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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä pohditaan mahdollisuutta hankkia savukaasupesuri Keravan Energian biovoi-

malaitokselle. Opinnäytetyössä käydään läpi savukaasupesurin toiminta ja tarkastellaan savukaasu-

pesurista saatavia taloudellisiä hyötyjä. Työssä lasketaan savukaasupesurista saatava teho vuoden 

2012 - 2013 ajokauden aikana ja sen vaikutus polttoainekustannuksiin.  

 

Opinnäytetyössä mietitään myös savukaasupesurin vaikutusta voimalaitoksen prosessiin ja pohdi-

taan onko savukaasupesuria mahdollista hankkia Keravan biovoimalaitokselle. Työssä käydään läpi 

mihin savukaasupesuri olisi paras sijoittaa ja mitä pesuri vaatii. Työssä selvitetään myös onko pesuri 

kannattava investointi tai edes mahdollinen investointi. 

 

Savukaasupesuria lähdettiin miettimään Keravan biovoimalaitokselle, korkean termisen savukaasu-

häviön takia sekä mahdollisuudella pienentää maakaasun, sekä öljyn käyttöä. Pesurin arvellaan 

myös nostavan biovoimalaitoksen hyötysuhdetta ja parantavan tuottavuutta. 
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2 KERAVAN ENERGIAYHTIÖT 

 

Keravan energiayhtiöt muodostuvat emoyhtiö Keravan Energia Oy:sta ja tytäryhtöstä Etelä-Suomen 

Energia Oy:sta. Emoyhtiö Keravan Energia Oy omistaa sataprosenttisesti tytäryhtiönsä Etelä-Suomen 

Energia Oy:n. Tytäryhtiöllä on sama toiminta-ajatus kuin Keravan Energia Oy:llä. Toiminta-

ajatuksena on edullisen energiatoimituksen myötä parantaa jakelualueensa asiakasomistajien, yksi-

tyisasiakkaiden, yritysasiakkaiden ja julkiyhteisöjen taloutta ja kilpailukykyä. Kuntaomistajien kautta 

emoyhtiö Keravan Energia Oy on asiakkaidensa omistama yhtiö. Kuntaomistajia ovat Keravan kau-

punki 96.5 % osuudella ja Sipoon kunta 3.5 % osuudella. (Keravanenergia 2016b.) 

 

Keravan Energiayhtiöt, emoyhtiö Keravan Energia Oy ja tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy, toimit-

taa asikkailleen sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalve-

luita. Tytäryhtiö myy ja siirtää sähköä Itä-Helsingin ja Sipoon kunnan alueilla ja emoyhtiö myy ja 

siirtää sähköä Keravan kaupungin alueilla sekä myy sähköä koko Suomessa. Keravan Energia Oy 

harjoittaa myös kaukolämpötoimintaa Karkkilassa, Keravalla ja Sipoossa. (Keravanenergia 2016b.) 

 

Keravan energiayhtiöiden toiminta on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kah-

teen kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Energialiiketoiminta vastaa sähkön hankinnasta, 

myynnistä ja markkinoinnista. Verkkoliiketoiminta on vastuussa Keravan, Sipoon ja osin Helsingin 

kaupungin alueiden sähkön siirrosta. Tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmöntuotannosta, 

sekä kaukolämmön ja maakasun jakelusta päätoiminta-alueilla. Konsernipalvelut ja kehitys tuottavat 

konsernin tarvitsemia palveluita kuten taloushallintoon, henkilöstöön ja asiakaspalveluun liittyvät 

palvelut. (Keravanenergia 2016b.) 

 

2.1 Historia 
 

Vuonna 1906 syttyivät Keravalla ensimmäiset sähkövalot höyryköneen voimalla ja siitä alkoi moni-

vaiheinen kehityskulku. Keravan energiatoimintaa kehitettiin ensin Suur-Tuusulan puitteissa aina 

vuoteen 1964 asti, jolloin Keravan Kauppalan sähkölaitos aloitti itsenäisen toiminnan. Keravan kaup-

palasta tuli kaupunki vuosikymmenen vaihtuessa 1970-luvulle ja muutos toi uudistuksia. Kerava sai 

oman lämpövoimalan ja kaukolämpöverkkoa aloitettiin rakentamaan. 1982 sähkölaitoksen nimi vaih-

dettiin Keravan energialaitokseksi, koska palvelut eivät enää rajoittuneet sähkön tuotantoon ja siir-

toon. Vuonna 1992 toiminta yhtiöitettiin ja Keravan Energia Oy:n toiminta alkoi. 1994 Sipoon kunta 

tuli kuntaomistajana mukaan Keravan Energian toimintaan, kun Sipoon kaukolämpötoiminta ostet-

tiin. Tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia perustettiin 1995 ja näin syntyi Keravan Energiakonserni. 

Karkkila liittyi Keravan Energia Oy:n toiminta-alueeseen vuonna 2000. (Keravanenergia 2016a.) 
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2.2 Keravan biovoimalaitos 

 

Keravan Energian biovoimalaitos, Kelvo, sijaitsee aivan Keravan ja Vantaan rajalla. Keravan biovoi-

malaitos on rakennettu yhdessä Pohjolan Voima Oy:n kanssa. Biovoimalaitos on siis Pohjolan Voi-

man rahoittama ja Keravan Energian käyttämä. Keravan Energia Oy hallitsee kaikkia biovoimalaitok-

sen niitä osakkeita, jotka oikeuttavat tämän laitoksen tuottamaan energiaan. (Keravanenergia 

2016c.) 

 

Voimalaitoksella tuotetaan sähköä, prosessilämpöä ja kaukolämpöä. Vastapainevoimalaitos käyttää 

kotimaisia polttoaineita, metsähaketta ja jyrsinturvetta. Käynnistyspolttoaineena ja tarvittaessa vara- 

sekä tukipolttoaineena käytetään maakaasua. Laitoksen polttoaineteho on 81 MW ja höyrykattilana 

toimii Metso Power Oy:n kupliva leijukerroskattila, jonka höyryteho on 73 MW. Tuorehöyryn paine 

voimalaitoksella on 78 bar(a), -lämpötila 480 °C ja – massavirta 28 kg/s. (Keravanenergia 2016c.) 

 

Höyryturbiini tuottaa sähköä 21 MW bruttoteholla. Sähköntuotannon nettoteho on 19 MW.  Biovoi-

malaitoksen höyryturbiini on yksipesäinen reaktioturbiini, joka on varustettu kolmella säätämättö-

mällä väliotolla ja on kytketty kaksivaiheiseen kaukolämpöveden lämmönsiirtimeen. Turbiinin pyöri-

misnopeus on 8479 rpm. Sähköä joudutaan tuottamaan kaukolämmön ja prosessilämmön ehdoilla, 

sillä kyseessä on vastapainevoimalaitos. (Keravanenergia 2016c.) 

