivuosi, lämminvuosi, kylmävuosi, korkean sähköntuo-

tannon vuosi, muun tuotannon vuosi, sekä testivuodelle, kylmälle vuodelle että lämpimälle 

vuodelle skenaariot, jossa ensisijaisena tuotantoyksikkönä Pursiala 2:n sijaan on Pursiala 1. 

Laskentaskenaariot perustuvat luvuissa 3 ja 4.2 esiteltyihin yhtälöihin. Kuvassa 16 on Pur-

siala 2:n savukaasun tyypillisillä arvoilla laskettu savukaasun jäähtyminen ja lauhtuminen. 

Pesurilla saavutettavat kaukolämpötehot kolmella kattilan teholla, sekä esimerkkilaskelma 

savukaasupesurin simulointimallin toiminnasta on nähtävissä liitteessä 3. 
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Kuva 16. Savukaasun jäähtyminen ja lauhtuminen Pursiala 2 kattilaan liitetyssä savukaasupesurissa 

 

Skenaariolaskentamallit laskevat vuoden jokaiselle tunnille tarvittavan kaukolämmön tehon-

tarpeen ja jakavat sen tuotantoyksiköiden kesken skenaarion luonteen mukaisesti. Testivuo-

den skenaario edustaa kaukolämmöntarpeen osalta keskimääräistä vuotta, kun taas kylmä 

vuosi on tavanomaista kylmempi ja lämmin vuosi tavanomaista lämpimämpi. Korkean säh-

köntuotannon vuosi tarkoittaa maksimaalista sähköntuotantoa läpi vuoden ja muun tuotan-

non vuosi tarkoittaa ulkopuolisen kuten hukkalämmön talteenoton ja sähkökattilan kauko-

lämmöntuotannon lisäämistä järjestelmään.  

Kaikissa skenaariossa käytetään kiinteää sähkön hintaa kaikille vuoden tunneilla, jonka 

vuoksi pesurin kannattavuus saattaa näyttää hieman paremmalta, koska pesurille tulee enem-

män käyttöä. 

 

6.9  Alustava PI-kaavio 

Savukaasupesurille laadittu alustava PI-kaavio on liitteessä 4. 
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6.10  Savukaasupesurilla saavutettavat säästöt 

Savukaasupesurilla saavutettavien säästöjen Excel-laskelma on kokonaisuudessaan liit-

teessä 5. Voimalaitoksen käyttämien polttoaineiden käyttöhinnat eivät ole nähtävillä liit-

teessä. 

 

6.11  Jälkiasennetut savukaasupesurit muilla laitoksilla 

Viimeisen vuosikymmenen aikana savukaasupesureita- ja lauhduttimia on rakennettu ole-

massa oleville voimalaitoksilla suuri määrä. Vanhaan voimakattilaan asennettaessa pesurin 

suunnitteluperusta on yleensä ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen ja savukaasujen 

lämmöntalteenotto.  

Tutkimustyötä varten vierailtiin kolmella voimalaitoksella, joissa on jälkiasennetut savukaa-

supesurit. Vierailujen tarkoituksena oli selvittää käytännön haasteita ja kokemuksia savu-

kaasupesurin käytöstä kattilassa, johon sitä alun perin ei ole suunniteltu. Tarkoituksena oli 

myös kartoittaa eri laitevalmistajien käytännön ratkaisuja savukaasujen lämmöntalteen-

otossa ja päästöjenhallinnassa. Tämän vuoksi kohteet valittiin siten, että jokaisella laitoksella 

on eri laitevalmistajan toimittama savukaasupesuri. 

Ensimmäinen voimalaitosvierailu tehtiin Keravan Energia Oy:n Keravan biovoimalaitok-

selle marraskuussa vuonna 2021. Voimalaitos käsittää yhden vastapainevoimalaitosyksikön, 

jolla tuotetaan kaukolämpöä Keravan alueelle, prosessilämpöä teollisuuteen ja sähköä val-

takunnan verkkoon. Voimalaitoksen nettosähköteho on 21 MWe ja alkuperäinen kaukoläm-

pöteho 50 MWkl. Keravan biovoimalaitoksen kattila on 81 MWpa tehoinen Metso Power 

Oy:n toimittama kupliva leijukerroskattila ja sen polttoaineina käytetään sataprosenttisesti 

biomassaa. Kattila on varustettu rikinsyöttöjärjestelmällä. Savukaasupesurin voimalaitok-

selle on toimittanut suomalainen KPA Unicon Oy vuonna 2021. Pesuri on suunniteltu läm-

möntalteenotto edellä, koska uudehkolle sataprosenttisesti biomassaa polttavan kattilan 

päästörajat alittavat. Pesurin avulla kattilan savukaasuvirrasta saadaan lämpöä talteen mak-

simissaan 15 MW, joka hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Pesurin kiertoveden sisältämä 

lämpöenergia siirretään suoraan kaukolämpöverkon paluupuolelle levylämmönsiirtimellä, 

eikä lämpötilaa koroteta lämpöpumpun avulla. Pesurin kiertoveden pH:n säätöön käytetään 
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natriumhydroksidia (NaOH 50 %), jota syötetään prosessiin neljään eri pisteeseen. Natrium-

hydroksidisäiliö on 30 m3:n kokoinen kaksoisvaipallinen PE muovista valmistettu säiliö. 

Keravan biovoimalaitoksen piha-alue on melko suuri, eikä pesurirakennuksen sijoittaminen 

tuottanut suuria haasteita. KPA Uniconin toimittamassa laitekokonaisuudessa, kaikki tek-

niikka sijaitsee yhdessä rakennuksessa mukaan lukien savukaasupesuri. (Saastamoinen 

2021.) Kuvassa 17 näkyy Keravan biovoimalaitoksen kattilan sähkösuodatin vasemmalla, 

savupiippu keskellä ja pesurirakennus lauhdeveden käsittely- ja pumppauslaitoksineen oi-

kealla. 

 

 

Kuva 17. Keravan biovoimalaitoksen vuonna 2021 asennettu savukaasupesuri lauhdeveden käsittely- ja pumppauslaitok-

sineen (Keravan Energia 2021) 

 

Pesuri on varustettu parhaalla mahdollisella lauhdevesien käsittelyllä, jossa lauhdevedestä 

valmistetaan lisävettä voimalaitosprosessiin. Lauhdevedenpuhdistusjärjestelmä sisältää sa-

ostuksen, lamelliselkeytyksen, märkätuhkan säkityksen, hiekkasuodatuksen, käänteisos-

moosin ja ultrasuodatuksen. Pesurin rakentamisen yhteydessä uusittiin savupiippu, sekä 

päästömittauslaitteisto. (Saastamoinen 2021.) Koska pesurin lauhde puhdistetaan voimalai-

tosprosessiin kelpaavaksi, säästyy raakavettä vuosittain jopa 30 000 m3 (Keravan Energia 

2022).  Savukaasujen pesuprosessissa syntynyt liete erotellaan lauhteesta lamelliselkeytti-

mellä ja säkitetään siirtämistä varten. Säkitetty liete levitetään voimalaitoksen 
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polttoainekentälle ja sekoitetaan puupolttoaineen sekaan, jolloin se päätyy polttoprosessiin 

uudelleen. Saastamoisen mukaan ympäristöviranomainen ei ollut alkuun myöntänyt lupaa 

lietteen polttamiselle, koska savukaasupesurin lauhteesta eroteltu liete on luokituksen mu-

kaan ongelmajätettä. Lupa kuitenkin saatiin ennen pesurin käyttöönottoa. Saastamoisen mu-

kaan poltettu liete ei ole aiheuttanut ongelmia kattilaprosessissa reilun vuoden käyttökoke-

muksen perusteella. (Saastamoinen 2021.) 

