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Työn tavoitteena on selvittää valkolipeälaitoksen elinkaarikustannukset ja tunnistaa 

merkittävimmät elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tekijät. Työ on kohdistettu hyödyn-

nettäväksi selluteollisuuden omaisuudenhallinnan arviointi- ja suunnitteluvaiheessa, 

jossa tarvitaan tietoja laitteiden käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kustannuk-

sista investointipäätösten tueksi. Työn tulokset ovat hyödyllisiä myös parannuskoh-

teiden tunnistamiseksi tuotesuunnittelussa. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään mallintamista, sillä elinkaarikustannuksille on ra-

kennettu kustannusmalli, jolla voidaan laskea valkolipeälaitoksen elinkaarikustan-

nukset erilaisille projekteille. Työssä esitetään valkolipeälaitoksen mitoittamisen edel-

lytyksiä kuten vaikuttavan alkalin, tehollisen alkalin ja kokonaisalkalin laskeminen, 

valkolipeälaitoksen massataseen laskeminen ja meesauunin lämmönkulutuksen las-

keminen. Työssä esitetään myös periaatteet valkolipeälaitoksen resurssikulutuksien, 

huoltokustannusten ja investointikustannusten laskemiselle sekä käydään läpi kus-

tannusmallin rakenne. 

 

Työn varsinaiset tulokset ovat valkolipeälaitoksen elinkaarikustannusten suuruus ja 

rakenne. Merkittävin kustannustekijä on meesauunin energiakustannukset, jotka 

muodostavat 67 % koko valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksista, kun uunin läm-

mönkulutus on 6000 kJ/kgCaO ja tarkastellaan 10 vuoden elinkaarijaksoa. Investoin-

tikustannusten osuus elinkaarikustannuksista on noin 12 % esimerkin mukaisessa 

laitoksessa. Tutkimuksen perusteella merkittävimmät kustannuksiin vaikuttavat teki-

jät olivat vuosihuollon väli, poltetun kalkin aktiivisuus ja uunin vaipan lämpöhäviö.  
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This thesis aims to calculate the life cycle costs of white liquor plant and identify the 

most significant factors affecting life cycle costs of white liquor plant. The thesis pro-

vides information about the use, operation and maintenance costs of equipment for 

the planning phase of asset management in pulp industry. It is also useful in identifying 

focus areas for product development. 

 

The research method is modeling with an idea of building a comprehensive cost model 

that can be used in different projects. The thesis presents the prerequisites for de-

signing a white liquor plant, which include calculating recausticizing mass balance and 

heat consumption of lime kiln. It also presents the principles for calculating resource 

consumption, maintenance costs and investment costs of whiten liquor plant and dis-

cusses cost model structure. 

 

The main results are the structure and magnitude of life cycle costs of white liquor 

plant. The most significant cost factor is the energy costs of lime kiln, which cover 67% 

of the total costs when lime kiln heat consumption is 6000 kJ/kgCaO and time period 

is 10 years. Investment costs contribute approximately 12%. Results show that the 

most significant factors affecting life cycle costs of white liquor plant are delay of an-

nual maintenance, activity of burnt lime and heat losses of lime kiln shell. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Selluyhtiöt ovat viime aikoina tehneet lukuisia investointeja kasvattaakseen tuotan-

tokapasiteettia. Näiden investointien suunnitteluun tarvitaan tietoja laitteiden käyt-

töönoton ja koko elinkaaren aikaisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten suu-

ruudesta, jotta laitteiden omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia voidaan 

arvioida, ja jotta niille voidaan varata tilaa budjettiin. Puutteelliset tiedot elinkaaren 

kustannuksista tai riittämättömät resurssit niiden selvittämiseksi voivat johtaa sii-

hen, että laitteiden käyttöönoton kustannukset dominoivat investointipäätösten kri-

teerinä (Hongisto 2015), jolloin muut elinkaaren kustannukset jäävät ilman riittävää 

huomiota. Tämän vuoksi hankinnan suunnittelun tueksi tarvitaan taloudellinen 

analyysi investointikohteena olevan laitteiston elinkaarikustannuksista. Esimerkiksi 

Nieminen (2001) on tehnyt taloudellisen elinkaarianalyysin kokonaisvaltaisesti 

sellu- ja paperiteollisuudelle, mutta tämänkaltaista kokonaisvaltaista taloudellista 

analyysiä ei ole aiemmin tehty pelkästään valkolipeälaitoksen näkökulmasta. Myös 

ajantasaista tutkimusta valkolipeälaitoksen kustannuksista on hyvin vähän julki-

sesti saatavilla. 

Tutkimuksen ajankohtaisuutta tukevat myös selluteollisuuden markkinoiden hyvä 

tilanne ja viime vuosina tehdyt investoinnit, jotka ovat sisältäneet myös valkoli-

peälaitoksen laitteistoa. Suurimmat ajankohtaiset investoinnit ovat olleet Fibrian 

kapasiteetin lisäys Brasiliassa ja Metsä Groupin investointi Suomessa. Brasiliassa 

Fibria rakensi Tres Lagoasiin vanhan sellutehtaan yhteyteen uuden tuotantoyksi-

kön, joka tuottaa 1,95 miljoonaa tonnia sellua vuodessa, ja jossa on maailman 

suurin lyhytkuitusellun kuitulinja 6 120 Adt/d kapasiteetilla ja maailman suurin val-

kolipeälaitos 18 000 m3/d kapasiteetilla (Andritz 2017a, 14). Projekti käynnistyi tou-

kokuussa 2015 ja on elokuussa 2017 alkaneeseen käynnistykseen mennessä kes-

tänyt yhteensä 27 kuukautta (Fibria 2017). Suomessa Metsä Group puolestaan 

teki Äänekoskelle ison biotuotetehtaan, joka tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua 

vuodessa, ja jossa on maailman suurin pitkäkuitusellun kuitulinja ja Euroopan suu-

rin valkolipeälaitos (Andritz 2017a, 14). Äänekosken kapasiteetti lisääntyi aiem-

masta 0,77 miljoonaa tonnia vuodessa. Äänekosken investoinnista uutisoitiin jo 

huhtikuussa 2014 ja tuotannon käynnistäminen aloitettiin vuoden 2017 kolman-

nella neljänneksellä. (Metsä Group 2017).  
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Näiden suurten investointien lisäksi on julkistettu muutama muukin merkittävä in-

vestointi. UPM on julkistanut 0,17 miljoonan tonnin kapasiteetin lisäyksen Kymin 

tehtaalle, jonka tuotannon odotetaan käynnistyvän 2017 loppupuolella, ja SCA on 

ilmoittanut nostavansa tuotantoa 0,47 miljoonaa tonnia Östrandissa, Ruotsissa. 

SCA:n tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2018 syksyllä. (Horne, Haltia, 

Hietala, Kniivilä, Valonen ja Sajeva 2017). 

Suomessa sellun tuotantokapasiteettiin on investoitu viime aikoina sen verran, että 

massantuotannon ennustetaan kasvavan 2-3 ja 5-6 prosenttia vuosina 2017 ja 

2018. Suuri osa tästä uudesta tuotannosta menee vientiin, koska massan käyttö 

kotimaassa pienenee paperin tuotannon vähenemisen vuoksi. Viennin ennuste-

taan kasvavan 6-8 ja 15-17 prosenttia vuosina 2017 ja 2018. (Horne, Haltia, Hie-

tala, Kniivilä ja Rämö 2017). 

Parin viime vuoden hintakehitystä seuraamalla voidaan todeta, että valkaistun 

havusulfaattisellun hinta on vaihdellut noin 400 ja 600 euron välillä lukuunottamatta 

erityisen korkeaa hintaa vuonna 2010. Lyhytkuituisen sellun eli lehtisulfaattisellun 

hinta on ollut tyypillisesti pitkäkuituista sellua eli havusulfaattisellua alhaisempi. 

Vuoden 2015 lopulla pitkäkuituisen sellun hintakehitys on näyttänyt positiiviselta. 

 

Kuva 1. Sellun vientihintoja (Peltola 2015). 

Horneen ym. syksyllä vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan ”lyhyt- että pitkä-

kuituisen sellun markkinatilanne on ollut tuottajien näkökulmasta hyvä”. Heidän 

mukaansa hyvä markkinatilanne on johtunut pääasiassa vahvasta kysynnästä 
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sekä Kiinassa että Euroopassa ja sellun hinta on noussut Euroopassa koko vuo-

den. Erityisesti lyhytkuituisessa sellussa hinnan kehitys on ollut voimakasta ja hin-

taero lyhyt- ja pitkäkuituisen sellun välillä, jonka myös kuva 1 osoittaa, on kaven-

tunut (Horne ym. 2017). Horne et al. mukaan Suomen keskimääräinen vientihinta 

kasvoi hieman alle neljä prosenttia vuodesta 2016. 

Valkolipeälaitokselle on aikaisemmin tehty tutkimuksia kaustisoinnin massata-

seesta (Chandra 2004; Sanchez 2007; Saturnino 2012) ja meesauunin energiata-

seesta (Lundqvist 2009; Adams 1999). Näihin laskelmiin ei kuitenkaan ole liitetty 

taloudellista tarkastelua. Korpunen (2015) on väitöskirjassaan soveltanut toiminto-

laskentaa sellutehtaan kaikkiin prosesseihin, myös valkolipeälaitokseen, mutta val-

kolipeälaitosta ei ole siinä tarkasteltu erillisenä kokonaisuutenaan vaan osana ke-

mikaalikiertoa. Kemikaalikiertoon kuuluu valkolipeälaitoksen lisäksi myös haihdut-

tamo ja soodakattila. Korpusen tutkimus osoittaa, että kemikaalikierto on selluteh-

taan suurin kustannuksia aiheuttava prosessi, joten myös valkolipeälaitoksen kus-

tannukset ovat merkittävät koko sellutehtaan tasolla tarkasteltuna. 

 

Kuva 2. Sellutehtaan prosessien kustannusten jakautuminen (mukaillen Korpunen 2015). 

Kokonaisvaltaisen kustannustarkastelun lisäksi tarvitaan malli, jolla voidaan arvi-

oida valkolipeälaitoksen prosessimuuttujien ja esimerkiksi valkolipeän tuotanto-

määrän vaikutusta laitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin elinkaaren ai-

kana. Tätä varten pitää rakentaa malli, joka soveltuu erilaisten projektien tarkaste-

luun.  

Elinkaarikustannusten tunteminen on laitetoimittajille höydyllistä, koska se auttaa 

asiakkaita investointien suunnittelussa. Merkittävät investoinnit lisäävät kustan-

nuslaskennan tarpeita. Elinkaarikustannuslaskennan avulla laitetoimittajilla on 

mahdollisuus parantaa omaa kilpailukykyään tarjoamalla kannattavampia laitteita, 

tehokkaampi prosessi sekä antamalla tietoa investointiselvityksiä varten.  

38,90%

18,60%

14,60%

27,90%

Kemikaalikierto

Kuivaus

Keitto ja keitetyn massan pesu

Muut prosessit
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1.2 Tutkimuksen asemointi 

Työ kuuluu omaisuuden hallinnan tutkimusalueeseen, johon kuuluvat yrityksen 

kiinteän omaisuuden hallinta, rahoitusomaisuuden hallinta ja aineettoman omai-

suuden hallinta. Campbellin, Jardinen ja McGlynnin (2011, 12) luokittelun perus-

teella kiinteä omaisuus voidaan jakaa tarkemmin kiinteistöihin ja tiloihin, tehtaisiin 

ja tuotantoon, liikkuvaan omaisuuteen kuten lento- ja laivaliikenne, infrastruktuuriin 

sekä tietotekniikkaan. Valkolipeälaitoksen laitteet ovat tehtaisiin ja tuotantoon liit-

tyvää kiinteää omaisuutta, joten tämä työ voidaan kohdistaa omaisuuden hallin-

nassa juuri kiinteän omaisuuden hallintaan.  

Campbellin et al. mukaan kiinteän omaisuuden hallinta voidaan jakaa vaiheisiin 

sen mukaan, millaisia toimia niihin liittyy omaisuuden elinkaaren aikana. Nämä toi-

menpiteet ovat: 

1. Suunnittelu  

2. Hankinnan arviointi tai tuotteen suunnittelu 

3. Valmistus tai ostaminen 

4. Käyttö 

5. Ylläpito 

6. Hävittäminen  

Valkolipeälaitoksen tapauksessa asiakkaan näkökulma liittyy aina investointihank-

keeseen: joko korvausinvestointiin ja strategiseen investointiin tai kasvuinvestoin-

tiin (Diesen 1998, 160). Laitteiden valmistuksesta, toimituksesta, asennuksesta ja 

käynnistyksestä vastaa laitetoimittaja ja asiakkaana toimii selluyhtiö, joka on päät-

tänyt investoida uuteen laitteistoon. Kuten Campbellin et al. määritelmä tuo esille, 

omaisuuden hankintapäätöksen tekemiseen tarvitaan aina arviointia ja suunnitte-

lua. Arvioinnin ja suunnittelun apuna voidaan käyttää kustannusjohtamisen teori-

oita kuten elinkaarihallintaa tai kokonaiskustannusajattelua. 

Elinkaarihallinta (life cycle management) on yksi omaisuuden hallinnan keino, 

jonka tavoitteena on hallita tuotteen tai tuoteportfolion taloudellisia, sosioekonomi-

sia ja ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana kaikissa arvoketjun vaiheissa 

(Sonnemann, Gemechu, Remmen, Frydendal ja Jensen 2015). Sellu- ja paperite-

ollisuudessa elinkaarihallinnan sovelluksia ovat tehneet esimerkiksi Lopes, Dias, 

Arroja, Capela ja Pereira (2001), jotka tutkivat ympäristöllisiä hyötyjä ja kustannus-

vaikutuksia, jotka saavutetaan, kun maakaasua poltetaan polttoöljyn sijaan sellun 
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ja paperin tuotannon polttoaineena. Tämän lisäksi Möllersten, Yan ja Westermark 

(2001) ovat tutkineet hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ympäristöllisiä hyötyjä ja 

kustannusvaikutuksia ruotsalaisessa sellutehtaassa. Elinkaarihallintaan liittyy mo-

nia erilaisia työkaluja, joista yleisimmät ovat elinkaariarviointi (life cycle assess-

ment), elinkaarianalyysi (life cycle analysis), elinkaarikustannuslaskenta (life cycle 

costing) ja kustannus-hyöty analyysi (cost-benefit analysis) (Remmen et al. 2015, 

15). 

Elinkaarihallinnan työkaluista tämän työn kannalta oleellisin on elinkaarikustannus-

laskenta. Se on taloudellisen analyysin muoto, jolla voidaan arvioida tuotteen han-

kinnan, hallinnan ja hävittämisen kokonaiskustannuksia (Sinkkonen 2015, 21).  

Sinkkosen määritelmän mukaan elinkaarikustannuslaskentaa voidaan soveltaa 

joko tuotteen koko elinkaarelle, tai ainoastaan tiettyihin elinkaaren vaiheisiin, joita 

ovat esimerkiksi jo aikaisemmin esitetyt vaiheet Campbellin et al. määritelmän mu-

kaan tai Sinkkosen listaamat vaiheet valmistajan näkökulmasta: tuotteen käsitteel-

listäminen, suunnittelu, valmistus, asennus, käyttö ja kunnossapito sekä hävittämi-

nen. 

Kokonaiskustannusajattelu puolestaan (total cost of ownership) on hyvin saman-

kaltainen työkalu kuin elinkaarikustannuslaskenta. Sen tarkoitus on selvittää ne 

keskeiset kustannukset jotka aiheutuvat tuotteen tai palvelun ostamisesta tietyltä 

toimittajalta (Ellram ja Siferd 1998, 55). Olennainen on ostajan näkökulma siitä, 

mitkä kustannukset tuotteen tai palvelun hankinnassa, käytössä tai hävittämisessä 

ovat ostajan kannalta merkittävimmät. Näitä voivat olla esimerkiksi tarjouspyyn-

nöstä, toimittajien valinnasta, logistiikasta, vastaanotosta, toimituksen tarkastuk-

sesta, varastoinnista tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset (Ellram ja Siferd 

1998, 55). 
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Kuva 3. Työn asemointi 

Työn asemoinnin logiikka on se, että omaisuuden hallinnassa keskitytään omai-

suuden hankinnan arviointi- ja suunnitteluvaiheeseen, jota varten tehdään kustan-

nusmalli, jossa hyödynnetään pääasiassa elinkaarikustannuslaskentaa, mutta si-

vutaan myös kokonaiskustannusajattelua. Kustannusmallin näkökulma on valkoli-

peälaitoksen ostajan näkökulma ja siinä tarkastellaan tässä tapauksessa erityisesti 

käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kustannuksia.  

 

Kuva 4. Kustannusmallin näkökulma 

 

Tuotteen käsitteellistäminen 

Tuotekehitys 

Valmistus 

Logistiikka 

Suunnittelu 

Valmistajan näkökulma 

Käyttö 

Käyttöönotto 

Ylläpito 

Kunnossapito 

Hävittäminen 

Ostajan näkökulma 

Kustannusmalli 
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1.3 Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja tutkimuskysymyk-

set 

Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa malli valkolipeälaitoksen elinkaarikustannus-

ten laskemiseksi sekä tunnistaa merkittävimpiä elinkaarikustannuksiin vaikuttavia 

tekijöitä. Elinkaarikustannuslaskentaa tarvitaan seuraavista syistä:  

1) Selluyhtiöt kysyvät kustannustietoa investointiselvityksiin 

2) Uuden teknologian kehittäminen vaatii kriittisten menestystekijöiden tun-

nistamista tuotekehityksessä 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään mallintamista. Työssä määritellään val-

kolipeälaitoksen elinkaarikustannuksiin vaikuttavat muuttujat ja luodaan laskenta-

periaatteet, joiden mukaan elinkaarikustannukset riippuvat määritellyistä muuttu-

jista. Malli luodaan aikaisemmista projekteista saatavilla olevien elinkaarikustan-

nustietojen perusteella niin, että sitä voidaan käyttää jatkossa uudenlaisten projek-

tien elinkaarikustannusten laskemiseen. Mallin testaamista ei käsitellä työssä, 

vaan se suoritetaan työn taustalla tarkistamalla laskentaperiaatteiden oikeellisuus 

ja vertaamalla tuloksia kirjallisuudesta ja käytännön projekteista saatavilla oleviin 

tietoihin. Mallin avulla valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksiin vaikuttaville 

muuttujille on mahdollista tehdä herkkyysanalyysi ja selvittää, mitkä ovat merkittä-

vimmät elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tekijät.  

Tutkimuskysymykset on muotoiltu siltä pohjalta, että työn aloittamisvaiheessa elin-

kaarikustannusmallin rakenne ja sisältö eivät olleet täysin selvillä. Ne ovat muo-

toutuneet jonkin verran vielä työn aikana ja siksi tutkimuskysymykset on suunnattu 

pääasiassa siihen, miten malli rakennetaan, eikä niinkään tuloshakuisiin kysymyk-

siin. Tutkimuskysymykset ovat: 

- Millä laskentaperiaatteilla laitteiden resurssikulutusta voidaan arvioida? 

- Miten laitteille voidaan määrittää huoltotunnit ja huoltosuunnitelma elin-

kaaren ajalle? 

- Miten elinkaarikustannuslaskennan tuloksia voi hyödyntää? 
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Työssä keskitytään pääasiassa valkolipeälaitoksen kustannustiedon selvittämi-

seen, mutta työn tuloksissa ja jatkotutkimustarpeissa tuodaan esille myös tuoteke-

hityksen kannalta mielenkiintoisia havaintoja ja niiden pohjalta esiin nousevia ky-

symyksiä. 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus tarkastelee valkolipeälaitoksen laitteiden elinkaarta asiakkaan näkökul-

masta, jolloin elinkaaren kustannuksissa keskitytään laitteiden hankinta-, käyttö-, 

ja kunnossapitokustannuksiin. Kunnossapitokustannuksista varaosat ja meesauu-

nin muurausten uusiminen jätetään pois kirjallisen työn tarkastelusta, mutta ne 

ovat mukana kustannusmallin laskennassa. Tarkastelusta rajataan pois myös 

muut valkolipeälaitoksen elinkaaren kustannukset kuten laitteiden ylläpidon vaa-

tima henkilötyö, käytöstä poistamisen kustannukset, jätevesien käsittely ja ympä-

ristövaikutukset sekä päästöjen ympäristövaikutukset.  

Taulukko 1. Kustannusrakenne 

 

Resurssikustannukset ja niistä varsinkin polttoaine ja sähkö ovat olennainen osa 

käyttökustannusten tarkastelua, sillä ne ovat osa tehtaan energiankulutusta. Ener-

giankulutuksen seuraaminen on tärkeää, vaikka sellutehtaat ovat nykyään lähes 

aina energiaomavaraisia, koska ylimääräenergia voidaan myydä tehtaan ulkopuo-

lelle. Tämän taloudellisen motiivin lisäksi selluyhtiöillä on myös ympäristöllinen mo-

tiivi parantaa energiatehokkuutta, sillä monen selluyhtiön liiketoimintastrategiaan 

kuuluu ympäristöystävällisyys. Tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaiku-

tuksia, säästää energiaa ja luonnonvaroja, olla turvallinen toimija työntekijöille ja 

paikallisyhteisölle, ja olla lisäksi taloudellisesti kannattava (UPM 2016, 18; Metsä 

Group 2016, 11; Stora Enso 2016, 6). 

