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Erilaiset hukkalämmön talteenoton sovellukset yleistyvät niin julkisissa kuin yksityisissäkin 
hankkeissa energiatehokkuusvaatimusten tiukennuksien ja ilmastonmuutoksen torjumisen 
myötä. Tässä diplomityössä oli tarkoitus selvittää, voidaanko lämpösähköelementtejä hyödyntää 
kustannustehokkaasti kaasuturbiinivoimalaitoksen sähköntuotannossa. Lämpösähköelementtien 
avulla pystytään tuottamaan sähköä elementin yli vallitsevasta lämpötilaerosta. Tarkastelun 
kohteena oli kaasuturbiinin jälkeisten savukaasujen hyödynnettävissä oleva lämpöteho. 

Työssä tarkasteltiin kannattavuutta kahdella eri Kanadalaisen valmistajan TecTegin 
lämpösähköelementillä. Toinen elementeistä on tarkoitettu korkeiden lämpötilojen, jopa 600 °C 
sovelluksiin ja toinen matalamman, maksimissaan 360 °C lämpötilasovelluksiin. Tarkastelu tehtiin 
elementtien yhdistelmällä, sekä molemmille elementeille erikseen. Laskelmissa käytettiin 
hyödyksi Vuosaaren B-kombivoimalaitoksen kaasuturbiinin savukaasun arvoja. 
Lämpösähköelementtien tuottama teho, sekä niiden kustannukset laskettiin valmistajan sivuilla 
ilmoitetuilla arvoilla. Hyödynnettävyyttä tarkasteltiin myös tilanteissa, joissa 
lämpösähköelementtien hinta laskee, tai niiden hyötysuhde paranee. 

Saaduista tuloksista voidaan päätellä, että kyseisten tarkastelussa olleiden 
lämpösähköelementtien hyödyntäminen ei niiden nykyisellä hyötysuhteella ja hinnalla ole 
kannattavaa. Jos savukaasuista halutaan hyödyntää koko käytettävissä oleva lämpöenergia, 
vaadittavien lämpösähköelementtien kappalemäärä, sekä kustannukset nousivat kohtuuttoman 
korkeiksi ominaiskustannusten ollessa yli 18 euroa tuotettua wattia kohden ja 
investointikustannusten noustessa yli 200 miljoonaan euroon, tällöin elementtien tuottama teho 
on 11,53 megawattia. Tarkastelutilanteista nykyhetken parametreilla ominaiskustannuksiltaan 
edullisin hinta 9,62 euroa tuotettua wattia kohden saatiin matalamman lämpötilan sovellusten 
lämpösähköelementille lämpötilavälillä 300-100 °C. Tällöin laskettu takaisinmaksuaika 
investoinnille venyy 43 vuoteen, joka on kyseiselle investoinnille kestämättömän pitkä aika. 
Lämpösähköelementtien hinnan laskiessa, sekä hyötysuhteen parantuessa hyödynnettävyyden 
kannattavuus paranee. Hyötysuhteen parantaminen on kuitenkin mahdollista vain tiettyyn tasoon 
asti, tämän vuoksi kannattavuuden parantamiseksi tulisi ennemmin löytää edullisia ja tehokkaita 
lämpösähkömateriaaleja. 
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ABSTRACT 

Iida Päivömaa: Utilization of thermoelectric effect in production of electricity in gas turbine 

power station 
Master of Science Thesis 
Tampere University 

Master’s Degree Programme in Environmental and Energy Engineering  
May 2020 
 

 
Energy efficiency is growing its meaning world wide to help to prevent global warming. One 

way to make processes more energy efficient is to utilize waste heat energy. Utilization of waste 
heat energy from gas turbines exhaust gases by thermoelectric generators was studied in this 
Master of Science Thesis. Thermoelectric generator is a device that produce electricity from the 
temperature difference between its different sides. 

The cost-effectiveness was studied by using two different type of thermoelectric generators 
from the Canadian TecTeg. The other generator is manufactured for high temperature applica-
tions up to 600 °C and the other for lower temperature applications up to 360 °C. Calculations 
were made by using the combination on these two elements and for them both separately also. 
As a case-study example the parameters of exhaust gas were used from Vuosaari B-combined 
cycle power plant. The gained power and efficiency of thermoelectric generators were defined 
from the values manufacturer had provided. Cost-effectiveness was also studied in the cases 
where cost of the thermoelectric generators was cheaper and efficiency was higher. 

As a result, it became obvious that the utilization of the used thermoelectric generators is not 
cost-effective when considering the price and the efficiency of those. The price and the number 
of needed generators were unconscionable high, as the price per gained watt was over 18 Euros 
and the total investment of over 200 Million Euros when the gained power was 11,53 megawatts. 
From the studies that were made, the most cost-effective case when comparing the price per 
gained watts with existing parameters was lower temperature thermoelectric generator between 
300-100 °C. In this occasion the price per gained watt was relatively high 9,62 Euros and the 
payback time for investment 43 years. Thermoelectric generators can become more cost-effective 
if the price decreases or the efficiency improves. The efficiency can be improved only until certain 
value; this is why it would be meaningful to find cheaper effective materials for thermoelectric 
generators.  
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TWh Terawattitunti, energian yksikkö, wattitunnin kerrannainen



1 
 

1. JOHDANTO 

Sähkönkulutus – ja tarve kasvavat maailmalla vuosittain kehittyvien maiden elintason 

nousun, sekä väestönkavun kiihdyttäessä vauhtiaan. Vuonna 2017 maailman 

sähköntuotanto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,6 % sen ollessa hieman yli 25 000 

TWh, joka vastaa noin 2150 miljoonaa ekvivalenttia öljytonnia. (Enerdata, 2018). 

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) ennusteen mukaan sähkön primäärienergian 

kokonaistarve kasvaa nykyisellä väestön kehitysvauhdilla 60 % vuoteen 2040 mennessä 

(IEA, 2017). 

Suomessa sähkön kokonaistuotanto oli vuonna 2018 87,5 TWh, josta tuonnin osuus oli 

23 %. Suomi kuuluuu yhteispohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, jonka johdosta 

kotitaloussähkön hinta täällä on yksi euroopan halvimmista. (Tilastokeskus, 2019). 

Edullisen hintatason vuoksi Suomessa on viime aikoina suljettu vuosina 1970-1980 

rakennettuja pelkästään sähköntuotantoon kehitettyjä lauhdevoimalaitoksia 

kannattamattomina. (Energiateollisuus, 2018). 

Suljettujen lauhdevoimalaitosten tilalle on rakenteilla muun muassa ydinvoimaa, sekä 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvia tuotantolaitoksia. Ydinvoiman nettosähköteho 

tulee lisääntymään 1600 MW:a Olkiluoto 3:n valmistuttua (TVO, 2018). Uusiutuvista 

energialähteistä Suomessa on panostettu viimevuosina erityisesti tuulivoimaan, sen 

tuotantokapasiteetti on kasvunut vuosina 2010-2017 4508 MW:a, tuotannon kattaessa 

5,6 % Suomen sähköntarpeesta (Energiateollisuus, 2018). 

Uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannossa on usein ongelmana se, että tuotantoa 

ei pystytä säätelemään. Esimerkiksi tuulivoiman tuotanto on sääriippuvaista, sähköä 

tuotetaan silloin kun tuuliolosuhteet ovat siihen otolliset (Tuulivoimayhdistys, 2018). 

Ydinvoimalat taas toimivat peruskuormalaitoksina, niiden tuotanto pysyy likimain 

samana vuoden ympäri, eikä sitä pystytä kasvattamaan tai pienentämään kulutuksen 

mukaan. Ennen sähköntuotannon säätövoimalaitoksina toimineiden 

lauhdevoimalaitosten tilalla sähkön tuotantoa säännellään nykyisin 

yhteistuotantolaitoksilla (CHP). CHP-laitokset tuottavat lämpö, sekä sähköä ja näiden 

kahden keskinäistä tuottosuhdetta pystytään säätelemään niin, että kulutuksen nousuun 

tai laskuun pystytään reagoimaan nopeasti. (Energiateollisuus, 2018) 

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien sähköntuotantoteknologioiden lisäämisen ja 

kehittämisen rinnalla on hyvä tarkastella, miten olemassa olevien voimalaitosten 
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hyötysuhdetta voitaisiin parantaa kannattavammaksi. Kannattavilla voimalaitoksilla 

sähkön säätövoimaa voitaisiin tarvittaessa tuottaa itse, sen sijaan että se tuotaisiin 

ulkomailta. Maailmanlaajuisesti voitaisiin myös tarkastella onko kasvavaan 

sähköenergian tarpeeseen mahdollista vastata ainakin osittain sillä, että kehitetään 

nykyisiä toimintakuntoisia voimalaitoksia tuottamaan enemmän samalla määrällä 

polttoainetta. Eräs näistä tekniikoista voisi olla lämpösähköilmiöön perustuva, jossa 

lämpötilaeron avulla saadaan tuotettua sähköenergiaa. 

Lämpösähköilmiötä voidaan hyödyntää sähköenergiantuotantoon erityisillä 

termoelementeillä, joissa kahden eri johdinmateriaalien päiden välinen 

lämpötilagradientti synnyttää varaustenkuljettajien liikettä. Sähköenergiaa saadaan 

käytännössä tuotettua aina, kun on olemassa lämpötilaero, tuotannon mielekkyys ja 

kustannustehokkuus on tarkasteltava sovelluskohtaisesti. 

Termoelementeillä toteutettuja sähköntuotantojärjestelmiä on tutkittu varsinkin pienen 

mittakaavan sovelluksissa. Mielenkiintoisia tutkimuskohteita on esimerkiksi 

termoelementtien lisääminen kangasmateriaaleihin, jolloin ihmisten tuottama 

lämpöenergia saadaan vaatteiden kautta muunnettua sähköenergiaksi. Aiheeseen voi 

tutustua paremmin esimerkiksi julkaisussa Wearable thermoelectric generator for human 

clothing applications (Kim, ym., 2013). 

Suuremmassa mittakaavassa termoelementtien hyödyntämistä on tutkittu erityisesti 

prosessien hukkalämmön hyötykäytössä. Nimenomaan kaasuturbiinivoimalaitoksen 

hyötysuhdetta saadaan parannettua hyödyntämällä prosessista poistuvien 

savukaasujen loppulämpö mahdollisimman tehokkaasti. (Characterization of a Thermo-

electric Generator (TEG) System for Waste Heat Recovery, Oswaldo Hideo Ando Junior, 

Nelson H. Calderon and Samara Silva de Souza, 2018).  

Tämän diplomityön tarkoitus on selvittää onko lämpösähköilmiötä mahdollista käyttää 

voimalaitoksen tuotannossa kustannustehokkaasti termoelementtien avulla. Työssä 

pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Minkä tasoisia termoelementit ovat nykypäivänä laadultaan ja hinnaltaan?  

2. Millaisten voimalaitosprosessien yhteydessä termoelementtejä voidaan 

hyödyntää sähköntuotannon lisäämisessä? 

3. Kuinka kannattavaa termoelementtien hyödyntäminen on tutkitussa 

esimerkkikohteessa? 

4. Minkälaista prosessikytkentää tarkastelukohteessa voitaisiin käyttää? 
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Diplomityössä käydään läpi lämpösähköilmiön perusteita, sekä siihen pohjautuvien 

termoelementtien toimintaa, voimalaitosprosessia ja termoelementtien hyödyntämistä 

voimalaitosprosessissa, sekä näihin liittyviä laskentamenetelmiä ja 

kannattavuuslaskelmia. Kannattavuuslaskelmat tehdään esimerkkivoimalaitokseen, 

joka esitellään laajemmin. Laskelmat ja laskentamenetelmät on esitelty omassa 

kappaleessaan. Lopuksi käydään läpi työstä saadut tulokset ja niiden avulla tehdyt 

päätelmät.  
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2. LÄMPÖSÄHKÖILMIÖ 

Lämpösähköilmiön havaitsi ensimmäisenä virolainen Thomas Seebeck vuonna 1821 

huomatessaan, että kahden johdinmateriaalin välille syntyy termojännite kun niiden 

keskinäistä liitosta lämmitetään (Kuva 1). Tällaisen kahden eri metallin muodostaman 

termoparin synnyttämän jännitteen huomattiin olevan verrannollinen liitoksen 

lämpötilaeroon. Havaittu luonnonilmiö nimettiin löytäjänsä mukaisesti Seebeckin 

ilmiöksi. (Goldsmid, 2009). 

Kolmetoista vuotta Seebeckin tekemän havainnon jälkeen ranskalainen fyysikko Jean 

Peltier huomasi, että lämpösähköinen ilmiö toimii myös käänteisesti. Kun kahden 

johdinmateriaalin liitokseen syötetään sähkövirtaa, termopari joko tuottaa, tai absorboi 

lämpöä riippuen virran suunnasta (Kuva 1). Havainto nimettiin Peltierin ilmiöksi. 

(Goldsmid, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Lämpösähköilmiö voidaan todentaa kuvan mukaisella järjestelyllä 
(Goldsmid, 2009) 

Seebeckin ja Peltierin ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden havaitsi vuonna 1855 Willian 

Thomson. Hänen teoriansa osoittaa, että on olemassa kolmas lämpösähköinen ilmiö, 

jossa lämpöä joko syntyy, tai absorboituu aina, kun johdinmateriaaleihin syötetään 

sähkövirtaa ja liitoksen välillä vallitsee lämpötilaero. Ilmiö tunnetaan nimellä Thompsonin 

ilmiö. (Goldsmid, 2009). 

2.1 Seebeckin ilmiö 

Seebeckin ilmiön synnyttämiseksi tarvitaan kaksi homogeenista johdinmateriaalia A ja 

B, joiden varaustiheydet poikkeavat toisistaan. Kun johdinmateriaalit ovat suljetussa 

kierrossa eri lämpötiloissa 𝑇 ja 𝑇 + 𝛥𝑇, jossa jälkimmäinen termi kuvaa suurempaa 

lämpötilaa, tapahtuu varauksenkuljettajien diffuusiota. Dfifuusio syntyy, koska parin 

lämpimämmän puolen varaustenkuljettajien korkeampi lämpöenergia saa ne 
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aktiiviisemmiksi, jolloin varauksenkuljettajat liikkuvat johdinparin positiiviselta 

lämpimämmältä puolelta A kohti negatiivista kylmempää puolta B (Kuva 2). Tällöin piiriin 

syntyy termopari ja sähkömotorinen voima 𝛥𝑉𝐴𝐵, joka tunnetaan Seebeckin 

potentiaalina. (Pollock, 1985). 

