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Diplomityön tavoitteena oli voimakattilan prosessiputkiston määrälaskennan 

kehittäminen. Tiukentunut hintakilpailu näkyy voimakattilamarkkinoilla, joten 

tarjouksien hinnoittelu pitää olla entistä tarkempaa ja ylimääräisiä kustannuksia pitää 

karsia. Projektit voitetaan usein hinnalla tekniikan jäädessä toiselle sijalle.  

Myyntivaiheen hinnoittelussa tarvitaan arvio tulevista putkimääristä. 

Hinnoitteluvaiheessa tarjouksen 3D-malliin ei mallinneta prosessiputkia, vaan 

prosessiputkien määrä pitää arvioida toimituskokonaisuuden mukaan. Jotta putkimääriin 

päästään kiinni, pitää toimituskokonaisuus jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Työssä 

tarkasteltiin menetelmiä, joilla jakaminen voidaan toteuttaa.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään leijukerrospolttotekniikkaa, voimakattiloiden 

pääjärjestelmiä sekä kattilan putkistoa. Lisäksi kerrotaan prosessiputkistojärjestelmistä ja 

erilaisista työnositusmenetelmistä.  

Tutkimustyön tuloksena saadaan ohjeita, kuinka prosessiputkiston 

määrälaskentatyökalua lähdetään kehittämään. Määrälaskentatyökalun kehittäminen 

jätettiin tämän diplomityön ulkopuolelle. Excel-pohjaisen laskentatyökalun kehittäminen 

on seuraava kehitysaskel prosessiputkiston määrälaskennassa. 
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The aim of the thesis was to develop the quantity calculation of the power boiler process 

piping. Intensified price competition is reflected in the power boiler market, so the pricing 

of bids needs to be more precise and additional costs need to be cut. Projects are often 

won at a price when technology is in second place. 

An estimate of future pipe quantity is required for pricing at the sales stage. At the pricing 

stage, process pipes are not modeled for the 3D model, but anyway the meters of process 

pipes must be estimated according to the delivery package. Reaching the pipe quantity, 

the delivery package must be divided into smaller units by systems. 

The theoretical part of the study describes fluidized bed combustion technology, the main 

systems of power boilers and the boiler piping. In addition, process piping systems, work 

breakdown structure and KKS coding system have described. 

As a result of the research work, instructions are provided how to develop a quantity 

estimation tool for process piping. The development of a quantity estimation tool was 

excluded from this thesis. The development of an Excel-based estimation tool is the next 

development step in the quantity estimation of process piping. 
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1 Johdanto 

 

Diplomityö on tehty diplomityöntekijän työnantajalle, ANDRITZ Oy:lle. Työntekijä on 

ollut yrityksen palveluksessa 18 vuotta, joista ensimmäisten 15 vuoden ajan 

vastuualueeseen kuuluivat 3D laitossuunnitteluohjelmiston tuki, kehitys ja ylläpito. 

Viimeisten kolmen vuoden ajan vastuualueena on ollut prosessisuunnittelijan tehtävät 

voimakattilaosastolla. ANDRITZ Oy:n voimakattilaosasto tarjoaa, myy, suunnittelee ja 

toteuttaa kerrosleijukattilalaitoksia maailmanlaajuisesti. Diplomityön aihe tuli 

työnantajan tarjoustoiminnan hinnoittelun kehitystarpeesta, josta osakokonaisuudeksi 

valikoitui prosessiputkiston hinnoittelun tarkentaminen. Prosessiputkistolla on 

merkittävä rooli koko kattilalaitoksen kustannuksissa. Putkiston kustannuksiin 

vaikuttavat monet tekijät kuten putkiston määrä, suunnitteluun ja asennuksiin käytetty 

tuntimäärä sekä materiaalien hinnat. Tarkasteltaessa näitä tekijöitä kokonaiskustannusten 

näkökulmasta, putkiston määrän kasvaminen korreloituu kaikkiin muihin osa-alueisiin 

nousujohteisesti. Putkistosuunnittelutyön ja hinnoittelutyökalujen kehittäminen on ollut 

yrityksessä viime vuosina melko vähäistä, joista johtuen työtapojen ja 

kustannustehokkuuden parantamisen kehitys on hidastunut.  

 

Putkistomäärien arviointi hinnoittelun tueksi on ollut jo pitkään tutkimuksen kohteena 

monessa saman teollisuuden haaran yrityksessä. Johtuen osittain siitä, että monet kaupat 

ratkeavat lopulta hinnan perusteella. Hintakilpailu on kovaa ja projektien 

tarjoushinnoittelun tulisi olla mahdollisimman lähellä toteutusprojektien kustannuksia 

lisättynä halutulla kateprosentilla. Tarjoushinnoittelun tarkkuuden ei tarvitse olla 

eurontarkkaa toteutuneidein kustannusten kanssa. 10 %:n tarkkuudella päästään 

hinnoittelussa jo hyvään tulokseen, ja 5 %:n marginaalin sisässä olevalla hinnoittelulla 

ollaan jo erinomaisessa tuloksessa. Hinnoittelun osumatarkkuuden tärkeys on kasvanut 

nykyisessä epävarmassa markkina- ja toimintaympäristössä osiltaan siksi, että 

materiaalien hinnat ja työvoiman hinta on noussut. Myös materiaalien ja työvoiman 

saatavuudessa voi tapahtua äkillisiäkin heilahteluita ja vaihteluita, jotka vaikuttavat 

tarjouksen hinnoittelun osuvuuteen ja toteutuneen projektin katteeseen.  
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Voimakattilaprojektien hinnoittelu ei ole yksiselitteistä eikä suoraviivaista tekemistä, 

vaan siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Toimitettavat kattilalaitokset eivät ole koskaan 

samanlaisia. Toimituslaajuus vaihtelee projektista toiseen. Kohdemaa ja sen säädökset 

vaikuttavat myös paljon toimituksen kokonaisuuteen. Laitokset ovat yksilöllisiä kooltaan, 

prosessiarvoiltaan ja järjestelmiltään, joten laitteiden, putkistojen ja suunnitteluiden 

standardointi on haastavaa. Näistä tekijöistä johtuen putkiston määrälaskentaa ja sen 

myötä putkistojen tarjoushinnoittelua on ollut haastavaa kehittää ja hinnoittelu onkin 

tehty pitkälti peruutuspeiliin katsoen eli vanhoihin toteutusprojekteihin pohjautuen.  

 

Tämän työn tavoitteena on tutkia yrityksen projektien putkimääriä toteutuneista 

projekteista ja kehittää putkiston määrälaskentaa hinnoittelun tueksi. Työssä etsitään 

kertoimia putkien ja putkiston pituuksien määrittelemiseksi. Arvioituja putkimääriä 

verrataan toteutuneiden projektien putkimääriin. Määrälaskentatyökalun putkimetrien 

tarkkuudeksi on asetettu tavoitteeksi noin 10 %:n osumatarkkuus. 

Voimakattilatoimituksissa on erittäin suuri määrä putkistoa, joten työ täytyi rajata 

pienempään kokonaisuuteen. Tässä työssä tarkastellaan putkimetrejä prosessiputkiston 

näkökulmasta, ja siitä kokonaisuudesta valikoidaan pienempi ja yksilöidympi 

osakokonaisuus, josta työtä lähdetään rakentamaan. Työn tavoite on antaa lähtölaukaus 

voimakattiloiden putkistojen määrälaskennalle, jonka kehitystä jatketaan systemaattisesti 

parantaen tarjouksien hinnoittelua ja parantaen näin yrityksen kilpailukykyä 

voimakattilamarkkinoilla.  

 

Työn alussa käydään läpi diplomityön teoriaosuutta. Alussa kerrotaan voimakattiloiden 

historiasta ja kattiloiden toimintaperiaatteesta yleisesti. Tämän jälkeen paneudutaan 

tarkemmin leijukerrospolttotekniikkaan, voimakattiloiden pääjärjestelmiin ja kattilan 

putkistoon. Voimakattilan putkisto osuudessa otetaan yleinen läpileikkaus putkistoon 

sidoksissa olevista asioita menemättä yksityiskohtiin. Lisäksi luvussa tarkastellaan 

putkiston ja siihen liittyvien komponenttien vaikutusta putkimetreihin ja voimalaitoksen 

kustannuksiin. Näiden aihepiirien lisäksi teoriaosuudessa avataan kattilan 

prosessiputkistojärjestelmiä sekä kattilan järjestelmien jaottelumenetelmiä.  
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Tämän työn tutkimusosuudessa tarkastellaan prosessiputkiston määrälaskennan 

nykytilannetta, haasteita ja mahdollisuuksia. Tämän jälkeen luvussa kuusi kuvataan 

tämän diplomityön kehitystyö. Luvussa seitsemän käydään läpi työn tulokset ja 

viimeisessä luvussa ennen lähdeluetteloa puretaan auki tämän diplomityön 

johtopäätökset. 
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2 Voimakattila ja kattilan putkisto 

 

Höyrykattiloiden kehitys on alkanut useita vuosisatoja sitten.  Nykyään höyrykattiloista 

käytetään termiä voimakattila. Voimakattiloita on erilaisia ja ne voidaan jaotella 

useammalla tavalla. Tässä luvussa kerrotaan kattiloiden historian ja toimintaperiaatteen 

lisäksi leijukerrospolttotekniikkasta, voimakattilan pääjärjestelmistä sekä voimakattilan 

putkistosta. 

 

2.1 Historia ja toimintaperiaate 

 

Lämpövoimakoneiden ja höyrytekniikan kehittyminen voidaan katsoa alkaneeksi 

teollisen vallankumouksen aikaan 1700-luvulla, jolloin rakennettiin ensimmäisiä 

toimivia höyrykoneita, vaikkakin höyrynkäyttö mekaanisen energian tuottamiseen oli jo 

tunnettu pitkään (Huhtinen et al. 2000, 8). Höyryä käytettiin käyttövoiman 

aikaansaamikseksi jo Antiikin Kreikan ajoilta lähtien. Ensimmäiset maininnat höyryn 

käytöstä on noin 200 eKr. Myös kreikkalaisten ja roomalaisten tiedetään käyttäneen 

vedenkuumentimia, joilla oli useita modernien kattiloiden ominaisuuksia. (Vakkilainen 

2010, 1-2). 

 

Ensimmäiset höyrykattilat olivat puoliksi vedellä täytettyjä umpinaisia astioita, joita 

lämmitettiin liekillä astian alta. Nämä 1700- ja 1800-luvuilla kehitetyt höyrykattilat olivat 

siis rakenteeltaan kotitalouksien ruuanvalmistuskattiloiden kaltaisia. 1900-luvun alussa 

tarve höyrykattiloiden paineen nostamiseen sähköntuotannon hyötysuhteen 

parantamiseksi johti vesiputkikattiloiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. (Huhtinen et 

al. 2000, 111). 

 

Kattilaksi kutsutaan höyrynkehittäjää, joka käyttää päälämmönlähteenä palamista. Kattila 

voidaan määritellä yksikköprosessiksi, jossa täyttyvät seuraavat kohdat (Vakkilainen 

2010, 1-1): 
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• lämpövoimakoneen osa 

• työaineena käytetään tavallisesti vettä 

• kehitetty lämpö siirretään työaineeseen 

• lämmitettävä aine ja kiertoaine on erotettu toisistaan 

 

Höyrykattilan toimintaperiaatte on, että kattilaan syötetystä vedestä tuotetaan höyryä. 

Kattilaan syötetty vesi lämmitetään ensin höyrystymislämpötilaan, jonka jälkeen se 

höyrystyy painetta vastaavassa höyrystymislämpötilassa. Lopuksi vesihöyryä tulistetaan 

eli vesihöyry lämmitetään höyrystymislämpötilaa korkeampaan lämpötilaan. Nämä 

toimenpiteet kuluttavat energiaa. Höyrykattiloiden tarvittava energia tuotetaan 

fossiilisilla polttoaineilla, uusiutuvilla polttoaineilla tai jätteillä. Höyrykattilaan 

syötettävä polttoaine tarvitsee palaakseen happea, joten polttoaineen lisäksi kattilaan 

syötetään tarvittava määrä palamisilmaa. Kattilassa palamisilman happi reagoi 

syötettävän polttoaineen kanssa, jonka seurauksena polttoaineeseen sitoutunut 

kemiallinen energia muuttuu savukaasuihin sitoutuneeksi lämpöenergiaksi. Ennen 

savukaasujen johtamista savukaasujen puhdistukseen ja savupiippuun, pyritään 

savukaasuihin sitoutunut lämpö hyödyntämään mahdollisimman tarkkaan jäähdyttämällä 

savukaasuja erilaisilla lämmönvaihtimilla. (Huhtinen et al. 2000, 7).  

 

Kattilat jaetaan vesihöyrypiirin rakenteen mukaan suurvesitilakattiloihin ja 

vesiputkikattiloihin. Suurvesitilakattiloissa vesi höyrystyy tulitorven ja tuliputkien 

ulkopuolella savukaasujen kulkiessa ensin tulitorvessa ja sen jälkeen tuliputkissa. 

Vesiputkikattiloissa taas vesi höyrystyy putkissa. Voimalaitoskattilat ovat 

vesiputkikattiloita, koska vesiputkikattilarakenne sopii paremmin korkeammalle 

paineelle kuin suurvesitilakattilat. Vesiputkikattilat jaetaan vedenkierron mukaan 

läpivirtauskattiloihin, pakkokiertokattiloihin ja luonnonkiertokattiloihin. (Huhtinen et al. 

2000, 111). 

 

Kattilat voidaan jakaa myös polttotavan mukaan. Erilaiset polttoaineet vaativat erilaisia 

polttotekniikoita, jotta polttoaine palaisi mahdollisimman täydellisesti ja saadaan näin 

palamiselle hyvä hyötysuhde. Tämä on johtanut siihen, että on kehitetty erilaisia 

polttolaitteita nestemäisille, kaasumaisille ja kiinteille polttoaineille  niiden 
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palamisominaisuuksien mukaan. Polttotavan mukaan kattilat voidaan jakaa 

leijukerroskattiloihin, arinakattiloihin ja pölypolttokattiloihin. (Huhtinen et al. 2000, 

126). 

 

2.2 Leijukerrospolttotekniikka 

 

Leijukerrospoltto tuli uutena polttomenetelmänä 1970-luvulla. Tekniikka yleistyi 

kuitenkin nopeasti, sillä polttotapa mahdollistaa hyvällä hyötysuhteella eri polttoaineiden 

polton samassa kattilassa, myös huonolaatuisen. Siinä polttoaine sekoitetaan kuumaan 

petiin. Tällä tekniikalla saavutetaan nopeampi palaminen ja vähäisemmät päästöt 

tulipesän alhaisen lämpötilan vuoksi. Leijukerroskattilan petimateriaalina käytetään 

hiekkaa. Leijukerroskattilat jaetaan petimateriaalin käyttäytymisen perusteella edelleen 

kuplapeti- eli kerrosleijukattiloihin ja kiertopeti- eli kiertoleijukattiloihin. 

Kuplapetikattilassa petimateriaali pysyy tulipesän pohjalla, kun taas kiertopetikattilassa 

se kulkeutuu pois tulipesästä. Kiertopetikattilan tulipesästä kulkeutunut hiekka erotetaan 

savukaasuista syklonilla ja palautetaan takaisin tulipesään. Leijukerrospolttotekniikan 

käyttö jakaantuu pääpiirteisesti niin, että alle 100 MW:n kattiloissa käytetään 

kuplapetitekniikkaa ja sitä suuremmissa yksiköissä aina 300 MW:iin asti käytetään 

kiertopetitekniikkaa. Leijukerrospolttotekniikkaa käytetään erityisesti poltettaessa 

biopolttoaineita ja kun vaaditaan alhaisia typenoksidi- tai rikkipäästöjä.  

Typenoksidipäästöt jäävät pieniksi, koska tekniikassa käytetään alhaista 

palamislämpötilaa. SO2–päästöjen vähentäminen käy helposti ja edullisesti lisäämällä 

kalkkia suoraan tulipesään. Kalkki reagoi rikin kanssa vähentäen päästöjä. (Vakkilainen 

2010, 1-3). 

 

Leijukerrostekniikassa polttoaine poltetaan leijutettavan hiekan seassa. Kattilan pohjalle 

puhalletaan ilmaa altapäin, näin saadaan hiekka leijumaan tulipesän pohjalla. 

