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SYMBOLILUETTELO 

Roomalaiset 

c absoluuttinen nopeus  [m/s] 

h entalpia   [J/kg] 

p paine    [bar], [Pa] 

qm massavirta   [kg/s] 

T lämpötila   [ºC], [K] 

u kehänopeus   [m/s] 

V tilavuus   [m
3
] 

w suhteellinen nopeus  [m/s] 

x höyrypitoisuus   [%] 

 

Kreikkalaiset 

η hyötysuhde   [%] 

 

Alaindeksit 

m massa    

mek mekaaninen 

g generaattori 

 

Lyhenteet 

BWR kiehutusvesireaktori 

PWR painevesireaktori 

KP korkeapaine 

MP matalapaine 

rpm kierrosta minuutissa 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan 

osaston (LUT Energia) virtaustekniikan laboratoriolle. Työ kuuluu osana Energiatekniikan 

kandidaatintyö ja seminaari- kurssia. Tässä kandidaatintyössä esitetään yleisesti millainen 

laite on nykyaikainen höyryturbiini. Työssä tarkastellaan lisäksi höyryturbiinien kehitystä, 

eri turbiinityyppien ominaisuuksia, turbiinivalmistajia sekä markkinatilannetta.  

 

Valtaosa maailmassa tuotetusta sähköenergiasta tuotetaan höyryprosessiin perustuvissa 

voimalaitoksissa. Näissä voimalaitoksissa tuotetun höyryn sisältämä lämpöenenergia 

saadaan muunnettua sähköenergiaksi höyryturbiinin ja siihen yhdistetyn generaattorin 

avulla. Höyryturbiinia voidaan käyttää lähes kaikissa eri höyryvoimalaitostyypeissä sekä 

teholuokissa. Koska konventionaalisten voimalaitosten ja ydinvoiman tuotanto kasvaa 

edelleen erityisesti kehittyvissä talouksissa (Kiina, Intia, Brasilia yms.), on odotettavissa 

että höyryturbiini tulee olemaan maailman energiantuotannon kivijalka pitkälle 

tulevaisuuteen.  

   

2 HÖYRYTURBIINI 

2.1 Yleistä 

 

Höyryturbiini on lämpövoimakone, jolla höyryprosessissa tuotetun kuuman höyryn 

sisältämä energia voidaan muuntaa turbiinin akselin pyörimisenergiaksi, ja yhdistettynä 

generaattoriin aina sähköenergiaksi. Höyryturbiineja käytetään rankine- eli höyryprosessiin 

perustuvissa voimalaitoksissa, joiden eri tyyppejä ovat lauhde-, vastapaine- ja 

ydinvoimalaitokset. Näissä eri laitostyypeissä on eroavaisuuksia tuotetun höyryn arvoissa, 

ja ne vaativat myös höyryturbiinilta tiettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi 

ydinvoimalaitoksissa höyryä ei voida käyttää tulistetussa muodossa, minkä vuoksi höyryn 

paisunta tapahtuu suurelta osin kostean höyryn alueella. Vastapainelaitoksissa taas 

turbiinilta ulos tulevan höyryn paine on huomattavan korkea, siksi että pystyttäisiin 

tuottamaan riittävän lämmintä vettä kaukolämmityksen tai teollisuuden prosessien 

tarpeeseen. Höyryturbiineja valmistetaan useissa eri teholuokissa; alkaen alle 1 MW:n 

turbiineista aina suurimpiin yli 1600 MW:n ydinvoimalaitosturbiineihin.  
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Ensimmäisen höyryturbiinin kehitti englantilainen Sir Charles Parsons vuonna 1885. 

Hänen kehittämänsä turbiini oli reaktiotyyppinen. Samoihin aikoihin 1880-luvulla myös 

ruotsalainen Carl G.P. De Laval kehitti omaa höyryturbiiniaan. Tämä Lavalin 

suunnittelema turbiini oli impulssityyppinen ja sitä käytettiin meijerissä kerman 

erotukseen.  Vuonna 1891 keksittiin tuottaa sähköä sähköä höyryturbiinin avulla.  1900-

luvun alussa kehitettiin myös suurten valtamerialusten voimanlähteeksi sopivia 

höytyturbiineja. Höyryturbiinien tehot kasvoivat vähitellen. 1940-luvulle tullessa 

suurimmat turbiinit olivat noin 100 MW:n tehoisia. Tämän jälkeen turbiinien huipputehot 

kasvoivat jyrkästi 1970-luvun loppuun asti. Turbiinin perusrakenne on pysynyt vuosien 

mittaan melko samanlaisena vaikkakin eri komponenteissa, erityisesti turbiinin siivistössä, 

on ollut huomattavaa kehitystä. (Encyclopædia Britannica) 

 

2.2 Höyryturbiinin toimintaperiaate 

 

Höyryturbiinissa voimalaitosprosessissa kehitetty korkeassa paineessa ja lämpötilassa 

oleva höyry paisuu kulkiessaan turbiinin siivistön läpi luovuttaen samalla energiaa. 

Painegradientti aiheuttaa ensin höyryn virtausnopeuden kasvamisen staattorisiivistössä, 

jonka kautta höyry ohjautuu pyörittämään roottorisiivistöä, joka on kiinnitetty turbiinin 

akseliin. Samalle akselille kytketty generaattori tuottaa pyörimisliikkeen avulla sähköä. 

Yhtä staattori-roottoriparia sanotaan turbiinivaiheeksi, joita on turbiinia kohden useita 

kappaleita. 

 

Höyryn paisunta on tavallisesti jaettu turbiinin korkeapaine- (KP) ja matalapaineosiin 

(MP). Matalapaineturbiinin jälkeen höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se lauhtuu 

takaisin vedeksi. Matalapaineturbiinista poistuvan höyryn entalpia-arvon tulisi olla 

mahdollisimman pieni, jotta saavutettaisiin korkea hyötysuhde. Korkeapaineturbiinissa 

höyryn paine laskee noin kymmenenteen osaan, mutta matalapaineturbiinin ulostulossa 

höyryn paine on MP-turbiinin tuloon verrattuna noin 300 kertaa pienempi. Siksi yhtä 

korkeapaineturbiinia kohden tarvitaan yleensä kolme tai neljä rinnakkaista MP-turbiinia. 

(Larjola) 
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Kuva 1. Höyryn kulku yhden turbiivaiheen läpi. Turunen-Saaresti, s.19. 