 

Kuva 2. Seebeckin ilmiö  

Johdinmateriaalin yli syntyvän sähkömotorisen voiman (emf) 𝛥𝑉𝐴𝐵 suhdetta vallitsevaan 

lämpötilaeroon 𝛥𝑇 kuvataan Seebeckin kertoimella 𝑆𝐴𝐵 [V/K] (1). Kerroin ilmaisee kuinka 

suuren potentiaalieron johdinmateriaali pystyy enimmillään tuottamaan lämpötilaeron 

ollessa yhden Kelvin-asteen suuruinen. (Kasap, 1996). 

𝑆𝐴𝐵 =
𝑉𝐴𝐵

∆𝑇
      (1) 

Yllä esitetyssä kaavassa syntyvä jännite  𝛥𝑉𝐴𝐵 on kahden eri johdinmateriaalin 

vuorovaikutuksen tulos, jolloin saatu Seebeckin kerroin 𝑆𝐴𝐵 kuvaa todellisuudessa 

johdinmateriaalien kertoimien 𝑆𝐴 ja 𝑆𝐵 välistä erotusta. Kaikille johdinmateriaaleille 

voidaan määrittää niille ominainen kerroin eri lämpötiloissa. (Kasap, 1996). 

2.2 Peltierin ilmiö 

Peltierin ilmiö on palautuva prosesi, joka toimii päinvastaisesti Seebeckin ilmiöön 

verrattuna. Kun kahden toisistaan poikkeavan homogenisen johdinmateriaalin A ja B 

liitoksessa kulkee sähkövirta lämpöä joko vapautuu tai absorboituu (Kuva 3). Lämmön 

vapautumista tapahtuu silloin, kun sähkövirran suunta on liitoksen puolelta A puolelle B. 

Lämpöä  vapautuu, sillä johdinmateriaaleilla on erisuuret kontaktipotentiaalit 𝜑𝐴 ja 𝜑𝐵, 

joista , tällöin johdinmateriaalin johtavuuselektronit vapauttavat ylimääräistä energiaansa 

siirtyessään 𝜑𝐴 > 𝜑𝐵  johdinmateriaalilta toiselle. Vapautunut energia aistitaan lämpönä. 

Päinvastoin, kun sähkövirran suunta on liitoksen puolelta B puolelle A, 

johtavuuselektronit sitovat ympäriltään lisää energiaa päästäkseen 

kontaktipotentiaalieron ylitse, tämä havaitaan liitoskohdan jäähtymisenä.  (Pollock, 

1985). 
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Kuva 3. Peltierin ilmiö  

Peltier-ilmiötä kuvataan Peltierin kertoimella 𝛱𝐴𝐵 [V] (2), joka kuvaa kuinka paljon 

lämmön vapautumista tai absorboitumista tapahtuu yhden johtavuuselektronin siirtyessä 

johdinmateriaalien välillä. Kerroin määritellään johdinmateriaalien työfunktioiden 

erotuksen 𝑊𝐴 − 𝑊𝐵 suhteena elektronin sähkövaraukseen 𝑒. (Kasap, 1996). 

Π𝐴𝐵 =
1

𝑒
(𝑊𝐴 − 𝑊𝐵)      (2) 

Jos Peltier kertoimen etumerkki on positiivinen tapahtuu johdinmateriaalien 

liitoskohdassa lämpenemistä, jos taas etumerkki on negatiivinen liitoskohdassa tapahtuu 

lämmön absorboitumista. 

2.3 Thompsonin ilmiö 

Thompsonin ilmiö kuvaa Seebeckin potentiaalin, sekä Peltier-ilmiön lämmön keskinäistä 

yhteyttä. William Thompson havaitsi, että kun sähkövirta kulkee johtimen läpi jossa on 

läpötilagradientti, lämpöä vapautuu, tai absorboituu poikkeuksetta. Kun tarkastellaan 

johdinmateriaalia, jota lämmitetään sen puolivälistä lämpötilaan T2, syntyy materiaalin eri 

puolille P1 ja P2 lämpötilagradientti suhteessa lämmitettyyn osaan T1<T2 (Kuva 4a). 

(Pollock, 1985). 

 

Kuva 4. Thompsonin ilmiö, muokattu lähteestä (Pollock, 1985) 
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Jos johtimessa kiertää sähkövirta, lämpötila johtimen päissä muuttuu toisitaan 

poikkeaviksi 𝑇1 − 𝛥𝑇 ja 𝑇1 + 𝛥𝑇. Muutos johtuu varauksenkuljettajien liikkeestä, 

elektronien ohittaessa johtimen puolen P1 ja liikkuessaan lämpötilagradientin vastaisesti 

siirtyvät ne pienemmästä potentiaalista suurempaa, jolloin niihin absorboituu energiaa ja 

johdin jäähtyy. Päinvastoin, kun elektronit kulkevat samanasuuntaisesti 

lämpötilagradientin kanssa ja ohittavat puolen P2, siirtyvät ne suuremmasta 

potentiaalista pienempään, jolloin energiaa vapautuu ja johdin lämpenee (kuva4b). 

(Pollock, 1985).  

Johtimessa tapahtuva lämpömäärän muutos suhteessa lämpötilagradienttiin on 

palautuva ilmiö, joka tunnetaan Thompsonin lämpönä. Johtimen nettolämpöteho 𝑄 

tilavuuden-, ja ajanyksikköä kohden voidaan määritellä alla olevalla lausekkeella (3).  

𝑄 = 𝑗2𝜌 − µ𝑗∇𝑇     (3) 

Yllä olevassa kaavassa 𝑗 on virran tiheys, 𝜌 on johtimen resistiivisyys, µ on Thompson-

kerroin ja ∇𝑇 on johtimen lämpötilagradientti. 

2.4 Kelvinin relaatiot 

Sen lisäksi, että William Thompson havaitsi Seebeckin ja Peltierin ilmiöiden yhteyden, 

hän myös kehitti Kelvinin relaatioiksi kutsutut lausekkeet (4 ja 5). Lausekkeet kuvaavat 

Seebeckin kertoimen 𝑆, Peltierin kertoimen 𝛱, ja Thompsonin kertoimen µ välisiä 

riippuvaisuuksia. Ensimmäinen lauseke (4) kuvaa Thompsonin kertoimen ja Seebeckin 

kertoimen välistä riippuvuutta. (Pollock, 1985).  

µ = T
𝑑𝑆

𝑑𝑇
      (4) 

Toinen lauseke (5) kuvaa Peltierin kertoimen ja Seebeckin kertoimen välistä rippuvutta.  

Π = TS      (5) 

Kelvinin relaatioita voidaan käyttää apuna määritettäessä lämpösähköisten materiaalien 

ominaisuuksia. Relaatioiden avulla saadaan laskettua määritettävä arvo, kun yksi 

arvoista on saatu mitattua.  
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3. TERMOELEMENTIT JA SOVELLUKSET 
SÄHKÖNTUOTANNOSSA 

Termoelementit ovat laitteita, joilla hyödynnetään lämpösähköilmiötä erilaisissa 

sovelluksissa. Yleiset käytössä olevat temoelementit ovat joko 

lämpösähkögeneraattoreita (TEG), tai Peltier-elementtejä (TEC). 

Lämpösähkögeneraattorien  tominta perustuu Seebeckin ilmiöön ja niiden avulla 

lämpötilaerosta voidaan tuottaa sähköenergiaa, Peltier-elementit taas perustuu Peltier-

ilmiöön ja niitä käytetään lähinnä jäähdytyksen sovelluksissa. (Kasap, 1996). Tässä 

diplomityössä keskitytään lämpösähkögeneraattoreiden hyödyntämiseen 

voimalaitoksessa. 

3.1 Lämpösähkögeneraattori 

Lämpösähkögeneraattorit koostuvat useista metalliliuskoilla sähköisesti sarjaan 

kytketyistä yksittäisistä termopareista. Yksittäinen termopari muodostuu n- ja p-tyypin 

puolijohteista, joilla on korkea Seebeckin kerroin. Termoparit sijoitetaan sähköä 

johtamattomien keraamisten levyjen väliin, jotka toimivat eristekerroksena, estäen 

generaattorin oikosulut, sekä tehden rakenteesta jäykän ja tasaisen (Kuva 5). 

Käytettyjen termoparien lukumäärä ja materiaalivalinta riippuu siitä, minkä suuruisen 

sähkövirran ja jännitteen termoelementin halutaan tuottavan. Termoelementit 

suunnitellaan rakenteeltaan kestämään suuria energiatiheyksiä. (Applied Thermoelectric 

Solutions LLC, 2020).  

 

Kuva 5. Lämpösähkögeneraattorin rakenne (Applied Thermoelectric Solutions 
LLC, 2020) 

Termoparissa käytetyt n-tyypin negatiiviset puolijohteet ovat metalliseoksia, joissa on 

elektroniylimäärän vuoksi vapaita varauksenkuljettajia. P-tyypin positiivisissa 

puolijohteissa taas on elektronivajaus, luoden metalliseokseen elektroniaukkoja. Kun 



9 
 

lämpösähkögeneraattorin toista puolta lämmitetään syntyy sen eri puolille lämpötilaero, 

joka saa lämmitetyn puolen varauksenkuljettajat liikkumaan nopeammin suhteessa 

kylmempään puoleen, synnyttäen näin varaustenkuljettajien liikettä kohti kylmempää 

puolta. Varaustenkuljettajat pakkautuvat kylmemmälle puolelle synnyttäen jännitteen 

(Kuva 6). (Kasap, 1996). 

 

Kuva 6. Termoparin varaustenkujettajat (Applied Thermoelectric Solutions LLC, 
2020) 

Rakenteellisesti lämpösähkögeneraattorit ja Peltier-elementit vastaavat toisiaan, 

eroavaisuuksia tulee sovellustarkoitusten mukaan  muun muassa niiden keraamisten 

levyjen, sekä elementtien johdotusten paksuuksissa. 12 voltin jäähdytyssovelluksessa 

elementin rakennevaatimukset ovat erilaiset kuin 12 voltin jännitteen tuotossa. 

Lähtökohtaisesti kuitenkin lämpösähköelementtiä pystytään käyttämään myös 

jäähdytyssovelluksissa, ja päinvastoin Peltier-elementillä voidaan tuottaa sähköä 

lämpötilaerosta. (Tegmart, 2018). 

Lämpösähkögeneraattoreiden etuja sähköenegian tuottajina voidaan pitää niiden 

saasteettomuutta (pois lukien valmistuksessa syntyneet päästöt), monipuolisuutta, sekä 

luotettavuutta. Generaattoreita voidaan modifioifa useisiin eri käyttötarkoituksiin, eivätkä 

ne ole riippuvaisia tietystä enegialähteestä. Suhteellisen yksinkertaisen rakenteen 

vuoksi lämpösähkögeneraattoreiden käyttöikä on useita kymmeniä vuosia. 

Energianmuunnos lämmöstä sähköön tapahtuu suoraa, eikä väliin tarvita mekaanisia 

kuluvia tai melua tuottavia komponentteja, tällöin säästytään myös mahdollisilta 

huoltokustannuksilta. Lämpösähkögeneraattoreiden yleistymistä sähköenergian 

tuotannossa jarruttaa niiden huono hyötysuhde verrattuna muihin käytössä oleviin 

tekniikoihin, käytettyjen materiaalien ja tuotantovaiheiden kallis hinta, sekä materiaalien 

harvinaisuus ja toisinaan myös toksisuus. (Applied Thermoelectric Solutions LLC, 2020). 

3.2 Materiaalit 

Termoelementeissä käytetyt termoparit jaotellaan eri tyyppeihin niiden materiaalien ja 

ominaisuuksien mukaisesti. Eri tyyppien termopareilla on erilaiset lämmön-, tärinän- ja 
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kemikaalienkestävyydet ja oikea tyyppi valitaan käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Termoparien materiaalit voidaan jaotella perusmetallitermopareihin, joita ovat J-, K-, T- 

ja E- tyyppi, haastavampii olosuhteisiin tarkoitettuihin jalometallitermopareihin, joita ovat 

R-, S- ja B-tyyppi, sekä nykyaikaisiin seoksiin kuten vismuttitelluridi Bi2Te3, pii-

germanium SiGe ja lyijyn ja telluurin yhdistelmä PbTe. Jälkimmäisenä mainittuja 

nykyaikaisia seoksia käytetään yleisesti lämpösähkögeneraattoreiden materiaaleina.  

(REOTEMP Instrument Corporation, 2011). 

Perus- ja jalotermoparien tyypin kirjain ilmaisee sen, mitä materiaaleja niissä on käytetty. 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on listattu edellä mainituissa termoparityypeissä 

käytetyt materiaalit, sekä niiden toimintalämpötilat. Nykyaikaisissa termopareissa 

käytetyt johdinmateriaalit käyvät yleensä ilmi niiden nimistä. (REOTEMP Instrument 

Corporation, 2011). 

Taulukko 1. Termoparityyppien materiaalit ja toimintalämpötilat 

Tyyppi Materiaalit Toimintalämpötila (°C) 

E Nikkeli-Kromi -270-870 
J Teräs -210-760 
T Kupari -270-370 
K Nikkeli-Kromi -270-1260 
S Platina-10% Rhodium -50-1480 
R Platina-13% Rhodium -50-1480 
B Platina-30% Rhodium   0-1700 

 

Nykyisistä kaupallisista lämpösähkömateriaaleista vismuttitelluridi Bi2Te3 on kaikkein 

yleisimmin käytetty. Vismuttitelluriidilla on nykyaikaisista lämpösähkömateriaaleista 

parhaat ominaisuudet lämpöenergian muutamiseen sähköenergiaksi 

kustannustehokkaasti. Materiaali on kaikista lämpösähkömateriaaleista eniten käytetty 

sovelluksissa, joissa lämpötilataso pysyttelee 200-400 K:n välillä. Metallinen alkuaine 

vismutti muistuttaa ulkoisesti tinaa ja omaa yksinään metalleille tyypillisen 

käyttäytymisen. Kun vismutti seostetaan telluridin kanssa syntyy tehokas 

lämpösähkömateriaaliksi hyvin soveltuva puolijohde. Viimevuosien ajan useat 

kehitystutkimukset lämpösähkömateriaalien alalla ovat nojanneet vismuttitelluridin 

rakenteen kehittämiseen ja pääasiallinen lämpösähkögeneraattoreiden hyötysuhteen 

parantamiseen liittyvä tutkimystyö koskee vismuttitelluridin nanorakenteen 

muokaamista. (Hayati Mamura, 2017). 

