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Työ on toteutettu UPM Kymmene Oyj:n Jokilaakson tehtailla, Jämsänkosken paperitehtaan 

Tarrapaperit-osastolla. Työssä on käytetty apuna tietokoneohjelmia mallintamaan ja 

simuloimaan paperissa ja paperin kustannusrakenteessa tapahtuvia muutoksia, mutta 
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kustannuksiin on vähäisempi. Sähköenergiaa vievä kuitujen jauhatus on järjestetty 
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myös paperin lujuutta. 
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The competitive factors have led the paper manufacturers to solve possibilities to reduce 
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substitute more expensive raw materials with cheaper ones, although maintaining the 

strength properties of the paper. 

This thesis is made in Jämsänkoski Mill’s Label Papers –department of UPM Kymmene 

PLC’s Jämsä River Mills. Computer programs have been used to simulate and model the 

changes in the paper and its cost structure, but most important methods were the trials and 

analysis of the gained samples. 

By the optimisation of proportion of raw materials it is gained significant cost reductions, 
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Työssä käytetyt lyhenteet 

BCTMP Bleached Chemi-Thermomechanical Pulp  

Valkaistu kemikuumahierre 

BHKP Bleached Hardwood Kraft Pulp  

Valkaistu lyhytkuitusellu, lehtisellu 

CSF Canadian Standard Freeness   

Jauhatuksen asteena käytetty luku 

EOK Energian ominaiskulutus   

Jauhatuksen tehon määrä (kWh/t)  

ks. Konesuunta    

Paperiradan kulkusuunta koneessa 

LWC Light Weight Coated (paper)   

Kevyesti päällystetty (paperi) 

Na2S Natriumsulfidi    

Sellunkeitossa käytetty kemikaali 

NaOH Natriumhydroksidi   

Sellunkeitossa käytetty kemikaali 

NBSK Northern Bleached Softwood Kraft  

Pohjoinen valkaistu pitkäkuitusellu, havusellu 

PKX Paperikone X 

ps. Poikkisuunta    

Paperiradan kulkusuunnan vastainen  

SC Supercalendered (paper)   

Superkalanteroitu (paperi) 

snt Sentti, euron sadasosa 

°SR Schopper-Riegler   

Jauhatuksen asteena käytetty luku 
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1 Johdanto 

 

Raaka-aineiden hinnan muutokset ja yhteiskunnan asettamat velvoitteet viennin 

parissa toimiville yrityksille aiheuttavat tarvetta löytää keinoja tuottaa hyödykkeitä 

entistä alhaisemmin kustannuksin. Hienopaperin raaka-aineena käytettävän sellun 

hinta on vahvasti syklinen ja on nyt varsinkin pitkäkuituisen mäntysellun osalta 

noususuhdanteessa (kuva 1). Lyhytkuituisen koivusellun hinta on yleensä 

seurannut havusellun hintaa, mutta tällä hetkellä eri sellujen välinen hintaero 

kasvaa. Yksi mahdollisuus raaka-ainekustannusten vähentämisessä on valkaistu 

kemihierre, eli BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp), jolla korvataan 

koivusellua.  

 

Kuva 1 Mänty- ja koivusellun hintakehitys. (Kuva Metsä Board 2014, tiedot 
FOEX) 

 

Tämä diplomityö on tehty UPM Kymmenen Jokilaakson tehtailla, Jämsänkosken 

tehtaan Tarrapaperit-tuotantoyksikössä. Yhtiössä on käynnistynyt syksyllä 2013 

uusi säästöohjelma, jolla pyritään leikkaamaan muuttuvia kustannuksia satoja 

miljoonia euroja läpi koko konsernin (UPM 2013b). Tarrapaperiosasto pyrkii 

täyttämään oman osansa säästöistä mm. raaka-ainekustannuksia karsimalla.  
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Tässä työssä tutkitaan pohjapaperin kustannusrakennetta. Paperissa käytettävien 

raaka-aineiden hinnat vaihtelevat ja raaka-aineiden keskinäisiä suhteita 

muuttamalla voi saavuttaa kustannussäästöjä. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Paperiteollisuuden rakennemuutos on johtanut paperitehtaiden 

henkiinjäämistaisteluun, jossa kaikki kustannukset käydään läpi (kuva 2). Massa- 

ja paperitehtaiden suurin yksittäinen kustannuserä ovat raaka-aineet, jotka 

aiheuttavat 17 % kustannuksista. Tämän vuoksi niiden käytössä etsitään korvaavia, 

edullisempia raaka-aineita, jotka sopivat tuotettaville paperilaaduille. Toinen 

merkittävä kustannuserä tehtaille on energia, jonka osuus on 11 % 

kokonaiskustannuksista. Investoinneilla uuteen energiatehokkaampaan 

teknologiaan kyetään vähentämään energian kulutusta, mutta investointirahojen 

saanti voi Suomessa olla hyvin haastavaa. (Indufor Oy, 2012) 

 

 

Ottaen myös huomioon kuljetuskustannusten nousun (Tilastokeskus 2013) ja 

vuonna 2015 voimaan todennäköisesti astuvan Euroopan unionin rikkidirektiivin 

Suomen metsäteollisuudelle arvioidun, vähintään 200 miljoonan euron vuosittaisen 

Kuva 2 Suomen massa- ja paperiteollisuuden kustannusrakenne. 
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lisäkustannuksen (Teknologiateollisuus 2012, Metsäteollisuus 2013), on 

kustannusten nousun hillitseminen tärkeää paperiteollisuuden kannattavuuden 

takaamiseksi. Laskevasta paperin kokonaiskulutuksesta johtuen metsäteollisuus 

käy läpi rakennemuutosta, joka on johtanut viime vuosina lukuisien 

painopaperikonelinjojen sulkemiseen ja jäljelle jääneiden linjojen kustannusten 

karsimiseen. Vaikka joillakin paperi- ja kartonkilajeilla kysyntä kasvaa, elää 

paperiteollisuus jatkuvan tehostamisen ja säästämisen kierteessä, jonka taustalla on 

kiristyvä kilpailu markkinaosuuksista, kun vanhojen koneiden tuotantosuuntia 

muutetaan vastaamaan paremmin kysyntää.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työssä on tarkoitus tutkia, kykeneekö massasuhteita muuttamalla saavuttamaan 

aiempaa alhaisemmin raaka-ainekustannuksin laatutavoitteiden mukaista paperia,  

joka on myös paperikoneen ajettavuuden kannalta kelvollista. Lisäksi tutkitaan 

jauhatuksen vaikutusta lujuusominaisuuksiin sekä jauhimien energiankulutuksen 

kannalta soveliainta ajomallia. Tuotantokustannuksia tarkastellaan nykyisin tehtaan 

tuotannonohjausjärjestelmässä olevan kustannustyökalun avulla, joka ei ole 

kaikkien käytössä. Tämän vuoksi diplomityössä rakennetaan Excel-pohjainen malli 

(analysointityökalu), jolla pohjapaperin kustannusrakennetta on mahdollisuus 

tarkastella.  

Ongelmaa lähdetään ratkaisemaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

� Kuinka eri massajakeet tulee jauhaa kustannustehokkaasti? 

� Mikä on sopiva havusellun, koivusellun, BCTMP:n ja 

täyteaineen määrä? 

� Kuinka kustannukset muuttuvat kun raaka-aineet tai niiden 

hinnat muuttuvat? 

Kysymyksiin haetaan vastausta suorittamalla koeajoja, joilla selvitetään 

jauhatuksen aiheuttamia muutoksia kuiduissa sekä minkälaisia 
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lujuusominaisuuksia ne tuovat paperiin. Laboratorioon toimitetuista 

massanäytteistä valmistetaan testiarkit, joista suoritetaan mittaukset mm. repäisy- 

ja vetolujuuksista. Lisäksi massasuhteita ja jauhatusta tutkitaan simuloinnin avulla 

ja eri menetelmin saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. Käytössä on myös UPM:n 

tutkimuskeskuksen jauhatussimulaattori, jonka tuloksia tullaan vertaamaan 

koeajojen tuloksiin ja pohditaan, voiko simulaattoria käyttää tehtaalla luotettavissa 

mallinnuksissa.  

Työn rajauksessa on päädytty vain pohjapaperin raaka-ainekustannusten 

selvittämiseen, jättäen ulkopuolelle mm. päällystämisen ja jatkojalostuksen 

aiheuttamat kustannukset. Myöskään jauhatuksen ja kuidunvalmistuksen teorioihin 

ei paneuduta pintaa syvemmälle. Työn teettäjä ei näiden teorioiden käsittelystä saa 

tämän työn myötä mitään uutta tietoa, toisaalta ne ovat työn kannalta toisarvoisia. 

Riittää että lukija kykenee ymmärtämään asioiden suhteen toisiinsa. 

Energiankulutuksessa keskitytään jauhatuksen energiaan, eli käytännössä 

jauhatuksen määrää kuvaavaan energian ominaiskulutukseen (EOK). Sen sijaan 

taloudellisiin tekijöihin tullaan keskittymään tarkemmin. Työssä tutustutaan myös 

Six Sigma -menetelmään, sillä työn teettäjällä on halu ottaa menetelmä käyttöön. 

Jatkossa menetelmällä on tarkoitus vähentää vaihtelua tuotetun paperin laadussa ja 

saavuttaa siten mahdollisia kustannussäästöjä.  

 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Työn soveltavassa osassa on suoritettu koeajoja erilaisin muuttujin sekä 

laboratoriotyöskentelyä ja saatujen tulosten analysointia. Koeajot voidaan käsittää 

osaksi kvantitatiivista tutkimusmenetelmää niiden muuttuja-ajattelun vuoksi. 

Koeajot on suoritettu pääasiassa paperikone 3 -tuotantolinjalla, mutta viereinen 

paperikone 4 on huomioitu tarvittaessa. Laboratoriotyöt on toteutettu käyttäen 

tehtaan omaa käyttölaboratoriota, tehtaan käytössä olevia ohjelmia sekä yhtiön 

muilta tehtailta saatuja resursseja.  
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Saatuja laboratoriotuloksia vertaillaan simulointien tuloksiin ja selvitetään, onko 

simulaattori luotettava apuväline tuotannon optimointiin. Rakennettava 

analysointityökalu toteuttaa laskentaan perustuvaa tutkimusmenetelmää, sillä 

työkalu mallintaa prosessia sekä selvittää matemaattisesti raaka-aineiden 

kulutuksen mukaisen kustannuksen aikayksikköä tai massayksikköä kohti. 

Aikaa työn valmiiksi saattamiseen oli varattu kahdeksan kuukautta. Aluksi 

aiheeseen on tutustuttu etsimällä olemassa olevasta kirjallisuudesta materiaalia, 

jonka perusteella työssä on mahdollista edetä, mutta tavoitteena oli siirtyä 

koeajoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensimmäinen koeajo on 

suoritettu perinteisesti yhtä muuttujaa muuttamalla, mutta toisessa koeajossa, jossa 

on tutkittu kuitujen lisäksi myös täyteaineen vaikutusta, oli tarkoitus käyttää Six 

Sigma –ajattelun hengessä Plackett-Burman –koesuunnitelman mukaista 

monimuuttujamallia. 

Kesän aikana on pyritty ohjaamaan toimintaa aiemmin saavutettujen tulosten 

perusteella suuntaan, jossa raaka-ainekomponentteja säädetään edullisempaan 

suuntaan. Johtuen kesälomituksesta, ei systemaattista tutkimustoimintaa ollut 

realistista toteuttaa. Kerätty tieto kuitenkin oli hyödyllistä, kun diplomityö jatkui 

jälleen päätoimisesti. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Työstä on kirjoitettu kaksi versiota, joista toinen, laajempi versio pitää sisällään 

luottamuksellista tietoa jota ei anneta yhtiön ulkopuolelle. Toinen versio on 

julkinen, joka on saatavilla yliopiston kirjaston LUTPub-tietokannasta välittömästi 

työn valmistuttua. Julkisesta versiosta on riisuttu luottamuksellinen tieto ja joitakin 

yksityiskohtia on voitu muokata, mutta kokonaisuus on kuitenkin pidetty loogisena. 

Tämä on diplomityön julkinen versio. 

Teoriaosa sisältää Six Sigma -menetelmän kuvauksen, joka perustuu pääasiassa 

koulutusmateriaaliin ja menetelmästä kirjoitettuihin artikkeleihin. Vaikka 
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lähdemateriaali on perin positiivissävytteistä, on tarkoitus pohtia myös Six Sigman 

huonoja puolia. Lisäksi selvitetään, kuinka käytettävissä olevat 

kustannusoptimointityökalut toimivat, mitä ne meille kertovat ja kuinka niitä voi 

käyttää työssä Excel-mallin luomisessa.  

Paperin valmistukseen liittyvä teoriaosa on pidetty lyhyenä ja sen tarkoitus on antaa 

lukijalle käsitys yleisellä tasolla, kuinka asiat liittyvät toisiinsa. Erilaiset 

jauhatusmenetelmät ja jauhintyypit on kuvattu teoriaosassa omina kappaleinaan. 

Samoin paperin optiset ominaisuudet ja paperinvalmistuksessa yleisimmin käytetyt 

raaka-aineet valmistusmenetelmineen ovat saaneet omat kappaleensa teoriaosaan 

Soveltavassa osassa kerrotaan suoritetuista koeajoista, kuinka ne on suoritettu ja 

millaisia tuloksia on saatu. Tuloksien analysoinnin yhteydessä pohditaan kuinka 

tuloksia on tulkittava, mitä niistä voidaan päätellä ja kuinka jatkossa on toimittava. 

Näin alkuun haluan kuitenkin johdattaa lukijan aiheen pariin tutustumalla myös 

työn teettäjään, UPM Kymmene osakeyhtiöön sekä Jämsänkosken 

paperitehtaaseen.   
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2 UPM Kymmene Oyj 

 

UPM-Kymmene Oyj. on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusyrityksistä. 

Yhtiön juuret ovat syvällä 1800-luvun suomalaisissa koskissa, joiden varteen 

rakennettiin ensin sahoja ja pian massa- ja paperitehtaita. Nykyinen UPM on 

syntynyt vuonna 1995, kun Repola Oy:n metsäteollisuudesta vastannut tytäryhtiö 

Yhtyneet Paperitehtaat ja Kymmene Oy. ilmoittivat pitkien neuvottelujen jälkeen 

fuusiostaan. Uusi yhtiö aloitti toimintansa seuraavana vuonna ja on jatkanut 

edeltäjäyhtiöidensä tavoin laajentumista sekä ostamalla kilpailijoitaan että 

orgaanisella kasvulla. Taiteilija Hugo Simbergin vuonna 1899 Kymi-yhtiölle 

(ruotsiksi Kymmene Aktiebolag) suunnittelema aarnikotkatunnus toimii edelleen 

yhtiön liikemerkkinä (kuva 3). (Tuuri 1999) 

Nykyisin yhtiö käyttää liiketoiminnassaan iskulausetta UPM - The Biofore 

Company, joka perustuu Yhtyneiden Paperitehtaiden käyttämään 

englanninkieliseen toiminimeen United Paper Mills. Sana biofore on UPM:n 

kehittämä ja se yhdistää sanat bio ja forest tai in the forefront, jotka kuvaavat 

UPM:n halua toimia metsäteollisuuden uuden, vastuullisen kestävän kehityksen 

edelläkävijänä (UPM 2014a).  

 

Kuva 3 UPM Kymmene Oyj:n aarnikotkatunnus. 
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UPM on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka liiketoiminta 

jakautuu nykyään kuuteen liiketoiminta-alueeseen:  

• UPM Biorefining (sellu, sahat ja biopolttoaineet),  

• UPM Energy (sähkö),  

• UPM Raflatac (tarrat),  

• UPM Paper Asia (Aasian paperitoiminnot sekä Jämsänkosken 

ja Tervasaaren tarrapaperit),  

• UPM Paper Europe and North America (ENA) (Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan painopaperit) ja  

• UPM Plywood (vaneri).  

Tuotantolaitoksia yhtiöllä on 17 maassa Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, 

Aasiassa, Australiassa ja Afrikassa. UPM:n taloudelliset tunnusluvut on esitetty 

taulukossa 1. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli 10 054 miljoonaa euroa, josta 

paperiliiketoimintojen (Paper Asia ja Paper ENA) osuus on 66 prosenttia (UPM 

2014b s. 19-22). Vuosi 2012 piti sisällään huomattavat, 1770 miljoonan euron 

alaskirjaukset paperiliiketoiminnoista, mikä johti tuloksen tappiollisuuteen (UPM 

2013c).  

 

Taulukko 1 UPM:n taloudelliset tunnusluvut viime vuosilta. 

milj. euroa 2013 2012 2011 

Liikevaihto 10054 10492 10068 

EBITDA 1155 1312 1383 

Liikevoitto 548 -1318 459 

Ilman kertaluotoisia eriä 683 556 682 

Voitto ennen veroja 475 -1271 417 

Ilman kertaluotoisia eriä 610 471 572 

Kauden voitto 335 -1122 457 

 

Biofore-ajattelun mukaisesti UPM pyrkii kasvamaan uusissa tuotteissa, kuten 

tarralaminaateissa ja biopolttoaineissa sekä sellussa. Perinteisten toimintojen, kuten 

paperin ja puutuotteiden, kannattavuutta pyritään parantamaan investoinnein ja 

kapasiteetin käytön tehokkaalla ohjaamisella, mutta tarvittaessa myös ylimääräisen 
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kapasiteetin leikkauksin. Paperin osuus liikevaihdosta tulee vähenemään kun uudet 

tuotteet kasvavat. 

 

Jokilaakson tehtaat 

Jämsänkosken paperitehdas (kuva 4) on toinen UPM Kymmene Oyj:n Jokilaakson 

tehtaista Jämsässä, Keski-Suomessa. Tehdas on yksi entisen Yhtyneet Paperitehtaat 

Osakeyhtiön perustajatehtaista ja yhtiön pääkonttori toimi aikanaan paikkakunnalla 

(Tuuri 1999). Jämsänkosken paperitehtaan juuret ovat Patalankosken 

paperitehtaassa, jonka ensimmäinen paperikone käynnistyi vuonna 1889. Vuonna 

1902 Patalankosken toiselle rannalle rakennettiin toinen tehdas, Hovilanhaaran 

paperitehdas, jonka kaksi paperikonetta tuottivat paperia aina vuoteen 1974 asti.  

Nykyisin Jämsänkosken paperitehtaassa on neljä paperikonetta, joista uudemmat, 

vuosina 1981 ja 1992 käynnistyneet, tuottavat superkalanteroitua 

aikakauslehtipaperia, SC-paperia. Tehtaan kaksi vanhempaa, vuosina 1960 ja 1974 

käynnistynyttä paperikonetta tuottavat erilaisia toispuolisesti päällystettyjä tarrojen 

pinta- ja taustapapereita sekä pakkauspapereita. Nämä koneet muodostavat 

Tarrapaperit-tuotantoyksikön. (UPM 2013a) 
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Kuva 4 Jämsänkosken paperitehdas. (Kuva UPM) 

 

Jokilaakson tehtaiden toisen puoliskon muodostaa Kaipolan paperitehdas (kuva 5), 

joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Jämsänkosken tehtaasta. Kaipolan tehdas 

on perustettu vuonna 1952 ja nykyisin siellä toimii kolme paperikonetta (rakennettu 

vuosina 1961, 1987 ja 1989). Kaipola tuottaa sanomalehti- ja luettelopaperia sekä 

kevyesti päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC). Suomen ainoa 

sanomalehtipaperikone käyttää raaka-aineena myös keräyspaperia ja tehtaalla 

toimii Suomen suurin siistaamo, joka käyttää 2/3 Suomen keräyspaperista. 

Jokilaakson tehtaiden tuotantokapasiteetti on 1 600 000 tonnia paperia vuodessa. 

(UPM 2013a) 
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Kuva 5 Kaipolan paperitehdas. (Kuva UPM) 

 

Jämsänkosken tehtaalla ei ole ollut integroitua sellutehdasta vuoden 1981 jälkeen, 

vaan sellu tuodaan pääasiassa UPM:n omilta sellutehtailta Kaukaan sellutehtaalta 

Lappeenrannasta tai Kymin sellutehtaalta Kouvolan Kuusankoskelta. BCTMP on 

yhtiön ulkopuolelta hankittavaa markkinamassaa. Tarrapaperiosastolla sellu- ja 

BCTMP-paalit hajotetaan pulppereissa vedensekaiseksi massaksi, joka 

varastoidaan säiliöihin, joista se annostellaan paperikoneille halutussa suhteessa. 

SC-paperiosasto ja Kaipolan paperitehdas tuottavat käyttämänsä mekaanisen 

massan itse omissa hiertämöissään, käyttäen lisäksi hieman sellua tuomaan 

paperille haluttua lujuutta. 

Tarrapaperiyksikön paperikoneet ovat käyneet läpi uudistuksia ja ne ovat nykyään 

teknologisesti kilpailukykyisiä vastaavia tuotteita tuottavien koneiden kanssa. 

Molemmat paperikoneet ovat hybridiformerikoneita, eli tasoviirakoneita, joissa on 

yläviirayksikkö parantamassa vedenpoistoa ja paperin rakennetta. Puristinosat 

eroavat toisistaan, paperikone 3:lla on kenkäpuristin, kun taas paperikone 4:llä on 

perinteinen telapuristin. Molemmilla koneilla on filmiliimapuristin, jolla paperin 

toinen puoli päällystetään esipäällysteellä ja toinen puoli käsitellään 

samanaikaisesti tärkkelyksellä. Paperi päällystetään vielä esipäällystetyltä puolelta 
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päällystysasemalla. Päällystetty paperi kiillotetaan online-softkalanterilla ennen 

kuin se päätyy rullataan konerullaksi, eli tampuuriksi, rullaimella. Paperikone 3:lla 

on lisäksi offline-superkalanteri, jolla kiillotetaan korkeampaa kiiltoa vaativat 

paperilajit. Lopuksi konerullat leikataan pituusleikkureilla pienemmiksi 

asiakasrulliksi. Lisäksi tuotantoyksikössä on molempien konelinjojen yhteiset 

uudelleenrullauskone ja rullanpakkauskone. Uudelleenrullauksessa vioittuneet tai 

kavennettavat rullat leikataan uudelleen tilauskelpoisiksi asiakasrulliksi. 

Mahdollista on myös ohjata asiakasrullia, joita ei niiden pienen koon vuoksi ole 

mahdollista ajaa pituusleikkureilla, ajettavaksi uudelleenrullauksen kautta 

suuremmista rullista. Uudelleenrullauksen ansiosta hylyksi luokitellun paperin 

osuus vähenee, mikä johtaa tuotantolinjojen tehokkuuden nousuun.  

Pakkaamossa asiakasrullat kääritään kosteutta läpäisemättömään 

pakkauskartonkiin ja niihin tulostetaan etiketit, joiden viivakoodien perusteella 

rullat osataan ohjata oikeille asiakkaille. Pakatut rullat lastataan rautatievaunuihin 

ja rekka-autoihin, jotka kuljettavat rullat asiakkaille Suomessa ja satamaan 

kuljetettavaksi ulkomaille.  
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3 Six Sigma 

 

Tässä diplomityössä on tutustuttu Six Sigma -menetelmään, joka on suorituskyvyn 

parantamiseen tähtäävä menetelmien joukko. Tehtaalla on halua ottaa menetelmä 

käyttöön ja menetelmän mukaisen ajattelun mukaan on suunniteltu 

monimuuttujakoeajo, jolla eri massakomponenttien osuuden muutoksen vaikutusta 

paperin laatuun on mahdollista selvittää. Jäljempänä on lyhyt kuvaus Six Sigmasta 

ja projektin läpiviennistä.  