Kerrosleijukattilan pohjalle muodostuu 0,4–0,8 metriä paksu kerros leijuvasta hiekasta, 

jonka pinta on selkeästi havaittavissa. Ennen pääpolttoaineen syöttöä peti on 

lämmitettävä 500 –600 °C lämpötilatasolle, näin varmistetaan pääpolttoaineen turvallinen 

syttyminen. Tämä alkulämmitys toteutetaan pedin päälle sijoitetuilla öljy- tai 

kaasulämmitteisillä starttipolttimilla. Normaaliajossa pedin lämpötila pidetään 750– 
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850°C välillä. Lämpötilan pitää olla tuhkan pehmenemispisteen alapuolella, ettei 

polttoaineen tuhka sula eikä edes pehmene. Mikäli lämpötila ylitetään petihiekka 

sintraantuisi tuhkan vaikutuksesta ja tämä voi johtaa kattilan alasajoon.  (Huhtinen et al. 

2000, 157-158). 

 

Kerrosleijutekniikka soveltuu erityisen hyvin kosteiden polttoaineiden käyttöön. 

Tulipesään syötettävä kostea polttoaine kuivuu hautautuessaan kuumaan hiekkaan 

syttyen lopulta palamaan. Polttoaineen laatuheilahtelut tasaantuvat tehokkaasti tällä 

polttotekniikalla polttotilan suuren lämpökapasiteetin ansiosta. Palamistila muodostuu 

muurauksista, petihiekkakerroksesta ja leijusuutinarinasta. Kiinteän polttoaineen syöttö 

tapahtuu yhtä tai useampaa pudotusputkea pitkin pedin päälle. Suuremmat partikkelit 

kulkeutuvat petiin, jossa ne kuivuvat ja kaasuuntuvat. Kun taas pienet partikkelit palavat 

nopeasti leijukerroksen yläpuolella. Tulipesän alaosan muuraukset suojaavat seinäputkia 

eroosiolta sekä edesauttavat kostean polttoaineen palamista korkean lämpötilan 

vyöhykkeessä. Leijukerrokseen kertyy karkeaa materiaalia, joka poistetaan määrätyin 

aikavälein pohjatuhkasuppiloiden kautta vesijäähdytetyille pohjatuhkaruuveille. 

Lentotuhka poistetaan savukaasuista yleensä joko letkusuotimella tai sähkösuotimella. 

Suodattimen lisäksi lentotuhkaa kerätään myös savukaasukanavan vedoista. Kerätty 

lentotuhka kuljetetaan yleensä pneumaattisesti lentotuhkasiiloon. (Huhtinen et al. 2013, 

36-37). 

 

Leijukerrospoltto tarvitsee seuraavat tekijät onnistuakseen (Huhtinen et al. 2013, 37):  

• Leijutusilman jakautuminen on tasaista. 

• Polttoaineen laatu ja syöttö on tasaista.  

• Pedin lämpötila on pidettävä oikealla tasolla, jottei tuhka pääse sulamaan.  

• Palamisnopeuden tulee olla riittävän suuri.  

• Polttoaineen jauhautuminen ja sekoittuminen on tehokasta. 

• Lähes kaiken tuhkan tulee poistua lentotuhkana.  

• Petimateriaalin raekoko on pidettävä leijutukseen sopivana. 

• Pedin korkeus on oikea. 

• Polttoaineen ja ilman suhde on oikea.  
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Kuplapetikattilan periaate on esitetty kuvassa 1. Sivuleikkauksesta nähdään hyvin 

kuplapetikattilan pääkomponentit ja niiden sijoittuminen kattilaan ja sen ympärille. 

Normaalisti kuplapetikattilan tulistimet roikkuvat tulipesän yläosassa jatkuen takavetoon. 

Takavedoksi kutsutaan kattilan osaa, jossa savukaasut lähtevät virtaamaan alaspäin. 

Toisessa takavedossa sijaitsevat syöttöveden esilämmittimet eli ekonomaiserit sekä ilman 

esilämmittimet. Esilämmittien läpi virranneet ja siten jäähtyneet savukaasut johdetaan 

savukaasujen puhdistukseen joko pussi- tai sähkösuotimelle riippuen suodatustavasta. 

Petimateriaalina käytetään hiekkaa, jonka partikkelikoko on 0,5–2 mm. Optimoitu 

leijutusnopeus on 0,7–2 m/s. (Vakkilainen 2017, 217-218). 

 

 

Kuva 1. BFB-kattilan periaatekuva (ANDRITZ 2021(a), 16). 

 

2.3 Pääjärjestelmät  

 

Höyryntuotantoprosessi jaetaan pienempiin alaprosesseihin käytettävän median mukaan. 

Useimmiten jako alaprosesseihin tapahtuu putkisto- ja instrumenttikaavioihin (P&ID) 
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perustuen. Tyypillisesti pääprosessit Vakkilaisen (2017, 73) mukaan jaetaan viiteen 

pääjärjestelmään. Pääjärjestelmät ovat vesi-höyry-, ilma-, savukaasu-, tuhka- ja 

polttoainejärjestelmät. 

 

2.3.1 Vesi-höyryjärjestelmä 

 

Vesi-höyryjärjestelmän tarkoitus on tuottaa kattilan tarvitsema määrä tulistettua höyryä 

määritellyillä paine- ja lämpötilatasoilla. Lisäksi vesi-höyrykierron tehtävä on varastoida 

kylläistä vettä lieriössä sekä syöttää kattilaan syöttövettä kattilapiirin tarvitsema määrä. 

(Huhtinen et al. 2013, 38).  

 

Syöttövesisysteemi on osa vesi-höyryjärjestelmää. Syöttövesisysteemi koostuu 

syöttävesisäiliöstä, syöttövesipumpuista ja syöttövesiputkistosta. ANDRITZin (2021(b), 

2.3.2) mukaan syöttövesijärjestelmä loppuu syöttöveden säätöventtiilin, josta alkaa 

varsinainen vesi-höyryjärjestelmä. Kattilan syöttövesi varastoidaan syöttövesisäiliöön, 

jonne kerätään laitoksen päälauhde, lisävesi sekä muut lauhteet. Syöttövesisäiliön 

tarkoitus on esilämmittää syöttövesi, sekä poistaa veteen liuenneet kaasut (pääosin happi) 

ennen kuin vesi pumpataan kattilaan. Syöttövesisäiliössä säädetään myös syöttöveden pH 

toivotulle tasolle kemikaaliannostelun avulla. Syöttövesipumppujen avulla nostetaan 

kattilaan syötettävän veden paine tarvittavalle tasolle. Syöttöveden virtausta kattilaan 

säädetään lieriön pinnan korkeuden mukaan. Korkeapaineista syöttövettä käytetään myös 

kattilan höyryn lämpötilan eli tulistuslämpötilan säätöön ruiskuttamalla syöttövettä 

tulistetun höyryn joukkoon.  

 

Kattilan vesi-höyryjärjestelmässä hyödynnetään kolmessa eri vaiheessa savukaasujen 

lämpöä. Syöttövesipumpuilla korkeapaineistettu syöttövesi lämmitetään ekonomaiserissa 

ennen lieriöön syöttöä. Lieriöstä kylläinen vesi johdetaan laskuputkia pitkin 

höyrystinpinnoille, joissa osa vedestä höyrystyy. Lieriössä kylläinen höyry erotetaan 

vedestä ja johdetaan tulistettavaksi tulistimille. Tulistimilta höyry johdetaan 

päähöyryventtiilin kautta turbiinille. Kattilavesi kiertää kattilan höyrystinputkistossa 

luonnonkierron avulla. Veden ja höyryn virtaus perustuu luonnonkierrossa kylläisen 

veden ja vesi-höyryseoksen väliseen tiheyseroon. Jotta luonnonkiertokattilan vesi-
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höyryseos kiertää hyvin lieriön ja höyrystimen välillä, tulee kattilan olla korkea ja 

höyrystinputkien painehäviön mahdollisimman pieni. (Huhtinen et al. 2013, 38-40). 

 

Huhtisen (2013, 40) mukaan kattilan vesi-höyryjärjestelmään kuuluvat myös 

nuohousjärjestelmä sekä ilmaus- ja vesitysjärjestelmä. Nuohousjärjestelmän tehtävänä on 

puhdistaa tulistimien, konvektiohöyrystimen, ekonomaisereiden ja ilman 

esilämmittimien pintoja höyryllä. Ilmaus- ja vesitysjärjestelmä koostuu ilmauksista ja 

tyhjennyksistä, jatkuvasta ulospuhalluksesta ja kattilan säilönnästä. Kattilan vesikiertoon 

kertyy suoloja ja epäpuhtauksia syöttöveden mukana huonontaen vedenlaatua. Ongelman 

välttämiseksi jatkuvassa ulospuhalluksessa epäpuhdasta vettä puhalletaan lieriöstä 

ulospuhallussäiliöön. Tyypillisesti ulospuhalluksen määrä on noin 1–2 % höyryn 

tuotannosta. Kattilassa kiertävän veden laatua valvotaan automaattisesti jatkuvatoimisilla 

vesinäytekeskuksilla. Tärkein mittari on sähkönjohtokyky, joka kuvaa veden 

suolapitoisuutta. Kuvassa 2 on nimetty kuplapetikattilan vesi-höyryjärjestelmän 

päälaitteita.  
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Kuva 2. BFB-kattilan vesi-höyryjärjestelmä (ANDRITZ). 

 

2.3.2 Ilma- ja savukaasujärjestelmä 

 

Ilma- ja savukaasujärjelmä käsittää primääri- ja sekundääri-ilmajärjestelmät sekä 

savukaasu- ja kiertokaasujärjestelmät. Kuvassa 3 on esitetty näiden järjestelmien 

pääkomponentit. Ilmajärjestelmän tarkoitus on optimoida palamisen päästöt ja polton 

tehokkuus kuorman mukaan. Tähän päästään, kun oikea määrä palamisilmaa syötetään ja 
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jaetaan tulipesän eri tasoille. Savukaasujärjestelmän tehtävänä on poistaa kattilasta 

tulipesässä syntyvät savukaasut. (Huhtinen et al. 2013, 40-43). 

 

Primääri-ilmaa käytetään pedin leijutukseen. Primääri-ilma otetaan kattilahuoneen 

yläosasta tai/ja ulkoa ja se johdetaan primääri-ilmapuhaltimen tuottamalla paine-erolla 

virtausmittauksen ja ilman esilämmittimien läpi arinan alle. Sieltä ilma jakautuu tasaisesti 

arinaan hitsattujen ilmasuuttimien kautta tulipesään. Riittävä painehäviö ilmasuuttimissa 

verrattuna leijukerroksen painehäviöön takaa leijutuskaasun leviämisen hyvin ja tasaisesti 

koko palamisvyöhykkeen leveydeltä. (ANDRITZ 2021(b), 2.3.3). 

 

Sekundääri-ilmaa käytetään moneen tarkoitukseen. Samoin kuin primääri-ilma 

sekundääri-ilma otetaan kattilahuoneen yläosasta tai/ja ulkoa. Ilma johdetaan kanavistoja 

pitkin kuhunkin kulutuskohteeseen sekundääripuhaltimen tuottamalla paineella läpi 

ilmavirtausmittauksen ja ilman esilämmittimen. Polttoaineen lopullinen palaminen sekä 

savukaasujen happipitoisuuden kontrollointi tapahtuu tulipesään syötetyn sekundääri-

ilman avulla. Tämän vuoksi palamisilmaa syötetäänkin tulipesään seinämille sijoitettujen 

suuttimien kautta eri tasoille. Yleensä palamisilma jaetaan vähintään kahdelle tasolle, ala- 

ja yläsekundääri. Lisäksi kattilan yläosaan syötettävää tertiääri-ilmaa käytetään 

palamisen optimointiin. Ilmanjaolla on merkittävä vaikutus poltonlaatuun. Lisäksi 

tehokkaalla ilman vaiheistuksella saadaan alennettua NOx-päästöjä. Sekundääri-ilmaa 

käytetään palamisilman lisäksi startti- ja kuormapolttimien palamis- ja jäähdytysilmana 

sekä kantoilmana, jolla jäähdytetään polttoaineen syöttötorvia sekä heitetään polttoaine 

petiin. (Huhtinen et al. 2013, 42). 

 

Savukaasujärjestelmä sisältää kattilan jälkeiset savukaasukanavat aina piippuun saakka, 

sekä savukaasujen puhdistusratkaisut ja savukaasupuhaltimen. Savukaasupuhaltimen 

jälkeen osa savukaasuista kierrätetään ja sekoitetaan primääri-ilmaan pedin lämpötilan 

säätämistä varten. Savukaasujen kierrättämiseen käytetään erillistä kiertoilmapuhallinta, 

joka imee osan savukaasuista savukaasukanavasta ja puhaltaa ne primääri-ilmakanavaan. 

Tätä kutsutaan kiertokaasujärjestelmäksi. Järjestelmän toimintaperiaatteena on säätää 

pedin happipitoisuutta, joka vaikuttaa pedin lämpötilaan. Kiertokaasu alentaa 

leijutuskaasun happipitoisuutta, jolloin palamisessa vapautuva lämpömäärä pienenee 
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alentaen pedin lämpötilaa. Pedin leijutusnopeus pysyy kuitenkin käytännössä 

muuttumattomana. (ANDRITZ 2021(b), 2.3.3). 

 

Jorosen mukaan (2007, 44-45) savukaasujärjestelmän tehtävä on savukaasujen 

poistaminen kattilasta ja niiden puhdistaminen kiintoaineesta sekä typen ja rikin 

oksideista säännösten ja ympäristölupien edellyttämälle tasolle. Savukaasut imetään 

tulipesästä savukaasupuhaltimella ja poistetaan savukaasupuhdistuksen (yleensä pussi- 

tai letkusuodin) jälkeen savupiipun kautta ympäristöön. Savupiippu auttaa 

savukaasupuhaltimen toimintaa piipussa syntyvän vedon avulla ja levittää savukaasut 

laajalle alueelle laimentaen päästöt laitoksen välittömässä läheisyydessä riittävän 

alhaiselle tasolle. Savukaasujen sisältämä lämpö hyödynnetään tulistimissa sekä veden- 

ja ilmanesilämmitimissä (ANDRITZ 2021(b), 4.6.1). 

 

 

Kuva 3. BFB-kattilan ilma- ja savukaasujärjestelmä (ANDRITZ). 
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2.3.3 Tuhkajärjestelmä 

 

Tuhkajärjestelmän tehtävänä on poistaa ja kuljettaa palamaton aines kattilasta. 

Järjestelmään kuuluvat pohjatuhka- ja lentotuhkajärjestelmät. Poltettaessa biomassaa 

kaikki poltettava materiaali ei muutu savukaasuksi. Palamattomasta polttoaineen osasta 

muodostuu tuhkaa, joka pitää poistaa kattilasta erilaisin menetelmin. Kuvassa 4 on 

esitetty tuhkajärjestelmän laitteita. (Vakkilainen 2017, 74). 

 

Pohjatuhkajärjestelmällä poistetaan kattilan tulipesästä petiin kertynyt karkea materiaali. 

Pohjatuhka sisältää petihiekkaa, tuhkaa ja polttoaineesta riippuen polttoaineen 

epäpuhtauksia, kuten kiviä, karkeaa hiekkaa, ruuveja, nauloja ja muuta metalliromua. 

Pohjatuhkaa poistetaan säännöllisesti, jotta palaminen pysyy hyvänä, peti kunnossa ja 

pedin alkalipitoisuus ei pääse nousemaan. Pedin karkeus ja korkea alkalipitoisuus lisää 

sintraantumista ja huonontaa leijutusta. Huono leijutus taas heikentää palamisen laatua ja 

lisää savukaasupäästöjä. Pohjatuhka ja karkea materiaali poistetaan kattilan pedistä 

kuivamenetelmällä. Pohjatuhka valuu kattilan pohjan suppiloiden kautta 

vesijäähdytetyille pohjatuhkaruuveille ja niistä kuljettimelle. Pohjatuhka siivilöidään ja 

siivilöity materiaali palautetaan takaisin tulipesään paineilmakuljettimella. Pohjatuhkan 

kierrätyksellä saadaan vähennettyä uuden hiekan kulutusta. Karkeampi pohjatuhka 

johdetaan pohjatuhkakonttiin. (ANDRITZ 2021(b), 4.9.1). 

 

Jalovaaran (2003, 36) mukaan valtaosa tuhkasta poistuu kattilasta lentotuhkana. 

Lentotuhkaa kerätään kattilan 2. ja 3. vetojen tuhkasuppiloista sekä savukaasusuotimelta. 

Savukaasua suodatetaan yleensä pussi- tai sähkösuotimilla, jossa erottuu suurinosa 

kattilan lentotuhkasta. Tuhkasuppiloista lentotuhka kuljetetaan ruuvikuljettimilla 

pneumalähettimille, joilta lentotuhka lähetetään jaksottaisesti paineilman avulla 

lehtotuhkasiiloon. Lentotuhka puretaan siilosta joko kuiva- tai märkäpurkumenetelmällä 

rekan kuljetettavaksi loppusijoitukseen. (ANDRITZ 2021(b), 4.10.1). 
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Kuva 4. BFB-kattilan tuhkajärjestelmä (ANDRITZ). 

