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Valmet Technologies Oy:ssä CFB-kattilat ovat projekti- ja asiakaskohtaisesti hyvin räätälöity-
jä. Projektikohtaisesta toimituksesta voidaan päästä konfiguroitavaan tuotetoimitukseen modu-
laarisuuden avulla.  Tuotetoimituksessa on ennalta määrätyt ratkaisut, joilla voidaan tuottaa ar-
voa useissa elinkaaren vaiheissa. Diplomityössä tutkittiin modulaarisuutta prosessiteknisen tuot-
teen kanssa. Työssä modulaarisuustarkastelu kohdistui starttipolttimen suunnittelualueeseen, 
jossa voidaan havaita samoja piirteitä kuin koko voimalaitoksen suunnittelussa. 

Diplomityössä tavoitteena oli starttipolttimen suunnittelualueen kehittäminen. Starttipoltti-
meen kohdistuvista asiakasvaatimuksista sekä sisäisistä toiminnallisista vaatimuksista aiheutuu 
paljon muuntelua, joka heijastuu moneen suunnitteluosastoon. Starttipolttimen tuotemäärityk-
sessä joutuu tekemään valintoja, joissa eri suunnittelijat voivat päätyvät keskenään erilaisiin 
lopputuloksiin. Jos valintoja on useita peräkkäin tuotteen lopputulos voi projektikohtaisesti erota 
huomattavasti toisistaan. Suunnittelualueen kehittämisessä käytettiin Brownfield-prosessia, jon-
ka vaiheiden avulla voidaan jo olemassa olevasta tuotteesta kehittää modulaarinen tuote. 
Brownfield-prosessissa tunnistettiin suunnittelualueen geneeriset elementit, näiden väliset raja-
pinnat sekä asiakasvaatimukset, jotka yhdistämällä saatiin luotua suunnittelualueen alustava 
tuoterakenne.  

Suunnittelualueen kehittämisen kannalta tärkeimmäksi asiaksi nousi starttipolttimen kehitys 
modulaariseksi tuotteeksi. Modulaarisella tuotteella asiakasvaatimuksista syntyvä muuntelu 
pystytään hallitsemaan paremmin, jolloin myös polttimen rajapinnat pystytään määrittämään. 
Modulaarisen tuotteen kehittäminen vaatii parempaa tuotehallintaa, jotta prosessiteknologiset 
asiakasvaatimukset pystytään muuttamaan mekaniikkasuunnitteluun ymmärrettäviksi asioiksi. 
Tuotehallinnan kehittämiseksi työssä esitettiin toiminnallisen mallin periaate, jolla prosessiraja-
pinnan ymmärrystä voidaan parantaa. Prosessiteknisen rajapinnan määrittäminen osoittautui 
modulaariselle tuotteelle vähintään yhtä tärkeäksi kuin mekaanisen rajapinnan määrittäminen.  

Työssä tutkittiin myös modulaarista tuotetoimitusta tukevia suunnitteluperusteita, joiden avul-
la voimalaitoksen tuotetoimituksesta saadaan otettua kokonaisvaltaisesti modulaarisuuden hyö-
dyt irti. Keskeisimpänä asiana on suunnitteluratkaisujen vakiointi, joka koskee sekä prosessi- et-
tä mekaniikkasuunnittelua. Suunnittelun systemaattisuutta lisäämällä toimitusprojektissa synty-
vä sisäinen varioituvuus ja suunnittelijakohtaiset eroavaisuudet saadaan karsittua pois. Toisena 
modulaarisuutta tukevana asiana nostetaan esiin kokonaisoptimointiin pyrkiminen osaoptimoin-
nin sijaan. 
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ABSTRACT 

Esko Kulju: Modularity definition of the design area of a CFB-boiler’s start-up burner 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering 
June 2020 
 

 
At Valmet Technologies Oy, CFB boilers are very tailored to each project and customer 

requirements. Changing from a tailor-made project specific delivery to a configurable solution 
delivery can be achieved by using modularity. Solution delivery has predefined solutions that 
can generate value at several stages of the delivery project’s life cycle. In the thesis, modularity 
with a process engineering product was studied. In the work, the modularity analysis focused on 
the design area of the start-up burner, where the same features can be observed as in the 
design of the entire power boiler. 

The goal of the thesis was to develop the design area of the start-up burner. Customer and 
functional requirements are causing a lot of variation in the design area of the start-up burner, 
which reflects on to several different design departments. In the definition process of the start-
up burner, designers have to make choices, where different designers can end up with different 
outcomes. If there are several choices in a row, the result of the design can differ considerably 
from project to project. The Brownfield process was used to develop the design area. With the 
steps of the process an existing product can be develop into a modular one. The Brownfield 
process was used to identify the generic elements of the design area, the interfaces of the 
elements and the customer requirements, which all together create a preliminary product 
structure of the design area. 

The most important issue of the development of the design area was the development of the 
start-up burner into a modular product. With the modular product, the modifications, which are 
caused by customer requirements, can be better controlled. Therefore, the burner’s mechanical 
interfaces can also be defined. The development of a modular product requires better product 
management, because an important step is to change the process technology customer 
requirements into a matter, that can be understood in mechanical design. In order to develop 
product management, a functional model was applied to define the process interface. The 
process interface definition proved to be at least as important to the modular product as defining 
the mechanical interface. 

The work also examined the design criteria, which are supporting modular product delivery 
and can be used to take full advantage of the benefits of modularity in a power plant solution 
delivery. The main focus is the standardization of design solutions, which applies to both 
process and mechanical design. By increasing the systematic nature of the design, the internal 
variability and designer-specific differences arising in the delivery project, can be eliminated. 
Another subject to support modularity is the pursuit of overall optimization instead of partial 
optimization. 

 
Keywords: Modularity, Brownfield-process, start-up burner, power boiler 
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1. JOHDANTO 

 

Konepajateollisuus on ollut kuluneet vuosikymmenet vahvassa murroksessa suunnitte-

lun apuvälineiden osalta. Teknologia on mahdollistanut uudet tehokkaat työkalut suun-

nittelun tehostamiseksi, jolloin resursseja on voitu vapauttaa muihin tehtäviin. Tuotteita 

parametrisoidaan ja suunnittelua automatisoidaan uusia työkaluja käyttäen, mutta suu-

rinta mahdollista potentiaalia ei voida saavuttaa, jos suunniteltavan tuotteen määrittely 

ei ole kunnossa.  

Teknologialaitteiden suunnittelussa käytetään tilavarauksia, jossa tietyille laitteille vara-

taan layoutista sen vaatima tila. Tilavaraukset voidaan jakaa esimerkiksi isomman oi-

keudella, tai kuinka tärkeä laite on suunniteltavan tuotteen toiminnalle. Tuotteiden kil-

pailukyvyn ylläpitämiseksi säästöjä haetaan mm. optimoinnilla, jolloin materiaalin kulu-

tus ja käyttämätön tila saadaan minimoitua. Pienemmät tuotteet samoilla käytettävillä 

komponenteilla tuottavat haasteita tilavarausten suhteen, jolloin jatkossa samalla alu-

eella sijaitsee päällekkäin limittäisiä tilavarauksia. Ahtaat suunnittelualueet johtavat 

usein suureen projektikohtaiseen räätälöintiin ja ns. kenkälusikkasuunnitteluun, jossa 

laitteet sovitetaan pieneen tilaan, jolloin esimerkiksi niiden käytettävyys ja huolto kärsi-

vät. Tilavarausalueen suunnittelua voidaan kehittää suoraviivaisemmaksi, tehokkaam-

maksi ja laadukkaammaksi paremmilla sisäisillä ohjeistuksilla ja sopimuksilla. Tämä on 

myös yksi diplomityön keskeisistä tavoitteista. 

Prosessiteknologian rajapinnan tunnistaminen ja liittäminen mekaniikkasuunnitteluun 

jätetään usein tekemättä. Tuotteissa, jossa asiakkaat ostavat prosessia ja jossa asia-

kasvaatimukset määräävät prosessilaskennan kautta koko tuotteen rakenteen, täytyy 

mekaniikan ja prosessilaskennan rajapinta asettaa keskiöön. Luennoilla opetetun isku-

lauseen ”raudan ja järjen summa on vakio” soveltaminen projektitoimintapohjaiseen lii-

ketoimintaan kustannustehokkaasti vaatii omat työkalunsa kuten modulaarisen tuotera-

kenteen. Modulaarista tuoterakennetta ja sen suunnittelua käsitellään diplomityön lu-

vuissa 2.3.  

Diplomityö tehdään osana laajempaa tuotekehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuot-

teen modulointi laajemmassa mittakaavassa. Modulaarisuus ja tuotekehityksen lähtö-

kohdat ovat samankaltaiset molemmissa töissä, joten tässä työssä voidaan harjoitella 
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ja soveltaa käytettävää teoriaa modulaarisuudesta prosessiteknisen tuotteen kanssa. 

Diplomityö tehdään yhteistyössä Valmet Technologies Oy:n kanssa. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusstrategia ja menetelmät 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää modulaarisen tuoterakenteen tuomat mahdolli-

suudet kiertoleijukattilan starttipolttimen suunnittelualueella. Työssä toteutettiin kon-

struktiivista tutkimusta, joka on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta (Kuva 1). Konstruk-

tiivisessa tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia, jotka koe-

taan tarpeellisiksi ratkaista käytännössä. Tutkimuksen kohteen päämäärä on tiedossa, 

mutta askeleet päämäärän saavuttamiseksi ei ole. Tutkimuksessa kehitetty ratkaisu 

tuottaa uuden konstruktion, jolle voi olla loputon määrä mahdollisia toteutumia. Kon-

struktiivinen tutkimus on luonteeltaan kokeellista. Uutta konstruktiota tulisi tarkastella 

instrumenttina, jolle yritetään havainnollistaa, testata tai jalostaa aikaisempaa teoriaa, 

tai luoda kokonaan uusi teoria. Tutkimuksen ideaalinen tulos on, että tosielämän on-

gelma ratkaistaan implementoidulla uudella konstruktiolla, joka tuottaa suuren kontri-

buution sekä käytännön, että teorian näkökulmasta. (Lukka 2001)  

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen periaatteellinen rakenne (Olkkonen 
1994) 
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Konstruktiivinen tutkimusote tässä työssä koostui laadullisista menetelmistä, jossa tie-

toa hankittiin mm. Brownfield-prosessin (BfP) eri vaiheiden aikana. Laadulliset tutki-

mukset rakentuvat aiemmista tutkittavasta aiheesta tehdyistä tutkimuksista ja muotoil-

luista teorioista, empiirisistä aineistoista sekä tutkijan omasta ajattelusta ja päättelystä 

(Töttö 2004). Laadullisessa tutkimuksessa tietoa voidaan hankkia kokonaisvaltaisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti ihmisiltä, joilla on paras käsitys tutkittavasta aiheesta haastatte-

luiden, kyselyjen, työpajojen havainnoinnin jne. avulla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimussuunnitelma voi muotoutua vielä tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi et al. 2004). 

Diplomityön kohdeyrityksessä aihepiirin tutkimusta oli jo tehty kuluneena vuonna, joten 

tätä pystyttiin hyödyntämään ongelmakohtien määrittämisessä.  

Pakkasen (2016) väitöskirjassa esitetty Brownfield-prosessi (BfP) on tehty jo olemassa 

olevien tuotteiden kehittämiseksi modulaarisiksi tuotteiksi. Prosessissa on kymmenen 

vaihetta, jotka läpikäymällä voidaan kokonaisvaltaisesti muuttaa tuotteen suunnittelufi-

losofiaa. Prosessi alkaa ja päättyy tutkimalla tuotteen liiketoiminnallisia ongelmia, sillä 

tuotteen suunnittelun täytyy tukea yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Suunnitte-

lun näkökulmasta prosessi keskittyy modulaarisen arkkitehtuurin ja tuoteperheen 

suunnitteluun. Brownfield-prosessissa keskitytään myös tuotteen konfiguroitavuuteen, 

jolla pystytään vastaamaan uudelleenkäytettävyyteen toimitusprojekteissa, suunnittelun 

dokumentointiin ja tuoteperheen päivittämiseen tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa 

käytetään vain viittä ensimmäistä prosessin vaihetta, joilla aiheen rajaaminen voidaan 

kohdistaa starttipolttimen määrittelyvaiheeseen.  

BfP on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, jossa olemassa olevan tuotteen valikoima 

on kasvanut liian suureksi. Tällöin tuote ei vastaa taloudellisiin eikä asiakkaiden vaati-

muksiin optimaalisella tavalla ja laajentunut valikoima aiheuttaa sekaannuksia myynti-

toimitus-projekteissa sekä elinkaaren eri vaiheissa. Lähtökohtana BfP:ssä on se, että 

tuotteella on irti otettavaa potentiaalia suunnittelun näkökulmasta ja se saadaan esiin 

lisäämällä tuotteen yhtenäisyyttä unohtamatta kuitenkaan muunneltavuuden tarvetta. 

Ensisijainen tavoite ei siis ole suunnitella täysin uutta tuotetta, vaan prosessissa keski-

tytään tuotteen suunnittelun kehittämiseen käyttämällä vanhoja tai olemassa olevia 

suunnitteluratkaisuja. Suunnittelun kehittämisellä päästään lähemmäksi modulaarista 

tuoteperhettä, jossa esimerkiksi eri elementtien suunnittelut eivät ole päällekkäin.  

Modulaarisella tuoteperheellä pyritään pääsemään eroon myös turhasta kommunikaa-

tiosta eri osastojen välillä. Kommunikaation tarve heikosti määriteltyjen tuotteiden 

kanssa on suuri, jolloin virheen mahdollisuus kommunikoinnissa kasvaa. Tämän työn 

toisena tavoitteena on vähentää kommunikaation tarvetta suunnitteluprosessin aikana, 

sekä lisätä läpinäkyvyyttä eri ratkaisujen vaikutuksesta osastoilta toiselle.  
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Diplomityössä etsitään vastauksia kolmeen kysymykseen: 

1. Mitkä ovat modulaarisen tuoteperheen tuomat mahdollisuudet starttipolttimen 

ympäristössä? 

2. Millä perustein voimakattilan starttipolttimien tuotemääritys tehdään? 

3. Millaiset suunnitteluperusteet tukevat modulaarista ajattelutapaa prosessiteknis-

tä tuotetta suunniteltaessa? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan Brownfield-prosessin vaiheiden kautta 

ja sillä pyritään etsimään modulaarisuuden etuja starttipolttimen suunnittelualueen ym-

päristössä tuotteiden mekaaniselta osalta. Vastattua ensimmäiseen kysymykseen tie-

detään millaiset vaatimukset tuotemäärityksessä pitää ottaa huomioon ja mitä vaiku-

tuksia tuotemäärityksellä on voimakattilan toimitusprojektiin.  

Toiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastausta starttipolttimen ja kiertoleijukattilan 

tuoteprosessin ymmärtämisen avulla. Kiertoleijukattilan prosessi käynnistysvaiheessa 

on hyvin kompleksinen ja sen ymmärrystä pyritään hyödyntämään tutkimuskysymyk-

seen vastattaessa mahdollisimman hyvin.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan osin ensimmäisen ja toisen kysymyksen 

pohjalta. Suunnitteluperusteiden löytäminen nähdään tärkeänä asiana monimutkaisten 

tuotteiden suunnittelussa, jossa tuotteen suunnittelusta johtuvaa sisäistä varioitumista 

halutaan paremmin hallita. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Tuotekehitysprosessi 

Tuotekehitysprosesseja on erilaisia ja niille asetetaan eri tavoitteita. Whitneyn (2004) 

mukaan tuotekehitysprojektissa tärkein tehtävä on kehittää tuote, joka täyttää sille ase-

tetut vaatimukset. Pahlin ja Beitzin (2007) mukaan asiakkaiden tarpeiden täyttämisen 

lisäksi tuotteen menestys vaatii oikean ajoituksen markkinoille, sekä oikean hinnan 

tuotteelle, jotka saavutetaan onnistuneessa tuotekehitysprosessissa. Onnistuneessa 

projektissa tuotekehitysprosessin saattaminen alusta loppuun vaatii huolellista suunnit-

telua. Tarvittavien prosessitoimintojen ja askelien määrittely, kuten esimerkiksi konsep-

tisuunnittelu ja detaljisuunnittelu sekä näiden askelien aikatauluttaminen, pitää määrit-

tää jo projektin alkuvaiheessa. Myös projektin sekä tuotteen kustannukset täytyy olla jo 

projektin alkuvaiheessa selvillä. Päämääränä on, että kaikki vaiheet projektin aloittami-

sesta sen lopettamiseen on selkeää ja suunniteltua.  

Ulrichin ja Eppingerin (2012) mukaan yrityksen taloudellinen menestys riippuu sen ky-

vystä määrittää asiakkaiden tarpeet ja näiden perusteella luoda kysyntään tuotteita ma-

talalla hintatasolla. Tämän päämäärän saavuttaminen aiheuttaa usein haasteita tuote-

kehitykseen, jossa pyritään ratkaisemaan asiakaskysymyksiä suunnittelun, valmistuk-

sen ja markkinoiden näkökulmista. Viisi hyvää mittaria, joilla katsotaan tuotteen tuomaa 

hyötyä ja tuotekehitysprojektin onnistumista ovat: 

o Tuotteen laatu; Kuinka hyvä tuote tuotekehityksessä saatiin? Vastaako se asi-

akkaiden tarpeisiin? Onko se kestävä ja luotettava? 

o Tuotteen hinta; Mitkä ovat tuotteen valmistuskustannukset? Hinta pitää sisällään 

vaadittavien työkalujen pääomasijoituksen sekä yksittäisen tuotteen tuotantokus-

tannukset. 

o Tuotekehitysaika; Kuinka nopeasti tuotekehitystiimi suoritti tuotekehitysproses-

sin? Tuotekehitysaika määrittää kuinka nopeasti yritys pystyy vastaamaan kilpai-

luun uusista teknologioista ja kuinka nopeasti kehityksen kohteena ollut tuote al-

kaa tuottaa takaisin. 

o Tuotekehityksen kustannus; Kuinka paljon yritys käytti rahaa tuotteen keittämi-

seen? Tuotekehitykseen käytetyt varat ovat usein merkittävä investointi. 
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o Kyky tuotekehitykselle; Osaako yritys ja tuotekehitystiimi ottaa oppia menneistä 

kehitysprojekteista tulevien varalle? Tuotekehityksen kyky oppia menneistä pro-

jekteista on etu, kun halutaan kehittää tuotteita tehokkaammin ja taloudellisem-

min.  

Andreasen ja Hein (2000) lähtevät liikkeelle siitä, että tuotekehitysprosessilla täytyy olla 

vahva yhteys liiketoiminnan optimointiin. Heidän prosessissaan markkinat, tuote ja tuo-

tanto kulkevat rinnakkain samanarvoisesti alusta lähtien viiden askeleen läpi (Kuva 2). 

Kaikki lähtee liikkeelle tarpeesta, joka voi tulla useasta eri lähteestä kuten asiakkaalta 

tai valmistuksesta. Seuraavissa vaiheissa käsitellään tuotteen periaatteita, suunnitte-

lua, tuotannon vaatimuksia sekä viimeisimpänä täytäntöönpanovaihetta, jossa tuote on 

saatu markkinoille. Prosessin olennainen osa on eri suunnittelunäkökulmien huomioon 

ottaminen kaikissa sen askeleissa onnistuneen projektin aikaansaamiseksi.  

 

Kuva 2. Integroitu tuotekehitysprosessi (Andreasen & Hein 2000) 

 

Tuotekehitysprojektissa on hyvä pysähtyä miettimään minkä takia tuotekehitystyötä 

tehdään, mihin sitä tarvitaan ja mitä eri prosesseja, näkökulmia ja työvaiheita onnistu-

nut tuotekehitysprojekti vaatii. Peruspiirteet yllä olevista prosesseista on otettava huo-

mioon myös starttipolttimien kehityksessä. Tavoitteet starttipolttimen tuotekehityspro-

jektille pitää olla selviä ja konkreettisia, varsinkin kun starttipolttimen asiakas ja toimitta-

ja kuuluvat samaan yritykseen.   

2.2 Arvon tuottaminen 

Tuotekehitysprosessissa täytyy tuottaa arvoa joko yritykselle, asiakkaalle tai mieluiten 

molemmille. Arvon tuottaminen voi tarkoittaa asiakkaalle ja yritykselle eri asioita. Suun-

nittelun näkökulmasta arvon tuoton asteikko määritellään sen mukaan, kuinka hyvin 

jonkun tarpeet on täytetty. Kaupallisesta näkökulmasta tuotteen täyttyy tuottaa korke-
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ampaa arvoa ja hyötyä sen sidosryhmille, kuin mitä sen investointiin on käytetty rahaa. 

Arvon tuottoa siis voidaan katsoa tuotteen teknisten ominaisuuksien, asiakkaan tai 

valmistajan näkökulmasta. (Oja 2008) 

Arvoa tuotetaan koko tuotteen elinkaaren aikana. Arvontuottoketju alkaa toimittajan 

kannalta tuotteen suunnittelun aikana ja päättyy kun kaikki vastuut ja huoltopalvelut on 

toimitettu. Käyttäjän arvoketju alkaa tuotteen luovutusoperaatiossa ja päättyy kun tuote 

poistetaan käytöstä. Nykyään toimittajan ja asiakkaan arvontuotot menevät päällekkäin 

johtuen esimerkiksi toimittajan huoltopalveluista. (Oja 2008)  

Arvoketjua voidaan Ojan (2008) mukaan tuottaa bisnesympäristössä käytännössä kol-

mella eri tavalla: 

o Hankinnoilla; ostot, lisensointi, leasing 

o Muutoksella; uudelleensuunnittelu, modernisointi, tuotannon muutokset 

o Kehityksellä; ideat, innovaatiot, uudet sovellukset. 