3.3 Ominaisuudet 

Käytettyjen lämpösähkömateriaalien sähkön- ja lämmönjohtavuus vaikuttavat oleellisesti 

termoelementtien toimintaan. Näiden kahden ominaisuuden suhdetta ja samalla 
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lämpösähkömateriaalien hyvyyttä kuvataan lämpötilariippuvalla laatuluvulla 𝑍𝑇 (6). 

Dimensioton laatuluku riippuu Seebeckin kertoimesta 𝑆, sähkönjohtavuudesta 𝜎, 

lämmönjohtavuudesta 𝜆, sekä johdinmateriaalien kuuman ja kylmän pään välisestä 

absoluuttisesta keskiarvolämpötilasta 𝑇𝑎𝑣𝑒. (Kasap, 1996). 

𝑍𝑇 =
𝑆2𝜎𝑇𝑎𝑣𝑒

𝜆
      (6) 

Laatuluvusta (6) voidaan havaita, että lämpösähkömateriaali on hyvä jos sillä on hyvä 

sähkönjohtavuus, suuri Seebeckin kerroin, sekä pieni lämmönjohtavuus. Hyvä 

sähkönjohtavuus vähentää materiaalien resistanssihäviöitä ja pieni lämmönjohtavuus 

estää termoparin kuumemman pään lämpöä siirtymästä kohti kylmempää päätä, jolloin 

termoparin eri puolien lämpötilaero säilyy mahdollisimman suurena.  

Laatuluvun avulla voidaan edelleen määrittää termoelementin maksimihyötysuhde ɳ𝑇𝐸𝐺 

(7). Alla esitetyssä maksimihyötysuhteen kaavassa ɳ𝐶 on Carnot-hyötysuhde, 𝑇𝐶 ja 𝑇𝐻 

ovat termoparin kylmän ja kuuman päiden lämpötilat. (Kasap, 1996). 

ɳ𝑇𝐸𝐺 =
√1+𝑍𝑇−1

√1+𝑍𝑇+𝑇𝑐/𝑇ℎ
ɳ𝑐       (7) 

Seebeckin kerroin vaikuttaa oleellisesti lämpösähkömateriaalien ominaisuuksiin ja niiden 

tuotantokykyyn. Metallien Seebeckin kertoimen määrittämiseksi on olemassa erilaisia 

korrelaatioita, jotka huomioivat materiaalien ominaisuuksia atomitasolla. Kertoimen 

määrittämiseksi voidaan myös rakentaa erityisiä mittauslaitteistoja. Alapuolella on 

taulukoitu (Taulukko 2) muutamien puhtaiden metallien Seebeckin kertoimen arvoja 

(µVK-1) lämpötilassa 0 K, sekä 300 K (27°C) (2). (Kasap, 1996). 

Taulukko 2. Seebeckin kerroin eri metalleille lämpötiloissa 0°C ja 27°C 

Metalli S (0°) S (27°) 

Hopea 1,38 1,151 

Kulta 1,79 1,94 

Kupari 1,7 1,84 

Litium 14   

Molybdeeni 4,71 5,57 

 

Termoparin tuottaman sähkömotorisen voiman (emf) suuruuteen vaikuttaa molempien 

termoparissa käytettyjen puolijohdemateriaalien ominaisuudet. Sähkömotorinen voima 

Vemf tai VA-B määritellään alla olevalla kaavalla (8), jossa S on Seebeckin kerroin eri 

materiaaleille A ja B, 𝑇0 on termoparin toisen pään referenssilämpötila ja T on termoparin 

toisen pään mitattu lämpötila: 

𝑉𝐴−𝐵 = ∫ (𝑆𝐴 − 𝑆𝐵)𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
     (8) 
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 Koska käytettävissä olevia puolijohdemateriaaleja on suuri määrä, on käytännöllisyyden 

vuoksi eri johdinmateriaalien emf-arvot taulukoitu käyttäen aina toisena parina 

referenssimetalli platinumia. Taulukoiduissa arvoissa termoparin toinen pää on pidetty 

referenssilämpötilassa 273,16 Kelvinastetta (0°C). Alapuolen kuvaaja (Kuva 7) esittää 

eri tyyppien termoparien tuottaman elektromotorisen voiman suhteessa päiden väliseen 

lämpötilaeroon. Kuvaajasta voidaan havaita, että termoparien tuottamat voimat ovat 

tyypillisesti muutaman mikrovoltin kymmenyksen luokkaa lämpötila-astetta kohden. 

(Kasap, 1996). 

 

Kuva 7. Elektromotorinen voima lämpötilan suhteen eri termopareilla 

Termoelementtien tuottamaan sähköenrgian määrää vaikuttaa erityisesti kaksi tekijää: 

elementtiin siirretyn lämpövuon suuruus, sekä lämpimän ja kylmän pään lämpötilaerot. 

Mitä suuremman lämpövuon ja lämpötilaeron päiden välillä pystytään synnyttämään, sitä 

enemmän elementillä vuodaan tuottaa sähköenergiaa. Termoelementin tuottamaan 

nettosähköenergiateho voidaan laskea alla esitetyllä kaavalla (9): 

𝑃𝑡𝑒𝑔 =  𝑆𝐴𝐵(𝑇𝐻 − 𝑇𝑐)𝐼 − 𝐼2𝑅𝑡𝑒𝑔     (9) 

Kaavassa 𝑃𝑡𝑒𝑔 on nettoteho [W], 𝑆𝐴𝐵 Seebeckin kerroin [V/K], 𝑇𝐻 lämpimämmän pään 

lämpötila [K], 𝑇𝐶 viileämmän pään lämpötila [K],  𝐼 termoparin synnyttämä jännite [V] ja 

𝑅𝑡𝑒𝑔 termoelementin kokonaisresistanssi [Ω]. (K.T. Zorbas, 2007). 
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3.4 Sovellukset 

Lämpösähköilmiöön perustuvia sovelluksia on nykypäivänä saatavilla laajasti eri 

toimialojen, kuten teollisuuden, lentoliikenteen, lääketieteen, armeijan ja yksityisen 

sektorin käyttöön. Yleisiä arkisia sovelluksia ovat muun muassa lämpötilamittarit ja 

pienet kylmälaitteet esimerkiksi veneissä. Yksityiskohtaisimmilla aloilla termoelementtejä 

hyödynnetään muun muassa yönäkölaitteissa, ympäristön analysointikomponenteissa, 

sekä avaruussatelliiteissa. Suuri osa kuluttajille saatavilla olevista kaupallisista 

sovelluksista on jäähdytyspuolen Peltier-elementtejä, sillä lämpösähköelementit ovat 

vielä liian kalliita massatuotantoon, kun huomioidaan niiden kustannukset suhteessa 

tuottoon. 

Lämpösähköelementtejä käytetään yleisesti sellaisilla tieteenaloilla ja sovelluksissa, 

jossa komponenttien kestävyys ja luotettavuus ovat tärkeämpiä kuin niiden hinta. 

Tällaisten sovelluksien tyypillisinä piirteinä ovat usein haastavat ympäristöolosuhteet, 

kuten hyvin korkea tai matala lämpötila, voimakas tärinä, tai pitkä etäisyys, jolloin 

komponentteja on hankala, tai mahdoton korjata ja huoltaa. Avaruusteollisuudessa 

lämpösähköelementtejä on jo käytetty pitkään juuri edellä mainittujen tekijöiden vuoksi. 

Esimerkiksi satelliiteissä sähköenergiaa tuotetaan ydinvoimateknologialla yhdistettynä 

lämpösähköelementteihin silloin, kun auringon energian käyttäminen ei ole mahdollista. 

Avaruusteollisuus on yksi merkittävimmistä lämpösähköelementtien hyödyntäjistä. 

(Champier, 2016). 

Nykypäivän lämpösähköelementtien sovelluksia on tutkittu erityisesti hukkalämmön 

talteenottoon. Hukkalämmön lähteenä voidaan käyttää esimerkiksi geotermistä 

energiaa, tuotantolaitoksen savukaasuja tai voimalaitosten lauhdelämpöä. Pienempiä 

tutkimuskohteita on lämpösähköelementtien adaptoiminen kangasmateriaaleihin ja 

niistä edelleen vaatteisiin, jolloin saataisiin valjastettua ihmisten hukkalämpö niin 

kutsuttuihin älyvaatteisiin. Hukkalämmön sovellusten lisäksi lämpösähköelementeillä on 

mahdollisuus tuottaa sähköä esimerkiksi suoraan auringon lämmön vaikutuksesta. 

Edellä mainittujen alojen lisäksi erityisesti autoteollisuus on panostanut 

lämpösähköelementtien tutkimukseen pakokaasujen hukkalämmönenergian 

talteenotossa. (Champier, 2016).  

3.5 Nykytilanne ja kehitysmahdollisuudet 

Termoelementtien kehitystyö keskittyy pitkälti kappaleessa 3.3 esitetyn laatuluvun 

parantamiseen, sekä korvaavien materiaalien löytämiseen nykyisten harvinaisten ja 

toksisten materiaalien korvaajiksi. Laatulukua saadaan kasvatettua kasvattamalla 
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Seebeckin kerrointa tai sähkönjohtavuutta, tai pienentämällä lämmönjohtavuutta. Nämä 

kolme suuretta ovat riippuvaisia varaustenkuljettajien tiheydestä alla olevan kuvaaja 

(Kuva 8) mukaisesti, eikä niihin juurikaan pystytä vaikuttamaan yksittäin, tämä tuottaa 

haasteita sopivien lämpösähkömateriaalien löytämiseen ja kehittämiseen. (Terasaki, 

2011). 

 

Kuva 8. Laatuluvun ja siihen vaikuttavien suureiden riippuvuus 
varaustenkuljettajien tiheydestä (Terasaki, 2011) 

Yllä olevassa kuvaajassa esitetyt suureet: S on Seebeckin kerroin, σ sähkönjohtavuus 

ja к lämmöjohtavuus. Kuvaajasta voidaan tulkita, että Seebeckin kertoimen kasvaessa 

sähkön- ja lämmönjohtavuus pienenevät, kuten myös sähkönjohtavuuden kasvaessa 

suurenee myös lämmönjohtavuus. Suurin laatuluvun arvo kyseisessä tilanteessa 

saavutetaan varaustenkuljettajien tiheyden ollessa n. 10 195cm-3. (Terasaki, 2011).  

Laatuluvun kasvattamiseksi kiivaimpana tutkimus- ja kehityskohteena ovat 

pienidimensioiset nanomateriaalit. Nanoteknologian avulla lämpösähkömateriaalien 

rakenteista saadaan muokattua ohuita rakenteita. Rakenteiden ohentamisella 

pienennetään materiaalien lämmönjohtavuutta ilman, että niiden sähkönjohtavuus 

pienenee samassa suhteessa. Lämpösähkömateriaalien nykyinen teoreettinen 

laatuluvun maksimiarvo on noin 4, kun yhdistetään suuren sähkönjohtavuuden omaavan 

kiteisen materiaalin, sekä huonosti lämpöä johtavan lasimaisen aineen ominaisuudet.  

Tällä hetkellä lämpösähkömateriaaleista yleisimmin käytetyn vismuttitelluriidin laatuluku 

on noin 1, kun nanotekniikan avulla ennustetaan saavutettavan laatuluvun arvoksi jopa 

10. (Korpela, 2018). Vuodesta 2000 eteenpäin laatuluku on saatu kasvatettua arvon 3 

yli ohutkalvomateriaaleilla, tällaiset arvot saadaan kuitenkin vielä vasta tarkoisa 

laboratoriotesteissä ja laskennallisissa malleissa. Vaikka laatuluku saadaankin 

kokeellisesti kasvatettua korkeisiin arvoihin, on kustannustehokkuuden ja 
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massatuotannon edellytyksinä myös löytää edullisia ja helposti muokattavia 

materiaaleja. (A. Lambrecht, 2004).  

Nykyisten lämpösähköelementtien hyötysuhde on noin 5-15 % luokkaa, pääsääntöisesti 

noin 10 % lämmöstä voidaan muuttaa sähköksi elementin avulla. Alla olevassa 

kuvaajassa (Kuva 9) on esitetty lämpösähköelementtien hyötysuhteita eri lämpötilojen ja 

laatulukujen funktiona. (A. Lambrecht, 2004). 

 

Kuva 9. Lämpösähköelementtien hyötysuhde lämpötilan suhteen eri ZT-arvoille 
(A. Lambrecht, 2004) 

Kuvaajassa esitetty lämpötila on kuumemman pään lämpötila, ja hyötysuhde esitetty kun 

kylmemmän pään lämpötila on 300 Kelvinastetta. Teoreettisen hyötysuhteen ylärajana 

toimii Carnot-hyötysuhde, joka on esitetty kuvaajassa ylimpänä ja saavuttaa 

hyötysuheen 70 %. (A. Lambrecht, 2004). 

Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa (Taulukko 3) on esitetty erään 

termoelementtivalmistajan todellisten lämpösähköelementtien sähkötehon tuotanto, kun 

elementin kuumempi pää on lämpötilassa 230 °C ja kylmempi pää 30°C asteessa. 