 

Höyryturbiinia suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon vesihöyryn käyttäytyminen 

prosessin eri vaiheissa. Kun vesi muuttuu voimalaitoksen kattilassa höyryksi, sisältää 

höyry aluksi vesipisaroita. Jos höyryyn viedään lisää lämpöä tai jos vesipisarat erotetaan 

jollakin muulla tavalla höyrystä (kosteudenerottimella), kutsutaan höyryä tämän jälkeen 

kylläiseksi eli kuivaksi höyryksi. Jos höyryyn viedään edelleen lisää lämpöä, paineen 

pysyessä vakiona, höyryn lämpötila nousee kylläistä höyryä korkeammaksi ja höyryä 

kutsutaan tulistetuksi höyryksi.  

 

Höyryn kosteus on erittäin tärkeä tekijä höyryturbiineissa. Kostean höyryn mukana 

kulkevat vesipisarat aiheuttavat siivistössä kulumista jota kutsutaan eroosioksi.  

Korkeimmillaan keskimääräinen kosteuspitoisuus voi moderneissa höyryturbiineissa olla 

n. 12 – 14 %. Huomionarvoista on kuitenkin se, että paikotellen kosteuspitoisuus voi olla 

paljon korkeampi, ja aiheuttaa täten ongelmia. (Leyzerovich 2005, s. 74) 

 

Yleisesti voidaan sanoa höyryllä olevan kolme olomuotoa 

 kostea höyry 

 kylläinen höyry 

 tulistettu höyry 
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Turbiinin tuottama sähköteho voidaan laskea entalpian muutoksen ja massavirran avulla 

yhtälöllä  

                           (1) 

missä      generaattorin hyötysuhde [%] 

    turbiinin mekaaninen hyötysuhde [%] 

     höyryn massavirta [kg/s] 

     höyryn ominaisentalpia ennen turbiinia [kJ/kg] 

     höyryn ominaisentalpia turbiinin jälkeen [kJ/kg] 

 

Höyryvirtauksen käyttäytymistä turbiinin siivistössä voidaan kuvata nopeuskolmion avulla. 

Siinä höyryn liike esitetään kolmen komponentin avulla, jotka ovat: kehänopeus, 

absoluuttinen nopeus ja suhteellinen nopeus. Näiden välillä seuraava yhteys jota voidaan 

kuvata yhtälöllä 

         

missä   c absoluuttinen nopeus   

  w suhteellinen nopeus 

  u kehänopeus 

 

 

Kuva 2. Turbiinin nopeuskolmiot. 
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Allaolevassa kuvassa on esitetty yhdellä välitulistuksella varustettu 

höyryvoimalaitosprosessi entalpia – entropia, eli h-s kuvassa. Katkoviivalla esitetään 

ideaalinen häviötön paisunta ja todellinen paisunta eheällä viivalla. Huomattavaa on, että 

korkeapaineturbiinilla noin puolet paisunnasta on kostean höyryn alueella. Välillä 5-6 

höyry saadaan jälleen tulistetuksi välitulistimen ja kosteudenerottimen avulla.  

 

Kuva 3. Höyryturbiinin paisunta hs-piirroksessa. Larjola. 

 

Höyryvoimalaitoksen sähköntuottohyötysuhdetta voidaan nostaa lämmittämällä syöttövettä 

turbiinista otetulla väliottohöyryllä. Tällöin osa höyryvirtauksesta ohjataan 

väliottojärjestelmän kautta syöttöveden esilämmittimeen.  Väliottohöyryn lämpösisältö 

riippuu siitä, mistä kohtaa turbiinia höyry otetaan. Väliottoja voi olla useita kappaleita sekä 

KP- että MP-turbiineissa.  

 

Yksi höyrytubiini voi sisältää useita rinnakkaisia turbiineja. Ydinvoimalaitoksissa on 

perinteisesti yksi KP-turbiini ja 3 tai 4 MP-turbiinia. Jossain tapauksissa, kuten Loviisan 

ydinvoimalaitoksessa, on päädytty ratkaisuun jossa on kaksi vierekkäistä 
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turbogeneraattoria. Kuitenkin hyötysuhde jää tällaisessa ratkaisussa pienemmäksi kuin 

yhdellä ”isolla” turbiinilla. (Turunen-Saaresti, s. 26) 

 

Turbiinissa käytetty pyörimisnopeus riippuu sähköverkon taajuudesta ja generaattorin 

napaisuudesta. Käytettäessä 50 Hz sähköverkon taajuutta (esim. Suomessa) on turbiinin 

pyörimisnopeus joko 1500 rpm (nelinapainen generaattori) tai 3000 rpm (kaksinapainen 

generaattori). Vastaavasti maissa jossa sähköverkon taajuus on 60 Hz, käytetään 

pyörimisnopeutena 1600 rpm tai 3200 rpm. Usein hyvin suurikokoisissa turbiineissa (kuten 

OL3) käytetään hitaampaa pyörimisnopeutta, etteivät vetorasitukset turbiinisiivistöön olisi 

tulleet kohtuuttoman suuriksi. Alemman pyörimisnopeuden ansiosta on myös teoriassa 

mahdollista  nelikertaistaa turbiiniin ulostuloalueen koko  käyttämällä kaksi kertaa 

suurempia viimeisen vaiheen siipiä. Käytännössä viimeisen vaiheen siipikoot ovat 

hitaammalla pyörimisnopeudella kuitenkin korkeintaan puolitoistakertaisia nopeampaan 

turbiiniin verrattuna. (Turunen-Saaresti, s. 26) 

 

2.3 Turbiinin rakenne ja pääkomponentit 

 

Nykyaikainen höyryturbiinilaitos sisältää ainakin seuraavat pääkomponentit: turbiinin 

säätöventtiilit,  KP-turbiini, kosteuden erotin, välitulistin, MP-turbiini, turbiinin 

väliottojärjestelmä, generaattori ja lauhdutin.  MP-ja KP-turbiinin lisäksi voi olla 

keskipaineturbiini. Välitulistimia voi olla myös useampia kuin yksi.  

 

 

Kuva 4. Ydinvoimalaitosturbiinin rakenne. Turunen-Saaresti. 

