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Kiristyvä ympäristölainsäädäntö aiheuttaa uusia haasteita energiantuotantosektorilla.  Tässä 

työssä tutkitaan typen oksidien päästövähennykseen soveltuvien menetelmien kustannuksia 

ja niiden vaikutusta tuotannonsuunnitteluun. Tarkasteltavan yrityksen tuotantolaitoksilla 

otettiin vuoden 2016 alussa käyttöön typen oksidien katalyyttinen ja ei-katalyyttinen 

puhdistusmenetelmä ja tässä työssä selvitetään laitteistojen todellisia käyttökustannuksia ja 

niiden mahdollisia vaikutuksia eri voimalaitosten väliseen tuotantojärjestykseen ja 
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The changing legislation is causing lot of need for new investments in the energy sector. 

This thesis is going to exam how the investments which have been made are going to affect 

the production costs of  accommodates which the company is producing and is there some 

need for changes in the area for production optimization.  

 

The commissioning of new techniques in the studied power plant happened in the beginning 

of year 2016 and the chosen methods for NOx-removing were the SCR- and SNCR-systems. 

In this thesis the main scope is to find out the actual operating costs of each technique and 

compare the results to the whole production and production planning. This thesis is not going 

to analyze the investment costs which have already been made.  

 

The  outcome  of  this  research  revealed  some  differences  of  the  techniques  in  the  area  of  

reduction power and operating costs, and by using these methods the company is able to 

meet the changing legislation in the beginning of 2020 decade.     
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Lyhenteet: 

 

BAT   Best Available Techique eli paras käytettävissä oleva tekniikka 

IED   Industrial Emissions Directive eli teollisuuden päästödirektiivi 

IPPC   Integrated Pollution Prevention and Control -direktiivi  

LCP-BREF Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion 

Plants, vertailuasiakirja 

mg milligramma 

m3n normikuutio 

ppm parts per million 

SCR Selective catalytic reduction 

SNCR Selective non-catalytic reduction 

TNP   Transition National Plan eli kansallinen siirtymäkausi 

MVA   Megavolttiampeeri 

MW   Megawatti 

MWh   Megawattitunti 

 

Alkuaineet: 

C  Hiili 

Ca   Kalsium 

H  Vety 

N  Typpi 

O  Happi 

 

Kemialliset yhdisteet: 

CFC   kloorifluorihiilivety       

CO2  hiilidioksidi     

H2O   vesi 

NH4HSO4  Ammoniumvetysulfaatti 

NO  typpimonoksidi 

NO2  typpidioksidi 
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NOx  yleinen merkintä typen oksideille 

N2O   dityppioksidi 

NH2CONH2 urea   

NH3   ammoniakki 

SO2  rikkidioksidi 

SO3  rikkitrioksidi 

SOx  yleinen merkintä rikin oksideille 
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1 JOHDANTO 
 
Tässä työssä tutkitaan Helen Oy:n yhteistuotantolaitoksille hankittujen typenoksidipäästöjen 

(NOx) vähentämiseen tarkoitettujen menetelmien kustannusvaikutuksia ja niiden merkitystä 

yrityksen tuottamien hyödykkeiden eli sähkön ja lämmön hintaan. Työssä pyritään myös 

selvittämään osoittautuvatko käytössä olevien menetelmien väliset kustannuserot niin 

suuriksi, että niillä olisi vaikutusta myös eri laitosten väliseen tuotannonsuunnitteluun ja 

mahdolliseen tuotantojärjestyksen muuttamiseen. Työssä käsitellään myös muita 

vaihtoehtoisia ja yksinkertaisesti käyttöönotettavia menetelmiä, joilla voidaan vaikuttaa 

typenoksidipäästöjen pienentämiseen ilman suoria investointikustannuksia.  

 
1.1 Tausta 
 

Tässä työssä tarkasteltava yritys on yksi Suomen suurimmista energiaa tuottavista 

yrityksistä, ja sen voimalaitokset ovat tyypillisiä 70 – 80 -luvuilla rakennettuja 

tuotantolaitoksia, joiden päästöjä on vähennetty asteittain vuosikymmenten aikana. 

Suurimmat investoinnit ja haasteet laitoksilla tulevat eteen uusien BAT-päästörajojen (Best 

Available Technique) astuessa voimaan, jolloin hankittujen menetelmien pitäisi olla 

suorituskyvyltään sellaisia, että niiden avulla tuleviin luparajoihin päästään. Tulevaisuuden 

ennustettavuutta hankaloittaa myös Suomen energiapolitiikan linjattomuus ja uusiutuvien 

polttoaineiden käytön lisääminen asteittain.  

 

Tässä työssä tarkasteltava yritys Helen Oy on sitoutunut 1.1.2016 voimaan astuneessa 

kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa, josta käytetään lyhennettä TNP (Transitional National 

Plan), vähentämään typenoksidipäästöjään yhteistuotantolaitoksillaan siirtymäkauden 

sallimien rajojen puitteissa. Uudet raja-arvot on laskettu ja määritelty vastaamaan asetuksen 

sallimia enimmäisrajoja 1.7.2020 asti, jolloin teollisuuspäästödirektiivin (IED, eli Industrial 

Emissions Directive) tiukentuvat päästörajat astuvat voimaan ja pian tämän jälkeen 

teollisuuslaitoksilta edellytetään myös uuden asetuksen mukaista parasta käyttökelpoista, eli 

BAT - tekniikkaa päästöjen vähentämiseksi. (Häyrinen 2016)  

 

Yrityksen suuret sähköä ja lämpöä tuottavat voimalaitokset ovat liittyneet useiden muiden 

teollisuuden- ja energia-alan toimijoiden kanssa kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, joka 

tarkoittaa siirtymäaikaa IE-direktiivin päästörajoille siten, että IE-direktiivin päästöraja-
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arvot astuvat voimaan vasta 1.7.2020.  Tätä edeltävään aikaan yritys on varautunut 

investoimalla eri periaatteilla toimiviin ratkaisuihin päästöjen vähentämiseksi. (Taipale 

2016) 

 

Laitehankinnat on tehty yrityksen johdon linjausten mukaisesti ja ne on hyväksytetty 

yrityksen hallituksessa. Hankintojen lähtökohta on ollut, että yrityksen laitokset pääsevät 

mukaan kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, ja tämä TNP-kausi myös toteutuu.  

 

TNP-kauden aikana Helenin laitoksille on määritelty tonnimääräinen vuosittainen 

päästökatto, joka on yrityksen kaikille laitoksille yhteinen. TNP:n suurin käytännön merkitys 

yritykselle on, että tällöin yhden voimalaitoksen päästöjä pienentämällä voidaan toisen 

voimalaitoksen päästöjä ympäristölupaehtojen rajoissa kasvattaa. Siirtymäkauden jälkeen 

voimaan astuvat päästörajat eli ns. BAT-rajat ovat edelleen tätä työtä tehtäessä 

määrittelemättä, mutta hyvin varmaa on, että raja-arvot tulevat kiristymään huomattavasti 

siirtymäkauden rajoista. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää yrityksen typenoksidipäästöjen vähentämiseksi 

hankittujen laitteistojen muuttuvia kustannuksia niiden ollessa tuotannossa siirtymäkauden 

ajan ja osittain myös tämän jälkeen. 

  

Kustannustarkastelun perusteella lasketaan käytössä olevien päästövähennysmenetelmien 

vaikutukset yrityksen lopputuotteiden hintaan, sekä pyritään selvittämään, vaikuttavatko 

nämä yrityksen tuotannon optimointiin tai mahdollisten uusien menetelmien tai laitosten 

hankintaan.  

 

Työssä käsitellään ainoastaan yrityksen kolmen suurimman yhteistuotantolaitoksen 

typenoksidipäästöjen vähentämiseen hankittujen laitteistojen kustannuksia, joista 

keskeisimpiä ovat hiililaitoksilla käytettävät menetelmät. Näissä laitoksissa sovelletaan eri 

päästöasetusta, eli asetusta suurista polttolaitoksista. Näiden laitosten tuotanto on jatkuvaa 

siten, että vähintään yksi näistä laitoksista on tuotannossa jatkuvasti, ja lämmöntarpeen 

ollessa suuri, kaikki laitokset käyvät yhtä aikaa. Tämän lisäksi nämä kolme laitosta ovat 

tuotantojärjestyksessä aina ensimmäisinä niiden kustannustehokkuuden vuoksi.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Tämän työn tavoitteena on selvittää yrityksen typenoksidipäästöjen vähentämiseksi 

hankittujen laitteistojen muuttuvat käyttökustannukset. Kustannustarkastelun perusteella 

lasketaan laitteistojen muuttuvat eli käyttökulut, sekä niiden mahdollinen vaikutus yrityksen 

lopputuotteiden hintaan. Lisäksi tässä työssä pyritään selvittämään, minkälainen vaikutus 

kustannuksilla on laitosten välistä ajojärjestystä suunniteltaessa. Työssä käsitellään 

ainoastaan yrityksen kolmen suurimman yhteistuotantolaitoksen typenoksidipäästöjen 

vähentämiseen hankittujen laitteistojen kustannuksia.  

 

Tarkasteltavissa laitoksissa sovelletaan vaatimuksiltaan toisenlaista päästöasetusta kuin 

esimerkiksi ainoastaan lämpöä tuottavilla lämpökeskuksilla. Tässä työssä tarkasteltavat 

laitokset ovat kaupunkilaisten energiansaannin turvaamiseksi kaukolämmön tuotannossa 

aina ensimmäisinä niiden kustannus- ja energiatehokkuuden takia.  

 

Kustannuksia vertailtaessa useita arvoja, kuten tuotantomääriä ja raaka-aineiden, sekä 

polttoaineiden hintoja tarkastellaan markkinaoikeudellisten syiden vuoksi ainoastaan 

arvioina julkisesti saatavilla olevaan aineistoon perustuen, sillä liikesalaisuuksien vuoksi 

tarkkoja arvoja ei ole luvallista käyttää. Sama rajoite koskee myös eri laitteistojen teknisiä 

tietoja, jotka myös suurelta osin ovat luottamuksellista tietoa. 

 

Tässä työssä keskitytään typenoksidipäästöjen vähentämisestä aiheutuvien kustannusten 

analysointiin, eikä tarkastella muita mahdollisia prosessissa syntyviä sivutuotteita tai niiden 

vaikutusta laitteistojen käyttöön ja käytettävyyteen. 

 

Tässä työssä kustannustarkastelu pyritään rajaamaan investoitujen ja nykyisin tuotannossa 

olevien laitteistojen muuttuviin kustannuksiin. Lisäksi työssä pyritään myös tarkastelemaan 

joitain vaihtoehtoisia ja toteutettavissa olevia menetelmiä alentaa päästöjä, jotka liittyvät 

hankittaviin polttoaineisiin ja prosessin optimointiin.     
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1.3 Tutkimusmetodologia 
 

Tämä työ on luonteeltaan konstruktiivinen tutkimus, jossa pyritään tuottamaan uutta tietoa 

yrityksen eri organisaatioiden käyttöön. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisätietoa osa-

alueesta, jota yrityksessä ei ole aikaisemmin tutkittu, ja samalla selvittämään tutkimuksesta 

saatavan lisätiedon mahdolliset vaikutukset yrityksen tuottamien hyödykkeiden 

arvonmuodostukseen. Tutkimuksen tuloksilla voi olla vaikutusta myös tuotannon 

optimointiin, mikäli tutkittavien menetelmien väliset erot ovat kustannuksiltaan merkittäviä. 

 

Konstruktiivinen tutkimus perustuu sekä teoriaan että aikaisempiin tutkimuksiin 

käsiteltävästä aiheesta. Tutkimukseen valitaan teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta uusi 

konstruktio rakennetaan ja konstruktion tulokset pyritään yhdistämään aikaisempaan 

tutkimukseen sekä vallitsevaan tietämykseen käsiteltävästä aiheesta. (Kasanen et al. 1991) 

 

Konstruktiolla tarkoitetaan selkeää ongelmanratkaisua mallien, kuvioiden, suunnitelmien, 

laskelmien, organisaation, koneen tai vastaavien esimerkkien avulla. Tärkeä osa 

konstruktiivista tutkimusta on sen liittyminen olemassa olevaan teoriaan, aihetta 

käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin käsiteltävästä aiheesta. 

Tutkimuksella pyritään osoittamaan löydetyn ratkaisun uutuusarvo sekä sen toimivuus 

valitussa viitekehyksessä. Kiteytettynä konstruktiivisen tutkimuksen olennaisena osana on 

rakentaa yritykselle teoriaan pohjautuva ratkaisu, jonka toimivuus voidaan osoittaa myös 

käytännössä. (Kasanen et al. 1991) 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa luovuuden ja uuden kehittämisen merkitys on suuri ja 

tutkimuksen lopputuloksena on usein yrityksen toimintaan sovellettavissa oleva 

kokemusperäinen, eli empiirinen malli. Tutkimus on hyvin usein case-tyyppinen tutkimus. 

Tutkimuksen perustana on hyvin usein syvällisempi käsitys yrityksen organisaation tai 

tuotantotekijöiden rakenteesta ja ymmärrys niiden toimintatavoista ja tutkimuksen 

perusteella syntyvä käyttökelpoinen ratkaisu voidaan ottaa yrityksen käyttöön. Tutkimuksen 

perusteella syntyvä ratkaisu on normatiivinen malli, jossa on elementtejä innovatiivisesta 

työstämisestä, mallin toimivuuden testauksesta, sekä sen soveltamisalueen laajuuden 

tarkastelusta. (Kasanen, et al. 1991) 
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Konstruktiivinen tutkimus voi olla hyvin lähellä kehittämistutkimusta, mutta niiden välillä 

on myös selkeitä eroja. Eroavaisuuksia ovat tutkimuksen yleistettävyys sekä raportoinnin ja 

ratkaisuehdotusten määrässä. Konstruktiiviselle tutkimusotteelle on ominaista se, että 

onnistunut konstruktio on yleistettävissä ja sovellettavissa myös muihin vastaavanlaisiin 

yrityksiin. Tutkimuksen tarkoituksena onkin tuottaa yleistettävää tietoa, joka pyritään 

saavuttamaan yhden tarkasteltavan tapauksen syvällisen ymmärtämisen avulla.  (Salmi & 

Järvenpää 2000) 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen kirjallisen materiaalin ydinalue on kehitetyn ratkaisun 

kuvaaminen, ratkaisun kytkeytyminen teoriaan, aineiston uutuusarvo ja yleistettävyyden 

osoittaminen. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tuotetaan yksi toimiva ratkaisu. (Kurunmäki 

1994). 

 

Tutkielma on case -tutkimus, jossa konstruktiivisen tutkimusotteen avulla pyritään luomaan 

ratkaisu tarkasteltavan yrityksen ongelmaan. Case-tutkimuksessa on tyypillisesti yksi tai 

korkeintaan muutama havainto tarkasteltavan yrityksen tutkimusongelmasta. Case-tutkimus 

ei sellaisenaan ole tutkimuksen ainoa lähestymistapa, vaan se voidaan toteuttaa 

konstruktiivista tutkimusotetta soveltamalla, mutta konstruktiivisen tutkimusotteen ainoa 

soveltamismahdollisuus on Case-tyyppinen tutkimus. 

(Salmi & Järvenpää 2000) 

 

Tämän työn keskeisenä lähtökohtana on saada lisää tietoa yrityksen toiminnoista vastaavien 

henkilöiden ja siten myös heidän organisaatioidensa käyttöön, jolloin koko yrityksessä 

vallitsee parempi käsitys siitä, mitkä ovat valittujen ja käyttöön otettujen ratkaisujen 

todelliset kustannusvaikutukset, ja onko niillä merkitystä yrityksen tuottamien 

hyödykkeiden hinnoitteluun, tai liittyykö niihin joitain muita tekijöitä, jotka on hyvä ottaa 

huomioon tuotannon suunnittelussa ja sitä kautta yrityksen toiminnassa. Lopputulos on 

myös sovellettavissa muiden, samoja päästöjen vähentämismenetelmiä hyödyntävien 

yritysten käyttöön, sillä toiminta- ja laskentaperiaatteet ovat helposti yleistettävissä, mikäli 

yrityksellä on edes yksi vastaavanlainen laitteisto käytössä tai se suunnittelee sellaisen 

hankkimista. Yleistettävyyttä helpottaa, mikäli yrityksen tuotantorakenne on 

samankaltainen kuin tässä työssä tarkasteltavassa yrityksessä on.   
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 
Tässä työssä luvussa 1. esitellään tutkimuksen tekemisen taustavaikuttimet, sekä työn 

tavoitteet ja tutkimuksen ulkopuolelle rajattavat asiat. Näiden lisäksi luvussa 1 esitetään 

työssä käytetty tutkimusmenetelmä. 

 

Luvussa 2 käydään läpi yrityksen toimintaympäristöä ja sen tuotantolaitoksia, sekä 

toimintaan keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä ja siihen tulevia muutoksia. 

 

Luvussa 3 esitellään typenoksidien muodostumisen mekanismit voimalaitosprosessissa sekä 

muita palamisprosessissa syntyviä ympäristölle haitallisia yhdisteitä. 

 

Luvussa 4 käydään läpi eri menetelmät typenoksidipäästöjen vähentämiseksi sekä 

käsitellään myös laitteistoissa käytettävien kemikaalien koostumusta, sekä niiden hinnan 

muodostumista. 

 

Luvussa 5 tarkastellaan yrityksessä tehtyjen investointien kustannusvaikutuksia, ja luvussa 

6 keskitytään hankittujen laitteistojen todellisiin käyttökustannuksiin ja niiden välisiin 

eroihin. 

 

Luvussa 7 keskitytään eri menetelmistä aiheutuvien kulujen optimointiin ja tarkastellaan 

kustannusten vaikutusta laitosten ajojärjestykseen, sekä laitoskohtaisiin päästökiintiöihin. 

 

Luvussa 8 tarkastellaan laitteistojen käytöstä syntyviä kuluja ja tehdään johtopäätöksiä 

tutkimustulosten perusteella. Tämän lisäksi käsitellään joitakin jatkotukimusta vaativia 

asioita.  

 

Luku 9 on yhteenveto tehdystä tutkimuksesta. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TUOTANTOLAITOKSET 
 
Helen Oy on vuonna 1909 perustettu yritys, joka on yksi suurimmista energiayhtiöistä 

Suomessa ja sen omistaa kokonaan Helsingin kaupunki. Työntekijöiden määrä yrityksessä 

on n. 1300 henkilöä. Yhtiön päätoimiala on tuottaa energiaa, eli sähköä, lämpöä ja 

jäähdytystä yli 400 000 asiakkaalle. Yrityksen toiminta kattaa yli 90 % pääkaupunkiseudun 

lämmöntuotannosta, mutta sähköä myydään valtakunnallisesti. Yritys on jakautunut useaan 

liiketoimintayksikköön sähkön- ja lämmöntuotannossa. Vuoteen 2015 asti yritys toimi 

kunnallisena liikelaitoksena ja vuoden 2015 alussa yhtiömuoto muuttui ja liikelaitoksesta 

tuli osakeyhtiömuotoinen Helen Oy. (Helen 2015) 

 

Yrityksen omistamissa yhteistuotantovoimalaitoksissa, joita on yhteensä kolme kappaletta, 

tuotetun energiatehokkaan yhteistuotannon osuus yrityksen tuottamasta ja markkinoilta 

hankkimasta sähköstä on n. 67 % ja yrityksen tuottamasta, myymästä ja jakelemasta 

lämmöstä n. 91 %. Yrityksen tuottamalla kaukolämmöllä katetaan kokonaisuudessa yli 90 

% koko kaupungin lämmöntarpeesta ja lisäksi yrityksen rakennuttama ja omistama 

kaukojäähdytysverkko on laajentunut runsaasti viime vuosien kuluessa. Tämän lisäksi yritys 

on kasvattanut päästöttömien tuotantomuotojen osuutta sähkön kokonaishankinnasta, eli 

vesi-, ydin- ja tuulivoiman osuus on nykyään jo noin 33 prosenttia yrityksen hankkimasta 

sähköstä, josta vesivoiman osuus on yli 11 prosenttia.  (Helen 2015) 

 

Vuonna 2016 voimaan astunut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU 

teollisuuden päästöistä on kiristänyt Helenin voimalaitosten päästörajoja huomattavasti 

verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoteen 2020 mennessä yrityksen on sen strategiansa 

mukaisesti tarkoitus lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä n. 20 %:lla nykyisestä, sekä 

vähentää kivihiilen käyttöä energiantuotannossa.  Pitkän tähtäimen suunnitelma on, että 

2050-luvulla yrityksen energiantuotannon tulisi olla strategisen linjauksen perusteella täysin 

hiilidioksidineutraalia. (Helen 2015) 

 

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on yritykseltä vaadittu mittavia investointeja ja 

lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi niitä vaaditaan vielä huomattavasti lisää. Laitteiden 

investoinnit ovat yrityksen toiminnan kannalta pakollisia, sillä ilman niitä yritys ei saisi 

uusittua ympäristölupaansa ja toimintaa ei tällöin olisi luvallista harjoittaa. Päästöjen 
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vähentämiseen tähtäävien laitteistojen hankinnat ovatkin yritykselle välttämätön investointi, 

ja tämän lisäksi ne eivät hyödytä yritystä taloudellisesti, vaan päinvastoin aiheuttavat 

ylimääräisiä tulosta heikentäviä kuluja. Yhdessä energiapoliittisen epävarmuuden, alan 

kiristyvän kilpailun sekä alhaisten markkinahintojen vuoksi uusiin investointeihin ja 

olemassa olevien laitteiden tehokkaaseen käyttöön on syytä kiinnittää entistä enemmän 

huomiota.   

 

Suomea pidetään maailmanlaajuisesti johtavana maana sähkön ja lämmön 

yhteistuotannossa, sillä lähes 80 % Suomen kaukolämmön tuotannosta perustuu sekä 

lämmön että sähkön yhteistuotantoon. Yhteistuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuus 

kasvaa jatkuvasti. Kiotossa vuonna 1997 pidetyn ympäristökokouksen ja siellä neuvotellun 

kansainvälisen ilmastosopimuksen perusteella kokouksen osallistujamaat allekirjoittivat 

Kioton pöytäkirjan, jossa ne yhdessä sitoutuivat kansainvälisiin teollisuuden 

päästövähennyksiin vuoteen 2012 mennessä. Kyseinen ilmastosopimus on saanut monet 

osallistujamaat kiinnostumaan yhteistuotannosta Pohjoismaiden lisäksi. (Koskelainen, et al. 

2006) 

 

Sähkön yhteistuotannon osuus Euroopan Unionissa on todella alhainen, eli käytännössä vain 

n. 10 % tuotannosta, kun taas Suomessa tuotetaan jopa kolmasosa sähköstä 

energiatehokkaalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Euroopan Unioni asettikin Kioton 

ilmastokokouksen jälkeen tavoitteeksi, että yhteistuotannon osuus tulisi vähintään 

kaksinkertaistaa sen paremman hyötysuhteen ja sitä kautta pienempien kasvihuonepäästöjen 

ansiosta. Suomi on edelleen yhteistuotannon edelläkävijämaita, ja sillä on selkeä vientietu 

kansainvälisesti kasvavilla ”Cleantech”, eli puhtaan teknologian markkinoilla. 

Yhteistuotannolla on erittäin keskeinen rooli ympäristökuormituksen vähentämisessä ja 

kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa juuri menetelmän 

energiatehokkuuden ansiosta, sillä samasta määrästä polttoainetta saadaan tuotettua 

enemmän energiaa, jota voidaan hyödyntää. Suomi on myös savukaasujen 

puhdistustekniikassa ja uusien menetelmien käyttöönotossa yksi maailman johtavia maita. 

(Koskelainen, et al. 2006)  

 

Tarkasteltavan yrityksen sähköntuotannosta maakaasun ja hiilen osuus oli vuonna 2015 n. 

67 % ja lämmöntuotannosta vastaava lukema oli n. 93 %. Ennusteena on, että nykyisellä 
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fossiilisten polttoaineiden veromallilla kivihiilen osuus tulee nousemaan maakaasun 

merkityksen vähentyessä sen kohonneiden kustannusten takia.  

   

Kivihiiltä on hyödynnetty sähkön ja lämmön tuotannossa jo useita vuosikymmeniä 

polttamalla sitä höyrykattilassa ja muuttamalla höyryyn sitoutunut lämpöenergia sähköksi 

höyryturbiinin ja siihen kytketyn sähköä tuottavan generaattorin avulla.  

Energiatehokkuudeltaan heikommissa hiililauhdevoimalaitoksissa tuotetaan pelkästään 

sähköä ja prosessissa syntyvä hukkalämpö siirretään joko ilmaan tai jäähdytysveteen. 

Lauhdelaitosten hyötysuhde on keskimäärin ainoastaan 42–44 %, kun vastaava lukema 

yhteistuotantolaitoksilla voi olla yli 90 %. Laitosten suurimmat häviöt syntyvät 

yhteistuotantolaitoksissa savukaasujen mukana ilmaan siirtyvistä lämpöhäviöistä.  

(Huhtinen, et al. 2013)   

   

Yhteistuotantolaitoksissa hyötysuhde siis lähes kaksinkertaistuu noin 80–90 %:n tasolle, 

käytettävästä polttoaineesta riippumatta. Tämä vaikuttaa myös laitoksen muuttuviin 

kustannuksiin siten, että ne käytännössä laskevat puoleen lauhdelaitoksiin verrattuna. 

Yhteistuotantolaitoksen muuttuvat kustannukset vaihtelevat keskimäärin välillä 17–20 €/ 

tuotettu megawattitunti. Energiatehokkuuden ja alhaisten tuotantokustannusten takia 

yhteistuotantolaitoksia kannattaa käyttää aina, kun laitoksen lähialueilla on riittävä määrä 

lämpökuormaa eli prosessissa syntyvää kaukolämpöä hyödyntäviä asiakkaita. (Huhtinen, et 

al. 2013)  

 

2.1 Hanasaaren voimalaitos 
 

Hanasaaren B-voimalaitos on kahdesta samanlaisesta peruskuormaa tuottavasta 

kivihiilikattilasta koostuva vastapainelaitos, joissa molemmissa tuotetaan kaukolämpöä ja 

sähköä. Laitoksella on siis kaksi täysin samanlaista kattilasta ja turbiinista koostuvaa 

yksikköä, joita kutsutaan blokeiksi. Laitoksen höyrykattilat ovat välitulistimella varustettuja 

luonnonkiertoisia lieriökattiloita, joiden pääpolttoaineena on kivihiili ja vuodesta 2015 

alkaen niissä on poltettu myös puupellettiä 3-5 % kokonaispolttoainemäärästä. Tavoite 

pelletin osuudelle polttoainetehosta lämmityskaudelle 2016 - 2017 on 2,5 %.  Kattiloiden 

valmistaja on Tampella/Babcock ja ne ovat valmistettu ja otettu käyttöön 1974 (Blokki 3) ja 

vuonna 1977 (Blokki 4). Laitoksen kattilakohtainen polttoaineteho on 360 MW, josta 
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sähkötehoa saadaan 116 MW (brutto) ja kaukolämpötehoa n. 200 MW. Kattiloiden 

hyötysuhde sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on 88–91 % ja niiden keskimääräinen 

käyttöaika on 5 000 - 8 000 tuntia vuodessa. (Helen 2016) 

 

Molemmissa kattiloissa on 12 kpl hiilipölypolttimia, joiden varapolttoaineena toimii raskas 

polttoöljy, jota käytetään myös laitoksen käynnistyksessä. Polttimet sijaitsevat kattiloiden 

etuseinällä. Ensimmäinen vaihe typenoksidipäästöjen alentamiseksi laitoksella tehtiin jo 

vuonna 1993, jolloin polttimet uusittiin Tampella/Babcock-Hitachin HTNR 2 low- NOx-

polttimiksi, joiden avulla typenoksidipäästöjä saatiin vähennettyä. 