Valmistajan ilmoittamien syötetyn lämpötehon ja tuotetun sähkötehon avulla on laskettu 

elementin enegianmuunnoksen hyötysuhde.  
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Taulukko 3. Eräiden TEG-elementtien ominaisuuksia, muokattu lähteestä (Merit 
technology group, 2009) 

Tyyppi 

Kuormallinen 
jännite 

(V) 

Kuormallinen 
virta 
(A) 

Kuormallinen 
teho 
(W) 

Lämpövirran 
teho 
(W) 

Muuntohyöty- 
suhde 

(ɳ) 

TEG1-12630-2.6 4,3 0,60 2,6 60 4,33 

TEG1-12635-2.8 4,3 0,66 2,8 64 4,38 

TEG1-12640-2.6 4,3 0,60 2,6 60 4,33 

TEG1-12640-5.9 4,2 1,40 5,9 140 4,21 

TEG1-12656-11 4,2 2,50 10,5 240 4,38 

TEG1-12656-15 4,2 3,50 14,7 350 4,20 

TEG1-12740-2.1 3,0 0,70 2,1 80 2,63 

TEG1-12740-1.7 3,2 0,53 1,7 55 3,09 

TEG1-28760-1.7 6,1 0,28 1,7 55 3,09 

TEG1-25862-7.2 12,0 0,60 7,2 180 4,00 

TEG1-12640-2.1 3,5 0,60 2,1 53 3,96 

 

Jos lämpösähkömateriaalien laatuluku ja sitä mukaan niiden kustannustehokkuus 

saadaan nostettua edellä mainituin keinon massatuotannon tasolle, tulee niiden 

markkinaosuudesta erittäin merkittävä. Jäähdytyssovelluksissa termoelementtejä 

pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi nykyisten kylmäkoneiden kompressoreiden 

tilalla, jolloin myös kylmäaineiden tarve pienenisi. Lämpösähköelementtejä taas voitaisiin 

käyttää esimerkiksi kuluttajien pienelektroniikkalaitteiden lataamiseen auringon lämmön 

tai ihmisten tuottaman hukkalämmön avulla. Tällaisiin kehitysnäkymiin on kuitenkin vielä 

paljon matkaa. (Korpela, 2018).  
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4. SOVELLUSKOHTEET 
KAASUTURBIINIVOIMALAITOKSISSA 

Maailmanlaajuisten kaasuturbiinimarkkinoiden ennustetaan nousevan vuosittain. 

Suurimmat syyt markkinoiden kasvuun ovat sähköenergian kulutuksen kasvu, 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, sekä tehokkaan ja helppokäyttöisen 

energiatuotantomuodon tarpeen kasvu. Kasvavia markkina-alueita ovat erityisesti Lähi-

itä, Afrikka, Latinalainen Amerikka, sekä Tyynenmeren puoleinen Aasia, joissa maiden 

kehitys, sekä elintason nousu ovat nopeaa. (Bharat Book Bureau, 2017). 

Kasuturbiinivoimalaitosten yleistymistä maailmalla vauhdittaa ilmastonmuutoksen 

torjunnan vuoksi asetetut päästörajoitteet, sekä –tavoitteet. Esimerkiksi Saksassa 

vanhoja kivihiilivomalaitoksia on korvattu moderneilla kaasukombivoimalaitoksillla, 

joissa kaasuturbiinivoimalaitos on yhdistetty hyörykattilalaitokseen. (ENERCOM, 2020). 

Myös kasvavat kielteiset mielipiteet ydinvoimaa ja sen turvallisuutta kohtaan avaavat 

markkinoita kaasuturbiinilaitossovelluksille, kun etsitään suljettaville voimalaitoksille 

tehokkaita ja ympäristöystävällisiä korvaajia. (World Nuclear Association, 2019). 

Suomessa kaasuturbiinivoimalaitoksi käytetään lähinnä muiden 

energiantuotantolaitosten varavoima-, sekä saatövoimalaitoksina vastaamaan häiriö-, 

sekä huippukuormatilanteiden tarpeeseen. Esimerkiksi Olkiluodon ydivoimaloiden 

yhteyteen on rakennettu erillinen kaasuturbiinilaitos, josta voidaan poikkeustilanteissa 

syötttää sähköä turvajärjestelmille. Laitokset ovat hyviä juuri näihin tarkoituksiin, sillä 

niiden investointikustannukset ovat matalat, käynnistäminen nopeaa ja käyttö 

luotettavaa, lisäksi laitoksia voidaan koota moduuleista nopeallakin aikataululla ja niiden 

vaatima tila ympäristöstä on suhteellisen pieni. Peruskuormalaitoksena 

kaasuturbiinivoimalaitos on käyttökustannuksiltaan muihin energiantuotantomuotoihin 

verrattuna kallis, eikä niitä sen vuoksi Suomessa käytetä tähän tarkoitukseen. 

Kaasuturbiinivoimalaitoksien tuotantokoot vaihtelevat muutaman kymmenen kilowatin 

laitoksista useiden satojen megawattien laitoksiin. Laitoksia voidaan modifioida useisiin 

eri käyttötarkoituksiin sekä sähkön-, että lämmötuotantoon erilaisilla 

prosessikytkennöillä. 

4.1 Kaasuturbiinivoimalaitoksen toimintaperiaate 

Kaasuturbiinin pääkomponentit ovat kompressori, polttokammio, sekä turbiini (Kuva 10). 

Kaasuturbiiniprosessissa kompressori (Kuva 10 nro 1) imee itseensä ilmaa, jonka se 
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paineistaa ja syöttää edelleen polttokammioon (Kuva 10 nro 2). Polttokammiossa ilma 

sekoittuu polttoaineeseen, jota suihkutetaan polttokammiossa sijaitsevien suuttimien 

kautta tasaisena virtana. Ilman ja polttoaineen seos syttyy palamaan polttokammiossa 

paineen vaikutuksesta. Palavasta ilman ja polttoaineen seoksesta syntyvät kuumat 

palokaasut ohjataan turbiiniin (Kuva 10 nro 3), jossa ne kulkiessaan turbiinisiivistön läpi 

paisuvat ja saavat turbiinin juoksusiivet liikkeeseen, tämän liikkeen avulla turbiini 

pyörittää generaattoria (Kuva 10 nro 5), joka tuottaa sähköä. Turbiinista poistuvista 

kuumista savukaasuista siirretään lämpöä kompressorin palamisilmaan lämmönsiirtimen 

(Kuva 10 nro 4) avulla ennen kuin ne johdetaa pois prosessista, näin saadaan 

parannettua prosessin hyötysuhdetta. (Wärtsilä, 2020). 

 

Kuva 10. Lämmönsiirtimellä varustetun kaasuturbiinin prosessikaavio  

Kaasuturbiinin teoreettinen kiertoprosessi perustuu Brayton-prosessiin, joka on kuvattu 

pV- ja TS-tasoissa seuraavalla sivulla (Kuva 11). Kuvassa p=paine, V=tilavuus, 

T=lämpötila ja S=entropia. Prosessin ensimmäinen vaihe on isentrooppinen puristus, 

joka tapahtuu kaasuturbiinivoimalaitoksen kompressorissa. Kompressori puristaa sisään 

imetyn ilman pienempään tilavuuteen, jolloin sen paine ja lämpötila kasvavat (Kuva 11 

väli 1-2). Toinen vaihe on isobaarinen lämmöntuonti, jolloin polttokammioon suihkutettu 

polttoaineen ja ilman seos syttyy palamaan. Tällöin lämpötila polttokammiossa kasvaa 

ja seos laajenee hieman vakiopaineessa (Kuva 11 väli 2-3). Polttokammion jälkeen 

turbiinissa tapahtuu isentrooppinen paisunta, kun poltosta syntyneet kaasut laajenevat 

ja niiden lämpötila laskee, samalla paine alenee (Kuva 11 väli 3-4). Viimeisenä 

isobaarisessa lämmönpoistossa turbiinin läpi kulkeneet savukaasut poistetaan 

systeemistä (Kuva 11 väli 4-1), tämän jälkeen prosessi alkaa alusta. (Pimiä, 2008). 

Todellisessa kaasuturbiiniprosessissa tulee oleelliseksi tekijäksi prosessin eri 
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hyötysuhteet ja häviöt, jolloin prosessikuvaaja poikkeaa ideaalista Bryton-prosessista 

pV- ja TS-tasoissa. 

 

Kuva 11. Brayton-prosessi pV-, sekä TS-tasossa 

Todellisuudessa kaasuturbiiniprosessi on teoreettista Brayton-prosessia 

monimutkaisempi ja siitä on olemassa useita eri variaatioita. Maakaasuprosessin 

hyötysuhdetta voidaan parantaa esimerkiksi vesihöyryinjektiolla, tai lisäämällä 

prosessiin lämmönsiirtimiä, joiden avulla prosessista poistuvista savukaasuista 

siirretään lämpöä kompressorin jälkeiseen polttokammioon menevään ilmaan. 

Savukaasut voidaan myös ohjata kaasuturbiinivoimalaitoksen yhteydessä olevan 

hyörykattilavoimalaitoksen jätelämpökattilaan, jolloin on kysessä kombivoimalaitos. 

(Pimiä, 2008). Kaasuturbiiniprosessin turbiinin 𝑃𝑡 häviötön teho saadaan laskettua alla 

olevalla kaavalla (10). 

𝑃𝑡 =  �̇�𝑡∆𝐻𝑚𝑡       (10) 

Vastaavasti prosessin kompressorin häviötön teho 𝑃𝑘 saadaan laskettua alla olevalla 

kaavalla (11). Turbiinin ja kompressorin tehojen kaavoissa �̇�=kaasun moolivirta ja 

𝐻𝑚=molaarinen entalpia. 

     𝑃𝑘 =  �̇�𝑘∆𝐻𝑚𝑘     (11) 

Tyypillisen kaasuturbiiniprosessin hyötysuhde on noin 25-30 %, erikoissovelluksissa 

maksimissaan jopa 40 %. Suuri hukkalämpö syntyy prosessista poistettavien 

savukaasujen kautta, joiden lämpötila on tyypillisesti hieman 600 °C:een molemmin 

puolin. Jos kaasuturbiini on osana kombivoimalaitosta, voidaan savukaasuja hyödyntää 

vielä jätelämpökattilassa esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon, tällöin kaasuturbiinin 

hyötysuhde voi nousta 55-60 prosenttiin ja prosessien yhteishyötysuhde jopa yli 90 

prosenttiin. (Wärtsilä, 2020).  
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Kaasuturbiiniprosessissa kaksi merkittävää tekijää ovat kompressorin painesuhde, sekä 

turbiiniin menevien palokaasujen lämpötila. Tyypillisen kaupallisen 

kaasuturbiinilaitoksen kompressorin painesuhde on 18:1, joka kuvaa kompressorin 

imupuolen ja painepuolen välisen ilman paineiden suhdetta. Painesuhteen avulla 

optimoidaan polttoainetehon hyötysuhdetta ja se riippuu kaasuturbiinilaitoksen 

suunnittelulähtökohdista. Turbiiniin menevä palokaasujen lämpötila vaikuttaa suoraan 

prosessin hyötysuhteeseen, mitä kuumempana palokaasut saadaan syötettyä turbiiniin, 

sitä korkeampi hyötysuhde saavutetaan. Lämpötilaa ei kuitenkaan voida kasvattaa 

rajattomasti materiaalikestävyyksien vuoksi. Turbiinin siivistö on useimmiten suunniteltu 

kestämään 1200-1400 °C:een lämpötiloja. Siivistöistä on olemassa myös korkeamman 

lämpötilan sovelluksia, joissa palokaasujen lämpötila voi olla jopa 1600 °C, tämä 

kuitenkin vaatii aina siivistön hyvän jäähdytyksen ja käsittelyä erikoispinnotteilla, jotka 

eivät ole aina kustannustehokkaita ratkaisuja. Kaasuturbiinilaitoksen suunnittelussa 

onkin tärkää löytää optimaalinen lämpötilataso niin materiaalien kestävyyden, kuin 

hyötysuhteenkin kannalta. (Wärtsilä, 2020).  

4.2 Polttoaineet ja sähkön hinta 

Kaasuturbiinivoimalaitoksissa käytetään pääsääntöisenä polttoaineena maakaasua tai 

nesteytettyä maakaasua (LNG). Maakaasu CH4 koostuu lähes kokonaan metaanista, se 

ei sisällä lainkaan raskasmetalleja, eikä rikkiä, tämän ja tehokkaan palamisen johdosta 

se on yksi puhtaimmista käytössä olevista fossiilisista polttoaineista. Palaessaan 

maakasu tuottaa vesihöyryä, hiilidioksidia, sekä typenoksideja. (Wärtsilä, 2020).  Alla 

olevassa taulukossa on esitetty Venäjältä Suomeen tuodun maakasun koostumus 

(Taulukko 4). Maakaasun tehollinen lämpöarvo on 35,6 MJ/m3, joka on korkeampi kuin 

esimerkiksi paljon energiantuotannossa käytetyllä kivihiilellä jonka keskiarvo on 27,9 

MJ/kg kuiva-aineessa. (Motiva, 2020).  

Taulukko 4. Maakaasun koostumus (Motiva, 2020) 

Metaani Etaani Propaani Butaani Typpi Hiilidioksidi 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 N2 CO2 
98 % 0,80 % 0,20 % 0,02 % 0,90 % 0,10 % 

 

Maakaasun lisäksi kaasuturbiinivoimalaitoksissa voidaan käyttää useita eri tuki- ja 

varapolttoaineita. Nykyiset kaasuturbiinit suunnitellaan joustaviksi niin, ettei niiden 

toiminta häiriinny vaikka käytettävä polttoaine vaihdettaisiin kesken polttoprosessin. 

Tuki- ja varapolttoaineina voidaan käyttää esimerkiksi raskasta ja kevyttä öljyä, 

raakaöljyä tai erilaisia synteettisiä seoksia. Näiden polttoaineiden käyttö tulee 

kaasuturbiinivoimalaistoksissa kyseeseen erityisesti silloin, kun maakaasua ei ole 
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saatavilla tai maakaasun markkinahinta painaa sen kannattavuutta alaspäin. (Wärtsilä, 

2020).  

Maailman kaksi suurinta maakaasun tuottajamaata ovat Yhdysvallat ja Venäjä, joiden 

tuotanto yhteensä vuonna 2018 oli yli 1600 miljardia kuutiota, joka vastasi noin 40 % 

maailman kokonaistuotannosta. Maakaasun hinta ja saatavuus peilautuukin vahvasti 

näiden kahden suurmaan edesottamuksiin maailmalla. Suomella ei ole omaa 

maakaasun tuotantoa, tällä hetkellä kaikki maakaasu tuodaan Venäjältä Länsi-

Siperiasta. Maakaasun tukkumyyjänä toimii Gasum Oy, joka vastaa myös maakaasun 

maahantuonnista ja siirrosta. Alla esitetyssä kuvaajassa (Kuva 12) on Gasumin 

maakaasun keskihinnan kehitys Suomessa vuosina 2001-2019 kolmen eri tilaustehon 

suuruisille asiakkaille. (Enerdata, 2018). 

 

Kuva 12. Maakaasun hintakehitys Suomessa 2001-2019 

Taulukossa esitetyissä hinnoissa on mukana maakaasun energian hinnan lisäksi 

siirtohinta, jolloin muodostuu kaasun kokonaishinta. Taulukon arvot ovat verottomia 

hintoja.  