 

3.1 Mikä Six Sigma oikein on? 

 

Six Sigma on Motorolassa 1980-luvulla kehitetty filosofia, jolla pyritään laadun 

parantamiseen ja edelleen kustannusten alentamiseen (Barney 2002). Menetelmän 

tarkoitus on prosessin parantaminen ja päätöksenteon tukeminen tilastollisin 

keinoin (Haikonen et al. 2004). Six Sigmassa käytössä ei ole pelkästään yksi metodi 

toiminnan parantamiseksi, vaan käytettävissä on erilaisia menetelmiä, kuten 

Taguchi-menetelmä, Ishikawa-menetelmä, Pareto-analyysi tai Viisi miksi -

analyysi. Six Sigman ehkä ominaisin piirre on DMAIC-prosessi, joka koostuu 

viidestä osasta:  

• määrittely, define 

• mittaus, measure 

• analysointi, analyse 

• parannus, improve ja 

• ohjaus, control. 

Six Sigmassa tarkoitus on mitata prosessia ja selvittää virheiden juurisyyt, ja 

eliminoida suurimmat prosessihäiriöiden aiheuttajat. Yrityksen jokainen prosessi 

käydään lävitse erikseen. Prosesseista tunnistetaan niissä toimivat ”oliot”, eli 

prosessin läpi kulkeva tuote tai palvelu. Jokaisen prosessin olioon vaikuttavat 
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toimet selvitetään ja ne jaotellaan arvoa lisääviin ja lisäämättömiin aktiviteetteihin.  

(Karjalainen 2010) 

Nimensä Six Sigma on saanut normaalijakauman mukaisesta hajontaluvusta, 

sigmasta. Six Sigma –ajattelun mukaan sallitaan vain 3,4 virhettä miljoonaa 

virhemahdollisuutta (DPMO) kohti. Laatuarvot täyttäviä tuotteita on tällöin 

99,9997 % tuotannosta. Virheeksi ymmärretään prosessin osa tai tuote, joka eroaa 

asetetusta tavoitearvosta. Six Sigma –menetelmässä ei siis pyritä ala- ja 

ylähylkäysrajojen väliin, vaan tavoitellaan tuotteiden tai palveluiden 

yhdenmukaisuutta. (Karjalainen 2010) 

Millaisissa tilanteissa Six Sigmaa voi käyttää? Kirjallisuudessa nostetaan 

mielellään esiin tilanteita, joissa menetelmän käyttöönotto on tuonut miljoonien ja 

jopa miljardien eurojen säästöt (QK-Karjalainen). Bambergin et al. (2007) mukaan 

menetelmä sopii kuitenkin myös pienempiin projekteihin, joissa säästötavoitteet 

liikkuvat sadoissa tuhansissa euroissa. Lähtökohtaisesti Six Sigmaa voi käyttää 

prosessin parantamiseen, esimerkkeinä voi mainita tuotannon lisääminen tai 

laatuvaihteluiden vähentäminen. Lisäksi metodia voi käyttää monimutkaisissa 

ongelmanratkaisutilanteissa, joissa prosessiin vaikuttaa samanaikaisesti useampi 

muuttuja. 

 

3.2 Six Sigma –projektin kulku 

 

Six Sigma –projektien henkilöstö jaetaan neljään luokkaan, jotka on nimetty mm. 

taistelulajeissa käytettävien eri väristen vöiden mukaan. Projektin kokonaisvastuu 

on Champion-tason henkilöllä, joka työnsä puolesta voi olla esimerkiksi 

osastonjohtaja. Itse projektista vastaa Black Belt –tason henkilö, joka toimii yleensä 

yhtiön keskijohdossa. Black Beltit on koulutettu Six Sigmaan, ja he toimivat 

päätoimisesti projektin tehtävissä. Green Beltit ja White Beltit ovat projektin 

henkilöstöä jotka ovat saaneet perehdytyksen menetelmään. Green Beltit ovat 

toimineet Six Sigman parissa enemmän, ja he ovat siten edistyneempiä, kun taas 

White Beltit tuntevat Six Sigman yleisellä tasolla. Lisäksi Six Sigmaan kuuluu 
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Master Black Belt –taso, jolla olevat henkilöt ovat kouluttajia. (Bamberg et al. 

2007) 

Kritiikkiä Six Sigma on saanut lähinnä uutuuden puutteesta Kwak & Anbari (2006) 

ja Ramberg (2000) toteavat menetelmän käyttävän ennalta tunnettuja työkaluja, 

jotka on pakattu uudeksi kokonaisuudeksi. Tämän taas konsultit voivat myydä 

huomattavaan hintaan. Menetelmän avulla saadut säästöt ja laadun paraneminen 

voidaan toisinaan selittää erittäin alhaisella lähtötasolla, jonka kohottaminen tavalla 

tai toisella olisi toteuttanut asetetut tavoitteet (Stamatis 2000). Vaikka joissakin 

yhtiöissä on saatu aikaan huomattavia säästöjä näennäisen helposti, eivät ne 

kuitenkaan ole selviö, Stamatis huomauttaa. Six Sigman implementointi käyttöön 

vaatii sitoutumista, jota ilman projektin epäonnistuminen on kutakuinkin varmaa.  

Six Sigma –projekti alkaa DMAIC-prosessilla. Alla on kerrottu lyhyesti prosessin 

kunkin vaiheen kulku ja tarkoitus. 

Määrittelyssä tunnistetaan ja rajataan prosessi, jota aiotaan parantaa. Lisäksi 

määritetään tehostusprojektin tavoite, käytettävissä olevat resurssit, sidosryhmät 

sekä nimetään vetovastuussa oleva projektiryhmä. Tavoite voi olla rahallinen 

säästö, joka saavutetaan kun prosessi on saatu halutulle tasolle. Kun parannettava 

prosessi on löytynyt, määritetään kysymykset joihin haetaan ratkaisua. Vastaus 

tulisi löytää ainakin seuraaviin kysymyksiin: ”Mitä on väärin, missä ja milloin se 

on tapahtunut, mikä on perusviivan (lähtötason) suuruusluokka, kun ongelma on 

tapahtunut ja mitä se maksaa yritykselle?”  Ongelman sisäistämisen jälkeen on 

määritettävä tavoite, joka pitää sisällään ajankohdan jolloin projektin tuomat 

hyödyt alkavat näkyä. Tavoitetta määritettäessä on hyvä huomioida mittarit joilla 

muutosta seurataan. Mittarin tulee korreloida suoraan parannettavan prosessin ja 

ongelman kanssa, jos ongelmana on esimerkiksi myöhästyneet tuotteet, mittari voi 

olla asiakkaiden reklamaatiot asiasta. (Karjalainen 2010) 

Mittausvaiheessa luodaan tarkka prosessikuvaus, jossa tunnistetaan kaikki 

ongelmia aiheuttavat tekijät. Näiden tekijöiden joukosta etsitään oleellisimmat 

vaikuttavat tekijät. Mittausvaiheessa tulee pitää kirjaa käytetyistä työkaluista ja 

ratkaisuista. Mittauksen tarkoituksena on pitää mielessä muuttujat ja kuinka ne 
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vaikuttavat tuotteeseen. Ennen mittauksen aloittamista on varmistuttava 

mittareiden toimivuudesta. Mittaukset on hyvä suorittaa useamman kerran ja mikäli 

mittausten virhe on alle 10 %, on mittari hyväksyttävissä. (Karjalainen 2010) 

Kolmas vaihe on analysointi, jossa tarkastellaan sekä lähtömuuttujia että ulostuloja 

(inputeja ja outputeja). Ongelman jäsentämisessä apuna voi käyttää erilaisia 

työkaluja. Toisinaan ongelmaan saattaa löytyä ratkaisu jo analyysivaiheessa, jolloin 

siirrytään suoraan ohjausvaiheeseen. Jos ongelmaan ei kuitenkaan vielä saada 

ratkaisua, luodaan koesuunnitelma parantamisvaihetta varten. Analysoinnissa 

tärkeää on keskittyä niihin muutamiin muuttujiin jotka ovat tärkeimpiä. Esimerkiksi 

Pareto-analyysin, joka tunnetaan myös 80/20-sääntönä, mukaan 20 % vioista 

aiheuttaa 80 % ongelmista. Keskittymällä näihin merkittävimpiin ongelmakohtiin 

saadaan muutaman ongelman ratkaisemisella aikaiseksi suurempi tulos, kuin 

ratkomalla satunnaisia, mahdollisesti vähäpätöisiä ongelmia. Tehokas 

ongelmanratkaisu on olennainen osa Six Sigma -ajattelua. (Karjalainen 2010) 

Parantamisvaiheessa aiemmin saatua tietoa käytetään apuna virheitä aiheuttavien 

prosessien korjaamisessa. Tässä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan mahdolliset 

koeajot, joiden tulokset lanseerataan yleiseen käyttöön. Pääasiallinen tavoite on 

luoda ohjausmalli, joka korjaa halutun ongelmakohdan prosessissa. (Karjalainen 

2010) 

Viimeisenä vaiheena on ohjausvaihe, jonka aikana saatuja tuloksia seurataan. 

Huomion arvoista on, että uudet toimintatavat tehdään kaikille tutuiksi. 

Ohjausvaiheessa varmistetaan, että halutulla sigmatasolla myös pysytään, eikä 

tapahdu tavoitteista lipsumista. On myös mahdollista, että löytyy uusia 

kehittämiskohteita, jotka johtavat uusiin projekteihin. (Bamberg et al. 2007) 
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3.3 Plackett-Burman -menetelmä 

 

Six Sigman analysointivaiheessa on mahdollista suorittaa koeajoja, joilla 

selvitetään muutosten vaikutusta prosessiin ja lopputuotteeseen. Tässä yhteydessä 

on päädytty Plackett-Burman –menetelmään, joka on yksi mahdollisuus useamman 

muuttujan yhtäaikaiseen tutkimiseen. 

Perinteisen menetelmän, jossa testataan jokaisen muuttujan vaikutus erikseen, 

sijaan Plackett-Burmanissa suoritetaan vain muutama koeajo erilaisilla muuttujien 

kombinaatioilla. Tulosten perusteella kyetään selvittämään jokaisen muuttujan 

vaikutus ja muodostamaan niistä optimiyhdistelmä, joka antaa prosessin tuotteelle 

parhaat halutut ominaisuudet. Menetelmä on kehitetty jo 1946, mutta se ei ole 

saanut osakseen suurta huomiota kuin vasta viime vuosikymmeninä. 80-luvun 

alussa laaja-alainen laatujohtaminen (total quality management) alkoi kerätä 

kannatusta ja samassa yhteydessä Plackett-Burman –menetelmä huomattiin 

käytännölliseksi. Testien määrän väheneminen helpottaa tutkimustyötä ja tuloksia 

saadaan nopeammin. (Torbeck, 2012) 

Plackett-Burman sopii erityisesti tilanteisiin, joissa suuresta tekijöiden määrästä on 

tarpeen löytää ratkaisevat ja merkittävät tekijät. Menetelmää sopii käyttää myös kun 

on syytä olettaa, että kahdella tai useammalla tekijällä ei ole keskinäistä 

vaikutussuhdetta tai se on hyvin pieni. Menetelmä on sopiva myös, kun halutaan 

löytää sopiva tekijöiden kombinaatio, jolla parannetaan olemassa olevaa prosessia. 

Heikkoutena menetelmällä on lähinnä sen sokeus muuttujien keskinäisiin 

riippuvuussuhteisiin. (Torbeck, 2012; Steele 2012) 

Plackett-Burman –menetelmässä koeajot suoritetaan erilaisilla muuttujien arvoilla. 

Yleensä muuttuja saa kaksi arvoa, joita vaihdellaan merkkikaavion mukaan. 

Kuvassa 6 on esitetty esimerkki 12 ajon kokoonpano 11 muuttujalla, jotka saavat 

kahta arvoa, tässä alempi arvo on merkitty miinuksella ja ylempi arvo plussalla. 

Muuttujien määrä muuttaa taulukkoa tarvittavien koeajojen mukaan. Eriasteisia 

taulukoita löytyy kirjallisuudesta tai niitä voi generoida Minitab-ohjelmalla, josta 

myöhemmin enemmän.  
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Kuva 6 Plackett-Burman 11 muuttujaa, 12 ajoa. 

 

Koeajon jälkeen tulokset voi analysoida esimerkiksi Minitabilla jossa jokaisen 

muuttujan painoarvo selvitetään. Jonkin muuttujan muutoksella ei välttämättä ole 

merkittävää vaikutusta kokonaisuuden kannalta, minkä vuoksi se on toisarvoinen 

ja voidaan jättää pois. Jäljelle jääneiden muuttujien vaikuttavuuden mukaan niihin 

panostetaan jatkossa, jotta prosessin kehitys etenisi parhaiten.  
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4 Käytettävät työkalut 

 

Työssä on käytetty apuna joitakin analysointityökaluja, jotka on esitelty lyhyesti 

tässä kappaleessa. Tärkeimmässä asemassa on ollut SoftaCell-simulaattori, jota on 

käytetty laboratoriossa saatujen tulosten vertailuun ja myöhemmin 

paperikonekoeajojen suunnitteluun sekä vertailtaessa erilaisia 

kustannusrakennetarkastelun työkaluja. 

 

4.1 Product Cost Management 

 

Product Cost Management -ohjelma on tehtaalla käytetyn Tieto Oyj:n tuottaman 

GMES-toiminnanohjausjärjestelmän osana toimiva tuotekustannusten tarkasteluun 

tarkoitettu ohjelma. Se ei ole kaikkien tehtaalla toimivien toimihenkilöiden 

päivittäisessä käytössä, joten tarvetta on helppokäyttöiselle mallille, jolla 

konelinjojen toimihenkilöt kykenevät seuraamaan ja kehittämään 

kustannusrakennetta. Ohjelma sinällään on erittäin käytännöllinen, siihen 

talletetaan eri paperien ”reseptit” eli ohjeet, joissa kuvataan raaka-aineiden kulutus, 

mutta myöskin pakkausmateriaalit ja raaka-ainehäviöt otetaan huomioon. Lisäksi 

järjestelmä tuntee jokaisen raaka-ainekomponentin hinnan. Ohjelma laskee paperin 

kustannukset halutussa muodossa, kuten euroa tonnille tai euroa neliömetriä kohti.  

Product Cost Managementia on käytetty työssä raaka-aineiden hintatietojen 

noutamiseen. Ohjelma toimii esikuvana rakennettavassa Excel-mallissa, jolla on 

mahdollisuus selvittää kustannusrakennetta yksinkertaisemmassa muodossa. 
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4.2 Minitab 

 

Minitab (kuva 7) on yhdysvaltalaisen Pennsylvania State -yliopiston tilastotieteen 

professorien, tri Barbara F. Ryan, tri Thomas J. Ryan ja tri Brian L. Joiner vuonna 

1972 kehittämä tilastoanalyysiohjelma, jolla oli aluksi tarkoitus helpottaa opetusta 

ja tehdä tilastotiede mielenkiintoisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Myöhemmin 

se on päässyt yleisempään käyttöön muissa yliopistoissa, mutta myös liike-elämän 

puolella. Ohjelmistolla on mahdollista luoda koesuunnitelmia sekä analysoida 

tilastollista tietoa. Minitabia käytetään yleisesti Six Sigma -menetelmän 

opetuksessa ja käytössä. (Laatutieto 2014) 

 

 

Kuva 7 Minitabin perusnäkymä. 

 

Minitabilla on mahdollista luoda erilaisia koesuunnitelmia, kuten Taguchi-, 

Plackett-Burman - tai osittaistekijämenetelmä. Ohjelmaan annetaan muuttujien 
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lukumäärä sekä käytettävien muuttujien arvojen lukumäärä. Tämän jälkeen 

määritetään tarpeellinen määrä koeajoja. Ohjelma tulostaa merkkikaavion, jonka 

perusteella ajot suoritetaan (kuva 6). Saadut tulokset kirjataan ohjelmaan jossa niitä 

on mahdollista analysoida.  

Kuvassa 7 on Minitabin perusnäkymä, joka jakautuu kahteen ikkunaan. Alempaan 

taulukkoon syötetään arvot, siihen tulostuu koesuunnitelmat (kuten tässä Taguchi-

koesuunnitelma). Ylempi ruutu näyttää tilastollisten analyysien tulokset ja siihen 

on mahdollista kirjoittaa komentoja.  

Minitabia on käytetty Plackett-Burman –koesuunnitelman luomisessa sekä mikäli 

koeajo olisi toteutunut suunnitelman mukaisena, olisi saavutettuja tuloksia 

analysoitu massasuhteiden vaikuttavuuden selvittämiseksi. 

 

4.3 SoftaCell 

 

SoftaCell on GloCell Oy:n sovellus massankäsittelyn optimointiin. Ohjelmalla voi 

tutustua eri toimittajien selluihin ja mekaanisiin massoihin, niiden ominaisuuksien 

muutoksiin eri jauhatusasteilla, sekä paperin ominaisuuksien muutoksiin eri 

massakombinaatioilla. Ohjelmalla on mahdollista laskea myös pienimuotoisia 

kustannus- ja kannattavuusarvioita. Analysoinnissa on mahdollista simuloida 

paperin valmistamista eri massasuhteilla, eri selluilla sekä jauhatuksen osalta 

erilaisella energian ominaiskulutustasoilla. Sen sijaan ohjelma ei huomioi 

jauhimien erilaisia ominaisuuksia, kuten terägeometriaa, jauhimen tyyppiä tai 

jauhimien lukumäärää. Kaikki jauhatus tapahtuu kerralla yhdellä EOK-arvolla, 

jolloin huomiotta jää eri jauhimien erilainen vaikutus (kuituja katkova tai 

fibrilloiva). 

Ohjelmaan on mahdollista syöttää myös halutut raja-arvot merkitseville 

ominaisuuksille, kuten lujuus- ja optiset ominaisuudet. Tämän jälkeen ohjelmalla 

on mahdollista optimoida resepti saavuttamaan raja-arvot 

kustannustehokkaimmalla tavalla. Aina annetuilla raaka-ainekomponenteilla ei ole 
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mahdollista saavuttaa tavoiteltuja ominaisuuksia, jolloin ohjelma ilmoittaa tästä ja 

antaa lähimmän parhaimman tuloksen. Annettu tulos ei myöskään aina ole 

välttämättä järkevä toteuttaa, esimerkiksi jossakin tapauksessa ohjelma jättää 

BCTMP:n kokonaan pois haluttujen lujuusominaisuuksien vuoksi. Tässä 

tapauksessa on tingittävä halutuista ominaisuuksista, mikäli BCTMP:tä kuitenkin 

halutaan käyttää. 

Kustannuslaskenta (kuva 8) suoritetaan syötettyjen raaka-aineiden, energian ja 

kiinteiden kustannusten sekä paperikoneen ominaisuuksien mukaan. Kustannusten 

laskemista varten malliin syötetään alkuperäinen massaresepti vallitsevilla 

ajoarvoilla. Tämän jälkeen resepti kopioidaan rinnakkaiseksi massasekoitukseksi, 

johon halutut muutokset tehdään. Näitä kahta tai useampaa reseptiä verrataan tämän 

jälkeen automaattisesti toisiinsa, jolloin reseptien väliset erot tulevat esiin. 

 

 

Kuva 8 Näkymä SoftaCellin kustannusrakennesivusta. 
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Kuvan 8 vasemmassa yläkulmassa on esitetty satunnaisen, mutta realistisen 

massasekoitteen mukainen kustannusrakenne sekä tämän pohjalta rakennettu 

muutettu versio. Pelkillä massasuhteiden ja jauhatusten muutoksilla on tässä saatu 

14,4 euron kustannussäästö paperitonnia kohti. Kuvan oikeassa yläreunassa 

puolestaan on esitetty näiden massasekoitteiden tekniset ominaisuudet. Alaosassa 

on havainnollistettu palkein kustannusten rakentumista eri massakomponenttien 

(pulp = sellu, filler = täyteaine), energiakustannusten ja muiden kustannusten 

mukaan. Oikeassa alakulmassa vuorostaan on esitetty massasekoitteiden tuoma 

voitto/tappio (profit) sekä sekoitteiden välinen kustannussäästö tonnia kohti 

(savings). 

Työssä SoftaCellia on käytetty simulointiin sekä laboratoriomittausten ja 

paperikoneella tuotetun paperin todellisten lujuusominaisuuksien vertailussa. 

Mikäli eri tavoin saadut tulokset ovat keskenään yhteneväisiä, voi SoftaCellia 

jatkossa käyttää tuotannon ja tuotteiden suunnittelussa.  
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5 Jauhatuksesta  

 

Kuidut eivät sellaisenaan ole soveltuvia paperin valmistukseen, sillä ne eivät 

sitoudu toisiinsa riittävästi. Sitoutumista parannetaan jauhatuksella, jossa kuidut 

joutuvat mekaanisen rasituksen alaisiksi. Tällöin kuitujen pinta-ala kasvaa, kun 

kuitujen seinämissä tapahtuu osittaista irtoamista, eli fibrillaatiota. Nämä osittain 

irronneet osat, fibrillit, parantavat kuitujen sitoutumista ja valmiin paperin 

lujuusominaisuuksia muodostaessaan vetysidoksia kuitujen välille. Mitä enemmän 

kuidut leikkaavat kuituverkostossa toisiaan, sitä suurempi on paperin lujuus.  

Uudelleenkäytettävissä kuiduissa sitoutuminen ei enää ole yhtä voimakasta kuin 

ensikuiduissa. Kirjallisuus tuntee ilmiön nimellä sarveistuminen, mikä johtuu 

kuidun pinnan sulkeutumisesta veden poistuessa kuivatuksessa, jolloin  

vetysidosten muodostuminen heikkenee. Somwang et al. (2002) ovat todenneet 

laboratoriotesteissään lyhytkuitusellulla huomattavan suuren vetolujuuden 

aleneman, kun kuidut on välillä kuivattu. Ensimmäisen kerran hajotetusta massasta 

valmistetusta paperissa vetoindeksi jää noin puoleen alkuperäisen paperin 

vetoindeksistä, vetolujuuden jatkaen laskuaan massan hajotuskertoja lisättäessä. 

Hylkymassan käsittelyssä voikin olla tarpeen jauhaa kuituja hieman lisää niiden 

sitoutumiskyvyn parantamiseksi. Joissakin tapauksissa pelkkä kuiduttaminen voi 

riittää. 

 

5.1 Jauhatuksen mittaus 

 

Jauhatustulosta voidaan mitata monella eri mittarilla. Mittausteknisesti eniten 

käytettyjä ovat massan suotautumista tarkastelevat mittaukset, joista yleisimmät 

menetelmät ovat Canadian Standard Freeness (CSF) ja Schopper-Riegler (°SR). 