 

V ä l i t u  l i s t i n  

H  ö y r y   r e  k  t o r i l t a  

G 

K o r k  e a p a i n  e t u  r p  i i n  i 

M  a t a  l a  p a i n  e t u  r p  i i n  i t 

L  a h d u t i n  

K o s t e  u d e n   e  r o  t i n  

G e n e r a  t t o  r i 
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Höyryturbiiniin sisääntulevan höyryvirtauksen määrää säädetään turbiinin säätöventtiilillä.  

Säätöventtiilin lisäksi turbiinille tulevassa päähöyrylinjassa on dumppaus- ja 

pikasulkuventtiilit. Pikasulkuventtiilin avulla saadaan nopeasti katkaistua höyryn virtaus 

häiriön iskiessä.  Dumppaussäätöventtiilejä käytetään niissä häiriötilanteissa, joissa 

turbiinin pikasulkuventtiilit ja/tai turbiinin säätöventtiilit ovat sulkeutuneet, esimerkiksi 

kuorman menetyksen yhteydessä. Tilanteessa, jossa lauhdutin ei jostain syystä ole 

käytettävissä, sulkeutuvat dumppauksen pikasulkuventtiilit. 

 

Turbiiniakseli on turbiinilta generaattoriin asti ulottuva akseli, johon on kytketty turbiinin 

roottorien lisäksi generaattorin roottori. Turbiiniakselin pituus voi olla isoissa turbiineissa 

jopa 70 m. Seisokin aikana turbiiniakseli joutuu kovalle rasitukselle, ja voi olla vaarassa 

taipua. Tätä voidaan ehkäistä pyörittämällä turbiinia ajoittain pienellä nopeudella erillisen 

pyörityslaitteen avulla. Tätä toimenpidettä kutsutaan paaksaukseksi. (Turunen-Saaresti, s. 

47) 

 

Turbiinin sisällä on turbiinipesä, joka on jaettu sisä-ja ulkopesäksi.  Ulkopesä muodostaa 

sileäpintaisen sylinterin, jonka sisään sisäpesä on kiinnitetty. Sisäpesä on jaettu kahtia. 

Osat on kiinnitetty toisiinsa pulteilla. Roottorisiivistö on kiinnitetty roottoriin joka on 

kiinni turbiiniakselissa. 

 

Kuva 5. Turbiinipesä avattuna. Doosan Heavy Business. 
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Turbiinin mitoituksen kannalta matalapainuturbiinin viimeisen vaiheen siivet (LSB, Last 

Stage Blade) ovat aivanasemassa.  Turbiinissa siipien koko kasvaa höyryn virtaussuuntaan 

mentäessä, koska paisunut höyry tarvii enenmmän tilaa.  Tämän vuoksi 

matalapaineturbiinin loppupään siipikoko kasvaa isoissa höyryturbiineissa erittäin 

suureksi. Olkiluoto 3:n Siemensin toimittaman höyryturbiinin MP-turbiinin roottorin 

viimeisen siipivaiheen siiven pituus on huimat 1830 mm, mikä on tällä hetkellä suurimpia 

maailmassa. Pitkillä MP-turbiinin siivillä on haittapuolena niihin kohdistuva 

keskipakoisvoimasta aiheutuva mekaaninen rasitus. Tämän lisäksi ongelmia voi syntyä 

kuumenemisen vuoksi. (Leyzerovich 2008, s. 135) 

 

Siipien tyveen vaikuttava lujuusrasitus on verrannollinen siiven muotokertoimeen, 

siipimateriaalin tiheyteen ja siiven kärjen kehänopeuden neliöön.  Muoteilemalla siipi 

kärkeä kohden ohentuvaksi saadaan muotokerrointa pienennettyä.  Lujuusrasitusten lisäksi 

siiven mekaanisen rakenteen suunnittelussa tulee huomioida ominaisvärähtelytaajuudet. 

Mikään siiven värähtelyiden ominaistaajuus ei saa olla sama kuin höyryvirtauksesta 

tulevien herätteiden taajuus. (Turunen-Saaresti, s. 27) 

 

Turbiinin juoksusiivet on kiinnitetty turbiiniroottoriin tehtyihin uriin. Matalapaineturbiinin 

juoksusiivet ovat höyryn matalamman paineen vuoksi pidempiä kuin KP-turbiinin siivet, 

joten niihin kohdistuu erittäin suuri vetovoima johtuen keskipakovoimasta. Tämän takia ne 

on kiinnitetty roottoriin ns. kuusikiinnityksellä. Roottorisiipien kiinnitys toisiinsa voidaan 

toteuttaa kinnittämällä ne vanteen välityksellä kiinni toisiinsa ylhäältä ja/tai keskikohdalta. 

Toinen, kehittyneempi tapa, on jättää siivet hieman irti toisistaan. Tällöin ne turbiinin 

pyöriessä painautuvat keskipakoisvoiman vaikutuksesta yhteen. Jossain turbiinityypeissä 

roottorisiivet seisovat vapaasti ilman erityistä kiinnitystä toisiinsa. (Leyzerovich 2008, s. 

144) 
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Kuva 6. Moderni siipien liitostapa. Leyzerovich 2008, s. 144. 

 

 

Kuva 7. Uutta MP-turbiinin roottoria lasketaan paikalleen Olkiluoto 1 -laitoksen vuosihuolloissa 2010. Alla 

näkyy staattorin puolikas valmiiksi asennettuna turbiinin sisäpesään. Turbiinin vaihdosta vastasi Alstom. 

TVO Ytimekäs 4/2010. 
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Kuva 8. Roottorisiivistö. Alstom 

 

Koska liian kostella höyryllä on haitallisia vaikutuksia turbiinin siivistöön, ei höyryn 

paisuntaa voida toteuttaa vain yhdellä turbiinilla, vaan turbiini on jaettava korkea- ja 

matalapaineosiin. Korkeapaineturbiinilta tullut höyry välitulistaan ennen 

matalapaineturbiinia, jolloin saadaan höyryn kosteuspitoisuutta laskettua, ja nostettua 

lämpötilaa sekä entalpiaa. Tämän lisäksi voidaan käyttää vielä erillistä kosteudenerotinta, 

jolla saadaan eroteltua höyrystä pois siinä mahdollisesti olevat vesipisarat. Eräissä 

voimalaitoksissa on käytössä lisäksi keskipaineturbiini, joka on nimensä mukaisesti 

sijoitettu korkeapaine- ja matalapaineturbiinin väliin.  