Suomessa sähköenergian hinta on yksi Euroopan edullisimmasta asukkaiden 

ostovoimaan suhteutettuna. Vuonna 2019 PPS-luku (purchasing power standard) 

Suomessa oli kotitalouksille 13,7 €/kWh Euroopan keskiarvon ollessa 21,1 €/kWh. PPS-

luvussa ei ole huomioitu sähkön siirtohintoja. (Energiauutiset, 2019). Suomi kuuluu 

yhteispohjoismaiseen sähköverkkoon, joka mahdollistaa sähkönsiirron Ruotsin, Norjan, 

sekä itäisen Tanskan sähköverkoista. Siirtoverkkojen vuoksi sähkön tuotantomuodot 

monipuolistuvat ja kulutusta on helpompi tasata, samalla myös sähkön hintaa pystytään 

säätelemään aina edullisimman tuotantomuodon mukaan. Sähkömarkkinoita käydään 
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NordPool sähköpörsissä, jossa omistajina ovat Pohjoismaiden, sekä Baltian maiden 

kantaverkkoyhtiöitä. NordPoolissa käytävillä Spot-markkinoilla määräytyy aina 

seuravaan päivän sähkön hinta. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 13) on esitetty sähkön 

Spot-hinnan kehitys Suomessa vuosina 2016-2019. (Nordic Green Energy, 2020).   

 

Kuva 13.  Sähköenergian Spot-hinnan kehitys Suomessa 2016-2019 

Spot-hinta kuvaa kulloinkin sähkömarkkinoilla vahvistettua sähköenergian hintaan. 

Sähköenergian myyntihinnan lisäksi sähkön kokonaishinta Suomessa koostuu 

sähköverosta, sekä sähkön siirron maksuista. Sähkövero on jaettu kahteen luokaan, 

luokassa yksi johon kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maatalouden, sekä 

palvelutoiminnot veron suuruus on 2,253 snt/kWh. Toisessa luokassa johon kuuluvat 

teollisuus, kaivostoiminta, ammattimainen kasvihuoneviljely, sekä konesalit sähköveron 

suuruus on 0,703 snt/kWh. (Valtiovarainministeriö, 2020). 

4.3 Lämpösähköelementtien hyödyntäminen prosessissa 

Lämpösähköelementit olisivat parhaiten hyödynnettävissä kaasuturbiiniprosessin  

turbiini jälkeisissä savukaasuissa. Savukaasut muodostavat suuren osan prosessin 

lämpöhäviöistä ja elementtejä olisi mielekästä käyttää tämän hukkalämmön 

talteenottoon ja hyödyntämiseen. 

Parhaiten hukkalämpöä saadaan hyödynnettyä kaasuturbiiniprosessissa sijoittamalla 

lämpösähköelementit suoraan turbiinin jälkeisiin savukaasuihin, jolloin niiden lämpötila 

on korkeimmillaan (Kuva 14a).  Paloilman esilämmittimellä varustetuissa 

kaasuturbiinisovelluksissa lämpösähköelementit voitaisiin sijoittaa lämmönsiirtimen 

jälkeen, jolloin siirtimen jälkeisten savukaasujen lämpöenergiaa saataisiin vielä 
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hyödynnettyä (Kuva 14b.). Molemmissa prosessikytkennöissä lämpösähköelementin 

toiselle puolelle tulee rakentaa erillinen jäähdytysjärjestelmä, jotta tarvittava lämpötilaero 

elementin yli saadaan syntymään. Lämmönsiirtimellä varustetussa prosessissa 

kustannustarkastelua voidaan tehdä esilämmittimistä saatavan hyödyn optimoinnista 

suhteessa lämpösähköelementtien tuottamaan sähköön. Esilämmittimen jälkeisten 

savukaasujen lämpötilataso on kuitenkin paljon alhaisempi verrattuna suoraan turbiinin 

jälkeisiin savukaasuihin, tämän vuoksi tässä diplomityössä on mielekästä tutkia 

ensimmäisen prosessikytkentävaihtoehdon kannattavuutta. 

 

Kuva 14.  Lämpösähköelementtien mahdollisia sijoituspaikkoja 
kaasuturbiiniprosessissa 

Yksi mahdollinen valmis sovellus hukkalämmön talteenottoon on II-VI Marlowin 

kehittämä The EverGen®-levylämmönsiirrin. Siirtimen ideana on ensin siirtää 

savukasuista lämpöenergiaa nesteeseen lämmönsiirtimen kautta. Neste kierrätetään 

edelleen EverGen®- lämmönsiirtimen kautta, johon on integroitu lämpösähköementtejä, 

siirtimen toiselle puolelle on ajateltu ajettavan merivettä. Kylmän ja kuuman puolen 

virtausten avulla lämpösähköelementit tuottavat sähköenergiaa. Kyseinen lämmönsiirrin 

on kuitenkin vasta prototyyppivaiheessa, eikä sitä ole saatavilla kaupallisiin sovelluksiin. 

Nykyisillä prototyypeillä maksimitulolämpötilan kesto on 165 °C ja niiden energian 

muuntosuhde noin 5 %:n luokkaa, kun kylmemmän pään lämpötilan oletaan olevan 0 

°C.  Kyseisessä sovelluksessa lämpimurtoa ja kaupallista tuotantoa on odotettavissa 

vasta, kun lämpösähkömateriaalien hinta ja tehokkuus saavuttavat riittävän hyvän tason. 

Kyseisen sovelluksen yksinkertaistettu prosessikuvaus on esitetty yllä (Kuva 14c). (II-VI 

MARLOW, 2016).  
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5. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Työn tarkastelukohteena on lämpösähköelementtien kannattavuus 

kaasuturbiinivoimalaitoksen sähköntuotannossa. Laskentaan tarvittavat parametrit, sekä 

laskennan eteneminen on kuvattu alla esitetyssä vuokaaviossa (Kuva 15).  

 

Kuva 15. Kannattavuustarkastelun parametrit ja laskennan kuvaus 

Laskennan lähtökohtana toimii turbiini jälkeisistä savukaasuista käytettävissä oleva 

lämpöteho. Lämpötehon laskennassa oleellisimpia lähtötietoja on savukaasujen 

massavirta, kaasuseoksen koostumus, sekä lämpötila. Käytettävissä olevasta 

lämpötehosta saadaan hyödynnettävissä oleva lämpöteho, kun huomioidaan 

käytettävien lämpösähköelementtien muuntohyötysuhde lämmöstä tasasähköksi ja siitä 

edelleen vaihtosähköksi. Lämpösähköelementtien tuottamaan tehoon vaikuttaa 

elementin kylmän ja kuuman puolen lämpötilat ja niiden mukaan elementin yli saavutettu 

lämpötilaero. Kustannuspuolella tulee huomioida investointikustannuksissa kussakin 

tarkastelusovelluksessa komponenttien, kuten lämpösähköelementtien, 

lämmönsiirrinten, pumppujen ja jäähdytysjärjestelmien kustannukset. Kaikissa 

sovellusmalleissa polttoaineen kustannukset pysyvät samana. Lopulliseen 
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kannattavuuteen päästään kun huomioidaan takaisinmaksuaikaan 

investointikustannusten korko, sekä vallitseva sähkön hinta. 

5.1 Case-esimerkki 

Helen Oy (entinen Helsingin Energia) omistaa Helsingin Niinisaaressa sijaitsevan 

Vuosaaren voimalaitosalueen. Voimalaitosalueella sijaitsee kaksi 

kaasukombivoimalaitosta A (VuA), ja B (VuB), varalämpökeskus, kaksi maakaasun 

paineenvähennysasemaa, varapolttoainevarastot, kaukolämpöakku, sekä päivittäisten 

toimintojen ylläpitämiseen tarvittavat toimisto- ja huoltorakennukset. 

Kombivoimalaitosten pääasiallisena polttoaineena on maakasu, varapolttoaineen 

käytetään kevyttä polttoöljyä. Molemmat laitokset tuottavat pääsääntöisesti sekä 

kaukolämpöä, että sähköä. Silloin kun kaukolämmön tarve on vähäinen, erityisesti 

kesäaikaan, laitoksen tuottama lämpö johdetaan kokonaan tai osittain mereen. 

Kombivoimalaitos VuA on valmistunut vuonna 1991, sen nykyinen 

sähköntuotantokapasiteetti on kaasuturbiineilla 126 MW:a ja hyöryturbiineilla 43MW:a. 

Kaukolämmön tuotantokapasiteetti on yhteensä 162 MW:a. Laitoksen sähköntuotannon 

hyötysuhde on 46,6 %:a ja tuotannon yhdistetty nettohyötysuhde 91 %:a. Toinen 

kombivoimalaitos VuB on valmistunut 1998, sen sähköntuotantokapasiteetti on 

kaasuturbiineilla 372 MW:a ja höyryturbiineilla 141 MW:a. Kaukolämmön 

tuotantokapasiteetti 420 MW:a. Laitoksen sähköntuotannon hyötysuhde on 

suurimmillaan 52 %:a ja tuotannon yhdistetty nettohyötysuhde on 92 %:a Alueella 

sijaitseva varalämpökeskus tuottaa pelkästään kaukolämpöä maakaasusta tai raskaasta 

polttoöljystä, sen nimellisteho on 120 MW:a. Alueen maakasun 

paineenvähennysasemilla siirtojohdosta tulevan maakasun paine alennetaan laitosten 

vaatimaan käyttötasoon. Paineenvähennysasemia hallinnoi ja ylläpitää niiden omistaja 

Gasgrid Oy. Vuosaaren kaukolämpöakku on kytketty VuB:n kanssa rinnakkain neljän 

lämmönsiirtimen välityksellä. 25 000 m3:n lämpövaraston sisältämä energiasisältö on 

noin 1 400 MWh:a ja sitä pystytään purkamaan tai lataamaan 130 MW:n teholla. 

Kaukolämpöakku toimii varaston ohella myös kaukolämpöverkoston paisunta-astiana, 

joka mahdollistaa kaukolämpöveden lämmönvaihtelusta johtuvan laajenemisen ilman, 

että verkoston putkisto vaurioituisi. (Helen Oy, 2020).  

Tässä työssä käytetään kannattavuuslaskelmien esimerkkivoimalaitoksena Vuosaaren 

B-kombivoimalaitosta. VuB-laitoksessa on kaksi kaasuturbiinia, joihin polttoaineena 

käytetty maakaasu johdetaan n. 19 barin paineisena. Molemmat kaasuturbiinit ovat 

Siemensin valmistamia, joissa on 4-vaiheiset turbiinit, sekä kaksi pystysuoraa 

polttokammiota. Polttokammiot on varustettu kahdeksalla esisekoituspolttimella, joiden 
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avulla saadaan typenoksidien päästöt minimoitua. Kombivoimalaitoksen maakaasun 

kulutus sen nimellisteholla on 98 700 m3n/h, lisäksi tuki- ja varapolttoaineena käytettävää 

kevyttä polttoöljyä kuluu 102 m3/h. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty 

VuB-voimalaitoksen toisen kaasuturbiinin KT4:n suoritusarvot ulkolämpötilan ollessa 

0°C. (Helen Oy, 2020). 

Taulukko 5. KT4 suoritusarvot ulkolämpötilassa 0°C (Helen Oy, 2020) 

Sähkö- 
teho 

Polttoaine- 
teho 

Maakaasun 
 kulutus 

Kevyen 
polttoöljyn 

 kulutus 

Paine- 
suhde 

Savukaasun 
virtaus 

Savukaasun 
lämpötila 

Hyöty- 
suhde 

173 MW 489 MW 13,6 m3n/s 11,6 kg/s 11 538 kg/s 539 °C 35,40 % 

 

Kaasuturbiinien jälkeen kombivoimalaitoksessa on kaksi vaakasuoraa 

luonnonkiertokattilaa, joissa turbiinin jälkeisten savukaasujen lämpö höyrystää 

prosessissa kiertävän veden. Höyrystetyllä vedellä tuotetaan sähköä höyryturbiinin 

avulla, sekä kaukolämpöä kahden siirtimen välityksellä. Höyryturbiini koostuu 

korkeapaine-, välipaine-, ja matalapaineosioista, joista välipaineosiossa sijaitsee 

kaukolämmön väliottosiirtimet. Turbiinin jälkeisen hyöryn lauhdutuksessa käytetään 

vesilauhdutinta, jonka läpi pumpataan vettä laitoksen viereisestä merestä. 

Kombivoimalaitoksen VuB prosessikytkentä on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 16). 

(Helen Oy, 2020). 

 

Kuva 16. Vuosaaren kombivoimalaitos VuB prosessikytkentä (Helen Oy, 2020) 

VuB kombivoimalaitosta voidaan ohjata tuottamaan pelkkää sähköä, tai sekä sähköä 

että kaukolämpöä. Lauhdeajossa laitoksella tuotetaan pelkkää sähköä, tällöin laitoksen 
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turbiinin matalapaineosa on myös käytössä ja kaikki turbiinin jälkeinen höyry ajetaan 

lauhduttimeen. Vastapaineajossa laitoksella tuotetaan sekä sähköä, että kaukolämpöä, 

jolloin osa turbiinin jälkeisestä höyrystä ajetaan kaukolämmön väliottovaihtimiin. 

Kombivoimalaitoksen kaasuturbiineja voidaan käyttää täydellä teholla ilman 

höyryturbiinia, jos höyryturbiinin lauhdutin on käytössä, jolloin laitoksen kaukolämmön 

tuotanto on noin 350 MW:a. Yhtä kaasuturbiineista voidaan ajaa täydellä teholla myös 

silloin, jos lauhdutin ei ole käytettävissä, tällöin laitoksen sähköteho vastaa yhden 

kaasuturbiinin tehoa 173 MW:a ja kaukolämpöteho 230 MW:a. Kombivoimalaitos on 

varustettu myös reduktioventtiilillä, sekä –lämmönsiirtimellä, joiden avulla säädellään 

laitoksen toimintaa ylös- ja alasajoissa. (Helen Oy, 2020).  

Tässä työssä tarkastellaan VuB kombivoimalaitoksesta tilannetta, jossa kaikki 

kaasuturbiinin jälkeiset savukaasut hyödynnettäisiin lämmön talteenottokattilan sijaan 

sähköntuotantoon lämpösähköelementeillä. Tarkastelu vastaa tilannetta, jossa käytössä 

on vain yksinkertainen kaasuturbiiniprosessi, eikä kaukolämmön tuotannolle ole tarvetta. 