 

Biovoimalaitoksen kaukolämpöteho on enimillään 50 MW. Kaksi kaukolämmönsiirrintä ottaa lämmön 

talteen höyryturbiinin jälkeen. Kaukolämpöä voidaan tuottaa vaikka höyryturbiini ei olisi tuotannos-

sa, jolloin tuorehöyry ohjataan reduktioventtiilin kautta kolmannelle kaukolämmönsiirtimelle. Proses-

silämmön suurin teho on 10 MW. Lämpö otetaan talteen turbiinin väliottohöyrynä tai se on mahdol-

lista ajaa höyryä prosessilämmönsiirtimelle reduktioventtiilin kautta, jolloin voidaan tuottaa prosessi-

lämpöä turbiinin vikatilanteissa tai kun turbiini ei ole tuotannossa. Prosessilämpö toimitetaan asiak-

kaalle kuumana vetenä 165 °C lämpötilassa. (Keravanenergia 2016c.) 
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3 SAVUKAASUPESURI 

 

Savukaasupesuri luokitellaan niin sanotuksi märkäpesuriksi, jonka tarkoitus on ollut pienentää voi-

malaitoksella syntyvien savukaasujen hiukkaspäästöjä. Polttoaineen palamisen yhteydessä syntyvä 

savukaasujen vesihöyryn latenttilämpö on yksi suurimmista häviöistä, joita voimalaitoksella on. 

Suomessa voimalaitoksille hankittavat savukaasupesurit keskittyvätkin nykyään enemmän tämän sa-

vukaasujen hukkalämmön talteenottoon tehden voimalaitoksista entistä energiatehokkaampia. (Cali-

go Industria 2016.) 

 

Savukaasupesuri yhdessä sähkösuodattimen tai sykloneiden kanssa täyttää tiukimmatkin hiukkas-

päästöasetukset ja normit. CHP-voimalaitoksilla onkin mahdollista saavuttaa teoreettinen yli 100 % 

hyötysuhde savukaasupesurin kanssa, jos laskennassa käytetään polttoaineen alempaa lämpöarvoa. 

Tämän takia savukaasupesurin tehot ja hyötysuhde ilmoitetaankin yleensä erillisinä arvoina. Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään enemmän savukaasupesurin lämmöntalteenottoon ja siitä saataviin 

hyötyihin Keravan Energia Oy:n biovoimalaitoksella. 

 

 

3.1 Savukaasupesurin toimintaperiaate 
 

Savukaasut ovat polttoaineen palamisen yhteydessä muodostuvia kaasuja, jotka johdetaan savukaa-

supiipusta ulos. Savukaasut muodostuvat hiilidioksidista, vesihöyrystä, typestä, hapesta, typen ja ri-

kin eri oksideista, sekä pienhiukkasista ja häkäkaasuista. Savukaasujen koostumus riippuu pitkälti 

mitä polttoainetta voimalaitoksella käytetään. Voimalaitoksilla käytettävät polttoaineet sisältävät aina 

jonkin verran vettä, riippuen polttoaineen kosteusprosentista, sekä vetyä. Polttoaineessa oleva vety 

reagoi palamisilman lisähapen kanssa muodostaen vettä. Polttoaineessa oleva vesi, sekä vedystä ja 

kattilaan syötettävästä lisähapesta syntynyt vesi, höyrystyy kattilan palamisreaktiossa ja siirtyy sa-

vukaasujen seassa savupiipusta ulos, ollen näin merkittävä osa voimalaitoksissa syntyvistä häviöistä. 

Savukaasupesurilla on mahdollista saada savukaasujen seassa olevan vesihöyryn latenttilämpö tal-

teen ja näin vähentää voimalaitoksien häviöitä nostaen laitoksen hyötysuhdetta. 

 

 

Savukaasupesureiden toiminta perustuu yleensä kahteen peräkkäiseen prosessointivaiheeseen. Pe-

surin prosessivaiheet ovat savukaasujen hiukkaspäästöjen suodatus sekä lämmöntalteenotto vaihde. 

Savukaasupesurit toimivat vastavirtaperiaatteella, eli savukaasujen tullessa pesurin alaosaan ja liik-

kuen ylöspäin, virtaa pesurin kiertovesi savukaasuja vastaan ylhäältä alaspäin. Pesurin pesuvaihees-

sa, pesurin alaosassa, poistetaan suurin osa savukaasujen pienhiukkasista ja samalla savukaasut 

jäähtyvät niin sanottuun märkälämpötilaan. Pesuvaiheen jälkeen alkaa lämmöntalteenoton prosessi-

vaihe. Savukaasut johdetaan pesurin lauhduttimille, missä pesurin vastavirtaan valuva kiertovesi 

lauhduttaa savukaasuja ja lauhteeseen siirtyy savukaasujen lämpöenergia. Pesurin lauhdutinosat se-

kä lämmönsiirtopinnat vaihtelevat laitetoimittajista riippuen. Pesurissa lauhteena oleva kiertovesi 

johdetaan seuraavaksi pesurin lämmönvaihtimelle. Lämmönvaihtimella, kiertoveteen talteen saatu 
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lämpöenergia, siirretään kaukolämmön paluuveteen ja jäähtynyt kiertovesi palaa pesurin kiertoon. 

(Caligo Industria 2016.) 

 

Kuva 1. Savukaasupesurin toimintakaavio (Caligo Industria 2016). 

 

 

3.2 Pesuri hiukkaserottimena 
 

Savukaasupesurilla ei ole suurta taloudellista merkitystä hiukkaserottimena. Pesuri erottaa tehok-

kaimmin karkeita ja isoja hiukkasia kuten edullisemmat multisyklonit. Teholtaan myös sähkösuodatin 

tai kuitusuodatin on parempi kuin pesuri. Pesuri on melko tehoton alle 1 µm:n hiukkasten erotukses-

sa, sekä paljon tuhkaa sisältävillä polttoaineilla suuren hiukkaskuormituksen alaisena. Tällöin pesuri 

tarvitsee esierottimen, kuten sähkösuodattimen tai syklonin. Tyypillisesti kiinteän polttoaineen lai-

toksissa savukaasupesurin erotustehokkuus on 90–95 %. Öljyä poltettaessa erotusteho on selvästi 

alhaisempi. Pesurit toimivat tehokkaasti rikkidioksidin ja vetykloridin erotuksessa. Poltettaessa tur-

vetta on rikkidioksidin ja hiukkasten erotusaste 80–98 %.  Vetykloridin erotusaste on tavallisesti 70–

95 %. (Jalovaara, Aho, Hietamäki, Hyytiä, 2003. s. 63–64.) 
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3.3 Lämmön talteenotto pesurissa 

 

Savukaasupesureissa tapahtuva lämmön talteenotto tapahtuu hieman eritavalla riippuen pesurin 

valmistajasta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään Caligo Industria Oy:n valmistamaan savukaasupe-

suriin yhdistettynä lämpöpumpulla. Lämpöpumppukytkennällä parannetaan pesurin lämmön talteen-

ottoa, se on ainakin teoreettisesti Keravan Energia Oy:n voimalaitokselle hyvä valinta. 