 

Lauhdevoimalaitoksissa lauhduttimen paine on luokkaa 4 kPa, lämpötila 30 °C ja höyryn 

kosteuspitoisuus noin 10 %. Lauhduttimeen siirtynyt lämpö johdetaan joko 

lauhdutintorniin tai suoraan vesistöön. Korkeaan hyörysuhteen saaminen edellyttää että 

höyryn energiasisältö on MP-turbiinin jälkeen mahdollisimman alhainen. Tämä vaatii 

lauhduttimelta hyvin alhaista painetta, joka taas vaatii mahdollisimman kylmää 

lauhdevettä. Suomessa on mahdollista ajaa voimalaitoksia talvella hieman korkeammalla 

teholla kylmien vesistöjen ansiosta. Kuumalla kesäilmalla on mahdollista, että tehoja 

joudutaan taasen rajoittamaan. 
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2.4 Turbiinityypit 

 

Höyryturbiini voi olla reaktiotyyppinen, impulssityyppinen tai näiden yhdistelmä. 

Reaktioturbiinissa höyryn paine laskee turbiinivaiheen läpi mennessä sekä staattori- että 

roottorisiivistössä. Paras hyötysuhde saavuteaan reaktioasteen ollessa 50 %, jolloin 

ominaisentalpian lasku on yhtä suuri roottorissa ja staattorissa. Reaktioturbiinin etuna 

voidaan pitää korkeaa hyötysuhdetta.   

 

Impulssiturbiinissa höyryn paine laskee ainoastaan staattorisiivistössä. Impulssiturbiinin 

roottorisiivet ovat ”kuppimaisia” niin, että tulevan ja lähtevän suhteellisen nopeuden 

nopeusvektorit ovat toistensa peilikuvia. Impulssiturbiinin hyötysuhde on reaktioturbiinia 

pienempi, mutta sen tehokerroin on vastaavasti suurempi.  

 

Kuva 9. Roottorisiipien siipiprofiilit reaktio- ja impulssiturbiineissa. 

 

Turbiini voi olla myös reaktio-ja impulssiturbiinin yhdistelmä. KP-turbiinissa on joskus 

perusteltua käyttää ensimmäisissä siipivaiheissa impulssiturbiinia ja lopuissa 

reaktioturbiinia. (Turunen-Saaresti, s. 19) 
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Kuva 10. Reaktio- ja impulssiturbiinin paisunta. Laukas 2009, s.55. 

 

Höyryturbiineja voidaan jaotella höyryn paisumisen suunnan mukaan. Aksiaaliturbiinissa 

höyryn virtaus on aksiaalista, eli turbiinin akselin suuntaista. Radiaaliturbiinissa höyryn 

virtaus on radiaalista. Radiaaliturbiinissa tarvitaan kaksi generaattoria koska siinä olevien 

roottoreiden pyörimissuunta on vastakkainen. Käytännössä kaikki isommat 

voimalaitosturbiinit ovat nykyään aksiaaliturbiineja. (Turunen-Saaresti, s. 24) 

 

 

Kuva 11. Aksiaali- ja radiaaliturbiini. Turunen-Saaresti, s. 24. 

 

Turbiini voi olla yksi- tai kaksijuoksuinen. Kaksijuoksuisessa turbiinissa höyry tuodaan 

turbiiniin sen keskeltä, josta se paisuu molempiin suuntiin alla olevan kuvan mukaisesti.  
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Kuva 12. Kaksijuoksuinen turbiini. Turunen-Saaresti, s.33. 

 

Yksivirtausturbiinissa höyry paisuu vain yhteen suuntaan. Yleensä turbiinit tehdään 

kaksijuoksuisiksi. Kaksijuoksuisen tyypin etuna on se ettei siinä synny juurikaan 

aksiaalisuuntaisia voimia, toisin kun yksijuoksuisessa turbiinissa, jossa aksiaalisuuntaisia 

voimia täytyy kompensoida erilaisilla menetelmillä. (Turunen-Saaresti, s.33) 

 

2.5 Höyryturbiinien erityispiirteet eri voimalaitostyypeissä  

2.5.1 Eri voimalaitostyyppien vertailua 

Konventionaalisen voimalaitoksen ja ydinvoimalaitoksen välillä on huomattavissa suuria 

eroja höyryn arvoissa. Konventioonalisessa laitoksessa höyry on tulistettua ja huomattavan 

korkessa paineessa. Ydinvoimalaitoksessa alempaa lämpötilaa ja painetta kompensoidaan 

suuremmalla massavirralla. Parhaissa lauhdevoimalaitoksissa pystytään saavuttamaan noin 

45 % sähköntuotantohyötysuhde. Ydinvoimalaitoksissa tällä hetkellä korkein 

sähköntuotantohyötysuhde on rakenteilla olevan OL3:n 37 %.   

 

Taulukko 1. Konventionaalinen voimalaitos verrattuna ydinvoimalaitokseen. Turunen-Saaresti. 

  Konventionaalinen laitos Ydinvoimalaitos 

Sähköteho (MW) 1000 1000 

Höyryvirtaus (kg/s) 870 1400 

Lämpötila ennen turbiinia (°C) 540 286 

Paine ennen turbiinia (bar) 180 70 

Paine turbiinin jälkeen (bar) 0,04 0,04 

Hyötysuhde (%) 40…45 34…37 
 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty eri voimalaitostyyppien paineita tehon funktiona.  
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Kuva 13. Tuorehöyryn paine tehon funktiona eri voimalaitostyypeissä. Laukas, s.30. 

2.5.2 Höyryturbiinit ydinvoimalaitoksissa 

 

Suomessa olevat ydinvoimalat ovat painevesireaktoreita (PWR, Loviisa 1 ja 2, Olkiluoto 

3) ja kiehutusvesireaktoreita (BWR, Olkiluoto 1 ja 2). Näissä reaktorityypeissä suurin 

rakenteellinen ero liittyy höyryn tuottamiseen. BWR-reaktorissa höyry tuotetaan suoraan 

reaktorin painesäiliössä, kun taas PWR-reaktorissa höyryn tuotto tapahtuu suurissa 

lämmönvaihtimissa, joita kutsutaan höyrystimiksi.  