Toinen voimalaitosvierailu tehtiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselle 

maaliskuussa vuonna 2022. Voimalaitos käsittää kolme vastapainevoimalaitosyksikköä, 

joilla tuotetaan kaukolämpöä Kuopion alueelle, prosessilämpöä teollisuuteen ja sähköä val-

takunnan verkkoon. Haapaniemen ensimmäisen voimalaitosyksikön Haapaniemi 1:n kattila 

on jo poistettu käytöstä, mutta saman yksikön turbiinia voidaan käyttää vielä tarvittaessa. 

Vuonna 2011 valmistunut Haapaniemi 3-voimalaitosyksikkö on uusin Haapaniemen yksi-

köistä. Haapaniemi 3 on rakennettu käyttäen BAT-tekniikkaa, mutta sen kattilaa ei ole va-

rustettu savukaasupesurilla, vaan jälkiasennettu pesuri löytyy vanhemmasta yksiköstä Haa-

paniemi 2.  

Haapaniemi 2-voimalaitosyksikköön savukaasupesuria ei hankittu pelkästään lämmöntal-

teenottoa varten, vaan myös tiukentuvien päästörajojen vuoksi. Pesurin avulla Haapaniemi 

2:n kattilan savukaasun rikkidioksidi- ja pölypäästöt on saatu uusien päästöraja-arvojen mu-

kaiselle tasolle. Haapaniemi 2 voimalaitosyksikön nettosähköteho on 70 MWe ja alkuperäi-

nen kaukolämpöteho 150 MWkl. Haapaniemi 2 voimalaitosyksikön kattila on 245 MWpa te-

hoinen Valmetin vuonna 2013 modifioima kupliva leijukerroskattila ja sen polttoaineina 

käytetään biomassaa ja turvetta seospolttona vaihtelevalla suhteella. Vierailun aikaan polt-

toaineseos oli 40 % turvetta ja 60 % biomassaa. Haapaniemi 2:n kattila on alun perin ollut 

turpeenpölypolttokattila, mutta tiukentuvien päästörajojen vuoksi kattila on muutettu nyky-

aikaiseksi leijukerroskattilaksi, joka mahdollistaa myös laajemman polttoaine valikoiman. 

Kattila on varustettu rikin- ja ureansyöttöjärjestelmillä. Savukaasupesurin voimalaitokselle 

on toimittanut Valmet vuonna 2015. Valmetin mukaan pesurin avulla kattilan savukaasuvir-

rasta saadaan lämpöä talteen maksimissaan 46 MW ja vuotuisena energiana noin 180 GWh, 

joka hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Savukaasupesuriprojektin hankekokonaisuuden 

kustannusarvio oli Valmetin mukaan 12 miljoonaa euroa, mutta tilauksen arvoa ei ole jul-

kistettu (Valmet 2014).  
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Valvomo-operaattori esitteli trendiä, jossa vuonna 2022 talvella lämmöntalteenottoteho oli 

jopa ennätykselliset 64 MWkl. Kuvassa 18 on Haapaniemi 2:n savukaasupesurin oprointi-

näytön kuva. Ero mitoitusarvoon voi johtua Valmetin alakanttiin tehdystä laskelmasta tai 

poikkeuksellisen hyvästä polttoaineesta yhdistettynä se optimaaliseen polttoaineen kosteu-

teen. Pesurin lauhdeveden sisältämä lämpöenergia siirretään suoraan kaukolämpöverkon pa-

luupuolelle neljällä levylämmönsiirtimellä, eikä lämpötilaa koroteta lämpöpumpun avulla. 

Lämmönsiirtimet on kytketty rinnan, kahden siirtimen sarjoissa kaukolämpöverkkoon. Pe-

surin kiertoveden pH:n säätöön käytetään 50 % natriumhydroksidia (NaOH), jota syötetään 

prosessiin kolmeen eri pisteeseen. Natriumhydroksidisäiliö 50 m3 kokoinen on betonisella 

vallialtaalla varustettu haponkestävästä teräksestä valmistettu säiliö.  

 

 

Kuva 18. Haapaniemi 2:n kattilan savukaasupesurin operointinäyttö, muokattu alkuperäisestä lähteestä (Raatikainen 2022) 

 

Haapaniemen voimalaitoksen polttoainekentän puoleinen piha-alue on melko ahdas, mutta 

jälkiasennettu pesuri on silti saatu mahtumaan hyvin optimaaliseen paikkaan savukaasuka-

navia ja savupiippua ajatellen. Valmetin toimittamassa laitekokonaisuudessa, savukaasupe-

suri on oma erillinen rakennuksensa ja lauhdeveden käsittely- ja pumppauslaitos omansa. 
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Kuvassa 19 näkyy Haapaniemi 2:n betoninen savupiippu vasemmalla, savukaasupesuri kes-

kellä ja lauhdeveden käsittely- ja pumppauslaitos oikealla. (Raatikainen 2022.) 

 

 

Kuva 19. Haapaniemi 2 voimalaitoksen vuonna 2015 asennettu savukaasupesuri lauhdeveden käsittely- ja pumppausraken-

nuksineen (Muraja 2018) 

 

Pesuri on varustettu riittävällä lauhdevesien käsittelyllä, jossa lauhdevedestä erotellaan kiin-

toaines ja puhdistettu vesi johdetaan jäähdytettynä Kallaveteen. Lauhde- ja jätevedenpuh-

distusjärjestelmä sisältää saostuksen, lamelliselkeytyksen, karkeasuodatuksen, märkätuhkan 

kuivauksen ja hiekkasuodatuksen. Pesurin lauhteen saostus- ja koagulointikemikaaleina 

käytetään polymeeriä ja polyalumiinikloridia (PAX). Savukaasujen pesuprosessissa synty-

nyt liete erotellaan lauhteesta lamelliselkeyttimellä ja kuivataan suotonauhapuristimella, 

jonka jälkeen kuivattu liete siirretään ruuvikuljettimella vaihtolavalle kuljetusta varten. Lie-

tettä ei polteta kattilassa vaan se kuljetetaan ongelmajätepisteeseen. Polttoaineseoksen suu-

rehkon turpeenosuuden vuoksi eroteltu liete sisältää sulfaatteja ja pieniä määriä raskasme-

talleja, jonka vuoksi lietettä ei voida kuljettaa kaatopaikalle tai hyötykäyttöön. Toisaalta ym-

päristöviranomaisten salliessa lietteen voisi sekoittaa polttoaineen joukkoon, jolloin se toi-

misi sisäisenä rikkikiertona. Voimalaitoksen käyttöhenkilökunnan mukaan noin 20 m3-ko-

koinen lietelava tyhjennetään kerran viikossa ajettaessa kattilaa lämmityskauden vaatimilla 

tehoilla. Käyttöhenkilökunnan mukaan suotonauhapuristimen lieteruuvi on aiheuttanut 

useita ongelmatilanteita tukkeutuessaan kuivatusta lietteestä, ja onkin todettu, että 
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lietteenkäsittely olisi toimintavarmempi, jos ruuvia ei olisi ja liete putoaisi painovoimaisesti 

alla olevalle vaihtolavalle. Puhdistusprosessin jälkeen lauhdeveden lämpötila on vielä noin 