Mittausmenetelmät ovat laitteistoltaan samankaltaisia ja molemmissa mitattavat 

kuidut ovat veteen sekoitettuna 0,2-0,3 % kuiva-ainepitoisuudessa.  Massanäyte 

kaadetaan astiaan, jonka pohjalla olevalle viiralle kuidut suotautuvat. Mitä 
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kauemmin vedenpoisto kestää, sitä pidemmälle kuidut ovat jauhautuneet. CSF-

mittaus suoritetaan kuitumaton lävitse suotautuneen veden määrästä, joka poistuu 

ohivirtauksena mittalaitteen pohjakartion sivusuuttimesta. Pidemmälle jauhetut 

kuidut muodostavat maton, joka laskee lävitseen vettä hitaammin, jolloin 

mittalaitteen pohjasuuttimesta poistuu enemmän vettä. Canadian Standard Freeness 

–mittauksessa asteikko on siten laskeva. Schopper-Riegler –mittaus tapahtuu 

samankaltaisessa laitteessa, mutta mitta-asteikko on käänteinen. Kun CSF-

mittauksissa lukema saadaan suoraan ohivirtauksen millilitroista, Schopper-

Rieglerissä lukema muunnetaan muotoon, jossa ohivirtauksessa kerätyn veden 

määrää 1000 ml vastaa °SR-arvo 0 ja vastaavasti 0 ml ohivirtausta vastaa °SR-arvo 

100. 

Suotautuvuusmittauksilla arvioidaan paperikoneen viiraosalla tapahtuvaa 

vedenpoistoa. Vähän jauhettu massa ei muodosta riittävästi sidoksia paperiin ja 

ominaisuudet jäävät huonoiksi. Liian pitkälle jauhettu massa taas alkaa tuottaa 

ongelmia paperikoneella, sillä vedenpoisto viiraosalla heikkenee. Paperi tulee 

puristinosalle liian märkänä ja sitä on kuivattava enemmän kuivatusosalla. Tämä 

tarkoittaa suurempaa höyrynkulutusta. Liikaa jauhettu massa näkyy myös paperin 

optisissa ominaisuuksissa, sillä opasiteetti laskee jauhatuksen lisääntyessä. 

Jauhatuksen määrää voi siten tarkastella myös tuotetun paperin ominaisuuksien 

perusteella. 

 

5.2 Energian ominaiskulutus 

 

Massan jauhatus tapahtuu useimmin kahden eri näkökulmia edustavan teorian 

mukaan. Eniten käytetyt teoriat ovat EOK (energian ominaiskulutus)- ja OSK 

(ominaissärmäkuorma)- teoriat. 

Tarrapaperosastolla jauhimia säädetään EOK-teorian mukaan. EOK kertoo kuinka 

paljon jauhimessa käytetään energiaa massatonnia kohti ja sen yksikkö on kWh/t. 

Mitä korkeampi EOK on, sitä enemmän kuituja on teorian mukaan jauhettu. EOK:n 

säätö saattaa kuitenkin johtaa epätasaiseen massasulpun laatuun, sillä 
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massasuspension kuiva-ainepitoisuuden muuttuessa jauhautuvuus muuttuu, vaikka 

käytetty energia pysyisi vakiona. Toisaalta seuraamalla freeness-arvoa ja 

muuttamalla energian määrää saadaan tasaisempi massan laatu ja edelleen 

tasaisemmat paperin ominaisuudet. Tämä vaatii kuitenkin jatkuvaa massan 

suotautuminen mittausta. 

EOK-teorian haittapuolia ovat jauhimen häviötehon laskennan hankaluus, mikä 

vaikuttaa kuituihin kohdistuneen energian määrään. Jauhimet menettävät ajan 

mittaan tehokkuuttaan mm. terien kulumisen myötä. Jos tätä ei huomioida, vähenee 

hyötytehon määrä hukkatehon lisääntyessä. (AEL 2014) 

 

5.3 Ominaissärmäkuorma 

 

Toinen mahdollisuus on säätää jauhatusta ominaissärmäkuorma (OSK) –teorian 

mukaan. Tällöin huomioidaan kuitujen kokemien jauhatusiskujen voimakkuus 

jauhimen terien välissä. Ominaissärmäkuorman yksikkö on J/m, missä metri kuvaa 

jauhimen terän teräsärmän pituutta. Teorian haittapuolena on, ettei se huomioi 

esimerkiksi terien geometriaa teräsärmän pituutta lukuun ottamatta. Se ei myöskään 

kiinnitä huomiota teräväliin tai muihin prosessin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat 

jauhatukseen. (AEL 2014) 

Jauhimet kuluttavat huomattavasti sähköenergiaa. Jauhimien tyypistä ja 

valmistajasta riippuen tarvittavan moottorin teho liikkuu 200-3000 kW:n välillä 

(Valmet 2014; Voith 2014). Paperinvalmistuksen energiakustannuksista 

jauhatuksen osuus voi olla 10-40 % (AEL 2014), mekaanista massaa sisältävien 

painopaperien edustaessa suurempaa energiankulutusta. Toisaalta massasuhteiden 

muutoksilla saavutetaan suurempia säästöjä, joten jauhatuksen optimoinnilla on 

siten suuri merkitys haettaessa mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen.  

Jauhatuksella saadaan siis aikaiseksi paperin ominaisuudet. Lujuusominaisuudet 

ovat paperikoneen ajettavuuden ja jatkojalostuksen kannalta erityisen tärkeitä. 

Sopivalla armeerausmassan määrällä voidaan lisätä lujuutta, mutta pitkäkuitusellun 
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lyhytkuitusellua korkeampi hinta tuo nopeasti mukaan myös taloudellisen 

näkökulman. Sopivan massasuhteen ja jauhatuksen määrän sovittaminen yhteen 

mahdollisimman edullisen tuotannon kannalta on merkityksellistä.  
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6 Jauhimista 

 

Jauhimet ovat laitteita, joissa kuidut joutuvat mekaanisen rasituksen alaisiksi, 

jolloin niissä tapahtuu fyysisiä muutoksia. Jauhimet jaetaan pääasiassa kahteen 

luokkaan, levy- ja kartiojauhimiin. Niiden suurin ero on terien erilainen muoto. 

Levyjauhimissa terät ovat pystysuuntaisia, kun taas kartiojauhimissa terät ovat 

nimensä mukaisesti kartion muotoisia. Terien väliin jää rako, jota säätämällä 

jauhatuksen määrää voidaan muuttaa. Pienempi rako antaa suuremman EOK-arvon.  

Terien geometrialla vaikutetaan haluttuihin ominaisuuksiin. Valittavia suureita ovat 

mm. teräkulma, terän leveys, teräuran syvyys ja leveys. (Lumiainen 2000) 

Jauhimiin liittyy olennaisesti häviöteho, joka kasvaa jauhimen pyörimisnopeuden 

ja terien koon myötä, mutta myös terägeometrialla on vaikutusta (Finebar 2001). 

Häviöteho on jauhimen pelkällä vedellä kuormitettuna kuluttama teho, jonka 

aiheuttaa hydraulinen pumppaus sekä fluidien sisäiset leikkausvoimat. Häviötehon 

päälle normaaliajotilanteessa lasketaan vielä itse jauhatuksen kuluttama hyötyteho, 

sillä häviöteholla ei ole todettu olevan vaikutusta itse kuitumassaan. Häviöteho 

lisääntyy kulumisen seurauksena, sillä massan mukana kulkeutuu toisinaan 

epäpuhtauksia, jotka rikkovat teriä. Uudet terät maksavat kymmeniä tuhansia euroja 

kappaleelta, joten niiden uusimisen ajoittaminen jauhatuksen laadun 

heikkenemisen ja häviötehon kasvun suhteen on merkityksellistä. (Lumiainen 

2000) 

Jauhimet voivat olla sarjassa, jolloin massa kulkee useamman jauhimen läpi. 

Nykyiset jauhimet ovat kehittyneet ja pienemmillä konelinjoilla jauhatus voidaan 

suorittaa yhdellä jauhimella. Lehti- ja havumassat on jauhettava erikseen, koska 

erilaiset kuidut jauhautuvat eri tavoilla, mutta esimerkiksi koivusellu ja BCTMP 

voidaan jauhaa myös yhdessä. (Lumiainen 2000) 
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6.1 Levyjauhin 

 

Levyjauhimissa terät ovat pystysuuntaisia ja niitä on vähintään kaksi, joista toinen 

on staattori ja toinen roottori. Kuvassa 9 on Voith Paperin Twinflo-jauhin avattuna. 

Kuvan oikealla puolella on kiinteä staattori ja vasemmalla puolella pyörivä roottori. 

Roottorin etäisyyttä staattorista säätämällä vaikutetaan jauhimen kuormitukseen. 

Uudemmissa jauhimissa voi olla useampia terävälejä, jolloin jauhin vaikuttaa 

kuituihin samalla energialla enemmän. 

 

 

Kuva 9 Twinflo-levyjauhin. (Kuva Voith Paper) 

 

Kuvan 9 mukaisessa levyjauhimessa massa kulkee vain yhden terävälin lävitse, kun 

taas kaksoisteräjauhimessa massalla on käytettävänään kaksi teräväliä. Tällöin 

roottorin molemmat sivut on uritettu, jolloin energian kulutus on vähäisempää, kuin 

käytettäessä kahta yksirakoista jauhinta. 
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6.2 Kartiojauhimet 

 

Uudempaa teknologiaa edustavat kartiojauhimet (kuva 10), joissa terät ovat 

nimensä mukaisesti kartion muotoisia, jolloin on mahdollista nostaa teräsärmän 

pituus jopa satoihin kilometreihin. Kartion teräkulma voi liikkua nollan ja 90 asteen 

välillä. Jos teräkulma on 90 astetta, on kyseessä kartiomainen levyjauhin ja nollan 

asteen teräkulmalla puhutaan sylinterijauhimesta. Kartiomainen levyjauhin 

yhdistää tavallisen levyjauhimen ja kartiojauhimen ominaisuuksia, sen terät ovat 

leveät, joiden pystypinta vastaa levyjauhinta ja vaippa kartiojauhinta. 

Pääsääntöisesti kulma on kuitenkin 20 astetta. (Lumiainen 2000) 

 

 

Kuva 10 Conflo-kartiojauhin. 

 

Erilaisten jauhintyyppien käyttökohteet ovat perinteisesti olleet mekaaninen massa 

levyjauhimille ja kemiallinen massa kartiojauhimille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö mekaanista massaa voisi jauhaa myös kartiojauhimilla. Kartiojauhimilla on 

mahdollista saavuttaa paremmat lujuusominaisuudet, sillä niissä kuidut eivät 

katkeile levyjauhimien tapaan, vaan fibrilloituminen tehostuu. (Koskenhely et al. 

2005)  
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7 Paperin optiset ominaisuudet 

 

Optisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan paperin visuaalisia piirteitä, jotka aiheutuvat 

valon osuessa siihen. Osa valonsäteestä tunkeutuu paperin sisään ja heijastuu 

osuessaan kuituun tai täyteainepartikkeliin jatkaen matkaansa kohti seuraavaa 

heijastumista. Lopulta valonsäde joko absorboituu tai heijastuu pois paperista. 

Tämä pois-heijastunut säde saa aikaan aistimuksen paperin kiillosta, väristä ja 

sävystä. (Pauler 2002) 

Paperin sävyjen määrittämiseen käytetään CIE-asteikkoa, joka koostuu toisiaan 

kohtisuorassa olevista a*- ja b*-akseleista. Akseli a* edustaa negatiivisessa 

suunnassaan vihreää väriä ja positiivisessa päässään punaista. Akseli b*:n 

negatiivisessa päässä on sininen väri ja positiivisessa päässä keltainen. a*- ja b*-

akselien leikkauspistettä kohtisuoraan kulkee L*-akseli, joka kertoo värin 

valoisuuden. Arvossa 0 värin valoisuus on alhainen (eli väri on musta), ja erittäin 

valoisaa, kirkasta väriä (eli valkoista) edustaa arvo 100 (kuva 11).  Paperin vaaleutta 

kuvaa suure R457, joka on siniselle valolle herkän mittarin antama 

ominaisheijastuskerroin. Sinistä sävyä käytetään valkoisuuden mittauksessa, koska 

ihmissilmä näkee sinertävän sävyn valkoisempana kuin se oikeasti on. Tämän 

vuoksi massan sekaan voidaan lisätä hieman sinistä väriainetta silmän johtamiseksi 

harhaan. (Pauler 2002) 
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Kuva 11 CIELab-väriavaruus. 

 

Opasiteetti kuvaa paperin läpinäkymättömyyttä. Arvolla 100 paperista ei näy 

mitään lävitse ja läpikuultavuus lisääntyy nollaa lähestyttäessä. Opasiteettiin 

vaikuttavat paperin raaka-aineet, kuitujen jauhaminen, kalanterointi, päällystys ja 

ennen kaikkea paperin neliöpaino. Opasiteetin merkittävyys paperissa näkyy 

painetun paperin läpiluettavuudessa. (Pauler 2002) 
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8 Paperinvalmistuksessa käytetyt raaka-aineet 

 

Paperi valmistetaan  raaka-aineista, jotka pohjapaperin osalta jaetaan kuituihin ja 

täyteaineisiin sekä paperin päällystyksessä käytettäviin päällystyskemikaaleihin. 

Lisäksi paperinvalmistuksessa käytetään lukuisia muita kemikaaleja, kuten 

retentioaineita, joilla parannetaan kuitujen ja täyteaineen sitoutumista toisiinsa tai 

prosessin apuaineita, jotka parantavat prosessin kulkua. Lisäksi eräillä aineilla, 

kuten erilaisilla väreillä tai optisella kirkasteella vaikutetaan paperin optisiin 

ominaisuuksiin. Päällystyskemikaalit ja muut aineet on kuitenkin rajattu tämän työn 

ulkopuolelle.  

Ongelmia tuotantolinjoilla aiheuttavat mm. kertyvät tahmot, jotka aiheuttavat 

tuotantokatkoksia. Tahmot ovat runsaslukuinen joukko erilaisia haitta-aineita, jotka 

ovat joko peräisin puun uuteaineista tai paperin valmistusprosessin aikana 

hydrolysoituneista prosessikemikaaleista. Tahmot voivat kertyä prosessiin ja 

purkautua kerralla suurempina erinä, jolloin ne tarttuvat teloihin ja viiroihin. 

Tahmoja voi ehkäistä paperikemian hallinnalla. Tämä tarkoittaa kemikaalien oikeaa 

annostelua sekä paperikoneen ajoparametrien oikeaa säätöä. Koeajoilla voidaan 

saavuttaa sopivat arvot, mutta paperikoneelle tuotaessa tilanne muuttuu suuresti, 

mikä voi pahimmillaan johtaa tulosten mitätöitymiseen. Tämän vuoksi on 

suositeltavaa suorittaa riittävät koeajot tehdasmittakaavassa, vaikka ne voivat 

aiheuttaa tuotannon menetyksiä katkojen ja hylyn muodossa. Saavutettavan hyödyn 

ja koeajojen aiheuttamien menetysten punnitseminen on siten kannattavaa. 

Kehitysprojektin takaisinmaksuaika ei saa nousta liian pitkäksi ja monesti tuloksia 

odotetaan välittömästi projektin käynnistyttyä. 

 

8.1 Kuitumassat 

 

Kuitumassat jaetaan kemiallisiin, mekaanisiin ja kemimekaanisiin massoihin niiden 

valmistusmenetelmän mukaisesti. Massojen ominaisuudet vaihtelevat johtuen 
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erilaisista valmistustavoista ja raaka-aineina käytettävistä puulajeista. Erilaiset 

massat soveltuvat eri paperi- ja kartonkilajeihin, mutta niitä voidaan myös sekoittaa 

haluttujen ominaisuuksien saamiseksi. Jäljempänä on esitetty lyhyt kuvaus 

yleisimmin käytettyjen massojen valmistustavoista. 

Eri massalajeilla on erilaiset ominaisuudet ja näitä massalajeja yhdistelemällä 

saadaan paperille haluttuja ominaisuuksia. Kuvassa 12 on esitetty eräiden massojen 

veto- ja repäisyindeksit havainnollistamaan kuitujen erilaisia ominaisuuksia. 

Paperin valmistaminen on kompromissien tekemistä, sillä yhden ominaisuuden 

parantuessa toinen ominaisuus heikkenee. Näin on erityisesti vetolujuuden ja 

repäisylujuuden kesken. Pääsääntöisesti mäntymassalla saadaan aikaiseksi hyvä 

repäisylujuus, kun taas koivumassalla saadaan hyvä vetolujuus. BCTMP sen sijaan 

on lujuudeltaan melko heikkoa verrattuna muihin kuitumassoihin. Lisäksi massojen 

jauhatus tuo oman lisänsä lujuuksien muodostukseen. 

 

 

Kuva 12 Eräiden kuitumassojen viitteelliset veto- ja repäisyindeksit. 
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Kemialliset massat 

Kemiallisiksi massoiksi kutsutaan massoja, joissa kuidut on erotettu toisistaan 

kemiallisella käsittelyllä poistamalla puun sideaineena toimiva ligniini. Tällä tavoin 

valmistettua massaa kutsutaan selluksi, joka koostuu selluloosasta ja 

hemiselluloosasta. Nämä taas ovat pitkäketjuisia polysakkarideja. 

Keittokemikaaleina käytetään natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumsulfidia 

(Na2S), joiden seosta kutsutaan valkolipeäksi.  

Keitossa valkolipeään liukenee haketetuista puulastuista yhdisteitä, jotka värjäävät 

sen mustaksi, minkä vuoksi tätä liuosta kutsutaan mustalipeäksi. Kuiduista 

puhdistettu mustalipeä väkevöidään ja poltetaan soodakattilassa, jossa orgaaniset 

aineet palavat tuottaen lämpöenergiaa, joka otetaan talteen. Sellutehdas toimii itse 

tuottamallaan energialla, jota modernit tehtaat tuottavat ylimäärin ollen siten 

uusiutuvaa energiaa tuottavia biovoimalaitoksia. (AEL 2013) 

Soodakattilan pohjalle pudonnut epäorgaaninen tuhka liuotetaan laimeaan 

valkolipeään. Tämä viherlipeäksi kutsuttu liuos käsitellään kaustisoinnissa 

valkolipeäksi ja palautetaan keittoprosessiin. Sellutehdas on siten 

kemikaalitaloudellisessa mielessä hyvin tehokas. (AEL 2013) 

Kuidut kerätään talteen ja puhdistetaan pesemällä siitä mukana edelleen olevia 

yhdisteitä. Pesua seuraa massan valkaisu, joka on monivaiheinen prosessi pitäen 

sisällään myös pesuvaiheita. Näiden tarkoitus on tavoitteen mukainen vaaleus ja 

massassa edelleen olevien arvokkaiden kemikaalien talteenotto ja ei-haluttujen 

likapartikkelien poisto. Lopuksi valkaistu massa pumpataan paperitehtaalle, tai 

mikäli tehdas ei ole integroitu, ohjataan kuivatuskoneelle. Kuivatuksen jälkeen 

sellu arkitetaan ja pakataan paaleiksi jotka lähetetään asiakkaille. (AEL 2013) 

Sellua käytetään hienopapereissa, kuten kopiopaperissa tai päällystetyissä 

taidepainopapereissa. Koska ligniini on poistettu, paperi ei kellastu 

ultraviolettisäteilyn takia, vaan säilyy valkoisena ja on siten arkistointikelpoinen. 

Pitkäkuitusellua käytetään myös tuomaan lujuutta mekaanisesta massasta 

valmistetuille painopapereille. (AEL 2013) 
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Puukuidut jaetaan kahteen ryhmään: pitkäkuituisiin ja lyhytkuituisiin. 

Lyhytkuituinen massa on peräisin lehtipuista, kuten koivusta tai eukalyptuksesta. 

Pohjoisilla alueilla sellun valmistuksessa käytetään yleisimmin koivua, kun taas 

etelässä raaka-aineena toimii usein eukalyptus tai akasia. Pitkäkuitusellu 

valmistetaan havupuista, eli raaka-aineena toimivat mänty ja kuusi. Kuitujen 

erilaiset ominaisuudet tuovat valmistettavalle paperille erilaisia ominaisuuksia, 

joten yleensä on tarpeen sekoittaa eri massoja keskenään. 

 

Mekaaniset massat 

Mekaaniset massat valmistetaan irrottamalla kuidut puusta mekaanisesti. Käytössä 

on kaksi tekniikkaa: hiominen ja hiertäminen. Hiomisessa kuorittuja puutukkeja 

painetaan hiomakiveä vasten, jonka hiomarakeet repivät kuidut mekaanisesti irti. 

Kitkan vaikutuksesta ligniini kuumenee ja pehmenee väliaikaisesti, mikä helpottaa 

kuitujen irtoamista. Irronneet kuidut huuhdellaan vedellä irti kivestä ja kerätään 

talteen. Hiominen voidaan suorittaa paineistetusti (pressure ground wood, PGW), 

mikä tehostaa prosessia verrattuna ilmakehän paineessa (stone ground wood, SGW) 

tapahtuvaan hiomiseen.  

Hiertämisessä puuhake johdetaan jauhimeen, jossa hake pilkkoutuu pienempiin 

osiin ja lopulta yksittäisiin kuituihin. Hierto voi tapahtua joko paineistetusti tai 

ilmakehän paineessa, mikä vaikuttaa saadun massan ominaisuuksiin. Mekaanisten 

massojen valmistustapa on erittäin radikaali, mikä johtaa kuitujen katkeiluun ja 

rikkoutumiseen. Kemiallisiin massoihin verrattuna kuitujen pituus on lyhyempi ja 

hienoaineen määrä suurempi. Hiertämisen jälkeen massasta poistetaan sinne jääneet 

tikut ja kuitukimput, jotka ohjataan rejektin jauhatukseen.  

Sellun tapaan myös mekaaninen massa on pestävä ja valkaistava ennen käyttöä. 

Koska mekaanisessa massassa on mukana myös ligniini, ei valkaisua tehdä 

hajottamalla sitä kuten sellun valkaisussa tehdään, vaan tarkoitus on poistaa väriä 

aiheuttavat yhdisteet.   
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Mekaanisia massoja käytetään painopapereissa kuten esimerkiksi 

sanomalehtipaperissa. Lisäksi sitä voidaan käyttää monikerroskartonkien 

sisäkerroksissa johtuen sen korkeasta bulkista. Bulkki tarkoittaa tiheyden 

käänteisarvoa ja korkeampi bulkki tuo suuremman jäykkyyden.  

Mekaanisten massojen valmistus kuluttaa erittäin paljon energiaa, ja toisinaan 

hiertämöä on kannattavampaa seisottaa kalliin sähkön aikoina. Riippuen yhtiössä 

käytetystä sähkösopimuksesta, voidaan tehtaalle varattu sähkö myydä 

markkinoille, mikä tuo tuloja kyseiselle tehtaalle. Kokonaisuutena mekaanisen 

massan valmistus on edullisempaa kuin kemiallisen massan valmistus, minkä 

vuoksi sitä käytetään nimenomaan edullisilla papereilla, kuten painopaperit yleensä 

ovat. 

 

Kemimekaaninen massa 

Kemiallisen massan ja mekaanisen massan välimuotoa kutsutaan 

kemimekaaniseksi massaksi (chemi-thermomechanical pulp, CTMP) tai 

kemikuumahierteeksi. Massanvalmistus tapahtuu samoin kuin hierto, mutta 

puulastut käsitellään ensin kemiallisesti ligniinin pehmentämiseksi. Raaka-aineena 

käytetään monesti haapaa, mutta mukaan saatetaan jauhaa myös havupuuta. Mikäli 

massa valkaistaan, kutsutaan sitä BCTMP:ksi (bleached chemi-thermomechanical 

pulp). 