 

2.3.4 Polttoainejärjestelmä 

 

Palaminen vaatii polttoainetta. Jorosen (2007, 44) mukaan polttoainejärjestelmät ovatkin 

yleensä yksi suurimmista erillisjärjestelmistä kiinteän polttoaineen kattilalaitoksissa. 

Kiinteän polttoaineen erillisjärjestelmä koostuu kuljetus- ja esikäsittelyjärjestelmistä, 

jotka käsittävät seuraavat osa-alueet:  

• vastaanottoasema 

• polttoaineen seulonta 

• karkean jakeen murskaus 

• kola-, hihna- ja ruuvikuljettimet 

• polttoaine- ja varastosiilot 

• purkaimet 

• sulkusyöttimet 

 

Kiinteän polttoaineen syöttöjärjestelmällä taataan kiinteän polttoaineen syöttö tulipesään 

turvallisesti. Vakaa ja oikein säädetty polttoainevirta on avainelementti kuplapetikattilan 
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onnistuneelle palamiselle. Siksi polttoaineen syöttö varmennetaankin usein kahdella 

rinnakkaisella järjestelmällä, jolla varmistetaan myös kattilan hyvä käytettävyys. 

Kuvassa 5 on esitetty kattilan polttoaineensyöttöjärjestelmän pääkomponentit. 

(ANDRITZ 2021(b), 2.3.3).  

 

Polttoainekentältä kiinteä polttoaine kuljetetaan kuljettimilla kattilan päiväsiiloihin, joilla 

varmistetaan jatkuva ja tasainen polttoaineen syöttö tulipesään. Kattilasiilolta polttoaine 

puretaan kuljettimelle pohjassa olevalla ruuvipurkaimella. Kuljettimelta polttoaine siirtyy 

sulkusyöttimelle ja sieltä polttoainetorven kautta tulipesään. Sulkusyötin asennetaan 

tulipesän ja kuljettimen väliin myös siksi, että se eristää polttoaineen syöttöketjun 

tulipesän kuumilta savukaasuilta estäen mahdollisen takatulen. Polttoaine syötetään 

tulipesään useista syöttöpisteistä, jotta varmistetaan polttoaineeen tasainen jakautuminen 

petiin.  (Vakkilainen 2017, 218-219). 
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Kuva 5. BFB-kattilan polttoaineensyöttöjärjestelmä (ANDRITZ). 

 

2.3.5 Tukijärjestelmät 

 

Kattilalaitos tarvitsee pääjärjestelmien lisäksi useita tukijärjestelmiä toimiakseen. 

Kuvaan 6 on nimetty BFB-kattilan tukijärjestelmien laitteita. Yksi näistä 

tukijärjestelmistä on jäähdytysvesijärjestelmä. Voimalaitosprosessissa on useita kohteita, 

jotka vaativat jäähdytystä. Näistä syntyvä ylilämpö on kuljetettava prosessista 

ympäristöön tai otettava talteen. Esimerkkinä mainittakoon kattilalaitoksen 

jäähdytettävistä laitteista turbiinin lauhdutin, ulospuhallussäiliö, paineilmalaitteet, 

biokattilan tuhkaruuvit ja näytejäähdyttimet. Näitä laitteita jäähdytetään suljetussa 

jäähdytysvesipiirissä kiertävällä vedellä. Lämpö siirretään levylämmönsiirtimillä 



25 
 

suljetusta jäähdytysvesipiiristä lämpöä vastaanottavaan sivuvesipiirin veteen, josta se 

pyritään ottamaan hyötykäyttöön. (Huhtinen et al. 2013, 45). 

 

Kattilan ylösajoon tarvitaan pääpolttoaineen lisäksi polttimia. Poltinjärjestelmään 

kuuluvat starttipolttimet, mahdolliset kuormapolttimet sekä venttiiliryhmät polttimille. 

Polttimien polttoaineena käytetään kattilalaitoskohtaisesti öljyä tai kaasua. 

Kuplapetikattilan lämmitys aloitetaan petiin suunnatuilla starttipolttimilla. Lämmitystä 

jatketaan kunnes peti saavuttaa lämpötilan, jossa saadaan alkaa syöttää kiinteää 

polttoainetta kattilaan. Vakkilaisen (2017, 219) mukaan kiinteän polttoaineen syöttöluvan 

asetusarvo on 400–600 °C. Kuormapolttimet eivät ole kattilan ajon kannalta 

välttämättömät, mutta usein BFB-kattilat varustetaan yhdellä tai useammalla 

kuormapolttimella. Kuormapolttimilla avustetaan ylläpitämään kattilan teho kiinteän 

polttoaineen häiriötilanteissa sekä tuetaan polttoa tarvittaessa. Tilapäisesti kattilaa 

voidaan operoida myös pelkällä apupolttoaineella. (ANDRITZ 2021(b), 4.20.1). 

 

Kuplapetikattilan petimateriaalina käytetän hiekkaa. Pedin korkeutta seurataan jatkuvasti 

ja sen tulee säilyä raja-arvoissaan. Koska petihiekkaa poistuu säännöllisesti pohjatuhkan 

mukana, on hiekkaa myös lisättävä kattilaan säännöllisesti. Tähän tehtävään tarvitaan 

hiekkasiilo sekä hiekan siirtämiseen tarvittavat kuljetinlaitteet. Petimateriaalin 

kulutukseen vaikuttavat petimateriaalin ominaisuudet, kiinteän polttoaineen laatu, 

operointiolosuhteet sekä kattilan kuorma. (ANDRITZ 2021(b), 4.8.1).  

 

Tiukentuneet ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen, että voimalaitoksille asetetaan 

tiukat päästörajat, jotka pitää alittaa saadakseen käyttää laitosta. Rajoihin päästäkseen 

kattilalaitoksiin on yleensä asennettava savukaasun puhdistusjärjestelmiä. 

Kerrosleijukattiloissa rikinpoisto tehdään yleensä kuivalla rikinpoistomenetelmällä, joko 

syöttämällä kalkkia tulipesään tai kalkki-injektiolla savukaasukanavaan. Kalkin syöttö 

savukaasukanavaan on taloudellisesti kilpailukykyinen pienissä kattiloissa ja suhteellisen 

yksinkertainen ja helppo käyttää. Typenoksidien eli NOx-päästöjen vähentämiseksi 

käytetään primäärisiä ja sekundäärisiä menetelmiä. Polttotekniikkaan perustuvia NOx-

päästöjen vähennysmenetelmiä kutsutaan primäärisiksi. Nämä tekniikat perustuvat 

palamisilman vaiheistettuun syöttämiseen. Sekundäärimenetelmät taas perustuvat 



26 
 

prosessiin ruiskutetun ammoniakin tai urean reagointiin typenoksidien kanssa. SCR-

menetelmässä ammoniakki tai urea ruiskutetaan savukaasuihin, jonka jälkeen savukaasut 

pelkistyvät savukaasukanavassa olevassa reaktorissa, joka on koottu 

katalyyttielementeistä. Tehokkaan reaktion aikaansaamiseksi katalyytti tarvitsee 300– 

400 °C lämpötilan. SNCR-menetelmässä ammoniakki ruiskutetaan suoraan tulipesään, 

tällöin reaktiot tapahtuvat huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa. Hiukkasten 

poistoon savukaasuista on käytössä monia erilaisia menetelmiä. Voimalaitoskattiloissa 

pölynerotukseen käytetään useimmiten sähkö- tai kuitusuodinta. Sähkösuodattimessa 

hiukkaset varautuvat sähköisesti, jonka jälkeen ne poistetaan savukaasuvirrasta 

voimakkaassa sähkökentässä. Kuitusuodattimessa johdetaan savukaasut suodatinkankaan 

läpi. Pöly kertyy kankaalle, josta se poistetaan joko ravistamalla, paine-ilmapulsseilla tai 

ultraäänellä. Kattiloilla yleisimmin käytetty kuitusuodatintyyppi on ns. letkusuodin. 

(Joronen et al. 2007, 45-49). 
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Kuva 6. BFB-kattilan tukijärjestelmät (ANDRITZ). 

 

2.4 Kattilan putkisto 

 

Smithin (2007, 50) mukaan putkijärjestelmä on prosessiteollisuuslaitoksen yksi 

tärkeimmistä pääkomponenteista, jolla yhdistetään laitoksen pää-, apu- ja prosessilaitteet 

toisiinsa. Putkijärjestelmä koostuu erilaisista putkistokomponenteista, joita ovat putket, 

putkivarusteet, venttiilit, pultit ja tiivisteet sekä putkiston erikoiskomponentit kuten 

lauhteenpoistimet, instrumentit ja kannakkeet. 

 

Sorsan (2015, 1) mukaan teollisuusputkistoissa ei tapahdu varsinaisia prosessitoimintoja, 

vaan ne siirtävät prosesseissa tarvittavia aineita kohteesta toiseen. Putkistoja ajatellaan 



28 
 

siksi helposti vain prosessilaitoksen tuotantokoneiston välttämättömyydeksi. Tämä johtaa 

siihen, ettei projektin putkisto-osuudelle (suunnittelu, materiaalinhankinta ja asennus) 

osata antaa sellaista arvoa, mitä niiden suhteellinen osuus teollisuusprojektien 

toteuttamisessa edellyttäisi.  

 

Putkiston suunnittelu ja toteutus tehdään putkistosuunnittelunormeja noudattaen. 

Tärkeimmät putkistosuunnittelunormit ovat EN ja ASME, jotka valikoituvat projektin ja 

kohdemaan mukaan. Putkiston suunnittelu ja valmistus standardin EN 13480 mukaisesti 

antaa vaatimustenmukaisuusolettaman. Muita  putkistosuunnittelunormeja käytettäessä 

on vaatimustenmukaisuus osoitettava PEDin (painelaitedirektiivi) olennaisten 

turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Amerikkalaisia putkistosuunnittelunormeja ASME 

B31.1 Power Piping ja ASME B31.3 Process Piping käytetään paljon myös 

Yhdysvaltojen ulkopuolella etenkin kaukoidässä. ASME B31.1:n mitoitusperiaatteet 

poikkeavat EN-standardeista siten, että ASME ei tunne erillisiä varmuus- eikä 

lujuuskertoimia, vaan ne perustuvat suoraan sallittuihin jännitysarvoihin. Tämä aiheuttaa 

sen, että ASME putkistoissa käytetään selvästi suurempia seinämänpaksuuksia kuin EN-

standardissa.  (Sorsa 2015, 5-6). 

 

Putkiston osuus teollisuuslaitoksen kokonaisinvestoinnista Sorsan (2015, 7) mukaan on 

noin 5–15 %. Voimalaitoksissa putkiston osuus on karkeasti noin 10 %. Putkiston 

investointikustannukset voidaan jakaa seuraavasti: 

• suunnittelu 10-15 % 

• materiaalit 35-40 % 

• esivalmistelu 15 % 

• asennus 40 % 

 

Prosentuaaliset osuudet voivat vaihdella huomattavasti eri projektien välillä. Vaihtelua 

aiheuttavat muun muassa vaikeat asennusolosuhteet, materiaalihintojen ja -määrien 

muutokset, suunnittelun taso ja laatu sekä se, että onko kyseessä uusinvestointi vai vanhan 

laitoksen muutostyö. Putkiston kustannukset määräytyvät pääosin prosessi- ja 

laitesijoitussuunnittelun aikana, jolloin selviää alustavasti tarvittavien putkilinjojen 

pituudet ja nimelliskoot. Varsinainen putkistosuunnittelu ja asennus työmaalla ovat 
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kustannusmielessä vain tosiasioiden tunnustamista ja toteuttamista. Putkiston 

investointikulut ovat vain osakokonaisuutta. Putkistosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia 

laskettaessa tulee ottaa huomioon myös käyttö- ja kunnossapitokulut. Näiden asioiden 

pohtiminen tulisi sisällyttää mukaan putkistosuunnitteluun. (Sorsa 2015, 7). 

 

2.4.1 Putkiston mitoitus   

 

Putkiston tehtävänä prosessissa on materiaalin siirto. Tarkoituksenmukainen putkisto on 

teknisesti toimiva ja taloudellisesti optimaalinen. Virtauslaskelmat ovat osa 

putkistosuunnittelua. Ne jakautuvat yleensä alustaviin laskelmiin ja putkien 

sijoitussuunnittelun yhteydessä tehtäviin lopullisiin laskelmiin. Alustava mitoitus 

voidaan tehdä määräämällä virtausnopeus esimerkiksi käsikirjojen antamien ohjearvojen 

mukaan. Vähämerkityksisillä kohteilla tämä saattaa olla riittävä mitoitusperuste. 

Lopullisessa mitoituksessa lasketaan virtauksen painehäviö. Tällöin voidaan tarkistaa, 

onko häviö prosessin kannalta hyväksyttävissä, ja voidaanko laitteet, esimerkiksi pumput, 

mitoittaa. Joissain tapauksissa saattaa virtaushäviöstä aiheutuva paine olla ratkaiseva 

tekijä putkiston ja laitteiden lujuusteknisessä mitoituksessa. Usein laitosten 

pääputkistojen mitoituksessa haetaan taloudellista optimia, jolloin vertailtavana ovat 

putkiston investointi- ja käyttökustannukset. (Suonio et al. 2015, 1). 

 

Todellisessa virtauksessa syntyy aina häviöitä, jotka muuttuvat lämmöksi. 

Putkivirtauksessa häviöt näkyvät paineen laskuna virtaussuunnassa sekä nesteen 

lämpenemisenä. Putkivirtauksessa on kaksi päätyyppiä, laminaarinen virtaus ja 

turbulenttinen virtaus. Laminaarisessa virtauksessa neste virtaa virtaviivojen suuntaisesti, 

kun taas turbulenttisessa virtauksessa neste etenee pyörteisesti. Virtauslaji vaikuttaa 

putkiston virtausvastuksiin. Putkivirtauksessa syntyy kahdenlaisia häviöitä, kitka- ja 

kertahäviötä. Kitkahäviöt syntyvät nesteen kitkasta ja kertahäviöitä syntyy putkikäyrässä, 

venttiileissä, virtauksen poikkipinnan muutoksissa sekä virtauksen haarautumisissa ja 

yhtymissä. Laskennallisella mitoituksella päästään tarkkaan putkiston mitoitukseen 

käyttäen syntyviä painehäviöitä ja ottaen huomioon virtausnopeuden aiheuttamat 

rajoitukset. Putkiston mitoitus on kuitenkin usein optimointia tehohäviökustannusten ja 

niistä aiheutuvien muiden lisäkustannusten sekä putkistokomponenttikustannusten 
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välillä. Ylisuuri putkisto aiheuttaa korkeat komponenttikustannukset, mutta putkistosta 

johtuvat häviöt jäävät pieniksi. Optimaalisin putkihalkaisija on se, jolla valitulla korolla 

ja kuoletusajalla saadaan edullisin investointi- ja käyttökustannusten summa. 

(Metropolia, 2009). 

 

Putken keskimääräinen virtausnopeus voidaan laskea kaavasta 

𝑤 =
�̇�

𝐴
=

4 ∗ �̇�

𝜋 ∗ 𝑑2 ∗ 𝜌
 

missä  w = virtausnopeus, m/s 

V = Tilavuusvirta, m3/s 

 A = putken poikkipinta-ala, m2 

 ρ = tiheys, kg/m3 

 d = putken sisähalkaisja, m 

 

Suonion et al  (2015, 5) mukaan paineilmaputken virtausnopeudelle voidaan ohjearvona 

antaa arvo 2–15 m/s, kun taas veden ja kaukolämmön ohjearvona voidaan pitää 1–4 m/s. 

Höyryn virtausnopeuden ohjearvot määräytyvät paineen mukaan, mitä korkeampi paine, 

sitä suurempi virtausnopeus.  

 

Suoran putken painehäviö lasketaan kaavalla 

∆𝑝 =  ξ ∗
𝑙

𝑑
∗ 𝜌 ∗

𝑤2

2
 

missä ∆ρ = painehäviö, Pa 

 ξ   = kitkakerroin, 1 ksii 

 l    = putkipituus, m 

 

 

2.4.2 Putkiston kannakointi 

 

Putkiston kannakoinnin ensisijaisena tarkoituksena on painokuormituksen 

vastaanottaminen kannatuspisteissä eli kantaa putkistokuorma ja siihen kytkettyjen 

laitteiden paino. Kannakoinnin toisena tehtävänä on putkiston lämpöliikkeiden 
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ohjaaminen ja estäminen, jottei putkistoon, kannakkeisiin ja liittyviin laitteisiin kohdistu 

liian suuria lämpölaajenemisesta aiheutuvia rasituksia. Kolmantena tehtävänä on 

varmistaa putkiston turvallinen käyttö ja kunnossapito prosessin tarpeet huomioiden. 