55 °C, joka täytyy jäähdyttää ennen vesistöön laskemista. Lauhdeveden lämpö siirretään le-

vylämmönsiirtimellä erilliseen maakiertopiiriin, jolla lämmitetään voimalaitoksen piha-alu-

eita. Lämmityksen johdosta pihat pysyvät sulana talvella ja näin säästetään aurauskustan-

nuksissa ja vältytään liukkauden aiheuttamilta tapaturmilta. Poistovesialtaan kautta Kallave-

teen laskettavan puhdistetun ja jäähdytetyn pesurilauhteen ja muiden lauhdevesien pH on 

noin 7,5 ja lämpötila 15,5 °C. (Raatikainen 2022.) 

Kolmas voimalaitosvierailu tehtiin Alva Oy:n Rauhalahden voimalaitokselle maaliskuussa 

vuonna 2022. Voimalaitos käsittää vastapainevoimalaitosyksikön, jolla tuotetaan kaukoläm-

pöä Jyväskylän alueelle, prosessilämpöä teollisuuteen ja sähköä valtakunnan verkkoon. Voi-

malaitosalueella on myös kaksi öljykäyttöistä varakattilaa, joista toisella tuotetaan 

apuhöyryä voimalaitoksen käynnistysvaiheessa ja toinen on kaukolämmöntuotannon vara- 

ja huippukuormakattilana. Rauhalahden voimalaitoksen lisäksi Alva Oy:llä on toinen voi-

malaitosyksikkö Jyväskylän alueella, Keljonlahden voimalaitos. Keljonlahden voimalaitos 

on väliottolauhdutusvoimalaitos, jolla voidaan vastapainetuotannon sijaan tuottaa sähköä 

lauhdetuotantona. Vuonna 2010 valmistuneen Keljonlahden voimalaitoksen kattilaa ei ole 

varustettu savukaasupesurilla. Rauhalahden voimalaitokselle savukaasupesuri asennettiin 

ensisijaisesti tiukentuvia päästörajoja varten, jonka vuoksi pesurin lisäksi uusittiin kattilan 

sähkösuodatin. Uuden sähkösuodattimen ja pesurin avulla Rauhalahden kattilan rikkidiok-

sidi- ja pölypäästöt on saatu uusien päästöraja-arvojen mukaiselle tasolle. Rauhalahden voi-

malaitoksen savukaasupesuri-investoinnilla saatiin pidennettyä laitoksen käyttöikää vuoteen 

2030 saakka. 

Rauhalahti voimalaitosyksikön nettosähköteho on 85 MWe ja alkuperäinen kaukolämpöteho 

145 MWkl. Rauhalahti voimalaitosyksikön kattila on 295 MWpa tehoinen alun perin Oy Tam-

pella Ab:n vuonna 1986 rakentama turpeen pölypolttokattila, joka Tampella Power Oy:n 

toimesta vuonna 1993 on modifioitu kuplivaksi leijukerroskattilaksi. Nykyisin kattilan polt-

toaineina käytetään biomassaa ja turvetta seospolttona vaihtelevalla suhteella. Kattilassa on 

poltettu myös kivihiiltä varapolttoaineena, mutta hiilen poltosta on luovuttu korkeiden pääs-

töoikeusmaksujen vuoksi. Kattila on varustettu ureansyöttöjärjestelmällä ja vuonna 2022 

kattilaan tullaan asentamaan rikinsyöttöjärjestelmä. Savukaasupesurin voimalaitokselle on 

toimittanut Andritz vuonna 2015. (Hakonen 2022.)  
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Andritz:n mukaan pesurin avulla kattilan savukaasuvirrasta saadaan lämpöä talteen maksi-

missaan 29 MW, joka hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Todellisuudessa pesurista on 

saatu jopa 55 MW kaukolämpöteho. Savukaasupesuriprojektin yhteydessä voimalaitokseen 

uusittiin savupiippu, sähkösuodatin, sekä pyörivä luvo modifioitiin kiertovesiluvoksi. Inves-

toinnin kokonaiskustannukset olivat 25 miljoonaa euroa. 

Pesurin lauhdeveden sisältämä lämpöenergia siirretään suoraan kaukolämpöverkon paluu-

puolelle kahdella rinnan kytketyllä levylämmönsiirtimellä, eikä lämpötilaa koroteta lämpö-

pumpun avulla. Pesurin kiertoveden pH:n säätöön käytetään 50 % natriumhydroksidia 

(NaOH), jota syötetään prosessiin kolmeen eri pisteeseen. Natriumhydroksidisäiliö 50 m3 

kokoinen on betonisella vallialtaalla varustettu haponkestävästä teräksestä valmistettu säiliö. 

Rauhalahden voimalaitoksen piha-alueella oli reilusti tilaa savukaasupesurille ja uudelle 

sähkösuodatinrakennukselle, jolloin pesuri, sähkösuodatin ja savupiippu saatiin asennettua 

optimaaliseen paikkaan virtausteknisestä näkökulmasta. Kuvassa 20 näkyy Rauhalahden sa-

vukaasupesuri vasemmalla ja uusi savupiippu oikealla. (Hakonen 2022.) 

 

 

Kuva 20. Rauhalahden voimalaitoksen savukaasupesuri, savukaasun poistokanava ja savupiippu 
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Pesuri on varustettu riittävällä lauhdevesien käsittelyllä, jossa lauhdevedestä erotellaan kiin-

toaines ja puhdistettu vesi johdetaan jäähdytettynä vesistöön. Lauhde- ja jätevedenpuhdis-

tusjärjestelmä sisältää saostuksen, lamelliselkeytyksen, karkeasuodatuksen, märkätuhkan 

kuivauksen ja hiekkasuodatuksen. Pesurin lauhteen saostus- ja koagulointikemikaaleina 

käytetään polymeeriä ja polyalumiinikloridia (PAX). Savukaasujen pesuprosessissa synty-

nyt liete erotellaan lauhteesta lamelliselkeyttimellä ja kuivataan suotonauhapuristimella, 

jonka jälkeen kuivattu liete tippuu painovoimaisesti vaihtolavalle kuljetusta varten. Lietettä 

ei polteta kattilassa vaan se kuljetetaan kaatopaikalle. Käyttöpäällikkö Hakosen mukaan noin 

20 m3-kokoinen lietelava tyhjennetään muutaman kerran vuodessa ajettaessa kattilaa läm-

mityskauden vaatimilla tehoilla. Taulukossa 6 on vierailtujen voimalaitosten, sekä muiden 

vertailulaitosten jälkiasennettujen savukaasupesureiden tietoja. 