Jos asiaa mietitään ajan ja tulevaisuuden näkökulmasta, niin arvoketjun kehittäminen 

on välttämätöntä, jotta pysytään mukana markkinoiden kilpailukyvyssä. Tuotteet ja pal-

velut, jotka tuottavat pääomaa tarvitsevat jatkuvaa kehittämistä ja uusia innovaatioita, 

jotka vaikuttavat arvontuottoketjuun. Kilpailukykyä ja tuottavuutta voidaan lisätä myös 

vähentämällä alkuperäisen prosessin kustannuksia. (Oja 2008) 

Jos olemassa olevaa teknologiaa ei haluta lähteä hankkimaan ostoilla, on arvon tuoton 

ainoa järkevä vaihtoehto saatavissa muutoksella ja kehityksellä. Isoilla yrityksillä, joilla 

on kankeat organisaatiorakenteet, voidaan pienillä uudelleensuunnittelun muutoksilla ja 

innovaatioilla ratkaista helposti suunnittelua kuormittavia pullonkauloja. Matherin (1995) 

mukaan tuotteilla, joilla on hyvin tarkat asiakas- ja projektikohtaiset suunnitteluvaati-

mukset, on samankaltaisuuden ja skaalaamisen hallinta vaikeaa. Usein tällaiset tuot-

teet ovat korkeasti kustomoituja tai ainutlaatuisia, joka johtaa korkeisiin tuotekehityksen 

ja tuotannon kustannuksiin sekä epävarmoihin tuotantoaikoihin. Projektikohtaisten tuot-

teiden valmistaminen saattaa johtaa myös näennäisiin standardisointeihin. Tällöin tu-

loksena voi olla epäonnistuminen yhteneväisyydessä, kilpailukyvyssä ja standardoin-

nissa, joka johtaa korkeisiin tuotekustannuksiin. (Meyer & Lehnerd 1997) 

2.3 Modulaarinen tuoterakenne 

Ulrich (1995) on tutkinut modulaarista tuotearkkitehtuuria suunnittelun näkökulmasta. 

Hänen määrittämässään teoriassa on kolme pääkohtaa, jotka sisältävät 1) funktionaali-

sen eli toiminnallisen elementin tunnistamisen, 2) toiminnallisen elementin muuttami-
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sen fyysiseksi komponentiksi ja 3) rajapintojen määrittämisen fyysisten komponenttien 

välille. Toiminnallisella elementillä kuvataan tuotteelle tai komponentille kohdistuvaa 

toimintaa, eli esimerkiksi peräkärryn pitää suojella kuormaa säältä. Fyysisillä kom-

ponenteilla tarkoitetaan sitä osaa tai kokoonpanoa, jolla toiminnalliseen elementtiin 

pystytään vastaamaan, eli kuorman suojelemiseen säältä pystytään vastaamaan perä-

kärryn kuomulla (Ulrich 1995). Komponenttien rajapinnoilla tarkoitetaan tuotteen kom-

ponenttien välisiä riippuvuuksia, joita käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.1. Toiminnalli-

sia elementtejä ja niihin yhdistyviä komponentteja on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Toiminnalliset elementit ja niiden fyysiset komponentit (Ulrich 1995) 

 

Ulrich (1995) esitti modulaarisen arkkitehtuurin integraalisen arkkitehtuurin vastakohta-

na. Modulaarisessa arkkitehtuurissa toiminnalliset elementit on tunnistettu ja niille on 

löydetty fyysiset komponentit, joilla on omat määritetyt paikat tuoterakenteessa. Fyysi-

sillä komponenteilla on lisäksi määritetyt rajapinnat arkkitehtuurin ja muiden kompo-

nenttien välillä. Integraalinen arkkitehtuuri taas sisältää kompleksisen arkkitehtuurin, 

jossa ei ole määritetty funktionaalisten elementtien muutosta fyysisiksi komponenteiksi, 

eikä näiden välisiä rajapintoja.  

Ulrich (1995) jakaa modulaarisen arkkitehtuurin slot, bus ja sectional -tyyppisiin alaka-

tegorioihin. Slot-tyypin arkkitehtuurissa kaikilla komponenteilla on omat funktionsa ja 

rajapintansa, jotka eivät ole vaihdettavissa muihin komponentteihin. Bus-

arkkitehtuurissa on yksi väylä, johon kaikki komponentit liittyvät samanlaisella rajapin-

nalla, jolloin komponentit ovat täysin vaihdettavissa ja siirreltävissä. Sektionaalisessa 

arkkitehtuurissa kaikilla komponenteilla on samanlaiset rajapinnat, ja ne voidaan kasa-

ta mihin järjestykseen tahansa (Kuva 4).  
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Kuva 4. Modulaarisen arkkitehtuurin kolme tyyppiä (Ulrich & Eppinger 2012) 

Modulaarisen arkkitehtuurin jakologiikan päättämisessä pitää ottaa huomioon tuotteelle 

kohdistuvat muutokset, tuotevaihtoehdot, komponenttien standardisoiminen, tuotteen 

suorituskyky, valmistettavuus ja tuotekehityksen hallinta. Arkkitehtuurin pitää liittyä tiu-

kasti päätettyihin markkinointisuunnitelmiin, tuotantokapasiteetteihin ja tuotekehityk-

seen. Ulrich ja Eppinger (2012) esittävät neljä kohtaa, joilla tuotteen arkkitehtuuri voi-

daan määrittää: 

1. Tuotteen jakotavan luominen. 

2. Tuotteen jakaminen elementteihin jakotavan mukaisesti. 

3. Karkean layoutin tekeminen. 

4. Elementtien perustavanlaatuisten ja satunnaisien vuorovaikutusten tunnis-

taminen. 

Kahnin (1998) mukaan yksi keinoista kilpailla tiukentuneilla markkinoilla on keskittyä 

ensisijaisesti kohtaamaan asiakkaan tarpeet kilpailijoita paremmin varioidun tuotevali-

koiman avulla, johon päästään usein modulaarisella arkkitehtuurilla. Andreasen (2011) 

esittää, että modulaarisella arkkitehtuurilla halutaan luoda tuotevariaatioita ja muunnel-

tavuutta asiakkaan näkökulmasta, kun taas samaan aikaan yrityksen näkökulma on 

hyödyntää samankaltaisuuksia ja vähentää tuotteen kompleksisuutta. Andreasenin 

(2011) tutkimuksen mukaan modulaarisen tuotteen hyötyjä voidaan mitata kolmella eri 

tavalla (Kuva 5): 

A. Tuotteen modulaarisuus tukee suunnitteluvaihetta. Modulaarisuudella luo-

daan tuotteelle eri variaatiot yhtenevillä ja tehokkailla ratkaisuilla, sekä vä-

hennetään rakenteiden monimutkaisuutta. 

B. Modulaarisuus kohdistetaan tuotteen arkkitehtuuriin ja sitä hyödyntämällä 

saadaan tuotettua arvoa tietyissä elinkaaren vaiheissa. 

C. Modulaarisesta suunnittelusta saadaan hyötyä useissa tuotteen elinkaaren 

vaiheessa, kuten suunnittelussa, tuotannossa, jakelussa ja hävittämisessä. 
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Kuva 5. Tuotearkkitehtuurin eri vaikutusmahdollisuudet (Andreasen 2011) 

Erensin ja Verhulstin (1997) mukaan tuotteen toimintoja hallitaan kolmen eri mallin 

avulla (Kuva 6): Ensimmäisenä ovat funktionaaliset mallit, joilla voidaan kuvata tuot-

teen toimintaa sen käyttöympäristössä.  Toisena ovat teknologiset mallit, joilla esite-

tään tuotteen tekniset ratkaisut, joilla funktionaaliset toiminnat toteutetaan. Kolmantena 

ovat fysikaaliset mallit, joilla esitetään tuoterakenne. Starttipolttimeen sovellettuna funk-

tionaalisessa mallissa voisi esimerkiksi esittää polttimen palamiseen liittyviä asioita, ku-

ten toiminta polttimen maksimiteholla, ilmamäärän tarve, ja liekin sytyttäminen. Tekno-

logisissa malleissa esitetään polttimen komponentteja kuten venttiiliryhmä, ilmakaappi, 

sytytin ja fysikaalisilla malleilla esitetään näiden komponenttien rakenne esim. valmis-

tusteknisestä näkökulmasta.  

 

Kuva 6. Tuotteen toimintamallit (Erens & Verhulst 1997) 
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Eri toimintamallit yhdistetään toisiinsa tuotearkkitehtuurilla. Erensin ja Verhulstin (1997) 

mukaan tuotearkkitehtuuri tuo vakaamman suunnitteluympäristön ja vähentää kommu-

nikaation tarvetta suunnittelijoiden välillä. Järjestelmällisemmässä suunnitteluorgani-

saatiossa, jossa rajapinnat ovat määritettyjä, voidaan vaihtuvien komponenttien ja jous-

tavamman tuotteen avulla vastata asiakkaan vaatimuksiin paremmin. Hyvin määritetyl-

lä tuotearkkitehtuurilla on myös kustannusetu kilpailijoihin nähden, sillä suunnittelun 

uudelleenkäyttö ja uusien komponenttien kehittäminen on tehokkaampaa, koska kom-

ponenttien positiot ja rajapinnat ovat valmiiksi tiedossa. 

2.3.1 Rajapinta 
 

Stevensin (1998) mukaan suurimmat hyödyt systeemissä tulevat, kun komponentit ovat 

niin itsenäisiä kuin mahdollista. Hän kuitenkin muistuttaa, että komponenttien pitää olla 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Määriteltyjen moduulien rajapintojen avulla moduuleja 

voidaan käyttää myöhemmin erilaisissa käyttötarkoituksissa niiden vaihtokelpoisuuden 

vuoksi. Rajapintojen välille pitää tehdä sopimuksia, jotta systeemisuunnittelu toimii. 

Sopimusta voidaan kutsua rajapinnan hallintapiirustukseksi tai rajapinnan hallinnan do-

kumentiksi. Näissä käsitellään ympäristön vaatimuksia moduulille, käytettävyyttä ja 

huoltoa, liittyvien kokonaisuuksien lukumäärää, mekaanisia ominaisuuksia tai siirtyvään 

energiaan vaikuttavia parametrejä. 

Grady (1994) ja Kapurch (2007) pitävät heikosti määritettyjä rajapintoja yhtenä isoim-

pana syynä yritysten tuotteiden heikkoon laatuun. Heikosti määritetyt tai jopa tunnista-

mattomat rajapinnat, joiden yhteys toisiinsa huomataan liian myöhään projektissa, 

saattavat aiheuttaa tahatonta vaikutusta tuotteelle. Parslovin ja Mortensenin (2015) 

teoriassa perusajatuksena on, että systeemissä rajapinnat määrittävän fysikaalisen tai 

fyysisen suhteen kahden kohtaavan elementin välille, joiden välillä saattaa tapahtua 

vuorovaikutusta. Kirjallisuudesta löytyi heidän tutkimuksensa mukaan 13 eri tapaa ra-

japintojen esiintymiselle (Kuva 7). 
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Kuva 7. Kirjallisuudesta löytyviä rajapintoja (Parslov & Mortensen 2015) 

 

Rajapinta on hyvin yleisesti käytetty termi suunnitteluorganisaatiossa. Sitä käytetään 

usein erilaisissa tilanteissa oman osaamisalueen näkökulmaan perustuen, joka voi joh-

taa väärinymmärryksiin. Rajapinnat mekaanisissa tuotteissa voidaan jakaa kahteen 

luokkaan, joista toisessa rajapinta on osa elementtiä ja toisessa sen ajatellaan itses-

sään olevan suunniteltava ja hallittava objekti. Erotus näiden välille tehdään tapauskoh-

taisesti systeemin mukaan. Jos rajapintaa tarkastellaan osana alikokoonpanoa, kuuluu 

sen informaatio osaksi tätä isompaa kokonaisuutta, jolloin rajapinta myös suunnitellaan 
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osana alikokoonpanoa (bottom up). Jos taas rajapinta nähdään erillisenä suunnitte-

luobjektina ja kehityskohteena, niin se on erotettu isommasta systeemistä (top-down). 

(Parslov & Mortensen 2015)  

Tuotteiden suunnitteleminen korkeilla laatuvaatimuksilla annetussa aikaikkunassa ei 

ole niin suoraviivaista, kuin sen uskotaan olevan moniteknisten tuotteiden kanssa. Yk-

sinkertaisilta tuntuvien laitteiden kanssa rajapinnat pitää ottaa huomioon. Parslov ja 

Mortensen (2015) havainnollistavat asiaa yksinkertaisella tasasähkömoottori esimerkil-

lä, johon tuotetaan mekaniikka- ja sähkösuunnittelua. Mekaniikkasuunnittelija tutkii 

moottorin kiinnitystä, tärinän vaimennusta, materiaalien ominaisuuksia jne., kun taas 

sähkösuunnittelija tutkii elektronisia ominaisuuksia ja virran jakamista. Suunnittelijat ei-

vät voi keskittyä vain omaan osa-alueeseensa, koska molemmilla on vahvat fysikaali-

set rajapinnat toisiinsa. Sähkömoottorilta vaadittaessa isompaa tehoa se vaatii isom-

man käämin, mikä vaati enemmän tilaa ja mahdollisesti vaikuttaa kiinteisiin rajapintoi-

hin tai tuo lisävaatimuksia mekaanisiin ratkaisuihin. Moniteknologisissa tuotteissa näh-

dään useasti ratkaisuja, jossa elektroniset ominaisuudet tai neste- ja lämpöominaisuu-

det määräävät tuotteen rakenteen tiettyyn lopputulokseen. Näin ollen tietyt rajapinnat 

vaativat enemmän huomiota kuin toiset, kuten eri moduulien välillä olevat, sekä ne ra-

japinnat, joihin vaikuttaa eri teknologiaosaamista. Sen takia tuotteen jakaminen oikei-

siin kokonaisuuksiin rajapintojen avulla on keskeinen osa tuotekehitysprojekteja. 

Parslov ja Mortensen (2015) jakavat modulaarisen tuotteen rajapinnat kahteen katego-

riaan: A-tyypin rajapinnat ovat moduulien välillä, joissa tuotemuutokset ovat todennä-

köisiä esimerkiksi tulevien päivityksien, huollon ja käytettävyyden osalta. A-tyypin raja-

pinnat ovat strategisesti tärkeitä, jonka vuoksi ne vaativat tarkat määrittelyt sekä toi-

minnallisille että rakenteellisille muuttujille. B-tyypin rajapinnat ovat komponenttien välil-

lä, joissa kulkee esimerkiksi työtä (transfer of work), virtausta tai lämpöä. Näiden suun-

nitteluajurit perustuvat esimerkiksi tuotteen käytettävyyteen ja luotettavuuteen, joten ne 

eivät ole samalla tasolla strategisesti tärkeitä kuten A-tyypin rajapinnat. 

Prosessiteknisten laitteiden rajapintoja määritettäessä B-tyypin rajapinnat voivat olla 

jopa tärkeämpiä ja enemmän tuotetta ohjaavia kuin A-tyypin rajapinnat. Ongelmaksi 

laitteen rajapintamääritysten kanssa tuleekin prosessirajapinnan tunnistaminen ja pro-

sessin mallintaminen. Prosessiteknisessä laitteessa, kuten starttipolttimessa, tietyt asi-

at määritellään kokemusperäisesti usean eri vaikuttavan tekijän kesken, jolloin rajapin-

nan vakiointi mekaanisessa mielessä on hyvin haastavaa. Tällaisen projektikohtaista 

tarkastelua vaativan rajapinnan tunnistaminen on siten hyvin olennaista, jotta määrittely 

projektivaiheessa onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.  
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2.3.2 Moduulijärjestelmä 
 

Moduulin määrittelyssä on Lehtosen (Modulointi S01-13 DI 28., luentodiat) kolme pää-

kohtaa: 

1. Moduulilla on rikkoutumaton rajapinta, joka ei muutu. Modulaarisuuden hyö-

dyt tulevat esiin, kun monimuotoiset tuotteet jaetaan pienempiin kokonai-

suuksiin, joita on helpompi hallita. Modulaarisuudesta ei ole hyötyä, jos raja-

pinnat eivät ole täysin määriteltyjä.  

2. Moduulit esiintyvät ainoastaan osana moduulijärjestelmää. Esikasatut ko-

koonpanot eivät ole moduuleja, jos ne eivät kuulu moduulijärjestelmään. 

3. Moduulit ovat kokonsa puolesta sopivassa suhteessa toisiinsa nähden eikä 

moduulin sisällä ole toista moduulia. Modulaarinen tuote on yksinkertaisem-

pi, jos sen konfigurointi on tehty yhdessä tasossa. 

Baldwin (2000) toteaa teoriassaan moduulijärjestelmistä moduulin olevan yksikkö laa-

jemmassa kokonaisuudessa, jossa jokainen moduuli on rakenteellisesti itsenäinen, 

mutta ne toimivat yhdessä. Systeemillä pitää olla arkkitehtuuri, joka mahdollistaa mo-

duulien itsenäisen rakenteen ja toiminnan integraation. Lisäksi monimutkaiset systee-

min voidaan hallita helpommin jakamalla ne pieniin osiin ja tarkastella jokaista erik-

seen. Monimutkaiset elementit pystytään erottamaan toisistaan rajapinnalla, jonka 

taakse voi piilottaa elementtien monimutkaisuuden ja ainoastaan rajapinta näyttää 

kuinka elementit toimivat osana laajempaa systeemiä. 

Lehtonen (2007) pohtii, että modulaarisuudesta on vähintään kaksi eri määritelmää; M-

modulaarisuus, jossa M-kirjain viittaa muunteluun, ja tuote-elinkaari -modulaarisuus, 

jossa tuote on moduloitu jonkun elinkaaren vaiheen perusteella moduuleiksi. M-

modulaarisuudessa moduuli on blokki, jolle on määritetty rajapinta ja se on osa moduu-

lijärjestelmää. Rajapinta mahdollistaa moduulien itsenäisyyden ja vaihdettavuuden 

käyttämällä bussi-tyypin rakennetta tai vapaan layoutin rakennetta. Samalla moduulien 

vaihdettavuudella voidaan saavuttaa eri tuotevariaatioita.  

Tuote-elinkaari -modulaarisuudessa tuotteella ei välttämättä ole muuntelumahdollisuut-

ta, vaan moduulit ovat suunniteltu tukemaan jotakin elinkaaren vaihetta, kuten valmis-

tusta, huoltoa tai logistiikkaa (Kuva 8). Moduulijärjestelmää ei välttämättä edes tarvita 

tuote-elinkaareen pohjautuvassa modulaarisuudessa, vaan ainoastaan rajapintojen 

määrittely on riittävää. (Lehtonen 2007) 
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Kuva 8. Tuote-elinkaari -modulaarisuus (Lehtonen 2007) 

Modulaariset tuotearkkitehtuurit voivat olla joko suljettuja (Lehtonen 2007) tai avoimia 

(Fujimoto 2007). Lehtosen (2007) suljetussa arkkitehtuurissa kaikki mahdolliset moduu-

lit ja niiden kombinaatiot ovat täysin määriteltyjä, kun taas avoimessa arkkitehtuurissa 

vain osa rajapinnoista on määritelty. Avoimessa arkkitehtuurissa pitää kuitenkin ottaa 

huomioon määrittämättömien moduulien tekniset ominaisuudet ja roolit (Fujimoto 

2007).  

Modulaarisuus on keino vähentää monimutkaisuutta. Moduulit ovat itsenäisiä ja vaih-

dettavia alikokoonpanoja, jotka ovat yhdistetty toisiin moduuleihin ja muuhun systee-

miin määritetyillä rajapinnoilla. Moduulilähtöisessä suunnittelussa tavoitteena on aiem-

min tehdyn työn uudelleenkäytettävyys, jolloin säästöt suunnittelun kustannuksissa 

ovat merkittäviä. (Kreimeyer 2014) 

Kreimeyer (2014) on tutkimuksessaan MAN-ajoneuvojen kanssa tehnyt tuotteen hajot-

tamisen omiin suunnittelukokonaisuuksiin, jossa ajoneuvon eri osa-alueet jaettiin sekto-

reihin sisäisen ja ulkoisen varianssin hallitsemiseksi. Kreimeyer (2014) teki jokaiselle 

sektorilleen oman layoutin, jonka avulla jokaisen sektorin varianssi voidaan nähdä jo 

aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Näin ollen komponenttien paikoittaminen ja 

mahdolliset vakioinnit voidaan tehdä vahvistaakseen tuotteen rakenteen läpinäkyvyyt-

tä. Tuotteen jakaminen eri suunnittelukokonaisuuksiin mahdollistaa jokaisen eri tuot-

teen jakamisen omiin samanlaisiin, mutta itsenäisiin sektoreihin, joista yhdessä muo-

dostuu uniikki lopputuote.  
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Kreimeyerin (2014) tutkimuksessa päädyttiin siihen, että sektorit voidaan jakaa eri 

tyyppisiin layoutteihin, mutta kaikilla näillä pitää pystyä tuottamaan sama tavoite: Jokai-

sella layoutilla pitää pystyä näyttämään kyseisessä sektorissa dokumentoitu kuvaus 

kaikista mahdollisista teknisistä toteutuksista, törmäysvapaasta komponenttien asetta-

misesta sekä standardisoimiseen keskittymisestä. Lisäksi layoutin avulla pitää pystyä 

vertailemaan eri teknisiä ratkaisuja selvästi ja pystyä toteuttamaan lopputuotteelle vaa-

dittavat toiminnot.  

Päämääränä on vähentää sisäisen variaation määrää saadakseen järjestystä tuoteke-

hitykseen, tuotantoon, kokoonpanoon sekä kustannusten hallintaan. Kreimeyerin 

(2014) luomat layoutratkaisut tähän ovat toiminnallinen-, joustava-, osittain joustava- ja 

ei-joustava layout (Kuva 9). Nämä ovat arvioitu ja asetettu kyseiseen järjestykseen ke-

hitettyjen layoutvaihtoehtojen lukumäärän, olemassa olevien ratkaisujen läpinäkyvyy-

den, layoutin joustavuuden, törmäysvapaan komponenttien lisäämisen ja standar-

doimiseen tähtäämisen perusteella. Layoutvaihtoehtojen lukumäärä kuvaa tässä tilan-

teessa sitä, kuinka monta erilaista layoutratkaisua joudutaan tekemään, jos yhtä kom-

ponenttia joudutaan liikuttamaan tuotteessa. Ratkaisujen läpinäkyvyys taas ilmaisee 

kuinka hyvin tuotteen suunnittelijat saavat kokonaiskuvan tuotteen kaikkien layoutrat-

kaisujen vaikutuksesta ja muutoksesta koko lopputuotteeseen. (Kreimeyer 2014) 

 

Kuva 9. Eri layoutratkaisutyypit (Kreimeyer 2014) 

Toiminnallinen layout (A) kuvaa ainoastaan tuotteen komponenttien toiminnallisen 

maksimikoon vaativaa tilaa. Komponentit pitää sijoittaa sille varatun tilan sisälle, mutta 

lopputulos voi näyttää hyvin erilaiselta, jos komponentit ovat paljon sille vaadittua mak-

simitilaa pienempiä. Joustavassa layoutissa (B) on näytetty ainoastaan pieni osa koko 

teknisestä ratkaisusta, eli ainoastaan osalle komponenteista on määrätyt ja dokumen-

toidut paikat. Joustavalla layoutilla saadaan tuotettua paljon muunneltavuutta, mutta 



17 
 

huonona puolena on, että sillä ei voi näyttää kokonaiskuvaa kaikista eri variaatioista. 

