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Tiivistelmä 

 

Yhteistuotantovoimalaitoksen käytettävyys on yksi keskeisimpiä mittareita kuvattaessa, kuinka hyvin on pystytty 

varmistamaan häiriötön sähkön- ja lämmöntuotanto. Käytettävyydellä tarkoitetaan laitoksen järjestelmien teknistä 

toimivuutta ja sitä, kuinka hyvin asetettuihin tuotantotavoitteisiin on päästy.  

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitosten käytettävyyteen vaikuttavia 

tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitkä tekijät yleisimmin johtavat voimalaitoshäiriöihin ja määrittää 

pidemmän aikavälin katsaus häiriöiden jakaumasta, jotta voidaan nähdä kootusti erilaisten häiriöiden toistuvuus. 

Työn teoriaosassa selvitetään yleisellä tasolla voimalaitoksen käytettävyyttä terminä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Selvitetään myös millaisilla mittareilla käytettävyyttä seurataan ja millaisia toimenpiteitä voidaan tehdä 

käytettävyyden hallintaan liittyen. 

 

Työn tutkimusosassa käsitellään Salmisaaren voimalaitosten tuotantoyksiköiden SaA ja SaB kaikki tuotantokatkokset 

ja tehonrajoitukset vuosilta 2004 - 2014 sekä ne on jaoteltu häiriön aiheuttamien juurisyiden mukaan eri 

kategorioihin. Häiriöiden jaotteluperiaatteena on käytetty Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksille laaditun 

omaisuudenhallintaprosessin pohjalta määritettyjä kategorioita, jotka ovat laitosten käyttö, kunnossapito, 

kunnonvalvonta, prosessilaitteiden materiaalitarkastukset, polttoaineiden hallinta, voiteluhuolto, voimalaitoskemia, 

prosessikemia ja laitosten kehittäminen. Lisäksi omana kategorianaan käsitellään voimalaitoksen ulkopuolisista 

tekijöistä johtuvat häiriöt.  

 

Tuloksista havaittiin, että kunnossapidolla on suurin osuus epäkäytettävyyttä aiheuttaneista tekijöistä. On kuitenkin 

muistettava, että tässä tapauksessa kunnossapidolla tarkoitetaan koko kunnossapitoasioista vastaavaa yhteisöä 

tilaajasta ja suunnittelusta alkaen, eikä ainoastaan kunnossapitoa toteuttavaa yksikköä. Myös polttoaineen hallintaan 

liittyvät häiriöt sekä laitosten kehittämiseen liittyvät ongelmat ovat suuressa roolissa epäkäytettävyystekijöinä. Oma 

osuutensa käytettävyyteen on myös prosessilaitteiden materiaalitarkastuksilla, joita vaikeuttaa vuosihuolloissa 

tarkastuksiin käytettävissä oleva lyhyt aika. Olennaista onkin löytää prosessista kriittisimmät kohteet ja keskittää 

tarkastusten osalta suurimmat toimenpiteet niihin. Kunnonvalvonta, prosessikemia, voimalaitoskemia, voiteluhuolto 

ja laitosten käyttäminen ovat pienemmissä rooleissa häiriöihin johtaneissa tekijöissä, mutta niilläkin on omat 

osuutensa epäkäytettävyystekijöinä. Myös voimalaitoksen ulkopuoliset tekijät, kuten kaukolämpö- ja sähköverkkojen 

häiriöt ovat aiheuttaneet käyttökeskeytyksiä, mutta niihin voimalaitoksen henkilökunnalla ei ole mahdollisuuksia 

vaikuttaa. Häiriöiden kokonaismäärästä noin 10 % on johtunut inhimillisistä erehdyksistä laitoksen päivittäisessä 

toiminnassa.  

 

Tulosten perusteella saatiin arvioitavaksi tietoa siitä, mille osa-alueille laitoksen käytettävyyden näkökulmasta 

kannattaa jatkossa keskittyä resurssien ja investointien osalta. Mielenkiintoista olisi myös tulevaisuudessa laatia 

samankaltaiset häiriöjakaumat ja verrata niitä tässä työssä tehtyihin tutkimuksiin.  
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Abstract 

 

Availability of combined heat and power generating plants is one of the most essential indicators to characterize how 

well the production of electricity and heat is ensured. At this work, by availability is meant the technical functionality 

of production systems and the achievement of goals set to production.   

 

The goal of this thesis was to inspect the availability factors of Helen Salmisaari Power Plant. The target was set to 

produce information on what kind of factors commonly cause production failures. Also an extended review of 

unavailability factors was wanted to inspect the repetition of similar root causes.  In the theoretical part of this thesis 

is explained the availability of a power plant as a term and the factors that usually have effect on that. Also the 

indicators of availability and activities to control it are studied in the theoretical part. 

 

In the experimental part of this thesis all the situations of unavailability in Salmisaari Power Plant units SaA and SaB 

during the years 2004 - 2014 are analyzed and divided for different categories in the basis of the root cause of the 

unavailability. The basis of the dividing principle is led from the property management process of Helen Salmisaari 

Power Plant as follows: Process Operations, Maintenance, Condition Monitoring of Process Equipment, Material 

Inspections, Fuel Control Systems, Lubrication Service, Power Plant Chemistry, Process Chemistry and the 

Development of Production Units. Also the external factors outside power plant is discussed. 

 

From the results data can be seen that Maintenance has the biggest values on the unavailability factors. It should be 

kept in mind though, that in this case by Maintenance is meant the whole Maintenance process starting from the 

client and planning, not just the maintenance service producer. Also unavailability associated with Fuel Control and 

Development of Production Units play a big role in the statistics. Material inspections are considered as the next 

biggest unavailability factor. It has to be said that the time that can be spend on the inspections is usually very short at 

the annual power plant maintenance revision. Important is to find out the most critical parts from the production 

process to concentrate the inspections on. Condition Monitoring of Process Equipment, Lubrication Service, Process 

Chemistry, Power Plant Chemistry and the Process Operations play smaller roles in the unavailability factors, but 

they all are closely associated with Salmisaari power generating units SaA and SaB long term availability. Also the 

external factors of Salmisaari, for instance District Heat Network and Electricity Network blackouts have caused 

unavailability, but the workforce of Salmisaari cannot influence on those factors. About 10 % of all the unavailability 

factors of SaA and SaB are caused by human factors in everyday work. 

 

From the availability point of view the results data can be used to evaluate the possible investments and production 

areas where to increase inputs in the future. It would also be interesting to make similar unavailability distributions in 

the future and compare them with the statistics made at this work. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tavoitteena on selvittää ja koota yhteen asioita, jotka vaikuttavat Helen 

Oy:n Salmisaaren voimalaitosten käytettävyyteen. Tavoitteena on saada pidemmän 

aikavälin katsaus voimalaitoshäiriöihin vaikuttaneisiin tekijöihin, jotta voidaan nähdä 

kootusti erilaisten häiriöiden toistuvuus. Työn teoriaosassa käydään läpi yleisellä tasolla 

voimalaitoksen käytettävyyttä terminä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Selvitetään 

myös millaisilla mittareilla käytettävyyttä seurataan ja millaisia toimenpiteitä voidaan 

tehdä käytettävyyden hallintaan liittyen. 

Työn tutkimusosassa perehdytään Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitosten 

käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin käyttäen hyväksi historiatietoja laitoksen 

häiriöistä ja niihin johtaneista syistä. Työssä käydään läpi laitoksen häiriöt viimeisen 11 

vuoden ajalta ja näistä tuloksista tehdään yhteenveto, josta näkyy käytettävyyden 

kehitys ja suunta. Työssä tehdään myös katsaus epäkäytettävyyskustannusten 

jakautumiseen erityyppisille häiriöille, kuten ylimääräiset tuotantokustannukset (mm. 

polttoaineeseen ja energianhankintaan liittyen), menetetyn tuotannon myyntikate sekä 

korjaus- ja ylösajokustannukset. Kunnossapidon osalta käytettävyyttä tarkastellaan eri 

osa-alueiden (ennakkohuolto ja vikakorjaus) merkityksien kannalta sekä erikseen 

kunnossapidon suunnittelua ja kunnossapitokustannusten korrelointia käytettävyyteen. 

Työssä selvitetään millaisista sisäisistä asioista epäkäytettävyyttä Salmisaaressa yleensä 

syntyy (laiterikot, operointivirheet, asennusvirheet, polttoaineen laatu, vesikemian 

ongelmat jne.). Samaan tapaan käydään läpi laitoksen ulkopuolisten tekijöiden (esim. 

kaukolämpö- ja sähköverkot, ympäristömääräykset) vaikutusta käytettävyyteen. 
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2 VOIMALAITOKSEN KÄYTETTÄVYYS 

Tuotantoympäristössä käytettävyydellä tarkoitetaan teknisten järjestelmien kykyä olla 

tilassa, jossa ne kykenevät suorittamaan vaaditun toiminnon tietyissä olosuhteissa 

tietyllä ajan hetkellä tai tietyn ajanjakson aikana olettaen, että vaadittavat ulkoiset 

resurssit ovat saatavilla (PSK 7903, 2011). Käytettävyydellä ei tässä yhteydessä 

tarkoiteta usein käyttäjäkokemuksen yhteydessä käytettävää termiä, jolla usein kuvataan 

järjestelmien helppokäyttöisyyttä. 

Voimalaitoksen käytettävyydellä tarkoitetaan sen järjestelmien teknistä toimivuutta ja 

toimivuusastetta kokonaisuutena. Se on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joka kertoo 

kuinka hyvin pystytään varmistamaan häiriötön sähkön- ja lämmöntuotanto.  

2.1 Voimalaitoksen käyttöstatus 

Voimalaitos on aina jossain käyttötilanteessa, mitä voidaan havainnollistaa kuvan 1 

avulla.  

 

Kuva 1. Voimalaitoksen käyttöstatus. (Voimalaitosten käytettävyysselvitys 2008) 
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Voimalaitos on määritelmän mukaan käytettävissä, kun se on joko käytössä (kuva 1, 

kohta 1) siten, että tuotantotaso on sille asetetun tavoitteen mukainen tai varalla  

lähtemään tuotantoon tietyn aikajakson kuluessa (kuva 1, kohta 2). Vastaavasti 

voimalaitos ei ole käytettävissä, kun se on vikaantunut (kuva 1, kohdat 5 ja 6) tai 

ennalta suunnittelemattomasti huollossa tai tarkastuksessa (kuva 1, kohta 4). Laitos voi 

olla myös tehonrajoituksella vian vuoksi, mikä luokitellaan myös epäkäytettävyydeksi. 

Tilannetta, jossa laitos on suunnitellusti huollossa, ei lueta epäkäytettävyydeksi. 

(Voimalaitosten käytettävyysselvitys 2008) 

2.2 Käytettävyyteen liittyviä käsitteitä 

Käytettävyyslaskentaan ja –tilastointiin liittyviä energia- ja aikakäsitteitä 

En suurin tuotettavissa oleva nimellisenergia tiettynä ajanjaksona 

Ed todellinen tuotettu energia 

Ers varallaolon aiheuttama energiantuotannon menetys, joka on suunniteltua  

Erv energiantuotannon menetys, joka johtuu etukäteen suunnitelluista 

vuosiseisokeista, modernisaatioista tai esimerkiksi polttoainetyypin 

vaihtamisesta 

Es energiantuotannon menetys, joka johtuu tarkastuksesta tai huollosta 

Ef energiantuotannon menetys, joka johtuu laiteviasta 

Etg käytettävissä ollut summaenergia (=Ed+Ers) 

Muita määritelmiä 

tgE energiakäytettävyys (=Etg/En) 

rvE suunniteltu energiaepäkäytettävyys (=Erv/En) 
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ipE ennakoimaton energiaepäkäytettävyys (=(Ef+Es)/En) 

uE energiakäyttökerroin (=Ed/En) 

Tärkeä käsite voimalaitoksen käytettävyysraportoinnissa on energiakäytettävyys (tgE) 

ja epäkäytettävyydestä puhuttaessa ennakoimaton energiaepäkäytettävyys (ipE). 

Molemmissa käsitteissä on jakajana En eli suurin tuotettavissa oleva nimellisenergia 

tiettynä ajanjaksona. Näissä tapauksissa jää huomioimatta mahdolliset pitkätkin 

varallaolo- ja vuosihuoltoajat, jolloin laitoksen tuotannossa ollessa voisi ilmaantua 

epäkäytettävyyttä. Tämä voidaan huomioida esimerkiksi energiavikakertoimen (kfE) 

(yhtälö 1) avulla, joka tarkoittaa vian vuoksi tuottamatta jääneen energian suhdetta 

tuotetun energian ja tuottamatta jääneen energian summaan.  

Energiavikakerroin,   kfE = Ef / (Ef+Ed)  (1) 

Käytettävyystilastoissa voidaan samalla periaatteella seurata myös aikakäytettävyyttä 

energiakäytettävyyden lisäksi. Tehonrajoitustilanteessa aikakäytettävyyttä 

määritettäessä voidaan laskea ns. ekvivalentti vika-aika, jossa huomioidaan tehon 

alentuminen (yhtälö 2) (Voimalaitosten käytettävyysselvitys 2008): 

aikapohjainen vikakerroin,  kfT = Tf / (Tf+Td)   (2) 

 

 

2.3 Seisonta-ajan määritys 

Kun voimalaitos ei ole tuotannossa, luokitellaan sen tila seisonnan syyn mukaan 

varallaoloajaksi, revisio- eli vuosihuoltoajaksi tai häiriöstä johtuvaksi seisonta-ajaksi. 

Voimalaitos pyritään pitämään tuotannossa silloin, kun se on kannattavaa ja vastaavasti 

muuna aikana laitos seisoo ja on varalla aloittamaan tuotannon silloin, kun tarvetta 

ilmenee. Esimerkiksi 24 tunnin varallaolomääräys tarkoittaa sitä, että laitoksen on 

oltava siinä tilassa, että se pystyy aloittamaan tuotannon ja saavuttamaan siltä vaaditun 
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tehotason kyseisen ajan kuluessa. Voimalaitos voi olla myös suunnitellussa huollossa, 

jolloin sen tuotantokapasiteetti ei ole käytettävissä sovitun ajanjakson aikana. 