 

Pesurin lämmön talteenotto aloitetaan jo pesuvaiheessa, missä savukaasut jäähdytetään märkäläm-

pötilaan (60–70 astetta) ja samalla pääosa pienhiukkasista poistetaan. Seuraavaksi savukaasut joh-

detaan lauhdutimeen, missä savukaasujen lämpöenergia otetaan talteen vastavirtamenetelmällä pe-

surissa kiertävään kiertoveteen. Pesurin täytekappalekerrokset toimivat prosessin lämmönsiirtopin-

toina, missä lauhtuminen tapahtuu. Lämmennyt lauhde johdetaan seuraavaksi lämmönvaihtimelle, 

jossa savukaasuista lauhteeseen siirtynyt lämpöenergia otetaan talteen kaukolämpöverkon paluulin-

jaan. (Caligo Industria 2016.) 

 

 

kuva 2 Savukaasupesuri lämpöpumppu kytkennällä (Caligo Industria 2016). 

 

Pesurissa tapahtuvan lämmön talteenoton kannalta oleellisinta on saavuttaa kastepistelämpötila pe-

surin lauhdutinvyöhykkeessä. Kastepiste on lämpötila, jossa savukaasuissa olevan vesihöyryn suh-

teellinen kosteus on 100 %. Kun savukaasujen lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, alkaa sa-

vukaasuissa oleva vesihöyry tiivistyä takaisin vedeksi. (Caligo Industria 2016.) 

 

Savukaasuissa oleva vesihöyry on siis peräisin laitoksessa käytettävästä polttoaineesta, joka on höy-

rystynyt voimalaitoksen kattilakierrossa. Veden eri faasimuutosten yhteydessä entalpiamuutokset 

ovat suuret, kun tarkastellaan lämpöenergian siirtymistä. Polttoaineessa olevan veden höyrystymi-

sessä lämpöenergian siirtymät ovat suuret 2350 kJ/kg. Vesihöyryn tiivistyessä takaisin vedeksi va-

pautuu siitä saman verran lämpöenergiaa kuin sen höyrystämiseen tarvittiin. Pesurissa tapahtuva 
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lämmön talteenotto perustuukin juuri tuon kastepisteen alittumiseen. Savukaasujen lämpötilan las-

kiessa alle kastepisteen saadaan höyryn tiivistymisen yhteydessä vapautuva lämpöenergia tehok-

kaasti talteen pesurin kiertoveteen, ja lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Jos pesurissa 

ei aliteta kastepistelämpötilaa vaan jäädään huomattavasti sen yläpuolelle romahtaa pesurin läm-

mön talteenottokyky ja pesuri alkaa toimimaan haihduttimena. Toisinsanoen pesurissa höyrystetään 

lisävettä savukaasuihin. (Caligo Industria 2016.) 

 

 

 

Kuva 3. Savukaasun luovuttama lämpöteho (Caligo Industria 2016). 

 

Kaukolämmön paluuveden lämpötila vaikuttaa paljolti pesurin lämmön talteenottotehoon. Paluuvesi 

johdetaan lämmönvaihtimen toisiopuolelle ja sillä jäähdytetään savukaasuja. Lämmön talteenottoky-

vyn kannalta onkin oleellista, että kaukolämpöverkon paluulinjan vesi pysyy selkeästi savukaasujen 

kastepisteen alapuolella. Savukaasujen kastepisteeseen vaikuttaa myös käytettävä polttoaine, kuivil-

la polttoaineilla kastepistelämpötila on matala. Pesurin lämmön talteenoton kannalta ongelmia saat-

taa tulla kovilla pakkasilla, kun käytetään kuivia polttoaineita. Samalla kaukolämpöverkon paluuve-

den lämpötila on korkeampi ja näin ollen savukaasujen kastepistelämpötilaa ei saavuteta. 

 

Lämpöpumpulla varustetulla savukaasupesurilla voidaan säätää pesurille menevää kaukolämpöver-

kon paluuveden lämpötilaa ja näin kastepistelämpötila saavutetaan riippumatta kaukolämpöverkon 

kuormituksesta. Paluuveden jäähdytyksessä ei kuitenkaan hukata paluuvedessä olevaa lämpöener-

giaa vaan se siirtyy lauhduttimelle ja takaisin kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkon paluuvettä 

johdetaan jäähdytykseen vain pesurin tarvitsema määrä eli lämpöpumpulla siirretty vesi vain ohittaa 

pesurikytkennän. (Caligo Industria 2016.) 
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3.4 Savukaasupesurin lietteen käsittely 

 

Kosteita ja edullisia puupolttoaineita käytettäessä savukaasupesurin käyttö on taloudellisempaa, sillä 

puun oma emäksinen tuhka neutraloi pesurin lauhdevettä sekä lietettä, mikä vähentää neutralointi-

kemikaalin käyttötarvetta. Samalla myös hiukkasten erotusaste savukaasupesurissa vähenee, sillä 

pienhiukkasten osuus lentopölyssä on suurempi.  Pesurin lietteen haitta-ainepitoisuuksiin vaikuttaa 

myös pesurin lämmön talteenottoteho. Korkealla lämmön talteenottoasteella pesuri tuottaa suu-

remman määrän lauhdevettä, mikä laimentaa vedessä olevien haitta-aineiden pitoisuuksia. (Ympä-

ristöministeriö 2012, s. 22.) 

 

Lietteenkäsittely mitoitetaan laitoksella käytettävän polttoaineen ja savukaasupesurin hiukkasten 

suodatuskyvyn mukaan. Pesureissa pyritään käyttämään lauhde tehokkaasti hyödyksi kiintoaineiden 

kantoaineena, millä myös ehkäistään lietteen saostumista sekä pesurin tukkeutumista. (Caligo In-

dustria 2016.) 

 

Sinkki, lyijy ja kadmium sekä kiintoainepitoisuuksien ja pH-arvojen korkea vaihtelevuus vaikeuttavat 

eniten pesurin lietteenkäsittelyä. Pesurin pohjalle saostunut liete on mahdollista pumpata laitoksen 

tuhkalavalle tai kattilan tuhkakaukaloon, jos märkätuhkaus on mahdollista voimalaitoksella. Pesurista 

poistuva lauhdevesi johdetaankin yleensä ensin selkeytysaltaaseen ennen viemäriin päästöä. Ennen 

kuin pesukierrosta poistuva lauhde johdetaan jätevesiviemäriin tai vesistöön vesi, on neutraloitava, 

selkeytettävä, sekä suodatettava. Ennen ojaan johtamista on vesi saostettava kemiallisesti, sel-

keytettävä ja suodettava. Tavallisesti neutralointikemikaalina käytetään natriumhydroksidia (NaOH), 

jonka kulutus riippuu käytettävästä polttoaineesta. Kemikaalin kulutus kasvaa polttoaineen rikkipitoi-

suuden mukaan. (Ympäristöministeriö 2012, s. 32–33.) 

 

Pesurin jätevesien käsittelyyn liittyen tulee olla yhteydessä ympäristöviranomaisiin, sekä paikalliseen 

viemäriverkoston haltijaan. 
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Kuva 4. Lauhteen käsittelyvaiheet alle 50 MW voimalaitoksissa (Energiateollisuus.fi, s. 14.) 

 

 

3.5 Lauhdeveden käsittelyn lainsäädäntö 

 

Valtioneuvoston laatimassa asetuksessa 750/2013 käsitellään savukaasupesureita polttoainetehol-

taan 5-50 MW tai 1-5 MW voimalaitoksissa. 