 

Taulukko 6. Jälkiasennetut savukaasupesurit vertailulaitoksilla 
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7  Savukaasupesurin investointikustannukset 

Savukaasupesurin kustannuslaskelmaa varten kysyttiin sitomattomia budjettitarjouksia sa-

vukaasupesureita toimittavilta laitetoimittajilta. Budjettitarjoukset ovat luottamuksellisia ja 

niiden kustannusarvioita verrataankin jälkiasennettujen savukaasupesureiden toteutuneisiin 

kustannuksiin ja avoimien lähteiden kustannusarvioihin. Tässä työssä lasketut investointi-

kustannukset ovat arvioita, ja ne saattavat poiketa todellisista kustannuksista, mutta ovat riit-

tävän tarkkoja kannattavuuslaskentaa varten. Herkkyysanalyysissä tutkitaan investointikus-

tannusten muutoksen vaikutukset, takaisinmaksuaikaan, nettonykyarvoon ja sisäiseen kor-

kokantaan. Kuvassa 21 on vertailulaitosten jälkiasennettujen savukaasupesureiden inves-

tointikustannukset suhteessa pesurin lämmöntalteenottotehoon. 

 

 

Kuva 21. Jälkiasennettujen savukaasupesureiden investointikustannukset suhteessa lämmöntalteenottotehoon 

 

Rauhalahden investointikustannukset eivät mukaile muiden vertailulaitosten investointikus-

tannuksia, koska Rauhalahden pesuri-investointiin sisältyi myös sähkösuodattimen uusimi-

nen, sekä pyörivän luvon muuttaminen kiertovesiluvoksi (Hakonen 2022). 
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7.1  Maanrakennuksen ja perustusten kustannukset 

Savukaasupesurin suunniteltu sijainti on Pursiala 2:n kattilan takana, turpeenvastaanottoase-

man ja hakesiilon välissä. Laitetoimittajien budjettitarjousten ja vierailluilla voimalaitoksille 

tehtyjen havaintojen mukaan, pesurilaitteisto voidaan rakentaa erilleen lauhteenkäsittely- ja 

pumppausrakennuksesta tai sijoittaa kaikki laitteet samoille perustuksille. Pursiala 2:n savu-

kaasupesurilaitteisto tulisi rakentaa yhden rakennuksen sisään, koska tilantarve on näin hie-

man pienempi. Pesurirakennuksen arvioitu tilantarve on noin 200 m2, jonka mukaan inves-

tointikustannukset on laskettu. Laskennassa on mukana myös uuden savupiipun maanraken-

nus ja perustukset paalutuksineen.  

Pursialan voimalaitokselle viime vuosina tehtyjen suurien rakennustöiden perusteella ja poh-

jatutkimusten perusteella, savukaasupesurin perustukset tulee todennäköisesti paaluttaa. 

Maaperä on liian heikkoa kestämään savukaasupesurin suuren massan, pelkällä betonilaatan 

valulla. Maanrakennuksen kustannukseksi arvioidaan 400 000 €. Kaukolämmön kytkennän 

maanrakennustöiden kustannukset arvioidaan kappaleessa 7.4, vaikkakin ne todellisuudessa 

kuuluvat samaan maanrakennusurakkaan.  

 

7.2  Pesurilaitteiston kustannukset 

Pesurilaitteisto sisältää suurimman osan savukaasupesurikokonaisuuden laitteista ja on mer-

kittävin kustannuserä. Pesurilaitteiston investointikustannus on arvioitu laitetoimittajien 

budjettitarjousten keskimääräisellä hintatasolla, jota on verrattu toteutuneisiin pesuri-inves-

tointeihin. Pesuritornin tilavuus ja edelleen investointikustannus on riippuvainen kattilan 

maksimi savukaasuvirtauksesta, jolloin pesuritornin kustannukset laskisivat, jos pesuria ei 

mitoitettaisi FLK 2:n samanaikaiselle käytölle Pursiala 2:n kanssa. Kustannuksiin on las-

kettu koko pesuri-investoinnin asennustöiden, asennusvalvonnan, käyttöönoton ja henkilös-

tön koulutuksen kustannukset, koska pesurin laitetoimittaja toimittaa todennäköisesti myös 

savukaasu- ja vedenkäsittelylaitteiston. Taulukossa 7 on pesurilaitteiston investointikustan-

nukset.  
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Taulukko 7. Pesurilaitteiston investointikustannukset 

Nimike Hinta [€] 

Rakennus ilman perustuksia 

4
 7

0
0

 0
0
0
 

Pesuritorni  

Kiertopumput 

Pesurin putkisto 

Kaukolämmönsiirrin 

KL-boosteripumppu 

Laitteiston ja putkiston eristys 

NaOH säiliö + pumput 

Happosäiliö + pumput 

Automaatio ja insturmentointi 

Sähkö- ja automaatioasennukset 

Mekaaninen asennus 

Asennusvalvonta 

Käyttöönotto ja valvonta 

Koulutus ja käyttöohjeet 

Yhteensä 4 700 000 

 

 

7.3  Savukaasulaitteiston kustannukset 

FLK 2:n ja Pursiala 2:n kattilan savukaasukanavisto ja puhaltimet vaativat suuren muutos-

työn soveltuakseen savukaasupesurille. Nykyiset savukaasupuhaltimet ja niille johtavat sa-

vukaasukanavat, sekä savupiippu tulee purkaa ja kattilahuoneen takaseinä avata purkujätteen 

poistamiseksi kattilahuoneesta. Investointikustannukset on laskettu yhdelle savukaasupuhal-

timelle, jonka tuottama paine-ero ja tilavuusvirta riittää Pursiala 2:n ja FLK 2:n samanaikai-

seen käyttöön, täydelle teholle saakka. Hinta sisältää savukaasupuhaltimen moottorin, taa-

juusmuuttajan, kaapeloinnin ja puhaltimen pedin. Mikäli savukaasupuhaltimelta halutaan 

suurempaa käyttövarmuutta ja päädytään kahden puhaltimen ratkaisuun, myös savukaasu-

kytkentöjen ja savukaasupeltien kustannukset kasvavat jonkin verran. Kustannusarvioissa ei 

ole huomioitu uusien päästöjenmittauslaitteiden hintaa, koska nykyiset laitteet ovat toden-

näköisesti siirrettävissä uuteen savupiippuun. Taulukossa 8 on savukaasulaitteiston eritellyt 

investointikustannukset. 
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Taulukko 8. Savukaasulaitteiston investointikustannukset 

 1 puhallin 2 puhallinta 

Nimike Hinta [€] 

Savukaasupuhallin 280 000 560 000 

Savukaasukytkennät 100 000 150 000 

Savukaasupellit 60 000 120 000 

Savupiippu 360 000 360 000 

Purkutyöt 100 000 100 000 

Yhteensä 900 000 1 290 000 

 

 

7.4  Kaukolämpöliitännän kustannukset 

Savukaasupesurin kaukolämmönsiirtimen liittäminen Pursialan voimalaitoksen kaukoläm-

pöverkkoon vaatii melko mittavia rakennustöitä, koska savukaasupesurirakennus on suun-

niteltu Pursiala 2:n kattilarakennuksen taakse ja pesurin kaukolämmönsiirrin täytyy proses-

siteknisesti sijoittaa ensimmäiseksi lämmönsiirtimeksi kaukolämmön paluuputkeen, joka si-

jaitsee tontin toisella puolella. Kaukolämpöputket ovat samaa kokoa kuin pääkaukolämpö-

putket eli DN400, jolloin putkisillan täytyy olla melko järeä. Putket tulevat suunnitelmien 

mukaan kulkemaan Pursiala 2:n kattilarakennuksen kulmalta hakesiilon viereen, josta putket 

kannakoidaan olemassa olevaan putkisiltaan ja kuljetetaan ulkovaraston taakse, josta ne me-

nevät maan sisään. Rakenteesta riippuen putkisiltoja täytyy olla vähintään yksi, joka vaatii 

betoniset perustuspalkit ja teräskannattimet. Taulukossa 9 on kaukolämpöliitännän eritellyt 

investointikustannukset. 