Käyttöönoton kustannukset 

• Suunnittelutyö 
• Valmistus 
• Kuljetus 
• Asennus 
• Käynnistystyöt 
• Sopimustekniset kulut 

ja varaukset 

Resurssikustannukset 

• Vesi 
• Sähkö 
• Polttoaine 
• Sakan kaatopaikkasi-

joitus 
• Ostokalkki 
• Polymeeri 
• Paineilma 
• Happo 

Huoltokustannukset 

• Huoltotyö 
• Varaosat 
• Meesauunin 

muuraukset 
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Tutkimuksen pääajatuksena on mallintaa kustannukset valkolipeälaitoksen pää-

laitteille ja niihin kuuluville moottoreille, pumpuille ja kuljettimille. Valkolipeälaitok-

seen kuuluu noin 300 laitetta, kun mukaan lasketaan kaikki säiliöt, moottorit ja 

pumput. Tässä tutkimuksessa elinkaarikustannukset lasketaan päälaitteille, joihin 

kuuluvat: 

- Viherlipeäsuodin 

- Viherlipeäjäähdytin 

- Sakkalinko 

- Kalkinsammutin 

- Valkolipeäsuodin 

- Meesasuodin 

- Meesauuni 

Päälaitteiston lisäksi prosessiin kuuluu myös muita säiliöitä ja pumppuja, jotka ra-

jataan tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi kaustisointisäiliöiden kustannuksia ei 

tarkastella tässä työssä. Osa pois rajatuista laitteista kuuluu alihankkijoiden toimin-

nan piiriin, joten niiden tarkasteleminen ei sen vuoksi ole tässä työssä tarkoituk-

senmukaista.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Johdantokappaleen jälkeen työ esittää elinkaarikustannuslaskennan käyttökoh-

teita kirjallisuuden mukaan ja aiheesta viime vuosina tehtyjä soveltavia tutkimuk-

sia. Sen jälkeen esitellään elinkaarikustannuslaskennan käyttökohteita kirjallisuu-

dessa yleensä ja selluteollisuudessa erikseen. Käyttökohteiden esittelyn jälkeen 

kerrotaan valkolipeälaitoksen mitoituksen periaatteet sekä tässä työssä esimerk-

kinä käytettävän valkolipeälaitoksen toiminta-arvot. Mitoittamisen jälkeen esitetään 

laitekohtaisten resurssikulutusten laskentaperiaatteet ja yhtälöt. Tämän jälkeen 

esitetään kustannusmallin käyttöohjeet ja rakenne lyhyesti. Tämän jälkeen esite-

tään työn keskeisimmät tulokset ja herkkyysanalyysi, joka suoritetaan simuloimalla 

esimerkkinä mitoitetun valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksia niin, että laitok-

sen toiminta-arvot vaihtelevat +-10% oletusarvoista. Lopuksi tuodaan esille työhön 

liittyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN KÄYTTÖTARKOI-

TUKSET 

2.1 Käyttötarkoituksen kirjallisuudessa 

Kirjallisuudessa elinkaarikustannuslaskentaa on käytetty pääasiassa neljään tar-

koitukseen: liiketoiminnan suunnitteluun, tekniseen suunnitteluun, hankintaan tai 

operointiin. Teknisessä suunnittelussa suunnittelijat haluavat tietää millä tavalla 

tuotteen elinkaarikustannukset riippuvat tuotteen ominaisuuksista, jotta tuote voi-

daan suunnitella elinkaarikustannuksiltaan pieneksi, hankinnassa ostajaa kiinnos-

taa kokonaisvaikutuksiltaan kannattavimman tuotteen valitseminen ja operoin-

nissa tuotetta halutaan käyttää optimaalisella tavalla niin, että käytön kustannukset 

olisivat pienet. Ympäristösosiaalisia vaikutuksia ei yleensä oteta elinkaarikustan-

nuslaskentaan mukaan, elleivät ne kuulu vahvasti yrityksen strategisiin arvoihin. 

Analyysit, joita elinkaarikustannuslaskennan perusteella tehdään, keskittyvät liike-

toiminnan kannalta merkittäviin ongelmiin ja ovat ratkaisuhakuisia. Dhillon (2010) 

on määritellyt elinkaarikustannuslaskennan käyttötarkoituksiksi: 

- toimittajan valitseminen 

- kilpailevien projektien vertailu 

- vanhentuvien laitteiden korvausinvestointien tekeminen 

- logististen ratkaisujen vertailu 

- meneillään olevien projektien hallinta 

- pitkän aikavälin strateginen suunnittelu ja budjetointi 

Lamar (1981) on määritellyt käyttötarkoituksia vielä täsmällisemmin. Lamarin esi-

merkit voidaan jakaa edellä esitettyjen neljän käyttötarkoituksen alaisuuteen. 
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Taulukko 2. Elinkaarikustannuslaskennan käyttötarkoituksia jaoteltuna neljään pääkate-

goriaan 

 

Elinkaarikustannuslaskennasta on tehty runsaasti soveltavia tutkimuksia viime 

vuosien aikana. Seuraaviin taulukoihin on kerätty elinkaarikustannuslaskennasta 

vuosina 2016 ja 2017 julkaistuja kansainvälisiä artikkeleita ja joitakin vuodesta 

2001 eteenpäin suomalaisissa yliopistoissa julkaistuja diplomitöitä. Tarkoitus on 

esittää katsaus elinkaarikustannuslaskennan käyttötarkoituksista viime vuosilta 

sekä selvittää millaisissa diplomityöaiheissa elinkaarikustannuslaskentaa on aikai-

semmin sovellettu. 

  

Liiketoiminnan 
suunnittelu

•kustannusajureiden 
tunnistaminen

•käyttöpääoman 
tarpeen tunnistaminen

Tekninen suunnittelu

•suunnitteluparametrien 
ymmärtäminen

•kannustimien 
suunnittelu 
alihankkijoille

•strategisten päätösten 
tekeminen 
suunnittelun 
kompromisseissa

•uuden teknologian 
kannattavuuden 
arviointi

Hankinta

•kannattavimman 
hankintavaihtoehdon 
tunnistaminen

•raaka-aineen lähteen 
valinta

Operointi

•koulutustarpeiden 
kartoittaminen

•ohjelmanvalvonnan 
tavoitteiden määrittely
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Taulukko 3. Elinkaarikustannuslaskennan sovelluksia 

Artikkeli Tekijä Vuosi Näkökulma Tulokset Erityistä 

Assessment of environ-

mental and economic 

impacts of vine-growing 

combining life cycle as-

sessment, life cycle 

costing and multicrite-

rial analysis 

Falcone 

ym. 

2016 Hankinta Kahden viininkasvatus-

tavan kannattavuus 

elinkaaren eri vaiheissa 

tavanomaisena ja luo-

muviljelynä toteutet-

tuna  

Kustannusten kan-

nalta kriittisimmän 

kasvuvaiheen tun-

nistaminen 

Implementation of life 

cycle costing in port in-

frastructure 

de Gijt, 

Louwen 

& Voogt 

2017 Hankinta Käyttökustannukset, tu-

loennusteet ja käytöstä 

poiston kustannukset 

sataman seinälaiturin 

investointilaskelmaa 

varten 

Kustannuksia arvioi-

tiin aikaisempaan 

kokemukseen pe-

rustuvilla kertoimilla 

Length of operational 

life and its impact on 

life-cycle costs of a 

tractor in Switzerland 

Lips 2017 Operointi Kannattava käyttöaste 

82 kW:n tehoiselle trak-

torille, jonka käyttöikä 

on 10 000 tuntia 

Laskentakoron va-

linta vaikutti merkit-

tävästi tuloksiin 

Full environmental life 

cycle cost analysis of 

concentrating solar 

power technology: con-

tribution of externalities 

to overall energy costs 

Corona 

ym. 

2016 Operointi Aurinkovoimalan kan-

nattavuus kun voima-

lan tuotantoa lisätään 

käyttämällä maakaa-

sua tukipolttoaineena 

Tehtiin herkkyys-

analyysi kustannuk-

sille kun maakaasun 

käyttöaste tukipolt-

toaineena vaihteli 0-

30% välillä 

Understanding lifecycle 

cost trade-offs for naval 

vessels: minimizing 

production, mainte-

nance, and resistance 

Temple & 

Collette 

2017 Tekninen 

suunnittelu 

Laivan rungon suunnit-

telu elinkaarikustan-

nuksiltaan edulliseksi 

Elinkaarikustannuk-

set mallinnettiin pa-

rametrisesti yhtä-

löllä, jolle asetettiin 

rajoitukset esimer-

kiksi paino ei saa 

kasvaa yli 50%.  
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Taulukko 4. Diplomitöitä elinkaarikustannuslaskennasta 

Tekijä Vuosi Työ 

Hongisto, J 2015 Koneinvestointien elinkaarikustannus-

malli 

Mäenpää, J 2013 Elinjaksoajattelun soveltaminen kunnos-

sapidon toiminnanohjaukseen 

Piispa, A 2010 Teollisuuden kunnossapitopalvelujen 

kustannusmalli yritysverkostossa 

Ahonen, T., 

Reunanen, M 

2009 Elinkaaritiedon hyödyntäminen teollisen 

palveluliiketoiminnan kehittämisessä 

Mäkelä, A 2008 Elinkaarianalyysin soveltaminen käyttö-

kustannuslaskennassa ja kilpailijavertai-

lussa 

Karjalainen, M 2005 Paperiteollisuuden prosessinostureiden 

elinjaksokustannuslaskenta 

Nieminen 2001 Integration of economics into life cycle 

assessment in the finnish pulp and paper 

industry 

2.2 Käyttötarkoitukset investointihankkeissa 

Selluyhtiöt ovat kiinnostuneita investointihankkeiden hankinta- ja käyttökustannuk-

sista, joilla on mahdollista arvioida hankkeen kokonaiskannattavuutta. Varsinkin 

omaisuuden käyttöön elinkaaren aikana liittyvien kustannustietojen kerääminen ja 

ylläpitäminen sekä käytön kustannuksiin vaikuttavien muuttujien selvittäminen on 

mielenkiintoista, sillä se helpottaa ja nopeuttaa investointien suunnittelua. Suunnit-

telu edellyttää olennaisten kustannuksien tunnistamista ja selvittämistä, johon elin-

kaarikustannuslaskenta sopii työkaluna hyvin (Dhillon 2010).  

Investointien suunnittelu on monivaiheinen prosessi, jossa investointisuunnitelma 

käy läpi monta tarkastusta ja hyväksyntää asiakkaan päätöksentekoelimissä en-

nen lopullisen investointipäätöksen tekemistä. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii jo-

kaisessa vaiheessa riittävät taloudelliset ja tekniset selvitykset. Diesen (1998, s. 

160) on listannut investointihankkeiden selvitysten tyypilliset vaiheet seuraavasti.  
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Kuva 5. Investointihankkeen suunnittelun vaiheet (mukaillen Diesen 1998) 

Diesenin yksinkertaisessa vaihejaossa esiselvityksen käynnistyminen on usein en-

simmäinen merkki siitä, että investointiehdotuksen toteuttamisen suhteen ollaan 

tosissaan. Ennen tätä, ehdotusta on ideoitu ja käsitteellistetty lähinnä keskustele-

malla, ja huonot ideat on joko hylätty suoraan tai viivästetty. Esiselvitysvaiheessa 

johtoryhmä tarvitsee arvioita projektin investointikustannuksista ja vuosikustannus-

ennusteista. Niitä peilataan ennusteisiin myyntituloista, minkä perusteella arvioi-

daan projektin kannattavuuspotentiaalia. Tämän lisäksi tutkitaan (Diesen 1998, s. 

161): 

- projektin päälaitteiston perusrakenne 

- raaka-aineen saatavuus, laatu ja hintakehitys 

- tuotteen (tässä tapauksessa sellu) kysyntä ja hintakehitys 

Jo esiselvitysvaiheessa pyritään käynnistämään keskustelut laitetoimittajien 

kanssa, jotta projektin suunnitteluun saadaan tietoa parhaasta mahdollisesta tek-

nologiasta ja realistisia arvioita investointi- ja vuosikustannuksista. Esiselvityksen 

tarkoituksena on määritellä hankkeen laajuus ja kannattavuus sellaisella tarkkuu-

della, että johtoryhmä näkee, onko projektin houkuttelevuus paperilla yhtä hyvä 

kuin se on käsitteellisissä keskusteluissa ollut. Esiselvitystä varten selluyhtiöt ha-

luavat suuntaa antavia ja ei sitovia notaatioita päälaitteistosta saadakseen hyvän 

kuvan investointihakkeen kannattavuudesta. Diesen on esittänyt sopivaksi tark-

kuudeksi arvioille tässä vaiheessa yleensä +/- 10-15 %. Lupaavalle esiselvitykselle 

suoritetaan toteutettavuustutkimus, jossa projektin yksityiskohdat selvitetään niin 

tarkasti, että projekti voidaan käynnistää erittäin nopeasti toteuttamispäätöksen jäl-

keen. (Diesen 1998, s. 160). 
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Diesenin vaihejakoa yksityiskohtaisemman kuvauksen investointihankkeen suun-

nitteluprosessista ovat tehneet Götze, Northcott ja Schuster (2015, s. 9). Se tar-

kastelee suunnitteluprosessia laajempana kokonaisuutena ottaen mukaan myös 

ideointivaihetta edeltävät toimenpiteet yrityksen strategisella tasolla sekä inves-

tointipäätöksen jälkeisen implementoinnin, seurannan, palautteen ja oppimisen. 

 

Riittävät tarkkuustasot vaihtelevat yrityksittäin ja kyseessä olevan investointipro-

jektin luonteen mukaan. Dieseniä yksityiskohtaisemmin investointiprojektin eri vai-

heissa tehtävien selvitysten tarkkuustasoja ovat määritelleet esimerkiksi Lorance 

ja Wendling (2001). Suunnittelun loppuvaiheessa, kun aletaan puhua käynnistys-

suunnitelmasta, tarkkuusarvioiden virhemarginaali tarkentuu jo tavallisesti viiteen 

prosenttiin. 

Kuva 6. Investointihankkeen suunnittelun vaiheet yksityiskohtaisemmin (Götze, North-
cott, Schuster 2015) 
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Taulukko 5. Investointisuunnitelman vaiheiden tarkkuustasot (mukailtu Lorance, Wendling 

2001). 

 

2.3 Käyttötarkoitukset tuotekehityksessä 

Kustannustiedon selvittämisen lisäksi elinkaarikustannusten hallitseminen on tär-

keää myös tuotekehityksen kannalta. Tavoitteena on ohjata laitekantaa ja teknolo-

giaa tulevaisuuden suuntaan. Elinkaarikustannuslaskennan avulla uusia teknolo-

gioita voidaan arvioida taloudellisesta näkökulmasta. 

Pätärin, Tuppuran, Toppisen ja Korhosen (2016) mukaan sellu- ja paperiteolli-

suutta tulevat tulevaisuudessa muokkaamaan kasvava energiantarve, epävakaus 

fossiilisten polttoaineiden markkinoilla sekä raaka-aineiden niukkuus.  Haasteena 

on myös löytää uusia käyttökohteita tuotannon sivuvirroille, kuten ligniinille ja he-

miselluloosalle, ja valmistaa uusia tuotteita kuiduista ja muista biopohjaisista ma-

teriaaleista, jotka tähtäävät ratkaisemaan kestävän kehityksen toteuttamiseen liit-

tyviä ongelmia. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii sitä, että tuotannon pitää olla 

yhä enemmän integroitua ja energiatehokasta.  

Kong, Hasanbeigi ja Price ovat tutkineet energiatehokkuusparannuksiin tähtääviä 

teknologioita sellu- ja paperiteollisuudessa. Useimmat niistä ovat tällä hetkellä joko 

Estimoinnin tarve Estimointitapa

Tarkkustasot 

(matala arvio L, 

korkea arvio H)

Käsitteellinen vaihe

Kapasiteetin mukaan skaalaaminen, 

parametrinen mallinnus, asiantuntijan 

arvio tai analogia vastaavaan projektiin

L: -20% to -50% 

H: +30% to 100%

Esiselvitys
Laitekohtaiset kertoimet tai 

parametrinen mallinnus

L: -15% to -30% 

H: +20% to +50%

Budjetointi, 

toteutettavuus

Karkeasti määritellyt 

yksikkökustannukset kokoonpanoon 

menevistä laitteista

L: -10 to -20%     

H: +10% to +30%

Alustava tarjous

Tarkat yksikkökustannukset ja 

pakotettu tarkka 

käynnistyssuunnitelma

L: -5% to -15%    

H: +5% to +20%

Arvion tai sitovan 

tarjouksen 

tarkastaminen

Tarkat yksikkökustannukset ja tarkka 

käynnistyssuunnitelma

L: -3% to -10%   

H: +3% to +15%
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tutkimus-, kehitys- tai pilottivaiheessa. Sellun tuotantoon liittyvistä teknologioista 

ainakin boraatilla suoritettava autokaustisointi on osittain kaupallistettu. Mustali-

peän ja biomassan kaasutuksen kehitys puolestaan on useassa eri vaiheessa tällä 

hetkellä.  

Taulukko 6. Energiatehokkuusparannuksiin tähtäävät sellun tuotantoteknologiat (mukailtu 

Kong et al. 2016) 

Teknologia 

Ener-

gia-

säästö 

Hiilidi-

oksi-

divä-

hennys 

Tutki-

mus 

Kehi-

tystyö 

Pilo-

tointi 
Demo 

Kaupal-

linen 

kokeilu 

Useassa 

vai-

heessa 

Ohjattu viherlipeän 

käyttö hakkeen esikä-

sittelyssä 

x x       x     

Mustalipeän kalvosuo-

datus ligniinin ja keitto-

kemikaalien erotta-

miseksi 

x x   x         

Kaksiosaisesti paineis-

tettu, regeneratiivinen 

soodakattila 

x x     x       

Boraatilla suoritettava 

autokaustisointi 
x x         x   

Mustalipeän kaasutus x x           x 

Biomassan kaasutus x x           x 

Hemiselluloosan erot-

taminen ennen keittoa 
x x     x       

Lignoboost x x     x       

 

Yksi syy miksi sellutehtaat tarvitsevat energiatehokkaampia prosesseja on 

Moshkelanin, Perrierin, Marinovan ja Parisin (2013) mukaan se, että puun kom-

ponentteja, kuten ligniiniä ja hemiselluloosaa aletaan käyttää uusien tuotteiden val-

mistamiseen. Kun ligniiniä tai hemiselluloosaa poistetaan, menetetään niiden va-

pauttama energia soodakattilassa. Samaan aikaan biotuotteita valmistava yksikkö 

lisää tehtaan höyryn kulutusta. Näin ollen prosessin energiatehokkuutta pitää 

Moshkelanin et al. mukaan parantaa, jotta vältytään käyttämästä fossiilisia poltto-

aineita kemikaalikierron ja biotuoteyksikön tukipolttoaineina.  



21 
 

3 VALKOLIPEÄLAITOKSEN MITOITTAMINEN 

Valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksista saadaan totuudenmukainen koko-

naiskuva, ja kustannusten osuudet ovat oikeamääräisiä, kun valkolipeälaitoksen 

prosessi ja laitteisto mitoitetaan muuhun sellutehtaaseen, erityisesti keittoon sopi-

vaksi. Mitoittamisen myötä käyttö- ja kunnossapitokustannukset voidaan laskea 

laitekokojen ja prosessin ainevirtausten perusteella. Moottorien teho, keskeisten 

komponenttien lukumäärä ja tilavuusmitat ovat laitekoosta riippuvia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksiin. Prosessin ainevirtauksista 

elinkaarikustannuksiin puolestaan vaikuttavat valkolipeän, sakan, meesan ja pol-

tetun kalkin virtaukset.  

Resurssinkulutusta ei voi laskea laitteiden laskennallisten maksimikapasiteettien 

mukaan, vaan se on laskettava prosessin todellisista virtauksista. Oikea lähesty-

mistapa laskennan suorittamiseen on laskea ensin valkolipeän määrä, sen jälkeen 

laskea muut prosessin ainevirtaukset ja lopuksi valita prosessiin sopivat laitteet 

ainevirtauksien perusteella. Tällä tavalla sähkönkulutus, huoltokustannukset ja lait-

teiden hankintahinta riippuvat laitekoosta, ja veden, tuorekalkin, paineilman, poly-

meerin ja hapon kulutuksen sekä kaatopaikkasijoitetun sakan määrä riippuvat pro-

sessin ainevirtauksista.  

 

Kuva 7. Laitekoon ja prosessin ainevirtausten vaikutus elinkaarikustannuksiin 
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3.1 Sellun ominaisuudet 

Valkolipeän määrän laskemiseksi on tiedettävä vaatimukset valkolipeän laadulle. 

Sellun keittoon tarvitaan riittävä alkaliannos, jotta kaikki käytettävissä oleva hake 

keittyy selluksi, ja jotta sellun saanto ja ominaisuudet pysyvät keiton jälkeen hy-

vinä. Jos alkaliannos on liian pieni, kemikaalit kuluvat loppuun ennenaikaisesti 

(KnowPulp, 2017). Jos alkaliannos on liian suuri, kemikaalit vaurioittavat kuituja 

(KnowPulp, 2017). Molemmissa tapauksissa valmiin sellun ominaisuudet ja saanto 

kärsivät. Alkaliannos vaikuttaa sellumassan jäännösligniinin määrään ja visko-

siteettiin valmistuksen aikana. Jäännösligniinin määrä ja viskositeetti ovat suuntaa 

antavia suureita, joilla voidaan ennustaa valmiin sellun ominaisuuksia ja hallita val-

mistusprosessia. Ideana on, että muutokset näissä suureissa korreloivat valmiin 

sellun lujuuden ja vaaleuden kanssa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi, miten 

jäännösligniini ja viskositeetti vaikuttavat sellun ominaisuuksiin ja saantoon, miten 

oikea alkaliannos määritetään, ja miten alkaliannoksen ja sellun tuotantokapasi-

teetin perusteella lasketaan keittoon tarvittava valkolipeän määrä. 