 

Asetuksen 750/2013 9 §:ssä mainitaan: 

 

 Toiminnanharjoittajan on selvitettävä energiantuotantolaitoksen jätevesien määrä ja 

 laatu. Jos toiminnassa syntyy tai käytetään aineita, jotka sisältävät vesiympäristölle 

 vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 

 liitteessä I mainittuja aineita, on varmistuttava, ettei niitä pääse pohjavesiin, 

 vesiympäristöön tai viemäriin.  

 

 Viemäriin johdettavat savukaasupesurissa ja savukaasujen lauhdutuksessa 

 muodostuvat jätevedet (lauhdevedet) on ennen johtamista neutraloitava, 

 selkeytettävä ja suodatettava. Vesistöön 28 johdettavat lauhdevedet on ennen 

 johtamista neutraloitava, selkeytettävä ja suodatettava. Ojaan johdettavat 

 lauhdevedet on ennen johtamista saostettava kemiallisesti, selkeytettävä ja 

 suodatettava. 
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Valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 käsitellään vesiympäristölle haitallisia aineita ja sen tarkoi-

tus on suojella ympäristön vesiä. Asetuksen liitteessä 1 on lueteltu aineet, joita ei saa päästää pinta-

veteen, eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Voimalaitosten kannalta huomio kiinnittyy elohopeaan ja 

kadmiumiin, joita voi esiintyä jätevesissä. Taulukossa 1 on esitelty tavanomaiset raja-arvot viemäriin 

johdettavista teollisuusjätevesistä. (Energiateollisuus.fi, s. 4.) 

 

Taulukko 1. Viemäriin johdettavienteollosuusjätevesien raja-arvot (Energiateollisuus.fi 2016). 
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4 LASKELMAT 

 

Laskelmat on suoritettu käyttämällä Caligo Industria Oy:n savukaasupesuria ja yritykseltä saatujen 

tietojen mukaan. Laskelmissa on laskettu savukaasupesurista saatava teho, pesurin omakäyttösäh-

kön kulutus, päivän aikana saatu lämpöteho, päivän aikana kulutettu omakäyttösähkö, sekä ajokau-

den aikana saatu säästö polttoainekustannuksissa. Laskelma on tehty Caligo Industria Oy:n perus-

savukaasupesurille, sekä lämpöpumpulla varustetulle pesurille. Laskelma on suoritettu pohjautuen 

ajokauden 2012–2013 arvoihin Keravan Energian biovoimalaitoksella. 

 

 

4.1 Laskujen alustus 

 

Laskelmissa käytettiin kuvaajaa, missä pystytasossa oli savukaasupesurista saatu lisäteho per me-

gawattia polttoainetta (kW/MWpa) ja vaakatasossa savukaasun loppulämpötila (°C), kun polttoaineen 

kosteusprosentti, jäännöshappi kuivissa savukaasuissa, sekä savukaasujen loppulämpötila oli määri-

telty. Kuvassa 3 on esitetty kuvaaja. 

 

 

Kuva 3. Savukaasun luovuttama lämpöteho (Caligo Industria 2016). 

 

Tämän lisäksi Caligo Industria Oy laski neljä tilapistettä normaalille savukaasupesurille, sekä lämpö-

pumpulla varustetulle pesurille. Nämä tilapisteet Caligo Industria Oy laski tiettyjen arvojen mukaan, 

jotka oli kerätty Keravan Energian biovoimalaitoksen prosessista. Kyseiset arvot olivat polttoaineen 

kosteusprosentti, savukaasun loppulämpötila, kaukolämmön paluuveden lämpötila, kaukolämmön 

virtaus, kaukolämpöteho, sekä jäännöshappi kuivissa savukaasuissa. Nämä neljä tilapistettä kertovat 

savukaasupesurista saatavan lämmöntalteenottotehon, savukaasujen kastepistelämpötilan, savukaa-

sujenlähtölämpötilan ja lämmön talteenottotehon prosentteina. Lisäksi tilapisteistä selviää pesurissa 

http://www.rapidtables.com/convert/temperature/celsius.htm


         
         17 (29) 

syntyvän lauhteen määrä, NaOH kemikaali kulutus, painehäviö pesurin yli, sekä pesurin omakäyt-

tösähkön kulutus, näissä neljässä eri tilapisteissä. Caligo Industria Oy:n laskemat tilapisteet löytyvät 

liitteestä 1. 

 

Laskentaa varten kerättiin Keravan Energian biovoimalaitokselta yhden ajokauden (ajokausi 2012–

2013) tiedot, jotta pystytään laskemaan pesurista saatavat hyödyt yhden kokonaisen ajokauden ai-

kana. Tietoja kerättiin ajokauden jokaiselle päivälle. Ajokausi ajoittui välille 1.10.12–16.5.2013. Ar-

voja kerättiin kaukolämpötehosta, savukaasun jäännöshapesta, savukaasun loppulämpötilasta, sekä 

polttoaineen kosteudesta. 

 

4.2 Laskenta 

 

Kuvaajasta muodostetut apulaskut 

 

Kuvaajasta (kuva 3) luotiin funktiot kuvaajan lineaariosuudelle sekä sen käyrämäiselle epälineaari-

osuudelle. Näin saadaan paloittain määritelty funktio, jossa funktio muuttuu toiseksi savukaasujen 

kastepisteessä. 

 

 

Lineaariosuuden funktio 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏    (1) 

missä y vastaa savukaasun luovuttamaa tehon arvoa 

 x vastaa savukaasun lämpötilaa 

 a ja b ovat suoran yhtälön kertoimet 

 

 

Epälineaariosuuden funktio 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐   (2) 

missä  y vastaa savukaasun luovuttamaa tehon arvoa 

 x vastaa savukaasun lämpötilaa 

 a,b ja c ovat suoran yhtälön kertoimet 

 

 

Molemmilla funktioilla saadaan laskettua tehotieto, kun niihin syötetään lämpötila. Tehotieto on sitä 

lämpötilaa vastaava tehoarvo ja on muotoa kW/MWpa. Tehoarvo ei ole absoluuttinen, vaan referens-

sitieto jatkolaskelmia varten. 

 

Lineaariosuuden funktiolla lasketaan tehoarvot, missä x on lauhtumislämpötila (kastepistelämpötila). 

Tähän tehoarvoon asti tehon pitäisi kasvaa lineaarisesti. Samalla funktiolla lasketaan myös tehoarvo, 

missä x on savukaasujen tulolämpötila. Näiden tehoarvojen erotus on referenssiarvo lineaariosuu-

desta. 
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Epälineaariosuuden funktiolla lasketaan tehoarvot, missä x on lauhtumislämpötila (kastepistelämpö-

tila), sekä tehoarvo, missä x on savukaasujen loppulämpötila pesurin jälkeen. Tehoarvojen erotuk-

sella saadaan epälineaariosuuden referenssiteho. 

 

Seuraavaksi lasketaan todellinen tehoarvon, mikä on saatu teho per polttoaine MW per kosteuspro-

sentti (kW/MWpa/%) 

 

Ptod = ((Ppesuri ÷ Pkattila) ÷ %pa   (3) 

 

Ppesuri on Pesurin lämmön talteenottoteho 

Pkattila on Kattilan teho 

%pa on polttoaineen kosteusprosentti 

 

Tämä ei vielä kerro, mikä osuus on lineaariosuutta ja mikä osuus epälineaariosuutta tehosta siksi 

täytyy laskea vielä lineaarinen osuus erikseen. 