(Voimalaitosten käytettävyysselvitys 2008) 

Voimalaitoksen seisonta-aika ja käytettävyys on voitava erotella toisistaan. 

Käytettävyystilastoinneissa käytettävä suure energiakäytettävyys (tgE) ei kerro 

varallaolon osuutta, koska silloin laitoksen katsotaan kuuluvan käytettävissä olevaan 

tuotantokapasiteettiin. Voimalaitoksen seisonta-aikaa kuvaa paremmin käyttöaste, joka 

voidaan määritellä yhtälön 3 avulla (Naaralainen, 1990): 

energiakäyttökerroin   uE=(Ed / En)    (3) 

 

2.4 Käytettävyyteen vaikuttavat tekijät yleisesti 

2.4.1 Käyttö- ja kunnossapitostrategia 

Käyttö- ja kunnossapitostrategian olemassaoloon ja valintaan vaikuttavat ensisijaisesti 

teollisuusala-, prosessi- ja tuotekohtaiset vaatimukset.  Strategiasta voidaan tunnistaa 

mm. resursoinnit varaosiin, kunnonvalvontaan ja varalaitteisiin. Yleensä 

kunnossapitostrategian osana olisi hyvä laatia myös prosessilaitteiden 

kriittisyysluokittelu, jolla mm. kunnossapitoon ja varaosiin liittyviä tarpeita on 

helpompi määritellä. (Kylliäinen ym. 2011) 

Kriittisimpien laitteiden valinnalla ja huolella laaditulla käyttö- ja 

kunnossapitostrategialla on helpompi ohjata myös kunnonvalvonnan resursseja sekä 

uusia investointeja, jotta laitteiden suunnitellut taloudelliset käyttöiät täyttyvät. 

Toimintaympäristöön soveltuvan strategian laatimisella ja sen noudattamisella voidaan 

optimoida käytön ja kunnossapidon tuloksellisuutta. (PSK 7903, 2011) 
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Kuva 2. Laitetasoisen kunnossapitostrategian valinta (Mikkonen ym. 2009). 

Kunnossapitostrategian voi laatia myös yksittäisille laitteille laitekokonaisuuksien 

sijaan. Tällöin voidaan käyttää apuna esimerkiksi kuvan 2 kaltaista kaaviota (Mikkonen 

ym. 2009). Strategian eri osatekijöiden suhteella voidaan optimoida käytön ja 

kunnossapidon tuloksellisuutta (PSK 7903, 2011). Esimerkiksi ennakkohuoltovälin 

pituutta määritettäessä on otettava huomioon valmistajien suositusten lisäksi 

mahdolliset aikaisemmat käyttökokemukset samanlaisista laitteista, kuten myös 

voiteluaineiden valmistajien näkemykset ja ennen kaikkea laitteen kriittisyys.  

 

2.4.2 Laitoksen tekninen taso 

Teollisuuslaitoksen ikä, laitekanta ja arvioitu jäljellä oleva käyttöikä luovat perustan 

laitoksen tekniselle toimintavarmuudelle ja edellytykset tunnistaa keinot halutun 

käytettävyyden saavuttamiselle. Laitoksen historia, nykyinen tila ja tulevaisuus tulee 

huomioida arvioitaessa niitä investointeja ja parannuksia, joilla haluttu käytettävyys 

yritetään saavuttaa (PSK 7903, 2011). Laitoksen tekniseen tasoon vaikuttaa myös sen 

elinkaaren meneillään oleva vaihe. Elinkaaren eri vaiheissa laitokselle tehtävät 

investoinnit ja modernisoinnit auttavat pitämään yllä laitoksen teknistä tasoa, millä 

voidaan optimoida myös käytettävyyttä. (Lempiäinen 2007) 
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Käytettävyyteen liittyviä tavoitteita määrittäessä on hyvä ottaa huomioon laitoksen 

vikahistoria, laitteiden kunnossapidettävyys, laitevalinnat ja niihin liittyvät muutos- ja 

parannustyöt. Lisäksi tulisi huomioida kunnossapidon resurssien kohdentaminen 

vertaamalla ennakkohuollon ja vikakorjausten suhdetta. Säästämällä ennakkohuolloista 

liikaa voi laitokselle aiheutua merkittävää kunnossapitovelkaa, joka realisoituu pienellä 

viiveellä yleensä muutaman vuoden päästä kasvattaen 

kokonaiskunnossapitokustannuksia merkittävästi.  

Laitoksen tekniseen tasoon voidaan liittää käytettävyysnäkökulmasta katsoen myös 

varaosien saatavuus ja dokumentaation oikeellisuus. Näillä tekijöillä on yleensä suuri 

merkitys tuotantohäiriöstä toipumiseen kuluvaan aikaan. (PSK 7903, 2011) 

 

2.4.3 Johtaminen ja toimintatavat 

Johtamiseen valitun strategian toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

suunnitelmallista toimintaa kaikilta esimiehiltä. Lisäksi on huomioitava, että pitkään 

toimineeseen laitokseen on yleensä muotoutunut oma toimintakulttuuri, jota ei hetkessä 

muuteta uuteen tilanteeseen sopivaksi.  (PSK 7903, 2011) 

Käytön, kunnossapidon ja muunkin toiminnan suunnitelmallisuus luo pohjan 

laadukkaalle toiminnalle, jonka perustana on oikean tiedon saanti ja sen hyödyntäminen 

korjaavissa toimenpiteissä. Hyvin suunnitellut ja kurinalaisesti toteutetut 

toimintaprosessit tukevat hyvää käytettävyyttä ja pitävät yllättävät kustannukset kurissa. 

(PSK 7903, 2011) 

Kunnossapito-organisaatiota tulee johtaa laadittujen kunnossapitosuunnitelmien ja 

kunnossapitostrategian mukaisesti sekä kehittää päivittäistä toimintaa mahdollisuuksien 

puitteissa (PSK 7903, 2011). Hyviä keinoja kunnossapidon suunnittelun kehittämiseen 

ovat esimerkiksi käyttövarmuusanalyysien ja prosessilaitteiden kriittisyysluokittelun 

käyttö suunnitelmia laadittaessa sekä vikahistorian, mittaustietojen ja 

käyttökokemuksien huomioon ottaminen (Saarinen 2015). Näillä keinoilla on yleensä 

suoria vaikutuksia laitteiden käytettävyyden parantumiseen.  
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Tiedonkeruujärjestelmät tulee pitää ajan tasalla ja tiedon analysointi, raportointi sekä 

dokumentointi on oltava tarkoituksenmukaista (Kylliäinen ym. 2011).  Myös 

keskittämällä resursseja yleisen siisteyden ja hyvän työturvallisuuskulttuurin 

ylläpitämiseen, voidaan vaikuttaa laitoksen päivittäisen toiminnan sujuvuuteen ja sitä 

kautta käytettävyyteen. (PSK 7903, 2011) 

 

2.4.4 Henkilöstö ja resurssit 

Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne ja suunnitelmallinen henkilöstön 

kehittäminen luovat pohjan tavoitteiden saavuttamiselle ja eri organisaatioiden ja 

sidosryhmien yhteistyön onnistumiselle (PSK 7903, 2011). Sopiva henkilöstörakenne 

löytyy yleensä vasta kokemuksen kautta, sillä samankaltaistenkin laitosten 

toimintaympäristöissä on usein suuria eroja.  

Henkilöstön osaamistarve pitää määrittää ja dokumentoida toimipaikkakohtaisesti, jotta 

voidaan ottaa huomioon päivittäinen resurssien tarve, kuormituspiikit ja vaadittava 

tapauskohtainen erikoisosaaminen. On hyvä olla olemassa yhteistyökumppaneita, joista 

etenkin kunnossapidon ja muun vaihtelevan kuorman työalueilla saadaan resursseja 

tasaamaan mahdollisia kuormituspiikkejä. Resurssien suunnittelussa pitää ottaa 

huomioon myös sovitun palvelun vasteajat, joiden määrittelyssä tarvitaan yleensä hyvää 

toimialatuntemusta. Apuna voidaan käyttää myös esimerkiksi laitteiden 

kriittisyysluokittelua. (PSK 7903, 2011) 

 

2.4.5 Käytön vaikutus 

Suunnitelmallisuus ja prosessien kehitys ovat keskeisiä asioita kunnossapidon ja käytön 

yhteistoiminnassa. Käytöllä on niissä tärkeä rooli, sillä erilaiset ajomallit ja vaihtelevat 

yksittäisten laitteiden kuormitukset saattavat heikentää käytettävyyttä sekä mm. 

tuotannon nostaminen voi johtaa laitteiden ylikuormitukseen, mikä puolestaan voi 
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vaatia enemmän kunnossapitoon panostamista. (PSK 7903, 2011) Käyttäjien tulee 

perehtyä prosessilaitteiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä prosessia ohjatessaan. 

Käyttöolosuhteista poikkeamisesta pitää tiedottaa kunnossapitoa ja yhdessä sopia sen 

vaikutuksista kunnossapidon resurssien suunnitteluun ja kustannuksiin. Poikkeamien 

huomiointi ja tiedottaminen kunnossapidolle hyvissä ajoin on oleellinen käytettävyyttä 

parantava toimenpide (PSK 7903, 2011). Käyttöorganisaatiolla on suuri vastuu myös 

ennakoivan kunnossapidon osalta, sillä ilman ajoissa kerättävää tietoa tuotannon 

kuormituksista ja ongelmista sekä niiden raportoimista kunnossapidolle ei ennakoivaa 

kunnossapitoa voi suorittaa. (Rauhala 2012) 

 

2.4.6 Kunnossapidon vaikutus 

Heikosti hoidetusta kunnossapidosta seuraa paljon odottamattomia laitteiden 

vikaantumisia ja ylimääräisiä tuotantokatkoksia tuotantoprosessiin. Myös kustannukset 

ns. turhasta kunnossapidosta ja vastaavasti menetetystä tuotannosta kasvavat helposti 

korkeiksi jos kunnossapito-organisaatio ei ole tehtäviensä tasalla. Kunnossapidon on 

tunnettava kunnossapidettävä prosessi ja sen laitteet sekä niiden vaikutukset 

kunnossapidon suunnitteluun ja myös sen toteutukseen. (PSK 7903, 2011) 

Kunnossapidon suunnitelmallisuus ja analyyttisyys ovat keskeisiä keinoja, joilla se 

vaikuttaa käytettävyyteen. Yhteistoiminta käyttöhenkilöstön kanssa on tärkeää, jotta 

tarvittava tieto tulee ajoissa käytöltä kunnossapidolle ja myös toisin päin. Kunnossapito 

pitäisikin mieltää usein käyttöorganisaation ja kunnossapidon yhteistoiminnaksi, koska 

käyttö osallistuu lähes aina kunnossapitoon tiedon tuottajan asemassa. Kunnossapito 

käyttää tätä tietoa palvelun tuottamiseen, joten kyseinen tieto on usein hyvin oleellista 

kunnossapidon onnistumisen kannalta. (Rauhala 2012) 

Kunnossapidon tietojärjestelmän käyttö luo pohjan historiatietojen hyödyntämiselle ja 

toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Tietojärjestelmän tulee olla toimintaympäristöön 

sopiva, jotta siitä saadaan tarvittava hyöty irti. Kunnossapidon havaitsemien 

poikkeamien oma-aloitteinen huomiointi ja tiedottaminen käytölle on oleellinen 
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käytettävyyttä parantava toimenpide ja lisäksi myös parannus- ja 

kehitysinvestointiehdotusten tekeminen tukee yhteistoimintaa ja voi johtaa parannuksiin 

myös käytettävyydessä. 

Kaavalla 4 voidaan kuvata kunnossapidon vaikutusta käytettävyyteen (PSK 7903, 

2011): 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =
Keskimääräinen vikaväli

Keskimääräinen vikaväli+Keskimääräinen kunnossapitoaika
 (4) 

Kunnossapidon osalta erityisesti ennakoivalla kunnossapidolla on voimakas yhteys 

käytettävyyteen, sillä ennakoivaa kunnossapitoa lisättäessä käytettävyys yleensä 

paranee. Liiallinen kunnossapito aiheuttaa kuitenkin turhia kustannuksia. 

Kunnossapidon ja käytettävyyden yhteyttä on havainnollistettu kuvassa 3. (Ahonen 

1975) 

  

Kuva 3. Käytettävyys A ja siitä riippuvat kustannukset K. A1 antaa kustannusminimin ja 

A2 suhteen K/A minimin. Amax on suurin mahdollinen käytettävyys. (Ahonen 1975) 
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2.5 Tuotantohäiriöiden hallinta ja raportointi 

Tuotantohäiriöiden hallintaa ja raportointia voidaan suorittaa monella tavalla. 

Resurssien optimoinnilla, ajantasaisella kunnossapitostrategialla ja yleisesti 

johdonmukaisella toiminnalla voidaan hallita laitoksen käytettävyyttä ja välttää 

yllättäviä vikaantumisia. Tuotantohäiriöiden käsittely, analysointi ja raportointi on 

tärkeää, jotta toistuvat vikojen aiheuttajat saadaan minimoitua. Kun tuotantohäiriöiden 

hallinnassa pyritään jatkuvaan parantamiseen, saadaan hyvät lähtökohdat minimoida 

myös epäkäytettävyydestä johtuvia kustannuksia. Kun toiminta on näiltä osin 

johdonmukaista, helpottaa se häiriöihin varautumista ja nopeuttaa myös häiriöistä 

toipumiseen kuluvaa aikaa. 

 

Kuva 4. Esimerkki voimalaitoksen tuotantohäiriöiden aiheuttajista (Kylliäinen ym. 

