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• Riittävän suuri varasto
• Varasto kuljetuskalustolle sopiva
• KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka
• Varakattila vai poltin kääntöluukkuun

– Varakattila huippu- vai puolelle teholle
• Savukaasupuhdistin 500 kW ja sitä suurempiin

– Savukaasupuhallin pienentää piipun tarvetta ja vakioi alipaineen 
kattilassa

• Piipun pituus ympäristön mukaan
• Tuhkan poisto ja käsittely
• Paloturvalaitteet
• Verkostoon pumppaus
• Paisuntasäiliöt
• Hälytysautomatiikka, kaukovalvonta, kaukokäyttö
• ..\..\..\..\..\Lämpölaitoksen etäsäätö.exe

Laitoksen varustelu
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• Lämpölaitos (lämpö) 
• Voimalaitos (lämpö + sähkö)

– CHP = combined Heat and Power, yhdistetty lämmön- ja 
sähköntuotanto

• Kattilakoon mukainen jaottelu
– Pientalokattila    < 25 kW
– Kiinteistökokoluokka    40 – 1 000 kW
– Alue- ja kaukolämpökokoluokka     1 -50 MW
– Voimalaitoskokoluokka  - 500 MW

Energiantuotantolaitoksista

1000 kW = 
1 MW



• Lämpökontti
– Siirrettävä ja 

lämmöntuotannon yksikkö
– Polttoaine esim. hake, 

briketti, pelletti (puu- ja 
turve-), palaturve, 
peltobiomassat

– Kuvien biolämpökontit
• Ala-Talkkari (80 kW)
• Tutjunniemen koulu, Länsi-

Karjalan energiaosuuskunta 
(200 kW) Liperin Kotiseutu-
uutiset Ky. (200 kW)

Kiinteistökokoluokka, esimerkki



• Keuruun Varissaaren lämpölaitos, 2011
• Teho 20 MW

– 15 MW kaukolämpöä 
– 5 MW sähköä

• Polttoaine 
– Jyrsinturve 20 %
– Puu 80 %

• Tehokas ja ympäristöystävällinen tekniikka
– Leijupeti, luonnonkierto
– Palamisen hallinta, hukkalämmön talteenotto, 

savukaasujen puhdistus

Kaukolämpökokoluokka, esimerkki



• Valmistunut 2010
• Vastapainevoimalaitos
• Biopolttoainetta

– Turve, puu 

• Kattilateho 370 MW
– yhteistuotantona sähköä (140 MW) ja lämpöä (240 MW)
– erillistuotantona lauhdesähköä (200 MW)

• Työllistää
– voimala 40 htv
– Polttoaineen hankintaketju 250 htv

Voimalaitoskokoluokka, Keljonlahden
voimalaitos, Jyväskylän energia



• Kattilateho = kattilalla tuotettu lämmitysteho
– Ilmoitetaan kWh

• Kattilan hyötysuhde 
= laitteeseen viety energia/siitä saatu energia (%)
– Häviöt: säteily, johtuminen, savukaasut, palamaton 

polttoaine

• Palamishyötysuhde huomioi vain savukaasuhäviöt
– Epätäydellisen palamisen tuotteet, typpioksidit ja 

vesihöyry
– Mitataan esim. savukaasumittarilla

Kattiloiden peruskäsitteitä
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• Tulipesä, palopää
– Lämpö siirtyy säteilemällä 

• Konvektio-osa
– Tulipesän jälkeiset savukanavat
– Lämpö siirtyy savukaasuista esim. lamellien tai 

ripojen kautta kattilaveteen
– Turbulenssilevy: savukaasun ohjaaminen 

• Kattilan vesitila
– Tulisi olla noin 200 l
– Lämpötila 60-90 ͦC, ihanne 70 -80 ͦC

Kattilan osia
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• Kiinteä tai liikkuva
• Palaminen polttoaineen kulkiessa alamäkeen portaalta 

toiselle

• Kuvat: Suomen Megawatti, Kardonar ja TP-Stokeri Oy

Porrasarina





• Kehät, joka toinen pyörii ja joka toinen paikoillaan
– Pyörivistä joka toinen vasta- ja joka toinen myötäpäivään

• Polttoaine syötetään keskelle arinan alta => tasainen 
kerros koko arinalla

• Tulipesä muurattu ja jäähdyttämätön => myös 
kosteilla polttoaineilla riittävän korkea 
palamislämpötila

• Tulipesään mahdollista kierrättää kylmiä savukaasuja 
=> kuivien polttoaineiden käyttö mahdollista

=> Hyvä palaminen mahdollista laadultaan ja   
kosteudeltaan vaihtelevilla polttoaineilla

Pyörivä kekoarina (Biograte, MW-power)



Pyörivä kekoarina

Kuva: Biograte, MW-Power oy



Lähde: www.finnbioenergy.fi

Yläpalo- ja alapalokattila
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Lähde: Rica.fi

käänteispalokattila
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Stokeri
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Kattila

Lähde: Thermia

MEH S2011, Laura Vertainen 



MEH S2011, Laura Vertainen 17



• Omakotitalon vuorokauden lämmöntarve voidaan 
kattaa yhdellä lämmityskerralla (väh. 2 000 l varaaja)
– Tasaa lämpötilan vaihtelua
– Parantaa kattilan hyötysuhdetta (voidaan lämmittää 

täydellä kuormalla)
– Kattila voidaan mitoittaa teholtaan pienemmäksi

• Varaajaan voidaan asentaa lisä-/varalämmönlähde
– Sähkövastus
– Aurinkopaneeli

Varaajan merkitys
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• Tavoitteena ehkäistä takapalo eli tulen siirtyminen 
kuljetusruuvia pitkin kohti polttoainevarastoa

• Alipaineen varmistaminen: piipun mitoitus, 
savukaasuimuri, tulipesän alipaineanturi

• Syöttöruuvin ilmatiiviys
• Ilmahypyt ja katkot polttoainekuljettimissa

– Kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä
– Laippa palopään ja syöttöputken välissä
– Lokerosyötin, sulkusyötin

• AVTA eli termostaattinen, painevedellä toimiva 
sammutusjärjestelmä

Esimerkkejä paloturvallisuuslaitteista
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Paloturvallisuus



• Mitoitus
– Polttoaineen tyypin ja kulutuksen mukaan

• Paloturvallisuus- ja rakennusmääräykset
• Esteetön kulku polttoaineen täytölle
• Siirto varastosta palopäälle/polttimelle

– Tankopurkaimet
– Kiekkopurkaimet
– Jousipurkaimet
– Ruuvikuljettimet
– Pneumaattiset kuljettimet

Varastot
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