 

Taulukko 9. Kaukolämpöliitännän investointikustannukset 

Nimike Hinta [€] 

Putkisilta 200 000 

Kaukolämpöputket 150 000 

Maanrakennus 150 000 

Yhteensä 500 000 
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7.5  Vedenkäsittelylaitteiston kustannukset 

Pesurin vedenkäsittelylaitteisto voidaan rakentaa minimivaatimusten, jolloin investointikus-

tannukset ovat alhaisemmat tai pesurin lauhde voidaan puhdistaa prosessivedeksi, saaden 

säästöä kaupungilta ostettavan vedenkulutuksen vähentyessä. Prosessivesivaihtoehdossa mi-

nimivaatimustason vedenkäsittelyjärjestelmään lisätään kalvosuodatus, jonka jälkeen suo-

datettu vesi voidaan puhdistaa prosessivesilaatuiseksi voimalaitoksen olemassa olevalla ve-

silaitoksella. 

 

Taulukko 10. Vedenkäsittelylaitteiston investointikustannukset 

 Minimitaso Prosessivesi 

Nimike Hinta [€] 

Lauhdesäiliö 

200 000 200 000 

Saostussäiliö 

Lamelliselkeytin 

Patruunasuodattimet 

Hiekkasuodattimet 

Puhdasvesisäiliö 

Suotonauhapuristin 

Putkisto 

Kemikaalisäiliöt + pumput 

Automaatio ja instrumentointi 

Kalvosuodatus (RO / UF) - 

250 000 Varastosäiliö - 

Liitäntä nykyiseen vesilaitokseen - 

Yhteensä 200 000 450 000 

 

 

7.6  Muut kustannukset 

Muihin investointiin liittyviin kustannuksiin on budjetoitu 350 000 €. Muita kustannuksia 

voisivat olla konsulttipalveluiden käyttö, ylimääräiset lisätyöt ja muut välillisesti investoin-

tiin liittyvät kustannukset. 
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7.7  Kustannukset yhteensä 

AFRY:n asiantuntijoiden mukaan vuonna 2020 savukaasupesuri investointikustannukset 

ovat suunnilleen 400 €/kW. Pursiala 2:n savukaasupesurin ollessa noin 18 megawatin tehoi-

nen, AFRY:n mukaan investointikustannus olisi 7 200 000 €, joka on erittäin lähellä tässä 

työssä arvioituja investointikustannuksia. (Patronen et al. 2020, 63.) Toisaalta koronapande-

mian aikaan raaka-aineiden ja erityisesti metallien hinnat ovat nousseet lähelle ennätysluke-

mia, eikä Ukrainan sodan vaikutuksista metallien hintaan ole vielä tiedossa (Trading 

Economics 2022). On kuitenkin hyvin todennäköistä, että hinnat eivät ole laskemassa ennen 

suunniteltua investointivuotta, jonka vuoksi investointikustannusten nousu herkkyystarkas-

telussa on erittäin merkityksellinen. Taulukossa 11 on savukaasupesurin investointikustan-

nukset yhteensä.  

 

Taulukko 11. Savukaasupesurin investointikustannukset yhteensä 

Nimike Hinta [€] 

Maanrakennus 400 000 

Pesurilaitteisto 4 700 000 

Savukaasulaitteisto 900 000 

Kaukolämpöliitäntä 500 000 

Vedenkäsittely 450 000 

Muut  350 000 

Yhteensä 7 300 000 

Yhteensä + 10 % 8 030 000 

 

 

8  Savukaasupesuri-investoinnin kannattavuustarkastelu 

Savukaasupesuri-investoinnille tehdään kannattavuustarkastelu, jonka pohjalta voidaan sel-

vittää investoinnin kannattavuus. Kannattavuustarkastelussa käytetään kolmea eri lämmön-

tarpeen skenaariota, joista kaikkia kahdella ajomallilla. Mikäli savukaasupesuri-investointi 

toteutettaisiin, saataisiin se tuotantokäyttöön aikaisintaan vuonna 2024. Pursiala 2:n kattilan 

arvioitu käyttö aika on vuoteen 2040 saakka, jolloin kannattavuustarkastelussa käytettiin 17 
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vuoden pitoaikaa ja 7,1 % tuottovaatimusta. Kannattavuustarkastelun laskennassa on käy-

tetty sähkön markkinahintana 40 €/MWh. 

 

8.1  Investoinnin nettonykyarvo 

Nettonykyarvo eli NPV on suositeltava laskentamenetelmä selvitettäessä investoinnin kan-

nattavuutta. Nettonykyarvo saadaan, kun investoinnin tuottamat nettokassavirrat diskonta-

taan laskentakorkokannalla nykyhetkeen, ja vähennetään investointikustannukset. Mikäli 

NPV saavuttaa suuremman arvoin kuin nolla, investointi on kannattava. Mitä suurempi net-

tonykyarvo investoinnille saavutetaan sitä kannattavampi, se on toteuttaa. (Järvenpää et al. 

2010, 338.) Nettonykyarvo lasketaan yhtälöllä 22. 

 

NPV = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
+

𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛
− 𝐻𝑛

𝑡=1   (22) 

 

 NPV = nettonykyarvo [€] 

NCFt = nettokassavirta [€] 

i = investoinnin tuottovaatimus [%] 

t = ajan symboli 

n = investoinnin käyttöaika vuosina [a] 

JAn = investoinnin jäännösarvo pitoajan päätyttyä [€] 

H = investoinnin hankintameno [€] 

 

Kuvassa 22 on simulointien energiamäärillä lasketut investoinnin nettonykyarvot. Kuvasta 

nähdään kaikkien ensisijaisesti Pursiala 2:n tuotantoa käyttävien skenaarioiden nettonyky-

arvojen olevan positiivisia, mutta Pursiala 1:n ollessa ensisijainen tuotantolaitos jäävät net-

tonykyarvot negatiivisiksi, jonka perusteella investointi ei ole kannattava, jos Pursiala 2 yk-

sikköä ei muuteta ajojärjestykseen ensimmäiseksi. 
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Kuva 22. Investoinnin nettonykyarvo kaikilla lämmöntarpeen skenaarioilla ja kahdella ajojärjestyksellä 

 

8.2  Investoinnin sisäinen korkokanta 

Investoinnin sisäinen korkokanta IRR ilmaisee investoinnin todellisen tuottoprosentin. Si-

säinen korkokanta kertoo korkokannan, jolla nettonykyarvo saa arvon nolla. Nettonykyar-

von ollessa positiivinen, myös sisäinen korkokanta on tuottovaatimusta suurempi. Kannat-

tavassa investoinnissa sisäinen korkokanta on aina suurempi kuin tuottovaatimus. (Niskanen 

et al. 2007, 303) Investoinnin sisäinen korkokanta lasketaan yhtälöllä 23. 

