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Työn tarkoituksena oli Vapo Oy:n toimeksiannosta selvittää, kuinka Forssan voimalaitoksen 

70 MWth kuplapetikattilan typenoksidipäästöjä (NOx) voidaan vähentää. Päästövähennystarve 

on seurausta laitosta koskevan kaukolämpöjouston päättymisestä vuoden 2022 lopussa, minkä 

jälkeen teollisuuspäästödirektiivin ja jouston aikana julkaistujen suurten polttolaitosten BAT-

päätelmien vaatimukset tulevat voimaan. Laitoksen NOx-päästöjen vähennystarpeen arvioin-

nissa käytettiin voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, ja päästöjen vähentämistä tutkittiin 

kirjallisuuden avulla. Vähennysmenetelmien käsittelyssä keskityttiin tutkimaan primäärisiä 

menetelmiä, joilla NOx-päästöjen muodostumista pyritään rajoittamaan jo palamisen aikana. 

Forssan voimalaitokselle tehdyssä nykytilanteen analyysissä selvisi, että kattilan sekundääri-

ilmajärjestelmässä on huomattavia ongelmia, joiden takia kattilan palamisilman vaiheistusta ei 

pystytä luotettavasti ohjaamaan. Palamisilman vaiheistus on yksi tärkeimmistä primäärisistä 

NOx-päästöjen vähennysmenetelmistä. Sekundääri-ilmajärjestelmän ongelmien juurisyyksi 

tunnistettiin kattilan ilmatasoille johdettavien ilmamäärien puutteelliset tai puuttuvat tilavuus-

virtausmittaukset. Mittausten toteutus perinteisten tilavuusvirtamittareiden avulla osoittautui 

vaikeaksi, joten työssä kehitettiin uusi menetelmä kattilan ilmatasoille johdettavien ilmamää-

rien mittaamiseen ja säätämiseen. Myös kattilan primääri-ilmamäärän ja savukaasujen jään-

nöshappipitoisuuden todettiin olevan liian korkeita. 

Palamisilman vaiheistuksen vaikutusta NOx-päästöihin tutkittiin laitoksella suoritettujen koe-

ajojen avulla. Ilman vaiheistusta muutettiin soveltamalla työssä kehitettyä säätömenetelmää. 

Ongelmien takia ilman vaiheistuksen vaikutusta NOx-päästöihin ei pystytty toteamaan. Päästö-

jen todettiin kuitenkin riippuvan vahvasti savukaasujen jäännöshappipitoisuudesta. Tulosten 

perusteella kattilan primääri-ilmamäärää voidaan vähentää kattilan normaalilla tehoalueella 

huomattavasti nykyisestä. 

Laitokselle laadittiin NOx-päästöjen vähentämistä varten toimenpidesuunnitelma, jonka väli-

vaiheiden mukaan päästöjen vähentämisprosessissa suositellaan edettävän. Suunnitelmassa 

huomioitiin myös ympäristölainsäädännössä oleva mahdollisuus hakea BAT-päätelmiä lievem-

piä päästörajoja, jos päästöjen rajoittamiseen vaaditut toimenpiteet osoittautuvat kalliiksi to-

teuttaa niillä saavutettavaan ympäristö- ja terveyshyötyyn verrattuna.    
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reduce nitrogen oxide (NOx) emissions in a 70 MWth bubbling fluidized bed boiler in Forssa 

power plant. The plant must comply with new emission limits set by the industrial emissions 

directive and BAT conclusions for large combustion plants from the beginning of 2023 when 

an exemption granted for district heating plants ends. The quantity of the needed NOx reduction 

was determined in accordance with the valid national environmental protection legislation. NOx 

control methods were studied by means of the literature review. The Focus was on the primary 

methods which aim to reduce NOx emissions during the combustion. 
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1 JOHDANTO 

Uusin suurten polttolaitosten parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT, best available 

techniques) käsittelevä ja kuvaava BREF-asiakirja julkaistiin pitkän valmistelun jälkeen 

viimein vuonna 2017. Energiasektorin näkökulmasta julkaisuun liittyi erityistä mielen-

kiintoa, koska vuonna 2011 voimaan tullut teollisuuspäästödirektiivi (2010/75/EU) eli 

niin kutsuttu IE-direktiivi (industrial emissions directive) oli sitonut asiakirjan keskeistä 

sisältöä käsittelevät päätelmät eli BAT-päätelmät osaksi Euroopan unionin jäsenvaltioi-

den ympäristölainsäädäntöä. IE-direktiivissä on säädetty, että päätelmien soveltamisalaan 

kuuluvien laitosten toiminnan on vastattava päätelmien vaatimuksia neljän vuoden kulut-

tua uusien päätelmien julkaisemisesta. Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät julkaistiin 

17.8.2017. 

Suurten polttolaitosten ympäristölupaehdot tulevat tiukentumaan huomattavasti Suo-

messa BAT-päätelmien johdosta. Päätelmissä on asetettu tiukat päästörajat muun muassa 

rikkidioksidin ja typen oksidien (NOx) osalta. Uudet päästörajat tulevat koskemaan uu-

sien rakennettavien laitosten lisäksi myös olemassa olevia laitoksia tietyin poikkeuksin ja 

lievennyksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suuri osa nykyisten laitosten ympäristö-

luvista tulee vaatimaan tarkastamista. Pöyryn (2016) teettämän selvityksen mukaan Suo-

messa noin 80 %:ssa biomassaa ja turvetta polttavissa laitoksissa on tarve tehdä inves-

tointeja, jotta päätelmien päästörajat voidaan saavuttaa. Investointitarpeen arvioidaan ole-

van näissä laitoksissa lähes 430 miljoonaa euroa. Lisäksi laitosten vuotuisten käyttö- ja 

kunnossapitokustannusten arvioidaan kasvavan yli 30 miljoonalla eurolla. Pelkästään ty-

pen oksidien osalta investointikustannusten arvioidaan olevan noin 119 miljoonaa euroa 

ja aiheuttavan noin 11 miljoonan euron kasvun laitosten vuotuisiin käyttö- ja kunnossa-

pitokustannuksiin. Lähes kaikilla Pöyryn selvityksessä mukana olleilla laitoksilla oli tar-

peen tehdä toimenpiteitä, jotta päätelmien mukaiset NOx-päästörajat voitaisiin saavuttaa. 

1.1 Tausta ja tarkoitus 

Yksi suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisalan piiriin kuuluvista laitoksista 

on Vapo Oy:n omistama Forssan voimalaitos. Laitos on tyypiltään vastapainevoimalaitos, 
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ja se tuottaa kaukolämpöä Forssan kaupungille ja Jokioisten kunnalle. Laitos käyttää polt-

toaineenaan jyrsinturvetta ja biomassaa. Laitoksen ympäristölupaehdot tulevat kiristy-

mään päätelmien johdosta huomattavasti erityisesti ilmaan johdettavien päästöjen osalta. 

Vapo on arvioinut, että Forssan voimalaitos täyttää päätelmien vaatimukset muilta osin 

paitsi NOx-päästöjen osalta. Tästä syystä työn tarkastelu rajataan koskemaan pelkästään 

NOx-päästöjä. Laitoksella ei ole aikaisemmin juurikaan kiinnitetty huomiota NOx-pääs-

töihin, koska tähän ei ole ollut ennen tarvetta. Muut päästöt huomioidaan vain siltä osin 

kuin ne ovat tämän työn tarkastelun kannalta välttämätöntä. Työn tarkastelussa pääpaino 

on päästöjen vähentämiseen tähtäävillä toimilla. 

Työn tavoitteena on selvittää kirjallisuuden ja tuoreimpien tutkimustulosten avulla tär-

keimmät typen oksidien muodostumisreaktiot ja niihin vaikuttavat tekijät palamisproses-

sin aikana sekä kartoittaa Forssan voimalaitoksen nykytilanne NOx-päästöjen osalta. Tä-

män jälkeen laitoksen NOx-päästöjä lisäävät tekijät ja suurimmat ongelmakohdat pyritään 

tunnistamaan. Tehtyjen havaintojen pohjalta laitokselle laaditaan koeajosuunnitelma. 

Koeajojen avulla on tarkoitus selvittää, mihin päästötasoon laitoksella on mahdollista 

päästä ilman suurempia investointeja. Tulosten perusteella laitokselle laaditaan toimen-

pidesuunnitelmaehdotus NOx-päästöjen vähentämiseksi. 

Työn alussa käydään läpi suurten polttolaitosten BAT-päätelmien olennaisimmat kohdat 

ja tarkastellaan päätelmien taustalla vaikuttavaa ympäristölainsäädäntöä. Työn kannalta 

on välttämätöntä ymmärtää BAT-päätelmien ja muun ympäristölainsäädännön suhde toi-

siinsa sekä näiden keskeisin sisältö ja vaatimukset. Tämä käytännössä määrittää, mihin 

NOx-päästötasoon laitoksella tulee pyrkiä ja koska uudet päästörajat astuvat laitoksella 

voimaan. Näiden asioiden sivuuttaminen voi pahimmillaan johtaa turhiin investointeihin 

ja ylimääräisiin kustannuksiin.    
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2 SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BAT-PÄÄTELMÄT 

Suurten polttolaitosten parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaava BREF-asiakirja ja sen 

pohjalta laaditut BAT-päätelmät valmistuivat vuonna 2017. Päätelmät tulevat tiukenta-

maan Suomessa toimivien laitosten ympäristölupaehtoja, joten toiminnanharjoittajien on 

tärkeä ymmärtää, mikä päätelmien asema ympäristölainsäädännössä on ja kuinka niitä 

sovelletaan. Tässä luvussa pyritään löytämään vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin. 

Aihepiirin tarkastelussa keskitytään tarkastelemaan erityisesti päätelmien vaatimuksia il-

maan johdettavien päästöjen osalta. 

2.1 Ympäristölainsäädäntö 

Suurten polttolaitosten toiminta on Suomessa ympäristönsuojelulain (527/2014) seitse-

männen pykälän mukaista ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavaa toimintaa, joka 

vaatii voimassa olevan ympäristöluvan. Ympäristöluvassa säädetään muun muassa il-

maan ja veteen johdettavien päästöjen päästörajoista sekä näihin liittyvän tarkkailun ja 

seurannan järjestämisestä. Toiminnan on lisäksi perustuttava parhaisiin käyttökelpoisiin 

tekniikoihin. 

Vuoden 2011 alusta voimaan tullut teollisuuspäästödirektiivi (2010/75/EU) eli niin kut-

suttu IE-direktiivi (industrial emissions directive) aiheutti merkittäviä muutoksia silloin 

voimassa olleeseen vanhaan ympäristönsuojelulakiin (86/2000), ja sen nojalla annettuihin 

valtioneuvoston asetuksiin. IE-direktiivillä korvattiin ja uudistettiin usea merkittävää te-

ollisuuden alaa koskeva direktiivi yhdellä kertaa ja samalla aiemmat direktiivit yhdistet-

tiin yhdeksi direktiiviksi. Yksi korvattavista direktiiveistä oli suurten polttolaitosten toi-

mintaa säätelevä vanha LCP-direktiivi (2001/80/EY). (Puheloinen et al. 2011, 18) 

IE-direktiivin tuoma merkittävin muutos liittyi parasta käyttökelpoista tekniikkaa käsit-

televien BREF-asiakirjojen merkityksen korostumiseen laitosten ympäristölupaehtojen 

määrityksessä. Ympäristölupaehtojen perustuminen parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

käsitteeseen ei sinällään ollut uutta, vaan myös vanhan ympäristönsuojelulain yleisten 

periaatteiden mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan oli perus-

tuttava parhaiten käyttökelpoisten tekniikoiden käyttöön. (Puheloinen et al. 2011, 18) 

Uutta oli kuitenkin se, että aina uuden BREF-asiakirjan ilmestyessä, asiakirjan pohjalta 
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laaditaan sen keskeistä sisältöä koskevat BAT-päätelmät, jotka Euroopan komissio hy-

väksyy erikseen. Päätelmissä esitetyt vaatimukset siirtyvät suoraan jäsenmaiden ympä-

ristölainsäädäntöön, ja ne toimivat lähtökohtana laitosten ympäristölupaehtojen määri-

tyksessä (Komission täytäntöönpanopäätös 2012/119/EU). 

Suomessa IE-direktiivin vaatimukset pantiin täytäntöön uuden ympäristönsuojelulain 

(527/2014) muodossa, joka tuli voimaan 1.9.2014. Valtioneuvoston asetuksella suurten 

polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (936/2014) eli niin kutsutulla SuPo-asetuksella 

säädetään tarkemmin laitosten ilmaan johdettavista päästöistä. Lisäksi valtioneuvoston 

asetuksella ympäristönsuojelusta (713/2014) annetaan vaatimuksia muun muassa ympä-

ristölupahakemuksen sisällöstä ja sen käsittelystä. Suurten polttolaitosten ilmaan ja ve-

teen johdettavien päästöjen ympäristölupaehdot perustuvat edellä mainittuihin valtioneu-

voston asetuksiin ja ympäristönsuojelulakiin yhdessä BAT-päätelmien kanssa. 

2.2 BAT-päätelmät ja niiden merkitys 

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät valmistuivat vuonna 2017. Komissio hyväksyi 

päätelmien sisällön 31.7.2017, ja päätelmät julkaistiin Euroopan unionin virallisessa leh-

dessä 17.8.2017, jolloin ne myös tulivat voimaan. Päätelmissä on annettu sanallisia vaa-

timuksia laitosten energiatehokkuudesta sekä laitosten ympäristöjärjestelmien ja päästöi-

hin liittyvän tarkkailun ja seurannan järjestämisestä, joiden soveltamiseen viranomaiselle 

jää edelleen kohtalaisen suuri harkintavalta. Päätelmissä esitetyt parhaimman käytettä-

vissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot ovat sen sijaan sitovia, ja ne toimivat lähtö-

kohtana laitosten ympäristölupiin asetettaville päästörajoille (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014). Päästötasojen yhteydessä on lisäksi esitetty kuvaukset parhaista käyttökelpoi-

sista tekniikoista sekä annettu tietoa niiden soveltuvuudesta erityyppisille laitoksille. Pää-

telmien soveltamisalaan kuuluvien laitosten ympäristöluvat on tarkastettava päätelmien 

johdosta, ja niiden toiminnan on vastattava päätelmien vaatimuksia neljän vuoden kulut-

tua päätelmien julkaisemisesta (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). 

2.3 Soveltamisala 

BAT-päätelmiä sovelletaan suuriin polttolaitoksiin eli laitoksiin, joiden polttoaineteho on 

vähintään 50 MW. Polttolaitoksen muodostaa yksi tai useampi energiantuotantoyksikkö 
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eli kattila, kaasuturbiini tai polttomoottori, joissa polttoaineen palaminen tapahtuu ja joi-

den savukaasut johdetaan yhteiseen piippuun. Polttolaitoksen polttoaineteho on energi-

antuotantoyksiköiden polttoainetehojen summa. Tähän ei kuitenkaan lasketa mukaan sel-

laisia samaan polttolaitokseen kuuluvia energiantuotantoyksiköitä, joiden polttoaineteho 

on vähemmän kuin 15 MW. Toisin sanoen päätelmiä ei sovelleta alle 15 MW:n energi-

antuotantoyksiköihin. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 98 §) 

Energiantuotantolaitos voi koostua yhdestä tai useammasta polttolaitoksesta sekä näihin 

liittyvistä aputoiminnoista, kuten vesilaitoksesta. Energiantuotantolaitos voi toimia itse-

näisenä yksikkönä tai sijaita esimerkiksi teollisuuslaitoksen yhteydessä, johon kuuluu eri-

laisia teollisia toimintoja. (Novox Oy 2017) Kuvassa 1 on esitetty energiantuotanto- ja 

polttolaitoksen muodostuminen eri yksiköistä. 

 

Kuva 1. Energiantuotanto- ja polttolaitoksen muodostuminen. (muokattu lähteestä Novox Oy 

2017) 
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Yhdeksi polttolaitokseksi luetaan myös sellaiset polttolaitokset, joille on myönnetty ym-

päristölupa ensimmäistä kertaa 1.7.1987 tai sen jälkeen tai joiden täydellinen ympäristö-

lupahakemus on toimitettu edellä mainittuna päivänä tai sen jälkeen ja jotka olisi toimi-

valtaisen viranomaisen arvion mukaan voitu rakentaa siten, että niiden savukaasut olisi 

voitu johtaa yhteiseen piippuun tekniset ja taloudelliset seikat huomioiden. Muodostuvan 

polttolaitosyhdistelmän tehoon ei lasketa mukaan polttolaitoksia, joiden teho on alle 15 

MW. Päätelmiä ei kuitenkaan sovelleta polttolaitosyhdistelmiin, jotka on otettu käyttöön 

viimeistään 31.12.1994 ja joiden energiantuotantoyksiköt ovat olleet tuolloin eri toimin-

nanharjoittajien käytössä. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 98 §) 

2.3.1 Jätteiden rinnakkaispolttolaitokset 

Päätelmiä ei sovelleta jätteenpolttolaitoksiin eli laitoksiin, joissa poltetaan pelkkää jätettä 

eikä rinnakkaispolttolaitoksiin, joissa tuotettavasta lämpöenergiasta yli 40 % on peräisin 

vaarallisen jätteen poltosta syntyneestä lämmöstä. Näihin laitoksiin sovelletaan valtio-

neuvoston asetusta jätteen polttamisesta (151/2013) ja jätteenpolton BAT-päätelmiä, kun 

ne aikanaan valmistuvat. (Novox Oy 2017) 

2.3.2 Suljettavat laitokset 

Laitokset, joiden toiminta on päättymässä ovat voineet sitoutua SuPo-asetuksen 6 §:n mu-

kaiseen joustoon. Joustossa laitosten käyntiaika rajoitetaan 17 500 tuntiin 1.1.2016 ja 

31.12.2023 välisenä aikana, jolloin laitokset on vapautettu noudattamasta asetuksessa 

määrättyjä päästörajoja. 

BAT-päätelmien soveltamisalaa on rajoitettu joustoon kuuluvien laitosten osalta siten, 

että päätelmien mukaisia päästörajoja ei sovelleta niihin päästöihin, joita voitaisiin vä-

hentää niillä teknisillä toimenpiteillä, joita käytetyn jouston vuoksi ei ole tarpeen tehdä. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laitoksiin ei sovelleta päätelmien mukaisia päästö-

rajoja eikä niihin liittyviä tarkkailuvaatimuksia. Laitoksiin tulisi kuitenkin soveltaa pää-

telmien muita vaatimuksia, mutta tämä voi olla toiminnanharjoittajien kannalta kohtuu-

tonta, koska laitosten toiminta on lakkaamassa. Toiminnanharjoittajien tulee olla asiasta 

yhteydessä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). (Novox Oy 2017) 
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2.3.3 Kaukolämpölaitokset 

Laitokset, joiden teho on enintään 200 MW ja joille on myönnetty ympäristölupa ennen 

27.11.2002 tai joiden ympäristölupa on kuulutettu ennen edellä mainittua ajankohtaa ja 

toiminta on alkanut viimeistään 27.11.2003 ovat voineet sitoutua SuPo-asetuksen 7 §:n 

mukaiseen joustoon. Jouston ehtona on ollut, että laitokset sitoutuvat toimittamaan viiden 

vuoden jakson liukuvana keskiarvona hyötylämmöntuotannostaan vähintään 50 % julki-

seen kaukolämpöverkkoon höyrynä tai vetenä. Joustoon sitoutuneet laitokset on vapau-

tettu noudattamasta SuPo-asetuksen mukaisia päästörajoja 1.1.2016 ja 31.12.2022 väli-

senä aikana. 

BAT-päätelmien soveltamisalaa on rajoitettu joustoon kuuluvien laitosten osalta siten, 

että päätelmien mukaisia päästörajoja ei sovelleta niihin päästöihin, joita voitaisiin vä-

hentää niillä teknisillä toimenpiteillä, joita käytetyn jouston vuoksi ei ole tarpeen tehdä. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laitoksiin ei sovelleta päätelmien mukaisia päästö-

rajoja eikä niihin liittyviä tarkkailuvaatimuksia jouston voimassaolon aikana. (Komission 

täytäntöönpanopäätös 2017/1442/EU) 

2.3.4 Varakattilat ja muut vähän käyvät laitokset 

Päätelmissä on määritetty erilaisia joustoja energiantuotantoyksiköille, joiden vuotuinen 

käyntiaika on pieni. Vähän käyviä laitoksia ovat muun muassa erilaiset apu-, ja varakat-

tilat, huippukuormakattilat ja käynnistyskattilat. Vähän käyviä laitoksia eivät ole mootto-

rit ja kaasuturbiinit, jotka toimivat hätäkäyttötarkoituksessa; näitä laitoksia käytetään esi-

merkiksi kantaverkon tehotasapainon säilyttämiseen. Päätelmiä ei yleensä sovelleta hätä-

käyttötarkoituksessa toimiviin yksiköihin, mutta asia on viranomaisen päätettävissä. (No-

vox Oy 2017) 

Päätelmissä joustot on määritetty erikseen alle 500 tuntia ja alle 1500 tuntia vuodessa 

käyville yksiköille. Käytetystä joustosta riippuen, osaa päätelmien päästörajoista ei so-

velleta näihin yksiköihin tai ne ovat ohjeellisia. Sama koskee myös osaa päätelmien 

muista vaatimuksista; esimerkiksi päästöihin liittyvää tarkkailua ja energiatehokkuusvaa-

timuksia. (Novox Oy 2017) 
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Polttolaitokseen kuuluvien alle 500 tuntia vuodessa käyvien yksiköiden käyntiaikatarkas-

telu tehdään yksikkökohtaisesti vuosittain, jolloin yhden yksikön käynti ei kerrytä käyn-

tiaikaa laitoksen muille yksiköille. Alle 1500 tuntia vuodessa käyvien yksiköiden käynti-

aikaa tarkastellaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Jos polttolaitokseen kuuluu 

useita alle 1500 tuntia vuodessa käyviä yksiköitä, niin samaan aikaan käyvien yksiköiden 

käyttötunnit lasketaan vain kertaalleen, ja kukin yksikkö kerryttää käyntiaikaa kaikille 

laitoksen yksiköille. Jos laitoksella on myös alle 500 tuntia vuodessa käyviä yksiköitä, 

niin nämä eivät kerrytä käyntiaikaa alle 1500 tuntia käyville yksiköille. Tämä pätee myös 

toisin päin. (Ympäristöministeriö 2017) 

2.3.5 Laitosten käyttöönottoajan vaikutus 

Useissa päätelmien vaatimuksissa on huomioitu laitosten käyttöönottoaika eli ikä, joka 

vaikuttaa siihen, mitä päästörajoja laitoksiin sovelletaan ja miten eri vaatimukset huomi-

oidaan laitosten ympäristöluvissa. 

Päätelmissä uudella polttolaitoksella tarkoitetaan laitosta, jolle on myönnetty ympäristö-

lupa päätelmien voimaantulon jälkeen tai olemassa olevan laitoksen perustuksille raken-

nettua korvaavaa laitosta. Olemassa olevalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, jolle on 

myönnetty tai jonka ympäristölupa on ollut vireille ennen päätelmien voimaantuloa. (Ko-

mission täytäntöönpanopäätös 2017/1442/EU) 

Jos olemassa olevaa laitosta laajennetaan rakentamalla sen viereen uusi energiantuotan-

toyksikkö tai polttolaitos niin, että kokonaisuutta tarkastellaan yhtenä polttolaitoksena, 

voidaan päätelmien soveltamisessa käyttää SuPo-asetuksen pykälää 20. Tässä tapauk-

sessa laajennusta käsitellään uutena polttolaitoksena ja vanhaa osaa olemassa olevana 

polttolaitoksena, joihin sovelletaan laitosten yhteen lasketun polttoainetehon mukaisia 

päästötasoja ja vaatimuksia. (Novox Oy 2017) 

2.4 Ympäristöluvan tarkastaminen 

Suurten polttolaitosten pääasiallista toimintaa koskevien BAT-päätelmien astuttua voi-

maan, tiedottaa ELY-keskus asiasta toiminnanharjoittajia. ELY-keskus voi harkintansa 

mukaan toimittaa tiedoksiannon päätelmistä myös muille toiminnanharjoittajille, jos se 
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katsoo tämän tarpeelliseksi. Tarkastusmenettely etenee tämän jälkeen kuvan 2 osoitta-

malla tavalla. (Ympäristöministeriö 2017) 

 

Kuva 2. Ympäristöluvan tarkastusmenettelyn kulku. (muokattu lähteestä BAT-pienryhmä 2014a) 

Laitoksen pääasiallisen toiminnan käsitettä ei ole suoraan määritetty lainsäädännössä, 

mutta sitä on käsitelty muun muassa ympäristöministeriön laatimassa muistiossa. Käy-

tännössä pääasiallinen toiminta määritellään sen perusteella, mikä on sen teollisuuslai-

toksen pääprosessi, jonka yhteydessä polttolaitos sijaitsee; esimerkiksi puuta selluloo-

saksi jalostavalla tehtaalla pääprosessi on selluntuotanto. Esimerkin mukaisessa tilan-

teessa suurten polttolaitosten BAT-päätelmien voimaantulo ei aiheuta teollisuuslaitoksen 

ympäristöluvan tarkastamisen tarvetta sen yhteydessä toimivan suuren polttolaitoksen 

osalta, jos polttolaitoksen katsotaan liittyvän teollisuuslaitoksen toimintaan. Yleensä polt-

tolaitoksen katsotaan kuuluvan yhdeksi osaksi teollisuuslaitoksen harjoittamaa toimintaa, 

jos se toimittaa yli puolet tuottamastaan lämpöenergiasta teollisuuslaitokselle. Esimerkin 

tapauksessa teollisuuslaitoksen ympäristölupa tarkastetaan silloin, kun teollisuuslaitok-

sen pääasiallista toimintaa (massan, paperin ja kartongin tuotanto) koskevat päätelmät 

julkaistaan, jolloin myös suurten polttolaitosten BAT-päätelmien vaatimukset huomioi-

daan laitoksen ympäristöluvan tarkastamisessa. Kaikki tilanteet eivät ratkea edellä kuva-

tulla tavalla, ja epäselvissä tilanteissa toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä ELY-

keskukseen. (BAT-pienryhmä 2014a) 
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Laitoksen pääasiallista toimintaa koskevien päätelmien voimaantultua, tulee toiminnan-

harjoittajan tehdä ELY-keskukselle selvitys, vastaako laitoksen nykyinen ympäristölupa 

päätelmiä vai onko lupaa tarkastettava päätelmien johdosta. Selvitys on tehtävä kuuden 

kuukauden kuluessa päätelmien voimaantulosta, mutta ELY-keskus voi myöntää tähän 

lisäaikaa toiminnanharjoittajan pyynnöstä. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 80 §) ELY-

keskuksen on pyrittävä käsittelemään selvitys kolmen kuukauden kuluessa sen saapumi-

sesta. Selvityksiä on kuitenkin odotettavissa paljon, joten niiden käsittely saattaa ruuh-

kautua. Tällöin kiireellisimmät tapaukset on käsiteltävä ensimmäisinä, ja muutkin tapauk-

set on ratkaistava viimeistään vuoden kuluttua päätelmien voimaantulosta. (Valtioneu-

voston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 34 §) 

ELY-keskus arvioi toiminnanharjoittajan tekemän selvityksen perusteella luvan tarkasta-

misen tarpeen. Jos lupaa on tarve tarkastaa, määrää ELY-keskus toiminnanharjoittajan 

jättämään ympäristönluvan tarkastamista koskevan hakemuksen tietyn määräajan kulu-

essa määräyksen antamisesta, mikä voi aikaisintaan olla kuusi kuukautta. Toisaalta, jos 

vanha lupa vastaa ELY-keskuksen arvion mukaan päätelmiä, tiedottaa ELY-keskus tästä 

toiminnanharjoittajaa, jolloin asian käsittely päättyy. (Ympäristöministeriö 2017) 

Toiminnanharjoittajan on huomioitava hakemusta laadittaessaan myös muut laitoksen 

toimintaa koskevat päätelmät, jos ne ovat muuttuneet voimassa olevan ympäristöluvan 

jättämisen ajankohdasta. Hakemus toimitetaan aluehallintovirastolle (AVI). (Ympäris-

tönsuojelulaki 527/2014 80 §) Toiminnanharjoittaja voi nopeuttaa käsittelyprosessia lä-

hettämällä ympäristöluvan tarkastamista koskevan hakemuksen suoraan aluehallintovi-

rastolle kuuden kuukauden kuluessa päätelmien tultua voimaan, jolloin asiaa ei tarvitse 

käsitellä ELY-keskuksessa. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin muistettava ilmoittaa 

tästä ELY-keskukselle. (Novox Oy 2017) 

Aluehallintoviraston on ratkaistava hakemus mahdollisimman pian asian kiireellisyyden 

vuoksi, kuitenkin viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta. 