Kannakoinnin neljäntenä tehtävänä on varmistaa putkiston toiminta dynaamisten 

kuormitusten vaikuttaessa. Maanjäristyksen aiheuttamat kiihtyvyyskuormat ja siirtymät 

sekä putkistossa esiintyvät paineiskut ja virtauksesta aiheutuvat värähtelyt ovat tällaisia 

kuormituksia. (PSK Standardisointi ry 2021, 14). 

 

Kuusijärven (2015, 1-3) mukaan teollisuusputkistojen kannatus pitäisi aloittaa jo layout-

suunnitteluvaiheessa. Putkireittien suunnittelussa tulee huomioida jo olemassa olevat 

rakenteet, kuten pilarit ja tasot, joita voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon 

kannakoinnissa. Putkiston kannatukset jaetaan primääri- ja sekundäärikannakkeisiin. 

Primäärikannakkeita ovat putkeen kiinnitettävät kannakeosat, sekä niihin kuuluvat 

kynsiohjaimet ja estopalat. Kuvassa 7 on esitetty yleisimpiä PSK:n mukaisia 

primäärikannakkeita. Sekundäärikannakkeet ovat putkiston kannatuksen osia, jotka 

kiinnitetään rakennukseen tai rakenteisiin, kuten palkit.  

 

Kannakoinnin synnyttämät kustannukset voidaan jakaa suunnittelu-, materiaali- ja 

asennuskustannuksiin. Kannakesuunnittelu tulisi aloittaa mahdollisimman varhain ja 

kannakkeiden sijoitteluun tulisi kiinnittää paljon huomiota. Hyvällä putkisto- ja 

kannakesuunnittelulla saadaan kustannussäästöjä, kun putkireittejä pystytään viemään 

vierekkäin, ja yksittäisistä kannakepisteistä saadaan tehtyä ryhmäkannakkeita. 

Kannakekustannusten hinnoittelussa suurin tekijä on kannakkeiden määrä ja tyyppi. 

Määrä vaikuttaa suoraan materiaali- ja asennuskustannuksiin. Voimalaitoksen 

tarjoushinnoittelussa olisikin tärkeää tietää mahdollisimman tarkkaan tulevan putkiston 

määriä.  
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Kuva 7. Yleisimpiä PSK kannakkeita (PSK Stanrardisointi ry 2021, 34-35). 

 

2.4.3 Putkiston eristäminen 

 

Teollisuusputkistoissa ja -laitteissa eristyksen tehtävänä on turvata prosessin toimivuus 

ja asetetut suoritusarvot. Eristyksen päätavoitteena projektissa tulee olla tuotannon 

toimivuus, tehokkuus ja kilpailukyky. Taloudellinen energiankäyttö ja ympäristön 

huomioon ottaminen täytyy pitää eristystä suunniteltaessa myös yhtenä päätavoitteena. 

Eristyksen tehtävänä on myös ehkäistä korroosio-, palo- ja jäätymisvaurioita samalla 

parantaen henkilöiden ja omaisuuden turvallisuutta sekä ehkäistä toimintahäiriöitä. 

(Holopainen 2015, 3).  

 

Eriste on pienen lämmönjohtavuuden omaava materiaali, jolla saadaan aikaan haluttu 

lämmönvastus. Eristyksiä on neljää eri tyyppiä: lämpö-, kylmä-, palo- ja äänieristykset. 

Lämpöeristyksellä estetään lämmön siirtymistä eristämiskohteesta ympäristöön, kun taas 

kylmäeristyksellä estetään lämmön siirtymistä ympäristöstä eristämiskohteeseen. Näissä 
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eristyksissä on tärkeää prosessitekninen eristys, jossa mitoitusperusteena on 

eristämiskohteen sisällön säilyttäminen prosessin vaatimissa rajoissa, eli toteuttaako 

eristys prosessin suunnitteluarvot. Lisäksi näissä eristyksissä on tärkeää taloudellinen 

eristys, joka tarkoittaa häviöiden aiheuttamien energiakustannusten ja 

eristyskustannusten optimoinnin perusteella mitoitettua eristystä. Lisäksi putkistoa täytyy 

suojaeristää työturvallisuusvaatimusten vuoksi. Eristystä suunniteltaessa pitää ottaa 

huomioon myös tarvittavat jäätymissuojaeristykset sekä kaste- eli hikoilueristykset.  

(PSK Standardisointi ry 2021, 37-39).  

 

Hinnoittelun kannalta eristyskustannukset muodostuvat suunnittelusta, 

eristysmateriaaleista ja asennuksesta. Holopaisen mukaan (2015, 7) eristyksen mitoitus 

pitäisi tehdä ennen putkiston layout-vaihetta. Mitoituksen perusteena on käytettävä 

prosessin, energian hinnan ja materiaalien todellisia laskenta-arvoja kustannusten 

optimoimiseksi. Hinnoittelun perustaksi pitäisi tietää eristystä vaativien putkien määrät 

ja halkaisijat, jotta saadaan laskettua eristemäärät. Määrien avulla pystytään kysymään 

tarjous halutulle eristemäärälle. Myös putkistokomponenttien määrä vaikuttaa putkiston 

eristyskustannuksiin, koska käyrät, haarat, venttiilit ja instrumentit vaativat 

monimutkaisemman eristyksen kuin pelkkä suoraputki. Kuvasta 8 nähdään, millaisia 

eristysratkaisuja käytetään venttiileille ja laippaliitoksille.  
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Kuva 8. Helposti avattava vaippakotelo (PAROC 2010). 

 

2.4.4 Venttiilit  ja instrumentit 

 

Prosessin toimivuuden kannalta putkistossa tarvitaan putkikomponenttien lisäksi muita 

komponentteja, kuten erilaisia venttiileitä ja instrumentteja. Venttiilit liitetään putkistoon 

erilaisin liitoksin. Tyypillisimmät liitokset teollisuusputkistossa ovat hitsi- ja 

laippaliitokset. Jorosen et al. mukaan (2007, 119) voimalaitoksissa käytettävät venttiilit 

voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: sulku-, säätö- ja varoventtiileihin. Kuvassa 9 on 

esitetty tyypillisiä prosessiteollisuuden käyttämiä venttiileitä. Venttiilien sijoittelu 

putkistoon on putkistosuunnittelun tehtävä, joka pitäisi aloittaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Venttiilien paikat vaikuttavat myös layout-suunnitteluun, koska 

jokainen venttiili on huoltokohde, siksi huollettavuuden takia venttiilille pitää olla pääsy. 

Joskus joudutaan lisäämään putkimetrejä, jotta huollettavuus taataan. Tämä lisää 

putkimääriä ja sen kautta putkiston kustannuksia.  
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Kuva 9. Tyypillisiä venttiileitä (Learn Engineering 2021). 

 

Voimalaitosprosessin ajamiseen tarvitaan erilaisia instrumentteja. Instrumenteilla 

tarkoitetaan yleisesti niitä primäärisiä mittaus- ja säätölaitteita, joita käyttäen prosessia 

ajetaan ja valvotaan. Putkistoon liittyviä instrumentteja ovat paikalliset paine- ja 

lämpötilamittaukset, virtausmittaukset, analyysimittaukset sekä paikalliset säätölaitteet.  

Instrumentointisuunnittelu ja putkistosuunnittelu ovat luonteeltaan rinnakkaisia 

suunnittelutoimintoja. Molemmat suunnittelualat tarvitsevat toistensa tuottamia 

lähtötietoja, jotka syntyvät ja täsmentyvät suunnittelutyön edetessä. Instrumenttien 

sijoittaminen prosessiin ja putkistoon riippuu prosessiolosuhteista, väliaineesta tai 

putkistoteknisistä seikoista. Putkistosuunnittelussa instrumenttien sijoittelussa pitää ottaa 

huomioon monia asioita. Instrumenttien luokse tulee olla pääsy kunnossapidon 

näkökulmasta. Instrumentit voivat olla isoja ja painavia, ja niiden mittaustarkkuus 

huononee putken ja mittalaitteen värähtelyistä, tällöin putken tuenta vaatii ylimääräisiä 

kannakkeita. Instrumentit voivat vaatia tiettyjä asennusasentoja, esimerkiksi 
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pystyputkeen ja virtaussuunta ylöspäin. Tietyt virtausmittaukset vaativat pitkiä suoria 

putkiosuuksia ennen ja jälkeen mittauksen, jotta saadaan tarpeeksi tarkka mittaustulos. 

Kuvassa 10 on esitetty tyypillisiä putkistoon liitettäviä virtausmittauksia. Instrumenttien 

erikoisvaatimukset lisäävät usein tilantarvetta ja putkimetrejä sekä kannakkeiden määriä. 

Nämä kaikki kasvattavat putkiston kokonaiskustannuksia. (Kangas 2015, 1-16). 

 

 
Kuva 10. Tyypillisiä virtausmittauksia (Oil and Gas Online 2022). 
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3 Kattilan prosessiputkistojärjestelmät 

 

Kattilan putkisto jaetaan kattila-, korkeapaine- ja prosessiputkistoon. Prosessiputkia ovat 

matalapaineiset ja paineettomat putket, jotka ovat välttämättömiä kattilan eri prosessien 

toimintojen kannalta. Prosessiputkiston tehtävänä on tukea laitoksen toimintaa. Mitä 

enemmän laitoksessa on laitteita, sitä enemmän tarvitaan myös prosessiputkistoa. 

Prosessiputkistoa on laitoksessa useita satoja metrejä, laitoksen koosta riippuen puhutaan 

jopa useista kilometreistä prosessiputkistoa. Prosessiputkiston määrällä on suuri 

kustannusvaikutus koko laitoksen kustannuksiin. Prosessiputkistoa suunniteltaessa on  

putkimäärien lisäksi tärkeää myös huomioida putkistomateriaalien saatavuus ja 

toimitusajat, koska putkistomäärät ovat suuria. Prosessiputkistossa käytettävät putket 

ovat kuitenkin niin sanotusti varastokamaa ja niillä on hyvä saatavuus verratuna 

paksumpi seinäisiin putkiin, joita käytetään korkeapaineputkistossa. 

 

Prosessiputkisto koostuu useista voimakattilan toimintaa tukevista järjestelmistä. Tässä 

luvussa tarkastellaan voimakattilan tärkeimpiä prosessiputkistojärjestelmiä ja niiden 

pääreitityssääntöjä. 

 

3.1 Ilmajärjestelmä 

 

Ilmajärjestelmä sisältää voimalaitoksen toiminnan kannalta tärkeät instrumentti-, paine- 

ja tiivistysilmajärjestelmät. Paineilmajärjestelmän tehtävänä on jakaa paine- ja 

instrumentti-ilmaa kattilalaitokseen ja savukaasujen käsittelykohteisiin. Paineilmasta 

käytetään myös nimistystä työilma. Paine- ja instrumentti-ilmat ovat paineistettua ilmaa. 

Paineilmaa käytetään pneumaattisesti toimivissa työkaluissa ja laitteissa. Instrumentti-

ilmaa käytetään pneumaattista ilmaa tarvitsevissa instrumenteissa ja säätölaitteissa, joita 

tarvitaan prosessin valvontaan ja säätämiseen. Instrumentti- ja paineilma ovat 

puhdistettua ja kuivattua ilmaa. Instrumentti-ilma on usein parempi laatuista, puhtaampaa 

ja kuivempaa, jottei ilmassa oleva kosteus, pienet hiukkaset tai öljy pääse 

vahingoittamaan instrumentteja. (Parisher 2012, 260). 
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Instrumentti-ilman saanti on laitoksen käytön kannalta tärkeämpää kuin paine-ilma, joten 

se on prioriteetiltaan korkeammalla. Kattilalaitos tarvitsee toimiakseen instrumentti-

ilmaa pneumaattisille toimilaitteille. Mikäli instrumentti-ilman paine tippuu määritellyn 

rajan alle, kattila tripataan eli joudutaan ajamaan alas ellei instrumentti-ilmaa saada 

nopeasti takaisin toimintaan. Instrumentti-ilman painetta mitataankin jatkuvasti ja 

mittaustulos menee reaaliaikaisena laitoksen DCS- ja SRS-järjestelmiin.  

 

Paineilmakäyttöisten työkalujen ja laitteiden lisäksi kattilalaitoksessa tarvitaan 

paineilmaa useassa kattilan tukijärjestelmässä. Paineilmaa käytetään tulipesän näkölasien 

jäähdytys- ja puhdistusilmana. SNCR- ja SCR-järjestelmien suuttimiin toimitetaan 

paineilmaa hajoitusilmaksi. Lisäksi startti- ja kuormapolttimet tarvitsevat paineilmaa 

hajotusilmaksi. Paineilmaa käytetään myös muissa kohteissa puhtaaksipuhallus- ja 

jäähdytysilmana. (ANDRITZ 2021(b), 4.11.1). 

 

Tiivistysilma otetaan usein ilmakanavistosta. Mikäli laitoksessa on palamisilman 

kostutin, niin silloin tarvitaan oma tiivistysilmapuhallin, koska silloin ilmakanaviston 

ilma on liian kosteaa tiivistysilmaksi. Tiivistysilman lämpötila on usein korkeampi kuin 

paineilman lämpötila. Tiivistysilmaa tarvitaan SNCR- ja SCR-järjestelmien sekä 

nuohointen ja sulkusyöttimien tiivistysilmana. (ANDRITZ 2021(b), 4.11.1).  

 

Paineilmaputkistoa on kattilalaitoksessa määrällisesti paljon. Vaikka putkisto on pientä 

putkea, niin suunnittelukustannuksissa se kuluttaa yhtä paljon tunteja kuin muutkin 

putket. ANDRITZilla (2017, 60) on kirjattu periaatteita ja ohjeita ilmalinjojen 

reittittämiseen suunnittelutyön helpottamiseksi ja kustannussäätöä silmällä pitäen. Paine- 

ja instumentti-ilmaputkistojen päälinjat tulee reitittää rinnakkain käyttäen 

yhteiskannakointia. Nämä pää- eli runkolinjat tulisi nousta suoraan ylös kattilan 

molemmissa nurkissa. Runkolinjoista otetaan haarat jokaiseen kerrokseen paine- ja 

instumentti-ilmaliitännöille. Ilmalinjat voidaan reitittää mahollisimman suoraan, koska 

putken sisältö ei ole kuumaa, eikä näin ollen tarvita ottaa huomioon putken 

lämpöliikkeitä. 
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3.2 Vesijärjestelmä 

 

Vesijärjestelmä on tärkeässä osassa voimalaitoksen toiminnan ja prosessin kannalta. 

Järjestelmä sisältää jäähdytysvedet, kattilaveden, laitosveden, vesijohtoverkkoveden, 

tiivistysveden ja hätäjärjestelmien vedet. (Parisher 2012, 259).  

 

Jäähdytysvesi kiertää suljetussa kierrossa. Monet laitteet vaativat jäähdytystä 

välttyäkseen ylikuumenemiselta ja näin säilyttävät toimintansa. Vesi virtaa putkistossa 

laitteiden läpi jäähdyttäen niitä samalla kun vapautunut lämpö sitoutuu veteen. 

Jäähdytysvesikierron veden lämpö otetaan talteen lämmönvaihtimilla. Talteenotettu 

lämpö hyödynnettään kattilalaitoksen toisissa prosesseissa. Tyypillisimmät 

jäähdytettävät laitteet kattilalaitoksissa ovat syöttövesipumput, kompressorit, 

ulospuhallussäiliö sekä pohja- ja lentotuhkaruuvit. (Parisher 2012, 259). 

 

Parisherin (2012, 259) mukaan kattilavesi kiertää niissä putkistoissa, jotka toimittavat ja 

kierrättävät syöttövettä höyryä kehittäville laitteille. Paineistetulla höyryllä tuotetaan 

lämpöä ja sähköä. Kattilavesi on puhdistettua vettä, joka kiertää kattilakierrossa. Puhdas 

kattilavesi on elinehto laitoksen toiminnan kannalta. Kattilavettä analysoidaankin 

tarkkaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla. Veteen annostellaan kemikaaleja hyvän 

vesikemian ylläpitämiseksi. Laadukkaan veden ja tehokkaan seurannan avulla 

vähennetään korroosiota ja kerrostumien syntymistä ja siten parannetaan hyötysuhdetta 

sekä toimintavarmuutta. (Eurofins 2022). 