 

Kuva 8. Alkaliannoksen vaikutus sellun ominaisuuksiin 

3.1.1 Jäännösligniini 

Jäännösligniinin määrä määritetään kappalukuna, joka kertoo kuinka suuri osa 

puukuitujen eli puusolujen sekundääriseinämässä sekä kuitujen välisissä välila-

melleissa sijaitsevasta ligniinistä on paikoillaan. Ligniini sitoo puukuituja toisiinsa, 

joten se pitää poistaa, jotta puu kuituuntuu eli puukuidut irtoavat kiinteästä verkko-

rakenteesta. Ligniini myös värjää sellumassa, joten se pitää poistaa, jotta valmis 

sellumassa on riittävän vaaleaa ja pysyy vaaleana pitkään. (KnowPulp 2017) 
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Ligniiniä poistetaan keittämällä, happidelignifioimalla ja valkaisemalla. Jos ligniiniä 

poistetaan keittovaiheessa liikaa, myös selluloosa ja hemiselluloosa liukenevat lig-

niinin mukana, jolloin hiilihydraattiketjut katkeilevat tarpeettomasti ja kuitujen lujuus 

heikkenee. Kappalukua seurataan prosessivaiheiden välillä, sillä pienempi kappa-

luku ennen valkaisua säästää valkaisukemikaaleja, jotka ovat kalliita. Kappaluku 

mitataan keiton jälkeen, happidelignifioinnin jälkeen sekä valkaisun ensimmäisen 

uuttovaiheen jälkeen, jolloin tehdään niin sanottu välikappaluvun mittaus. Sellu-

massan lujuuden ja vaaleuden kannalta kappaluku olisi hyvä saada mahdollisim-

man alhaiseksi vasta keiton jälkeen happidelignifoinnin ja usean valkaisuvaiheen 

aikana, jolloin lujuusominaisuuksien säilymistä on helpompi hallita. Tärkeintä on, 

ettei kappaluku tipu liikaa keiton aikana, koska silloin kemikaalit hajottavat ligniinin 

lisäksi myös selluloosa- ja hemiselluloosaketjuja, jolloin massan lujuusominaisuu-

det kärsivät. (KnowPulp 2017) 

3.1.2 Viskositeetti 

Viskositeetti kuvaa sitä, kuinka pitkinä selluloosamolekyylit ovat säilyneet mas-

sassa valmistuksen eri vaiheissa. Viskositeetin suhteelliset muutokset kertovat 

muutoksista massan lujuudessa, mutta viskositeetilla ei voida absoluuttisesti mää-

ritellä massan lujuutta. Suuri viskositeetti tarkoittaa sitä, että selluloosaketjut eivät 

ole katkeilleet, vaan molekyylit ovat säilyneet pitkinä, jolloin massan lujuusominai-

suudet ovat hyvät. Jossain tapauksissa matalaviskositeettinen massa voi kuitenkin 

olla lujempaa kuin toisessa prosessissa oleva korkeaviskositeettinen massa. Vis-

kositeetin mittaaminen on nopeaa, ja sen suhteellisilla muutoksilla voidaan arvioida 

prosessin toimivuutta. Normaalia pienempi viskositeetti keiton jälkeen voi johtua 

siitä, että alkaliannostus on ollut liian suuri, esilämmitys on ollut lyhyt tai keittoa on 

jatkettu liian pitkälle. Tällöin selluloosaketjut ovat katkeilleet ja molekyylit ovat pilk-

koutuneet lyhyiksi. (KnowPulp 2017) 

3.1.3 Jatkojalostus 

Lujuus ja vaaleus vaikuttavat valmiin sellun käyttömahdollisuuksiin jalostuksessa. 

Sellumassa valmistetaan ominaisuuksiltaan tiettyyn jalostustarkoitukseen sopi-

vaksi, ja massan laadun on täytettävä jalostuksen kriteerit. Paperiksi valmistetta-

essa, paperin märkälujuuden, repäisylujuuden, vetolujuuden, tiiveyden, huokoi-

suuden, vedenimemiskyvyn ja optisten ominaisuuksien on oltava paperin käyttö-

tarkoitukseen sopivia (Gullichsen & Fogelholm 2000a, 38). Pehmopaperilta vaadi-

taan repäisy, veto- ja märkälujuutta, mutta samalla paperissa pitää säilyä sopiva 
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pintajäykkyys ja sidosjäykkyys, joka saa paperin pinnan tuntumaan pehmeältä, ja 

kerrostetun paperin tuntumaan joustavalta (Gigac 2008, 27). Elintarvikekartongin 

tulee olla pintarakenteeltaan mahdollisimman lujaa massaa, jotta pakkaus kantaa 

riittävästi painoa, ja sisärakenteeltaan taivutusjäykkää, jotta kartonki kestää puris-

tusta ja on pakkauslinjalla helposti ajettavaa. Lisäksi elintarvikekartongilta vaadi-

taan mikrobiologista puhtautta, jolloin siinä ei saa esiintyä kuoripilkkuja, uuteai-

nekertymiä, saostumia tai mitään haittaavaa vierasta makua, hajua tai väriä. Hie-

nopaperille tärkeimmät ominaisuudet puolestaan ovat puhtaus, painatusominai-

suudet, optiset ominaisuudet esimerkiksi valon taittaminen ja vaaleus. Vaaleuden 

tulee tällöin yleensä olla vähintään 88 prosenttia. (KnowPulp 2017) 

3.2 Sellun saanto 

Jäännösligniinin määrä antaa suuntaa myös sellun saannosta eli siitä, kuinka hy-

vällä suhteella sellumassaa saadaan valmistettua raaka-ainepuusta. Jäännöslig-

niinin määrä vaikuttaa saantoon merkittävästi, koska ligniinin mukana puuainek-

sesta liukenee runsaasti hemiselluloosaa ja myös jonkin verran selluloosaa (Know-

Pulp 2017).  

Saannon merkitys on tehtaan kannattavuuden kannalta suuri, sillä esimerkiksi Kor-

pusen (2015, 33) väitöskirjan mukaan tehtaassa, jonka kapasiteetti on 600 000 

Adt/a, raaka-ainekustannukset olivat noin 50 €/Adt kun sellun valmistuskustannuk-

set olivat yhteensä noin 130 €/t. Raaka-aine kustannukset olivat noin 40 prosenttia 

sellun valmistuskustannuksista.  

 

Kuva 9. Esimerkki kappaluvusta ja saannosta valmistuksen aikana (KnowPulp 2017). 
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Perusperiaate on se, että matala kappaluku pienentää sellun saantoa ja korkea 

lisää sitä. Teoriassa paras saanto saadaan, jos keitto lopetettaan korkeaan kap-

palukuun ja massa valkaistaan ilman happivaihetta, jolloin selluloosaa ei liukene 

keiton eikä happivaiheen aikana. Tämä johtuu siitä, että valkaisukemikaalit ovat 

selektiivisiä ja pystyvät erottamaan ligniiniä tarkemmin kuin keitossa vaikuttavat 

kemikaalit ja happivaihe. Keittäminen korkeaan kappalukuun ja happivaiheen si-

vuuttaminen nostaisivat kuitenkin valkaisun jätevesipäästöt ja kemikaalikulutuksen 

niin suuriksi, että toimenpide tulee taloudellisesti kannattamattomaksi. Sen sijaan 

nykyään saantoa pyritään parantamaan varmistamalla, että sellu ei keity liian al-

haiseen kappalukuun, ja erottamalla ligniiniä mahdollisimman paljon happivaiheen 

aikana. (KnowPulp 2017). 

3.3 Alkalin annostus 

Valkolipeälaitos mitoitetaan alkaliannoksen ja sellun tuotantokapasiteetin perus-

teella. Alkaliannos ilmoitetaan yleensä osuutena puusta (KnowPulp 2017), eli se 

kertoo oikean suhteen keittokemikaaleille ja puulle, jotta hakkeesta irtoaa sopiva 

määrä ligniiniä. Edellä todettiin, että alkaliannos vaikuttaa valmiin sellun lujuuteen, 

vaaleuteen ja saantoon. Näihin valmiin sellun ominaisuuksiin pyritään vaikutta-

maan hallitsemalla keitossa olevien kemikaalien määrää ja konsentraatiota siten, 

että alkaliannos pysyy koko ajan keiton kannalta optimaalisena. Alkaliteetti on siis 

keiton hallintasuure, jota voidaan säädellä neste-puusuhteella, valkolipeävirtauk-

sella sekä lisälipeän määrällä. Lähtökohtana on, että keittimeen on lisättävä riittävä 

määrä oikean väkevyistä valkolipeää sopivan alkaliannoksen saavuttamiseksi.  

3.3.1 Alkaliteetti 

Valkolipeän väkevyys eli alkaliteetti voidaan ilmoittaa: vaikuttavana alkalina, tehol-

lisena alkalina tai kokonaisalkalina. Vaikuttava alkali tarkoittaa keittoon osallistu-

vien kemikaalien, natriumhydroksidin (NaOH) ja natriumsulfaatin (Na2S), konsent-

raatiota grammoina valkolipeälitrassa (1). Natriumsulfaatti reagoi veden kanssa 

kaavan 2 mukaan, jolloin osa siitä muuttuu natriumhydroksidiksi. Tehollinen alkali 

ilmoittaa keittoon osallistuvan varsinaisen natriumhydroksidin määrän (3). Koko-

naisalkali puolestaan sisältää natriumhydroksidin ja natriumsulfaatin lisäksi myös 

liuoksessa olevan natriumkarbonaatin määrän (4). (Gullichsen & Fogelholm, 

2000a, 41-42). 
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 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝑁𝑎2𝑆 (1)  

 

 𝑁𝑎2𝑆 +  𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝐻𝑆 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2)  

 

 
𝑁𝑎𝑂𝐻 +

1

2
 𝑁𝑎2𝑆 

(3)  

 

 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝑁𝑎2𝑆 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (4)  

Vaikuttavan alkalin ja tehollisen alkalin eroa kuvataan sulfiditeetilla, joka ilmoittaa 

natriumsulfaatin osuuden keittonesteessä. Tehollinen alkali on aina pienempi kuin 

vaikuttava alkali, sillä kaikki natriumsulfaatti ei toimi keitossa tehollisena kemikaa-

lina, vaan vain puolet siitä reagoi teholliseksi natriumhydroksidiksi kaavan 2 mu-

kaisesti. Sulfiditeetin perusteella tehollinen alkali voidaan laskea vaikuttavasta al-

kalista kaavalla 5. 

 
𝐸𝐴 = 𝐴𝐴 ∗ (1 − 𝑆) +

1

2
𝐴𝐴 ∗ 𝑆 (5)  

𝐸𝐴 Tehollinen alkali (g/l) 

𝐴𝐴  Vaikuttava alkali (g/l) 

𝑆 Sulfiditeetti (%) 

 

 

Kuva 10. Esimerkki vaikuttavan alkalin ja tehollisen alkalin riippuvuudesta (mukaillen Gul-

lichsen & Fogelholm, 2000a, 43). 
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Vaikuttavan alkalin ja kokonaisalkalin suhde riippuu valkolipeän kaustistumisas-

teesta eli siitä kuinka paljon natriumkarbonaattia jää muuttumatta natriumhydrok-

sidiksi kaustistumisreaktiossa (6). Kokonaisalkali voidaan laskea vaikuttavasta al-

kalista kaavalla 7. 

 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝑂 =  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 (6)  

 

 𝑇𝐴 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑆 + 𝐴𝐴 ∗ (1 − 𝑆)/𝐶 (7)  

𝑇𝐴 Kokonaisalkali (g/l) 

𝐴𝐴 Vaikuttava alkali (g/l) 

𝑆 Sulfiditeetti (%) 

𝐶 Kaustistumisaste (%) 

3.3.2 Alkaliteetin yksikkö 

Valkolipeän alkaliteetti ilmoitetaan yleisesti kahdessa eri yksikössä: natriumhyd-

roksidina (NaOH) tai natriumoksidina (Na2O). Perinteisesti alkaliteetti on ilmoitettu 

natriumoksidin konsentraationa ja vaikuttavana alkalina. Nykyään useissa maissa 

keiton hallintasuureena on siirrytty käyttämään natriumhydroksidin konsentraatiota 

vaikuttavana alkalina, mutta ainakin Pohjois-Amerikassa käytetään vielä natrium-

oksidin konsentraatiota (Sanchez 2007). Yksikkömuunnokset natriumhydroksidin 

ja natriumoksidin välillä voidaan tehdä kaavoilla 8 ja 9. 

 

𝑚(𝑁𝑎𝑂𝐻) =  𝑚(𝑁𝑎20) ∙  

2 ∙ 𝑀(𝑁𝑎)
𝑀(𝑁𝑎20)

𝑆 ∙
2 ∙ 𝑀(𝑁𝑎)
𝑀(𝑁𝑎2𝑆)

+ (1 − 𝑆) ∙
𝑀(𝑁𝑎)

𝑀(𝑁𝑎𝑂𝐻)

 (8)  

 

 

𝑚(𝑁𝑎20) = 𝑚(𝑁𝑎𝑂𝐻) ∙  
𝑆 ∙

2 ∙ 𝑀(𝑁𝑎)

𝑀(𝑁𝑎2𝑆)
+ (1 − 𝑆) ∙

𝑀(𝑁𝑎) 
𝑀(𝑁𝑎𝑂𝐻)

2 ∙ 𝑀(𝑁𝑎)
𝑀(𝑁𝑎20) 

 (9)  

𝑚(𝑁𝑎𝑂𝐻)  Valkolipeän väkevyys natriumhydroksidina ilmoitettuna 

𝑚(𝑁𝑎20)  Valkolipeän väkevyys natriumoksidina ilmoitettuna 

𝑆 Sulfiditeetti(%) 
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3.4 Esimerkki valkolipeälaitoksen mitoittamisesta 

Tässä työssä mitoituksen ja laskennan esimerkkinä käytetään valkolipeälaitosta, 

joka on sovitettu 900 000 tonnia sellua vuodessa tuottavaan sellutehtaaseen. Val-

kolipeälaitoksen kapasiteetti lasketaan kertomalla sellutonnia kohti ilmoitettu val-

kolipeän määrä sellun tuotantokapasiteetilla. Tässä vaiheessa tuotantokapasiteetti 

on vain arvio teoreettisesta maksimikapasiteetista, jota on mahdollista tarkentaa 

havainnoimalla käynnissä olevan prosessin saantoa esimerkiksi kappaluku-, vis-

kositeetti ja kuitupituusmittauksilla sekä arvioimalla tehtaan käyttöastetta.  

Valkolipeän määrä lasketaan kaustisoinnin massataseesta, jonka laskemiseen 

käytetään tehtaan ja valkolipeälaitoksen suunnitteluarvoja. Valkolipeän määrän li-

säksi massataseesta lasketaan myös suhdelukuja, jotka ovat mitoittamisen kan-

nalta tärkeitä: valkolipeän ja viherlipeän suhde, meesan ja poltetun kalkin suhde 

sekä raakaviherlipeän sakkapitoisuus.   

3.4.1 Tehtaan suunnitteluarvot 

Taulukko 7. Tehtaan suunnitteluarvot 

Teoreettinen maksimikapasiteetti 900 000 tADP 

Vuosiseisakin väli 12 kk 

Vuosiseisakin pituus 10 pv 

Saanto 44 % 

Alkaliannos 20 % 

Tehtaan teoreettinen maksimikapasiteetti kuvaa kuinka paljon sellua tehdas tuot-

taa 100 prosentin käyttöasteella. Käytännössä tehtaan käyttöastetta pienentävät 

Kuva 11. Esimerkki vaikuttavasta alkalista natriumoksidina ilmoitettuna  
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vuosihuollot, joissa laitteille suoritetaan elinkaaren kunnossapitosuunnitelman mu-

kaiset toimenpiteet tietyin väliajoin. Tehtaan pysäyttämistä vaativat toimenpiteet, 

pyritään suorittamaan vuosittain samaan aikaan yleensä maksimissaan 11 päivän 

huoltojakson aikana, jotta tehdas olisi pysähdyksissä mahdollisimman vähän ai-

kaa. Normaalisti vuosihuolto tehdään vuoden välein, mutta joissakin tapauksissa 

huoltoväliä voidaan pidentää tehtaan käyttöasteen parantamiseksi. Kun huoltoväli 

on yleisen 12kk sijaan esimerkiksi 18kk, tehtaan keskimääräinen vuotuinen käyt-

töaste nousee 97,26 prosentista 98,17 prosenttiin, jolloin keskimääräiset vuosi-

huoltokustannukset ja tuotannonmenetykset pienenevät. Kymmen vuoden elin-

kaaren aikana 18 kk välein suoritettavia huoltojaksoja on yhteensä 6,67, mikä tar-

koittaa yhteensä 67 seisontapäivää 3650 päivästä, silloin kun vuosihuolto kestää 

10 päivää.  

Tehtaan saannoksi on tässä arvioitu 44 % valkaistua sellua. Tyypillinen saanto on 

havupuulla 40-44% valkaistua sellua ja 43-47% valkaisematonta sellua. (Know-

Pulp 2017). Saantoa on vaikea arvioida etukäteen tarkasti, mutta valkolipeän mää-

rän laskemiseksi tarvitaan arvio tai tavoitearvo sellun saannolle. 

Keiton alkaliannoksena käytetään arvoa 20 % vaikuttavaa alkalia hakkeesta. 

Muissa taselaskelmissa on käytetty arvoa 21,8 % vaikuttavaa alkalia 30 % sulfidi-

teetilla (Gullichsen & Fogelholm 2000a, 75) ja 16,5 % vaikuttavaa alkalia 25 % 

sulfiditeetilla (Chandra 2004, 20; Sanchez 2007, 28; Saturnino 2012, 150). Alkali-

annos on tyypillisesti 17-27 % vaikuttavaa alkalia 30 % sulfiditeetilla (KnowPulp 

2017). Alkaliannoksen määrittämisessä tulee huomioida riittävä jäännösalkalin 

määrä, joka varmistaa, ettei alkali kulu loppuun keiton aikana. Jos alkali kuluu lop-

puun, ligniinin liukeneminen loppuu ja osa ligniinistä kondensoituu takaisin kuitui-

hin. Tyypillinen riittävä jäännösalkalin määrä keittonesteessä on 5-10 g/l (Gullich-

sen & Fogelholm 2000a, 45). 
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3.4.3 Valkolipeälaitoksen suunnitteluarvot 

Taulukko 8. Valkolipeälaitoksen suunnitteluarvot 

Kokonaisalkali 125 gNa2O/l 

Goodwinin marginaali 3 % 

Sulfiditeetti 35 % 

Tuorekalkin aktiivisuus 85 % 

Tuorekalkin osuus 5 % 

Poltetun kalkin aktiivisuus 80 % 

Jäännöskarbonaatti 1,5 % 

Valkolipeän kokonaisalkalin arvona käytetään 125 gNa2O/l. Muissa taselaskel-

missa arvona on käytetty 123 gNa2O/l sulfiditeettitasolla 38 % (Gullichsen & Fo-

gelholm 2000b, 141) ja 118 gNa2O/l sulfiditeettitasolla 25 % (Chandra 2004, 20; 

Sanchez 2007, 28; Saturnino 2012, 150) Kirjallisuudessa valkolipeän kokonaisal-

kalille on annettu tyypillinen vaihteluväli 124-208 gNa2O/l (Mimms, Kocurek, Pyatte 

& Wright 1989, 64). 

Goodwinin marginaalina käytetään kolmea prosenttia. Goodwinin marginaali on 

Goodwinin käyrän varmuusalue, joka kertoo, kuinka paljon goodwinin käyrän ala-

puolella tehtaan kaustistumisaste toimii. Goodwinin käyrä puolestaan on teoreetti-

nen käyrä valkolipeälaitoksen suurimmalle saavutettavissa olevalle kaustistumis-

asteelle tietyllä sulfiditeettitasolla (Tolonen, Tolonen & Puhakka 2002). Monissa 

sellutehtaissa kaustistumisaste on kuitenkin jonkin verran tämän teoreettisen mak-

simin alapuolella, koska prosessia ei ole optimoitu huippuunsa ja halutaan välttää 

ylikalkitsemista. (Tolonen, Tolonen & Puhakka 2002).  

Valkolipeän sulfiditeettitasoksi on määritelty 35 %. Sulfiditeetin tyypillinen taso on 

35-45 %. Sulfiditeettitason nousu 40 prosenttiin asti parantaa havupuusellun saan-

toa, mutta hajukaasujen määrä ja korroosioriski lisääntyvät. (KnowPulp 2017). Al-

hainen sulfiditeettitaso saattaa pienentää saantoa, jos keiton hallintaan käytetään 

tavoitearvona vaikuttavaa alkalia, koska se nostaa tehollisen alkalin määrää, joka 

puolestaan laskee sellun kappalukua.  

Kalkin aktiivisuutena käytetään 85 % tuorekalkille ja 80 % poltetulle kalkille. Kalkin 

aktiivisuus kertoo, kuinka paljon kalkissa on puhdasta kalsiumoksidia, joka reagoi 

kaustisointireaktiossa, ja kuinka paljon siinä on muuta reagoimatonta jäännöskar-

bonaattia ja interttiä. Viherlipeään syötettävän kalkin aktiivisuus on tuorekalkin ja 
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poltetun kalkin seoksen aktiivisuus. Se vaikuttaa meesassa olevan intertin mää-

rään. 

Tuorekalkin osuutena käytetään 5 % kaikesta viherlipeän sammuttamiseen käytet-

tävästä kalkista. Tuorekalkin osuudella on oma suunnitteluarvo, sillä tuorekalkin 

osuus riippuu siitä, kuinka puhtaaksi viherlipeään lisättävä kalkki halutaan, ja 

kuinka paljon poltettua kalkkia pitää korvata tuorekalkilla, jotta tavoitepuhtauteen 

päästään. Tuorekalkin osuutta ei ole mahdollista laskea muista muuttujista tämän 

työn massataseen perusteella, koska ei tiedetä kuinka paljon poltettua kalkkia pi-

tää korvata siinä olevien epäpuhtauksien vuoksi.  

Jäännöskarbonaatin arvo on tässä työssä 1,5 %. Jäännöskarbonaatin tyypillinen 

arvo on 2-3% CaCO3 (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 162). Jäännöskarbonaatti 

kertoo kuinka suuri osa meesassa olevasta kalsiumkarbonaatista ei ole hajonnut 

uunissa kalsiumoksidiksi. Jäännöskarbonaatin arvoa käytetään tyypillisesti polte-

tun kalkin laadun arvioimiseen. 

3.4.4 Massataseen laskenta 

Massataseen laskenta on suoritettu kappaleissa 4.4.1 ja 4.4.2 määriteltyjen teh-

taan ja valkolipeälaitoksen suunnitteluarvojen sekä tässä kappaleessa lasketta-

vien valkolipeälaitoksen toiminta-arvojen perusteella Chandran (2004), Sanchezin 

(2007) ja Saturninon (2012) esimerkin mukaisesti. Laskenta perustuu tehtaan al-

kaliannoksesta laskettavaan aktiivisen alkalin määrään keittimellä sekä valkoli-

peän kokonaisalkalin määrään josta lasketaan kokonaisalkalin määrä keittimellä ja 

edelleen kaustisointiprosessissa kiertävien yhdisteiden: natriumhydroksidin, kal-

siumoksidin ja kalsiumkarbonaatin massat sellutonnia kohti. Aineiden massa ilmoi-

tetaan tässä kuivaa sellutonnia kohti (englanniksi odt – oven dried tonne). Massa-

taseen laskentakaavat on esitetty liitteessä 7. Kaustistumisasteen laskeminen 

goodwinin marginaalin perusteella on luottamuksellista tietoa, joten sen laskenta 

on jätetty liitteestä pois. 