BCTMP:n lisääminen lehtipuusellun sekaan muuttaa hieman valmistettavan 

paperin ominaisuuksia. Gaon et al. (2009) mukaan esimerkiksi repäisyindeksi 

laskee, kun eukalyptussellun sekaan lisätään BCTMP:tä. Lisäksi vaikutusta on, 

jauhetaanko BCTMP ja sellu yhdessä vai erikseen. Heidän mukaansa erillisjauhatus 

vaikuttaa positiivisesti massan lujuusominaisuuksiin. Tehtaalla BCTMP:n jauhatus 

suoritetaan kuitenkin yhdessä koivusellun kanssa, mikä tuo oman haasteensa 

koeajoihin. BCTMP:n freeness kehittyy helpommin kuin koivusellun, jolloin 

vaarana on massan ylijauhautuminen. Optisista ominaisuuksista opasiteetti ja 

valonsironta paranevat. Tämä johtuu BCTMP-massan korkeammasta 

hienoainepitoisuudesta. BCTMP:n lisäyksellä saadaan paperiin myös korkeampi 
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bulkki, minkä vuoksi paperin paksuus on suurempi. Tästä johtuen voi olla 

mahdollista valmistaa kevyempiä papereita ratkaisevien ominaisuuksien 

kärsimättä.  

Hu et al. (2006) puolestaan ovat tutkineet paperin lujuusominaisuuksien 

kehittymistä eri BCTMP-pitoisuuksilla. Heidän mukaansa BCTMP:n osuuden 

noustessa paperin repäisyindeksissä ei ole havaittavissa merkittävää muutosta 

heikompaan suuntaan, vetoindeksissä sen sijaan on havaittavissa huomattavaa 

paranemista. Vaikka BCTMP:llä itsellään on koivusellua heikompi vetolujuus, 

yhdessä sellun kanssa se muodostaa enemmän kuitusidoksia ja antaa siten 

korkeamman vetolujuuden, he olettavat.  

 

8.2 Täyteaineet 

 

Kuitujen välisiä mikroskooppisia aukkoja pyritään täyttämään niin sanotuilla 

täyteaineilla. Näitä täyteaineita käytetään myös tasoittamaan paperin pintaa 

paremman painojäljen saavuttamiseksi, mutta myös täyteaineen kuituja alhaisempi 

hinta kannustaa täyteaineiden käyttöön. Yleisimmin käytetyt täyteaineet ovat 

kalsiumkarbonaatti, kaoliini ja talkki. Näitä aineita yhdistää niiden saaminen 

maaperästä, mutta niiden ominaisuuksissa on joitain eroavaisuuksia. Edellä 

mainitut täyteaineet voivat toimia myös pigmentteinä päällystyspastassa. 

Täyteaineen määrää kuvataan usein paperin tuhkapitoisuutena, vaikkei se ole sama 

asia. Tuhkapitoisuudella ilmoitetaan paperinäytteen hehkutuksessa jälkeen jäävän 

epäorgaanisen aineen suhde alkuperäiseen näytteeseen. Hehkutuksessa näytettä 

kuumennetaan upokkaassa 925 °C:een lämpötilassa, jolloin orgaaninen aines 

poistuu. Jäljelle jäävä epäorgaaninen tuhka on lähes kokonaan kiviperäistä 

täyteainetta, mutta myös osa täyteaineesta voi hävitä hehkutuksessa. (AEL 2014) 

Täyteaineiden vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin riippuu täyteaineen määrästä 

ja partikkelien koosta. Suurempi täyteaineen määrä laskee vetolujuutta, kun taas 

partikkelikoon kasvaessa vetolujuus lisääntyy (kuva 13). Käytettäessä täyteaineita, 

ei saavuteta täyteaineettoman paperin lujuusarvoja. Kuitenkin, jos täyteaineen 
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määrä on hyvin alhainen, jää vaikutus olemattomaksi (kuva 14). (Krogerus 2007, s. 

66, AEL 2014)  

 

Kuva 13 Täyteainepartikkelin koon vaikutus paperin veto- ja 
repäisylujuuteen. (AEL 2014) 

 

Täyteaine muuttaa paperirainan kuivumista. Koska täyteaineena toimivat 

materiaalit sitovat vettä huonommin kuin kuidut, johtaa alhainen täyteainepitoisuus 

paperin kuivumisen heikkenemiseen. Tämä taas johtaa suurempaan 

kuivatuskapasiteetin tarpeeseen puristimella ja kuivatusosalla, mikä tarkoittaa 

suurempaa energiankulutusta. Vastaavasti täyteainepitoisuuden nosto parantaa 

rainan kuivumista, millä voi olla positiivinen vaikutus esimerkiksi paperikoneen 

nopeuden noston mahdollisuuteen. 
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Kuva 14 Täyteaineen määrän vaikutus paperin veto- ja repäisylujuuteen. 
(AEL 2014) 

 

Paperin vetolujuus kertoo sen voiman, joka tarvitaan katkaisemaan paperi vedon 

vaikutuksesta. Paperikoneella, pituusleikkurilla tai painokoneella paperirata 

pidetään kireällä, jotta valmistettavat paperirullat ja painojälki pysyvät hyvinä. 

Paperin tulee kestää katkeamatta koko prosessin ajan, joten sillä tulee olla 

minimilujuus, jotta ajettavuus koneilla pysyy hyvänä.  

Repäisylujuus kertoo paperin repeämiseen tarvittavan voiman. Paperissa olevat 

epäpuhtaudet tai reiät aiheuttavat paperin lujuuteen paikallisen heikkenemän, 

jolloin kuormitus saattaa nousta hetkellisesti paperin repäisylujuutta 

korkeammaksi, jolloin seurauksena on ratakatko. 

 

Kalsiumkarbonaatti 

Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) on paperinvalmistuksessa yleinen täyteaine, jota 

esiintyy luonnossa mm. marmorissa ja kotiloeläinten kotiloissa. Suomessa 

kalsiumkarbonaattia louhitaan useilla paikkakunnilla Nordkalk Oy:n toimesta.  
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Kalsiumkarbonaatti on partikkelimuodoltaan pyöreä, minkä vuoksi se kulkeutuu 

helposti paperissa oleviin huokosiin. Kaoliiniin verrattuna kalsiumkarbonaatti on 

karkeampaa ja se aiheuttaa siten putkistoihin enemmän kulumaa kuin kaoliini.  

Kalsiumkarbonaatti ei siedä happamia olosuhteita, sillä se hajoaa kalsiumoksidiksi 

ja hiilidioksidiksi, mikä taas aiheuttaa rainaan kuplia, jotka voivat näkyä 

vikailmaisimissa reikinä. Lisäksi mittalaitteet voivat arvioida kaasukuplat 

kiinteäksi aineeksi ja vääristää siten kemikaalien annostelua. On myös mahdollista, 

että epäpuhtaudet lisääntyvät ja saostuvat, mikä näkyy kudosten likaantumisena ja 

prosessin häiriintymisenä. Tämän vuoksi paperikoneelta vaaditaan pH-arvoltaan 

neutraalia märänpään kemiaa. (AEL 2014) 

Kalsiumkarbonaattia käytetään kahdessa muodossa: jauhettuna (GCC, ground 

calcium carbonate) ja saostettuna (PCC, precipitated calcium carbonate). 

Kemiallisilta koostumuksiltaan kalsiumkarbonaatin eri muodot eivät eroa 

toisistaan, mutta fyysiset ominaisuudet ovat erilaiset. Saostettu kalsiumkarbonaatti 

on partikkelikooltaan hieman jauhettua suurempi, lisäksi sen muodossa on hieman 

sauvamaisuutta.  Kalsiumkarbonaatin lähteet ovat liitu, kalkkikivi ja marmori.  

 

Kaoliini 

Kaoliinia käytetään paperinvalmistuksessa sekä täyteaineena että 

päällystyspigmenttinä. Muodoltaan kaoliini on levymäinen ja se antaa paperille 

tasaisen pinnan. Kemialliselta koostumukseltaan se on alumiinin silikaattisuola, 

Al 2Si2O5(OH)4. Kaoliini sietää happamia olosuhteita, joten sitä voidaan käyttää 

kalsiumkarbonaattia yleisemmin. Kaoliinia käytetään täyteaineena erityisesti SC-

aikakauslehtipapereissa. (AEL 2014) 

Kaoliini jaetaan primääriseen ja sekundääriseen kaoliiniin, joista primäärinen 

kaoliini saadaan Euroopasta. Sekundäärinen kaoliini on vuosituhansien aikana 

rapautunut ja kulkeutunut veden mukana Amerikkaan, josta sitä voidaan louhia 

uudelleen rikastuneista malmioista. Sekundäärinen kaoliini sisältää primääristä 
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enemmän epäpuhtauksia ja on väriltään hieman erilainen. Myös Aasiassa on 

primäärisen kaoliinin esiintymiä. 

 

Talkki 

Talkki on yksi maailman pehmeimpiä mineraaleja ja se saa Mohsin 

kovuusasteikolla arvon 1. Talkki on magnesiumsilikaattia, kemialliselta kaavaltaan 

Mg3Si4O10(OH)2 ja muodoltaan se on kaoliinin tapaan levymäinen. Talkin lietto on 

haastavaa, sillä talkki vaahtoaa kaoliinia herkemmin, mikä osaltaan on johtanut 

talkin korvaamiseen kaoliinilla tai sopivissa oloissa, eli neutraalissa prosessissa, 

kalsiumkarbonaatilla. Väriltään talkki on hieman vihertävää. Talkkia käytetään 

täyteaineena erityisesti syväpainopapereilla, sillä talkki vähentää paperin kitkaa, 

mikä parantaa paperin painettavuutta. (AEL 2014) 

Taulukkoon 2 on koottu yleisimpien täyteaineiden ominaisuuksia. Lisäksi 

täyteaineina voi toimia esimerkiksi titaanidioksidi, joka kuitenkin on hinnaltaan 

huomattavan paljon arvokkaampi verrattuna savimineraaleihin. Sitä käytetään 

kuitenkin tilanteissa, joissa vaaditaan erinomaisia optisia ominaisuuksia. Lisäksi 

täyteaineita on mahdollista modifioida, jolloin niiden sitoutuminen kuituverkkoon 

paranee, ja ne antavat paperille paremmat lujuusominaisuudet. 

 

Taulukko 2 Yleisimmin käytettyjen täyteaineiden ominaisuuksia. 

 

Tiheys 

kg/m3 

Hiukkaskoko %, 

alle 2 µm 

Hiukkaskoko %, 

10 µm 
Hiukkasmuoto 

Kaoliini 2600 30-65 85-97 Levymäinen 

Talkki 2700 10-50 60-97 Levymäinen 

GCC 2650 30-90 95-100 Pyöreähkö 

PCC 2650 65-95 98-100 
Sauvamainen, 

pyöreähkö 
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9 Kirjallisuusosan yhteenveto 

 

Toiminnan tehostamisen avuksi on kehitetty monenlaisia menetelmiä. Eräs näistä 

on Six Sigma, joka koostuu useammasta yksittäisestä menetelmästä. Six Sigmalla 

pyritään vähentämään prosessissa tapahtuvaa laadun vaihtelua, minkä on tarkoitus 

johtaa lopulta kustannusten vähenemiseen.  

Valmistettavan paperin ominaisuuksiin vaikuttavat tuotantolaitteiden lisäksi myös 

käytetyt raaka-aineet. Kuitujen käsittely niiden sitoutumiskyvyn maksimoimiseksi 

edellyttää massan tyypin mukaista jauhatusta. Eri puulajeista saatavat kuidut 

eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan, mikä vaikuttaa valmistettavan paperin 

ominaisuuksiin. Loppukäytön huomioiminen on merkityksellistä laadukkaan 

paperin valmistamisessa, sillä edullisuus ja laatu ovat monesti käänteisesti 

verrannollisia keskenään, koskien myös raaka-aineita.  

Sellujen jauhatus suoritetaan jauhimilla, joita on saatavilla levy- ja kartioterillä 

varustettuna. Erilaiset kuitumassat saadaan jauhettua parhaiten juuri niille 

kehitetyillä jauhimilla. Koska jauhatus kuluttaa merkittävästi sähköenergiaa, ovat 

laitevalmistajatkin pyrkineet optimoimaan laitteitaan ja tuoneet markkinoille 

tehokkaampia jauhinratkaisuja. 

Raaka-aineiden valinnalla vastataan loppukäyttäjän vaatimuksiin. Paperin on 

käyttäydyttävä painokoneessa tavalla, joka takaa onnistuneen painojäljen lisäksi 

myös luotettavan painoprosessin. Erilaiset painomenetelmät vaativat paperilta 

määriteltyjä ominaisuuksia, joihin vastataan raaka-ainekomponenttien valinnalla. 

Myös raaka-aineiden hinnalla on merkitystä, ja paperin valmistajat vaihtavat 

mielellään kalliimmat raaka-aineet edullisempiin, mikäli se vain on mahdollista. 

Edullisimpia raaka-aineita ovat täyteaineet, joilla on osittain mahdollista korvata 

kuitumassaa. Lisäksi kuitumassat ovat hinnaltaan erilaisia, jolloin mahdollisuuden 

paperin tuotantohinnan alentamiseen löytyy kuitujakeiden määrän optimoinnista.  
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10 Jauhatuksen optimointi  

 

Työn soveltavassa osassa tutkittiin erilaisin koeajoin menetelmiä pohjapaperin 

lujuusominaisuuksien säilyttämiseen edullisemmalla raaka-aineiden suhteella, 

huomioiden myös jauhatuksen vaikutus. Myös muut laatutekijät, kuten paperin 

paksuus ja optiset ominaisuudet, on pidetty mielessä. Tutkinta alkoi jauhatuksen 

optimoinnilla, jolla selvitettiin nykyisin käytetyn jauhatusmenetelmän tehokkuus ja 

mahdollisuudet sen parantamiseen energiankulutuksen ja tuotettavan paperin 

lujuusominaisuuksien näkökulmasta. 

Paperikone 3:lla mäntysellu on jauhettu kahdella jauhimella, mutta varalla on myös 

kolmas jauhin. Jauhinten järjestys linjassa on jauhin 3, varalla oleva jauhin 4 ja 

viimeisenä jauhin 5. Koivusellu on jauhettu kahdella peräkkäisellä jauhimella, 

jauhin 1:llä ja jauhin 2:lla. Paperikone 4:llä jauhimet ovat mäntysellun osalta jauhin 

8, jauhin 9 ja jauhin 10. Koivujauhimet ovat jauhin 6 ja jauhin 7. Taulukossa 3 on 

esitetty molempien paperikonelinjojen jauhimet. 

Molemmilla konelinjoilla jauhatuksen säätö on tapahtunut niin sanotusti 

skaalattuna, eli jauhinten teräväli muuttuu automaattisesti virtausnopeuden 

mukaan, jolloin säilytetään haluttu EOK-taso. Lisäksi ensimmäisenä olevaa 

jauhinta on kuormitettu enemmän kuin seuraavaa ja tätä taas enemmän kuin 

mahdollista kolmatta jauhinta. Tämä on todistettu aiemmin PK4:llä parhaaksi 

menetelmäksi (Ollanketo 2013) ja se on otettu myös PK3:lla käyttöön. 

 

Taulukko 3 Jauhimet paperikoneilla 3 ja 4. 

PK3 Massa Huom. PK4 Massa Huom. 

Jauhin 1 Koivu  Jauhin 6 Koivu  

Jauhin 2 Koivu  Jauhin 7 Koivu  

Jauhin 3 Mänty  Jauhin 8 Mänty  

Jauhin 4 Mänty Varalla Jauhin 9 Mänty  

Jauhin 5 Mänty  Jauhin 10 Mänty Varalla 
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10.1 Jauhatuksen vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin, määritys 

laboratoriomittauksin 

 

Jauhatuksen vaikutusta ryhdyttiin tutkimaan, koska jauhimet konelinjassa eroavat 

toisistaan ja voivat siten antaa mahdollisuuden paperin lujuusominaisuuksien 

kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Erilaisilla jauhinten säädöillä 

saattaa olla mahdollista antaa jauhettaville kuiduille käsittely, jolla niiden 

sitoutuminen ja siten paperin lujuus paranee. Kokeet suoritettiin kuormittamalla 

jauhimia erilaisilla energian ominaiskulutuksen tasoilla ja painottamalla jauhimia 

eri tavoin. Jokaisen muutoksen jälkeen otetusta massanäytteestä valmistettiin 

laboratoriossa näytearkki, josta mitattiin halutut ominaisuudet. Näitä olivat repäisy- 

ja vetolujuus, arkin neliömassa, venymä ja massan freeness ja kuidun pituus. 

Koivu- ja havusellun jauhatuksessa suoritettiin ensimmäinen koeajo PK3:lla 

perinteisin menetelmin muuttamalla jauhatusastetta ja ottamalla massanäyte 

jokaisesta koepisteestä. Näistä näytteistä tehtiin laboratoriossa käsiarkit ISO 5269 

–standardin mukaan, joista mitattiin repäisy- ja vetolujuus sekä venymä standardin 

ISO 1924-2 mukaisesti. Taulukossa 4 on esitetty koeajon 1 säädöt jauhatuksessa ja 

saadun massan veto- ja repäisyindeksi sekä freeness.  
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Taulukko 4 Koeajo 1, ensimmäinen osa. Jauhatuksen vaikutus. Luvut 
indeksoitu männyn osalta koepisteen 1 ja koivun osalta koepisteen 6 mukaan. 
Jauhinten kuormitus toteuman mukainen. 

Koepiste 
Jauhin 3 

kWh/t 

Jauhin 5 

kWh/t 

Vetoindeksi 

Nm/g 

Repäisyindeksi 

mNm2/g 

Freeness 

ml 
Selite 

1 77 60 100,00 100,00 100,00 Mänty 140 kWh/t 

2 69 63 98,29 92,40 99,83 Mänty 130 kWh/t 

3 59 62 99,69 97,82 95,03 Mänty 120 kWh/t 

4 48 63 94,13 102,42 100,00 Mänty 110 kWh/t 

5 34 68 88,00 99,00 100,66 Mänty 100 kWh/t 

Koepiste 
Jauhin 1 

kWh/t 

Jauhin 2 

kWh/t 

Vetoindeksi 

Nm/g 

Repäisyindeksi 

mNm2/g 

Freeness 

ml 
Selite 

6 53 45 100,00 100,00 100,00 Koivu 100 kWh/t 

7 48 39 102,32 97,16 98,26 Koivu 90 kWh/t 

8 41 36 97,09 101,42 103,04 Koivu 80 kWh/t 

9 40 33 97,44 103,20 103,04 Koivu 70 kWh/t 

10 34 27 94,01 107,58 102,61 Koivu 60 kWh/t 

 

Ensimmäisessä jauhatuskokeessa saadut tulokset aiheuttivat aluksi hämmennystä. 

Jauhatuksen muutoksella ei ollut freenekseen juuri minkäänlaista vaikutusta. 

Myöskään massan lujuusominaisuuksiin jauhatuksen määrällä ei kokeen mukaan 

ollut selkeää vaikutusta. Kuidunpituudessakaan ei ollut havaittavissa 

trendinomaista kehitystä. Kuitenkin kun tuloksia vertaa eri toimijoiden aiemmin 

suorittamiin jauhatuskokeisiin, voi varsinkin koivusellun osalta havaita 

yhteneväisyyttä. Mäntysellun osalta vaihtelu on ollut suurta myös aiemmissa 

koeajoissa.  

Koska ensimmäisen koeajon tulokset antoivat epäjohdonmukaisia tuloksia, 

päätettiin koeajo suorittaa osittain uudestaan. Tällä kertaa näytteenottotapahtuma 

suoritettiin hieman eri tavalla, linjaa ei huuhdeltu vedellä eri näytteiden välillä, vaan 

massaa juoksutettiin kanaaliin ennen näytteen ottamista. Uusinnassa tutkittiin 

pelkästään mäntymassan jauhatusta eri kokonais-EOK -tasoilla. Lisäksi jauhinten 

tehosuhdetta muutettiin, millä haluttiin selvittää pitkäkuitujauhimen vaikutusta.  

Uusintakoeajossa freeness-arvot kehittyivät odotetun kaltaisesti (taulukko 5). 

Jauhatuksen lisääntyessä freeness-luku laski, mutta jauhinten kuormitusta 

vaihtelemalla freeness kehittyi eri tavoin. On siis mahdollista, että jauhinten 

järjestyksellä tai säädöillä saadaan aikaiseksi nähtäviä muutoksia muutoin stabiiliin 
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jauhatusprosessiin. Kuidunpituudessa oli havaittavissa odotettua lyhenemistä 

jauhatusenergian lisääntyessä. Tulokset vahvistavat osaltaan teorian, jonka mukaan 

lujuusominaisuudet alkavat heiketä tietyn pisteen jälkeen. Jauhatuksen 

voimakkuudessa tätä pistettä ei ole tällä massalla saavutettu, mutta jauhinten 

kuormitusvaihtelussa kannattaa suosia jauhin 5:llä korkeampaa kuormitusta kuin 

jauhin 3:lla. Korkein repäisylujuus on saavutettu 140 kWh/t jauhatuksella, mikä 

vastaa kohtalaisen hyvin tehtaalla käytettyä jauhatuksen tasoa. 

 

Taulukko 5 Uusinta koeajosta mäntysellulla. Koepisteet 1-4 indeksoitu 
koepisteen 1 mukaan, koepisteet 5-9  indeksoitu koepisteen 5 mukaan. 
Jauhinten kuormitus toteuman mukainen. 

Koepiste 
Jauhin 3 

kWh/t 

Jauhin 5 

kWh/t 
Vetoindeksi  Repäisyindeksi  Freeness  Selite 

1 79 77 100 100 100 Mänty 160 kWh/t 

2 69 68 94,6 108,3 107,6 Mänty 140 kWh/t 

3 59 63 98,3 99,9 100,4 Mänty 120 kWh/t 

4 48 53 89,0 90,2 112,2 Mänty 100 kWh/t 

5 41 95 100 100 100 Mänty 140 kWh/t 

6 58 84 95,5 86,7 101,4 Mänty 140 kWh/t 

7 69 68 102,8 91,3 104,9 Mänty 140 kWh/t 

8 84 57 98,0 99,4 106,7 Mänty 140 kWh/t 

9 97 44 100,9 86,1 106,1 Mänty 140 kWh/t 

 

Kolmannessa koeajossa toistettiin vielä varmuuden vuoksi testit koivusellun osalta. 

Tällä kertaa kokonais-EOK pidettiin vakiona ja muutos suoritettiin jauhimien 

erilaisella kuormituksella. Jauhatuksen määräksi säädettiin 80 kWh/t ensimmäisen 

koeajon perusteella. Tämä on myös taso, jolla koivu jauhetaan tehtaalla. Taulukossa 

6 on esitetty jauhinten kuormitustavat ja massoista saadut lujuusarvot. Koepiste 1 

ei onnistunut, sillä jauhin 8:n kuormitusta ei voitu laskea riittävän alas, mutta veto- 

ja repäisyindeksistä käy selväksi, että jauhimia on hyvä kuormittaa tasakuormin. 

Näyttää vahvasti siltä, että jauhin 2:lla freeness kehittyy paremmin kuin jauhin 1:lla.  
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Taulukko 6 Koeajon uusinta koivusellulla. Luvut indeksoitu koepisteen 2 
mukaan. 