(Kreimeyer 2014) 

Toinen tapa esimääritetyille komponenteille on osittain joustava layout (C), jossa kaikki 

komponentit ovat määritetyt, mutta niille sallitaan joustavuus komponenttien kokojen 

suhteen. Joustavuus ei voi olla kaikille komponenteille ja se voi olla mahdollista ainoas-

taan ennalta määrättyyn suuntaan. Viimeinen layoutratkaisu on täysin joustamaton 

layout (D), jossa kaikki komponentit ovat ennalta määritetyillä paikoilla oikean funktio-

naalisen vaatimuksen kokoisena. (Kreimeyer 2014) 

Toimiessa projektitoimitusalalla, jossa asiakasvaatimuksilla määräytyvä projektiportfolio 

on suuri, tulee ulkoisten vaatimusten vaikuttaminen sisäisiin variointiin olla mahdolli-

simman pieni. Ulkoiset asiakasvaatimukset on hyvä pystyä rajaamaan ainoastaan tiet-

tyihin sektoreihin, eikä sisäisten vaatimusten täydy olla riippuvaisia ulkoisiin. Eri asia-

kastarpeista luodut layoutit tuottavat arvoa ainoastaan silloin, jos ne mahdollistavat te-

hokkaan tuotemuunneltavuuden asiakkaan tunnistetutuille vaatimuksille. Uusien layout-

tien suunnitteleminen aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia mahdollistaa kompo-

nenttien oikean paikoituksen jo hyvissä ajoin. Hyvin suunnitellut ja standardisoidut ra-

japinnat lisäävät tuoteportfolion läpinäkyvyyttä ja tuovat positiivista vaikutusta niin 

suunnittelijoille kuin monille muillekin tuotteen kanssa työskenteleville. (Kreimeyer 

2014) 

2.4 Brownfield-prosessi 

Starttipolttimen modulaarisuusmäärittelyssä käytetään tässä työssä apuna Pakkasen 

(2016) väitöskirjassa esitettyä Brownfield-prosessia (BfP), jolla voidaan jo olemassa 

oleva tuote muuttaa modulaariseksi systeemiksi. Lehtonen esitteli prosessin ensimmäi-

sen version vuonna 2011, jolloin siinä oli viisi kohtaa. Pakkanen (2016) laajensi pro-

sessin ulottumaan isommaksi kokonaisuudeksi, jolloin prosessiin tuli yhteensä kymme-

nen askelta. BfP on tehty sovellettavaksi erityisesti yrityksille, jotka toimivat projektiliike-

toiminnassa, jossa tuotteet ovat vahvasti asiakasräätälöityjä ja joissa aiemmin suunni-

tellun tuotteen uudelleenkäytön aste on matala.  

Modulaarisen systeemin pääelementit ovat jakologiikka, moduulien määrittely, rajapin-

nat, arkkitehtuuri ja konfigurointi, jotka näkyvät kuvassa 10 vaakariveillä. Kuvassa nä-

kyy sinisellä suorakulmiolla, mitkä BfP:n vaiheista kuuluvat mihinkin modulaarisen sys-

teemin elementtiin. Vaikka BfP:ssä käydään läpi kymmenen kohtaa, niin tässä diplomi-

työssä käytetään vain viittä ensimmäistä, joilla saadaan rajattua työ starttipolttimen 

suunnittelualueen tuoterakenteen määrittämiseen. Kuvassa 10 näkyy vain yksi BfP:n 
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soveltamisjärjestys, mutta esim. kohdan 4 voi tyypillisesti tehdä ensimmäisen askeleen 

jälkeen.  

 
Kuva 10. Brownfield prosessin askeleet (Pakkanen 2016) 

2.4.1 Tavoitteen määrittäminen liiketoimintaympäristössä 
 

Brownfield-prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritetään jo olemassa olevasta 

tuotteesta suunnittelun kohde, jota analysoidaan ja kehitetään prosessin eri vaiheissa. 

Suunnittelun kohde määräytyy sen perusteella, miten yritys näkee tuotteen valikoiman 

laajuuden. Jos tuotevalikoima on hyvin laaja ja sisältää useita erillään olevia kohteita, 

on ehkä tarpeellista ottaa prosessiin käsittelyyn vain pienempi kokonaisuus kerrallaan. 

Pienemmällä laajuudella voidaan vähentää tuotekehitysprosessin vaikeusastetta, mutta 

tällöin myös hyödyt ovat pienemmät. Mitä suurempi laajuus Brownfield-prosessiin vali-

taan, niin sitä isommat mahdolliset hyödyt ovat. (Pakkanen 2015)  

Kun suunnittelun kohde on selvillä, niin seuraavaksi täytyy määritellä työn tavoite. BfP 

ehdottaa lähestymistavaksi syy ja seuraus -diagrammia / konseptikarttaa yhteneväi-

syyden hyödyistä, tai toisena vaihtoehtona Lehtosen (2007) esittämää Company Stra-
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tegic Landscapea eli CSL:ää (Kuva 11). Lähestymistavan valinta riippuu yrityksen tilas-

ta ymmärtää oma tuotteensa. Syy ja seuraus -diagrammi soveltuu tilanteisiin, jossa yri-

tyksellä ja sen tuotekehitystiimillä on selkeä näkemys tuotekehitysprojektin lopputulok-

sesta sekä modulaarisen rakenteen hyödyistä. Syy ja seuraus -diagrammilla saadaan 

lisäksi varmistettua olettamuksia ja mahdollisia hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista, se-

kä tunnistamaan alueet, joissa suurimmat hyödyt ovat saavutettavissa käyttämällä 

Brownfield-prosessia. (Pakkanen 2015) 

CSL:ää käytetään laajempaan tavoitteen määrittämiseen. Se on hyödyllisempi väline 

tapauksissa, jossa tuotekehityksen tavoitteet moduloinnille ovat jossain määrin epäsel-

keämmät. CSL:ssä liiketoimintaympäristön pääelementit kuvataan tuotteen rakenteen 

näkökulmasta. Tässä vaiheessa tuotteen rakenteeseen ei oteta vielä kantaa, vaan sitä 

kuvataan mustana laatikkona.  Modulaarisuuden vaatimukset saadaan esiin käymällä 

läpi workshop-tilaisuudessa CSL:ssä kuuluvat liiketoimintaympäristön asiat, eli tilaus-

toimitus-prosessit ja tuotekehitysprosessit, arvon tuotto, strategia ja organisaation vaa-

timukset. Analysoimalla näitä näkemyksiä yhdessä voidaan saada olennaisia tavoitteita 

modulaariselle tuotteelle. Aluksi suositellaan, että suunnitteluprosessi ja myyntitoimitus 

-projektit analysoidaan tuoterakenteen näkökulmasta. CSL-workshopissa keskittyminen 

on tuoterakenteessa, jolloin sen näkemyksestä katsotaan, tuoko jokin näkökulma ra-

kenteeseen olennaisia vaatimuksia vai ei. Asiakkaan vaatimukset tullaan käymään läpi 

vasta BfP:n myöhemmissä vaiheissa. Tämä varmistaa, että prosessit ja muut vaati-

mukset otetaan huomioon tavoitteen määrittämisessä. BfP:n olettamuksena on, että se 

kohdistuu jo olemassa olevaan tuotteeseen, jolloin tiedetään tuotteen vaatimukset 

markkinoille. Tavoitteen määrittämisessä pitää keskittyä vaatimuksiin, jotka aiheuttavat 

tarpeen muunneltavuudelle, mutta myös alueisiin, joissa tuotteen yhteneväisyys on hy-

vin suositeltavaa. (Pakkanen 2015) 

Tavoitteen määrittämisessä pitää olla mukana laajasti eri osallistujia yrityksen eri toi-

minnoista, jotta ymmärretään modulaarisen tuoteperheen kehittämisen vaatimukset ja 

kaikki osalliset tulevat kuulluksi. Eri näkemykset pitää saada kuulluksi tuotteen elinkaa-

ren vaiheista sekä yrityksen eri toiminnoista. Vaikka kaikki ajurit tuoteperheessä eivät 

liity jokaiselle osalliselle, voi tämä lisätä päätöksenteon ymmärtävyyttä eri osa-alueilla. 

Päätettyjen tavoitteiden pitää täyttää kaikkien sidosryhmien vaatimukset, mutta myös 

kompromisseja tarvitaan. Tärkeintä on, että eri sidosryhmien näkemykset hyvistä sekä 

huonoista puolista tulevat kuulluksi ja tavoitteet saadaan määritettyä BfP:n tulevia vai-

heita varten. Ensimmäisen askeleen lopputuloksena täytyy olla tiedossa suunniteltava 

kohde ja sen laajuus, sekä liiketoimintaympäristön pääelementit ja vaatimukset tuot-

teelle tuoterakenteen näkökulmasta. (Pakkanen 2015) 



20 
 

 
Kuva 11. Company Strategic Landscape (Lehtonen 2007) 

2.4.2 Geneerisen elementtimallin luominen moduulisysteemille 
 

Brownfield-prosessin toisessa vaiheessa muodostetaan alustavan moduulisysteemin 

jako geneerisiksi elementeiksi. Geneerinen elementti on erillinen elementti tuotteen ra-

kenteessa, josta tuoteperhe rakentuu. Näitä voivat olla alikokoonpanot, toimintokoko-

naisuudet, kokoonpanot tai yksittäiset osat. BfP:ssä perus jakologiikkana voi olla esi-

merkiksi toiminnallinen tai rakenteellinen elementti, mutta muutkaan vaihtoehdot eivät 

ole poissuljettuja. Yksi geneerinen elementti voi silti sisältää monia vaihtoehtoisia mo-

duuleja. (Pakkanen 2015) 

Geneeristen elementtien jakaminen pitää miettiä tarkasti ja taloudelliset ajurit pitää olla 

päätöksenteossa mukana. Jos kahdella tai useammalla geneerisellä elementillä on 

useita yhteneväisyyksiä, voi näiden yhdistämien isommaksi kokonaisuudeksi olla har-

kittua, koska muuten elementteihin voi kohdistua tarpeetonta muuntelua. Geneerinen 

elementti sisältää kaiken tarvittavan yhden muunteluvaatimuksen toteuttamisen. Ge-

neeristen elementtien mallin oikeellisuuden määrittelyssä voidaan käyttää 100 % sään-

töä, jossa kysytään sisältääkö geneeristen elementtien malli kaikki BfP:hen kuuluvat 

tuotteet, vai puuttuko joitakin alueita. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos geneerisen 

elementin ottaa pois, tuote ei enää toimi. (Pakkanen 2015) 

Alustavien geneeristen elementtien yhteneväisyys pitää analysoida taloudellisten valin-

tojen perusteella. Pakkanen (2015) nostaa esiin Siddiquen & Natarajan (2006) esimer-
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kin, jossa yhteneväisyydet voivat perustua rakenteellisiin tai geometrisiin ominaisuuk-

siin kuten muotoihin, mittoihin ja sijainteihin. Otetaan esimerkiksi tuotteen tukirakenteet, 

joissa on tässä esimerkissä vain vähän projektikohtaisia eroavaisuuksia. Tällaisessa 

tapauksessa voidaan kaikki eri tukirakenteet määrittää alustavasti yhdeksi geneeriseksi 

elementiksi. Myöhemmässä vaiheessa on kuitenkin syytä perustella voiko jotakin stan-

dardoitua rakennetta edustaa vain yksi geneerinen elementti, vai tarvitaanko toimitus-

projekteissa kuitenkin eri ratkaisuja ja uniikkeja suunnitelmia vastaamaan asiakkaiden 

muunteluvaatimuksiin. (Pakkanen 2015) 

Teollisuuden alalla on kuitenkin yrityksiä, joiden tuotteissa ja toimitusketjuissa on vain 

vähän toistuvuutta. Näiden yritysten hyödyt tuotteiden yhteneväisyydessä eivät ole 

saavutettavissa laajassa mittakaavassa, mutta yhteneväisyyttä ei silti ole syytä unoh-

taa. Jotkut toiset toiminnot voivat tuottaa paremmin hyötyä tämän kaltaisissa tapauk-

sissa, ja tämän takia geneeristen elementtien määrittelyssä otetaankin joka kerta huo-

mioon yrityksen omat potentiaaliset mahdollisuudet. (Pakkanen 2015) 

Geneeristen elementtien määrittämisessä tarvitaan tuotetietoa monelta alueelta. Tuote-

tietoa saadaan suunnittelijoilta, määrittelyistä, piirustuksista tai eri tuotemalleista. Ge-

neeristen elementtien määrittely voidaan suorittaa workshop-tilaisuudessa, jossa on 

mukana vahvaa tuotetietoa omaavat henkilöt jokaiselta tuotealueelta, jotta keskinäisiltä 

ristiriidoilta vältytään. Workshop-tilaisuuden tulokset täytyy dokumentoida hierarkkises-

ti, koska myöhemmissä vaiheissa geneeristen elementtien mallia analysoidaan vaati-

musperusteisesti matriisityökaluilla. Tuloksia käytetään myös moduulisysteemin alusta-

van arkkitehtuurin määrittelyssä. (Pakkanen 2015) 

Brownfield-prosessi suosittelee siis modulaarisen rakenteen suunnittelun aloittamiseksi 

käytettävän geneeristen elementtien määrittelyä, joka perustuu olemassa olevaan tuo-

terakenteeseen. Päämääränä toisessa vaiheessa on määrittää lista alustavasta mo-

duulijaosta, jonka pohjalta lähdetään luomaan arkkitehtuuria ja uutta tuoterakennetta. 

Geneeristä elementtimallia tullaan päivittämään suunnitteluprosessin edetessä, kun 

geneeristen elementtien määrittely viedään yksityiskohtaisemmalle tasolle. 

2.4.3 Arkkitehtuuri: geneeriset elementit ja rajapinnat 
 

Brownfield-prosessin kolmannessa vaiheessa luonnostellaan arkkitehtuuri, jossa ge-

neeriset elementit ja näiden rajapinnat on määritelty. Tämä vaihe keskittyy geneeristen 

elementtien paikoitukseen tuotteessa, jolloin myös elementtien keskinäiset rajapinnat 

on otettava huomioon. Eri arkkitehtuurityyppejä käsiteltiin luvussa 2.3.2 moduulijärjes-

telmiin liittyen, jolloin todettiin, että moduulijärjestelmät voivat olla avoimia ja suljettuja. 
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Kun rajapintojen määrittely on tehty, niin sekä suljettu että avioin arkkitehtuuri on mah-

dollinen. Suljettua modulaarista arkkitehtuuria voidaan käyttää vain tuoteperheissä, 

joissa moduulit ja rajapinnat ovat täysin määriteltyjä. (Pakkanen 2015)  

Tekniikan kehittyessä on mahdollista, että tuoteperhe ei enää täysin vastaa asiakkai-

den vaatimuksiin. Moduulijärjestelmän suunnittelussa on siis jo valmiiksi hyvä pitää 

mielessä tulevaisuuden asiakasvaatimusten muutokset. Avoin arkkitehtuuri tarjoaa 

mahdollisuuden tuleville muutoksille tilavarauksien tai mahdollisien uusien moduulien 

osalta. Tällaisessa tapauksessa aiemmin tehty rajapintojen määrittely mahdollistaa uu-

sien elementtien lisäämisen tuoteperheeseen. Jos uusi elementti on tärkeä useille asi-

akkaille, voidaan se lisätä sen haittaamatta tuotteen modulaarisuutta. Toinen vaihtoeh-

to on, että uusi elementti on taas täysin projektikohtainen ja uniikki. Edellytyksenä te-

hokkaalle moduulijärjestelmän muokkaamiselle kuitenkin on, että rajapintojen kytkös 

moduuleihin on tehty ja sitä osataan hyödyntää. (Pakkanen 2015) 

Alustavan arkkitehtuurin, geneeristen elementtien ja rajapintojen määrittelyssä on usei-

ta eri lähestymistapoja. Geneeristen elementtien välinen suhde on hyvä määrittää en-

simmäisenä. Tähän soveltuva työkalu on Design Structure Matrix (DSM) (Kuva 12), 

jossa elementtien väliset suhteet analysoidaan rajapintojen näkökulmasta. Kuvan 13 

esimerkissä rajapinnat pystytään esittämään geneeristen elementtien välille, mutta ne 

eivät ole esitetty detaljitasolla. (Pakkanen 2015) 

 

Kuva 12. Design Structure Matrix (DSM) (Pakkanen 2015) 

Geneeristen elementtien suhteet voidaan tässä vaiheessa esittää kuvan 13 mukaisella 

tavalla. CAD-työkalut eivät välttämättä sovellu tähän tilanteeseen hyvin, koska suunni-

tellut lopulliset tuote-elementit eivät vielä ole saatavilla. Geneeriset elementit voidaan 

kuvata abstraktilla tasolla käyttäen esimerkiksi Office-työkaluja. Tavoitteena on ainoas-
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taan kuvata geneeristen elementtien sijainnit tuotteessa sekä näiden väliset keskinäiset 

rajapinnat. (Pakkanen 2015) 

 
Kuva 13. Geneeristen elementtien väliset suhteet ja rajapinnat (Pakkanen 2015 

perustuen Fujimoto 2007) 

2.4.4 Tavoitteen määrittäminen asiakastarpeista 
 

Brownfield-prosessin neljännessä askeleessa määritetään modulaariselle tuotteelle 

vaatimukset asiakastarpeen näkökulmasta. Asiakastarpeiden tunnistaminen on olen-

naista, jos yritys haluaa muuttaa operaationsa projektitoimituksesta konfiguroitavaan 

tuotetoimitukseen, jossa on ennalta määrätyt ratkaisut. Asiakkaan vaatimuksia tarvi-

taan konfigurointisäännöissä, jotka määräävät millainen tuote toimitetaan asiakkaan 

tietyillä vaatimuksilla. Kaikkia asiakkaan vaatimuksia ei aina pystytä toteuttamaan kon-

figuroitavuudella, jolloin tuotteesta ja ratkaisusta tulee osittain konfiguroitava. Jos asi-

akkaan vaatimuksia ei oteta huomioon ollenkaan, niin konfiguroinnin hyötyjä on vaikea 

ulosmitata. (Pakkanen 2015) 

BfP:ssä oletetaan, että perusvaatimukset tuotteessa täytetään, kuten esim. laiva pysyy 

pinnalla. Jotkut erikoisemmat vaatimukset saattavat olla jopa haitaksi olemassa oleval-

le liiketoiminnalle. BfP suosittelee, että kaikkien tuotteeseen kohdistuvien vaatimusten 

oikeellisuus ja päiväys tarkistetaan. Asiakkaiden vaatimuksia pystytään tunnistamaan 

Gripen-työkalulla, jonka Lehtonen (2007) esitteli omassa väitöskirjassaan. Työkalua 

käyttäessä peruskysymyksenä voi olla, että mikä vaihtoehto tuotteelle on kaikista sopi-

vin asiakkaalle? Gripen-työkalussa lähtökohtana asiakkaan vaatimusten määrittämi-

seen on ymmärtää prosessi, milloin asiakas käyttää yrityksen tuotteita. Asiakkaan nä-
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kökulmasta keskitytään tuotteen varioituvuuteen, eli millaisia ratkaisuja asiakas tarvit-

see käyttäessään tuotetta. Lehtosen (2007) mukaan näihin voi saada vastaukset seu-

raavilla kysymyksillä: 

o Millaisia prosesseja tunnistetaan asiakkaan käyttäessä yrityksen tuotteita? 

o Mitä yleisiä prosessin askeleita ja eroavaisuuksia tunnistetaan asiakkaan käyt-

täessä yrityksen tuotteita? 

o Minkä tyyppisiä vaihtoehtoisia valintoja on, jotka vaikuttavat tuotteen määritte-

lyyn, ja jotka ovat kytköksissä jokaiseen prosessin askeleeseen? 

o Onko jotakin muita ongelmia tai työskentelyn tapoja, jotka aiheuttavat erilaisia 

tuotteita tai tuotevaihtoehtoja? 

Vastaukset analysoimalla voidaan erotella samankaltaiset teknologiset ratkaisut tietyille 

asiakassegmenteille. Segmenttimallit voivat olla hyödyllisiä, jos esimerkiksi halutaan 

ohjata jotkut tietyt ratkaisut tietyille potentiaalisille asiakkaille. Yrityksen näkökulmasta 

on kuitenkin tuottavampaa ja helpompaa tarjota vain rajoitettu määrä eri muutosmah-

dollisuuksia tuotteelle, kuin iso määrä yksittäisiä osia ja kokoonpanoja. (Pakkanen 

2015)  

Neljännessä askeleessa analysoidaan tuotteen muuntelun tarvetta asiakkaan näkö-

kulmasta. Tuloksena halutaan saada kuvaus siitä, miten asiakkaat käyttävät tuotteita, 

ja löytää mahdollisten haluttujen vaihtoehtojen juurisyyt, jotka pitää ottaa huomioon 

modulaarista tuoteperhettä suunniteltaessa. Asiakastarpeiden määrittelyssä pitää olla 

mukana vähintään yrityksen myyntitoiminnan henkilöitä. Olettamuksena on jälleen, että 

yrityksellä on tuotteita, joita on myyty ja asiakkaita, jotka ovat ostaneet tuotteita. (Pak-

kanen 2015)  

2.4.5 Alustavan tuoteperheen kuvaus 
 

Viidennen askeleen päämääränä on jatkaa tuoteperheen määrittelyä ja analysoida mil-

laisia mahdollisuuksia osien ja kokoonpanojen standardisointi tarjoaa geneerisille ele-

menteille. Tässä askeleessa otetaan käyttöön edellisissä vaiheissa määritettyjä asioita 

kuten asiakkaan vaatimukset tuotteen varioimiselle ja geneeriset elementit. Brownfield-

prosessissa käytetään Harloun (2006) esittämiä väitteitä muokattuina paremmin tähän 

käyttötilanteeseen soveltuvina. Harlou (2006) mainitsee tuoteperheen kuvaukseen tar-

vittavan asiakkaan, suunnittelijan ja osien tai kokoonpanojen näkökulman. BfP:ssä asi-

akkaan näkökulma sisältää asiakkaan tarpeet, jotka tuovat tarpeen tuotteen muunnel-

tavuudelle. Suunnittelijan näkökulma pitää sisällään geneeriset elementit. Harlou 
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(2006) ehdottaa osien näkökulman liittyvän tuotantotapaan. Kuvassa 14 on esitetty 

muokattu versio tuoteperheen kuvauksesta ja kolmesta eri näkökulmasta. Tavoitteena 

on selvittää mitä ongelmia nämä kolme näkökulmaa sisältävät, millaisia relaatioita näi-

den välillä esiintyy ja onko jossain potentiaalia standardisoimiselle.  