Taulukko 9. Reagoivien aineiden moolimassat 

Na moolimassa 23 g/mol 

NaOH moolimassa 40 g/mol 

CaO moolimassa 56 g/mol 

CaCO3 moolimassa 100 g/mol 

Na2O moolimassa 62 g/mol 

Na2S moolimassa 78 g/mol 
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Taulukko 10. Valkolipeälaitoksen toiminta-arvot 

Kokonaisalkali 161,29 gNaOH/l 

Kaustistumisaste 81,25 % 

Vaikuttava alkali 140,25 gNaOH/l 

Tehollinen alkali 115,71 gNaOH/l 

Kalkin aktiivisuus 80,24 % 

Käyntiaika 8520 t/a 

Kaustistumisaste on laskettu valkolipeän kokonaisalkalin ja Goodwinin käyrän pe-

rusteella siten että kaustistumisaste on goodwinin marginaalin verran, eli tässä 3 

%, goodwinin käyrän alapuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessin kaustistumis-

astetta ei saada optimoitua teoreettisen maksimin tasolle, vaan marginaali on 3% 

teoreettisesta maksimista.  Valkolipeälaitoksen kaustistumisasteen laskennallinen 

maksimi on näin ollen 81,84 % kun kokonaisalkali on 125 gNa2O/l. 

 

Kuva 12. Valkolipeälaitoksen Goodwinin käyrä 35% sulfiditeetilla 

Kaustistumisaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa viherlipeän natriumkarbonaatista 

muuttuu valkolipeän natriumhydroksidiksi. Kaustistumisaste paranee, jos reakti-

oon lisätään ylimäärä kalkkia, mutta tällöin osa kalkista jää reagoimatta, mikä ai-

heuttaa ongelmia meesan ja valkolipeän suotautumisessa, ja saattaa aiheuttaa 

renkaanmuodostusta meesauunissa. (KnowPulp 2017). 

  

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 25 50 75 100 125 150

Causticizing 
efficiency

TTA gNa2O/l

Goodwinin marginaali

Goodwinin käyrä

Laskennallinen maksimi



33 
 

Taulukko 11. Valkolipeälaitoksen massatase 

Aktiivisen alkalin määrä keittimellä 455 kgEA/Odt 

Kokonaisalkalin määrä keittimillä 559 kgTA/Odt 

NaOH  295 kg/tOdt 

CaO 210 kg/Odt 

Kalkki 262 kg/Odt 

CaCO3 375 kg/Odt 

Inertti 52 kg/Odt 

Meesa 427 kg/Odt 

Poltetun kalkin CaO 207 kg/Odt 

Poltettu kalkki 258 kg/Odt 

Alkalikierto 5 % 

Sakkalingolle menevän sakan tiheys 30 kg/m3 

Chandran (2004), Sanchezin (2007) ja Saturninon (2012) tutkimuksissa massata-

seen laskenta on suoritettu valkolipeäselkeyttimelle, mutta tässä työssä tarkastel-

laan valkolipeäsuodinta, joten massataseen laskenta on muokattava vastaamaan 

valkolipeäsuotimen periaatteita. Valkolipeäsuotimella prosessin alkalikierto on val-

kolipeäselkeytintä alhaisempi, koska suodin erottaa valkolipeää tehokkaammin 

meesasta. Meesaan jäänyt lipeä pestään pois prosessin myöhemmässä vai-

heessa ja kierrätetään prosessin alkuun, jossa se liuotetaan takaisin soodakattilan 

sulaan. Valkolipeäsuotimella alkalikierto on tavallisesti vain noin 5 prosenttia kun 

selkeyttimellä alkalikierto saattaa nousta jopa 20 prosenttiin (Gullichsen & Fogel-

holm 2000b, 169). Pesty ja prosessin alkuun kierrätetty lipeä ei ole mukana valko-

lipeän alkaliteetissa, joten se lisää raakaviherlipeän määrää prosessissa, kun ole-

tetaan, että viherlipeän ja valkolipeän kokonaisalkaliteetti pysyy samana. Valkoli-

peäsuotimen alkalikierron määräksi on tässä arvioitu 5%. 

3.4.5 Valkolipeälaitoksen laskennalliset suunnitteluvakiot 

Valkolipeälaitoksen mitoittamiseen voidaan käyttää suunnitteluvakiota, joille löytyy 

yleinen vaihteluväli kirjallisuudesta. Suunnitteluvakioiden avulla valkolipeälaitok-

sen ainevirrat voidaan laskea karkeasti sellun tuotantokapasiteetin perusteella. 

Tässä suunnitteluvakiot on laskettu massataselaskennan perusteella laitokselle 

määritellyillä muuttujilla. Laskennallisia suunnitteluvakioita verrataan kirjallisuu-

desta löytyviin vakioihin, jotta varmistutaan suuruusluokan oikeellisuudesta. Suun-

nitteluvakiot ilmoitetaan tässä ilmakuivattuina sellutonneina (englanniksi air dried 

tonne – adt). Ilmakuivattu tonni sisältää 10 % kosteutta.  
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Taulukko 12. Valkolipeälaitoksen mitoituksen laskennalliset suunnitteluvakiot 

 

 

 

 

Taulukko 13. Valkolipeälaitoksen mitoituksen suunnitteluvakiot kirjallisuudessa 

Valkolipeän määrä 3,5-4,0 m3/ADT (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 

135) 

Viherlipeän ja valkolipeän 

suhde 

1,05-1,25 m3GL/m3WL (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 

151) 

Meesan ja poltetun kalkin 

suhde 

- 
  

Sakan määrä raakaviherli-

peässä 

0,6-2,0 kg/m3RGL (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 

158) 

 

3.4.6 Ainevirrat 

Suunnitteluvakioiden ja sellun todellisen tuotantokapasiteetin perusteella laske-

taan valkolipeälaitoken ainevirrat (huom. todellinen tuotantokapasiteetti on laskettu 

teoreettisesta maksimista tehtaan todellisella käyttöasteella). Valkolipeälaitoksen 

laitteiden koot valitaan siten, että niiden maksimikapasiteetit kattavat prosessin las-

kennalliset ainevirrat. Laitekoot valitaan ainevirtojen perusteella laitetoimittajan 

tuotemanuaalin standardimalleista, jotka ovat luottamuksellisia. 

Taulukko 14. Valkolipeälaitoksen laskennalliset ainevirrat 

 

Valkolipeä keittimelle 3,60 m3/Adt 

Raakaviherlipeän tilavuus 4,05 m3/Adt 

Viherlipeän tilavuus 3,84 m3/Adt 

Viherlipeän ja valkolipeän suhde  1,07 m3GL/m3WL 

Raakaviherlipeän ja viherlipeän suhde 1,05 m3RGL/m3GL 

Meesan ja poltetun kalkin suhde 0,61 tRL/tLM 

Sakka raakaviherlipeässä 1,50 kg/m3RGL 

Valkolipeä 8879 m3/d 

Raakaviherlipeä 9978 m3/d 

Sakka 624 kg/h 

Viherlipeä 9479 m3/d 

Kalkki 632 t/d 

Meesa 1033 t/d 

Poltettu kalkki 628 t/d 
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4 LAITEKOHTAISTEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN LAS-

KEMINEN 

Tämä kappaleen tarkoitus on esittää valkolipeälaitoksen elinkaarikustannusten lai-

tekohtaiset laskentaperiaatteet ja laitteiden yleinen toimintaperiaate. Elinkaarikus-

tannukset sisältävät laitteiden resurssinkulutukset, huoltokustannukset ja inves-

tointikustannukset. Resurssikulutukset toimivat valkolipeälaitoksen vuosikustan-

nusten kustannusajureina. Laitekohtaiset resurssikulutukset lasketaan viherli-

peäsuotimelle, sakkalingolle, viherlipeäjäähdyttimelle, kalkin sammuttimelle, val-

kolipeäsuotimelle, meesasuotimelle ja meesauunille. Resurssikulutuksia ovat ve-

den, sähkön, polttoaineen, polymeerin, hapon ja paineilman kulutukset sekä kaa-

topaikkasijoitettavan sakan tuotanto. Laitteiden toimintaperiaate esitetään resurs-

sikulutuksen näkökulmasta, eli selvitetään mihin laitteet käyttävät resursseja, mi-

ten ja kuinka paljon.  

4.1 Viherlipeäsuodin 

Viherlipeäsuotimen tehtävä on erottaa kiintoaines raakaviherlipeästä, jotta kiinto-

aineksessa olevat inertit aineet eivät pilaa poltetun kalkin aktiivisuutta prosessin 

myöhemmässä vaiheessa. Suotimen toimintaperiaate on luoda paine-ero suo-

dinelementtien ulko- ja sisäpuolen välille, jolloin viherlipeä virtaa suodinelement-

tien läpi. Tässä työssä tarkastellaan viherlipeäsuodinta, joka on tyypiltään ristivir-

taussuodin. 

Ristivirtaussuodatuksen idea on, että suodinkankaan päälle ei muodostu kakkua, 

vaan raakaviherlipeä syötetään suotimen yläosaan, josta se valuu kankaiden pin-

taa pitkin ohuena filminä. Osa viherlipeästä pakotetaan suodinkankaan läpi sen eri 

puolilla olevan paine-eron avulla. Suodattumaton raakaviherlipeä valuu suotimen 

pohjalle, josta se kierrätetään uudelleen suotimen yläosaan suodinkankaille syö-

tettäväksi. Suodatus jatkuu, kunnes suotimen pohjalla oleva +raakaviherlipeäliete 

saavuttaa riittävän tiheyden (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 156).  Sen jälkeen 

sakeutunut liete tyhjennetään paineen avulla sakkasäiliöön.  

4.1.1 Vedenkulutus 

Viherlipeäsuodin kuluttaa vettä suodinkankaiden pesusekvenssin aikana. Suoda-

tuksen jälkeen suodinkankaat pestään kondensaattivedellä täyttämällä suodos-
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kammio vedellä ja kierrättämällä pesuvettä suotimessa. Pesu suoritetaan raakavi-

herlipeän sakkapitoisuudesta riippuen useita kertoja päivässä. Silloin kun suodin-

kankaat ovat pahasti tukkeutuneet, ne puhdistetaan happoliuoksella tavallisesti 

muutaman viikon välein. Happopesun yhteydessä suoritetaan ensin myös nor-

maali pesu kondensaattivedellä. (Andritz 2017b, 13). Viherlipeäsuotimen veden-

kulutus voidaan laskea kaavalla 10. 

 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 =  𝑣𝑠𝑘 ∗ (
𝑡𝑣𝑒𝑠𝑖

24
+

1

𝑡ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 ∗ 7 ∗ 24
) ∗ 𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖 

(10) 

𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 Vedenkulutus (kg/h) 

𝑣𝑠𝑘 Viherlipeäsuotimen suodoskammion tilavuus (m3) 

𝑡𝑣𝑒𝑠𝑖 Vesipesun toistuvuus (krt/pv) 

𝑡ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Happopesun väli (vko) 

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖 Veden tiheys (kg/m3) 

4.1.2 Happo 

Suodinkankaiden happopesussa käytetään joko muurahaishappoa tai sulfamiini-

happoa. Viherlipeäsuotimen hapon kulutus voidaan laskea kaavalla 11.  

 
𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 =  

𝑣𝑠𝑘 ∙ 𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖 ∙ 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 ∙ 𝜌ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 ∙
1

𝑡ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 ∙ 7 ∙ 24

3600
 (11) 

𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Haponkulutus (kg/h) 

𝑣𝑠𝑘 Viherlipeäsuotimen suodoskammion tilavuus (m3) 

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖 Veden tiheys (kg/m3) 

𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Hapon konsentraatio (%) 

𝜌ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Hapon tiheys (kg/l) 

𝑡ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Happopesun toistuvuus (vko) 

4.1.3 Sähkönkulutus 

Viherlipeäsuotimessa sähköä kuluttavat syöttöpumpun moottori, kierrätyspumpun 

moottori ja suodospumpun moottori. Sähkönkulutus lasketaan viherlipeäsuotimen 

kapasiteetille mitoitettujen moottorien tehojen perusteella. Kaikki kolme moottoria 

eivät pyöri jatkuvasti. Syöttöpumpun käyttöasteeksi on tässä arvioitu 70 %, kierrä-

tyspumpun käyttöasteeksi 80 % ja suodatuspumpun käyttöasteeksi 75 % (Parviai-

nen 2017). 
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4.1.4 Paineilman kulutus 

Paineilmaa kuluu suodinkankaiden molemmin puolin olevan paine-eron ylläpitämi-

seen. Paine-eroa ylläpidetään, jotta viherlipeän virtaus suotimen läpi pysyy riittä-

vän suurena. Laskennallisesti paineilmaa kuluu jatkuvasti vähintään niin paljon 

kuin ilmaa vuotaa kankaan läpi. (Andritz 2017b, 11). Paineilman kulutus voidaan 

laskea keskimääräisenä kulutuksena eli vuotoilman korvaamiseen kuluvan jatku-

van paineistuksen ja maksimin keskiarvona kaavan 12 mukaan.  

 𝑄𝑖𝑙𝑚𝑎 =  
𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 + 𝑄𝑚𝑎𝑥

2
 (12) 

𝑄𝑖𝑙𝑚𝑎 Paineilman kulutus (nm3/h) 

𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 Vuotoilmavirta kankaiden läpi (nm3/h) 

𝑄𝑚𝑎𝑥 Paineilmavirran maksimi (nm3/h) 

4.2 Sakkalinko 

Sakkalingon tehtävä on erottaa viherlipeäsuotimelta tulevasta sakasta lipeä, joka 

kierrätetään takaisin prosessiin, ja kiinteä sakka, joka poistetaan prosessista kaa-

topaikalle. Viherlipeä johdetaan suodossäiliöön, josta se kuljetetaan laihavalkoli-

peäsäiliöön. Sakka johdetaan laimennussäiliöön, josta se voidaan palauttaa takai-

sin lingolle. Linkous on myös mahdollista toteuttaa yksivaiheisena niin, että sakkaa 

ei palauteta lingolle. Linkous on mahdollista toteuttaa myös yksivaiheisena linkouk-

sena kahden lingon sarjassa, jolloin sakka syötetään linkouksen jälkeen toiseen 

linkoon, tai kaksivaiheisena linkouksena, jolloin sakka lingotaan uudelleen sa-

massa lingossa. Uudelleenlinkouksen jälkeen sakkaruuvi poistaa kiinteän sakan 

lingolta ja sakkakuljetin kuljettaa sen pois prosessista. (Andritz 2017b, 17). 

4.2.1 Vedenkulutus 

Jokaisen pidemmän pysähdyksen aikana sakkalinko pestään kondensaattivedellä. 

Pesu kestää noin 10-15 minuuttia. (Andritz 2017b, 17).  Pesuveden kulutus arvioi-

daan laitekohtaisesti minimi- ja maksimikulutuksina, joita ei tässä työssä voida luot-

tamuksellisista syistä esittää. Pesuveden lisäksi sakkalinko kuluttaa vettä myös 

sakan laimentamiseen. Sakan laimentamiseen kuluva veden määrä voidaan las-

kea kaavan 13 mukaan. 



38 
 

 𝑚𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖 =  

𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎
𝑐1

−
𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎

𝑐2

60 ∗ 60
 (13) 

𝑚𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖 Laimennusveden kulutus (kg/s) 

𝑐1  Sakan kuiva-ainepitoisuus ennen linkoa (%) 

𝑐2  Sakan kuiva-ainepitoisuus lingon jälkeen (%) 

𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎  Kuivan sakan määrä (kg/h) 

4.2.2 Polymeeri 

Lingolle tulevaan sakkaan lisätään polymeeriä, jotta sakkahiukkaset erottuvat pa-

remmin viherlipeästä. Polymeerin vaikutuksesta sakkahiukkaset yhdistyvät suu-

remmiksi hiukkasiksi, jolloin ne on helpompi erottaa sakan ja viherlipeän seok-

sesta. Tavoitteena on, että kiinteän sakan kuiva-ainepitoisuus on erottamisen jäl-

keen mahdollisimman suuri. Polymeerin annostus vaikuttaa merkittävästi laihaval-

kolipeän laatuun ja kiinteän sakan kuljetettavuuteen. (Andritz 2017b, 18). Polymee-

rin kulutus lasketaan keskimääräisen polymeeriannoksen perusteella kaavalla 14.  

 𝑚𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑒𝑟𝑖 =  
𝑏 ∙ 𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎

1000
 (14) 

𝑚𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑒𝑟𝑖 Polymeerin kulutus (kg/h) 

𝑏 Polymeeriannos (kg/t) 

𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎 Kuivan sakan määrä (kg/h) 

4.2.3 Kaatopaikkasijoitettava sakka 

Sakkalingosta poistuva sakka pitää sijoittaa kaatopaikalle. Kaatopaikkasijoittami-

sen kustannuksena käytetään jäteverolain mukaisesti 70 €/t (Jäteverolaki 2010). 

Sakan määrä lasketaan kaavalla 15. 

 𝑚𝑘𝑠 =  
𝑚𝑠𝑎𝑘𝑘𝑎

𝑑
 (15) 

𝑚𝑘𝑠 Kaatopaikkasijoitettavan sakan määrä (kg/h) 

𝑑 Erotetun sakan kuiva-ainepitosuus (%) 
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4.2.4 Sähkönkulutus 

Sakkalingossa sähköä kuluttavat lingon päämoottori ja sivumoottori, sakan laimen-

nussäiliön sekoitin ja sakan ruuvikuljetin. Sähkönkulutus lasketaan sakkalingon ka-

pasiteetille mitoitettujen moottorien tehojen perusteella. Kaikkien moottorien käyt-

töasteeksi on arvioitu 100 % (Parviainen 2017). 

4.3 Viherlipeäjäähdytin 

Viherlipeäjäähdyttimen tehtävä on jäähdyttää puhdistettu viherlipeä kaustisointia 

varten. Kalkinsammuttimeen tulevan viherlipeän sopiva lämpötila on 80-90°C, jotta 

kalkki sammuu nopeasti ja riittävä määrä natriumkarbonaattia muuttuu kalsiumkar-

bonaatiksi kaustistumisreaktiossa (Gullichsen & Fogelholm 2000, B158). Sellai-

sissa tehtaissa, joissa meesauunia ei ole varustettu kalkinjäähdyttimillä, voi sam-

muttimeen sisään tuleva kuuma poltettu kalkki ja kuuma viherlipeä aiheuttaa kie-

humista, mikä huonontaa viherlipeän kaustistumista. Tämän vuoksi viherlipeää on 

jäähdytettävä niin, että sen lämpötila kalkinsammuttimessa pysyy kiehumispisteen 

(100-104°C) alapuolella. (Sanchez 2017, 10).   

Viherlipeäjäähdyttimessä on paisuntasäiliö, lämmönvaihdin ja tyhjiöpumppu. Pai-

suntasäiliössä viherlipeä kiehuu ja osa siitä höyrystyy lämmönvaihtimeen, jossa se 

lämmittää sinne tuodun jäähdytysveden. Lämmenneen veden lämpötila on tyypil-

lisesti noin 75-80°C (Gullichsen & Fogelholm 2000, B158) ja se johdetaan lämmin-

vesisäiliöön, josta sitä voidaan käyttää muualla kaustisoinnissa. Lämmönvaihti-

messa tiivistyneen lipeähöyryn lämpötila on tyypillisesti 50-60°C ja se johdetaan 

valkolipeäsuotimen laimennussäiliöön (Gullichsen & Fogelholm 2000, B158). Tii-

vistymätön kaasu imaistaan pois tyhjiöpumpulla ja jäähtynyt viherlipeä virtaa va-

paasti paisuntasäiliön pohjalta kalkinsammuttimelle. (Andritz 2017b, 15). 

4.3.1 Vedenkulutus 

Viherlipeäjäähdyttimen jäähdytysveden kulutus riippuu lämpötehosta, joka tarvi-

taan viherlipeän jäähdyttämiseen sisääntulolämpötilasta tavoitelämpötilaan sekä 

jäähdytysveden lämpötilan muutoksesta saman prosessin aikana. Viherlipeäsuoti-

melta jäähdyttimeen tulevan viherlipeän lämpötilaksi on tässä arvioitu 93 °C ja vi-

herlipeä halutaan jäähdyttää 84 °C: een. Jäähdytysveden sisääntulolämpötilaksi 

on arvioitu 30 °C.  Viherlipeäsuotimelta tulevan viherlipeän tyypillinen tiheys on 
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1,12-1,20 kg/l (Gullichsen & Fogelholm 2000b, 151). Jäähdytysveden kulutus las-

ketaan kaavalla 16. 

 

𝑚𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖

=  

𝑄𝐺𝐿 ∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙ 𝑐𝐺𝐿 ∙ (𝑇𝐺𝐿0
− 𝑇𝐺𝐿1

) ∙ 1000
(24 ∙ 60 ∙ 60)

⁄

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖 ∙ 𝑐𝑣𝑒𝑠𝑖 ∙ (𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖1
− 𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖0

)
 

(16) 

𝑚𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖   Jäähdytysveden kulutus (kg/s) 

𝑄𝐺𝐿  Viherlipeävirtaus (m3/d) 

𝜌𝐺𝐿  Viherlipeän tiheys (kg/l) 

𝑐𝐺𝐿  Viherlipeän lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑇𝐺𝐿0
  Viherlipeän lämpötila sisään (°C) 

𝑇𝐺𝐿1
  Viherlipeän lämpötila ulos (°C) 

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖  Veden tiheys (kg/l) 

𝑐𝑣𝑒𝑠𝑖  Veden lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖1
  Veden lämpötila ulos (°C) 

𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖0
  Veden lämpötila sisään (°C) 

4.3.2 Sähkönkulutus 

Viherlipeäjäähdyttimen tyhjiöpumppu kuluttaa pienen määrän sähköä. Tyhjiöpum-

pun teho riippuu prosessin viherlipeän määrästä. (Andritz 2017b, 15). Luottamuk-

sellisuuden vuoksi tyhjiöpumpun tehoa ei voida esittää tässä työssä. 

4.4 Kalkinsammutin 

Kalkinsammuttimen tehtävä on sekoittaa viherlipeäjäähdyttimeltä tuleva viherlipeä 

kalkin kanssa, jolloin kaustistumisreaktio (6) käynnistyy. Sammuttimeen lisättävä 

kalkki voi olla joko meesanpolton yhteydessä syntyvää poltettua kalkkia tai ostettua 

tuorekalkkia. Sammuttimessa on pohja-allas, jossa on kaksi kammiota, ja sekoitin, 

jossa on kaksi haraa samassa varressa kumpikin omassa kammiossa. Kalkki syö-

tetään sammuttimen ulkoreunalle ylempään kammioon, josta kaavaimet kaapivat 

sen sisäreunalle. Sammumaton kalkki putoaa sammuttimen ulkoreunalta lajitinruu-

ville, joka poistaa sen prosessista. Tehokkaan kaustistumisreaktion kannalta syö-

tettävän kalkin ja viherlipeän riittävä sekoittaminen on välttämätöntä. (Gullichsen & 

Fogelholm 2000b, 162-163). 
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4.4.1 Tuorekalkki 

Osa poltetusta kalkista pitää korvata tuorekalkilla, jotta poltettuun kalkkiin vähitel-

len kerääntyviä epäpuhtauksia saadaan poistettua prosessista ja kalkin aktiivisuus 

saadaan pidettyä riittävällä tasolla. Matala kalkin aktiivisuus aiheuttaa ongelmia 

meesan ja valkolipeän erottamisessa prosessin myöhemmässä vaiheessa (Gul-

lichsen & Fogelholm 2000b, 162). Tuorekalkin kulutus lasketaan tuorekalkin osuu-

desta, joka määräytyy sillä perusteella, kuinka paljon poltetussa kalkissa olevia 

epäpuhtauksia halutaan syrjäyttää prosessista. Tuorekalkin kulutus lasketaan kaa-

valla 17. 