 

Laitoksen höyryturbiinit ovat Skodan valmistamia tyypiltään kahdella pesällä varustettuja 

vastapaineturbiineja. Turbiinien nimellisteho noin 118 MW/turbiini. Generaattoreissa 

jäähdytysaineena toimii vety ja niiden nimellisteho on 137,5 MVA (Megavolttiampeeri). 

Generaattorien tuottama sähkö syötetään kytkinlaitoksen kautta suoraan 

sähkönsiirtoverkkoon. Molemmilla blokeilla on kaksi sarjaan kytkettyä 

vastapainekaukolämmönvaihdinta, joiden kokonaislämpöteho on n. 200 MW ja niiden 

avulla prosessihöyrystä saatava kaukolämpö siirretään pumppujen avulla Helen Oy:n 

kaukolämpöverkkoon. Kuvassa 1. on kuvattu yksinkertaistettuna hiilivoimalaitoksen 

toimintaperiaate.  
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Kuva 1. Hanasaaren voimalaitoksen toimintaperiaate (Helen 2016) 

 

Höyryvoimalaitoksissa kattilasta tuleva höyry pyörittää höyryturbiinia, joka puolestaan 

pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Turbiinista ulos tuleva höyry johdetaan 

kaukolämmönvaihtimiin, joissa kaukolämpöverkosta palaava jäähtynyt kaukolämpövesi 

lämmitetään uudelleen ja pumpataan takaisin kaukolämpöverkkoon. Turbiinista 

lämmönvaihtimiin siirtynyt höyry lauhtuu kohdatessaan jäähtyneen kaukolämpöveden ja 

jäähtynyt lauhde pumpataan lauhteen esilämmittimien kautta syöttövesisäiliöön, josta se 

johdetaan syöttöveden esilämmittimien kautta takaisin kattilaan kuumennettavaksi.  

  

2.2 Salmisaaren voimalaitos 
 
Salmisaaren B-voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1984, ja se sijaitsee Länsi-Helsingissä 

Ruoholahdessa. Laitoksella on Ahlström Oy:n valmistama luonnonkiertoinen 

hiilipölykattila, jonka polttoaineteho on 506 MW. Voimalaitos tuottaa täydellä teholla 170 

MW sähköä ja 300 MW kaukolämpöä ja toimii sähkön ja lämmön yhteistuotannossa n. 90 

%:n kokonaishyötysuhteella. Laitoksen pääpolttoaine on kivihiili ja lisäksi laitoksella 

pyritään polttamaan pieniä määriä puupellettiä kivihiilen joukossa. Vara- ja 
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tukipolttoaineena, sekä laitoksen käynnistyksessä käytetään raskasta polttoöljyä. (Helen 

2015)  

 

Voimalaitoksessa poltetaan hiiltä noin 500 000 tonnia vuodessa ja raskaan polttoöljyn osuus 

käytetystä polttoaineesta on ainoastaan n. 1 – 2 % vuodessa. Rikkioksidit ja pienhiukkaset 

puhdistetaan laitoksella vuonna 1987 valmistuneella puolikuivalla rikinpoistolaitoksella. 

(Helen 2015) 

 

Salmisaaren B-voimalaitos on Hanasaaren ohella sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos ja 

lisäksi laitoksen toimintaperiaate ja polttoaineet ovat samoja kuin Hanasaaressa.  

 

2.3 Vuosaaren voimalaitokset 
 
 

Vuosaaren voimalaitos koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä, joiden toimintaperiaate on 

erilainen verrattuna Hanasaareen ja Salmisaareen. Vuosaaren laitoksilla ei käsitellä 

ollenkaan kiinteitä polttoaineita, kuten kivihiiltä tai biopolttoaineita, vaan pääpolttoaineena 

käytetään maakaasua, joka siirtyy laitokselle maakaasuputkea pitkin. 

   
Vuosaaren A-laitos koostuu kahdesta kaasuturbiiniblokista, joihin kuuluvat kaasuturbiini ja 

lämmöntalteenottokattila. Molemmat näistä blokeista syöttävät höyryä yhteiselle 

höyryturbiinille. Pääpolttoaineena laitoksilla on maakaasu ja varapolttoaineena toimii kevyt 

polttoöljy. Vuosaari A:n yhteenlaskettu sähköteho on 160 MW ja kaukolämpöteho myös 160 

MW. 

 

Kaasuturbiinit ovat valmistaneet Siemens ja niissä on 17-vyöhykkeinen ahdin, sekä kaksi 

siilomallista polttokammiota, joissa kussakin on kolme poltinta. Turbiiniosassa on yhteensä 

neljä vyöhykettä. Turbiinin yhdessä polttimessa on sekä diffuusio- että esisekoituspoltin 

maakaasua varten ja lisäksi varalla on öljykäyttöä varten oma öljypoltin. Periaatteena on, 

että diffuusiopolttoa käytetään turbiinin käydessä alle 40 % teholla tai öljyajossa, jolloin 

typenoksidipäästöt ovat huomattavasti esisekoituspolttoa suuremmat. (Helen 2016) 

 

Vuosaaren B-laitoksen toiminta on periaatteeltaan hyvin samanlainen kuin Vuosaari A:n, 

sisältäen kaksi kaasuturbiiniblokkia, jotka syöttävät höyryä yhteiselle höyryturbiinille. 
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Pääpolttoaineena laitoksella on myös maakaasu ja varapolttoaineena toimii kevyt polttoöljy. 

Rakenteellisia eroja kuitenkin on kolme, eli kattilassa on Vuosaari a:sta poiketen kaksi 

painetasoa, korkea- ja matalapaine, jolloin myös höyryturbiinissa on kaksi eri paineista osaa 

ja lisäksi lauhdeosa. Vuosaaren B laitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 470 MW ja 

lämpöteho 420 MW. (Helen 2016) 

 

Vuosaari B:n kaasuturbiinit ovat kooltaan huomattavasti suuremmat, kuin Vuosaari a:n, 

mutta niissä on myös 17-vyöhykkeinen ahdin sekä 4-vyöhykkeinen turbiini. Kummassakin 

turbiinissa polttokammiot ovat pystymallisia ja niitä on kaksi kappaletta. Polttokammioissa 

on kahdeksan poltinta kummassakin. Kuten Vuosaari A:ssa, turbiineissa käytetään 

diffuusiopolttoa alle 40 %:n teholla sekä öljyajossa. Diffuusiopolttoa ei kuitenkaan saa 

ympäristöluvan määräyksien vuoksi käyttää kuin ainoastaan poikkeustilanteissa sekä laitosta 

käynnistettäessä. (Helen 2016) 

  

 
2.4 Laitosten toimintaan liittyvä lainsäädäntö 
 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU eli IE-direktiivi on teollisuuden 

päästödirektiivi, jonka tavoitteena on suojella sekä ympäristöä että asukkaiden terveyttä. 

Direktiivin avulla pyritään säätelemään teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia paikallisten 

viranomaisten toimesta alueellisia ympäristölupia myöntämällä. Kyseinen direktiivi 

pyrkiikin yhdistämään lukuisia aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi 

helpommin hallittavaksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. (Silvo 2012) 

 

IE-direktiivin mukaan polttolaitosten ympäristölupamääräysten tulee perustua parhaaseen 

käytettävissä olevaan tekniikkaan joka tunnetaan nimellä BAT, (Best Available 

Techniques). IE-direktiivin vaatimukset astuivat voimaan vuoden 2016 alusta lähtien ja 

voimaan astuessaan kyseinen direktiivi kiristi Helenin voimalaitosten päästörajoja ja 

edellytti myös mittavien investointien tekemistä. Yritys liittyi kuitenkin kansalliseen 

siirtymäsuunnitelmaan (TNP), (Transitional National Plan). Kansallisen siirtymäkauden 

aikana päästörajojen kiristyminen tapahtuu vaiheittain ja vasta aikaisintaan 1.7.2020 astuu 

voimaan IE-direktiivin määrittelemät päästörajat ja myöhemmin varsinaiset BAT-rajat tai 

IE-direktiivin tulkinta uusiksi päästörajoiksi. Päästörajat ja näkemykset BAT-tekniikasta 
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hakevat edelleen lopullista muotoa ja tulkintoja ja ne ovat vielä tätä työtä tehtäessä Euroopan 

unionissa lausuntokierroksella. (Taipale 2016)  

 

BAT-määritelmä astuu voimaan neljän vuoden kuluessa siitä hetkestä kun se on EU-tasolla 

hyväksytty. Näyttäisi vahvasti siltä, että hyväksyminen tapahtuu aikaisintaan kesällä 2017. 

Tällöin velvoitteet asuisivat voimaan vasta vuonna 2021 kesällä, mutta TNP-kausi loppuu 

jo vuoden 2020 kesäkuussa. Avoinna on myös, että noudatetaanko väliajalla IE-direktiivin 

mukaista päästörajatulkintaa, joka on tiukempi kuin TNP-kauden rajat, mutta varmasti 

lievempi kuin BAT-rajat. Kuvassa 2. on esitetty kaavio direktiivien päästörajojen 

soveltamisesta.     

 

 
Kuva 2. BAT – rajojen valmistelukaavio (Silvo 2012) 

 

IPPC direktiivin (Integrated Pollution Prevention and Control), suuria polttolaitoksia eli 

LCP (Large Combustion Plants) koskevan direktiivin myötä yleiseurooppalaisten BAT-

vertailuasiakirjojen merkitys tulee korostumaan. Lopulliset päätökset tulevista BAT-

päätelmistä ovat merkittävässä asemassa päätettäessä alueellisten ympäristölupien 

päästöraja-arvoista ja olemassa olevien lupaehtojen uudelleen tarkistamisesta. Euroopan 

komission tavoitteena on saattaa BAT-vertailuasiakirjat ajan tasalle viimeistään kahdeksan 

vuoden kuluttua edellisen version julkaisemisesta. IE-direktiivi on tiukentanut 
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huomattavasti suurten polttolaitosten SO2- ja NOx päästöjen raja-arvoja. (2010/75/EU; 

Teknologiateollisuus 2011) 

 

IE-direktiivin pääsääntönä savukaasujen puhdistukselle on BAT-päästötasojen käyttäminen 

sitovina normeina, josta voidaan ainoastaan erityistapauksessa poiketa. Näille poikkeuksille 

on kuitenkin esitetty tarkennetut minimivaatimukset päästörajoja koskien, ja näitä 

korkeampia lupamääräyksiä paikallinen viranomainen ei voi direktiivistä poiketen sallia. 

Nämä määrittelyssä vielä olevat ja tulevaisuudessa voimaan astuvat minimivaatimukset 

tulevat varmasti olemaan nykyistä LCP-rajoja tiukemmat. (Taipale L. 2016) 

 

Heinäkuussa 2006 julkaistiin Parhaan käytettävissä olevan päästöjenvähentämisteknologian 

(BAT) EU-tasolla kokoava LCP-BREF-asiakirja, eli Reference Document on Best Available 

Techniques for Large Combustion Plants. Tämän asiakirjan päivitysprosessi on parasta aikaa 

käynnissä, ja tätä työtä tehtäessä päätöstä asiakirjan virallisesta sisällöstä ei ole tullut, sillä 

kyseinen asiakirja on edelleen lausuntokierroksella. (Taipale, L.2016) 

  

LCP-BREF-asiakirja edellyttää Hanasaaren tyyppisiltä kiinteätä polttoainetta käyttäviltä 

laitoksilta polttoaine-energian hyödyntämistä hyötysuhteella 75–90 prosenttia. Yrityksen 

hiililaitosten hyötysuhde ja tuotanto ovat edellä mainitun määritelmän mukaan 

energiatehokkuudeltaan erinomaista BAT-tasoa. Esimerkiksi vuotena 2014 Hanasaaren 

laitokselta saatiin hyötyenergiaa (brutto) polttoaine-energiasta yli 85 %. Salmisaaren laitosta 

koskevat samat ehdot, joten ainakaan energiatehokkuuden kannalta kyseinen asiakirja ei 

vaadi laitoksille suuria muutoksia. Ympäristösuojelulaitteiden osalta tilanne saattaa 

kuitenkin olla sellainen, että Hanasaaren laitteisto ei välttämättä enää riitä TNP-kauden 

jälkeiseksi ajaksi.  

  

Kyseisellä asiakirjalla ei ole suoraan vaikutusta tämän työn sisältöön, mutta joissakin 

kohdissa joudutaan tekemään olettamuksia vallitsevan parhaan käsityksen mukaisesti.   

 

IED:n mukaisten päästöraja-arvojen noudattaminen vaatii polttolaitoksilla merkittäviä 

toimia ja kalliita investointeja. Vaihtoehtoina ovat siirtyminen vaihtoehtoisiin ja 

mahdollisesti puhtaampiin polttoaineisiin, investoinnit erilaisiin savukaasujen 
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puhdistusmenetelmiin, kuten letku- ja sähkösuodattimiin, lipeäpesureihin, SCR/SNCR-

laitteistoihin tai olemassa olevien poltto- ja puhdistustekniikoiden toiminnan tehostamiseen. 

Silvo 2012) 

 

Energiateollisuuden ympäristöpooli ja Metsäteollisuus ry:n selvityksen mukaan kiristyvien 

päästörajojen aiheuttama investointitarve energiantuotantolaitoksille on direktiivin 

mahdollistamat joustot huomioon ottaen noin 800 miljoonaa euroa ja ilman joustoja summa 

olisi jopa 1,4 miljardia euroa, koskien puhtaasti sähköä ja lämpöä tuottavia yrityksiä. (Silvo 

2012) 

 

Tutkimuksia on tehty melko kattavasti yritysten investointitarpeista ja niihin vaadittavista 

mahdollisista euromääristä, mutta laitteistojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia niiden 

elinkaaren aikana, ei ole juurikaan tutkittu. Tässä työssä pyritään selvittämään laitteistojen 

käytöstä aiheutuvia todellisia kustannuksia niiden elinkaaren aikana, ja kuinka paljon 

mahdolliset kustannukset nostaisivat tuotetun sähkö- ja lämmön hintaa.  
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3 TYPENOKSIDIPÄÄSTÖJEN SYNTYMINEN JA 
PIENENTÄMINEN 

 
Typpi on ilmakehän yleisin alkuaine, sillä ilmakehässä typpeä on n. 78 prosenttia sen 

tilavuudesta. Typpioksidit puolestaan ovat typen ja hapen kemiallisia yhdisteitä, joita 

ilmassa on runsaasti. Ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun kannalta merkittävimmät typen 

oksidit ovat dityppioksidi eli ilokaasu (N2O) sekä typpidioksidi (NO2). Ilokaasu on 

merkittävä kasvihuonekaasu, jota syntyy luontaisesti maa- ja metsätalouden prosesseissa. 

Noin 6 % kasvihuonekaasujen säteilypakotteista syntyy juuri ilokaasusta. Typpidioksidit 

puolestaan ovat teollisuuden päästöistä syntyviä kaasumaisia ympäristölle haitallisia 

yhdisteitä, jolla on merkittävä vaikutus kaupunkien savusumuilmiön muodostumisessa.  

(Ilmatieteenlaitos 2016)  

 

3.1 Typenoksidipäästöt voimalaitoksissa 
 

Voimalaitoksissa palamisen yhteydessä syntyy typpiyhdisteitä, joista ympäristölle 

haitallisimpia ovat typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO ). Näistä yhdisteistä 

käytetään yhteisesti termiä typenoksidit, eli NOx.  Palamisen typenoksidipäästöistä noin 95 

%  koostuu  NO:sta  ja  pelkästään  NO :ta on alle 5 %, mutta ilmakehässä suuri osa 

typpimonoksidistakin hapettuu melko nopeasti typpimonoksidiksi, joten niiden 

ympäristövaikutukset ovat käytännössä yhtä suuret. (Kilpinen 2002) 

 

Typenoksidipäästöjen keskeisimpiä haittavaikutuksia ympäristössä ovat happamien 

laskeumien aiheuttama maaperän happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Näiden 

tekijöiden lisäksi tunnetaan myös typenoksidipäästöjen vaikutukset fotokemiallisen 

saastesumun ja otsonin muodostumiseen etenkin tiheästi liikennöidyissä suurkaupungeissa. 

(Kilpinen 2002) 

 

Suurin  osa  NOx-päästöistä on peräisin liikenteestä ja energiantuotannosta. Päästöt ovat 

Euroopassa vähentyneet lähes 44 % vuosien 1990 ja 2011 välisenä aikana. Vuonna 2011 

päästöistä 41 % syntyi edelleen tieliikenteessä ja 23 % energian tuotannossa. Suurin 

vähennys kyseisellä tarkasteluvälillä on saatu aikaan tieliikenteessä, jossa päästöjä on 

onnistuttu vähentämään jopa 48 %, suurimmaksi osaksi ajoneuvojen katalysaattoritekniikan 
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käyttöönoton ansiosta. Vaikka NOx-päästöjen on havaittu vähenevän 29,5 % vuosien 2001 

ja 2011 välisenä aikana, silti kaupunkialueilla NO -pitoisuudet ovat laskeneet vain 10,6 %. 

Tämän ilmiön on epäilty osittain selittyvän dieselautojen lisääntyneestä määrästä ja niiden 

suoraan tuottamista NO -päästöistä.  (EEA 2013)  

 

Dieselmoottoreihin sovelletut päästövähennystekniikat ovat lähes sellaisenaan 

sovellettavissa myös energiantuotannon NOx-päästöjen vähentämiseen ja kyseisistä 

menetelmistä kerrotaan lisää luvussa 3. 

 

Typenoksidipäästöt ovat Suomessa vähentyneet energian tuotannossa ja jakelussa lähes 

puoleen vuosien 1990 ja 2011 välisenä aikana. Nämä vähennykset ovat saavutettu sopimalla 

laitosten savukaasupäästöjen pitoisuuksien mittaamisesta ja asettamalla tavoitetasot lähes 

kaikille haitallisille tiedetyille komponenteille. Tämän lisäksi laitosten polttoaineen 

palamiseen ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota ja joissain tapauksissa siirryttiin 

polttamaan kaasua kivihiilen sijaan sellaisissa tapauksissa, joissa siihen oli välttämätöntä tai 

taloudellisesti kannattavaa siirtyä. (Ympäristökeskus 2015) 

 

Euroopan Unionissa on pitkään valmisteltu vuonna 2016 voimaanastunutta IE-direktiiviä, 

joka on määritellyt uudet päästöraja-arvot energia-alan toimijoille. Tiukentuvat päästöraja-

arvot pakottavat monet energiayhtiöt investoimaan NOx-päästöjen vähentämisjärjestelmiin. 

Kuvassa 3. on havainnollistettu Suomen vuoden 2013 typenoksidien päästölähteet.  
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Kuva 3. Suomen typenoksidipäästöt vuodelta 2013 (Syke 2015) 

 

Kuten kuvasta 3. havaitaan, vuonna 2013 liikenteen osuus päästöistä oli lähes 5 % suurempi 

kuin energiantuotannon osuus. Liikenteen typenoksidipäästöjen vähentämiseksi on vuosien 

varrella tehty mittavia toimia, mutta silti lisääntyvät liikennemäärät pitävät liikenteen 

typenoksidimäärät melko korkealla tasolla verrattuna esimerkiksi teollisuuteen.   

 

Typenoksidien päästökatto vuodelle 2010 on ollut Suomessa 170 kilotonnia, ja tämä 

päästötavoite on saavutettu jo vuodesta 2008 lähtien, jolloin päästöt olivat enimmillään 168 

kt. Päästöt ovat laskeneet tasaisesti myös kyseisen tarkastelujakson jälkeen, vaikka 

vuosittaisia vaihteluja päästötasoissa esiintyy etenkin taloustilanteen muutosten ja 

ilmastovaihtelujen johdosta. (Ympäristökeskus 2015)   

 

Viime vuosina kiristyvä lainsäädäntö on pakottanut yritykset investoimaan lisää 

typenoksidipäästöjen vähentämiseen ja hyödyntämään erilaisia markkinoilla olevia 

ratkaisuja sovittujen päästötasojen saavuttamiseksi. Tyypillisesti typen oksidit ovat ongelma 

kiinteän polttoaineen laitoksilla esimerkiksi juuri kivihiiltä poltettaessa. Melko harvoin 
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vastaavia ongelmia esiintyy poltettaessa esimerkiksi maakaasua. Tämä johtuu yksikertaisesti 

siitä, että eri polttoaineiden typpipitoisuuksissa on huomattavia eroja, sillä kiinteän 

polttoaineen palaminen ei ole yhtä tehokasta. Polttoaineita ja palamista käsitellään 

tarkemmin luvussa 3.2.  

  

3.2 Muita typenoksidipäästöjä 
 

Eräs merkittävä typen oksidi on dityppioksidi (N O), jonka ympäristövaikutuksiin alettiin 

kiinnittää huomiota vasta 1980-luvulla. Dityppioksidi tunnetaan myös nimellä 

typpioksiduuli eli perinteisemmin ilokaasu. Yhdisteen arveltiin pitkään olevan ympäristölle 

vaaraton, mutta nykyisin sen tiedetään aiheuttavan muiden CFC-yhdisteiden eli freonien 

ohella otsonikatoa ilmakehän ylemmissä osissa. Kyseisen yhdisteen elinikä ilmakehässä voi 

olla jopa 150 vuotta. (Kilpinen 2002) 

 

Dityppioksidi on tutkimusten perustella otsonikatoa aiheuttava aine. Vaikka N O päästöjen 

määrä on painossa mitattuna esimerkiksi hiilidioksidiin verrattuna selvästi alhaisempi, ovat 

sen vaikutukset painoyksikköä kohden n. 300-kertaiset hiilidioksidiin verrattuna. Suurin 

tiedossa oleva N O-päästöjen aiheuttaja on maatalous ja lannoitteet. Dityppioksidi kuuluu 

myös Kioton ilmastosopimuksen perusteella vähennettäviin kasvihuonekaasuihin ja 

muutettaessa dityppioksidin pitoisuus vastaamaan hiilidioksiditonnia, (t CO2-ekv.) sen 

kerroin laskennassa on 298. (Tilastokeskus 2016) 

  

Ilokaasupäästöjen energiantuotannon polttoprosesseista arvioidaan olevan n. 10 % kaikista 

ihmisen toiminnan aiheuttamista N O-päästöistä. Suurimmat tiedossa olevat ilokaasun 

lähteet ovat maatalous, peltojen lannoittamisen, sekä biomassan polton ansiosta. (Kilpinen 

2002) 

 

Maaperän kemialliset prosessit ilokaasun lähteinä ja niiden nieluina sekä ilokaasun 

kuljetusmekanismit maasta ilmakehään tunnetaan vielä erittäin huonosti. Tämän takia 

ilokaasulle ei ole säädetty erikseen päästöarvoja eikä sitä myöskään oteta polttolaitosten tai 

liikenteen NOx–päästöarvoissa huomioon. Kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa kaikki 
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typpiyhdisteet mukaan lukien ilokaasu ja ammoniakki lasketaan mukaan voimalaitosten 

kokonaistyppipäästöihin. (Saarinen 2013) 

  

Kuvassa 4. on havainnollistettu Suomen vuosittaiset N O -päästöt eri toimialoilla.  

 
Kuva 4. Suomen N2O päästöt eri toimialoilla (Tilastokeskus 2016) 

 

Kuten kuvasta 4. voidaan havaita, maataloudesta aihetuvat päästöt ovat huomattavasti 

suurimmat ja ne ovat melko tasaisena tarkastelujakson ajan. Teollisuuden päästöt ovat 

hieman laskeneet huippuvuodesta 2010, kun taas liikenteen päästöt ovat olleet 

pienimuotoisessa nousussa tarkastelujakson alusta lähtien. (Tilastokeskus 2016)  

 

Ilokaasun muodostumismekanismia ei ole vielä toistaiseksi kyetty täysin selvittämään. 

Muodostuminen voi perustua ilokaasun välituotteisiin kuten ammoniakkiin ja syaanivedyn 

muodostumiseen, mikä on verrattavissa myös typpioksidin muodostumiseen. Tutkimusten 

valossa on selvää, että alhaisemmat polttolämpötilat eli palaminen alle 1000 ºC lämpötilassa 

aiheuttaa suuremman typpioksiduulipitoisuuden savukaasuissa.  Tämä perustuu siihen, että 

alemmissa lämpötiloissa N2O-molekyyli on melko vakaa ja korkeammissa lämpötiloissa 

siitä muodostuu N2 molekyylejä. (EU 2016)  

 

On mielenkiintoista tarkastella myös N O-päästöjen vaikutusta NOx-päästöjen 

vähentämisen yhteydessä, sillä Kilpisen (2012) mukaan etenkin SNCR-laitteistojen 
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(Selective Non-Catalytic NOx Reduction) urearuiskutuksen käyttö saattaakin lisätä 

teollisuuden dityppioksidipäästöjä.  Päästöjä on myös kasvattanut etenkin 

polttomoottoriajoneuvoissa viime vuosina lisääntynyt katalyyttitekniikka, sekä katalyytit 

yhdistettynä urearuiskutukseen nykyisissä dieselajoneuvoissa. Suomessa 

energiateollisuudessa ei toistaiseksi ole määritelty päästörajoja N O-päästöille, eikä niitä 

myöskään tarvitse mitata vuosittaisten päästömittausten tarkistusten yhteydessä. 

 

Tässä työssä ei tarkastella prosessissa mahdollisesti syntyvän ilokaasun vaikutusta laitosten 

kokonaispäästöihin, mutta ne pyritään huomioimaan soveltuvin osin eri menetelmiä 

vertailtaessa, sillä tulevaisuudessa kyseisillä päästöillä saattaa olla vaikutusta Ruotsin mallin 

mukaisesti laitosten kokonaispäästötasoihin tai yrityskohtaisiin päästökiintiöihin.  