 
Kuva 14. Alustava tuoteperheen kuvaus (Pakkanen 2015) 

Asiakasvaatimusten, geneeristen elementtien ja osien sekä kokoonpanojen väliset suh-

teet analysoidaan kyllä/ei -tyylisesti. Asiakasvaatimusten ja geneeristen elementtien 

suhde määritellään ensin erikseen. Analyysissä pitää ottaa huomioon, että jokaista ge-

neeristä elementtiä vastaa vähintään yksi asiakasvaade. Tämä saadaan varmistettua 

käymällä läpi jokainen tunnistettu asiakkaan vaade, joka johtaa muutokseen tuottees-

sa, ja tämä kytketään vaatimukseen liittyvään geneeriseen elementtiin. Jos johonkin 

geneeriseen elementtiin ei liity mikään asiakkaan vaatimus, on tällä elementillä potenti-

aalia tulla standardisoiduksi. Ne geneeriset elementit, joihin tulee useampi kytkös ovat 

haasteellisia modulaarisuudelle. (Pakkanen 2015) 

Geneeristen elementtien ja osien / kokoonpanojen välistä suhdetta arvioitaessa on tar-

koitus nostaa keskustelua osien määrän laajuudesta nykyisessä tuotteessa ja osien tai 

kokoonpanojen standardisoimisen mahdollisuudesta tuotekehitysprojektissa. Tämä tar-

koittaa, että osat ja kokoonpanot, jotka liittyvät geneerisiin elementteihin on määritettä-

vä. Asiaa voi havainnollistaa relaatiokartalla, josta näkee yhteyden asiakkaan tarpeista, 

geneerisistä elementeistä ja osien välisistä suhteista. Jokaiselle muuntelun takia lisätyl-

le osalle tai moduulille pitää olla yhteys asiakkaan tarpeeseen, jotta voidaan perustella, 

miksi kyseinen osa on olemassa. (Pakkanen 2015) 

Jos jokin tietty geneerinen elementti rakentuu pienestä rajallisesta määrästä eri ko-

koonpanoja, on tässä hyvä mahdollisuus moduulin standardisoimiselle. Näissä tapauk-

sissa voidaan määrittää standardi BOM (osaluettelo) moduulille ja tietyillä tarpeilla vali-
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ta vain sopiva moduuli tuotteen myyntitoimitus-ketjussa. Jos suurin osa geneerisessä 

elementissä kohdistuvista osista voidaan standardisoida, mutta ei kaikkia, voidaan täl-

laisesta tehdä konfiguroitava elementti. Niissä tapauksissa, joissa standardisoitua osa-

luetteloa ei voida määrittää geneeriselle elementille on geneeristä elementtiä vaikea 

määrittää moduuliksi ilman isoja muutoksia. Tällöin vaihtoehtoina ovat esimerkiksi ele-

mentin jakaminen pienemmiksi osiksi, elementtien jakologiikan muuttaminen tai tekni-

sen ratkaisun muuttaminen. Jos standardisoiminen ei vieläkään onnistu, geneerisestä 

elementistä pitää tehdä uniikki elementti, joka ei ole osa tuoteperhettä (Pakkanen 

2015). Juuti (2008) esittää omassa väitöskirjassaan osittain konfiguroituvan tuoteraken-

teen (Kuva 15), jossa uniikki, eli ”one of a kind” -rakenne kuuluu kuitenkin kyseiseen 

tuoterakenteeseen.  

 
Kuva 15. Osittain konfiguroitava tuoterakenne (Juuti 2008) 

Kun eri näkökulmat ovat tunnistettu ja relaatiot analysoitu, on mahdollista löytää ratkai-

suja, joissa samoja osia ja koonpanoja käyttämällä voidaan luoda geneerinen element-

ti, joka kattaa useita eri vaadittuja toimintoja. Tämä lisää tuoteperheen yhteneväisyyttä. 

Yhteneväisyydellä voi tietyllä tapaa olla myös negatiivisia vaikutuksia, jos esimerkiksi 

asiakas näkee tuotteiden muutosvaihtoehtojen olevan liian samankaltaiset. (Pakkanen 

2015)  

Tärkeä asia tuoteperheessä on sen monimutkaisuuden hallinta. Monimutkaisuutta halli-

taan ymmärtämällä mitä elementit, joista systeemi koostuu, pitää sisällään ja näiden re-

laatioista. Monimutkaisuus on suoraan verrattuna elementtien määrään ja näiden väli-

siin suhteisiin, joten on helpompi hallita ja kehittää geneerisiä elementtejä, joihin liittyy 

kohtuullinen määrä eri asiakastarpeita. Lisäksi geneerisiä elementtejä on helpompi 

määritellä, jos asiakasvaatimukset kohdistuvat vain tiettyyn osaan geneeristä element-
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tiä. Geneeriset elementit pitäisi olla sillä tavalla itsenäisiä, että asiakasvaatimukset ei-

vät aiheuttaisi limittäisiä vaikutuksia eri elementtien välille. (Pakkanen 2015)   

Viidennessä askeleessa korostetaan siis yhteneväisyyden lisäämisistä olemassa ole-

vaan tuotteeseen ja tarkastellaan tuotteen eri muutostarpeiden määrää, jotka riittävät 

asiakastarpeiden täyttämiseen. Tämän askeleen tuloksena saadaan alustava tuoteper-

heen rakenne, joka pitää sisällään yhteyden asiakkaan, geneeristen elementtien ja 

osien sekä kokoonpanojen välille. 
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3. VOIMAKATTILAN JA STARTTIPOLTTIMEN 
TOIMINTA 

Starttipolttimen modulaarisuuden tutkimisessa pitää ottaa huomioon voimakattilan toi-

mintaympäristö sekä prosessit ja sen käyttötarkoitus tulipesän ympäristössä. Seuraa-

vassa luvussa esitetään höyrykattilan toimintaperiaate yksinkertaisuudessaan, voima-

kattilan rakenne, kiertoleijukattilan käynnistysprosessi sekä starttipolttimen poltinteori-

aa.  

3.1 Höyrykattilan toimintaperiaate  

Höyrykattilassa tuotetaan kattilaan syötetystä vedestä höyryä. Höyrykattila voidaan ve-

denkierron kannalta ajatella pitkäksi putkeksi, jonka toisesta päästä vesi syötetään nes-

temäisenä sisään ja jonka toisesta päästä se tulee ulos tulistuneena vesihöyrynä (Kuva 

16). Vesi lämmitetään ensin höyrystymislämpötilaan, jonka jälkeen vesi höyrystyy pai-

netta vastaavassa höyrystymislämpötilassa. Lopuksi muodostunut vesihöyry lämmite-

tään höyrystymislämpötilaa korkeampaan lämpötilaan tulistamalla. (Huhtinen et al. 

2000)  

 

Kuva 16. Höyrykattilan toimintaperiaate (Huhtinen et al. 2000) 
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Voimakattiloissa käytetyt höyrypaineet ovat tyypillisesti 150-220 baaria ja lämpötilat 

450-550 °C. Veden lämmittäminen, höyrystäminen ja tulistaminen kuluttavat energiaa, 

jota tuotetaan polttamalla tulipesässä fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä, turvetta, maa-

kaasua jne. (Huhtinen et al. 2000) tai lisääntyvissä määrin paikallisia biopolttoaineita 

kuten haketta ja sokeriruokoa sekä jätteitä (Kitto & Stultz 2005). Höyrykattilaan syöte-

tään polttoainetta ja tarvittava määrä palamisilmaa. Tulipesässä polttoaine reagoi pa-

lamisilmassa olevan hapen kanssa, jolloin polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen ener-

gia saadaan muutetuksi savukaasuihin sitoutuneeksi lämpöenergiaksi. Savukaasuihin 

sitoutunut lämpö pyritään mahdollisimman tarkkaan hyödyntämään jäähdyttämällä sa-

vukaasuja erilaisissa höyryntuotannon lämmönvaihtimissa kuten tulistimissa, höyrysti-

missä, vedenesilämmittimissä yms. ennen kuin savukaasut johdetaan savukaasujen 

puhdistukseen ja savupiipun kautta ympäristöön (Huhtinen et al. 2000).  

Höyrykattilan vesihöyrypiirit voidaan jakaa suurvesitilakattiloihin ja vesiputkikattiloihin. 

Vesiputkikattilaratkaisut sopivat paremmin korkeammalle paineelle ja tämän vuoksi 

voimalaitoskattilat ovat vesiputkikattiloita. Vesiputkikattilan vedenkierron perusteella ja-

ko voidaan tehdä vielä luonnonkiertokattilaan, pakkokiertokattilaan ja läpivirtauskatti-

laan. Luonnonkiertokattilassa vesi ja höyry liikkuvat tulipesää ympäröivissä putkistossa 

veden ja höyryn välisen tiheyseron vaikutuksesta, kun taas pakko- ja läpivirtauskatti-

loissa vesi ja höyry kiertävät pumpun muodostaman paineen vaikutuksesta (Huhtinen 

et al. 2000). Tässä diplomityössä keskitytään tuotteisiin, jotka ovat luonnonkiertokatti-

loita.  

Luonnonkiertokattilan vesihöyrypiirin keskeiset komponentit ovat vedenesilämmitin 

(ekonomaiseri), lieriö, höyrystin ja tulistin. Kattilaan tuodaan syöttövesi vedenesilämmit-

timen läpi, jolloin se lämmitetään lähelle kylläistä lämpötilaa. Esilämmitetty syöttövesi 

johdetaan lieriöön ja siitä laskuputkia pitkin tulipesää ympäröivien höyrystinputkien ala-

päähän. Putkissa osa vedestä höyrystyy, jonka jälkeen kylläisen veden ja vesihöyryn 

seos palaa takaisin lieriöön, jossa muodostunut höyry ja vesi erotetaan toisistaan (Ku-

va 17). Höyry nousee lieriön yläosaan ja virtaa sieltä tulistimille, kun taas höyrystämättä 

jäänyt vesi sekoittuu lieriöön syötettävään uuteen syöttöveteen ja virtaa laskuputkia pit-

kin takaisin höyrystinputkiin (Huhtinen et al. 2000). Höyrykattilan tuottamaa höyryä käy-

tetään eniten sähkön tuottamiseen turbiinin avulla tai teollisiin prosesseihin (Kitto & 

Stultz 2005).  
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Kuva 17. Lieriön vesikierto (Kitto & Stultz 2005) 

3.2 Leijukerrospoltto 

Tietyillä polttotekniikoilla, kuten leijukerrospoltolla voidaan vähentää ympäristölle aiheu-

tuvaa kuormitusta ja lisätä lämmön energiatehokkuutta. Leijupetikattilassa polttoaine 

palaa leijuvassa petimassassa, joka koostuu kalkkikivipartikkeleista. Leijupedin lämpö-

tilaa säätämällä voidaan hallita voimakattilan typpi- ja rikkipäästöjä. Lisäksi ne soveltu-

vat hyvin eri polttoaineille. Polttoaineet, kuten biomassa tai jätteet, joilla on matalammat 

lämpöarvot tai esimerkiksi korkeampi kosteusprosentti, voidaan polttaa leijupetiteknii-

kalla hyvällä hyötysuhteella. (Kitto & Stultz 2005)  

Leijupetitekniikassa leijutetaan raekooltaan pieniä hiekkapartikkeleita, jotka muodosta-

vat tulipesään hiekkapedin. Hiekkapetiä leijutetaan tulipesän pohjasta kohdistuvan il-

mavirran avulla ja kun ilmavirtauksen aiheuttama hiekkapartikkeleihin kohdistuva voima 

on yhtä suuri kuin maan vetovoima, alkaa hiekkakerros leijua (Kuva 18). Nopeutta, jolla 

kerros alkaa leijua kutsutaan minimileijutusnopeudeksi. Kun ilmavirran nopeus on mi-

nimileijutusnopeutta suurempi, leijukerros alkaa kuplia kuin kiehuva vesi. Tätä kutsu-

taan kuplivaksi leijukerrokseksi (Bubbling Fluidized Bed, BFB). (Huhtinen et al. 2000)  
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Kuva 18. Leijukerrospolton eri tekniikat (Kitto & Stultz 2005) 

 

Mikäli ilman leijutusnopeus on suurempi kuin hiekkapartikkelien lentoonlähtönopeus, 

lähtevät hiukkaset kulkemaan leijutusväliaineen mukana. Tekniikkaa käyttäviä kattiloita 

kutsutaan kiertoleijukattiloiksi (Circulating Fluidized Bed, CFB). Kiertoleijupedistä ei 

erotu selvää pintaa, vaan osa hiekasta tempautuu voimakkaan pyörteisen savukaasu-

virtauksen mukaan. Tulipesästä kaasuvirtauksen mukana poistuvat hiukkaset erote-

taan syklonissa ja palautetaan takaisin tulipesään. Savukaasut kulkevat syklonin jäl-

keen savukaasukanavaan, jossa sijaitsevat pääosa tulistimista sekä veden- ja il-

manesilämmittimet. (Huhtinen et al. 2000) 

Leijukerrospoltossa leijukerroksen lämpötila vaihtelee 750-950 °C välillä. Lämpötilan 

ylärajan on oltava polttoaineen tuhkan pehmenemislämpötilan alapuolella, jottei hiekka 

tuhkan vaikutuksesta sintraantuisi. Arinan on kestettävä esiintyvät lämpötilat, korroosio 

ja eroosio, kannatettava leijutusmateriaali reaktorin ollessa pois käytöstä yms. (Raiko 

et al. 2002). Leijukerroksen lämpötilaa säädetään kattilaan tuotavan palamisilman, eli 

primääri- ja sekundääri-ilman avulla. Primääri-ilma eli leijutusilma tuodaan pohjasuutti-

men kautta. Sekundääri-ilma johdetaan leijukerroksen päälle parille eri tasolle muuta-

man metrin arinan yläpuolelle. Palamisilmaa voi säätää leijukerroskattiloissa hyvin laa-

jasti ja kaiken kaikkiaan säätöalue kattilalle on laaja minimitehon ollen n. 30 %. (Huhti-

nen et al. 2000) 

3.3 Valmetin kiertoleijukattilan rakenne 

Valmetin tuottama CFB-kattila on tuotenimeltään Valmet CFB (Kuva 19). CFB-

kattilassa leijutetut hiekkapartikkelit kiertävät savukaasun mukana tulipesästä sykloniin, 

jossa hiekkapartikkelit erottuvat savukaasuista. Hiekka palaa hiekkalukon kautta takai-

sin tulipesään ja savukaasut kulkevat kulmakanavan kautta takavetoon, jossa savu-

kaasuja jäähdytetään eri tulistinvaiheissa ja veden- sekä ilmanesilämmittimissä. Hiek-



32 
 

kalukko estää savukaasujen kulun tulipesästä väärään suuntaan syklonille. Tietyissä 

kattilatyypeissä höyryä tulistetaan myös hiekkalukossa olevassa hiekkatulistimessa ja 

tulipesässä olevassa tulistimessa. 

 

Kuva 19. Valmet CFB -kiertoleijupetikattila (Valmet opetusmateriaali, muokat-
tu) 

 

Valmet CFB -kattilassa savukaasut sekä hiekka kiertävät painerungon alueella kulma-

kanavaa lukuun ottamatta membraaniseinärakenteessa, jossa on jäähdytyksenä vesi- 

tai höyrykierto. Membraanirakenteen tehtävä on sekä jäähdyttää kattilan rakenteita, et-

tä toimia lämpöpintana höyryn tuottamisessa. Osa painerungon alueesta, kuten tulipe-

sän alaosa, syklonin alue ja hiekkalukko ovat muurattuja, jolla estetään putkien kulu-

mista ja suojellaan niitä ylikuumentumiselta.  

Tulipesän alaosassa muurausalueella on etu- ja takaseinällä polttoaineensyöttö-, se-

kundääri-ilma- ja hiekan paluukanava-aukkoja sekä huoltoluukkuja (Kuva 20). Lisäksi 

tulipesän alaosassa on tukikehätasoja, jotka ovat kattilan painekuormaa vastaan. Tuli-

pesän alaosan alueella on useita riippuvuustekijöitä, jotka vaikuttavat edellä mainittujen 
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komponenttien sijoittamiseen. Polttoainetta syötetään tulipesään tapauskohtaisesti etu-

seinältä, takaseinältä ja hiekan paluukanavasta. Polttoainetorvien sijoittamisella on iso 

vaikutus koko kattilan layouttiin polttoainejärjestelmien ison koon vuoksi. Näiden ympä-

rille sijoitetaan painerungon alueella sekundääri-ilma-aukot sekä muut tarvittavat kom-

ponentit.  

Kattilan sivuseinille sijoitetaan starttipolttimet, joita tulee projektikohtaisesti yhdestä nel-

jään kappaletta. Polttimien lukumääristä ja koista riippuen sivuseinille sijoitetaan mah-

dollisesti myös huoltoluukku, näkölaseja sekä hiekan syöttö- ja palautusaukot. Eri 

komponenttien sovittaminen tulipesän alaosaan on projektikohtaista ja ne määritellään 

yhdessä voimakattilan eri suunnitteluosastojen kanssa.  

 

 

Kuva 20. Tulipesän alaosan komponentteja (Valmet MyAcademy, muokattu) 

3.4 Poltinteoria 

Leijukerroskattiloissa käytettäviä polttimia ovat kuormapolttimet, hajukaasupolttimet ja 

starttipolttimet. Kuormapolttimia käytetään voimakattilan käytön aikana lämmön tuotta-

miseksi, jos esimerkiksi kiinteällä polttoaineella ei saada tarpeeksi lämpöä tuotettua 

sen huonon laadun vuoksi. Hajukaasupolttimia käytetään sellutehtaiden prosesseissa 



34 
 

syntyvien hajukaasujen hävittämisen takia. Hajukaasujen lämpöarvo on hyvin alhainen, 

mutta niiden hävittäminen on ilman laadun kannalta merkittävää (Raiko et al. 2002). 

Starttipolttimia käytetään leijukerroskattilan hiekkapedin lämmittämiseen voimakattilan 

käynnistysprosessissa. Tässä diplomityössä keskistytään CFB-kattiloiden starttipoltti-

miin.  

3.4.1 Höyrykattilan käynnistäminen 
 

Kattila pyritään käynnistämään mahdollisimman pienin lämpöhäviöin. Liian hitaassa 

käynnistyksessä muodostuu liikaa lauhteita ja liian nopeassa käynnistyksessä materi-

aaleihin saattaa syntyä liiallisia vetojännityksiä, liian suuria paikallisia pintalämpötiloja, 

vaarallista veden kalvokiehuntaa ja muutenkin hallitsematonta höyrystymistä. Käynnis-

täminen aloitetaan kattilan täyttämisellä vedellä ja puhaltimien käynnistämisellä. Kattila 

tuuletetaan ennen kuin starttipolttimet käynnistetään. Leijupetikattilan käynnistämises-

sä pedin lämpötila täytyy nostaa 400-600 °C voimakattilan polttoaineen syttymispis-

teestä riippuen. Peti lämmitetään tuottamalla kuumaa kaasua primääri-ilman sekaan, 

joka lämmittää petimateriaalin sen alapuolelta, tai starttipolttimilla, jotka sijaitsevat tuli-

pesän sivuseinillä ja lämmittävät pedin yläpuolelta. Kun pedin lämpötila on vaaditulla 

tasolla, voidaan aloittaa kiinteän polttoaineen syöttö tulipesään. Tämän jälkeen pää-

höyrylinja lämmitetään, avataan ja turbiinin ylösajo ja tahdistus voidaan suorittaa (Huh-

tinen et al. 2000).  

3.4.2 Starttipoltin 
 

Starttipoltin voi kiertoleijukattilassa sijaita tulipesän sivuseinällä tai ilmakanavassa pe-

din alapuolella. Petimateriaalin lämmittäminen alapuolelta on tehokkaampi tapa. Siinä 

kuuma höyry saavuttaa n. 900 °C lämmön, jolloin voimakattilan käynnistysaikaa saa-

daan vähennettyä (Rayaprolu 2012). Pedin alapuolinen lämmittäminen ei kuitenkaan 

sovellu kaikkiin tilanteisiin, sillä tulipesän pohjassa oleva ilmalaatikko täytyy olla tässä 

tapauksessa muurattuna. Tämän takia starttipolttimet sijoitetaan tietyissä kattilatyy-

peissä tulipesän sivuseinille. Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan startti-

poltinta, joka sijaitsee tulipesän sivuseinällä (Kuva 21). 
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Kuva 21. MOR-starttipolttimen periaatekuva (Valmet Technologies Oy, Huolto- 
ja käyttöohje) 

Kuvassa 21 on esitetty Valmetin starttipolttimen periaatekuva. Keskeinen osa on öljy-

lanssi, jonka päähän tuodaan öljy ja hajotusilma. Nämä virtaavat öljylanssin sisällä 

omia reittejään pitkin suuttimelle, jossa ne sekoittuvat keskenään. Öljyn ja ilman virra-

tessa ulos suuttimesta öljy hajoaa ilman vaikutuksesta pieniksi pisaroiksi. Öljylanssia 

pitää lisäksi jäähdyttää jäähdytysilmalla, jotta se ei ylikuumene tulipesässä. Öljylanssin 

ympärillä on ilmakaappi, jonka tehtävä on johtaa palamisilma kosketukseen suuttimes-

sa muodostuneen öljysumun kanssa. Palamisilman määrää voidaan säätää palamisil-

man tulokanavassa olevalla säätöpellillä, joka on automaattisesti toimiva. Palamisilma 

johdetaan öljylanssin päässä olevan impellerin eli stabilisaattorin kautta tulipesään. Im-

pelleri saa aikaan palamisilmaan pyörteen, jossa ilma ja polttoaine sekoittuu paremmin 

ja vakauttaa liekkiä. (Huhtinen et al. 2000; Valmet huolto- ja käyttöohje)  

Valmetin starttipolttimissa yleisimmin käytetyt polttoaineet ovat kevyt- ja raskasöljy se-

kä maakaasu. Poltin käynnistetään sytyttimen avulla. Sytyttimen polttoaine on neste-

kaasu tai kevyt polttoöljy. Polttimen käynnistyksessä sytyttimen lanssi siirretään poltto-

ainesuihkun alueelle impellerin viereen. Sytytin synnyttää kipinöitä, jotka sytyttävät sy-

tytyskaasun tai -nesteen, joka puolestaan sytyttää polttimen pääpolttoaineen. Kun polt-

timen pääpolttoaine on syttynyt, sytytyslanssi vedetään pois. Polttimien laitteisiin kuu-

luvat lisäksi oleellisena myös liekinvalvontalaitteet. Liekinvalvoja valvoo polttimen liekin 
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toimintaa, ja mikäli poltin sammuu, liekinvalvoja sulkee polttoainelinjassa olevan mag-

neettiventtiilin, jolloin polttoaineen tulo polttimelle loppuu (Huhtinen et al. 2000). 

3.4.3 Kevyt ja raskas polttoöljy 
 

Polttoöljyt jaetaan käyttöominaisuuksien mukaan kevyisiin ja raskaisiin polttoöljyihin. 