5.2 Laskentaperiaatteet 

Kannatavuustarkasteluun on valikoitu kaksi Kanadalaisen TecTeg MFR:n kaupallista 

lämpösähköelementtiä. Kyseiset lämpösähköelemntit ovat valikoituneet työn 

tarkasteluun niiden valmistajan luotettavuuden, sekä hyvin saatavilla olevien 

ominaistietojen perusteella. Ensimmäinen malli on TEG1-PB12690, jonka maksimi 

toimintalämpötila on 600 °C. Tästä mallista käytetään jatkossa lyhennettä TEG1. TEG1 

elementin lämpösähkömateriaalina on lyijytinatelluridi PbSnTe. Alla olevassa kuvassa 

(Kuva 17) on esitetty lämpösähköelementin kuva, sekä sen valmistajan ilmoittamat 

ominaisarvot. Työn lopusta liitteenä (Liite 1) löytyy elementin valmistaman julkaisema 

esite kokonaisuudessaan. (TECTEG MFR., 2019). 

    

Kuva 17. TEG1 ja valmistajan ilmoittamat ominaisarvot (TECTEG MFR., 2019) 

Toinen lämpösähköelementtimalli on TegTec MFR:n TEG1-PB-12611-6.0, jonka 

maksimi toimintalämpötila on 360 °C. Tästä mallista käytetään jatkossa lyhennettä 
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TEG2. TEG2 elementti on hybridi, jossa lämpösähkömateriaaleina on vismuttitelluridi, 

sekä lyijytelluridi BiTePbTe. Alla olevassa kuvassa (Kuva 18) on esitetty 

lämpösähköelementin kuva, sekä sen valmistajan ilmoittamat ominaisarvot. Työn 

lopusta liitteenä (Liite 2) löytyy elementin valmistajan julkaisema esite 

kokonaisuudessaan. (TECTEG MFR., 2019). 

  

Kuva 18.  TEG1 ja valmistajan ilmoittamat ominaisarvot (TECTEG MFR., 2019) 

Kahdesta laskennassa käytetystä lämpösähköelementistä TEG1 on kustannuksiltaan 

kalliimpi, koska sen lämpötilankesto on suurempi, joka johtaa kalliimpiin 

materiaalikustannuksiin. Molempien laskennassa käytettyjen elementtien kappalehinta 

laskee suhteessa ostettuun määrään. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 6) on esitetty 

valmistajan ilmoittamat elementtien kappalehinnat. Yli 99 kappaleen menevien 

elementtien hinnan on kustannustarkastelussa oletettu laskevan samassa suhteessa 

pienempien määrin kanssa. (TECTEG MFR., 2019). 

Taulukko 6. TEG1 ja TEG2 kappalehinnat (TECTEG MFR., 2019) 

Määrä, kpl 
Hinta, €/kpl 

TEG1 
Hinta, €/kpl 

 TEG2 

1-9 276 63,48 
10-24 253 61,64 
25-49 230 59,8 
50-99 207 57,96 

 

Valmistajan sivuilla hinnat on esitettu Yhdysvaltain dollareina. Laskelmia varten hinnat 

on muutettu taulukkoon Euroiksi. Valuutan muuntosuhteena on käytetty työn 

tekohetkellä vallitsevaa suhdetta: 1 Yhdysvaltain Dollari = 0,92 Euroa. (RatesFX, 2020). 

Laskenta on tehty tarkastelemassa lämpösähköelementtien TEG1 ja TEG2 

sähköntuotantoa valmistajan ilmoittamalla alhaisimmalla  kylmän puolen lämpötilalla 

𝑇2𝑐 = 30 °𝐶. Elementien kylmä puoli on oletettu tarkasteluissa jäähdytettäväksi 

hyödyntäen voimalaitosprosessin lauhdittimen jäähdytystä merivedellä. 

Lämpösähköelementtien synnyttämä sähköteho, sekä niiden hyötysuhde muuttuu 
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käytettävissä olevan lämpötilan, sekä kylmemmän puolen lämpötilan suhteen. 

Hyötysuhde on siis suoraan verrannollinen lämpösähköelementin yli vaikuttavaan 

lämpötilaeroon. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 19) on esitetty TEG1:n 

muuntohyötysuhteen muutos lämpötilan funktiona. Hyötysuhteen riippuvuutta kylmän 

puolen lämpötilasta on havainnollistettu lisäämällä valmistajan ilmoittama korkein 

kylmän puolen lämpötila 𝑇1𝑐 = 150 °𝐶. 

 

Kuva 19.  TEG1 muuntohyötysuhde lämpötilan suhteen 

Kuvaajan muuntohyötysuhde kertoo hyötysuhteen, jolla lämpösähköelementti pystyy 

muuntamaan lämpöenergiaa sähköenergiaksi. Kuvaajasta voidaan tulkita, että mitä 

suurempi lämpötilaero kylmän ja kuuman puolen välillä on, sitä paremmalla 

hyötysuhteella muunnos tapahtuu. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 20) on esitetty 

TEG2:n vastaava muuntohyötysuhde lämpötilan funktiona. 

 

Kuva 20.  TEG2 muuntohyötysuhde lämpötilan suhteen 
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Edellisen sivun kuvaajasta huomataan, että kylmän ja kuuman puolen lämpötilojen 

lähestyessä toisiaan hyötysuhde putoaa, eri puolien ollessa saman lämpöiset ei 

lämpösähköilmiötä tapahdu ja elementin hyötysuhde putoaa luonnollisesti nollaan. 

Muuntohyötysuhdeen tavoin lämpösähköelementin TEG1 sähkötehon tuotto on kuvattu 

lämpötilan funktiona alla olevassa kuvaajassa (Kuva 21).  

 

Kuva 21. TEG1 sähköntehon tuotanto lämpötilan suhteen 

Kuten edellä esitetyistä muuntohyötysuhteen kuvaajista voitiin tulkita, myös elementin 

tuottama sähköteho kasvaa sen mukaan, mitä suurempi lämpötilaero kylmän ja kuuman 

pään välillä. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 22) on vastaavasti esitetty TEG2:n 

sähkötehon tuotto lämpötilan funktiona.  

 

Kuva 22. TEG1 sähköntehon tuotanto lämpötilan suhteen 

Edellä esitetyistä kuvaajista tehtiin funktiosovitteet Exceliin keräämällä valmistajan 

sivuilta löytyvistä lämpösähköelementtien hyötysuhteen ja sähköntuotannon kuvaajista  

arvopisteitä MatLabin Grabit-sovelluksella. Kerättyihin arvoihin sovitettiin 

polynomisuorat, joiden yhtälöitä on hyödynnetty laskennassa. Kerätyt arvopisteet on 
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esitetty työn lopussa liitteessä 3. Liitteessä on esitetty myös laskennassa käytettyjen 

polynomisuorien suhteelliset virheet. 

Lämpösähköelementtien tuottaman sähkötehon, sekä hyötysuhteen määrittämiseksi 

tehtiin ensin savukaasuanalyysi kappaleessa 4.2 esitetyn maakaasukoostumuksen 

palamisesta. Savukaasuanalyysistä saatujen savukaasukomponenttien CO2, H2O, N2r, 

kuiva ilma ja yli-ilman H2O massaosuuksien avulla ratkaistiin savukaasuseoksen 

entalpiat eri lämpötiloille välillä 200-1500 K. Näistä arvoista tehtiin funktiosovite, jota on 

hyödynnetty laskennassa eri lämpötiloja vastaavien entalpia-arvojen ratkaisuun. 

Entalpia-arvojen avulla pystyttiin määrittämään jokaista lämpötilapistettä vastaava 

lämpöteho kertomalla se savukaasujen moolivirralla. Moolivirta on ratkaistu jakamalla 

voimalaitoksen ilmoitettu savukaasujen massavirta 538 kg/s sen moolimassalla, joka on 

28,632 kg/kmol. Tuotettu sähköteho ratkaistiin lämpösähköelementin kohdalla 

savukaasuissa käytettävissä olevan lämpötehon vastaavalla savukaasujen lämpötilalla. 

Lämpötila saadaan, kun vähennetään edellisen lämpösähköelementin kohdalla olevasta 

savukaasun lämpötehosta kyseisen lämpösähköelementin vaatima lämpöteho. 

Lämpötila ratkaistiin Excelissä käyttämällä VLOOKUP-funktiota savukaasujen 

taulukoiduista tehoista lämpötilan suhteen. Lämpösähköelementin vaatima lämpöteho 

ratkaistiin valmistajan ilmoittaman tuotetun sähkötehon, sekä termoelementin 

hyötysuhteen avulla. Savukaasujen alkulämpötehona käytettiin 300 MW:a, joka vastaa 

savukaasujen lämpötilaa 537,7 °C. Tämä arvo on tehtyjen laskelmien kannalta riittävän 

lähellä voimalaitoksen ilmoitettua savukaasujen ulostulolämpötilaa 539 °C. Laskennan 

kulkua on havainnoillistettu alla olevassa kuvassa (Kuva 23). 

 

Kuva 23. TEG-elementin savukaasuista tuottaman sähkötehon, sekä hyötysuhteen 
laskentaperiaate 

Koska yhden lämpösähköelementin aiheuttama lämpötilan pudotus savukaasuissa on 

todella pieni, laskelmissa on oletettu elementtien olevan tuhannen kappaleen yksiköissä. 

Kannattavuuden tarkastelu tehtiin etsimällä ensin optimaalisin lämpötilaväli ja 

lämpösähköelementtiyhdistelmä, jolla tuotannon investointikustannukset olisivat 
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mahdollisimman pienet. Tuotantokustannukset on laskettu jokaiselle tarkastelutilanteelle  

yksikössä €/W, joka kuvastaa paljonko yhden watin tehon tuottaminen kyseisessä 

prosessissa kustantaa. Kustannukset saadaan, kun jaetaan tarvittavien 

lämpösähköelementtien yhteishinta niiden tuottamalla kumulatiivisella sähköteholla. 

Kylmemmän puolen jäähdytyksen pumppaus-, sekä investointikustannukset on rajattu 

tämän työn tarkastelun ulkopuolle. Tarkastelu tehtiin kolmelle eri tilanteelle:  

1. Käytettävissä oleva lämpöteho hyödynnetään molempien TEG1:n ja TEG2:n 

yhdistelmällä niin pitkälle, että savukaasujen ulostulolämpötila vastaa 

tarkastelukohteen kombivoimaprosessin ulostulolämpötilaa 

2. Käytettävissä olevasta lämpötehosta hyödynnetään TEG1:llä sille optimaalisin 

lämpötilaväli 

3. Käytettävissä olevasta lämpötehosta hyödynnetään TEG2:lla sille optimaalisin 

lämpötilaväli 

Edellä mainituille tilanteille tehtiin myös tarkastelu siitä, miten lämpösähköelementtien 

hyötysuhteen paraneminen, tai hinnan lasku vaikuttavat kannattavuuteen. 

Tuotantokustanuksiltaan pienimmille €/W tapauksille on laskettu kannattavuus 

määrittämällä niiden nettonykyarvo (NPV) ja investoinnin takaisinmaksuaika. 

Takaisinmaksuaika kertoo kauanko investoinnin pitää tuottaa ennen kuin sen 

kustannukset on kuoletettu ja saatu tuotto muuttuu voitoksi. Nettonykyarvolla 

tarkoitetaan tulovirran nykyarvon, sekä menovirran nykyarvon erotusta (kaava12): 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉(𝑡𝑢𝑙𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎) − 𝑃𝑉(𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎)    (12) 

Kannattavuuslaskelmissa on käytetty nettonykyarvon ja takaisinmaksuajan 

laskentakorkoa 4 %. Nettonykyarvon laskenta on esitetty tarkemmin esimerkiksi 

teoksessa Cost-benefit analysis; consepts and practice. (Boardman, 2001). 
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6. TULOKSET 

Seuraavissa kuvaajissa ja taulukoissa on esitetty lämpösähköelementtien 

kannattavuutta kolmessa eri tarkastelutilanteessa. Jokaisen tilanteen kuvajaa kertoo 

kyseisen tapauksen elementeilla tuotetun maksimitehon, sekä ominaiskustannuksen 

lämpötilan suhteen. Taulukoissa on esitetty yhteenvetona eri muuttujien vaikutukset 

kannattavuuteen vertailun vuoksi. Tämä kappaleen lopussa on esitetty myös 

takaisinmaksuajat ominaiskustannuksiltaan edullisimmista tarkasteluista.  

6.1 Tarkastelu 1 

Ensimmäisessä tarkastelutilanteessa on laskettu TEG1:n ja TEG2:n yhdistetty 

sähkötehon tuotto ja ominaiskustannus. Tarkastelussa on valittu TEG1:n lämpötilaväliksi 

537,7 – 300 °C, joka on kyseiselle lämpösähköelementille optimaalinen 

toimintalämpötilaväli. Savukaasujen alittaessa 300 °C:n lämpötilan on tehontuotto ja 

ominaiskustannus laskettu TEG2:n ominaisuuksilla. Laskenta tehtiin 

lämpösähköelementeillä niin pitkälle, että savukaasujen loppulämpötila oli 50,2 °C, joka 

vastaa suunnilleen VuB:n kombivoimalaitoksen prosessin ulostulolämpötilaa 52 °C. Alla 

olevassa kuvaajassa (Kuva 24) on esitetty savukaasujen lämpötilan lasku suhteessa 

lämpösähköelementtien määrään. Kuvaajassa voidaan havaita 300 °C:een kohdalla 

epätasaisuus suorassa, kyseisessä kohtaa TEG1 on muuttunut TEG2:een laskennassa.  

 

Kuva 24. Savukaasujen lämpötilan lasku lämpösähköelementtien määrän suhteen 
tarkastelu 1 
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Ensimmäisessä tarkastelussa tarvittavien lämpösähköelementtien määrä koko 

savukaasujen lämpötehon hyödyntämiseen on 2 039 000 kpl. Kokonaismäärästä TEG1-

elementtejä on 835 000 ja TEG2-elementtejä 1 204 000. Kyseisen 

lämpösähköelementtimäärän kokonaiskustannus laskettuna taulukossa 6 esitetyillä 

elementtivalmistajan ilmoittamilla hinnoilla on 218,37 M€. Tarvittavasta 

lämpösähköelementtimäärästä ja kertyvistä kustannuksista voidaan suoraan päätellä, 

että kyseisten elementtien hyödyntäminen tarkasteluprosessissa ei ole kannattavaa 

koko savukaasuissa käytettävissä olevan lämpötehon osalta. 