 

NPV = 0 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
+

𝐽𝐴𝑛

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑛
− 𝐻𝑛

𝑡=1  (23) 

 

 IRR = laskentakorkokanta [%] 

 

Kuvasta 23 voidaan nähdä samankaltaiset havainnot kuin nettonykyarvojen tuloksissa. Ajet-

taessa Pursiala 1 yksikkö ensisijaisena tuotantolaitoksena, investoinnin sisäinen korkokanta 
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on pienempi kuin tuottovaatimuksena ollut 7.1 %. Pursiala 2:n ollessa ensisijainen tuotanto-

laitos, investointi näyttää kannattavalta.  

 

 

Kuva 23. Investoinnin sisäinen korkokanta kaikilla lämmöntarpeen skenaarioilla ja kahdella ajojärjestyksellä 

 

 

8.3  Investoinnin takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuaika eli PBP ilmaisee, missä ajassa investoinnin synnyttämät nettosäästöt 

ovat saavuttaneet investointikustannusten hinnan, eli kuinka nopeasti investointi maksaa it-

sensä takaisin. (Niskanen & Niskanen 2007, 312.) Takaisinmaksu aikaa verrataan investoin-

nille asetettuun pitoaikaan ja takaisinmaksuajan ollessa pitoaikaa lyhyempi, investointi on 

kannattava. Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika lasketaan yhtälöllä 24. 

 

𝑎𝑛,𝑟 ∗ 𝑁𝐶𝐹 = 𝐻   (24) 
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 an,r = jaksollisten maksujen diskonttaustekijä 

n = investoinnin takaisinmaksuaika 

r = laskentakorko 

H = investoinnin hankintameno [€] 

NCF = nettokassavirta [€] 

 

Kuvasta 24 voidaan nähdä samat havainnot kuin nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan 

laskennassa. Investointi on kannattava, vain Pursiala 2:n ollessa ensisijainen tuotantolaitos. 

 

 

Kuva 24. Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika kaikilla lämmöntarpeen skenaarioilla ja kahdella ajojärjestyksellä 
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9  Savukaasupesuri-investoinnin herkkyysanalyysi 

Investoinnille tehtiin herkkyysanalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka savukaasu-

pesurin kannattavuus muuttuu toimintaympäristön muutoksista. Herkkyysanalyysi sisältää 

investoinnin kannalta merkittävimmät säästö- ja kustannustekijät. Säästö- ja kustannusteki-

jöistä tutkitaan sähkön markkinahinnan muutoksen vaikutukset, polttoaineiden hinnan muu-

toksen vaikutukset, polttoaineiden- ja sähkönmarkkinahinnan muutosten yhteisvaikutukset, 

polttoaineiden kosteuden muutoksen vaikutukset, investointikustannusten muutoksen vaiku-

tukset, sekä muiden meneillään olevien hankkeiden vaikutukset. Lisäksi tutkitaan pääoman 

tuottovaatimuksen muutoksen vaikutukset, sekä tarkastelujakson pituuden muutoksen vai-

kutukset. Kaukolämmön tarpeen muutosta ei tutkita erikseen, koska se sisältyy jo lämpimän-

, kylmän-, ja testivuoden skenaariomalleihin. Herkkyysanalyysit tehdään Excel-pohjaisen 

laskentamallin testivuodelle. 

 

9.1  Pääoman tuottovaatimuksen vaikutus 

Kuvasta 25 ja taulukosta 12 voidaan havaita nettonykyarvon jäävän negatiiviseksi 15 % tuot-

tovaatimuksella, mutta positiiviseksi vielä 10 % ja oletuksena olevan 7,1 % tuottovaatimuk-

silla, kuitenkin pidentäen 10 % tuottovaatimuksella takaisinmaksuaikaa kahdella vuodella. 
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Kuva 25. Pääoman tuottovaatimuksen vaikutus testivuoden kumulatiivisiin säästöihin 

 

Taulukko 12. Laskentakoron vaikutus testivuoden nettonykyarvoon ja takaisinmaksuaikaan 

Laskentakorko 

[%]  

NPV  

[k€] 

PBP  

[a] 

7,1 % 3465,6 9,2 

10 % 1606,4 11,2 

15 % -585,7 30,6 

 

 

9.2  Tarkastelujakson pituuden vaikutus 

Investoinnin herkkyyttä tarkastellaan tarkastelujakson pituuden muutoksella, koska Pursiala 

2:n kattila voidaan ottaa pois käytöstä jo ennen vuotta 2040, jolloin investoinnin pitoaika jää 

lyhyemmäksi. Taulukon 13 mukaan jopa 10 vuoden pitoajalla nettonykyarvo on positiivi-

nen, sisäisen korkokannan ollessa 8,5 %. 
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Taulukko 13. Tarkastelujakson pituuden vaikutus testivuoden nettonykyarvoon ja sisäiseen korkokantaan 

Pitoaika  

[a] 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

10 462,5 8,5 % 

15 2749,1 12,7 % 

17 3465,6 13,4 % 

 

 

9.3  Sähkön hinnan vaikutus 

Polttoaineiden hinnanvaihtelun lisäksi merkittävä savukaasupesurin kannattavuuteen vai-

kuttava tekijä on sähkön hinta. Sähkönhinnassa on paljon epävarmuutta, eikä sitä voida en-

nustaa luotettavasti pitkälle ajanjaksolle. Testivuoden skenaariossa sähkön hintana käytetään 

40 €/MWh. Kuvasta 26 ja taulukosta 14 nähdään nettonykyarvon pysyvän positiivisena vielä 

25 % hinnankorotuksessa, mutta 50 % hinnankorotuksessa nettonykyarvo on negatiivinen. 

Suuretkin sähkönhinnan muutokset ovat täysin mahdollisia tulevaisuudessa, jonka vuoksi 

etenkin sähkönhinnan muutoksen vaikutusta pesurin kannattavuuteen, kannattaa tutkia lisää, 

ennen investointiin ryhtymistä. 

 

Kuva 26. Sähkön markkinahinnan vaikutus testivuoden kumulatiivisiin säästöihin 
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Taulukko 14. Sähkön markkinanhinnan vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takaisinmak-

suaikaan 

Sähkönhinnan 

muutos 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP 

[a] 

-50 % 8288,0 21,2 % 5,7 

-25 % 5876,8 17,4 % 7,0 

0 % 3465,6 13,4 % 9,2 

+25 % 1054,3 9,1 % 13,4 

+50 % -1356,9 4,3 % 27,2 

 

 

9.4  Polttoaineiden hinnan vaikutus 

Polttoaineiden hinnan muutokset vaikuttavat suoraan pesurilla säästetyt energian hintaan, 

jonka vuoksi pienetkin hinnanmuutokset merkittäviä investoinnin kannattavuuden kannalta. 