3.3 Typenoksidipäästöjen syntymekanismi palamisessa 
 

Voimalaitosten tuottamat typenoksidit muodostuvat suurelta osin palamisen yhteydessä, ja 

ne ovat yleensä peräisin kahdesta lähteestä, polttoilman sisältämästä molekulaarisesta 

typestä (N sekä polttoaineen sisältämästä orgaanisesta typestä. (Kilpinen, P. 2002)  

 

Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitosten pääpolttoaine on kivihiili, jonka typpipitoisuus 

on esitetty taulukossa 1. Taulukon arvot on laskettu Hanasaaren ja Salmisaaren laitokselle 

vuonna 2015 saapuneiden polttoaine-erien alkuaineanalyysien keskiarvona. 

 

Taulukko 1. Hanasaaressa poltettavan kivihiilen kemiallinen koostumus 
 

Kivihiilen alkuaineanalyysi 2015 
Polttoaine Venäläinen hiili Kazakstanilainen hiili 
Lämpöarvo [MJ/Kg] 26 26 
Kosteus [%] 11 14 
Tuhka [%] 11 4 
Kiinteä hiili [%] 47 45 
Haihtuvat aineet [%] 31 37 
Typpi [%] 2 1,1 
Happi [%] 8 13 
Vety [%] 4,1 4,2 
Rikki [%] 0,4 0,4 

 

Taulukosta 1. havaitaan hiililaatujen keskeisimmät erot, jotka ovat haihtuvien aineiden 

osuus, tuhkapitoisuus, rikkipitoisuus, sekä typpipitoisuus. Erojen on todettu johtuvan 
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Kazakstanilaisen hiilen nuoremmasta iästä. Kokemusten perusteella haihtuvien aineiden 

suurempi osuus hiilessä vaikuttaa palamista parantavasti ja siten myös palamisessa syntyviin 

NOx -päästöihin niitä alentavasti. 

 

Tarkasteltaessa ja laskettaessa palamista polttoaineen ajatellaan sisältävän ainoastaan viittä 

eri alkuainetta, joiden määrillä ja reaktioyhtälöillä on vaikutusta laskentaan: hiili, vety, 

happi, typpi ja rikki. Tutkimalla näiden alkua-aineiden reaktioita erikseen voidaan laskea 

täydellisessä palamisessa syntyvä savukaasumäärä ja sen koostumus. (Raiko 2002)   

 

Vuosaaren voimalaitoksen polttoaineena käytetään maakaasua, joka on lähes puhdasta 

metaania. Suomessa poltettava maakaasu on hyvin tasalaatuista, joten eroa palamisen 

suhteen ei käytännössä ole. Maakaasun täydellisessä palamisessa savukaasuja syntyy 10,6 

m3 poltettua metaanikuutiota kohti, josta vesihöyryn osuus on n. 2 m3. Kuivien savukaasujen 

osuudeksi jää n. 8,6 m3, jonka tilavuudesta typpeä on 71,5 %. (Maakaasukäsikirja 2016)  
 

Polttoaineeseen sitoutunut typpi vastaa palamisessa hyvin pientä osaa verrattuna 

palamisilman sisältämän typen määrään, mutta kuitenkin polttoaineen typpi on sitoutunut 

hyvin helposti hajoaviin yhdisteisiin. Maakaasun sisältämä typpi puolestaan on 

molekulaarista typpeä, joka käyttäytyy samalla tavalla kuin typpi palamisilmassa. 

Hiilipölypoltossa lähes 80 % typpimonoksidista onkin muodostunut polttoaineen typestä, 

joten taulukossa 1. esitettyjen hiililaatujen sisältämän typen pitoisuudella on merkitystä 

palamisessa syntyvien NOx-päästöjen muodostumiseen. (Kilpinen 2002) 
 
Ilmassa typpeä on n. 78 % sen tilavuudesta, joten polttoilman mukana muodostuva terminen 

typpimonoksidi koostuu palamisprosessissa tulipesän liekkialueella palamisilman 

sisältämästä typestä ja polttoaineeseen sitoutuneesta molekyylitypestä. Typpiatomien välillä 

vallitsee voimakas sidos, jonka rikkoutuminen on edellytyksenä typpimonoksidin 

muodostumiselle. Kaava 1. kuvaa typpimonoksidin muodostumista typpi- ja 

happimolekyyleistä: 

 

N2 + O2  2 NO     (1) 
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Reaktio ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollinen, sillä happimolekyyli ei pysty rikkomaan 

typpimolekyylien sidosta riittävän nopeasti, joten käytännössä typpimonoksidi muodostuu 

reaktioketjun avulla, jota kutsutaan Zeldovihcin mekanismiksi: 

 

N2 + O  NO + N     (2) 

 

N + O2  NO + O     (3) 

 

 Reaktiot 2 ja 3 kuitenkin edellyttävät korkeita lämpötiloja, eli yli 1400 °C, koska vasta 

näissä lämpötiloissa reaktiivisia happiatomeja on reaktiossa mukana. Vapaiden 

happiradikaalien lämpötilariippuvuudesta ja reaktion korkeasta aktivaatioenergiasta johtuen 

edellä mainittu Zeldovichin mekanismi on hyvin herkkä ympäristön lämpötilalle ja juuri 

siksi mekanismin kautta muodostuvaa typpimonoksidia kutsutaan nimellä terminen NO, jota 

hiilipölykattilan NOx-päästöistä on n. 20 % (Kilpinen 2002) 

 

Keskeisimpiä energiantuotannon NOx-päästöihin vaikuttavia tekijöitä ovat 

palamislämpötila, kattilan happitaso eli käytännössä palamisilmamäärä sekä polttoaineen 

typpipitoisuus. Yleistäen voidaan sanoa, että palamisilman määrällä on huomattavasti 

suurempi vaikutus NOx-päästöihin kuin itse polttoaineeseen sitoutuneella typen määrällä. 

Teoriassa hiilen ja biomassan seospoltossa NOx-päästöjen tulisi siten laskea polttoaineena 

käytettävän biomassan sisältämän pienemmän typpipitoisuuden vuoksi.  

 

Helen on sitoutunut omistajaohjaukseen perustuen korvaamaan hiilivoimalaitoksillaan n. 5-

7 % polttoaineesta puupelleteillä, joiden kaupallinen hyödyntäminen alkoi vuoden 2016 

alussa. Hanasaaren voimalaitoksella on päästy melko helposti asetettuun tavoitteeseen, joten 

pellettiosuuden vaikutusta päästöihin on ehditty tutkimaan. Sami Pesosen diplomityön 

tulokset keväältä 2016 osoittivat, että pelletin poltolla ei näin pieninä osuuksina 

polttoainetehosta ole juurikaan merkitystä tarkasteltavan hiilipölykattilan NOx-päästöihin. 

(Pesonen 2016) 
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4 TYPENOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN 
 
Typenoksidipäästöjä voidaan vähentää monin eri tavoin, ja menetelmät voidaan jaotella 

polttoteknisiin eli primäärisiin menetelmiin sekä pelkistäviin eli sekundäärisiin menetelmiin. 

Monilla päästöjen vähennykseen pyrkivillä voimalaitoksilla on käytössä useita eri 

menetelmiä. Polttotekniset menetelmät pyrkivät vähentämään typen oksidien 

muodostumista jo palamisprosessin aikana ja pelkistävät menetelmät puolestaan pyrkivät 

muuttamaan palamisessa muodostuneet typen oksidit takasin typpimolekyyleiksi. Tässä 

luvussa tarkastellaan niitä menetelmiä, joita on sovellettu yrityksen laitoksilla päästöjen 

alentamiseksi.   

 

4.1 Primääriset menetelmät  
 

Ensimmäiset NOx-päästörajat Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla astuivat voimaan, 

kun valtioneuvosto määräsi typenoksidipäästöt alennettavaksi tasolle 500 mg NO2/Nm3 

vuoteen 1995 mennessä. Laitoksilla hyödynnettiin tuolloin palamisen optimointiin tähtääviä 

menetelmiä, joiden ansiosta asetetut lupaehdot täyttyivät.  

 
Hiililaitoksilla palamisen optimoinnilla pyritään parantamaan tulipesässä tapahtuvaa 

polttoaineen palamisprosessia. Tämä on usein ensimmäinen ja tärkein menetelmä 

typenoksidipäästöjen vähentämisessä, sillä optimointiin ei tarvita kalliita investointeja ja 

lisäksi muutoksilla on yleensä myös positiivinen vaikutus laitoksen käytettävyyteen. 

 

Hanasaaren laitoksilla otettiin 1990-luvun alussa käyttöön pyörivät lajittelijat, joilla pyrittiin 

parantamaan hiilen syöttöä polttimille ja erityisesti hiilen partikkelikokoa. Kyseinen muutos 

yhdessä poltinmuutoksen kanssa johti toivottuun tulokseen ja vuonna 1995 voimaan astuneet 

päästörajat alittuivat. (Kankaanpää 1993)   

 

Salmisaaressa palamisen optimoinnin lisäksi siirryttiin myös ilman vaiheistukseen, jossa 

kaikkea palamisessa tarvittavaa ilmaa ei syötetäkään hiilen kanssa samaan aikaan, vaan osa 

siitä johdetaan kattilaan vasta myöhemmässä vaiheessa. Menetelmä tunnetaan nimellä OFA 

(Over Fire Air). Siinä alimmat poltintasot toimivat ali-ilmamääräisenä ja loput ilmasta 

syötetään kattilan keski- ja/tai yläosaan. Ilma voidaan vaiheistaa myös polttimilla, jolloin 
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kyseessä  on  niin  sanottu  low-NOx-poltin. Kyseiset polttimet asennetiin Hanasaaren 

laitoksille typenoksidipäästöjen vähentämisen ensimmäisessä vaiheessa 1990-luvun 

alkupuolella. (Kankaanpää 1993) 

 

Hanasaaren asennettujen low-NOx -polttimien toimintaperiaate perustuu siis palamisilman 

vaiheistukseen jo polttimilla, ja tällöin hapen määrä pienenee kattilan muissa osissa. 

Kyseisellä menetelmällä typen oksideja muodostuu palamisessa aikaisempaa vähemmän. 

Tyypillisesti hiilipölykattiloiden palamisilman vaiheistuksella voidaan vähentää n. 20 - 50 

% typen oksidien muodostumista riippuen kattilan ominaisuuksista, kuten tulipesän koosta 

ja poltinten sijainnista. (Kankaanpää 1993) 

 

Vuosaaren kaasuturbiinilaitoksella typenoksidipäästöjä vähennettiin vuonna 2015 

asentamalla yhteen kaasuturbiiniin aikaisempaa lyhyempi polttokammio, jonka avulla 

kaasun palaminen parani ja typenoksidipäästöjä syntyy aikaisempaa vähemmän. Investointi 

on yleensä melko kallis, mutta Vuosaareen saatiin hankittua käytettynä Kotkan Mussalosta 

käytöstä poistetun kaasuturbiinin vastaava polttokammio, jolloin investoinnin hinta pysyi 

kohtuullisena.  

  

Primääriset typen oksidien vähentämismenetelmät toimivat yleensä tiettyyn rajaan asti, 

mutta lupaehtojen kiristyessä niiden avulla ei päästä enää uusin raja-arvoihin ja lisäksi 

määrittely BAT-tekniikoista on vielä kesken. Tässä työssä pyritään tarkastelemaan uusien 

menetelmien kustannusvaikutuksia, joten yrityksessä aikaisemmin tehtyjen 

primäärimenetelmien kustannusvaikutuksia ei ole tämä työn yhteydessä oleellista 

tarkastella.  

4.2 Sekundääriset menetelmät 

   
Luvussa 4.1 mainitut menetelmät hiililaitosten osalta riittivät päästörajojen alittamiseen 

vuoden 2015 loppuun, mutta uusien TNP-päästörajojen saavuttamiseksi yrityksen oli jälleen 

tehtävä investointipäätös voimaanastuvien päästörajojen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoina 

olivat uudet polttotekniset muutokset, eli palamisen optimointi ja viimeisimmät versiot low-

NOx-polttimista, joiden avulla päästörajat olisi saatettu saavuttaa TNP-kaudella. Vuoden 

2020 aikana voimaan astuvat BAT-tekniikkaa vaativat päästörajat eivät kuitenkaan 
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välttämättä olisi täyttyneet. BAT-tulkinnan seurauksena investoinnit kohdistuivat 

molemmilla laitoksilla sekundäärisiin menetelmiin. Kyseiset investoinnit on tehty 

yrityksessä mallinnusten ja investointilaskelmien perusteella.  

 

NOx-vähennysmenetelmät voidaan jakaa ennen palamista tapahtuviin menetelmiin, kuten 

vähätyppisten polttoaineiden käyttämiseen. Palamisen optimointiin tähtääviin menetelmiin, 

kuten prosessiarvojen optimointiin ja palamisilman vaiheistukseen, sekä palamisen 

jälkeisiin menetelmiin, kuten SCR- ja SNCR-järjestelmät tekevät.  (Gang-Woo et al. 2008) 

 

Primääristen menetelmien tarkoituksena on ehkäistä syntyviä typpioksidipäästöjä 

polttotekniikan ja palamisen optimoinnin avulla jo niiden syntyvaiheessa. Mikäli nämä 

menetelmät eivät riitä tai ovat liian kalliita toteuttaa, pyritään hyödyntämään sekundäärisiä 

menetelmiä, jolloin palamisessa syntynyttä typpioksidia pyritään pelkistämään 

haitattomaksi molekyylitypeksi. 

 

Typpioksidien sekundäärisistä vähentämismenetelmistä hyvin suosittu ja yleisesti käytetty 

vaihtoehto on hyödyntää katalyyttien avulla tapahtuvaa typpioksidien pelkistystä eli SCR:ää, 

(Selective Catalytic Reduction). Tämä tarkoittaa typenoksidien pelkistämistä katalyytin 

avulla. Toinen vaihtoehto on käyttää SNCR:ää joka puolestaan on typen pelkistämistä ilman 

katalyyttiä, (Selective Non-catalytic Reduction).  

 

Muitakin menetelmiä typen oksidien pelkistämiseen on kehitetty, mutta SCR ja SNCR ovat 

tällä hetkellä maailmalla yleisimmät ja käytetyimmät tekniikat. Ne edustavat (tai 

vähintäänkin näistä kahdesta SCR-laitteisto) toistaiseksi vallitsevan käsityksen mukaan 

parasta käytettävissä olevaa (BAT) tekniikkaa. Tässä työssä muut menetelmät on rajattu 

pois, sillä niitä ei yrityksessä ole käytössä, eikä niiden hankkimista ole suunniteltu tai tutkittu 

riittävän laaja-alaisesti.  

    

Sekundääriset menetelmät pyrkivät pääsemään eroon palamisessa valmiiksi muodostuneista 

typen oksideista. Näistä menetelmistä käytetään usein nimitystä pelkistävät menetelmät, 

sillä ne pyrkivät palauttamaan palamisessa muodostuneet typen oksidit molekyylitypeksi. 

Typen oksidien pelkistämiseen tarvitaan niiden kanssa reagoivaa ainetta, joka useimmiten 

on urea tai ammoniakki. Kyseiset yhdisteet kuljetetaan laitokselle ja syötetään kattilaan 
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vesiliuoksena tai kaasuna, sillä niiden kuljetus, varastointi ja annostelu ovat siten helpompia 

ja turvallisempia.  

 

 

4.2.1 Typen oksidien ei katalyyttinen pelkistäminen (SNCR) 
 
 
 
Hanasaaren laitokselle toiselle kattilalle (kattila 4.) asennettiin kesällä 2015 SNCR-laitteisto, 

jonka toimintaperiaatteena on pelkistää typen oksidit ammoniakin avulla molekyylitypeksi. 

Laitteiston toimintaperiaatteena on ruiskuttaa kattilan tulipesän yläosan kuumiin 

savukaasuihin pelkistyskemikaalia eli ureaa (4) tai ammoniakkia (5), jonka ansiosta typen 

oksidit muuttuvat molekyylitypeksi ja vedeksi. 

 

(NH2)2CO + 2 NO + ½ O2  4 N2 + 2 H2O + CO2    (4)   

 

2 NH3 + 2 NO + ½ O2  2 N2 + 3 H2O    (5) 

 

Kuten reaktioyhtälöstä (4) havaitaan, urean käyttö pelkistyskemikaalina lisää myös hieman 

hiilidioksidin muodostumista prosessissa verrattuna ammoniakkiin (5). Reaktioihin 

vaikuttavat merkittävästi savukaasujen ja ruiskutusalueen lämpötila, sekä reagoivan aineen 

viipymä-aika vaaditulla lämpötila-alueella. Reaktioille optimaalinen lämpötila on urealle n. 

950 – 1050 °C ja ammoniakille vastaavasti n. 900 – 1000 °C. Optimaalista lämpötila-aluetta 

kutsutaan yleisesti lämpötilaikkunaksi. Mikäli lämpötila on olennaisesti korkeampi, 

syöttökemikaali pyrkii hapettumaan suoraan typeksi (6) tai typen oksideiksi (7), jolloin 

typen oksidipäästöt voivat jopa nousta alkuperäisestä tasosta. (Saarinen 2013). 

 

4 NH3 + 3 O2  2 N2 + 6 H2O     (6) 

 

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O     (7) 
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Mikäli prosessin lämpötila on liian alhainen, eli alle 900 °C, ruiskutettava kemikaali ei 

reagoi, ja tämän seurauksena savukaasujen ammoniakkipitoisuus voi nousta. Syntyvää 

ammoniakkiylijäämää kutsutaan ammoniakki-slipiksi. Mikäli reagoivana aineena käytetään 

ureaa ja lämpötila on liian alhainen, syntyy ammoniakin lisäksi ilokaasua N2O, jota kuten 

luvussa 3.1 on esitetty, pidetään typen oksideitakin merkittävämpänä kasvihuonekaasuna. 

 

Ureaa sisältävä pelkistysreaktio tuottaa ilokaasua enemmän kuin ammoniakkiin pohjautuva 

reaktio. Tutkimusten perusteella jopa 10 % poistetuista typen oksideista voi muuttua 

ilokaasuksi kun reagoivana aineena käytetään ammoniakin sijasta ureaa. (USEPA 2003) 

 

Teollisen mittakaavaan SNCR-laitteistoissa kasvaneet N2O-pitoisuudet ovat tyypillisesti 

10–20 % vähennetystä NOx-määrästä, mutta pahimmillaan ne voivat epäedullisissa 

olosuhteissa olla jopa 30 – 40 %. Laitteiston toiminnan kannalta tällä ei ole merkitystä, mutta 

ympäristöä suojelevana menetelmänä N2O-pitoisuudella savukaasuissa on suuri merkitys. 

(Mendoza-Covarrubias, et al. 2011)      

 

SNCR-laitteiston ongelmana on tulipesän oikean lämpötilaikkunan löytäminen ja 

prosessissa tapahtuvat muutokset. Pelkistyskemikaalin ruiskutusta pitäisi pystyä säätämään 

mahdollisimman tarkasti, että oikea määrä kemikaalia saadaan oikeaan paikkaan. Liian 

kuumissa lämpötiloissa ammoniakista muodostuu lisää typen oksideja ja liian alhaisessa 

lämpötilassa syntyy ammoniakkiylijäämää ja ilokaasua. Hyvällä SNCR-prosessin 

ohjauksella ja palamisen optimoinnilla voidaan tehostaa NOx-pitoisuuden vähentämistä ja 

samalla ehkäistä ilokaasun muodostumista. 

 

Ammoniakkiylijäämä voi aiheuttaa ongelmia myös prosessin loppupäässä, sillä kivihiili 

sisältää rikkiä, joka palaa rikkidioksidiksi (SO2). Osa syntyvästä rikkidioksidista hapettuu 

rikkitrioksidiksi (SO3), joka saattaa reagoida ammoniakin kanssa prosessin kylmissä 

lämpötiloissa, eli n. 150–250 °C:ssa muodostaen siten ammoniumsulfaattia (NH4)2SO4 tai 

ammoniumvetysulfaattia NH4HSO4. Ammoniumsulfaatti saostuu savukaasuista kuivana 

jauheena, kun taas ammoniumvetysulfaatti saostuu savukaasuista happamina pisaroina. 

Ammoniumvetysulfaatin sulamispiste on alhainen, jolloin syntyvä sitkeä neste voi aiheuttaa 

likaantumista ja korroosiota savukaasukanavissa. (Saarinen 2013) 
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Ammoniumvetysulfaatin muodostumista pyritään välttämään pitämällä savukaasujen 

ammoniakkipitoisuus alle 5ppm:n (particles per million) tasolla, optimoimalla pelkistävän 

kemikaalin syöttöä sekä pitämällä savukaasujen lämpötila sulfaattien 

muodostumislämpötilan yläpuolella. Lämpötilan säätäminen saattaa kuitenkin alentaa 

laitoksen hyötysuhdetta. Yksi vaihtoehto on pitää savukaasujen ammoniakkipitoisuus niin 

korkeana, että ammoniumvetysulfaattia ei muodostu, vaan ainoastaan ammoniumsulfaattia, 

joka kiinteänä aineena ei aiheuta korroosiota tai kanavien likaantumista. Prosessitekniikan 

ja hyötysuhteen kannalta ainoa todellinen keino näiden sivupäästöjen ehkäisemiseksi on 

kuitenkin ammoniakkipitoisuuden pitäminen alle 5 ppm:n tasossa. Suurien 

ammoniakkipitoisuuksien (>20 ppm) tiedetään aiheuttavan myös hajuhaittoja, sekä tuhkan 

ja muiden lopputuotteiden ammoniakkipitoisuuksien nousua. Tämä vaikuttaa näiden 

loppusijoitukseen ja kaatopaikkakelpoisuuteen siten, että ne joudutaan luokkitelemaan 

ongelmajätteeksi, ja niiden hävittämisen kustannukset muodostuvat todella suuriksi. 

(Saarinen 2013)  

 

Kuvassa 5. on esitetty erään laitevalmistajan periaatekuva SNCR-laitteiston toiminnasta.  

 

  
Kuva 5. SNCR-laitteisto toimintaperiaate (M.A.L. 2015) 
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Kuvassa 5. näkyvät urea tai ammoniakkiliuoksen varastosäiliö, syöttöpumput, 

annostelulaitteisto, sekä tulipesän yläosassa sijaitsevat suuttimet, joilla pyritään syöttämään 

oikea määrä reagoivaa kemikaalia sopivaan lämpötilaikkunaan. 

 

Hanasaaren voimalaitoksen typenoksidipäästöjen vähentämiseksi laitokselle asennettiin 

toiseen kattilaan (kattila 4.) vuonna 2015 selektiivinen ei-katalyyttinen menetelmä, eli 

SNCR. Kyseisessä menetelmässä kattilan yläosan kuumiin savukaasuihin ruiskutetaan 

pelkistyskemikaalia eli ureavesiliuosta, jonka seurauksena typen oksidit muuttuvat typeksi 

ja vedeksi. Hanasaaren 3. kattilaan piti asentaa hankintasopimuksen mukaisesti samanlainen 

laitteisto, mutta laitetoimittajan sopimusehtojen vastaiset suorituskykyarvot johtivat siihen, 

että laitteistoa ei asennettu kesällä 2016, vaan samaan periaatteeseen perustuva SNCR-

laitteisto päätettiin asentaa kattilaan yrityksen omien asiantuntijoiden avulla. Tämän työn 

aikana laitteiston testiversiota on päästy osittain testaamaan ja sen suorituskyky ei juurikaan 

poikkea kattilaan 4. asennetusta laitteistosta.  

 

Hanasaaren SNCR-järjestelmän prosessi on seuraava: Ureavesisäiliöistä ureavesi 

pumpataan voimalaitoksen sisätiloissa kulkevia putkia pitkin molempien kattiloiden 

seinämissä olevien ruiskutussuuttimien kautta kattilaan. Urearuiskutuksessa tulipesässä 

tapahtuvissa kemiallisissa reaktioissa syntyy ensin ammoniakkia. Tämä on typen oksidien 

vähentämisen edellytys, sillä ammoniakkimolekyylit puolestaan reagoivat savukaasujen 

sisältämien typen oksidien kanssa muodostaen niistä typpikaasua ja vettä.  Hyvin usein 

SNCR-menetelmässä pieni osa ammoniakkikaasusta jää reagoimatta. Tätä kutsutaan 

ammoniakkiylijäämäksi eli ammoniakki slipiksi. Ylijäämää pystytään järjestelmässä 

ennaltaehkäisemään urearuiskutuksen tarkalla ohjauksella, jolloin slippiä pitäisi olla 

savukaasuissa tyypillisesti alle 5 mg/m3n. Savukaasut kulkeutuvat savukaasukanavassa 

hiukkassuodattimien ja rikinpoistolaitoksen läpi ja savukaasuissa mahdollisesti olevasta 

ammoniakista osa sitoutuu pölyyn ja rikinpoiston lopputuotteeseen. Tämä on havaittu myös 

käytännössä, sillä laitoksella on prosessia optimoitaessa havaittu melko korkeita 

ammnoniakkipitoisuuksia lentotuhkassa ja rikinpoiston lopputuotteessa.  

 

SNCR-laitteiston etuina ovat kohtuullisen alhaiset investointikustannukset, jotka ovat 

luokkaa 1,5–2,5 M€ / kattilalaitos, riippuen laitoksen kokoluokasta, urean varastosäiliöistä 

ja tarvittavasta prosessiautomatiikasta. Laitteistolla päästään teoriassa n. 40–70 %:n 
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päästövähennyksiin, mutta esimerkiksi Hanasaaren voimalaitoksella vähennyskyky on 

ainoastaan luokkaa 20 %, johtuen epätäydellisestä palamisesta kattilassa, tulipesän 

ahtaudesta ja palamisen viipymäajan lyhyydestä.  

 

4.2.2 Typenoksidien katalyyttinen pelkistäminen SCR 
 
 
Salmisaaren laitokselle asennettiin vuoden 2015 kesällä SCR-laitteisto typenoksidien 

vähentämiseksi, jotta vuoden 2016 siirtymäkauden ja sen jälkeen voimaan astuvat BAT-

päästörajat saavutetaan. Laitteiston hankintaa edelsi laajamittainen selvitys laitokselle 

parhaiten soveltuvasta tekniikasta. 

 

SCR-laitteistossa savukaasut johdetaan reaktoriin, jossa sijaitsevat katalyyttikennot. 

Menetelmä vastaa diesel-ajoneuvojen katalysaattoria, jolla typen oksideita pyritään niissä 

vähentämään. Pelkistysreaktioon tarvitaan myös kemikaalia, joka SCR-laitteistossa on 

ammoniakki. Ammoniakki ruiskutetaan savukaasuihin ennen niiden kulkemista 

katalyyttikennojen läpi. Kuvassa 6. on havainnollistettu SCR-reaktorin toimintaperiaate.   