Määräajasta voidaan kuitenkin poiketa, jos käsiteltävän asian laajuus, hakemuksen puut-

teellisuus tai muu erityinen syy sitä edellyttää. Tässä tapauksessa asia on ratkaistava niin, 

että teollisuuspäästödirektiivin neljän vuoden määräaikaa päätelmien vaatimusten täytän-

töönpanosta voidaan noudattaa. Lisäksi on huomioitava, että toiminnanharjoittajalle jää 
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riittävästi aikaa päätelmien johdosta mahdollisesti tehtävien investointien toteuttamiseen. 

(Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 22 §) 

2.5 Päästörajat 

Päätelmissä päästörajat on esitetty polttoainekohtaisina vuorokausi- ja vuosikeskiarvoina 

eri teholuokan laitoksille. Ympäristönsuojelulain mukaan laitosten päästörajat on määrät-

tävä ympäristöluvassa niin, että päätelmien päästörajoja ei ylitetä normaaleissa toiminta-

olosuhteissa. Lähtökohtana on, että rajat määrätään samalle tai lyhyemmälle ajanjaksolle 

ja samojen vertailuolosuhteiden mukaan määritettyinä kuin päätelmissä. Viranomainen 

voi kuitenkin määrätä myös poikkeavan päästörajan toiminnanharjoittajan tekemän sel-

vityksen perusteella, jos se on päästöjen tai niiden tarkkailun kannalta tarpeellista. Tällöin 

toiminnanharjoittaja on velvollinen toimittamaan vähintään kerran vuodessa yhteenvedon 

toteutuneista päästöistä, jotka on määritetty samojen vertailuolosuhteiden mukaan ja sa-

moille tarkkailuajanjaksoille kuin päätelmien päästötasot. (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014 77 §) Päätelmien mukaiset päästörajat typenoksipäästöille turvetta ja biomassaa 

polttaville laitoksille on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. BAT-päätelmien päästörajat typenoksidipäästöille turvetta ja biomassaa polttaville 

laitoksille kuivissa savukaasuissa 6 %:n O2-pitoisuudessa. 

Polttolaitoksen teho 

[MWth] 
Päästörajat [mg/Nm3, 6 % O2] 

  Vuosikeskiarvo 
Vuorokausikeskiarvo tai näytteen-

ottojakson keskiarvo 

  Uusi laitos 
Olemassa oleva 

laitos (1) 
Uusi laitos 

Olemassa  

oleva laitos (2) 

50-100 70-150 (3) 70-225 (4) 120-200 (5) 120-275 (6) 

100-300 50-140 50-180 100-200 100-220 

≥ 300 40-140 40-150 (7) 65-150 95-165 (8) 

     
(1) Näitä BAT-päästötasoja ei sovelleta laitoksiin, joita käytetään < 1 500 tuntia vuodessa. 

(2) Polttolaitoksille, joita käytetään < 500 tuntia vuodessa, nämä tasot ovat ohjeellisia. 

(3) Laitoksissa, joiden käyttämän polttoaineen keskimääräinen kaliumpitoisuus on 2 000 

mg/kg (kuivana) tai enemmän ja/tai keskimääräinen natriumpitoisuus 300 mg/kg tai enem-

män, BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on 200 mg/Nm3. 

(4) Laitoksissa, joiden käyttämän polttoaineen keskimääräinen kaliumpitoisuus on 2 000 

mg/kg (kuivana) tai enemmän ja/tai keskimääräinen natriumpitoisuus 300 mg/kg tai enem-

män, BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on 250 mg/Nm3. 



22 

 

(5) Laitoksissa, joiden käyttämän polttoaineen keskimääräinen kaliumpitoisuus on 2 000 

mg/kg (kuivana) tai enemmän ja/tai keskimääräinen natriumpitoisuus 300 mg/kg tai enem-

män, BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on 260 mg/Nm3. 

(6) Viimeistään 7. tammikuuta 2014 käyttöön otetuissa laitoksissa, joiden käyttämän polt-

toaineen keskimääräinen kaliumpitoisuus on 2 000 mg/kg (kuivana) tai enemmän ja/tai kes-

kimääräinen natriumpitoisuus 300 mg/kg tai enemmän, BAT-päästötasojen vaihteluvälin 

yläraja on 310 mg/Nm3. 

(7) BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on 160 mg/Nm3 laitoksille, jotka on otettu käyt-

töön viimeistään 7. tammikuuta 2014. 

(8) BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on 200 mg/Nm3 laitoksille, jotka on otettu käyt-

töön viimeistään 7. tammikuuta 2014. 

Päätelmissä esitetyt päästörajat koskevat laitoksen normaalia toimintaa eli toimintaolo-

suhteita, joissa laitos toimii suunnitellulla tavalla (NOC, normal operating conditions). 

Muuta kuin normaalia toimintaa (OTNOC, other than normal operating conditions) ovat 

erilaiset häiriö- ja poikkeustilanteet, joissa laitoksen päästöt kasvavat normaaleihin toi-

mintaolosuhteisiin verrattuna. Tämänkaltaisia tilanteita ovat muun muassa häiriöt laitok-

sen savukaasujen puhdistusjärjestelmässä, polttoaineensyöttöhäiriöt ja kattilan ajautumi-

nen epäedulliseen kuormituspisteeseen odottamattoman kuorman muutostilanteen seu-

rauksena. Tilanteet voivat olla hyvin erilaisia eikä päätelmissä oteta kantaa siihen, että 

mikä on muuta kuin normaalia toimintaa. Toiminnanharjoittajan tulee kuvata tilanteet 

ympäristöluvan tarkastamishakemuksessaan, jotta viranomainen voi arvioida, huomioi-

daanko ne päästörajojen noudattamisen arvioinnissa. Tilanteiden kuvauksessa on esitet-

tävä arviot niiden kestosta ja tiheydestä sekä arvioidut päästötasot niiden aikana. Tilan-

teiden kesto ei voi kuitenkaan muodostaa merkittää osaa laitoksen vuosittaisesta käyn-

tiajasta, koska niiden tulee olla luonteeltaan harvinaisia. (Ympäristöministeriö 2017) 

Päätelmien päästörajojen lisäksi laitoksen toiminnassa tulee huomioida myös SuPo-ase-

tuksen päästörajat, jotka pysyvät yhä voimassa päätelmien tultua voimaan. Päätelmien 

päästörajat ovat yleisesti ottaen tiukempia kuin mitä valtioneuvoston asetuksella sääde-

tään, mutta päästöjen tarkkailuajanjaksot ja sallittavat häiriö- ja poikkeustilanteet poik-

keavat toisistaan. (Novox Oy 2017) SuPo-asetuksen mukaiset päästörajat typenoksidi-

päästöille turvetta ja biomassaa polttaville laitoksille on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. SuPo-asetuksen päästörajat typenoksidipäästöille turvetta ja biomassaa polttaville 

laitoksille kuivissa savukaasuissa 6 %:n O2-pitoisuudessa. 

Polttolaitoksen teho [MWth] Päästörajat [mg/Nm3, 6 % O2] 

  Uusi laitos (1) Olemassa oleva laitos (2) (3) 

50-100 250 300 

100-300 200 250 

> 300 150 200 
   

(1) Laitos, jolle on myönnetty ympäristölupa 20.2.2013 tai sen jälkeen. 

(2) Laitos, jolle on myönnetty ympäristölupa ennen 20.2.2013 tai jonka lupa on 

kuulutettu ennen 20.2.2013 ja joka on otettu käyttöön viimeistään 20.2.2014. 

(3) Laitos, jolle on myönnetty ympäristölupa ennen 27.11.2002 tai jonka lupa on 

kuulutettu ennen 27.11.2002 ja joka on otettu käyttöön viimeistään 27.11.2003 

typenoksidipäästöjen raja-arvo vuotuisen käyntiajan mukaan (enintään 1500 h/a 

viiden vuoden liukuvana keskiarvona) on 450 mg/Nm3.  

SuPo-asetuksessa päästörajat on annettu tunti-, vuorokausi- ja kuukausikeskiarvoina, kun 

päätelmissä on määrätty rajat vain vuorokausi- ja vuosikeskiarvoille. Esimerkiksi asetuk-

sen tuntiraja saattaa ylittyä, vaikka päätelmien vuorokausiraja alitettaisiinkin. SuPo-ase-

tuksen päästörajat saattavat olla voimassa myös sellaisessa häiriö- tai poikkeustilanteessa, 

jossa päätelmien päästörajojen ylitys sallitaan. SuPo-asetuksen päästörajojen ylittäminen 

sallitaan vain ympäristönsuojelulain 99 §:ssä ja SuPo-asetuksen 14 §:ssä mainituissa häi-

riö- ja poikkeustilanteissa. Nämä tilanteet ovat käynnistys- ja pysäytystilanteet, polttoai-

neen saatavuusongelmat ja häiriöt savukaasujen puhdistuslaitteistossa. Toiminnanharjoit-

taja voi ympäristöluvan tarkastamishakemuksessaan esittää arvion, pystytäänkö SuPo-

asetuksen päästörajat alittamaan päätelmien sallimissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, kun 

laitoksella noudatetaan päätelmien päästörajoja. Lupaviranomaisen tehtävänä on arvi-

oida, kuinka asetuksen päästörajat huomioidaan laitoksen ympäristöluvassa. (Novox Oy 

2017) 

2.5.1 Määritys 

Päätelmissä päästörajat on annettu polttoainekohtaisesti. Ongelmaksi muodostuvat ener-

giantuotantoyksiköt, joissa poltetaan merkittäviä määriä eri polttoaineita samaan aikaan. 

Päätelmissä ei ole määritetty, kuinka päästörajat määräytyvät kyseisessä tilanteessa. Pääs-
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törajojen määrityksessä voidaan käyttää SuPo-asetuksen mukaista yhtälöä (1), jossa seos-

polton päästöraja lasketaan päätelmien päästötasoista käytettävien polttoaineiden ener-

giaosuuksia painottamalla. (Novox Oy 2017) 

 𝐶p =
∑ (𝑄𝑛∙𝑀𝑛∙𝐶𝑛)
𝑛
𝑗=1

∑ (𝑄𝑛∙𝑀𝑛
𝑛
𝑗=1 )

 (1) 

jossa 

 Cp  seospolton BAT-päästöraja [mg/Nm3] 

 Qj seospolttoaineen j lämpöarvon vuosikeskiarvo [MJ/kg] 

 Mj seospolttoaineen j kulutuksen vuosikeskiarvo [kg/a] 

 Cj seospolttoaineen j BAT-päästöraja [mg/Nm3] 

Päästöraja koskee laitoksen normaalia toimintaa, joten mahdollisia vara- ja käynnistys-

polttoaineita ei laskennassa huomioida. Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksella 

käytettävät polttoaineet ja niiden määrät lupahakemuksessaan, joihin viranomainen ver-

taa laitoksen toteutunutta polttoainekulutusta. Polttoaineiden käyttö saa poiketa ilmoite-

tuista määristä yksittäisenä vuonna, mutta jos laitoksella on odotettavissa tilanteita, joissa 

polttoainejakauma poikkeaa merkittävästi ilmoitetusta, voi laitokselle olla tarpeen mää-

rittää useampi päästöraja. (Novox Oy 2017) 

Päätelmissä esitetyt päästörajat eivät kata kaikkia polttoaineita, kuten esimerkiksi biokaa-

sua ja -öljyä. Päästörajat näille polttoaineille määrittää lupaviranomainen perustuen toi-

minnanharjoittajan tekemään selvitykseen ja parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

(Novox Oy 2017) 

Jätteiden rinnakkaispoltolle on määritetty päätelmissä päästörajoja eräiden savukaa-

sukomponenttien osalta, joita sovelletaan rinnakkaispoltossa syntyvän savukaasun koko 

tilavuuteen. Lisäksi, kun jätettä poltetaan päätelmissä mainittujen kiinteiden polttoainei-

den kanssa, koko syntyvään savukaasutilavuuteen on sovellettava kyseisen polttoaineen 

päästörajoja. Edellä mainittujen rajojen lisäksi rinnakkaispolttolaitoksen on noudatettava 
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päästörajaa, joka lasketaan valtioneuvoston asetuksen jätteen polttamisesta (151/2013) 

liitteen kolme laskentayhtälöllä. (2017/1442/EU) 

Useasta energiantuotantoyksiköstä koostuvan polttolaitoksen päästöraja määräytyy yksi-

köiden yhteen lasketun polttoainetehon mukaan. Jos yksiköt käyttävät samaa polttoai-

netta, on päästöraja yksittäiselle yksikölle ja koko polttolaitokselle sama polttolaitoksen 

yhteen lasketun tehon ja käytetyn polttoaineen mukaan määritetty BAT-päästöraja. Jos 

yksiköt käyttävät eri polttoaineita, määräytyy yksikön päästöraja siinä käytettävän polt-

toaineen ja polttolaitoksen yhteen lasketun tehon perusteella. Poikkeuksena polttolaitok-

set, joiden yhdessä tai useammassa energiantuotantoyksikössä poltetaan jätettä rinnak-

kaispolttona. Tässä tapauksessa jätteiden rinnakkaispolttoyksiköiden tehoja ei huomioida 

tehosummassa, jonka perusteella määrätään tavanomaisten yksiköiden päästörajat. Rin-

nakkaispolttoyksiköiden päästörajoja määrätessä tehosummaan luetaan mukaan kuiten-

kin kaikki yksiköt.  Mikäli polttolaitos on rakenteeltaan sellainen, että savukaasumittauk-

sia ei ole kohtuullista vaatia järjestettäväksi yksikkökohtaisesti ja yksiköiden savukaasut 

sekoittuvat fyysisesti, voidaan BAT-päästöraja määrittää yhtälön (1) tai jätteenpolttoase-

tuksen (151/2013) liitteen kolme laskentayhtälön avulla. (Novox Oy 2017) 

2.5.2 Noudattaminen ja mittausepävarmuuden huomiointi 

Päätelmien päästörajoihin verrattavat vuorokausi- ja vuosikeskiarvot lasketaan jatkuva-

toimisten mittausten avulla määritetyistä pätevistä tuntikeskiarvoista. Tuntikeskiarvot 

katsotaan päteviksi, jos jatkuvatoimisessa mittalaitteessa ei ole häiriötä eikä siihen tehdä 

huoltoa mittausjakson aikana. Vuorokausikeskiarvo on pätevien tuntikeskiarvojen kes-

kiarvo 24 tunnin ajalta ja vuosikeskiarvo on vastaavasti pätevien tuntikeskiarvojen kes-

kiarvo yhden vuoden ajalta. Vuorokaudella ja vuodella tarkoitetaan kalenterivuorokautta 

tai -vuotta (Novox Oy 2017). (Komission täytäntöönpanopäätös 2017/1442/EU) 

Päätelmissä ei ole määritetty, kuinka monta hylättyä tuntikeskiarvoa voi sisältyä vertai-

lukelpoiseen vuorokausikeskiarvoon. Suomessa arviointiperusteina käytetään SuPo-ase-

tuksen kriteerejä, joiden mukaan vuorokausikeskiarvo on hylättävä, jos siihen sisältyy yli 

kolme hylättyä tuntikeskiarvoa. (Novox Oy 2017) 

Päätelmissä ei ole kuvattu, kuinka pätevät tuntikeskiarvot määritetään ja kuinka mit-

tausepävarmuus tulisi huomioida. Tästä syystä pätevien tuntikeskiarvojen määrityksessä 
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on eroja eri jäsenmaiden välillä. Suomen kansallinen ohjeistus on, että pätevien tuntikes-

kiarvojen määrityksessä käytetään SuPo-asetuksen mukaista laskentatapaa. (Rinne 2017) 

Supo-asetuksen laskentatavassa mittausepävarmuus huomioidaan laskemalla päätelmien 

mukaan asetetusta vuorokausirajasta mittauksen 95 %:n luotettavuutta kuvaava osuus, 

joka vähennetään jatkuvatoimisen mittalaitteen tuntikeskiarvosta. Luotettavuuden las-

kennassa ei käytetä mittalaitteelle määritettyä 95 %:n luottamusvälin arvoa, vaan mitta-

laitteen luottamusvälin suurinta sallittua arvoa (Rinne 2017). Luottamusvälin suurimmat 

sallitut arvot on esitetty päästökomponenteittain SuPo-asetuksen liitteessä kolme. Mitta-

laitteen suurin sallittu 95 %:n luottamusvälin arvo typen oksideille on 20 %. Laitoksella 

tehtävien kertamittausten osalta mittausepävarmuus määritetään standardien referenssi-

menetelmien avulla (Novox Oy 2017). 

Esimerkki: 

Turvetta polttavan polttolaitoksen polttoaineteho on 100 MWth. Laitoksen BAT-päätel-

mien mukainen päästöraja typenoksidipäästöjen vuorokausikeskiarvolle on 275 mg/Nm3. 

Laitoksen jatkuvatoimisen mittalaitteen tuntikeskiarvo typenoksidipäästöille on 320 

mg/Nm3. Tällöin pätevä tuntikeskiarvo määritetään seuraavasti: 

Pätevä tuntikeskiarvo = 320 mg/Nm
3
- 0,2∙275 mg/Nm

3
= 265 mg/Nm

3
 

Päästörajojen noudattamisen arvioinnille ei ole annettu ohjeita päätelmissä, joten Suo-

messa on päädytty soveltamaan SuPo-asetuksen arviointiperusteita. Päätelmien päästöra-

jan vuosikeskiarvoa katsotaan noudatetun, jos yksikään päästörajaan verrattava vuosikes-

kiarvo ei ylitä asetettua raja-arvoa. Vuorokausikeskiarvoa katsotaan noudatetun, jos yk-

sikään päästörajaan verrattava vuorokausikeskiarvo ei ylitä 110 prosenttia asetetusta raja-

arvosta. (Ympäristöministeriö 2017) 

SuPo-asetuksen päästörajojen noudattamisen arviointi poikkeaa hieman päätelmien pääs-

törajojen noudattamisesta. SuPo-asetuksen päästörajoja katsotaan noudatetun, jos: 

1. Yksikään päästörajaan verrattava kuukausikeskiarvo ei ylitä raja-arvoa 

2. Yksikään päästörajaan verrattava vuorokausikeskiarvo ei ylitä 110 prosenttia 

asetetusta raja-arvosta 
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3. 95 % kaikista vuoden aikana raja-arvoon verrattavista pätevistä tuntikeskiar-

voista ei ylitä 200 prosenttia raja-arvoa 

(Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta 936/2014 14 §) 

2.6 Lievempien päästörajojen hakeminen 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan ympäristölupaan voidaan määrätä päätelmien 

päästötasoja lievemmät raja-arvot, jos laitoksen maantieteellisestä sijainnista, teknisistä 

ominaisuuksista tai paikallisista ympäristöoloista johtuen päätelmien päästörajojen saa-

vuttaminen johtaisi kohtuuttoman suuriin kustannuksiin verrattuna päästövähennyksestä 

saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Poikkeusmahdollisuus koskee vain päätelmien pääs-

tötasoja eikä koske siten esimerkiksi päästöihin liittyvää tarkkailua. Eduskunnan ympä-

ristövaliokunnan mukaan poikkeusten myöntämiseen ei tulisi suhtautua pidättyvästi, jos 

edellytykset niiden myöntämiseen täyttyvät. Teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan mu-

kaan myönnetyistä poikkeusluvista tulee raportoida Euroopan komissiolle. (BAT-pien-

ryhmä 2014b) Poikkeuksessa määrätyt päästörajat eivät kuitenkaan voi olla lievempiä 

kuin mitä SuPo-asetuksessa on säädetty (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 78 §). 

Poikkeus olla noudattamatta päätelmien päästörajoja voidaan määrätä määräajaksi tai py-

syväksi. Molemmissa tapauksissa poikkeuksen myöntämiseen vaadittavat edellytykset 

ovat samat, ja pysyvän poikkeuksen tapauksessa edellytykset on arvioitava uudelleen, 

kun laitoksen ympäristölupaa tarkastetaan seuraavan kerran (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014 78 §). Poikkeuksen myöntämisessä kyse on aina laitoskohtaisesta kokonaistar-

kastelusta, jonka lopputulokseen vaikuttavat monet eri tekijät (BAT-pienryhmä 2014b). 

Määräaikaisen poikkeuksen myöntäminen voi tulla kysymykseen niissä tapauksissa, 

joissa päätelmien mukaisten päästörajojen noudattaminen olisi kohtuutonta tai jopa mah-

dotonta neljän vuoden kuluttua päätelmien julkaisusta. Lisäksi lisäajan myöntämisellä 

voidaan huomioida laitoksella jo suunniteltujen investointien ja vuosihuoltojen aikatau-

lut, jolloin päätelmien johdosta tehtävät investoinnit on mahdollista ajoittaa suunniteltu-

jen tuotantoseisokkien yhteyteen. Määräajan tarvittava pituus arvioidaan aina tapauskoh-

taisesti. Lisäajan myöntämiseen vaikuttaa poikkeuksen myötä syntyvän kustannussäästön 

suhde menetettävään ympäristöhyötyyn määräajan ajalta. Yleisesti voidaan arvioida, että 
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edellytykset määräaikaisen poikkeuksen saamiseen täyttyvät helpommin kuin pysyvän 

poikkeuksen edellytykset. (Novox Oy 2017) 

2.6.1 Myöntämisen perusteet 

Suomessa laitoksen teknisiin ominaisuuksiin vetoaminen tulee olemaan luultavasti ylei-

sin syy hakea päätelmien päästötasoja lievempiä raja-arvoja. Tämä koskee lähinnä vain 

olemassa olevia laitoksia, koska päätelmien johdosta tehtävien investointien toteuttami-

nen vanhoihin laitoksiin on lähtökohtaisesti haastavampaa ja kalliimpaa kuin niiden otta-

minen huomioon uuden laitoksen suunnitelmissa. (Novox Oy 2017) 

Tekniset ominaisuudet ovat laaja käsite, ja siihen katsotaan kuuluvan muun muassa in-

vestointien suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittava aika. Riittävä peruste lievempien 

raja-arvojen myöntämiseen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa laitoksella tehtävillä pie-

nillä muutoksilla päästään selvästi alle SuPo-asetuksen päästörajojen, mutta ei aivan pää-

telmien edellyttämälle tasolle. Päätelmien mukaisten päästörajojen saavuttaminen vaatisi 

huomattavia laitoksella tehtäviä investointeja, mutta erotus investoinneilla saavutettavan 

päästörajan ja pienimmillä muutoksilla saavutettavan päästörajan välillä jäisi hyvin pie-

neksi. Tästä seuraisi, että investoinneilla saavutettavan päästövähennyksen hinta (euroa 

per päästötonni) nousisi hyvin korkeaksi verrattuna saavutettuun päästövähennykseen, 

jolloin poikkeaminen päästörajoista voisi olla hyvin perusteltua. (BAT-pienryhmä 2014b) 

Muita teknisiä perusteita poikkeuksen hakemiseen voisivat olla esimerkiksi laitoksen ly-

hyt jäljellä oleva käyttöikä, päästövähennysten ristikkäisvaikutukset ja tuotannon suuret 

vaihtelut vuodenaikojen välillä. Esimerkiksi kaukolämpölaitoksen tuotanto voi olla kesä-

aikaan hyvinkin pientä, jolloin päästöjäkään ei synny päätelmien olettamalla tavalla, että 

laitos ajaisi aina nimellistehollaan. (Novox Oy 2017) 

Laitoksen maantieteellinen sijainti ja paikalliset ympäristöolot voivat myös olla peruste 

poikkeuksen saamiselle. Käytännössä näitä kahta tekijää tarkastellaankin aina yhdessä. 

Esimerkiksi laitoksen sijainnilla meren tai järven rannalla on vaikutusta laitokselta joh-

dettavien jätevesien ympäristövaikutusten suuruuteen; johdettavien jätevesien vesistö-

kuormitus on paljon suurempi pienessä järvessä kuin meressä. Lisäksi jätevesien ympä-

ristövaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon vesistön paikallinen tila ja luontoar-

vot. (BAT-pienryhmä 2014b) 
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Maantieteellinen sijainti ja paikalliset ympäristöolot vaikuttavat päästövähennyksestä ai-

heutuvien terveyshyötyjen suuruuteen. Terveyshyötyjä voidaan arvioida esimerkiksi li-

sääntyneinä elinvuosina. Päästövähennyksellä saavutettavat terveyshyödyt eivät ole sa-

mat esimerkiksi Suomessa ja Saksassa. Suomi on hyvin harvaan asuttu maa, joten pääs-

tövähennysten terveyshyödyt Suomessa ovat todennäköisesti kertaluokkaa pienemmät 

kuin Saksassa. (Novox Oy 2017) 

2.6.2 Ympäristöhyötyjen ja kustannusten vertailu 

Päätelmien päästörajoista poiketakseen toiminnanharjoittajan tulee ympäristöluvan tar-

kastamishakemuksessaan vertailla päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kustannuksia 

saavutettavaan ympäristöhyötyyn. Vertailussa ei oteta huomioon kustannuksia, jotka ai-

heutuvat muista päästövähennysvelvoitteista kuin päätelmistä. Esimerkiksi kaukolämpö-

joustoon kuuluvan laitoksen päästövähennyskustannuksia ei huomioida siltä osin, kuin 

niiden katsotaan syntyvän SuPo-asetuksen päästövelvoitteiden täyttämisestä. (Novox Oy 

2017) 

Toiminnanharjoittajan on esitettävä kustannuslaskenta ja käyttämänsä laskentaparametrit 

(laskentakorko, pitoaika, ym.) ympäristöluvan tarkastamishakemuksessaan sellaisella 

tarkkuudella, että viranomaisen on mahdollista tarkastaa laskelmat. Laskennan lähtötie-

tojen ja parametrien esittäminen on erityisesti tarpeen silloin, kun laitoksella tehtävien 

päästövähennysten kustannukset poikkeavat huomattavasti yleisestä tasosta. (Novox Oy 

2017) 

Päästövähennyksillä saavutettavien ympäristö- ja terveyshyötyjen vertaamiseksi päästö-

vähennyksestä aiheutuviin kustannuksiin, on päästövähennykselle määritettävä jokin 

hinta. Euroopassa ilmaan johdettavien päästöjen haittakustannuksia on arvioinut muun 

muassa Euroopan ympäristökeskus (EEA). EEA:n raportissa ilmaan johdettavien kauko-

kulkeutuvien päästöjen haittakustannuksia on arvioitu jäsenmaakohtaisesti, ja raporttia 

on käytetty laajasti nykyisen lainsäädännön valmistelussa. Suomessa ilmansaasteiden 

ympäristövaikutuksia on arvioitu myös Suomen ympäristökeskuksen teettämässä ilman-

saasteiden haittakustannusmallissa (IHKU). (BAT-pienryhmä 2014b) 
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Haittakustannusmalleja ei ole saatavissa kaikille päästöille. Esimerkiksi Suomessa ei ole 

koko maan kattavaa haittakustannusmallia vesistöön johdettaville päästöille, jolloin ve-

sistöön johdettavien päästöjen arvottaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Tällöin 

ympäristöhyötyjä tai haittoja on arvioitava hakemuksessa sanallisesti. (BAT-pienryhmä 

2014b) 

Ympäristöhyötyjen arvottaminen on tyypillisesti hyvin karkeaa verrattuna päästövähen-

nyksestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa. 