 

Hätävesijärjestelmät on suunniteltu hätätilanteita varten ja takaamaan laitoksessa 

työskentelevien turvallisuutta. Järjestelmään kuuluvat hätäsuihkut sekä silmien 

huuhteluasemat. Hätäsuihkupiste tulee olla kaikilla niillä alueilla, joissa voi altistua 

vaarallisille vuodoille tai roiskeille. (Parisher 2012, 259). 

 

ANDRITZin (2017, 65) mukaan suunniteltaessa vesilinjoja tulee huomioida, että putki 

suunnitellaan mahdollisimman suoraan. Mikäli linjan lämpötila on suurempi kuin 60 °C 

tulee huomioida putken lämpöliikkeet. Kaikilla vesilinjoilla tulee myös olla ainakin yksi 

kiintopiste, jotta estetään putken värähtely sen ollessa täynnä vettä.  
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3.3 Matalapainehöyry- ja lauhdejärjestelmä 

 

Höyryjärjestelmistä matala- ja keskipainehöyry kuuluvat prosessiputkistoon. 

Teollisuudessa höyryä käytetään prosessien lämmittämiseen. Lisäksi höyryä voidaan 

käyttää moneen muuhun tarkoitukseen, kuten lämmittämiseen, ilman kostuttamiseen, 

veden lämmitykseen sekä tuotteiden puhdistamiseen ja sterilisoimiseen. Höyryn etuina 

on myös se, että se on lämmönsiirtoaineena halpa, ja lauhtuvalla höyryllä on erittäin hyvä 

lämmönsiirtokerroin. Höyryllä on myös joitakin haittoja, jotka tulee ottaa huomioon 

järjestelmää suunniteltaessa, kuten korroosio-ongelmat, jäätymisvaara, korkeat 

höyrynpaineet ja ulospuhalluksen tarve, jonka mukana menetetään energiaa. (Huhtinen 

et al. 2013, 80). 

 

Matalapainehöyryjärjestemän tehtävänä on toimittaa höyryä höyryjärjestelmien kautta 

laitoksen kulutuskohteille, kuten syöttövesisäiliön lämmitykseen, palamisilman 

lämmitykseen ja kiinteän polttoaineen syötön höyrysammutusjärjestelmään. Höyry 

jaetaan kulutuskohteisiin jakotukilta, joka on osa matalahöyryputkistoa. Jakotukki tulee 

mitoittaa riittävän suureksi, jotta sen aiheuttama painehäviö saadaan pieneksi. Jakotukki 

tulee myös vesittää, jotta tiivistynyt lauhde saadaan poistettua. (Huhtinen et al. 2013, 81). 

 

Matalapainehöyryputkistossa muodostuu lauhdetta. Höyry lauhtuu eli tiivistyy vedeksi. 

Höyryn lauhtuessa vapautuu suuri määrä lämpöä riippuen lauhtumistilan vallitsevasta 

paineesta. Näitä suuria lämpötehoja voidaan siirtää putkilla, joiden putkihalkaisijat ovat 

pienehköjä. Lauhdejärjestelmän tarkoitus on kerätä matalahöyryputkistossa syntyvät 

lauhteet ja kuljettaa ne eteenpäin lauhdesäiliölle tai syöttövesitankin ilmanpoistajan 

kautta syöttövesisäiliöön. Höyryjärjestelmään muodostuvan lauhteen poistamiseen 

höyryputkistosta tarvitaan lauhteenpoistimia. Lauhteenpoistimien toiminta perustuu 

siihen, että ne päästävät lävitseen veden, mutta höyryä ne eivät päästä läpi. Höyryn ja 

lauhteen erottaminen perustuu lauhteenpoistimen tyypin mukaan joko veden ja höyryn 

tiheyseroon tai höyryn ja lauhteen lämpötilaeroon. (Huhtinen et al. 2013, 80-81). 
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Putkistossa virtaavan höyryn ja lauhteen lämpötila on niin korkea, että se aiheuttaa 

putkistoon lämpölaajenemista. Tämä tulee ottaa huomion putkistoa suunniteltaessa 

sijoittamalla putkeen riittävä määrä mutkia, joissa putki pystyy ottamaan lämpöliikkeen 

vastaan. Höyry- ja lauhdeputkistojen reitityksessä tulee myös huomioida putkien kallistus 

lauhteenpoistojärjestelmää kohti. (Huhtinen et al. 2013, 84-85). 

 

ANDRITZ (2017, 14-15) määrittää pääperiaatteita höyryputkistojen suunnittelulle. 

Höyryputken reitti tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, jotta lauhdetta ei pääse 

kerääntymään pusseihin. Mikäli höyryn virtaus on samaan suuntaan kuin putkiston lasku 

on kaltevuus 1:200, jos virtaus on vastaan niin kaltevuus on 1:100. Höyryputkille tulee 

lämpöeristys, jonka paksuus määräytyy käytettävien standardien mukaan.  

 

ANDRITZin (2017, 14-15) lauhdeputkien suunnittelusäännöissä tulee putken 

reitityksessä huomioida, ettei lauhdetta pääse kertymään höyryputkistoon. 

Ilmanesilämmittimet tulee sijoittaa lauhdesäiliöitä ylemmäs, ja lämmittimiltä tulevat 

lauhteet tulee kerätä uudelleen käytettäväksi. Lauhdeputkistoon ei saa jäädä pusseja. 

Putkiston kaltevuudessa täytyy noudattaa 1:100 laskua.  

 

3.4 Ilmaus-, tyhjennys- ja ylivuotojärjestelmät 

 

Ilmaus-, tyhjennys- ja ylivuotojärjestelmiä tarvitaan höyryn ja veden poistamiseen 

laitteilta. Näistä käytetään myös nimitystä hönkä- ja poistojärjestelmät. Laitteiden ja 

putkien ilmauksia ja tyhjennyksiä tarvitaan laitoksen ylös- ja alasajotilanteissa. Osa 

hönkä- ja poistolinjoista viedään suoraan katolle tai seinästä läpi, kuten 

ulospuhallussäiliön hönkälinja ja päävaroventtiilien poistolinjat. Kuumat tulipesän 

vesitykset viedään ulospuhallussäiliöön, jossa ne jäähdytetään. Hönkä-, poisto- ja 

ylivuotovedet kerätään joko kaikki talteen uudelleen käytettäväksi tai osa niistä johdetaan 

viemäriin riippuen toimituslaajuudesta ja kohdemaan säännöksistä. (ANDRITZ 2021(b), 

4.4.1).  

 

ANDRITZin (2017, 77) putkisuunnittelun ohjeissa ilmaus-, tyhjennys- ja ylivuotolinjat 

tulee reitittää mahdollisimman suoriksi ja käyttää mahdollisuuksien mukaan 
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yhteiskannakointia. Sisällöltään kuumien putkien, yli 60 °C, suunnittelussa on otettava 

huomioon putkiston lämpöliikkeet sekä eristysvaatimukset.  

 

3.5 Apupolttoainejärjestelmä 

 

Voimakattilan apupolttoainejärjestelmään kuuluu startti- ja kuormapolttimien tarvitsemat 

putkistot. Putkisto kuljettaa polttoaineen säiliöltä pumppujen kautta venttiiliryhmille. 

Venttiiliryhmiltä polttoaine kulkeutuu polttimille. Polttimet käyttävät polttoaineena 

kevyttä tai raskasta polttoöljyä, maakaasua tai bioöljyä.  

 

Apupolttoaineputkiston suunnitteluun vaikuttaa paljon käytettävä apupolttoaine. Raskas 

polttoöljy ja useimmat bioöljyt vaativat putkiston, jossa polttoaineen virtaus putkistossa 

säilyy myös polttimien olessa pois päältä. Tämän vuoksi näiden apupolttoaineiden 

putkisto on reititettävä ympyränä. Nämä apupolttoaineet vaativat myös lämmityksen ja 

reitityksessä on vältettävä pusseja. ANDRITZ (2017, 90). 
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4 Kattilan järjestelmien jaottelumenetelmät  

 

Kattilalaitokset ovat suuria kokonaisuuksia, jotka sisältävät paljon erilaisia laitteita, 

komponentteja ja järjestelmiä. Projektit ovat myös ajallisesti melko pitkiä. Jotta tehtävät 

työt pysyvät hallinnassa, kaikki tehtävät tulee hoidettua ja kustannuksia pystytään 

seuraamaan tarkemmin, kattila pitää jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin. Kattilan 

rakenne voidaan jakaa osiin eri tavoin. Tässä luvussa esitellään kaksi eri menetelmää 

osittaa kattila pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

4.1 Work Breakdown Structure WBS 

 

WBS:llä eli työnosituksella tarkoitetaan työn jakamista pienempiin tehtäviin. Tämä on 

yleinen tuottavuustekniikka, jota käytetään työn hallintaan. WBS on yksi tärkeimmistä 

projektinhallinnan keinoista. Se kokoaa yhteen projektin laajuuden, kustannukset ja 

aikataulun varmistaen, että projektisuunnitelmat ovat yhdenmukaisia. Työn jakamista 

pienempiin kokonaisuuksiin käytetään moniin tarkoituksiin. Se toimii 

suunnittelutyökaluna, joka auttaa projektiryhmää suunnittelemaan, määrittelemään ja 

organisoimaan työnlaajuuttaa osasuoritteiden muodossa. WBS:ää käytetään myös 

aikataulutuksessa ja kustannusten arvioinnissa. Työnosituksen suurin hyöty projektille 

on, että se toimii pienempinä tehtäväkuvauksina ja -jakoina, sekä sen toimivuus 

seuratatyökaluna. (WorkBreakdownStructure.com 2022). 

 

Projektisuunnitteluprosessit, jotka eivät perustu tarkkaan ja selkeään hierarkiseen 

rakenteeseen, ovat todennäköisesti epätarkkoja, epäjohdonmukaisia ja johtavat huonoihin 

suunnittelutuloksiin. Tämmöiset prosessit eivät puolestaan mahdollista tehokasta 

valvontaa eikä suorituskykyisiä prosesseja, vaan voivat johtaa huonoon päätöksentekoon 

ja kyvyttömyyteen saavuttaa projektin tavoitteet. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

viestintä on yksi tehokkaimmista projektinhallinnan menestystekijöistä. WBS toimii 

viestinnän kriittisenä viestintämekanismina auttaen välittämään projektin tuloksia 
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ositettuna, isompina kokonaisuuksina tai graafisesti. (Project Management Institute 2019, 

5). 

 

Hyvin määritelty WBS-rakenne on hyvä työkalu projektikustannusten hallintaan, 

erityisesti kustannusarviointiin ja budjetointiin. Arvioidessa kustannuksia arvioidaan 

kunkin WBS-rakenteen mukaisen osakokonaisuuden tarvitsemat kustannukset niin, että 

tehtävä tulee suoritettua. Näin päästään koko projektin kustannusarvioon. WBS-

rakenteen ja sen alle oikein syötetyn tiedon avulla saadaan tieto koko projektin 

kustannuksista. Menemällä syvemmälle rakenteessa saadaan tieto osasuoritteiden 

laajuudesta ja kustannuksista siltä WBS-rakenteen tasolta, jolta se halutaan saada 

näkyviin.  (Buchtik 2013, 145-146). 

 

 

Kuva 11. Esimerkki WBS-jaottelusta (ANDRITZ). 

 

ANDRITZilla käytetään laajasti WBS-rakennetta. Kuvassa 11 on esitetty esimerkki 

ANDRITZin WBS-rakenteesta. Kustannukset kirjataan omille WBS-numeroilleen. 

WBS- rakenne on jaettu osastoihin, systeemeihin ja systeemien osakokonaisuuksiin. Näin 

päästään hyvin kiinni kunkin osakokonaisuuden kustannuksiin ja voidaan tehdä 

hinnoittelua tuleviin tarjouksiin.  
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4.2 Voimalaitosten tunnistusjärjestelmä KKS – RDS-PP®  

 

Voimalaitosten yhtenäinen ja järjestelmällinen merkitseminen on olennainen osa 

erityisesti digitalisoinnin, kustannustehokkaan suunnittelun, rakentamisen, käytön, 

kunnossapidon ja purkamisen kannalta. Järjestelmät ja laitoksen yksittäiset komponentit 

on tunnistettava ja merkittävä selkeästi. Yhtenäinen merkintäjärjestelmä on myös 

suureksi avuksi laitos- ja tuotedokumentaatiossa. Sen avulla päästään tehokkaaseen 

tiedonhallintaan, nykyaikaiseen kunnonvalvontaan sekä ennakoivaan huolto ja 

ylläpitoon. Yhtenäisellä tunnistusjärjestelmällä voidaan luoda digitaalisia rajapintoja eri 

toimintojen välille koko laitoksen elinkaaren ajalle, kuten rajapinnat suunnittelun, 

valmistuksen, operoinnin ja omistajien välillä. (VGB PowerTech 2019). 

 

VGB PowerTechin (2019) mukaan KKS-järjestelmää alettiin käyttää maailmanlaajuisesti 

1970-luvun puolivälistä lähtien voimalaitosten järjestelmien ja komponenttien 

tunnistamiseen. Järjestelmä luotiin sähkön ja lämmön tuotantolaitoksia varten. KKS-

nimeämisjärjestelmän jatkokehityksestä ja päivityksestä huolehtii VGB-työryhmä, ja 

tällä hetkellä onkin jo saatavilla 8. KKS-painos vuodelta 2018. Vanhojen standardien 

poistuminen ja uusien kansainvälisten perusstandardien merkintöjen julkaiseminen sekä 

niiden hyväksyttäminen EU:n direktiiveissä ajoi siihen, että KKS:ää tulisi kehittää 

edelleen. KKS:n johdonmukaisena jatkokehityksenä syntyi voimalaitosten 

viitemerkintäjärjestelmä RDS-PP®. Tämän uuden järjestelmän kehittämisessä 

peruspilarina on ollut KKS, joka on ollut tunnettu jo lähes 40 vuotta. Noin 90 % uuden 

järjestelmän koodauksesta on suoraan peräisin KKS-järjestelmästä. Valitettavasti osa 

globaalisti standardisoiduista kirjankoodeista ei kuitenkaan täsmää vanhojen KKS-

koodien kanssa. VGB:n tekninen työryhmä työskenteleekin jatkuvasti näiden standardien 

parissa luoden ja kehittäen uutta laajempaa RDS-PP® -järjestelmää. Uudessa RDS-PP® 

-järjestelmässä otetaan huomioon myös uudet sähköntuotantoteknologiat, kuten 

tuulienergia ja aurinkosähkö sekä niiden lisävaatimukset. RDS-PP® -järjestelmän 

merkinnät perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja sisältää rakenne- ja 

merkintäjärjestelmät. Uudistettu järjestelmä tarjoaa perustan yhdenmukaiselle ja 

selkeälle laitoksen hallintajärjestelmälle. Laitosten ja komponenttien selkeä 
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tunnistaminen ja merkitseminen lisää myös laitos- ja henkilöturvallisuutta ja auttaa 

välttämään sekaannuksia.  

 

Huhtisen et al. (2013, 338) mukaan KKS voimalaitosprosessien tunnistusjärjestelmässä 

on laitosten rakennuksille, niissä oleville osajärjestelmille ja niihin liityville 

komponenteille luotu erilaisia kirjain ja numero yhdistelmistä koostuvia tunnuksia. 

Tunnuksen avulla voidaan laitteet ja järjestelmät tunnistaa yksiselitteisesti. Kuvassa 12 

on esitetty esimerkki syöttövesipumpun KKS-koodauksesta. 

 

Saksalaisessa KKS-järjestelmässä tunnus rakentuu seuraavasti (Huhtinen et al. 2013, 37): 

• Laitososatunnus 

o käytetään jakamaan voimalaitos eri laitoskokonaisuuksiin 

• Järjestelmätunnuksen tunnusosa 

o käytetään erittelemään järjestelmät toisistaan 

• Järjestelmätunnus 

o käytetään merkitsemään järjestelmäkokonaisuus 

• Laitteistotunnus 

o käytetään merkitsemään laitteisto tai laite 

• Laittestotunnuksen tunnusosa 

o käytetään tarvittaessa tarkentamaan laitteistotunnusta 

• Laitetunnus 

o käytetään määrittämään laitteistoon kuuluvan laitteen tyyppi ja numero 
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Kuva 12. Esimerkki syöttövesipumpun KKS-koodista (ANDRITZ). 

 

ANDRITZin tuoteryhmistä KKS-järjestelmä koskee pääosin ANDRITZ Power Boiler ja 

Hydro -tuoteryhmiä. Näiden tuoteryhmien toimitusprojekteissa käytetään KKS-

järjestelmää asiakkaan/sopimuksen niin vaatiessa. Tämä diplomityö käsittelee ANDRITZ 

Oy:n voimakattilaosastoa ja osaston projektoimia kerrosleijukattilalaitostoimituksia. 