 

 
Kuva 6. SCR-reaktorin toimintaperiaate (Haldor Topsoe 2013) 
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Kuten kuvasta 6. nähdään, savukaasut tulevat reaktoriin sen yläosasta, jossa sijaitsee myös 

ammoniakkikaasun syöttöpiste. Ammoniakkia pyritään syöttämään verkkomaisesti koko 

savukaasukanavan leikkauksen alalta, jolloin sekoittuminen savukaasuihin olisi 

mahdollisimman hyvä. Tämän lisäksi savukaasujen lämpötilan on oltava n. 300 - 330 °C, 

että järjestelmä toimii kunnolla, joten laitteiston sijoituksessa on mietittävä laitteiston oikea 

sijainti prosessissa. Savukaasut ja ammoniakkihöyry kulkevat katalyyttikennojen läpi, jossa 

typen oksidien pelkistys tapahtuu.  

 

Katalyyttisessä NOx-päästöjen vähentämisjärjestelmässä käytetään ammoniakkia (NH3), 

joka pelkistää typen oksidit NO2 ja NO molekyylitypeksi N2 ja vedeksi H2O katalyytin 

pinnalla. Reaktioyhtälöt 8 ja 9 

 

4 NH3 + 4 NO + O2  4 N2 + 6 H2O     (8) 

 

2 NH3 + NO + NO2  2 N2 + 3 H2O     (9)  

 

Kuvassa 7. on havainnollistettu reaktio savukaasuissa katalyytin ja ammoniakin avulla. 

 

 
Kuva 7. Pelkistyminen katalyytin avulla (Valmet 2014) 

 

SCR-menetelmän pelkistysreaktio on huomattavasti tehokkaampi verrattuna SNCR-

laitteistoon katalyyttimateriaalin ansiosta, joka muodostaa reaktiolle riittävän reaktiopinnan, 

eikä kulu itse reaktiossa.    

 

Katalyyttisessä pelkistysreaktiossa tarvittava ammoniakki voidaan tuottaa usealla eri 

vaihtoehtoisella tavalla. Mikäli pelkistyskemikaalina on ureavesiliuos, se voidaan 

prosessissa hajottaa ammoniakkikaasuksi hydrolysoimalla, eli lisäämällä lähtöaineeseen 
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vettä tai termisen, eli lämpötilaan perustuvalla hajottamisella. Ammoniakkivesiliuoksen 

hajottamiseksi ammoniakkihöyryksi voidaan tehdä ammoniakkihöyrystimellä. (Valmet 

2015) 

  

Katalyyttimateriaalina Salmisaaren SCR-järjestelmässä käytetään levykatalyyttiä. 

Katalyytissa on teräsverkon päälle laminoitu titaanioksidi-pohjainen (TiO2) katalyyttimassa. 

Katalyyttimateriaalin tarkkaa koostumusta ei tässä työssä voida tarkemmin käsitellä asian 

luottamuksellisuuden takia.  

 

Katalyyttimassan koostumus on kuitenkin määritelty siten, että sillä saavutetaan riittävä NOx 

-reduktio ja samalla matala rikkidioksidin hapettuminen. Rikkidioksidin hapettuminen 

rikkitrioksidiksi on prosessin kannalta huono ominaisuus. Tämän ilmiön hallitsemiseksi 

katalyyttimassan valintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Katalyytti on levytyyppinen ja 

sillä on monia prosessin kannalta hyviä ominaisuuksia, kuten pieni tukkeutumisriski ja 

erittäin hyvä kulutuksenkesto tuhkan ja muiden savukaasun partikkeleiden suhteen. (Valmet 

2015) 

 

Kuvassa 8. on esitetty erilaisten katalyyttikennojen poikkileikkausta ja rakennetta, sekä 

myös valmiita katalyyttipaketteja, joita reaktoriin asennetaan.  

 

 
Kuva 8. Katalyyttikennojen erilaisia rakenteita (Haldor Topsoe 2013) 
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SCR-laitteiston typen oksidien erotuskyky on hyvä ja pelkistyskemikaalin kulutus on 

vähäisempi verrattuna SNCR-järjestelmään. 

 

SCR-järjestelmän haittoina ovat kalliit investointikustannukset, korkeat käyttökustannukset 

ja katalyyttimateriaalin elinikä. Tämän lisäksi laitteisto tarvitsee runsaasti tilaa ja 

mahdollisesti myös savukaasujen uudelleen lämmittämisen oikean käyttölämpötilan 

löytämiseksi, riippuen mihin kohtaan savukaasukanavaa laitteisto on asennettu. Tämä lisäksi 

laitteisto vaatii usein myös puhaltimien uusimista, sillä katalyyttilaitteisto aiheuttaa 

virtausvastusta kanavassa.  (Gang-Woo et al. 2008) 

 

Järjestelmän haittapuolena on katalyyttimateriaalin kuluminen ja mahdollinen 

myrkyttyminen ajan kuluessa. Katalyyttimateriaali menettää reagointitehoaan, jolloin 

katalyyttikennoja joudutaan vaihtamaan tai elvyttämään erilaisten kemikaalien avulla. 

Katalyyttien myrkyttyminen on nopeampaa, mikäli kattilassa poltetaan orgaanista alkuperää 

olevia materiaaleja, kuten biopolttoaineita. (Jensen-Holm, et al. 2012) 

 

Katalyyttien tehon putoaminen on eräs merkittävin seikka katalyyttilaitteiston 

käyttökustannusten laskemisessa ja sitä on hyvin hankala mallintaa tai ennustaa. Tehon 

putoaminen ja katalyyttien kuluminen on usein hyvin yksilöllistä ja riippuu käytettävästä 

polttotekniikasta, kattilan säädöistä, sekä polttoaineen ja savukaasujen koostumuksesta, sekä 

tuhkapitoisuudesta.  

 

Katalyyttimateriaalin tehohäviöistä on esitetty erilaisia ennusteita. Kuvassa 9. on kuvattu 

erään katalyyttivalmistajan arvio tehon heikkenemisestä ajan funktiona. 
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Kuva 9. Katalyyttien aktiivisuuden heikkeneminen eri polttoaineilla. (Haldor Topsoe 2013) 

 

Kuvasta 9. voidaan havaita, että fossiilisilla polttoaineilla, kuten hiilellä katalyyttien 

aktiivisuus heikkenee aluksi jonkin verran, mutta käyttötuntien kasvaessa tämä 

aktiivisuuden heikkeneminen kuitenkin hidastuu. Kuvassa 9. näkyy myös aktiivisuuden 

heikkeneminen biopolttoaineilla, kuten puuta poltettaessa. Kyseisillä polttoaineilla 

aktiivisuuden heikkeneminen on huomattavasti nopeampaa. Salmisaaren laitoksella, jossa 

SCR-laitteisto on käytössä, tullaan korvaamaan 3-7 % kivihiilestä puupelleteillä, joten 

biomassan polttamisella tulee varmasti olemaan vaikutusta katalyyttien tehon mahdolliseen 

alentumiseen ennakoitua nopeammin.  

 

SCR-katalyytit menettävät tyypillisesti tehoaan sekä kemiallisten, että fysikaalisten 

tekijöiden vuoksi. Näistä tunnetuimmat ovat myrkyttyminen, likaantuminen, 

sintraantuminen, sekä kanavien tai katalyyttihuokosten tukkeutuminen. Mikäli kattilassa 

poltetaan 100 % biomassaa, katalyyttien myrkyttymisen katsotaan johtuvan 

alkalimetalleista, kuten kalium ja natrium. Kennojen ja katalyyttihuokosten tukkeutuminen 

puolestaan johtuvat tuhkan vaikutuksesta.  (Jensen-Holm, et al. 2012) 

 

Puupelletin osuuden kasvaessa savukaasumäärän pitäisi lähes samana kuin pelkkää hiiltä 

poltettaessa ja savukaasun NOx-pitoisuus ennen katalyyttiä teoriassa pienenee. Puun 
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osuuden nosto polttoaineessa ei vaikuta katalyytin fyysiseen mitoitukseen, vaan lähtöarvot 

pysyvät samoina. Polttoaineen puuosuuden noustessa savukaasun mukana kulkeutuvien 

alkalien pitoisuus kasvaa heikentäen ajan saatossa katalyytin aktiivisuutta alkalisuolojen 

kertyessä katalyytin pinnalle ja huokosiin. (Valmet 2014) 

 

Katalyytin aktiivisuuden heikkenemistä pystytään kompensoimaan lisäämällä 

ammoniakkihöyryn määrää prosessissa. Tämä puolestaan lisää myös ammoniakkiylijäämää, 

jolloin riskinä on ammoniakkisuolojen kerääntyminen prosessiin tai tuhkan ja 

lopputuotteiden kasvava ammoniakkipitoisuus aivan kuten SNCR-laitteistossa.  

 

Mikäli katalyyttien aktiivisuus heikkenee liikaa, tulee katalyytit vaihtaa. Katalyyttien 

aktiivisuuden ylläpitämiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joita ovat ylimääräisen 

katalyyttikerroksen lisääminen reaktoriin vuosihuollossa. Tämä vaihtoehto on helppo 

toteuttaa, mikäli reaktori on alun perin rakennettu sellaiseksi, että siellä on tilavaraus 

lisäkatalyyteille. Usein jälkiasenteisissa SCR-järjestelmissä ylimääräistä tilaa ei ole, joten 

vaihtoehdoksi jää uusien tai elvytettyjen katalyyttien vaihtaminen, joka teettää enemmän 

työtä. 

 

Katalyyttikennojen aktiivisuuden heikkeneminen vaihtelee hiilipölykattiloissa 8-10 %:iin 

jokaista kymmentä tuhatta käyttötuntia kohti riippuen kattilassa käytettävästä hiilestä, sen 

palamisesta ja savukaasujen koostumuksesta. Biopolttoaineita käytettäessä kattilatyypistä ja 

biomassan koostumuksesta riippuen vastaava aktiivisuuden heikkeneminen voi olla jopa 

kolme kertaa nopeampaa. (Jensen-Holm et al. 2012) 

 

Laitetoimittajien takuu katalyyteille on tyypillisesti kolme vuotta, mutta kokemusten 

perustella niiden todellinen käyttöikä on ollut 5-7 vuotta hiilipölykattiloissa, savukaasujen 

koostumuksesta riippuen. Hyvissä olosuhteissa käyttöikä voi olla myös tätä suurempi, tai 

mikäli jonkinasteinen tehon heikkeneminen sallitaan.  (USEPA 2002) 

 

Kuten kuvasta 8. nähdään, muilla fossiilisilla polttoaineilla katalyytin elinikä on 

huomattavasti pitempi mutta vastaavasti biopolttoaineilla lyhyempi. Mikäli polttoaineesta 

korvataan osa biopolttoaineilla, voidaankin olettaa, että katalyyttien elinikä lyhenee 

suhteessa biopolttoaineiden ja hiilen määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
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katalyyttikennoja tulee olla varastossa tai nopeasti saatavilla, että ne voidaan tarvittaessa 

vaihtaa tai lisätä uusia kennoja.  

 

Kuvassa 10. on esitetty katalyyttien aktiivisuuden heikkeneminen ajan kuluessa.  

 

 

 
Kuva 10. Katalyyttien aktiivisuuden heikkeneminen suhteessa laitteiston käyttötunteihin 

(USEPA 2002) 

 
 
Kuvassa 10. K-arvo kuvaa katalyyttien alkuperäistä aktiivisuutta ja niiden aktiivisuuden 

heikkenemistä ajan funktiona. Katalyyttien aktiivisuuden heikkenemiseen vaikuttavat monet 

tekijät, kuten katalyytin materiaali, kennojen rakenne, savukaasujen virtausmäärä, nopeus, 

sekä niiden koostumus ja lämpötila. Katalyyttien tehoa pyritään pitämään vakiona ja tämä 

onnistuu lisäämällä pelkistävän kemikaalin määrää prosessissa. Tämä lisää kuitenkin 

käyttökustannuksia ja lopulta myös ammoniakkiylijäämä kasvaa liian korkeaksi, mikä 

viimeistään indikoi, että katalyytit on vaihdettava. (USEPA 2002) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että katalyyttien käyttöikää on vaikea ennakoida tai laskea, 

ilman perusteellista lähtötietoa niiden suunnitteluarvoista, jotka usein ovat 

katalyyttivalmistajien liikesalaisuuksia.  
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Katalyyttikustannukset muodostavat merkittävän osan SCR-laitteiston 

käyttökustannuksista. Usein vaihtoehtona on lisätä ja vaihtaa uusia katalyyttikerroksia 

säännöllisesti reaktoriin, sillä näin katalyyttien uusimiskulut jakautuvat tasaisemmin 

suhteessa laitoksen käyttötunteihin ja kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Kuvassa 11. 

on havainnollistettu katalyyttimoduulien lisäämistä kun ammoniakkiylijäämä kasvaa ajan 

funktiona. 

 
Kuva 11. Katalyyttimoduulien aktiivisuus.  (USEPA 2002) 

 

Hyvin usein jälkiasenteiset SCR-järjestelmät, kuten Salmisaaren laitteisto eivät mahdollista 

uusien katalyyttikerrosten lisäämistä, sillä reaktori on jouduttu mitoittamaan käytettävissä 

olevaan tilaan. Tällöin katalyyttejä täytyy vaihtaa. Tämä lisää katalyyttien hankinnasta, 

uusimisesta, vaihtamisesta ja varastoinnista syntyviä kustannuksia jonkin verran.  

     

Salmisaaren katalyyttilaitteisto pyrittiin mitoittamaan siten, että kattilan savukaasujen NOx 

-päästöt alittavat raja-arvon 200 mg/m3n.  Mikäli  laitteisto  ei  ole  käytettävissä,  kyseisen  

laitoksen päästöjen raja-arvo on 5550 mg/m3n. Hetkelliset raja-arvojen ylitykset sallitaan, 

mutta rajaa ei saa ylittää 24 tunnin vuorokausikeskiarvona. Kyseisiä ylityksiä sallitaan 
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enintään 120 tuntia vuoden aikana, eli kyseessä ovat laitteiston ympäristöluvan perusteella 

laskennalliset häiriötunnit, jotka aiheutuvat laitteiston epäkäytettävyydestä. 

4.3 Urea pelkistyskemikaalina 
 
Ympäristöluvasta ja laitosten keskeisestä sijainnista kaupunkialueella johtuen molemmilla 

hiililaitoksilla joudutaan käyttämään pelkistyskemikaalina urean vesiliuosta (NH2CONH2 + 

H2O), joka tuodaan laitoksille säiliöautoilla. Vaihtoehtona olisi ollut ammoniakin vesiliuos, 

mutta kyseinen aine luokitellaan kaupunkialueella vaaralliseksi kemikaaliksi, joten sitä ei 

voida käyttää kummallakaan laitoksella. Liuoksen ureapitoisuus on tyypillisesti 32,5 % tai 

40 %. On kustannustehokkaampaa tuoda laitokselle kemikaalia väkevämpänä liuoksena, 

jolloin kuljetettavan veden osuus jää pienemmäksi. Typen oksidien vähentämislaitteistojen 

esisuunnitteluvaiheessa yrityksessä harkittiin myös urean liuottamista kiinteästä 

urearakeesta omalla käsittelylaitteistolla, mutta investointi- ja resurssikustannusten takia 

tästä päätetiin luopua. Tämän lisäksi nestemäistä ureaa on saatavilla usealta eri toimittajalta, 

jolloin kilpailu pitää myös hinnan järkevällä tasolla.  

 
 
Teollisesti ureaa valmistetaan ammoniakista ja hiilidioksidista (10). Kondensaatioreaktio 

tapahtuu 180 – 210 °C:ssa 150 baarin paineessa. Ureaa käytetään runsaasti perusteollisuuden 

lisäksi myös lannoite- ja kemianteollisuudessa. 

 

CO2 + 2 NH3  CO(NH2)2 + H2O   (10) 

 

Urean hintaan vaikuttavat maailmanpoliittiset suhdanteet aivan kuten moniin muihinkin 

raaka-aineisiin, ja kyseinen kemikaali hinnoitellaan raaka-ainepörssissä.  Kuvassa 12. on 

havainnollistettu urean hintakehitystä markkinoilla vuodesta 2012 nykyhetkeen. 
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Kuva 12. Urean markkinahinta vuosina 2012 2016  (Fertecon 2016) 

 

Kuvasta 12. havaitaan, urean hinta on laskenut useamman vuoden, mutta urean hinta on 

heilahdellut melko voimakkaasti viime vuosina. Urean maksimihinta oli vuonna 2008 jopa 

yli 800 USD/tonni, mutta tämä oli markkinoiden suhdannepiikki johtuen ostetuista tuotanto-

optioista, joille ei todellisuudessa riittänyt tuotantokapasiteettia. Kyseinen ilmiö johti urean 

hinnan melko voimakkaaseen laskuun, jonka jälkeen hinta on tasaantunut. Hinnan todellinen 

huippu on ollut vuonna 2012, jolloin tonni ureaa maksoi yli 600 Yhdysvaltain dollaria, jonka 

jälkeen hinta on ollut tasaisessa laskussa aina nykyhetkeen saakka. Nykyään markkinahinta 

on keskimäärin n. 200 dollaria tonnilta. (Kämäräinen, J. 2016) 

 

Urean markkinahintaan vaikuttavat maakaasun hinta, maatalouden tila ja politiikka, sillä 

urean pääkäyttäjiä ovat edelleen maatalous ja teollisuus. Hintaan ei vielä toistaiseksi ole 

vaikuttaneet teollisuuslaitosten investoinnit erilaisiin typen oksideja vähentäviin 

laitteistoihin, sillä ainoastaan 10 % teollisuuden osuudesta kuluu NOx-päästöjen 

puhdistamiseen. Tämän osuuden odotetaan kuitenkin kasvavan, sillä uusien 

päästötavoitteiden myötä myös pelkistyskemikaalina toimivan urean kulutuksen odotetaan 

lisääntyvän.  Maailman suurin urean tuottaja on Kiina, jossa on otettu käyttöön maatalouden 
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kasvukauden aikana urealle vientitulleja hillitsemään vientiä, sillä tavoitteena on taata urean 

riittävyys kotimaan lannoitustarpeeseen. Toinen iso urean tuottajamaa on Venäjä. Siellä 

ureaa myydään maailmanmarkkinahinnoilla. (Kämäräinen, J. 2016)  

 

Urean kysynnän oletetaan kasvavan lähivuosina etenkin liikenteen osalta, mutta 

määrällisesti suurinta kasvua ennustetaan tapahtuvan teollisuudessa ja maataloudessa.   

Tuotantokapasiteetin odotetaan myös kasvavan, joten suuria odotuksia hinnan nousemisen 

osalta ei kuitenkaan ole. (Kämäräinen, J. 2016) 

 

Urea on SNCR–menetelmässä käytettävistä kemikaaleista vaarattomampi, minkä vuoksi sitä 

käytetään paljon sekä vesiliuoksena että kiinteänä. Urean kuljetus ja varastointi eivät ole 

luvanvaraisia. Mikäli ureavesiliuosta varastoidaan ulkotiloissa, täytyy säiliössä olla nesteen 

kierrätysjärjestelmä, joka pitää urealiuoksen tasalaatuisena, sekä lisäksi 

lämmitysjärjestelmä, jottei ureavesi pääse kiteytymään pakkasella. Urealiuos, joka on 

väkevyydeltään 32,5 % kiteytyy n. -10 °C:ssa ja laitoksilla yleisesti käytettävä 40 % liuos 

kiteytyy jo +2 °C:ssa. Hanasaaren voimalaitoksella ureasäiliö on sijoitettu laitoksen sisälle, 

joten kiteytyminen ei aiheuta ongelmia. Salmisaaressa säiliö on ulkona, joten se on eristetty 

ja varustettu myös lämmitysjärjestelmällä.  
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5 INVESTOINTIEN KUSTANNUSTARKASTELU 
 
 

Kustannuslaskennan tarkoituksena on tuottaa tärkeää tietoa tukemaan yrityksen johdon 

päätöksentekoa. Edellytyksenä liiketoiminnalle on, että mikäli yrityksen toiminnasta 

halutaan kannattavaa, tulee myös tuotteiden olla kannattavia. Tuotteet on pyrittävä 

saattamaan markkinoille korkeammalla hinnalla kuin mitä niiden valmistamiskulut ovat.   

 

Kustannuslaskennassa olennaista ovat kustannusten erilaiset rakenteet. Kustannuksia 

voidaan vertailla erilaisilla toisiaan sivuavilla luokitteluilla. Yleisesti käytössä oleva jaottelu 

on kustannusten jakaminen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Tässä luokittelussa 

kiinteät kustannukset pysyvät samoina yrityksen tuotannon ollessa vakio, mutta muuttuvat 

kustannukset nousevat ja laskevat tuotantotilanteen vaihdellessa. Kiinteät kustannukset on 

helposti kohdennettavissa tuotteeseen, ja ne ovat sen tuottamisesta aiheutuvia. Muuttuvat 

kustannukset puolestaan ovat usein välittömiä, eikä niitä välttämättä voida kohdistaa suoraan 

minkään tuotteen aiheuttamiksi, vaikka ovatkin tarpeellisia yrityksen toiminnan 

ylläpitämiseksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999)   

 

Muuttuvilla kustannuksilla kuvataan sellaisia kustannuksia, jotka vaihtelevat yrityksen 

toimintasuhteen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli yritys tuottaa enemmän 

hyödykkeitä, niin niiden tuottamiseen tarvittaviin hankintoihin kuluu enemmän rahaa kuin 

aikaisemmin. Kiinteillä kustannuksilla puolestaan tarkoitetaan sellaisia kustannuksia, jotka 

pysyvät muuttumattomina yrityksen toimintasuhteen muuttuessa. Kiinteät kustannukset 

määräytyvät kuluneen ajan perusteella, ja yleensä ne ilmoitetaan euroina jollain aikavälillä. 

Kiinteistä kuluista eräs esimerkki on vuokra, joka pysyy jokaisena kuukautena samana, 

vaikka yrityksen tuotanto vaihtelisi eri kuukausina. Kiinteätkin kustannukset voivat 

muuttua, vaikka tuotantosuhde ei muuttuisikaan, sillä esimerkkinä käytetty vuokra voi 

muuttua. (Jyrkiö & Riistama 2006)  

 

Taloudellisuus eli kustannustehokkuus tarkoittaa eri tuotannontekijöiden eli käytettävissä 

olevien resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, sekä käytöstä aiheutuvien 

kustannusten hallitsemista. Tämä tarkoittaa käytännössä, että mitä pienemmillä 
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kustannuksilla tuote on valmistettavissa, sitä suurempi on tuotteesta saatava voitto. (Neilimo 

& Uusi-Rauva 1999).  

 

Tuotteen valmistuksessa käytettävät menetelmät vaikuttavat merkittävästi tuotannossa 

tarvittavien resurssien määrään sekä tuotteen laatuun. Näiden tekijöiden välistä korrelaatiota 

kutsutaan tuotantofunktioksi. Mikäli yrityksessä pyritään vaikuttamaan tuotantofunktioon ja 

erityisesti kustannuksiin, tulee yrityksessä olla myös riittävä käsitys tuotantofunktion 

ominaispiirteistä ja näiden muuttujien välisestä vaikutussuhteesta. Kokonaiskustannuksia 

laskettaessa joudutaan usein huomioimaan myös sellaisia kustannuksia, joiden suuruus ei 

lyhyellä tarkastelujaksolla ole kuitenkaan suoraan riippuvainen tuotetusta suoritemäärästä. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 1999) 

 

Tuotteen valmistusarvolla tarkoitetaan sellaista arvoa, jossa on huomioitu ainoastaan 

tuotteen valmistamisesta syntyvät kustannukset. Nämä kustannukset voivat olla sekä 

muuttuvia, että kiinteitä. Minimivalmistusarvossa sen sijaan huomioidaan ainoastaan 

muuttuvat tuotantokustannukset. Tarkasteltaessa sekä kiinteitä että muuttuvia kustannuksia, 

puhutaan usein normaalivalmistusarvosta, ja mikäli tähän valmistusarvoon lisätään vielä 

hallinnon ja myynnin kustannukset, lopputuloksena saadaan tuotteen omakustannusarvo. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 1999)  

 

Elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan tuotannontekijöiden, eli koneiden ja laitteiden 

omistamisesta, käytöstä ja ylläpidosta syntyviä kuluja. Elinkaarilaskennassa pyritään 

huomioimaan myös rahan arvo suhteessa aikaan, eli rahan aika-arvo. Käytännössä tämä 

tarkoittaa rahan arvon muutosta inflaation tai deflaation vaikutuksesta. Elinkaarilaskennan 

perusajatuksena on rakentaa toimiva laskentamalli, joka pyrkii kuvaamaan projektiin 

liittyviä kustannuksia koko sen elinkaaren ajalta ja saattaa ne yrityksen avainhenkilöiden 

tietoon. (Barringer P. 2003)  

  

Tässä työssä pyritään selvittämään typenoksidipäästöjen vähentämisestä aiheutuvat kiinteät 

ja muuttuvat kulut, sekä niiden suorat vaikutukset tuotteiden normaalivalmistusarvoon. 

Elinkaarikustannuksia käsitellään lisää luvussa 5.3, jossa tarkastellaan tehtyjä investointeja 

ja laitteistojen käyttökustannuksia niiden odotetun elinkaaren aikana.  tavoitteena on 

tarkastella investointien perustana olleiden kustannuslaskelmien paikkansapitävyyttä, sillä 
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laitteistojen käyttöä on ehditty tutkimaan ja laitteistojen käytöstä on kokemusta jo usealta 

kuukaudelta.  

 

Kustannuksia laskettaessa käytöstä aiheutuviin kustannuksiin on jo olemassa tai pyritään 

laskemaan olemassa olevan aineiston perusteella kohtalaisen tarkka arvio. Keskeisenä 

ajatuksena on käsitellä investointeihin käytetyt varat uponneina kustannuksina, sillä 

tuotteiden erityisaseman vuoksi kaikkia kustannuksia ei ole mahdollista siirtää niiden 

loppuhintaan.  

 

5.1 Salmisaaren SCR-laitteiston investointi  

 
Salmisaaren voimalaitokselle hankitun katalyyttilaitteiston suunnittelu ja hankinta alkoivat 

vuonna 2013, jolloin siirtymäkauden TNP-päästörajat eivät olleet vielä kokonaisuudessaan 

tiedossa. Suunnittelua edelsi eri vaihtoehtojen vertailu, jossa selvitettiin investointi- ja 

elinkaarikustannuksia primääristen- ja sekundääristen päästövähennysmenetelmien välillä. 