Kustannusvertailun ei ole tarkoituskaan olla erityisen yksityiskohtainen vaan sen loppu-

tulos on suuntaa antava. Esimerkiksi tilanne, jossa päästövähennyskustannukset ovat hie-

man ympäristöhyötyjä suuremmat, ei automaattisesti tarkoita sitä, että laitoksella olisi 

oikeus päätelmien päästötasoja lievempiin raja-arvoihin. (BAT-pienryhmä 2014b) 
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3 TYPEN OKSIDIT 

Typen tiedetään esiintyvän seitsemässä eri oksidimuodossa, jotka ovat: NO, NO2, NO3, 

N2O, N2O3, N2O4 ja N2O5. Polttoprosessien yhteydessä syntyvistä typen oksideista mer-

kittävimmät ovat typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2), joita kutsutaan yhteisni-

mellä NOx. Polttolaitosten NOx-päästöistä tyypillisesti noin 95 % tai enemmän koostuu 

typpimonoksidista typpidioksidin osuuden jäädessä yleensä alle 5 %:n. Joissain poltto-

prosesseissa voi muodostua huomattavia pitoisuuksia myös dityppioksidia (N2O) eli ilo-

kaasua. (Cooper & Alley 2011, 523–524) 

Polttoprosessissa muodostuvien NO- ja NO2-päästöjen ympäristövaikutukset ovat liki-

main samat, koska typpimonoksidi hapettuu ilmakehässä lopulta typpidioksidiksi. Syy, 

miksi typpidioksidia muodostuu polttoprosessissa yleensä huomattavasti vähemmän kuin 

typpimonoksidia johtuu siitä, että NO:n hapettuminen NO2:ksi on suhteellisen hidas re-

aktio eikä ehdi tapahtua polttoprosessin aikana. Savukaasujen nopea jäähdyttäminen kui-

tenkin suosii NO2:n muodostumista. Jopa 50 %:n NO2-pitoisuuksia NOx-päästöistä on 

mitattu kaasuturbiineista, joissa savukaasujen jäähdyttäminen turbiinin sallimalle lämpö-

tilatasolle on toteutettu sekoittamalla ilmaa savukaasujen joukkoon polttokammion jäl-

keen. Typpidioksidin muodostumisreaktioita ei käsitellä tässä työssä tämän tarkemmin. 

(Flagan & Seinfeld 1988, 198–200) 

Typen oksidien muodostumista on tutkittu aktiivisesti 1970-luvulta lähtien. Typen oksidit 

muodostuvat, kun palamisilman tai polttoaineen sisältämä typpi hapettuu monimutkaisten 

reaktioketjujen tuloksena. Reaktioketjut voivat koostua sadoista eri reaktioista kaasu-

maisten yhdisteiden ja partikkeleiden välillä. Päämuodostumismekanismeja voidaan kui-

tenkin erottaa neljä erilaista: termisen NO:n muodostuminen, nopean NO:n muodostumi-

nen, NO:n muodostuminen N2O-välituotteen kautta ja polttoaineen sisältämän typen ha-

pettuminen. Lisäksi NO:ta voi muodostua partikkeleiden ja kaasumaisten yhdisteiden vä-

lillä tapahtuvien heterogeenisten reaktioiden tuloksena. Typen oksidien tutkimiseen liit-

tyy erityistä mielenkiintoa, koska toisin kuin rikkidioksidipäästöjä, typenoksidipäästöjä 

voidaan vähentää palamisteknisin menetelmin. (Raiko et al. 2002, 300–304) 
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3.1 Molekyylitypen hapettuminen 

Palamisilman mukana kulkeutuu hapen ohella merkittävä määrä typpeä palamistapahtu-

maan. Kuiva ilma sisältää 20,948 til-% happea, 78,084 til-% typpeä, 0,93 til-% argonia, 

0,03 til-% hiilidioksidia sekä vähäisen määrän muita kaasuja. Ilmassa typpi esiintyy mo-

lekyylimuodossa N2. Osa polttoaineista voi sisältää myös orgaanista typpeä (Npolttoaine). 

(Raiko et al. 2002, 35) 

Polttoaineiden palamistarkasteluissa palamisilman oletetaan koostuvan yleensä kahdesta 

osasta: hapesta (20,948 til-%) ja typestä (79,052-%). Typen osuuteen on laskettu mukaan 

palamisilman sisältämien muiden kaasujen osuudet, koska niiden oletetaan olevan typen 

ohella inerttejä kaasuja, jotka eivät osallistu palamisreaktioihin. Todellisuudessa palamis-

ilman typpi voi kuitenkin reagoida palamistapahtuman aikana muodostaen muun muassa 

typpimonoksidia ja dityppioksidia. (Raiko et al. 2002, 35) 

3.1.1 Terminen NO 

Palamisilman molekyylitypen (N2) typpiatomien välinen sidosenergia on korkea (noin 

950 kJ/mol). Korkeasta sidosenergiasta johtuen palamisilman sisältämä molekyylihappi 

(O2) ei kykene rikkomaan sidosta edes korkean palamislämpötilan omaavissa polttopro-

sesseissa. Reaktio on liian hidas tapahtumaan. Molekyylityppi voi sen sijaan hapettua 

typpimonoksidiksi ketjureaktion kautta, jonka aloittaa happiatomin ja molekyylitypen vä-

linen reaktio. Reaktioiden (2) ja (3) muodostama reaktiomekanismi on nimetty löytäjänsä 

mukaan Zeldovichin mekanismiksi. 

 N2 + O → NO + N (2) 

 N + O2 → NO + O (3) 

Myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu, että alistökiömetrisissä eli pelkistävissä olosuh-

teissa molekyylityppi hapettuu pääasiassa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta reaktion 

(4) mukaisesti. 

 N + OH → NO + H (4) 

Reaktioiden (2), (3) ja (4) muodostama reaktiomekanismi tunnetaan yleisesti laajennet-

tuna Zeldovichin mekanismina. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/12–13) 
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Reaktion (2) aktivaatioenergia on korkea (320 kJ/mol), ja se rajoittaa Zeldovichin reak-

tiomekanismin reaktionopeutta. Lisäksi reaktion käynnistämiseen tarvittavien happiato-

mien konsentraatio on hyvin lämpötilariippuvainen; happiatomien määrä kasvaa lämpö-

tilan kasvaessa. Matalissa lämpötiloissa happiatomien määrä on merkittävä vain hyvin 

lyhyen ajanhetken ajan varsinaisen polttoaineen hapettumisen aikana. Tästä syystä Zel-

dovichin mekanismin kautta muodostuvaa typpimonoksidia kutsutaan yleisesti termiseksi 

NO:ksi. (Raiko et al. 2002, 305) 

Laskelmilla on osoitettu, että termisen NO:n muodostuminen on käytännössä olematonta 

alle 1400 oC:n lämpötiloissa, mikä näkyy hyvin kuvassa 3. Kuvassa NO:n muodostumi-

nen on laskettu kahdella eri viipymäajalla ja siinä on esitetty myös muiden NO:n muo-

dostumismekanismien lämpötilariippuvuus vertailun vuoksi. Palamislämpötilan nous-

tessa yli 1600 oC:n termisen NO:n muodostumisnopeus kasvaa hyvin voimakkaasti. Ter-

misen NO:n muodostumista voidaan rajoittaa kiinnittämällä huomiota lämpötilapiikkien 

hallintaan ja minimoimalla savukaasujen viipymäaika korkean lämpötilan palamis-

vyöhykkeellä. Myös ilmamäärää vähentämällä voidaan hillitä termisen NO:n muodostu-

mista, kun molekyylitypen hapettamiseen osallistuvien happiatomien määrä laskee. 

(Raiko et al. 2002, 305) 

 

Kuva 3. Palamislämpötilan ja viipymäajan vaikutus eri NO:n muodostumismekanismeihin. 

(muokattu lähteestä Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/13) 
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3.1.2 Nopea NO 

Palamisilman typpimolekyyli voi hapettua myös ketjureaktion kautta, jonka käynnistää 

hiilivetyradikaali. Reaktio on tyypillisesti hyvin nopea, jonka vuoksi syntyvää typpimo-

noksidia kutsutaan nopeaksi NO:ksi. Reaktio on mahdollinen vain liekin palamisvyöhyk-

keellä, kun palaminen on epätäydellistä ja reaktion käynnistämiseen vaadittavia hiilive-

tyradikaaleja on läsnä. 

Ketjureaktio käynnistyy, kun hiilivetyradikaali reagoi palamisilman molekyylitypen 

kanssa muodostaen syaanivetyä (HCN) ja typpiatomin (N) reaktion (5) mukaisesti. 

 N2 + CH → HCN + N (5) 

Reaktiossa (5) syntyneet syaanivety ja typpiatomi reagoivat monien eri välivaiheiden 

kautta edelleen typpimonoksidiksi, jos happea sisältäviä yhdisteitä on läsnä. Tärkein re-

aktiopolku on useimmissa tapauksissa reaktion (6) mukainen. 

 HCN
+O
→ NCO

+H
→ NH

+H
→ N

+O2,+OH
→      NO (6) 

Nopean NO:n muodostuminen on lähes palamislämpötilasta riippumaton. Sen pitoisuus 

on suurimmillaan matalissa lämpötiloissa, kun palaminen tapahtuu alistökiömetrisissä 

olosuhteissa lyhyellä viiveajalla. Poltinpoltossa nopean NO:n osuuden arvioidaan ylei-

sesti jäävän alle 5 %:iin typpimonoksidipäästöistä. (Zevehoven & Kilpinen 2004, 14) 

3.1.3 NO:n muodostuminen N2O-välituotteen kautta 

Zeldovichin reaktiomekanismista poiketen palamisilman molekyylityppi voi reagoida 

happiatomin kanssa muodostaen dityppioksidia (N2O) reaktion (7) mukaisesti. 

 O + N2 +M → N2O +M (7) 

Reaktiossa (7) M edustaa mitä tahansa kaasukomponenttia. Reaktiossa muodostunut di-

typpioksidi voi reagoida edelleen muodostaen typpimonoksidia reaktion (8) tai (9) kautta. 

 O + N2O → 2NO (8) 

 H + N2O → NH + NO (9) 



35 

 

Muodostuvan NO:n määrän ennustamista hankaloittaa, että molemmille reaktioille on 

olemassa rinnakkaiset reaktiokanavat, joiden lopputuotteena muodostuu molekyylityppeä 

typpimonoksidin sijasta. Reaktion (8) ja rinnakkaisreaktion reaktiovakiot ovat samaa suu-

ruusluokkaa. Yleensä molekyylitypen muodostuminen on hallitseva reaktio normaaleissa 

palamisolosuhteissa, kuitenkin ilmakertoimen, palamislämpötilan tai paineen kasvaessa 

NO:n muodostuminen vahvistuu (Raiko et al. 2002, 307). Reaktion (9) rinnakkaisreaktion 

reaktiovakio on huomattavasti suurempi kuin reaktion (9). Tästä syystä reaktion (9) kautta 

muodostuvan NO:n pitoisuus voidaan olettaa vähäiseksi palamistapahtumassa. (Gardiner 

et al. 2000, 127–147) 

3.2 Polttoaineeseen sitoutuneen typen hapettuminen 

Polttoaineiden sisältämän typen määrä on paljon pienempi kuin palamisilman mukana 

palamistapahtumaan kulkeutuvan typen määrä. Tästä huolimatta typpeä sisältävien polt-

toaineiden NOx-päästöt ovat selvästi suurempia kuin typpeä sisältämättömien polttoainei-

den. Tämä johtuu polttoaineeseen sitoutuneen typen reaktiivisuudesta. Yleensä typpi on 

sitoutuneena polttoaineeseen pyridiini -ja pyrrolityyppisissä rengasrakenteissa. Nuorem-

missa polttoaineissa, kuten biomassassa huomattava osa typestä on sitoutuneena erilaisiin 

aminoryhmiin (-NHi). Typpiatomien sidosenergia on näissä rakenteissa noin 150–750 

kJ/mol, mikä on huomattavasti pienempi kuin molekyylimuodossa olevan typen si-

dosenergia (noin 950 kJ/mol). (Raiko et al. 2002, 307–308) 

Polttoaineen typestä peräisin olevien NOx-päästöjen pitoisuus vaihtelee huomattavasti eri 

polttoaineiden kesken. Tähän vaikuttuvat polttoaineen sisältämän typen määrä, kuinka 

typpi on sitoutunut polttoaineeseen ja polttoaineen palamisominaisuudet. Syntyvän NO:n 

määrä vaihtelee huomattavasti esimerkiksi eri puulajeja poltettaessa, vaikka polttoainei-

den palamiskäyttäytyminen ja koostumukset olisivat lähes samat polttoaineen alkuai-

neanalyysiin perusteella. Siten syntyvän NO:n määrää ei voi ennustaa pelkän alkuai-

neanalyysin perusteella, vaan tietoa tarvitaan myös rakenteista, joilla typpi on sitoutu-

neena polttoaineeseen. Myös palamisolosuhteet vaikuttavat syntyvän NO:n määrään. 

(Winter et al. 1999) 
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Typpeä vapautuu polttoaineesta palamisen eri vaiheissa, mikä vaikuttaa typen reaktioihin 

ja edelleen NO:n muodostumiseen. Kuvassa 4 on esitetty yksittäisen koivupartikkelin pa-

lamisen aikana vapautuneiden typpiyhdisteiden pitoisuudet sekä pitoisuuksien muuttumi-

nen palamisen aikana. 

 

Kuva 4. Yksittäisen koivupartikkelin palamisen aikana vapautuneiden typpiyhdisteiden ja hiili-

dioksidin pitoisuuksien muuttuminen. Palamisparametrit: lämpötila 800 oC ja happipoltto 10 kPa. 

(muokattu lähteestä Winter et al. 1999) 

Kiinteän polttoaineen palamisessa on erotettavissa neljä eri vaihetta: kuivuminen, pyro-

lyysi eli haihtuvien yhdisteiden vapautuminen, haihtuvien yhdisteiden syttyminen ja pa-

laminen sekä jäljelle jääneen jäännöskoksin palaminen. Pyrolyysivaiheen aikana poltto-

aineen typpi jakautuu jäännöskoksin sisältämään typpeen ja haihtuviin typpiyhdisteisiin, 

jotka ovat pääasiassa sitoutuneena tervaan tai muodostavat ammoniakkia (NH3) ja syaa-

nivetyä (HCN). Palamisen aikana jäännöskoksin sisältämä typpi hapettuu lähinnä typpi-

monoksidiksi, josta osa pelkistyy takaisin molekyylitypeksi. Tervasta vapautuva typpi voi 

muodostaa yhdisteitä HCN, NH3, NO, N2O ja N2 sekä osa siitä voi sitoutua myös nokeen. 

Haihtuvat typpiyhdisteet muodostavat monimutkaisten reaktioketjujen kautta NO, N2O 

ja N2 typpiyhdisteitä. Osa haihtuvista typpiyhdisteistä voi myös osallistua jo muodostu-

neiden NO:n ja N2O:n pelkistymisreaktioihin, joiden tuloksena muodostuu molekyylityp-

peä. Osa reaktioista voi tapahtua heterogeenisesti partikkeleiden välillä. Pelkistymisreak-
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tioiden merkitys kasvaa polttoaineen sisältämien haihtuvien typpiyhdisteiden ja polttoai-

neen sisältämän typen osuuden kasvaessa. Kuvassa 5 on esitetty yksinkertaistetut reak-

tiopolut, joiden kautta polttoaineen sisältämä typpi voi hapettua muodostaen NO, N2O ja 

N2 yhdisteitä. Kuvassa lihavoidut nuolet kuvaavat pääreaktiopolkuja. (Johnsson 1994) 

 

Kuva 5. Polttoaineen sisältämän typen hapettuminen ja eri reaktiopolut, joiden kautta polttoaine-

typpi voi muodostaa NO, N2O ja N2 yhdisteitä. Lihavoidut nuolet kuvaavat pääreaktiopolkuja. 

(muokattu lähteestä Winter et al. 1996) 

Polttoaineen palamisen aikana syntyvien NO:n ja N2O:n suhde riippuu merkittävästi polt-

toaineen kemiallisesta koostumuksesta ja rakenteista, joilla typpi on sitoutunut polttoai-

neeseen. Winter et al. (1999) huomasi laboratoriotutkimuksissaan, että kuusi-, koivu ja 

leppäpolttoainepartikkeleiden palamisessa syntyneiden typen oksidien pitoisuudet poik-

kesivat huomattavasti toisistaan, vaikka polttoaineiden koostumus alkuaineanalyysin pe-

rusteella oli lähes identtinen. Erityisesti kuusi- ja leppäpartikkelin koostumukset vastasi-

vat lähes täysin toisiaan. Erot pitoisuuksien välillä pääteltiin johtuvan eroista polttoainei-

den kemiallisessa koostumuksessa ja rakenteissa, joilla typpi on sitoutuneena polttoainee-

seen. 

Kuusi-, koivu- ja leppäpartikkelin sisältämän typen konversio NH3, HCN, NO ja N2O 

yhdisteiksi partikkeleiden palamisen aikana on esitetty kuvassa 6. Kuvassa polttoaineen 
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sisältämän hiilen konversioaste kuvaa polttoaineen palamisen etenemistä. Haihtuvien yh-

disteiden ja jäännöskoksin palamisen vaiheet on erotettu toisistaan pystyviivalla. 

 

Kuva 6. (a) Kuusi-, (b) koivu- ja (c) leppäpolttoainepartikkelin sisältämän typen konversio NO, 

N2O, HCN ja NH3 yhdisteiksi koereaktorissa. Palamisparametrit: lämpötila 800 oC ja happipoltto 

10 kPa. (muokattu lähteestä Winter et al. 1999) 

 

Kuvasta nähdään, että leppäpartikkelin poltossa ei muodostunut lainkaan havaittavissa 

olevaa pitoisuutta N2O:ta, kun taas koivu- ja kuusipartikkelin poltossa N2O:ta muodostui. 

Tämä johtuu partikkeleiden pyrolyysin aikana vapautuneiden haihtuvien typpiyhdistei-

den erilaisista koostumuksista. 

3.2.1 Pyrolyysikaasujen palaminen 

Syaanivedyn ja ammoniakin suhteella haihtuvissa typpiyhdisteissä on suuri vaikutus sii-

hen, mitä typen oksideja palamisprosessissa syntyy. HCN hapettuu happi- ja hydroksyy-

liradikaalien vaikutuksesta NCO:ksi, joka reagoi lopulta muodostaen typpimonoksidia ja 
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dityppioksidia reaktioiden (10) ja (11) mukaisesti. Toisaalta HCN voi reagoida myös ve-

dyn ja hydroksyyliradikaalien kanssa muodostaen ammoniakkia. 

 HCN + O → NCO + H (10) 

 NCO + NO → N2O + CO (11) 

Ammoniakki puolestaan reagoi pääasiassa reaktioiden (12), (13), (14), (15), (16) ja (17) 

mukaisesti muodostaen typpimonoksidia. (Johnsson 1994) 

 NH3 + OH → NH2 + H2O (12) 

 NH2 + OH → NH + H2O (13) 

 NH + OH → NHO + H (14) 

 NH2 + O → NHO + H (15) 

 HNO + OH → NO + H2O (16) 

 NH + O → NO + H (17) 

Korkeissa palamislämpötiloissa muodostunut N2O hajoaa termisesti molekyylitypeksi re-

aktion (18) mukaisesti. Lisäksi HCN, joka toimii N2O:n muodostumisen lähteenä, reagoi 

korkeammissa lämpötiloissa muodostaen enemmän NO:ta kuin N2O:ta. Näistä seikoista 

johtuen polttoprosesseissa, joiden lämpötila on korkea, typenoksidipäästöt koostuvat pää-

asiassa NO:sta. Syntynyt N2O voi hajota myös liekin läheisyydessä nopean reaktion (19) 

seurauksena. 

 N2O +M → N2 + O+M (18) 

 N2O + H → N2 + OH (19) 

N2O-päästöjä ei juurikaan synny biomassaa polttavissa laitoksissa. Tämän uskotaan joh-

tuvan N2O:n hajoamisreaktion (19) ohella siitä, että biomassassa alifaattinen typpi on si-

toutuneena amino- ja ammoniumryhmiin sekä biomassan korkeasta vetypitoisuudesta ja 

alhaisesta typpipitoisuudesta. (Winter et al. 1999) Biomassan polttamisen N2O-päästöjä 

voidaan edelleen vähentää vaikuttamalla palamisen stökiömetriaan niin, että palaminen 
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tapahtuu ali-ilmamäärällä. Pelkistävissä olosuhteissa biomassan pyrolyysikaasuista muo-

dostuu H- ja OH-radikaaleja, jotka voivat pelkistää syntyneen N2O:n molekyylitypeksi 

reaktioiden (19) ja (20) mukaisesti. (Shen et al. 2003) 

 N2O + OH → N2 + HO2 (20) 

Alistökiömetriset palamisolosuhteet rajoittavat pyrolyysissä vapautuneiden syaanivedyn 

ja ammoniakin hapettumista typpimonoksidiksi ja dityppioksidiksi, koska happea sisäl-

täviä yhdisteitä ei ole riittävästi läsnä. Pelkistävissä olosuhteissa HCN ja NH3 reagoivat 

muodostaen pääasiassa molekyylityppeä. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/17) 

Laboratoriotutkimuksissa on havaittu, että suhde, jolla polttoaineen typpi reagoi typpi-

monoksidiksi laskee polttoaineen sisältämän typen osuuden ja haihtuvien aineiden osuu-

den kasvaessa. Laboratoriokokeiden tulokset on esitetty kuvassa 7. Kokeissa mitattiin 

kuuden eri biomassajakeen sisältämän typen massaosuudet ja niiden pyrolyysin aikana 

vapautuneiden NO ja NH3 yhdisteiden pitoisuudet. Mittaustulosten perusteella jokaiselle 

jakeelle määritettiin polttoainetypen konversioaste NO ja NH3 yhdisteiksi. Kokeiden tu-

loksista voidaan selvästi havaita, että polttoaineen sisältämän typen konversio laskee polt-

toaineen sisältämän typpiosuuden kasvaessa. (Winter et al. 1999) 

 

Kuva 7. Kuuden eri biomassajakeen polttoainetypen konversio NO ja NH3 yhdisteiksi pyrolyysin 

aikana jakeiden sisältämän typen massaosuuden funktiona. (muokattu lähteestä Winter et al. 

1999) 
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Polttoainetypen konversioasteen alenemisen on osoitettu johtuvan HCN:n ja NH3:n kas-

vaneesta pitoisuudesta pyrolyysikaasuissa, ja yhdisteiden kyvystä pelkistää jo muodostu-

nut NO molekyylitypeksi. Tätä ilmiötä hyödynnetään muun muassa kaupallisissa SCR- 

SNCR-menetelmissä (selective catalytic reduction ja selective non-catalytic reduction), 

joissa kattilan tulipesään tai savukaasukanavaan sumutetaan ammoniakkia tai ureaa. 

(Winter et al. 1999) 

3.2.2 Jäännöskoksin palaminen 

Jäännöskoksin sisältämä typpi hapettuu pääasiassa typpimonoksidiksi ja dityppioksidiksi, 

mutta pelkistävissä olosuhteissa typpi säilyy koksissa suurilta osin reagoimatta. Eri kivi-

hiililajien tutkimuksissa koksin sisältämän typen hapettumisen on lisäksi huomattu riip-

puvan haihtuvien yhdisteiden osuudesta hiilessä. Koksin sisältämän typen konversio typ-

pimonoksidiksi ja dityppioksidiksi oli sitä matalampi, mitä enemmän hiilessä oli haihtu-

via yhdisteitä. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että paljon haihtuvia yhdisteitä sisältävien 

hiilten koksi on aktiivisempi pelkistämään koksin huokosissa syntynyt NO molekyyli-

typeksi kuin vähän haihtuvia yhdisteitä sisältävien hiilten koksi. (Raiko et al. 2002, 311) 

Jäännöskoksin typpipitoisuutta voidaan alentaa palamislämpötilaa kasvattamalla, jolloin 

suurempi osa polttoainepartikkelin sisältämästä typestä vapautuu pyrolyysin aikana. 

Tämä tarkoittaa, että myös pyrolyysiolosuhteilla on jonkin verran vaikutusta koksin si-

sältämän typen konversioon. (Raiko et al. 2002, 311) Koksin partikkelikoolla on havaittu 

olevan myös vaikutus sen sisältämän typen konversiossa NO:ksi ja N2O:ksi.  Tutkimuk-

sissa kivihiilikoksin partikkelikoon pienentämisen havaittiin johtavan suurempiin NO- ja 

N2O-pitoisuuksiin. Tämän on ehdotettu johtuvan siitä, että koksissa muodostuvien NO:n 

ja N2O:n huokosdiffuusio koksin pinnalle nopeutuu pienemmän partikkelikoon ja siten 

koksin huokoisemman rakenteen seurauksena. Tästä syystä huokosissa muodostuneet NO 

ja N2O eivät ehdi pelkistymään molekyylitypeksi koksin huokosissa. Tieto koksin sisäl-

tämän typen hapettumisesta on vielä varsin puutteellista ja aihepiiriä tutkitaan aktiivisesti. 

(Johnssson 1994) 
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3.3 Heterogeeniset reaktiot partikkeleiden ja typpiyhdisteiden välillä 

Edellä kuvatut typen reaktiot ovat tapahtuneet kaasufaasissa olevien yhdisteiden välillä 

eli homogeenisesti. Osa typpiyhdisteiden reaktioista voi kuitenkin tapahtua myös hetero-

geenisesti kaasumaisten typpiyhdisteiden ja palamistilassa läsnä olevien partikkeleiden 

välillä. Tämä monimutkaistaa typen oksidien muodostumista entisestään. Lisäksi osa he-

terogeenisistä reaktioista voi tapahtua katalyyttisesti, kun sopia kaasukomponentteja on 

läsnä. Heterogeenisten reaktioiden merkitys on suurempi leijukerroskattiloissa kuin 

muissa polttosovelluksissa. Leijukerrospoltossa polttoaineen palaminen tapahtuu partik-

keleista koostuvan pedin päällä ja sisällä. Peti saatetaan leijuvaan tilaan pedin alta puhal-

lettavan palamisilman avulla. Leijukerrospolttotekniikkaan palataan tarkemmin kappa-

leessa 4. 

3.3.1 N2O:n muodostuminen ja hajoaminen 

Dityppioksidia (N2O) voi muodostua pyrolyysikaasuissa olevasta syaanivedystä (HCN) 

homogeenisten reaktioiden (10) ja (11) ohella myös heterogeenisesti. HCN voi hapettua 

katalyyttisesti jäännöskoksin tai kalsiumoksidin (CaO) pinnalla N2O:ksi. Kalsiumoksidia 

eli kalkkia voidaan käyttää leijukerroskattiloissa rikkipitoisen polttoaineen palamisessa 

syntyvän rikkidioksidin (SO2) sitomiseen. Heterogeenisten reaktioiden kautta muodostu-

van N2O:n määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin homogeenisten reaktioiden kautta 

muodostuvan N2O:n määrä. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/38) 

Kivihiilen leijukerrospoltossa jäännöskoksin sisältämän typen on havaittu muodostavan 

merkittäviä pitoisuuksia N2O:ta NO:n ohella. NO:n läsnäolon on havaittu vahvistavan 

koksin sisältämän typen konversiota N2O:ksi. Ilmiön syystä ei olla vielä varmoja, mutta 

on ehdotettu, että N2O:ta muodostuu koksin ja NO:n välisen heterogeenisen reaktion (21) 

seurauksena. 