2012) 

Kuvassa 4 on käytetty häiriöiden syille jakaumaa, jossa kyseisen häiriön 

toistumistodennäköisyys on esitetty suhteessa kyseisestä epäkäytettävyydestä 

aiheutuneeseen kustannukseen. Tällaisella häiriöiden jaottelulla voidaan saada tietoa 

siitä, mitä epäkäytettävyystekijöitä eliminoimalla voidaan saavuttaa tuotannollisia ja 
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taloudellisia parannuksia. Jokaisesta tuotantohäiriöstä tulisi löytää ongelman aiheuttanut 

juurisyy, jotta voidaan määrittää toimenpiteet vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi 

tulevaisuudessa. Järjestelmällinen häiriön syyn selvittäminen auttaa purkamaan 

ongelman pienempiin osiin, joita on helpompi tarkastella. Ongelmanratkaisua voidaan 

vaiheistaa esimerkiksi seuraavalla tavalla (Kylliäinen ym. 2012): 

1) Selkeytetään ongelma 

Mikä on nykytilanne? 

Mikä on tavoitetilanne? 

2) Jaotellaan ongelma pienempiin osiin  

Mitä? 

Milloin? 

Missä? 

Kuka? 

3) Asetetaan tavoite 

Käytetään esimerkiksi SMART-mallia, jolloin tavoitteen tulee olla 

Simple, Yksinkertainen 

Measurable, Mitattavissa 

Achievable, Saavutettavissa 

Result-oriented, Tuloslähtöinen 

Timely, Aikataulutettu 

4) Etsitään juurisyy 

Käytetään esim. kalanruotokaaviota (kuva 5), johon voidaan määritellä 

halutut syyluokat 

5) Kehitetään ja päätetään toimenpiteet 

Käsitellään toimenpiteet aivoriihessä ja valitaan tehokkaimmat mallit, 

joiden pohjalta luodaan toimintasuunnitelma. 

6) Toteutetaan toimenpiteet 

Jaetaan vastuut ja aikataulutetaan toimenpiteet 

7) Varmistetaan tulokset 

Mitataan tulokset ja verrataan niitä asetettuihin tavoitteisiin 

8) Jaetaan saavutukset 

Esitetään tulokset ja hyödynnetään saatuja tietoja 
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Kuva 5. Esimerkki juurisyyn määrittämiseen käytettävästä kalanruotokaaviosta 

(Kylliäinen ym. 2012) 

Kuvan 5 mukaisella kalanruotokaaviolla voidaan havainnollistaa eri osatekijöiden syy-

seuraussuhteita. Tapauksesta riippuen jokaisella kuvion oksalla on oma vaikutuksensa 

lopputulokseen. Oksia voi lisätä tai poistaa tarpeen mukaan, mutta olennaista on, että 

johtopäätösten tekemistä vältetään, kunnes kaikki mahdolliset lopputulokseen 

vaikuttavat tekijät on huomioitu. Usein ongelman ratkaisun vaikeus voi johtua siitä, että 

jokin vaikuttava tekijä on jäänyt huomioimatta. (Lähteenmäki ym. 1998) 
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3 KUNNOSSAPITO JA ELINKAAREN HALLINTA 

Kunnossapidolla ja laitteiden elinkaaren hallinnalla vaikutetaan merkittävästi 

saavutettavaan käytettävyyteen. Kun päivittäinen ja ennalta suunniteltu kunnossapito 

toimii sovitun strategian mukaisesti, on myös laitteiden elinkaaren hallinta helpompaa. 

Tällöin syntyy yleensä vähemmän yllättäviä laiterikkoja ja nopeita investointitarpeita 

korvaaville laitteille. 

3.1 Luotettavuuskeskeisyys kunnossapidossa 

Tuotantolaitoksen prosesseihin liittyen luotettavuudella tarkoitetaan laitteiden kykyä 

tyydyttää käyttötarkoituksen mukaisia vaatimuksia annetuissa rajoissa. 

Käyttötilanteessa luotettavuuden mittana on käytettävyys. Luotettavuustekniikalla 

voidaan optimoida prosessien käytettävyyttä, kunnossapidettävyyttä, turvallisuutta ja 

tuotannon laatua. Kun kunnossapidossa ja sen suunnittelussa osataan ottaa huomioon 

luotettavuuskeskeisyys (RCM, Reliability Centered Maintenance), saadaan hyvät 

lähtökohdat parantaa käytettävyyttä. Luotettavuuskeskeinen kunnossapito sisältää 

ehkäisevän ja ennakoivan kunnossapidon, kunnonvalvonnan sekä parantavan 

kunnossapidon.  (Järviö 2000) 

Kunnossapidon luotettavuuskeskeisellä ajattelulla saadaan määritettyä laitokselle 

soveltuvin kunnossapitostrategia. Strategian laadinta ja luotettavuustarkastelu tulee 

tehdä yhteistyössä kunnossapidon ja käytön kanssa ja siinä otetaan huomioon 

laitoksesta kertyneet historiatiedot sekä laitetoimittajilta saatavat tiedot. Käytöllä ja 

kunnossapidolla voi olla erilaiset näkemykset laitteiden tärkeydestä, joten tarkastelussa 

on hyvä olla vetäjä, joka kokoaa yhteen erilaiset näkemykset yhteisymmärrykseen 

pääsemiseksi. Tällaisista tiedoista kokoamalla saadaan laadittua ennakoivan 

kunnossapidon suunnitelmat, varaosapolitiikka sekä yksittäisten laitteiden 

huoltosuunnitelmat. Myös prosessilaitteiden kriittisyysluokittelu on hyvä keino hallita 

luotettavuuskeskeisyyttä kunnossapitostrategiassa, sillä se auttaa tunnistamaan ne 

laitteet, jotka tarvitsevat varalaitteen suuren tuotannonmenetysriskin vuoksi tai joiden 

vikaantuminen pitää estää muiden kerrannaisvaikutusten vuoksi. (Wodka 2013) 
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Laitteiden vikaantumisten ennustaminen on käytännössä usein vaikeaa. Laitteiden 

käyttö- ja kunnossapitohistoriatiedot tulisi aina olla saatavilla ja siten analysoitavissa, 

jolloin on helpompaa tehdä arvioita laitteiden vikaantumistaajuuksista sekä normaalista 

ikääntymisestä ja kulumisesta. Kuvassa 6 on esitetty yksi malli normaaleista laitteen 

vikaantumisen vaiheista. Kuvasta voidaan tulkita, että laitteiden huoltotoimenpiteiden 

suorittaminen varhaisvikojen ja loppuun kulumisen välillä tulee tehdä harkiten, koska 

huolto johtaa aina riskiin vikaantumiselle.  

 

Kuva 6. Vikataajuudet (λ) ja tyypilliset vika-alueet (Lempiäinen 2007) 

Luotettavuuskeskeisessä kunnossapidossa laitteiden vikaantumista seurataan erilaisiin 

mittauksiin perustuvin menetelmin, joita voivat olla esimerkiksi tärinämittaukset, 

lämpökuvaukset, paksuusmittaukset, tunkeumanestetarkastukset, öljyanalyysit, 

endoskopia ja jännitemittaukset. Jos mittauksissa havaitaan normaalista poikkeavia 

tuloksia, asia raportoidaan eteenpäin ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan kulloisenkin 

tilanteen vaatimalla tavalla. (Reiche 1994) 

3.2 Elinkaaren hallinta kunnossapidossa 

Arvioimalla laitteiden elinkaarta ja erilaisten riskien toteutumistodennäköisyyksiä, 

voidaan kunnossapidon toimintaa ohjata laitetasolla oikeaan suuntaan. Kun käytössä on 
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tarpeeksi käyttövarmuustilastoihin perustuvaa tietoa, on helpompaa suunnitella myös 

laitteiden modernisointeja ja vastaavasti käytöstä poistoja. Kuvassa 7 on esitetty eräs 

malli laitteiden elinkaaren hallinnasta kunnossapidon näkökulmasta. Kuvassa on tulkittu 

aikajanallisesti mallia, jossa laitteen elinkaaren aikaiset toimenpiteet kunnossapidon 

näkökulmasta on huomioitu. (Lempiäinen 2007) 

 

Kuva 7. Elinkaaren hallinta kunnossapidon näkökulmasta (Lempiäinen 2007) 

Laitetasoista elinkaaren hallintaa voidaan havainnollistaa kuvan 7 avulla, mutta koko 

laitokselle voidaan myös muodostaa elinkaariajattelun malli, esimerkiksi seuraavasti 

(Lempiäinen 2007): 

- -3-0 vuotta on suunnittelujakso 

- 0 vuotta on laitoksen käyttöönotto 

- 0-2 vuotta on heräämisen aika 

- 3-5 vuotta on kasvamisen ja oppimisen aika 

- 6-12 vuotta on tasaisen täyden käynnin aika 

- 13-16 vuotta on laitoksen kapasiteetin noston aika 

- 17-30 vuotta on tuoton aika 
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- 31-35 vuotta on valmistautumista uuteen syntymään 

Näiden ajanjaksojen aikana pyritään maksimoimaan tuotanto, kohdentamaan 

resurssit ja mitoittamaan kustannukset oikein. Myös laitoksen elinkaaren vaiheet 

vaikuttavat käytettävyyteen monella tapaa. Uuden laitoksen osalta kestää aikansa, 

ennen kuin löydetään sopiva kunnossapitostrategia ja riittävä osaaminen ja resurssit 

käytettävyyden ylläpitämiseksi. Myöhemmässä vaiheessa käytettävyyttä aletaan 

yleensä varmistamaan laitteiden modernisoinneilla, joilla pyritään myös jatkamaan 

elinkaarta. Tämä voi olla toimintaympäristöstä riippuen haasteellista, jos 

tulevaisuuden tuotantotarpeista ei ole tarkkaa ennustetta. Nyrkkisääntönä voidaan 

pitää, että laitetasoinen elinkaaren hallinta tulisi kulkea ns. käsi kädessä koko 

laitoksen elinkaaren hallinnan kanssa, jotta kunnossapitovelkaa ei syntyisi. 
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4 SALMISAAREN VOIMALAITOKSET 

Salmisaaren voimalaitokset on yksi kolmesta Helen Oy:n sähkön ja lämmön 

yhteistuotantolaitoksesta Helsingissä. Helen Oy:n voimalaitosten käytöstä vastaa 

HelenVoima, joka ostaa tarvitsemansa kunnossapitopalvelut HelenServiceltä ja 

suunnittelupalvelut HelenEngineeringiltä. Liiketoimintojen yhteistyöllä varmistetaan 

tuotantovarmat ja tehokkaat tuotantoprosessit ja palvelut asiakkaille.  

Salmisaaren voimalaitosalueilla (kuva 8) sijaitsevat Salmisaaren A-voimalaitos, 

Salmisaaren B-voimalaitos, rikinpoistolaitos, omakäyttöhöyrykattila K5, 

kaukolämpökattila K6, Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, kaukojäähdytyslaitos, kaksi 

lämpöakkua, Tammasaaren hiilisatama, maanalainen hiilivarasto, maanalainen 

öljyvarasto sekä pellettiasema. Laitoksilta lähtevissä kaukolämpötunneleissa siirretään 

lämpöä kantakaupungin ja Lauttasaaren suuntiin.  

 

Kuva 8. Ilmakuva Salmisaaren voimalaitoksista (Helen Oy Intranet 2015) 
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4.1 Salmisaaren B-voimalaitos 

SaB on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, jonka sähköntuotannon nimellisteho on 

170 MW ja vastaava kaukolämpöteho 300 MW. Laitosta käytetään vuositasolla noin 

5000 – 7800 tuntia riippuen tuotantotarpeesta. Myös SaB:n kattila on nurkkapolttoinen 

hiilipölykattila, jossa vuoden 2015 alusta on aloitettu myös hiilen ja pelletin seospoltto. 

Kattilan varapolttoaineena on raskas polttoöljy. Kattila on rakenteeltaan 

luonnonkiertoinen lieriökattila, jossa polttoprosessi toimii yläilmavaiheistuksella ja se 

on otettu käyttöön vuonna 1984. SaB on varustettu erillisellä rikinpoistolaitoksella, 

jossa puolikuivalla menetelmällä puhdistetaan savukaasut. Kuvassa 9 on esitetty 

Salmisaaren B-voimalaitoksen kaltaisen yhteistuotantoprosessin periaate. 

Kuva 9. Salmisaaren B-voimalaitoksen toimintaperiaate (Helen Oy Intranet 2015) 

 

4.2 Salmisaaren A-voimalaitos 

SaA on 180 MW kaukolämpötehoa tuottava kuumavesikattila, joka on otettu käyttöön 

vuonna 1986. Kattila on nurkkapolttimilla varustettu hiilipölykattila, jonka 

varapolttoaineena toimii raskas polttoöljy. Kattilan vuotuinen käyttö on normaalisti 
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luokkaa 1000 - 3000 tuntia vuodessa. Kattila otetaan käyttöön, kun Helsingin Energian 

yhteistuotantolaitosten tuottama lämpö ei enää riitä kattamaan kaukolämmön kulutusta 

Helsingissä. 

SaA:n savukaasut puhdistetaan kattilan oman sähkösuotimen lisäksi SaB:n puolella 

sijaitsevassa rikinpoistolaitoksessa. Kuitenkin ylösajo- ja alasajo- sekä häiriötilanteissa 

savukaasut ohjataan SaA:n omaan savupiippuun.  

 

4.3 Salmisaaren kattilat K5 ja K6 

Kattila K5 toimii omakäyttöhöyryä tuottavana apukattilana, jonka polttoaine on raskas 

polttoöljy ja sen nimellisteho on 7,7 MW.  

Kattila K6 on 3-lohkoinen kaukolämpökattila, jonka lämpöteho on yhteensä 120 MW. 

Kattila käyttää raskasta polttoöljyä ja sen vuotuinen käyttötarve vaihtelee 300 – 700 

tunnin välillä, riippuen kaukolämmön huippukulutustarpeesta.  