Kevyt polttoöljy on helposti juoksevaa ja välittömästi käyttövalmista, jonka polttaminen 

ei vaadi monimutkaisia ja kalliita laitteita. Raskaat polttoöljyt ovat jo huoneenlämmössä 

liian jäykkiä käsiteltäviksi, joten niiden juoksevuus varmistetaan lämmityksellä ja kierrä-

tyksellä. Öljyn esikäsittelyn ja polton kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat visko-

siteetti, jähmepiste ja hiiltojäännös. Päästöjen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat rik-

ki-, typpi- ja tuhkapitoisuus. Polttoöljyn viskositeetti säädetään kullekin öljylaadulle so-

pivaksi esilämmityksen avulla, jolloin öljy sumuuntuu tulipesään riittävän pieninä pisa-

roina ja palaminen on tehokasta. Kevyen polttoöjyn viskositeetti on riittävän alhainen 

ilman esilämmitystäkin. (Raiko et al. 2002) 

Öljynpaine on korotettava polttimelle sopivaksi ja raskaan öljyn viskositeetti on pienen-

nettävä lämmityksellä ennen sen johtamista polttimelle. Myös öljyn puhtaus on varmis-

tettava tarvittaessa suodatuksella. Öljypolttimen tulee aikaansaada stabiili ja tehok-

kaasti palava liekki, joka on sopivan kokoinen käytössä olevaan tulipesään. Öljypoltti-

men tärkeimmät tehtävät ovat (Raiko et al. 2002): 

o Öljyn hajottaminen pisaroiksi tai öljyn kaasuttaminen. 

o Syttymisen varmistaminen. 

o Öljypisaroiden ja palamisilman hallittu sekoittaminen. 

o Päästöjen minimointi. 

Nämä voidaan toteuttaa usealla eri poltinratkaisulla. Öljypoltonratkaisut voidaan jakaa 

hajotuspolttimiin ja höyrystyspolttimiin sen mukaan, miten öljy saatetaan palamisen 

edellyttämään muotoon. Kattiloissa käytetään hajotuspolttimia, jotka voidaan vielä ja-

kaa öljy-, höyry- tai ilmahajotteisiin polttimiin. (Raiko et al. 2002) 

Valmetin CFB -kattilassa käytetään polttoöljyjen kanssa ilmahajotteista poltinta, jossa 

suurella nopeudella virtaava ilma törmää suhteellisesti hitaasti liikkuvaan öljyyn, jolloin 

öljy pisaroituu. Öljyn tehokas palaminen edellyttää sen sumuttamista pieniksi pisaroiksi, 

eli öljysumuksi. Öljyn sumuttaminen pieniksi pisaroiksi lisää huomattavasti öljyn pinta-

alaa, jolloin lämmön massansiirto pisaroiden ja ympäröivän kuuman kaasun välillä te-

hostuu oleellisesti. Normaalit ja raskaat polttoöljyt pisaroituvat huonommin kuin kevyet 
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öljyt. Pisaroitumiseen vaikuttaa nesteiden ja kaasujen osalta oleellisesti seuraavat asiat 

(Raiko et al. 2002): 

o nesteen pintajännitys (pieni) 

o nesteen viskositeetti (pieni) 

o nesteen kalvonpaksuus (pieni) 

o kaasun tiheys (suuri) 

o kaasun ja nesteen nopeusero (suuri) 

o iskumainen vaikutus (suuri) 

o turbulenssiaste (suuri). 

Polttoaine-ilmaseos syttyy vasta syttymislämpötilassaan. Raskaiden polttoaineiden syt-

tymislämpötila on yleensä 70-90 °C, mutta itsesyttyminen tapahtuu vasta 210-220 °C 

yläpuolella. Syttymisellä tarkoitetaan sen ja hapen välisen reaktion kiihtymistä niin, että 

reaktio kykenee etenemään itsestään ylläpitäen jatkuvan palamisenprosessin. (Raiko 

et al. 2002) 

3.4.4 Kaasut 
 

Kaasumaisista polttoaineista kaksi tärkeintä ovat maakaasu ja nestekaasu. Kaasumai-

sen polttoaineen edut verrattuna nestemäisiin polttoaineisiin ovat mm. palamisen help-

po valvominen, laaja säätöalue, pienet päästöt ja hyvä palamishyötysuhde. Maakaasu-

poltinta mitoitettaessa on otettava huomioon, että säteilylämmönsiirto liekistä on huo-

mattavasti heikompaa kuin öljyllä, joten pedin lämpötila jää suhteessa viileämmäksi. 

Toisaalta maakaasun savukaasut eivät myöskään sisällä lämmönsiirtopintoja likaavia 

tuhka- tai muita hiukkasia. Koska savukaasujen vesihöyrypitoisuus on suurempi ja sa-

vukaasuja on maakaasupoltossa enemmän kuin öljypoltossa, korostuu konvektiivinen 

lämmönsiirto. (Raiko et al. 2002) 

Kaasuliekin kokoon, muotoon ja stabiilisuuteen pystytään vaikuttamaan polttimen palo-

pään muotoilulla, kaasusuuttimen rei’ityksellä ja palamisilman johtamisella polttoaineti-

laan toivotulla tavalla hyvien virtaus- ja sekoitusolosuhteiden saamiseksi. Palamisno-

peus on merkittävä tekijä liekin hallinnan kannalta ja usein palamisnopeuden ja kaasun 

virtausnopeuden epätasapaino on syynä liekin epästabiilisuuteen. Maakaasulle ja nes-

tekaasulle tarkoitetut polttimet jaetaan polttokaasun ja palamisilman sekoitussuhteiden 

perusteella atmosfääripolttimiin ja puhallinpolttimiin. (Raiko et al. 2002) 
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3.4.5 Palamisilma 
 

Hyvän palamisen edellytyksenä on tehokkaan öljyn hajotuksen ja kaasun hyvien vir-

taus- ja sekoitusolosuhteiden lisäksi myös hallittu palamisilman tuonti. Polttimen ilman 

tuonti tapahtuu joko poltinkohtaisesti tai ilmakaapista, josta syötetään tarvittava pala-

misilma usealle polttimelle. Ilmakaapiksi kutsutaan kattilan ilmakanavan jatketta, josta 

ilma virtaa ilmarekisterin ja poltinaukon kautta tulipesään. Ilmakaappi voi olla yhteinen 

useammalle polttimelle, mutta suositeltavaa on, että kullakin polttimella on oma ilma-

määrän säätö (Raiko et al. 2002). Polttimen ilmalaitteiden tärkeimmät vaatimukset ovat 

(Saviharju 1989): 

1. Tasainen virtausjakauma poltinaukossa. 

2. Sama polttoaine-/virtausjakauma kaikilla polttimilla, eli mikään poltin ei toimi 

ali-ilmalla. 

3. Palamisilmalla on riittävä nopeus ja dralli poltinaukossa kaikilla kuormilla. 

4. Virtaus on stabiili. 

Ilmanjaon ja virtausten stabiilius on olennaista polttimen toiminnalle öljypolton matalalla 

yli-ilmalla. Tyypilliset ongelmat liittyvät ilman epätasaiseen ja pyörteilevään virtaukseen 

ennen poltinta, mikä johtuu ilmakanavien jyrkistä mutkista tai voimakkaista muodon-

muutoksista välittömästi ennen poltinta. Myös huonosti suunniteltu säätöpelti ennen 

poltinta voi vaikuttaa samalla tavalla. Tulipesän ja ilmakanavan välillä on oltava riittävä 

paine-ero ilman tasaisen virtauksen ja sekoittumisen varmistamiseksi. (Saviharju 1989)  

Voimalaitoksissa hyväksi havaittu paine-ero 100% poltinkuormalla on 1,5-2,5 kPa. Il-

makanavan sisääntulolla voidaan vaikuttaa myös polttimen liekkiin. Sisääntulo voi olla 

aksiaalinen eli ns. matala dralli, jolloin polttimen liekki on ”pullea”, tai tangentiaalinen, 

jolloin polttimen liekki on pitkä. Pullealla liekillä lämpötilajakauma on tasaisempi katti-

lassa. (Saviharju 1989)  

Starttipolttimen palamisilma CFB-kattilassa on usein voimakattilan sekundääri-ilmaa. 

Palamisilman lämpötilalla on merkittävä vaikutus polttimen määrittelyssä. Polttoaine 

vaatii täydelliseen palamiseen tietyn verran palamisilmaa, jonka määrään yksi vaikutta-

va tekijä on lämpötila. Palamisilman lämpötilaan vaikuttaa voimakattilassa mahdollises-

ti oleva ilman esilämmitin eli luvo. Ilman esilämmittäminen parantaa polttimen palamis-

ta, mutta myös kattilan kokonaishyötysuhdetta. Palamisilma on voimakattilan käynnis-

tyessä kylmää, mutta lämpötila kasvaa käynnistymisvaiheessa. Starttipoltinta määritet-

täessä palamisilman lämpötilalla on vaikutus polttimen kurkun kokoon, koska kuu-

memmalla ilmalla polttimen kurkku täytyy olla isompi kuin kylmemmällä.  
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3.4.6 Tehon määritys 
 

Kaikille aineille voidaan määritellä kokonaisentalpia hi, joka on muodostumisentalpian 

hf ja tuntuvan entalpian muutoksen Δhs summa. Muodostumisentalpia ottaa huomioon 

kemiallisten sidosten sisältämän energian ja tuntuva entalpia puolestaan lämpötilan. 

Kun lähtöaineiden ja tuotteiden entalpiat on määritelty, niin palamisen entalpia voidaan 

ratkaista. Reaktorissa, joka on jatkuvuustilassa, stökiömetrinen seos lähtöaineita me-

nee sisään ja ulos tulee reaktiotuotteita, jotka ovat standarditilassa (25 °C, 1 atm). Stö-

kiömetrinen määrä hapetinta on täsmälleen se määrä, joka tarvitaan vastaavan poltto-

ainemäärän täydelliseen palamiseen. Jos hapetinta on läsnä enemmän kuin stökiömet-

rinen määrä, seosta sanotaan laihaksi ja jos taas hapetinta on vähemmän kuin stö-

kiömetrinen määrä, seosta sanotaan rikkaaksi. (Oksanen 2010) 

Palamisprosessin oletetaan olevan täydellinen, eli kaikesta polttoaineen hiilestä syntyy 

hiilidioksidia ja kaikesta polttoaineen vedystä syntyy vettä. Jotta reaktorista poistuvat 

tuotteet olisivat samassa lämpötilassa kuin lähtöaineet, reaktorista täytyy poistaa läm-

pöä. Poistettavan lämmön määrä riippuu lähtöaineista ja reaktiotuotteiden kokonaisen-

talpioista. (Oksanen 2010) 

Polttoaineille voidaan laskea stökiömetrisen palamisreaktion reaktioentalpia. Palamis-

lämpö ΔHR eli lämpöarvo hc on yhtä suuri kuin reaktioentalpia, mutta vastakkaismerkki-

nen. Ylempi lämpöarvo on palamislämpö laskettuna olettaen, että kaikki tuotteissa ole-

va vesi on kondensoitunut nesteeksi. Alempi lämpöarvo puolestaan vastaa tapausta, 

jolloin vettä ei ole kondensoitunut lainkaan eli se on kaasumaisessa muodossa. (Oksa-

nen 2010)  

Starttipolttimen määrittelyssä halutaan saada tietty määrä polttimen polttoainetehoa 

voimakattilan kokonaishöyrytehoa kohti. Polttoaineteho on määritetty sen mukaan, 

kuinka paljon lämpötehoa voimakattilan hiekkapeti tarvitsee saavuttaakseen primääri-

polttoaineen syttymislämpötilan. Starttipolttimen suositeltu tehovaatimus on 30-50 % 

voimakattilan kokonaishöyrytehosta. Bio- ja jätepolttoaineilla hiekkapedin lämpötila pi-

tää olla 350-400 °C ja hiilellä 600 °C, jotta kiinteän polttoaineen syöttö voidaan aloittaa. 

Vaadittu kokonaisteho starttipolttimille voidaan toteuttaa eri tavoilla. Jos polttimen teho-

vaatimus on esim. 80 MW, kuorma voidaan jakaa kahdelle 40 MW polttimelle tai neljäl-

le 20 MW polttimelle. Polttimien lukumäärään vaikuttaa yleisesti tulipesän koko, layout-

vaatimukset, polttimien kustannukset, asiakkaan vaatimukset yms. asiat. Kun lukumää-

rä on päätetty, voidaan yhden polttimen vaadittu polttoainevirta ratkaista polttoainete-

hon ja tehollisen lämpöarvon mukaan. Tämän jälkeen voidaan laskea polttoainevirran 

palamiseen vaatima palamisilmamäärä, jotta poltin toimii oikealla seossuhteella. Start-
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tipolttimen palamisilman aksiaalinopeudeksi polttimen kurkulla tavoitellaan 35 m/s no-

peutta. Palamisilmamäärä ja aksiaalinopeus määrittävät kurkun ja muurausaukon hal-

kaisijan.  

Virtausnopeus on olennaisena osana komponenttien sekoittumiselle. Turbulenttinen 

virtaus saa aikaan epäsäännöllisen liikkeen, jossa pyörteet hajoavat yhä pienemmiksi 

pyörteiksi, jolloin turbulenssi sekoittaa virtaavia aineita keskenään tehokkaasti. Turbu-

lenssin intensiteetin kasvaessa palaminen tapahtuu huomattavasti suuremmalla alalla 

ja siten tehostuneemmin kuin laminaarisessa liekissä. Kun polttoaineen määrää lisä-

tään syöttönopeutta kasvattamalla, palamiseen kuluu enemmän aikaa ja liekin pituus 

kasvaa. Täysin kehittyneen palavan turbulenttisen suihkun (liekin) keskimääräinen pi-

tuus ei enää kuitenkaan kasva polttoaineen syöttönopeutta kasvattamalla. Tämä johtuu 

siitä, että palamisnopeutta rajoittaa turbulenssin aiheuttama polttoaineen ja ilman se-

koittuminen, jolloin polttoaineen massavirran kasvaessa myös sekoittuvan ilman määrä 

kasvaa. Tämän seurauksena riittävän suurella syöttönopeudella liekki irtoaa suuttimes-

ta. (Raiko et al. 2002) 

Turbulenttisen suihkun muotoon vaikutetaan mm. syötettävän ilman drallilla, jolla liek-

kiin saadaan sisäinen paluuvirtaus. Kun virtauksella on riittävän suuri dralli, polttimen 

eteen syntyy alipaine ja sisäinen takaisinvirtausalue. Paluuvirtaus vaikuttaa liekkiin sta-

biloivasti. Drallin avulla liekin muoto saadaan käyttökohteeseen sopivaksi. Liekki voi-

daan säätää pidemmäksi tai lyhyemmäksi riippuen tulipesän muodosta. (Raiko et al. 

2002) 
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4. MODULAARISUUSTARKASTELU 

Modulaarisuustarkastelussa käydään läpi Brownfield-prosessin vaiheita, mutta ennen 

prosessin askeleisiin siirtymistä on hyvä käydä läpi starttipolttimen nykyistä määrittely-

prosessia. Voimakattilan starttausprosessin ja starttipolttimen rajapinta on hyvin komp-

leksinen ja se johtaa haasteisiin myös starttipolttimen suunnittelualueen mekaanisten 

rajapintojen määrittämisessä.  

4.1 Starttipolttimen määrittelyn esittäminen 

Starttipolttimeen vaikuttavat asiakasvaatimukset ovat pääasiassa kattilan koko, voima-

kattilan pääpolttoaine ja starttipolttimen polttoaine. Näiden vaatimusten perusteella 

määritetään starttipolttimien tehovaatimus ja lukumäärät, sekä sijoitetaan polttimet oi-

kealle paikalleen tulipesään. Asiakasvaatimusten lisäksi starttipolttimiin vaikuttaa pro-

jektikohtaisesti myös muita sekundäärisiä asioita, jotka pitää ottaa huomioon starttipolt-

timia sijoitettaessa. Sekundäärisiä asioita eli muita elementtejä tarkastellaan myöhem-

min BfP:n eri vaiheissa. 

Valmet CFB -voimakattiloissa on käytössä MOR-starttipolttimet, joiden tehoalue on      

2-60 MW. Starttipolttimet on jaettu teho- ja kokoperusteisesti tietyillä askeleilla ja polt-

toainetyypeittäin. Starttipolttimien tunnistaminen perustuu polttimen kurkun vaadittuun 

kokoon, eli kurkun muurauksen sisähalkaisijan kokoon. Esimerkiksi polttimen MOR-

500CG tunnistusmerkinnän kirjainyhdistelmät tarkoittavat, että MOR-polttimen muu-

rauksen halkaisija on 500 mm, se on käytössä CFB-kattilassa (C) ja starttipolttimen 

polttoaineena on kaasu (G).  

Starttipolttimen optimointi tietyn tehoiseksi ja sovittaminen tiettyyn tilavaraukseen vaatii 

projektikohtaista räätälöintiä. Polttimen teho on aina määritetty vaaditun kokoiseksi 

voimakattilakohtaisesti, joten toista täysin saman kokoista poltinta on tuskin tehty vas-

taavilla prosessiarvoilla. Polttimeen vaikuttavat voimakattilan yksittäiset prosessitekni-

set asiat, kuten palamisilman lämpötila, voivat muuttaa sen rakennetta huomattavasti 

heijastuen lähes jokaiseen polttimen komponenttiin. Starttipolttimen käyttämä palamis-

ilma on voimakattilan prosessista otettavaa sekundääri-ilmaa, jonka lämpötila muuttuu 

projektikohtaisesti 30-300 °C välillä.  
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Starttipolttimen hinnoittelu on ollut määräävässä roolissa CFB-kattiloiden projekteissa 

siinä vaiheessa, kun poltinten lukumäärää on päätetty. Starttipolttimien hinta muodos-

tuu prosessi-, mekaniikka- ja automaatiosuunnittelun tunneista, polttimien ja venttiili-

ryhmien materiaali- ja valmistuskustannuksista sekä rahti-, asennus- ja projektinhallin-

takustannuksista. Starttipolttimet yhdessä projektissa ovat lähes identtiset, joten yhden 

polttimen suunnittelee samaan hintaan kuin neljä poltinta. Polttimien materiaalien hinta 

ei ole verrannollinen starttipolttimen tehoon, joten esimerkiksi 20 MW ja 40 MW poltti-

met ovat lähes saman hintaiset. Venttiiliryhmien hinnat kasvavat öljypolttimilla suoraan 

verrannollisesti polttimen tehoon ja esimerkiksi suunnittelupaineisiin. Mitä korkeammat 

ovat suunnittelupaineet, sitä isompi on hinta. Kaasupolttimien venttiileissä hinta kasvaa 

merkittävästi enemmän öljypolttimiin verrattuna komponenttien kasvaessa.  

Projektikatteen vuoksi on parempi valita vähempi määrä polttimia, eli ts. suosia isoja ja 

tehokkaita starttipolttimia. Tällöin starttipolttimien ja venttiiliryhmien valmistus- ja mate-

riaalikustannuksissa säästetään aina kertaluokan mukainen summa.  Käänteisenä puo-

lena isoja polttimia käytettäessä on starttipolttimen palamisprosessin epästabiilimpi 

toiminta ja haasteet mekaanisten komponenttien kestävyydessä. Isojen starttipolttimien 

huoltaminen on myös haastavampaa kuin pienten polttimien. Polttimen lanssin ulosve-

täminen vaatii ison tilavarauksen rakennuksesta ja isot lanssit vaativat erityisjärjestely-

jä, kuten vinssejä helpottamaan raskaan lanssin käsittelyä. Lanssin ulosvetomitta on 

useita metrejä isoissa polttimissa, joten rakennuksessa täytyy olla tämä mitta varattuna 

polttimen takana. Samalla alueella sijaitsevat usein voimakattilarakennuksen seinä, il-

makanavia, putkia ja kaapelihyllyjä, joiden täytyy väistää polttimen lanssia. Huoltotason 

iso koko ja riittävä tila rakennuksessa helpottavat huoltotyötä.  

Polttimien lukumäärän valintaan vaikuttaa hinnan lisäksi merkittävästi pedin lämmittä-

misen tehokkuus, voimakattilan layout sekä polttimilta vaadittu kokonaisteho. Startti-

polttimia CFB-kattilaan voidaan valita yhdestä neljään kappaletta 15-45 MW polttimia. 

Eri tavat polttimien sijoitukselle on esitetty kuvassa 22. Todella isoissa voimakattiloissa 

starttipolttimia voi olla useampiakin kuin 4, jolloin starttipolttimia sijoitetaan myös etu-

seinälle.  Nämä ovat kuitenkin rajattu tämän työn laajuuden ulkopuolelle. Raja, jossa 

starttipolttimen kokoluokka on niin iso, että poltinten lukumäärää pitää kasvattaa, on 

hyvin veteen piirretty viiva. Tärkeää on, että starttipolttimen liekki lämmittää petimateri-

aalia tasaisesti oikealta etäisyydeltä. Liian tehokasta starttipoltinta käytettäessä voi iso 

ja kuuma liekki aiheuttaa tulipesässä myös kuumakorroosiota. Starttipolttimen liekin 

muoto, eli maksimi leveys ja pituus pystytään arvioimaan numeerisesti. Näin suunnitte-

lu- sekä käyttöönottovaiheessa polttimen liekki voidaan räätälöidä olosuhteisiin sopi-

vammaksi. Starttipolttimen liekin säätömahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, jolloin 
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säätövaran varmistamiseksi tarvitaan muita ratkaisuja. Tulipesän koko vaikuttaa siihen, 

että starttipolttimia on hyvä jakaa sivuseinälle useampia pedin tasaisemman lämmityk-

sen takaamiseksi, vaikka vähempi määrä polttimien tehoa riittäisi teoriassa lämmittä-

mään koko petimateriaalin. Pientä leijukattilaa pystytään lämmittämään yhdellä poltti-

mella, mutta isoihin voimakattiloihin vaaditaan usein neljä starttipoltinta, joiden fyysinen 

koko tuo haasteita niin suunnittelussa, asennuksessa, käyttövaiheessa kuin huollossa-

kin. 

 

Kuva 22. Starttipolttimen eri sijoitusvaihtoehdot 

Starttipolttimen asemointi korkeus ja leveyssuunnassa on projektikohtaista, mutta ensi-

sijaisen tärkeää polttimen optimaaliselle toiminnalle. Sijaintiin vaikuttava ensisijainen 

tekijä on starttipolttimen liekin oikea etäisyys tulipesän petimateriaaliin, joten tulipesän 

poikkipinta-ala ja pedin etäisyys polttimesta määrittävät polttimen korkeuden. Toissijai-

set tekijät ovat tulipesän tai laitoksen layoutin aiheuttamat haasteet, joilla voi olla vaiku-

tusta polttimen sijaintiin. Tulipesän sivuseinä voi olla polttimen läheisyydessä hyvin ah-

das, jos polttimia tulee kaksi samalle sivuseinälle. Polttimen viereen painerunkoon pi-

tää usein saada sovitettua näkölaseja, kulkuaukko tulipesään ja hiekan syöttö- tai pa-

lautusaukkoja. Lisäksi starttipolttimelle tehdään huoltotaso, josta pystytään tekemään 

tarvittavat huollot polttimelle. Huoltotasolla sijaitsee myös polttimen venttiiliryhmät, josta 

kontrolloidaan polttimelle jaettavia polttoaineita ja muita palamiseen vaadittavia ele-

menttejä.   