ANDRITZ Oy:n voimakattilaprojekteissa on käytetty KKS-järjestelmää noin 15 vuoden 

ajan ja KKS-koodirakenne on viety COMOS-suunnittelutietokantaan. COMOS-

järjestelmä on prosessi- ja automaatiosuunnittelun työkalu, jolla tehdään projektin 

virtauskaaviot, logiikkakaaviot sekä hallinnoidaan niihin liittyvää tietoa. KKS-

järjestelmän avulla voitaisiin yrityksessämme tehdä lisäkehitystä ja viedä sen avulla 

eteenpäin systeemisuunnitteluajattelua, josta olisi hyötyä projektin eri vaiheissa 

hinnoittelusta toteutukseen. 
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5 Prosessiputkiston määrälaskennan nykytilanne, haasteet ja 

mahdollisuus 

 

Kattilalaitostoimituksen raamit tulevat asiakkaan tarjouspyynnöstä. Tämän takia lähes 

kaikki tarjottavat ja toimitettavat kattilalaitokset ovat erikokoisia sekä erilaisia 

järjestelmiltään ja laitteiltaan. Tarjouspyynnössä annetaan melko tarkat määrittelyt 

laitoksen ja mahdollisen rakennuksen koosta, kattilan tehosta, päästörajoista ja halutuista 

laitteista ja komponenteista. Näiden perusteella lähdetään rakentamaan tarjousta 

asiakkaalle. Tarjouksen yksi tärkeimmistä asioista on tekniikan lisäksi hinnoittelu. 

Hintakilpailu on kovaa, jonka vuoksi hinnoittelu on tehtävä mahdollisimman tarkkaan ja 

harkitusti. Mitä tarkempi hinnoittelu on ollut, sitä paremmin päästään budjettiin voitetun 

tarjouksen toteutusprojektissa. Täsmällisellä tarjousvaiheen hinnoittelulla vältytään 

toteutusprojektin kate-eroosiolta. 

 

Prosessiputkistomääriin vaikuttavat monet tekijät, kuten toimituslaajuus, tarvittavat 

laitekokonaisuudet, prosessiarvot sekä layout- ja putkistosuunnittelun onnistuminen. 

Putkimääriin vaikuttaa paljon myös asiakkaan liityntäpisteiden sijainti, onko laitoshanke 

täysin uusi, vai tehdäänkö laitos esimerkiksi jo olemassa olevan laitoksen yhteyteen tai 

olemassa olevan rakennuksen sisään. Toimitussisällöstä riippumatta jokaisen 

voimakattilan tarvitsema putkimäärä on huomattava. Putkistolla onkin merkittävä osuus 

projektin kokonaiskustannuksista. 

 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi prosessiputkiston määrälaskennan ja hinnoittelun 

nykytilannetta, sen haasteita ja mahdollista tulevaisuutta. Ensimmäisenä käsiteltävänä 

aiheena on määrälaskennan nykytilanne hinnoittelun tukena. Siinä tarkastellaan 

millaisesta toimintaympäristöstä on tultu tämän päivän toimintaympäristöön. Seuraavaksi 

käsitellään WBS-jaottelun ja KKS-merkintäjärjestelmän haasteet hinnoittelun ja 

määrälaskennan avain tekijänä. Lopuksi tarkastellaan systeemiajattelua, voisiko se olla 

mahdollinen avain määrälaskentatyökalun pohjaksi. 
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5.1 Prosessiputkiston määrälaskennan nykytilanne 

 

Voimakattilatuoteryhmän hinnoittelussa on useita haasteita. Yhtenä haasteena on pitkän 

työuran tehneen ja kokeneen hinnoittelijan eläköityminen. Eläkeellelähtijän mukana 

poistuu usein paljon hiljaista tietoa ja taitoa. Vaikka eläköityvän työntekijän korvaava 

henkilö olisi palkattu jo hyvissä ajoin oppimaan, niin kaikki hiljainen tieto ja taito eivät 

valitettavasti siirry kokonaan tälle uudelle henkilölle. Uuden hinnoittelijan on haastellista 

tehdä työtään, kun kunnollisia työkaluja ei ole saatavilla, vaan työ on perustunut pitkälti 

kokemukseen ja vanhoihin projekteihin peilaten. 

 

Määrälaskennan suurimpana haasteena nähdään, että siihen ei ole olemassa yhtä työkalua, 

jonne tieto olisi koottu ja se olisi helposti löydettävissä ja saatavilla. Määrälaskentaa 

tehdään tällä hetkellä monessa eri paikassa usean eri henkilön toimesta. Määrälaskentaa 

ja hinnoittelua tehdään myynnin käyttämällä työkalulla, Beast. Osa laskennoista taas 

löytyy verkkolevyiltä tai tekijän omista tiedostoista. Haasteena on siis koota laskennat 

yhteen, sekä tietää, mistä löytyy viimeisin ja oikea tieto.  

 

Määrälaskennan pohjautuminen vanhoihin projekteihin nähdään myös ongelmana. 

Toimituslaajuus vaihtuu tarjouksesta toiseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaalta 

tulevassa tarjouspyynnössä on määritelty lähtötiedot, päälaitteet ja toimituskokonaisuus, 

mistä he haluavat tarjouksen. Yksikään tarjous ei ole täysin toisen tarjouksen kopio eikä 

kopio jo toimitetusta voimakattilaprojektista. Maakohtaiset vaatimukset vaikuttavat myös 

tarjouksen sisältöön. Määräykset ja standardit päivittyvät ajan kuluessa, joka aiheuttaa 

muutoksia esimerkiksi tarjottavan laitoksen laitteiden määrään. Nykyiset  

ympäristövaatimukset, päästömääräykset ja energiatehokkuuden parantaminen ovat 

lisänneet voimalaitosten laitteiden määrä. Päästörajojen tiukentuessa tarvitaan usein 

uudemman teknologian laitteita savukaasujen puhdistukseen, kuten katalyytit ja 

savukaasupesurit, joiden mukana tarvitaan muun muassa putkistoa, instrumentteja ja 

hoitotasoja. Näiden asioiden vuoksi vanhoihin projekteihin pohjautuva hinnoittelu on 

epätarkkaa. Tämän lisäksi peruutuspeiliin katsova hinnoittelu on myös herkkä 

vanhentumaan. 
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Prosessiputkiston määrälaskennan kehittäminen auttaa hinnoittelijan työtä. 

Määrälaskennan kehittämisen jatkotavoitteena onkin saada aikaan määrälaskennan 

työkalu hinnoittelun tueksi. Tämä toteutettaisiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Tällä 

työkalulla voimakattilaprojektien hinnoittelu nopeutuisi ja tarkentuisi.  

 

5.2 WBS-jaottelun haasteet 

 

Yrityksessä on käytössä WBS-menetelmän mukainen työnositus systeemi, joka perustuu 

tehtävä-, järjestelmä- ja laitekohtaisiin WBS-numeroihin. WBS-rakenne on määritelty 

vuosikymmeniä sitten, kun yritys toimi konepajana. Nähdäänkin, että aikanaan konepajan 

valmistusta varten tehty WBS-jaottelu on aikansa elänyt, eikä se toimi enää suurelta osin 

nykypäivän tuotteessa ja toimituskokonaisuuksissa. Kattilan painerungon osalta tämä 

konepajamaailmasta peritty tarkka WBS-numerointi toimii kuitenkin edelleen, eikä sitä 

haluta muuttaa. 

 

Vuosien saatossa WBS-numerointia on haluttu kehittää ja parantaa, ja siihen onkin tehty 

kehitystyötä. WBS-numeroluetteloa tarkasteltiin diplomityöntekijän toimesta, ja työn 

tuloksena päivitettiin WBS-numerointia vastaamaan voimakattilatuoteryhmän tarpeita. 

Edelleen WBS-jaottelussa nähdään kehittämistarpeita, mutta numerointia on vaikea 

muuttaa vastaamaan hinnoittelun tarpeita.  

 

Yrityksen nykyisessä WBS-numeroinnissa tehtävät ja laitteet on jaettu jaoksiin ja 

alajaoksiin. Prosessiputkiston WBS-numerot on ositettu järjestelmittäin. 

Prosessiputkiston järjestelmät kuvataan siis jaostasolla ja alajaoksilla kuvataan putkien 

tehtävää ja laiteliitäntöjä. Putkistoon liittyvät laitteet, kuten pumput ja puhaltimet, on 

jaettu omiin jaoksiin, eivätkä ne löydy niihin liittyvien putkistojaoksien alta.  Kanavat, 

tasot, kaiteet ja eristeet ovat myös omissa jaoksissaan. Putkistoon olennaisesti liittyvät 

komponentit, kuten venttiilit, instrumentit, eristeet ja kaapeloinnit, ovat nekin omissa 

WBS-jaoksissaan. Näin ollen yhden systeemin lisääminen tai pois jättäminen aiheuttaa 

muutoksia useisiin jopa kymmeniin WBS-jaoksiin aiheuttaen ylimääräistä turhaa työtä. 

Tämä voi johtaa myös hinnoitteluvirheisiin, mikäli joku systeemiin kuuluva WBS-jaos 

jää hinnoittelematta. 
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WBS-numerointi on tällä hetkellä tehty enemmän hankintakokonaisuuksien 

näkökulmasta. Venttiilit ostetaan yhtenä hankintapakettina. Eristys asennuksineen on 

oma hankintakokonaisuutensa. Hankinnan näkökulmasta nähdään, että nykyinen jaottelu 

tukee heidän toimintojaan. Suunnittelun ja hinnoittelun näkökulmasta taas nähdään, että 

WBS-määrittely ei suurelta osin tue niiden osa-aluiden toimintaa ja sitä pitäisi parantaa. 

Tämän hetkiseen toimintaympäristöön nähden nykyinen WBS-määrittely on siis 

vanhentunut, ja tehtävien ja laitteiden jaottelua pitäisi viedä enemmän systeemipohjaista 

määrittelyä kohti.  

 

Nykyinen prosessiputkistojen WBS-jaottelu ei tue suoraan prosessiputkiston 

määrälaskentaa hinnoittelua varten. Prosessiputkimääriä voidaan toki tarkastella WBS-

numeroinnin mukaan. WBS-jaoksien alta nähdään toteutuneista projekteista, kuinka 

paljon putkea on mennyt järjestelmittäin, kuten paineilmajärjestelmässä tai 

apupolttoainejärjestelmässä käytetty putkimäärä. Tämän mukaan ei voida kuitenkaan 

suoraan hinnoitella uutta projektia, vaan pitää selvittää, mitä systeemejä kyseisessä 

projektissa on ollut, ja onko uudessa tarjottavassa projektissa samoja systeemejä. 

Tämänkin jälkeen prosessiputkiston määrät perustuvat vaan arvioon, joka tehdään 

vanhojen toteutuneiden projektien pohjalta.  

 

5.3 KKS-järjestelmän haasteet 

 

Toimituskokonaisuus voidaan jakaa osiin myös käyttäen voimalaitosten tunnistus- ja 

merkintäjärjestelmää. Prosessiputkistolle on järjestelmässä omat kirjainkoodinsa 

virtaavan väliaineen mukaan. KKS-kooditusta käytetäänkin usein Euroopan 

voimalaitostoimituksissa asiakkaan pyynnöstä. Loppuasiakkaalle KKS-kooditus on 

tärkeä, mikäli heidän kunnossapitojärjestelmänsä perustuu KKS-koodiin.  

 

Vanhoihin projekteihin pohjautuvaa prosessiputkien hinnoittelua voitaisiin tehdä myös 

KKS-jaottelun pohjalta, mikäli projektissa on käytetty KKS-merkintäjärjestelmää.    

Putkimäärät saadaan selville virtaavan väliaineen mukaisilla kirjainyhdistelmillä. KKS-

merkintäjärjestelmään perustuvalla määrälaskennalla on kuitenkin samat haasteet kuin 
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WBS-numerointiin perustuvalla määrälaskennalla.  Määrälaskenta   perustuisi  edelleen 

vaan vanhoihiin projekteihin peilaten. KKS-merkintäjärjestelmän virtaavan väliaineen 

mukaan jaottelu sekä laitetyyppien mukainen jaottelu tukee osaltaa systeemiajattelua, 

mutta nähdään, ettei tämä jaottelujärjestelmä olisi avain hinnoittelun 

määrälaskentatyökalun rakenteelle. 

 

5.4 Systeemiajattelun mahdollisuus 

 

Systeemipohjaisessa määrittelyssä tehtävät ja laitteet jaotellaan toimituskokonaisuuksien 

mukaan. Systeemiajattelumallilla saadaan tarkkuutta hinnoitteluun. Siitä on hyötyä myös 

myynnille. Systeemipohjaisesta määrittelystä nähdään selkeämmin, mitä kaikkea tehtäviä 

ja laitteita yksi myyty systeemi pitää sisällään. Tällainen määrittely auttaa myynnin 

päätöksenteossa siinä, halutaanko tai pystytäänkö kyseinen systeemi myymään. 

Hinnoittelua tukevan onnistuneen määrälaskennan edellytys onkin, että toimitus on 

pilkottu tyypillisiin toimituskokonaisuuksiin systeemiajatteluun pohjautuen. 

 

Hinnoittelussa lähdetään siitä, onko tietty järjestelmä mukana toimituskokonaisuudessa 

vai ei. Esimerkiksi kuuluuko letkusuodin toimitussisältöön, vai onko se esimerkiksi 

asiakkaan toimituksessa. Mikäli letkusuodin kuuluu toimitukseen, sen mukana tulee 

huomattava määrä muita komponentteja, jotka pitää osata ottaa huomioon hinnoittelua 

tehtäessä. Hinnoittelijan pitää tunnistaa ja tietää, mitkä asiat liittyvät yhteen ja tiettyyn 

systeemiin. Tämä ei ole aina helppoa eikä selvää, ja siksi onkin tärkeää kehittää 

mahdollisimman yksinkertainen mutta riittävän tarkka systeemiajatteluun pohjautuva 

työkalu hinnoittelun tueksi.  

 

Systeemipohjaisessa määrittelyssä nähdään laitteet komponentteineen yksittäisenä 

systeeminä. Yksittäinen systeemi sisältää useita eri komponentteja, kuten putkistoa, 

laitteita (pumput, puhaltimet ja säiliöt), levyrakenteita (kanavat ja vastaavat), tasoja ja 

kaiteita, sisältäen myös eristeet ja kaapeloinnit. Näiden kaikkien komponenttien määrä 

muuttuu sen mukaan, mitä systeemejä tarjous sisältää. Yhden systeemin lisäämisen tai 

poistamisen vaikutus ei hinnoittelussa ulotu vain komponenttien määrään, vaan näiden 

lisäksi tulee huomioida työn määrän osuus kyseiselle systeemille. Jokainen yksittäinen 
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systeemi vaatii monenlaista työtä, kuten suunnittelua, hankintaa, dokumentointia, 

logistiikanhallintaa, asennusta ja käyttöönottoa. Määrittelemällä systeemit oikein ja 

tarkasti päästään selkeämpään ja yksinkertaisempaan hinnoitteluun, jossa huomioidaan 

systeemin tarvitsemat komponentit sekä työn määrä, kuin kaivamalla tehtäviä useiden eri 

WBS-jaoksien alta. 

 

Prosessiputkiston määrälaskentaan systeemiajattelu tuo näkökulman, jossa ei tuijoteta 

peruutuspeiliin, vaan määritetään systeemit, jotka tarvitsevat prosessiputkistoa 

toimiakseen. Prosessiputkiston hinnoittelu tehdään sen mukaan mitä systeemejä tarjous 

sisältää. Tällä ajattelumallilla pyritään pääsemään tarkempaan hinnoitteluun 

prosessiputkistojen osalta. 
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6 Prosessiputkiston määrälaskennan kehitystyön kuvaus 

 

Diplomityöhön valikoitui käytännönläheinen lähestymistapa, jolla tarkasteltiin 

prosessiputkiston määrälaskennan kehittämistä. Työssä tutkittiin, mihin nykyinen 

hinnoittelu perustuu, mitkä ovat hinnoittelun haasteita ja miksi prosessiputkiston 

määrälaskentaa haluttiin kehittää. Tässä luvussa kuvataan määrälaskennan kehitystyötä. 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan, miten systeemiajattelua lähdetään toteuttamaan 

tarjoustoiminnassa. Toisessa alaluvussa etsitään kertoimia, joilla voidaan haarukoida 

voimalaitoksen prosessiputkisto määriä. 