 𝑚𝑡𝑢𝑜𝑟𝑒𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 =  
𝑚𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 ∙ 𝑒

3600
 (17) 

𝑚𝑡𝑢𝑜𝑟𝑒𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 Tuorekalkin kulutus (kg/s) 

𝑚𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 Kaustisointireaktion vaatima kalkin määrä (kg/h) 

𝑒 Tuorekalkin osuus (%) 

4.4.2 Vedenkulutus 

Kalkinsammuttimen yhteydessä voi olla pesuri, joka pesee sammuttimesta vapau-

tuvasta höyrystä pois kalkkipölyä, estää kalkkipölyä leviämästä ja ottaa talteen 

lämpöä. Höyry syntyy sammuttimessa vapautuvasta lämmöstä, ja sen mukana 

sammuttimesta kulkeutuu pois kalkkipölyä. Kalkkipölyn puhdistamiseksi ja talteen 

ottamiseksi höyry tiivistetään kylmillä vesisuihkuilla. Höyrystä tiivistynyt vesi kalk-

kihiukkasineen johdetaan valkolipeäsuotimen laimennussäiliöön. (Andritz 2017b, 

20). Pesurin vedenkulutus lasketaan kaavalla 18. 

 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 =  𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛
∙ 𝑓 (18) 

 

𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 Pesurin vedenkulutus (kg/s) 

𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛
 Suuttimen vesisuihkun massavirta (kg/s) 

𝑓 Suuttimien lukumäärä 

4.4.3 Sähkönkulutus 

Sammuttimessa sähköä kuluttaa sammuttimen sekoitin, joka huolehtii, että kalkki 

sekoittuu hyvin viherlipeän kanssa, ja lajitinruuvi, joka poistaa sammumattoman 
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kalkin altaan pohjalta. Näiden molempien moottorien käyttöasteeksi on arvioitu 100 

% (Parviainen 2017). 

4.5 Valkolipeäsuodin 

Valkolipeäsuotimen tehtävä on erottaa kaustistumisreaktiossa syntyvästä kalkki-

maidosta meesa ja valkolipeä. Erotuksen tavoitteena on saada aikaan mahdolli-

simman puhdasta valkolipeää, jossa ei ole jäännöksenä yhtään meesaa. Suoda-

tettu valkolipeä johdetaan valkolipeäsäiliöön ja erotettu meesa johdetaan mee-

sasäiliöön, josta se myöhemmin jatkaa matkaa meesasuotimelle. (Gullichsen & 

Fogelholm 2000b, 165). 

Valkolipeän erottamistekniikkana käytetään tässä työssä paineistettua kiekko-

suodinta. Paineistettu kiekkosuodin erottaa valkolipeässä olevan meesan ja pesee 

pois meesassa olevan lipeän. Suodinkankaiden tukkeutumisen estämiseksi valko-

lipeäsuotimessa suoritetaan suodatuksen lisäksi koukkaus, lyhyt puhallus, pitkä 

puhallus ja happopesu (Andritz 2017b, 22). 

4.5.1 Vedenkulutus 

Suodatusvaiheessa, koukkauksessa, lyhyessä puhalluksessa ja pitkässä puhal-

luksessa valkolipeäsuodin kuluttaa kondensaattivettä meesan laimentamiseen, 

meesakakun pesuun, suodinkankaiden pesuun, kaavareiden pesuun ja ilmasekoit-

timien pesuun. Happopesussa käytetään tehdasvettä hapon laimentamiseen. Ve-

denkulutus vaiheiden aikana tapahtuu taulukon 15 mukaisesti. 

Taulukko 15. Valkolipeäsuotimen vedenkulutus (mukaillen Andritz 2017b) 

Suodatus Koukkaus 
Lyhyt pu-

hallus 
Pitkä puhallus Happopesu 

Laimennus Laimennus Laimennus Laimennus Hapon laimennus 

Kakun pesu Kakun pesu Kakun pesu Suodinkankaiden 

pesu 

 

   
Kaavareiden pesu 

 

   
Ilmasekoittimien 

pesu 

 

Valkolipeäsuotimen vedenkulutus voidaan laskea näiden vaiheiden kulutuksien 

summana kaavan 19 mukaisesti.  
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𝑚𝑝𝑒𝑠𝑢 =  𝑚𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠 + 𝑚𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 + 𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢

+ 𝑚𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 + 𝑚𝑖𝑙𝑚𝑎𝑠𝑒𝑘𝑜𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢

+ 𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑝𝑒𝑠𝑢   (19) 

Meesan laimennukseen kuluu vettä suodatuksen, kaavauksen, lyhyen puhalluk-

sen ja pitkän puhalluksen aikana. Kaavauksessa, lyhyessä puhalluksessa ja pit-

kässä puhalluksessa meesan laimennukseen tarvitaan hetkellisesti suurempi ve-

sivirtaus kuin suodatuksen aikana, koska suodinelementtien pinnalta kaapimalla 

tai puhaltamalla puhdistettu meesa tippuu meesakouruun laimennettavaksi (And-

ritz 2017b, 28). Kaavaus, lyhyt puhallus ja pitkä puhallus suoritetaan kuitenkin vain 

tietyin väliajoin, jolloin jatkuva vedenkulutus on normaalin suodatuksen aikana suu-

rempi. Vedenkulutuksen laskennassa suodatukselle, kaavaukselle, lyhyelle puhal-

lukselle ja pitkälle puhallukselle on määritelty kesto ja toistuvuus sekä vedenkulu-

tus aikayksikköä kohti. Meesan laimennukseen kuluvan veden määrä lasketaan eri 

vaiheiden vedenkulutuksien summana kaavan 20 mukaisesti.  

 𝑚𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠 =  
𝑡𝑠 ∙ 𝑚𝑙𝑠 + 𝑡𝑘 ∙ 𝑚𝑙𝑘 + 𝑡𝑙𝑝 ∙ 𝑚𝑙𝑙𝑝 + 𝑡𝑝𝑝 ∙ 𝑚𝑙𝑝𝑝

60 ∙ 60
∙ 𝑔 (20) 

𝑚𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠 Meesan laimentamisen vedenkulutus (l/s) 

𝑡𝑠  Suodatuksen kesto (s/h) 

𝑡𝑘  Kaavauksen kesto (s/h) 

𝑡𝑙𝑝 Lyhyen puhalluksen kesto (s/h) 

𝑡𝑝𝑝 Pitkän puhalluksen kesto (s/h) 

𝑚𝑙𝑠 Laimennusveden kulutus suodatuksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑚𝑙𝑘 Laimennusveden kulutus kaavauksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑚𝑙𝑙𝑝 Laimennusveden kulutus lyhyen puhalluksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑚𝑙𝑝𝑝 Laimennusveden kulutus pitkän puhalluksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑔 Kiekkojen lukumäärä 

Kakun pesuun kuluu vettä suodatuksen, kaavauksen ja lyhyen puhalluksen aikana. 

Kakun pesuveden laskennassa suotimen vaiheille käytetään samoja kestoja kuin 

meesan laimennuksessa, sillä samalla tavalla kuin meesaa laimennetaan, kakkua 

pestään jatkuvasti näiden vaiheiden aika. Kakun pesuun kuluvan veden määrä las-

ketaan eri vaiheiden vedenkulutuksien summana kaavan 21 mukaisesti.  

 𝑚𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 =  
𝑡𝑠 ∙ 𝑚𝑘𝑠 + 𝑡𝑘 ∙ 𝑚𝑘𝑘 + 𝑡𝑙𝑝 ∙ 𝑚𝑘𝑙𝑝

60 ∙ 60
∙ 𝑔 (21) 

𝑚𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢  Kakun pesun vedenkulutus (l/s) 
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𝑡𝑠   Suodatuksen kesto (s/h) 

𝑡𝑘   Kaavauksen kesto (s/h) 

𝑡𝑙𝑝  Lyhyen puhalluksen kesto (s/h) 

𝑚𝑘𝑠  Kakunpesuveden kulutus suodatuksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑚𝑘𝑘  Kakunpesuveden kulutus kaavauksen aikana (l/s/kiekko) 

𝑚𝑘𝑙𝑝 Kakunpesuveden kulutus lyhyen puhalluksen aikana 

(l/s/kiekko) 

𝑔  Kiekkojen lukumäärä 

Pitkän puhalluksen aikana valkolipeäsuotimen suodinkankaat, kaavarit ja ilmanos-

timet pestään kondensaattivedellä. Näille toimenpiteille on määritelty kestot pitkän 

puhalluksen ajasta sekä vedenkulutus aikayksikköä kohti. Suodinkankaiden, kaa-

vareiden ja ilmanostimien pesuun kuluvan veden määrä lasketaan kaavojen 22, 

23 ja 24 mukaisesti. 

 𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 =  
𝑡𝑠𝑘𝑝𝑝 ∙ 𝑚𝑠𝑘𝑝𝑝

60 ∙ 60
∙ 𝑔 (22) 

𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 Suodinkankaiden pesun vedenkulutus (l/s) 

𝑡𝑠𝑘𝑝𝑝   Suodinkankaiden pesun kesto pitkässä puhalluksessa (s/h) 

𝑚𝑠𝑘𝑝𝑝  Suodinkankaiden pesuveden kulutus pitkässä puhalluksessa 

(l/s/kiekko) 

𝑔  Kiekkojen lukumäärä 

 
𝑚𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 =  

𝑡𝑘𝑎𝑝𝑝 ∙ 𝑚𝑘𝑎𝑝𝑝

60 ∙ 60
∙ 𝑔 (23) 

𝑚𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 Kaavareiden pesun vedenkulutus (l/s) 

𝑡𝑘𝑎𝑝𝑝   Kaavareiden pesun kesto pitkässä puhalluksessa (s/h) 

𝑚𝑘𝑎𝑝𝑝  Kaavareiden pesun vedenkulutus pitkässä puhalluksessa 

(l/s/kiekko) 

𝑔  Kiekkojen lukumäärä 

 
𝑚𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 =  

𝑡𝑖𝑙𝑝𝑝 ∙ 𝑚𝑖𝑙𝑝𝑝

60 ∙ 60
∙ 𝑔 (24) 

𝑚𝑖𝑙𝑚𝑎𝑠𝑒𝑘𝑜𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢 Ilmasekoittimien pesun vedenkulutus (l/s) 

𝑡𝑖𝑙𝑝𝑝   Ilmasekoittimien pesun kesto pitkässä puhalluksessa (s/h) 

𝑚𝑖𝑙𝑝𝑝 Ilmasekoittimien pesun vedenkulutus pitkässä puhalluksessa 

(l/s/kiekko) 

𝑔  Kiekkojen lukumäärä 
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Pitkien toiminta-aikojen jälkeen suotimen peseminen vedellä ei riitä palauttamaan 

suotimen suodatusominaisuuksia, vaan välillä suodin pitää pestä hapolla. Happo 

laimennetaan happosäiliössä ja ruiskutetaan kankaille pesusuihkujen kautta. Hap-

popesulle on määritelty toistuvuus viikkoina ja vedenkulutus pesukertaa kohti. 

(Andritz 2017b, 29). Happopesuun kuluvan veden määrä lasketaan kaavan 25 mu-

kaisesti. 

 𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑝𝑒𝑠𝑢 =  𝑚ℎ ∙
1

𝑡ℎ ∙ 7 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 60
∙ 𝑔 

(25) 

𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑝𝑒𝑠𝑢 Happopesun vedenkulutus (l/s) 

𝑚ℎ Happopesun vedenkulutus (l/kiekko/pesu) 

𝑡ℎ Happopesun toistuvuus (vk) 

𝑔 Kiekkojen lukumäärä 

Pesu- ja laimennusvesien lisäksi valkolipeäsuodin kuluttaa vettä suodatuskomp-

ressorin ja boosterkompressorin tiivisteisiin sekä jonkin verran tiivistevettä myös 

pumppujen ja suodosventtiilin tiivisteisiin. Suodatuskompressorin ja boosterkomp-

ressorin tiivistevesien kulutus on laskettu kustannusmallissa, mutta tiedot ovat luot-

tamuksellisia. 

4.5.2 Sähkönkulutus 

Valkolipeäsuotimessa sähköä kuluttavat suotimen keskiakselin voimansiirto, kaa-

varit, suodatuskompressori ja boosterkompressori. Kustannusmallissa myös mee-

san sekoittimen ja happosäiliön sekoittimen sähkönkulutukset on allokoitu valkoli-

peäsuotimelle. Happosäiliön sekoittimen käyttöaste on pieni, koska happopesu 

suoritetaan yleensä noin neljän viikon välein tai harvemmin. Muiden moottorien 

käyttöasteeksi on arvioitu 100 % (Parviainen). 

4.5.3 Happo 

Happopesun toistuvuus riippuu viherlipeän epäpuhtauksista ja sammuttimen tark-

kuuden hallinnasta. Valkolipeänsuotimen happopesussa käytetään sulfamiinihap-

poa. Happoa kuluu tietty määrää kiekkoa ja pesukertaa kohti. Hapon kulutus las-

ketaan kaavan 26 mukaisesti. 

 𝑚ℎ𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 =  𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 ∙
1

𝑡ℎ ∙ 7 ∙ 24
∙ 𝑔 

(26) 
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𝑚ℎ𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 Hapon kulutus (kg/h) 

𝑚ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜 Hapon kulutus happopesussa (kg/kiekko/pesu) 

𝑡ℎ Happopesun toistuvuus (vk) 

𝑔 Kiekkojen lukumäärä 

4.5.4 Paineilma 

Valkolipeäsuodin kuluttaa paineilmaa vain käynnistyksen yhteydessä, kun suodin 

paineistetaan. Sen jälkeen paine-eroa ylläpidetään suodatuskompressorilla otta-

malla kaasua suodinelementtien sisältä, paineistamalla se ja pumppaamalla takai-

sin suodinelementtien ulkopuoliseen tilaan (Gullichsen & Fogelholm 2000, B168). 

Kustannusmallissa valkolipeäsuotimelle ei ole laskettu paineilman kustannusta, 

koska paineistus käynnistyksen yhteydessä kuluttaa merkityksettömän vähän pai-

neilmaa ja suodatuskompressorin tekemä työ paine-eron ylläpitämiseksi on jo huo-

mioitu suodatuskompressorin sähkönkulutuksessa. 

4.6 Meesasuodin 

Meesasuotimen tehtävä on suorittaa loppuun meesan pesu ja nostaa meesan 

kuiva-ainepitoisuus riittävälle tasolle ennen uuniin syöttämistä. Meesan kuiva-ai-

nepitoisuutta pyritään nostamaan ennen uuniin syöttämistä, sillä se vaikuttaa mer-

kittävästi uunin lämmönkulutukseen (Andritz 2017b, 33). Meesa puhdistetaan pe-

semällä siinä oleva lipeä pois.  

Tässä työssä tarkasteltava meesasuodin on tyypiltään kiekkosuodin. Kiekkosuoti-

messa kiekot ovat kiinni keskiakselissa, joka pyörii suotimen säiliön keskellä. Pyö-

riessään kiekot kaappaavat altaan pohjalta jonkin verran meesalietettä sektoreiden 

päällä olevien suodinkankaiden pinnalle. (Andritz 2017b, 33).  Sektorien sisällä on 

alipaine, joka ajaa lipeän suodinkankaiden läpi ja meesa jää suodinkankaiden pin-

nalle meesakakuksi, jonka paksuus on tyypillisesti 10-15 mm (Gullichsen & Fogel-

holm 2000b, 170).  

Ajan kuluessa meesakakku tukkii suodinkankaan pinnan, joten se täytyy uusia, 

jotta suotimen tuotantokapasiteetti pysyy korkeana. Ideana on, että meesakakusta 

uusitaan vain pieni osa kerrallaan, koska jos koko meesakakku uusitaan kerralla, 

meesan virtaus uuniin kasvaa hetkellisesti liian suureksi. Meesasuotimen ja uunin 

välissä ei ole varastointisäiliötä, joten uunin ajon kannalta on tärkeää, että meesa-

virtaus uunille on tasainen. (Venäläinen 2017). 
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Meesakakkua uusitaan kahdessa sekvenssissä: matalapainepesulla ja korkeapai-

nepesulla. Meesakakkua uusii CPR-yksikkö, joka kulkee edestakaisin kiekkojen 

välissä. CPR-yksiköissä on pesuputkia ja niissä suuttimia. Suuttimet toimivat vuo-

rotellen korkeapaineella ja matalapaineella siten, että vain yhtä kiekkoa pestään 

korkeapaineella kerrallaan. Matalapainepesun tarkoitus on uusia kakun pintaker-

ros ja korkeapainepesu uusii koko kakun. (Andritz 2017b, 37). 

4.6.1 Vedenkulutus 

Meesasuodin kuluttaa vettä meesan laimennukseen ennen suodinta, suotimen al-

taan pinnan ylläpitämiseen riittävällä tasolla, meesakakun pesuun, meesakakun 

uusimiseen matala- ja korkeapainepesulla, CPR-yksikön pesuputkien huuhteluun, 

sektorin juuren huuhteluun, imuventtiilien tiivisteisiin, suihkulauhduttimen jäähdy-

tykseen, tyhjiöpumpun tiivisteisiin sekä suodos- ja meesapumpun tiivisteisiin. 

(Andritz 2017b). 

Meesaa laimennetaan kondensaattivedellä 35 % kuiva-ainepitoisuudesta tyypilli-

sesti 25 % kuiva-ainepitoisuuteen ennen suodinta. Laimennusveden määrää sää-

detään suotimelle tulevan meesan tiheyden perusteella. Laimennukseen tarvitta-

van kondensaattiveden määrä lasketaan kaavan 27 mukaisesti. 

 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖 = (
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎

ℎ2
−

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎

ℎ1
) ∙

1000

24 ∙ 60 ∙ 60
 

(27) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖  Meesan laimennuksen vedenkulutus (kg/s) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎  Kuiva meesan virtaus suotimelle (t/d) 

ℎ1  Meesan kuiva-ainepitoisuus meesasäiliössä (%) 

ℎ2  Meesan kuiva-ainepitoisuus laimennuksen jälkeen (%) 

Meesasuotimen altaan nestepinnan tulee aina olla riittävällä tasolla, jotta suodin 

toimii oikein. Altaaseen lisätään kondensaattivettä ja osa meesasuotimen suodok-

sesta. Meesasuotimen suodos erotetaan kaasusta tyhjiösäiliössä ja osaa erote-

tusta nesteestä käytetään altaan pintasäätöön. (Andritz 2017b, 36). Altaan pinnan-

säätöön kuluvan veden määrä lasketaan kaavan 28 mukaisesti. 

 𝑚𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑠ää𝑡ö = (
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎

ℎ3
−

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎

ℎ2
) ∙

1000

24 ∙ 60 ∙ 60
 

(28) 

𝑚𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑠ää𝑡ö Altaanpinnansäädön vedenkulutus (kg/s) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎  Kuiva meesan virtaus suotimelle (t/d) 
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ℎ2  Meesan kuiva-ainepitoisuus laimennuksen jälkeen (%) 

ℎ3  Meesan kuiva-ainepitoisuus suotimen säiliössä (%) 

Meesakakkua pestään kahdella kuumalla vesisuihkulla suotimen keskiakselin pyö-

riessä. Pesuun on tärkeää käyttää oikea määrä vettä, jotta meesakakusta saadaan 

pestyä pois riittävästi lipeää (Andritz 2017b, 35). Pesuveden määrä lasketaan kaa-

van 29 mukaisesti. 

 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎 ∙
1000

24 ∙ 60 ∙ 60
 (29) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑢𝑣𝑒𝑠𝑖  Meesakakun pesun vedenkulutus (kg/s) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎  Kuiva meesan virtaus suotimelle (t/d) 

 

Suihkulauhduttimella käytetään jäähdytysvettä vesihöyryn tiivistämiseen tyhjiösäi-

liössä erottuneista kaasuista (Andritz 2017, 36). Suihkulauhduttimen jäähdytysve-

den kulutus lasketaan kaavan 30 mukaisesti. Suihkulauhduttimen jäähdytysveden 

määrän laskemisessa käytetään meesasuotimella syntyvän suodoksen määrää 

(m3/d). Suodoksen määrä lasketaan meesan kuiva-ainepitoisuuksien perusteella 

ennen suodatusta ja suodatuksen jälkeen kaavan 31 mukaisesti. 

 𝑚𝑠𝑢𝑖ℎ𝑘𝑢𝑙𝑎𝑢𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠𝑣𝑒𝑠𝑖 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑇4 − 𝑇3
∙ 𝑛 ∙

1000

24 ∙ 60 ∙ 60
 

(30) 

𝑇1 Meesan lämpötila (°C) 

𝑇2 Meesan kiehumispiste (°C) 

𝑇3 Suihkulauhduttimelle tulevan veden lämpötila (°C) 

𝑇4 Suihkulauhduttimelta lähtevän veden lämpötila (°C) 

𝑛 Suodoksen määrä (m3/d) 

 
𝑛 = (

1

𝑜1
+ 0,5) ∙ 𝑜2 ∙ 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎 

(31) 

𝑛 Suodoksen määrä (m3/d) 

𝑜1 Meesan kuiva-ainepitoisuus ennen suodatusta (%) 

𝑜2 Meesan kuiva-ainepitoisuus suodatuksen jälkeen (%) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑎 Kuivan meesan virtaus suotimelle (t/d) 

Meesan laimennuksen, altaan pinnansäädön, meesakakun pesun ja suihkulauh-

duttimen lisäksi vettä kuluttavat suotimen imupään tasotiiviste, sektorin juuren 

huuhtelu, CPR-yksikön matala- ja korkeapainepesu, CPR-yksikön pesuputkien 
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huuhtelu sekä tyhjiöpumpun tiiviste. Näiden toimintojen vedenkulutukset on las-

kettu kustannusmallissa, mutta tiedot ovat luottamuksellisia. 