 

Konventionaalisesta voimalaitoksesta poiketen ydinvoimalaitoksessa ei käytännössä voida 

tuottaa tulistettua höyryä. Tämä johtuu ydinvoimalan paineastian (BWR-laitokset) tai 

höyrystimen (PWR-laitokset) ominaisuuksista. Tuorehöyryn paine ydinvoimalaitoksissa on 

luokkaa 60-70 bar. Koska höyryn paine on huomattavan pieni konventionaalisiin 

voimalaitoksiin verrattuna, on höyryn massavirran oltava suuri jotta turbiinista saataisiin 

irti vastaava määrä tehoa. Ydinvoimalaitoksissa saadaan konventionaalisia turbiineja 

suurempi osuus tehosta MP-turbiinilta, koska höyryn paine KP-turbiiniin tultaessa on 

niissä pienempi.  
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Kuva 14. Olkiluoto 1 ja 2 –laitosten höyryn paisuntakäyrä. Turunen-Saaresti, s. 23. 

 

Ensimmäiset ydinvoimalaitosturbiinit pohjautuivat pitkälti perinteisiin 

lauhdevoimalaitoksissa käytettyihin turbiineihin. Pienillä tehoilla (alle 100 MW) 

kosteuspitoisuus turbiineissa pysyi verraten pienenä. Laitoksien sähkötehojen noustessa ja 

höyryn paisunnan siirtyminen yhä enemmän kostean höyryn alueelle, liiallinen höyryn 

kosteus turbiinisiivistössä muodostui kuitenkin ongelmaksi. Tätä varten kehitettiin KP- ja 

MP-turpiinien väliin mekaaninen kosteudenerotin, jonka avulla saatiin laskettua höyryn 

kosteutta. 

 

BWR-laitoksissa on lisäksi huomioitava turbiinin kontaminoitumisen mahdollisuus. BWR 

laitoksessa turbiinilla on laitoksen sähköntuotannon ollessa käytössä korkeat säteilytasot 

johtuen radioaktiivisesta typpi 16- pitoisuudesta. Tällä on kuitenkin niin lyhyt 

puoliintumisaika, että säteilytaso laskee melkein välittömästi alasajon jälkeen vaarattoman 

pieneksi. Polttoainevuodon tapahtuessa on mahdollista että korkea-aktiivista 
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kontaminaatiota kulkeutuu myös turbiinin ja välitulistimeen. Tällöin säteilytasot voivat 

paikallisesti olla hyvin korkeita.    

2.5.2 Höyryturbiinit konventionaalisissa lauhdevoimalaitoksissa 

 

Konventionaalisessa lauhdevoimalaitoksessa on kannattavaa lämmittää höyry hyvin 

kuumaksi, 500…600 asteiseksi (tyypillisesti 535 
o
C), ja nostaa sen paine hyvin suureksi, 

tyypillisesti 150…300 bar. Käyttämällä kahta välitulistusta saadaan laitoksen 

sähköntuotantohyötysuhdetta nostettua entisestään. Ensin höyry paisutetaan 

korkeapaineturbiinissa, välitulistetaan sitten kattilassa, paisutetaan jälleen 

keskipaineturbiinissa, välitulistetaan uudelleen kattilassa ja annetaan lopuksi paisua 

matalapaineturbiinissa. Molemmissa välitulistuksessa höyry tulistetaan uudelleen samaan 

lämpötilaan kuin mikä sillä oli korkeapaineturbiiniin tullessa. Fossiilisia- tai 

biopolttoaineita käyttävissä lauhdevoimalaitoksissa voidaan moderneilla höyryturbiineilla 

saavuttaa noin 44 % sähköntuotantohyötysuhde. (Larjola) 

2.5.3 Höyryturbiinit vastapainevoimalaitoksissa 

 

Vastapainevoimalaitoksissa tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Kyseinen 

voimalaitostyyppi on yleinen teollisuuskohteissa sekä kaupunkien energiantuotannossa. 

Prosessissa syntynyttä lämpöä voidaan käyttää hyödyksi teollisuusprosessissa (esim. 

paperikoneessa) tai kaukolämpönä. Voimalaitostyypin etu on erittäin korkea, jopa 85 %:n 

kokonaishyötysuhde. Vastapainevoimalaitoksissa käytettävät höyryturbiinit eroavat 

lauhdeturbiineista siten, että niissä turbiinilta poistuva höyry on paineeltaan huomattavasti 

korkeampi, noin 1 bar. Tämä sen vuoksi että höyryn lämpötila olisi kyllin korkea veden 

lämmittämiseen.  

  

Kuva 15. Lauhde- ja vastapainevoimalaitoksen energiatuotanto. Turunen-Saresti, s. 12. 
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2.6 Höyryturbiinin huolto 

 

Uuden höyryturbiinin kestoikänä pidetään yleisesti n. 200 000 tuntia, eli ajallisesti 25-40 

vuotta. Ajan myötä turbiinin hyötysuhde laskee häviöiden kasvaessa. Häviöiden kasvu 

aiheutuu mm. tiivisteiden ja turbiinin siivistön kulumisesta. Lisäksi vanhassa 

höyryturbiinissa aiheutuu enemmän pakotettuja seisokkeja. (Leyzerovich 2008, s.455) 

 

Kuva 16. Pakotettujen seisokkien osuus turbiinin iän funktiona. Leyzerovich 2008, s. 456. 

 

Eroosio ja metallin väsyminen aiheuttavat kulumista roottorin siivistössä. Ajan myötä 

turbiinin siivistössä alkaa esiintyä säröilyä, jonka etenemistä on seurattava säännöllisillä 

tarkastuksilla.  Eroosiolla tarkoitataan höyryn mukana kulkevien vesipisaroiden 

aiheuttamaa mekaanista kulumista. Eroosio vaikuttaa erityisesti matalapaineturbiinin 

viimeiseen siipivaiheeseen, koska höyryn kosteus on siellä kaikkein suurin. Eroosio 

aiheuttaa turbiinin siipien pintojen karheutumista ja voi pahimmillaan muuttaa siipien 

pinnanmuotoja virtausta häiritsevällä tavalla, josta voi aiheutua hyötysuhteen alenemista. 

Korkeapaineturbiinissa eroosiota voi aiheutua myös turbiiniin kertyneitten rautahiukkasten 

vaikutuksesta. (GE Power & Water) 
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Kuva 17. Eroosion aiheuttamaa vaurioita turbiinisiivessä. Larjola. 

 

Vanhoja höyryturbiineja voidaan myös modernisoida ja näin saada parannettua 

hyötysuhdetta. Laajimmillaan huolto voi käsittää koko turbiinin sisäosien vaihdon uuteen. 

Esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalassa uusitaan vuosien 2010 ja 2011 vuosihuoltojen 

aikana matalapaineturbiinit molemmissa laitosyksiköissä. Vanhan höyryturbiinin 

modernisointi on usein paljon taloudellisempi ratkaisu kuin kokonaan uuden 

voimalaitoksen rakentaminen. (Leyzerovich 2008, s.477) 
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3 HÖYRYTURBIINIEN KEHITYS 

3.1 Turbiinien huipputehon kehitys 

 

Kuva 18. Höyryturbiinien tehon kehitys. Laukas, s.38. 

 

Ylläolevasta kuvasta on nähtävissä, että höytyturbiinien tehot olivat vahvassa kasvussa 

1940-luvulta 1970-luvun loppuun asti. Tämän jälkeen tehojen kasvu on ollut huomattavasti 

hitaampaa. Turbiinien tehojen kasvaessa yli 1000 MW:n luokkaan, vaadittiin MP-turbiinin 

viimeisen vaiheen siipien kokona hyvin suurta, josta aiheuttui monia rakenteellisia 

ongelmia. Suurimmat käytössä olevat höyryturbiinit ovat ydinvoimalaitoksissa. Tällä 

hetkellä sähköteholtaan maailman suurin höyryturbiini on Ranskaan rakenteilla oleva 

Alstomin Arabelle-impulssiturbiini, jonka sähköteho on 1700 MW. Olkiluotoon 

rakennettavan Siemens STS-9000 –mallisen turbiinin sähköteho on 1600 MW.   

 

3.2 Hyötysuhteen parannus 

3.2.1 Yleistä 

 

Konventionaalisissa voimalaitoksissa turbiinin hyötysuhteen parantaminen perustui 1950-

luvulta aina 1990-luvulle asti höyryn paineen nostamiseen mahdollisimman korkeaksi. 

Viime vuosina tärkeimmät edistysaskeleet turbiinien saralla on saavutettu turbiinin siipien 

muotoilussa, jota parantamalla ollaan onnistuttu nostamaan hyötysuhdetta merkittävästi. 
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Tällä hetkellä KP-turbiinilla ollaan ylletty n. 94 %, keskipaineturbiinilla 96% ja MP-

turbiinilla 90% mekaaniseen hyötysuhteeseen.  (Leyzerovich 2008, s. 97) 

 

Hyötysuhdetta alentavia häviöitä turbiinissa aiheutuu profiilihäviöistä (mm. kitkasta, 

turbiinin seinämien lämpenemisestä) sekä hyöryn vuodosta siipien ohitse. Allaolevassa 

kuvassa on esillä höyryturbiinissa aiheutuvien eri häviöiden osuudet. 

Kuva 19. Eri häviöiden osuus turbiinin kokonaishäviöistä. Leyzerovich 2008, s.115. 

 

Tapoja hyötysuhteen parantamiseen 

 

 optimoimalla höyryn virtaus (mahdollisimman pienet häviöt) 

 modernien siipiprofiilien käyttö (paremmat virtausominaisuudet) 

 pidempien viimeisen vaiheen siipien käyttö MP-turbiinissa (vähentää 

lämpöhäviöitä) (Leyzerovich 2008, s.115) 

 

 

Alla olevassa kaaviossa on esillä Saksan Mehrumissa sijaitsevan 750 MW:n 

hiilivoimalan turbiinin hyötysuhteet sylinterikohtaisesti ennen ja jälkeen  täydellisen 

modernisoinnin. Kokonaisuuteena turbiinin hyötysuhde kasvoi 3.8 prosenttiyksikköä.   
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Kuva 20. Mehrumin voimalaitoksen turbiinikohtaiset hyötysuhteet ennen ja jälkeen modernisoinnin. 

Leyzerovich 2008, s.486. 

 

3.3 Siipien kehitys 

3.2.1 Yleistä 

 

Turbiinisiipien kehitys vauhdittui huomattavasti 1990-luvun alussa kun tietokoneella 

tehtävä CFD-laskenta (Computational Fluid Dynamics) otettiin käyttöön. CFD-laskenta 

perustuu virtauskentän numeeriseen laskentaa jakamalle virtauskenttä hyvin pieniin 

alkioihin. CFD-laskennan avulla kehitettiin ns. 3D-siipiprofiilit.  

 

Allaolevassa kuvassa esitetään reaktioturbiinin roottorisiiven muotoilun kehittymistä 70-

luvulta 2000-luvulle. Verrattuna tavalliseen siipeen 3D-siipiprofiililla voidaan saavuttaa 

jopa 2 %-yksikön parannus yksittäisen turbiinivaiheen hyötysuhteeseen. (Leyzerovich 

2008, s.107) 
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Kuva 21. Reaktiotyyppisen siipiprofiilin kehitystä. Leyzerovich 2008, s.101. 

 

Allaolevassa kuvassa on kuvattu impulssi- ja reaktioturbiinin roottoripiipien kehitystä. 

Perinteinen siipimuotoilu on katkoviivalla ja parannettu ehyellä viivalla. Parannetulla 

muotoilulla saadaan pienennettyä siiven aiheuttamia profiilihäviöitä.  

 

Kuva 22. Roottorisiipien kehitys. Leyzerovich 2008, s.100. 

 

Turbiinin siipien materiaalina on perinteisesti käytetty stelliitillä päällystettyä terästä. 

Jossain turbiineissa on viimeisen vaiheen siivet valmistettu titaaniseoksesta, joka on terästä 

kevyempää ja paremmin kulutusta kestävää. Haittapuolena on tosin korkeampi hinta ja 

vaikeampi hitsaustyö. Siivet voidaan valmistaa takomalla tai puristamalla. Turbiinin 

roottori voidaan valmistaa kolmella eri työmenetelmällä: takomalla, hitsaamalla tai 

kutistusliitoksilla. (Leyzerovich 2005, s. 170) 
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3.4 Tulevaisuuden näkymät 

Höyryturbiinin aseman uskotaan yleisesti olevan maailman sähköntuotannossa vahva myös 

tulevaisuudessa. Energian tarve tulee lähivuosina kasvamaan voimakkaasti erityisesti 

Aasian kehittyvillä markkinoilla. Konventionaalisten voimalaitosten lisäksi myös 

ydinvoimalaitosten rakentamisessa on odotettavissa huomattavaa kasvua.  