Starttipolttimen ja painerungon muurauskotelon rajapinta on starttipolttimen rajapin-

noista kaikkein selkein. Starttipoltin on tuettu painerungon muurauskoteloon kahden 

laipan hitsiliitoksella. Muurauskotelolle ja aukkoputkille on tehty aiemmin kehitystyötä, 
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jolloin starttipolttimen muurauskotelon kurkusta kehitettiin symmetrinen vakaamman 

poltinprosessin ja paremmin kontrolloitavan liekin saamiseksi. Muurauskotelosta suun-

niteltiin myös huomattavasti pienempi kuin aiemmin, joten sen sovittaminen tulipesän 

sivuseinälle on helpompaa.  

4.2 Starttipolttimen prosessimäärittelyn haasteet 

Starttipolttimen prosessimäärittelyn tueksi on hyvä lisätä ymmärrystä starttipolttimen 

toiminnasta käynnistysprosessin aikana. Mittausdataa eri käynnistysprosesseista on 

saatavilla, mutta niistä ei sellaisenaan pysty lukemaan starttipolttimen liekin käyttäyty-

mistä tulipesässä. Mittausdata ei ole myöskään vertailukelpoista keskenään, eli miten 

jokin toinen starttipoltinratkaisu olisi toiminut samoissa olosuhteissa. Jotta starttipoltti-

men tehon määritystä voitaisiin kehittää, pitäisi saada selvitettyä mikä on starttipoltti-

men liekin lämmönjohtavuus hiekkapetiin käynnistysvaiheessa.  

Voimakattilan käynnistysvaiheessa hiekkapeti pitää olla leijuvassa tilassa, jotta startti-

polttimen liekki tunkeutuu paremmin hiekkapedin sisään. Osa hiekasta kulkeutuu leiju-

essaan jatkuvasti starttipolttimen liekin läpi samalla lämmeten. Isompi primääri-ilman 

määrä ja korkeampi leijutusnopeus edistää liekin tunkeutumista hiekkapetiin, mutta 

käänteisenä puolena on, että isompi primääri-ilma leijuttaa hiekkapartikkelit korkeam-

malle ja lämpimät hiekkapartikkelit ehtivät jäähtyä laskeutuessaan takaisin tulipesän 

alaosaan. Iso primääri-ilmamäärä haittaa myös starttipolttimen liekin ylettämistä hiek-

kapetiin, koska primääri-ilma on vastakkaissuuntainen starttipolttimen liekkiin nähden. 

Jos primääri-ilmamäärää pidetään matalana, on hiekan leijuminen vähäistä. Starttipolt-

timen liekin vaikutus hiekkapetiin voidaan tällaisessa tapauksessa kuvata siten, että 

hiustenkuivaajalla puhalletaan kuumaa ilmaa vesiastiaan, jolloin se saa aikaan veden 

pintaan pienen väreilyn. Vain pieni osa lämmitystehosta lämmittää vettä eli hiekkaa, 

mutta suurin osa lämmöstä kimpoaa veden pinnasta ympäröivään tilaan eli tulipesään.  

Starttipolttimen liekin käyttäytymisestä tulipesässä leijupetikattilan starttausprosessin 

aikana on pääasiassa saatavilla vai kokemusperäistä tietoa. Siitä kuinka starttipoltti-

men drallin tuottama turbulenttisuus vaikuttaa liekin tunkeutumiseen, tai kuinka liekin 

nopeus tai etäisyys pedistä vaikuttaa lämmön johtamiseen hiekkapetiin, ei ole laaja-

alaista kokemusta. Tietyille poltinkokoluokille olisi myös hyvä määritellä tavoitekorko, 

joka on kyseiselle poltinkoolle optimaalinen, jotta liekki lämmittää petiä oikealta korolta. 

Tavoitekoron määrittäminen nopeuttaisi suunnittelua tarjous- ja projektivaiheissa.  

Tavoitekoron määrittämisessä huomioitavia asioita ovat starttipolttimen korko, joka 

määräytyy tulipesän kohdistuspisteestä sekä starttipolttimen teho. Voimakattilassa 
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starttipoltinratkaisut voidaan toteuttaa niin, että lämpöteho jaetaan useammalle poltti-

melle. Siten samalla korolla voi teoriassa olla esimerkiksi yksi 40 MW poltin tai kaksi 20 

MW poltinta. Starttipolttimen kokonaisteho on verrannollinen polttimen liekiltä saavutet-

tavaan mittaan, joten isompitehoisemmalla polttimella saadaan aikaisemmaksi isompi 

liekki kuin pienempitehoisella. Näin ollen kohdistuspisteiden ollessa kahdella eri tehoi-

sella polttimella samat, vaaditaan starttipolttimille myös erilaisia säätömahdollisuuksia 

tai sitten täysin eri tavoitekorot. Vertailukelpoista dataa ei ole saatavissa vanhoista re-

ferenssiprojekteista, joten tavoitekoron määrittäminen vaatisi jatkotoimenpiteenä pro-

sessiteknistä tutkimusta.  

Kuvassa 23 on havainnollistettu voimakattilan käynnistysprosessissa vaikuttavia ele-

menttejä, joiden keskinäisen vaikutuksen parempi ymmärtäminen auttaisi starttipoltti-

men tehojen, lukumäärien ja sijaintien määrittämistä. Tutkimustyön tekeminen primääri-

ilman ja hiekan leijutusnopeuden vaikutuksesta starttipolttimen liekin komponentteihin 

sekä päinvastoin auttaisivat varmasti voimakattilan starttipolttimen jatkokehittämistä. 

Lisäksi tutkimuksessa voisi selvittää, että lämpiääkö peti tasaisemmin ja nopeammin 

lämmityspisteiden lisääntyessä. 

 
Kuva 23. Havainnekuva voimakattilan käynnistysprosessin elementeistä 

 

Starttipolttimen tehovaatimuksen määrittely voimakattilan höyrytehon mukaan aiheut-

taa haasteen modulaarisuudelle. Samankokoisesta tulipesästä voidaan saada eri polt-

toaineen lämpöarvon ja ominaisuuksien mukaan täysin erilaisia höyrytehoja, sillä toteu-

tuneista projekteista katsottuna esim. biopolttoaineiden lämpöarvot voi olla lähes 2,5-

kertaisia toisiinsa nähden. Modulaarisesta näkökulmasta suuret höyrytehovaihtelut tar-

koittavat, että starttipolttimen määrittelyssä joudutaan varautumaan komponenttien 
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maksimitilavarauksien mukaan, jotka eivät aina johda optimaalisimpaan tuoteratkai-

suun, jos komponentit ovatkin todellisuudessa pienempiä. Parempana vaihtoehtona 

modulaarisuuden näkökulmasta olisi se, että starttipolttimen teho määritettäisiin hiek-

kapedin tavoitelämpötilan mukaan, jonka voimakattilan primääripolttoaine vaatii, että si-

tä voidaan syöttää tulipesään. Hiekkapedille vaadittu lämpötila voitaisiin ennemmin si-

toa tulipesän pohjan pinta-alaan tai tilavuuteen, jolloin starttipolttimelle vaaditut tehot 

voitaisiin määrittää MJ/m2, eli starttipolttimen vaadittu teho tulipesän pohjan pinta-alaa 

(Grid area) kohden. Vaatimuksena kummallekin tavalle joka tapauksessa on se, että 

tutkimustyö starttipolttimen liekin käyttäytymisestä tulipesässä voimakattilan starttausti-

lanteessa on ensin selvitettävä.  

4.3 BfP 1: Tavoitteen määrittäminen liiketoimintaympäristössä 

Starttipoltin ja sen ympäristö on pieni osuus voimakattilan kokonaisuudessa. Sillä on 

merkittävä tehtävä voimakattilan toiminnalle ja ensisijaiset vaatimukset tilavarausympä-

ristössä prosessivaatimuksen täyttymisen kannalta. Brownfield-prosessin ensimmäisen 

vaiheen lopputuloksena piti olla tiedossa suunniteltava kohde ja sen laajuus, sekä liike-

toimintaympäristön pääelementit ja vaatimukset tuotteelle tuoterakenteen näkökulmas-

ta. 

Suunnittelun kohteena starttipoltin ja sen rajapinnat vaikuttavat yksinkertaisilta ja sel-

keiltä. Suoria asiakasvaatimuksia on ainoastaan kaksi, mutta epäsuoria voimakattilan 

prosessista määräytyviä tekijöitä on useita, joista johtuen tuotevalikoima on erittäin laa-

ja. Polttimille tehdyn liiketoimintavaikutusanalyysin perusteella polttimien volyymi on iso 

ja potentiaali modulaarisen tuoterakenteen suunnittelulle on kannattava. Koska startti-

polttimien rajapinnat nähdään kohtalaisen selkeinä, voidaan starttipolttimen ympäristö 

ottaa suunnittelun kohteeksi sellaisenaan pienempänä kokonaisuutena, jolloin tuoteke-

hitysprojektin vaikeusaste pienenee, mutta tuoteperheen määrittelyn ja lopputuloksen 

hyötykään ei välttämättä ole niin iso.  

Työn tavoitteen määrittämisessä BfP suositteli käyttämään syy ja seuraus -diagrammia 

tai CSL-karttaa. Starttipolttimen ollessa vain pieni osuus isoa toimitusprojektia on CSL-

kartan vaiheiden soveltaminen hyvin vaikeaa ja esimerkiksi yrityksen strategian tai or-

ganisaation vaatimuksien selvittäminen tuotteelle ei anna tässä tapauksessa lisäarvoa. 

Tässä tuotekehitysprojektissa päädyttiin käyttämään syy ja seuraus -diagrammia. Sillä 

voitiin paremmin nähdä mistä tutkimuksen alla olevien laitteiden määrittelyt tulevat, mi-

hin ne vaikuttavat ja missä on eniten epämääräisyyksiä.  
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Syy ja seuraus -diagrammin muodostamiseen saatiin tietoa haastattelemalla eri osas-

tojen työntekijöitä, tutkimalla toteutettuja projekteja ja perehtymällä tuotteiden suunnit-

teluohjeisiin. Haastatteluja tehtiin kattilapuolella prosessi-, laitos-, painerunkosuunnitte-

lijoille sekä poltinpuolella prosessi- ja mekaniikkasuunnittelijoille ja tuotepäällikölle. 

Näiden haastatteluiden perusteella saatiin tietoa suunnittelun nykytilanteesta ja vas-

tuualueista sekä suunnitteluaskelista, eli mikä suunnitellaan missäkin järjestyksessä. 

Lisäksi haastatteluissa pyrittiin saamaan selville mitkä ovat minkäkin osaston tavoitteet 

tuotekehitysprojektille. Kysymyksinä olivat mm., millainen on oman osaston mielestä 

hyvä sekä huono starttipoltin, millainen rajapinta haluttaisiin olevan ja mitkä suunnitte-

lukohteet tai asiat aiheuttavat eniten kustannuksia suunnittelussa, määrittelyssä, val-

mistuksessa ja asennuksessa. 

Syy ja seuraus -kuvaajia on esitetty kuvassa 24. Ylemmässä kuvaajassa tarkasteltiin, 

kuinka starttipolttimen tehon kasvaminen tai pieneneminen vaikuttaa polttimien 

lukumäärään, palamisprosessiin, toimintavarmuuteen ja yksikkökustannuksiin. Tiedot 

perustuivat pääasiassa referenssiprojekteihin. Toisessa kuvaajassa esitettiin miten 

asiakkaan valinnoista, voimalaitoksen layoutista ja voimalaitoksen prosessista johtuvat 

asiat vaikuttavat suunnittelualueella oleviin komponentteihin. 

 

Kuva 24. Suunnittelualueen syy ja seuraus -kuvaajat 
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Suunnittelun kohteeksi muodostui starttipolttimen ympäristö kokonaisuudessaan. Sel-

keitä tavoitteita olivat projektikohtaisen varianssin vähentäminen, tiedon parempi kul-

keminen, päivitetyt suunnittelusäännöt, prosessi- ja mekaniikkasuunnittelun lähentymi-

nen ja parempi ymmärrys tuotteesta tarjousvaiheessa. Liiketoimintaympäristöstä huo-

mioitavia kohteita olivat suunnittelutuntien merkittävä kasvu viime vuosina, vaikka tilan-

ne piti olla päinvastainen. Lisäksi starttipolttimen hinnoittelun merkittävä vaikutus polt-

timien lukumäärään nousi selvästi esille. Tuoterakenteen näkökulmasta esille nousivat 

polttimen ison koon vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin sekä prosessitekniseen suori-

tuskykyyn.  

4.4 BfP 2: Geneerisen elementtimallin luominen 

Seuraavana vaiheena lähdettiin luomaan listaa tuotteen alustavasta moduulijaosta. 

Starttipolttimen rajapinnan eri kokoonpanot on aiemmin jaettu hyvin osastokohtaisesti, 

eikä määrittelyt ole ylittäneet osastorajoja. Poltinosasto on suunnitellut starttipolttimen, 

painerunkosuunnittelu muurauskotelon ja laitospuoli sekundääri-ilmakanavan polttimel-

le. Karkeasti geneeriset elementit voidaan jakaa jatkossakin osastokohtaisesti, mutta 

elementit, jotka koostuvat alikokoonpanoista, yksittäisistä osista ja toimintakokonai-

suuksista pitää jakaa pienempiin osiin muuntelutarpeen vuoksi.  

Geneeristä elementtimallia luotaessa pitää pohtia tuotteen tulevaa jakologiikkaa. Start-

tipolttimen ympäristöön kuuluu toiminnallisia ja prosessiteknisiä elementtejä, jotka ovat 

olennaisia polttimen toiminnan kannalta. Tällaisia ovat mm. polttimen öljylanssi ja pa-

lamisilman säätöpellit. Lisäksi alueella on rakenteellisia elementtejä, joilla varmistetaan 

prosessiteknisten elementtien toimivuus, kuten starttipolttimen huoltotaso sekä näköla-

sit, joilla tarkkaillaan polttimen liekkiä. Osa komponenteista voi olla myös näitä molem-

pia, kuten starttipolttimen muurauskotelo, jolla on sekä prosessiteknisesti että raken-

teellisesti merkittävä tehtävä. Starttipoltin muodostaa rajapinnan myös komponenttei-

hin, joilla ei ole mitään merkitystä polttimen toiminnan kannalta, mutta jotka elävät vah-

vasti starttipolttimien alla olevista valinnoista. Tällaisia ovat mm. tulipesän huoltoluukut.  

Koska tässä diplomityössä yhtenä tavoitteena oli sisäisen kommunikaation tarpeen vä-

hentäminen parempien suunnittelusääntöjen avulla, määritellään tässä työssä ainoas-

taan ne starttipolttimen osa-alueet, joilla on yhteinen rajapinta jonkun toisen osaston 

välillä. Tällä voidaan sekä rajata ja yksinkertaistaa tätä työtä, että myös edistää jokai-

sen osaston omaa itsenäistä kehitystyötään jatkossa. Näin ollen starttipolttimen sisällä 

olevia lukuisia komponentteja ja näiden mitoituksia ei eritellä omiksi komponenteiksi, 

vaan ne sisältyvät jonkun isomman rajapintamäärittelyn alle. Esimerkiksi starttipoltti-

men lanssiin sisältyy useita mitoituksia ja materiaalivalintoja mm. sen jäähdytyksen, tu-
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ennan ja virtausominaisuuksien suhteen, joten ne suljetaan tässä työssä ainoastaan 

tuotteen ”lanssi” suunnittelutiedon alle. Tuotteet tulevat saamaan mitta-arvoja, jossa 

kaikki sen alla olevat komponentit otetaan huomioon, mutta kantaa ei kuitenkaan oteta 

tarkempiin teknisiin yksityiskohtiin.  

Kuvassa 25 on esitettynä starttipolttimen toiminnallisten ja rakenteellisten elementtien 

rajapinnat niiltä osin, kun ne ylittävät sisäisen suunnittelun osastorajat. Starttipolttimelle 

tunnistettiin viisi eri rajapintamäärittelykohdetta neljän eri suunnitteluosaston välillä, kun 

tarkasteltiin sen toiminnallisia sekä rakenteellisia elementtejä. 

 
Kuva 25. Starttipolttimen suunnittelualueen tunnistetut toiminnalliset ja raken-

teelliset geneeriset elementit 

Toiminnallisten ja rakenteellisten elementtien lisäksi starttipolttimella on esimerkiksi au-

tomaation kanssa hyvin olennaisia rajapintoja, joita ei voi isossa kokonaiskuvassa 

unohtaa. Kuitenkin tässä vaiheessa tutkitaan tietoisesti vain toiminnallisia ja rakenteel-

lisia rajapintoja, jotta alustava tuotearkkitehtuuri ja moduulijako voidaan toteuttaa. Yllä 

olevista viidestä rajapintamäärittelystä voidaan nähdä jo tässä vaiheessa aiemman tuo-

terakenteen perusteella, että viides rajapintamäärittely tulee yltämään starttipolttimen 

suunnittelualueen ulkopuolelle. Alustavaa moduulijakoa tehdessä on hyvä tunnistaa 

myös ne rajapinnat, jotka ylettyvät suunnittelualueen ulkopuolelle tietyissä tapauksissa. 

4.5 BfP 3: Arkkitehtuuri: geneeriset elementit ja rajapinnat 

Kolmannessa vaiheessa tehtiin starttipolttimen alueen geneerisistä elementeistä alus-

tava arkkitehtuuri, jossa määriteltiin elementtien rajapinnat. Geneeristen elementtien 

väliset suhteet ja rajapinnat esitetään kahdella erillisellä kuvalla, joista ensimmäisessä 

(Kuva 26) on esitetty starttipolttimen suunnittelualueella olevien elementtien väliset ra-

japinnat. Kuvassa 26 punaisella on esitetty poltinosaston geneeriset elementit, sinisellä 

laitososaston elementit, harmaalla painerunko-osaston, ja ruskealla rakennusosaston 

elementit.  
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Kuva 26. Starttipolttimen mekaaniset rajapinnat 

Kuvasta 26 nähdään, että starttipolttimen suunnittelualueella on useita rajapintoja eri 

osastojen kanssa.  Geneeristen elementtien koko voi starttipolttimen ympäristössä 

kasvaa tai pienentyä portaattomasti, joka tuo haasteita, vaikka rajapinnat olisivatkin 

määritettyjä. Suunnittelualueen ahtauden takia keskeisen elementin kasvaminen tai 

paikan muuttaminen voi aiheuttaa ketjureaktiona muutostarpeen usealle eri elementille. 

Alustavalla arkkitehtuurilla voidaan kuitenkin hahmottaa elementtien välisien riippu-

vuuksien lisäksi myös elementtien tilavaraukset ja sallitut liikkumavarat, jotta muutok-

sen aiheuttamat ketjureaktiot saadaan pysähtymään.  

Kuvassa 27 on otettu lähempään tarkasteluun starttipolttimen vaikutus painerungon 

komponentteihin. Painerungon komponenttien rajapintamäärittely todettiin tavoitteen 

määrittelyssä tärkeäksi, koska osassa niissä on olennaisia prosessiteknisiä rajapintoja 

muiden komponenttien kanssa. Painerunko itsessään myös asettaa merkittäviä rajoi-

tuksia sen omille komponenteille eniten materiaali- ja valmistusteknisistä syistä, jonka 

vuoksi elementtien paikkojen määrittäminen on tärkeää. Painerungon komponentit ovat 

pääasiassa vakioituja tai konfiguroituvia elementtejä, mutta sisäisestä variaatiosta joh-

tuen elementtien paikkoja ei olla pystytty vakioimaan.  
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Kuva 27. Starttipolttimen ja painerungon elementtien rajapinnat 

Kuvassa 27 on esitetty painerungon sivuseinän komponenttien keskeiset rajapinnat ta-

pauksissa, jossa sivuseinällä on joko yksi tai kaksi starttipoltinta. Lisäksi on olemassa 

tapaus, jossa sivuseinällä ei ole starttipoltinta ollenkaan, joka on rajapintamääritysta-

pauksista yksinkertaisin. Kuvasta 27 nähdään, että tapauksessa, jossa sivuseinällä on 

kaksi starttipoltinta rinnakkain, ei huoltoluukulle jää sivuseinälle tilaa. Tapaus ei ole 

modulaarisuuden näkökulmasta mieluisa, koska huoltoluukku joudutaan sijoittamaan 

tulipesän etu- tai takaseinälle, jolloin elementti siirtyy suunnittelualueelta toiselle. Niinpä 

sitä modulaarisen tuotteen tavoitetta, että muunneltavuus saataisiin rajattua vain yhden 

suunnittelualueen sisälle, ei voida starttipolttimen ympäristössä täysin toteuttaa. 

Rajapintojen määritystä tehdessä todettiin, että moduulijärjestelmästä tulee avoin arkki-

tehtuuri, sillä prosessiteknisten rajapintamäärityksien vuoksi myöskään toiminnallisia ja 

rakenteellisia rajapintoja ei voida täysin määritellä. Starttipolttimen suunnittelualueella 

on myös projektikohtaisesti eroavaisuutta esim. siinä onko asiakasvaatimuksista johtu-

en näkölasien määrille poikkeuksia tai onko kattilalaitoksessa hiekan palautusta tekni-

senä ratkaisuna. Avoimella arkkitehtuurilla tuotteeseen pystytään myös jatkossa var-

mistamaan, että moduulijärjestelmä toimii joustavasti starttipolttimen alueella ja siihen 

voidaan lisätä uusia komponentteja sekä kehittää nykyisiä ratkaisuja. Uusien asiakas-

vaatimuksien kautta tulevien laitteiden tai komponenttien lisääminen moduulijärjestel-

mään on myös jatkossa helpompaa, kun rajapintojen suhteet toisiinsa on aiemmin esi-

tetty ja ne ovat nähtävillä.   
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4.6 BfP 4: Tavoitteen määrittäminen asiakastarpeista 

Neljännessä askeleessa analysoidaan tuotteen muuntelun tarvetta asiakkaan näkö-

kulmasta. Tässä diplomityössä tarkastellaan asiakkaan vaatimuksia kahdella eri taval-

la. Ensimmäisessä tavassa tarkasteluun otetaan koko starttipolttimen suunnittelualue 

kaikkine rajapintoineen, jolloin asiakkaana on voimalaitoksen tilaaja. Toisessa tavassa 

starttipolttimen toimittajaa eli poltinosastoa tarkastellaan toimittajana ja voimalaitosta 

sekä voimalaitoksen tilaajaa asiakkaana. Molempien tapausten tarkastelu on tärkeää, 

jotta saadaan tutkittua sekä starttipolttimen muuntelun tarve, että starttipolttimen suun-

nittelualueen muuntelun tarve kokonaisuudessaan. 