Koepiste 
Jauhin 1 

kWh/t 

Jauhin 2 

kWh/t 
Vetoindeksi Repäisyindeksi  Freeness  Selite 

1 60 20 -  -   - Koivu 80 kWh/t 

2 50 30 100 100 100 Koivu 80 kWh/t 

3 40 40 107,1 100,9 100 Koivu 80 kWh/t 

4 30 50 102,1 100,9 97,6 Koivu 80 kWh/t 

5 20 60 100,3 96,5 95,3 Koivu 80 kWh/t 

 

 

10.2 Havusellun jauhatuskokeiden tulosten implementointi PK3:lla 

 

Jauhatuskokeiden perusteella todettiin mäntyjauhin 5:n olevan massan 

lujuusominaisuuksien kannalta parempi kuin edeltävän 3-jauhimen. Tällä 

nykyiseen verrattuna käänteisellä jauhatustavalla paperista saadaan lujempaa, mikä 

edesauttaa havusellun osuuden laskemista edullisemman kustannusrakenteen 

saavuttamiseksi. 

Laboratoriotestien perusteella suoritettiin koeajo paperikone 3:lla. Jauhin 5:sta 

kuormitetaan normaalisti vähemmän kuin edeltävää jauhin 3:sta johtuen aiemmista 

kokemuksista PK4:llä. Nyt kuormitukset käännettiin toisin päin eli 5-jauhimen 

kuormat nostettiin suuremmiksi. Vaikutus paperin veto- ja repäisylujuuteen oli 

selkeän positiivinen. Lisäksi jauhinten uudenlainen kuormitustapa aiheutti hieman 

pienemmän tehon tarpeen, mikä edelleen johti pienempään sähköntarpeeseen.  

Järjestely pidettiin voimassa, koska ajettavuudessa ei tapahtunut heikkenemistä ja 

laatu vastasi tavoitteita. Vaihdettaessa toiseen lajiin, jouduttiin jauhatusta 

säätämään paremmin lajin ominaisuuksia vastaavaksi, mutta 5-jauhimen kuormitus 

pidettiin kuitenkin suurempana kuin jauhin 3:lla. Tämä jauhatuksen määrän 

säätäminen on kuitenkin ollut normaalia myös vanhalla ajotavalla. 

Ajan mittaan 5-jauhimen EOK-arvo on tasaantunut 82 kWh/t tuntumaan aiemmasta 

50-80 kWh/t haarukasta. Toki on mahdollista, että jauhin kohtalaisen uutena on 
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vaatinut käyttäjiltä totuttelua ja siksi vaihtelu EOK:ssa on ollut suurta. Jauhin 3 on 

sen sijaan vakiintunut aiemmasta 80 kWh:sta/t nykyiseen 42 kWh:iin/t. Tällä 

muutoksella jauhatuksen kokonais-EOK on saatu pudotettua aiemmasta 130-160 

kWh:sta/t noin 120 kWh:n/t tuntumaan. Rahassa mitattuna tämä tarkoittaa sähkön 

hinnalla 5 snt/kWh  noin 12000-48000 euron vuosittaista säästöä sähköenergiassa.   

 

10.3 Havusellun jauhatuksen energiatehokkuuden kehittäminen 

PK4:llä 

 

Jauhatuskoeajojen yhteydessä otettiin paperikone 4:n havusellun jauhatuksesta 

vertailunäytteet erilaisilla jauhimien yhdistelmillä. PK 4:n jauhatus eroaa PK 3:n 

jauhatuksesta jonkin verran, mm. havujauhimia on käytössä ollut kolme. Jauhatus 

perustuu Ollankedon (2013) diplomityön tuloksiin, joiden mukaan jauhatus 

kannattaa suorittaa skaalattuna ja kuormittaa ensimmäistä jauhinta enemmän kuin 

seuraavaa ja niin edelleen (mts. 87-90). Tämä ajatus oli lähtökohtana myös tässä 

diplomityössä. On kuitenkin otettava huomioon että havusellun jauhimien järjestys 

on PK3:lla erilainen kuin PK4:llä. PK 3:lla  jauhinta 5, joka vastaa malliltaan PK4:n 

jauhinta 8, on suositeltavaa kuormittaa enemmän vaikka se onkin jälkimmäisenä. 

Lisäksi PK 4:llä havaittiin kyettävän edellä mainitun jauhin 8:n ansiosta samaan 

jauhatustulokseen kahdella jauhimella, mikä tuottaa säästöä pienemmän 

energiankulutuksen kautta. Taulukossa 7 on esitetty erilaisten jauhatustapojen 

vaikutus massan lujuusominaisuuksiin. 

Koeajon aikana, ajettaessa kolmella jauhimella kuidut saivat osakseen 134 kWh/t 

jauhatuksen. Jauhinten yhteenlaskettu teho oli tällöin 450 kW. Kun mäntyjauhin 

10:n kuormitus jaettiin jauhin 8:lle ja mäntyjauhin 9:lle, kohdistui massaan 137 

kWh/t jauhatus, mikä on kutakuinkin saman suuruinen kuin kolmella jauhimella 

jauhettaessa. Veto- ja repäisyindeksistä näkee, että jauhatus kahdella jauhimella on 

aavistuksen hellempi. 
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Taulukko 7 PK4 mäntysellun jauhatus. Veto- ja repäisyindeksit indeksoitu 3 
jauhimen mukaan. 

  2 jauhinta 3 jauhinta   

Vetoindeksi 94,05 100,00  

Repäisyindeksi 103,79 100,00  

Freeness 596 618 ml 

EOK 137 134 kWh/t 

Jauhinten teho 408 450 kW 

 

Jauhimien tehossa oli selkeä 42 kW:n pudotus, minkä voi teoreettisesti laskea 

koeajon aikana vallinneiden olosuhteiden mukaan tuovan noin 18000 euron 

vuosittaisen kustannussäästön. 

 

10.4 Johtopäätökset 

 

Koeajot suoritettiin muutamassa erässä ja ne käsittivät sekä havu- että 

lehtipuusellun ja BCTMP:n jauhatuksen. Kokeissa tutkittiin eri jauhimien 

vaikutusta kuituihin sekä jauhatuksen määrän vaikutusta valmistettavan paperin 

lujuusominaisuuksiin. 

Jauhatuskokeiden perusteella paperikone 3 -tuotantolinjalla mäntymassan jauhatus 

kannattaa suorittaa kuormittamalla 5-jauhinta enemmän kuin edeltävää 3-jauhinta. 

Tällä toimenpiteellä saadaan aikaiseksi paras lujuusominaisuuksien ja jauhamiseen 

käytetyn energian suhde. Nykyinen jauhatuksen määrä, noin 140 kWh/t, on riittävä 

lujuusominaisuuksille. Jos tarvetta on saavuttaa hieman lisää vetolujuutta, voi 

jauhatusta vielä kiristää. 

Jauhatuksen tarkastelussa löytyi keinoja energian kulutuksen vähentämiseksi. 

Mäntysellun jauhamiseen riittää pääsääntöisesti kaksi jauhinta, jolloin PK3:lla 

mäntyjauhin 4 ja PK4:llä mäntyjauhin 10 voidaan jättää varalle ja ottaa käyttöön 

lisää jauhatuskapasiteettia tarvittaessa tai korvaamaan huoltotyön tai muun 

sellaisen ajaksi jauhinta 3 PK3:lla tai jauhinta 9 PK4:llä.  
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Koivumassan jauhatuksessa PK3:lla havaittiin sekä 1- että 2-jauhimen tehon jäävän 

alhaiseksi. 1-jauhimella ei päästy 45 kWh/t EOK:ta korkeammaksi, 2-jauhimella 55 

kWh/t oli maksimi. Massavirtauksella voi toki olla vaikutusta, kuten myös 

terägeometrialla. Mitä voimme päätellä tästä? 1-jauhimen moottorin nimellisteho 

on suurempi kuin saavutettu tulos, joten on mahdollista, että moottorin antamaa 

tehoa on rajoitettu. Jauhin 2:n tapauksessa kuorman nostaminen yli 55 kWh/t olisi 

todennäköisesti avannut jauhimen. Pidemmän ajan suunnitelmissa on ollut 1-

jauhimen tehon nosto tasolle, jolla jauhatus kyettäisiin suorittamaan yhdellä 

jauhimella.  

Jauhinten säädöllä havaittiin olevan merkitystä lujuusominaisuuksiin. Kun 

koivujauhimia kuormitettiin tasaisesti, yhtä suurilla EOK-arvoilla, saatiin 

testiarkeille paras repäisy- ja vetoindeksi. Lisäksi soveltuvimmaksi jauhatuksen 

määräksi näyttää toteutuvan 80 kWh/t. Jauhatusta on vielä mahdollisuus kiristää, 

mikäli tarvitaan lisää vetolujuutta.  
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11 Raaka-ainejakauman optimointi 

 

11.1 BCTMP:n määrän vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin 

 

Kemihierteen vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin selvitettiin lisäämällä 

koivusellun joukkoon BCTMP:tä erilaisilla määrillä. BCTMP:n osuuden noustessa 

paperin vetolujuuden oletetaan heikkenevän, joten sopivan annostelumäärän 

selvittäminen on merkityksellistä.  

Ensimmäisen koeajon (taulukko 4) toisessa osassa selvitettiin BCTMP:n määrän 

vaikutusta massan lujuusominaisuuksiin. Koe suoritettiin kuormittamalla 

koivujauhimia vakiotehoilla aiemmin suoritettujen koivusellun jauhatuskokeiden 

tuloksien perusteella. Koivusellun virtaukseen annosteltiin BCTMP:tä eri 

pitoisuuksilla ja sekoittuneista massoista otettiin näytteet jauhimien jälkeen. Näistä 

massanäytteistä tehtiin laboratoriossa arkit, joista mitattiin repäisy- ja vetolujuus, 

arkin neliömassa, kuidunpituus ja massan freeness. 

Taulukossa 8 on koeajon toisen osan tulokset. Jauhatus on pidetty vakiona, vastaten 

ensimmäisen osan koepistettä 8 (1-jauhin 41 kWh/t ja 2-jauhin 36 kWh/t), joka 

vastaa aiemmin käytettyä, keskimääräistä jauhatuksen tasoa. Tason valinnalla ei 

sinänsä ollut merkitystä, sillä tarkoitus oli selvittää kemihierteen määrän vaikutus 

koivumassan lujuuteen. Myöhemmin kaikkien tulosten valmistuttua voidaan 

jauhatusta tarkentaa vastaamaan saatuja arvoja. 

 

Taulukko 8 Ensimmäinen koeajo, BCTMP:n vaikutus. Luvut indeksoitu 
koepisteen 1 mukaan. 

Koepiste 
Jauhin 1 

kWh/t 

Jauhin 2 

kWh/t 
Vetoindeksi  Repäisyindeksi  

 

Freeness 

 

 

Selite 

1 42 36 100 100 100 BCTMP 10 % 

2 42 36 97,3 93,6 100,6 BCTMP 15 % 

3 42 36 90,5 101,9 93,1 BCTMP 25 % 
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Aiemmin suoritettujen jauhatuskokeiden tuloksiin verrattaessa vaikuttaa BCTMP:n 

lisääminen omalla tavallaan, mikä tuli todetuksi arkkitesteissä. Vetolujuus laski 

BCTMP:n määrän noustessa, joten sopivan määrän löytyminen on olennaisen 

merkityksellistä. 

Koska ensimmäisen jauhatuskokeen tulokset olivat epäluotettavia, uusittiin koe 

myös BCTMP:n osalta. Kun BCTMP:tä sisältävistä massoista otettiin näytteet 

laboratoriomittauksia varten, toistuivat ensimmäisessä koeajossa saadut tulokset 

vetoindeksin osalta (taulukko 9). Repäisyindeksissä sen sijaan näkyy noin viiden 

prosentin heikkeneminen nostettaessa BCTMP:n osuus viidestä prosentista 20 

prosenttiin, kun ensimmäisessä koeajossa repäisyindeksissä oli hienoinen nousu. 

Toisaalta ensimmäisessä koeajossa pitoisuudet eivät olleet täysin samat, joten 

tulokset on mahdollista kyseenalaistaa. Freenekseen BCTMP:n lisäyksellä ei sen 

sijaan ollut vaikutusta, vaikka sillä on luonnostaan alhaisempi freeness kuin 

koivusellulla. 

 

Taulukko 9 Koeajo 2, BCTMP:n  vaikutus lujuusominaisuuksiin. Luvut 
indeksoitu koepisteen 1 mukaan. 

Koepiste 
Jauhin 1 

kWh/t 

Jauhin 2 

kWh/t 
Vetoindeksi  Repäisyindeksi  Freeness  Selite 

1 40 40 100 100 100 BCTMP 5 % 

2 40 40 95,6 100,6 100 BCTMP 10 % 

3 40 40 86,4 97,4 98,8 BCTMP 15 % 

4 40 40 88,5 94,3 100,9 BCTMP 20 % 

 

 

Hu et al. (2006) olettavat BCTMP:n muodostavan sellun kanssa enemmän sidoksia 

ja antavan paperille siten korkeamman vetolujuuden, kun taas omissa koeajoissani 

vetolujuus laski. Repäisy sen sijaan pysyi melko tasaisena, vaikka koeajojen välillä 

olikin hajontaa mikä oli kuitenkin linjassa Hun et al. kokeiden kanssa. Sen sijaan 

uusintakoeajossa tulos oli päinvastainen, sekä veto- että repäisyindeksissä tapahtui 

heikkenemistä. Toisaalta Hu et al. käyttivät kokeissaan mukana myös 

pitkäkuitusellua, mitä omassa kokeessani ei tässä vaiheessa vielä ollut. 
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Eri määrän BCTMP:tä sisältävistä massoista tehdyillä arkeilla suoritettiin 

seurantatutkimus kellastumisesta. Elrepho-värimittarilla arkeista mitattiin arvot, 

jonka jälkeen arkit laitettiin ikkunan väliin altistumaan auringon uv-säteilylle. 

Kolmen-neljän päivän välein suoritettiin uusintamittaus jonka jälkeen arkit 

palautettiin ikkunan väliin. Auringon uv-säteilyn johdosta BCTMP:n mukana 

paperiin tullut ligniini alkoi kellastua. Testi ei vastaa standardin ISO 5630-7 

mukaista paperin vanhentamista, mutta se antaa hyvän kuvan kellastumisesta uv-

säteilyn vaikutuksesta ja sen avulla voidaan arvioida kellastumista lopputuotteessa. 

Tuloksissa näkyy myös sään vaihtelu: pilvisempinä päivinä, jolloin satoi myös 

lunta, muutokset olivat vähäisempiä kuin aurinkoisina jaksoina. Pidempiaikainen 

trendi käy kuitenkin selväksi. 

Ensimmäisen viikon jälkeen näytteissä oli jo silmin havaittavissa kellastumista. 

Arkit, joissa oli suurempi BCTMP-pitoisuus, kellastuivat nopeammin, mikä oli 

odotettavissa johtuen suuremmasta ligniinipitoisuudesta. Myös muut ominaisuudet, 

opasiteettia lukuun ottamatta, kehittyivät voimakkaammin suuren BCTMP-

pitoisuuden arkeissa. 

Jos tulosta vertaa pelkästä koivusellusta valmistettuihin arkkeihin (kuva 15), on 

selvää että BCTMP:n myötä menetetään haluttuja sävyominaisuuksia, mikä 

korostuu entisestään ajan myötä tapahtuvan kellastumisen takia. Pelkkää 

koivusellua sisältäneissä arkeissa ei muutosta ajan kuluessa juuri tapahtunut. Tämä 

toki oli odotettavissa puuttuvan ligniinin takia. 
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Kuva 15 Vasemmalla BCTMP:tä sisältävät arkit, oikealla kahden valmistajan 
koivuselluarkkeja. BCTMP:n osuus arkeissa: 5 % arkki nro 6, 10 % arkki 7, 
15 % arkki 8 ja 20 % arkki 9. 

 

Noin kolmen viikon jälkeen arkkien vaaleus- ja valkoisuusarvot alkoivat tasaantua. 

a*- ja b*-sävyissä muutos jatkui tämän jälkeen, korkeamman BCTMP-pitoisuuden 

arkeissa enemmän. Pelkkää koivusellua sisältävät arkit, jotka on valmistettu 

Kaukaan ja Kymin selluista, eivät juurikaan muuttuneet. Mielenkiintoinen 

yksityiskohta on a*-sävy, joka selluarkeissa lähestyi nollaa, mutta BCTMP-arkeissa 

laski. Käytännössä tämä tarkoittaa selluarkkien muuttuneen hivenen punaiseen päin 

ja BCTMP-arkkien menneen vihertävään päin. 

15 ja 20 prosenttia BCTMP:tä sisältävät arkit eivät optisilta ominaisuuksiltaan enää 

eronneet toisistaan. Ero muihin arkkeihin on sen sijaan silmin nähtävissä ja 

mittaustuloksista saa tähän vielä vahvistuksen: CIE, L*, a*, b* ja R -arvot ovat 5 ja 

10 prosenttia sisältäviin arkkeihin nähden huomattavasti heikommat. 

Muutosnopeus on suurilla BCTMP-pitoisuuksilla korkeampi.  

Paperin kellastuminen on ongelma papereissa, jotka vaativat pitkää säilymistä, eli 

arkistointia. Sellusta valmistetut paperit, esimerkiksi toimistokäytössä oleva 

kopiopaperi on hyvä esimerkki arkistoitavasta paperista. Tulosteen tai 
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painotuotteen on mahdollisesti säilyttävä lukukelpoisena vuosikymmenienkin 

jälkeen. Standardi ISO 9706 kuvaa paperin arkistointikelpoisuutta. 

 

11.2 Havusellun määrän vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin 

 

Aiemmin suoritettujen havusellun ja koivusellun koeajoista saatuja massoja 

sekoitettiin laboratoriossa erilaisissa suhteissa. Koivusellun seassa oli 22 %:ia 

BCTMP:tä, johon nyt lisättiin mäntysellua 5 %-yksikön välein. Taulukossa 10 on 

koeajon tulokset, joista näkee mäntysellun repäisylujuutta antavan ominaisuuden. 

Vetoindeksiin männyllä ei ollut merkittävää vaikutusta. Toki raaka-aineina käytetyt 

(koepiste 1 ja 2) massat ovat vetoindeksillä mitattuna melkoisen lähellä toisiaan. 

Ihmetystä sen sijaan aiheuttaa koepisteiden 3-7 vetolujuus, jotka jäävät raaka-

aineiden vetolujuuden alapuolelle. Koska arkit on valmistettu pelkästään 

kuitumassasta, näyttää siltä, etteivät koivu- ja mäntykuidut sitoudu toisiinsa 

kunnolla, ainakaan vallinneissa laboratorion olosuhteissa. 

 

Taulukko 10 Mäntysellun vaikutus lujuusominaisuuksiin. Luvut indeksoitu 
koepisteiden 1-2 osalta koepisteen 1 mukaan ja koepisteiden 3-7 osalta 
koepisteen 3 mukaan. 

Koepiste 
Jauhin 3/1 

kWh/t 

Jauhin 5/2 

kWh/t 
Vetoindeksi  Repäisyindeksi  Freeness  Selite 

1 51 80 100 100 100 Mänty 130 kWh/t 

2 38 31 94,7 45,2 81,1 Koivu/ 22 % BCTMP 

3 - - 100 100 - Mäntyä 5 % 

4 - - 97,2 114,6 - Mäntyä 10 % 

5 - - 98,6 115,5 - Mäntyä 15 % 

6 - - 98,3 125,3 - Mäntyä 20 % 

7 - - 94,7 138,9 - Mäntyä 25 % 

 

Standardin mukaisella arkkimuotilla valmistetut arkit eivät anna vertailukelpoista 

tulosta paperikoneella ajetulle paperille, mutta niistä kuitenkin nähdään millä 

tavalla erilaiset massat käyttäytyvät. Niiden voi olettaa käyttäytyvän 

samankaltaisesti myös koneella, joten ne toimivat hyvin suuntaa-antavina. 
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Lopulliset mittaukset suoritetaan kuitenkin paperikoneella valmistetusta paperista, 

jolloin mittauksiin saadaan mukaan sekä kone- että poikkisuuntaiset lujuudet. 

Mukana on tällöin myös päällystyksen ja kalanteroinnin vaikutukset, mutta 

päällystemäärän ja kalanterin nippikuorman ja lämpötilan pysyessä kutakuinkin 

vakiona voidaan  ne jättää huomiotta. 

 

11.3 Lujuusominaisuuksien vertailu SoftaCellin ja laboratoriotestien 

sekä paperikonepaperin välillä 

 

Mikäli SoftaCell-simulaattorin antamat tulokset vastaavat laboratoriotesteillä 

saatavia arvoja sekä paperikonepaperista mitattavia arvoja, voidaan sitä käyttää 

massasuhteiden optimoinnin suunnittelussa. Laboratoriossa on muiden koeajojen 

yhteydessä valmistettu arkkeja, joiden massasuhteet ovat tiedossa. SoftaCelliin 

määritettiin samoille massoille todellisuutta vastanneet jauhatuksen määrät ja 

massasuhteet, ja saatuja tuloksia verrattiin aiempiin tuloksiin. 

Vertailtaessa aiempien koeajojen laboratorioarkeista suoritettuja mittauksia 

SoftaCellin antamiin lujuusarvoihin vastaavilla massasuhteilla tai jauhatuksilla, oli 

tuloksissa havaittavissa huomattavia eroja. Vetoindeksi oli laboratorioarkeissa 

säännönmukaisesti noin 27-35 prosenttia SoftaCellin antamia arvoja alhaisempi ja 

laski lisäksi havun osuuden lisääntyessä. SoftaCellissä vetoindeksi kasvoi 

vastaavissa mittapisteissä. Repäisyindeksi sen sijaan oli laboratorioarkeissa 

simuloitua korkeampi ja ero kasvoi havun osuuden kasvaessa (taulukko 11). Onkin 

muistettava, ettei laboratorioarkeissa ole saavutettu paperikoneella valmistetun 

paperin mukaista kuitujen orientaatiota, sekä se että SoftaCell antaa massan 

lujuuden niin ikään ilman kuituorientaation vaikutusta. SoftaCellin ja Paperlab-

mittausten perusteella näyttää vahvasti, että laboratoriossa erilaisia kuituja ei saada 

sitoutumaan toisiinsa kunnolla. 
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Taulukko 11 Laboratoriomittausten ja SoftaCellin vertailua. Luvut indeksoitu 
5 prosentin havupitoisuuden laboratoriomittausten mukaan. 

  Laboratorio   SoftaCell   

Havu, % Vetoindeksi Repäisyindeksi Vetoindeksi Repäisyindeksi 

5 100,00 100,00 127,47 91,89 

10 97,17 114,56 127,64 95,47 

15 98,63 115,51 128,33 100,24 

20 98,26 125,30 129,19 105,01 

25 94,73 138,90 129,88 109,79 

 

Paperikonepaperista Paperlab-mittalaitteella saadun konesuuntaisen vetolujuuden 

mukaan laskettu indeksi sen sijaan oli SoftaCellin simulointimalliin nähden 18 

prosenttia suurempi. Jos konesuuntaisen ja poikkisuuntaisen vetolujuuden 

keskiarvon mukaan laskee vetoindeksin, jää paperikonepaperi noin 16 prosenttia 

simulointimallia alhaisemmaksi. Repäisyindeksissä oli havaittavissa samanlaista 

kehitystä. SoftaCell antaa konepaperiin nähden 10-22 prosenttia  suuremman arvon. 