Kuvasta 27 ja taulukosta 15 voidaan nähdä nettonykyarvon olevan negatiivinen, jos poltto-

aineiden hinta laskee 30 %. Toisaalta on melko epätodennäköistä, että polttoaineiden hinnat 

ovat laskemassa pitkiin aikoihin.  

 

Kuva 27. Polttoaineiden hinnan vaikutus testivuoden kumulatiivisiin säästöihin 
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Taulukko 15. Polttoaineiden hinnan vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takaisinmaksu-

aikaan 

Polttoaineiden hinnan 

muutos 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP  

[a] 

-30 % -2669,8 1,2 % - 

-10 % 1420,4 9,8 % 12,5 

0 % 3465,6 13,4 % 9,2 

+10 % 5510,7 16,8 % 7,3 

+30 % 9600,9 23,2 % 5,1 

+50 % 13691,2 29,3 % 4,0 

 

 

9.5  Polttoaineiden ja sähkön hinnan yhteisvaikutus 

Selvitetään myös polttoaineiden, sekä sähkön hinnan muutosten yhteisvaikutus investoinnin 

herkkyyteen. On melko todennäköinen skenaario, että polttoaineiden hinnat nousevat ja säh-

kön hinta nousee tai pysyy samana. Suurimman hyödyn pesurilla saavuttaa, jos sähkön hinta 

laskee ja polttoaineiden hinta nousee, jonka voi nähdä taulukosta 16. Mikäli sähkön hinta 

nousee ja polttoaineiden hinta laskee, pesuri ei ole kannattava. 

 

 

 

Taulukko 16. Sähkön ja polttoaineiden hinnan vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takai-

sinmaksuaikaan 

Sähkön ja polttoaineiden 

hinnan muutos 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP  

[a] 

Sähkö -25 %, Bio +25 % 10989,6 25,3 % 4,7 

Sähkö +25 %, Bio +25 % 6167,1 17,9 % 6,8 

Sähkö +25 %, Bio -25 % -4058,5 -2,6 % - 
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9.6  Polttoaineiden kosteuden vaikutus 

Polttoaineiden kosteus vaikuttaa merkittävästi savukaasupesurista saatavaan lämmöntal-

teenottotehoon. Pursialan voimalaitoksen polttoaineiden keskikosteus vuonna 2021 oli noin 

45 %. Kuvasta 28 ja taulukosta 17 nähdään, että investointi on kannattava kaikilla muilla 

polttoaineen kosteuksilla kuin 30 %. On melko epätodennäköistä, että koko pesurin ajojak-

son ajan polttoaineiden kosteus olisi vain 30 %. Pesurin huipunkäyttötunnit ajoittuvat syk-

sylle, jolloin ajetaan yhdellä voimalaitosyksiköllä vuoden vaihteeseen asti. Syksyllä poltto-

aineet ovat monesti melko kosteita, etenkin jos haketerminaalin rankahaketta ei ole tarvinnut 

ottaa käyttöön, suuria määriä.  

 

 

Kuva 28. Polttoaineiden kosteuden vaikutus testivuoden kumulatiivisiin säästöihin 
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Taulukko 17. Polttoaineiden kosteuden vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takaisinmak-

suaikaan 

Polttoaineiden kosteus 

[%] 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP 

[a] 

30 % -2244,8 2,2 % 74,9 

40 % 1208,0 9,4 % 13,0 

45 % 3465,6 13,4 % 9,2 

50 % 6254,4 18,0 % 6,8 

60 % 13558,4 29,1 % 4,0 

 

 

9.7  Investointikustannusten vaikutus 

Suurissa ja monimutkaisissa investoinneissa lasketut investointikustannukset saattavat ylit-

tyä, jonka vuoksi investointikustannusten nousun vaikutukset täytyy tuntea. Taulukon 18 

mukaan investointi pysyy kannattavana, vaikka kustannukset nousisivat 20 %. 

 

Taulukko 18. Investointikustannusten vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takaisinmak-

suaikaan 

Investointikustannusten 

muutos 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP 

[a] 

-10 % 4195,6 15,4 % 7,9 

0 % 3465,6 13,4 % 9,2 

10 % 2735,6 11,7 % 10,5 

20 % 2005,6 10,3 % 12,0 

 

 

9.8  Muiden meneillään olevien hankkeiden vaikutus 

ESE on mukana useassa projektissa selvittämässä ei polttavaan energiantuotantoon perustu-

via kaukolämmöntuotantomuotoja, kuten hukkalämmön talteenottoa ja geotermistä lämpöä. 

Vuoden 2022 helmikuussa ESE ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopi-

muksen vihreän vedyn ja uusiutuvan metaanin tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnitte-

lusta (ESE 2022).  
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Pursialan voimalaitokselle on myös suunniteltu sähkökattilaa, jolla voitaisiin korvata osa 

öljykäyttöisten huippu- ja varalämpökeskusten tuotannosta häiriötilanteissa ja tehdä tarvit-

taessa kaukolämmön perustuotantoa, sähkön markkinahinnan ollessa matala. Datakeskuksen 

sijoittaminen Mikkelin alueelle ei ole myöskään ole pois suljettua, jolloin mahdollisesti da-

takeskuksen tuottama hukkalämpö voitaisiin hyödyntää kaukolämpöverkossa. Hukkaläm-

mön talteenotto syrjäyttäisi voimalaitoksen tuotantoa, jolloin savukaasupesuri-investoinnin 

kannattavuus laskisi. Taulukon 19 mukaan jo 10 megawatin jatkuva hukkalämmöntalteen-

ottoteho kaukolämpöverkossa laskisi investoinnin nettonykyarvon negatiiviseksi 17 vuoden 

pitoajalla testivuotena. Laskennassa ei kuitenkaan ole huomioitu hukkalämmön ostamisen 

kustannuksia, koska ostettavan lämmön hintaa on hyvin vaikea arvioida etukäteen. Taulukon 

19 laskennassa Pursiala 1:n tuottama kaukolämpöenergia on vain 23,1 GWh ja hukkaläm-

möntalteenoton 96,2 GWh, koska kulutushuippujen energiamäärä tuotetaan ensisijaisesti 

sähkökattilalla. Optimoimalla sähkökattilan ja hukkalämmön käyttöä kaukolämpöakun 

kanssa, savukaasupesuri-investointi on todennäköisesti mahdollista saada laskettua kannat-

tavaksi. Taulukossa 18 esitetään muun tuotannon vaikutukset savukaasupesurin kannatta-

vuuteen. 

 

Taulukko 18. Muun tuotannon vaikutus testivuoden nettonykyarvoon, sisäiseen korkokantaan ja takaisinmaksuaikaan 

Muu tuotanto 

[MW] 

NPV  

[k€] 

IRR  

[%] 

PBP 

[a] 

10 -852,1 5,4 % 22,0 

15 -830,6 5,4 % 21,9 

20 -3436,6 -0,8 % - 

25 -4621,7 -4,5 % - 
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10  Tulosten arviointi 

Työssä selvitettiin savukaasupesuri-investoinnin kannattavuutta Pursialan voimalaitoksella. 