Imupään tasotiivisteessä vettä johdettaan kahden tiivisterenkaan väliin, jossa pai-

neistetun veden tehtävä on voidella tiivisterenkaita (Hammarberg 2017). Toinen 

paineistetun veden tehtävä on kompensoida keskiakselin sisällä olevasta tyhjiöstä 

syntyvää aksiaalista voimaa, joka vetää keskiakselia suotimen imupäätä kohti 

(Hammarberg 2017). CPR-yksikön matala- ja korkeapainepesussa kiekkoja pes-

tään kahdessa sekvenssissä tarkoituksena uusia meesakakku osittain tai koko-

naan. Pesuun käytetään tiivistevettä. CPR-yksikön pesuputkia puolestaan huuh-

dellaan jatkuvasti kuumalla vedellä, jotta ne eivät tukkeutuisi (Andritz 2017, 37-39). 

Tyhjiöpumpun tiivistevetenä käytetään jäähdytysvettä, joka otetaan jäähdytysve-

silinjasta (Andritz 2017, 36).  

4.6.2 Paineilman kulutus 

Meesasuodin kuluttaa pieniä määriä paineilmaa imupään tasotiivisteen paineista-

miseen. Kustannusmallissa näitä paineilmakulutuksia ei ole laskettu, koska niiden 

suuruus ei ole merkittävä tarkasteltaessa meesasuotimen elinkaaren kokonaiskus-

tannuksia. Meesasuotimeen ei tuoda paineilmaa paine-eron luomiseksi suodinele-

menttien molemmin puolin, vaan alipaine sektorien sisällä luodaan tyhjiöpumpulla.   

4.6.3 Sähkönkulutus 

Meesasuotimessa sähköä kuluttavat suotimen keskiakselin voimansiirto, säiliön 

sekoitin, korkeapainepumppu, matalapainepumppu, CPR-yksikön voimansiirto, 

tyhjiöpumppu ja ketjukuljetin. Kaikkien moottorien käyttöasteeksi on arvioitu 100 

%. (Parviainen 2017). 

4.7 Meesauuni 

Meesauunin tehtävä on muuttaa meesan kalsiumkarbonaatti (CaCO3) takasisin 

kalsiumoksidiksi (CaO) reaktiokaavan 32 mukaisesti (Lundqvist 2009, 5). Kalsium-

karbonaatin hajoaminen kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi vaatii noin 800 °C läm-

pötilan, mutta reaktio nopeutuu korkeammassa lämpötilassa (Gullichsen & Fogel-

holm 2000b, 181). Riittävän reaktionopeuden saavuttamiseksi lämpötilan tulee olla 

noin 1100 °C (Knowpulp 2017). 
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 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 +  𝐶𝑂2 (32) 

Meesan polttamisessa on neljä vaihetta (Lundqvist 2009, 5). 

1. Meesa kuivuu 100 % kuiva-ainepitoisuuteen kulkiessaan uunin syöttö-

päästä kohti poistopäätä  

2. Meesa lämpeää reaktiolämpötilaan 

3. Reaktio etenee, kunnes kalsiumkarbonaatti on hajonnut 

4. Poltettu kalkki jäähdytetään ennen poistamista 

4.7.1 Polttoaine 

Kalsiumkarbonaatin hajoamisreaktion käynnistämiseksi uuniin on tuotava ulkopuo-

lista energiaa. Polttoaineena voidaan käyttää polttoöljyä, maakaasua, mäntyöljyä, 

lingiininä, metanolia, puujauhoa tai kuoriketta (Lundqvist 2009, 30). Poltin muodos-

taa uuniin lieriömäisen liekin. Liekki ja palamisessa syntyneet savukaasut kuivaa-

vat ja lämmittävät niitä vastaan virtaavan meesan (Lundqvist 2009, 4). 

Taulukko 16. Meesanpolton energiatase (mukaillen Gullichsen & Fogelholm 2000b, 188) 

(IN = OUT) 
 

  
IN 

 
Meesan energia ELM 

Polttoilman energia Eair 

Polttoaineen energia Efuel 

Vuotoilman energia Eleakage 

Hajotushöyry Esteam 

  

  
OUT 

 
Kalsiumkarbonaatin hajoaminen Ecalc 

Veden höyrystyminen Evap 

Poltetun kalkin energia ERL 

Lämpöhäviöt Eloss 

Savukaasujen energia EFG = ECO2  + EH2O + ECP 

Uuniin tuotavan energian määrä riippuu uunissa kuluvasta ja uunista poistuvasta 

energiasta. Energiaa kuluu meesassa olevan veden höyrystymiseen (Evap) ja kal-
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siumkarbonaatin hajoamisreaktioon (Ecalc), savukaasujen ja poltetun kalkin lämpe-

nemiseen (EFG ja ERL) sekä uunin vaipan lämpöhäviöihin (Eloss). Tämän lisäksi uu-

niin tulee pieni määrä energiaa meesan (ELM), palamisilman (Eair), vuotoilman 

(Eleakage) ja hajotushöyryn (Esteam) mukana. Palamisilman ja vuotoilman energia jä-

tetään laskennassa huomioimatta, sillä niiden ei oleteta sisältävän energiaa refe-

renssilämpötilassa (25 °C). Myös hajotushöyryn energia jätetään huomioimatta, 

sillä sen merkitsevyys uunin kokonaislämmönkulutuksen kannalta on hyvin pieni. 

Energiataseen perusteella uunin lämmönkulutus voidaan laskea kaavan 33 mukai-

sesti (mukaillen Lundqvist 2009, 38). 

 𝐻𝑅 =  𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐹𝐺 (33) 

Uunin vaipan lämpöhäviöt huomioidaan osuutena kokonaislämmönkulutuksesta 

(μ). Tällöin kokonaislämmönkulutus voidaan laskea kaavan 34 mukaisesti. Tyypil-

lisesti lämpöhäviöiden osuus kokonaislämmönkulutuksesta on 10-13 % (Adams, 

1999). Se sisältää uunin vaipan ja savukaasukanavien lämpöhäviöt. 

 𝐻𝑅 =  𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐻𝑅 ∙ 𝜇 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐹𝐺 (34) 

Savukaasujen mukana poistuva energia (EFG) riippuu uuniin syötettävän polttoai-

neen määrästä, joten uunin lämmönkulutusta ei voida laskea suoraan kaavasta 33 

tietämättä uuniin syötettävän polttoaineen määrää. Savukaasujen energia sisältää 

kolme osatekijää, jotka ovat: 

- (ECO2) Kalsiumkarbonaatin hajoamisreaktiossa syntyvän hiilidioksidin 

energia 

- (EH2O) Meesasta peräisin olevan vesihöyryn energia 

- (ECP) Polttoaineen palamistuotteiden energia 

Polttoaineen palamistuotteiden energia (ECP) riippuu uuniin syötettävän polttoai-

neen massasta. Jotta uunin lämmönkulutus voidaan laskea teoreettisesti energia-

taseen perusteella, palamistuotteiden energia on laskettava polttoainekilogram-

maa kohti. Tällöin uunin lämmönkulutus voidaan laskea kaavan 35 mukaisesti.  
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𝐻𝑅 =

(𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝)

1 −

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙
− 𝜇

 

(35) 

𝐻𝑅  Lämmönkulutus (kJ/kgCaO) 

𝐸𝑐𝑝 Palamistuotteiden energia (kJ) 

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 Polttoaineen massa (kgfuel) 

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙 Polttoaineen lämpöarvo (kJ/kgfuel) 

𝜇 Uunin vaipan lämpöhäviöt (%) 

Palamistuotteiden energia lasketaan polttoainekilogrammaa kohti (
𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙
) polttoai-

neen alkuainekoostumuksen perusteella (Liite 4). Uunin lämmönkulutus ilman pa-

lamistuotteiden energiaa (𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝)  korjataan kokonaislämmönkulutukseksi (𝐻𝑅) 

kertoimella, joka ottaa huomioon palamistuotteiden energian osuuden kokonais-

lämmönkulutuksesta. Kaava 34 on perusteltu liitteessä 1. Liitteessä 5 on esimerkki 

uunin energiataseen laskemisesta. 

Kustannusmallissa lämmönkulutus on laskettu pelkästään öljyä polttavalle uunille. 

Lämmönkulutus voidaan laskea myös maakaasulle, mäntyöljylle, ligniinille, meta-

nolille, puujauholle tai kuorikkeelle niiden alkuainekoostumuksen (Liite 4), rikkipi-

toisuuden, kosteuden ja lämpöarvojen perusteella. Lämmönkulutus on mahdollista 

laskea myös polttoaineseokselle, mutta sitä varten yhtälöön pitää tuoda termi toista 

polttoainelaatua varten. Toinen polttoaine voi olla esimerkiksi kaasutuskaasu, jota 

on saatavilla vain tietty määrä, jolloin loput uunin lämmönkulutuksesta katetaan 

tukipolttoaineella kuten polttoöljyllä. Kirjallisuudessa tällaisen laskentamallin on ra-

kentanut esimerkiksi Lundqvist (2009). 

Kaavalla 34 laskettu lämmönkulutus on teoreettinen ja pitää paikkansa vain silloin, 

kun uunia operoidaan määriteltyjen muuttujien mukaisesti. Käytännön operoin-

nissa lämmönkulutus on todennäköisesti suurempi varsinkin pitkällä aikavälillä. 

Lämmönkulutus on kuitenkin mahdollista taata asettamalla tärkeimmille muuttujille 

maksimiarvot normaaliolosuhteissa. Voidaan esimerkiksi olettaa, että uunin vaipan 

lämpöhäviö pysyy normaaleissa olosuhteissa 12 % alapuolella. Tällä tavalla polt-

toaineen kulutusta voidaan arvioida myös pitkällä aikavälillä. 

Merkittävimmät uunin lämmönkulutukseen vaikuttavat tekijät ovat polttoaine, vai-

pan lämpötekniset ominaisuudet sekä ketjusysteemin toimivuus silloin kun käy-
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tössä ei ole ulkoista meesan kuivainta. (Adams 1999, 4). Tämän lisäksi savukaa-

supuhallin vaikuttaa merkittävästi poltetun kalkin tuotantokapasiteettiin ja polttoai-

neen palamisasteeseen, sillä se imee palamistuotteet, höyryn ja hiilidioksidin ulos 

uunin kylmästä päästä ja hallitsee siten uunin palamisilman määrää (Adams 1999, 

5). 

4.7.2 Vedenkulutus 

Meesauuni kuluttaa vettä savukaasujen lämpötilan hallintaan, tukirenkaiden laake-

rien jäähdyttämiseen ja savukaasujen pesuun silloin kun käytössä on savukaasu-

jen pesuri. Näiden toimintojen vedenkulutukset on laskettu kustannusmallissa, 

mutta tiedot ovat luottamuksellisia. 

Savukaasujen lämpötilaa hallitaan kahdella vesisuihkuttimella, jotka suihkuttavat 

sumutettua vettä uunista tulevaan kuumaan savukaasuun ennen meesan 

kuivainta (Andritz 2017c, 8). Lämpötilan jatkuvaan hallintaan käytettävien suihkut-

timien lisäksi savukaasuja voidaan tarvittaessa jäähdyttää hätäsuihkulla, jonka teh-

tävä on estää ESP:n (electrostatic precipitator) ja ID fanin ylikuumentuminen siinä 

tapauksessa, kun uunin lämpötila nousee äkillisesti (Andritz 2017c, 8). 

Savukaasujen pesuria käytetään pääsiassa rikkidioksidin poistamiseen savukaa-

suista. Pesurin vesisuihkuttimien vedenkulutus mitoitetaan savukaasuvirtauksen 

perusteella. Vesisuihkujen lisäksi pesurille tuodaan korvausvettä, jonka tehtävä on 

pitää pesurilta lähtevän veden kuiva-ainepitoisuus riittävän alhaalla. (Andritz 

2017c). 

4.7.3 Sähkönkulutus 

Meesauunissa on lukuisia sähköä kuluttavia moottoreita. Niistä suurimmat ovat 

uunia pyörittävä päämoottori, meesan syöttöruuvit, savukaasupuhallin, poltetun 

kalkin murskain, poltetun kalkin kuljetin, poltetun kalkin nostin, primääri-ilma puhal-

lin, syöttöpään puhallustiiviste ja pesurin suihkupumppu silloin kun käytössä on 

savukaasujen pesuri. Kaikkien moottorien käyttöasteeksi on arvioitu 100 %. (Par-

viainen 2017). 
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4.7.4 Paineilman kulutus 

Meesauuni kuluttaa paineilmaa savukaasujen lämpötilaa kontrolloiviin sumuttaviin 

vesisuihkuihin, hätäsuihkuun, joka kytkeytyy päälle lämpötilan noustessa hetkelli-

sesti liian korkeaksi, sekä uunin polttimen käynnistyksessä. Polttimen käynnistyk-

sessä paineilma jäähdyttää sytyttimen ja estää sitä tukkeutumasta (Andritz 2017c, 

21). Kustannusmallissa paineilmankulutus on laskettu sumuttaville vesisuihkuille 

sekä hätäsuihkulle. Sytyttimen paineilmankulutusta ei mallissa ole huomioitu polt-

timen toimintavaiheista ja mitoituksesta puuttuvien tietojen vuoksi.  

4.8 Huoltokustannukset 

Valkolipeälaitoksen laitteiden huoltaminen elinkaaren aikana on huomioitu mal-

lissa laitteille rakennetun huoltosuunnitelman avulla. Huoltosuunnitelman rakenta-

miseksi on tehty seuraavat toimenpiteet: 

1. Laitteille on listattu huoltotoimenpiteet 

2. Huoltotoimenpiteet on luokiteltu niiden tyypin mukaan seisokki- tai ennak-

kohuolloiksi  

3. Huoltotoimenpiteille on määritelty miestyötunnit, jotka niiden suorittaminen 

vaatii 

4. Huoltotoimenpiteille on määritelty aika, jonka välein huolto suoritetaan 

5. Huoltotoimenpiteet on näiden määrittelyjen perusteella koottu elinkaaren 

huoltosuunnitelmaksi 

Huoltosuunnitelman rakentamisessa on käytetty kahta apumuuttujaa: huoltotyyp-

piä ja huoltoväliä. Huoltotyyppi kertoo, onko huoltotoimenpiteessä kyse ennakko- 

vai seisokkihuollosta. Huoltovälin avulla huoltotoimenpiteet kohdistetaan niille vuo-

sille, joina ne suunnitellusti tapahtuvat. Siinä tapauksessa, kun huoltotoimenpide 

tapahtuu useammin kuin kerran vuodessa, esimerkiksi kerran 3 kuukaudessa, 

huoltovälin arvo asetetaan sitä kuvaavaksi murtoluvuksi, tässä tapauksessa 3/12. 

  



55 
 

Taulukko 17. Elinkaaren huoltosuunnitelman rakenne 

Vuosi Laite Tyyppi Huoltotoimenpide Huolto-

tyyppi 

Huoltoväli Tunnit Tiimitunnit Lasketut 

tunnit 

1 XXXXX XXXXX 
Puhdistuksen tar-

kastus 
Seisokki 2 2 2  

2 XXXXX XXXXX 
Puhdistuksen tar-

kastus 
Seisokki 2 2 2 2 

3 XXXXX XXXXX 
Puhdistuksen tar-

kastus 
Seisokki 2 2 2  

4 XXXXX XXXXX 
Puhdistuksen tar-

kastus 
Seisokki 2 2 2 2 

Huoltosuunnitelman rakentamisesta teki hankalaa se, että valkolipeälaitoksen lait-

teilla on monia sellaisia huoltotoimenpiteitä, joissa laitetyyppi vaikuttaa huollon 

kestoon. Tällainen huoltotoimenpide on esimerkiksi viherlipeäsuotimen suodatin-

kankaiden vaihto. Laitetyypin vaikutus on otettu mallissa huomioon kertomalla ai-

kaisempaan projektiin määritelty huoltoaika laitekohtaisella kertoimella, joka kuvaa 

huoltotoimenpiteeseen kuluvaa aikaa, esimerkiksi viherlipeäsuotimen kankaiden 

vaihdon tapauksessa suodatinelementtien lukumäärä. 

Lasketut tunnit ovat huoltotoimenpiteen suorittamiseen kuluvat henkilötyötunnit, 

jotka on kohdistettu huoltovälin mukaisesti oikeille vuosille, ja joiden perusteella 

elinkaaren huoltokustannukset lasketaan. Henkilötyötuntien lisäksi huoltosuunni-

telmasta on mahdollista selvittää huoltotoimenpiteisiin kuluvat tiimityötunnit, joita 

voidaan käyttää seisokkihuoltojen todellisen keston arviointiin. Tästä voi olla hyö-

tyä etenkin vuosihuoltojen aikataulua suunniteltaessa, jolloin on tärkeää tietää 

suunniteltujen seisokkihuoltojen kesto. 
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Kuva 13. Laitteiden seisokkihuoltojen tiimityötunnit 10 vuodelle 

4.9 Investointikustannukset 

Valkolipeälaitoksen investointikustannukset riippuvat merkittävästi siitä, millaista 

projektia ollaan toteuttamassa. Asiakkaan näkökulmasta investointikustannukset 

muodostuvat pääasiassa suunnittelutyöstä, valmistuksesta, rahdista, asennuk-

sesta, käynnistystöistä ja laitetoimittajan katteesta. Nämä kustannukset yhteen las-

kettuina edustavat hyvin lopullista hintaa, minkä asiakas laitteista maksaa. Tätä 

hintaa on hankala arvioida ilman, että projektille asetetaan laitteiston lisäksi myös 

muita kehyksiä kuten sijaintia tai pohjapiirrosta, koska rahtaamisen, asentamisen 

ja käynnistystöiden kustannuksia on vaikea arvioida ilman näitä tietoja. Jos inves-

tointikustannuksista halutaan saada hyvä kokonaisarvio valkolipeälaitoksen lait-

teistolle, on käytettävä kustannusarvioinnin menetelmiä projektiriippuvaisten teki-

jöiden arvioimiseen. Tässä mallissa investointikustannusten laskenta perustuu: 

- Laitteiden valmistuksen kustannuskäyriin 

- Suunnittelutyötunteihin 

- Langin menetelmään asennus ja käynnistystöiden kustannusten arvioi-

miseksi 

- Rahdin, rahoituksen, takuun, varausten ja katteen osuuksiin kokonaiskus-

tannuksista 

Kustannuskäyrä on käytännöllinen tapa arvioida prosessilaitteiden valmistuskus-

tannuksia. Esimerkiksi Lyons ja White (2002) ovat määrittäneet kustannuskäyriä 
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useille prosessilaitteille mukaan lukien erilaiset säiliöt, lämmönvaihtimet, jäähdy-

tystorni, uuni, haihduttimet, murskaimet, kuivurit, lingot, suodattimet ja sekoittimet. 

Lyons ja White (2002) ovat käyttäneet kustannuskäyrien määrittämiseen sellaisia 

laiteominaisuuksia, jotka vaikuttavat laitteen kapasiteettiin. Tämä voi olla esimer-

kiksi laitteen tietyn osan pinta-ala, koko laitteen tilavuus, koko laitteen paino, lait-

teen moottorin teho tai laitteen todellinen kapasiteetti. 

Samoja ominaisuuksia on käytetty tässä mallissa laitteiden kustannuskäyrien mää-

rittämiseen, mutta jokaisen laitteen kohdalla on pyritty yhdistämään monta ominai-

suutta, jotta kustannusarviosta tulee mahdollisimman realistinen. Esimerkiksi uu-

nin sektorijäähdyttimen kustannuskäyrä on määritetty jäähdyttimen sisähalkaisi-

jan, ulkohalkaisijan, kirkasteräspainon, mustateräspainon, sektorien pituuden ja 

sektorien lukumäärän funktiona. Kun muuttujina käytetään myös laitteen fyysisestä 

koosta suoraan riippumattomia ominaisuuksia, esimerkiksi sektorien lukumäärän, 

kustannuskäyrä arvioi todellisen kustannuksen paremmin.  
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Kuva 14. Uunin kustannuskäyrät 
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Kuva 15. Kaustisoinnin laitteiden kustannuskäyrät 

Kustannuskäyrien lisäksi laitteille on määritelty suunnittelutyötunnit. Asennus- ja 

käynnistystöiden kustannusten arviointiin on käytetty Langin kertoimen menetel-

mää. Rahdin, rahoituksen, takuun, varausten ja katteen hinnat on huomioitu pro-

senttiosuuksina kokonaiskustannuksista. Valkolipeälaitteiston kokonaiskustannus 

lasketaan kaavan 36 mukaisesti, joka on kustannusmallissa sievennetty kaavan 

37 muotoon.  
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 𝑇𝐶 = 𝐿 ∙ (𝐶𝑂𝑀 + 𝐸 + 𝑓𝑇𝐶) + 𝑓𝑖𝑇𝐶 + 𝑤𝑇𝐶 + 𝑐𝑇𝐶 + 𝑚𝑇𝐶 (36) 

𝑇𝐶  Laitteiston kokonaiskustannus asennettuna (€) 

𝐿 Langin kerroin 

𝐶𝑂𝑀 Laitteiston valmistuskustannukset (cost of manufacturing) (€) 

𝐸 Laitteiston suunnittelun kustannukset (€) 

𝑓 Rahdin osuus kokonaiskustannuksesta (%) 

𝑓𝑖 Raihoituksen osuus kokonaiskustannuksesta (%) 

𝑤 Takuun osuus kokonaiskustannuksista (%) 

𝑐 Varauksien osuus kokonaiskustannuksista (%) 

𝑚 Katteen osuus kokonaiskustannuksista (%) 

 
𝑇𝐶 =

𝐿 ∙ (𝐶𝑂𝑀 + 𝐸)

1 − 𝐿 ∙ 𝑓 − 𝑓𝑖 − 𝑤 − 𝑐 − 𝑚
 

(37) 

Langin kertoimen menetelmän idea on laskea karkean tason kustannusarvioita te-

ollisuuslaitteiston kokonaiskustannuksille käyttämällä historiallisia keskimääräisiä 

kustannuskertoimia (Dhillon 2010, 56). Lang on itse määritellyt yleisiksi kustannus-

kertoimiksi 3,10 kiinteäaineprosesseille, 3,63 kiinteä-neste-prosesseille ja 4,74 

nesteprosesseille (Dhillon 2010, 56). Valkolipeälaitoksen laitteistolle käytetään 

tässä kerrointa 1,6, koska se vastaa laitetoimittajan hinnoittelun historiatietoja. 