 

4.4 Kellosaaren kaasuturbiinilaitos 

Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksella on kaksi erillistä kaasuturbiinikoneistoa, joiden 

nimellisteho on yhteensä 118 MW. Kevyttä polttoöljyä polttoaineenaan käyttävä laitos 

on varavoimala, jota (etä-)käytetään sähkönjakeluhäiriöiden yhteydessä verkkoyhtiö 

Fingridin toimesta. Laitoksen käytönaikainen valvonta, käyttövarmuuden ylläpito ja 

huoltotoimet kuuluvat Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksille. 
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4.5 Maanalainen hiilivarasto 

Salmisaaren voimalaitoksen maanalaisissa hiilivarastoissa (kuva 10) on vuodenajasta 

riippuen enintään 250 000 tonnia kivihiiltä. Vuodessa voimalaitos kuluttaa hiiltä noin 

350 000 – 500 000 tonnia, joten varasto riittää moneksi kuukaudeksi silloinkin, kun 

lisähiilen laivaus on esimerkiksi meren jäätilanteen vuoksi hankalaa.  

 

Kuva 10. Salmisaaren maanalainen kivihiilivarasto (Helen Oy Intranet 2015) 
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5 SALMISAAREN VOIMALAITOKSEN KÄYTETTÄVYYS 

Salmisaaren voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä Helen Oy:n Helsingin keskustan 

Kampissa sijaitsevan keskusvalvomon määrittämän tavoitteen mukaan. Keskusvalvomo 

toimii tuotannon ohjaajana kaikille Helen Oy:n voimalaitoksille ja lämpökeskuksille 

kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti. Tuotantohäiriön sattuessa 

Salmisaaressa, pyritään vajaaksi jäänyt tuotantotaso saavuttamaan muilla laitoksilla. 

Tuotantohäiriöiksi lasketaan tuotantokatkosten lisäksi myös tehonrajoitustilanteet, 

jolloin tuotannossa ei saavuteta tuotannon ohjauksen asettamaa tavoitetta. 

Tässä työssä on käytettävyyden tarkastelujaksoksi valittu vuodet 2004 – 2014. 

Salmisaaressa laitosten käytettävyys on viime vuodet mennyt parempaan suuntaan, jos 

mittarina käytetään alasajoon tai tehonrajoitukseen johtaneita häiriöiden lukumääriä 

vuositasolla (kuva 11). Häiriöiden vuotuinen lukumäärä on puolittunut viimeisen 

kuuden vuoden aikana.  

 

Kuva 11. Tuotantohäiriöiden lukumäärät Salmisaaren voimalaitoksilla 2004 – 2014 (Sa-

häiriöraportit 2004 - 2014) 

Häiriöiden lukumäärään verrattuna enemmän informaatiota laitoksen käytettävyydestä 

antaa ajallisen näkökulman huomioon ottava energiakäytettävyys, joka siis kertoo 
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kuinka hyvin Salmisaari on pystynyt vastaamaan Helenin tuotannonohjauksen 

määrittämään tehotasoon (yhtälö 5). Energiakäytettävyys kertoo sekä sähkön- että 

lämmöntuotannon osalta yhteisesti, kuinka hyvin SaB:llä on voitu vastata 

tuotannonohjauksen asettamiin tavoitteisiin. Kuvasta 12 nähdään, että SaB:n 

energiakäytettävyys on koko tarkastelujakson ajan pysynyt vuositasolla yli 96 %:n ja 

ollut parhaimpina ajokausina hyvin lähellä 100 %:a. Tarkastelujakson keskiarvo SaB:n 

energiakäytettävyydelle on 98,7 %.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =  
𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑖𝑠𝑠ä𝑜𝑙𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠𝑠𝑎−𝐻ä𝑖𝑟𝑖ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑖𝑠𝑠ä𝑜𝑙𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠𝑠𝑎
× 100% (5) 

 

Kuva 12. SaB energiakäytettävyydet 2004 -2014 (Kontro 2015) 

 

5.1 Käytettävyyden tavoitetila 

Käytettävyyden ideaalinen tavoite on tietysti 100 %, mutta käytännössä se on lähes 

mahdotonta. Usein on järkevää ajaa laitevian ilmetessä laitos alas hallitusti mahdollisten 

suurempien vaurioiden välttämiseksi sekä sopivassa tuotteen markkinatilanteessa 

käyttää tuotantokatkos hyväksi tekemällä tarpeellisiksi katsottuja huoltotoimenpiteitä, 

joilla voidaan esimerkiksi varmistaa tulossa olevan pakkasjakson ajalle parempi 
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käyttövarmuus. Voimalaitosprosessiin vaikuttaa myös monia muuttujia, joihin ei 

laitoksen henkilökunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Esimerkiksi sääilmiöt sekä 

sähköverkon tai kaukolämpöverkon häiriöt voivat aiheuttaa yllättäviä alasajoja 

voimalaitokselle. Käänteisesti voidaan ajatella, että jos käytettävyydessä päästäisiin aina 

100 %:n tasolle, vaatisi se kohtuuttomia kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden.  

 

5.2 Käytettävyyden hallinta 

Helen Oy:n voimalaitoksilleen laatimassaan investointi- ja kunnossapitostrategiassa on 

määritelty, että laitokset pyritään pitämään kunnossa liukuvasti 20 vuotta eteenpäin 

(Itkonen 2015). Käytettävyyttä pyritään hallitsemaan oikeanlaisella ja 

toimintaympäristöön soveltuvalla kunnossapitostrategialla ja pitkän tähtäimen 

suunnittelulla. Pitkän tähtäimen suunnitelmien ja laitteiden elinkaarianalyysien 

oikeanlainen käyttö antaa hyvät lähtökohdat saavuttaa tavoiteltu käytettävyyden taso. 

Esimerkiksi kunnossapitovelkaa ei tulisi päästää kertymään liikaa välttämällä 

ennakkohuoltoja, koska muuten jossain vaiheessa alkaa tulla yllättäviä vikaantumisia ja 

laitteiden elinkaari voi muuttua oleellisesti suunnitellusta tasosta, vaikuttaen 

merkittävästi myös käytettävyyteen.  

 

5.2.1 Investointikustannukset 

Investointiprojekteilla pyritään kehittämään laitoksen toimintaa yleensä hyvän 

käytettävyyden turvaamiseksi, kustannussäästöjen löytämiseksi, tuotannon tehokkuuden 

parantamiseksi tai tiukentuviin päästörajoihin yltämiseksi. Salmisaaren voimalaitosten 

laskennallinen käyttöikä (noin 30 vuotta) on jo täyttynyt, mikä on ohjannut 

investoimaan prosessilaitteistojen uusimiseen ja modernisointeihin. Vanhojen laitteiden 

osalta myös varaosien saatavuus on voinut vaikeutua, mikä on myös yksi kasvavien 

investointikustannusten syy laitoksen elinkaaren tässä vaiheessa.  
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Salmisaaren investointikustannusten kehitys vuosina 2004 - 2014 on nähtävillä kuvasta 

13. Siitä huomataan selvästi mm. vuoden 2004 maanalaisten hiilivarastojen 

rakentaminen, 2010 tehty turbiinin huolto ja kaukolämmönvaihtimien uusinta, vuoden 

2012 turbiinin modernisointi, sekä 2014 lukuisat modernisoinnit, joista suurimpana 

automaation ja sähköistyksen uusinta SaB:lle. Lähitulevaisuuden mahdollisia 

investointeja voi olla esimerkiksi biopolttoaineiden osuuden lisäämiseen liittyvät 

projektit, mutta kaikkien näiden investointien luonteeseen ja toteutumiseen vaikuttaa 

Helenin toimintaa ohjaavat päätökset yhtiön hallituksessa sekä poliittisella tasolla. 

 

Kuva 13. Salmisaaren voimalaitosten investoinnit 2004 – 2014 (Sa-vuosikertomukset 

2004 - 2014) 

 

5.2.2 Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapitostrategian yhtenä ohjaavana tekijänä on kunnossapidon kustannukset. 

Käytettävyyden näkökulmasta voidaan helposti ajatella, että mitä suuremmat 

kunnossapitokustannukset, sitä parempi käytettävyys saavutetaan. Nämä eivät aina ole 

kuitenkaan suoraan verrannollisia, vaan käytettävyyden näkökulmasta kunnossapidon 

kustannusten optimaalisella kohdistamisella voidaan saavuttaa parempia tuloksia. 
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Kuvassa 14 on esitetty Salmisaaren voimalaitosten kunnossapidon kustannukset 

vuosilta 2004 - 2014. 

 

Kuva 14. Salmisaaren voimalaitokset kunnossapitokustannukset 2004 – 2014 (Sa-

vuosikertomukset 2004 - 2014) 

Yleisenä trendinä voidaan pitää, että suurempien investointien jälkeen 

kunnossapitokustannukset nousevat hetkellisesti jonkin verran. Tämä johtuu siitä, että 

investoinnit usein vaativat myös paikallisen kunnossapidon panosta ja vastaavasti 

investoinnin jälkeen kestää oman aikansa, jotta investoinnin sisältämät laitteet saadaan 

luotettavasti toimimaan osana tuotantoprosessia. Investoinnin jälkeisten koekäyttöjen ja 

ns. lastentautien korjaamisen jälkeen tilanne tasoittuu ja myös 

kunnossapitokustannukset lähtevät siltä osin tasaiseen laskuun. Salmisaaressa on 

havaittavissa tämä sama ilmiö, joskin tätä on vaikeaa huomata vuositasolla lasketuista 

kunnossapitokustannuksista.  
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5.3 Häiriöiden käsittely 

Salmisaaren voimalaitoksella seurataan käytettävyyttä erilaisilla mittareilla. Yksi 

menetelmä on häiriöiden käsittely ja raportointi. Tiedot käytettävyyden seurannan 

laskemiseksi saadaan käytönlaskennan vuotuisten käyttötuntien ja häiriöraporttien 

perusteella. Jokainen tuotantohäiriö käsitellään häiriötoimikunnan palavereissa, joita 

pidetään yksi jokaista vuosineljännestä kohti, mikäli käsittelemättömiä häiriöitä on 

kertynyt. Jokaisesta häiriöstä tehdään häiriöpalavereissa raportti, jossa käydään läpi 

häiriön laatu, syyt, kesto, aiheutuneet kustannukset, käyttötilanne ja häiriön kulku 

yksityiskohtaisesti. Samalla voidaan päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja 

käynnistää mahdolliset lisäselvitykset samankaltaisen häiriön toistumisen välttämiseksi. 

Häiriön analysointi ja toimenpiteistä päättäminen –osaprosessi alkaa kuitenkin heti 

häiriön ilmettyä. Voimalaitoksen käytön ja kunnossapidon asiantuntijat selvittävät 

häiriön syitä ja tarvittaville toimenpiteille määritetään aikataulu ja vastuuhenkilöt. 

Jokaisessa häiriöpalaverissa seurataan kaikkien avointen toimenpiteiden toteutumista. 

Häiriöpalaverin puheenjohtajana toimii voimalaitospäällikkö, joka viime kädessä 

päättää korjaavista toimenpiteistä. Kuvassa 15 on esitetty, miten Salmisaaressa 

toimitaan häiriön ilmetessä, jotta tilanne saadaan korjattua. Häiriöstä toipumiseen 

kuluva aika riippuu täysin häiriön aiheuttaneen tekijän luonteesta, mutta olennaista on 

nopea tiedonkulku sekä käytön ja kunnossapidon tiivis yhteistoiminta. 
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Kuva 15. Häiriön syyn selvittäminen ja korjauksen tilaus –prosessin kulku Helenillä 

(Pyörälä 2011) 

 

5.4 Häiriöiden jaottelu 

Tässä työssä käytettävät häiriöiden jaotteluperiaatteet on johdettu Helenin Salmisaaren 

voimalaitoksille laaditusta omaisuudenhallintaprosessista, jonka tavoitteena on 

varmistaa tehokas ja toimintavarma energiantuotanto sekä –siirto. 

Omaisuudenhallintaprosessin prosessit, koneet ja laitteet -osion mukainen jaottelu 

häiriöille antaa arvokasta tietoa siitä, onko Salmisaaressa osattu kohdistaa toimenpiteitä 

oikeisiin asioihin käytettävyyden turvaamisessa. Vastaavasti voidaan tutkia, mikä osuus 

päivittäisen voimalaitostoiminnan eri osa-alueilla on ollut häiriöihin johtaneisiin 

tekijöihin. Tutkimukseen on valittu kaikki vuosina 2004 - 2014 tapahtuneet SaA- ja 

SaB- voimalaitosten häiriötilanteet, jolloin tuotannossa ei ole päästy tavoiteltuun tasoon 

ja seurauksena on ollut tuotantokatkos tai tehonrajoitus. 



 

 

37 

Määrällisesti suurin osa tarkasteluvälin häiriöistä on johtunut sähkö- ja 

automaatiovioista. Myös mekaaniset viat ja polttoaineen hallintaan liittyvät tekijät ovat 

suuressa roolissa molempien laitosten häiriötilastossa. Laitosten kehittämiseen liittyvät 

tekijät tarkoittavat tässä tapauksessa lähinnä teknisten suunnitelmien sisältämiä 

inhimillisiä erehdyksiä sekä laitteiden modernisointiprojekteista aiheutuneita 

aikataulullisia sekä teknisiä ongelmia. Materiaalitarkastuksin liittyvät häiriöt sisältävät 

lähinnä erilaisista tekijöistä johtuvia putkivuotoja, joita ei ole syystä tai toisesta 

tarkastuksin saatu ennakoitua. Laitosten käyttämisen osuus sisältää enimmäkseen 

tietokatkoksista ja vääristä tulkinnoista johtuneita vääriä valintoja prosessin 

ohjauksessa. Kunnonvalvonnan osuus koostuu tilanteista, jossa laiterikko olisi ollut 

estettävissä oikea-aikaisella kunnonvalvonnan mittauksella ja tilanteen vaatimalla 

reagoinnilla. Ulkoiset tekijät sisältävät sähköverkon tai kaukolämpöverkon 

häiriötilanteen, joka on johtanut häiriöön myös laitoksella. Voimalaitoskemiaan liittyvät 

häiriöt liittyvät vääränlaisiin veden tai höyryn arvoihin, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia 

prosessiin.  