 

6.1 Järjestelmien jako systeemeihin 

 

Systeemiajattelu lähtee siitä, että määritellään systeemin rajat. Systeemin rajojen 

määrittäminen voi olla vaikeaa isossa voimakattilalaitoskokonaisuudessa. Rajoja 

määriteltäessä on vaikea hahmottaa ja päättää jonkun laitteen tai putkiston osalta, mihin 

systeemiin se kuuluu, mikäli laite tai putki vaikuttaa kahteen eri systeemiin.  

 

Systeemiajattelua havainnollistettiin valitsemalla yksi järjestelmä, joka joko on tai ei ole 

mukana laitostoimituksessa. Systeemiksi valikoitui SCR-katalyytti, joka kiristyneiden 

ympäristö- ja päästövaatimuksien vuoksi on nykyään usein mukana 

voimalaitostoimituksissa varsinkin Euroopan maissa. SCR-katalyytillä poistetaan 

typenoksideja savukaasuista sumuttamalla ammoniakkia savukaasukanavaan. Tällä 

menetelmällä saadaan vähennettyä haitallisia typenoksidipäästöjä (NOx). 

 

SCR-katalyytti vaatii toimiakseen useita eri järjestelmiä. Mikäli katalyytti kuuluu 

toimitussisältöön, sen mukana tulee monia komponentteja. Seuraavassa on lueteltu 

tarvittavat komponentit: 

• SCR-katalyytti 

• kiertoilmakanava 

• kanavan tukirakenteet 
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• hoitotaso 

• kiertoilmapuhallin ja puhaltimen moottori 

• suuttimet, jolla ammoniakki sumutetaan kanavaan 

• paineilmaa suuttimille hajotusilmaksi 

• ammonniakkia sumuttettavaksi savukaasukanavaan 

• mahdollisesti ammoniakkisäiliö ja pumppu 

• lisävettä suuttimien puhdistukseen 

• sulkuventtiileitä putkilinjoihin 

• takaiskuventtiileitä putkilinjoihin estämään takaisinvirtausta 

• sulkupeltejä savukaasukanavaan 

• säätöventtiileitä 

• ammoniakin haistelijoita 

• mittauksia 

• kaapelointeja instrumenteille 

• hätäsuihku 

 

Tästä listasta nähdään, että katalyytin lisääminen projektiin tuo mukanaan useita eri 

laitteita ja komponentteja, jotka on tällä hetkellä hinnoiteltu nykyisessä WBS-rakenteessa 

eri jaoksiin, joiden alta ne voi jäädä hinnoittelematta. 

 

 

Kuva 13. Virtauskaavio SCR-järjestelmästä. (ANDRITZ). 
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Kuvan 13 virtauskaaviosta nähdään, että katalyytin lisääminen toimituskokonaisuuteen 

vaikuttaa moneen järjestelmään. Niitä ovat SCR-, savukaasu-, paineilma-, lisävesi- ja 

kemikaalinsyöttöjärjestelmät. Näiden lisäksi tarvitaan hätävesijärjestelmän putkistoa 

hätäsuihkua varten. Nämä kaikki putkistot tulee huomioida hinnoittelussa.  

 

Systeemin rajaus on hankalaa. Kehitystyössä tulee päättää, kumpaan systeemiin putket 

kuuluvat. Otetaan esimerkkinä paineilmaputki. Mikäli katalyytti on toimituksessa, sinne 

tarvitaan paineilmaa ammoniakin hajotusilmaksi. Putki kuuluu paineilmaputkistoon, 

mutta kyseistä putkea ei tarvita, mikäli SCR-katalyytti ei kuulu toimituskokonaisuuteen. 

Tulee siis päättää, lisätäänkö putki SCR-katalyytin systeemiin vai paineilmaputkistoon. 

Kehitteillä olevassa prosessiputkiston määrälaskentatyökalussa tämän putken pituus 

voidaan arvioida tietyllä kertoimella ja lisätä paineilmaputkiston määrään. Edellytyksenä 

on, että työkaluun on määritelty, että tuleeko tarjoukseen SCR-katalyytti. 

 

Tutkimustyössä tarkasteltiin yrityksen nykyisiä tapoja jakaa työt osiin. Tutkittiin, olisiko 

joku vanhoista työn ositusmenetelmistä käyttökelpoinen kehitystyön pohjaksi. Nähtiin, 

että käytössä oleva WBS-jakoon perustuva töiden jakaminen ei sovellu 

määrälaskentatyökalun pohjaksi, koska työt on yrityksen WBS-rakenteessa jaettu 

enemmän hankintakokonaisuuksien kuin prosessijärjestelmien näkökulmasta. Myöskään 

KKS-järjestelmästä ei nähty olevan lähtökohdaksi määrälaskentatyökalun kehitykselle. 

Vaikka KKS-järjestelmä perustuu järjestelmäajatteluun käytettävän median mukaan, niin 

havaittiin, että se ei kuitenkaan tue täysin toimituskokonaisuuden mukana tulevia 

medioita yksiselitteisesti. Lisäksi KKS-järjestelmää ei käytetä kaikissa projekteissa. 

Hinnoittelua tukevan prosessiputkiston määrälaskentatyönkalun pohjaksi valittiinkin 

systeemiajattelu, koska siinä ajatellaan toimituskokonaisuuden osakokonaisuudet 

yhdeksi systeemiksi, joka joko on tarjouksessa mukana tai ei ole. Prosessiputkiston 

määrälaskentatyökalua varten systeemikokonaisuudet tulee määritellä 

yksityiskohtaisesti, eli mitkä laitteet ja komponentit kuuluvat mihinkin systeemin. 
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6.2 Paineilmaputkiston määrään vaikuttavat tekijät 

 

Prossesiputkiston määrälaskennan kehittämisen tavoitteena oli luoda alkysysäys työkalun 

kehittämiselle. Työn alussa tutkittiin vaihtoehtoja, kuinka työkalu tulisi toteuttaa. Tulevan 

työkalun pohjaksi valittiin Excel-taulukkolaskentaohjelma, jonka helppokäyttöisyys ja 

muokattavuus puolti asiaa. Exceliin on helppo tehdä laskentaa lisäten tarvittavia tekijöitä. 

Ohjelmalla on myös yksinkertaista tehdä jokaisesta systeemistä oma välilehti. Exceliä 

puolti myös se, että sitä käytettäessä ei tarvitse tehdän niin paljon koodausta ja sen 

päivittäminen ja ylläpito on melko yksinkertaista. 

 

Määrälaskennan tavoitteena on tehdä etuperäislaskentaa takaperin laskennan sijaan. 

Tämän tavoitteen myötä työssä lähdettiin tutkimaan ja etsimään muuttuvia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat prosessiputkiston määrään. Tutkittiin, löytyykö yhteisiä tekijöitä, jotka 

korreloivat putkistomääriin. Tutkittiin myös, voidaanko päälayoutista ja kaavioista löytää 

suoraan tekijöitä, joilla päästäisiin kiinni putkimetreihin.   

 

Voimalaitoksissa tarvitaan useita prosessiputkistojärjestelmiä tukemaan kattilan 

toimintaa. Putkistoa on paljon, siksi diplomityöhön rajattiin pienempi kokonaisuus, jota 

lähdettiin työssä tutkimaan. Prosessiputkistojärjestelmäksi valittiin paineilmaputkisto. 

Paineilmalla käytetään laitteita, työkaluja ja venttiileitä. Paineilmaa käytetään myös 

puhallus-, hajotus-, jäähdytys- ja juoksutusilmana. Paineilmaputkistoa tarvitaan 

jokaisessa voimalaitoksessa.  

 

Paineilmaputkisto on lähes aina pientä putkea, runkolinjan koko on yleensä DN 80 ja siitä 

lähtevät haaralinjat DN 25 ja näiden putkien seinämänvahvuus 2,0 mm EN-standardin 

mukaan tehtävissä projekteissa. Putkimateriaalina käytetään yleensä kirkasta putkea. 

Vaikka kirkas putki on hankintahinnaltaan kalliimpaa kuin musta putki, niin 

kokonaiskustannuksissa saadaan säästöä työnosuudesta, koska kirkasta putkea ei tarvitse 

pintakäsitellä, eli maalata. Suunnittelulämpötila paineilmaputkistolle on alhainen, joten 

eristystäkään ei näille putkille tarvita.  

 



58 
 

Tutkimusongelma oli tietää putkien pituudet hinnoittelua varten. Tutkimustyötä lähdettiin 

viemään eteenpäin etsien mahdollisia kertoimia, joilla paineilmaputkistomääriä voitaisiin 

arvioida. Aluksi ajateltiin, että kertoimet voisivat löytyä virtauskaavioista, jotka tehdään 

Comos-suunnittelujärjestelmällä. Tarjousvaiheessa kuitenkin keskitytään pääkaavioihin, 

eikä prosessiputkistojärjestelmien kaavioita päivitetä, joten virtauskaavio ajatus hylättiin.  

 

Tämän jälkeen tutkittiin layoutin vaikutusta putkimääriin. Lähdettiin etsimään, 

saataisiinko layoutista esiin kertoimia, joilla putkimääriin päästään kiinni. 

Paineilmaputkisto viedään yhdellä tai kahdella runkonousulla laitoksen lattiatasosta 

ylimmälle tasolle. Jokaiselle välitasolle on tehtävä vähintään yksi haaroitus. Näistä 

suunnittelusäännöistä nähdään, että paineilmaputkiston putkimäärä riippuu olennaisesti 

kattilan ja kattilarakennuksen ulkomitoista, eli korkeudesta ja leveydestä. Lisäksi 

putkimäärään vaikuttaa, kuinka monta tasoa kattila vaatii, eli kuinka monta liityntähaaraa 

tarvitaan kerroksittain. Myös runkonousujen määrällä on vaikutusta paineilmaputkiston 

määrään. Paineilmaa tarvitaan myös kattilan näkölaseille. Monet kattilan 

apujärjestelmätkin tarvitsevat paineilmaa, kuten startti- ja kuormapolttimet, SNCR-

järjestelmä, lentotuhkasiilot ja letkusuodin. Aina nämä apujärjestelmät eivät sijaitse 

kattilarakennuksessa, vaan paineilmaputkivedot apujärjestelmille voivat olla 

huomattavan pitkiä. Näitä asioita tarkasteltaessa voidaan haarukoida, mitkä asiat 

vaikuttavat paineilmaputkiston määrään. Niitä ovat: 

• runkolinjojen eli nousujen määrä 

• runkolinjan pituus 

• haaroitusten määrä 

• haaroitusten pituus 

• hoitotasojen määrä 

• kattilan ulkomitat, korkeus ja leveys 

• kattilan tilavuus 

• näkölasien lukumäärä ja paikka 

• paineilmaa tarvitsevien laitteiden ja apujärjestelmien määrä 

 

Paineilmanputkistoa tutkittiin Navisworks-ohjelmistolla pyöritettävällä 3D-laitos-

mallilla. Mallista käytetään usein nimitystä Navismalli. 3D-mallista nähdään, miten 
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paineilmaputkisto on reititetty. Kuvassa 14 on esitetty projektin A paineilmaputkisto. 

Kuvasta nähdään, että putkisto on selkeästi tiiviimpänä kokonaisuutena kuin kuvassa 15 

esitetyn projektin B paineilmaputkisto. Projekti A on niin sanotusti normaali 

kattilatoimitus ilman useita apujärjestelmiä. Projekin B kuvasta nähdään, että putkisto on 

paljon laajempi ja monet putkivedot ovat pitkiä. Projekti B:n toimituskokonaisuuteen 

sisältyi useita eri apujärjestelmiä ja koko projektin toimituslaajuus oli todella laaja. 

Navismallia käytetiinkin apuna tutkittaessa putkistoreitityksiä, putkistopituuksia ja 

tarkasteltaessa suunnittelun hyvyyttä. Määrälaskennan kehittämisen ohessa työssä 

tutkittiin, olisiko valikoitujen projektien paineilmaputkiston määriä voitu pienentää 

putkireitityksiä yhdistelemällä ja suunnittelijoille annetuilla putkireititysohjeistuksilla. 

 

 

Kuva 14. 3D-malli projektin A Paineilmaputkistosta. (ANDRITZ). 

 

Tutkittaessa enemmän tilavuuden vaikutusta putkistomääriin havaittiin, että suoraan 

rakennuksen tilavuudesta ei voida putkimääriä haarukoida. Jos näin tehtäisiin, 
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putkimäärät kasvaisivat koko ajan rakennuksen kasvaessa ja vastaavasti pienenisivät 

rakennuksen pienentyessä. Mikäli kattilarakennus tehdään mahdollisimman pieneksi ja 

ahtaaksi rakennuskustannuksissa säästäen, prosessiputkistomäärät voivatkin kasvaa 

huomattavasti. Ahtaassa kattilarakennuksessa laitteet ja suuret putkistot sijoitellaan 

layoutiin ensin, sitten tehdään vasta prosessiputkisto. Layoutin periaattena on, että 

pienempi väistää. Paineilmaputket ovat pieniä putkia ja paineilmaputkisto 

mallinnetaankin yleensä myöhäisessä vaiheessa. Tämän vuoksi erityisesti 

paineilmaputkistomäärät voivat ahtaassa rakennuksessa kasvaa, kun reitityksessä 

väistellään muita laitoksen komponentteja. Tarkasteltaessa kattilan tilavuuden vaikutusta 

putkistomääriin, tutkittiin ahtauskertoimen tarpeellisuutta prosessiputkistomäärälaskenta 

työkalussa. 

 

 

Kuva 15. 3D-malli projektin B Paineilmaputkistosta. (ANDRITZ). 
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7 Tulokset 
 

Tämän diplomityön tavoitteena oli jakaa projektin järjestelmät yksinkertaisesti 

hinnoiteltaviin kokonaisuuksiin, joiden avulla saadaan hinnoitteluun tarkkuutta. Toisena 

tavoitteena oli löytää kertoimia, joilla päästään laskemaan prosessiputkiston määriä 

tarjousvaiheessa kattilan hinnoittelun varten. Tässä luvussa käydään läpi diplomityön 

tuloksia. 

 

7.1 Järjestelmien jako systeemeihin 

 

Diplomityön tuloksena havaittiin, että käytössä oleva WBS-työnjakomenetelmä ei ole 

paras mahdollinen ratkaisu hinnoittelun aputyökaluna. Yksittäisen järjestelmän 

komponentit voivat sijoittua nykyisessä WBS-rakenteessa usean WBS-jaoksen alle ja 

jopa kymmenien alajaoksien alle. Tämä vaikeuttaa hinnoittelutyötä. Tarjoukset tehdään 

usein kiireessä ja hinnoiteltavaa on paljon. Tällöin voi tapahtua huolimattomuusvirheitä 

ja järjestelmään kuuluvia yksittäisiä komponentteja voi jäädä hinnoittelematta, jos 

järjestelmän kaikkia WBS-jaoksia ei muisteta käydä läpi.  

 

Voimakattilan järjestelmien jakaminen systeemeittäin auttaisi hinnoittelua. Hinnoittelua 

tehtäessä määritellään mitä järjestelmiä tarjoukseen tulee sisällyttää, esimerkiksi 

kuormapoltin, kuuluu toimitukseen vai ei. Mikäli kuormapoltin kuuluu toimitukseen, 

täytyy olla selkeästi määritelty, mitä kaikkia komponentteja tämän myötä tarvitaan. Tässä 

suuntaa-antava lista tarvittavista komponenteista: 

• aukko tulipesän rakenteeseen 

• kuormapoltin 

• venttiilikoneikko 

• instrumentti-ilmaputkistoa 

• paineilmaputkistoa 

• erilaisia venttiileitä 

• erilaisia instrumentteja 
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• polttoaineesta riippuen saattolämmityskaapelia 

• eristystä 

• pumppauskoneikko riippuen toimitussisällöstä ja polttoaineesta 

• työtunteja (suunnittelu, hankinta, asennus, käyttöönotto) 

 

Rajaamalla ja määrittelemällä systeemit saadaan selkeä kokonaisuus mitä systeemin 

mukana tulee. Työssä havaittiin, että systeemiajattelu olisi ratkaisu, jolla hinnoittelun 

kehitystä lähdetään jatkojalostamaan. Kehitystyön seuraavassa vaiheessa määritellään 

systeemit. Vaikeinta on tehdä rajaukset, missä systeemi vaihtuu ja missä systeemissä 

komponentit hinnoitellaan, jottei komponentteja jää pois hinnoittelusta tai tule 

tuplahinnoittelua. Jatkokehityksessä olisi tarpeen tehdä mahdollisimman yksiselitteiset 

listat Excel-taulukoiden muodossa. Niihin olisi määritelty systeemi ja sen mukana 

tarvittavat hinnoiteltavat kohteet. Näistä olisi nopeasti tarkistettavissa, että kaikki  

systeemin tarvitsemat komponentit ja työnosuudet tulee hinnoiteltua. Nämä Excel-

taulukot toimisivat hinnoittelun aputyökaluna. Näin päästään tarkempaan ja 

täsmällisempään myyntivaiheen hinnoitteluun. 