Kone- ja poikkisuuntaisen repäisyindeksin keskiarvo jää siten noin 19 prosenttia 

simuloitua alhaisemmaksi (taulukko 12). SoftaCell antaa vain yhden arvon, joten 

kone- ja poikkisuuntaisia indeksejä ei ole merkitty. 

 

Taulukko 12 Paperikonepaperin ja SoftaCellin vertailua. 

  Paperikone SoftaCell   

  Vetoindeksi Repäisyindeksi Vetoindeksi Repäisyindeksi 

Konesuunta 87,34 6,54  -   - 

Poikkisuunta 39,07 7,57  -   - 

Keskiarvo 63,2 7,06 73,4 8,4 

 

Paperikonepaperin veto- ja repäisyindeksien keskiarvot ja SoftaCellin simulointi 

vastasivat toisiaan melko hyvin verrattuna laboratorioarkkien antamiin tuloksiin. 

Tämän vuoksi päätettiin suorittaa vielä yksi mittaussarja laboratoriossa paperista, 

joka on valmistettu paperikoneella, jotta voidaan lopullisesti selvittää eri mittausten 

keskinäinen vastaavuus. 
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11.4 Hylkymassan lujuus, käsittely ja vaikutus paperin 

lujuusominaisuuksiin PK3:lla 

 

Koska aiemmin on havaittu paperikonepaperin ja SoftaCellin tulosten vastaavan 

melko hyvin toisiaan, päätettiin testata vielä tulosten yhdenmukaisuus 

toimittamalla käyttölaboratorioon paperia, joka hajotettiin massaksi. Tästä 

massasta valmistettiin näytearkit lujuusmittauksia varten. Näiden lujuuksien voi 

olettaa vastaavan SoftaCellin antamia tuloksia, sillä nyt paperista on häivytetty 

kuitujen suuntautumisen aiheuttama vaikutus lujuusominaisuuksissa. Tätä varten 

tarran pintapaperina ja pakkauspaperina toimivasta lajista toimitettiin 

käyttölaboratorioon nippu paperia, joka käsiteltiin edellä mainitulla tavalla.  

Yllättäen vetoindeksi jäi alle puoleen SoftaCellin ennustamasta. Laboratoriossa 

kuidut eivät siten ole kyenneet muodostamaan sidoksia kunnolla. Toki 

laboratorioon toimitettu paperi oli päällystettyä, mikä toi massaan lisää 

hienoainetta. Vaikka SoftaCellissä täyteaineen määrä nostettiin 40 %:iin, ei 

simulaatiossa saatu yhtä heikkoa vetolujuutta. Repäisyindeksi sen sijaan on melko 

lähellä konepaperista Paperlabilla mitattuja kone- ja poikkisuuntaisia 

repäisyindeksejä. SoftaCellillä päästiin 35 % korkeampaan tulokseen. Aiemmin 

suoritetuissa jauhatuskokeissa käytetyistä massoista on laboratoriossa saatu 

tuotettua huomattavasti lujempaa paperia, joten on mahdollista, että paperin 

hajotuksen jälkeinen kuitujen vettyminen ei ole ollut riittävää tai päällysteen 

partikkelit estävät kuitujen tehokkaan sitoutumisen. 

Koe uusittiin seuraavalla viikolla käyttäen tällä kertaa tarran taustapaperina 

toimivaa kraftia. Taustapapereissa käytetään vähemmän päällystettä kuin 

pintapaperissa, joten hienoaineen määrä jää siten pienemmäksi paperin hajotuksen 

jälkeen. Eräästä toisesta lajista toimitettiin käyttölaboratorioon käsiteltäväksi 

samalla tavalla kuin aiemmin, mutta tällä kertaa kuitujen annettiin vettyä 

pidempään, jotta vetysidosten muodostuminen tehostuisi.  Paperin 

valmistusprosessissa hajotetun (pulpperoidun) hylkypaperin kuidut ovat vedessä 

useita tunteja, ennen kuin ne ovat jälleen paperikoneella.  
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Uusinnassa arkkien vetoindeksi jäi edelleen hyvin alhaiseksi verrattuna 

simulointiin, edelliseen kokeeseen verrattuna lujuus kuitenkin oli nyt korkeampi. 

Nyt herää kysymys, onko hylyn vaikutus paperin lujuusarvoihin yhtä merkittävä 

kuin testiarkit antavat ymmärtää. Jos näin on, hylkymassan annostelun 

vähentäminen antaa mahdollisuuden nostaa paperin lujuusarvoja ja siten havusellun 

vähentäminen tai täyteaineen lisääminen olisi mahdollista. Prosessissa hylky 

kuitenkin ajetaan kuiduttimien lävitse ennen käyttöä, joten sen lujuus on 

todennäköisesti laboratorioarkkien lujuutta korkeampi. 

Somwang et al. (2002) totesivat kuitujen sarveistumisen haittaavan niiden 

sitoutumista uudelleen käytettäessä. Tulos on saman suuruinen kuin omassa 

kokeessani, eikä kuituja ilmeisesti ole mahdollista enää palauttaa täysin 

tuoremassaa vastaavaan olotilaan. 

Asiaa tutkittiin lisää toimittamalla laboratorioon näytteet päällystämättömän hylyn 

säiliöstä, kuiduttamattomasta ja kuidutetusta päällystetystä hylystä sekä hylyn 

suhteutussäiliöstä. Arkkitestien perusteella näyttää päällystetty hylkymassa 

menettävän lujuuttaan kuidutuksessa, mikä osaltaan voi olla syynä heikompiin 

vetolujuuksiin PK3:lla verrattuna paperikone 4:ään. Mikäli kuidutin jätetään pois 

käytöstä, saadaan energiankulutuksessa säästettyä noin 43000 euroa vuodessa. 

Lisäksi lujuusominaisuuksien paraneminen voi edelleen auttaa havusellun osuuden 

vähentämisessä. Taulukossa 13 on esitetty eri hylkyjakeiden lujuudet ja muita 

ominaisuuksia. Hylyn suhteutussäiliössä päällystämätön hylky ja kuidutettu 

päällystetty hylky sekoitetaan halutussa suhteessa. Näytteenoton aikana 

päällystettyä hylkyä oli 60 % lopun ollessa päällystämätöntä.  
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Taulukko 13 Hylkymassojen ominaisuudet. Luvut indeksoitu 
päällystämättömän hylyn suhteen. 

  

Päällystä-

mätön 

Päällystetty  

ennen kuidutusta 

Päällystetty kuidut. 

jälkeen 

Hylyn 

suhteutussäiliö   

Repäisylujuus 100,00 103,65 77,56 88,92 mN 

Vetolujuus 100,00 77,93 67,92 81,01 kN/m 

Venymä 100,00 79,78 85,18 89,22 % 

Murtotyö 100,00 62,34 57,25 71,04 J/m2 

Jäykkyys 100,00 86,88 69,88 81,57 kN/m 

Neliöpaino 100,00 93,67 100,16 100,32 g/m2 

Vetoindeksi 100,00 83,20 67,81 80,76 Nm/g 

Repäisyindeksi 100,00 110,64 77,48 88,65 mNm2/g 

 

Laboratoriotestien perusteella paperikoneella suoritettiin vielä yksi koeajo, jossa 

hylkykuidutin ohitettiin. Muutoin mitään muutoksia esimerkiksi massasuhteisiin tai 

jauhatukseen ei tehty. Paperikoneella valmistetusta paperista otettiin normaalisti 

näytteet, joiden perusteella nähdään kuiduttimen vaikutus paperin 

lujuusominaisuuksiin. Ajossa olleella lajilla havaittiin, ettei kuidutuksen 

poisjättämisellä ollut merkittävää vaikutusta paperin lujuusarvoihin negatiiviseen 

tai positiiviseen suuntaan (kuva 16). Poikkisuuntaisessa repäisyindeksissä voi 

nähdä aavistuksen nousua, mutta muutoin vaihtelu on merkityksetöntä.  Myöskään 

Cognex-vianilmaisin ei tunnistanut paperissa enempää vikoja kuin kuidutinta 

käytettäessä, ennen ja jälkeen kuiduttimen ohituksen oli havaittavissa kutakuinkin 

sama määrä mustia likatäpliä. Kuiduttimen ohituksen jälkeen paperikoneella oli 

joitakin ratakatkoja, jotka johtuivat rei’istä, mutta syitä tarkemmin tutkittaessa ne 

johtuivat edellä mainituista mustista täplistä, jotka repesivät aiheuttaen katkon, joka 

näkyy kuvassa 16 puuttuvina mittapisteinä.  
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Kuva 16 Veto- ja repäisyindeksi kuidutuskoeajossa. Viiva 1: kokeen 
ensimmäinen konerulla, viiva 2: muutokset jauhatuksessa. 

 

Notkahdus vetolujuudessa johti koivusellun jauhatuksen kiristämiseen 4 kWh:lla/t 

sekä suihkusuhteen muutokseen, mikä ilmeisimmin on auttanut konesuuntaisen 

vetolujuuden parantamisessa.  

Rahallisessa mielessä muutos on kuitenkin mielekäs, sillä vaikka EOK-arvon 

nostaminen neljällä kWh:lla/t aiheuttaa noin 12000 euron vuosittaisen 

lisäkustannuksen, tuo kuiduttimen poisjättö edellä mainitun 43000 euron säästön 

sähköenergiassa. Kokonaissäästöksi muodostuu siten noin 31000 euroa vuodessa, 

eli 0,22 euroa tuotettua paperitonnia kohti. 
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11.5 Eri havusellujen lujuusominaisuuksien vertailu 

 

Koska havuselluista on saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia 

variaatioita, suoritettiin myös eri havusellujen vertailua. Nykyisin käytetty sellu ei 

välttämättä ole paras mahdollinen, joten uusien ja hinnaltaan mahdollisesti 

erilaisten sellujen vertailu voi antaa mielenkiintoisia tuloksia. Hinta-laatu –

suhteella on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä kalliimmallakin massalla, 

mikäli sen määrää voidaan vähentää verrattuna aiemmin käytössä olevaan selluun.  

Kokeiltavat sellut olivat Sellu B ja Sellu C -havusellut. Näitä vertailtiin normaalisti 

käytettyyn Sellu A -havuselluun erilaisilla jauhatusmäärillä. Jauhatuskokeet 

suoritettiin molemmilla konelinjoilla ja arkkitestien perusteella tarkoitus oli löytää 

hinta-laatu -suhteeltaan paras havusellu. Tätä sellua oli tarkoitus tutkia lisää 

pitempikestoisessa tehdaskoeajossa.  

Kuvassa 17 nähdään jauhatuskokeiden tulokset lujuusominaisuuksien mukaan 

järjestettyinä. Kuvasta havaitaan, että Sellu B:llä saavutetaan paperikone 4:llä 

korkea repäisylujuus vetolujuuden jäädessä kuitenkin alhaiseksi. Vetolujuudessa 

Sellu B häviää Sellu A:lle, mutta jauhatusenergiassa saavutetut säästöt ovat Sellu 

B:n tapauksessa huomattavat. Havusellulla haetaan ensisijaisesti repäisylujuutta, 

joten vetolujuudessa voidaan hyväksyä alhaisempi arvo. 

Paperikone 3:lla sen sijaan ei saatu läheskään yhtä korkeita repäisylujuuksia kuin 

Sellu A:lla. Vaikka kirjallisuuden pohjalta tiedettiin Sellu B:n jauhautuvan noin 10-

20 % Sellu A:ta herkemmin (Metsä Fibre 2013) ja jauhatusta vähennettiin 28 kWh/t 

(21 %), on mahdollista että sellua on silti jauhettu liikaa. Tähän viittaavat mm. 

vetoindeksi, joka oli PK3:lla noin 6 Nm/g enemmän kuin PK4:llä, repäisyindeksi 

jäi kaikissa jauhatusvariaatioissa PK4:llä hieman korkeammaksi kuin PK3:lla sekä 

freeness, joka on huomattavasti alhaisempi PK3:lla PK4:än verrattuna. 

Mahdollisessa pidemmässä koeajossa on mahdollista kokeilla jauhatuksessa 

suurempia muutoksia. 
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Kuva 17 Eri sellujen jauhatuskokeet. 

 

Sellu C toimi molemmilla paperikoneilla kutakuinkin Sellu A:n tavoin. 

Jauhatuksessa samoilla arvoilla päästiin tasoihin Sellu A:n ja Sellu C:n välillä. 

Ratkaisevaksi tekijäksi jää siis hinta, joka vaihteli sellujen välillä. Sekä Sellu B:llä 

että Sellu C:llä saavutettiin Sellu A:ta pidemmät kuidunpituudet. Lisäksi 

paperikone 4:n jauhatuksessa tuli jälleen todistetuksi, että mäntyjauhin 2 kannattaa 

jättää pois. Jauhimella on todettu olevan kuituja katkova vaikutus ja lisäksi turhana 

se kuluttaa energiaa. Sellu B saatiin jauhettua samaan repäisylujuuteen Sellu A:n 

kanssa 44 kWh/t (36 %) pienemmällä energian ominaiskulutuksella.  

Energian hinnan ollessa noin 5 senttiä kilowattitunnilta, voi 120 000-140 000 tonnin 

vuosituotannolla säästön laskea olevan noin 55 000-62 000 euron luokkaa männyn 

jauhatuksen osalta paperikonetta kohti. Koska eri toimittajien sellujen hinnoissa on 

eroavaisuuksia, saavutetaan lisäksi vuotuinen kustannussäästö, joka yltää satoihin 

tuhansiin euroihin. Jos mäntysellutonni maksaa nyt noin 700 euroa, kahden 

prosentin hinnan alentumisella saadaan molemmat konelinjat yhteenlaskettuna noin 

600 000 euron vuosittainen säästö.  
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Koska Sellu B:tä käytettäessä paperi kuivui helpommin, pystyttiin paperikone 4:n 

viirannopeutta nostamaan 30 m/min:ssa. Paperikoneen nopeuden noston vaikutus 

tulee hyvin esiin seuraavassa esimerkissä. Teoreettisesti voi laskea keskimääräisillä 

80 g/m2 neliömassalla, 5,33 metrin leveydellä ja 300 päivän vuosittaisella 

tuotantoajalla saatavan noin 5700 tonnin tuotannonlisäys vuodessa pelkästään 

mäntyselluvalinnalla. Esimerkiksi 800 euron tonnihinnalla tämä tuotannonlisäys 

tarkoittaa noin 4,5 miljoonan euron lisäystä liikevaihtoon ja edelleen 9 prosentin 

käyttökatteella 410 000 euron lisäystä tulokseen. On kuitenkin huomioitava, ettei 

kaikilla lajeilla todennäköisesti päästä rakenteellisten syiden vuoksi oletettuun 

tuotannonlisäykseen. Osalla lajeista tuotantoa rajoittaa kuivatuskapasiteetti, eli 

paperikoneen maksiminopeudella ei kyetä ajamaan, koska paperi ei kuivu 

riittävästi. Toiset lajit taas kuivuvat riittävästi, mutta paperikoneen nopeutta ei ole 

mahdollista nostaa rakenteellisista syistä johtuen. Lisäksi käytetyt luvut ovat 

keskimääräisiä, jolloin lajeilla joilla nopeuden nosto on mahdollista, myyntihinta 

voi olla eri.  

Sellu B:llä suoritettiin pitempikestoinen koeajo molemmilla konelinjoilla. 

Jauhatusta kevennettiin aiempien kokemusten perusteella 15 kWh/t, mikä näytti 

lujuusominaisuuksien puolesta riittävän. Aiemmin havaittu mahdollisuus nopeuden 

nostoon PK4:llä näkyi tälläkin kertaa hyvin. PK3:n puolella sen sijaan koeajo ei 

ollut onnistunut. Tämän oletettiin aluksi johtuvan sellun erilaisesta 

jauhautumisesta. On toki mahdollista, että optimaalista jauhatustasoa ei löytynyt, 

eli sellua jauhettiin joko liikaa tai liian vähän. 

Paperikone 3:n puolella koeajosta ei siten voi antaa varmuudella selkeää vastausta 

Sellu B:n sopivuudesta. Sellu C sen sijaan toimi Sellu A:ta vastaavalla tavalla, ja 

aavistuksen edullisempana sen käyttöä vastaisuudessa on hyvä harkita.  
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11.6 Plackett-Burman –suunnitelman mukaisen koeajon soveltuvuuden 

selvittäminen massasuhteiden optimointiin 

 

Paperikone 3:lla oli tarkoitus suorittaa laajempi monimuuttujakoeajo, jossa 

muutetaan mänty-koivu -suhdetta, BCTMP:n osuutta koivusellusta sekä 

täyteaineen määrää. Paperi päällystettäisiin normaalisti ja mittaukset suoritettaisiin 

jokaisesta konerullasta otettavasta poikkiratanäytteestä Paperlab-mittalaitteella. 

Paperlab on automaattinen laboratorio paperin laadun tarkastamiseen, joka mittaa 

samalla kertaa monia suureita, kuten repäisy- ja vetolujuuden, karheuden ja 

sileyden.  

Koesuunnitelmana on käytetty Plackett-Burman -suunnitelmaa. Ongelmaksi 

koesuunnitelmaa laadittaessa nousi, mitä mallia tulee käyttää, jotta saadaan 

riittävän tarkkoja tuloksia ja koepisteiden määrä pysyy järjellisenä. Muuttujat 

saavat vaihtoehtoisesti kaksi tai kolme arvoa: kahdella arvolla pienempi tai 

suurempi tilanne ja kolmella arvolla nykytilanne sekä tätä suurempi ja pienempi 

tilanne. Erikseen määritettiin vielä haluttu muutosprosentti, jolla nykyistä kulutusta 

muutettiin. Koska malliin on syötetty käytettävien raaka-aineiden hintatiedot, 

voitiin uusista kulutuksista laskea taulukko, jossa uusien kulutusten mukainen 

raaka-ainekustannus on esitetty. 

Raaka-aineiden kulutusta laskettaessa on huomioitava, että jonkin raaka-aineen on 

oltava niin sanotusti kelluva, eli sen määrä muuttuu satunnaisesti niin, että raaka-

aineiden kokonaiskulutus pysyy vakiona. Mallissa jokainen aine saa olla ”säätävänä 

massana”. Näistä taulukoista on muodostettu graafi, josta voi lukea millä raaka-

ainekombinaatiolla on mahdollista saavuttaa rahallisesti edullisin pohjapaperi. On 

kuitenkin huomattava, ettei tämä malli huomioi vaadittuja muita ominaisuuksia, 

vaan ne on selvitettävä koeajoilla. Edullisin kombinaatio voi olla teknisesti 

mahdoton ajaa paperikoneella johtuen alhaisiksi jäävistä lujuusominaisuuksista. 

Lisäksi erittäin alhaiset lähtöarvot, esimerkiksi BCTMP:n kohdalla, voivat pudota 

alle nollan muutostaulukossa, mikä vaikuttaa vääristävästi muiden raaka-aineiden 

määriin.  
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Taulukossa 13 on esitetty koesuunnitelma neljälle muuttujalle, jotka saavat kolmea 

eri arvoa. Muutosprosentin suuruutena on esimerkissä käytetty viittä. Taulukon 

muutosprosentteja käyttäen saadaan aikaiseksi neljä erilaista taulukkoa, joissa on 

esitetty paperin uusi ”koostumus” kunkin raaka-ainekomponentin toimiessa niin 

sanottuna säätävänä massana. Näistä taulukoista on laskettu raaka-

ainekomponenttien yhteenlasketut hinnat, jotka on sitten piirretty kuvaajaan (kuva 

18). 

 

Taulukko 14 Plackett-Burmanin mukainen koesuunnitelma viiden prosentin 
muutoksella. 

  

 

Kuvaajassa koesuunnitelman eri pisteet ovat saaneet erilaisen hinnan ja ne on 

esitetty eri massojen ollessa säätävänä massana. Vakio-suora edustaa nykyistä 

tilannetta satunnaisilla, suuntaa antavilla raaka-aineiden hinnoilla sekä 

massasuhteilla. Kuvasta nähdään, että esimerkiksi männyn ollessa säätävänä 

massana (oranssi viiva), alhaisin arvo saavutetaan pisteessä 3. Taulukosta 13 taas 

nähdään, että kyseisessä pisteessä sekä koivun, BCTMP:n että karbonaatin määrää 

on lisätty 5 prosentilla. Koska muiden raaka-aineiden määrää on lisätty, on männyn 

täytynyt tässä tapauksessa vähentyä, ja koska mäntysellu on arvokkainta, on 

kokonaishinta saatu alhaiseksi.  

Mänty Koivu BCTMP Karbonaatti

1 -5,00 % -5,00 % -5,00 % -5,00 %

2 -5,00 % 0 0 0

3 -5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 %

4 0 -5,00 % 0 5,00 %

5 0 0 5,00 % -5,00 %

6 0 5,00 % -5,00 % 0

7 5,00 % -5,00 % 5,00 % 0

8 5,00 % 0 -5,00 % 5,00 %

9 5,00 % 5,00 % 0 -5,00 %
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Kuva 18 Paperitonnin hinta eri raaka-ainepitoisuuksilla Plackett-Burman –
koesuunnitelman mukaan. 

 

Suunnitelman toteuttaminen paperikoneella edellyttää tarkkuutta. Muutokset 

koneen asetuksissa on kirjattava koneenhoitajan ja massaosaston hoitajan toimesta 

muistiin, jotta jatkossa on mahdollista pohtia raaka-ainesuhteiden muutosten 

aiheuttamien sekundääristen muutosten mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ja 

niiden kustannuksia. Sekundäärisillä muutoksilla tarkoitetaan tässä mahdollisia 

lisäyksiä tai vähennyksiä kemikaalien käytössä, höyryn kulutuksessa, 

ajonopeudessa ynnä muita koeajosta johtuvia muutoksia normaalista ajotavasta.  

Käytännössä suunnitelman mukainen koeajo ei ollut järkevää toteuttaa. 

Kuitumassojen suhdetta on saatu muutettua useilla prosenttiyksiköillä, mutta 

täyteaineen osuutta ei tässä mittakaavassa ole mahdollista muuttaa ajettavuuden 

kannalta. Normaalisti lajista riippuen täyteaineen määrä on pienimmillään viisi ja 

enimmillään 20 prosenttia. Täyteaineen nosto esimerkiksi 10:stä prosentista 15:een 

prosenttiin olisi voinut olla paperin lujuuksien ja ennen kaikkea ajettavuuden 

kannalta haasteellista, mutta kuitumassojen osalta muutos olisi ollut toteutettavissa, 

mahdollisesti jopa alimitoitettua. Tämän vuoksi päätettiin pitäytyä perinteisessä, 

vaikkakin hitaammassa menetelmässä, jossa jokainen muuttuja käsiteltiin erikseen. 
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11.7 Erään lajin lujuusominaisuuksien, jauhatuksen ja massasuhteiden 

vertailu molemmilla paperikoneilla 

 

Molemmilla paperikonelinjoilla ajetaan lajia, joka toimii pakkaus- ja tarran 

pintapaperina. Tämä laji soveltuu siten hyvin konelinjojen vertailuun. Mikäli 

paperikoneissa on eroja, voi paperi saada erilaiset lujuusominaisuudet, vaikka 

massasuhteet ja jauhatus olisivatkin yhteneväiset. Mikäli näin on, voi olla 

paikallaan määrittää konekohtaiset ohjeet massasuhteille ja jauhatukselle. 