 

5.4.1 Salmisaaren B-voimalaitos 

Salmisaaren B-voimalaitoksen häiriöt vuosilta 2004 – 2014 on jaoteltu kuvassa 16. 

Häiriöiden kokonaismäärä tarkasteluvälillä oli 68 kpl, joista 39 kpl oli tehonrajoituksia 

ja 29 kpl tuotantokatkoksia. Tulosten käsittely on esitetty kappaleessa 5.6.  
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Kuva 16. SaB:n häiriöjakauma 2004 – 2014. Häiriöiden lukumäärä yhteensä 68 kpl. 

(Sa-häiriöraportit 2004 - 2014) 

 

5.4.2 Salmisaaren A-voimalaitos 

Salmisaaren A-voimalaitoksen häiriöt vuosilta 2004-2014 on jaoteltu kuvassa 17. 

Häiriöiden kokonaismäärä tarkasteluvälillä oli 27 kpl, joista 7 kpl oli tehonrajoituksia ja 

20 kpl tuotantokatkoksia. Tulosten käsittely on esitetty kappaleessa 5.6. 



 

 

39 

 

Kuva 17. SaA:n häiriöjakauma 2004 - 2014. Häiriöiden lukumäärä yhteensä 27 kpl. (Sa-

häiriöraportit 2004 - 2014) 

 

5.5 Häiriöistä aiheutuvat kustannukset 

Häiriöistä aiheutuvat kustannukset lasketaan Salmisaaressa jokaiselle häiriölle erikseen. 

Laskennassa eritellään energianhankinnan lisäkustannukset, jotka sisältävät puuttuvan 

tuotannon korvaamisen esimerkiksi muilla Helenin tuotantolaitoksilla. Lisäksi lasketaan 

häiriön korjaamiseksi tarvittavan kunnossapitotyön kustannukset, sisältäen mahdolliset 

varaosa- ja tarvikehankinnat. Häiriöön liittyen mahdollisesta epätaloudellisesta ajosta 

sekä vaihtoehtoisesta polttoaineesta johtuvat kustannukset eritellään myös.  

Epätarkkuutta kustannusjaottelussa voi aiheuttaa mm. se, että alasajoon johtavan häiriön 

aikana yleensä suoritetaan myös muita alasajon mahdollistamia ja tarpeelliseksi 

katsottavia töitä, jotka varsinaisesti eivät ole olleet häiriöön johtavia tekijöitä. Tällä 

menettelyllä pyritään lisäämään häiriöstä ”toipumisen” jälkeistä käyttövarmuutta. Usein 
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häiriön jälkeistä laitoksen ylösajoa hidastavat osaltaan edellä mainitut tekijät, mikä voi 

heijastua hieman häiriön kokonaiskustannuksiin. Häiriöstä aiheutuvat 

energianhankinnan lisäkustannukset puolestaan riippuvat hyvin pitkälti säätilanteesta, 

mikä osaltaan määrittää sähkön hintaa ja kaukolämmön tarvetta. 

 

5.5.1 SaB:n häiriökustannukset 

Salmisaaren B-voimalaitoksen häiriökustannusjakauma vuosilta 2004 - 2014 on 

näkyvillä kuvassa 18. Kustannusten kokonaissumma on 10 174 107 €. 

Kustannuslaskennassa on mukana myös tehonrajoitustilanteista lasketut vajaaksi 

jääneen tehon aiheuttamat energianhankinnan lisäkustannukset. Tulosten käsittely on 

esitetty luvussa 5.6. 

 

Kuva 18. SaB häiriökustannusjakauma 2004 -2014. Kustannusten kokonaissumma on 

10 174 107 €. (Sa-häiriöraportit 2004 - 2014) 
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5.5.2 SaA:n häiriökustannukset 

Salmisaaren A-voimalaitoksen häiriökustannusjakauma vuosilta 2004 - 2014 on 

näkyvillä kuvassa 18. Kustannusten kokonaissumma on 710 091 €. 

Kustannuslaskennassa on mukana myös tehonrajoitustilanteista lasketut vajaaksi 

jääneen tehon aiheuttamat energianhankinnan lisäkustannukset. Tulosten käsittely on 

esitetty luvussa 5.6. 

 

Kuva 19. SaA häiriökustannusjakauma 2004 – 2014. Kustannusten kokonaissumma on 

710 091 €. (Sa-häiriöraportit 2004 - 2014) 

 

5.6 Käytettävyyteen vaikuttavat tekijät 

Käytettävyyteen vaikuttavien tekijöiden jaottelu on johdettu Helen Oy:n Salmisaaren 

voimalaitoksille laaditusta omaisuudenhallinnan prosessikuvauksesta. Jaottelussa ei 

etsitä syyllisiä häiriöille, vaan häiriöihin johtaneet juurisyyt on yhdistetty kyseiseen 

jaotteluun ja valintoihin joita tehdään ko. alueilla. Tulosten analysoinnissa on käytetty 
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apuna kuvan 20 kaltaista havainnointia, jonka pohjalta voidaan arvioida oikein 

kohdennetun lisäpanoksen vaikutusta käytettävyyteen.  

 

Kuva 20. Periaatekuva oikein kohdennetun toimenpiteen tai resurssin lisäyksen 

vaikutuksesta laitoksen käytettävyyteen (Itkonen 2015) 

 

5.6.1 Laitosten käyttäminen 

Laitosten käyttäminen on nykypäivänä huomattavasti enemmän automatisoitua, kuin 

vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten. Kuitenkin vielä nykyäänkin 

voimalaitosprosessi vaatii jatkuvaa valvontaa, usein myös vaikka laitos ei olisi edes 

tuotannossa. Salmisaaren häiriötilastoista voidaan todeta, että käyttötoimenpiteiden 

osuus häiriöiden jaottelussa on melko pieni (SaB 4 %, SaA 0 %). Myös 

häiriökustannuksista laitosten käyttämisellä on ollut hyvin pieni osuus (SaB 1 %). 

Häiriöraporteista voitiin havaita muutamia inhimillisiä virheitä, joissa lähinnä 

puutteellisen tiedonkulun vuoksi on tehty prosessin kannalta vääriä valintoja, jotka ovat 

johtaneet laitoksen alasajoon tai tehonrajoitukseen. Lisäksi on ollut tilanteita, joissa 

yksittäistä laitetta on voitu käyttöohjeen vastaisesti kuormittaa liikaa, mikä on johtanut 
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laitteen rikkoontumiseen. Vastaavasti löytyy tilanteita, joissa esimerkiksi 

ruuvikuljettimet tai -kompressorit on pysäytetty täyteen kuormaan, jolloin seuraavan 

käynnistyksen yhteydessä on ilmennyt ongelmia. Laitteiden pysäytyksissä tulisi muistaa 

oikeanlainen pysäytyssekvenssi, jotta mm. kuljetusruuvit tulisivat tyhjiksi ennen 

pysäytystä aina kun se on mahdollista. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia ja 

inhimillisiä, eivätkä yleensä johda tuotantohäiriöön. 

Salmisaaressa automaatiojärjestelmän modernisointi SaB:lle vuonna 2014 ja SaA:lle 

vuonna 2015 aiheuttaa ja on jo aiheuttanut uudenlaisia haasteita käyttöhenkilökunnalle. 

Inhimillisten erehdysten määrä voi kasvaa käyttöönottojen alkuvaiheessa, mutta 

vastaavasti kasvaa myös automaatioaste, jolloin automaatiojärjestelmä hoitaa monia 

asioita, jotka ennen modernisointia olisi tehty käsin käyttäjien toimesta. 

Automaatioasteen nosto antaa paremmat lähtökohdat säätää prosessia laitteiden ja 

tuotannon kannalta optimaalisimmalla tavalla, mikä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä 

positiivisesti mm. kunnossapitotarpeisiin ja sitä kautta käytettävyyteen ja prosessin 

taloudellisuuteen.  

Käyttäjien näkökulmasta haasteellista tulee varmasti jatkossa olemaan uusien 

järjestelmien käytön opettelu vanhojen prosessien rinnalla, kuten esimerkiksi pelletin 

seospoltto hiilen kanssa sekä kesällä 2015 SaB:lle rakennettavan katalysaattorin käytön 

mukanaan tuomat uudet tehtävät ja haasteet. Hyvän käyttötalouden ylläpitämisen 

haasteet korostuvat, kun ympäristöluvat kiristyvät ja sitä kautta mm. päästöihin 

kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Uusien prosessijärjestelmien rakentamisen 

myötä tulisi panostaa entistä enemmän voimalaitoskäyttäjien koulutukseen, vaikka 

häiriötilaston perusteella suuria puutteita ei ole tarkastelujakson aikana ollut. Käyttäjien 

tehtävät kuitenkin muuttuvat koko ajan prosessin ja sen valvontajärjestelmien 

kehittyessä, joten lisäkoulutuksella voidaan varmistaa riittävän osaamisen taso myös 

tulevina vuosina. 
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5.6.2 Laitosten kunnossapito 

Häiriötilaston perusteella kunnossapidolla on suurin osuus tarkastelujakson häiriöihin 

johtaneissa tekijöissä. Kunnossapidon osuus häiriöiden jaottelussa sisältää 

kunnossapidon tilauksen, suunnittelun sekä toteutuksen osuudet niin vuosihuolloissa 

kuin laitoksen käynnin aikana.  

Suunnitelluilla vuosihuolloilla on oleellinen rooli hyvän käytettävyyden ylläpitämisessä. 

Panostamalla vuosihuolloissa oikeiden kohteiden tarkastuksiin ja ennakkohuoltoihin, 

voidaan saavuttaa edelleen parannuksia käytettävyydessä. Vuosihuolto on Salmisaaressa 

suurin vuosittainen projekti, joka toteutetaan laitoksen käytettävyyden ylläpitämiseksi ja 

parantamiseksi. Vuosihuollon aikana tehtävistä kunnossapitotöistä aiheutuu myös 

suurimmat kustannukset vuosittaisen hyvän käytettävyyden turvaamiseksi. 

Vuosihuolloissa tehtävät kunnossapitotyöt suunnitellaan kunnossapitohenkilöstön 

laatimien suunnitelmien, aiempien kokemusten pohjalta sekä käyttökaudella tehtävien 

havaintojen pohjalta. Periaatteena on tehdä jokaisen käytettävyyden kannalta keskeisen 

laitteen ennakkohuolto vuorollaan. Yhtenä tavoitteena on myös jaksottaa laitteiden 

huoltoväliä sopivaksi historiatietoihin peilaten ja sitä kautta myös välttää turhaa 

huoltamista. Häiriötilastojen perusteella Salmisaaressa on onnistuttu vuosihuolloissa 

kohtuullisen hyvin, mutta myös parannettavaa löytyy. Harvoin juuri se laite on 

vikaantunut, mikä on edellisen vuosihuollon aikana huollettu, mutta kaikille laitteille ei 

ole olemassa selkeää jaksotusta ennakkohuoltojen näkökulmasta. Kriittisimmille 

prosessilaitteelle on myös yleensä olemassa vastaavan suorituskyvyn omaava varalaite, 

mikä on tärkeää käytettävyyden turvaamisessa. Laiterikon sattuessa saadaan varalaite 

toimimaan nopeasti sekä käynninaikaiset huollot ovat mahdollisia suorittaa tuotannon 

kärsimättä. Näitä kahdennuksia on häiriötilastojen pohjalta tehty Salmisaaressa viimeksi 

vuonna 2014, jolloin kahdennettiin edellisenä talvena häiriöitä aiheuttanut turbiinin 

tiivistehöyryimuri. 

Laitoksella on myös jo sen verran paljon ikää, että ennalta suunnittelemattomia töitä 

havaitaan lähes aina vuosihuoltojen aikana kun laitteita ja prosessiyhteitä avataan ja 

tarkastetaan. Kyseisiin lisätöihin varautuminen aikataulujen kärsimättä onkin yksi 

vuosihuoltosuunnittelun keskeisimmistä haasteista. Laitoksen käynnin aikana tapahtuva 
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kunnossapitosuunnittelu on lähinnä ennakkohuoltojen suunnittelua ja reagointia 

käynninaikana ilmeneviin vikoihin sekä kunnonvalvonnan tuottamiin mittauksiin. 

Käytönaikainen kunnossapito Salmisaaressa koostuukin pääosin ennakkohuolloista ja 

määräaikaistarkastuksista. Kuitenkin välitöntä korjausta vaativia laiterikkoja tapahtuu 

aika-ajoin, jolloin laitoksen hyvin tunteva oma kunnossapitohenkilöstö on tarpeen, jotta 

korjaukset saadaan tehtyä nopeasti tuotannon kärsimättä. 

Suunnittelun osuutta kunnossapitoon liittyvistä häiriöistä voidaan kuitenkin pitää melko 

suurena jos vertailukohtana on kunnossapidon toteutus. Vain muutamassa tapauksessa 

voitiin osoittaa, että laitteen vikaantuminen on johtunut väärin tehdystä huollosta. 

Kunnossapito on kuitenkin erityisen altis alue inhimillisille erehdyksille, joita ei voida 

koskaan täysin välttää. Inhimilliset erehdykset voidaan kuitenkin minimoida 

suunnittelemalla työt hyvin ja laatimalla huolloista raportteja ja työohjeita tulevaisuutta 

varten. Kunnossapidon suunnittelulla pitäisi olla mahdollisimman tiivis yhteydenpito 

käyttöhenkilökuntaan sekä kunnonvalvontaa suorittavaan henkilöstöön, jotta 

laitekunnossapidon suunnitelmat olisivat ajan tasalla laitoksen käyttötilanteeseen 

nähden. Myös prosessilaitteiden kriittisyysluokittelun laatiminen ja käyttö 

kunnossapidon suunnittelun työkaluna voisi parantaa tilannetta.  