Yrityksessä päätettiin tarkkojen laskelmien ja epäselvien lopullisten päästörajojen takia 

hyödyntää parasta ja tehokkainta tiedossa olevaa tekniikkaa, ja lopullinen valinta kohdistui 

SCR-järjestelmään. 

 

Investointipäätöstä tehtäessä selvää oli, että laitoksen tulee saavuttaa päästörajat myös TNP-

kauden jälkeen, jolloin ympäristölupaa varten laitoksen kokonaispäästöjen typenoksidien 

osalta on oltava vähintään alle 200 mg/ m3n. Kyseinen raja on IE-direktiivin mukainen 

päästöjen sallittu yläraja, mutta varsinainen BAT-taso voi olla ympäristöviranomaisen 

päätöksellä tätä alempi. Laitteiston takuuehdoksi asetettiin, että laitteiston tuli päästä 

lukemaan 50 mg/ m3n, sillä tulevaisuuden päästörajojen ollessa edelleen avoinna asiaan 

haluttiin hieman pelivaraa. Välttääkseen lisäinvestoinnit tulevaisuudessa valittu ratkaisu oli 

kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna tuolloin paras vaihtoehto. 

 

Taulukossa 2. on esitetty Salmisaaren ympäristöluvan mukaisesti yrityksen näkemys, siitä 

mitä päästörajat voisivat olla vuoden 2020 jälkeen siirtymäkauden loputtua.  
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Taulukko 2. Salmisaaren laitoskohtaiset päästörajat 

 

 
 

Taulukon 2. perusteella Salmisaaren ympäristöluvan mukaan laitoksen NOx -päästöraja 

tulisi olemaan alle 200 mg/ m3n. Investoinnit mitoitettiin siten, että BAT-tulkinnan mukaisen 

NOx - päästöjen alarajan kohdallakin laitos täyttäisi viranomaisvaatimukset.  

 

Katalyyttistä pelkistämistä pidetään BAT-tulkinnan perusteella varmana ratkaisuna, sillä 

menetelmällä saavutetaan vuoden 2016 IPPC-direktiivin NOx-rajat kohtalaisen helposti. 

Tämän lisäksi SCR-järjestelmän tehokkuutta voidaan myös lisätä jälkikäteen suurentamalla 

katalyyttimateriaalin tilavuutta tai vaihtamalla tilalle tehokkaampia katalyyttimateriaaleja. 

Kyseinen tekniikka on lisäksi ollut käytössä jo yli 30 vuotta, joten mahdolliset yllätykset 

ovat epätodennäköisiä ja kyseinen menetelmä edustaa päästövähennykseltään parasta 

käytössä olevaa teknologiaa. Laitteiston kustannusvaikutukset ovat kohtalaisella 

tarkkuudella tiedossa, mutta tämän työn keskeinen ajatus on tarkastella niitä lisää ja verraten 

kustannuksia muihin käytössä oleviin menetelmiin.  

 

5.2 Hanasaaren SNCR-laitteiston investointi 
 
     

Hanasaaren voimalaitoksella investointipäätöstä tehtäessä muuttujia oli huomattavasti 

enemmän. Merkittävän tekijänä oli alustava keskustelu kyseisen laitoksen lopettamisesta 

poliittisella päätöksellä 2020-luvulla. Tämä ohjasi investointia huomattavasti ja tavoite oli 

saavuttaa TNP-kauden päästörajat mahdollisimman pienillä investointikustannuksilla. 

Selvitystyötä aloitettaessa eivät myöskään olleet selvillä laitoksen tarkat päästörajat, joten 

vaihtoehdoista pyrittiin valitsemaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.  
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Vaihtoehtoja tarkasteltaessa esille nousivat primääriset typen oksidien vähentämiskeinot, 

kuten poltinmuutos, mutta kattila- ja palamismallinnusten tuoma epävarmuus yhdessä 

laskettujen investointikustannusten kanssa pudottivat nämä vaihtoehdot pois. Jäljelle jäivät 

SCR- ja SNCR-ratkaisut, joista investointi- ja elinkaarikustannuslaskennan jälkeen 

päädyttiin molemmilla Hanasaaren yksiköillä investointikustannuksiltaan edullisempaan 

urearuiskutusjärjestelmään. SNCR-järjestelmä mahdollistaa laitoksen ympäristöluvan 

mukaisen käytön vuoteen 2020 asti, mutta tämän jälkeen on epäselvää riittääkö kyseinen 

tekniikka Hanasaaren sulkemiseen asti eli vuoden 2024 loppuun saakka. 

 

Taulukossa 3. on esitetty Hanasaaren ympäristölupaan perustuva näkemys siitä, millaisia 

päästörajat voisivat olla vuoteen 2020 päättyvän siirtymäkauden jälkeen. 

 

Taulukko 3.  Hanasaaren laitoskohtaiset päästörajat 

 
 

Taulukon 3. mukaiset laitoskohtaiset päästörajat ovat vuoden 2021 BAT-tulkinnan astuessa 

voimaan melko tiukat, ja voidaan olettaa että ilman lisäinvestointeja tai poikkeuslupaa 

kyseisiin päästötasoihin typenoksidipäästöjen osalta ei päästä pelkällä SNCR-järjestelmällä. 

Tämä riski oli osittain tiedossa investointia tehtäessä, mutta tuolloin tilanne ei kuitenkaan 

ollut vielä selvä, ja käytännössä tilanne on sama edelleen. Tässä työssä keskitytään prosessin 

optimointiin olemassa olevilla laitteistoilla ja pyritään löytämään kustannuksiltaan edullisin 

tapa tehdä NOx -päästövähennystä eli -reduktiota, joten tarkastelu tehdään ilman oletuksia 

tulevaisuuden tilanteesta.  

5.3 Investointien kustannustarkastelu 
 

Yrityksen päästövähennyksiin liittyvissä investoinneissa keskeistä on, että kyseessä ovat 

pakolliset lainsäädännöstä johtuvat investoinnit, joille ei voida asettaa minkäänlaista 

tuottovaatimusta. Kyseiset investoinnit perustuvat ympäristöviranomaisen määrittelemään 
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päästörajaan, joka on laitosten ympäristöluvan ehtona ja siten toiminnanharjoittamisen 

edellytys.  

 

Elinkaarikustannukset pitävät sisällään kaikki ne kustannukset, joita hankkeelle syntyy, tai 

oletetaan syntyvän sen määritellyn käyttö- ja toiminta-ajan, eli elinkaaren aikana. Laitteen 

elinkaaren määritellään ulottuvan sen suunnittelusta tai määrittelystä aina laiteen käytöstä 

poistoon tai romuttamiseen. Laitteelle syntyy erilaisia kustannuksia sen suunnittelusta ja 

valmistamisesta aina käyttöön, kunnossapitoon ja lopulta romuttamiseen saakka. Hyvin 

usein suurin osa kustannuksista syntyy kuitenkin laitteen käytöstä ja myös sen 

epäkäytettävyydestä. Laiteen seisonta-ajasta eli epäkäytettävyydestä aiheutuvat 

tulonmenetykset, ovat suoraan pois yrityksen tuotannosta ja tuotoista. (Barringer 1996) 

 

Typenoksidien poistomenetelmien suurimmat kustannukset syntyvät oletettavasti 

laitteistojen valmistamisesta ja asentamisesta. Tämä jälkeen suurimmat kustannukset 

syntyvät niiden käytöstä. Laitteistojen epäkäytettävyydelle ei voi määritellä suoranaista 

hintaa, sillä päästövähennysmenetelmien toiminta ei vaikuta suoraan laitosten toimintaan. 

Toisin sanoen, mikäli laitteistot hajoavat, päästörajat saattavat ylittyä, mutta laitosta voi silti 

käyttää, mikäli ympäristöviranomainen sen sallii. SNCR-järjestelmässä ei käytännössä ole 

mitään sellaista komponenttia, joka rikkoutuessaan voisi aiheuttaa laitoksen alasajon, kun 

taas SCR-järjestelmässä katalyyttikennojen tukkeutuminen on tunnettu riski. Talvikaudella 

mahdolliset tuotannonmenetykset ja turvautuminen kustannuksiltaan kalliimpiin 

varavoimalaitoksiin, voivat aiheuttaa energianhankinnan lisäkustannuksia, joiden vaikutus 

yrityksen tulokseen on merkittävä.    

  

Hankkeita suunniteltaessa tulisi pyrkiä analysoimaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja sekä 

pyrkiä ohjamaan hanketta siten, että saavutettaisiin mahdollisimman alhaiset 

kokonaiskustannukset koko laitteen elinkaaren ajalta. Tarkempi analyysi ohjaa hankintaa 

laitteen koko oletetun elinkaaren ajalta huomioiden sen kokonaiskustannukset. Tämä 

perustuu tarkkaan arvioon laitteen elinkaaren aikaisista kustannuksista ja vaatii myös 

runsaasti arviointia mahdollisista muuttujista. Kokonaisarvio olisi syytä tehdä 

mahdollisimman tarkasti ja oletukset huomioiden, jotta arvio ei perustuisi pelkästään 

investointikustannuksiin. Useilla laiteilla investointikustannukset muodostavat usein laitteen 

elinkaarikustannuksista vain pienen osan.  (Barringer 1996) 
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Hyvin usein laitteiston varsinaiset käyttökustannukset ovat merkittävin osa laitteiston 

elinkaarikustannuksista. Usein hyvällä suunnittelulla ja varhaisessa vaiheessa tehdyllä 

kustannustarkastelulla voidaan alentaa käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Periaatteena 

voidaan pitää, että pitkän elinkaaren omaavien laitteiden käyttökustannukset ovat 

vaikutuksiltaan suuremmat, kuin lyhyen käyttöiän laitteilla. Usein pyritäänkin arvioimaan 

laitteita, joiden käyttöikä on pitkä niiden elinkaarikustannusten mukaan, ja lyhyen elinkaaren 

laiteita niiden takaisinmaksuajan perusteella. (Barringer 1996)  

 

Laitteistoihin investoitaessa yrityksessä tehtiin kannattavuuslaskelmia eri vaihtoehtojen 

välillä, ja esillä olivat primääriset menetelmät, kuten poltinmuutokset molemmille 

laitoksille. Arviointia hankaloittivat sekä avoinna olevat päästörajat, että myös Hanasaaren 

laitoksen kohtalo. Salmisaaren laitoksella oli melko varhaisessa vaiheessa selvillä, että sen 

tulee päästä myös BAT-rajoihin, joihin poltinmuutoksilla ja palamisen optimoinnilla olisi 

ollut hankala päästä. Hanasaaressa vaihtoehtoina olivat poltinmuutos, SCR- ja SNCR-

menetelmät, joiden välillä tehtiin perusteellinen arviointi laitteistojen välisten erojen ja 

takasinmaksuaikojen perusteella. Hankintaa valmisteltaessa laskettiin myös hyvin yleisellä 

tasolla laitteistojen käyttökustannuksia, mutta silloin ei vielä ollut tiedossa Hanasaaren 

laitoksen sulkeminen.  

 

Hanasaaren SCR-laitteiston investointi perustui TNP-kauden päästörajoihin, ja kesällä 2016 

Helen Oy:n omistajat päättivät, että toimivan laitoksen toiminta päättyy vuoden 2024 

loppuun, vaikka sillä olisi käyttöikää jäljellä vielä liukuva 20 vuotta tulevaisuuteen. Tämä 

päätös lyhentää tarkasteltavaa ajanjaksoa kyseisen vuoden loppuun, jonka perusteella myös 

laitteistojen käyttökustannuksia lasketaan. 

 

Yrityksessä tehtiin kuitenkin investointilaskelmia ennen lopulliseen ratkaisuun päätymistä 

ja niiden perusteella valitut menetelmät osoittautuivat kannattavimmiksi vallitsevan 

tietämyksen ja kustannustason perusteella. Investointien kustannukset voidaan käsitellä ns. 

uponneina kustannuksina.  

 

Tässä työssä ei ole tarpeen tarkastella laitteiden hankinnan ja niiden asennusten 

kustannuksia, sillä hankinnat on tehty aikaisempien laskelmien ja tarkastelun perusteella. 
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Tässä työssä pyritään tarkastelemaan hankintojen todellisia käyttökustannuksia ja 

selvittämään millä menetelmällä typenoksidipäästöjen vähentäminen on 

kustannustehokkainta tehdä ja pyrkiä löytämään laitoksille optimaalinen reduktiomäärä. 
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6 PÄÄSTÖVÄHENNYKSEN KUSTANNUSTEN VERTAILU 
 

Energiantuotannossa sähkön- ja lämmöntuotannon kustannukset voimalaitoksilla voidaan 

jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteät kustannukset muodostuvat 

suurimmaksi osaksi tehtyjen investointien pääomakustannuksista sekä käytön ja 

kunnossapidon kiinteistä kustannuksista. Muuttuvia kustannuksia ovat 

polttoainekustannukset, kemikaalit sekä useat muut laitosten tuotantomäärään liittyvät 

kustannukset. (Huhtinen et al. 2013) 

 

Voimalaitosten pääomakustannukset muodostavat suurimman osan niiden kiinteistä 

kustannuksista, sillä kustannuslaskennassa investointikustannukset kirjataan yrityksen 

taseeseen omana pääomana. Tuotantokustannuksiin kuuluvat pääomakustannukset 

koostuvat tämän sidotun pääoman poistoista. Muita kiinteitä kustannukia aiheuttavat 

laitosten kiinteät käyttökulut kuten käyttöhenkilökunnan palkat, vuosihuollot, erilaiset 

vakuutukset ja polttoaineen varastoimisen kustannukset. Nämä kiinteät kustannukset ovat 

siten energian tuotantomäärästä riippumattomia vuosikustannuksia. Useat näistä eivät 

kuitenkaan ole täysin kiinteitä, sillä esimerkiksi pitkäaikainen tuotannon keskeytys tai 

tuotannon rajoittaminen voivat myös vähentää kyseisiä kustannuksia. (Huhtinen et. al. 2013)  

 

Muuttuvat kustannukset muodostuvat voimalaitoksella sen käyttämisestä ja ovat 

verrannollisia käytön määrään. Polttoainekustannukset ovat voimalaitoksen suurin muuttuva 

kuluerä, ja ne voivat olla peräti 80 % kaikista käyttökustannuksista. Muita muuttuvia 

kulueriä ovat esimerkiksi kemikaalit ja monet tuotannosta riippuvat kunnossapitokulut kuten 

korjaava kunnossapito. Polttoainekustannusten määrä riippuu sen hinnasta ja kulutuksesta, 

sekä laitoksen kulutussuhteesta, eli siitä mikä on laitoksen polttoaineteho suhteessa sen 

tuottamaan nettotehoon.  (Huhtinen et. al. 2013) 
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6.1 Lähtötilanne TNP-kaudelle 
 
Vuoden 2016 alussa päästörajat siirtymäkaudelle olivat selvillä ja lisäksi yrityksessä oli 

järjestetty päästöjen laskenta sekä seuranta. Siirtymäkauden ajan vuoteen 2020 asti 

yrityksellä on kiinteä päästökatto, joka on sidottu voimalaitosten käyttötunteihin ja niistä 

määritellään kunkin laitoksen päästöjen raja-arvot. Tämä katto on koko yritykselle yhteinen, 

mutta jokainen laitos huolehtii osaltaan kiintiön täyttymisestä. Mikäli päästöraja laitoksen 

kiintiön osalta ylittyy, voidaan tätä ylitystä kompensoida vähentämällä vastaavia päästöjä 

toisella laitoksella.  

 

Reunaehdot päästöjen ylitykselle muodostuvat laitoskohtaisesta ympäristöluvasta. Tämä 

määrää laitoksen maksimipäästöt, joita ei saa ylittää. Hanasaaren laitoksella lupa-raja typen 

oksideille oli vuonna 2015 600mg/m3n ja vuoden 2016 alusta kuukausikeskiarvon päästöraja 

on 500 mg/m3n molemmilla kattiloilla. Typen oksidien 48 h keskiarvon raja on 550 mg/m3n 

ja näitä 48 tunnin yliyksiä saa olla enintään 5 % kaikista yhden kalenterivuoden aikana 

kertyneistä 48h jaksoista, kun laitos on ollut tuotannossa. Päästöjä tarkastellaan 

kalenterikuukausien mukaan liukuvasti 12 kuukauden jaksoissa. (Hanasaaren ympäristölupa 

2015)  

 

Vuodesta 2016 alkaen TNP-kauden päästörajat vuoteen 2020 eri laitoksille on esitetty 

taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Yrityksen voimalaitoskohtaiset TNP-kauden päästörajat vuodelle 2016  
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Päästörajat laitoksille ovat yrityksen itse määrittämät. Reunaehdot muodostuvat edelleen 

ympäristöluvasta, jonka arvoja ei saa ylittää. Kokonaispäästömäärä eli päästökatto yrityksen 

typenoksidien päästöille on vuodelle 2016 yhteensä 3718 tonnia. Sovittuja päästöarvoja 

voidaan muuttaa Hanasaaren ja Salmisaaren laitosten välillä ja esimerkiksi Hanasaaressa 

molemmille kattiloille sovittiin vuoden 2016 alussa sisäisesti päästörajaksi 450 mg/ m3n ja 

Salmisaarelle n. 100 mg/ m3n.  Lukemat on sidottu laitosten ajontuntimäärään ja niitä 

seurataan yrityksen sisäisellä TOTI-järjestelmällä tuotantoennusteeseen ja keskimääräiseen 

sovittuun kattilakohtaiseen päästötasoon perustuen. Seurantaa päivitetään kuukausittain ja 

kertymä TOTI-järjestelmästä vuodelle 2016 on esitetty liitteessä 1. Järjestelmä laskee 

laitosten päästöjä piippumittausten perusteella ja kertoo mittaustuloksen mg/m3n, 

(milligrammaa per normitettu kuutiometri) piipun läpi virtaavalla savukaasumäärällä, jolloin 

saadaan typen oksidien päästöarvoksi lukema yksikössä t/h. Tämä arvo kerrotaan laitoksen 

toteutuneella ajotuntimäärällä, niin saadaan laitoksen tuottamat päästöt tarkastellulla 

ajanjaksolla. Ennuste perustuu taulukossa 4. esitettyyn laitoksille sovittuun päästörajaan ja 

arvioituihin ajotunteihin tulevina kuukausina. (Häyrinen 2016) 

 

Yrityksen päästökatto ja laitosten ympäristölupa asettavat reunaehdot päästöjen 

vähentämisen optimoimiseksi, mutta molemmilla hiililaitoksilla ympäristöluvan ja 

vallitsevan tilanteen välillä on riittävästi pelivaraa optimoida päästöjä siten, että niitä 

vähennetään enemmän sillä laitoksella, jossa päästöjen vähentäminen suhteessa tuotettuun 

energiamäärään on halvempaa. Käytännössä tämä tarkoittaa joko suurempaa reduktiota 

Hanasaaren SCR-laitteistolla tai vastaavasti pienempää reduktiota Salmisaaren SCR-

laitteistolla tai toisinpäin. Kyseessä on siis reduktion optimointi kahden eri tekniikan välillä 

niistä aiheutuvien käyttökustannusten vuoksi.     

 

6.2 Käyttökustannukset 
 
Käyttökustannuksilla tarkoitetaan savukaasun puhdistusjärjestelmän käytöstä aiheutuvia 

kustannuksia. Tyypillisiä käyttökustannuksia aiheuttavat pelkistyskemikaalin kulutus, 

varaosat, huollot, henkilöstö, sekä käytössä olevan laitteiston toiminnan heikentyminen. 

Savukaasujen puhdistusjärjestelmät saattavat lisäksi kuluttaa vettä, höyryä, sähköä ja 

lämpöä. Tässä työssä käyttökustannuksia on tarkoitus laskea käyttöön merkittävästi 

vaikuttavien muuttujien avulla ja ottaa huomioon ainoastaan vertailun kannalta 



 
 
 

58

olennaisimmat seikat. Vaikka kaikki kustannustekijät yritettäisiinkin ottaa huomioon, 

tulevaisuuden ennustamisen mahdottomuus pitää epävarmuutta yllä laskentaa ja 

laitoskohtaista reduktiota mitoitettaessa.  

 
SNCR-laitteiston suurimmat käyttökustannukset muodostuvat urean kulutuksesta, 

huolloista, sekä mahdollisesta kattilan hyötysuhteen laskusta. Pienempiä käyttökuluja ovat 

laitteiston sähkön- ja paineilman kulutus. Kustannukset perustuvat kattilan ja laitteiston 

käyttötunteihin, ja mikäli sovittu päästöraja 400 - 500 mg/ m3n ei ylity, laitteiston ei tarvitse 

olla päällä. Hanasaaren 4. kattilaan SNCR-laitteisto asennettiin kesällä 2015 ja sen tuli olla 

käyttökunnossa vuoden 2016 alkuun mennessä. Laitetoimittajalla on ollut projektin kanssa 

vaikeuksia, ja laitteiston käyttöönotto- ja takuukokeita ei ole saatu tehtyä. Projektiin liittyen 

vastaava laitteisto olisi asennettu 3. kattilaan kesällä 2016, mutta laitevalmistajan kanssa 

käytyjen neuvottelujen perusteella sitä ei asennettu ja vastaava laitteisto päätettiin rakentaa 

itse. Käyttökokemusten perustella näyttäisi siltä, että SNCR-laitteistot molemmilla 

kattiloilla toimivat lähes yhtä hyvin.  Laitetoimittajan laitteiston sopimuksen mukaiset 

takuuehdot ovat seuraavat: 

 

 Savukaasujen NOx pitoisuus alle 300mg/ m3n 

 Ammoniakkipitoisuus (slip) alle 3,8 mg/ m3n 

 Ammoniakkipitoisuus lentotuhkassa alle 100mg/kg 

 Ureaveden kulutus alle 286 l/h (optimaalinen kulutus 260l/h) 

 

Laitteiston asennutusten jälkeen aloitettujen kokeiden aikana kävi hyvin nopeasti selväksi, 

että laitteistolla ei päästä sovittuun päästötasoon, vaan jäädään huomattavasti takuuarvojen 

yläpuolelle. Hanasaaren päästökiintiön osalta tällä ei kuitenkaan ollut kovin suurta 

vaikutusta, sillä laskennallinen päästötaso kokonaiskiintiöstä on n. 450 mg/ m3n molemmilla 

kattiloilla. Tämän lisäksi Salmisaaren SCR-laitteisto oli mitoitettu siten, että se pystyy 

vähentämään typenoksidipäästöjä Hanasaaren puolesta, jolloin laitosten 

kokonaispäästökatto ei vuositasolla ylity. 
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6.2.1 Urean kulutus 
 

SNCR-laitteiston käyttökuluista oletettavasti suurin osuus tulee ureavedestä. Tarkkaa hintaa 

kyseiselle tuotteelle ei tässä työssä voida käyttää, mutta hinta vaihtelee välillä 150 – 180 € 

tonni. Urean hinta määräytyy maailmanmarkkinahinnan perustella, kuten kappaleessa 4.3 on 

esitetty, joten laskelmissa käytetään urealle arvoa 170 € /t. 

 

Laskelmissa pyritään laskemaan toteuma vuodelle 2015, joka edustaa tyypillistä talven 

ajokautta, jolloin kesällä toinen hiililaitos on seisonut lämpökuorman pudottua riittävän alas, 

jolloin molempia laitoksia ei tarvittu tuotantoon. Tämän lisäksi verrataan lukuja vuoden 

2017 arvioituun ajotilanteeseen, että saadaan riittävä käsitys kokonaisen vuoden 

ajotilanteesta. 

 

Kokemusten perusteella SNCR-laitteiston tulee olla käytössä ainoastaan kattilan ollessa 

täydellä teholla, koska tehoa alennettaessa päästöt putoavat lähes aina alle sovitun rajan 450 

mg. Tämän lisäksi hiilen alkuperällä on todettu olevan vaikutusta, eli Kazakstanilaisella 

kivihiilellä päästötaso voi joissain tapauksissa jäädä rajan alle, johtuen kyseisen hiilen 

pienemmästä typpipitoisuudesta, kuten taulukossa 1. sivulla 23 on esitetty.  

 

Hanasaaren laitoksilla poltettiin hiiltä vuoden 2015 aikana blokki 3:lla 73 332 tonnia ja 

blokki 4:llä 237 663 tonnia. Tämän lisäksi poltettiin pieniä määriä puupellettejä, määrät 

olivat 279 t blokki 3:lla ja 1701 tonnia blokki 4:llä. Näistä voidaan laskea laitoksen 

huipunkäyttöaika, joka tarkoittaa sitä aikaa, jonka laitos on käynyt nimellistehollaan 

tarkasteltavan ajanjakson aikana. Kaava 10.  

 

 

ä ö ( ) = ( )
( )

                (10) 

 

   

Laitoksen tuottama energia saadaan kertomalla käytetyt polttoainemäärät niiden 

lämpöarvoilla, jotka Hanasaaressa poltetulle hiilelle olivat vuonna 2015 keskimäärin 6,75 

MW/h ja pelletille 4,75 MW/h. Laskennalliset arvot tuotetusta energiasta ovat tällöin 493 
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316 MWh blokki 3:lla ja 1 612 305 blokki 4:lla. Laskennassa ei ole huomioitu blokkien 

hyötysuhteita, sillä niillä ei ole merkitystä urean kulutukseen.  Kaavasta 10. saadaan 

Hanasaaren blokki 3:n huipunkäyttöajaksi 1379 tuntia ja blokki 4:n huipunkäyttöajaksi 4479 

tuntia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että kattiloiden kokonaiskäyttöajat vuonna 2015 

olivat 1869 tuntia kattilalle 3 ja 5380 tuntia kattilalle 4. Huipunkäyttöaikaa on hyvä käyttää 

laitteistojen kustannusten laskemiseen, sillä kyseisellä arvolla laskettaessa typenoksidien 

puhdistuslaitteistot ovat mitä suurimmalla todennäköisyydellä päällä, jolloin mahdollisten 

osatehojen aiheuttamat käyttökatkot jäävät huomioimatta.  

 

Käyttöajoista voidaan laskea teoreettinen ureamäärä valmistajan takuuarvoihin perustuen, 

jolloin kerrotaan huipunkäyttöaika ureamäärällä. Kulutusluvuiksi saadaan 358 540 litraa ja 

1164 540 litraa. Ureavesiliuoksen (40 %) tiheys on 1,11 g/cm3, joten kiloina vastaavat 

lukemat ovat hieman suuremmat, eli kerrotaan tilavuus tiheydellä ja saadaan luvuiksi 

kattilalle 3. 397 979 kg, eli 397,98 tonnia ja kattilalle 4. 1 292 639, eli 1292,64 tonnia. 