Vetolujuudet ovat perinteisesti olleet huonommat paperikone 3:lla kuin paperikone 

4:llä vaikka massat ovat olleet samoja ja jauhatus kutakuinkin yhtä voimakasta. Syy 

tähän on epäselvä, sillä paperikone 3:lla olevan kenkäpuristimen pitäisi omalta 

osaltaan auttaa saavuttamaan paremmat lujuusominaisuudet kuin perinteisen, 

paperikone 4:llä olevan telapuristimen. Yksi syy saattaa olla massan eri tavalla 

suoritettu jauhatus, sillä jauhimet ovat konelinjoilla eri järjestyksessä, ne ovat 

malliltaan erilaiset sekä niissä on erilaiset terät. Kuten luvussa 5 todetaan, 

jauhatuksen suorittaminen eri muuttujilla vaikuttaa kuitujen muokkautuvuuteen ja 

siten niiden sitoutumiskykyyn. Lisäksi aiemmin luvussa 11.3 mainittu 

hylkykuiduttimen vaikutus massan ominaisuuksiin voi olla mahdollinen syy. 

Toinen mahdollinen lähde saattaa olla viiraosalla vallitsevat erilaiset säädöt, kuten 

suihku-viira –suhde tai suihkun iskukohta rintapöydällä. Myöskään täyttä 

varmuutta mittausjärjestelmän tarkkuudesta ei ole tiedossa. Mikäli annosteltavan 

massan sakeus ei olekaan ilmoitettu, voivat massasuhteet todellisuudessa erota 

ilmoitetuista. Varsinkin havusellun sakeudessa on ollut huomattavaa vaihtelua, 

mikä huomattiin havusellun jauhatuskokeiden yhteydessä. 

Viiden kuukauden ajan seurattiin erään lajin lujuusarvoja molemmilla koneilla. 

Massasuhteet ja jauhatus olivat kutakuinkin samat molemmilla koneilla, tuhka oli 

PK3:lla sen sijaan huomattavasti alhaisempi. 
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Taulukko 15 Erään lajin lujuusarvot molemmilla konelinjoilla. Luvut 
indeksoitu tavoitearvon mukaan. 

 Vetolujuus ks. Vetolujuus ps. Repäisylujuus ks. Repäisylujuus ps. 

Tavoite 100 100 100 100 

PK3 97,9 91,4 103,5 103,8 

PK4 112,9 104,3 104,4 103,7 

 

Taulukossa 15 on esitetty erään lajin lujuusominaisuuksien tavoitearvot sekä 

keskiarvot molemmilla konelinjoilla touko-syyskuun ajalta. Taulukosta nähdään, 

että repäisylujuudet on saavutettu molemmilla koneilla, mutta PK3:lla vetolujuus 

on jäänyt tavoitetta aavistuksen alhaisemmaksi. PK4:llä sen sijaan vetolujuus on 

saatu tavoitetta jonkin huomattavasti korkeammaksi.  

 

   

Kuva 19 PK3 kone- ja poikkisuuntainen vetolujuus. 

 

Kuvassa 19 esitetyn PK3:lla tuotetun paperin konesuuntaisen vetolujuuden voi 

nähdä nousevan mittausjakson loppua kohti. Poikkisuuntaisessa vetolujuudessa ei 

sen sijaan ole tapahtunut muutosta. Mikä nousun on aiheuttanut on merkityksellistä. 

Tiedonkeruun aikana havusellun osuutta on laskettu 20 prosenttia ja koivusellun 

jauhatus on noussut 14 prosenttia. BCTMP:n osuus ja tuhka ovat pysyneet 
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kutakuinkin vakiona. Tämä kehitys tukee aiemmin mainittua teoriaa ja on 

laboratoriomittausten mukaista. 

 

  

Kuva 20 PK4 kone- ja poikkisuuntainen vetolujuus. 

 

Kuvassa 20 esitetyt PK4:n konesuuntaiset vetolujuudet ovat systemaattisesti noin 

15 prosenttia PK3:n vastaavia arvoja korkeammalla. PK4:llä lujuudet ovat pysyneet 

melko tasaisina. Mittaussarjan alussa oleva pieni nousu konesuuntaisessa 

vetolujuudessa on normaalia vaihtelua, eikä pysyvää tason nousua aiempaan 

verrattaessa ole tapahtunut. Havusellun osuus on seuranta-aikana vaihdellut 

runsaasti ollen alimmillaan minimissä, jossa massan virtaus putkistossa on pienin 

mahdollinen, ennen kuin jauhimet avautuvat. Pääsääntöisesti havusellun osuus on 

kuitenkin ollut pari prosenttiyksikköä tämän tason yläpuolella. Toisaalta 

suuremmilla hylyn annostelun määrillä minimivirtaus voidaan saavuttaa myös 

suuremmilla havusellun osuuksilla. 
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11.8 Täyteaineen määrän optimointi PK3:lla 

 

Teorian mukaan täyteaineen määrän nosto heikentää paperin lujuusominaisuuksia. 

Kuitenkin täyteaineen kuituja huomattavasti edullisempi hinta ajaa sen käytön 

puolesta, sillä yhden prosenttiyksikön nosto täyteaineen, eli käytännössä tuhkan 

määrässä tuo noin 3,50 euron säästön paperitonnia kohti. 

Paperikone 3:lla suoritettiin koeajo, jossa täyteaineen määrää muutettiin 

massasuhteiden pysyessä muuten vakiona. Normaalisti tuhkan osuus koelajina 

toimineella lajilla on seitsemän prosenttia. Tätä lähdettiin nyt muuttamaan 

pudottamalla se ensin kuuteen prosenttiin ja tämän jälkeen nostamaan konerulla 

kerrallaan yhden prosenttiyksikön portain aina yhdeksään prosenttiin asti. Kuuden 

prosentin tuhkapitoisuudessa paperi oli repäisylujuuden puolesta tavoitteiden 

mukaista, mutta vetolujuudessa jäätiin tavoitteiden alle. Paperikoneen 

automaattiset säädöt eivät kuitenkaan toimineet riittävän tehokkaasti, jolloin tuhka 

laski jopa 5,5 prosentin tasolle. Liian alhaisessa tuhkapitoisuudessa on vaarana, että 

rainasta ei poistu viira- ja puristinosalla riittävästi vettä ja se liian kosteana tarttuu 

märän paperin ja sileäpintaisen telan välisen korkean adheesion vaikutuksesta 

puristimen keskitelaan kiinni. Jos kaavari ei kykene irrottamaan rainaa päänviennin 

yhteydessä pulpperiin, laskee kaavari niin sanotusti lävitse, eli raina pääsee 

kertymään kaavareiden väliseen taskuun tai pyörähtämään telan ympäri, mikäli 

molemmat kaavarit pettävät. Jälkimmäinen on todennäköisempää myöhemmin 

kuivatusosalla, missä käytössä on vain yksi kaavari kuivatussylinteriä kohti. Näistä 

voi aiheuttaa fyysistä vahinkoa laitteistoille, mikäli kertyneen paperin määrä on 

suuri.  

Paperin liian alhainen tuhkapitoisuus ei kylläkään ole todellinen ongelma, sillä 

tavoitteenahan on nostaa se mahdollisimman korkealle. Hetkittäisesti aleneva 

tuhkapitoisuus ei ole paperikoneella ongelma, sillä normaalissa ajotilanteessa raina 

ei kohtaa keskitelalla kaavaria, vaan se vedetään irti telan pinnasta kuivatusosalle. 

Ongelma syntyy vain päänvientitilanteessa, sillä tällöin raina puhalletaan 

päänvientilaitteilla kaavarilta kuivatusosalle.  



73 
 

Uusintakoeajossa eräällä toisella lajilla tuhkaprosenttia nostettiin yhdeksästä, joka 

on pohjapaperin tavoitearvo, prosenttiyksikkö kerrallaan aina 12:en asti. Paperin 

paksuuden oletettiin alenevan tuhkan lisääntyessä, mutta kävikin päinvastoin. 

Tapahtunut kehitys oli kuitenkin suotuisampaa kuin odotettu, ja siten softkalanterin 

kuormia kyettiin nostamaan, millä parannettiin paperin sileyttä. Lujuudet pysyivät 

hyväksyttävinä koko koeajon ajan, vaikka heikkenemistä oli havaittavissa. 

Varsinkin kone- ja poikkisuuntainen vetolujuus laski hieman, mikä oli teorian 

mukaan odotettavissa (kuva 14), eikä päälle 12 prosentin tuhkan todennäköisesti 

olisi päästy vaadittavien lujuusominaisuuksien kannalta. Koivusellun jauhatusta 

kiristämällä olisi ehkä saatu varaa nostaa tuhka jopa 13 %:iin. Taulukossa 15 on 

esitetty koeajon tulokset keskeisimmät tulokset. Mittapisteessä numero 5 paperin 

neliömassaa on nostettu 0,7 grammalla vastaamaan tavoitearvoja. Toimenpiteellä 

on ollut parantava vaikutus repäisylujuuteen. Lisäksi softkalanterin viivakuormaa 

on nostettu 10 kN:lla/m paperin paksuuden ja sileyden parantamiseksi.  

 

Taulukko 16 Tuhkakoeajon uusinta eräällä lajilla. Luvut indeksoitu koepiste 
1:n mukaan. 

Koepiste 
Tuhka 

% 
Paksuus  

Vetolujuus 

ks.  

Vetolujuus 

ps.  

Repäisy- 

lujuus 

ks.  

Repäisy- 

lujuus 

ps.  

1 8,9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 10,0 95,49 88,20 95,56 95,00 98,68 

3 11,0 95,76 90,16 92,74 92,23 99,81 

4 12,0 98,83 85,74 90,32 93,07 91,35 

5 11,6 96,24 85,74 89,52 95,38 101,13 

 

Tuhkan nostolla ei näyttänyt olevan myöskään minkäänlaista vaikutusta paperin 

vikojen määrään. Korkeamman tuhkan konerullat ovat vikailmaisimen mukaan 

samankaltaisia normaalisti tavoitearvoon ajettavien konerullien kanssa. 

Täyteaineen lisäyksellä on monesti ollut negatiivinen vaikutus vikamäärään, mikä 

voi johtua myös siitä, että täyteaineen osuuden nosto voidaan suorittaa paperissa 

käytettävän hylyn määrän lisäämisenä. Voikin olla lujuusominaisuuksien, 

paperikoneen ajettavuuden ja paperin puhtauden kannalta suositeltavaa suorittaa 

täyteaineen lisäys tuoreella täyteaineella, mikäli vain mahdollista. 



74 
 

Myöhemmin kokeiltiin vielä kolmannella lajilla nostaa tuhkapitoisuus yhdellä 

prosenttiyksiköllä 14 %:iin. Tässä yhteydessä paperissa tapahtui selkeä 

oheneminen alle tavoitearvon. Herääkin siis kysymys, onko 13-14 prosentin 

tuhkapitoisuus jonkinlainen kulminaatiopiste, jolloin paperin oheneminen alkaa 

nopeutua vai onko kehitykseen jokin muu syy. 

SoftaCellillä simuloitaessa tilannetta, havaitaan BCTMP:n vaikutus. Mitä suurempi 

sen osuus paperissa on, sitä herkemmin paperi ohenee täyteainetta lisättäessä. 

Jatkossa voitaneen kokeilla ajaa jotakin lajia hieman pienemmällä BCTMP-

pitoisuudella ja nostaa tuhkaa. 

 

11.9 Johtopäätökset 

 

Mäntysellun jauhatuskokeista saatua massaa sekoitettiin seuraavaksi koivun ja 

BCTMP:n sekamassaan erilaisissa suhteissa. Tällä tutkittiin erilaisten 

massasuhteiden vaikutusta lujuusominaisuuksiin, jotta lopulta pystyttäisiin 

löytämään taloudellisesti edullisin massakonsepti. Koivun ja BCTMP:n osuus 

pysyi massasekoitteessa vakiona, BCTMP:n osuuden ollessa 22 prosenttia. Mäntyä 

lisättiin 10, 15, 20 ja 25 prosenttia massan sekaan ja näistä sekoitetuista massoista 

valmistettiin käsiarkit lujuusmittauksia varten. Havusellun repäisylujuutta antava 

ominaisuus oli selkeästi nähtävissä, kun taas vetolujuudessa ei tapahtunut 

merkittävää muutosta havun osuuden lisääntyessä. Lujuusominaisuuksien tulee olla 

tietyissä rajoissa, jotta massasuhdetta kannattaa kokeilla paperikonetesteissä. 

Paperikoneen ajettavuuden kannalta lujuusominaisuudet eivät ole ainoa merkittävä 

asia, sillä paperilta vaaditaan myös puhtautta. Epäpuhtaudet aiheuttavat paitsi 

katkoja, myös häiriöitä jatkojalostuksessa, kuten laminoinnissa tai painatuksessa. 

Epäpuhtauksina voi esiintyä joko teloihin ja sylintereihin kiinnitarttuneita 

partikkeleita tai paperikoneen märkään päähän kertyneitä kemikaalijäämiä. 

Mäntysellun osuutta on mahdollista pudottaa huomattavasti lujuusominaisuuksien 

liikaa kärsimättä. Männyn osuuden vähentämisessä rajoittavaksi tekijäksi nousi 

osalla lajeista rakenteelliset kysymykset, sillä liian alhaisilla virtausmäärillä 
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jauhimet avautuvat. Kevyillä papereilla mäntysellun osuus on lähtökohtaisesti 25-

30 % ja raskaammilla 20 %. Raskaammilla lajeilla männyn osuus saatiin pudotettua 

14 %:iin ennen kuin massan virtaus putkistossa putosi liian alhaiseksi ja avasi 

jauhimet. Kevyemmillä lajeilla pudotusta saatiin niin ikään, mikä johti myös toisen 

ongelman, neulanreikien vähenemiseen. Tämä taas vähensi päällystysaseman 

vastatelan läpimaalautumista. Lisäksi kuiduttimen ohittaminen antoi 

lisämahdollisuuden havusellun vähentämiseksi.  

BCTMP:n määrällä sen sijaan oli selvempi vaikutus. Pienillä, 5-10 %:n 

pitoisuuksilla lujuusominaisuudet pysyivät parhaina, mutta suuremmilla 

pitoisuuksilla vetolujuudessa oli nähtävissä selkeä heikkeneminen, 

repäisylujuudessa sen sijaan muutos oli olematon. Tämä on mielenkiintoista, sillä 

tulos on kirjallisuuden (Hu et al. 2006) perusteella teorian vastainen, mutta 

esimerkiksi Johansson (2012 s. 73-74) on havainnut saman kehityksen omissa 

laboratoriokokeissaan. Paperikoneella suoritetuissa koeajoissa tulokset tukevat 

laboratoriokokeiden tuloksia. Lisäksi suuremmilla osuuksilla on vaarana paperin 

liiallinen kellastuminen. 

Koeajojen yhteydessä havaittiin, että prosessiin saattaa rikastua epäpuhtauksia, 

jotka heikentävät paperin laatua ja paperikoneen ajettavuutta. Epäpuhtaudet voivat 

aiheuttaa mikrobikasvustoja putkistoihin tai koneisiin, jotka  voivat irrota 

suurempina kokonaisuuksina muodostaen paperiin poikkisuuntaisen likaryöpyn, 

mikä suurempina määrinä voi johtaa ratakatkoon. Toinen epäpuhtauksien lähde on 

kuivatussylintereihin kiinnipalavat partikkelit, jotka jättävät paperiin jälkiä tai 

irtoavat lopulta näkyen mustina täplinä. Oikeilla kemikaaliratkaisuilla 

epäpuhtaudet saadaan retentoitua paperiin ja siten pois putkistoista ja 

paperikoneesta aiheuttamasta suurempaa haittaa. Likapartikkelit voivat tulla myös 

hylkymassan mukana, joten sen käytön minimointi voi olla kannattavaa paitsi 

paperin lujuusominaisuuksien, mutta myös koneen ajettavuuden kannalta. 

BCTMP:n varaustaso eroaa kemiallisten massojen varaustasosta. Anionisuus on 

moninkertainen selluihin verrattuna, mikä asettaa omat vaatimuksensa käytettäville 

kemikaaleille. Vääränlainen kemia massojen käsittelyssä voi johtaa retention 

heikkenemiseen, massatarttumiin, tahmoihin ja lopulta tuotantokatkoksiin. 
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Epäpuhtaudet prosessissa aiheuttavat myös laadullista epätasaisuutta ja vikoja, 

mitkä saattavat johtaa asiakasreklamointiin.  

Kokeiltaessa muiden toimittajien mäntysellua havaittiin massojen ominaisuuksissa 

eroavaisuuksia. Sellu B jauhautui helpommin, minkä vuoksi energiankulutus laski. 

Paperikone 4:llä sellu toimi erinomaisesti, mikä näkyi myös kommentteina 

paremmasta kuivumisesta. Tämä auttoi myös paperikoneen nopeuden 

nostamisessa. Paperikone 3:lla sen sijaan oli ongelmia.  

Sellu C:n ollessa koeajossa ei havaittu suurta eroa normaalisti käytettyyn Sellu 

A:han. Massa jauhautui samankaltaisesti ja lujuudet kehittyivät normaalisti. Suurin 

hyöty saataisiinkin Sellu C:n suhteen sen hieman alhaisemmasta hinnasta. 

Sivuilla 66-68 esitetyn Plackett-Burman -koeajosuunnitelman mukainen 

paperikonekoeajo ei ollut käytännössä mielekäs toteuttaa. Mallissa kaikkien raaka-

ainekomponenttien määrää muutettiin samalla prosentilla. Täyteaineen osuutta ei 

kuitenkaan ollut mahdollista muuttaa samalla prosenttiyksiköllä kuin sellujen 

määrää, mikä vesitti mallin täysin. Sellujen määrää kyettiin muuttamaan jopa 6 

prosenttiyksiköllä kun taas täyteaineessa päästiin helposti 1-3 prosenttiyksikön 

muutokseen. Malli kuitenkin kertoo suunnan, johon materiaalikustannukset 

kehittyvät annetulla muutosprosentilla. Käytännössä koeajot suoritettiin 

perinteisellä tavalla muuttamalla yhtä muuttujaa kerrallaan.  

Operaattorit säätävät prosessia laatupäiväkirjan mittausarvojen mukaan. Eri 

paperilajeille ja neliöpainoille on määritelty tavoitearvot joihin paperista mitattuja 

arvoja verrataan. Tulosten perusteella prosessia säädetään  vastaamaan paremmin 

tavoitteita. Kuitenkin, johtuen muun muassa tuotannollisista (superkalanterin 

nopeus vs. tampuurirautojen riittävyys) ja taloudellisista tekijöistä (sellun hinta) on 

viimeaikoina ollut havaittavissa tinkimistä paperin laadussa. Monesti on 

hyväksyttyä pyrkiä niin sanotusti välttävään laatuun, eli tavoitehaarukan alalaitaan. 

Tavoitearvojen laskeminen ei sinällään ole hyvä ratkaisu ongelmaan, sillä ennen 

pitkää uusistakin arvoista alettaneen joustaa. Vaikka moinen toiminta on sinällään 

ymmärrettävää, on se kuitenkin Six Sigma –ajattelun vastaista. Ei yksistään riitä, 
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että vaihtelut laadussa tasaantuvat, vaan laadun pitää tasaantua nimenomaan kohti 

tavoitearvoa.  

SoftaCellin simulointien vertailu paperikoneella valmistetun ja laboratoriossa 

valmistetun paperin kanssa osoitti selkeää eroavaisuutta. Laboratoriossa valmistetut 

käsiarkit eivät kyenneet saavuttamaan muiden mallien arvoja. SoftaCell antoi myös 

paperikoneella valmistettuun todelliseen paperiin nähden jonkin verran parempia 

veto- ja repäisyindeksin arvoja. Todellisessa paperissa on mukana myös päällystys, 

mikä todennäköisesti vaikuttaa lujuuksiin, mutta simulointia voi kyllä pitää 

vertailukelpoisena ja luotettavana. Paperin hajottaminen ja uudelleen 

valmistaminen laboratoriossa heikensi lujuusominaisuuksia, mikä oli teorian 

mukaista.  

Paperin hajottamisella massaksi ja tästä edelleen uutta paperia valmistamalla 

tutkittiin hylyn vaikutusta paperin lujuusominaisuuksiin. Massanäytteet otettiin 

päällystämättömästä hylystä, kuidutetusta ja kuiduttamattomasta päällystetystä 

hylystä ja hylyn suhteutussäiliöstä, jossa eri hylkyjakeet sekoitetaan keskenään. 

Päällystetty hylky kuidutetaan ennen sekoittamista päällystämättömään hylkyyn, 

millä todettiin olevan heikentävä vaikutus massan lujuusominaisuuksiin. 

Hylkymassan vetolujuus laskee 20 prosenttia ja repäisylujuus jopa 30 prosenttia 

kuidutuksen seurauksena. Laboratoriossa saatujen tulosten perusteella päädyttiin 

tutkimaan tehdasmittakaavassa hylkymassan vaikutusta valmistettavaan paperiin. 

Hylkykuidutin päätettiin ottaa pois käytöstä, jotta nähdään kuidutuksen vaikutus 

paperikoneella. Paperlab-mittausten perusteella tällä ei todettu olevan sen enempää 

negatiivista kuin positiivistakaan vaikutusta valmistetun paperin 

lujuusominaisuuksiin tai paperin puhtauteen. Parannus tulikin siten ilmi 

kuiduttimen kuluttaman energian säästössä. Tämän vuoksi kuidutin päätettiin 

poistaa toistaiseksi käytöstä. 
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12 Kustannusoptimointi 

 

12.1 Analysointityökalun rakentaminen tuotannon tarkastelun tueksi 

 

Koska nykyinen kustannusrakenteen tarkasteluun käytetty Product Cost 

Management -työkalu on vaikeasti saatavilla, on toimihenkilöillä tarvetta 

yksinkertaiselle ja nopeakäyttöiselle simulaattorille, jolla paperin 

kustannusrakennetta voi tarkastella. Työkalulla on myös mahdollista tarkastella 

aiempien koeajojen perusteella saatavia kustannushyötyjä. 

Analysointityökalun rakentaminen alkoi prosessin materiaalitaseen 

mallintamisella. Excel-malliin otettiin raaka-aineina mukaan mänty- ja koivusellu, 

BCTMP, täyteaine sekä hylky, eli tilaukseen kelpaamaton paperi, joka on 

pulpperoitu uudelleen massaksi. Lisäksi omana virtanaan kulkee vesi, joka vastaa 

lopputuotteessa mukana olevaa kosteutta. Vesi on otettu mukaan, jotta paperin 

paino ja sitä kautta edelleen muiden raaka-ainekomponenttien suhteet pysyisivät 

totuuden mukaisina. Säädeltävinä suureina toimivat paperikoneen leveys ja nopeus 

sekä paperin osalta neliöpaino. Paperin raaka-ainekomponenttien osuudet toimivat 

toisena säädettävänä muuttujana. Oman haasteensa mallinnukseen toi hylyn 

käsittely, sillä käytetty hylky on pääosin päällystettyä ja tuo siten prosessiin aineita, 

joita ei työn rajauksen takia käsitellä. Näillä tarkoitetaan päällystyksen myötä 

paperiin tulevia aineita, jotka toimivat myös täyteaineina. Itse päällystettä ei 

mallissa ole käytetty missään muodossa. 