Sähkö- ja automaatiovioista johtuvia häiriöitä (SaB 38 %, SaA 48 %) on 

tarkastelujaksolla tapahtunut paljon. Kyseisten häiriöiden suuri määrä sekä vanhojen 

järjestelmien varaosien heikentynyt saatavuus ovat johtaneet SaA ja SaB voimalaitosten 

automaation ja sähköistyksen uusintaan vuosina 2014 ja 2015. Sähkö- ja 

automaatiohäiriöille ominaista on kuitenkin ollut nopea häiriöstä toipumiseen kulunut 

aika. Sähkö- ja automaatioviat ovat yleensä olleet nopeita korjata ja siten myös 

häiriökustannukset ovat näiden osalta melko pienet suhteutettuna häiriöiden suureen 

lukumäärään. Mekaaniseen kunnossapitoon liittyvien häiriöiden (SaB 15 %, SaA 22 %) 

osalta häiriön kesto on ollut yleensä pidempi kuin sähkö- ja automaatiovioilla. 

Mekaaniset korjaukset vaativat yleensä enemmän työvoimaa ja laitteet rikkoutuessaan 

vaurioittavat helposti myös kyseisen laitteen muita osia, jolloin kunnossapidon 

työmäärä kasvaa. Silti myös mekaaniseen kunnossapitoon liittyvät häiriökustannukset 

ovat häiriöiden lukumäärään nähden hyvin alhaiset.  



 

 

46 

Salmisaaressa on melko hyvin osattu varautua laiterikkoihin hankkimalla kriittisimpien 

laitteiden varaosia sopiva määrä varastoon. Joillakin laitteiden osilla on niin pitkät 

toimitusajat, että varaosien ennakoiva hankinta on oleellisen tärkeä tekijä laitoksen 

käytettävyyden turvaamiseksi. Varastoinventaarioihin tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota, jotta varaosien saldoihin voitaisiin luottaa paremmin ja vältyttäisiin samalla 

turhalta varastoimiselta, kun vanhat käyttöön kelpaamattomat osat tulisi hävitettyä. 

Kunnossapidon osuutta käytettävyyteen analysoitaessa on muistettava, että 

kunnossapidolla on tärkeä rooli myös muista tekijöistä johtuvista voimalaitoshäiriöistä 

”toipumiseen”. Esimerkiksi polttoaineen laatuun tai materiaalitarkastuksiin liittyvät 

häiriöt johtavat usein mekaanisiin kunnossapitotoimenpiteisiin, jotta häiriön aiheuttanut 

tekijä saadaan korjattua. Kyseistä asiaa ei kuitenkaan ole huomattavissa kuvien 18 ja 19 

kustannusjakaumista kunnossapidon osalta, sillä kustannukset on jaoteltu häiriön 

aiheuttaneen juurisyyn perusteella.  

Häiriötilaston kustannusjakaumien (kuvat 18 ja 19) pohjalta voidaan arvioida, että 

kunnossapidon resurssit ja käytössä olevat menetelmät soveltuvat hyvin Salmisaaren 

voimalaitoksen toimintaympäristöön. Kunnossapitoon taloudellisia resursseja lisäämällä 

ei näiden tilastojen perusteella todennäköisesti saada häiriökustannuksia pienennettyä, 

mutta sen sijaan tulisi keskittyä kunnossapitotoimien oikeanlaiseen kohdistamiseen 

lisäämällä painotusta entistä enemmän ennakoivaan kunnossapitoon. Ennakoivalla 

kunnossapidolla pystytään välttämään kunnossapitovelkaa ja sitä kautta vaikuttamaan 

laitoksen käyttövarmuuteen ja äkillisiin vikakorjaustarpeisiin.  

 

5.6.3 Kunnonvalvonta 

Mittauksiin perustuvaa kunnonvalvontaa Salmisaaren voimalaitoksilla suorittaa lähinnä 

Tuotannon tukipalveluiden koneiden käyttövarmuus –yksikkö yhteistyössä laitoksen 

omien voitelijoiden kanssa. Kunnonvalvonnan yhtenä tavoitteena on erilaisin mittauksin 

päästä ajoissa kiinni alkaviin laitevikoihin, ennen kuin niistä aiheutuu laiterikkoja. 

Mittausmenetelminä on käytössä mm. värähtelymittaukset laitteille ja erilaisille 

rakenteille. Kriittisimmille prosessilaitteille on asennettu jatkuvatoimiset mittausanturit 
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ja vähemmän kriittisiksi arvioiduille laitteille suoritetaan paikallisesti mittauksia 

säännöllisin väliajoin. Myös käytöllä ja kunnossapidolla on keskeinen rooli 

kunnonvalvonnassa, toimimalla viestin viejinä kunnonvalvonnan suuntaan, jos jonkin 

laitteen toimintavarmuutta epäillään tai laitekohtainen kuormitus on syystä tai toisesta 

normaalista poikkeavaa. 

Kunnonvalvontaa suorittava henkilöstö tekee havainnoistaan tarvittaessa 

poikkeamaraportin käytölle ja kunnossapidolle, jotka yhteistyössä sopivat tilanteen 

vaatimasta reagoinnista. Tämä toimintatapa on toiminut Salmisaaressa häiriötilaston 

perusteella hyvin. Salmisaaren häiriötilastosta löytyi tarkasteluvälillä 2004 - 2014 

ainoastaan yksi toteutunut häiriö, joka olisi ollut vältettävissä juuri oikea-aikaisella 

mittauksella ja siihen reagoimalla. Myös kyseisen häiriön aiheuttamat kustannukset 

olivat kokonaisuutena pienet.  

Kunnonvalvonnan tekemät laitekohtaiset vuosiraportit antavat yleensä hyvää tietoa 

kunnossapidon suunnitteluun esimerkiksi vuosihuoltoa varten. Vuosihuollossa osataan 

tämän perusteella ottaa huomioon kunnonvalvonnan havaintoja käyttökauden ajalta ja 

sitä kautta parantaa laitoksen käyttövarmuutta. Häiriötilaston perusteella 

kunnonvalvonnan osuus häiriöihin johtaneisiin tekijöihin on hyvin pieni, mutta 

erilaisten kunnonvalvontamittausten antama tieto palvelee erityisen hyvin 

kunnossapidon ennakkohuoltosuunnitelmien laatimista. Häiriö- ja kustannusjakaumien 

perusteella voidaan päätellä panostuksen kunnonvalvontaan olevan nyt sopivalla tasolla. 

 

5.6.4 Voiteluhuolto 

Voiteluhuollolla ja siihen liittyvällä kunnonseurannalla on keskeinen merkitys 

laiterikkojen ennaltaehkäisyssä. Laitteiden ja koneiden oikea voitelu on kunnossapidon 

tärkeimpiä tehtäviä. Tutkimukset osoittavat, että laitteiden ennenaikaisesta 

vikaantumisesta keskimäärin jopa puolet johtuu vääränlaisesta voitelusta. (Saarinen ym. 

2012) Salmisaaressa näin ei kuitenkaan ole, sillä voiteluhuoltoa on kehitetty jatkuvasti 

ja siitä on saatu jo erittäin hyviä tuloksia. Edellinen puutteellisesta voitelusta aiheutunut 

seisokkiin johtanut voimalaitoshäiriö on tapahtunut vuonna 2001. 
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Salmisaaren voimalaitoksilla voiteluhuoltoa suorittavat sekä voitelijat että mekaanisen 

puolen asentajat muiden töidensä ohella. Mahdolliset väärät voitelutekniikat sekä 

tietämättömyys voivat aiheuttaa paikallisia voitelusta johtuvia ongelmia, käyttöhäiriöitä, 

laitteen rikkoontumisia sekä seisokkeja. Kuten edellä on mainittu, niin seisokkeihin 

johtaneita voitelusta johtuvia ongelmia ei ole pitkään aikaan ilmennyt, mutta se ei 

tarkoita etteikö aiheeseen liittyviä laiterikkoja olisi ollut aiheuttaen turhia 

kunnossapitokustannuksia.  

Voiteluhuoltoa tekevien henkilöiden osaamisen ja ammattitaidon ylläpidon ja 

kehittymisen kannalta on olennaista tiivis yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa, kuten 

kunnonvalvojat, vuorohenkilökunta, kunnossapitosuunnittelu, öljylaboratorio sekä 

mahdollinen yhteistyö muiden Helenin voimalaitosten voitelusta vastaavien henkilöiden 

kanssa.  

Salmisaaressa voiteluhuoltoa on kehitetty mm. seuraavilla keinoilla: 

- Vierintälaakerien rasvavoitelu perustuu SPM-iskusysäysmenetelmään, jossa 

laakereiden lisävoitelu suoritetaan mittaustietojen perusteella käyttäen erilaisia 

mittalaitteita. Tästä johtuen voiteluainemenekki on vähentynyt noin 70 %. 

- Vaihdelaatikoiden kosteusongelmien, pölyn ja lian hallintaa on parannettu 

käyttämällä paineastioita ja silikageeli- sekä suodatinhuohottimia, joilla saadaan 

öljyn käyttöikää ja vaihtoväliä pidennettyä huomattavasti.  

Mitä paremmin laitteiden vikaantumismekanismit ovat tiedossa, sitä paremmin voidaan 

ennalta ehkäistä voiteluun liittyviä ongelmia ja päästä niihin kiinni ennen kuin niistä 

kehittyy varsinaisia laiterikkoja. Vaikka voiteluhuollon osuus Salmisaaren 

kokonaiskunnossapitokustannuksista on suhteellisen pieni, siihen lisäpanostamisella 

voidaan vaikuttaa suureen osaan koko kunnossapidon toteutuneita kustannuksia. 

Lisäresurssien keskittäminen voiteluhuoltoon ei häiriötilaston perusteella välttämättä 

suoraan paranna laitoksen käytettävyyttä, mutta sen sijaan voisi laskea 

kunnossapitokustannuksia vähentyneiden vikakorjausten muodossa.  
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5.6.5 Materiaalitarkastukset 

Materiaalitarkastuksia suorittaa Salmisaaressa Helen Oy:n muiden laitosten tavoin 

Tuotannon tukipalveluiden materiaalin käyttövarmuus –yksikkö. Kyseinen yksikkö 

valvoo mm. painelaitteisiin liittyvän kunnossapidon laadullista toteutusta ja suorittaa 

NDT-menetelmin tarkastuksia tuotannon kannalta kriittisiin kohteisiin. NDT-

menetelmillä tarkoitetaan ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä mm. metalli- ja 

valurakenteiden sekä hitsausten tarkastamiseen. Tärkeimpiä säännöllisiä 

tarkastuskohteita ovat mm. kattilaan ja turbiiniin liittyvien paineenalaisten laitteiden 

materiaalitarkastukset. 

Salmisaaren häiriötilastossa mainituilla materiaalitarkastuksiin liittyvillä häiriöillä 

tarkoitetaan lähinnä putkivuotoja kattilan lämpöpinnoilla ja erilaisissa muissa 

lämmönvaihtimissa ja putkistoissa tapahtuneita vuotoja, jotka ovat johtaneet laitoksen 

alasajoon tai tehonrajoitukseen. Tuotantohäiriöistä osa (SaB 9 %, SaA 8 %) olisi ollut 

vältettävissä juuri oikea-aikaisella tarkastuksella juuri oikeasta kohdasta. Käytännössä 

jokaisen mahdollisen vuotokohdan tarkastaminen on lähes mahdotonta, koska 

esimerkiksi SaB:n kattilan tulistinputkien lämpöpinta-ala on yli 5000 m2 ja 

vuosihuollossa tehtäviin tarkastuksiin käytettävissä oleva aika on melko lyhyt. 

Olennaista tarkastustoiminnassa onkin löytää ja tarkastaa prosessista ne kohteet, jotka 

todennäköisimmin eniten kuluvat ja aiheuttavat riskin laitoksen käytettävyydelle. 

Ominaista materiaalitarkastuksiin liittyville häiriöille on häiriön suhteellisen pitkä kesto. 

Jos putkivuoto tapahtuu kattilan sisällä, voi kestää useita päiviä päästä kohteeseen 

turvallisesti tekemään korjauksia. Tämä seikka on nähtävillä häiriökustannuksista, jotka 

ovat häiriöiden lukumäärään nähden melko suuret.  

Olennaista materiaalitarkastuksiin liittyvissä häiriöissä on ollut yhteys laitoksilla 

tehtyihin strategisiin päätöksiin prosessilaitteiden modernisoinneista. Esimerkiksi SaB 

kattilan tulistimet 1 ja 3 ovat jo ylittäneet laskennallisen käyttöikänsä, mutta asian 

suhteen on päätetty ottaa harkittu riski ja seurata tilannetta tihennetyin tarkastuksin 

vuoteen 2017, jolloin kyseiset tulistimet tullaan näillä näkymin uusimaan. 

Samankaltaisia harkittuja riskejä on otettu erilaisista syistä muidenkin prosessilaitteiden 

kanssa, mikä on ajoittain johtanut joko voimalaitoshäiriöihin tai kunnossapito- ja 
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tarkastuskustannusten väliaikaiseen nousuun. Tällaiset harkitut riskit ovat aina 

tapauskohtaisia ja päätösten tukena käytetään materiaalitarkastajien sekä 

prosessiasiantuntijoiden lausuntoja, joiden vastavertailussa on usein mukana 

tuotannolliset, taloudelliset ja mahdolliset muut strategiset syyt. Viime kädessä 

päätökset tekee prosessin omistaja eli voimalaitoksen käyttöorganisaatio.  