 

Lineaarinen osuus lasketaan lineaariosuuden funktiolla lasketun referenssitehon, sekä epälineaari-

osuuden funktiolla saadun referenssitehon avulla. 

 

Plinosuus = Plineref ÷ (Plineref + Pepälineref)  (4) 

 

Plineref on lineaariosuuden referenssiteho 

Pepälineref on epälineaariosuuden referenssiteho 

 

Kun lineaarinen osuus tiedetään, voidaan myös epälineaarinen osuus laskea. 

 

Pepälinosuus = 1 - Plinosuus   (5) 

 

 Plinosuus on laskettua lineaarinen osuus 

 

Lineaariosuudelle määritellään toinen tunnusluku jatkolaskelmia varten, se on muotoa 

kW/Mwpa/%/ºC. 

 

Ptod x Plinosuus ÷ (T1 – T2)   (6) 

 

Ptod on Laskettu todellinen tehoarvo 

Plinosuus on laskettu lineaarinen osuus 

T1 on savukaasujen tulolämpötila 

T2 on savukaasujen lauhtumislämpötila (kastepistelämpötila) 
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Näillä laskuilla laskettiin, sekä normaalille savukaasupesurille, että lämpöpumppukytkentäiselle savu-

kaasupesurille, omat arvonsa jatkolaskelmia varten. Molemmat kytkennät laskettiin jokaiselle neljälle 

Caligo Industria Oy:lta saaduille tilapisteelle, caselle.  

 

Savukaasupesurin tehon laskeminen 

 

Savukaasupesurista saatavaa tehoa varten täytyy laskea ensin lineaarisenosuuden, sekä epälineaari-

senosuuden tehot. 

 

Epälineaarisen alueen teho lasketaan kaavalla, josta saamme tietää kW epälineaarisen alueen tehon. 

 

Pepäline = Pepälinosuus x Ptod x Pkl x %pa  (7) 

 

 Pepälinosuus on laskettu epälineaarinen osuus 

 Ptod on laskettu todellien tehoarvo 

 Pkl on biovoimalaitokselta kerätty kaukolämpötehon arvo 

 %pa on biovoimalaitokselta kerätty polttoaineen kosteusprosentti 

 

Lineaarisen alueen teho saadaan laskemalla oheisella kaavalla, käyttämällä lineaariosuudelle määri-

teltyä toista tunnuslukua, joka on muotoa kW/Mwpa/%/ºC. 

 

Pline = Plinosuus x (T3 – T4) x %pa x Pkl  (8) 

 

 Plinosuus on laskettu lineaarinenosuus 

 T3 on biovoimalaitokselta kerätty savukaasujen loppulämpötila 

 T4 on savukaasujen lauhtumislämpötila (kastepistelämpötila) 

 %pa on biovoimalaitokselta kerätty polttoaineen kosteusprosentti  

 Pkl on biovoimalaitokselta kerätty kaukolämpötehon arvo 

 

Summaamalla saadut epälineaarialueen teho ja lineaarisen alueen teho yhteen saadaan arvioitua 

kuinka paljon savukaasupesuri tuottaa lisäenergiaa kW:na. 

 

Laskut lasketaan jokaiselle neljälle Caligo Industria Oy:lta saadulle caselle, sekä ajokauden 2012–

2013 jokaiselle päivälle. Polttoaineen kosteuden mukaan valitaan, minkä casen arvoa käytetään ku-

vaamaan savukaasupesurista saatua tehoa. Jokaiselle ajokauden 2012–2013 päivälle luokitellaan siis 

casenumero 1-4, jonka pääkriteerinä toimii polttoaineen kosteus. Laskelmat tehty excelissä ja siellä 

laskelmien luokittelussa hyödynnetään JOS lauseke luokitusta, jolla valitaan minkä casen tehon ar-

voa käytetään kyseisenä päivänä. Ajokausien 2012 - 2013 tunnettuja polttoainekosteuksien vaihtelu-

ja hyödyntäen saadaan laskenta lähemmäs laitoksella todellisuudessa tapahtuvaa polttoainekosteus-

vaihtelua ja siten myös polttoaineen kosteuden vaihtelujen suuri merkitys märkäpesurin tehon tuot-

toon tulee realistisemmin huomioitu kuin jos kosteutta ei huomioida. Käytetty laskentamenetelmä on 

karkea aproksimaatio saatavasta hyötytehosta. Näin monen parametrin yhtälöstä ei voi saada luotet-
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tavaa tietoa interpoloitua tai extrapoloitua yhden kuvaajan ja neljän tilapistelaskennan tuloksien 

pohjalta. Tarkempaa dataa ei ollut laitetoimittajilta saatavissa työtä varten. 

 

Säästölaskelmat 

 

Kun savukaasupesurin omakäyttösähkön kulutus on tiedossa, sekä on laskettu savukaasupesurista 

saatavat tehot, voidaan laskea lisäenergiantuotannosta saatavat säästöt. 

 

Savukaasupesurista saatu teho muutetaan megawattitunneiksi (MWh) 

 

Qpesuri = (Ppesuri x 24h) ÷ 1000  (9) 

 

 Ppesuri on laskettu savukaasupesurista saatu teho kW 

 24h, pesurin käyttöaika päivässä 

 

Kun päivän aikana pesurilla tuotettu lämpö Qpesuri ja polttoaineesta maksettava hinta tiedetään, voi-

daan laskea päivässä saatu säästö S. 

S = Qpesuri x €pa   (10) 

 

 Qpesuri on laskettu päivässä saatu lämpö MWh 

 €pa on polttoaineen hinta 

 

Kun savukaasupesurin omakäyttösähkö tiedetään kilowatteina, täytyy myös se muuttaa laskuja var-

ten samalla kaavalla megawattitunneiksi. Kun päivän aikana käytetty sähkö tiedetään (MWh) kerro-

taan se sähkönhinnalla, jolloin saadaan savukaasupesurin omakäyttösähkön kulut tietoon. 

 

Kun päivän aikana saadusta säästöstä vähennetään pesurin päivän aikana kulutettu omakäyttösäh-

kön kulut, saadaan tiedoksi todellinen savukaasupesurin säästö vuorokaudessa.  
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5 TULOKSET 

 

Tässä osiossa käydään läpi suoritettujen laskelmien tulokset normaalille savukaasupesurille, sekä 

lämpöpumppukytkentäiselle savukaasupesurille ajokaudella 2012–2013. 

 

5.1 Perussavukaasupesuri 

 

Kuvassa 6 näemme perus savukaasupesurin ajokauden 2012–2013 aikana tuotetun tehon käyrä. 