Ensimmäisen tarkastelun lämpösähköelementtien tuottama sähköteho, sekä 

ominaiskustannus on esitetty alla olevassa kuvaajassa (Kuva 25) molemmille 

elementeille erikseen.  

 

Kuva 25. Tarkastelu 1 TEG1 ja TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 

Yllä olevasta kuvaajasta nähdään, että TEG1:n tuottama sähköteho 6,78 MW on 

suurempi kuin TEG2:n tuottama sähköteho 4,7 MW. Tämä johtuu TEG1:n käytössä 

olevasta suuremmasta lämpötilaerosta, sekä TEG1:n paremmasta hyöysuhteesta. 

Ominaiskustannuksissa taas TEG2 on tuotettua tehoa kohden edullisempi, sillä TEG1:n 

kustannus on yli kolminkertainen TEG2:een verrattuna. TEG1:n keskimääräinen 

ominaiskustannushinta sen lämpötilavälillä on 16,82 €/W ja TEG2:n keskimääräinen 

ominaiskustannushinta 7,97 €/W.  

TEG1:n ja TEG2:n kumulatiivinen sähkötehon tuotto on yhteensä 11,53 MW:a. Kun 

kokonaistuotto jaetaan kokonaiskustannuksilla, saadaan yhdistelmän 
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ominaiskustannukseksi 18,94 €/W. Seuraavalla sivulla esitetyssä kuvaajassa (Kuva 26) 

on esitetty TEG1:n ja TEG2:n yhdistetty sähkötehon tuotto, sekä ominaiskustannus. 

Ominaiskustannuksen käyrä lähtee laskuun kohdassa, jossa TEG1 vaihtuu TEG2:een, 

sillä TEG2:n ominaiskustannus on paljon pienempi kuin TEG1:llä. Kuvaajassa on myös 

esitetty kaasuturbiinin keskimääräinen ominaiskustannus, joka on noin 0,90 €/W (Saniya 

LeBlanc, 2013). 

 

Kuva 26. Tarkastelu 1 TEG1+TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 

Lämpösähköelementtien ominaiskustannushintaa saadaan laskettua joko kasvattamalla 

niiden tuottamaa tehoa, tai laskemalla elementtien hintaa. Kappaleen 3.5 kuvassa 9 on 

esitetty termoelementtien hyötysuhteen muuttuminen lämpötilan suhteen eri laatulukujen 

arvolla. Kun tiedetään, että nykyinen teoreettinen maksimiarvo laatuluvulle on 4, voidaan 

esitetystä kuvasta lukea, että se vastaa noin 16 %:n hyötysuhdetta tässä työssä 

tarkasteltavan lämpötilavälin maksimille. Tämä hyötysuhde vastaa tarkasteltavien 

lämpösähköelementtien hyötysuhteen paranemista noin 2,5-kertaiseksi. Kun 

lämpösähköelementin hyötysuhdetta kasvatetaan, sen muuntohyötysuhde lämmöstä 

sähköksi paranee, jolloin saman sähkötehon tuottamiseen tarvitaan vähemmän 

lämpötehoa. Tämä taas johtaa siihen, että lämpösähköelementtejä voidaan sijoittaa 

tarkasteluvälille enemmän. Jos oletetaan, että elementtien keskinäinen kappalemäärä, 

ja kokonaismäärä, sekä kustannukset pysyvät samana, hyötysuhteen noustessa 2,5-

kertaiseksi savukaasujen loppulämpötila viimeisen elementin jälkeen on noin 217 °C. 

Tällöin TEG1:n tuottama sähköteho on 10,03 MW lämpötilavälillä 537,7-425,3 °C  ja 

TEG2:n tuottama sähköteho jäljelle jäävällä lämpötilavälillä 19,53 MW. TEG1:n 
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ominaiskustannus laskee hyötysuhteen noustessa keskimääräiseen arvoon 13,40 €/W 

ja  TEG2:n arvoon 2,33 € /W. Lämpösähköelementtien yhdistetty ominaiskustannushinta 

on 7,39 €/W laskettuna kumulatiivisella kokonaistehontuotolla 29,56 MW. Alla olevassa 

kuvaajassa (Kuva 27) on esitetty sähkötehon ja ominaiskustannusten kuvaajat 

savukaasujen lämpötilan suhteen kun käytettyjen lämpösähköelementtien hyötysuhteen 

oletetaan nousevan 2,5-kertaiseksi.  

 

Kuva 27. Tarkastelu 1 TEG1+TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 2,5-kertainen 
hyötysuhde 

Lämpösähköelementtien hinnan laskiessa, laskee niiden hankintakustannus ja sen 

mukana myös ominaiskustannus samassa suhteessa. Seuraavalla sivulla esitetyssä 

kuvaajassa (Kuva 28) on esitetty ominaiskustannusten aleneminen, kun elementtien 

hinta puolitetaan. 
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Kuva 28. Tarkastelu 1 TEG1+TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 0,5-kertainen 
hinta 

Hinnan puolitus ei vaikuta elementtien kannattavuuteen kokonaisuutta tarkastellen 

merkittävästi, kokonaishinta säilyy edelleen korkeana, vaikka se puolittuisikin 

alkuperäisestä. Hinnan puolittuessa ominaiskustannushinta on 9,47 €/W. Alla olevassa 

taulukossa (Taulukko 7) on esitetty lämpösähköelementtien tuottama teho, 

kokonaiskustannus, sekä ominaiskustannus eri hyötysuhteiden, sekä kustannusten 

parametreina. Tarvittavien lämpösähköelementtien kappalemäärät on esitetty 

miljoonina. 

Taulukko 7. Tarkastelu 1 saatuja tuloksia eri parametreilla  

TEG1+TEG2 

  

Savukaasujen 
alkulämpötila 

°C   

Savukaasujen 
loppulämpötila 

°C   

Tuotettu 
teho 
MW 

TEG 
määrä 
M kpl 

Kokonais- 
hinta 
M€ 

Ominais- 
kustannus 

€/W 

Hyötysuhde x1 537,7 50,2 11,53 2, 039 218,37 18,94 

Hyötysuhde x2,5 537,7 217,0 29,60 2, 039 218,37 7,39 

Kustannus x0,5 537,7 50,2 11,53 2, 039 109,18 9,47 

Kustannus x0,1 537,7 50,2 11,53 2, 039 21,84 1,89 

 

Jos elementtien hintaa pudotetaan edelleen kymmenykseen alkuperäisestä, saadaan 

kokonaishinnaksi 21,84 M€ ja ominaiskustannukseksi 1,89 €/W, kuten yläpuolen 

taulukosta voidaan huomata. Näillä tunnusluvuilla ollaan jo huomattavasti lähempänä 
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elementtien hyödynnettävyyden kannattavuutta, hinnan lasku tälle tasolle edellyttää 

kuitenkin uusien tehokkaiden ja edullisten lämpösähkömateriaalien löytämistä. 

6.2 Tarkastelu 2 

Toisena tarkastelukohteena on pelkän TEG1:n hyödyntäminen savukaasujen 

kuumemmassa päässä. Ensimmäiseen tarkasteluväliin otettiin koko 

lämpösähköelementin toiminta-alue savukaasujen tulolämpötilasta alimpaan 

toimintalämpötilaan välillä 537,7 – 200 °C. Tällä lämpötilavälillä tuotetuksi tehoksi saatiin 

7,78 MW ja ominaiskustannukseksi 31,72 €/W. Alla esitetystä TEG1:n sähkötehon ja 

ominaiskustannuksen kuvaajasta (Kuva 29) havaitaan, että tehon tuotto laskee ja 

ominaiskustannukset nousevat mitä enemmän savukaasujen lämpötila laskee.   

 

Kuva 29. Tarkastelu 2 TEG1 sähköteho ja ominaiskustannus lämpötilavälillä 537,7 
– 200 °C 

TEG1:n osalta tarkastelu tehtiin myös kahdelle pienemmälle lämpötilavälille 

loppulämpötilan ollessa 300 °C ja 400 °C. Seuraavan sivun kuvaajassa (Kuva 30) on 

esitetty TEG1:n sähköteho ja ominaiskustannus lämpötilavälillä 537,7 – 300 °C. 
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Kuva 30. Tarkastelu 2 TEG1 sähköteho ja ominaiskustannus lämpötilavälillä 537,7 
– 300 °C 

TEG1:n hyötysuhteen kasvaessa 2,5- kertaiseksi pienimmällä tarkastellulla 

lämpötilavälillä on savukaasujen loppulämpötila 476,65 °C- Tällöin tuotettu sähköteho 

on 5,88 MW. Tätä vastaava ominaiskustannus on 13,40 €/W. Alla (Kuva 31) on esitetty 

hyötysuhteen parantamisen vaikutus TEG1:n sähkötehoon ja ominaiskustannukseen. 

 

Kuva 31. Tarkastelu 2 TEG1 sähköteho ja ominaiskustannus 2,5-kertainen 
hyötysuhde 
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TEG1:n hinnan puolittumisen vaikutus ominaiskustannuksiin lämpötilavälillä 537,7 – 200 

°C on esitetty alla (Kuva 32). 

 

Kuva 32. Tarkastelu 2 TEG1 sähköteho ja ominaiskustannus 0,5-kertainen hinta 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 8) on esitetty tarkastelun 2 lämpösähköelementin 

tuottama teho, kokonaiskustannus, sekä ominaiskustannus eri hyötysuhteiden, sekä 

kustannusten parametreina. Tarvittavien lämpösähköelementtien kappalemäärät on 

esitetty miljoonina. 

Taulukko 8. Tarkastelu 2 saatuja tuloksia eri parametreilla  

TEG1 

  

Savukaasujen 
alkulämpötila 

°C   

Savukaasujen 
loppulämpötila 

°C   

Tuotettu 
teho 
MW 

TEG 
määrä 
M kpl 

Kokonais- 
hinta 
M€ 

Ominais- 
kustannus 

€/W 

Hyötysuhde x1 537,7 200,15 7,78 1,324 246,66 31,72 

Hyötysuhde x1 537,7 300,15 6,78 0,835 155,56 22,94 

Hyötysuhde x1 537,7 400,25 4,72 0,423 78,80 16,70 

Hyötysuhde x2,5 537,7 476,65 5,88 0,835 78,80 13,40 

Kustannus x0,5 537,7 300,15 6,78 0,835 77,78 11,47 

Kustannus x0,1 537,7 300,15 6,78 0,835 15,56 2,29 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

180,00230,00280,00330,00380,00430,00480,00530,00

Sä
h

kö
te

h
o

 M
W

  O
m

in
ai

sk
u

st
an

n
u

s 
€

/W

Savukaasujen lämpötila °C

Sähköteho ja ominaiskustannus tarkastelu 2
0,5-kertainen hinta

Sähköteho TEG1 Ominaiskustannus TEG1 Ominaiskustannus kaasuturbiini



41 
 

6.3 Tarkastelu 3 

Kolmantena tarkastelukohteena on pelkän TEG2:n hyödyntäminen savukaasujen 

lämpötilavälille 300-50 °C. Ensimmäiseen tarkasteluväliin otettiin koko lämpötilaväli, 

jolloin tuotetuksi tehoksi saatiin 4,77 MW ja ominaiskustannukseksi 13,2 €/W. Tämän 

välin TEG2:n sähköteho, sekä ominaiskustannus on esitetty alla kuvaajassa (Kuva 33).  

 

Kuva 33. Tarkastelu 3 TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus lämpötilavälillä 300 – 
50 °C 

Seuraavaa tarkastelua varten lämpötilaväliä rajattiin kylmemmästä puolesta ylöspäin 

niin, että lämpötilaväliksi jäi 300 – 100 °C. Tämän välin TEG2:n sähköteho, sekä 

ominaiskustannus on myös esitetty alla olevassa kuvaajassa (Kuva 34). 

 

Kuva 34. Tarkastelu 3 TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus lämpötilavälillä 300 – 
100 °C 
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Edellisen sivun kuvaajista huomataan, että savukaasujen hyödyntäminen on 

edullisempaa omaiskustannuksiltaan silloin, kun loppupään matalat lämpötilat leikataan 

pois ja savukaasut hyödynnetään mahdollisimman kuumana. Tämän vuoksi 

hyötysuhteen kasvun ja hinnan alenemisen tarkastelut on tehty lämpötilavälillä 300 – 

100 °C. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 35) on esitetty lämpösähköelementti TEG2:n 

hyötysuhteen paranemisen vaikutus sen sähkötehoon, sekä ominaiskustannukseen. 

 

Kuva 35. Tarkastelu 3 TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 2,5-kertainen 
hyötysuhde 

Kun lämpösähköelementin hyötysuhde paranee ja elementtien lukumäärä pysyy 

samana, ei savukaasut jäähdy lämpötilavälin loppulämpötilaan, vaan todellisuudessa 

hyötysuhteen tarkastelun loppulämpötila on 195,45 °C. Hyötysuhteen parantuessa 2,5-

kertaiseksi elementin tuottama sähköteho on 7,44 MW ja ominaiskustannus 5,82 €/W. 

Seuraavalla sivulla on esitetty kuvaajassa (Kuva 36) vielä lämpösähköelementtien 

hinnan puolittumisen vaikutus sen tuottamaan tehoon ja ominaiskustannukseen. 
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Kuva 36. Tarkastelu 3 TEG2 sähköteho ja ominaiskustannus 0,5-kertainen hinta 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 9) on esitetty tarkastelun 3 lämpösähköelementin 

tuottama teho, kokonaiskustannus, sekä ominaiskustannus eri hyötysuhteiden, sekä 

kustannusten parametreina. Tarvittavien lämpösähköelementtien kappalemäärät on 

esitetty miljoonina. 