Kustannuksina tämä tarkoittaa 67 656 € blokki 3:lla ja 219 699 € blokki 4:llä. Urean 

kokonaiskustannuksiin ei vaikuta blokkien välinen painotus reduktion suhteen ja laskettu 

määrä perustuu ajoon täydellä teholla, jolloin reduktiota on viranomaisrajojen puitteissa 

pakko tehdä. Kustannukset urealle ovat siis keskimäärin 49 € tunnissa yhdellä laitteistolla. 

Kahdella kattilalla ureaveden kustannukset ovat 98 € tunnissa laitosten ollessa täydellä 

teholla. Lukema voidaan suhteuttaa myös tuotantoon ja käsitellä euroina per tuotettu 

megawattitunti. Tämä saadaan jakamalla urean kustannukset tuotetulla energiamäärällä, 

jolloin kustannuksiksi saadaan keskimäärin 0,13 €/MWh laitteistoa kohti. Saatu arvo 

voidaan suhteuttaa polttoaineen hintaan, joka on voimalaitoksen ehdottomasti suurin 

muuttuva kustannus. Hiilen hankintahintaa ei strategisista syistä voida tässä työssä käyttää, 

mutta oheisessa kuvassa 13. on kuvattu hiilen hintakehitys vuosina 2015 ja 2016. 
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Kuva 13. Hiilen markkinahinta 2015 2016 (Bloomberg 2016) 

 

Kuvan 13. kuvaajasta voidaan arvioida hiilen hinnaksi esimerkiksi 50 €/t, jolloin 

polttoainekustannukset vuodelta 2015 saadaan laskemalla käytetty hiilimäärä ja kertomalla 

se hiilen keskimääräisellä hinnalla. Polttoainekustannukset Hanasaaressa vuodelle ovat siis 

n. 15,55 M€ vuodessa. Jakamalla summa hiilen tuotannon megawateilla saadaan hiilen 

polttoainekustannusten hinnaksi 7,4 €/MWh. Todellisuudessa lukema on suurempi, sillä 

hyötysuhteen ja laitoksen muiden häviöiden takia €/MWh-hinta on korkeampi. Laskelmien 

perusteella urean kustannukset ovat noin 3,7 % suorista polttoainekustannuksista, joten 

jonkinlaisesta tuotannon muuttuvasta lisäkustannuksesta on kyse. Polttoainekustannuksia 

nostavat lisäksi kivihiileen kohdistuvat verot sekä CO2:n eli hiilidioksidin 

päästöoikeusmaksut, jotka nostavat vielä lisää käytössä olevan polttoaineen hintaa.    

 

 

6.2.2 Lisäveden kulutus 
 
SNCR-laitteistossa ureavesi sekoitetaan ennen tulipesään ruiskuttamista laitoksella 

valmistettavaan lisäveteen, josta on poistettu kattilan keitto- ja tulisitiputkille haitalliset 

mineraalit, orgaaniset hajoamistuotteet ja metallit. Lisävettä urearuiskutuksessa kuluu n. 

kolminkertainen määrä ureavesiliuokseen verrattuna, eli mikäli ureavettä kuluu 

takuuarvojen perusteella 260 l/h, lisävettä kuluu 780 l/h. 

 



 
 
 

62

Lisäveden valmistus tapahtuu laitoksella kaupungin vesijohtovedestä 

ioninvaihtomenetelmän avulla, jossa vettä ajetaan ioninvaihtohartsin läpi lisävesisäiliöön. 

Lisäveden valmistuksessa kustannukset syntyvät raakavedestä, veden lämmittämisestä ja 

lisäksi ioninvaihtohartsien elvyttämisestä ja vaihtamisesta. Käytännössä nämä kulut 

syntyvät laitoksen prosessin lisäveden valmistuksessa, jota kuluu yhdellä blokilla n. 15t/h, 

jolloin urean aiheuttamat lisäveden kustannukset rajoittuvat raakaveden kuluihin, jotka 

olivat vuonna 2015 1,11 €/m3. Raakaveden kustannus tunnissa on siis 0,87 €. Kahdella 

kattilalla lisäveden kustannukset ovat 1,74 € tunnissa, lukema suhteutettuna 

huipunkäyttöaikaan tarkoittaa takuuarvojen perusteella n. 5000 €:n vuotuisia kustannuksia, 

joten urean kustannuksiin suhteutettuna summa on hyvin pieni.  

 

6.2.3 Paineilman ja sähkön kulutus 
 
SNCR-laitteiston muuttuvina kuluina on huomioitava myös laitteiston paineilman ja sähkön 

kulutus. Paineilmaa käytetään urealansseissa jäähdytyksessä, tiivisteilmana ja ureaveden 

virtauksen hajottamiseen. Paineilman kulutuksen toteamiseen on prosessiin lisätty SNCR-

laitteistolle erillinen mittaus, jonka avulla kustannukset voidaan laskea. Laitetoimittaja on 

ilmoittanut paineilman osalta takuuarvoiksi 390 m3n/h yhdelle laitteistolle. Kokonaiskulutus 

on siten luokkaa 780 m3N/h molempien blokkien ollessa tuotannossa. Mittausten perusteella 

paineilman kulutus on kuitenkin n. 700 m3n/h, eli kokonaiskulutus olisi tuolloin noin 1400 

m3n minuutissa.  

 

Laitoksen paineilman energiantarve on keskimäärin 7,17 kW tuotettaessa kuutio paineilmaa 

minuutissa. Kesän 2016 paineilmaraportin perusteella energian kulutuksen kasvu on ollut n. 

5 %. Kulutuksen kasvamista ei kuitenkaan voi suoraan laskea SNCR-laitteistosta johtuvaksi, 

sillä paineilmaverkkoa ja sen laitteita huolletaan ja vuotoja korjataan toistuvasti. (Tuominen 

J. 2016)      

      

Paineilman kulutuksen kustannukset lasketaan todellisen kulutuksen perusteella. 

Käytännössä kompressoreiden ottama sähköteho on pois laitoksen sähkömarkkinoille 

tuottamasta sähkötehosta. Sähkön keskihinta Suomessa on vaihdellut melko maltillisesti, ja 

keskihinta on syksyllä 2016 ollut n. 35 €/MWh.  
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Laitteiston paineilman keskikulutuksen ollessa 700 m3n /h jolloin minuutissa paineilmaa 

kuluu 11,7 Nm3. Kompressori kuluttaa energia keskimäärin 7,21 kWh yhden kuution 

tuottamiseen minuutissa, joten kulutus 11,7 m3n /min vastaa sähköenergiana 84,4 kW:n 

kulutusta. Sähkön laskennallinen tukkumyyntihinta on keskimäärin ollut vuonna 2016 n. 35 

€/MWh, eli 0,035 €/ kWh, joten kustannuksiksi saadaan 2,9 €/käyttötunti. Molemmilla 

kattiloilla laitteiston ollessa päällä summa kerrotaan kahdella, jolloin paineilman aiheuttamat 

kustannukset ovat 5,8 €/h. Huipunkäyttöaikaan suhteutettuna kustannukset ovat vuodessa 17 

244 €. 

 

Laitteiston paineilman kulutuksesta ei toistaiseksi pystytä erottamaan minkälainen 

paineilman kulutus on laitteiston ollessa päällä, tai sen ollessa ainoastaan käyntivalmiudessa. 

Paineilman kustannukset ovat kuitenkin melko pienet verrattuna koko laitoksen paineilman 

kulutukseen, joten kyseisellä asialla ei ole merkittävää vaikutusta kustannusten vertailuun.  

 

SNCR-laitteiston kokonaissähkönkulutus voidaan laskea vastaavalla tavalla kuin paineilman 

kustannukset. Laitetoimittajan takuuehtojen mukaisesti takuuarvo sähkönkulutukselle 

sisältäen kaikki siirtopumput ja ohjauskeskukset on 15 kW / laitteisto. Laskennassa 

huomioidaan, että kyseinen sähkön kulutus on pois sähkön myynnistä, joten kustannukset 

voidaan laskea sähkön keskimääräisellä tukkuhinnalla 35€/MWh. Yhden kattilan 

kustannukset ovat 0,45 €/ tunti ja kahdelle laitteistolle ne ovat 0,9 €/h.  

 

6.2.4 SNCR-laitteiston kokonaiskäyttökustannukset 
 
Muuttuvat kulut yhteenlaskettuna saadaan laitteiston vertailukelpoiset käyttökustannukset 

laskettua. Yhteenlaskettuna ureavesi, lisävesi, paineilma ja sähkö saadaan 

kokonaiskustannuksiksi 53,28 €/ käyttötunti. Taulukossa 5. on esitetty laitteiston 

käyttökustannusten yhteenveto. 

Taulukko 5. SNCR-laitteiston muuttuvat kustannukset €/h yhdelle kattilalle.  
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Laskelmassa on olennaista huomioida, että kyseessä ovat laitteiston kustannukset sen 

käydessä täydellä teholla ja tavoiteltaessa laitteiston suurinta mahdollista typen oksidien 

vähennystä. Menetelmien välisessä tarkastelussa pyritään huomioimaan tavoiteltu reduktio 

suhteessa menetelmien käyttökustannuksiin, joten esimerkiksi ureaveden kulutus tulee 

suhteuttaa päästöjen tavoitetason mukaan, sillä ureavesi on tarkastelun perusteella selvästi 

merkittävin kustannuskomponentti ja myös käyttökokemusten perusteella eniten muuttua 

arvo.  

6.3 SCR-laitteiston käyttökustannukset 
 

SCR-laitteiston suurimmat käyttökustannukset muodostuvat SNCR-laitteiston kanssa 

samoista tekijöistä, eli urean kulutuksesta, huolloista, sekä mahdollisesta kattilan 

hyötysuhteen laskusta. Näiden lisäksi eräs huomioitava muuttuja on katalyyttipakettien 

säännöllinen vaihtaminen niiden tehon heikentyessä käyttötuntien funktiona. Huomattavasti 

pienempiä laitteiston käyttökuluja ovat laitteiston sähkön- ja omakäyttöhöyryn kulutus, jota 

kuluu ammoniakkihöyryn valmistamiseen. 

 

Laitteiston kustannukset perustuvat kattilan ja laitteiston käyttötunteihin, ja reunaehtona on 

viranomaisrajan 5550 mg/m3n ylittyminen, eli käytännössä laitteiston ei tarvitse olla 

tuotannossa, mikäli ympäristöluvan mukaiset rajat eivät ylity. Yrityksen sisäisesti sopima 

päästöraja laitteistolle on n. 100 mg/m3n, sillä laitteiston tulee tehdä reduktiota myös 

Hanasaaren laitoksen puolesta, siellä ilmenneiden SNCR-laitteistojen 

suorituskykyongelmien takia.  

 

Salmisaaren kattilaan SNR-laitteisto asennettiin kesällä 2015 ja toimitusehtojen mukaan sen 

tuli olla käyttökunnossa vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin TNP-kausi astui virallisesti 

voimaan. Laitetoimitus onnistui kokonaisuudessa hyvin, ja laitteisto oli hyvin pienen 
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säätämisen jälkeen takuuehtoja vastaavassa kunnossa. Sovittu reduktio saavutettiin kaikissa 

käyttötilanteissa ja myös ureaveden kulutus pysyi takuuehdoissa sovituissa rajoissa.  
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6.3.1 Ureaveden kulutus 
 

Aivan kuten SNCR-laitteistossa, merkittävä osa käyttökustannuksista muodostuu 

prosessissa käytettävästä ureavedestä. Urean hinta on yhteisestä hankintaorganisaatiosta 

johtuen sama ja tilaamalla molemmille laitoksille ureaveden samalta toimittajalta, yritys 

säästää tilaus- ja toimituskustannuksissa jonkin verran rahaa. Ureavesi ei ole laitoksen 

toiminnan kannalta kriittinen raaka-aine, joten sen hankintaa ei ole strategisen syiden takia 

hajautettu.  

 

Salmisaaren laitoksella poltettiin hiiltä tarkasteltavassa yksikössä vuoden 2015 aikana 250 

400 tonnia, tämän lisäksi kattilassa kokeiltiin hyvin pienellä osuudella polttoainetehosta 

puupellettejä, mutta kyseisiä määriä ei huomioida tässä laskennassa. Hiilen lämpöarvo 

vuoden 2015 keskiarvona oli Salmisaaressa 6,931 MWh/tonni. Pieni ero Hanasaaren 

vastaavasta arvosta johtuu siitä, että Salmisaareen ohjattiin enemmän venäläistä hiiltä, jossa 

on korkeampi lämpöarvo.   

 

Laitoksen vuonna 2015 tuottama energiamäärä saadaan laskettua kertomalla sen vuoden 

aikana käyttämä polttoainemäärä polttoaineen keskimääräisellä lämpöarvolla. Laskelman 

perustella laitos tuotti energiaa 1735522 MWh. Kyseinen energiamäärä edustaa laitoksen 

bruttotehoa ja siinä ei ole huomioitu laitoksen hyötysuhdetta. Hyötysuhteella ei ole 

vaikutusta SCR-laitteiston ureankulutukseen.  

  

Näistä arvoista saadaan kaavan 10. avulla laskettua laitoksen huipunkäyttöaika, joka 

Salmisaaren tapauksessa on 3471 tuntia. Vertailun vuoksi kyseisen yksikön 

kokonaiskäyttötuntimäärä oli 4 740 tuntia vuonna 2015.  

 

Huipunkäyttöajasta voidaan laskea teoreettinen ureamäärä valmistajan mitoitusarvoihin 

perustuen. Salmisaaren SCR-laitteiston mitoitusarvoissa ilmoitetaan pitoisuudeltaan 32,5 % 

ureavesiliuoksen kulutus kiloina tunnissa ja kyseinen arvo laitteistolle on 800 kg. Tämä arvo 

muutetaan vastaamaan laitoksella käytössä olevaa 40 %:sta ureavesiliuosta, jolloin 

kulutukseksi saadaan 740 kg/h. Laskennassa ureaveden hintana käytetään samaa arvoa kuin 

SNCR-laitteistossa, eli 170 €/tonni, ja lukema suhteutetaan laitoksen vuoden 2015 

toteutuneeseen tuotantoon, jolloin käytetyn urean kustannuksiksi saadaan 436 657 €. 
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Suhteutettuna saatu summa vuotuiseen huipunkäyttöaikaan, saadaan käyttökustannuksiksi 

125,8 €/h.  

 

Saatu arvo voidaan vielä suhteuttaa tuotettuun energiamäärään, eli jaetaan urean 

kokonaiskustannus vuoden 2015 energiamäärällä ja arvoksi saadaan 0,2516 €/ MWh. 

Vertailun vuoksi laskea laitoksen vuoden 2015 polttoainekustannukset hiilen hinnalla 50€/t, 

saadaan arvoksi 7,2 €/MWh, joten urean teoreettiset kustannukset suhteessa polttoaineeseen 

ovat ainoastaan n. 3,5 %. 

 

Hanasaaressa polttoainekustannukset tuotettua megawattituntia kohden olivat hieman 

korkeammat, eli 7,41 €. Ero on hyvin pieni ja selittyy hiilen kulutusta mittaavien vaakojen 

ja toimituserien epätarkkuudesta, sekä siitä, että Salmisaaren luvuissa ei ole huomioitu pieniä 

määriä pellettejä, joita laitoksella on poltettu hiilen joukossa. Laitteistojen välisiä 

kustannuksia vertailtaessa polttoainehinnat voidaan laskea samalla arvolla molemmille 

laitoksille. 

 

Laskelma perustuu laitoksen mitoitusarvoihin, jonka johdosta typenoksidipitoisuus laskee 

lähtötasolta 450 – 500 mg/m3n ennen katalysaattoria tasolle 50 mg/m3n, jolloin 

kokonaisreduktioksi muodostuu yli 400 mg/ m3n.  Todellisuudessa laitoksen päästötaso 

liikkuu arvossa 100 – 150 mg/ m3N, jolloin ureaveden kulutus on mitoitusarvoa pienempi ja 

myös ureaveden kustannukset ovat alhaisemmat. 

 

6.3.2 Prosessihöyryn kustannukset 
 

SCR-laitteisto kuluttaa prosessihöyryä ureaveden jalostamiseksi ammoniakkia sisältäväksi 

tuotehöyryksi. Salmisaaren prosessimittauksen perusteella tuotehöyryä valmistava 

hydrolysaattori kuluttaa laitoksen höyrypiirissä valmistuvaa omakäyttöhöyryä n. 0,35t/h. 

Kattilan tuottama höyrymäärä kokonaisuudessaan on 720t/h, jolloin polttoaineen kulutus on 

luokkaa 72 t/h, josta voidaan laskea hydrolysaattorin kuluttama osuus. 

 

Prosessihöyryn kustannukset tarkastellaan suoraan polttoaineen hinnasta, eli kulutuksella 

72t/h ja hiilen hinnasta 50€/t, saadaan polttoainekustannuksiksi 3600€/h. Prosessihöyryä 

tuotetaan 720 t/h, josta prosessihöyryn osuus on 0,35t/h, joten prosessihöyryn osuus on 0,05 
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% kokonaishöyrymäärästä. Laskemalla saatu arvo 0,05 % polttoainekustannuksista 3600€/ 

h, saadaan prosessihöyryn laskennallisiksi kustannukseksi polttoainetehon kautta 1,8€/h. 

Huipunkäyttöaikaan suhteutettuna kustannus on 6248 € vuodessa eli kustannuksilla ei 

käytännössä ole merkitystä laitteiston käyttötalouden kannalta.  

 

6.3.3 SCR-laitteiston sähkön- ja paineilman kulutus 
 

SNCR-laitteiston kokonaissähkönkulutus voidaan laskea vastaavalla tavalla sähkön 

tukkumyyntihintaan perustuen kuin SCR-laitteiston kulutus luvussa 6.2.3. Laitetoimittajan 

mitoitusarvojen mukaisesti laitteiston sähkönkulutus on keskimäärin 55 kW/h. Sähkön 

laskennallinen tukkumyyntihinta on keskimäärin ollut vuonna 2016 n. 35 €/MWh, eli 0,035 

€/ kWh, joten kustannuksiksi saadaan 1,9 €/käyttötunti, mikäli lasketaan, että 

omakäyttösähkö on pois myytävästä sähkön osuudesta. Huipunkäyttöaikaan suhteutettuna 

laitteiston kulutus on 6595 € vuodessa. Kustannukset ovat samaan luokkaa omakäyttöhöyryn 

kanssa ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömiä.  

 

Katalyyttilaitteisto kuluttaa paineilmaa valmistajan mitoitusarvojen mukaan ainoastaan 

30Nm3/h, joten minuutissa kulutus on ainoastaan 0,5 m3. Paineilmajärjestelmä on 

Salmisaaressa hyvin samankaltainen kuin Hanasaaressa, joten laskenta-arvoina voidaan 

käyttää Hanasaaren arvoja kompressorin energiamääräksi.  Kompressori kuluttaa energia 

keskimäärin 7,21 kWh yhden kuution tuottamiseen minuutissa, joten kulutus 0,5 Nm3/min 

vastaa ainoastaan 3,6 kW:n kulutusta. Sähkön laskennallisen tukkumyyntihinnan perusteella 

kustannuksiksi saadaan ainoastaan 0,13 €/käyttötunti.  

 

6.3.4 Katalyyttimateriaalin kustannukset 
 

Salmisaaren SCR-laitteistossa käytetään katalyyttimateriaalina titaanioksidista koostuvaa 

levykatalyyttia, jotka ovat reaktorin sisällä alttiina savukaasuille aina kun kattila on käytössä. 

Katalyyttimateriaalin tarkkaa koostumusta tai kennojen tilavuutta ei tässä työssä voida 

käyttää, joten laskennassa käytetään arviota katalyyttimateriaalin vaihtokustannuksista 

parhaan arvion perusteella.  
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Katalyytin regenerointi laskee katalyyttien kustannuksia ja laskee katalyyttien 

hävittämisestä koituvia kuluja. On arvoitu, että tyypillisen 500 MW tehoisen hiilikattilan 

katalyyttien vaihtaminen maksaa keskimäärin 2 000 000 Yhdysvaltain dollaria. 

Regeneroinnin kustannukset ovat puolet tästä summasta. (Sorrels, J. 2015) 

 

Yrityksen kokemusten ja alustavien kyselyiden perusteella katalyyttien hinta markkinoilla 

on huomattavasti edullisempi, joten kaikkien katalyyttien vaihdon kustannukset laskentaa 

varten arvioidaan olevan n. 1 000 000 € 

 

Luvussa 4.2.2 on esitetty katalyyttien uusimistarpeeseen vaikuttavat seikat. Salmisaaren 

katalyytit altistuvat kulumiselle, sillä katalysaattori sijaitsee välittömästi kattilan jälkeen, 

jolloin savukaasuista ei ole vielä eroteltu tuhkaa tai palamatonta hiiltä, joita savukaasuissa 

on  hiilipölypoltosta  johtuen  melko  runsaasti.  Laskentaa  varten  voidaankin  olettaa,  että  

savukaasujen koostumuksesta johtuva kuluminen ja katalyyttien tukkeutuminen on 

Salmisaaren katalyyttien osalta normaaleissa rajoissa.  

 

Katalyytit altistuvat myös myrkyttymiselle, sillä Salmisaaren laitoksilla poltetaan hiilen 

lisäksi n. 2 % polttoainetehosta puupellettiä, joka sisältää huomattavasti enemmän 

myrkyttymiselle altistavia komponentteja, eli alkalimetalleja kuten natriumia, kalsiumia ja 

kaliumia.   

 

Biopolttoaineen vaikutuksen katalyyttien myrkyttymiseen voidaan olettaa olevan 

Salmisaaren pellettimäärillä suhteellisen pientä, joten myrkyttymisen voidaan olettaa 

nopeutuvan lähes samassa suhteessa, kuin pelletin osuus polttoaineesta on, eli n. 2 %. 

 

Katalyyttien valmistajan takuuarvo katalyyttimateriaalille on sopimusehtojen mukaisesti 16 

000 tuntia siitä, kun katalyytti on asennettu ja se on ensimmäistä kertaa kosketuksissa 

savukaasujen kanssa. Katalyyttien käyttöiän katsotaan päättyvän, kun katalyytit poistetaan 

käytöstä päästöarvojen ylittymisen vuoksi. Katalyyttien käyttöikään lasketaan mukaan 

kaikki kattilan käyttötunnit. (Talaslahti, O. 2014) 

 

Katalyyttien eliniän kannalta ei siis ainakaan takuuehtojen kannalta ole merkitystä, onko 

SCR-laitteisto ollut päällä vai ei, sillä kattilan savukaasut kulkevat aina katalyyttimaterialin 
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läpi. Laitteistoon ei ole rakennettu erillistä ohituskanavaa, jolloin savukaasut ohittaisivat 

katalyyttikennot ja säästäisivät siten takuutunteja. Laskelmassa on kuitenkin huomioitava, 

että katalyyttien tehollinen käyttöikä on pitempi, kuin takuuehdoissa määritelty tuntimäärä. 

 

Kuten luvussa 4.2.2 on esitetty, katalyyttien aktiivisuus laskee puoleen n. 30000 

käyttötunnin jälkeen, mikäli ne ovat kosketuksissa savukaasujen kanssa. Salmisaaren 

laitoksen keskimääräinen käyttötuntimäärä tulee olemaan n. 6000 käyttötuntia vuodessa, 

joten katalyyttien vaihtoikä alkaisi olemaan lähellä n. 5 vuoden käytön jälkeen. Käytännössä 

katalyyttejä voidaan kuitenkin vielä käyttää, mutta ammoniakkiylijäämä alkaa kasvamaan ja 

tämän lisäksi mahdollisesti myös ureaveden kulutus. Viimeistään 60 000 tunnin kohdalla 

katalyytit ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaihdettava.   

 

Katalyyttimateriaalin uusimisen kustannukset arvioidaan olevan katalyyttimateriaalien 

halventuneiden kustannusten johdosta n. 1 000 0000 €, mikäli ne vaihdetaan kokonaan. 

Kyseinen summa jaettuna viiden vuoden käyttöiälle tekee katalyyttien kustannuksiksi n. 

200 000€ vuodessa. Tämä suhteutettuna arvioituun laitoksen käyttötuntimäärään tekee 

käyttökustannuksiksi n. 33,3 €/h. Mikäli katalyyttejä ei tarvitse kokonaan vaihtaa, eli 

vaihdetaan niistä vain puolet tai katalyytit vaihdetaan kokonaan vasta kymmenen vuoden 

kuluttua kustannukset puolittuvat ja ovat 16,65 €/h. 

 

Katalyyttimateriaalin vaikutusta SCR-laitteiston käyttökuluihin on hyvin vaikea ennustaa, 

sillä katalyyttien eliniän heikkeneminen ajan suhteen ei ole vähäisten käyttökokemusten 

perusteella tiedossa ja epävarmuutta lisää myös biopolttoaineen osuus kattilassa, sekä sen 

vaikutukset katalyyttien elinikään. Katalyyttien teho voi myös heikentyä suhteellisesti 

enemmän reduktiota suurennettaessa, jolloin tuotehöyryn kulutus saattaa kasvaa ja lisäksi 

syntyvä ammoniakkiylijäämä aiheuttaa lisää kustannuksia kertyessään lämpöpinnoille ja 

savukaasukanaviin.      

  

6.3.5 SCR-laitteiston kokonaiskäyttökustannukset 
  

Muuttuvat kulut yhteenlaskettuna saadaan laitteiston vertailukelpoiset käyttökustannukset 

laskettua. Yhteenlaskettuna ureavesi, höyry, paineilma, sähkö ja katalyyttimateriaali saadaan 
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kokonaiskustannuksiksi 162,93 €/ käyttötunti, katalyyttien vaihtovälin ollessa 5 vuotta. 

Kustannukset ovat kymmenen vuoden vaihtoiälläkin 146,28 € / käyttötunti. 

 

 Taulukossa 6. on esitetty SCR-laitteiston kustannusten muodostuminen katalyyttien 

vaihtovälin ollessa 5 vuotta.  

 

Taulukko 6. SCR-laitteiston muuttuvat kustannukset €/h katalyyttien eliniällä 5 vuotta.  
 

 
 

Laskelmassa tulee huomioida, että kyseessä ovat laitteiston kustannukset mitoitusarvojen 

perusteella ja reduktion ollessa yli 400mg/m3N, eli laitteiston käydessä täydellä teholla. 

Menetelmien välisessä tarkastelussa pyritään huomioimaan tavoiteltu reduktio suhteessa 

laitteistojen laskennallisiin käyttökustannuksiin, joten esim. ureaveden kulutusta tulee 

suhteuttaa päästöjen tavoitetason mukaan. Ureavesi on tarkastelun perusteella selvästi 

merkittävin kustannuskomponentti ja käyttökokemusten perusteella muuttuvin arvo. 

Katalyyttien uusimisen kustannus arvioidaan olevan ajan suhteen lineaarinen, joten 

tarkastelussa käytetään sille laskettua hintaa laitteiston arvioitua käyttötuntimäärää kohti.     