 

Kuva 6. Normaalin pesurin tehot ajokaudella 2012–2013 

 

Savukaasupesurista saatavaan tehoon vaikuttavat olennaisesti polttoaineen kosteus sekä kattilan te-

ho. Käyrästä näemme, että talvella, jolloin oletettavasti on ollut kylmempää ja kattila käynyt nimel-

listehoalueellaan, saataisiin savukaasupesurista eniten tehoja. Normaalilla peruspesurilla saatavaan 

tehoon vaikuttavat myös kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila. Talvella kylmillä keleillä kauko-

lämpöverkon paluuveden lämpötila saattaa nousta korkeammaksi kuin savukaasujen kastepisteläm-

pötila, mikä rajoittaa perussavukaasupesurista saatavaa tehoa. 

 

Kuvasta 6 näemme että ajokaudella 2012–2013 huipputehoon pesurilla päästiin tammikuussa, jolloin 

pesurista saatiin noin 9 MW tehoa. Ajokauden alussa sekä lopussa pesurista saatavat tehot ovat 

pienemmät, noin 2-4 MW, mikä selittyy lämpimillä keleillä, jolloin kattilan tehokin on ollut pienempi.  

 

Caligo Industria Oy:n mukaan peruspesurin omakäyttösähkön kulutukseen ei vaikuta tehon muutok-

set. Sähkönkulutus on aina 100 kW, mikä megawattitunneiksi muutettuna on 2,4 MWh päivässä. 

Kun tuo kerrotaan sähkönhinnalla, joka vaihtelee päivittäin mutta on suunnilleen 35€/MWh saadaan 

omakäyttösähkön kustannukseksi vuorokaudessa 84€. Ajokauden 2012–2013 aikana perussavukaa-

supesurin omakäyttösähkön kulut olisivat silloin 19 236 €. 
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Kun pesurin päivässä tuottama teho muutetaan megawattitunneiksi ja kerrotaan se polttoaineen 

hinnalla, saadaan laskettua savukaasupesurin lisäenergiantuotannosta saatu päivittäinen säästö polt-

toainekustannuksissa. Keravan biovoimalaitoksella poltetaan hake/turve seosta ja molempien poltto-

aineiden hinnat vaihtelevat luonnollisesti markkinaehtoisesti. Laskennan yksinkertaistamiseksi on 

oletettu, että kattilaan syötetyn polttoaineseoksen hinta on noin 20 €/MWh. Tuolla polttoaineen hin-

nalla vuodessa säästettäisiin 652 910 € polttoainekustannuksissa. Kun vähennetään siitäsavukaasu-

pesurin omakäyttösähkön kulut, saadaan todellinen vuodessa kertyvä säästö, joka on 633 674 

€/vuosi. 

 

Keravalla poltettiin myös maakaasua 9555 MWh edestä ajokaudella 2012–2013. Kaikkea maakaasul-

la tuotettua energiaa ei saada korvattua savukaasupesurilla, mutta oletettavasti ainakin noin puolet 

kaasulla tuotetusta energiasta voitaisiin korvata savukaasupesurista saatavalla lisäenergiantuotan-

nolla. Kun otetaan huomioon vähenevä maakaasun käyttö, ja maakaasun hinta on noin 40€/MWh, 

nousee savukaasupesurilla saatava vuosittainen säästö joka on 729 224 €/vuosi. 

 

 

5.2 Lämpöpumppukytkentäinen pesuri 
 

Kuvasta 7 näemme lämpöpumppukytkentäisen savukaasupesurin ajokauden 2012–2013 aikana tuo-

tetun tehon käyrä. 

 

Kuva 7. Lämpöpumpulla varustetun pesurin tehot ajokaudella 2012 - 2013 

 

Kuten perussavukaasupesurilla, myös lämpöpumppukytkentäisellä savukaasupesurilla saadaan eni-

ten tehoja, kun kattila käy nimellistehoalueellaan. Kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila ei vaiku-
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ta lämpöpumppukytkentäiseen pesuriin, kuten perussavukaasupesuriin. Tämän takia pesurista saa-

daan enemmän tehoja myös kun kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila on korkea. Lämpöpump-

pu kytkennällä saadaan pidettyä kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila tarpeeksi alhaisena, jol-

loin pesurissa on aina mahdollista saavuttaa savukaasujen kastepistelämpötila. Tällöin kaukolämpö-

verkon heilahdukset eivät vaikuta pesurin lämmöntalteenottoon vaan pesurilla saadaan aina suurin 

hyöty irti. Kuvasta 7 näemme, että tammikuussa on myös lämpöpumppukytkentäisellä pesurilla saa-

tavissa suurimmat tehot, noin 12,5 MW. Lämpimillä ajanjaksoina, ajokauden alussa ja lopussa, on 

myös pesurilla saatavilla suuremmat tehot noin 4-6 MW kuin perussavukaasupesurilla. 

 

Lämpöpumppukytkentäisellä savukaasupesurilla on korkeammat omakäyttösähkön kulut. Omakäyt-

tösähkön kulutus riippuu myös lämpöpumpun kierroksista ja savukaasupesurista saatavasta tehosta. 

Kuvasta 8 näkyy ajokauden 2012–2013 aikana lämpöpumppukytkentäisen savukaasupesurin oma-

käyttösähkön kulutus. 

 

Kuva 8. Omakäyttösähkön kulutus ajokaudella 2012 - 2013 

 

Kun pesurin omakäyttösähkön kulutus muutetaan megawattitunneiksi ja kerrotaan sähkönhinnalla, 

35 €/MWh, saadaan lämpöpumppukytkentäisen pesurin omakäyttösähkön kuluiksi 125 120 €/vuosi. 

 

Pesurin päivässä tuottama teho muutetaan megawattitunneiksi ja kerrotaan polttoaineen hinnalla, 

20 €/MWh. Kun lasketaan koko ajokauden päivittäiset säästöt yhteen, saadaan vuosittaiseksi sääs-

töksi 934 788 €/vuosi. Kun vähennetään omakäyttösähkön kulut, saadaan todelliseksi säästöksi 809 

667 €/vuosi. 

 

Kun edelläkuvatun lisäksi otetaan huomioon myös vähenevä maakaasun käyttö, samoin kuin nor-

maalilla perussavukaasupesurilla, saadaan vuosittaiseksi säästöksi 943 437 €/vuosi. 
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5.3 Virhearviointi 

 

Saadut tulokset eivät ole täysin tarkkoja, enemmänkin arvioita ja suuntaa antavia tuloksia. Virhettä 

tuloksissa kasvattavat useat eri tekijät ja saadut tulokset ovat arviolta noin ±10 % läheisyydessä oi-

keaa tilannetta. 

 

Keravan Energian biovoimalaitoksen prosessista kerätyt arvot eivät ole aivan tarkkoja päiväkohtaisia 

keskiarvoja. Suuren datamäärän vuoksi arvoja ei ollut mahdollista saada tuntikohtaisesti jokaiselle 

ajokauden tunnille. Kerätyissä arvoissa ei ole otettu huomioon yön ja päivän vaihteluja voimalaitok-

sen prosessissa. Tämä kasvattaa laskujen virhettä. 

 

Myös Caligo Industria Oy arvioi, että heidän laskemissaan neljässä tilapisteessä voi olla noin 10 % 

heittoa. Hekään eivät pystyneet laskemaan täysin tarkkoja arvoja heille toimitetuilla arvoilla. Vähäi-

nen saatavissa oleva tieto savukaasupesureista vaikeutti laskujen muodostamista. Saaduilla tuloksilla 

kuitenkin saadaan suuntaa antava arvio mahdollisista säästöistä, joita savukaasupesurilla voidaan 

saada. 