 

7.2 Paineilmaputkistomäärän arviointi 

 

Työn tuloksena havaittiin, että kattilan teholla on vaikutusta paineilmaputkiston määrään. 

Kattilan polttoainetehon nostaminen kasvattaa tulipesän mittoja. Kattilan ja 

kattilarakennuksen koolla on suuri vaikutus paineilmaputkiston määrään. 

Paineilmaputkiston määrälaskennassa tulee näin ollen ottaa huomioon kattilahuoneen 

tilavuus. Tilavuuden muutoksen vaikutus paineilmaputkistoon osoittaa sen, että 

kattilahuoneen pohjan pinta-ala ja korkeus täytyy olla yhtenä kertoimena 

paineilmaputkiston määrälaskennassa sekä laskettaessa kaikkien muiden 

prosessiputkistojärjestelmien määriä hinnoittelua varten. Kehitettäessä prosessiputkiston 

määrälaskentatyökalua tulee tämä huomioida. Kattilahuoneen pohjan mitat ja korkeus 

tuleekin esittää määrälaskentatyökalun etusivulla, josta sitä käytetään kertoimena 

kaikkien prosessiputkijärjestelmien määrälaskennassa. 
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Suurin vaikutus paineilmaputkiston määrään on apujärjestelmien määrällä, mitä 

useampia apujärjestelmiä toimitukseen sisältyy, sitä enemmän projektissa tulee olemaan 

paineilmaputkistoa. Varsinkin ne järjestelmät, jotka sijaitsevat esimerkiksi ulkona,  

lisäävät huomattavasti paineilmaputkiston määrää pitkien paineilmaputkivetojen takia. 

Tarjoukseen sisältyvää paineilmaputkiston määrää arvioidessa tulee tietää ja määritellä 

ne kaikki apujärjestelmät, jotka tarvitsevat paineilmaa. Määrälaskentatyökalun 

paineilmaputkiston Excel-välilehdelle tulee tehdä taulukko, jossa määritellään mitä 

apujärjestelmiä tarjous sisältää. Ne apujärjestelmät, jotka sisältyvät tarjoukseen, otetaan 

mukaan paineilmaputkiston määrälaskentaan. Taulukossa 1 esitetään esimerkki taulukko-

ohjelmaan tulevasta määrittelystä. 

 

PAINEILMAA TARVITSEVA 

APUJÄRJESTELMÄ 

KYLLÄ EI MÄÄRÄ 

KONDENSSILAITOS  X 0 

STARTTIPOLTIN X  2 

KUORMAPOLTIN X  2 

NÄKÖLASI X  5 

SNCR X  2 

SCR  X 0 

LETKUSUODIN X  1 

PAC SIILO X  1 

SORBENTTISIILO X  1 

PUUKENTTÄ X  1 

 

Taulukko 1. Paineilmaputkiston määrään vaikuttavat apujärjestelmät 

 

Määrälaskentatyökalun jatkokehityksessä lähdetään etsimään kaavaa, jolla 

paineilmaputkiston määrä saadaan haarukoitua. Saatua tulosta verrataan toteutuneisiin 

projekteihin. Saatu tulos on riittävän tarkka, kun päästään ± 10 %:n tarkkuuteen. Mikäli 

päästään ± 5 %:n tarkkuuteen, saadaan prosessiputkiston määrälaskentatyökalusta 

erinomainen työkalu hinnoitteluun.  
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Paineilmaputkistomäärän haarukointi aloitetaan kattilarakennuksen päämitoista ja 

runkolinjojen määrästä. 

 

Perus kattilatoimituksen paineilmaputkiston määrä ilman apujärjestelmiä saadaan 

karkeasti kaavasta: 

 

kattilarakennuksen leveys * kattilarakennuksen pituus *  kattilarakennuksen korkeus – 

5m * runkolinjojen määrä + tulipesän leveys / 2 + tasojen määrä. 

 

Yllämainittuun tulokseen lähdetään lisäämään apujärjestelmien määriä. Kattilan 

tulipesään liittyvät apujärjestelmien tarvitsemat paineilmaputkimäärät voidaan 

haarukoida tulipesän pohjan pinta-alan ja korkeuden mukaan. Näitä apujärjestelmiä ovat 

polttimet, SNCR-järjestelmä ja näkölasit. Muille apujärjestelmille kehitetään sopivat 

kertoimet. PAC siilo, letkusuodin ja lentotuhkasiilot ovat useimmiten kattilarakennuksen 

ulkopuolella, joten kertoimen valitseminen on vaikeampaa. 

 

Taulukosta 2 nähdään, että kattilahuoneen tilavuus korreloi suoraan paineilmaputkien 

määrään. Valikoiduista kuudesta vertailuprojektista laskettiin kerroin, joka saatiin 

jakamalla paineilmaputkiston määrä kattilahuoneen tilavuudella. Taulukosta nähdään, 

että kertoimet asettuivat melko pieneen haarukkaan. Kertoimista laskettiin keskiarvo ja 

tulokseksi saatiin 0,017. Tällä kertoimella voidaan lähteä haarukoimaan 

paineilmaputkiston määrää suuripiirteisesti kattilarakennuksen tilavuuden perusteella. 

Tällä kertoimella päästään vertailuprojektista riippuen 7–30 %:n tarkkuuteen. Tuloksessa 

pitää ottaa huomioon tilavuuden ja paineilmaputkistomäärien mittatarkkuudet. 

Kertoimen antama tarkkuus ei riitä hinnoittelun tueksi, joten pelkästään määrä/tilavuus ei 

riitä prosessiputkiston määrälaskentatyökalun kaavaksi. 
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PROJEKTI TEHO KATTILAHUONEEN  

TILAVUUS 

PAINEILMA 

PUTKIMÄÄRÄ 

MÄÄRÄ/ 

TILAVUUS 

A 90 MW 20 500 m3 340 m 0,017 

B 100 MW 68 000 m3 1030 m 0,015 

C 130 MW 36 500 m3 660 m 0,018 

D 70 MW 24 500 m3 330 m 0,013 

E 110 MW 27 500 m3 650 m 0,023 

F 140 MW 57 000 m3 840 m 0,015 

 

Taulukko 2. Projektien tehot, tilavuudet ja paineilmaputkiston määrät. 

 

Tutkimustyössä havaittiin, että kustannusmielessä täytyy kattilarakennukselle löytää 

optimi koko. Liian suuri rakennus auttaa prosessiputkiston reititystä ja säästää putkiston 

suunnittelukustannuksissa. Suuri rakennus myös helpottaa layout-suunnittelua, mutta 

rakennuskustannukset kasvavat. Liian pieni rakennus tuo lisää prosessiputkimetrejä, kun 

sijoiteltuja laitteita, putkia ja muita komponentteja joudutaan väistämään. Väistely lisää 

olennaisesti putkikäyrien määrää. Ahtaassa tilassa putkien reitittäminen syö myös paljon 

enemmän suunnittelutunteja ja näin ollen lisää suunnittelukustannuksia. Näiden lisäksi 

täytyy huomioida, että prosessiputkiston kustannukset kertaantuvat lisääntyvinä kannake- 

ja eristemäärinä sekä asennustyönmääränä. Pienessä ja ahtaassa rakennuksessa layout-

suunnittelu syö nopeasti pienen rakennuksen kustannussäästön. Layout suunnittelu on 

vaikeaa ahtaassa rakennuksessa, tämä lisää suunnittelutunteja. Jotta kaikki laitteet 

saadaan pienessä rakennuksessa paikoilleen huolto- ja nostoalueineen, tarvitaan monesti 

lisää hoitotasoja, joiden tekemiseen tarvitaan työtä ja rautaa. Nämä seikat huomioiden 

tulee pohtia ahtauskertoimen lisäämistä prosessiputkiston määrälaskentatyökalun 

putkimäärien laskentaan. Tutkimuksen kuluessa nähtiin, että on erittäin vaikeaa löytää 

rakennuksen koolle optimiratkaisua, jossa toisen kokonaisuuden säästö ei lisäisi toisen 

kokonaisuuden kustannuksia. 

 

Tutkittaessa vertailuprojektien paineilmaputkistojen reitityksiä navismallien avulla, 

havaittiin, että ohjeistamalla suunnittelijoita voitaisiin paineilmaputkien määrää 

vähentää. Prosessiputket tulisi reitittää hallitusti, eli pyrkiä tekemään mahdollisuuksien 

mukaan koottuja putkinousu- ja laskualueita. Reitityksissä pitäisi pyrkiä 
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ryhmäkannakointiin varsinkin pienillä putkilla, koska pienten putkien kannatukset ovat 

kalliimpia kuin itse putket.  

 

Tutkimustyön ohessa havaittiin myös, että putkistosuunnittelijoiden ja prosessi-

insinöörien tulisi keskustella enemmän keskenään projekteissa sekä pitää yhdessä 

mahdollisuuksien mukaan nykyistä enemmän mallikatselmuksia. Putkistosuunnittelija 

seuraa virtauskaaviota tehdessään putkireititystä. Virtauskaavio ei ole kuitenkaan 3D-

malli. Otetaan esimerkkinä näkölaseille, startti- ja kuormapolttimille menevät 

paineilmaputket. Kaaviossa näytetään, että jokaiselle lähtee oma haara runkoputkesta. 

Todellisuudessa voi olla, että nämä kaikki sijaitsevat kattilan etuseinällä ja näille 

voitaisiin paineilma viedä runkoputkesta yhdellä putkilinjalla. Putkistosuunnittelijan 

pitää kuitenkin muistaa, ettei hän saa mennä yhdistelemään putkia ilman 

prosessisuunnittelijan hyväksyntää, mutta hän voi tehdä ehdotelman reitityksestä 

prosessisuunnittelijalle. Aina putkien yhdistäminen ei ole sallittua eikä yksinkertaista. 

Putkikoko ja virtausnopeus voi jäädä liian pieneksi kun kulutuskohteessa onkin useampi 

laite yhden sijaan, jolloin putkikokoa joudutaan kasvattaa. Putkien yhdistäminenkään ei 

aina ole sallittu prosessiteknisistä syistä johtuen. 

 

Tulevaisuudessa mietittäessä keinoja putkimäärien vähentämiseen, voitaisiin kokeilla 

tapaa, jossa suunnittelijalle annetaan tavoite päästä pienempiin putkimääriin tavoitteen 

avulla. Auttaisiko tämä saavuttamaan suunnittelutavoitteita? Kun prosessiputkiston 

määrälaskentatyökalun kehitys on pisteessä, jossa hinnoittelua varten arvioidut 

putkimäärät ovat ± 10 %:n tarkkuudessa, annetaan nämä arvioidut putkimäärät 

suunnittelijoille tavoitteeksi, joka pitäisi saavuttaa. Lisääntyisikö suunnittelutuntien 

määrä putkimetrien vähentyessä? 

 

Prosessiputkiston määrälaskentatyökalun kehittämisessä nähdään, että mitä tarkempiin ja 

yksityiskohtaisempiin määrittelyihin mennään, sitä tarkempiin putkimääriin päästään. 

Tämä ei kuitenkaan ole tavoite. Työkalun tavoite on olla yksinkertainen, nopea työkalu, 

joka antaa riittävän tarkkuuden prosessiputkistomäärille hinnoitteluvaiheessa.  
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8 Johtopäätökset 
 

ANDRITZin tavoitteena oli kehittää ja tarkentaa voimakattilatarjouksien hinnoittelua. 

Tänä päivänä kattilaprojektit usein voitetaan tai hävitään hinnalla. Hyvin ja oikein tehty 

hinnoittelu parantaa kilpailukykyä ja auttaa säilyttämään markkina-aseman 

voimakattilamarkkinoilla. Diplomityön tavoitteena oli tukea hinnoittelua kehittämällä 

leijukerroskattilan prosessiputkiston määrälaskentaa. Työssä etsittiin tarjoukseen 

sisältyvien järjestelmien jaottelu tapaa, jotta kaikki kyseisen järjestelmän tarvitsemat 

komponentit tulee hinnoiteltua. Hinnoittelun tueksi työssä etsittiin prosessiputkistojen 

määrille kertoimia, joilla voidaan haarukoida tarjottavan projektin tarvitsemia 

prosessiputkiston määriä ilman, että määrät arvioidaan vanhojen projektien perusteella.  

 

Työstä voidaan todeta, että kehitystä saatiin aikaan. Löydettiin tapa, jolla 

kattilatarjouksen hinnoittelua kattilan järjestelmien osalta lähdetään viemään eteenpäin. 

Rajatulta prosessiputkistoalueelta, paineilmaputkisto, löydettiin tapa ja kertoimia, joilla 

prosessiputkiston määrälaskentatyökalua lähdetään kehittämään lähitulevaisuudessa. 

Diplomityön tuloksena saatiin alkusysäys prosessiputkiston määrälaskentatyökalun 

kehittämiselle. Kattilalaitoksen hinnoittelu on tarkkaa ja vaatii paljon eri osa-aluieden 

tietämystä. Hinnoittelun kehittämisessä on paljon tehtävää ja kehitystyön tulisi olla 

jatkuvaa. Kehitystyön jatkuvuudella ja laaja-alaisella katsonta kannalla varmistetaan 

markkina-aseman säilyminen niin muuttuvassa maailmantilanteessa kuin muuttuvilla 

voimakattilamarkkinoillakin. 

 

8.1 Systeemiajattelu 

 

Diplomityössä nähtiin, että systeemiajattelu on se tapa, jolla hinnoittelua kattilan 

järjestelmien osalta viedään tulevaisuudessa eteenpäin. Systeemiajattelun avulla voidaan 

nähdä selkeästi ja listata, mitä kaikkea hinnoiteltavaa järjestelmän mukaan tulo vaatii. 

Systeemiajattelumalli voisi toimia työkaluna läpi koko projektin kaikkien vaiheiden 

tarjouksesta luovutukseen. Systeemiajattelu nähdään käyttökelpoisena ajattelumallina 

niin suunnitteluissa ja hankinnoissa kuin käyttöönotossa. Systeemiajattelun avulla 
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voitaisiin tulevaisuudessa määritellä suunnittelu- ja hankintakokonaisuuksia sekä, mitkä 

systeemit tulee prioriteettijärjestyksessä ensin näiden toimintojen osalta. Työmaalla 

käyttöönottovaiheessa voitaisiin käyttöönottoa toteuttaa systeeemiajattelun pohjalta 

järjestelmittäin. Kattilalaitoksen järjestelmien systeemiajattelua tulisikin kehittää 

tulevaisuudessa koko projektin näkökulmasta. 

 

8.2 Prosessiputkiston määrälaskentatyökalu 

 

Diplomityön tuloksena löydettiin kertoimia, joilla voidaan haarukoida putkistomääriä 

myynti- ja tarjoustoimintaa varten. Kertoimien avulla päästään riittävään tarkkuuteen 

prosessiputkiston putkimäärien osalta hinnoittelua varten. Näitä kertoimia hyödynnetään 

tulevassa prosessiputkiston määrälaskentatyökalussa, jonka kehitys alkaa 

lähitulevaisuudessa. Prosessiputkiston määrälaskentatyökalusta tullaan tekemään koko 

prosessiputkiston kattava hinnoittelutyökalu. Työkalun tavoite on, että hinnoittelija 

syöttää alkuarvot ja niiden avulla saadaan putkistomäärät järjestelmittäin. Tämän 

diplomityön hyötynä nähdään, että hinnoittelun kehitys ja prosessiputkiston 

määrälaskentatyökalun kehitys on aloitettu. Tulevaisuuden ympäristö- ja 

päästömääräykset lisäävät kattiloiden apujärjestelmien määrää, uusia teknologioita 

kehitetään ja tulee markkinoille. Pysyäkseen tässä vauhdissa tulee pitää mielessä jatkuvan 

kehityksen ajattelumalli.    

 

Kattilatarjouksen ja -projektin kustannustehokkuuden kannalta ei voida tutkia ja kehittää 

vain yhtä osakokonaisuutta, vaan kattilalaitostoimitusta tulee katsoa kokonaisuutena. 

Kun toisessa nurkassa säästetään, niin toisessa nurkassa kustannukset kasvavat. Tämä 

nähtiin tässä diplomityössä tarkasteltaessa prosessiputkistomääriin vaikuttavia tekijöitä. 

Tulevaisuuden tavoitteena on löytää se paras mahdollinen saatavilla oleva optimiratkaisu. 
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