Langin kertoimen menetelmästä on olemassa versio, joka tarkentaa kustannusar-

viota käyttämällä eri kustannuskertoimia erityyppisille laitteille (Dhillon 2010, 57). 

Tätä menetelmää kutsutaan Handin menetelmäksi. Idea on, että asennuskustan-

nusten suurus vaihtelee merkittävästi laitetyypistä riippuen. Hand on itse määritel-

lyt yleisiä kustannuskertoimia erityyppisille laitteille seuraavasti: 2,0 polttoaineilla 

toimiville lämmittimille, 2,5 kompressoreille, 3,5 lämmönvaihtimille, 4,0 pumpuille, 

4,0 paineastioille, 4,0 välineille ja 2,5 muille laitteille (Dhillon 2010, 57). Handin 

menetelmää ei kuitenkaan ole käytetty tässä kustannusmallissa.  
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5 TULOKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa kustannusmalli, joka laskee elinkaarikustan-

nukset valkolipeälaitokselle. Esimerkkinä mitoitettiin valkolipeälaitos (kappale 4.4) 

900 000 tonnia sellua vuodessa tuottavaan tehtaaseen. Tällaiselle tehtaalle valko-

lipeälaitoksen vuotuinen käyttökustannus on hieman alle 20 miljoonaa euroa ja in-

vestointikustannus noin 26 miljoonaa euroa. Tutkimuksen tulokset ovat toistetta-

vissa muille valkolipeälaitosprojekteille kustannusmallin parametreja muuttamalla. 

Myös tutkimuksen massataselaskenta ja uunin lämmönkulutuksen laskenta ovat 

toistettavissa työssä esitettyjen laskentaperiaatteiden perusteella. 

 

Kuva 16. Elinkaarikustannukset 

5.1 Mallin rakenne 

Kustannusmallia voi käyttää yksinkertaistetusti syöttämällä valkolipeälaitoksen 

prosessin ainevirrat itse tai määrittelemällä tehtaan ja valkolipeälaitoksen suunnit-

teluarvot siten, että kustannusmalli laskee ainevirrat massataseen perusteella. Ai-

nevirrat vaikuttavat laitteiden mitoitukseen ja resurssikulutuksiin eli polttoaineen, 
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sähkön, ostokalkin, paineilman, polymeerin, hapon ja veden kulutukseen sekä kaa-

topaikkasijoitettavan sakan tuotantoon. Prosessin ainevirtojen lisäksi valkolipeälai-

toksen elinkaarikustannuksiin vaikuttavat uunin lämmönkulutus, kunnossapidon 

kustannukset ja investointikustannukset. Kustannusmallin rakenne on esitetty yk-

sityiskohtaisesti kuvassa 17. 

Tarkempaa elinkaarikustannuslaskelmaa varten on mahdollista muokata kustan-

nusajureiden hintaa vaiheessa 1, tehtaan suunnitteluarvoja vaiheessa 2, valkoli-

peälaitoksen suunnitteluarvoja vaiheessa 3, uunin lämmönkulutuksen suunnittelu-

arvoja vaiheessa 4 sekä huoltosuunnitelmaa vaiheessa 8. Tyypillisiä muutettavia 

arvoja ovat esimerkiksi tehtaan teoreettinen maksimikapasiteetti, vuosiseisakin 

väli, savukaasujen poistumislämpötila, poltetun kalkin loppulämpötila, uunin vai-

pan lämpöhäviöt, ilmaylimäärä sekä huoltotoimenpiteiden kesto ja huoltoväli. Li-

säksi kustannusmallissa on mahdollista muuttaa lukuisia laitekohtaisia toiminta-

arvoja, jotka vaikuttavat laitteiden resurssikulutuksiin. 
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Kuva 17. Mallin rakenne ja muokattavuus 

5.2 Elinkaarikustannusten rakenne ja suuruus 

Tulosten perusteella meesanpolton energiakustannukset ovat selvästi suurin val-

kolipeälaitoksen kustannustekijä. Esimerkin mukaan mitoitetussa laitoksessa mee-

sanpolton polttoaineenkulutuksen yksikköhinta oli 16,70 €/Adt ja kaikkien resurssi-

kustannusten yksikköhinnaksi muodostui 23,14 €/Adt, kun sellun tuotantokapasi-

teettina käytetään tehtaan teoreettista maksimia. 
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Meesauunin kustannukset muodostivat yli 80 % valkolipeälaitoksen elinkaarikus-

tannuksista. Tämä johtuu polttoainekustannusten merkitsevyydestä, mutta myös 

siitä, että meesauunin investointikustannus ja sähkönkulutus on muita päälaitteita 

suurempi. Kuvissa 18-20 on esitetty laitteiden ja kustannusluokkien osuudet elin-

kaarikustannuksista sekä laitteiden investointikustannukset. 

 

Kuva 18. Laitteiden osuudet elinkaarikustannuksista (10 vuotta) 

 

Kuva 19. Kustannusluokkien osuudet elinkaarikustannuksista (10 vuotta) 

Investointikustannusten osuus koko valkolipeälaitoksen 10 vuoden elinkaarikus-

tannuksista on noin 12 prosenttia. Investointikustannusten suhteellisen pieni osuus 

kokonaiskustannuksista herättää mielenkiinnon prosessiparannuksiin tähtäävistä 

investointihankkeista. Esimerkiksi polttoainekustannuksissa on teoriassa paljon 

säästövaraa investointikustannuksiin verrattuna. 

Investointihankkeilta vaaditaan kuitenkin järkevää takaisinmaksuaikaa, vaikka 

saavutettaisiin pitkän aikavälin kustannussäästöjä. Diesenin (1998) mukaan sellu-

tehtaan investointihankkeen takaisinmaksuajan tulisi olla korkeintaan 3-4 vuotta. 

Syyksi tiukalle takaisinmaksuajan vaatimukselle Diesen antaa sen, että proses-

siparannukset aiheuttavat yleensä pullonkauloja muualla tehtaassa, mikä pienen-

tää kustannussäästöistä pitkällä aikavälillä saatavaa hyötyä. Vaatimus 3-4 vuoden 
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takaisinmaksuajasta tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi uunin lämmön-

kulutuksen pienentäminen 5 prosentilla saisi maksaa enintään noin 2,5 miljoonaa, 

jos pääoman tuottovaatimukseksi oletetaan 8%. 

Taulukko 18. Esimerkki kannattavuuslaskelmasta uunin lämmönkulutuksen pienentämi-

selle 

Vuosi Säästö 5 % 

polttoainekus-

tannuksissa 

Nykyarvo Kumulatiivinen 

1 751 717,02 € 696 034,28 € 696 034,28 € 

2 751 717,02 € 644 476,18 € 1 340 510,46 € 

3 751 717,02 € 596 737,21 € 1 937 247,67 € 

4 751 717,02 € 552 534,45 € 2 489 782,12 € 

5 751 717,02 € 511 605,97 € 3 001 388,09 € 

6 751 717,02 € 473 709,23 € 3 475 097,32 € 

7 751 717,02 € 438 619,66 € 3 913 716,99 € 

8 751 717,02 € 406 129,32 € 4 319 846,30 € 

9 751 717,02 € 376 045,66 € 4 695 891,96 € 

10 751 717,02 € 348 190,43 € 5 044 082,39 € 

Investointikustannusten merkittävyys vahvistuu, kun tarkastellaan valkolipeälaitok-

sen kustannuksia ilman meesauunia. Tällöin investointikustannusten osuus 10 
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vuoden elinkaarikustannuksista kasvaa 25 prosenttiin ja prosessiparannuksilla 

saavutettavien kustannussäästöjen potentiaali pienenee merkittävästi.  

 

Kuva 20. Elinkaarikustannukset ilman meesauunia 

Kustannustekijöiden osuuksia kokonaiskustannuksista voidaan tarkastella vielä 

laitekohtaisesti. Laitekohtaisen tarkastelun tarkoituksena on tunnistaa laitteet, joi-

den elinkaarikustannuksissa investointikustannukset ovat hallitseva tekijä. Inves-

tointikustannukset muodostavat lähes 40 % viherlipeäsuotimen ja valkolipeäsuoti-

men elinkaarikustannuksista 10 vuoden ajalta. Muita laitteiden elinkaarikustannuk-

sia hallitsevia kustannustekijöitä ovat sakan kaatopaikkasijoittaminen ja ostokalkki. 
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Kuva 21. Kustannustekijöiden osuudet laitteiden kustannuksista (10 vuotta) 
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6 HERKKYYSANALAYYSI 

Kustannusmallin muuttujille tehtiin osittaisherkkyysanalyysi käyttäjän syöttämien 

arvojen suhteen niin, että jokaista syöttöarvoa muutettiin yksitellen ja havainnoitiin 

niiden aiheuttama muutos valkolipeälaitoksen vuosikustannuksissa. Käytännössä 

tämä toteutettiin excelin data-taulukoita hyödyntäen, jolloin kustannusmallin muut-

tujien soluihin voitiin simuloida kerralla useita eri arvoja. Herkkyysanalyysin tulok-

set esitetään tornadokaaviona. 

 

Kuva 22. Vuosikustannusten herkkyys, kun muuttujat vaihtelevat +- 10 % 

Analyysin tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät valkolipeälaitoksen elinkaari-

kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Teoriassa elinkaarikustannusten vähentäminen 

on mahdollista, jos näihin tekijöihin pystytään vaikuttamaan positiivisesti siten, että 

ei vaikuteta negatiivisesti johonkin toiseen merkittävään tekijään. Käytännössä 

tämä on kuitenkin hankala asia, sillä monimutkaisen prosessin vuoksi tekijöiden 

välillä on riippuvuussuhteita, joiden vuoksi yhden tekijän muutos aiheuttaa muu-

toksia myös muissa tekijöissä. Tätä herkkyysanalyysin heikkoutta on pyritty lieven-

tämään poistamalla haasteelliset muuttujat ja antamalla muille muuttujille proses-

sin kannalta realistinen vaihteluväli. Parannetun herkkyysanalyysin tulokset on esi-

tetty tämän kappaleen viimeisessä luvussa. 
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6.1 Muuttujien vaikutus elinkaarikustannuksiin 

6.1.1 Poltetun kalkin aktiivisuus 

Analyysin mukaan valkolipeälaitoksen vuosikustannukset kasvavat noin 8 prosen-

tilla kun poltetun kalkin aktiivisuus laskee 10 prosenttia eli tässä 80 prosentista 72 

prosenttiin. Vuosikustannusten kasvu johtuu seuraavista tekijöistä: 

1. Poltetun kalkin tuotantomäärä kasvaa, koska poltetussa kalkissa on enem-

män epäpuhtauksia. 

2. Kalkin määrä kasvaa, koska kalkin aktiivisuus laskee, kun oletetaan, että os-

tokalkin osuus pysyy samana poltetun kalkin määrään nähden. Tällöin myös 

ostokalkkia kuluu enemmän. 

3. Meesan määrän kasvaa, koska viherlipeään lisättävän kalkin aktiivisuus huo-

nonee. Kaustistumisreaktiossa meesaan jää kalsiumkarbonaatin lisäksi inert-

tiä ainesta, mikä kasvattaa meesan kokonaismäärää. 

6.1.2 Vuosiseisakin väli 

Vuosiseisakin väli tarkoittaa sitä, että normaalisti 12 kuukauden välein suoritettava 

vuosihuolto, suoritetaankin esimerkiksi 18 kuukauden välein, mikä nostaa tehtaan 

käyttöastetta. Vuosiseisakin välin suuri merkitys elinkaarikustannuksiin, johtuu teh-

taan pienemmän käyttöasteen aiheuttamista tuotannonmenetyksistä. Vaikka polt-

toainetta, sähköä, vettä ja muita resursseja ei kulu silloin kun laitos seisoo, tuotan-

nonmenetyksien laskennallinen kustannus ylittää säästöt käyttökustannuksissa.  

Tuotannonmenetys on arvioitu kustannusmallissa sellun katteen menettämisenä 

tehtaan käyttöasteen muuttuessa vuosiseisakin välin 12 kuukauden referenssiti-

lanteeseen nähden.  

6.1.3 Uunin vaipan lämpöhäviöt 

Uunin vaipan lämpöhäviöt johtuvat uunin lämpöteknisistä ominaisuuksista, kuten 

uunin geometriasta, vaipan muurauksista ja myös ympäristön lämpötilasta (Lund-

qvist 2009, 44). Lämpöhäviö määritetään prosenttiosuutena kokonaislämmönkulu-

tuksesta. Uunin vaipan lämpöhäviöiden muutos +-10 % vaikuttaa valkolipeälaitok-

sen elinkaarikustannuksiin noin 1 prosentin verran. 
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6.1.4 Sakan kuiva-ainepitoisuus 

Sakan kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa kaatopaikkasijoitettavan sakan määrään, joka 

on sakkalingon merkittävin kustannustekijä. Sakan kuiva-ainepitoisuus on tyypilli-

sesti sakkasuotimella suurempi kuin sakkalingolla. 

6.1.5 Ostokalkin osuus 

Ostokalkin ostaminen aiheuttaa kustannuksia, mutta sen lisääminen parantaa kal-

kin aktiivisuutta, mikä vähentää epäpuhtauksien määrää prosessissa. Herkkyys-

analyysi aliarvioi ostokalkin osuuden vaikutuksen valkolipeälaitoksen vuosikustan-

nuksiin, koska todellisuudessa +-10 % ei ole realistinen vaihteluväli ostokalkin 

osuudelle. Realistisesti se voisi vaihdella 4 ja 6 prosentin välillä tai tietyissä tapauk-

sissa nousta jopa 10 prosenttiin. Tällöin ostokalkin hinnan merkitys muihin käyttö-

kustannuksiin nähden alkaisi erottua selvemmin kokonaiskustannuksista. 

6.2 Muuttujien realistinen vaihtelu 

Herkkyysanalyysin parantamiseksi muuttujille annettiin realistiset vaihteluvälit eri-

laisiin valkolipeälaitosprojekteihin perustuen. Näillä muutoksilla poltetun kalkin ak-

tiivisuuden merkitys valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksiin pieneni ja vuosi-

seisakin välin merkitys kasvoi. Polttoaineen hinnan merkitys pysyi korkeana pa-

rannetun herkkyysanalyysin perusteella. 

 

Kuva 23. Vuosikustannukset kun muuttujat vaihtelevat realistisella välillä 
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6.3 Epävarmuustekijöiden huomioiminen 

Polttoaineen hinta on merkittävin valkolipeälaitoksen elinkaarikustannusten epä-

varmuustekijä. Herkkyysanalyysi osoitti, että 10 prosentin kasvu polttoaineen hin-

nassa nostaa valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksia merkittävästi. Jos elinkaa-

rikustannuksia on tarkoitus selvittää valkolipeälaitoksen investointia varten, poltto-

aineen hintaan liittyvä epävarmuus kannattaa ottaa huomioon. 

Epävarmuutta on tässä mallinnettu monte carlo simulaation avulla. Epävarmuuden 

perustaksi on valittu positiiviseen suuntaan vinoutuva normaalijakauma polttoai-

neen hinnan vuotuiselle kasvuprosentille, jonka keskiarvona on käytetty 0 % ja 

keskihajontana 2,07 %. Nämä arvot perustuvat Hanovin, Don ja Shaibanin (2016, 

20) tilastolliseen tutkimukseen raakaöljyn hinnasta vuosien 2008 ja 2015 välillä. 

Normaalijakauman vinouskertoimeksi on valittu 1, sillä se siirtää jakauman moodia 

eli useimmin esiintyvää arvoa oikealle. Ennusteessa oletetaan, että polttoaineen 

hinnan kasvuprosentti tulee tulevaisuudessa olemaan todennäköisemmin positiivi-

nen kuin negatiiviinen. Tulokseksi saadun todennäköisyysjakauman moodi keskit-

tyy 1-2 % välille. 

 

 

Kuva 24. Todennäköisyysjakauma polttoaineen hinnan vuotuiselle kasvuprosentille 

Todennäköisyysjakauman avulla valkolipeälaitoksen polttoainekustannusten ke-

hittymistä on simuloitu 20 vuodelle. Simulaatio on suoritettu 1000 kertaa, jonka 

jälkeen tuloksille on laskettu 5, 25, 75 ja 95 prosentin luottamusvälit.  
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Kuva 25. Esimerkkisimulaatio valkolipeälaitoksen polttoainekustannusten kehitykselle 20 

vuodelle 

 

Kuva 26. Simuloitujen vuosikustannusten todennäköisyysjakauma 10 vuodelle 100%, 90% 

ja 50% luottamusväleillä 

Vuosikustannusten todennäköisyysjakauman perusteella on laskettu skenaario 

valkolipeälaitoksen elinkaarikustannuksille, jossa kustannukset on esitetty kumu-

latiivisena kassavirtana nykyarvossa 8 % pääomakustannuksella. Sadan prosentin 
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luottamusvälillä 10 vuoden elinkaarikustannukset sijoittuvat noin 180 ja 150 miljoo-

nan välille. 90% prosentin luottamusvälillä kustannukset ovat noin 170 ja 160 mil-

joonan euron välillä. 

 

Kuva 27. Kumulatiiviset ja nykyarvotetut elinkaarikustannukset 10 vuodelle 100%, 90% ja 

50% luottamusväleillä 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Valkolipeälaitoksen elinkaarikustannusmallin tulokset vahvistivat ennakkokäsityk-

set meesauunin kustannusten merkitsevyydestä valkolipeälaitoksessa. Meesauu-

nin kustannukset olivat yli 80% päälaitteiston kustannuksista, mutta polttoaineen 

osuus kokonaiskustannuksista, 67%, osoittautui odotettua pienemmäksi. Tulokset 

nostivat esille myös tärkeitä kustannustekijöitä yksittäisissä laitteissa, kuten mee-

sasuotimen vedenkulutuksen, sakkalingolla erotettavan sakan kaatopaikkasijoitta-

misen ja meesauuniin kuuluvien laitteiden sähkönkulutuksen, joiden vuosikustan-

nukset olivat satoja tuhansia eroa. Myös viherlipeäsuotimen huoltokustannukset ja 

sakkalingon polymeerikustannus nousivat merkittäviksi kustannustekijöiksi yksit-

täisiä laitteita tarkasteltaessa, mutta niiden vuosikustannukset eivät olleet yhtä 

suuria.  

Tutkimus valaisi myös joitakin prosessiin tehokkuuden parantamiseen liittyviä lai-

tesuunnittelun periaatteita, esimerkiksi sitä, miksi viherlipeäsuodinta käytetään vi-

herlipeän puhdistamiseen selkeyttimen sijasta. Selitys perustuu elinkaarikustan-

nussäästöihin, jotka saavutetaan tehokkaammalla prosessilla. Tehokkaammin 

puhdistettuna viherlipeän määrä prosessissa pienenee, mikä pienentää myös 

meesan määrä ja pitää kalkkikierron puhtaampana. Puhtaamman kalkkikierron an-

siosta poltetun kalkin aktiivisuus kasvaa ja ostokalkin lisäämisen tarve vähenee. 

Nämä vaikutukset vähentävät viherlipeäjäähdyttimen vedenkulutusta, meesasuoti-

men vedenkulutusta, ostokalkin määrää ja meesauunin polttoaineen kulutusta, 

jotka ovat merkittäviä elinkaarikustannustekijöitä. 

Työn jatkotutkimuskohteena olisi mielenkiintoista seurata elinkaarikustannusten 

toteutumista käytännössä, jotta tunnistetaan antaako kustannusmalli hyvän kuvan 

toteutuneista kustannuksista. Samalla olisi myös mahdollista arvioida ja tunnistaa 

kustannusmallin kehityskohteita ja saada tietoa elinkaarikustannusten muodostu-

misesta käytännössä, mikä vaatisi yhteistyötä asiakkaan kanssa ja vahvasti empii-

risen tutkimusmenetelmän. 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi tapauskohtainen elinkaarikustan-

nusanalyysi esimerkiksi kahden vaihtoehtoisen laitteen kannattavuudesta. Tällöin 

tavoitteena olisi erityisesti arvioida laitteiden takaisinmaksuaikaa. Kuvassa 29 kah-

den laitteen kannattavuutta on vertailtu tämän tutkimuksen tiedoilla. Vertailu pe-

rustuu samalle sakan määrälle mitoitettujen sakkalingon ja sakkasuotimen elinkaa-
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rikustannuksiin. Vertailu on puutteellinen, sillä se ei ota huomioon niitä kustannuk-

sia ja säästöjä, joita sakkalinko ja sakkasuodin aiheuttavat muissa valkolipeälai-

toksen laitteissa, kun sakkalinko ja sakkasuodin aiheuttavat muutoksia prosessin 

ainevirroissa. 