 

 

6 SAVUKAASUPESURI KERAVAN BIOVOIMALAITOKSELLE 

 

Savukaasupesureiden vertailu 

 

Keravan biovoimalaitoksella päästöjen kanssa ei ole ongelmia, joten pesuria on harkittu pelkästään 

sen lämmöntalteenottokyvyn takia. Normaalissa peruspesurissa on selkeästi alhaisempi lämmöntal-

teenotto kuin lämpöpumppukytkentäisellä pesurilla. Peruspesurilla voi myös tulla ongelmia lämmön-

talteenoton kanssa kovilla talvipakkasilla, kun poltetaan kuivempaa polttoainetta, jolloin savukaasu-

jen kastepistelämpötila on alhaisempi, sekä kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila on korkeampi. 

Tämän takia peruspesurilla voi tulla tilanteita, jolloin pesurissa ei ole mahdollista saavuttaa kastepis-

telämpötilaa, mikä johtaa savukaasupesurin lämmöntalteenottokyvyn romahtamiseen. Lämpöpump-

pukytkentäisellä pesurilla korkea kaukolämmön paluuveden lämpötila ei aiheuta ongelmia, vaan 

lämpöpumpulla pystytään pitämään lämpötila alle kastepistelämpötilan. Näin taataan, että savukaa-

sujen kastepistelämpötila saavutetaan tilanteessa kuin tilanteessa. Painehäviö lämpöpumppukytken-

täisellä pesurilla on 1900 Pa ja peruspesurilla 1500 Pa. NaOH kemikaalin kulutuksessa pesureilla ei 

ole niinkään eroa. Lauhdetta syntyy peruspesurilla aina hieman vähemmän kuin lämpöpumppukyt-

kentäisellä pesurilla. Suurempi lauhteen määrä auttaa pitämään pesurin pinnat puhtaampana. Raa-

kaveden käyttö normaalissa käytössä molemmissa on 0 kg/s. Caligo Industria Oy ei pystynyt arvioi-

maan pesureiden kustannuksia Keravan biovoimalaitokselle, mutta tiedetään kuitenkin, että lämpö-

pumppukytkentäinen pesuri on kalliimpi kuin peruspesuri. Lämpöpumppukytkentäinen pesuri olisi in-

vestoinniltaan kalliimpi ja käyttökustannukset olisivat hieman korkeammat, korkeamman painehävi-

ön sekä suuremman omakäyttösähkön kulutuksen takia. Lämpöpumpulla saatavat hyödyt ovat silti 

suuremmat ja kalliimman investoinnin arvoiset. Suuremmalla lauhteen määrällä estetään pesurin 

tukkeutumiset ja lika siirtyy tehokkaammin lauhteen mukana. Pesuripakettiin kuuluu lauhteen käsit-
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tely, mikä on toteutettu selkeytyksen ja neutraloinnin avulla. Syntynyt liete on mahdollista pumpata 

märkätuhkalavalle. Lämpöpumpulla taataan, että savukaasujen kastepistelämpötila saavutetaan ai-

na, jolloin pesurin lämmöntalteenotto kyky ei pääse milloinkaan romahtamaan. Lämpöpumpusta 

saatavien hyötyjen ja suuremman lämmöntalteenotto kyvyn takia olisi lämpöpumppukytkentäinen 

savukaasupesuri parempi vaihtoehto Keravan Energian biovoimalaitokselle. 

 

 

Pesuri ja kaukolämpöverkko 

 

Esimerkki tilanne: Kaukolämpöverkko vaatii 110 ºC vettä, kaukolämmön paluuveden lämpötila on 40 

ºC ja savukaasupesuri käy 10 MW teholla. Kaukolämmön paluuvettä tarvitsisi siis nostaa vielä 70 ºC 

asteeseen. Pesurilla nostetaan lämpötila 65 ºC, 20 ºC asteen lisäys, verkko vaatisi vielä 45 ºC astet-

ta lisää. Tämä nostettuna verkon vaatimaan 110 ºC asteeseen vastaa noin 30 MW lämpötehon li-

säystä kokonaisuudessa kaukolämpöverkkoon. Pesurin osuus olisi siis tällöin 35 % tuotetusta läm-

möstä. Pesuri tarvitsisi tämänkaltaisessa tilanteessa vähintään 40 MW kulutuksen kaukolämpöver-

kosta. (Caligo Industria 2016.) 

 

Keravalla edellisen kaltainen tilanne ei ole ongelma. Kun kaukolämpöverkko vaatii 110 ºC asteista 

vettä, on ulkolämpötila jo pakkasen puolella, jolloin ollaan Keravan biovoimalaitoksella lähellä mak-

simi tehoja (50 MW kaukolämpöteho) ja kaupungilta on myös maakaasukattila päällä. Tämänkaltai-

sessa tilanteessa Keravan kaukolämpöverkon nielu siis riittäisi hyvin ja savukaasupesurin avulla saa-

taisiin myös laskettua maakaasun kulutusta. Kaikkea maakaasua ei voida korvata pesurin tuottamal-

la lämmöllä, sillä suuremmilla tehoilla Keravan biovoimalaitoksen pumppaus ei riitä vastaamaan kau-

kolämpöverkon tarvetta, minkä takia maakaasua joudutaan polttamaan ja tasaamaan pumppausta 

Keravan kaukolämpöverkolla. Pesurin kanssa ongelmia tulisi jos biovoimalaitosta ajetaan lähellä mi-

nimitehoja, eli lämpöisinä ajanjaksoina, yleensä elo-syyskuussa, kun biovoimalaitos ajetaan ylös, se-

kä toukokuussa ennen kuin biovoimalaitos ajetaan alas. Tällöin biovoimalaitoksen höyrykuorma on 

jo melko pieni ja savukaasupesuri pienentäisi polttoa lisää. Keravan biovoimalaitoksella on mahdol-

lista ajaa alle 10 kg/s höyrykuormalla. Tällöin kattilaan meneviä polttoainesyöttöjä ajetaan käsin si-

ten, että biovoimalaitoksen kahdesta polttoaineruuvista ajetaan vain yhtä kerralla, vaihdellen niitä 

aina tietyn aikavälein, jolloin saadaan pidettyä kattilanpedin lämmöt tasaisina. Savukaasupesuripake-

tissa tulisikin olla ohitusmahdollisuus, jolloin pesuria ei käytettäisi, kun biovoimalaitoksen höyry-

kuorma on liian alhainen, tällöin biovoimalaitoksen ajokausi voidaan pitää yhtä pitkänä kuin tähänkin 

asti, riippuen tietenkin ulkolämpötiloista ja siten kaukolämpöverkon kuormasta Keravalla. Keravalla 

on myös teoreettisesti mahdollista myydä ylimääräistä lämpöä Vantaan verkkoon, jos lämpöä tuote-

taan liikaa, eikä kaikki lämpö mahdu Keravan verkkoon. Käytännössä yleensä tälläisessä tilanteessa 

myös Vantaalla on liika energiantuotantoa, jolloin heillä ei ole tarvetta lisäenergialle Keravan puolel-

ta. 
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Savukaasupesuri ja turbiini 