 

4 HÖYRYTURBIINIEN MARKKINATILANNE  

4.1 Yleistä 

Vuosi 2007 oli huippuvuosi höyryturbiinimarkkinoilla. Silloin höyryturbiineja myytiin 

12,1 miljardin yhdysvaltain dollarin arvosta. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi vaikutti 

voimakkaasti myös voimalaitosinvestointeihin ja sitä kautta höyryturbiinen myynti kääntyi 

laskuun. Vuoden 2009 aikana höyryturbiineja myytiin vain 8,8 miljardilla dollarilla. 

(PressReleasePoint) 

 

Vuoden 2010 aikana markkinat ovat kuitenkin näyttäneet toipumisen merkkejä, kun 

finanssikriisin vuoksi pysähtyneet voimalaitosinvestoinnit on otettu uudeelleen esille. 

Kiinan ja Intian vahvan kysynnän vuoksi höyryturbiinimarkkinoilla on melko positiiviset 

tulevaisuudennäkymät. (PressReleasePoint) 

 

Uusien höyryturbiinien lisäksi kaikki suurimmat valmistajat tarjoavat huolto- ja 

modernisointipalveluja, jossa liikkuu nykyisin suuria rahasummia. Vanhan höyryturbiinin 

modernisoinnilla voidaan saavuttaa merkittävää hyötysuhteen paranemista ja näin nostaa 

tehoa, vähentää polttoaineen kulutusta sekä vähentää päästöjä.  

 

4.2 Höyryturbiinien valmistajat 

Höyryturbiineja valmistavat yritykset ovat nykyään lähes poikkeuksetta suuria 

monialayhtiöitä. Yrityskauppojen seurauksena monet pienet, pitkän perinteen omaavat 

turbiinivalmistajat ovat hävinneet kartalta. Esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan 1- ja 2-

yksikköihin höyryturbiinit toimittanut Stal Laval on nykyään osa Ranskalaista Alstomia. 

Vaikka Suomessa on runsaasti kokemusta voimalaitosten rakentamisesta, ei täällä ole 

kuitenkaan ollut koskaan teollista höyryturbiinien valmistusta.  
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Höyryturbiinimarkkinoita hallitsee muutama suuri valmistaja, joista on seuraavassa 

kappaleessa kustakin lyhyt esittely.  

4.2.1 Alstom, Ranska 

 

 
 

  

   Yritys 
 

Alstom 

Kotimaa 
 

Ranska 

Perustamisvuosi 1928 

Liikevaihto (2009) 19,5 mrd € 

Nettotulos (2009) 1,2 mrd € 

   Liiketoiminta: 
   voimalaitokset 

  turbiinit (kaasu ja höyry) 

 generaattorit 
  ympäristötekniikan sovellukset 

 huolto ja kunnossapito 

 junat  
   sähköverkot 

  

Alstom perustettiin vuonna 1928 Ranslam Belfortissa nimellä Alsthom. Yrityksen 

alkuvuosina toiminta keskittyi sähköjunien ja muiden sähkölaitteiden valmistamiseen. 

Vuonna 1952 yritys valmisti ensimmäisen ydinvoimalaitos-höyryturbiinin Ranskan 

Chinoniin. Turbiinin sähköteho oli 82 MW. Yritys on vuosien kuluessa laajentunut useilla 

yrityskaupoilla. Vuonna 1998 Alsthom listautui Pariisin pörssiin ja vaihtoi nimensä 

nykyiseen muotoon Alstom.  Alstomilla on höyryturbiiniosasto myös Ruotsissa, joka on 

peruja Stal Laval- turbiinivalmistajan hankkimisesta.  Alstom on maailman suurin yli 1100 

MW:n yksiakselisten höyryturbiinien valmistaja. Kaikkiaan Alstom (ja yrityskauppojen 

kautta siihen liitetyt yritykset) ovat toimittaneet n. 20 % maailman 

höyryturbiinikapasiteetista.  (Alstom) 
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STPP = Steam Turbine Power Plant 

CCPP = Combined Cycle Power Plant 

COGEN = Cogeneration Power Plant 

Kuva 23. Alstomin höyryturbiinivalikoima. Alstom 

 

Alstom tarjoaa höyryturbiineja kaikkiin voimalaitostyyppeihin ja teholuokkiin. 

Ydinvoimalaitosturbiini ARABELLE on Alstomin uusi turbiinityyppi, jota ollaan 

parhaillaan asentamassa rakenteilla olevaan ydinvoimalaan Ranskassa. Kyseinen 

höyryturbiini on teholtaan maailman suurin: 1700 MW.  (Alstom) 

4.2.2 Siemens Energy Sector, Saksa 

 

 
 

 

  Yritys Siemens  AG  (Energy Sector) 

Kotimaa Saksa 

Perustamisvuosi 1847 

Liikevaihto (2009, Energy Sector) 25,4 mrd € 

Nettotulos (2009, Energy Sector) 3,3 mrd € 

  Liiketoiminta: 
  voimalaitokset 
  turbiinit (kaasu ja höyry) 
  generaattorit 
  huolto ja kunnossapito 
  sähköverkot 
  tuuliturbiinit 
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Siemens on liikevaihdoltaan maailman suurimpia yrityksiä. Se toimii useilla toimialoilla. 

Tässä yhteydessä keskitytään Siemensin energiadivisioonaan. Siemensin turbiinivalmistus 

on keskittynyt Saksan Mülheimiin, jossa niiden valmistus alkoi vuonna 1927. Nyt siellä 

työskentelee 3800 henkilöä. Tehtaalla on vuosien saatossa rakennettu yli tuhat 

turbiiniyksikköä eri puolille maailmaa. Siemens vastaa Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen 

rakentamisesta. (Siemens) 

 

Höyryturbiinien saralla Siemens tarjoaa useita eri malleja tehoskaalan ollessa 45 kW – 

1900 MW. Siemensin tehokkaimmat mallit ovat STS-5000 (300 – 1200 MWe) ja STS-

6000 (750 – 1200 MWe) ja ydinvoimalaitosturbiini STS-9000 (1000 – 1900 MWe). STS-

9000 tulee käyttöön 1600 MWe:n teholla Olkiluoto 3 –laitosyksikköön. (Siemens) 

4.2.3 General Electric, Yhdysvallat 

 