 O2 + (−CN) + (−C) → (−CNO) + (−CO), (21) 

 (−CNO) → NO + (−C), 

 NO + (−CNO) → N2O + (−CO) 
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Reaktiossa sulut ja niiden sisältävä viiva kuvaavat koksiin sitoutuneita atomeja. Reaktion 

ensimmäisessä vaiheessa happimolekyyli hapettaa koksin sisältämän typen sopivaksi vä-

lituotteeksi, kuten (-CNO). Muodostunut (-CNO) voi reagoida typpimonoksidin kanssa 

muodostaen N2O:ta. Reaktioon tarvittava NO voi olla peräisin koksin sisältämän typen 

hapettumisesta tai muusta lähteestä.  

Jäännöskoksi voi pelkistää N2O:n molekyylitypeksi reaktion (22) mukaisesti. Myös hiili-

partikkeli saattaa reagoida N2O:n kanssa vastaavalla tavalla. Lisäksi N2O voi pelkistyä 

heterogeenisesti tuhka- tai kalkkipartikkelin vuorovaikutuksesta reaktion (23) mukaisesti. 

 N2O + (−C) → N2 + (−CO) (22) 

 N2O
+CaO,tuhka
→        N2 (23) 

Pelkistymisreaktioiden voimakkuus riippuu paljon käytetystä polttoaineesta ja kalkin laa-

dusta. (Raiko et al. 320–322) (Johnsson 1994) 

3.3.2 NO:n muodostuminen ja hajoaminen 

Polttoaineen pyrolyysissä vapautunut ammoniakki (NH3) voi reagoida heterogeenisesti 

kalkin kanssa, jolloin muodostuu typpimonoksidia reaktion (24) mukaisesti. 

 NH3
+CaO,O2
→     NO (24) 

Leijukerroskattilassa rikin sidontaan käytetyn kalkin on havaittu kasvattavan NO-päästö-

jen määrää merkittävästi. Kuvassa 8 on esitetty kalkin syötön vaikutukset bitumihiilen 

sisältämän typen konversioon NO ja NO2 yhdisteiksi leijukerrospoltossa. Kokeissa polt-

toainetypen konversion NO:ksi havaittiin kasvaneen jopa 10 %, kun konversio N2O:ksi 

laski samalla noin 3,5 %. (Shen et al. 2003) 
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Kuva 8. Kalkin syötön vaikutus bitumihiilen sisältämän typen konversioon NO ja N2O yhdisteiksi 

leijukerrospoltossa. (1) N2O ei kalkin syöttöä, (2) N2O Ca/S =2, (3) NO ei kalkin syöttöä, (4) NO 

Ca/S =2. (muokattu lähteestä Shen et al. 2003) 

Typpimonoksidia muodostuu myös heterogeenisen reaktion (21) kahden ensimmäisen 

välivaiheen tuloksena, kun koksiin sitoutunut typpi hapettuu (-CNO):ksi, ja syntynyt NO 

diffusoituu koksin pinnalle. (Raiko et al. 2002, 325) 

Heterogeenisellä pelkistymisreaktiolla koksin ja typpimonoksidin välillä on suuri vaiku-

tus kivihiilen poltossa syntyviin NO-päästöihin kiertopetikattilassa. Pelkistymisreaktion 

voimakkuuteen vaikuttaa jäännöskoksin aktiivisuus, joka riippuu poltetusta kivihiilityy-

pistä. Myös palamislämpötilalla ja palotilassa läsnä olevan NO:n määrällä on havaittu 

olevan vaikutus pelkistymisreaktion voimakkuuteen. Reaktiomekanismiksi on ehdotettu 

reaktiota (25), mutta mekanismin paikkansa pitävyyttä ei ole vielä kyetty todistamaan. 

 NO + (−C) → (−CO) +
1

2
N2 (25) 

On kuitenkin selvää, että reaktiomekanismin täytyy koostua useista eri reaktioista, jotta 

se voi olla mahdollinen. (Johnsson 1994) Koksi, kuten myös kalkki, voi pelkistää typpi-

monoksidin katalyyttisesti, jos pelkistäviä kaasuja, kuten hiilimonoksidia on läsnä (Raiko 

et al. 2002, 326).  
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4 LEIJUKERROSPOLTTO 

Leijukerrospoltosta on tullut vuosien saatossa yksi tärkeimmistä ja ympäristöystävälli-

simmistä tavoista polttaa kiinteitä polttoaineita, ja se on pystynyt haastamaan perintei-

semmät polttotekniikat, kuten arinapolton ja hiilen pölypolton. Vuonna 2004 suuren ko-

koluokan (> 20 MW) leijukerroskattiloita arvioitiin olevan maailmalla yli 600 kappaletta, 

joiden yhteenlaskettu kapasiteetti ylitti 70 GWth. Sittemmin kapasiteetti on yli kuusinker-

taistunut, mikä johtuu etenkin Kiinassa vireillä olleista leijukerroskattilahankkeista. 

Myös leijukerroskattiloiden yksikköteho on ollut jatkuvassa kasvussa. Yksikköteholtaan 

maailman suurin leijukerroskattila sijaitsee Neijiangin kaupungissa Kiinassa. Kattila on 

superkriittinen kiertopetikattila, jonka teho on 600 MWe. Kattila käyttää polttoaineenaan 

kivihiiltä.   Leijukerroskattiloiden yksikkötehon kehitys on esitetty kuvassa 9. (Hupa 

2007) (Winter 2014) (Leckner et al. 2017) (Lyu et al. 2017) 

 

Kuva 9. Leijukerroskattiloiden yksikkötehon kehitys. Kuvaan valitut leijukerroskattilat ovat tyy-

piltään CFB-kattiloita. (muokattu lähteestä Winter 2014) 

Leijukerrospoltto soveltuu erityisen hyvin huonolaatuisille polttoaineille, joilla on alhai-

nen lämpöarvo ja suuri kosteus- ja tuhkapitoisuus. Näiden polttoaineiden polttaminen on 

haastavaa perinteisillä polttotekniikoilla ilman monimutkaista polttoaineen esikäsittelyä. 
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Lisäksi leijukerrospoltossa voidaan hyödyntää eri polttoainejakeita samanaikaisesti tai 

erikseen. Muita leijukerrospolton etuja ovat mahdollisuus halpaan polttoaineen rikin si-

dontaan, hyvä palamisen hyötysuhde ja alhaiset NOx-päästöt. (Vakkilainen 2017, 212) 

Leijukerrospoltto perustuu kiintoainepartikkeleiden ja kaasun suspensioon, joka saadaan 

aikaan johtamalla osa palamisilmasta partikkeleista koostuvan pedin lävitse, jolloin peti 

alkaa käyttäytymään nesteen tavoin eli leijumaan. Pedin alta johdettavaa palamisilmaa 

kutsutaan primääri- tai leijuilmaksi. Leijuilman nopeutta, jolla peti alkaa leijumaan kut-

sutaan puolestaan minimileijutusnopeudeksi. Minimileijutusnopeuteen vaikuttavat muun 

muassa petipartikkeleiden koko, muoto ja tiheys. Kuplapetikattilassa leijuilman nopeus 

tulisi olla minimikuormalla vähintään noin kolme kertaa minimileijutusnopeuden verran, 

jotta petimateriaalin sekoittumista ei vaaranneta. Tämä käytännössä määrittää palamisen 

primääri-ilman vähimmäismäärän kuplapetikattiloissa. (Jakobsen 2014, 1006–1010) 

(Oka 2004, 407–408) 

Kaksi tärkeintä leijukerrospolttotekniikkaa ovat kuplapeti- ja kiertopetipoltto, joista käy-

tetään BFB- ja CFB-lyhenteitä. Polttotekniikoita hyödyntävät kattilat on esitetty kuvassa 

10. Kuplapetipoltossa on selvästi erotettavissa oleva peti, jonka sisässä ja päällä polttoai-

neen palaminen tapahtuu. Kuplapetipoltossa leijuilman nopeus pidetään minimileijutus-

nopeuden ja petipartikkeleiden vapaan putoamisnopeuden eli terminaalinopeuden välillä. 

Terminaalinopeus on nopeus, jolla petipartikkelit alkavat kulkeutumaan leijuilman ja sa-

vukaasujen mukana tulipesässä ylöspäin. Kuplapetikattilan leijuilman nopeus on täydessä 

kuormassa tyypillisesti noin 1,2 m/s. (Alberto & Pena 2011) 

 

Kuva 10. (a) Kuplapetikattila, (b) kiertopetikattila. (muokattu lähteestä Alberto & Pena 2011) 
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Kiertopetikattilassa leijuilman nopeus ylittää terminaalinopeuden eikä kattilassa ole sel-

västi erotettavissa olevaa petiä. Petimateriaali levittäytyy koko tulipesän alueelle niin, että 

petipartikkeleiden tiheys on suurimmillaan tulipesän alaosassa ja harvenee siirryttäessä 

tulipesässä ylöspäin. Osa petipartikkeleista karkaa savukaasujen mukana ulos kattilan tu-

lipesästä. Partikkelit erotetaan savukaasuvirrasta ja palautetaan takaisin kattilan tuli-

pesään, jotta virtaavan kiintoaineen määrä kattilassa säilyy riittävällä tasolla. Partikkelit 

erotetaan savukaasuista yleensä syklonien avulla, jotka sijaitsevat ennen savukaasujen 

johtamista kattilan konvektio-osaan. Kiertopetikattilassa leijuilman nopeus on täydessä 

kuormassa tyypillisesti noin 4,5–6,7 m/s.  (Alberto & Pena 2011) 

Leijukerroskattiloissa polttoaine syötetään kuuman petimateriaalin joukkoon yleensä kat-

tilan sivuilla sijaitsevista polttoainetorvista kuvan 11 mukaisesti. Polttoaineen tulee olla 

palakooltaan riittävän hienojakoista, jotta se ei vajoa petimateriaalin läpi suoraan kattilan 

pohjalle. Kiintoaineen ja palamisilman suspensio mahdollistaa polttoaineen tehokkaan 

sekoittumisen petimateriaalin joukkoon, jolloin petimateriaalin ja polttoaineen välinen 

lämmönsiirto on erittäin tehokasta. Petimateriaali koostuu tyypillisesti silikaattihiekasta 

ja polttoaineen tuhkasta. Osa petimateriaalista voi koostua myös polttoaineen rikin sidon-

taan käytetystä kalkista tai kalkkikivestä, josta muodostuu kalsinoitumisreaktion myötä 

lopulta myös kalkkia. Petiin syötettävän polttoaineen määrä on tyypillisesti 1–5 % pedin 

kokonaismassasta. (Vakkilainen 2017, 212–213) (Winter 2014) 

 

Kuva 11. Suuren leijukerroskattilan polttoaineensyöttöjärjestelmä. Polttoaine syötetään kattilan 

tulipesään kahdeksan polttoainetorven kautta. (muokattu lähteestä Nevalainen 2012) 
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Leijukerroskattilan petiin on varastoitunut suuri määrä polttoaineen palaessa vapautu-

nutta lämpöenergiaa, jonka ansiosta polttoaine kuivuu hyvin nopeasti joutuessaan koske-

tuksiin kuuman petimateriaalin kanssa ja palaminen tapahtuu lähes vakiolämpötilassa. 

Tästä johtuu, että palamattomien kaasujen ja kiintoaineen häviöt ovat leijukerroskatti-

loissa tyypillisesti pienet ja palamisen hyötysuhde korkea. Pedin korkea lämpökapasi-

teetti sallii myös suurehkot polttoaineen kosteuden ja laadun vaihtelut, minkä vuoksi lei-

jukerrospoltto soveltuu erinomaisesti biomassan polttamiseen. (Alberto & Pena 2011) 

(Vakkilainen 2017, 212) 

Leijukerroskattilassa petimateriaalia on vaihdettava säännöllisesti uuteen, koska petima-

teriaalin partikkelikoko kasvaa ajan myötä. Partikkelikoon kasvaminen on seurausta pe-

tipartikkeleiden agglomeroitumisesta eli kasaantumisesta ja polttoaineen mukana tulleista 

epäpuhtauksista, kuten kivistä. Partikkelikoon kasvaminen heikentää petipartikkeleiden 

sekoittumista ja aiheuttaa pedin kanavoitumista, jolloin leijuilma ei kulje tasaisesti pedin 

lävitse. Tästä aiheutuu useita käytettävyysongelmia, joiden seurauksena polttoaineen pa-

laminen muuttuu lopulta epätäydelliseksi ja päästöt kasvavat. (Vakkilainen 2017, 224–

225) 

Polttoaineen mukana tulevilla alkaleilla, kuten natriumilla ja kaliumilla on tapana kerään-

tyä petimateriaalin joukkoon. Ne laskevat petimateriaalin sulamislämpötilaa, minkä seu-

rauksena peti saattaa sulaa tai sintraantua hetkessä. Tämän ehkäisemiseksi petimateriaalia 

on vaihdettava säännöllisesti uuteen, ja pedin lämpötila tulisi normaalisti pitää alle 900 

oC:ssa. (Vakkilainen 2017, 224–225) Tästä johtuu, että palamislämpötila on leijukerros-

poltossa tyypillisesti 850–950 oC (Alberto & Pena 2011).  Pedin lämpötilaa voidaan hal-

lita muuttamalla leijuilman osuutta kokonaisilmamäärästä eli lisäämällä tai vähentämällä 

leijuilman määrää, muuttamalla polttoaineen syöttöä tai savukaasujen takaisinkierrätyk-

sellä. Savukaasujen takaisinkierrätyksessä osa leijuilmasta korvataan jäähtyneillä savu-

kaasuilla, jotka johdetaan leijuilman joukkoon. (DeFusco et al. 2007) 

Kuplapetikattiloiden omakäyttötehon tarve on pienempi kuin kiertopetikattiloiden, mikä 

johtuu alemmista leijutusilman nopeuksista. Kuplapetikattiloita käytetään yleensä alle 

100 MWth:n teholuokissa, kun kiertopetikattiloita käytetään tyypillisesti 50 MWe teho-

luokasta ylöspäin. (Vakkilainen 2017, 212) 
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4.1 Typenoksidipäästöt 

Leijukerrospolton typenoksidipäästöt ovat tyypillisesti muita polttotekniikoita pienem-

mät, mikä johtuu leijukerrospolton matalasta palamislämpötilasta ja tehokkaasta palamis-

ilman vaiheistuksesta. Palamislämpötila pidetään leijukerrospoltossa yleensä alle 900 

oC:ssa, jotta vältytään mahdolliselta pedin sulamiselta tai sintraantumiselta. Tästä johtuu, 

että termistä NO:ta ei muodostu leijukerrospoltossa käytännössä lainkaan. Termisen 

NO:n muodostuminen on merkittävää vasta yli 1400 oC:n palamislämpötiloissa. (Johns-

son 1993) 

Nopean NO:n muodostuminen ei juurikaan riipu palamislämpötilasta. Nopeaa NO:ta voi 

muodostua leijukerrospoltossa pieniä määriä, kun palamista tapahtuu alistökiömetrisellä 

palamisvyöhykkeellä ja hiilivetyradikaaleja on läsnä. Käytännössä leijukerrospolton ty-

penoksidipäästöt muodostuvat kuitenkin lähes kokonaan polttoaineeseen sitoutuneen ty-

pen hapettumisesta. Muista polttotekniikoista poiketen leijukerrospoltossa voi muodostua 

merkittäviä määriä myös ilokaasua (N2O), mikä johtuu leijukerrospolton matalasta pala-

mislämpötilasta. (Vainio et al. 2011) (Johnsson 1993) 

4.1.1 N2O-päästöt 

Ilokaasu on noin 310 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, ja se osal-

listuu yläilmakehän otsonikerrosta hajottaviin reaktioihin. Ilokaasun osuutta ei kuiten-

kaan lasketa mukaan NOx-päästöihin eikä sille ole olemassa asetettua päästöraja-arvoa. 

Ilokaasupäästöihin on kuitenkin alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja tulevaisuu-

dessa sille saatetaan määrätä päästöraja laitosten ympäristölupaehdoissa. (Zevenhoven & 

Kilpinen 2004, 4/2) (Oka 2004, 548–549) 

Merkittävimmät leijukerrospolton ilokaasupäästöihin vaikuttavat tekijät ovat käytettävä 

polttoaine, palamislämpötila ja palamisen ilmakerroin. N2O:n muodostuminen kasvaa pa-

lamislämpötilan laskiessa samalla kun NO:n muodostuminen vähenee. N2O-päästöjen on 

havaittu riippuvan myös jokin verran palamisen ilmakertoimesta. Ilmakerrointa kasvatet-

taessa N2O:n muodostuminen kasvaa, mutta vain vähän verrattuna NO-päästöihin, mikä 

ilmenee hyvin kuvasta 12. Kuvassa on lisäksi esitetty palamislämpötilan vaikutus N2O- 

ja NO-päästöihin. (Basu 2006, 161–163) 
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Kuva 12. N2O- ja NOx-päästöjen riippuvuus palamisen ilmakertoimesta ja palamislämpötilasta 

bitumihiilen leijukerrospoltossa. (muokattu lähteestä Basu 2006, 161) 

Polttoaineen geologisen iän on havaittu vaikuttuvan polttoaineen poltossa syntyvän N2O-

päästön määrään. N2O:ta muodostuu enemmän geologisesti vanhempia polttoaineita (esi-

merkiksi kivihiili) poltettaessa kuin nuorempia polttoaineita (esimerkiksi puu ja turve) 

poltettaessa. Tämä johtuu siitä, että geologisesti vanhemmat polttoaineet sisältävät enem-

män hiiltä ja vähemmän vetyä kuin nuoremmat polttoaineet. Vety voi hajottaa muodos-

tuneen N2O:n molekyylitypeksi. Kivihiilen poltossa syntyvä N2O-päästö on tyypillisesti 

50–150 ppm. Biomassan korkeasta vetysisällöstä johtuen biomassan poltossa N2O:ta syn-

tyy vain muutama ppm eli ei käytännössä lainkaan. Turpeen poltossa N2O-päästö jää tyy-

pillisesti alle 30 ppm:n. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/40) 

N2O:ta muodostuu jonkin verran enemmän kiertoleijupoltossa kuin kuplapetipoltossa. 

Tämä johtuu kiertopetikattilan tasaisemmasta palamislämpötilasta. Kuplapetikattilassa 

korkein palamislämpötila esiintyy yleensä pedin yläpuolisessa vapaassa tilassa, jossa ta-

pahtuu pyrolyysikaasujen palaminen. Korkeasta lämpötilasta johtuen N2O:ta ei juurikaan 

muodostu tässä vyöhykkeessä ja osa jo muodostuneesta N2O:sta voi hajota termisesti mo-

lekyylitypeksi. Palamislämpötilaan vaikuttavat myös kattilan tulipesän muurausten kor-

keus. (Oka 2004, 548–564) 
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4.1.2 NO-päästöt 

Leijukerrospolton NO-päästöihin vaikuttavat samat tekijät kuin N2O-päästöihin eli käy-

tettävä polttoaine, palamislämpötila ja palamisen ilmakerroin. NO-päästöjen määrä kas-

vaa voimakkaasti, kun palamisen ilmakerrointa kasvatetaan, jolloin typen hapettumisre-

aktioihin vaadittavaa happea on enemmän läsnä. Palamislämpötilaa nostettaessa N2O:n 

muodostuminen vähenee ja NO:n muodostuminen kasvaa. NO:n muodostuminen ei riipu 

polttoaineen geologisesta iästä samalla tavalla kuin N2O:n muodostuminen. Nuorempia 

polttoaineita poltettaessa NO:n muodostuminen kasvaa polttoaineen typpisisällön kasva-

essa, mutta vanhemmilla polttoaineilla samaa riippuvuutta ei voida läheskään aina osoit-

taa. Polttoaineen typpisisällön kasvaessa polttoainetypen konversio NO:ksi kuitenkin las-

kee myös nuoremmilla polttoaineilla. Tämä johtuu polttoaineen pyrolyysissä vapautunei-

den typpiyhdisteiden kyvystä pelkistää jo muodostunut NO molekyylitypeksi (N2). 

(Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/43–44) 

Kivihiilen kiertoleijupoltossa NO-päästöihin vaikuttavat merkittävästi myös jäännöskok-

sin ja NO:n väliset heterogeeniset reaktiot. Jäännöskoksi voi pelkistää muodostuneen 

NO:n molekyylitypeksi. Biomassan poltossa syntyvän jäännöskoksin määrä on hyvin vä-

häinen, joten pelkistymisreaktioilla ei ole juuri vaikutusta biomassan polttamisessa syn-

tyviin NO-päästöihin.  Tästä johtuu, että kivihiilen kiertoleijupolton NO-päästöt saattavat 

olla jopa alhaisemmat kuin puuta poltettaessa, vaikka kivihiilen typpipitoisuus on mer-

kittävästi korkeampi kuin puun. Kuplapetipoltossa jäännöskoksin NO:ta pelkistävä vai-

kutus ei ole yhtä merkittävä kuin kiertopetipoltossa, koska jäännöskoksia esiintyy vain 

tulipesän alaosan leijukerroksessa.  Kiertopetipoltossa jäännöskoksia on jakautuneena ta-

saisemmin koko tulipesän alueelle, jolloin NO:n ja jäännöskoksin keskinäinen vuorovai-

kutus tehostuvat. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/44) 

Leijukerrospoltossa rikin sidontaan käytetyn kalkkikiven tai kalkin on havaittu laskevan 

N2O-päästöjä, mutta kasvattavan NO-päästöjä. Kasvaneet NO-päästöt ovat seurausta kal-

kin katalysoimasta NH3:n konversiosta NO:ksi. Kalkki toimii katalyyttinä myös N2O:n 

pelkistymisreaktiossa molekyylitypeksi. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/44–45) 

Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto palamisparametrien vaikutuksesta leijukerrospolton 

N2O- ja NO-päästöihin. Vaikutukset on esitetty erikseen kuplapeti- ja kiertopetipoltolle. 
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Taulukko 3. Yhteenveto palamisparametrien vaikutuksesta leijukerrospolton N2O- ja NO-pääs-

töihin. Nuolen suunta kuvaa päästökomponentin pitoisuuden kasvua (↑) tai vähenemistä (↓) kat-

tilan savukaasuissa. (muokattu lähteestä Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/45) 

Kasvava parametri N2O-päästöt NO-päästöt 

Palamislämpötila ↓ ↑ 

Polttoaineen haihtuvien 

typpiyhdisteiden määrä 
↓ (BFB), ↓ (CFB) ↓ (BFB), ↑ (CFB) 

Polttoaineen typpisisältö ↑ ↑ 

Ilmakerroin ↑ ↑ 

Kalkin syöttö ↓ ↑ 
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5 LEIJUKERROSKATTILOIDEN TYPENOKSIDIPÄÄSTÖJEN 

HALLINTA 

Kiristyvä ympäristölainsäädäntö ja uudet päästörajat aiheuttavat haasteita myös leijuker-

roskattiloille. Suurten polttolaitosten BAT-päätelmissä NOx-päästöjen päästörajat on ase-

tettu niin alas, että jopa leijukerroskattiloilla on vaikeuksia alittaa päästörajat ilman kal-

liita savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Typenoksidipäästöjen muodostumiseen voidaan 

kuitenkin vaikuttaa jo palamisprosessin aikana. Tämä vaatii ymmärrystä typen oksidien 

muodostumisesta ja käyttäytymisestä kattilan tulipesässä. Tässä kappaleessa kuvataan 

menetelmiä, joilla typenoksidipäästöjä voidaan vähentää leijukerroskattiloissa. Vähen-

nysmenetelmiä kuvataan etenkin kuplapetikattilan toiminnan näkökulmasta.  

Päästöjen vähennysmenetelmiä, jotka vaikuttavat palamistapahtumaan, kutsutaan pri-

määrisiksi päästöjen vähennysmenetelmiksi. Primääriset päästöjen vähennysmenetelmät 

ovat tavallisesti halvempia toteuttaa ja edullisimpia käyttö- ja kunnossapitokustannuksil-

taan kuin sekundääriset päästöjen vähennysmenetelmät. Vanhojen kattiloiden rakenne 

voi kuitenkin rajoittaa menetelmien käyttökelpoisuutta, jolloin menetelmillä saavutettava 

päästövähennys voi jäädä vähäiseksi. (Flagan & Seinfeld 1988, 512) 

Sekundäärisissä päästöjen vähennysmenetelmissä päästökomponentit poistetaan palami-

sessa syntyneistä savukaasuista, kun primäärisillä menetelmillä pyritään estämään tai ra-

joittamaan päästökomponenttien syntyminen jo palamistapahtuman aikana. Tästä johtuu, 

että sekundääriset menetelmät vaativatkin usein erilaisten kemikaalien ja reagenssien 

käyttöä, mikä nostaa laitoksen käyttökustannuksia. Laitoksen kemikaalikuluja voidaan 

vähentää ottamalla käyttöön primääriset päästöjen vähennysmenetelmät ennen sekundää-

risiä menetelmiä, jolloin sekundäärisillä menetelmillä puhdistettavien päästöjen määrä on 

pienempi. Tämä on yleinen toimintatapa laitoksilla, ja sekundääristen menetelmien käyt-

töön turvaudutaan yleensä vain silloin, kun primäärisillä menetelmillä ei saavuteta ase-

tettua päästörajaa. Kattilalaitoksen rakenne asettaa rajoitteita myös sekundääristen mene-

telmien käyttöönotolle ja toimivuudelle. Tyypillisesti sekundääriset päästöjen vähennys-

menetelmät ovat tehokkaampia kuin primääriset menetelmät. (Flagan & Seinfeld 1988, 

512) 
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5.1 Primääriset menetelmät 

Typen oksidien monimutkaisesta muodostumiskemiasta ja pitkistä reaktioketjuista joh-

tuen NO:n ja N2O:n muodostumiseen vaikuttavat monet eri palamistapahtumassa vaikut-

tavat tekijät. Päästöjen hallintaa vaikeuttavat, että palamisparametrien muutoksien vaiku-

tus on usein vastakkainen NO:n ja N2O:n välillä. Tästä syystä toisen päästökomponentin 

vähentämiseen pyrkivät toimet yleensä aiheuttavatkin vastakkaissuuntaisen muutoksen 

toisella komponentilla. Lisäksi typenoksidipäästöjen minimoiminen saattaa aiheuttaa pa-

lamattomien ja CO:n määrän kasvamisen kattilan savukaasuissa, mikä ei ole toivottavaa. 

Päästöjen vähennystoimilla tulisi pyrkiä NO- ja N2O-päästöjen samanaikaiseen rajoitta-

miseen niin, että CO:n määrä kattilan savukaasuissa ei lisääntyisi merkittävästi. Tämä 

rajaa leijukerroskattilassa käyttökelpoisten päästövähennyskeinojen määrää. (Lyngfelt et 

al. 1995) CO-päästöille on määritetty BAT-päätelmissä päästöraja-arvot vain jätettä rin-

nakkaispolttaville laitoksille. Muille laitoksille CO-päästöille on määritetty vain indika-

tiivinen päästöraja.  

5.1.1 Palamis- ja petilämpötilan muuttaminen 

Petilämpötilalla voi olla suuri vaikutus leijukerrospolton NOx- ja N2O-päästöihin, kuten 

kuvasta 13 nähdään. Petilämpötilaa kasvattamalla voidaan vähentää N2O:n muodostu-

mista, mutta samalla NOx:n muodostuminen kasvaa merkittävästi. NOx- ja N2O-päästöjen 

yhteen lasketun määrän ei ole kuitenkaan havaittu riippuvan juurikaan petilämpötilasta. 