Salmisaaressa on toiminut hyvin periaate, jossa tarkastussuunnitelmat käydään ennen 

vuosihuoltoa läpi yhteistyössä käytön ja kunnossapidon kanssa. Pitkään Salmisaaressa 

toimineet tarkastajat myös tuntevat laitoksen jo niin hyvin, että he osaavat löytää 

prosessista kriittisimmät kohteet tarkastettavaksi. Viimeisin materiaalitarkastuksiin 

liittyvä häiriö on ollut SaB:llä vuonna 2008 ja SaA:lla vuonna 2012. Häiriötilastojen 

perusteella resurssien lisääminen materiaalitarkastuksiin todennäköisesti voisi laskea 

häiriökustannuksia sekä epäkäytettävyyttä. 

 

5.6.6 Polttoaineiden hallinta 

Häiriötilaston tarkastelujaksolla 2004 - 2014 15 % SaB:n ja 15 % SaA:n 

tuotantohäiriöistä voidaan katsoa johtuneen polttoaineen hallintaan liittyvistä tekijöistä. 

Kyseisistä häiriöistä on myös aiheutunut suhteellisesti suurimmat kustannukset (SaB 29 

%, SaA 47 %), sillä häiriöistä toipumisaika on ollut yleensä melko pitkä ja useat näistä 

häiriöistä ovat sattuneet talvella kylmimpään aikaan, jolloin energianhankinnan 

lisäkustannukset ovat korkeat. Ominaista näillä häiriöille on ollut myös tehonrajoitusten 

suhteellisen suuri osuus verrattuna tuotantokatkoksiin. Polttoaineen laatu on vaihdellut 

paljonkin, riippuen mm. siitä, mistä polttoaine on tilattu. Polttoaineen heikko tai 

vaihteleva laatu voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia prosessille. Yleisimpiä ongelmia 

ovat olleet polttoaineena käytettävän hiilen herkkä itsesyttyminen hiilivarastoissa sekä 

talvella jäisen hiilen aiheuttamat ongelmat polttoainekuljettimilla. Myös erilaisia 

tukkeutumisia on ollut melko paljon ja hiilen mukana on ajoittain tullut vierasesineitä, 

joita ei polttoainejärjestelmän sisältämillä erottimilla (magneetit, lankunerottimet jne.) 

ole saatu poistettua, ennen kuin niistä on aiheutunut ongelmia mm. tukkeutumisten 

muodossa. Jokaisesta voimalaitokselle saapuvasta hiilikuormasta määritetään kosteus-, 
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tuhka-, rikki-, ja lämpöarvot, joilla pyritään varmistamaan että polttoaineen 

ominaisuudet eivät aiheuta ongelmia ja ikäviä yllätyksiä energiantuotannossa.  

Salmisaaressa on vuosien varrella tutkittu kattavasti hiilen itsesyttymistä hiilivarastoissa 

ja aiheesta on tehty mm. diplomityö ja väitöskirja. Näistä saatuja tietoja on pystytty 

soveltamaan mm. hiilinäytteistä analysoimalla hiilen itsesyttymisherkkyyttä ja 

käyttämään saatuja tietoja hyväksi hiilen varastoinnissa ja käytössä. Korkean 

itsesyttymispotentiaalin omaava hiili on pyritty ajamaan mahdollisimman lyhyen 

varastoinnin jälkeen käyttöön riskien minimoimiseksi. Myös hiilestä poltossa 

muodostuvan tuhkan ominaisuuksissa on havaittu merkittäviä eroja eri hiililaaduilla, 

jolloin tuhkan kerrostuminen esim. savukaasupuhaltimien siipiin on aiheuttanut 

epätasapainoa puhaltimiin tai ongelmia savukaasujen puhdistuslaitteisiin.  

Polttoaineen hallintaan liittyvät ongelmat ovat suurelta osin riippuvaisia tilattavan hiilen 

ominaisuuksista. Erilaisilla hiililaaduilla ajettaessa, on otettava huomioon kyseisen 

hiilen ominaisuudet prosessin ohjauksessa ja hiilen varastoinnissa. Salmisaaren 

polttoaineryhmän ammattitaito on edellä mainittujen haasteiden myötä kasvanut 

sellaiselle tasolle, että ongelmiin on viime vuosina osattu varautua jo hyvin. 

Häiriötilaston tarkastelujakson aikana polttoaineiden hallintaan liittyvien häiriöiden 

määrä on vuosi vuodelta laskenut jyrkästi ja viimeisen viiden vuoden aikana niitä on 

ollut yhteensä kaksi kappaletta, joten suunta on siinä mielessä oikea. Häiriötilaston 

perusteella polttoaineiden hallinnalla on sen verran suuri osuus häiriökustannuksiin, että 

toiminnan kehittämiseen kannattaa keskittyä jatkossakin. 

 

5.6.7 Laitosten kehittäminen 

Laitosten kehittämiseen liittyviä häiriöitä on tarkastelujaksolla ollut SaB:llä 12 % ja 

SaA:lla 0 % häiriöiden kokonaismäärästä. SaB:n osalta suurimmat tarkastelujakson 

häiriökustannukset (31 %) ovat aiheutuneet näistä häiriöistä. Nämä häiriöt tarkoittavat 

tässä tapauksessa lähinnä teknisten suunnitelmien sisältämiä inhimillisiä erehdyksiä 

sekä laitteiden modernisointiprojekteista aiheutuneita aikataulullisia sekä teknisiä 
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ongelmia. Suuremmat investointiprojektit, jotka myös kuvasta 13 on huomattavissa, 

sisältävät yleensä useita laitoksen ulkopuolisia laite- tai järjestelmätoimittajia.  

SaB:llä on toteutettu häiriöiden tarkastelujakson aikana useita suuria 

modernisointiprojekteja, joten on inhimillistä, että osa näistä haasteellisista projekteista 

on viivästyessään aiheuttanut voimalaitoshäiriöitä ja siten laskenut käytettävyyttä 

hetkellisesti. Suuressa osassa näistä häiriöistä projektille laaditun aikataulun venyminen 

on ollut syynä epäkäytettävyydelle. Usein aikataulun venymiselle on ollut syynä jonkin 

laitekokonaisuuden osan arvioitua pidempi toimitusaika tai ulkopuolisen toimittajan 

laadulliset ongelmat, jotka ovat aiheuttaneet projektille lisätöitä. Usein tällaiset 

laadulliset ongelmat on myös saatu estettyä projektin aikana tehdyillä 

materiaalitarkastuksilla ja laadunvalvonnalla, mikä on tärkeää projektin jälkeisen 

käytettävyyden kannalta. Modernisointiprojektien aloitusvaiheessa tulisikin kiinnittää 

entistä enemmän huomiota aikataulujen pitävyyteen ja varasuunnitelmien laatimiseen 

ongelmien ilmetessä. Helen Oy:n voimalaitosten vuosihuollot toteutetaan vuoronperään 

kesäaikaan, jolloin sähkön ja lämmön kysyntä on minimissään. Jos tiedossa on suuria 

modernisointiprojekteja, tulisi ne ajoittaa sellaiselle vuodelle, jolloin kyseisen laitoksen 

vuosihuolto alkaa jo alkukesästä. Tällaisella menettelyllä voitaisiin minimoida 

mahdolliset energianhankinnan lisäkustannukset, jos projekti jostain syystä viivästyy 

aikataulullisesti. 

Häiriöiden tarkastelujaksolla on myös kolme häiriötä, jotka johtuivat pienempien 

muutostöiden teknisten suunnitelmien inhimillisistä virheitä, jolloin prosessilaitteeseen 

on valittu esim. vääränlainen laakeri tai yksittäisen laitteen kapasiteetti on laskettu 

väärin. Yleisenä trendinä laitosten kehittämiseen liittyville häiriöille voidaan kuitenkin 

osoittaa, että yhä suurempi osa näistä häiriöistä johtuu laitoksen ulkopuolisten 

toimittajien virheistä, jotka loppujen lopuksi ovat jääneet tilaajan maksettavaksi 

hetkellisesti alentuneen käytettävyyden muodossa. Projekteissa, joissa ollaan suurelta 

osin riippuvaisia ulkopuolisista toimittajista, voitaisiin sopimuksentekovaiheessa miettiä 

ehkä korkeampia sakkoja toimittajista johtuville aikatauluviivästyksille. Toisaalta 

tuntuvien sakkojen pelko saattaisi pienentää kilpailua ja pudottaa pienempiä toimijoita 

suoraan pois tarjousvaiheen kilpailutuksista. 
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5.6.8 Voimalaitoskemia 

Voimalaitoskemiaan liittyvistä toimenpiteistä Salmisaaressa vastaa Tuotannon 

tukipalveluiden Voimalaitoskemia –yksikkö, jonka vastuulla on voimalaitosten vesi- ja 

höyrykiertojen valvonta, vesien valmistus, puhdistus ja analysointi sekä mm. 

polttoainenäytteiden analysointi.  

Häiriöiden tarkastelujaksolla oli SaB:llä ainoastaan yksi häiriö (1 %), joka liittyi 

voimalaitoskemiaan. Vuonna 2010 vuosihuollossa havaittiin rikistä aiheutunutta 

korroosiota ja syöpymistä höyryturbiinin korkeapaineosan viimeisessä vyöhykkeessä. 

Havainto käynnisti laajahkot tutkimukset vesihöyrykierron rikin alkuperän 

selvittämiseksi ja mahdollisia rikin lähteitä saatiin suljettua pois. Tähän 

voimalaitoshäiriöön liittyi vuosihuollon venyminen yli suunnitellusta aikataulusta, mikä 

osaltaan johtui myös muista kuin voimalaitoskemiaan liittyvistä syistä. Siksi 

voimalaitoskemian osuus aiheutuneiden häiriökustannusten osalta (kuva 18) on 

suhteellisesti suuri. Kokonaisuutena voidaan häiriötilaston perusteella todeta 

voimalaitoskemian resurssien olleen kohdallaan, koska siihen liittyviä häiriöitä oli 

tarkastelujaksolla vain yksi.  

Voimalaitoskemian kannalta myös laitoksen käyttöhenkilökunnalla on suuri vastuu 

vesi- ja höyrykierron arvojen seuraamisessa, etenkin ilta- ja yöaikaan, kun 

voimalaitoskemian henkilöitä ei ole paikalla. Käyttöhenkilökunnan tulee myös hallita 

vedenkäsittelyn lauhde- ja raakaveden puhdistuksen sarjojen vaihdot ja elvytykset, jotta 

myös päivätyöajan ulkopuolella tarvittavat vedenkäsittelyyn liittyvät toimenpiteet 

saadaan tehtyä ajoissa.  

 

5.6.9 Prosessikemia 

Prosessikemiaan liittyviä häiriöitä ei tämän tutkimuksen kohteena olevilla SaB:llä ja 

SaA:lla ole tarkastelujakson aikana ollut. Sen sijaan savukaasujen puhdistukseen 
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käytettävällä rikinpoistolaitoksella (SaRi) prosessikemiaan liittyvät ongelmat ovat 

yleisempiä. Salmisaaressa on käytössä ns. puolikuiva rikinpoistomenetelmä, jossa 

poltettua kalkkia ja siitä tehtyä lietettä käytetään kalkin sammutuksen jälkeen 

savukaasujen sumutukseen, jolloin savukaasujen sisältämä rikkidioksidi muuttuu 

”kipsiksi” ja samalla liete kuivuu. Tämän jälkeen savukaasut puhdistetaan vielä 

letkusuodattimilla. Salmisaaren ympäristölupa sallii ongelmatilanteissa tietyn vuotuisen 

aikajakson verran johtaa kattiloiden savukaasut ilman rikinpoistolaitosta savupiippuun, 

mutta aikarajan ylityttyä voidaan joutua rajoittamaan laitosten tuottamaa tehoa 

ympäristöluvan määrittämällä tavalla, mikä vaikuttaa suoraan voimalaitoksen 

käytettävyyteen rikinpoistolaitoksen ongelmatilanteissa. 

 

5.6.10 Ulkoiset tekijät 

Voimalaitoksen ulkopuoliset tekijät ovat aiheuttaneet SaB:lle 3 % ja SaA:lle 7 % 

viimeisen kymmenen vuoden tuotantohäiriöistä Salmisaaressa. Tällaisia syitä ovat olleet 

mm. sähköverkon ja kaukolämpöverkon häiriöt ja säästä johtuvat häiriöt, jotka ovat 

johtaneet voimalaitoksen täydelliseen tai osittaiseen alasajoon. Tällaiset tilanteet tulevat 

yleensä täysin yllättäen, joten niihin varautuminen on käytännössä mahdotonta.  

Myös ympäristömääräykset antavat toimintaraameja tuotantoprosessille. Päästöjä on 

seurattava jatkuvasti ja niille on olemassa viranomaisten asettamat raja-arvot ja 

esimerkiksi rikinpoistolaitoksen ohitustunteja sallitaan vain tietty määrä vuodessa. 

Ympäristömääräykset itsessään eivät aiheuta epäkäytettävyyttä, mutta ne voivat koitua 

tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi, vaikka ongelman juurisyy on jossain muualla. 

Muita ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat pahimmillaan vaarantaa laitoksen käytettävyyttä, 

ovat mm. voimakkaat sääilmiöt, ilkivalta tai toiminnan kannalta keskeisten toimialojen 

mahdolliset lakot. Myös Salmisaaren voimalaitosten keskeinen sijainti aiheuttaa aika 

ajoin ongelmia ja yhteydenottoja laitoksen suuntaan. Esimerkiksi ylösajojen ja 

poikkeustilanteiden aiheuttamat meluhaitat tulee aina mahdollisuuksien mukaan 

huomioida.  
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5.6.11 Inhimilliset erehdykset 

Inhimillisiä erehdyksiä ei ole tässä tutkimuksessa eritelty omaksi osiokseen häiriöiden 

jaottelutaulukoihin. Ne ovat upotettuna olemassa olevaan jaotteluun sen alueen 

kohdalle, mihin häiriö liittyy. Kaikkiaan inhimillisiä erehdyksiä on SaB:n ja SaA:n 

osalta häiriöihin johtaneista tekijöistä noin 10 %. Yleensä näihin erehdyksiin on ollut 

syynä puutteellinen tiedonkulku häiriötä edeltäneinä hetkinä. Positiivisena havaintona 

inhimillisiin erehdyksiin liittyen voidaan todeta, että niissä ei näytä olleen kyse 

välinpitämättömyydestä tai osaamisen puutteesta, vaan yksinkertaisesti tietokatkoksista. 