 
 

 

 
 

  Yritys General Electric / GE Energy 

Kotimaa Yhdysvallat 

Perustamisvuosi 1878 

Liikevaihto (2009) mrd € 30 

Nettotulos (2009) milj € 4,5 

  Liiketoiminta: 
  höyry- ja kaasuturbiinit 
  vesivoimalaitokset 
  voimalaitos komponentit 
  huollut/modernisoinnit 
 

   

Siemensin tapaan General Elecric (GE) on erittäin suuri monialayritys jonka 

liiketoimintaan kuuluu mm. pankkitoimintaa sekä terveydenhoitotuotteita. GE Energy on 

energiaan keskittynyt osasto, jonka tuotteita ovat mm. ydinreaktorit, kaasuturbiinit, 

höyryturbiinit, tuuliturbiinit ja aurinkoenergialaitteet. GE toimittaa höyryturbiineja 

kaikkiin voimalaitostyyppeihin ja teholuokkiin. Kaikkiaan GE on toimittanut 5600 

höyryturbiinia maailmanlaajuisesti. GE höyryturbiinidivisioona käsittää omat tuotesarjat 

fossiilisille polttoaineille, ydinvoimalaitoksille ja vastapainevoimalaitoksille.   (GE) 
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4.2.4 Mitsubishi Heavy Industries, Japani  

 

 
 

 

  Yritys Mitsubishi Heavy Industries 

Kotimaa Japani 

Perustamisvuosi 1884 

Liikevaihto (2009) 26,1 mrd € 

Nettotulos (2009) 1,1 mrd € 

  Liiketoiminta: 
  turbiinit (kaasu ja höyry) 
  laivat 
  voimalaitokset 
  lentokoneet 
  tavarankäsittely 
  avaruusteknologia 
  

Suomessa japanilainen Mitsubishi-tuotemerkki on tuttu henkilöautoistaa. Yrityksen Heavy 

Industries osasto (MHI) valmistaa mm. laivoja ja voimalaitoksen komponentteja. MHI on 

suunnittelut, valmistanut ja asentanut monenlaisia höyryturbiineja eri tarkoituksiin, alkaen 

pienistä yksisylinterisistä turbiineista aina 1600 MW ydinvoimalaitosturbiineihin.  

Erityisesti MHI:llä on paljon kokemusta yli 1000 MW-luokan turbiineista sekä fossiilisille 

polttoaineille, että ydinvoimalle. (Mitsubishi Heavy Industries) 

4.2.5 Doosan Heavy Business  

 

 

 
 

 

  Yritys Doosan Heavy Business 

Kotimaa Etelä-Korea 

Perustamisvuosi 1896 

Liikevaihto (2009) 18,4 mrd € 

Nettotulos (2009) 0,7 mrd € 

  Liiketoiminta: 
  ydinvoimalaitokset/komponentit 
  voimalaitokset 
  turbiinit  
  huolto 
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Eteläkorealainen Doosan Heavy Business valmistaa höyryturbiineja oman tuotenimen 

lisäksi omistamansa tsekkiläisen Skodan nimellä.  Doosan Heavy Industries & 

Construction toimittaa 100MW - 1100MW (50Hz ja 60Hz) höyryturbiinit 

konventionaalisiin voimalaitoksiin ja 600MW - 1450 MW (50 Hz ja 60 Hz) höyryturbiinit 

ydinvoimalaitoksiin. (Doosan Heavy Business) 

4.2.6 LMZ Venäjä  

 

 
 

 

  Yritys Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) 

Kotimaa Venäjä 

Perustamisvuosi 1857 

Liikevaihto (2009) mrd € 1,26 

Nettotulos (2009) milj € 15 

   Liiketoiminta: 
  höyry- ja kaasuturbiinit 
  voimalaitos komponentit 
  huollot/modernisoinnit 

 
 Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) on Venäjän suurin koneteollisuusalan yritys. 

Yrityksen liiketoimintaan kuuluu eri tehoisten höyry-, vesi-ja kaasuturbiinien suunnittelu, 

valmistus ja huolto. LMZ on toimittanut noin 10% maailman höyryturbiineista kaikkiaan  

40 maahan ympäri maailmaa. LMZ perustettiin vuonna 1857, ja viime vuosisadan alusta 

lähtien se on erikoistunut turbiinien tuotantoon. Tehdas alkoi valmistaa höyryturbiineja 

vuonna 1907, vesivoimaturbiineja vuonna 1924 ja kaasuturbiineja vuonna 1956. 

(Leningradsky Metallichesky Zavod) 
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3.2.7 Turboatom, Ukraina  

 

 
 

 

  

  Yritys Turboatom 

Kotimaa Ukraina 

Perustamisvuosi 1934 

Liikevaihto (2009) milj. € 684 

Nettotulos (2009) milj. € 126 

  Liiketoiminta: 
  höyry- ja kaasuturbiinit 
  vesivoimalaitokset 
  voimalaitos komponentit 
  huollot/modernisoinnit 
  

Turboatom on perinteinen Ukrainalainen turbiinitoimittaja. Yhtiön pääkonttori ja 

tuotantolaitokset sijaitsevat  Harkovissa, joka on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki. 

Turboatom on toimittanut muunmuassa Loviisan ydinvoimalan höyryturbiinit. Turboatom 

toimittaa höyryturbiineja monin voimalaitostyyppeihin ja teholuokkiin. (Turboatom) 
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5 YHTEENVETO 

 

Vaikka höyryturbiinin toimintaperiaate on tunnettu jo yli sadan vuoden ajan, on 

höyryturbiini edelleen oleellinen osa mailman energiantuotantoa. Höyryturbiinin etuna on 

sen käytettävyys; höyryturbiinia voidaan ongelmitta käyttää monien eri 

voimalaitostyyppien ja teholuokkien kanssa. Höyryturbiini voidaan rakentaa 

impulssityyppiseksi, reaktiotyyppiseksi tai näiden yhdistelmäksi. Höyryturbiinin 

suunnittelu edellyttää tarkkoja lujuusteknisiä selvityksiä. Avainasemassa on 

matalapaineturbiinin viimeisen siipivaiheen siivet, joihin kohdistuu kaikista suurin rasitus. 

Höyryturbiinin hyötysuhdetta on onnistuttu viime vuosina parantamaan erityisesti uusisen 

3D-siipiprofiilien avulla.    
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