Starttipolttimen suunnittelualueelle kohdistuvat muuntelutarpeet tulevat sekä sisäisistä 

että asiakkaan vaatimuksista. Voimakattilan laitoslayout riippuu useista asiakkaan eri-

tyisvaatimuksista, jotka ovat projektikohtaisesti hyvin toisistaan poikkeavia. Voimakatti-

lan laitoslayouttiin vaikuttavat mm. asiakkaan tontin koko, tontin ympärillä olevat rajoi-

tukset kuten isot sähkölinjat, raitiotiet, vesistöt, laitokselle johtavat tiet, viereiset tontit, 

arkkitehtuuriset asiat yms. Voimalaitoslayout räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ky-

seiseen tarpeeseen sopivaksi, jolloin laitoksen layouteista tulee projektikohtaisia. Jotkut 

suunnittelualueelle kohdistuvat vaatimukset voivat tulla myös toimittajan sisäisistä 

suunnittelusäännöistä tai standardeista.  

Laitoksen projektikohtaisuus vaikuttaa myös starttipolttimen suunnittelualueeseen. Jos-

kus arkkitehtuuriset ratkaisut johtavat siihen, että voimakattilarakennus, tai jokin sen 

osa joudutaan tekemään matalammaksi tai pienemmäksi, jolloin projektikohtaiset vari-

aatiot voivat kasvaa hyvinkin isoiksi. Starttipolttimen suunnitteluympäristössä laitos-

layoutin muuntelut tuottavat ahtautta esimerkiksi, jos laitoksen nostokuilut sijaitsevat 

starttipolttimen suunnittelualueella tai rakennuksen seinä on starttipolttimen lanssin 

suhteen liian lähellä. Hiekan syöttöaukon sijainti tulipesässä taas riippuu siitä, missä 

laitoksen ulkopuolella sijaitsee hiekkasiilot, jotka on sijoitettu sopivimpaan paikkaan 

asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Starttipolttimen suunnittelualuetta tarkasteltaessa voidaan nähdä asiakastarpeiden 

koskevan esimerkiksi starttipolttimen toimintavarmuutta tai voimakattilan erilaisia käyn-

nistysprosesseja. Asiakastarpeita voivat olla myös vaatimukset polttimen melun ja 

päästöjen suhteen, jotka varmasti korostuvat tulevaisuudessa. Modulaarista tuotera-

kennetta tehdessä osaa asiakasvaatimuksista voidaan pitää toiminnallisina elementtei-

nä, jotka pitää muuttaa fyysisiksi komponenteiksi. Jos asiakasvaatimuksia ei pystytä 

muuttamaan toiminnalliseksi elementiksi, joudutaan käyttämään integraalista arkkiteh-

tuuria, jota voidaan pitää modulaarisen arkkitehtuurin vastakohtana.  
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Starttipolttimelle kohdistuvat asiakasvaatimukset: 

- Polttimen prosessivaatimukset – Starttipolttimen pitää toimia kattilan kylmä-, 

lämmin- ja kuumakäynnistyksessä sekä asiakkaan että Valmetin prosessiarvoilla 

ja asiakkaan päästövaatimuksilla. 

- Polttimen polttoainevaatimukset – Starttipolttimen pitää toimia asiakkaan poltto-

aineella. 

- Polttimen huollettavuus – Poltinta on pystyttävä huoltamaan seisokin aikana ja 

tietyltä osin kattilan ollessa käynnissä. 

- Polttimen tehovaatimus – Starttipolttimen täytyy tuottaa vaadittu tehomäärä 

hiekkapedin lämmittämiseksi. 

- Polttimen tilavaatimus – Polttimen pitää mahtua sille varattuun tilaan. 

- Polttimen kustannusvaatimus – Starttipolttimen tekniset ratkaisut pitää olla kus-

tannustehokkaita. 

 

Starttipolttimen suunnittelualueen asiakasvaatimukset: 

- Suunnittelualueen hoitovaatimus – Polttimen asennus, huolto- ja käyttövaiheissa 

pitää olla pääsy laitteille hoitotasolta sekä käynti tulipesään huoltoluukun kautta.  

- Tuore hiekan syöttö tulipesään – Tuhkanpoiston yhteydessä poistuneen hiekan 

tilalle pitää lisätä hiekkaa. 

- Hiekan palautus tulipesään – Tuhkanpoiston yhteydessä poistuneen seulotun 

hiekan palautus. 

- Prosessin visuaalinen valvonta – Prosessien valvominen kattilan käyntivaiheissa 

näkölaseista. 

- Tulipesän muuraus ja sen lopetus – Tulipesän muurauksen korko määräytyy 

asiakkaan tai toimittajan vaatimusten mukaan. 

- Tulipesän painekuorma – Tulipesän yli- ja alipainetta vastaan painerunkoa tuke-

vat tukikehät. 

- Asiakkaan laiteoptiot – esim. kaapeliaukot tulipesään 

 

Yllä olevat asiakasvaatimukset ovat esitetty toiminnallisina elementteinä, jotka jaetaan 

fyysisiksi komponenteiksi BfP:n seuraavassa vaiheessa. Koska starttipolttimen suunnit-
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telualue on vain pieni osuus voimalaitoksen kokonaisuudessa, jossa on isoja järjestel-

miä, on asiakasvaatimuksien kohdistaminen haastavaa. Yksi toiminnallinen elementti 

voi kuulua monen eri suunnittelualueen alle ja vain pieni osa jostain laitekokonaisuu-

desta kuuluu nyt tässä työssä tarkastelussa olevaan suunnittelualueeseen.  

Esimerkkinä voidaan ottaa vaatimus koskien hiekan syöttöä tulipesään, jonka perusteet 

tulevat toimivasta leijupetiprosessista. Leijupetitekniikkaa käytettäessä hiekkaa poistuu 

jatkuvasti tuhkanpoiston yhteydessä tulipesästä, jonka vuoksi hiekkaa on lisättävä tuli-

pesään. Hiekan syöttöjärjestelmä on iso kokonaisuus, johon kuuluu hiekkasäiliöt, 

pneumaattisia laitteita yms., mutta starttipolttimen ympäristöön kuuluu ainoastaan syöt-

töputken osa sekä painerungon putkiaukko ja muurauskotelo tulipesään.  

Kun geneeriset elementit, rajapinnat ja asiakasvaatimukset yhdistetään seuraavassa 

askeleessa alustavaksi tuoteperheeksi, tulee asiakasvaatimuksista johtuva muuntelu-

vaikutus olennaiseksi osaksi. Juurisyyt siihen miksi tuotteen rakenteessa esiintyy vari-

aatiota, täytyy tulla asiakastarpeista eikä sisäisistä suunnitteluprosesseista johtuvista 

asioista. Variaatiot vähentävät työn tehokkuutta ja mahdollisuutta toistaa aiemmin opit-

tuja asioita. 

4.7 BfB 5: Alustavan tuoterakenteen kuvaus 

Modulaarisen tuoteperheen kehityksen yhtenä tavoitteena on, että alkuperäiseen tuot-

teeseen verrattuna tuotteen yhteneväisyyttä lisätään ja samalla tarkastellaan eri muu-

tostarpeiden määrää, jotka riittävät asiakastarpeen täyttämiseen. Brownfield-prosessin 

viidennessä vaiheessa yhdistetään asiakastarpeet sekä geneeristen elementtien arkki-

tehtuuri ja rajapinnat. Askeleessa siis toiminnalliset elementit muutetaan fyysisiksi 

komponenteiksi, jolloin tulokseksi saadaan starttipolttimen suunnittelualueen alustava 

tuoterakenne. BfP:n oppikirjamaisesta noudattamisesta poiketen elementtejä ei tässä 

tarkastelussa jaeta enää kokoonpano ja osarakenteeseen. Tietyt elementit olisi mah-

dollista jakaa osiin ja komponentteihin, mutta kaikkien elementtien kohdalla tämä ei ole 

tämän työn puitteissa mahdollista.    

Asiakasvaatimusten yhdistäminen geneerisiin elementteihin on näytetty kuvassa 28. 

Aiemmin tehty päätös, että starttipoltinta käsitellään vain yhtenä geneerisenä element-

tinä, aiheutti huomattavan määrän asiakasvaatimuksia starttipolttimen ja venttiiliryhmän 

geneerisille elementeille. Starttipolttimelle kohdistuvia toiminnallisia elementtejä ei pys-

tytty tässä työssä pilkkomaan pienemmiksi. Täten myös fyysisten elementtien ja asia-

kasvaatimuksien pilkkominen ei onnistunut.  Elementti, johon tulee useampi kuin vain 
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yksi asiakasvaatimus on modulaarisesti haastavampi kuin elementti, johon tulee vain 

yksi vaatimus. 

 

 
Kuva 28. Suunnittelualueelle kohdistuvat vaatimukset yhdistettynä geneerisiin 

elementteihin 

Kuvassa 28 on esitetty punaisella suorat asiakasvaatimukset, vihreällä sisäiset vaati-

mukset ja harmaalla prosessi- ja toiminnalliset vaatimukset. Eri vaatimukset ovat muu-

tettu toiminnallisista elementeistä fyysisiksi elementeiksi, eli tässä työssä nimitettäviksi 

geneerisiksi elementeiksi. Voimakattilan teho- tai kokoluokasta riippumatta harmaista 

tai vihreistä laatikoista lähtevät vaatimukset pysyvät pääasiassa vakioina, jotka saa-

daan halutessaan säännötettyä tai vakioitua vähintään geometriana. Starttipolttimen 

projektikohtainen räätälöinti aiheuttaa kuitenkin sen, että vakioitujen elementtien raja-

pintoja ei hallita jokaisessa tapauksessa, eikä elementtien sijainteja suunnittelualueella 

voida jokaiseen tapaukseen määrittää.  
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Starttipolttimen suunnittelualueelle määritetyt mahdolliset tuoterakenteet jaetaan kol-

meen eri vaihtoehtoon yhdelle sivuseinälle tulevien starttipolttimien lukumäärän mu-

kaan (Kuva 29). Täytyy muistaa, että voimakattilassa on aina kaksi starttipolttimen 

suunnittelualuetta, eli molemmilla tulipesän sivuseinillä, ja nämä tuoterakenteet voivat 

poiketa toisistaan. Kolmeen eri kategoriaan jakamalla starttipolttimen lukumääristä ai-

heutuvat vapaudet, rajoitteet ja säännöt pystytään kuitenkin paremmin eri tuoteraken-

teissa osoittamaan. Kuvassa 29 on esitetty tuoterakenteet, jos suunnittelualueella on 

nolla, yksi tai kaksi starttipoltinta.  
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Kuva 29. Starttipolttimen suunnittelualueen tuoterakenteet 

Starttipolttimen suunnittelualueen tuoterakenteet ovat osittain konfiguroituvia, eli ge-

neeriset elementit ovat joko vakioituja, konfiguroituvia tai uniikkeja. Tuoterakenteen va-

semmanpuolinen lohko on määräävänä tekijänä tuoterakenteen jakologiikassa. Ylim-

mässä tapauksessa starttipolttimia ei ole sivuseinällä, jolloin tuoterakenteella on paljon 

vapausasteita starttipolttimen ja muurauskotelon tilavarauksen poistuessa. Geneeristen 

elementtien sijoittaminen on tässä tapauksessa yksinkertaista. Hoitotason suunnittele-

misessa huomioon otetaan käynti huoltoluukulle, joka pystytään sijoittamaan optimaali-

simpaan paikkaan luukun käytettävyyden kannalta. Hoitotasolta on myös käynti näkö-
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lasille. Oikeanpuolimmainen lohko pysyy rakenteena samanlaisena jokaisessa tapauk-

sessa. Oikeanpuolimmaisen lohkon geneeriset elementit ovat toiminnallisuutensa 

vuoksi pakollisia voimakattilalle. Keskimmäisessä lohkossa olevat geneeriset elementit 

ovat optiota, jotka ovat usein tuoterakenteessa mukana. Starttipolttimen lukumäärä ai-

heuttaa optioille vaatimuksia ja rajoitteita. Optioihin voidaan myös vastata ”kyllä” ja ”ei” 

-tyyppisesti asiakasvaatimuksen mukaan. 

Keskimmäisessä tuoterakenteessa, jossa sivuseinällä on yksi starttipoltin, pätee suun-

nitteluperiaatteissa samat ehdot kuin nollan starttipolttimen tuoterakenteessa. Tällä ker-

taa huoltoluukun sijoittamisessa pitää kuitenkin ottaa huomioon starttipolttimen ja vent-

tiiliryhmän tilavaraukset. Alimmassa tuoterakenteessa, jossa sivuseinällä on kaksi start-

tipoltinta, tulee eniten rajoituksia. Isoimpana asiana on huoltoluukun pois jättäminen si-

vuseinältä, koska starttipolttimet vievät tilan huoltoluukulta. Näkölasien lukumäärää 

saatetaan myös joutua tuplaamaan. Alinta tuoterakennetta käytetään toistaiseksi eniten 

isoissa tulipesissä, jossa on myös väliseinä, jonka molemmille puolille näkee vain nä-

kölaseja lisäämällä. 

Kuvassa 29 helpoiten määritettäviä elementtejä ovat painerungon putkikokoonpanot 

muurauskoteloineen, eli näkölasit, hiekan syöttö- ja palautusaukko sekä huoltoluukku. 

Painerungon putkiaukkoelementtejä voidaan pitää pääasiassa konfiguroitavina ele-

mentteinä, joissa on vakioitu geometria. Projektikohtaisesti painerungon aukoissa 

muuttuvat ainoastaan putken seinämävahvuus, putken materiaali ja joskus alihankinta-

valmistajan vaatimat putkitaivutussäteet. Hiekan syöttö- ja palautusaukolle tulee myös 

prosessitekninen riippuvuus, joka on hallittavissa konfiguroitavalla komponentilla. 

Näkölasien toiminnalliseen vaatimukseen ei pystytä täysin vastaamaan ainoastaan 

starttipolttimen suunnittelualuetta katsomalla. Sivuseinällä olevasta näkölasista halu-

taan usein nähdä joko vastakkaisen seinän starttipolttimen liekki, hiekkapedin leijumi-

nen, etu-/takaseinällä oleva polttoaineen syöttöaukko tai takaseinällä oleva hiekan pa-

lautusaukko. Yleensä yhden näkölasin näkökenttä ei yletä kaikkiin haluttuihin asioihin, 

joten projektikohtaisesti joudutaan tekemään kompromisseja. Kick out -elementtiin vai-

kuttavia asioita ovat tulipesän muurauskorkeus, joka riippuu tulipesässä poltettavasta 

polttoaineesta ja polttoaineen aiheuttamasta eroosiosta. Muurauksen korkeuteen vai-

kuttaa myös mahdolliset kuormapolttimet, jotka täytyy olla muuratulla alueella. Kick out 

on kuitenkin rakenteena vakioitu.  

Toiminnallisista vaatimuksista eniten projektikohtaista suunnittelua ja sitä kautta kehi-

tyspotentiaalia kohdistuu tukikehän geneeriseen elementtiin. Tukikehiin muuntelu syn-

tyy tällä hetkellä eniten projektikohtaisesta suunnittelusta ja tuoteoptimoinnista. Tukike-
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hiin ei välttämättä kohdistu yhtään suoraa asiakasvaatimusta, vaan muuntelu aiheutuu 

noudatettavista standardeista ja esimerkiksi konsulttien vaatimuksista. Projektikohtai-

sen optimoinnin ja räätälöinnin määrä riippuu merkittävästi toimitettavan voimakattilan 

maantieteellisestä sijainnista ja tukikehät valmistavasta alihankkijasta. Maantieteellinen 

sijainti vaikuttaa noudatettaviin standardeihin ja määräyksiin sekä mahdolliseen maan-

järistyksen huomioonottamiseen, jonka tapauskohtainen poikkeuksellisuus voi aiheut-

taa merkittävästi lisäsuunnittelua. Muuntelua aiheuttaa myös alihankkijan käyttämät 

palkkiprofiilit, jotka voivat olla esimerkiksi katalogista valittavia EN-standardin mukaisia 

IPE-palkkeja tai kiinassa valmistettavia hitsattuja palkkeja paikallisilla materiaaleilla.   

Brownfield-prosessin viidennen ja tämän työn viimeisen askeleen lopputuloksena piti 

olla esitettynä ne tuoterakenteet, jotka riittävät asiakastarpeiden täyttämiseen. Lisäksi 

piti esittää suunnittelualueen rakenne, jossa näkyy asiakastarpeen ja geneeristen ele-

menttien väliset suhteet. Tarkoituksena oli myös esittää elementit, jolla on potentiaalia 

tulla vakioiduiksi tai konfiguroitaviksi. Jotta esitettyyn tuoterakenteeseen päästään, pi-

tää suunnitteluperiaatteita paljon kehittää ja rajapintamääritystä tehdä muillakin suun-

nittelualueilla, kuin starttipolttimen suunnittelualueella. Vaikka tuoterakenteet pystyttäi-

sin jatkossa hallitsemaan modulaarisen tuoteperheen avulla, tulee projektikohtaisella 

suunnittelulla ja räätälöinnillä jatkossakin olemaan paikkansa. Hyvällä ja hallitulla tuote-

rakenteella tuotteen toimitusketju on suoraviivainen ja tehokas, mutta projektin aikana 

tehtävällä optimoinnilla voidaan varmasti tuottaa säästöä myös kokonaiskuvaa katso-

en.   
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5. TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Suunnittelualueen modulaarisuusmääritys 

Työn lopputuloksena määritettiin Brownfield-prosessin eri vaiheissa starttipolttimen 

suunnitteluympäristön geneeriset elementit, rajapinnat, asiakasvaatimukset ja tuotera-

kennevaihtoehdot. Suunnittelualueelle jakologiikaksi muodostui osittain joustava arkki-

tehtuuri, jossa elementtien järjestys on tuotteessa määritetty, mutta niiden koko voi 

muuttua prosessiteknisistä syistä. Geneerisiä elementtejä, joille rajapintamäärittely voi-

tiin tehdä, tuli yhteensä 11 kappaletta. Starttipolttimen geneerisiä elementtejä muodos-

taessa tehtiin tietoisesti merkittävä yksinkertaistaminen, sillä starttipoltinta ei voitu tä-

män työn puitteissa jakaa pienempiin elementteihin ja komponenttitasolle. Suunnittelu-

alueelle kohdistuvia muunteluvaatimuksia tunnistettiin yhteensä 12 kpl, joista osa tuli 

suoraan asiakkaalta, osa oli prosessiteknisiä tai toiminnallisia vaatimuksia ja osa vaa-

timuksista oli yrityksen sisäisiä. Starttipolttimen suunnittelualueella eniten muuntelua 

aiheuttavat vaatimukset kytkeytyivät starttipolttimen palamisprosessiin, jonka kautta 

suunnittelualueelle tulee paljon variaatiota.  

Suunnittelualueella asiakasvaatimuksista johtuvaa variaatiota rajoitettiin jakamalla tuo-

terakenteet kolmeen eri luokkaan, jotka määräytyivät starttipolttimen lukumäärän mu-

kaan. Starttipolttimen palamisprosessin toiminta on ehdoton vaatimus koko voimakatti-

lan toiminnalle, joten myös tuotteen jakologiikka perustuu polttimen ympärille. Eri start-

tipoltinmäärät sivuseinällä tuovat muille geneerisille elementeille sekä rajoituksia että 

vapauksia, joka tuo reunaehdot myös suunnittelualueen rajapintamääritykselle. Tarve 

starttipolttimen suunnittelualueen rajapintamääritykseen modulaarisen tuotteen periaat-

teita noudattamalla oli diplomityön lähtökohtana, koska haluttiin kehittää kahden liike-

toimintalinjan välistä yhteistyötä. Tähän tarpeeseen ja diplomityön ensimmäiseen tut-

kimuskysymykseen vastattiin Brownfield-prosessin viiden ensimmäisen askeleen tulos-

ten pohjalta.   

1. Mitkä ovat modulaarisen tuoteperheen tuomat mahdollisuudet starttipolttimen 

suunnittelualueella? 

Brownfield-prosessia käytettäessä oletuksena on, että yrityksellä on tuotteita, joita on 

myyty ja asiakkaita, jotka ovat ostaneet tuotetta. Periaatteena on myös se, että ei 

suunnitella täysin uutta tuotetta, vaan käytetään vanhoja ja olemassa olevia suunnitte-
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luratkaisuja. Prosessissa on askeleet ja tavoitteet, joita noudattamalla vanhasta tuot-

teesta pystytään kehittämään modulaarinen tuote. Prosessia vietäessä pidemmälle ja-

kologiikan, geneeristen elementtien ja asiakasvaatimusten yhdistämisellä saadaan 

myös modulaarinen tuote konfiguroitua, jolloin prosessin aikana kehitetty tuotetieto 

saadaan kokonaisuudessaan hyödynnettyä. Starttipolttimen suunnittelualueen ympäris-

tössä ongelmaksi muodostui prosessirajapinnan määrittäminen. Starttipolttimen tuote-

määrittely ei ollut sillä tasolla, että mekaaninen rajapinnanmääritys oltaisiin voitu esittää 

riittävällä tarkkuudella polttimelle varattuun ahtaaseen tilaan. Paremmalla tuotemäärit-

telyllä pystyttäisiin hallitsemaan kriittiset mekaaniset rajapinnat polttimen lanssin ulos-

vedon ja laitoksen rakennuksen kanssa, sekä polttimen, ilmakanavien ja painerungon 

komponenttien kanssa.  

Prosessiteknologista tuotetta suunniteltaessa prosessirajapinnan määrittäminen on ai-

van yhtä keskeisessä osassa, ellei jopa isommassa, kuin mekaanisen rajapinnan mää-

rittäminen. Prosessin ja mekaniikan välistä rajapintaa yritettiin diplomityössä selvittää, 

mutta ainoastaan taaksepäin katsomalla selvitystyö jäi hataraksi. Työssä tehty tarkas-

telu perustui suurimmalta osin aiemmin toteutettujen voimakattiloiden referenssiprojek-

teihin, joita on suhteellisen vähän verrattuna siihen, kuinka paljon starttipoltinvariaatioi-

ta on olemassa. Vertailua eri starttipolttimien välillä ei pystytty tekemään sillä tarkkuu-

della, että rajapintatarkastelu prosessin ja mekaniikan välillä olisi ollut riittävää. Refe-

renssiprojekteja tutkiessa lähes kaikki starttipolttimet ja voimakattilat olivat prosessil-

taan joltain osin erilaisia, että niitä voitu luotettavasti verrata keskenään. 