Selvitys oli melko kattava kokonaisuus, teorialähtöisestä savukaasujen koostumuksen sel-

vittämisestä varsinaiseen savukaasupesurin prosessisuunnitteluun asti, sisältäen useita voi-

malaitosvieriluja, joiden tarkoituksena oli selvittää mahdollisia käytännön haasteita savu-

kaasupesurin rakentamisesta olemassa olevalle voimalaitokselle.  

Savukaasupesurin kannattavuutta tutkittiin lämmöntalteenotolla saavutettavien säästöjen nä-

kökulmasta. Laskennan ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin savukaasupesurin potentiaali-

nen lämmöntalteenottoenergia savukaasu- ja palamisilmalaskennan perusteella. Pitkän aika-

välin energiatarkastelu toteutettiin skenaarioiden avulla, joita laadittiin viisi kappaletta. Tes-

tivuoden skenaariossa savukaasupesurilla saavutettava lämmöntalteenotto oli 65,0 GWh, 

joka on hyvin merkittävä säästö polttoaineissa.  

Pesurille laskettiin investointikustannukset, jotka ovat 7 300 000 €. Testivuoden skenaa-

riossa investoinnin nettonykyarvoksi 17 vuoden tarkasteluajalla saatiin 3 465 568 €, jolloin 

investoinnin sisäinen korkokanta on 13,4 % ja takaisinmaksuaika 9,2 vuotta. Vastaavasti 

lämpimän vuoden skenaariolla nettonykyarvoksi saatiin 2 964 047 €, jolloin investoinnin 

sisäinen korkokanta on 12,6 % ja takaisinmaksuaika 9,8 vuotta. Kylmän vuoden skenaariolla 

nettonykyarvo on 4 870 132 €, sisäinen korkokanta 15,8 % ja takaisinmaksuaika 7,8 vuotta. 

Pesurin kannattavuus nousee kaukolämmön tehontarpeen noustessa, mutta toisaalta skenaa-

rioissa käytetty kiinteä sähkönhinta saattaa vääristää hieman todellista ajomallia. Näiden 

skenaarioiden pohjalta voidaan todeta investoinnin olevan todennäköisesti kannattava, mi-

käli Pursiala 2 yksikkö toimii ensisijaisena tuotantolaitoksena ja Pursiala 1 käynnistetään 

rinnalle vasta kaukolämmöntehontarpeen noustessa yli 85 MW.  

Testivuoden skenaariolle suoritettiin herkkyystarkastelu, jossa huomioitiin merkittävimmät 

pesurin kannattavuuteen vaikuttavat säästö- ja kustannustekijät. Herkkyystarkastelun perus-

teella pesuri muuttuu kannattamattomaksi tuottovaatimuksen noustessa 15 %, mutta 10 % 

tuotolla investointi on vielä kannattava. Investoinnin pitoajan herkkyystarkastelussa inves-

tointi pysyi kannattavana, vaikka pitoaika tippuisi 17 vuodesta 10 vuoteen. Investoinnin to-

dettiin olevan melko herkkä sähkön markkinahinnan muutoksille ja pesuri muuttuu 
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kannattamattomaksi sähkön hinnan noustessa 60 €/MWh, polttoaineiden hinnan pysyessä 

samana. Myös polttoaineiden hinnan muutosten vaikutusta tutkittiin herkkyysanalyysissä ja 

todettiin pesurin muuttuvan kannattamattomaksi, mikäli polttoaineiden hinnat laskevat 30 

%, sähkön hinnan pysyessä samana. Myös sähkön ja polttoaineiden hintojen muutoksen yh-

teisvaikutusta tutkittiin ja todettiin pesurin olevan erittäin kannattava, mikäli polttoaineiden 

hinnat nousevat ja sähkön hinta laskee. Toisaalta mikäli polttoaineiden hinnat laskisivat ja 

sähkön hinta nousisi, pesuri ei olisi missään nimessä kannattava. On kuitenkin melko epäto-

dennäköistä, että sähkön hinta nousee samalla kun polttoaineiden hinnat laskevat. Polttoai-

neiden erittäin alhainen kosteus tekee myös pesurista kannattamattoman, mutta sekin on 

melko epätodennäköistä. Todennäköistä on, että pesurin investointikustannukset nousevat 

tässä työssä lasketuista hinnoista, mutta vielä 20 % kustannusten nousulla pesuri on kannat-

tava. 

Mikäli pesuri investoinnin kannattavuuden selvittämistä aiotaan jatkaa, laskentaan voisi ot-

taa mukaan vielä kaukolämpöakun, sähkön tuntihinnan ja mahdollisesti sähkökattilan, jol-

loin skenaarioista saisi tehtyä yksityiskohtaisempia. 
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11  Yhteenveto 

Työssä tutkittiin savukaasupesurin taloudellista kannattavuutta polttoaineiden hankinnasta 

saatavien säästöjen osalta Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitoksella. Pesurin 

prosessiteknisessä mitoituksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa savukaasupesuri suunniteltiin 

Pursiala 2 ja FLK 2 kattiloille. Pesurin suunnitelluksi sijoituspaikaksi valikoitui Pursiala 2:n 

kattilarakennus takaseinän välitön läheisyys. Pesurin rakentamisen yhteydessä täytyy uusia 

myös savupiippu ja savukaasupuhaltimet, sekä rakentaa pesurin lauhdevesienpuhdistuslai-

tos. 

Tutkimuksessa todettiin että, savukaasupesurin lisääminen Pursiala 2 ja FLK 2 kattiloille on 

teknisesti melko hankala, mutta mahdollinen projekti. Myös taloudellisesti investointi näyt-

tää kannattavalta. Herkkyystarkastelun perusteella investointi on melko herkkä sähkön- ja 

polttoaineiden hinnanmuutoksille, mutta suurimmassa osassa tarkasteluista pesuri osoittau-

tui kannattavaksi. 

Työssä todettiin mahdollisen varareservin tarve ajettaessa pelkästään yhdellä voimalaitos-

yksiköllä pitkälle syksyyn ja talveen.  

Taulukossa 19 on esitetty savukaasupesuri-investoinnin keskisimmät tunnusluvut. 

 

Taulukko 19. Savukaasupesurin tunnusluvut 7,1 % pääomantuottovaatimuksella ja 17 vuoden pitoajalla 

Skenaario 

Investointi  

[€] 

NPV  

[€] 

IRR  

[%] 

PBP  

[a] 

Kylmävuosi 

7 300 000 

4 870 132 15,8 7,8 

Testivuosi 3 465 568 13,4 9,2 

Lämminvuosi 2 964 047 12,6 9,8 
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Liite 2. Korkea sähköntuotanto 
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Liite 3. Savukaasupesurin teho, minimi kattilakuorma 

 



 

Liite 3. Savukaasupesurin teho, 50 % kattilakuorma 

 

 



 

Liite 3. Savukaasupesurin teho, 100 % kattilakuorma 

 



 

Liite 3. Esimerkkilaskelma simulointimallin toiminnasta 
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Liite 5. Savukaasupesurilla saavutettavat nettosäästöt 

 

 