Taulukko 9. Tarkastelu 2 saatuja tuloksia eri parametreilla  

TEG2 

 

Savukaasujen 
alkulämpötila 

°C   

Savukaasujen 
loppulämpötila 

°C   

Tuotettu 
teho 
MW 

TEG 
määrä 
M kpl 

Kokonais- 
hinta 
M€ 

Ominais- 
kustannus 

€/W 

Hyötysuhde x1 300 50 4,77 1,206 62,9 13,20 

Hyötysuhde x1 200 50 1,80 0,890 46,43 25,77 

Hyötysuhde x1 300 100 4,50 0,830 43,30 9,62 

Hyötysuhde x2,5 300 194 7,44 0,830 43,30 5,82 

Kustannus x0,5 300 100 4,50 0,830 21,65 4,81 

Kustannus x0,1 300 100 4,50 0,830 4,33 0,96 

 

6.4 Takaisinmaksuajat 

Saatujen tulosten perusteella tarkempaan kustannustarkasteluun on otettu 

ominaiskustannuksiltaan edullisimmat tapaukset nykytilanteen, hyötysuhteen 
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paranemisen, sekä hinnan alentumisen suhteen. Kaikki kolme löytyvät tarkastelusta 3, 

jossa tarkasteltiin vain TEG2:n tuottoa. Alhaisimmat ominaskustannukset ovat 

lämpötilavälillä 300-100 °C, jolloin kaikkein matalimmat lämpötilat on leikattu 

tarkastelusta pois. Nykytilanteen lämpötilaväliä vastaavaksi tuotoksi saatiin 4,50 MW, 

joka vastaa ominaiskustannuksia 9,62 €/W ja 43,3 miljoonan euron 

investointikustannusta. Hyötysuhteen ollessa 2,5- kertainen tuotto on 7,44 MW, joka 

laskee ominaiskustannuksia 5,82 €/W investointikustannusten pysyessä samana 

nykytilanteen kanssa. Kustannusten laskun osalta luonnollisesti edullisin hinta on 

tarkastelussa, jossa hinta on enää kymmenesosan alkuperäisestä. Tarkempaan 

kustannustarkasteluun on kuitenkin valittu realistisempi tapaus, jossa hinta on 

puolittunut, tällöin tuotettu teho pysyy samana kuin alkuperäisessä tapauksessa, mutta 

ominaiskustannushinta, sekä investointikustannus putoavat puoleen, ollen näin 4,81 €/W 

ja 21,65 miljoonaa euroa. 

Tarkastelussa on käytetty sähköenergian hintana keskimääräistä kuluttajahintaa 47 

€/MWh. Voimalaitoksen käyntiajaksi on valittu Vuosaaren voimalaitoksen vuotuiset 

käyttötunnit 4700 h. Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 37) on esitetty nykytilanteen 

tarkastelun lämpösähköelementtien takaisinmaksuaika. 

 

Kuva 37. Tarkastelu 3 nykytilanteen takaisinmaksuaika 

Nykytilanteen tarkastelun lämpösähköelementtien vuosittainen tuotto on hieman alle 

miljoona euroa. Kun investoinnin kustannukset jaetaan tuotolla, on investoinnin 
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takaisinmaksuaika noin 43 vuotta. 50 vuoden tarkastelujaksolla ja 4 %:n laskentakorolla 

investoinnin nettonykyarvo on -21,95 M€. 

Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 38) on esitetty takaisinmaksuaika investoinnille, jossa 

lämpösähköelementin hyötysuhde paranee 2,5 -kertaiseksi. Tässä tilanteessa 

elementtien vuosittainen tuotto on hieman yli 1,6 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 38. Tarkastelu 3 takaisinmaksuaika 2,5-kertainen hyötysuhde 

Hyötyseuhteen kasvaessa 2,5-kertaiseksi takaisinmaksuaika lyhenee 26 vuoteen. 50 

vuoden tarkastelujaksolla ja 4 %:n laskentakorolla investoinnin nettonykyarvo on -7,99 

M€.  

Viimeisessä tarkastelussa takaisinmaksuaika laskettiin tilanteelle, jossa 

lämpösähköelementtien hinta puolittuu. Koska elementtien tuottama teho pysyy samana 

kuin nykytilanteen tarkastelussa, on myös niiden vuosittainen tuotto sama, hieman alle 

miljoonan euron. Investoinnin hinnan puolittuessa, myös takaisinmaksuaika puolittuu. 

Seuraavan sivun kuvaajassa (Kuva 39) on esitetty takaisinmaksuaika elementtien 

hinnan puolittuessa. 
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Kuva 39. Tarkastelu 3 takaisinmaksuaika 0,5-kertainen hinta 

Lämpösähköelementtien hinnan puolittuessa takaisinmaksuaika on 21 vuotta. 50 

vuoden tarkastelujaksolla ja 4 %:n laskentakorolla investoinnin nettonykyarvo on -0,30 

M€. 

Tarkastelluista tilanteista takaisinmaksuaika oli lyhyin, kun investoinnin hinta puolittui. 

Hyötysuhteen parantuessa 2,5 –kertaiseksi päästiin lähes yhtä pitkään 

takaisinmaksuaikaan. Hyötysuhteen parantuessa savukaasuihin jää kuitenkin enemmän 

hyödynnettävää lämpötilaa lämpösähköelementtien jälkeen verrattuna tilanteeseen, 

jossa niiden hinta laskee, tämän loppulämmön arvoa ei ole huomioitu laskelmissa.  
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7. YHTEENVETO 

Saaduista tuloksista voidaan helposti huomata, ettei tarkasteltujen 

lämpösähköelementtien hyödyntäminen kaasuturbiinilaitoksen sähköntuotannossa 

niiden nykyisillä hinnoilla ja hyötysuhteella ole kannattavaa tarkastellussa 

sovelluskohteessa. Jos halutaan hyödyntää iso osa kaasuturbiinin savukaasujen 

lämpötehosta lämpösähköelementeillä, niiden tarvittava määrä, sekä kustannukset 

nousevat erittäin korkeiksi. Investoinnin kalliuden lisäksi rajana tulee vastaan 

lämpösähköelementtien fyysinen koko.  

Tarkastelluista tilanteista kannattavinta oli hyödyntää savukaasut lämpötilavälillä 300 -

100 °C. Kannattavuuteen vaikutti se, että kyseiselle lämpötilavälille oli valittu 

huomattavasti edullisempi lämpösähköelementti, kuin tätä korkeammille lämpötiloille. 

Vaikka korkeamman lämpötilan elementin hyötysuhde oli parempi kuin matalampien 

lämpötilojen, se ei paikannut yli kolminkertaisen hinnan vaikutusta. Laskelmissa 

huomattiin, ettei savukaasujen häntälämpötiloja 100 - 50 °C kannata hyödyntää, sillä 

lämpösähköelemnttien hyötysuhde ja tuotto laskevat käytettävissä olevan lämpötilaeron 

mukaan samalla, kun kustannukset pysyvät vakiona.  

Lämpösähköelementtien kannattavuus parani niiden hyötysuhteen parantuessa, sekä 

hinnan laskiessa. Hyötysuhteen paranemiseksi nykyisiä lämpösähkömateriaalien 

rakenteita tulee muokata, tai löytää tilalle uusia tehokkaita materiaaleja. 

Lämpösähkömateriaalin hyötysuhdetta voidaan parantaa vain tiettyyn pisteeseen asti, 

tämän vuoksi kannattavuuteen pystytään vaikuttamaan enemmän elementtien hinnan 

laskulla. Jos elementeille keksitään kuluttajia kiinnostavia sovelluksia kaupallisille 

markkinoille, niiden kehitystyöhön todennäköisesti panostetaan enemmän. Kun tuotetta 

kehitetään ja sillä on kysyntää, tuotantokustannukset pyritään minimoimaan jolloin myös 

tuotteen hinta saadaan laskemaan kilpailukykyiseksi. 

Lämpösähköelementeillä tullee tulevaisuudessa olemaan iso rooli hukkalämmön 

talteenotossa, kunhan niiden kustannustehokkuutta saadaan parannettua. Elementit 

soveltuvat eristyisesti paikkoihin, jossa hukkalämmöllä ei ole muuta käyttötarkoitusta ja 

elementin yli oleva lämpötilaero pystytään pitämään mahdollisimman suurena.  



48 
 

LÄHTEET 

A. Lambrecht, H. B. (2004). Thermoelectric Energy Conversion - Overview. Freiburg. 

Applied Thermoelectric Solutions LLC. (2020). Applied Thermoelectric Solutions LLC. 

Noudettu osoitteesta How Thermoelectric Generators Work: 

https://thermoelectricsolutions.com/how-thermoelectric-generators-work/ 

Bharat Book Bureau. (30. 11 2017). Gas Turbines Market by Technology, Rating 

Capacity, Design Type, Application and Region - Global Forecast to 2022. 

Noudettu osoitteesta https://search-proquest-

com.libproxy.tuni.fi/docview/1957186929/fulltext/D42A858194EE48DBPQ/1?a

ccountid=14242 

Boardman, A. E. (2001). Cost-benefit analysis; consepts and practice.  

Champier, D. (2016). Energy Conversion and Management. 178. 

ENERCOM. (17. 1 2020). Germany Launches One of Europe’s Most Modern Gas-Fired 

Power Plants Replacing Coal-Fired Power Station. Noudettu osoitteesta Oil & 

Gas 360: https://www.oilandgas360.com/germany-launches-one-of-europes-

most-modern-gas-fired-power-plants-replacing-coal-fired-power-station/ 

Enerdata. (2018). Global Energy Statistical Yearbook 2018. Noudettu osoitteesta Trend 

over 1990-2017. 

Enerdata. (2019). Global Energy Statistical Yearbook 2019. Noudettu osoitteesta 

https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-

statistics.html 

Energiateollisuus. (2018). Energiantuotanto. Noudettu osoitteesta Lauhdevoima: 

https://energia.fi/perustietoa_energia-

alasta/energiantuotanto/sahkontuotanto/lauhdevoima 

Energiateollisuus. (2018). Energiavuosi 2017. Energiateollisuus. 

Energiateollisuus. (2018). Lauhdevoima. Noudettu osoitteesta 

https://energia.fi/perustietoa_energia-

alasta/energiantuotanto/sahkontuotanto/lauhdevoima 

Energiauutiset. (22. 5 2019). Suomessa sähkö yhä edullista. Noudettu osoitteesta 

https://www.energiauutiset.fi/uutiset/suomessa-sahko-yha-edullista.html 



49 
 

Energiavirasto. (2017). Energiavirasto. Noudettu osoitteesta Tehoreservijärjestelmä: 

https://www.energiavirasto.fi/tehoreservijarjestelma 

Goldsmid, H. J. (2009). Introduction to Thermoelectricity. Teoksessa Introduction to 

Thermoelectricity. Springer. 

Hayati Mamura, M. B. (2017). A review on bismuth telluride (Bi2Te3) nanostructure for 

thermoelectric. Manisa. 

Helen Oy. (2020). Noudettu osoitteesta https://www.helen.fi/helen-

oy/energia/energiantuotanto/voimalaitokset/vuosaari 

Hupa;Kurki-Suonio;Raiko;& Saastamoinen. (2002). Poltto ja palaminen. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

IEA. (2017). Key world energy statistics. International Energy Agency. 

IEA. (12. 11 2017). World Energy Outlook 2017. Noudettu osoitteesta International 

Energy Agency: https://www.iea.org/weo2017/ 

II-VI MARLOW. (8. 11 2016). Gas turbine waste heat recovery. Noudettu osoitteesta 

https://blog.marlow.com/gas-turbine-waste-heat-recovery 

K.T. Zorbas, E. H. (2007). Power and Efficiency Calculation in Commercial TEG and 

Application in Wasted Heat Recovery in Automobile. 

Kasap, S. (1996). Principles of Electrical Engineering Materials and Devices. Teoksessa 

S. Kasap, Principles of Electrical Engineering Materials and Devices. Richard D 

Irwin. 

KEB-43200 Voimalaitostekniikka, luentomoniste. (2017). Teoksessa T. K. H. Tolvanen, 

Voimalaitostekniikka. Tampereen Teknillinen Yliopisto. 

Kim, M. K.;Kim, M. S.;Jo, S. E.;Kim, H. L.;Lee, S. M.;& Kim, Y. J. (2013). Wearable 

thermoelectric generator for human clothing applications. 

Korpela, A. (2018). Lämpösähkö. DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin, 

luentomateriaali. Tampereen yliopisto. 

Merit technology group. (2009). Power generator module. Noudettu osoitteesta 

http://www.merittegroup.com/P_PGM.asp 

Motiva. (2. 19 2020). Biopolttoaineiden lämpöarvoja. Noudettu osoitteesta 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tietolahteita/biopo

lttoaineiden_lampoarvoja 



50 
 

Nordic Green Energy. (2020). Noudettu osoitteesta 

https://www.nordicgreen.fi/asiakaspalvelu/energiatietoa/spot-hinta/ 

Perttula, J. (2000). Energiatekniikka. Helsinki: WSOY. 

Pimiä, U. H. (2008). Voimalaitostekniikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

Pollock, D. D. (1985). Thermoelectricity. Teoksessa D. D. Pollock, Thermoelectricity, 

Theory, Thermometry, Tool. ASTM International. 

RatesFX. (9. 5 2020). Valuuttamuunnin. Noudettu osoitteesta 

https://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html 

REOTEMP Instrument Corporation. (2011). Thermocouple info. Noudettu osoitteesta 

Thermocouple info: https://www.thermocoupleinfo.com/ 

Saniya LeBlanc, S. K. (2013). Material and manufacturing cost considerations for 

thermoelectrics.  

TECTEG MFR. (2019). Noudettu osoitteesta https://thermoelectric-generator.com/ 

Tegmart. (8. 4 2018). Scientific guide to understanding thermoelectric generators and teg 

products for converting heat to teg power. Noudettu osoitteesta 

https://www.tegmart.com/info/guide-to-understanding-and-using-teg-power-

and-products/ 

Terasaki, I. (2011). Comprehensive Semiconductor Science and Technology.  

Tilastokeskus. (12. 12 2019). Fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttö 

kasvoivat Suomessa vuonna 2018. Noudettu osoitteesta 

https://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_tie_001_fi.html 

Tuulivoimayhdistys, S. (2018). Tietoa tuulivoimasta. Noudettu osoitteesta 

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta 

TVO. (2018). Teollisuuden voima. Noudettu osoitteesta Olkiluoto 3: 

https://www.tvo.fi/ol3 

Valtiovarainministeriö. (2020). Noudettu osoitteesta Energiaverotus: 

https://vm.fi/energiaverotus 

World Nuclear Association. (12 2019). Noudettu osoitteesta Nuclear Power in Germany: 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-

n/germany.aspx 



51 
 

Wärtsilä. (2020). Gas Turbine for Power Generation: Introduction. Noudettu osoitteesta 

https://www.wartsila.com/energy/learn-more/technical-comparisons/gas-turbine-

for-power-generation-introduction 

 



52 
 

LIITTEET 

Liite1 
 

 



53 
 

 
 
 
 
 



54 
 

Liite 2 

 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 

 



56 
 

Liite 3 
 

 