 

Katalyyttien regenerointi, eli aktiivisuuden palauttaminen on yksi vaihtoehto, mikäli 

katalyyttejä ei olla valmiita uusimaan. Tämä tarkoittaa käytännössä niiden toimittamista 

kyseiseen asiaan erikoistuneeseen yritykseen, joista lähimmät sijaitsevat Saksassa. Tämä 

aiheuttaa lisää kustannuksia ja lisäksi vaatii lyhyen vuosihuoltoajan takia toiset katalyytit 

varastoon, mikäli katalyyttien elvyttäminen ei onnistu. Lisäksi mikäli katalyyteissä on 

eroosion aiheuttaa kulumista, ei elvyttäminen välttämättä toimi, joten tämä vaihtoehto 

jätetään pois tarkastelusta.  
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6.4 Käyttökustannusten tarkastelu 
 
 
Käytössä olevien laitteistojen käyttökustannusten laskenta perustuu laitetoimittajan takuu- 

ja mitoitusarvoihin, mutta laskentaa on syytä tarkastella myös käyttökokemusten perustella 

saatuihin arvojen perusteella. Teoreettiset arvot poikkeavat kuitenkin jonkin verran käytön 

aikana havaituista arvoista ja lisäksi molemmilla laitteistoilla ja laitoksilla on jonkin verran 

käyttötalouteen ja laitosten käytettävyyteen liittyviä rajoitteita, jotka ohjaavat myös 

päästövähennystä varten hankittujen laitteiden käyttöä. 

 

Hanasaaren SNCR-laitteistojen käyttöä rajoittavat päästötavoitteiden lisäksi niiden 

rajallinen ja takuuehdoista poikkeava reduktioteho. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

typenoksidipäästöissä tuli päästä tasolle 350 mg/m3n, kattilan ollessa täydellä teholla ja 

poltettaessa joko venäläistä tai kazakstanilaista hiiltä tai niiden sekoitusta, sekä 5-7 % 

puupellettiä. Syksyn 2015 koeajoissa havaittiin hyvin varhaisessa vaiheessa, että todellinen 

reduktio laitteistolle on maksimissaan n. 80 – 120 mg/ m3n, joka tarkoittaa päästöinä tasoa 

380mg/Nm3 – 420 mg/ m3n, riippuen poltettavasta hiilestä.  

 

Salmisaaren SCR-laitteisto toimii odotusten ja takuuehtojen mukaisesti, jolloin 

merkittävimmät kustannukset syntyvät katalyyttien vaihdoista ja ureankulutuksesta. 

Käyttökokemusten ja prosessin jatkuvan optimoinnin perusteella ureaveden kulutus on saatu 

asettumaan välille 300 – 600 kg/h. Käyttökustannusten osalta tämä tarkoittaa ureaveden 

huomattavasti pienempiä käyttökustannuksia, jolloin laitteiston kustannustehokkuus kasvaa. 

Kustannuksiin vaikuttaa olennaisesti katalyyttien vaihtokustannukset ja voidaan olettaa, että 

niiden elinikä on lähempänä kymmentä vuotta ennen kuin vaihtotarvetta ilmenee, 

mahdollisesti jopa ylikin. Laskennassa huomioidaan katalyyttien käyttöiäksi kymmenen 

vuotta, jolloin tarkkuus on riittävä.  

 

6.5 Vuosaaren polttokammiomuutos 
 

Vuosaaressa tehtiin kesällä 2015 kaasuturbiinin polttokammiomuutos, jossa kyseiseen 

laitteistoon hankittiin käytettynä alkuperäistä lyhyempi polttokammio. Tämän muutoksen 

avulla kyseisen turbiinin typenoksidipäästöt laskivat peruskuormalla yli 60 % 
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alkuperäisestä. Kuvassa 14. on havainnollistettu NOx-pitoisuutta suhteessa tehoon 

ajokausilla 2014 ja 2015.  

 
Kuva 14. Vuosaaren KT1:n NOx -päästöt ajokausina 2014 ja 2015. (Nurmi, K. 2016) 

 

Kyseinen kertaluonteinen investointi oli järkevää tehdä yrityksen kokonaispäästöjen takia, 

sillä tämä toimenpide mahdollistaa muiden laitosten käyttämistä hieman suuremmilla 

typenoksidipäästöillä, ympäristölupa huomioiden. Käytännössä tämä vapautuva kiintiö 

koitui Hanasaaren hyväksi, sillä siellä reduktio ei ole niin hyvä, kuin sen alun perin piti olla. 

Salmisaaressa SCR-laitteiston reduktio puolestaan on jopa alkuperäisiä odotuksia parempi, 

mikä myös helpottaa Hanasaaren tilannetta päästöjen osalta. Polttokammiomuutos oli 

kertaluontoinen investointi, ja laitteiston käyttö ei aiheuta lisää muuttuvia kuluja laitokselle.  

 

6.6 Dityppioksiditarkastelu 
 

Dityppioksidille, eli ilokaasulle ei ole ympäristöviranomaisten toimesta ainakaan vielä 

asetettu päästörajaa. On täysin mahdollista, että tulevaisuudessa sellainen tullaan vielä 

määräämään, joten kyseistä asiaa on syytä tarkastella ja tiedostaa siitä mahdollisesti 

aiheutuvat rajoitukset tai mahdolliset kustannukset. Dityppioksidin muodostuminen on 

ongelma lähinnä SNCR-järjestelmää käytettäessä ja pahimmassa tapauksessa sen 

käyttämistä joudutaan rajoittamaan päästöjen perusteella.  
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Hanasaaressa mitattiin savukaasuista N2O pitoisuuksia vuonna 2014, kun siellä suoritettiin 

lyhytaikaisia urearuiskutuskokeita SNCR-laitteiston mitoitusta ja mahdollista investointia 

varten. Mittausten perusteella, jotka ovat esitetty liitteessä 2., havaittiin, että käytännössä 

aina ureaveden syötön ollessa päällä myös dityppioksidia muodostui. Pitoisuudet olivat 

keskimäärin n. 20mg/Nm3 savukaasuissa ennen rikinpoistolaitosta. Kyseinen arvo vastaa 

suhteutettuna keskimääräiseen savukaasuvirtaukseen 460 000 m3n/h arvoa 9,2 kg /h. 

Laskettu lukema voidaan kertoa voimalaitoksen keskimääräisellä käyttötuntimäärällä 6000 

h, jolloin vuosittaiseksi kokonaismääräksi saadaan 55,2 tonnia. Kuten luvussa 3.2 on 

selitetty, dityppioksidi on hyvin voimakas kasvihuonekaasu, ja sen hiilidioksiditonnia 

vastaava  kerroin  on  298  (t  CO2 ekv). Kertomalla dityppioksidin tonnimäärä kyseisellä 

kertoimella vastaa määrä 55,2 tonnia dityppioksidia noin 16 440 tonnia CO2:a. Kyseinen 

määrä syntyy yhdellä laitoksella ja mikäli molemmat laitokset olisivat tuotannossa, määrä 

olisi kaksinkertainen. Laitoksella kertyy siis keskimäärin 2,74 t/h CO2:ta vastaava määrä 

dityppioksidia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Hanasaaren 4. kattila tuotti vuonna 2015 

n. 544 928 tonnia hiilidioksidia ja sen käyttötuntimäärä oli n. 5380 tuntia 

 

Mikäli päästörajat ja mittausvelvollisuus ilokaasulle tulevat, niin se joko lasketaan mukaan 

yhtenä komponenttina kokonaistyppipäästöihin, jolloin päästöjen vähentäminen tapahtuu 

yhdessä muita NOx-päästöjä vähentämällä, tai sitten hiilidioksidi ekvivalenttina, jolloin siitä 

joudutaan maksamaan päästöoikeusmaksua. Laskennallinen päästömäärä riippuu kyseiselle 

yhdisteelle määritellystä vastaavuuskertoimesta, eli paljonko esim. pitoisuus 1 mg/m3n 

ilokaasua on NO2-päästönä tai CO2-päästöinä.  
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7 PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN OPTIMOINTI 
 
Luvussa 6. on laskettu eri päästövähennysmenetelmien muuttuvia kustannuksia ja tässä 

luvussa tavoitteena on optimoida laitteiston käytöstä aiheutuvia kustannuksia, siten että 

kustannukset olisivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat ja menetelmistä syntyvät 

ylimääräiset kulut jäisivät mahdollisimman pieniksi vallitsevissa tuotanto-olosuhteissa. 

Tarkasteltava aikaväli ulottuu vuodesta 2017 vuoteen 2021. TNP-kausi loppuu kesällä 2020, 

mutta vielä ei ole täysin selvää saadaanko siihen jatkoa, vai astuuko vähintään IED 

päästörajat voimaan. Mikäli näin käy, joudutaan Hanasaareen hakemaan joko poikkeuslupaa 

tai tekemään mittavia investointeja ennen laitoksen kaavailtua alasajoa vuoden 2024 

loppuun mennessä.  

 

7.1 Laitosten käyttö ja päästökatto 

  
Vuosi 2016 on kulunut eri laitoksilla uusien vuoden alusta käyttöönotettujen laitteistojen 

virittämiseen ja optimointiin. Tämä työ jatkuu edelleen ja tarkastelu joudutaan tekemään 

tämä hetkisen tiedon ja tulosten perusteella, huomioiden eri menetelmien 

optimointimahdollisuudet paikallisesti. Laskenta pyritään tekemään vuoden 2017 

tuotantoestimaatin perustella, jonka mukaan molemmat hiililaitokset ovat tuotannossa 

suhteellisesti eniten. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi hiilen edullisuudesta ja kaasun 

suhteessa suuremmasta hinnasta. Tuotantosuhteisiin vaikuttavat suurelta osin maailman 

taloudellinen tilanne ja Suomen energiapolitiikka, jossa pyritään suosimaan biopolttoaineita 

fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyessä. 

 

Vuosaaren kaasuturbiinilaitokset käyvät vuonna 2017 ainoastaan talvikautena, jolloin 

lämmöntarve on suurimmillaan. Tuolloinkin laitosten käyttötuntimäärä määrittää laitoksen 

osuuden päästökiintiöstä. Laitoksella ei ole mahdollisuutta säätää typenoksidipäästöjä, vaan 

niiden tuottaminen on suorassa suhteessa laitoksen tehoon ja käyttötunteihin. Tämän 

perustella myös laitoksen tuottama NOx-kiintiö on helppo arvioida ja laskea, joten se rajataan 

optimoinnista pois.  

 



 
 
 

76

Yrityksen lämpökeskukset toimivat myös ainoastaan silloin, kun kaukolämmöntarve on 

kovimmillaan, eli kovien pakkasten aikana, tai kun joku suurista yhteistuotantolaitoksista on 

pois tuotannosta. Niiden hyötysuhde on suhteellisen hyvä, mutta polttoainekulut kalliita, 

johtuen maakaasun ja kevyen polttoöljyn yleisestä hintakehityksestä ja verotuksesta, joten 

laitosten kaupallinen tuotanto ei pelkästään lämmön tuottamiseksi ole järkevää. Kyseisten 

laitosten polttoaineena toimii kevyt ja raskas polttoöljy sekä maakaasu ja niiden tuottamat 

NOx-päästöt ovat melko pieni osa yrityksen kokonaiskiintiöstä. Lämpökeskukset jätetään 

pois tarkastelusta. Taulukossa 7. on esitetty ennuste laitoksen NOx-päästöille vuodelle 2017.   

 

Taulukko 7. NOx päästöt yrityksen eri tuotantoyksiköille vuodelle 2017 tuotantoennusteen 
perusteella TNP-päästökatto huomioiden.  
 

 
 

Taulukossa 7. on laskettu tuotantoennusteen perusteella eri laitosten tuottamat 

typenoksidipäästöt. Taulukoon on lisäksi laskettu ainoastaan Hanasaaren ja Salmisaaren 

laitosten osuus kokonaiskiintiöstä. Muiden laitosten, kuten Vuosaaren ja lämpökeskusten 

typenoksidipäästöjä ei voida optimoida, joten optimointitarkastelu keskittyy SCR- ja SNCR-

laitteistoihin. 

 

7.2 SNCR-laitteiston laskenta-arvot ja rajoitteet 

  
Hanasaaressa käytössä olevan laitteiston suorituskyky on ollut huomattavasti heikompi, kuin 

mitä laitetoimittajan on luvannut. Keskimääräinen reduktio on ainoastaan n. 100 mg/Nm3, 

laitosta kohti, kun laitetoimittajan takuuarvo oli 200 mg/m3N. Lähtötaso Hanasaaren 

päästöille on keskimäärin n. 500 mg / m3n ja vaihtelee hieman hiililaadun ja kattiloiden 
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palamisen suhteen. Molemmilla laitoksilla minimiarvo päästöille voidaan laskennassa 

olettaa olevan 400 mg, jolloin reduktioksi per laitos muodostuu 100 mg. Tämä on siis 

vaihteluväli, joka optimointilaskelmassa huomioidaan.  

 

Käyttökokemusten perustella on havaittu, että yksi urea ruiskuttava suutin vähentää 

typenoksidipäästötasoa 10 mg, ureavesimäärällä 20 l/h, joten maksimireduktio saavutetaan 

keskimäärin kymmenellä ureaa ruiskuttavalla suuttimella optimaalisissa olosuhteissa.  

 

Laitteiston suurimmat kustannukset syntyvät ureavedenkulutuksesta, ja tämä arvo vaihtelee 

käyttökokemuksiin perusten välillä 0–200 litraa/min. Mikäli laitteistoa ei tarvittaisi, kulutus 

olisi 0 ja laitteiston ollessa täydellä teholla, sen kulutus on n. 200 litraa minuutissa. Laitteisto 

kuitenkin kuluttaa myös tuolloin paineilmaa, sähköä ja lisävettä mm. suuttimien 

jäähdyttämiseen  

 

Laitteistoa voidaan käyttää tätä suuremmallakin ureavesimäärällä, mutta sillä ei ole havaittu 

olevan vaikutusta reduktioon ja ammoniakkiylijäämä alkaa kasvamaan, joten vastaavaa 

hyötyä siitä ei ole. Laskennassa arvon vaihteluväli on 0–200 litraa tunnissa per laitteisto. 

Muiden käyttökulujen arvioidaan olevan vakioita, sillä laitteisto tarvitsee mm. paineilmaa 

jäähdytykseen ja sähköä ureaveden kierrättämiseen prosessissa.  

 

Kuvassa 15. on kuvattu SNCR-laitoksen teoreettiset reduktiokustannukset €/h per poistettu 

typenoksidi milligramma.  
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Kuva 15. Teoreettinen laskelma SNCR-laitteiston käyttökustannuksista. 

 

Kuvassa 15. on laskettu luvussa 6.2 esitettyjen laskelmien perusteella SNCR-laitteiston 

käyttökustannuksia. Reduktiomäärä perustuu Hanasaaren 3. blokille asennetun laitteiston 

säätö- ja käyttökokemuksiin. Kokemusten perusteella n. 10 mg reduktio, kuluttaa ureavettä 

n. 20 litraa/käyttötunti. Mikäli tavoitellaan reduktiota 100 mg, joka laitteiston 

käyttökokemusten perusteella on lähellä sen maksimisuorituskykyä vallitsevissa 

olosuhteissa, saadaan kuvasta 15. kuvaajan funktion avulla kaava (11).  

 

= 0,374 + 8,908                        (11) 

 

 

Kaavan (11) avulla voidaan x:n arvolla 100 (mg), laskea kustannuksiksi n. 46,3 €/h., 

reduktion ollessa 100 mg. Kuvaaja on mitoitettu siten, että molemmat blokit ovat päällä, 

jolloin päästään koko laitoksen maksimireduktioon, eli 200 mg. 

 

Mikäli halutaan laskea laitoksen absoluuttinen reduktio tonneina, tulee reduktiolukema 100 

mg muuttaa vielä tonneiksi ja kertoa kattilan keskimääräisellä savukaasuvirtauksella 

täydellä teholla joka on 460 000 m3n, yhdellä kattilalla. Tällöin tonnimääräksi saadaan 0,046 

t reduktiota tunnissa. Jakamalla kustannus 46,3 €/h reduktiotonneilla 0,046 t/h, saadaan 

kustannuksiksi 1006, 52 € / savukaasuista poistettu typenoksiditonni. 

 

y = 0,374x + 8,908
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Yli 100 milligramman arvoilla, molemmat laitteistot ovat tuotannossa, eli tuolloin myös 

savukaasuvirtaus on vastaavasti kaksinkertainen, eli 920 000 m3n, jolloin kokonaisreduktio 

esim. 200 mg reduktiolla on 0,184 t /h. Tästä voidaan laskea yksikkökustannus kaavasta y = 

0,374x + 8,908, sijoittamalla x:n paikalle 200 mg jolloin ureaveden kustannuksiksi saadaan 

83,7 €. Jakamalla kustannukset tonnimäärällä, saadaan vertailukelpoinen kustannus €/t, eli 

savukaasuista poistettu tonni typenoksideja maksaa enää 454,89 €.    

 

7.3 SCR-laitteiston laskenta-arvot ja rajoitteet 
 

Salmisaaren SCR-laitteisto toimii valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja laitteistoa 

pyritään optimoimaan vieläkin tehokkaammaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotehöyryn 

kulutuksen optimointia siten, että se hajoaa tehokkaammin savukaasuvirtaan.  

 

SCR-laitteiston maksimi reduktio on takuuehtojen mukaisesti n. 450 mg/m3n, joten laitoksen 

NOx-päästötaso vaihtelee välillä 50 – 500 mg/ m3n. Laitteiston käyttöalue on huomattavasti 

laajempi kuin SNCR-laitteiston ja tämä huomioidaan varsinaisessa optimointilaskelmassa.  

 

Laitteiston ureaveden kulutus on suorassa suhteessa reduktiotasoon ja syntyy tuorehöyryn 

kulutuksesta. Ureaveden kustannukset on laskettu suoraan sen hinnasta ja se vaihtelee 

halutun reduktiotason mukaan. 

 

Kuvassa 16. on kuvattu SCR-laitteiston kuvattu reduktiokustannukset €/h suhteessa 

poistetuihin typenoksideihin, katalyyttien eliniän ollessa 5 vuotta.  
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Kuva 16. Teoreettinen laskelma SCR-laitteiston käyttökustannuksista katalyyttien eliniällä 

5 vuotta. 

 

Kuvasta 16. voidaan havaita, että teoreettiset kustannukset SCR-järjestelmälle olisivat 

hieman kalliimmat, kuin SNCR-järjestelmällä. Kuvasta 16. saadaan kuvaajan funktiosta 

kaava (12). 

    = 0,2284 + 29,652                        (12) 

 

 Kaavan (12) avulla laskettuna 100 mg:n reduktio, eli sijoittamalla x:n paikalle arvo 100 

saadaan kustannuksiksi 52,49€.  

 

Taulukosta voidaan laskea myös SCR laitteiston absoluuttinen reduktio tonneina, joten 

SNCR-vertailun vuoksi lasketaan reduktio 200 mg/ m3n tonneina, ja kerrotaan saatu lukema 

kattilan keskimääräisellä savukaasuvirtauksella täydellä teholla, joka on n. 630 000 m3n, 

jolloin saadaan tonnimääräksi 0,126 t reduktiota tunnissa. 200 milligramman reduktion 

kustannus voidaan laskea kaavasta y = 0,2284x + 29,652, jossa x = 200 mg, saadaan 

kustannuksiksi 75,33 €/h. Saatu kustannus jaetaan reduktion tonnimäärällä 0,126 t/h, jolloin 

kustannus poistettua tonnia kohti on 597,86 €  

 

 

Kuvassa 17. on tehty suoritettu vastaava laskelma katalyyttien eliniän ollessa 10vuotta. 
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Kuva 17. Teoreettinen laskelma SCR-laitteiston käyttökustannuksista, katalyyttien eliniällä 

10 vuotta 

 

Kuvasta 17. voidaan havaita, että katalyyttien käyttöiällä on selvästi vaikutusta laitteiston 

käyttökustannuksiin. Kuvaajasta saadaan funktiolle kaava (13) 

 

= 0,228 + 13,141                        (13) 

 

Kaavasta (13) voidaan laskea 100 mg/n vähennyksen hinta, sijoittamalla x:n arvoksi 100, 

jolloin tulokseksi saadaan 36,21 €. Kustannukset ovat jo reilusti alemmat, kuin SNCR-

laitteistolla. Vastaavasti yhden typenoksiditonnin poistaminen maksaa enää 574,76 €. 

 

Vertailukelpoinen reduktiokustannus 200 mg arvolle saadaan kuten edellisessä tapauksessa 

laskemalla kaavalla 13 ja sijoittamalla x:n paikalle 200, jolloin kustannuksiksi tulee 58,74 

€/t. Laitteiston savukaasumäärä ja laskettu NOx tonnimäärä saadaan muuttamalla reduktio 

tonneiksi ja kertomalla savukaasumäärälle, joka on sama kuin edellisellä esimerkissä, eli 

0,126 t/h, tällöin reduktiokustannuksiksi saadaan 466,19 € / h. 

 

Todellisuudessa katalyyttien kustannukset vaihtelevat laitteiston käyttötuntien mukaan ja 

tämä lisäksi siihen vaikuttavat reduktiotaso ja mahdollinen biopolttoaine. Kustannukset on 

laskettu parhaan arvion perusteella siten, että vaihto tulee ajankohtaiseksi n. 5-10 vuoden 

käytön jälkeen, perustuen ennusteeseen laitoksen tulevista käyttötuntimääristä.  
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7.4 SNCR-laitteiston todelliset käyttökustannukset 
 
Hanasaaren laitoksella 4. kattilaan asennettua SNCR-laitteistoa on testattu ja säädetty 

syksystä 2015 lähtien. Tätä työtä tehtäessä laitteistoa ei vieläkään ole virallisesti 

käyttöönotettu, sillä takuuarvoihin laitteistolla ei vieläkään päästä. Laitoksen toimintaan 

tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta, sillä viranomaisrajoihin laitoksella päästään ja lisäksi 

laitteisto tekee myös reduktiota, vaikka todellinen suorituskyky poikkeaakin sovitusta. 

Näiden syiden takia SNCR-laitteiston käyttökustannuksia arvioidaan mitatun ja todennetun 

suorituskyvyn mukaan ja vertailemalla niitä 3. kattilalle asennettuun itse tehtyyn laitteistoon 

ja sen teoreettiseen suorituskykyyn, jonka kustannukset on esitelty luvussa 7.2.  

 

SNCR-laitteiston suorituskykyä on mitattu vuoden 2016 alusta ja tässä työssä tarkasteltava 

jakso ulottuu vuoden alusta 29.3 asti, sillä kyseessä on ajanjakso jolloin kattilan käyttö on 

ollut suurimmillaan, edustaen niin sanottua normaalia ajotilannetta.   

 

Kuvassa 18. on esitetty Hanasaaren SNCR-laitteiston mitattua suorituskykyä välillä 

1.1.2016 – 29.3.2016. 

 

 
Kuva 18. Todellinen laskelma SNCR-laitteiston käyttökustannuksista 
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Kuten kuvasta 18. voidaan havaita, kuvaajan kulmakerroin on huomattavasti jyrkempi kuin 

SNCR-laitteiston teoreettisen suorituskyvyn ja lisäksi laitteiston suorituskyky jää hyvin 

usein alle 100 mg tasolle, ja käytännössä yli 150 mg reduktioon laitteistolla ei päästä. 

Käytännössä laitteiston varmuudella saavuttama reduktio on siis n. 100 mg, joten tätä arvoa 

käytetään myös laskennassa. Kuvasta 18. Saadaan kuvaajalle kaava (14) 

 

= 0,5026 + 25,652                        (14) 

 

Kaavan (14) avulla voidaan laskea 100 mg:n vähennyksen hinta laskemalla y, x:n arvolla 

100, jolloin kustannuksiksi muodostuu yhteensä 75,91 €. 

 

Muutamalla reduktio 100 mg/ m3n tonneiksi ja kertomalla se savukaasumäärällä 460 000 

m3n, saadaan kuten luvussa 7.2 reduktioksi 0,046 t/h. Kustannukset 75,91 € jaetaan 

reduktiotonneilla ja jolloin laitteiston todellisiksi reduktio kustannuksiksi saadaan 1650,3 €/ 

poistettu typenoksiditonni. Laskelma on huomattavasti suurempi, kuin mitä teoreettinen 

laskelma luvussa 7.2 osoittaa. 

 

7.5 SCR-laitteiston todelliset käyttökustannukset   
 

Salmisaaren kesällä 2015 asennettu SCR-laitteisto on ollut tuotantokäytössä vuoden 2016 

alusta lähtien ja käyttökokemusten perustella laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset ja 

takuuehdot. Laitteistolle on tehty suorituskykymittauksia, ja laskennassa käytetään todellisia 

käyttöarvoja, jotka on kerätty 9.4 – 9.6.2016 välisenä aikana, edustaen tyypillistä 

ajankohtaan nähden vaihtelevaa ajoa. Tuolloin lämmöntarpeen vaihdellessa kylmien öiden 

ja lämpimien päivien välillä, myös laitoksen tuottama teho vaihtelee samalla suhteessa. 

 

Kuvassa 19. on esitetty SCR-laitteiston mitattu suorituskyky välillä 9.4 – 9.6.2016 
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Kuva 19. Laskelma todellisen käyttötilanteen perusteella SCR-laitteiston 

käyttökustannuksista katalyyttien eliniällä 5 vuotta. 

 

Kuten kuvasta 19. havaitaan, funktion kulmakerroin on varsin loiva ja havaintopisteet 

keskittyvät reduktioalueelle 320 – 500 mg. Tämä johtuu siitä, että laitteisto on ollut 

kyseisenä ajanjaksona käytössä ja sillä on pyritty samaan riittävä määrä reduktiota 

aikaiseksi, siten että hiililaitosten päästökiintiö ei ylittyisi. Kuvan 19. kuvaajasta saadaan 

kaava (15). 

= 0,1003 + 44,408                        (15) 

 

Kaavasta (15) voidaan, voidaan reduktioarvolla 200 mg/ m3n laskea kyseisen reduktiotason 

vertailukustannus sijoittamalla x:n paikalle arvon 200, jolloin kustannuksiksi saadaan 64,47 

€ / h. Luvussa 7.3 on laskettu 200 mg reduktio tonneissa Salmisaaren kattilalle, joka on 0,126 

t/h , ja jakamalla kustannukset tonnimäärällä saadaan reduktion todellisiksi kustannuksiksi 

511,67 € / reduktiotonni. 