Tiedonkulun parantaminen ja siihen panostaminen onkin ainoa keino saada inhimillisten 

erehdysten osuutta häiriöistä pienemmäksi.  

 

5.6.12 Johtopäätökset 

Kuvassa 21 on jaoteltu SaA:n ja SaB:n voimalaitoshäiriöt niiden 

toistumistodennäköisyyksien sekä häiriökustannusten suhteessa. Kuvasta nähdään, että 

ideaalisin tilanne käytettävyyden kannalta olisi saada kaikki häiriöitä aiheuttavat tekijät 

mahdollisimman lähelle vasenta alanurkkaa, jolloin häiriöitä olisi mahdollisimman 

harvoin ja niistä seuraisi mahdollisimman pienet kustannukset. Vastaavasti kuvan 

oikeaa ylänurkkaa tulisi välttää suurten kustannusten ja epäkäytettävyyden 

minimoimiseksi. 
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Kuva 21. SaB:n ja SaA:n yhdistetty häiriöjakauma suhteutettuna 

epäkäytettävyyskustannuksiin aikavälillä 2004 – 2014. (Sa-häiriöraportit 2004 – 2014) 

Sähkö- ja automaatiokunnossapidon osalta häiriöiden lukumäärä tulee todennäköisesti 

laskemaan lähivuosina, kun automaation ja sähköistyksen modernisointiprojektit 

saadaan päätökseen ja uusien järjestelmien varhaisvikojen määrä alkaa pienentyä 

(vrt.kuva 6). Mekaanisen kunnossapidon osalta töiden parempi suunnittelu ja 

panostaminen ennakkohuoltoihin voisi todennäköisesti tuoda kehitystä häiriötilaston 

lukuihin. Tilastojen perusteella sähkö- ja automaatiokunnossapidon sekä mekaanisen 

kunnossapidon osuudet käytettävyyteen vaikuttavissa tekijöissä on kuitenkin 

suhteellisen pieniä kustannusten osalta.   

Materiaalitarkastusten osuus Salmisaaren voimalaitosten käytettävyyteen on ollut 

kustannuksilla mitattuna melko suuri. Tarkastustoiminnan lisäresursseilla ja ennakoivaa 

kunnossapitoa lisäämällä voitaisiin saada parannuksia käytettävyyteen ja laskea 

epäkäytettävyyskustannuksia. Tarkastajien raportit ja havainnot tuotantoprosessista 

tulisi huomioida aina ennakkohuoltoja sekä investointiprojekteja suunniteltaessa.  

Polttoaineiden hallinta on ollut suuressa roolissa epäkäytettävyystekijänä. Tilanteen 

korjaamiseen on käytetty paljon resursseja ja tehty tutkimustyötä, mikä on jo kääntänyt 

kyseisten häiriöiden määrän laskusuuntaan. Häiriötilaston perusteella polttoaineiden 
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hallinnalla on kuitenkin sen verran suuri osuus häiriökustannuksiin, että toiminnan 

kehittämiseen kannattaa keskittyä jatkossakin. 

Laitosten kehittämiseen liittyvät häiriöt ovat aiheuttaneet tarkasteluvälillä suurimmat 

epäkäytettävyyskustannukset. Panostaminen investointiprojektien aikataulujen 

hallintaan sekä projektien aikana tehtävään laadunvalvontaan on jatkossakin tärkeää, 

jotta suurilta energianhankinnan lisäkustannuksilta vältytään.  

Häiriötilaston perusteella kunnonvalvonnan osuus häiriöihin johtaneisiin tekijöihin on 

hyvin pieni. Häiriö- ja kustannusjakaumien perusteella voidaan päätellä panostuksen 

kunnonvalvontaan olevan nyt sopivalla tasolla. Kunnonvalvonta ja 

materiaalitarkastukset ovat molemmat kunnossapidon tietolähteinä erityisen tärkeitä 

osa-alueita, joten pohtimisen arvoista voisi jatkossa olla kyseisten toimintojen 

yhdistäminen samaan organisaatioon kunnossapidon toteuttajan kanssa, jolloin 

tiedonkulku voisi parantua kyseisillä osa-alueilla. 

Laitosten käyttämisellä on ollut häiriötilastoissa pieni osuus epäkäytettävyystekijänä. 

Uusien prosessijärjestelmien rakentamisen myötä tulisi kuitenkin panostaa entistä 

enemmän voimalaitoskäyttäjien koulutukseen. Käyttäjien tehtävät muuttuvat koko ajan 

prosessin ja sen valvontajärjestelmien kehittyessä, joten lisäkoulutuksella voidaan 

varmistaa riittävän osaamisen taso myös tulevina vuosina. 

Voimalaitoskemian osuus aiheutuneiden häiriökustannusten osalta on suhteellisesti 

suuri. Kustannusjakaumaa vääristää kyseisen häiriön yhteydessä havaitut lukuisat muut 

ongelmat, joista aiheutuneet kustannukset on laskettu samaan summaan. 

Kokonaisuutena voidaan kuitenkin häiriötilaston perusteella todeta voimalaitoskemian 

resurssien olleen kohdallaan, koska siihen liittyviä häiriöitä oli tarkastelujaksolla vain 

yksi.  
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6 YHTEENVETO 

Voimalaitoksen käytettävyyttä voidaan seurata erilaisilla mittareilla, joista ehkä yleisin 

mittari on energiakäytettävyys. Sen määrittämiseksi on olemassa erilaisia 

laskentamalleja, jotka ottavat huomioon häiriöistä aiheutuvat tuotannon menetykset 

sekä mahdolliset pitkätkin varallaoloajat sekä vuosihuollot. Jaksot, jolloin voimalaitos 

ei ole tuotannossa voidaan huomioida laskennassa esimerkiksi käyttämällä 

energiavikakerrointa, joka tarkoittaa vian vuoksi tuottamatta jääneen energian suhdetta 

tuotetun energian ja tuottamatta jääneen energian summaan.  

Salmisaaren voimalaitosten käytettävyys on ollut hyvällä tasolla koko tarkastelujakson 

2004 - 2014 ajan. Häiriöiden määrä on tarkastelujakson aikana vähentynyt olennaisesti, 

mutta vastaavasti häiriöiden pituus on hieman kasvanut. Energianhankinnan 

lisäkustannukset vuositasolla ovat nousseet SaB:n osalta koko tarkastelujakson ajan, 

mikä myös viittaa siihen, että tuoreemmat häiriöt ovat olleet ajallisesti pidempiä. 

Käytettävyyteen ja häiriöihin vaikuttaneista tekijöistä kunnossapidolla on suurin osuus. 

On kuitenkin muistettava, että kunnossapidolla tässä yhteydessä tarkoitetaan koko 

Salmisaaren voimalaitosten kunnossapitoasioista vastaavaa yhteisöä, eikä vain 

kunnossapitoa toteuttavaa yksikköä. Kunnossapidon ”piikkiin” on tässä tutkimuksessa 

laitettu esimerkiksi prosessilaitteiden rikkoontumiset sellaisista syistä, että niitä ei ole 

päätetty jälkikäteen katsoen ennakkohuoltaa tai uusia ajoissa. Tähän osioon on laitettu 

myös häiriöt, joissa prosessilaitteen rikkoontumiselle ei ole löytynyt mitään ulkoista 

selittävää tekijää. Panostaminen jatkossa kunnossapidon suunnittelun kehittämiseen 

esimerkiksi laatimalla prosessilaitteiden kriittisyysluokittelu voisi auttaa mm. 

ennakkohuoltojaksojen tarkempaan määrittelyyn. Kriittisyysluokittelun laatiminen 

pöytälaatikkoon ei tuo ratkaisua mihinkään, vaan se tulisi ottaa mukaan osaksi ympäri 

vuoden jatkuvaa suunnittelua. 

Myös polttoaineen hallinta näyttelee isoa roolia häiriötilastoissa. Siihen liittyvät asiat 

ovat monesti sellaisia, joihin laitoksen omalla henkilökunnalla ei ole paljoa 

mahdollisuuksia vaikuttaa. Siihen tulisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa kiinnittää 

huomiota, millaista hiiltä laitokselle tilataan. Myös pitkien laitoksen seisontajaksojen 
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ajaksi tulisi hiilivarastot ajaa mahdollisimman tyhjiksi, jotta usein häiriöitä 

aiheuttaneilta hiilen itsesyttymisiltä vältyttäisiin.  Maanalaisista hiilivarastoista hiiltä 

käyttöön ajettaessa on tärkeää polttaa korkean itsesyttymispotentiaalin omaava hiili 

ensin ja ottaa huomioon myös muut hiilen laatutekijät, jotka voivat vaikuttaa 

polttoprosessin tehokkuuteen ja häiriöille altistumiseen. Esimerkiksi hiilen ja pelletin 

seospoltossa tietyt hiililaadut voivat toimia paremmin kuin toiset, jolloin näitä asioita 

optimoimalla voidaan vähentää riskejä esimerkiksi kattilan kuonaantumiselle ja 

epätäydelliselle palamiselle kattilan tulipesässä.  

Laitosten kehittämiseen liittyvät häiriöt ovat tarkastelujakson aikana olleet lievässä 

nousussa. Tämä selittyy osittain sillä, että viime vuosina Salmisaaressa on tehty lukuisia 

modernisointeja, joihin on liittynyt paljon ulkopuolisia laitetoimittajia, joista 

aiheutuneet aikatauluviiveet ovat aiheuttaneet viivästyneitä käyntiinlähtöjä etenkin 

SaB:lle. Suurimmat energianhankinnan lisäkustannukset ovat SaB:n osalta aiheutuneet 

juuri tämän kaltaisista häiriöistä. Projekteissa, joissa ollaan suurelta osin riippuvaisia 

ulkopuolisista toimittajista, voitaisiin sopimuksentekovaiheessa miettiä ehkä 

korkeampia sakkoja toimittajista johtuville aikatauluviivästyksille. Toisaalta tuntuvien 

sakkojen pelko saattaisi kaventaa kilpailua ja pudottaa pienempiä mutta päteviä 

toimijoita suoraan pois tarjousvaiheen kilpailuista. Myös suurempien 

modernisointiprojektien suunnitteluvaiheille tulisi antaa tarpeeksi aikaa ja resursseja, 

jotta projektin toteutusvaihe ehditään suunnitella kunnolla. 

Materiaalitarkastusten osalta voidaan sanoa, että materiaalin kulumisiin ja väsymisiin 

liittyvät häiriöt ovat vähentyneet viime vuosina. Kuitenkin suuri osa 

materiaalitarkastuksista voidaan tehdä vain laitoksen ollessa vuosihuollossa, mikä 

rajoittaa tarkastuksiin käytettävissä olevaa aikaa. Tarkastuksiin joudutaan käyttämään 

kunnossapidon tavoin paljon ulkopuolista työvoimaa, jotta kaikki suunnitellut kohteet 

ehditään käydä läpi. Kuitenkin riittävän kattavilla tarkastuksilla havaittavat ja sitä kautta 

korjattavat kohteet maksavat itsensä monin kerroin takaisin, jos sillä onnistutaan 

välttämään esimerkiksi kattilan lämmönsiirtopinnoilla tapahtuva putkivuoto laitoksen 

käynnin aikana. Materiaalitarkastuksiin liittyvät häiriöt ovat myös yleensä olleet 

ajallisesti melko pitkiä, mikä on heijastunut suhteellisen korkeina häiriökustannuksina. 
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Laitosten käyttämiseen liittyvät häiriöt ovat pitkälti johtuneet tietokatkoksista ja niitä 

seuranneista inhimillisistä erehdyksistä. Tietokatkojen välttämiseksi onkin tärkeää, että 

esimerkiksi vuoronvaihtotilanteissa kaikki olennaiset asiat käydään käyttötilanteen 

osalta huolellisesti läpi. Myös meneillään olevista kunnossapitotöistä tulisi siirtyä viesti 

seuraavalle vuorolle ja korjaustöiden etenemisestä tietysti myös kunnossapidolla on 

vastuu käytölle tiedottamisen osalta. Myös laitteiden käyttöohjeisiin perehtyminen on 

tärkeää, jotta yksittäisiä laitteita ei kuormiteta enempää, kuin on suunniteltu. Lisäksi 

uusittavien prosessilaitteiden käyttöohjeet tulee saada ajoissa ennen laitteiden 

käyttöönottoa käyttäjien luettavaksi. Puutteellisten käyttöohjeiden tai 

prosessikaavioiden vuoksi sattuneita häiriöitä oli tarkastelujaksolla sattunut yksi. 

Kunnonvalvonta, voiteluhuolto, vesikemia, prosessikemia sekä voimalaitoksen 

ulkopuoliset tekijät ovat olleet pienemmissä rooleissa häiriöihin johtaneissa tekijöissä 

tarkastelujakson aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niihin liittyviä ongelmia olisi 

ollut, mutta tuotantokatkoksiin tai tehonrajoituksiin ne eivät kovin usein ole johtaneet.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että Salmisaaren osalta lisäpanostuksia kannattaisi tehdä 

panostamalla tiedonkulkuun koko voimalaitoksella sekä eri yksiköiden välisen 

yhteistyön kehittämiseen. Toiminnan yhdenmukaistaminen etenkin eri liiketoimintojen 

välillä voisi tuoda lisää yhteen hiileen puhaltamista ja muistuttaa siitä, että kaikilla 

Salmisaaren voimalaitoksella työskentelevillä on tältä osin samat tavoitteet: Laitoksen 

hyvän käytettävyyden turvaaminen. 
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