 

Kuva 28. Sakkalingon ja sakkasuotimen elinkaarikustannusten vertailu  
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Liite I.  Symboliluettelo 

 

𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 Kalsiumkarbonaatin hajoamisreaktion energia (kJ/kgCaO) 

𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3
 Kalsiumkarbonaatin moolimassa (g/mol) 

𝑀𝐶𝑎𝑂 Kalsiumoksidin moolimassa (g/mol) 

𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐 Kalsiumkarbonaatin hajoamisreaktion entalpia (kJ/kgCaCO3) 

𝐸𝑣𝑎𝑝 Meesan veden höyrystymisen energia (kJ/kgCaO) 

𝑠 Meesan kuiva-ainepitoisuus (%) 

𝐻𝑣𝑎𝑝 Veden höyrystymisen entalpia (kJ/kgH2O) 

𝐸𝑅𝐿 Poltetun kalkin sisältämä energia (kJ/kgCaO) 

𝑇𝑅𝐿 Poltetun kalkin poistumislämpötila (°C) 

𝑇𝑟𝑒𝑓 Referenssilämpötila (°C) 

𝐶𝐶𝑎𝑂 Kalsiumoksidin lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0 ,𝐶𝑎𝑂 Kalsiumoksidin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1 ,𝐶𝑎𝑂 Kalsiumoksidin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 Uunin vaipan lämpöhäviöiden energia (kJ/kgCaO) 

𝜇 Uunin vaipan lämpöhäviöiden osuus kokonaislämmönkulutuksesta 

(%) 

𝐸𝐿𝑀 Meesan sisältämä energia (kJ/kgCaO) 

𝑇𝐿𝑀 Meesan sisääntulolämpötila (°C) 

𝐶𝐻2𝑂(𝑙) Veden lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0, 𝐻2𝑂(𝑙) Veden ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1, 𝐻2𝑂(𝑙) Veden ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝐶𝐶𝑎𝐶𝑂3
 Kalsiumkarbonaatin lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0,𝐶𝑎𝐶𝑂3
 Kalsiumkarbonaatin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1,𝐶𝑎𝐶𝑂3
 Kalsiumkarbonaatin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝐸𝐻2𝑂 Meesan veden lämpenemisen energia (kJ/kgCaO) 

𝐶𝐻2𝑂(𝑔) Vesihöyryn lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0, 𝐻2𝑂(𝑔) Vesihöyryn ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1, 𝐻2𝑂(𝑔) Vesihöyryn ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝑇𝐹𝐺 Savukaasujen poistumislämpötila (°C) 

𝐸𝐶𝑂2
 Kalsiumkarbonaatin hajoamisessa syntyvän hiilidioksidin energia 

(kJ/kgCaO) 

𝑀𝐶𝑂2
 Hiilidioksidin moolimassa (g/mol) 

𝐶𝐶𝑂2
 Hiilidioksidin lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 
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𝑎0 ,𝐶𝑂2
 Hiilidioksidin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1 ,𝐶𝑂2
 Hiilidioksidin ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙
 Polttoaineen palamistuotteiden energia (kJ/kgfuel) 

𝑚𝐶𝑂2 ,𝐶𝑃 Hiilidioksidin massa palamistuotteissa (kg/kgfuel) 

𝑤𝑡𝑐 Hiilen osuus kosteassa polttoaineessa (kg/kgfuel) 

𝑤𝑡𝐶,𝑑𝑟𝑦 Hiilen osuus kuivassa polttoaineessa (kg/kgfuel) 

𝑤𝑡𝐶,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 Hiilen teoreettinen osuus kuivassa polttoaineessa (kg/kgfuel) 

𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑠𝑝𝑒𝑐

 Rikin todellinen osuus kuivassa polttoaineessa (kg/kgfuel) 

𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 Rikin teoreettinen osuus kuivassa polttoaineessa (kg/kgfuel) 

𝑚𝐻2𝑂 ,𝐶𝑃 Vesihöyryn massa palamistuotteissa (kg/kgfuel) 

𝑚𝑆𝑂2 ,𝐶𝑃 Rikkidioksidin massa palamistuotteissa (kg/kgfuel) 

𝑚𝑂2 ,𝐶𝑃 Hapen massa palamistuotteissa (kg/kgfuel) 

𝑚𝑁2 ,𝐶𝑃 Typen massa palamistuotteissa (kg/kgfuel) 

𝐶𝑂2,𝐶𝑃 Hapen lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0, 𝑂2
 Hapen ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1, 𝑂2
 Hapen ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 

𝐶𝑁2,𝐶𝑃 Typen lämpökapasiteetti (kJ/kgK) 

𝑎0, 𝑁2
 Typen ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a0 

𝑎1, 𝑁2
 Typen ominaislämpökapasiteetin suhdetekijä, a1 
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Liite II. Perustelu lämmönkulutuksen laskennan kaavalle (34) 

 

𝐻𝑅 =  𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐹𝐺 

 

𝐸𝐹𝐺 =  𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝 

 

𝐻𝑅 = 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝 

 

𝐻𝑅 = 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐻𝑅 ∙ 𝜇 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝 

 

𝐻𝑅 − 𝐻𝑅 ∙ 𝜇 = 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝 

 

𝐻𝑅(1 − 𝜇) = 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝 

 

𝐻𝑅 =
𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑑𝑟𝑦 + 𝐸𝑅𝐿 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2 + 𝐸𝐻2𝑂 + 𝐸𝑐𝑝

(1 − 𝜇)
 

 

𝐻𝑅 =
(𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝) + 𝐸𝑐𝑝

(1 − 𝜇)
 

 

𝐻𝑅 =

(𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝) + 𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

(1 − 𝜇)
 

 

𝐻𝑅 =

(𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝) +
𝐻𝑅

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

(1 − 𝜇)
 

 

𝐻𝑅 =

(𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝) + 𝐻𝑅

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙

(1 − 𝜇)
 

 

𝐻𝑅 − 𝐻𝑅 ∙ 𝜇 − 𝐻𝑅

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙
= (𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝) 
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𝐻𝑅(1 −

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙
− 𝜇) = 𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝 
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Liite III. Ominaislämpökapasiteettien suhdetekijät 

 𝒂𝟎 𝒂𝟏 ∙ 𝟏𝟎^𝟓 𝒂𝟐 ∙ 𝟏𝟎^𝟖 𝒂𝟑 𝒂𝟒 

CO2 1,466 5,56 1,47 -309,1 35560 

O2 1,34 -6,56 2,08 -242,6 36476 

N2 1,041 23,99 -4,91 -85,9 19606 

H2O(l) 4,03 487 0 0 0 

H2O(g) 1,084 125,9 -21 175,1 -14500 

SO2 1,109 -6,97 1,16 -226,7 26115 

CaCO3 1,009 25,36 0,64 -4,7 -20965 

CaO 0,949 3,71 1,01 -27 -10574 
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Liite IV. Polttoaineiden koostumus 

 

 𝑤𝑡𝐶,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 𝑤𝑡𝐻,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 𝑤𝑡𝑂,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 𝑤𝑡𝑎𝑠ℎ ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 

Natural gas 0,748 0,252 0 0 0 

Fuel oil 0,876 0,12 0 0,004 0 

Tall oil 0,794 0,1 0,106 0 0 

Lignin 0,652 0,058 0,269 0,02 0,001 

Methanol 0,375 0,126 0,499 0 0 

Wood powder 0,495 0,063 0,435 0 0,007 

Bark 0,512 0,06 0,398 0 0,03 
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Liite V. Lämmönkulutuksen laskennan yhtälöt 

 

𝑯𝑹 =
𝐻𝑅 − 𝐸𝑐𝑝

1 −

𝐸𝑐𝑝

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐿𝑉𝐻𝑓𝑢𝑒𝑙
− 𝜇

 

 

𝑯𝑹 − 𝑬𝒄𝒑 =  𝐸𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐸𝑣𝑎𝑝 + 𝐸𝑅𝐿 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝐸𝐿𝑀 + 𝐸𝐶𝑂2
+ 𝐸𝐻2𝑂 

 

𝑬𝒄𝒂𝒍𝒄 =  
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑀𝐶𝑎𝑂
∙ 𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐 

 

𝑬𝒗𝒂𝒑 = (1 − 𝑠) ∙
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑀𝐶𝑎𝑂
∙ 𝐻𝑣𝑎𝑝 

 

𝑬𝑹𝑳 = ∫ 𝐶𝐶𝑎𝑂(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝑅𝐿

𝑇𝑟𝑒𝑓

= 𝑎0 ,𝐶𝑎𝑂 ∙ (𝑇𝑅𝐿 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +
𝑎1 ,𝐶𝑎𝑂

2
∙ (𝑇𝑅𝐿

2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
2) 

 

𝑬𝒍𝒐𝒔𝒔 = 𝜇 ∗ 𝐻𝑅 

 

𝑬𝑳𝑴 = (1 − 𝑠) ∙
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑀𝐶𝑎𝑂
∙ ∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑙)(𝑇)𝑑𝑡

𝑇𝐿𝑀

𝑇𝑟𝑒𝑓
+ 𝑠 ∙

𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑀𝐶𝑎𝑂
∙ ∫ 𝐶𝐶𝑎𝐶𝑂3

(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐿𝑀

𝑇𝑟𝑒𝑓
  

 

∫ 𝑪𝑯𝟐𝑶(𝒍)(𝑻)𝒅𝒕
𝑻𝑳𝑴

𝑻𝒓𝒆𝒇
= 𝑎0, 𝐻2𝑂(𝑙) ∙ (𝑇𝐿𝑀 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +

𝑎1, 𝐻2𝑂(𝑙)

2
∙ (𝑇𝐿𝑀

2 −

𝑇𝑟𝑒𝑓
2)   

 

∫ 𝑪𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑
(𝑻)𝒅𝒕

𝑻𝑳𝑴

𝑻𝒓𝒆𝒇
= 𝑎0,𝐶𝑎𝐶𝑂3

∙ (𝑇𝐿𝑀 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +
𝑎1,𝐶𝑎𝐶𝑂3

2
∙ (𝑇𝐿𝑀

2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
2)   

 

𝑬𝑯𝟐𝑶 =  (1 − 𝑠) ∙
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑀𝐶𝑎𝑂
∙ (∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑙)(𝑇)𝑑𝑡

𝑇100

𝑇𝑟𝑒𝑓
+ ∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑔)(𝑇)𝑑𝑡

𝑇𝐹𝐺

100
)  

 

∫ 𝑪𝑯𝟐𝑶(𝒍)(𝑻)𝒅𝒕
𝑻𝟏𝟎𝟎

𝑻𝒓𝒆𝒇
= 𝑎0, 𝐻2𝑂(𝑙) ∙ (𝑇100 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +

𝑎1, 𝐻2𝑂(𝑙)

2
∙ (𝑇100

2 −

𝑇𝑟𝑒𝑓
2)   

 

∫ 𝑪𝑯𝟐𝑶(𝒈)(𝑻)𝒅𝒕
𝑻𝑭𝑮

𝟏𝟎𝟎
= 𝑎0, 𝐻2𝑂(𝑙) ∙ (𝑇𝐹𝐺 − 𝑇100) +

𝑎1, 𝐻2𝑂(𝑙)

2
∙ (𝑇𝐹𝐺

2 − 𝑇100
2)  
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𝑬𝑪𝑶𝟐
=  

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑎𝑂
 ∙ ∫ 𝐶𝐶𝑂2

(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐹𝐺

𝑟𝑒𝑓

 

 

∫ 𝑪𝑪𝑶𝟐
(𝑻)𝒅𝒕

𝑻𝑭𝑮

𝒓𝒆𝒇
= 𝑎0 ,𝐶𝑂2

∙ (𝑇𝐹𝐺 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +
𝑎1 ,𝐶𝑂2

2
∙ (𝑇𝐹𝐺

2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
2)  

 

 

𝑬𝒄𝒑

𝒎𝒇𝒖𝒆𝒍
=  𝑚𝐶𝑂2,𝐶𝑃 ∙ ∫ 𝐶𝐶𝑂2,𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡

𝑇𝐹𝐺

𝑇𝑟𝑒𝑓

+  𝑚𝐻2𝑂,𝐶𝑃 ∙ ∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑔),𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐹𝐺

𝑇𝑟𝑒𝑓

+ 𝑚𝑂2,𝐶𝑃

∙ ∫ 𝐶𝑂2,𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐹𝐺

𝑇𝑟𝑒𝑓

+  𝑚𝑁2,𝐶𝑃 ∙ ∫ 𝐶𝑁2,𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐹𝐺

𝑇𝑟𝑒𝑓

+  𝑤𝑡𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡

∙ (∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑔),𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡
100°C

𝑇𝑟𝑒𝑓

+ ∫ 𝐶𝐻2𝑂(𝑙),𝐶𝑃(𝑇)𝑑𝑡
𝑇𝐹𝐺

100°C

) 

 

𝒎𝑪𝑶𝟐 ,𝑪𝑷 = 𝑤𝑡𝑐 ∙
𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶
 

𝒘𝒕𝒄 = 𝑤𝑡𝐶,𝑑𝑟𝑦 ∙ (1 − 𝑤𝑡𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡) 

𝒘𝒕𝑪,𝒅𝒓𝒚 = 𝑤𝑡𝐶,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

∙
1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦

𝑠𝑝𝑒𝑐

1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 

 

𝒎𝑯𝟐𝑶 ,𝑪𝑷 =
1

2
∙ 𝑤𝑡𝐻 ∙

𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐻2

 

𝒘𝒕𝑯 = 𝑤𝑡𝐻,𝑑𝑟𝑦 ∙ (1 − 𝑤𝑡𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡) 

𝒘𝒕𝑯,𝒅𝒓𝒚 = 𝑤𝑡𝐻,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

∙
1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦

𝑠𝑝𝑒𝑐

1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

 

 

𝒎𝑺𝑶𝟐 ,𝑪𝑷 = 𝑤𝑡𝑠 ∙
𝑀𝑆𝑂2

𝑀𝑆
 

𝒘𝒕𝑺 = 𝑤𝑡𝑆,𝑑𝑟𝑦 ∙ (1 − 𝑤𝑡𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡) 

𝒘𝒕𝑺,𝒅𝒓𝒚 = 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑠𝑝𝑒𝑐  

 

𝒎𝑶𝟐 ,𝑪𝑷 = (𝑤𝑡𝑐 ∙
𝑀𝑂2

𝑀𝐶
+

1

2
∙ 𝑤𝑡𝐻 ∙

𝑀𝑂2

𝑀𝐻2

+ 𝑤𝑡𝑠 ∙
𝑀𝑂2

𝑀𝑆
− 𝑤𝑡𝑂) ∙ 𝑒 

𝒘𝒕𝑶 = 𝑤𝑡𝑂,𝑑𝑟𝑦 ∙ (1 − 𝑤𝑡𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡) 

𝒘𝒕𝑶,𝒅𝒓𝒚 = 𝑤𝑡𝑂,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓

∙
1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦

𝑠𝑝𝑒𝑐

1 − 𝑤𝑡𝑆 ,𝑑𝑟𝑦
𝑑𝑒𝑓
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𝒎𝑵𝟐 ,𝑪𝑷 = (𝑤𝑡𝑐 ∙
𝑀𝑂2

𝑀𝐶
+

1

2
∙ 𝑤𝑡𝐻 ∙

𝑀𝑂2

𝑀𝐻2

+ 𝑤𝑡𝑠 ∙
𝑀𝑂2

𝑀𝑆
− 𝑤𝑡𝑂) ∙

79

21
∙

𝑀𝑁2

𝑀𝑂2

∙ (1

+ 𝑒) 

 

∫ 𝑪𝑶𝟐,𝑪𝑷(𝑻)𝒅𝒕
𝑻𝑭𝑮

𝑻𝒓𝒆𝒇

= 𝑎0, 𝑂2
∙ (𝑇𝐹𝐺 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +

𝑎1, 𝑂2

2
∙ (𝑇𝐹𝐺

2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
2)    

 

∫ 𝑪𝑵𝟐,𝑪𝑷(𝑻)𝒅𝒕
𝑻𝑭𝑮

𝑻𝒓𝒆𝒇

= 𝑎0, 𝑁2
∙ (𝑇𝐹𝐺 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) +

𝑎1, 𝑁2

2
∙ (𝑇𝐹𝐺

2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
2)  
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Liite VI. Esimerkki meesauunin lämmönkulutuksen laskennasta 

 

Suunnitteluarvot 

Meesan kuiva-ainepitoisuus s 70 % 

Referenssilämpötila Tref 25 °C 

Meesan lämpötila TLM 75 °C 

Poltetun kalkin poistumislämpötila TRL 200 °C 

Savukaasujen poistumislämpötila TFG 200 °C 

Poltetun kalkin aktiivisuus a 80 % 

Ylimääräilma e 10 % 

Polttoaineen rikkipitoisuus wts, spec 2 % 

Polttoaineen kosteusprosentti wtmoist 5 % 

Polttoaineen lämpöarvo LVHfuel 40 MJ/kg 

Uunin vaipan lämpöhäviöt μ 12 % 

 

Alkuaineiden moolimassat 

CaO 56 g/mol 

CaCO3 100 g/mol 

CO2 44 g/mol 

C 12 g/mol 

H2O 18 g/mol 

H2 2 g/mol 

S02 64 g/mol 

S 32 g/mol 

O2 32 g/mol 

N2 28 g/mol 

 

Uunin energiataseen laskeminen 

Hcalc 1786 kJ/kgCaCO3  
mCaCO3/mCaO 1,786 kgCaCO3/kgCaO =100/56 

Ecalc 3189,286 kJ/kgCaO =1786*1,786 

mH2O,LM/mCaO 0,536 kgH20/kgCaO =(1-70%)*1,786 

ELM(H20) 114,469 kJ/kgCaO =(4,03*(75-25)+487*10^-5/2*(75^2-25^2))*0,536 

ELM(CaCO3) 91,221 kJ/kgCaO =(1,009*(75-25)+25,36*10^-5/2*(75^2-25^2))*0,536 
ELM 178,324 kJ/kgCaO =(114,469+91,221)*70% 

mRL/mCaO 1,250 kgRL/kgCaO =1/80% 

ERL 208,507 kJ/kgCaO =(0,949*(200-25)+3,71*10^-5/2*(200^2-25^2))*1,250 

Hvap 2260 kJ/kgH2O  
Evap 1210,714 kJ/kgCaO =2260*0,536 

EH2O(l) 325,078 kJ/kgH2O =4,03*(100-25)+487*10^-5/2*(100^2-25^2) 

EH2O(g) 127,285 kJ/kgH2O =1,084*(200-100)+125,9*10^-5/2*(200^2-100^2) 

EH2O 242,337 kJ/kgCaO =(325,078+242,337)*0,536 

mCO2/mCaO 0,786 kgCO2/kgCaO =44/56 

ECO2 202,149 kJ/kgCO2 =(1,466*(200-25)+5,66*10^-5/2*(200^2-25^2))*0,786 

HR-ECP-Eloss 4874,669 kJ/kgCaO 
=(3189,286+208,507+1210,714+242,337+202,149- 
178,324)) 
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Palamiskaasujen massaosuudet 

mCdef/mfuel 0,876   

mCspec/mfuel 0,819   

mCO2/mfuel 3,000  =0,819*(44/12) 

mHdef/mfuel 0,120   
mHspec/mfuel 0,112   

mH2O/mfuel 0,505  =0,5*0,112*(18/2) 

mSspec/mfuel 0,020   

mSO2/mfuel 0,040  =0,020*(64/32) 

mOdef/mfuel 0   
mOs-

pec/mfuel 0   

mO2/mfuel 0,310  =0,819*(32/12)+0,5*0,112*(32/2)*0,020*(32/32)*10% 

mN2/mfuel 11,221  =0,310*(79/21)*(28/32)*(1+10%) 

 

Palamiskaasujen energia 

HCO2,CP 257,645  kJ/kgCO2 =1,466*(200-25)+5,66*10^-5/2*(200^2-25^2) 

HH2O(g),CP 214,487  kJ/kgH2O =1,084*(200-25)+125,9*10^-5/2*(200^2-25^2) 

HO2,CP 233,209  kJ/kgO2 =1,34*(200-25)-6,56*10^-5/2*(200^2-25^2) 

HN2,CP 186,898  kJ/kgN2 =1,041*(200-25)+23,99*10^-5/2*(200^2-25^2) 

HH2O,fuel 452,363  kJ/kgH2O =325,078+127,285 

 

Palamiskaasujen energia polttoainekilogrammaa kohden 

ECO2,CP 773  kJ/kgfuel =3,000*257,645 

EH2O,CP 108  kJ/kgfuel =0,505*214,487 

EO2,CP 72  kJ/kgfuel =0,310*233,209 

EN2,CP 2097  kJ/kgfuel =11,221*186,898 

EH2O,fuel 23  kJ/kgfuel =0,05*452,363 

 

Lämmönkulutuksen laskeminen 

ECP/mfuel 3073,290 kJ/kgfuel =773+108+72+2097+23 
HR 6069,304 MJ/kgCaO =4847,303/(1-(3073*/(40*1000))-12%) 
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Liite VII. Esimerkki kaustisoinnin massataseen laskennasta 

 

Alkuaineiden moolimassat 

Na moolimassa 23 g/mol 

NaOH moolimassa 40 g/mol 

CaO moolimassa 56 g/mol 

CaCO3 moolimassa 100 g/mol 

Na2O moolimassa 62 g/mol 

Na2S moolimassa 78 g/mol 

 

Valkolipeälaitoksen suunnitteluarvot 

Kokonaisalkali 125 gNa2O/l 

Goodwinin marginaali 3 % 

Sulfiditeetti 35 % 

Tuorekalkin aktiivisuus 85 % 

Tuorekalkin osuus 5 % 

Poltetun kalkin aktiivisuus 80 % 

Jäännöskarbonaatti 1,5 % 

 

Valkolipeälaitoksen toiminta-arvot 

Kokonaisalkali 161,29 gNaOH/l 125*2*40/62 

Kaustistumisaste 81,25 % *laskettu goodwinin käyrän perusteella 

Vaikuttava alkali 140,25 gNaOH/l =161,29/(35%+(1-35%)/81,25%) 

Tehollinen alkali 115,71 gNaOH/l =140,25*(1-35%)+140,25*35%/2 

Kalkin aktiivisuus 80,24 % = 1/((1/80%)*(1-5%)+(1/85%)*5%) 

Käyntiaika 8520 t/a =(365-10)*24 
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Valkolipeälaitoksen massatase 

Aktiivisen alkalin määrä keittimellä 455 kgEA/Odt =20%/44%*1000 

Kokonaisalkalin määrä keittimillä 559 kgTA/Odt =455/81,25% 

NaOH  295 kg/tOdt =455*(1-35%) 

CaO 210 kg/Odt =295*56/(40*2)*(1+1,5%) 

Kalkki 262 kg/Odt =210/80,24% 

CaCO3 375 kg/Odt =210*100/56 

Inertti 52 kg/Odt =262-210 

Meesa 427 kg/Odt =475+52 

Poltetun kalkin CaO 207 kg/Odt =375*(1-1,5%)*56/100 

Poltettu kalkki 258 kg/Odt =207/80% 

Alkalikierto 5 % * 

Sakkalingolle menevän sakan tiheys 30 kg/m3 * 

 

Valkolipeälaitoksen laskennalliset suunnitteluvakiot 

 

Valkolipeälaitoksen ainevirrat 

 

Valkolipeä keittimelle 3,60 m3/Adt 455/140,25/0,9 

Raakaviherlipeän tilavuus 4,05 m3/Adt (1+5%)*559/161/0,9 

Viherlipeän tilavuus 3,84 m3/Adt 4,05-(4,05*1,50/30) 

Viherlipeän ja valkolipeän suhde  1,07 m3GL/m3WL 3,84/3,60 

Raakaviherlipeän ja viherlipeän suhde 1,05 m3RGL/m3GL 4,05/3,84 

Meesan ja poltetun kalkin suhde 0,61 tRL/tLM 255/419 

Sakka raakaviherlipeässä 1,50 kg/m3RGL * 

Valkolipeä 8879 m3/d =3,60*875 342/8520*24 

Raakaviherlipeä 9978 m3/d =8879*1,07*1,05 

Sakka 624 kg/h =9978*1,50/24 

Viherlipeä 9479 m3/d =9978/1,05 

Kalkki 632 t/d =256/1000*875 342/8520*24 

Meesa 1033 t/d =419/1000*875 342/8497*24 

Poltettu kalkki 628 t/d =1033*0,61 