(Oka 2004, 557–558) 

Petilämpötilan muutoksen vaikutus NOx- ja N2O-päästöihin on suurempi paljon hiiltä si-

sältävillä polttoaineilla, koska pedissä olevan jäännöskoksin määrä vähenee lämpötilan 

kasvaessa. Tästä seuraa, että NO:n redusoitumisreaktiot pedissä vähenevät. Myös kalkin 

katalysoiman N2O:n hajoamisreaktion on havaittu vahvistuvan lämpötilan kasvaessa. 

(Oka 2004, 557–558) Petilämpötilan vaikutus voidaan olettaa vähäiseksi biomassan lei-

jukerrospolton NOx-päästöihin, koska biomassan poltossa ei muodostu käytännössä lain-

kaan N2O:ta. 
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Kuva 13. Petilämpötilan vaikutus bitumihiilen leijukerrospolton N2O- ja NO-päästöihin. Bitumi-

hiili: (a) korkea haihtuvien yhdisteiden osuus, (b) matala haihtuvien yhdisteiden osuus. Kuvassa 

nuolet osoittavat pistejoukolle sovellettavaa y-akselia. (muokattu lähteestä Oka 2004, 551) 

Kuplapetikattilassa pedin yläpuolisen vapaan tilan lämpötila voi nousta huomattavasti 

korkeammaksi kuin petilämpötila, kun poltetaan polttoaineita, jotka sisältävät paljon 

haihtuvia yhdisteitä. Korkea lämpötila on seurausta polttoaineen pyrolyysissä vapautu-

neiden haihtuvien yhdisteiden palamisesta. Haihtuvien yhdisteiden palamislämpötilaa 

kasvattamalla on onnistuttu vähentämään N2O-päästöjä, kun NOx-päästöjen määrä on py-

synyt käytännössä vakiona. (Oka 2004, 558) Pedin yläpuolisen vapaan tilan lämpötila on 

kuplapetikattilassa tyypillisesti noin 700–1300 oC (Vakkilainen 2017, 218).   

Haihtuvien yhdisteiden palamisen tehostamisella on voitu laskea merkittävästi biomassan 

polton NOx-päästöjä. Fortumin ja VTT:n tutkimuksissa saavutettiin noin 25–30 %:n NOx-

päästövähennys tehostamalla haihtuvien yhdisteiden polttamista pedin yläpuolella. Tämä 

tapahtui syöttämällä osa palamisilmasta polttoainetorvien kautta tulipesään. Koeajot suo-

ritettiin Jyväskylän energian Rauhalahden voimalaitoksella 270 MW:n kuplapetikatti-

lassa. Koeajojen tulokset on esitetty kuvassa 14. Menetelmä perustuu haihtuvien yhdis-

teiden nopeaan polttamiseen, jolloin polttoainerikkaalla palamisvyöhykkeellä muodostuu 

hiilivetyradikaaleja. Hiilivetyradikaalit reagoivat palamisvyöhykkeellä muodostuneen 

NO:n kanssa muodostaen amiiniradikaaleja, jotka edelleen reagoivat NO:n kanssa muo-

dostaen lopulta molekyylityppeä (N2). (Kuvaja 2014) (Jukola et al. 2015) 
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Kuva 14. Fortumin ja VTT:n koeajojen tulokset Rauhalahden voimalaitoksella. (muokattu läh-

teestä Jukola et al. 2015) 

Menetelmällä saavutettu NOx-päästötaso oli Rauhalahden voimalaitoksella matalampi 

kuin perinteisellä ilmanvaiheistuksella saavutettu päästötaso, vaikka NO:n pitoisuus heti 

haihtuvien yhdisteiden palamisvyöhykkeen jälkeen olikin selvästi suurempi kuin perin-

teisellä ilmanvaiheistuksella. Menetelmän käyttöönoton ei havaittu lisäävän palamatto-

mien yhdisteiden määrää lentotuhkassa eikä korroosiota tai kattilan likaantumista. (Ku-

vaja 2014) (Jukola et al. 2015) 

5.1.2 Palamisilman vaiheistus 

Palamisilman vaiheistus on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä keinoista vähentää ty-

penoksidipäästöjä. Menetelmä perustuu palamiseen tarvittavan kokonaisilmamäärän ja-

kamiseen kattilan eri ilmatasoille, jolloin kattilan tulipesään muodostuu erilaisia palamis-

vyöhykkeitä. Vyöhykkeillä vallitsevien paikallisten ilmakertoimien arvot vaihtelevat, 

mutta palamisen kokonaisilmakerroin pidetään vakiona, jolla varmistetaan, että polttoai-

neen palaminen tapahtuu täydellisesti eikä palamattomien häviöt kasva. (Liu et al. 2017) 

(Vainio 2014) Leijukerrospoltossa kokonaisilmakerroin on tyypillisesti noin 1,1–1,4 

(Vakkilainen 2017, 218–222). 

Ilmatasot sijaitsevat kattilan tulipesän eri korkeuksilla. Kuvan 15 mukaisessa modernissa 

kuplapetikattilassa on tyypillisesti kolme ilmatasoa: primääri-, sekundääri ja tertiääri-il-

mataso. Suuremmissa kattiloissa sekundääri-ilman syöttö voi jakautua vielä ala- ja yläse-

kundääri-ilmatasoon. (Vakkilainen 2017, 220–224) Ilmatasojen väliin muodostuvilla 
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vyöhykkeillä vallitsevat erilaiset palamisolosuhteet, mikä johtuu vyöhykkeiden paikalli-

sista ilmakertoimista. Paikallisilla palamisolosuhteilla ja niiden järjestyksellä pyritään 

vaikuttamaan typen oksidien muodostumisreaktioihin. (Kuvaja 2014) (Jukola et al. 2015) 

 

Kuva 15. Modernin kuplapetikattilan ilmatasot. (muokattu lähteestä Valmet Oyj 2014) 

Ensimmäinen palamisvyöhyke muodostuu primääri-ilman ja sekundääri-ilman syöttö-

kohtien väliin. Vyöhykkeen palamisolosuhteet pyritään järjestämään niin, että vyöhyk-

keellä vallitsevat pelkistävät olosuhteet eli palaminen tapahtuu ali-ilmamäärällä. Paikal-

linen ilmakerroin on tällöin alle yhden. (Liu et al. 2017) Pelkistävistä olosuhteista johtuen 

happea ei ole riittävästi läsnä kaikkien polttoaineesta vapautuneiden haihtuneiden yhdis-

teiden polttamiseen. Happitaso ei myöskään ole riittävä hapettamaan kaikkia haihtuvia 

typpiyhdisteitä, jolloin osa polttoaineesta vapautuneista HCN ja NH3 yhdisteistä jää ko-

konaan reagoimatta tai ne reagoivat NO:n tai N2O:n sijasta muodostaen molekyylityppeä. 

HCN ja NH3 yhdisteet voivat osallistua seuraavissa vyöhykkeissä NO:n pelkistysreakti-

oihin. Haihtuvien yhdisteiden määrä kasvaa siirryttäessä kohti seuraavaa vyöhykettä. Ku-

vassa 16 on esitetty todellisesta kuplapetikattilasta mitattujen NO, NH3 ja HCN yhdistei-

den jakauma kattilan tulipesässä ja jakauman muuttuminen kattilan tulipesän pystysuun-

nassa liikuttaessa. (Engblom et al. 2016) (Vainio et al. 2012) (Johnsson 1994) 
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Kuva 16. NO, NH3 ja HCN jakauma kattilan tulipesässä. Mitattu 107 MWth kuplapetikattilan 

tulipesästä. Polttoaineseos: kuori/liete/SRF = 74/16/10. (muokattu lähteestä Vainio et al. 2012) 

Ensimmäiseen palamisvyöhykkeeseen johdettava primääri-ilma muodostuu pedin leijut-

tamiseen käytetystä leijuilmasta. Sen vähimmäismäärän määrää kuplapetikattilassa pedin 

minimileijutusnopeus. Primääri-ilmamäärän tulee olla jonkin verran minimileijutusno-

peuteen vaadittavaa ilmamäärää suurempi, jotta petimateriaalin ja polttoaineen tehokasta 

sekoittumista ei vaaranneta. Näin voidaan välttyä pedin mahdolliselta sulamiselta tai sint-

raantumiselta. Pienillä kattilakuormilla primääri-ilman vähimmäismäärä voi olla rajoit-

tava tekijä pelkistävien olosuhteiden saavuttamiselle ensimmäisellä vyöhykkeellä. Osa 

primääri-ilmamäärästä voidaan kuitenkin korvata jäähtyneillä savukaasuilla, jos laitok-

sella on käytössä savukaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä. Savukaasujen jäännöshappi-

pitoisuus pyritään tavallisesti pitämään noin kolmessa prosentissa. Savukaasujen takai-

sinkierrätyksen käyttöä voi kuitenkin rajoittaa pedin lämpötila, joka laskee jäähtyneiden 

savukaasujen takia. Yleensä savukaasujen takaisinkierrätystä käytetäänkin pedin lämpö-

tilan hallintaan. (Jakobsen 2014, 1006–1010) (Oka 2004, 407–408) (DeFusco et al. 2007) 
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Ensimmäisellä palamisvyöhykkeellä vapautuneiden haihtuvien yhdisteiden polttaminen 

saatetaan loppuun seuraavien vyöhykkeiden aikana. Vyöhykkeiden palamisolosuhteet 

järjestetään yleensä niin, että vyöhykkeiden paikalliset ilmakertoimet kasvavat tuli-

pesässä ylöspäin liikuttaessa. Tavallisesti vain viimeisen vyöhykkeen eli tertiääri-ilmata-

son ilmakerroin on yli yhden. Tällä pyritään varmistamaan polttoaineen mahdollisimman 

täydellinen palaminen. Haihtuvien yhdisteiden määrä laskee tulipesän pystysuunnassa 

ylöspäin liikuttaessa. (Jukola et al. 2015) (Vainio et al. 2012) 

Typen oksidien pelkistysreaktioiden on havaittu tapahtuvan suurilta osin vyöhykkeiden 

välissä sijaitsevien ilmatasojen kohdalla, jossa tasolta tuleva palamisilma sekoittuu savu-

kaasujen joukkoon. Tämä näkyy hyvin myös kuvasta 17. Palamisilma saa palamisen kiih-

tymään, jolloin savukaasujen lämpötila nousee ja savukaasujen sisältämä NH3 reagoi 

NO:n kanssa muodostaen molekyylityppeä. NH3:n ja NO:n väliset reaktiot ovat pohjim-

miltaan samoja kuin typen oksidien vähentämiseen käytetyssä SNCR-menetelmässä. 

(Engblom et al. 2016) (Vainio 2014) 

 

Kuva 17. Polttoainetypen konversio NO, NH3 ja HCN yhdisteiksi 107 MWth kuplapetikattilan 

tulipesässä. Mittaukset on suoritettu kolmella eri polttoaineseoksella: kuori 100 %, kuori/liete = 

84/16 ja kuori/liete/SRF = 74/16/10. Kuvassa ristit kuvaavat todellisten mittauspisteiden sijaintia. 

(muokattu lähteestä Vainio et al. 2012) 
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SNCR-menetelmän tiedetään toimivan vain tietyssä lämpötilaikkunassa; liian matalassa 

lämpötilassa NH3 jää reagoimatta ja korkeissa lämpötiloissa NH3 reagoi muodostaen pää-

asiassa NO:ta. Lisäksi NH3:n ja NO:n välisten reaktioiden tiedetään tapahtuvan merkittä-

västi hitaammin polttoainerikkaissa olosuhteissa, joissa NO:n pelkistämiseen vaadittuja 

radikaaleja muodostuu vähemmän. (Engblom et al. 2016) (Vainio 2014) 

Palamisilman vaiheistuksella on pystytty saavuttamaan huomattavia NOx-päästövähen-

nyksiä leijukerroskattiloissa. Tutkimuksissa 1 MW:n kuplapetikattilan NOx-päästöt vä-

henivät noin 32 % ja N2O-päästöt noin 26 % ilmanvaiheistuksen seurauksena. Tutkimuk-

sessa kattilan tulipesän ensimmäisen vyöhykkeen paikallinen ilmakerroin laskettiin 

1,2:sta 0,8:aan. Kaikki muut palamiseen vaikuttavat parametrit pidettiin vakiona, mukaan 

lukien palamisen kokonaisilmakerroin. (Oka 2004, 562) 

Liu et al. (2017) huomasi tutkimuksissaan, että sekundääri-ilman syöttökohdan korkeu-

della kattilan tulipesässä on vaikutusta biomassan palamisessa muodostuviin NOx-pääs-

töihin. Kokeissa käytettiin viittä eri biomassajaetta. Kokeiden tulokset on esitetty kuvassa 

18. NOx-päästöjen havaittiin laskevan kaikilla jakeilla, kun sekundääri-ilman syöttökoh-

taa siirrettiin korkeammalle kattilassa. Tuloksen uskotaan johtuvan biomassan sisältä-

mästä haihtuvien yhdisteiden korkeasta osuudesta, jolloin suuri osa biomassan palami-

sesta tapahtuu melko korkealla tulipesässä. Kokeissa poltettiin 100 %:sta biomassaa ja 

ilman vaiheistuksella saavutettiin maksimissaan noin 30 %:n NOx-päästövähennys ver-

rattuna tilanteeseen ennen ilmanvaiheistusta. Päästövähennys oli pienin puuperäisillä bio-

massajakeilla, joilla oli myös pienin typpipitoisuus. Kotitalouskäyttöön tarkoitetun puu-

pelletin NOx-päästöt jopa hieman kasvoivat ilman vaiheistuksen seurauksena. Kokeissa 

kattilan CO-pitoisuuden havaittiin laskeneen ilmanvaiheistuksen seurauksena, mikä joh-

tui kasvaneesta palamislämpötilasta kattilan pedin yläpuolella ja CO:n pidemmästä vii-

pymäajasta palamisvyöhykkeellä. 
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Kuva 18. Sekundääri-ilman syöttökohdan korkeuden vaikutus viiden eri biomassajakeen polton 

NOx-päästöihin. Ilman vaiheistus 1 = 70 cm ja ilman vaiheistus 2 = 110 cm leijuarinasta. (muo-

kattu lähteestä Liu et al. 2017) 

Leijukerroskattilan NOx-, N2O- ja CO-päästöihin vaikuttavat palamisilman vaiheistami-

sen lisäksi myös ilman tunkeutuvuus. Ilmatasojen ilmasuuttimien tulisi olla suunniteltu 

niin, että palamisilma tunkeutuu koko tulipesän poikkileikkauksen alueelle mahdollisim-

man tasaisesti. Jos palamisilman tunkeutuvuus ei ole riittävä, tulipesän reunoille muodos-

tuu yli-ilmaisia hapettavia alueita, jolloin kattilan NOx-päästöt voivat lisääntyä. Samalla 

myös palamattomien häviöt kasvavat, koska tulipesän keskellä palamisilman ja polttoai-

neen sekoittuminen on epätäydellistä. Tämä näkyy kohonneena CO-pitoisuutena kattilan 

savukaasuissa. Palamishäiriöt voivat aiheuttaa myös kattilan likaantumista ja korroosio-

ongelmia kattilan tulistinalueella. (Kuvaja 2014) (Jukola et al. 2015) 

Palamisilman vaiheistuksen menestyksekäs toteutus vaatii toimivan palamisilmajärjestel-

män. Ilmatasokohtaisia ilman massavirtoja tulisi pystyä mittaamaan ja ohjaamaan luotet-

tavasti kattilan eri osakuormilla ja kuorman muutostilanteissa. Palamisilman vaiheistus 
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kuplapetikattiloissa toimii paremmin polttoaineilla, jotka sisältävät runsaasti haihtuvia 

yhdisteitä. Kiertoleijukattilassa palaminen ja palamisilman vaiheistus poikkeavat hieman 

kuplapetikattilasta, mutta se ei ole tämän työn kannalta oleellista. (Oka 2004, 560–562) 

5.1.3 Palamisen ilmakertoimen muuttaminen 

Palamisen ilmakerroin λ voidaan määrittää todelliseen palamistapahtumaan käytetyn il-

mamäärän ja polttoaineen stökiömetrisen palamisen vaatiman ilmamäärän suhteena yh-

tälöllä (26) (Raiko et al. 2002, 39)   

 𝜆 =
Palamiseen käytetty ilmamäärä

Stökiömetriseen palamiseen vaadittu ilmamäärä
 (26) 

Ilmakerroin voidaan arvioida myös savukaasujen jäännöshappipitoisuuden perusteella 

standardissa SFS 5624 esitetyllä yhtälöllä (27) 

 𝜆 ≈
𝐷t

𝐷m
≈

20,9

20,9−𝐸m
 (27) 

jossa 

 Dt stökiömetrisessä palamisessa syntyvä  

  hiilidioksidipitoisuus  [%] 

 Dm savukaasuista mitattu hiilidioksidipitoisuus [%] 

 20,9 ilman happipitoisuus [%] 

 Em savukaasuista mitattu happipitoisuus [%] 

NOx-päästöjen on todettu riippuvan voimakkaasti palamisen ilmakertoimesta. Ilmaker-

toimen kasvaessa palamistapahtumassa on läsnä ylimääräistä happea, joka osallistuu polt-

toaineesta vapautuneiden haihtuvien typpiyhdisteiden hapettamiseen NO:ksi. Lukuisissa 

tutkimuksissa ilmakertoimen laskemisen on todettu laskeneen merkittävästi kattilan NOx-

päästöjä ja jonkin verran myös N2O-päästöjä. Ilmakertoimen muuttaminen vaikuttaa kui-

tenkin myös lukuisiin muihin palamisparametreihin, kuten palamis- ja petilämpötilaan, 

mikä vaikeuttaa tutkimusten tulosten arviointia. Myös kattilan CO-päästöt nousevat her-
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kästi, kun kattilan ilmakerrointa lasketaan. Ilmakertoimen vaikutusta NOx- ja N2O-pääs-

töihin on havainnollistettu kuvassa 19. (Cooper et al. 2010, 538) (Oka 2004, 561) (Basu 

2006, 161) 

 

Kuva 19. NOx- ja N2O-päästöjen riippuminen palamisen ilmakertoimesta. Polttoaineena bitumi-

hiili. (muokattu lähteestä Oka 2004, 561) 

5.1.4 Polttoaineseoksen muuttaminen 

Polttoaineseosta muuttamalla voidaan suoraan vaikuttaa leijukerroskattilan typenoksidi-

päästöihin, koska päästöt koostuvat pääasiassa polttoaineen sisältämän typen hapettumi-

sen aikana muodostuvista typen oksideista. Päästöt riippuvat lähes suoraan polttoaineen 

typpisisällöstä; polttoaineen sisältämän typen osuuden kasvaessa NO:n ja N2O:n muo-

dostuminen palamisprosessin yhteydessä lisääntyy. Toisaalta paljon haihtuvia yhdisteitä 

sisältävien polttoaineiden sisältämän typen konversio NO:ksi tai N2O:ksi on havaittu las-

kevan haihtuvien yhdisteiden määrän kasvaessa. Lisäksi kivihiilen kiertopetipoltossa 

jäännöskoksin ja typen oksidien välisillä redusoitumisreaktioilla on merkittävä vaikutus 

NO- ja N2O-päästöihin. Redusoitumisreaktiot laskevat typenoksidipäästöjä. (Liu et al. 

2017) (Johnsson 1994) 

Hiilen ja biomassan rinnakkaispolton NOx-päästöjä käsittelevissä tutkimuksissa on saatu 

ristiriitaisia tuloksia. Osassa tutkimuksia rinnakkaispolton havaittiin laskevan kiertoleiju-

kattilan NOx-päästöjä verrattuna polttoaineiden erillispolttoon, mutta osassa tutkimuk-

sissa päästöjen raportoitiin kasvaneen. Eri polttoaineiden rinnakkaispolton vaikutus NOx-

päästöihin vaatiikin vielä lisää tutkimuksia. (Veijonen et al. 2003). 
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5.2 Sekundääriset menetelmät 

Leijukerrospolton typenoksidipäästöjä voidaan vähentää myös poistamalla typen oksi-

deja syntyneistä savukaasuista, jos primääriset päästöjen vähennysmenetelmät eivät yk-

sistään riitä vaaditun päästötason saavuttamiseen. Päästöjen kannalta merkittävimpien ty-

pen oksidien poistaminen savukaasuista on kuitenkin huomattavasti hankalampaa kuin 

esimerkiksi rikkidioksidin (SO2) poistaminen. Tämä johtuu, että typpiyhdisteet eivät ole 

kovin reaktiivisia ja niiden liukoisuus on huono. Typen oksidien pitoisuus savukaasuissa 

on tyypillisesti melko pieni verrattuna savukaasujen sisältämiin muihin yhdisteisiin, ku-

ten H2O, CO2 ja SO2. Lisäksi yhdisteet ovat reaktiivisempia kuin typen oksidit, joten ne 

osallistuvat helposti typen oksidien poistamiseen vaadittuihin reaktioihin. (Flagan & 

Seinfeld 1988, 512) 

Kaupallisesti käytetyimmät NOx-päästöjen poistomenetelmät savukaasuista ovat SNCR- 

(selective non-catalytic reduction) ja SCR-menetelmät (selective catalytic reduction). 

Menetelmissä savukaasujen sekaan ruiskutetaan ammoniakkia (NH3) tai ureaa sopivassa 

lämpötilaikkunassa, jolloin yhdisteet pelkistävät savukaasujen sisältämän NO:n mole-

kyylitypeksi. Pelkistysreaktiot riippuvat hyvin paljon savukaasujen lämpötilasta. Ammo-

niakkia käytettäessä sopiva lämpötilaikkuna on SNCR-menetelmässä noin 1200–1300 K.  

Jos lämpötila on matalampi, ammoniakki jää pääosin reagoimatta, mikä näkyy kohon-

neena ammoniakkipitoisuutena savukaasuissa. Jos lämpötila on vastaavasti korkeampi, 

reagoi ammoniakki muodostaen pääasiassa NO:ta. Lisäksi reaktiot tarvitsevat sopivan 

viiveajan, jonka järjestäminen voi osoittautua joissain kattiloissa haastavaksi. SNCR-me-

netelmän vaatima lämpötilaikkuna esiintyy vain kattilan tulipesässä, ja sen sijainti tulipe-

sän korkeussuunnassa vaihtelee kattilan kuorman mukaan. Tästä syystä ammoniakin tai 

urean ruiskutustasoja vaaditaankin yleensä useita eri kuorma-alueille. Kuplapetikattilan 

SNCR-järjestelmän mallinnus on esitetty kuvassa 20. Kuvassa ammoniakkiruiskut sijait-

sevat kattilan tulistimien korkeudella. (Flagan & Seinfeld 1988, 514–515) 
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Kuva 20. SNCR-järjestelmän toiminnan mallintaminen suuressa kuplapetikattilassa. (Jukola et 

al. 2015) 

SCR-menetelmä on huomattavasti kalliimpi kuin SNCR-menetelmä, mikä johtuu SCR-

menetelmässä käytetystä reaktorista. Reaktori koostuu kuvan 21 mukaisesti katalyyttile-

vyistä. Katalyytti tehostaa NO:n pelkistysreaktioita ja laskee reaktioiden lämpötilaikku-

naa. Sopiva lämpötilaikkuna SCR-menetelmälle on noin 570–720 K, mikä esiintyy 

yleensä kattilan savukaasukanavassa ennen palamisilman esilämmittimiä. Nykyisin käy-

tössä olevien katalyyttien ongelmana on, että ne hapettavat myös savukaasuissa olevan 

rikkidioksidin, jolloin reaktorissa voi muodostua erilaisia sulfaatteja ja rikkihappoa. Yh-

disteet ovat hyvin korrodoivia, ja ne voivat aiheuttaa korroosiota reaktorissa ja reaktorin 

jälkeisessä savukaasukanavassa. Biomassan poltossa syntyvä lentotuhka voi aiheuttaa 

myös katalyytin myrkyttymisen, mikä lyhentää katalyytin elinikää. (Flagan & Seinfeld 

1988, 514–515) (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 4/30–33) 
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Kuva 21. SCR-järjestelmän prosessikaavio. (muokattu lähteestä Banks Engineering 2010) 

SNCR-menetelmällä voidaan poistaa noin 30–50 % ja SCR-menetelmällä noin 80–95 % 

savukaasujen NOx-päästöistä. (Lecomte et al. 2017, 226–223). SNCR-menetelmän inves-

tointikustannukset ovat noin 7–13 €/kWpa ja vuotuiset käyttökustannukset noin 0,25–0,5 

€/MWhpa. SCR-menetelmän investointikustannukset ovat puolestaan noin 50–60 €/kWpa 

ja vuotuiset käyttökustannukset noin 0,45–1,3 €/MWhpa. (Pöyry 2009) 

SNCR- ja SCR-menetelmän lisäksi kehitteillä on myös muita sekundäärisiä NOx-päästö-

jen vähennysmenetelmiä. Menetelmät perustuvat yleensä adsorptioon tai absorptioon, ja 

ne pyrkivät poistamaan NOx-päästöjen lisäksi samanaikaisesti myös SO2-päästöt. Mene-

telmiä on otettu käyttöön vain muutamassa laitoksessa lähinnä vain kokeilutarkoituk-

sessa. Menetelmien hinta on kallis verrattuna teknisesti koetelluimpiin SNCR- ja SCR-

menetelmiin. (Lecomte et al. 2017, 111)  
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6 FORSSAN VOIMALAITOS 

Forssan voimalaitos on Vapo Oy:n omistama vastapainevoimalaitos, joka sijaitsee Kii-

masuon teollisuusalueella Forssassa. Laitos on otettu käyttöön vuonna 1996, ja se on Va-

pon omistamista laitoksista polttoaineteholtaan suurin. Laitoksella käytetään polttoai-

neena jyrsinturpeen (noin 65 %) ja hakkeen (noin 35 %) seosta. Laitos tuottaa kaukoläm-

pöä Forssan kaupungille ja Jokioisten kunnalle sekä sähköä alueiden verkkoon. Vuonna 

2017 laitoksen kaukolämmön tuotanto oli 176 GWh ja sähkön tuotanto 38 GWh. Laitok-

sen valvonta ja ohjaus on keskitetty Vapon etäkäyttökeskukseen, joka sijaitsee Tikkuri-

lassa Vantaalla. Etäkäyttökeskuksesta ohjataan yli 20 lämpö- ja voimalaitosta ympäri 

Suomen.  Forssan voimalaitoksen ilmakuva on esitetty kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Forssan voimalaitoksen ilmakuva. Kuvassa keskellä voimalaitos ja voimalaitoksen 

polttoainekenttä. (Vapo Oy 2017) 

6.1 Kiinteän polttoaineen kattila 

Forssan voimalaitoksella on yksi kiinteän polttoaineen kattila, jonka polttoaineteho on 70 

MW. Kattila on kuvan 23 mukainen A. Ahlström Oy:n suunnittelema pohjasta tuettu kup-

lapetikattila. Kattilan leijuarinan koko on noin 5,2 x 5,95 m. 
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Kattilan höyryn kehitys on nimellisteholla noin 22,8 kg/s ja tuorehöyryn arvot ovat 60 

bar ja 510 oC, mikä vastaa noin 66 MW:n höyrytehoa. Kattilan minimikuorma on noin 10 

% nimellistehosta. 