Prosessiteknistä ja mekaanista rajapintaa voisi jatkossa esittää Erensin ja Verhulstin 

(1997) mukaisilla opeilla. Heidän teoriassaan tuotteesta pitää kuvata toiminnallinen, 

teknologinen ja fysikaalinen malli, jotka yhdistetään toisiinsa modulaarisella tuotearkki-

tehtuurilla. Brownfield-prosessin kolmannessa askeleessa ja kuvassa 26 esitetyt me-

kaaniset rajapinnat esittävät teknologista mallia, joita voidaan hyödyntää tuotekehityk-

sessä, mutta se ei ole soveltuva tuotehallintaan. Prosessiteknisen tuotteen kanssa tuo-

tehallinta pitäisi perustua toiminnalliseen malliin, jossa esitetään eri prosessitoiminnot. 

Kuvassa 30 on yksinkertaistettu esimerkki starttipolttimen toiminnallisesta mallista.  
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Kuva 30. Esimerkkikuva starttipolttimen toiminnallisesta mallista 

 

Toiminnallisessa mallissa on kolme eri tasoa, joilla asteittain tarkennetaan prosessitek-

nisen tuotteen kuvaamista. Ensimmäisellä tasolla tuotteen toiminta esitetään karkeasti 

yksinkertaisilla prosessitoiminnoilla. Tasolla 1 mallissa on esitetty harmaalla polttoai-

neiden, palamisilman ja hajotusaineiden tuonti, punaisella palamiseen vaadittavien 

komponenttien yhdistäminen ja liekin muodostaminen sekä keltaisella pedin lämmittä-

minen. Seuraavilla tasoilla esitetään tasolla 1 kuvattujen toimintojen prosessiarvoja tar-

kemmin: Tasolla 2 on esitetty harmaissa soikioissa polttoaineiden, palamisilman ja ha-

jotusaineiden ominaisuudet. Punaisissa soikioissa on esitetty vaaditut polttoaine- ja il-

mamäärät tehon saavuttamiseksi, sekä toimivan liekin vaadittuja suureita ja tavoitear-

voja. Keltaisissa on taas esitetty vaaditun liekin mitat, hiekkapedin tavoitelämpötila ja ti-

lavuus sekä tulipesän ominaisuuksia starttaustilanteessa, kuten primääri-ilman nopeus 

ja tulipesän paine-ero. Alimmalla, eli tasolla 3 esitetään mekaanisten komponenttien 

mitoittaminen, josta on jo suora yhteys tuotteen mekaniikkasuunnitteluun.  

Toiminnallisen mallin avulla pystytään tuomaan prosessiteknisen tuotteen toiminnot lä-

hemmäs mekaniikkasuunnittelua. Mallissa esitetyissä asioissa on myös suora yhteys 

starttipolttimelle kohdistuviin asiakasvaatimuksiin ja voimakattilan prosessista syntyviin 

sisäisiin vaatimuksiin. Punaisissa soikioissa tapahtuu itse starttipolttimen tuotehallinta, 

joka saa lähtötietoja sekä harmaista, että keltaisista soikioista. Harmaista soikioista ai-
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heutuva muuntelu punaisiin soikioihin syntyy asiakkaan polttoainevaatimuksista tai kat-

tilaprosessista tulevasta palamisilman lämpötilasta. Keltaisista soikioista muodostuva 

muuntelutarve taas syntyy vaaditusta hiekkapedin lämpötilasta ja tulipesän koosta, jot-

ka määrittävät starttipolttimen tehovaatimuksen. Lisäksi liekin pituudesta, leveydestä ja 

kohdistuspisteestä tulevat lähtötiedot liekin muodon optimoinnille. 

Modulaarinen prosessitekninen tuote vaatii toimiakseen vahvan tuotehallinnan. 

Brownfield-prosessilla tuote pystytään muuttamaan modulaariseksi vasta sitten, kun 

tuotehallinta on riittävän hyvällä tasolla. Kuvassa 31 on esitetty toimintatapa, jolla start-

tipolttimen toimitusketjua voidaan paremmin hallita. Toiminnallisella, teknologisella ja 

fysikaalisella mallilla on kaikilla oma roolinsa, jotta asiakasvaatimuksista aiheutuva 

muuntelu pystytään hallitusti muuttamaan yksittäisiin komponentteihin ja lopulliseen 

tuotteeseen.  

 

 

Kuva 31. Prosessiteknologisen tuotteen modulaarisuuteen vaadittavat tuote-
mallit 

 

Modulaarisen tuoteperheen mahdollisuudet starttipolttimen ympäristössä pystytään 

realisoimaan vasta sitten, kun starttipolttimen tuotehallinta on kehitetty. Koko suunnitte-

lualue on hyvin riippuvainen starttipolttimen muuntelusta ja laitososaston ja painerun-

gon geneerisien elementtien rajapintoja ei voida vakioida ennen tätä kehitystyötä. Mo-

dulaarisuuden hyödyt ylipäätään saadaan otettua paremmin irti, kun toimitusketju isos-

sa kokonaisuudessaan on hallussa. Tuotteen määrittely ja suunnittelu tapahtuu nope-

asti ja tehokkaasti, jolloin myös naapuriosastojen toiminta kehittyy. Kehitystyö startti-

polttimen tuotehallinnan parantamiseksi edistäisi varmasti myös kehitysasioita, joita 

suunnittelualueelta tunnistettiin BfP:n ensimmäisessä vaiheessa.  
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5.2 Starttipolttimen tuotemäärityksen perusteet 

Diplomityön toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta tuotemäärityksen perus-

teisiin: 

2. Millä perustein voimakattilan starttipolttimien tuotemääritys tehdään? 

Starttipolttimen tuotemäärityksen tavoitteena on saavuttaa toiminnaltaan luotettava ja 

kustannustehokas poltin voimakattilan käynnistysprosessiin. Tuotemäärityksessä start-

tipolttimille määritetään tehovaatimus, joka riittää nostamaan voimakattilan hiekkapedin 

lämpötilan siihen pisteeseen, että voimakattilaan voidaan alkaa syöttämään kiinteää 

polttoainetta. Starttipolttimen tehon laskemisessa käytettävät muuttujat ovat voimakatti-

lan höyryteho ja voimakattilan polttoaine. Hiekkapedin lämpötila pitää olla jäte- ja bio-

polttoaineilla 350-400 °C ja hiilellä 600 °C, jotta polttoainetta voidaan alkaa syöttä-

mään.  

Starttipolttimelta vaadittavaa tehoa lasketaan voimakattilan höyrytehon ja polttoaineen 

kautta. Tehovaatimus on polttoaineesta riippuen tietty prosenttiosuus voimakattilan 

höyrytehosta. Joskus myös asiakkaalla saattaa olla suora vaatimus starttipolttimien ko-

konaistehoon. Polttimelta vaaditulla teholla on isoin vaikutus starttipolttimen tuotemää-

rittelyyn, mutta tuotemäärityksessä on pääasiassa kolme perustetta, jotka otetaan 

huomioon: Tuotemäärityksessä lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat polttimen prosessi-

teknologia, polttimen mekaniikkasuunnittelu sekä eri ratkaisujen kustannukset.  Poltti-

men prosessin keskeiset muuttujat ovat starttipolttimen polttoaineet, polttimen tehovaa-

timus ja polttimen palamisilman lämpötila. Mekaniikkasuunnittelun rajoitteita ovat start-

tipolttimen rakenteiden ja toimilaitteiden ominaisuudet, jotka ovat merkitseviä varsinkin 

isojen polttimien kanssa. Kustannuksista merkittävimmäksi tekijäksi tulee starttipoltti-

mien ja venttiiliryhmien hinnat, jotka kasvavat aina kertaluvun mukaisen summan, kun 

polttimia lisätään tai starttipolttimessa käytettäviä polttoaineita on useampia.  

Tuotemäärityksessä eteen saattaa tulla rajatapauksia, jossa eri työntekijät päätyvät eri-

laisiin valintoihin. Jos eri valintoja tulee useampia peräkkäin, voi lopputulos olla hyvin 

erilainen. Eniten projekteissa syntyy eroavaisuutta kohdissa, jossa starttipolttimen lu-

kumäärää päätetään, eli tuleeko toimitukseen yksi vai kaksi poltinta tai kaksi vai neljä 

poltinta. Kyseisessä kohdassa toimitaan usein starttipolttimen maksimitehon kanssa. 

Pisteessä eri ratkaisuja punnitaan tuotteen prosessitoimivuuden, mekaanisten ominai-

suuksien ja näiden ratkaisujen kustannusten kautta. Lopullinen päätös perustuu kuiten-

kin arvioihin siitä, mikä on sopivin ratkaisu juuri kyseiseen projektiin. Tutkittua tietoa ei 

välttämättä ole olemassa, tai samankaltaista referenssiprojektia ei ole, johon voisi ver-

rata. Rajatapausten kohdalla pitäisi suunnittelijoilla olla selkeät ohjeet, joissa täsmen-
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netään valintaa. Päätyykö valinnaksi suurempi vai pienempi arvo tai esim. lähin koko-

naisluku. Kaikki valinnat voivat olla täysin toimivia. Jos eri ratkaisujen paremmuudessa 

ei saada aikaiseksi eroa, niin määräävänä tekijänä voi olla polttimen kustannukset, jol-

loin valitaan edullisempi ratkaisu.  

Modulaarisuudessa systemaattisuus on kaikki kaikessa ja sitä pitää kehittää myös 

starttipolttimen suunnittelussa. Modulaarisuudessa tuotteeseen kohdistuva muuntelu 

syntyy asiakasvaatimuksista ja sisäisistä prosesseista aiheutuva muuntelu pitäisi saa-

da karsittua pois. Starttipolttimen suunnittelussa tämä tarkoittaa sitä, että tuotemääritte-

lyssä syntyvät ratkaisut eivät poikkea toisistaan, jos kaksi eri henkilöä määrittää saman 

tuotteen samoilla lähtöarvoilla. Jotta systemaattisuutta määrittelyyn saadaan, niin teh-

tävät ratkaisut pitää perustua tietoon ja tutkimuksiin ennemmin kuin arvioihin. Startti-

polttimen tuotemäärittelyssä on kaksi merkittävää kohdetta, joita tutkimalla ja kehittä-

mällä voidaan systemaattisuutta lisätä: 

1. Starttipolttimen toiminta CFB-kattilan käynnistystilanteessa 

2. Starttipolttimen prosessimääritys mekaniikkasuunnittelun yhteydessä 

Ensimmäinen kohde vaatii tutkimustyötä, jossa tutkimuksen kohteena on starttipoltti-

men toiminta CFB-kattilan käynnistystilanteessa. Tutkittavana asiana on starttipolttimen 

lämpötehon siirtyminen hiekkapetiin ja kuinka esim. eri leijutusnopeuksilla on vaikutus-

ta liekin tunkeumaan ja pedin lämmittämiseen. Lisäksi tutkimuksessa pitäisi selvittää 

starttipolttimen liekin ominaisuuksia: Onko hiekkapedin lämmitykseen vaikutusta sillä 

onko sama lämpöteho jaettu yhdelle vai useammalle polttimelle, miten liekin muoto 

vaikuttaa ja mikä on optimaalinen starttipolttimen korko tietylle polttimelle. Edellä mai-

nittuihin kysymyksiin pitäisi myös saada vertailtua lämmönsiirron eroavaisuudet kaasu- 

ja öljypolttimen välille. Tarpeellisena tutkittavana asiana jatkoa ajatellen on myös start-

tipolttimen NOx-päästöjen, eli haitallisten typen oksidien hallinta, jotka tulevat todennä-

köisesti kiristymään tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa voisi vertailla kahta eri ta-

paa määritellä starttipolttimen teho, eli määritetäänkö se voimakattilan höyrytehon kaut-

ta, vai hiekkapedin pinta-alan tai tilavuuden kautta ja tuleeko näillä määrittelytavoilla 

keskinäistä eroavaisuutta. 

Toinen kehitystyö koskee starttipolttimen prosessimääritystä, jossa määritetään poltti-

men tuoterakenne. Tuoterakenteen prosessilaskennan laskentapohja pitäisi kehittää 

sellaiseksi, että käyttäjäkohtaisia eroja ei synny. Laskentapohja voisi perustua polttoai-

neen alkuaineanalyysiin, jonka perusteella laskettaisiin täydelliseen palamiseen vaadit-

tavat ilmamäärät. Laskentapohja olisi konfiguraattorityyppinen, johon syötettäisiin polt-

timen tehovaatimus sekä palamisilman ja polttoaineen ominaisuudet, jolloin laskenta-
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pohja antaisi aina systemaattisesti samat lähtötiedot mekaniikkasuunnittelua varten. 

Hyvät prosessilähtötiedot mahdollistaisivat paremman tuotehallinnan ja suunnittelurat-

kaisujen vakioinnin.  

5.3 Suunnitteluperiaatteiden luominen 

Diplomityön kolmannessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta prosessiteknisen 

tuotteen suunnitteluperiaatteisiin, jotka tukevat modulaarisuutta. Oikeiden suunnittelu-

periaatteiden tunnistaminen on perustana koko modulaarisuudelle. Projektikohtaisesta 

toimituksesta siirryttäessä tuotetoimitukseen voi uusien suunnitteluperiaatteiden vuoksi 

syntyä muutosvastarintaa. Siirtymäprosessin aikana muutosjohtamisella on tärkeä 

merkitys, jotta tuotteelle optimaalisimmat tavat ja uudet noudatettavat suunnittelusään-

nöt saadaan ajettua sisään kehitettävälle tuotteelle. Suunnitteluperiaatteiden tarkaste-

lussa näkemystä laajennettiin starttipolttimen suunnittelualueelta laajemmin koko voi-

malaitoksen suunnitteluun.  

3. Millaiset suunnitteluperiaatteet tukevat modulaarista ajattelutapaa prosessi-

teknistä tuotetta suunniteltaessa? 

Starttipolttimen suunnittelualueeseen peilatessa voidaan pienessä mittakaavassa tun-

nistaa koko voimalaitokseen kohdistuvia samoja piirteitä. Keskeisenä asiana on pro-

sessitekninen tuote, jonka ympärille kasataan toimilaitteita, joilla jokaisella on oma roo-

linsa voimakattilan toiminnalle. Prosessiteknisen tuotteen toimivuus on toimituksen yti-

menä ja ytimen suunnitteluratkaisut tuovat ehtoja muille sen ympärillä oleville elemen-

teille. Prosessiteknisen tuotteen rakenne ja suunnitteluratkaisut voivat poiketa merkittä-

västi asiakasvaatimuksista johtuen, jolloin muutos heijastuu paljon laajemmalle alueel-

le, aiheuttaen haasteita ja kustannuksia koko toimitusketjuun.  

Suunnitteluperusteista tärkeimpiä pitäisi olla suunnitteluratkaisujen vakiointi. Suunnitte-

luratkaisut koskevat sekä prosessisuunnittelua että mekaniikkasuunnittelua. Vakioimi-

nen ei välttämättä tarkoita sitä, että asiakkaalle tarjotaan ennalta suunniteltuja vakio-

konsepteja tietyillä askelilla, vaan se tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä kuka myyjä 

myy tuotteen, tai kuka suunnittelija suunnittelee tuotteen, täytyisi suunnitteluratkaisun 

lopputuloksen olla asiakasvaatimukset huomioiden aina sama. Projektitoimituksessa 

suunnittelijan kädenjälkeä ei tarvitse enää erottaa, joten tuotemääritykset pitää tehdä 

projektitoimituksen ulkopuolella sillä tarkkuudella, että yrityksen sisäisistä prosesseista 

johtuvaa erovaisuutta ei projekteissa enää synny.  

Voimalaitossuunnittelussa tuotteen kilpailukyky ja hinta näyttelee merkittävää roolia. 

Modulaarisen tuotteen ja tuotetoimituksen tavoitteena onkin laskea kustannuksia koko-
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naisoptimoinnin avulla, kun nykyisillä suunnitteluperiaatteilla on kyse enemmän osaop-

timoinnista. Osaoptimointia tehdään helpommin sellaisille laitteille tai rakenteille, joiden 

yksikkökustannukset on helppo laskea. Osaoptimoinnista aiheutuva muutos on vaikea 

pitää vain oman osaston sisällä ja se heijastuukin usein negatiivisena asiana naapuri-

osastojen puolelle aiheuttaen lisätyötä ja kustannuksia. Kokonaisoptimoinnissa kyse on 

kompromisseista, eli tietyissä elementeissä ja toiminnoissa kustannukset nousevat, 

mutta sen ehdolla, että kokonaiskuvassa hyödyt ovat isommat. Osaoptimoinnissa saa-

daan usein aikaiseksi säästöjä vain jossain tuotteen elinkaaren aikana, kuten valmis-

tuksen materiaalikustannuksissa. Kokonaisoptimoinnin tavoitteena on tuottaa arvoa 

useissa elinkaaren vaiheissa.  

Modulaarista tuotetta suunniteltaessa joudutaan käyttämään elementtien maksimitila-

varausta, jotta voidaan tarvittaessa vastata vaativimpiinkin valittuihin asiakasvaatimuk-

siin ja rajata muuntelun vaikutukset pienemmälle alueelle.  Maksimitilavarausta käytet-

täessä ajatuksena nousee esiin ylimitoitetut tilat, jos elementit ovatkin pienempiä, sekä 

kustannusten nousu esim. turhan isossa rakennuksessa. Projektitoimituksessa pitää ol-

la sijaa myös detaljisuunnittelulle, jossa tilavarauksen sisällä voidaan hallitusti toteuttaa 

projektikohtainen ETO-prosessi sekä optimointi. Voimalaitoksessa tulee olemaan 

suunnittelualueita, joissa laitteiden kanssa on ahdasta, mutta myös alueita, joissa on 

hyvin paljon tilaa. Tilavampaa rakennusta ei pidä laskea ainoastaan kustannuksena, 

koska tehokkaalla ja systemaattisella tilankäytöllä voidaan tuottaa arvoa eri elinkaaren 

vaiheissa, kuten laitoksen suunnittelussa, asennuksessa sekä myöhemmin service-

vaiheissa. Hinnoitteluperusteiden tarkistaminen on myös olennainen osa tuotekehitys-

projektia. Valmistuksen ja asennuksen hinnoittelussa pitäisi pyrkiä pois kilogramma-

pohjaisesta euro/kilo -laskentatavasta, joka ei kannusta esim. esikasattujen toimilaittei-

den kehittämiseen, sillä laskentatavan mukaan helposti asennettava kilo maksaa aivan 

yhtä paljon kuin vaikeasti asennettu kilo.   

Systemaattisuus on kuitenkin kaikki kaikessa. Laitoksen kokoluokasta tai konseptista 

riippumatta tuotteiden suunnitteluratkaisut pitäisi olla toistuvia. Laitoksen keskeisien 

toimilaitteiden tai rakenteiden suunnitteluperiaate pitäisi olla vakio tai niille saisi olla 

vain muutama vaihtoehto, jotka perustuisivat tiettyihin asiakasvaatimuksiin. Jos pro-

sessiteknisen tuotteen päätoimilaitteita joudutaan aina projektikohtaisesti räätälöimään, 

niin päätoimilaitteiden ympärille tulevat kymmenet tai sadat muut toimilaitteet, putkistot, 

kannatusrakenteet jne., joudutaan myös projektikohtaisesti suunnittelemaan. Toistu-

vuutta eli opittuja asioita suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa ei pystytä tä-

ten parhaimmalla tavalla hyödyntämään, eikä modulaarisuutta kokonaisvaltaisesti 

ulosmittaamaan.   



68 
 

6. YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää CFB-kattilan starttipolttimen suunnittelualuetta sekä 

tarkastella modulaarisen tuoterakenteen tuomia etuja.  Modulaarisuuden tuomia mah-

dollisuuksia starttipolttimen suunnittelualueella tarkasteltiin Brownfield-prosessin viiden 

ensimmäisen askeleen avulla. Tarkastelussa suunnittelualueelta tunnistettiin geneeri-

set elementit ja muuntelua aiheuttavat vaatimukset, jotka yhdistettynä saatiin tehtyä 

starttipolttimen suunnittelualueen alustava tuoterakenne. Alustavan tuoterakenteen 

edut eivät ole sellaisenaan kovinkaan merkittäviä, mutta kehitysprosessin aikana saa-

tiin jatkoa ajatellen konkreettisia tutkimus- ja kehityskohteita.  

Starttipolttimen kehittäminen modulaariseksi tuotteeksi vaatii Brownfield-prosessin tu-

eksi paremman tuotehallinnan. Starttipolttimen tuotehallinnan kehittämiseksi työssä 

ehdotettiin toiminnallista mallia, jolla starttipolttimen eri toiminnallisuudet pystytään as-

kelittain muuttamaan lähemmäksi konkreettisia fyysisiä komponentteja. Poikkitieteellis-

tä tuotetta suunniteltaessa tuotteen ymmärrystä pitää lisätä ja starttipolttimen kanssa 

tämä tarkoittaa prosessi- ja mekaniikkasuunnittelun rajapinnan selventämistä.  

Modulaarisella tuoterakenteella pystyttäisiin kehittämään useaa suunnittelualueelta 

tunnistettua tavoitetta. Starttipoltin on suunnittelualueella keskeisin tuote, johon kohdis-

tuvat suorat asiakasvaatimukset ja kattilaprosessin sisäiset muunteluvaikutukset vai-

kuttavat polttimen kautta moneen eri rajapintaan osastojen välillä. Prosessiteknisten ra-

japintojen määrittäminen osoittautui työssä muuntelun kannalta haasteellisemmaksi 

kuin mekaanisten rajapintojen. Tuotehallinnan ja toiminnallisen mallin kehittämistä var-

ten tärkeä prosessitekninen tutkimuskohde olisi starttipolttimen toiminta voimakattilan 

käynnistystilanteessa, jotta kokemusperäisen tiedon lisäksi saadaan tutkittua tietoa. 

Modulaarisuus lähtee liikkeelle liiketoiminnallisista perusteista, joten koko toimitusket-

jua on syytä tarkastella. Nykyisten suunnitteluperusteiden haastaminen ja päivittäminen 

uuteen toimintatapaan vaatii paljon työtä. Kokonaisoptimoinnin lisääminen vaatii uusia 

laskentatapoja hinnoitteluun, suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen. Jotta iso 

osa kehityspotentiaalista voidaan saada irti, se vaatii systemaattisuuden lisäämistä ko-

ko tuotteen toimitusketjuun. Perustana tehokkaalle toimitusketjulle on hyvä ja läpinäky-

vä tuotehallinta, jotta asiakasvaatimuksiin voidaan vastata hallitulla muuntelulla. 
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