 

Vaikuttaisi siltä, että mitä enemmän reduktiota laitteistolla tehdään, sitä halvemmaksi se 

tulee. Joten vertailun vuoksi voidaan laskea tilanne, jossa laitoskohtainen päästöraja on 

yrityksen sisällä asetettu 100 mg/m3N. Reduktiota tehdään tuolloin 400 mg/m3n, joten 

kaavasta (15) saadaan x:n arvolla 400 reduktiotason kustannuksiksi 84,53 €/h. 400mg:n 
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reduktio on tonneiksi muutettuna ja savukaasumäärällä kerrottuna on 0,252 t, jolloin 

kustannukset per reduktiotonni ovat enää 335,44 €.  

Vaikka reduktion tekeminen on analysoidun datan ja siihen liittyvien laskelmien perustella 

näyttäisi siltä, että reduktion tekeminen on edullisinta SCR-laitteistolla, vaikka katalyyttien 

elinikä olisi ainoastaan 5 vuotta, laskelmissa on syytä tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa 

niiden kesto on 10. Kuvassa 20. on mitatun suorituskyvyn perusteella laskettu 

reduktiokustannus SCR-laitteistolle, katalyyttien vaihtovälillä 10 vuotta. 

 

 
Kuva 20. Laskelma todellisen käyttötilanteen perusteella SCR-laitteiston 

käyttökustannuksista, katalyyttien eliniällä 10 vuotta. 

 

Kuvasta 20. voidaan havaita, että kulmakerroin pysyy samana kuin kuvassa 19, mutta suora 

alkaa huomattavasti alemmalta tasolta, kuin katalyyttien eliniällä 5 vuotta. Kuvasta 20. 

saadaan funktiolle kaava (16). 

 

= 0,1003 + 27,758                        (16) 

 

Kaavasta (16) lasketaan y, x:n arvolla 200, jolloin kustannuksiksi saadaan 47,82 € tunnissa. 

Tästä voidaan laskea edellisen esimerkin mukaisesti arvo €/t, jolloin lukemaksi saadaan 

379,51 € / tonni.   
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7.6 Laskelmien tarkastelu ja optimointi   
 
 
Kuten lukujen 7.4 ja 7.5 laskelmat osoittivat, SCR-järjestelmä näyttäisi olevan SNCR-

järjestelmää edullisempi lähes kaikissa todellisissa ajotilanteissa. Hanasaaren 4. kattilan 

SNCR-laitteisto toimii odotuksia heikommin, mutta Salmisaaren SCR-laitteisto taas 

vastaavasti mitoitusarvoja paremmin. SCR-laitteisto on jopa viiden vuoden katalyyttien 

vaihtovälillä halvempi tapa vähentää typenoksidipäästöjä kuin SNCR laitteisto todellisten 

kustannusten perusteella laskettuna.  Hanasaaren 3. kattilalle asennettua itsetehtyä 

urearuiskutuslaitteistoa päästään talven 2016 aikana testaamaan, ja mikäli se toimii, kuten 

on arvoitu, tulee sillä olemaan alentava vaikutus SNCR-laitteiston käyttökustannuksiin.  

 

Kuvassa 21. on esitetty eri SNCR-laitteiston todelliset ja teoreettiset käyttökustannukset, 

sekä SCR-laitteiston käyttökustannukset katalyyttien vaihtoväleillä 5 ja 10 vuotta. 

 

 
Kuva 21. Käyttökustannukset reduktion funktiona 

 

Kuvassa 21. on havainnollistettu eri menetelmien väliset käyttökustannukset. Kuvaan on 

laskettu vertailun vuoksi myös käyrä SNCR – laitteiston teoreettisille käyttökustannuksille 

yhdellä blokilla (SNCR teor. 1).  Kuten kuvaajista voidaan havaita, SCR-laitteiston 
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käyttökustannukset ovat selvästi halvimmat todellisista käyttökustannuksista reduktiotason 

ylittäessä 50 mg. Käytännössä tämä tarkoittaa, että SCR-laitteistolla kannattaa ajaa suurinta 

mahdollista reduktiota. SNCR-laitteiston kuvaajista on hyvä muistaa, että teoreettisen 

laskelman 1. reduktio loppuu todellisuudessa n. 100 - 120 milligrammaan ja laskelman 2. 

(SNCR teor. 2) 200 – 240 milligrammaan, jolloin SCR-laitteisto on jo edullisempi. SNCR-

laitteiston todelliset käyttökustannukset näyttävät kaikista kalliimmilta lähes kaikilla 

reduktioarvoilla. Ainoastaan aivan pienillä reduktiomäärillä, eli alle 50 mg, laitteisto 

kilpailee SCR-laitteiston kanssa, mikäli katalyyttien vaihtoväliksi lasketaan 10 vuotta. Sen 

sijaan optimaalisesti toimiva SNCR-laitteisto on erittäin kustannustehokas ratkaisu 

reduktiovälillä 20 - 60 mg. 

 

Pelkkä €/h tuntikustannus ei kuitenkaan anna oikeata kuvaa, mikäli laitteistojen tehtävänä 

on tehdä tilaa muille laitoksille yrityksen kokonaispäästökattoa ajatellen. Reduktion 

tonnimäärät kasvavat mitä suurempi on laitteiston läpi virtaava savukaasumäärä. 

Laskelmissa käytettiin SNCR-laitteisto savukaasumääränä Hanasaaren käyttöarvoa, joka on 

460 000 m3n/h ja Salmisaaressa vastaavasti 630 000 m3n/h. 

  

Kuvassa 22. on havainnollistettu reduktio hintaa per poistettu typenoksiditonni. 

 

 
 
Kuva 22. Reduktion hinta €/t eri laitteistoilla.  
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Kuvasta 22. voidaan havaita että eri laitteistoilla päästökattoa varten vähennetyt tonnimäärät 

tulevat todellisten mittausten perusteella selvästi arvokkaimmiksi SCR-laitteistolla, mikäli 

sitä ajetaan pienellä reduktioasteella. Kuvasta voidaan havaita myös, että SCR-laitteisto on 

todellisiin mittauksiin perustuen selvästi edullisin tapa vähentää yrityksen kokonaispäästöjä 

reduktion ollessa yli 40 mg, katalyyttien vaihtovälillä 10 vuotta, mutta vasta n. 110 

milligramman kohdalla, mikäli se on 5 vuotta. Aivan pienillä reduktiomäärillä, eli 20 – 40 

mg on järkevintä sen sijaan käyttää hyvin toimivaa SNCR-laitteistoa. 

  

Kuvassa 22. on myös tarkasteltu SNCR-laitteiston tehoa suuremmilla reduktiomäärillä, ja 

mikäli laitteisto toimisi kuten teoreettinen tarkastelu osoittaa, sen kannattavuus 

kokonaispäästöosuuden vähentämiseksi lähenee SCR-laitteistoa vasta reduktion ollessa n. 

240 mg. Tämä on jonkin verran enemmän kuin laitteiston alkuperäinen takuuehto, eli 200 

mg, eli käytännössä lähes mahdotonta saavuttaa.      

 

7.7 Järjestelmien välinen optimointi 
 
Luvussa 7.6 esitettyjen arvojen perusteella voidaan laskea optimaalinen reduktiomäärä eri 

laitoksilla.  Menetelmien välillä on melko suuria eroja sekä niiden toiminnassa, että 

käyttökustannuksissa. Tuloksia tarkasteltaessa vaikuttaisi siltä, että SNCR-laitteistolla on 

kustannustehokkainta tehdä suhteellisen suurta reduktiota ja SNCR-laitteistolla ainoastaan 

sellaista reduktiota, että laitoskohtaiset päästörajat täyttyvät.  

 

Tarkastelu tapahtuu lineaarisen optimoinnin avulla, jonka avulla vertaillaan eri menetelmien 

kustannuksia toisiinsa. Reunaehtoina ovat laitoskohtaiset päästörajat 500 mg kaikilla 

kattiloilla, ja tavoiteltu alaraja ovat yrityksen sisäisesti määrittämät kattilakohtaiset 

päästörajat, jotka tällä hetkellä määräytyvät typenoksidien vähentämiseen hankittujen 

laitteistojen todellisen suorituskyvyn perusteella. Laskelmassa arvoina käytetään SCR-

laitteistolle päästöjen alarajana 50 mg, ja SNCR-laitteistolle 400 mg. Reduktion vaihteluväli 

SCR-laitteistolle  on  siten  0  –  450  mg,  ja  SNCR:lle  0-200  mg,  silloin  kun  molemmat  

laitteistot ovat käytettävissä. 
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Kuvan 21. kuvaajasta voidaan havaita, että todellisten suorituskykyjen käyrät eivät leikkaa, 

mikäli  tarkastelussa  on  SNCR  ja  SCR,  jossa  katalyyttien  vaihtoväli  on  10  vuotta.  Mikäli  

katalyyttien vaihtoikä lasketaan viiteen vuoteen, käyrät leikkaavat jo reduktion ollessa n. 50 

mg.  Teoriassa halvimmillaan käyttökustannukset SNCR-laitteistolle ovat, kun käytössä on 

ainoastaan yhden kattilan laitteisto ja sen reduktio on alle 90 mg, mikäli sitä verrataan SCR-

laitteistoon katalyyttien vaihtoiällä 10 vuotta. Mikäli lasketaan kahden kattilan teoreettinen 

reduktio SNCR-laitteelle, se on kustannustehokkaampi aina 130 mg reduktioon, jos 

vertailukohtana on SCR katalyyttien vaihtovälillä 5 vuotta.    

 

Tarkasteluun lineaarisen optimoinnin osalta, onkin syytää ottaa kuvan 20. perusteella 

teoreettinen arvio SNCR-järjestelmä kahdella kattilalla ja lisäksi SCR-laitteisto katalyyttien 

vaihtovälille 5 vuotta ja analysoida näiden arvojen välistä korrelaatiota, sillä muiden 

vaihtoehtoisen laskelmien kuvaajat leikkaavat jo hyvin pienillä reduktiomäärillä, siten että 

SCR-järjestelmä vaikuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimmalta ratkaisulta.  

 

Optimointilaskelma on esitetty liitteessä 3. ja siinä pyrittiin saavuttamaan haluttu 

kokonaispäästötaso, joka kolmelle kattilalle on yhteensä 1000 mg, joista Salmisaaren 

tavoitetaso on 100 mg ja Hanasaaren yhteensä 900 mg. Salmisaaren SCR-järjestelmän 

maksimireduktio asetettiin 450 milligrammaan ja Hanasaaren 240 milligrammaan. 

Salmisaaren reduktiokapasiteetin loppumisen takia reduktio oli Salmisaaressa maksimi 450 

mg ja pieni osa, eli 50 mg jouduttiin vähentämään Hanasaaren laitteistolla. 

Käyttökustannuksiksi muodostui yhteensä 160,04 €/h. 

 

Toinen laskelma on esitetty liitteessä 4. ja siinä on verrattu toisiinsa SCR-laitteistoa 

katalyyttien vaihtoiällä 5 vuotta ja SNCR-laitteistoa todellisten mittausten perusteella. 

Kokonaispäästörajaksi on asetettu 550 mg ja maksimireduktioksi Salmisaaressa 450 mg ja 

Hanasaaressa 160 mg. Laskelman perusteella näyttäisi, että reduktio on edullisinta toteuttaa 

kokonaan Salmisaaressa laitteiston maksimikapasiteetillä, jolloin kustannuksiksi muodostuu 

158,08 €/h.  

 

Laskelmien perustella vaikuttaisi siltä, että SCR-laitteistolla on järkevää käyttää sen 

ajotilanteeseen sopivaa maksimikapasiteettiä kustannusten alentamiseksi, ja mikäli 

mahdollista SNCR-laitteistoa käyttää vain laitoskohtaisissa päästörajoissa pysymiseen. 
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Tilanne muuttuu jonkin verran kolmen kattilan ollessa tuotannossa, sillä laskennallinen 

päästöraja nousee ja Salmisaaren reduktiokapasiteetti näyttäisi loppuvan kesken. 

 

Käytännössä sama tilanne tulee todellisuudessa eteen, sillä laitosten yhteenlasketut 

kokonaispäästöt ovat 1500 mg, ja niitä pitää alentaa 1000 milligrammaan, jolloin reduktioksi 

muodostuu 500 mg. Tämä reduktio on kustannustehokkainta tehdä SCR-laitteistolla ja 

ylijäävä osuus sillä SNCR-laitteella, joka kuluttaa vähiten ureavettä suhteessa reduktioon, 

eli käytännössä tilanne on liitteen 4. mukainen. SNCR-laitteistojen tulee kuitenkin olla 

päällä, sillä laitosten NOx-päästöt vaihtelevat toisinaan yli 500 mg, jolloin luparajat vaativat 

pitoisuuden alentamista.   

 

Hanasaaressa on havaittu, että Kazakstanilaisen hiililaadun käyttäminen alentaa kattiloiden 

NOx-tasoa parhaimmillaan lähelle 400 mg. Edellä mainittujen laskelmien perusteella mikäli 

hiili on hinnaltaan, kuten vastaava Venäläinen hiili tai sitä halvempaa, sen käyttäminen 

laitoksella on perusteltua, sillä se teoriassa vähentää SNCR kattiloiden kokonaispäästötasoa 

juuri SCR-laitteiston optimikustannusalueelle.  

 

Liitteen 4. tulosten perustella voidaan laitteiston käyttökustannuksiksi laskea 6000 tunnin 

vuotuisella käyttöajalla laitteiston kokonaiskäyttökustannuksiksi minimissään 948 480 €. 

Kustannuksista valtaosa on suoria kustannuksia koostuen sähköstä, vedestä, paineilmasta ja 

höyrystä. Hankalammin ennakoitavia kustannuksia syntyy katalyyttien uusimisen 

kustannuksista, ja esimerkkilaskelmissa on käytetty viiden tai kymmenen vuoden aikajaksoa 

kirjallisuuteen perustuen. Liitteen 4. vertailulaskelmassa katalyyttien vaihtoiäksi on laskettu 

5 vuotta, jolloin niiden osuudeksi vuotuisista käyttökustannuksista tulee 199 800€, eli n. 20 

%.      

 

Liitteessä 5. on havainnollistettu tämän työn perusteella tehdyn laskurin mukaisia 

kustannuksia eri menetelmien välisistä kustannuseroista. Kustannuksiltaan kallein on 

kombinaatio, jossa Hanasaaressa tehdään molemmilla laitteistolla 100mg reduktiota ja 

Salmisaaressa 400 mg, tällöin kokonaiskustannukset ovat 185,73 € / käyttötunti. 

Halvimmillaan kustannukset ovat, kun Hanasaaren molemmat laitteistot toimivat 

optimaalisesti ja niillä tehdään yhdessä 150 mg reduktiota ja Salmisaaressa 450 mg. Tällöin 

kustannuksiksi saadaan 137,90 € /h. Optimoimalla laitteistoja ja niiden välistä käyttöä, 
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säästöä syntyy 47,83 €/h, joka tekee vuositasolla ja n. 6000 tunnin käyttötuntimäärällä 

säästöä 286 974 €, mitä voidaan pitää jo tuntuvana vuosisäästönä.     
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8 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

Laskelmien perusteella voidaan todeta, että laitteiston takuu- ja mitoitusarvot olivat melko 

varovaisia SCR-laitteistossa, ja sen todellinen suorituskyky on huomattavasti niitä parempi. 

Tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että laitteisto suorituskyky tulee varmasti 

heikkenemään ajotuntien kasvaessa ja katalyyttimateriaalin kuluessa. Laitteiston 

katalyyttien vaihtokustannukset 5 vuoden ja 10 vuoden käyttöiällä vaikuttivat tutkimuksen 

alkuvaiheessa melko korkeilta, mutta vastoin ennakko-odotuksia, katalyytin osuus laitteiston 

käyttökuluista ei olekaan kovin merkittävä suhteessa laitteiston reduktiotehoon. Vaikuttaisi 

tarkastelun perusteella siltä, että laitteistoa käytettäessä, sillä kannattaakin tehdä melko 

suurta reduktiota. Hankalinta laitteiston käyttökustannuksista on laskea ja arvioida 

katalyyttien elinikää. Tässä työssä elinikä ajateltiin lineaariseksi, mutta todellisuudessa se 

voi vaihdella käyttöolosuhteiden reduktion mukaan. Todellisuudessa katalyyttien elinikä 

selviää vasta muutaman vuoden käytön jälkeen, sillä eliniän ennustaminen on lähes 

mahdotonta ilman pitempiaikaista käytönseurantaa tai tarkempaa tietoa siinä käytetyistä 

materiaaleista ja käyttöolosuhteista. Toistaiseksi on selvittämättä reduktion suuruuden 

vaikutus katalyyttien tehon heikkenemiseen, sekä mahdolliset muut vaikutukset, kuten 

katalyyttien nopeampi kuluminen, ammoniakkiylijäämän kasvaminen.  Tässä työssä 

tehtyjen laskelmien perusteella katalyyttien vaihtamisesta aiheutuvat kulut kuitenkin 

muodostivat keskimäärin reilusti alle kolmasosan laitteiston kokonaiskäyttökuluista ja vain 

viidesosan tutkittujen laitteistojen kokonaisreduktioon liittyvistä kuluista.   

 

SNCR-laitteiston käyttökulut puolestaan olivat melko suuret suhteessa laitteiston 

reduktiotehoon. Tämän lisäksi laitteiston ominaisuudet ilokaasun ja esimerkiksi 

ammoniakkiylijäämän syntymisen suhteen ovat sen negatiivisia ominaisuuksia. 

Laitetoimittajan ylioptimistiset arviot laitteiston suorituskyvystä, aiheuttivat myös laskennan 

osalta haasteita, sillä joitain laitteiston ominaisuuksia ja suoritusarvoja jouduttiin arvioimaan 

parhaan käsityksen ja laitoksella tehtyjen testien perusteella. Tästä huolimatta tulokset ovat 

kuitenkin melko selvät, ja reduktiota kannattaa tehdä kokonaistaloudellisesti edullisimmalla 

laitteistolla eli SCR:llä ja vasta mahdollinen lisävähennys optimaalisesti säädetyllä 

SNCR:llä. Laskennan perusteella ureaveden kulutusta optimoimalla voidaan alentaa 

laitteiston käyttökuluja ja saada vuositasolla ja laitteiston elinkaaren aikana tuntuvia säästöjä 
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aikaiseksi. Eräs kustannukseen olennaisesti vaikuttava seikka on myös urean tuleva 

hintakehitys, sillä ennusteiden perustella sen hinta on nousussa ja maailmalla yleistyvät 

päästöjen vähentämiseen tähtäävät hankkeet voivat pitkällä aikavälillä nostaa lisää sen 

hintaa, mikäli tuotanto ei pysy kasvavan kysynnän mukana. 

 

Laitteistojen käyttökustannusten, niiden suorituskyvyn ja yrityksen tuotantostrategian 

perustella laitteistojen käyttökustannukset eivät kuitenkaan tule määrittelemään laitosten 

välistä ajoennustetta, mutta laitteistojen käytöllä on selvä ja laskettavissa oleva 

kustannusvaikutus energiantuotannon omakustannushintaan. Tämä on syytä myös 

huomioida tulevaisuudessa tuotteita hinnoiteltaessa ja todellisia tuotantokustannuksia 

tarkasteltaessa. 

 

Tulosten perusteella on rakennettu laskuri, jonka avulla voidaan laskea reduktiot eri 

laitoksille ja syöttämällä reduktioarvo laskentakenttään, se laskee kyseisen kombinaation 

kustannukset tämän työn avulla laskettujen arvojen perusteella. Laskuria on helppo muokata, 

kun lisää käyttökokemuksia ja mittausdataa saadaan, jolloin siitä voi olla apua myös 

kustannusten ennustamiseen ja laskentaan tulevaisuudessa.  

 

Yrityksessä on myös syytä huomioida mahdollinen luparajojen ja -ehtojen kiristyminen. 

Lupaehtojen muuttuessa on hyvä varautua myös dityppioksidin muodostumiseen SNCR-

järjestelmässä, sekä sen vaikutusta päästöjen laskentaan ja mahdollinen mittausvelvollisuus 

luparajoja unohtamatta.  

 

Globaalisti olisi myös järkevää tarkastella typenoksidipäästöjen vähennystä kokonaisuutena 

ja miettiä liikenteen suhteellisen suurta osuutta niiden muodostumiseen. Tekniikka kehittyy 

jatkuvasti, mutta silti esim. katalysaattoritekniikan yleistymisen myötä dityppioksipäästöjen 

osuus on noussut, eli vähentämällä jotain kohdennettua päästöä, voidaankin tahattomasti 

lisätä jotain toista vielä merkittävämpää päästölähdettä.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tarkastella myös urean tuottamisen, varastoimisen 

ja logistiikan päästöjä, alkaen sen tuottamisesta aina loppukäyttöön asti. Ureaa 

valmistettaessa ja siirrettäessä kuluu runsaasti energia ja samalla syntyy erilaisia päästöjä. 

Olisi mielenkiintoista tarkastella onko kyseessä sellainen aine, jonka tuottaminen, 



 
 
 

94

siirtäminen ja käyttäminen tuottavatkin enemmän typenoksidi- tai muita päästöjä, kun sen 

käyttäminen sitoo varsinaisesti poistaa. Tarkastelu olisi tarpeen tehdä, mikäli luparajat vielä 

kiristyvät ja urean tai ammoniakin käyttö niiden vähentämiseksi kasvaa, kuten on ennustettu. 

Pahimmillaan kyseessä voi olla ainoastaan ongelmien ratkaisu paikallisesti, ja sen 

hyödyntäminen onkin taseeltaan negatiivinen, jolloin kokonaisuutena tarkasteltuna 

kyseisten menetelmien käyttö ei olisikaan järkevää.  

 

Olisi myös mielenkiintoista tutkia typenoksidipäästöjen talteen ottamista savukaasuista, sillä 

tällä menetelmällä voitaisiin päästöjä vähentää aidosti kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaan. Kerätty typpi voitaisi mahdollisesti käyttää hyväksi lannoitteiden tms. 

valmistuksessa.  
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9 YHTEENVETO 
 

Tässä työssä tarkasteltava yritys on yksi Suomena suurimmista energiayhtiöistä ja sen 

tuotantolaitokset edustavat hyvin tyypillistä 1970- ja 1980 luvulla rakennettuja 

voimalaitoksia. Yrityksen energiantuotannossa käyttämät polttoaineet ovat vielä toistaiseksi 

suurelta osin fossiilisia ja niistä syntyviä päästöjä ja niiden käyttöä pyritään rajoittamaan 

kiristyvien ympäristölupaehtojen avulla.      

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää tarkasteltavan yrityksen ympäristönsuojeluun 

liittyvien investointien todellisia käyttökuluja, sekä selvittää niiden suoria 

kustannusvaikutuksia yrityksen tuottamien hyödykkeiden hintaan. Tämän lisäksi pyrittiin 

tutkimaan onko laitteistojen käyttökustannuksissa niin merkittäviä eroja, että ne voisivat 

vaikuttaa yrityksen tuotannonoptimointiin eri laitosten välillä. 

 

Työssä tarkasteltiin laitteistoja niiden takuu- ja mitoitusarvojen perustella, sekä verrattiin 

laskelmia todellisten mittausten perusteella saatuun tietoon, sekä pyrittiin muodostamaan 

aineiston perusteella käyttökustannuksia kuvaavia funktioita, joita vertailemalla voitiin 

arvioida kustannustehokkainta tapaa ja kombinaatioita vähentää typenoksidipäästöjä. 

Työssä esiteltiin investoinnit jo toteutettuina hankkeina, joten niiden kustannuksia ei 

tarkastelussa enää huomioitu.     

 

Laskentaa hankaloitti monen lähtötiedon epävarmuus, sekä ristiriitaiset tulokset laitteistojen 

käyttöön perustuvan, mitatun aineiston ja teorian välillä. Joitain arvoja jouduttiin olettamaan 

parhaan käsityksen ja kirjallisuuden perusteella, mutta tuloksena saatua aineistoa voidaan 

tarkistaa ja optimoida kun lisää käyttökokemuksia ja mitattua tietoa laitteistojen 

suorituskyvystä kertyy.  

 

Työn tuloksena syntyivät kustannuskäyrät, sekä laskuri joiden avulla voidaan laskea SNCR 

ja SCR-laitteistojen käyttökustannuksia ja vertailla eri reduktiotasojen kustannusten eroja eri 

laitteistoilla. SNCR-laitteiston suhteellisen vaatimattoman suorituskyvyn ja takia 

tuotannonoptimointi kustannusten vähentämiseksi ei tarkasteltavassa yrityksessä ole 

mahdollista. Tämän lisäksi havaittiin, että laitteistojen käyttökustannukset ovat 
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euromääräisesti suuria, mutta laitosten kokonaiskustannuksiin suhteutettuna melko 

vaatimattomia. 
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LIITE 1.  TOTI-Järjestelmä 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
LIITE 2.  Testitulokset 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

LIITE 3.  Lineaarinen optimointi, case 1 

 

 
  

SCR
Salmisaaren reduktion kustannus Katalyyttien vaihtoikä 5v

SCR kustannusfunktio
SAB reduktion kustannusfunktio y = 0,2284x + 29,652 

SNCR
Hanasaaren reduktion kustannus teoreettinen reduktio 2:lle kattilalle

SNCR kustannusfunktio
HAB reduktion kustannusfunktio y = 0,374x + 8,908 

Parametrit RED1 (SAB) 450 mg
RED2 (HAB) 50 mg

Minimoi SABkust + HABkust 160,04 €/h

Reunaehdot

SAB RED1 vaihteluväli 450 450 tekee reduktiota enintään
450 0 tekee minimissään reduktiota

HAB RED2 vaihteluväli 50 240 Tekee reduktiota korkeintaan
50 0 Tekee reduktiota minimissään 

Yht.päästöt max 1000 1000 Päästöt maksimissaan yhteensä



 

 
 
 

LIITE 4.  Lineaarinen optimointi, case 2 
 

 

 
  

SCR
Salmisaaren reduktion kustannus Katalyyttien vaihtoikä 5v

SCR kustannusfunktio
SAB reduktion kustannusfunktio y = 0,2284x + 29,652 

SNCR
Hanasaaren reduktion kustannus Todellinen suorituskyky

SNCR kustannusfunktio
HAB reduktion kustannusfunktio y = 0,5026x + 25,652

Parametrit RED1 (SAB) 450 mg
RED2 (HAB) 0 mg

Minimoi SABkust + HABkust 158,084 €/h

Reunaehdot

SAB RED1 vaihteluväli 450 450 tekee reduktiota enintään
450 0 tekee minimissään reduktiota

HAB RED2 vaihteluväli 160 Tekee reduktiota korkeintaan
0 Tekee reduktiota minimissään 

Yht.päästöt max 550 550 Päästöt maksimissaan yhteensä



 

 
 
 

LIITE 5.  Laitteistoiden käyttökustannukset eri reduktioyhdistelmillä 

 

 
 

 
 

 
 

 