 

Kuva 23. Forssan voimalaitoksen kuplapetikattilan poikkileikkauskuva. (muokattu lähteestä Fos-

ter Wheeler Energia Oy 1996) 

6.1.1 Polttoaineensyöttöjärjestelmä 

Voimalaitoksen polttoaineen vastaanottoasemalla on neljä polttoainetaskua tai linjaa, 

joista yleensä kahteen vastaanotetaan turvetta ja loppuihin haketta. Polttoainetaskuista 

polttoaine puretaan kolakuljettimelle, josta se siirretään edelleen hihnakuljettimelle. Hih-

nakuljettimen yläpäässä on hihnamagneetti, jonka tehtävä on poistaa polttoaineen seasta 

mahdolliset metallijakeet. Tupeen ja hakkeen suhdetta polttoaineseoksessa voidaan sää-

tää muuttamalla polttoainetaskujen purkunopeuksia. 
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Hihnakuljettimelta polttoaine siirretään kiekkoseulaan, jossa polttoaineesta erotetaan 

suuremmat jakeet murskattavaksi. Seulan ja murskan läpi polttoaine putoaa kolakuljetti-

melle, jolla polttoaine siirretään voimalaitoksen katolla sijaitseviin kahteen 150 m3:n päi-

väsiiloihin. Siilojen tehtävä on toimia polttoaineen välivarastona, jotta polttoaineen vas-

taanottoaseman häiriöt eivät vaaranna laitoksen polttoaineen saantia. 

Päiväsiilojen pohjalla on kääntölaitteilla varustetut ruuvipurkaimet, joilla polttoaine pu-

retaan siiloista siilojen alapuolella sijaitseviin polttoainetaskuihin. Taskuissa on pintakyt-

kimet, joiden avulla taskuissa olevan polttoaineen määrä pidetään vakiona. Polttoaine 

siirretään taskuista ruuvipurkaimien avulla kattilan polttoainetorvien yläpäähän, joista 

polttoaine syötetään sulkusyöttimien kautta kattilan tulipesään. Sulkusyöttimien tarkoitus 

on tasata kattilan polttoaineen syöttöä. 

Polttoainetorvia on kaksi ja ne sijaitsevat kattilan etuseinällä. Polttoainetorvet on varus-

tettu heittoilmalla, jonka tarkoituksena on levittää polttoaine mahdollisimman tasaisesti 

kattilan petiin. Heittoilma myös estää polttoainetorvien mahdollisen tukkeutumisen. Ku-

vassa 24 on esitetty toinen kattilan polttoainetorvista. 

 
 

(a) (b) 

Kuva 24. Kattilan oikeanpuoleinen polttoainetorvi. (a) Polttoainetorvi tulipesän ulkopuolelta 

kuvattuna, (b) polttoainetorvi tulipesän sisäpuolelta kuvattuna. 

6.1.2 Palamisilmajärjestelmä 

Kattilan palamisilmajärjestelmä koostuu palamisilman kostuttimesta, primääri- ja sekun-

dääri-ilmajärjestelmästä ja savukaasujen takaisinkierrätysjärjestelmästä. 
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Kattilan palamisilma johdetaan primääri- ja sekundääri-ilmapuhaltimille kattilahuoneen 

yläosasta, jolloin osa kattilan vaipan lämpöhäviöistä voidaan hyödyntää lämmenneen il-

man mukana. Palamisilman imukanava on yhteinen primääri- ja sekundääri-ilmapuhalti-

mille. Imukanavasta ilma johdetaan palamisilman kostuttimelle ja höyryluvolle. Palamis-

ilman kostuttimella voidaan kasvattaa palamisilman sisältämän kosteuden määrää, jolloin 

savukaasupesurilla saadaan enemmän lämpöä talteen savukaasujen sisältämän vesi-

höyryn lauhtuessa. Palamisilman höyryluvo sijaitsee heti kostuttimen jälkeen. Höyry-

luvossa palamisilman lämpötila nostetaan 110 oC:een, jotta palamisilman sisältämä kos-

teus ei kondensoidu ilmakanavan pinnoille ja aiheuta korroosiota. Höyryluvon jälkeen 

palamisilma jakautuu primääri- ja sekundääri-ilmapuhaltimille. 

Kattilan primääri-ilmajärjestelmä koostuu primääri-ilmapuhaltimesta, primääri-ilman sa-

vukaasuluvoista, leijuilman jakokammiosta ja leijuarinasta. Primääri-ilmapuhallin on taa-

juusmuuttajaohjattu radiaalipuhallin, ja leijuilman määrää ohjataan muuttamalla puhalti-

men pyörimisnopeutta. Savukaasuluvot sijaitsevat primääri-ilmapuhaltimen painepuo-

lella kattilan savukaasukanavassa. Luvoja on kaksi kappaletta ja ne ovat tyypiltään risti-

virtalämmönsiirtimiä. Primääri-ilma virtaa savukaasukanavassa sijaitsevien putkinippu-

jen sisäpuolella ja savukaasut nippujen ulkopuolella. Primääri-ilma lämpenee savukaasu-

luvoissa kattilan tehosta riippuen noin 140 oC:een. Luvojen jälkeen primääri-ilma johde-

taan kattilan leijuilman jakokammioon, joka sijaitsee kattilan alaosassa. Kammiosta lei-

juilma johdetaan leijuarinan kautta kattilan tulipesään. Leijuarinassa on yli 1300 suutinta, 

joiden tehtävä on jakaa ilma mahdollisimman tasaisesti kattilan tulipesään. Suuttimet ovat 

tyypiltään tattisuuttimia. Leijuilman määrä ja nopeus tulee olla riittävä, jotta kattilan pe-

timateriaalin sekoittuminen tapahtuu riittävän tehokkaasti. Leijuilman minimimäärä on 

nykytilanteessa rajoitettu noin 7 Nm3:iin/s. 

Kattilan starttipolttimet sijaitsevat leijuilman jakokammiossa. Starttipolttimia käytetään 

kattilan ylösajossa ja erittäin märkää polttoainetta poltettaessa, jolloin polttimissa käytet-

tävä kevyt polttoöljy toimii tukipolttoaineena. Starttipolttimien käynnistäminen lisää lei-

juilman määrää noin 1 Nm3:llä/s per poltin. 

Kattilan sekundääri-ilmajärjestelmä koostuu sekundääri-ilmapuhaltimesta, sekundääri-il-

man savukaasuluvoista, sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoista ja tasokohtaisista ilman sää-
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töpelleistä. Sekundääri-ilmapuhallin on tyypiltään radiaalipuhallin, ja se on taajuusmuut-

tajaohjattu. Sekundääri-ilman määrää ja painetta säädetään ilmapelleillä ja muuttamalla 

puhaltimen pyörimisnopeutta. Savukaasuluvot sijaitsevat puhaltimen painepuolella katti-

lan savukaasukanavassa primääri-ilman savukaasuluvojen välissä. Luvot ovat primääri-

ilmaluvojen tapaan tyypiltään ristivirtalämmönsiirtimiä. Sekundääri-ilman lämpötila on 

luvojen jälkeen noin 130 oC, mikä riippuu kattilan kuormasta. Luvojen jälkeen sekun-

dääri-ilmakanava haarautuu eri ilmatasoille johtaviin ilmakanaviin. Kattilan ilmatasojen 

sijainti on esitetty kuvassa 25. 

 

Kuva 25. Forssan voimalaitoksen kuplapetikattilan ilmatasojen sijainti. 
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Kattilan tertiääri-ilmatasot sijaitsevat kattilan tulipesän etu- ja takaseinillä. Takaseinän 

tertiääri-ilmataso on lisätty jälkikäteen kattilan rakennusvaiheessa, jotta tulipesän taka-

osaan saadaan johdettua enemmän palamisilmaa. Sekundääri-ilmaa voidaan johtaa katti-

lan tulipesään monesta eri kohtaa ja korkeudelta. Ainoastaan sivuseinien ala- ja yläsekun-

dääri-ilmatasot sijaitsevat symmetrisesti tulipesän vastakkaisilla seinillä. Kuvassa 26 on 

esitetty kattilan oikean sivuseinän alasekundääri- ja takaseinän tertiääri-ilmataso tulipe-

sän sisältä päin. Kattilan ilmatasojen suuttimien lukumäärä ja koko on esitetty taulukossa 

4. 

  
(a) (b) 

Kuva 26. (a) Kattilan oikean sivuseinän alasekundääri-ilmatason ilmasuuttimia, (b) kattilan ta-

kaseinän tertiääri-ilmatason ilmasuuttimia. Suuttimet kuvattu kattilan tulipesän sisäpuolelta. 

 

Taulukko 4. Forssan voimalaitoksen kuplapetikattilan ilmatasojen suuttimien lukumäärä ja hal-

kaisija/koko. 

Ilmataso Suuttimien lkm [kpl] Suuttimen halkaisija/koko [mm] 

Etuseinä alasekundääri 6 75 

Etuseinä yläsekundääri 20 75 

Etuseinä tertiääri 18 75 

Takaseinä alasekundääri  16 75 

Takaseinä tertiääri 19 12 x 180 

Sivuseinä alasekundääri 18 75 

Sivuseinä yläsekundääri 18 75 

 

Sekundääri-ilman määrää eri ilmatasoille voidaan ohjata tasokohtaisilla säätöpelleillä, 

jotka on varustettu toimilaitteilla. Säätöpeltien jälkeen ilmakanavissa on vielä kuvan 27 

mukaisesti punttipellit, joiden tarkoituksena on säätää tasokohtaisia ilmamääriä ilman 

säätöpeltien ohella. 
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Kuva 27. Kattilan etuseinän yläsekundääri-ilmatason säätö- ja punttipelti. 

Savukaasujen takaisinkierrätysjärjestelmää käytetään kattilan pedin lämpötilan säätämi-

seen. Järjestelmä koostuu kiertokaasupuhaltimesta, kiertokaasukanavasta ja puhaltimen 

imu- ja painepuolen sulkupelleistä. Järjestelmä syöttää jäähtyneitä savukaasuja kattilan 

primääri-ilman joukkoon, kun pedin lämpötila tai lämpötilan nousunopeus ylittää asetus-

arvon. Jäähtyneet savukaasut ohjataan kiertokaasupuhaltimen avulla sähkösuodattimen 

jälkeen primääri-ilmapuhaltimen painepuolelle. Primääri-ilman määrää vähennetään sa-

vukaasujen takaisinkierrätystä vastaavalla määrällä, joka lisätään kattilan sekundääri-il-

man määrään. 

6.1.3 Savukaasujen puhdistusjärjestelmä 

Kattilan savukaasujen puhdistusjärjestelmä koostuu sähkösuodattimesta ja savukaasupe-

surista. Sähkösuodatinta käytetään hiukkasten eli lentotuhkan erottamiseen savukaasuvir-

rasta. Sähkösuodattimessa on kaksi erotuskenttää, joiden pohjalta savukaasuista erottunut 

lentotuhka johdetaan pneumaattisesti lentotuhkasiiloon. 

Laitoksella otettiin käyttöön savukaasupesuri vuoden 2014 lopussa. Savukaasupesurilla 

savukaasuista pestään pois savukaasujen sisältämä rikkidioksidi (SO2) ja käytännössä lo-

put savukaasujen sisältämistä hiukkasista. Pesurin pesukierron pH:n säätämiseen käyte-

tään lipeää eli natriumhydroksidia (NaOH). Pesuri on varustettu savukaasujen lämmön-

talteenotolla, jolla savukaasujen sisältämän vesihöyryn lauhtumislämpö voidaan siirtää 
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kaukolämpöverkkoon.  Pesuri voidaan ohittaa laitoksen käynnin aikana, jolloin savukaa-

sut johdetaan sähkösuodattimen jälkeen suoraan piippuun. Savukaasujen lämpötila on pe-

surin jälkeen tyypillisesti alle 50 oC, kun pesuri on käytössä. 

6.2 Nykyinen ympäristölupa ja typenoksidipäästöt 

Forssan voimalaitoksen polttoaineteho ylittää 50 MW, joten laitos kuuluu suurten poltto-

laitosten BAT-päätelmien soveltamisalan piiriin. Voimalaitos on kuitenkin sitoutunut 

SuPo-asetuksen 7 §:n mukaiseen kaukolämpöjoustoon, mikä tarkoittaa, että päätelmien 

ja SuPo-asetuksen mukaisia päästörajoja ja niihin liittyviä tarkkailuvaatimuksia ei sovel-

leta laitoksen toimintaan jouston aikana. Kaukolämpöjousto jatkuu vuoden 2022 loppuun 

saakka, jonka jälkeen laitoksen toiminnan on vastattava päätelmien ja SuPo-asetuksen 

vaatimuksia. 

Laitoksen nykyisen ympäristöluvan tarkastamisen tarpeesta on lähetetty BAT-päätelmien 

julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n mukainen selvitys Hä-

meen ELY-keskukselle. Selvityksessä on todettu, että laitoksen nykyinen ympäristölupa 

ei vastaa BAT-päätelmissä esitettyjä vaatimuksia ja laitoksen ympäristölupaa on tarkas-

tettava. ELY-keskus antoi oman ratkaisunsa asiaan 21.11.2018. Myös ratkaisussa odote-

tusti todetaan, että laitoksen ympäristölupa ei vastaa päätelmien vaatimuksia. ELY-kes-

kus määrää jättämään laitoksen ympäristöluvan tarkastamista koskevan hakemuksen vii-

meistään 31.12.2019 Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle. Hakemuksessa on kuvat-

tava ja haettava päätelmien noudattamiseen liittyviä muutoksia, jotka poikkeavat laitok-

sen nykyisestä ympäristöluvasta. 

Voimalaitoksen nykyisessä ympäristöluvassa typenoksidipäästöjen raja-arvoksi on ase-

tettu 600 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa kuivissa savukaasuissa. Laitoksella ei ole jat-

kuvatoimista NOx-päästöjen savukaasuanalysaattoria, joten päästörajan noudattamista on 

arvioitu kaksi kertaa vuodessa tehdyillä savukaasupäästöjen kertamittauksilla. Päästöra-

jaa on katsottu noudatetun, jos yksikään kertamittaussarjan tulos ei ole ylittänyt päästö-

rajaa. Kuvaan 28 on koottu laitoksella tehtyjen päästömittausten tulokset vuodesta 2012 

alkaen. 
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Kuva 28. Forssan voimalaitoksella suoritetut päästöjen kertamittaukset vuodesta 2012 lähtien. 

BAT-päätelmien vuosirajalla tarkoitetaan päästöjen vuosikeskiarvon raja-arvoa. Palkkien yläpuo-

lella on esitetty päästömittauksen yhteydessä käytetty polttoaineseos. x-akselin kirjaintunnus ku-

vaa päästömittauksesta vastannutta yritystä. 

Kuvassa on esitetty päästömittausten tulokset NOx-, SO2- ja CO-päästöjen osalta sekä 

päätelmien ja SuPo-asetuksen mukaiset päästörajat NOx- ja SO2-päästöille. Pitoisuudet ja 

päästörajat on määritetty 6 %:n O2-pitoisuudessa kuivissa savukaasuissa. Päätelmien 

päästörajoista on käytetty päästöjen vuosikeskiarvon raja-arvon vaihteluvälin ylintä eli 

lievintä arvoa. Kuvasta selviää tiedot myös laitoksella käytetystä polttoaineesta kunkin 

päästömittauksen yhteydessä. Kuvassa x-akselilla oleva kirjaintunnus kuvaa päästömit-

tauksesta vastannutta yritystä. NOx-päästöjä kuvaavien pylväiden yläpäässä suurinta sal-

littua mittausepävarmuutta kuvaava osuus on väritetty vaaleammalla värillä. 

Kuvasta selviää, että laitoksen NOx-päästöt ovat alittaneet nykyisessä ympäristöluvassa 

kuvatun päästöraja-arvon jokaisella mittauskerralla. Päästöt ovat kuitenkin ylittäneet 

BAT-päätelmien lievimmät vuosi- ja vuorokausipäästörajat (275 mg/Nm3 6 % O2) lähes 

jokaisella kerralla. Mittaustuloksesta vähennettävä päätelmien suurin sallima mittauksen 

95 %:n luotettavuutta kuvaava osuus ei juurikaan muuta asiaa. NOx-päästöt ovat ylittäneet 

myös SuPo-asetuksen päästörajan useasti. 
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Laitoksen SO2-päästöissä nähdään selvä pudotus vuoden 2014 jälkeen. Tämä johtuu siitä, 

että laitoksella otettiin käyttöön savukaasupesuri vuoden 2014 lopussa. SO2-päästöjen 

voidaan todeta alittavan BAT-päätelmien vuosirajan selvästi. 

Kuvasta ei pysty tekemään suoria johtopäätöksiä, että laitoksella käytetyllä polttoaineella 

tai päästömittauksesta vastanneella yrityksellä olisi ollut vaikutusta NOx-päästöjen mit-

taustulokseen. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että laitoksella on tehtävä NOx-

päästöjä rajoittavia toimenpiteitä, jotta laitoksen toiminta vastaisi päätelmien ja SuPo-

asetuksen vaatimuksia 1.1.2023 alkaen. 

6.3 Ongelmakohtien tunnistaminen ja kuvaus 

Yksi tämän työn keskeisimmistä ja tärkeimmistä tavoitteista oli tunnistaa NOx-päästöjä 

lisäävät tekijät Forssan voimalaitoksella, jotta päästöjen muodostumiseen voitaisiin jat-

kossa vaikuttaa. Tunnistamista vaikeutti huomattavasti se, että laitoksella ei ole käytössä 

jatkuvatoimista NOx-päästöjen savukaasuanalysaattoria. Tästä johtui, että laitoksen NOx-

päästöistä ei ollut saatavilla pidemmän aikavälin mittausdataa. Myös osassa laitoksen 

muita mittauksia havaittiin olevan puutteita. 

Kattilan NOx-päästöihin ei ole juuri aikaisemmin kiinnitetty huomiota, koska ne ovat aina 

alittaneet voimassa olevan ympäristöluvan päästörajan. Kattilan palamisprosessi onkin 

pyritty optimoimaan niin, että savukaasuissa olevan CO:n määrä on saatu mahdollisim-

man alas. Tästä johtuu, että savukaasujen jäännöshappipitoisuus ja palamisen ilmakerroin 

on ollut välillä melko korkea. Erityisesti pienillä kattilakuormilla jäännöshappipitoisuus 

on ollut välillä jopa yli 15 %, kuten kuvasta 29 näkyy. Yli-ilmamäärällä on pyritty mini-

moimaan kattilan CO-päästöt. Toisaalta yli-ilmamäärän tiedetään lisäävän voimakkaasti 

NOx-päästöjen muodostumista. 
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Kuva 29. Forssan voimalaitoksen savukaasujen jäännöshappipitoisuus ja kattilan polttoaineteho 

erään kesäpäivän ajalta. Happi on mitattu kattilan ekosta. 

Myös leijuilmana käytetyn primääri-ilman vähimmäismäärä on ollut melko korkea. Kat-

tilan primääri-ilman vähimmäismäärä on rajoitettu 7 Nm3:iin/s, mikä vastaa noin 0,82 m/s 

leijuilman nopeutta. Ilman määrää onkin luultavasti varaa pudottaa, jolloin pienillä katti-

lakuormilla yli-ilmamäärää voitaisiin laskea. Kuvassa 30 on esitetty minimileijutusno-

peuden riippuvuus pedin partikkelikoosta ja lämpötilasta. Kuplapetikattiloissa käytetyn 

petimateriaalin partikkelikoko on tyypillisesti noin 0,5–2 mm (Oka 2004, 23). 

 

Kuva 30. Minimileijutusnopeuden riippuvuus pedin partikkelikoosta ja lämpötilasta. (muokattu 

lähteestä Vakkilainen 2017, 216) 
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Kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasojen mitoitus ja määrä ovat myös liian reiluja kat-

tilan tehoon nähden. Tästä johtuu, että varsinkin pienemmillä kattilatehoilla ilman tun-

keutuvuus tulipesään jää heikoksi, jolloin tulipesän reunoille syntyy yli-ilmaisia alueita, 

jotka voivat lisätä kattilan NOx-päästöjä. CO-päästöt vastaavasti kasvavat, koska ilma ei 

tunkeudu tulipesän keskelle. Ongelma on havaittu laitoksella jo aikaisemmin, jonka joh-

dosta osa ilmatasojen ilmasuuttimista on tukittu kiilaamalla niiden puttipellit kiinni asen-

toon. 

Kattilan automaatiojärjestelmää tutkittaessa selvisi, että vaikka kattilan sekundääri-ilman 

pyynti oli nolla ja kaikki sekundääri- ja tertiääri-ilmatasojen pellit näyttivät olevan kiinni, 

niin silti sekundääri-ilman tilavuusvirtamittaus näytti ilman virtaukseksi lähes 3 Nm3/s. 

Tästä syystä kattilan ilman säätöpeltien pitävyys päätettiin kokeilla kesän huoltoseisakin 

yhteydessä. Peltien pitävyys kokeiltiin ajamalla sekundääri-ilmapuhallinta kiinni olevia 

peltejä vasten, jolloin kattilan tulipesän sisältä käsin voitiin havaita mahdolliset vuodot. 

Kokeessa selvisi, että kattilan etuseinän tertiääri-ilmapelti vuoti reilusti läpi. Kun peltiä 

tarkasteltiin lähemmin, kävi ilmi, että pellin ja toimilaitteen välinen kara oli katkennut, 

minkä takia pelti oli jäänyt auki asentoon. Pellin korjauksen jälkeen vuotoilmamäärä vä-

heni huomattavasti ja sekundääri-ilman tilavuusvirtamittauksen arvo kiinni olevia peltejä 

vasten putosi noin 1 Nm3:iin/s. Pellin korjauksella ei kuitenkaan ollut mainittavaa vaiku-

tusta savukaasujen jäännöshappipitoisuuteen. Kuvassa 29 esitetty jäännöshappipitoisuus 

on mitattu pellin korjauksen jälkeen. 

Merkittävimmät voimalaitoksen NOx-päästöjä lisäävät ongelmat ja puutteet vaikuttavat 

kohdistuvan kuitenkin kattilan palamisilmajärjestelmään ja ilman vaiheistukseen. Nyky-

tilanteessa kattilan automaatiojärjestelmään on määritetty kokonaisilmakäyrä ja jakosuh-

teet primääri- ja sekundääri-ilmalle. Sekundääri-ilman jako eri ilmatasoille on perustunut 

automaatiojärjestelmään määritettyihin jakosuhteisiin, jotka on ilmaistu peltien avautu-

misprosentteina. Peltien avautumisprosentti on kuvannut sitä, kuinka monta prosenttia 

kattilan ilmatason ilmasuuttimien poikkipinta-alasta on ollut käytössä suhteessa ilmasuut-

timien kokonaispinta-alaan.  Esimerkiksi, jos sekundääri-ilma on haluttu jakaa kattilan 

etu- ja takaseinälle suhteella 60/40, niin käytettävissä oleva kokonaispoikkipinta-ala il-

mavirtaukselle on kattilan etu- ja takaseinän ilmasuutimien poikkipinta-alojen summa. 

Etuseinän ilmapeltejä avataan niin monta prosenttia, että vapaana oleva suutinpinta-ala 
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muodostaa 60 % käytettävissä olevasta pinta-alasta. Takaseinän ilmapeltejä avataan vas-

taavalla tavalla. Tämän on ajateltu vastaavan suoraan sitä, kuinka sekundääri-ilma jakau-

tuu seinien kesken. 

Todellisuudessa ilmapeltien avautumisprosentti ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka paljon 

ilmaa virtaa kunkin tason lävitse. Samassa asennossa olevien ilmapeltien tilavuusvirta-

mittauksissa on saatu jopa 30 %:n eroja, mikä johtuu siitä, että paine-ero kunkin pellin yli 

ei pysy vakiona. Tämä johtuu ilman jakokanavan suurista virtausnopeuksista, vinoutu-

neesta virtauksen paineprofiilista, mistä johtuu, että kunkin pellin kohdalla virtaa eri 

määrä ilmaa sekä siitä, että jotkin aukot ovat virtausteknisesti ottavampia kuin toiset. 

(Vakkilainen 2018) 

Forssan voimalaitoksella palamisilman vaiheistus on todellisuudessa voinutkin olla jotain 

ihan muuta kuin mitä on luultu. Se on voinut myös kasvattaa laitoksen NOx-päästöjä vä-

hentämisen sijasta. Syy, miksi sekundääri-ilman jako on toteutettu edellä kuvatulla ta-

valla, on että ilmatasokohtaisten ilman tilavuusvirtojen luotettava mittaus on hankalaa tai 

jopa mahdotonta Forssan voimalaitoksella. Kattilan ilmakanavat on sijoitettu tilanpuut-

teen vuoksi ahtaasti kattilarakennukseen, jolloin tilavuusvirtamittausten vaatimia suoria 

etäisyyksiä on mahdoton järjestää. 

Suorien kanavaosuuksien puute aiheuttaa virhettä myös laitoksen olemassa oleviin tila-

vuusvirtamittauksiin, mikä ilmenee helposti kattilan automaatiojärjestelmästä. Kattilalla 

on ilman tilavuusvirtamittaukset sekundääri-ilmapuhaltimen jälkeen sekä etu- ja sivusei-

nien ilmakanavissa. Etu- ja sivuseinien tilavuusvirrat mitataan pitot-putkilla, ja puhalti-

men jälkeinen mittaus on toteutettu venturiputkella. Kun etu- ja sivuseinien ilman tila-

vuusvirtamittausten arvot lasketaan yhteen, tulee näistä huomattavasti suurempi arvo kuin 

mitä puhaltimen jälkeinen tilavuusvirtamittaus näyttää. Toisaalta myös venturiputken si-

jainti ei ole paras mahdollinen, mutta sen mittaus on kuitenkin todettu suuntaa antavaksi. 
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7 KATTILAN PALAMISILMAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMI-

NEN 

Forssan voimalaitoksen nykytilanteen analyysissä selvisi, että kattilan palamisilmajärjes-

telmän ongelmat ovat merkittävin laitoksen NOx-päästöjä lisäävä tekijä. Palamisilmajär-

jestelmän ongelmat liittyvät pääasiassa kattilan palamisilman vaiheistukseen ja etenkin 

säätötapaan, jolla sekundääri-ilma jaetaan kattilan eri ilmatasoille. On selvää, että sekun-

dääri-ilman jakaminen ilmatasoille ei voi enää tulevaisuudessa perustua ilman säätöpel-

leille määritettyihin avautumisprosentteihin, jos kattilalla halutaan saavuttaa BAT-päätel-

mien päästötasot ilman sekundäärisiä päästöjen vähennysmenetelmiä. Tästä syystä työssä 

päätettiin keskittyä kattilan palamisilmajärjestelmän kehittämiseen. Tällä uskotaan ole-

van myös suurin NOx-päästöjen vähennyspotentiaali laitoksella. 

7.1 Palamisilman vaiheistus 

NOx-päästöjen vähentäminen palamisilman vaiheistuksella vaatii, että kattilan automaa-

tiojärjestelmään voidaan määrittää kattilan jokaiselle ilmatasolle ilmakäyrät, joiden mu-

kaan palamiseen käytettävä kokonaisilmamäärä jaetaan. Ilmakäyrissä ilmatasolle johdet-

tava palamisilma on esitetty kattilan polttoainetehon funktiona, ja ne on määritetty polt-

toainekohtaisesti. Ilmakäyriä on yleensä kolme; primääri-, sekundääri- ja tertiääri-ilma-

käyrä. Palamisilman jakaminen käyrien mukaan on mahdollista vain, jos ilmatasoille joh-

dettavia ilmamääriä voidaan ohjata riittävän tarkasti. Ohjaus puolestaan vaatii, että katti-

lalla on luotettavat ilmatasokohtaiset ilman tilavuusvirtamittaukset, joita Forssan voima-

laitoksella ei ole. 

Forssan voimalaitoksella kattilan palamisilmakanavat on rakennettu hyvin ahtaasti katti-

larakennukseen, mikä aiheuttaa haasteita perinteisten tilavuusvirtamittareiden käytölle. 