Raaka-aineiden hinnat merkitään niille varattuihin soluihin joista malli hakee arvot 

laskentaan (kuva 21). Käytetyn hylyn hinnan määrittäminen on haasteellista, sillä 

hylky pitää sisällään paitsi kuidut ja täyteaineen, myös päällystetyn hylyn 

tapauksessa päällystyskemikaalit. Lisäksi mukaan on laskettava hylytetyn paperin 

valmistuksen vaatima energia ja työ. Vaikka hylkymassa on kuidun osalta 

kertaalleen maksettua, on se kuitenkin raaka-aineena erittäin kallista siihen 

sitoutuneiden muiden kustannusten takia. Koska hylyssä olevat kuidut saadaan 

pääosin talteen ja päällystyspigmentit ja täyteaine kyetään retentoimaan paperiin 
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noin 50 prosenttisesti, jää hylyn hinnaksi siis hukkaan menneen työn, energian ja 

raaka-aineen osuus. 

Viereiseen taulukkoon merkitään alkuperäiset massasuhteet, paperikoneen leveys, 

nopeus sekä paperin neliöpaino ja loppukosteus. Aikahyötysuhde on otettu mukaan, 

jotta mallissa huomioitaisiin myös katkojen ja seisokkien aiheuttama tuotantoajan 

ja siten tuotannon menetys. Malli laskee annettujen lukuarvojen perusteella 

teoreettisen tuotannon tonneina vuorokaudessa ja tunnissa. 

 

Kuva 21 Tietojen merkitseminen työkaluun. Vasempaan taulukkoon 
merkitään raaka-aineiden hintatieto, oikealla olevaan taulukkoon merkitään 
massasuhteet sekä tuotantotiedot. Hintatiedot suuntaa antavia. 

 

Malli laskee automaattisesti annettujen ja muutettujen hintojen ja ajoarvojen 

perusteella eri raaka-aineiden käytönmukaisen kulutuksen tuntia ja vuotta kohti 

sekä vuosikustannuksen (kuva 22). Malliin voi syöttää myös vaihtoehtoisia 

hintatietoja ja massasuhteita, jolloin sitä voi käyttää apuna suunniteltaessa 

kustannustehokkainta reseptiä. Malliin on sisällytetty kaksi raaka-ainekustannusta, 

joista toinen pitää sisällään tuoreet raaka-aineet kun jälkimmäiseen on sisällytetty 

myös hylky. Malli antaa raaka-ainekustannukset myös vaihtoehtoisilla raaka-

aineen hinnoilla ja massasuhteilla. Malli laskee myös alkuperäisen reseptin ja 

varioidun reseptin välisen hintaeron. 
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Kuva 22 Raaka-ainekustannukset. Vasempaan taulukkoon voi merkitä 
vaihtoehtoisen hinnan raaka-aineelle. Oikealla olevaan taulukkoon merkitään 
vaihtoehtoinen massasuhde. 

 

Ongelman tuotti hylyn käsittely. Hylky pitää sisällään kuitujen ja täyteaineen lisäksi 

myös päällystysaineet. Palautettaessa hylky käsittelyyn, toimivat päällystyksen 

kemikaalit täyteaineena korvaten siten tuoretta kalsiumkarbonaattia. Koska tehtaan 

hylkyvarasto ei ole missään muodossa yhdenmukaista, eli massasuhteet vaihtelevat 

eri lajien välillä, on mallissa päätetty jättää hylky jaottelematta raaka-

ainekomponentteihin.  

Malliin on myös sisällytetty paperikone 3:n jauhatusenergian laskentasivu (kuva 

23). Tällä mallilla voi tarkastella jauhinten erilaisilla säädöillä kuluttamaa 

sähköenergiaa. Laskennassa on käytetty jauhatuskokeiden perusteella kerättyä 

tietoa jauhimien energiankulutuksesta erilaisilla EOK-arvoilla. Malli toimii 

luotettavimmin annetuilla massavirtauksilla, jotka edustavat konelinjalle ominaista 

tasoa. Muilla virtauksilla laskennassa alkaa näkyä huomattavaa virhettä. Lisäksi 

oma vaikutuksensa on jauhettavan massan sakeudella. 
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Kuva 23 PK3:n jauhatuksen energiakulutus. 

 

Laskenta näyttää sekä havu- että koivusellun osalta alkuperäisen jauhatuksen 

mukaisen energiakustannuksen vuodessa ja tuotettua paperitonnia kohti. Viereiset 

kentät simuloivat jauhatusta muuttuneilla arvoilla ja näyttää niiden mukaisen 

energiakustannuksen. Lopuksi malli näyttää vielä näiden eri jauhatustapojen 

välisen kustannuseron vuotta ja paperitonnia kohti. 

 

12.2 Massasuhteiden vaikutus pohjapaperin kustannusrakenteeseen, 

eri työkalujen vertailu 

 

Työn merkittävin tavoite oli selvittää, miten paperi voidaan valmistaa alhaisemmin 

kustannuksin käyttäen olemassa olevia raaka-aineita. Massasuhteissa merkittävä 

tekijä on hylyllä, jonka osuus voi nousta jopa puoleen paperin raaka-aineista. Myös 

kosteus vaikuttaa hieman. SoftaCell ei käsittele näitä, joten tässä yhteydessä hylyn 
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ja paperin loppukosteuden osuus on asetettu nollaan, mikä todellisuudessa 

kuitenkin vääristää tulosta. 

Yhden prosenttiyksikön muutos raaka-aineiden osuudessa vaikuttaa taulukon 17 

mukaisesti paperin tonnihintaan. Mäntysellun määrän pudottaminen yhdellä 

prosenttiyksiköllä tuottaa analysointityökalun mukaan 1,25 euron säästön tonnia 

kohti. Vastaavasti osuuden nostaminen tuottaa 1,25 euron lisäkustannuksen 

paperitonnin raaka-aineisiin. BCTMP:n ja täyteaineen kohdalla osuuden lisääminen 

tuottaa säästöjä ja kustannukset nousevat, mikäli osuutta vähennetään 

prosenttiyksiköllä taulukon mukaisen euromäärän.  Sekä oma malli että SoftaCell 

antavat saman suuntaisia tuloksia. Vain BCTMP:n osuuden muutoksessa on 

suurempaa eroa, mikä johtuu BCTMP:n pienestä osuudesta ja pyöristyksistä. 

Suuremmilla muutoksilla ero kutistuu nollaan. Suurin säästö saadaan siten 

täyteaineen määrän nostamisella. On kuitenkin huomattava, että taulukko muuttuu 

kuukausittain raaka-aineiden hintojen muuttuessa. 

 

Taulukko 17 Raaka-aineosuuksien yhden prosenttiyksikön muutoksen 
vaikutus pohjapaperin tonnihintaan. 

 
Analysointi-

työkalu 
SoftaCell Ero 

Mänty 1,25 €/t 1,24 €/t 0,01 €/t 

BCTMP 0,17 €/t 0,21 €/t 0,04 €/t 

Täyteaine 3,57 €/t 3,57 €/t 0 €/t 

 

Tässä selvityksessä ei ole huomioitu mahdollisia, lujuusominaisuuksien vaatimia 

muutoksia jauhatuksessa tai muutoksia kuivatuksen vaatimassa energian 

kulutuksessa. Myöskään muiden käytettyjen kemikaalien määrien muutoksia ei ole 

huomioitu.  

Taulukko 17 ei toimi monimuuttujamallissa, eli jos sekä männyn osuus laskee, että 

BCTMP:n ja täyteaineen osuudet nousevat, ei kustannussäästöä voi laskea suoraan 

laskemalla yhteen jokaisen raaka-aineen tuottama kustannussäästö kerrottuna 

halutulla muutosprosentilla. Esimerkiksi täyteaineen osuuden nostaminen vähentää 

kaikkien muiden raaka-aineiden osuutta, männyn vähentäminen lisää koivun ja 
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BCTMP:n osuutta ja pelkän BCTMP:n lisääminen vähentää koivun osuutta. Malli 

sen sijaan ottaa huomioon muutokset useammassa raaka-ainekomponentissa mikäli 

muuttuneet suhteet syötetään siihen. SoftaCellin ongelma on desimaalien 

puuttuminen, esimerkiksi BCTMP:n osuus on usein niin vähäinen, että sen 

muuttaminen yhdellä prosenttiyksiköllä (koivusellusta) muuttaa sitä alle yhdellä, 

jolloin joudutaan pyöristämään. Analysointityökalussa tätä ongelmaa ei ole, joten 

sen voi sanoa olevan tarkempi. 

Plackett-Burman –koesuunnitelman yhteydessä on tutkittu useamman muuttujan 

vaikutusta paperin raaka-ainekustannuksiin. Tässä mallissa otetaan huomioon 

jokaisen muuttujan muuttuminen ennalta määrättyyn suuntaan ja muutoksen 

vaikutus paperin raaka-ainekustannuksissa. Vaikka kyseessä on koesuunnitelmaksi 

rakennettu malli, antaa se muiden mallien kanssa samansuuntaisen tuloksen 

(taulukko 18). 

 

Taulukko 18 Säästöpotentiaali eri mallien avulla. 

 

Analysointi- 

työkalu SoftaCell 

Plackett-

Burman 

1 %-yks. 4,97 €/t 4,80 €/t 4,71 €/t 

2 %-yks. 9,91 €/t 9,97 €/t 9,41 €/t 

5 %-yks. 24,58 €/t 24,70 €/t 23,54 €/t 

 

Taulukossa 18 on esitetty tilanne, jossa mäntysellun osuus on pudotettu ja 

täyteaineen ja BCTMP:n osuuksia on nostettu annetulla prosenttiyksiköllä 

lähtöarvoista. Koivusellun osuus on elänyt muiden osuuden mukaan siten, että 

kaikkien kuituraaka-aineiden määrä on pysynyt yhteensä sadassa prosentissa. 

Analysointityökalu ja SoftaCell ovat edelleen melko lähellä toisiaan, Plackett-

Burman –malli sen sijaan antaa pienemmän säästömahdollisuuden johtuen 

epätarkkuudesta massasuhteissa. Tarkastelussa ei ole mukana käytetyn hylyn 

vaikutusta kustannusrakenteeseen. 

Kaiken kaikkiaan luotettavin väline kustannusten tarkasteluun on 

analysointityökalu, joka ottaa huomioon runsaamman määrän muuttujia. 

SoftaCellia on hyvä pitää rinnalla, sillä sen avulla voi simuloida paperissa 
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tapahtuvia muutoksia eri massasuhteilla ja jauhatuksilla. Tähän ei 

analysointityökalussa edes pyritty. 

 

12.3 Johtopäätökset 

 

Kun verrataan eri tavoilla saatuja kustannussäästömahdollisuuksia, voidaan ne 

järjestää säästöpotentiaalin mukaan. Ensimmäisenä on suositeltavaa nostaa 

täyteaineen määrää, seuraavaksi laskea havun osuutta ja vasta kolmantena lisätä 

BCTMP:n osuutta. Mikäli BCTMP:n hinta on kutakuinkin tasoissa koivusellun 

hinnan kanssa, kannattaa harkita BCTMP:n jättämistä kokonaan pois. 

Kustannussäästömielessä muilla keinoilla saadaan suurempia tuloksia. BCTMP 

antaa paperille kuitenkin paksuutta, mikä täytyy huomioida määrän 

vähentämisessä. Jauhatuksen lisäämisellä kannattaa vastata lujuusarvojen 

alenemiseen. Jauhatuksessa kuitenkin on taloudellisinta suorittaa jauhatus yhdellä 

tai kahdella jauhimella, mikäli suinkin vain mahdollista. 

Analysointityökalulla voidaan vertailla paperin kustannusrakennetta erilaisilla 

massakokoonpanoilla ja raaka-aineiden hinnoilla. Yhdessä SoftaCellin kanssa 

käytettynä kyetään simuloimaan kustannustehokas resepti pohjapaperille, joka 

lisäksi myös saavuttaa vaaditut laatuominaisuudet. 
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13 Jatkoehdotuksia 

 

Tässä työssä on selvitetty paperin kustannusrakenteen optimointia olemassa olevien 

resurssien puitteissa. Tämä tarkoittaa, että saadut kustannussäästöt on saavutettu 

ilman investointeja laitteisiin tai kalliimpiin raaka-aineisiin, vaikka 

vaihtoehtoisiakin raaka-aineita on työn yhteydessä kokeiltu. Esimerkiksi 

täyteaineen määrää voinee vielä nostaa uusilla kemikaaleilla, sillä kirjallisuus 

tuntee huomattavan korkeita täyteainepitoisuuksia hienopapereilla. Täyteaineita 

voidaan myös modifioida erilaisilla käsittelyillä, jolloin niiden sitoutuminen 

kuituverkkoon paranee.  

Lourenço et al. (2014) ovat tutkineet mahdollisuutta käsitellä PCC:tä piidioksidilla, 

jolloin paperiarkkien lujuusominaisuudet kasvoivat merkittävästi verrattuna 

arkkeihin, joissa käytettiin käsittelemätöntä PCC:tä. Koska käsitelty PCC muodosti 

paremmin sidoksia ja lujuudet siten nousivat, oli mahdollista nostaa täyteaineen 

määrää. Tällöin testiarkeissa saavutettiin paremmat optiset ominaisuudet 

käsittelemättömällä PCC:llä, mikä johtui suuremmasta bulkista. 

Zhang et al. (2013) puolestaan ovat tarkastelleet lentotuhkasta valmistetun 

kalsiumsilikaatin soveltumista paperin täyteaineeksi. Heidän 

laboratoriomittauksissaan paperin veto- ja repäisylujuus laskivat odotusten 

mukaisesti täyteainepitoisuuden noustessa, mutta kalsiumsilikaattia käytettäessä 

lasku oli vähäisempää kuin PCC:tä käytettäessä. Kalsiumsilikaatilla saavutettiin 

myös korkeampi bulkki, mutta optisissa ominaisuuksissa hävittiin PCC:lle. 

Laboratoriokokeissa todetut muutokset erilaisilla raaka-aineilla tai niiden 

kemiallisella käsittelyllä antavat vain paperiteknisen näkökulman. Tutkimuksissa 

ei ole kiinnitetty huomiota raaka-aineiden hintoihin ja siten taloudellinen 

kannattavuus jää useasti arvailun varaan.  

Hylyn kuidutuksen poisjätöllä havaittiin olevan nostava vaikutus päällystetyn 

hylkymassan lujuuteen laboratoriomittausten perusteella. Paperiin asti vaikutus ei 

kuitenkaan näkynyt, mutta samaa kannattaa kokeilla myös BCTMP:n kuidutuksen 
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osalta. Mikäli lujuusarvoissa tapahtuu nousua, on havusellun osuutta edelleen 

mahdollisuus laskea. Tämä mahdollisuus kuitenkin havaittiin työn lopussa, joten 

asiaa ei keretty tarkemmin tutkia. Operaattoreita kuitenkin kannattaa kannustaa 

omatoimiseen massasuhteiden tutkimiseen tuotetun paperin laadullisten 

ominaisuuksien mukaan. 

Normaalioloissa operaattorit lähettävät massanäytteet laboratorioon tutkittavaksi 

kaksi kertaa vuorokaudessa. Näytteet otetaan sekä koivu- että mäntysellusta 

jauhatuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa, ettei massojen lujuuksien kehityksestä tai 

freeneksestä esimerkiksi lajinvaihdon yhteydessä jauhatuksessa tapahtuneiden 

muutosten jälkeen tiedetä mitään. Lisäksi sellun ominaisuudet muuttuvat, mikäli: 

• selluerät on valmistettu eri tehtaassa,  

• kokeilussa on täysin eri massaa, 

• sellutehtaan tuotantoprosessissa on ilmennyt häiriöitä tai 

• sellun sakeudessa on heittelyä.  

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat massan jauhautumiseen ja siten edelleen 

valmistettavan paperin lujuuteen. Näihin tekijöihin tulee reagoida paperitehtaalla, 

mikäli tavoitteena on tuotettavan paperin mahdollisimman tasainen laatu. Olisikin 

siten suotavaa seurata muutoksia merkittävästi nykyistä suuremmalla resoluutiolla. 

Nykyinen järjestelmä ei tähän kykene, joten tulevissa investoinneissa olisi syytä 

kiinnittää huomiota laitteistoon, jolla kyetään suorittamaan online-mittauksia 

paperikoneelle menevän massan ominaisuuksista. 

Lisäksi pohdittavaksi jää, onko PK3:lla kannattavaa siirtää PK4:n jauhinta 8 

vastaava jauhin 5 ensimmäiseksi havujauhimeksi PK4:n tapaan. Jauhinkoeajoissa 

on havaittu, että ensimmäisellä jauhimella on suurempi vaikutus kuitujen 

muokkautuvuuteen kuin jäljempänä olevilla. Siten on perusteltua olettaa 

putkitusmuutoksella olevan nostava vaikutus paperin lujuusominaisuuksiin. Hyvä 

on myös tarkastella jatkossa erilaisten jauhinterien vaikutusta jauhatukseen.  

Koska havusellun osuus on eräissä tapauksissa saatu pudotettua niin alas kuin 

nykytekniikalla on mahdollista, on jatkossa hyvä miettiä keinoja joilla massavirran 

vähyys ei olisi ongelma. Toinen vaihtoehto on jatkaa tutkimusta ja pyrkiä 
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pudottamaan havun osuus nykyisestä minimimäärästä nollaan, eli ajaa kuidun 

osalta pelkällä koivusellulla. Tämä toki tarkoittaa, että myös paperin 

loppukäyttäjien edellyttämät paino-ominaisuudet tulevat saavutetuiksi. 

Sellun jauhatukseen liittyvät tulokset on otettu käyttöön molemmilla konelinjoilla. 

Paperikone 3:lla havusellun jauhatus suoritetaan kuormittamalla 5-jauhinta 

enemmän kuin edeltävää 3-jauhinta. Vastaavasti paperikone 4:llä havusellu 

jauhetaan nykyisin kahdella jauhimella entisen kolmen asemesta. Näin saavutetut 

hyödyt paperin lujuusominaisuuksissa ja jauhatuksen energiatehokkuudessa on 

saatu realisoitua. Raaka-aineiden kustannustehokkaassa käytössä sen sijaan on nyt 

jaettava vastuuta operaattoreille. Heidän tulee vastata kustannustehokkaampien 

ajomallien toteuttamisesta niin jauhatuksen kuin massasuhteiden osalta. Tämä 

edellyttää motivoitunutta mitattujen laatuarvojen seuraamista ja reagoimista niiden 

mukaan. Työnjohdon tulee motivoida ja kannustaa tähän, unohtamatta tietenkään 

positiivista palautetta onnistuneista toimista. 
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14 Yhteenveto 

 

Tässä työssä tutkittiin pohjapaperin raaka-ainekustannusten optimointia sekä 

jauhatuksen suorittamista energiatalouden kannalta tehokkaalla tavalla. Työssä on 

suoritettu mittauksia niin laboratorio- kuin paperikonemittakaavassa minkä lisäksi 

mielessä on pidetty Six Sigman mukainen laatuajattelu.  

Laboratoriossa suoritettujen arkkitestien tuloksien perusteella suoritettiin koeajoja 

paperikoneella, joiden tulokset olivat lupaavia kustannusoptimoinnin 

näkökulmasta. Jauhinten säätöjen muutoksella oli mahdollista saavuttaa kehitystä 

paperin lujuusominaisuuksissa, mikä edelleen auttoi massasuhteiden säätämisessä 

kustannustehokkaampaan suuntaan. 

Työn aikana on todistettu, että PK3-tuotantolinjalla on taloudellisesti ja laadullisesti 

kannattavinta suorittaa havusellun jauhatus käänteisessä järjestyksessä verrattuna 

aikaisempaan. Jauhin 5 on energiatehokkaampi verrattuna järjestyksessä 

ensimmäisenä sijaitsevaan 3-jauhimeen nähden, minkä lisäksi kyseisellä jauhimella 

on mahdollista saavuttaa parempi kuitujen sitoutuminen. Vuosittainen 

kustannussäästö pelkällä jauhinten kuormitustavan muutoksella on noin 12000-

48000 euroa. Energian kulutuksessa on saavutettu noin 30000 euron vuosittainen 

säästö, kun hylkykuidutin on jätetty pois PK3:lla. Lisäksi PK4:n puolella 

havusellun jauhatus suoritetaan nykyisin pääasiassa kahdella jauhimella aiemman 

kolmen sijaan, millä on mahdollista saavuttaa 18000 euron vuosittainen 

kustannussäästö. 

Monet tuotannon optimointitapahtumat toimivat, tai ainakin niiden tulisi toimia 

operaattorilähtöisesti. Työn aikana tätä ajattelumallia pyrittiin tuomaan esiin ja osa 

operaattoreista ymmärsikin tarttua tähän. Varsinkin nuoremmat operaattorit olivat 

innokkaita säätämään massasuhteita laatupäiväkirjan tulosten perusteella. Sen 

sijaan vanhemmat operaattorit eivät osoittaneet yhtä suurta innostusta. He eivät 

kokeneet asiakseen ottaa vastuuta muutoksista ja toimivat ainoastaan 

esimieslähtöisesti. Tätä voi pitää erikoisena, sillä mitään radikaalia uutta 



89 
 

toimintatapaa tässä ei luotu, koska aiemmin he ovat toimineet oman harkinnan 

mukaan mm. jauhatuksen intensiteetin säätämisessä.  

Massasuhteiden tavoitearvojen muuttamisella vähennetään tuotteen laadullista 

vaihtelua, mutta minimoidaan myös kustannuksia. Havusellun osuuden 

alentaminen ja täyteaineen osuuden nostaminen ajo-ohjeissa johtaa lajinvaihdoissa 

nopeammin kustannustehokkaampiin osuuksiin alusta lähtien. Koska laadulliset 

ominaisuudet mitataan vasta valmiista paperista, tapahtuu lopullinen hienosäätö 

aina yhden konerullan viiveellä. Tehokkaampaa olisi, mikäli mittauksia voisi 

suorittaa jo ajon aikana ja toimia niiden perusteella. Tämä vaatii kuitenkin 

investointia uusiin järjestelmiin. 

Rakennettu Excel-pohjainen analysointityökalu antaa mahdollisuuden tarkastella 

pohjapaperin kustannusrakennetta erilaisilla massasuhteilla ja raaka-aineen 

hinnoilla. Yhdessä SoftaCell-ohjelman kanssa ne ovat toimiva kokonaisuus, jolla 

paperin tekniset ominaisuudet ja kustannusrakenne ovat helposti simuloitavissa. 

Kustannusten optimointi on siten monipuolinen laji, jossa jokainen idea kannattaa 

pohtia ja mikäli vain mahdollista, kokeilla käytännössä. Massasuhteiden 

muuttamisella saavutetaan suurimmat säästöt täyteaineen määrän nostolla. 

Havusellulla päästään noin puoleen täyteaineen säästöpotentiaalista, kun taas 

BCTMP:llä jäädään melko vaatimattomaan säästöpotentiaaliin. Raaka-aineiden 

hinnat muuttuvat jatkuvasti, joten säästöpotentiaalin suuruus vaihtelee, mutta 

niiden järjestys on kuitenkin selkeä. Tässä tarkastelussa ei ole huomioitu mukana 

olevan hylyn vaikutusta. Kun hylky otetaan tarkasteluun mukaan, laskee 

säästöpotentiaali muiden raaka-ainekomponenttien osalta hylyn osuuden noustessa. 
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