 

Savukaasupesuri pienentää sähköntuotantoa ja vaikuttaa turbiinin toimintaan vastapainevoimalai-

toksissa. Kaukolämpövettä lämmitetään turbiinin väliotosta tulevalla höyryllä kaukolämmönvaihtimis-

sa. Keravan biovoimalaitoksella on käytössä kaksiportainen kaukolämmöntuotanto. Savukaasupesuri 

vaatii, että kaukolämmön paluuvesi on alle savukaasujen kastepistelämpötilan (n 65 ºC). Tästä syys-

tä Keravan biovoimalaitoksessa täytyisi pesurissa tuotettu lämpö siirtää kaukolämpöverkon paluuve-

teen ennen nykyisiä kaukolämmönvaihtimia, sillä jo ensimmäisen kaukolämpövaihtimen jälkeen kau-

kolämpöveden lämpötila on yli 65 ºC. Noussut paluuveden lämpötila vaikuttaa vastapaineturbiinin 

tehoon. Paluuvesi tulisi nyt lämpimämpänä ensimmäiselle kaukolämmönvaihtimelle, jolloin turbiinin 

väliottohöyryllä ei tarvitse kaukolämpövettä lämmittää enää niin paljon. Näin ollen turbiinin tehot 

laskisivat ja sähköä tuotettaisiin vähemmän. Sähkön määrän vähenemän ei kuitenkaan oleteta ole-

van valtavan merkittävä (n. 5 – 10 %). Turbiinin toiminnan kannalta on kuitenkin tarkastettava, että 

turbiinia pystytään turvallisesti käyttämään uusilla prosessiarvoilla, ilman häiriöitä tai merkittävää ku-

lumisen lisääntymistä. 

 

Savukaasupesurin sijoitus 

 

Fyysisesti savukaasupesurin sijoituspaikka tulisi olemaan savukaasukanavassa sähkösuodattimen 

jälkeen, ennen savupiippua. Näin saadaan hyödynnettyä parhaiten sähkösuodattimen ja savukaasu-

pesurin hiukkastenerotus savukaasuista. Savukaasupesurissa tuotettava lämpö siirretään kaukoläm-

pöverkon paluuveteen, ennen nykyistä ensimmäistä kaukolämmönvaihdinta. Lauhteen ja lietteen 

poisto huomioidaan pesuripaketissa. Yleisesti liete on pumpattu märkätuhkalavalle. Savukaasupesuri 

jäähdyttää savukaasuja alle rikkikastepisteen, mikä täytyy huomioida savukaasupiipun materiaalissa. 

Savukaasujen rikin määrään vaikuttaa olennaisesti poltettava polttoaine. Rikkikastepiste on noin 130 

°C. Kun savukaasut laskevat tämän lämpötilan alle, alkaa savukaasuissa olevassa rikistä muodostua 

rikkihappoa. Rikkihappo on voimakkaasti syövyttävää, mikä vaurioittaa savukaasupiipun pintoja.  
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7 YHTEENVETO 

 

Työntavoitteena oli laskea mahdollinen savukaasupesurista saatava hyöty Keravan Energian biovoi-

malaitokselle.  

 

Työssä suoritetut laskelmat eivät ole täysin tarkkoja, vaan enemmänkin arvio mahdollisista säästöis-

tä, mitä savukaasupesurilla olisi mahdollista saada yhden ajokauden aikana. Saadut arviot mahdolli-

sista säästöistä ajokauden aikana ovat melko hyvin suuntaan antavia. Lämpöpumppukytkentäisellä 

pesurilla saatiin säästö arvioksi 943 437 €/vuosi. Caligo Industria Oy oli myös itse laskenut arvion 

mahdollisista vuosittaisista säästöistä ja päätynyt noin reilu 1 000 000 €/vuosi suuruiseen säästöön. 

Savukaasupesurilla varustetulla voimalaitoksella voidaan myös käyttää polttoaineena huonolaatui-

sempaa, eli kosteampaa haketta, sillä polttoaineen sisältämä veden höyrystymiseen kuluva energia 

saadaan pesurilla takaisin hyötykäyttöön. Tällöin säästöt kasvavat kun polttoaineesta maksetaan sen 

alemman lämpöarvon mukaan.  

 

Caligo Industria Oy:n kanssa täytyy vielä mahdollisesti tehdä tarkempia tarkasteluja liittyen savu-

kaasujen rikkipitoisuuksiin ja harkita täytyykö Keravan biovoimalaitoksen nykyiseen savukaasupiip-

puun tehdä muutoksia. Nykyisen savupiippuun tehtävät muutokset rikkihapon kestäväksi nostavat 

investointikustannuksia. Lisäselvitystä tarvitaan myös pesurin vaikutuksesta voimalaitoksen turbiinin 

energiataseesen. Myös savukaasupesurin sijoituspaikalla on vaikutusta pesurin kustannuksiin. Tär-

keintä olisi saada kaikki pesurissa tuotettu lämpö talteen.  

 

Caligo Industria Oy ei pystynyt arvioimaan lämpöpumpulla varustetun savukaasupesurin investointi-

hintaa Keravan biovoimalaitokselle. Hintaan vaikuttaa niin moni tekijä, mitä kaikkea ei tässä työssä 

saatu selvitettyä. Työssä saatiin arvioitua noin 10 % tarkkuudella vuosittainen mahdollinen säästö 

savukaasupesurilla. Mahdolliseen investointiin vaikuttavaa vielä moni asia. Yleisesti Suomen oloissa, 

jos kaukolämpöverkosta saadaan pesurilla korvattua maakaasua tai öljyä olisi Caligo Industria Oy:n 

mukaan investointi kannattava.  

 

Työssä ei saatu selvitettyä savukaasupesurin takaisinmaksuaikaa ja monia asia tarvitsisi vielä lisäsel-

vitystä. Savukaasupesurista kertova aineisto on vielä melko suppeaa, mikä vaikeutti selvityksen te-

kemistä. Työssä saatiin kuitenkin arvioitua taloudellinen hyöty, mitä savukaasupesurista olisi mah-

dollisesti saatavilla. Saatujen arvioiden mukaan voidaan kuitenkin tehdä päätöksiä kannattaako lisä-

selvityksiä lähtemään tekemään. Caligo Industria Oy:lta löytyy melko varmasti kaikki tarvittava tieto 

liittyen avoimiin jääneisiin kysymyksiin tässä työssä. Caligo Industria Oy oli myös savukaasupesuri 

valmistajista ainoa, jolta sain työhön tarvitsemia tietoja liittyen savukaasupesuriin. Caligo Industria 

Oy:n lämpöpumppukytkentäinen savukaasupesuri vaikuttaa myös parhaimmalta järjestelmältä läm-

möntalteenoton kannalta, mitä markkinoilta löytyy. Mikäli Keravan Energialla päädytään investoi-

maan savukaasupesuriin, suosittelenkin kääntymään Caligo Industria Oy:n puoleen jatkoselvityksiä 

varten. 
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