Mittarit vaativat usein usean putken tai kanavan halkaisijan verran suoraa kanavaosuutta 

ennen ja jälkeen mittaria, jotta mittaustulos olisi luotettava. Suoralla kanavaosuudella py-

ritään varmistamaan, että virtauksen paineprofiili on ehtinyt tasoittumaan kanavan mut-

kan tai muun epäjatkuvuuskohdan jälkeen mittarin edellyttämälle tasolle. Suorien kana-

vaosuuksien järjestäminen ei ole Forssan voimalaitoksella kuitenkaan mahdollista ilman 

mittavia ilmakanaviston muutostöitä. 
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Kanavassa virtaavan ilman paineprofiilia voidaan myös suoristaa erilaisten kanavaan ase-

tettavien ohjainlevyjen avulla, jolloin suoraa kanavaosuutta ennen ja jälkeen mittaria tar-

vitaan vähemmän. Ohjainlevyjen vaikutusta on havainnollistettu kuvassa 31. Levyt ai-

heuttavat virtaukseen kuitenkin pysyvän painehäviön, jolloin kattilan sekundääri-ilmapu-

haltimen tehon tarve kasvaa. Lisäksi levyjen asentaminen ilmakanavistoon vaatii myös 

huomattavia kanaviston muutostöitä. 

 

Kuva 31. Ohjainlevyjen vaikutus tilavuusvirtamittauksen oikean sijoituspaikan valintaan. (muo-

kattu lähteestä Lundberg 2017) 

Forssan voimalaitoksella on jo aikaisemmin tehty selvityksiä tilavuusvirtamittausten 

asentamisesta kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille. Selvityksissä mittausten asen-

taminen todettiin kuitenkin hyvin vaikeaksi. Lisäksi laitoksen ilmakanavistoon ei ole jär-

kevää tehdä mittavia muutoksia. Edellä mainituista seikoista johtuen perinteisten tila-

vuusvirtamittareiden käyttö päätettiin rajata ulos tämän työn tarkastelusta. Työssä päätet-

tiin kehittää vaihtoehtoinen menetelmä kattilan ilmatasojen tilavuusvirtojen mittaami-

seen. 

7.1.1 Ilmatasojen tilavuusvirtojen mittausmenetelmä 

Ilmatasojen tilavuusvirtojen mittausmenetelmän kehittäminen aloitettiin selvittämällä, 

mitä parametreja Forssan voimalaitoksen kattilan palamisilmajärjestelmästä jo mitataan 
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ja mitä mittauksia järjestelmään voidaan kohtuullisella vaivalla lisätä. Tiedot toimivat il-

matasojen tilavuusvirtojen mittaamiseksi vaaditun laskennan lähtötietoina. Laskennassa 

on sovellettu virtaustekniikan ja kaasudynamiikan perusyhtälöitä, ja pääasiallisena läh-

teenä on käytetty teosta H.W. Liepmann & A. Roshko; Elements of Gasdynamics. 

Tarkastellaan nyt yhtä kattilan ilmatasoa tarkemmin. Ilmataso koostuu kuvan 32 mukai-

sesti kattilan seinällä olevasta ilmanjakokammiosta ja ilmasuuttimista. Ilmanjakokam-

mion tehtävä on jakaa ilmatasolle johdettava palamisilma mahdollisimman tasaisesti il-

masuuttimille, joiden kautta ilma virtaa kattilan tulipesään. 

 

Kuva 32. Kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasojen rakenne kattilan 3D-mallissa. (muokattu 

lähteestä Renewa Oy 2017) 

Ilmavirtaus voidaan olettaa kokoonpuristumattomaksi, kun sen Machin luku M < 0,3. 

Tällöin virtausnopeuden aikaan saamat tiheyden muutokset ovat niin pieniä, että niillä ei 

ole käytännön merkitystä eli ilman tiheys voidaan olettaa vakioksi. Suuremmilla Machin 

luvuilla tiheyden muutoksia ei voida enää pitää merkityksettöminä ja virtausta kutsutaan 

kokoonpuristuvaksi. Machin luku voidaan määrittää yhtälöllä (28). Kattilan ilmatasolle 
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johdettavan palamisilman virtausnopeus voi kasvaa tason ilmasuuttimissa huomattavasti 

suuremmaksi kuin M 0,3, joten ilman tiheyttä ei voi olettaa vakioksi.  

 𝑀 =
𝑤

𝑐
 (28) 

jossa 

 w virtausnopeus [m/s] 

 c paikallinen äänen nopeus [m/s] 

Kattilan palamisilma voidaan olettaa ideaalikaasuksi.  Äänen nopeus ideaalikaasussa riip-

puu vain kaasun lämpötilasta. Machin luvun määrityksessä tarvittava paikallinen äänen 

nopeus voidaan ratkaista ideaalikaasussa yhtälöllä (29). 

 𝑐 = √𝛾𝑅𝑇s (29) 

jossa 

 γ ominaislämpökapasiteettien cp/cv suhde [-] 

 R kaasun kaasuvakio [J/kgK] 

 Ts kaasun staattinen lämpötila [K] 

Yhtälössä (29) käytetty ominaislämpökapasiteettien suhde γ on ilmalle normaalilämpöti-

loissa noin 1,4. 

Virtausnopeus vaikuttaa tiheyden lisäksi ilman lämpötilan ja paineen laskentaan. Pienillä 

virtausnopeuksilla ilman staattinen lämpötila ja paine ovat likimain yhtä suuria kuin ko-

konaislämpötila ja -paine. Suurilla virtausnopeuksilla staattisen ja kokonaistilan suureet 

kuitenkin eroavat toisistaan. Kokonaislämpötila ja -paine kuvaavat virtaavan kaasun läh-

tötilan eli kuvitellun säiliötilan arvoja, josta virtaava kaasu on saatettu kitkatta liikkeelle. 

Staattinen lämpötila ja paine puolestaan kuvaat virtaavan kaasuun tuntemaa tilaa. Koko-

naislämpötila ja -paine voidaan määrittää staattisen tilan arvoista yhtälöiden (30) ja (31) 

avulla. 

 𝑇t = 𝑇s +
𝑤2

2𝑐p
 (30) 
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jossa 

 Tt kaasun kokonaislämpötila [K] 

 Ts kaasun staattinen lämpötila [K] 

 cp kaasun ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [J/kgK] 

 𝑝t = 𝑝s (
𝑇t

𝑇s
)

𝑐p

𝑅
 (31) 

jossa 

 pt kaasun kokonaispaine [Pa] 

 ps kaasun staattinen paine [Pa] 

Palamisilman virtaus ilmatasolta kattilan tulipesään on mahdollista vain, jos ilmatason 

paine on suurempi kuin kattilan tulipesän paine. Tällöin kattilan tulipesän ja ilmatason 

ilmanjakokammion välillä vallitsee jokin paine-ero. Palamisilman virtausnopeus jako-

kammiossa on alhainen ja paljon pienempi kuin virtausnopeus ilmatason suuttimissa, jol-

loin ilmalle voidaan käyttää ilmanjakokammiossa kokonaistilan eli säiliötilan suureita Tt 

ja pt. Paine-ero saa ilman virtaamaan ilmanjakokammiosta suutinsysteemin kautta katti-

lan tulipesään, jossa vallitsee staattinen paine pk. Paine pk on sama kuin suuttimessa tai 

suuttimen kurkussa valitseva paine ptr. Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 33. Yhden 

suuttimen läpi virtaavan ilman teoreettinen massavirta qm kattilan tulipesään voidaan las-

kea yhtälöllä (32). 
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Kuva 33. Paine-eron ∆p=pt-pk synnyttämä ilmavirtaus ilmanjakokammiosta kattilan tulipesään. 

Tilanne kuvattuna ylhäältäpäin. 

 𝑞m =
𝐴𝑝t

√𝑇t
∙ √

2𝛾

𝑅(𝛾−1)
∙ [(

𝑝tr

𝑝t
)

2

𝛾
− (

𝑝tr

𝑝t
)

𝛾+1

𝛾
] (32) 

jossa 

 A suuttimen kurkun poikkipinta-ala [m2] 

Ilmatasolta kattilan tulipesään virtaavan ilman kokonaismäärä saadaan määritettyä kerto-

malla laskettu massavirta ilmatason suuttimien lukumäärällä. Laskettu massavirta on teo-

reettinen eikä ota huomioon esimerkiksi suuttimessa tapahtuvia kitkahäviöitä. Todelli-

suudessa paine-eron ptr/pt:n pitää olla pienempi saman massavirran aikaan saamiseksi. 

Ilman tilavuusvirta qv voidaan ratkaista sijoittamalla yhtälöt (33) ja (34) yhtälöön (32). 

Kattilan automaatiojärjestelmässä tilavuusvirta ilmoitetaan yleensä NTP-olosuhteissa 

laskettuna eli normikuutioina. 

 𝑞m = 𝜌𝑞v (33) 

 𝜌 =
𝑝s

𝑅𝑇s
 (34) 

Kattilan ilmatason suuttimet ovat tyypillisesti ilmanjakokammion ja tulipesän välillä ole-

via suoria tai suppenevia putkia, jolloin ilman virtausnopeus suuttimessa ei voi ylittää 
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arvoa M 1. Tämä tarkoittaa, että painesuhde ptr/pt ei voi olla suuttimen kurkussa alle 

0,528, kun virtaava kaasu on ilmaa. Painesuhdetta kutsutaan kriittiseksi painesuhteeksi, 

ja se voidaan ratkaista helposti yhtälöstä (35) asettamalla M:n arvoksi 1. Huomion ar-

voista on, että massavirta suuttimen läpi ei kasva, vaikka painesuhdetta ptr/pt pienennet-

täisiin edelleen, jos pt:n ja Tt:n arvot pidetään vakioina. 

 
𝑝t

𝑝
= (1 +

𝛾−1

2
𝑀2)

𝛾

𝛾−1
 (35) 

Suuttimen virtausnopeus muilla kuin kriittisen painesuhteen arvoilla voidaan ratkaista 

helposti yhtälöstä (35), kun siihen sijoitetaan yhtälöt (28) ja (29). 

Todellisissa kattiloissa ilmasuuttimien painesuhde on täydelläkin kuormalla huomatta-

vasti suurempi kuin kriittinen painesuhde. Ilmasuuttimien virtausnopeudet ovat suurissa 

kattiloissa tyypillisesti maksimissaan noin 100 m/s. Suuttimien virtausnopeus on yksi kat-

tilan suunnitteluparametreista, jotka kattilavalmistaja määrittää kattilan suunnitteluvai-

heessa. Suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa kattilan tulipesän poikkipinta-ala 

ja teho, joiden kasvaessa tarvitaan suurempi suutinnopeus, jotta palamisilman tunkeutu-

vuus kattilan tulipesään pysyy riittävänä. 

Mittausmenetelmän vaatimista lähtötiedoista suurin osa on sellaisia, että niitä joko mita-

taan yleisesti kattilaitoksissa tai ne selviävät kattilan rakennepiirroksista. Ilmatasojen 

paine on ainut parametri, jota ei yleensä mitata kattiloista. Painemittausten järjestäminen 

ilmatasoille on kuitenkin suhteellisen helppo ja halpa toteuttaa. Lisäksi menetelmä ei 

vaadi lainkaan perinteisten tilavuusvirtamittausten käyttöä. 

7.1.2 Mittausmenetelmän tarkkuuden arviointi 

Yhdellä Vapo Oy:n omistamista laitoksista on käytössä mittausmenetelmän vaatimat kat-

tilan ilmatasojen painemittaukset. Laitoksen leijukerroskattilan polttoaineteho on 6,7 

MW ja se tuottaa teollisuuden prosessihöyryä. Painemittaukset eivät liity nykytilanteessa 

mitenkään ilmatasojen tilavuusvirtojen mittaamiseen. 

Mittausmenetelmän toimivuus ja tarkkuus päätettiin kokeilla vertaamalla menetelmän 

avulla laskettua sekundääri-ilman tilavuusvirtaa laitoksella mitattuun arvoon. Lasken-
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nassa ja vertailussa käytettiin laitoksen automaatiojärjestelmän tallentamia historia-ar-

voja. Laitoksella sekundääri-ilman tilavuusvirtamittaus on toteutettu venturiputkella, joka 

on asennettu sekundääri-ilmapuhaltimen imukanavaan. Venturiputken sijainti on imuka-

navassa mittaustarkkuuden kanalta hyvä. 

Kattilan teho vertailujakson ajalta on esitetty kuvassa 34. Kuvasta nähdään, että kattilan 

tehon vaihtelut ovat suuria, mikä johtuu prosessihöyryä käyttävän teollisuuslaitoksen pro-

sessin luonteesta. 

 

Kuva 34. Kattilan polttoaineteho vertailujakson ajalta. 

Mittausmenetelmän ja laitoksen sekundääri-ilman virtausmittauksen antamat arvot on 

esitetty kuvassa 35. Arvot ovat sekundääri-ilmavirtauksen viiden minuutin keskiarvoja. 

Lisäksi kuvassa on esitetty tarkennus lyhyemmältä ajanjaksolta, jossa on käytetty 10 se-

kunnin keskiarvoja. Kuvasta nähdään, että mittausmenetelmän tarkkuus on laitoksen ven-

turiputkeen verrattuna varsin hyvä. Virtausmittauksien piikit vastaavat sijainniltaan ja 

suuruusluokaltaan hyvin toisiaan. Menetelmän antama tilavuusvirta on jatkuvasti noin 0,2 

Nm3/s pienempi kuin laitoksen tilavuusvirtamittauksen antama arvo. Tämä johtuu, että 

sekundääri-ilmaa käytetään laitoksella muun muassa polttimien jäähdytysilmana, jota las-

kennassa ei otettu huomioon. 
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Kuva 35. Kattilan laskennallinen ja mitattu sekundääri-ilman tilavuusvirtaus vertailujakson 

ajalta. Tilavuusvirran arvot ovat viiden minuutin keskiarvoja. Tarkennuksessa tilavuusvirran ar-

vot ovat 10 sekunnin keskiarvoja.  

Menetelmällä laskettiin myös sekundääri-ilman jakautuminen kattilan sekundääri- ja ter-

tiääri-ilmatasoille. Laskennan tulokset on esitetty kuvassa 36. Kuvasta näkyy selvästi, että 

tertiääri-ilmaa on käytetty vain suuremmilla kattilatehoilla. 

 

Kuva 36. Laskettu sekundääri-ilman jakautuminen kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille. 

Havainnon vahvistavat myös kuvissa 37 ja 38 esitetyt ilmapeltien asentotiedot ja ilmata-

sojen ja tulipesän paine-erot. Paine-eroista ja peltien asennoista voidaan päätellä, koska 
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ilma alkaa todellisuudessa virtaamaan tason lävitse. Tiedot on saatu kattilan automaa-

tiojärjestelmästä. 

 

Kuva 37. Kattilan ilmatasojen säätöpeltien asennot vertailujakson ajalta. Peltien asento kuvaa 

peltien aukioloastetta. Merkinnät: O = oikea sivuseinä, V = vasen sivuseinä, 1 = alasekundääri, 2 

= yläsekundääri. 

 

Kuva 38. Kattilan ilmatasojen ja tulipesän välinen paine-ero vertailujakson ajalta. Merkinnät: SO 

= oikea sivuseinä, SV = vasen sivuseinä, 1 = alasekundääri, 2 = yläsekundääri. 

Yksi mittausmenetelmän eduista on, että ilmatasojen suutinnopeudet voidaan määrittää 

helposti. Tällöin voidaan tarkastella palamisilman tunkeutuvuutta kattilan tulipesään. 



90 

 

Laitoksen ilmatasojen laskennalliset suutinnopeudet vertailujakson ajalta on esitetty ku-

vassa 39. Suutinnopeuksien arvot ovat kattilan teholuokkaan nähden oikeassa suuruus-

luokassa. Suuremmilla kattilan kuormilla suutinnopeudet vaikuttavat olevan myös pala-

misilman tunkeutuvuuden kannalta riittäviä. 

 

Kuva 39. Kattilan ilmatasojen laskennalliset suutinnopeudet vertailujakson ajalta. Merkinnät: O 

= oikea sivuseinä, V = vasen sivuseinä, 1 = alasekundääri, 2 = yläsekundääri. 

7.1.3 Mittausmenetelmän käyttökelpoisuus 

Mittausmenetelmä vaikuttaa olevan saatujen tuloksien perusteella erittäin käyttökelpoi-

nen ja varteen otettava vaihtoehto perinteisten tilavuusvirtamittausten käytölle. Menetel-

män mittaustulos vastasi tarkkuudeltaan hyvin vertailumittauksena käytettyä laitoksen 

venturiputkea, mutta oli herkempi reagoimaan muutoksiin. Tämä johtuu siitä, että mene-

telmässä käytetään tulipesän ja ilmatasojen paineita tilavuusvirran laskennassa, jolloin 

esimerkiksi kattilan tulipesän paineen muutos näkyy välittömästi tilavuusvirran muutok-

sena. Venturiputki ei reagoi muutoksiin yhtä nopeasti, mikä osaltaan johtuu venturiput-

ken sijainnista sekundääri-ilmapuhaltimen imukanavassa. Kattilan tulipesän ja puhalti-

men välinen ilmakanavisto tasoittaa muutoksia ja aiheuttaa viivettä muutosten näkymi-

seen venturiputken mittaustuloksessa. 



91 

 

Mittausmenetelmällä kattilan ilmatasojen tilavuusvirtamittaukset voidaan toteuttaa ilman 

perinteisten tilavuusvirtamittausten vaatimia suoria kanavaosuuksia. Tämä helpottaa tila-

vuusvirtamittausten asennusta kattiloihin, joiden palamisilmakanava on rakennettu ah-

taasti. Menetelmän vaatimat ilmatasojen painemittaukset on yleensä helppo toteuttaa lai-

toksilla ja niissä käytetyt paine-erolähettimet ovat nykyisin melko edullisia. Menetelmä 

ei kuitenkaan toimi jossain kattiloissa käytettyjen vakionopeusuuttimien kanssa. Vaki-

onopeussuuttimessa suuttimen kurkun pinta-ala muuttuu ilmatason paineen mukaan, jotta 

ilman nopeus eli tunkeutuvuus tulipesään säilyisi hyvänä. Vakionopeusuutin koostuu 

yleensä pellistä ja vastapainosta. Laitoksilla suuttimien huoltoon ei tyypillisesti kiinnitetä 

riittävästi huomiota, jolloin pellin avaamiseen tarvittava ilman paine muuttuu ajan saa-

tossa, kun pellin mekanismi jäykistyy voitelun ja huollon puutteesta. Tämä aiheuttaa sen, 

että suuttimen kurkun pinta-alan muuttumista on käytännössä mahdoton huomioida me-

netelmässä. 

Kattilan palamisilman ohjaus ja säätö on mahdollista toteuttaa monipuolisemmin mittaus-

menetelmän avulla kuin perinteisillä tilavuusvirtamittauksilla. Menetelmällä voidaan ti-

lavuusvirran lisäksi mitata ilmatasojen suutinnopeudet, mikä mahdollistaa palamisilman 

tunkeutuvuuden huomioimisen kattilan ilmasäädöissä. Ilmatasojen painemittausten 

avulla voidaan toteuttaa myös esimerkiksi kunnonvalvontaa; ilman säätöpellin ollessa 

kiinni, kertoo ilmatasolta mitattu korkea paine säätöpellin vuodosta. Tämä voidaan il-

moittaa vikailmoituksena kattilan automaatiojärjestelmässä. 

Forssan voimalaitoksella kattilan ilmatasojen tilavuusvirtamittaukset voidaan toteuttaa 

mittausmenetelmän avulla. Kattilan ilmatasoilla ei ole vakionopeussuuttimia, joten ilma-

tasot eivät vaadi suuria muutoksia menetelmän käyttöönoton kannalta. Tilavuusvirta-

mittaukset mahdollistavat kattilan palamisilman vaiheistuksen kehittämisen ja NOx-pääs-

töjen vähentämisen.  
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8 KOEAJOT 

Työn aikana Forssan voimalaitoksella järjestettiin viikon mittainen koeajojakso, johon 

kuului useita koeajoja. Koeajoissa tutkittiin, miten kattilan palamisilman vaiheistuksen 

muuttaminen vaikuttaa laitoksen NOx-päästöihin. Palamisilman vaiheistusta muutettiin 

soveltamalla työn edellisessä kappaleessa kuvattua ilmatasojen tilavuusvirtojen mittaus-

menetelmää. Koeajot suoritettiin laitoksen normaalin käyttötilanteen yhteydessä. 

8.1 Yleiset koeajojärjestelyt ja suoritusperiaatteet  

Kattilan NOx-päästöt riippuvat palamisilman vaiheistuksen lisäksi myös monista muista 

palamistapahtumaan vaikuttavista tekijöistä. Koeajojen tulosten haluttiin olevan keske-

nään mahdollisimman vertailukelpoisia ja kuvaavan vain palamisilman vaiheistuksen 

vaikutusta kattilan NOx-päästöihin. Muut palamistapahtumaan vaikuttavat tekijät pyrit-

tiin minimoimaan suorittamalla koeajot samalla kattilan tehoalueella ja polttoaineseok-

sella. 

Koeajoissa kattilan polttoainetehon tuli olla riittävän suuri, jotta palamiseen käyttävä ko-

konaisilmamäärä voitiin vaiheistaa halutulla tavalla. Pienillä polttoainetehoilla suurin osa 

kattilan palamisilmasta joudutaan syöttämään primääri-ilmana, jotta kattilan pedin leiju-

mista ei vaaranneta. Tämä rajoittaa kattilan palamisilman vaiheistamista ja vaiheistami-

seen käytettävien ilmatasojen määrää. Koeajoissa oli tarkoitus muuttaa kattilan ilman vai-

heistusta huomattavasti nykyisestä, mikä vaati useamman ilmatason käyttämistä ja yli 30 

MW:n polttoainetehon. Tämä vaikutti koeajojakson sijoittumiseen marraskuun lopulle, 

jolloin laitoksen polttoaineteho oli keskimäärin noin 50 MW. 

Koeajoissa käytettiin laitoksen tyypillistä polttoaineseosta, koska seosta ei haluta muuttaa 

NOx-päästöjen vähentämisen vuoksi. Polttoaineseos koostui jyrsinturpeesta (noin 70 %), 

hakkeesta (noin 20 %) ja kuori-pöly-seoksesta (noin 10 %).  Polttoaineseoksesta kerättiin 

näytteitä 30 minuutin välein jokaisen koeajojakson ajalta. Näytteet otettiin kattilan polt-

toainetorvien yläpäästä, jotta ne kuvaisivat mahdollisimman tarkasti kattilaan syötettävän 

polttoaineen koostumusta. 
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8.2 Kattilan palamisilman vaiheistuksen muuttaminen 

Koeajoissa muutettiin ainoastaan palamisilman vaiheistusta eli ilman jakosuhteita katti-

lan eri ilmatasoille. Jakosuhteet ja käytettävät ilmatasot valittiin kirjallisuuden ja par-

haimman ymmärryksen perusteella niin, että ilman jaon muutoksella olisi mahdollisim-

man suuri vaikutus kattilan NOx-päästöihin. Vaiheistettavana kokonaisilmamääränä käy-

tettiin kattilan automaatiojärjestelmään määritettyä kokonaisilmakäyrää. 

Palamisilman vaiheistusta varten ilmatasoille laskettiin ilmakäyrät, joista ilmatasoille 

johdettavat ilmamäärät voitiin lukea helposti kattilan polttoainetehon perusteella. Ilma-

käyrät laskettiin valittujen jakosuhteiden avulla kattilan kokonaisilmakäyrästä. Kuitenkin 

vain primääri-ilman eli leijuilman määrä oli mahdollista säätää suoraan automaatiojärjes-

telmästä vastaamaan ilmakäyrän arvoa. Kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoilla ei ol-

lut säätöön vaadittuja tilavuusvirtamittauksia. 

Sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille johdettavien ilmamäärien säätö toteutettiin sovelta-

malla työssä kehitettyä ilmatasojen tilavuusvirtojen mittausmenetelmää. Mittausmenetel-

mässä ilmatason lävitse virtaavan ilman määrä voidaan määrittää ilmatason paineen pe-

rusteella. Ilmamäärien säätämistä varten menetelmän pohjalta kehitettiin säätötapa, jossa 

ilmatasojen ilmamääriä säädetään ilmatasojen paineita muuttamalla. Ilmatasolta mitattu 

paine vastaa tiettyä ilmamäärää tason lävitse, mikä riippuu kattilan tulipesän paineesta, 

sekundääri-ilman lämpötilasta ja kattilahuoneen ilman paineesta. Kattilan sekundääri- ja 

tertiääri-ilmatasojen ilmakäyrät muutetiin vastaamaan uutta säätötapaa, jolloin käyristä 

voitiin lukea kattilan polttoainetehon perusteella ilmatasoilta vaaditut paineet tietyn ilma-

määrän saavuttamiseen. 

Paineiden mittaamista ja säätämistä varten kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille 

asennettiin kuvan 40 mukaiset painemittausyhteet. Koeajoissa ilmatasojen paineet mitat-

tiin ja säädettiin käsin taso kerrallaan vastaamaan ilmakäyriä, jolloin palamisilman vai-

heistus oli mahdollista muuttaa haluksi. Paineiden säätö tapahtui aiheuttamalla ilmata-

sokohtaisilla säätöpelleillä tarvittava painehäviö virtaukseen. Kattilan ilmakanavissa ole-

vat punttipellit lukittiin koeajojen ajaksi auki asentoon, jotta ne eivät aiheuttaisi painehä-

viöitä virtaukseen. 
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Kuva 40. Kattilan ilmatason painemittausyhde. 

8.3 Koeajopisteet 

Koeajot suoritettiin kahdessa koeajopisteessä, joita varten kattilan ilmatasoille määritet-

tiin ilmakäyrät. Ilmakäyrät määritettiin kattilan koko tehoalueelle, koska koeajojen ajan-

kohdan kattilatehoa ei voinut ennustaa etukäteen. Ilmakäyrät määritettiin niin, että koe-

ajopisteessä 1 kattilan palamisilman vaiheistus vastasi kuplapetikattilan tyypillistä ilman 

vaiheistusta. Koeajopisteessä 2 haluttiin puolestaan kokeilla tehokkaampaa palamisilman 

vaiheistusta. Koeajopisteiden lisäksi kattilan NOx-päästöt mitattiin myös kattilan normaa-

lissa ajotilanteessa.  

8.3.1 Koeajopiste 1 

Kattilan nimellisteholla 45 % palamisilmasta johdetaan primääri-, 30 % sekundääri-, ja 

25 % tertiääri-ilmana. Primääri-ilman vähimmäismäärä on rajoitettu 5 Nm3:iin/s, jolla 

leijuilman nopeuden arvioidaan olevan noin 0,6 m/s. Tällä pyritään turvaamaan pedin 

leijuminen ja petimateriaalin riittävä sekoittuminen myös pienillä kattilatehoilla. Terti-

ääri-ilman osuus on lisätty sekundääri-ilman osuuteen alle 20 MW:n polttoainetehoilla, 

millä parannetaan sekundääri-ilman tunkeutuvuutta tulipesään. Tertiääri-ilman käytön ar-

vioidaan olevan myös melko tehotonta pienillä kattilatehoilla, koska savukaasujen läm-

pötila on tertiääri-ilmatasojen kohdalla tällöin matala. Edellä kuvattu palamisilman jako 

on esitetty kuvassa 41. 
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Kuva 41. Kattilan palamisilman jako koeajopisteessä 1: (a) primääri-, sekundääri- ja tertiääri-

ilmakäyrät, (b) kokonaisilmamäärän muodostuminen primääri-, sekundääri- ja tertiääri-ilmasta. 

Sekundääri-ilma johdetaan tulipesään kattilan sivuseinien ilmatasojen kautta ja tertiääri-

ilma etu- ja takaseinien ilmatasojen kautta. Sivuseinien ilmatasoja päädyttiin käyttämään, 

koska ne ovat kattilan ainoat ilmatasot, joiden ilmarekisterit sijaitsevat symmetrisesti kat-

tilan molemmilla sivuilla. Ilmatasot sijaitsevat sekundääri-ilmatasoista lisäksi alimpana 

ja ylimpänä. Tertiääri-ilmatasojen ilmarekisterit sijaitsevat sivuseinien rekistereihin näh-

den 90 asteen kulmassa, jolloin ilmavirtojen ristikkäissyötöllä voidaan tehostaa palamis-

ilman ja savukaasujen sekoittumista. Huomion arvoista on, että sivuseinien ilmatasojen 

käyttö on kattilan nykyisessä ajotavassa lähes olematonta. 

Sekundääri-ilma jaetaan sivuseinien ilmatasoille niin, että 60 % ilmasta johdetaan ala- ja 

40 % yläsekundääri-ilmatasolle. Poikkeuksena, että alle 10 MW:n tehoilla kaikki sekun-

dääri-ilma syötetään yläsekundääri-ilmatason kautta. Tällä pyritään mahdollistamaan riit-

tävä ilman vaiheistus myös kattilan minimiteholla. 
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Tertiääri-ilmasta 60 % johdetaan kattilan etuseinän ja 40 % takaseinän ilmatasojen kautta. 

Tähän päädyttiin, koska etuseinän ilmasuuttimien pinta-ala on suurempi kuin takaseinän 

ilmatason. Etuseinän ilmataso sijaitsee lisäksi alempana kuin takaseinän ilmataso. 

Myös palamisilman tunkeutuvuus huomioitiin ilman jakoa ja tasoja valittaessa. Suutin-

nopeudelle eli ilmatason paineelle annettiin lisäksi maksimiarvo, jonka ylittyessä ilmata-

solle johdettava ilmamäärän lisäys siirretään muille ilmatasoille. Suutinnopeuden maksi-

miarvoksi valittiin 85 m/s, mikä vastaa noin 30 mbar ilmatason painetta. Kattilan sekun-

dääri-ilman jako sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille on esitetty kuvassa 42. Kuvassa on 

esitetty myös ilmatasojen laskennalliset suutinnopeudet. Ilman jakoa vastaavat ilmata-

sojen painekäyrät on puolestaan esitetty liitteessä I. 

 

Kuva 42. (a) Sekundääri-ilman jako kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille koeajopisteessä 

1, (b) ilmatasojen laskennalliset suutinnopeudet. 
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8.3.2 Koeajopiste 2 

Kattilan nimellisteholla 35 % palamisilmasta johdetaan primääri-, 40 % sekundääri- ja 25 

% tertiääri-ilmana. Primääri-ilman vähimmäismäärän rajoitus on sama kuin koeajopis-

teessä 1. Myös tertiääri-ilman käyttöä on rajattu koeajopistettä 1 vastaavalla tavalla. Pa-

lamisilman jako koeajopisteessä 2 on esitetty kuvassa 43.  

 

Kuva 43. Kattilan palamisilman jako koeajopisteessä 2: (a) primääri-, sekundääri- ja tertiääri-

ilmakäyrät, (b) kokonaisilmamäärän muodostuminen primääri-, sekundääri- ja tertiääri-ilmasta. 

Sekundääri-ilma johdetaan kattilan tulipesään sivuseinien ja takaseinän alasekundääri-il-

matasojen kautta. Tällä halutaan tehostaa polttoaineesta vapautuvien haihtuvien yhdistei-

den polttamista pedin yläpuolella. Ilmatasot sijaitsevat sekundääri-ilmatasoista alimpana, 

jolloin sekundääri- ja tertiääri-ilmatasojen välimatka on myös suurin mahdollinen. Sa-

malla myös savukaasujen viipymäaika vähähappisissa olosuhteissa on suurin. 

Sekundääri-ilmasta 55 % syötetään sivuseinien ja 45 % takaseinän kautta. Alle 10 MW:n 

tehoilla kaikki sekundääri-ilma syötetään sivuseinien yläsekundääri-ilmatasojen kautta 
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koeajopisteen 1 tavoin. Myös tertiääri-ilman jako ja ilmatasojen suutinnopeuksien mak-

simiarvot vastaavat koeajopistettä 1. 

Kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilman jako, ja jakoa vastaavat laskennalliset suutinnopeu-

det on esitetty kuvassa 44. Ilman jakoa vastaavat ilmatasojen painekäyrät on puolestaan 

esitetty liitteessä II. 

 

Kuva 44. (a) Sekundääri-ilman jako kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille koeajopisteessä 

2, (b) ilmatasojen laskennalliset suutinnopeudet. 

8.4 Mittausjärjestelyt 

Kattilan savukaasuista mitattiin koeajojen aikana NOx, CO- ja SO2-päästökomponenttien 

ja jäännöshapen pitoisuudet. Yhden koeajojakson kesto oli maksimissaan kaksi tuntia, 

mikä oli päästöjen mittaamisessa käytetyn testo 340 kannettavan savukaasuanalysaattorin 

suurin sallittu mittausaika. Päästöt mitattiin kosteista savukaasuista, ja pitoisuudet 
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redusoitiin vastaamaan pitoisuutta kuivissa savukaasuissa 6 %:n O2-pitoisuudessa. Koe-

ajoissa ei ollut käytössä mittalaitetta, jolla savukaasujen kosteuspitoisuus olisi voitu mi-

tata, joten savukaasujen kosteuspitoisuus arvioitiin polttoaineen ja palamisilman kosteu-

den perusteella. Päästöt mitattiin sähkösuodattimen ja savukaasupesurin välistä. Mittaus-

paikan arvioitiin olevan mittaustarkkuuden kannalta hyvä. Koeajoissa käytetty päästömit-

tauslaitteisto on esitetty kuvassa 45. 

  
(a) (b) 

Kuva 45. (a) Koeajoissa käytetty testo 340 savukaasuanalysaattori, (b) päästömittauspaikka. 

Kattilan automaatiojärjestelmä tallensi koeajojakson ajalta prosessiparametrien, kuten 

kattilan polttoainetehon ja pedin lämpötilan muutokset muistiin. Automaatiojärjestel-

mästä saatiin myös vertailumittaukset testo 340 savukaasuanalysaattorin CO- ja O2-mit-

tauksille. 

Ilmatasojen paineiden mittaamiseen käytettiin Beamex MC6 kenttäkalibraattoria. Painei-

den jatkuvatoiminen mittaaminen ja tallentaminen ei ollut koeajoissa mahdollista.  

8.5 Havainnot 

Koeajojen aikana haasteita aiheuttivat erityisesti kattilan polttoainetehon ja polttoaineen 

syötön vaihtelut, jotka pyrittiin pitämään vakioina ajamalla tasaista kaukolämpökuormaa 

ja pitämällä polttoaineseos samana. Polttoainetehon vaihtelu johtui luultavasti osittain 

muutoksista polttoaineen laadussa. Tämä johti muutoksiin polttoaineen syöttönopeu-

dessa, kun kattilan tehonsäätö yritti pitää tehon vakiona. Lisäksi polttoaineen syöttö ei 

ollut täysin tasaista, koska polttoaineruuvit siirsivät polttoainetta sysäyksittäin. Tämä ai-

heutti palamisilman jatkuvaa säätötarvetta, mikä vaikeutti huomattavasti palamisilman 

vaiheistuksen muuttamista. 
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Haasteita aiheutti myös jatkuvasti muuttuva kattilan tulipesän paine, jota oli hankala huo-

mioida ilmatasojen paineita mitattaessa. Kattilan tulipesän paine vaihteli koeajoissa noin 

-3 mbar:sta noin +0 mbar:iin ja huojutti samalla ilmatasojen paineita. Huojunnan lisäksi 

virhettä ilmatasojen paineiden säätämiseen aiheutui jonkin verran mittaajasta ja ilma-

käyrien laskennassa käytetystä oletuksesta -2 mbar:n tulipesän paineesta. 

Palamisilman vaiheistukseen tehdyt muutokset näkyivät melko pitkällä viiveellä kattilan 

muissa parametreissa, jolloin kattilan tilan vakaantuminen otti oman aikansa. Koeajoissa 

käytetyn savukaasuanalysaattorin suurin sallittu mittausaika oli vain kaksi tuntia, mikä 

oli aivan liian lyhyt aika muutoksien tekemiseen vaadittuun aikaan nähden. Laitoksen 

päästöjä olisi tullut mitata ennen ja jälkeen muutoksia useiden tuntien ajan, jotta muutos-

ten todellisista vaikutuksista voitaisiin olla täysin varmoja. 

Ilmatasojen paineiden säätämisen yhteydessä huomattiin, että osassa ilmatasojen säätö-

peltejä on huomattavasti tyhjää eli välystä ennen pellin varsinaista aukeamista. Välystä 

oli etenkin kattilan takaseinän alasekundääri-ilmapellissä, jota täytyi avata yli 30 %, että 

ilmatason paine nousi. Välyksestä huolimatta ilmatasojen paineita oli mahdollista säätää 

riittävän tarkasti, kun huomioidaan kattilan tulipesän paineen vaihtelun aiheuttama virhe. 

Molemmissa koeajopisteissä suoritetuissa koeajoissa suurimmaksi ongelmaksi nousi kui-

tenkin ero kattilan oikean ja vasemman puolen happimittauksien välillä. Happimittaukset 

sijaitsevat kattilan ekossa. Kattilan vasemman puolen happi oli jatkuvasti noin 2 % kor-

keampi kuin oikean puolen happi. Yrityksistä huolimatta eroa ei pystytty koeajojen ai-

kana korjaamaan. Happimittausten ero haittasi erityisesti koeajopisteessä 2 suoritettuja 

koeajoja, jossa palamisilmajärjestelmää ohjattiin käsin. Savukaasujen keskimääräinen 

jäännöshappipitoisuus oli pidettävä koeajoissa koko ajan melko korkeana, koska muuten 

oikeanpuoleinen happi olisi pudonnut lähelle kattilan lukitusrajaa. 

Koeajojen aikana happimittausten eron arveltiin aiheutuvan epätasaisesta sekundääri-il-

man syötöstä sivuseinien kautta. Ilmatasojen paineiden säätö ei kuitenkaan juuri muutta-

nut tilannetta, joten syy jäi epäselväksi. Koeajoissa mitattua dataa analysoidessa selvisi, 

että palaminen oli tapahtunut kattilassa epäsymmetrisesti. Tätä ei koeajojen aikana huo-
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mattu. Kattilan pedin ja tulistimen lämpötilat olivat selvästi matalammat kattilan vasem-

malla puolella. Kun tähän yhdistetään tieto kattilan vasemmalta puolelta mitatusta korke-

ammasta jäännöshapen pitoisuudesta, voidaan päätellä, että palaminen tapahtui vinosti. 

Palaminen muuttui epäsymmetriseksi heti, kun palamisilman vaiheistusta lähdettiin 

muuttamaan. Tämä selviää kuvasta 46, jossa näkyy kattilan oikean ja vasemman puoleis-

ten happimittausten sekä tulistimien lämpötilamittausten voimakas erkaantuminen toisis-

taan. Syyksi tähän arvellaan kattilan pedin epätasaista leijumista ja/tai polttoaineen leviä-

mistä epätasaisesti kattilan polttoainetorvista. Muutosta todennäköisesti voimisti kattilan 

etuseinän yläsekundääri-ilmatason säätöpellin sulkeminen. Säätöpelti ohjaa myös kattilan 

etuseinän alasekundääri-ilmatasolle johdettavan palamisilman määrää. Alasekundääri-il-

matason suuttimet sijaitsevat polttoainetorvien välissä, mikä luultavasti parantaa poltto-

aineen leviämistä petiin. 

 

Kuva 46. Kattilan oikean ja vasemman puolen happimittausten ja tulistimien lämpötilamittausten 

erkaantuminen toisistaan ilman vaiheistukseen tehtyjen muutosten jälkeen. O = oikea, V = vasen. 

Havaintoja vahvistivat lisätutkimukset, joissa selvisi, että kattila on palanut epäsymmet-

risesti jo pidemmän aikaa. Tämä vahvistaa epäilyjä pedin epätasaisesta leijumisesta ja/tai 

polttoaineen epätasaisesta leviämisestä petiin. Polttoaineen epätasaista leviämistä tukevat 

myös havainnot etuseinän alasekundääri-ilmatason käytöstä. Ilmatason käyttö näyttäisi 

tasoittavan tulistimien ja happimittausten eroja. 
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8.6 Tulokset 

Tässä kappaleessa on kuvattu koeajopisteissä suoritettujen koeajojen keskeisimmät tu-

lokset ja niihin liittyvät huomiot. Päästömittauksia suoritettiin koeajopisteiden lisäksi 

myös kattilan normaalin ajotilanteen yhteydessä. Taulukossa 5 on esitetty laitoksen käyt-

tämän polttoaineseoksen keskimääräinen koostumus koeajojakson ajalta. Polttoaineseok-

sesta määritettiin myös alkuaineanalyysi, jonka tulokset on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 5. Laitoksen polttoaineseoksen keskimääräinen koostumus koeajojakson ajalta. 

Ominaisuus Pitoisuus [m-%] 

Kosteus 48,57 

Kuiva-aineessa 

Tuhka (550 oC) 8,3 

Haihtuvat aineet 68,1 

C 51,6 

H 5,4 

N 1,27 

S 0,16 

 

Taulukko 6. Polttoaineseoksen keskimääräiset alkuainepitoisuudet koeajojakson ajalta. 

Alkuaine Pitoisuus* [mg/kg] 

Ca 4700 

Mg 820 

Na 1500 

K 2100 

P 400 

Fe 3600 

Al 4900 

Si 20000 

Mn 170 

Ba 95 

Cu 3,6 

Zn 26 

* Määritetty kuiva-aineessa  
 

8.6.1 Vertailupisteiden päästömittaukset 

Vertailun vuoksi laitoksen NOx-päätöt mitattiin kattilan normaalissa ajotilanteessa. Mit-

taukset suoritettiin ennen ja jälkeen koeajoja. Ennen koeajoja suoritetussa mittauksessa 



103 

 

kattilan polttoaineteho kävi hyvin lähellä kattilan nimellistehoa, ja tehon keskiarvo oli 

noin 10 MW korkeampi kuin koeajojen jälkeen suoritetussa mittauksessa. Päästömittaus-

ten tulokset on esitetty kuvassa 47. 

 

Kuva 47. Kattilan normaalissa ajotilanteessa suoritettujen päästömittausten tulokset: (a) ennen 

koeajoja suoritettu päästömittaus, (b) koeajojen jälkeen suoritettu päästömittaus. Jäännöshappi on 

kattilan ekon happimittausten keskiarvo. 

Mittaustuloksista nähdään, että kattilan NOx-päästöt olivat melko korkeat, mikä oli odo-

tettua polttoaineseoksen suuresta turpeen osuudesta johtuen. NOx-päästöt olivat hieman 

suuremmat ensimmäisellä mittauskerralla, jolloin kattilan polttoaineteho oli suurempi. 

Tämä todennäköisesti johtui siitä, että kattilan savukaasujen jäännöshappimittausten kes-
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kiarvo oli noin 0,2 % korkeampi kuin jälkimmäisessä mittauksessa. Molempien mittaus-

ten tuloksista laskettu NOx-päästöjen keskiarvo oli noin 430 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuu-

dessa määritettynä. Palamisilman vaiheistus oli molempien mittausten aikaan sama: pri-

määri-ilman osuus muodosti noin 60 % palamisen kokonaisilmamäärästä ja kaikki sekun-

dääri-ilma johdettiin kattilaan etuseinän ilmatasojen kautta. Ilman jakautumista ala-, ylä- 

ja tertiääri-ilmatasojen kesken ei määritetty, mutta suurin osa ilmasta johdettiin todennä-

köisesti tertiääritason kautta. 

8.6.2 Koeajopisteiden päästömittaukset 

Ensimmäisessä koeajopisteessä suoritetuissa koeajoissa kattilan sekundääri-ilman säätö 

ja jäännöshappikorjaus jätettiin automaattitilaan, jotta polttoainetehon ja polttoaineen-

syötön vaihtelusta aiheutuva palamisilman säätötarve pystyttäisiin kompensoimaan auto-

maattisesti. Tämä ei kuitenkaan toiminut toivotunlaisesti, koska kattilan automaatiojär-

jestelmän tekemät jatkuvat muutokset sekundääri-ilman määrään tekivät myös ilman vai-

heistuksen säätämisestä käytännössä mahdotonta.  

Kuvassa 48 on esitetty ensimmäisessä koeajopisteessä suoritetun päästömittauksen tulok-

set. Päästöjen mittaaminen aloitettiin noin 30 minuuttia ennen kuin kattilan ilman vai-

heistusta lähdettiin muuttamaan. Heti, kun ilman vaiheistusta muutettiin, kattilan CO-

päästöt tekivät voimakkaan piikin, koska kattilan oikeanpuoleinen happi romahti. Tämä 

näkyy kuvassa 49. Automaatiojärjestelmä reagoi tähän lisäämällä sekundääri-ilman mää-

rää, mikä kasvatti savukaasujen jäännöshappipitoisuutta huomattavasti lähtötilanteeseen 

verrattuna. Kattilan oikean puolen happimittauksen romahtamisen syy oli todennäköisesti 

ilman vaiheistuksen liian nopea muuttaminen. 
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Kuva 48. Koeajopisteessä 1 suoritetun koeajon päästömittaustulokset. Happi on mitattu säh-

kösuodattimen jälkeen. 

 

Kuva 49. Koeajopisteessä 1 suoritetun koeajon ajalta mitattu kiertokaasumäärä ja primääri- ja 

sekundääri-ilmamäärä sekä ekon happimittausten arvot. O = oikea, V = vasen. 



106 

 

Kattilan tilaa ei saatu ilman vaiheistukseen tehtyjen muutosten jälkeen enää vakaaksi. 

Automaatiojärjestelmä lisäsi koko mittausjakson ajan sekundääri-ilman määrää, mikä 

johtui CO-päästöjen tekemistä piikeistä. Automaatiojärjestelmään on määritetty CO-kor-

jaus, joka lisää kattilan ilmamäärää, kun CO-päästöt ylittävät tietyn rajan. 

Savukaasujen jäännöshappipitoisuuden kasvaessa kasvoivat myös kattilan NOx-päästöt, 

jotka olivat lopulta noin 100 mg/Nm3 korkeammat kuin lähtötilanteessa. Jatkuvasta muu-

tostilanteesta ja korkeasta jäännöshapesta johtuen ilman vaiheistuksen vaikutus NOx-

päästöihin jäi epäselväksi. 

Toisessa koeajopisteessä suoritetuissa koeajoissa kattilan palamisilmajärjestelmän ohjaus 

päätettiin ottaa täysin käsiajolle, jotta ensimmäisissä koeajoissa ilmenneiltä ongelmilta 

voitaisiin välttyä. Sekundääri-ilman määrä ja paine pystyttiinkin pitämään huomattavasti 

tasaisempana kuin ensimmäisissä koeajoissa, mikä helpotti ilmatasojen paineiden säätä-

mistä. Palamisilmajärjestelmän ottaminen käsiajolle aiheutti kuitenkin savukaasujen 

jäännöshapen voimakkaan heilumisen, mikä näkyy kuvassa 50. 

 

Kuva 50. Koeajopisteessä 2 suoritetun koeajon ajalta mitattu kiertokaasumäärä ja primääri- ja se-

kundääri-ilmamäärä sekä ekon happimittausten arvot. O = oikea, V = vasen. 
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Jäännöshapen heilunta vaikutti myös kattilan CO-päästöihin, jotka vaihtelivat hyvin voi-

makkaasti. Päästömittauksen tulokset on esitetty kuvassa 51. Jäännöshapen heilunta ai-

heutui todennäköisesti suurilta osin kattilan polttoaineen syötön syklisyydestä. 

 

Kuva 51. Koeajopisteessä 2 suoritetun koeajon päästömittaustulokset. Happi on mitattu säh-

kösuodattimen jälkeen. 

Kattilan oikeanpuoleinen happimittaus rajoitti savukaasujen jäännöshappipitoisuuden 

laskemista. Lopulta keskimääräinen jäännöshappi jäikin yli prosentin suuremmaksi ver-

rattuna lähtötilanteeseen. Happimittauksen takia kattilan ilman vaiheistusta ei myöskään 

pystytty säätämään vastaamaan ilmakäyrän tilannetta. 

Kattilan NOx-päästöt olivat päästömittauksen aikana keskimäärin suuremmat lähtötilan-

teeseen verrattuna. Koeajon lopussa jäännöshappea onnistuttiin vähentämään, jolloin 

myös NOx-päästöt putosivat. Kattilan kuorma pääsi kuitenkin hieman kasvamaan koeajon 

lopussa, mikä näkyy hyvin voimakkaana piikkinä CO-päästöissä. Tämä sotki loppupään 

päästömittauksen tuloksia, koska analysaattori joutui laimentamaan pitoisuuksia raittiilla 

ilmalla CO-päästömittauskennon suojelemiseksi. 
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8.6.3 Ilman vaiheistuksen vaikutus muihin parametreihin 

Palamisilman vaiheistukseen tehdyt muutokset vaikuttivat siirtävän palamista tulipesässä 

ylöspäin. Tulistimien lämpötilaerosta huolimatta tulistimien keskimääräinen lämpötila 

kasvoi ilman vaiheistuksen muuttamisen seurauksena. Koeajopisteessä 2 suoritetussa 

koeajossa kattilan oikean puolen tulistimen lämpötila kasvoi lähtötilanteeseen verrattuna 

yli 100 oC:lla, mikä näkyy kuvassa 52. Vasemman puolen tulistimen lämpötila putosi 

alussa lähes 100 oC:lla, mutta se palautui lähes takaisin lähtötilanteeseen koeajon loppuun 

mennessä. 

 

Kuva 52. Kattilan oikean ja vasemman puolen tulistimien lämpötilamittaukset sekä tulistetun 

höyryn lämpötila koeajopisteessä 2 suoritetun koeajon ajalta. Oikean puolen tulistimen lämpöti-

lamittauksen nopea putoaminen mittausjakson lopussa on seurausta ilman vaiheistuksen palaut-

tamisesta takaisin lähtötilanteeseen. O = oikea, V = vasen. 

Koeajoissa kattilan pedin lämpötilat laskivat aluksi, kun primääri-ilman määrää vähen-

nettiin. Lämpötilat lähtivät kuitenkin nousuun ja jatkoivat nousuaan koeajojen loppuun 

saakka. Pedin vasemman etunurkan lämpötila jäi kuitenkin lähtötasoa matalammaksi, 

mikä voi kertoa pedin epätasaisesta leijumisesta ja/tai polttoaineen epätasaisesta leviämi-

sestä. Pedin lämpötilamittausten arvot on esitetty koeajopisteessä 2 suoritetun koeajon 
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ajalta kuvassa 53. Leijuilman vähentämisen ei havaittu aiheuttavan suoria ongelmia koe-

ajojen aikana, vaikka leijuilman määrä pudotettiinkin suurimmillaan noin 11 Nm3:sta/s 

noin 7 Nm3:iin/s, joka on ollut leijuilman minimimäärä nykytilanteessa. Epävarmuutta 

mittaustuloksiin aiheuttaa pohjatuhkan poisto, jota jouduttiin koeajojen aikana poista-

maan useita kertoja. Tämä johtui polttoaineen suuresta tuhkapitoisuudesta. Tuhka kas-

vatti pedin paksuutta, mikä johti pedin lämpötilojen putoamiseen. Pohjatuhkan poisto 

vastaavasti nosti pedin lämpötiloja. 

 

Kuva 53. Kattilan pedin lämpötilamittausten arvot koeajopisteessä 2 suoritetun koeajon ajalta. 

Lämpötilamittausten nopea putoaminen mittausjakson lopussa on seurausta ilman vaiheistuksen 

palauttamisesta takaisin lähtötilanteeseen. PT1 = vasen etunurkka, PT2 = vasen takanurkka, PT3 

= oikea etunurkka, PT4 = oikea takanurkka. 

8.7 Johtopäätökset 

Laitoksen polttoaineseoksen keskimääräinen natriumpitoisuus oli koeajoissa 1500 mg/kg 

ja kaliumpitoisuus 2100 mg/kg kuivassa polttoaineessa. Polttoaineen suuri natrium- tai 

kaliumpitoisuus on huomioitu BAT-päätelmissä päästörajaa lieventävänä tekijänä. Jos 

laitoksen käyttämän polttoaineen keskimääräinen natriumpitoisuus on 300 mg/kg tai 

enemmän ja/tai kaliumpitoisuus on 2000 mg/kg tai enemmän kuivassa polttoaineessa, 

NOx-päästöjen vuosikeskiarvon päästörajan vaihteluvälin ylin eli lievin arvo on 250 
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mg/Nm3 ja vuorokausikeskiarvon 310 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa polttoainetehol-

taan 50–100 MW:n laitokselle. 

Kattilan NOx-päästöjen keskiarvo oli normaalissa ajotilanteessa noin 430 mg/Nm3 6 %:n 

O2-pitoisuudessa. Laitoksen NOx-päästöjen tuleva päästöraja voi lievimmillään olla 300 

mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa, jos laitokselle myönnetään poikkeus korkeimpaan mah-

dolliseen päästörajaan. Tämä tarkoittaa, että laitoksen NOx-päästöjä on vähennettävä ny-

kyisestä ainakin 30 %:lla, jos suurinta sallittua mittausepävarmuutta ei huomioida. Jos 

mittausepävarmuus huomioidaan, olisi päästövähennys yli 16 %, jonka päälle tulisi lisätä 

jonkin verran varmuusmarginaalia. BAT-päätelmien mukainen lievin päästöraja NOx-

päästöjen vuosikeskiarvolle on 250 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa, kun polttoaineseok-

sen korkea natriumpitoisuus otetaan huomioon. Ilman mittausepävarmuuden huomioi-

mista laitoksen NOx-päästöjä tulisi vähentää yli 42 %:lla ja mittausepävarmuus huomioi-

den yli 27 %:lla päätelmien päästörajan alittamiseksi. 

Lukuisista ongelmista johtuen koeajojen tuloksista ei voi päätellä, voidaanko laitoksen 

NOx-päästöjä vähentää kattilan palamisilman vaiheistusta muuttamalla. Koeajot siis epä-

onnistuivat tältä osin. Tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että kattilan palamisen ilma-

kertoimella on suuri vaikutus NOx-päästöihin. Koeajoissa kattilan NOx-päästöt kasvoivat 

lähes 200 mg/Nm3:ssa, kun kattilan savukaasujen jäännöshappi kasvoi noin 2 %:lla. NOx-

päästöjen pitoisuus seurasikin melko tarkasti savukaasujen jäännöshapen pitoisuutta. 

Koeajoissa todettiin myös CO-päästöjen voimakas riippuvuus savukaasujen jäännöshap-

pipitoisuudesta. CO-päästöt käyttäytyivät NOx-päästöihin verrattuna päinvastaisesti; CO-

päätöt kasvoivat, kun savukaasujen jäännöshappipitoisuus laski ja laskivat, kun jään-

nöshapen pitoisuus kasvoi. CO-päästöjen todettiin riippuvan huomattavasti myös kattilan 

sekundääri-ilman syöttötavasta etenkin pienellä savukaasujen jäännöshappipitoisuudella. 

Nykytilanteessa kattilan automaatiojärjestelmän havaittiin korjaavan kattilan sekundääri-

ilmamäärää voimakkaasti jo melko pienillä CO-pitoisuuksilla. 

Savukaasujen jäännöshappipitoisuuden keskiarvo oli kattilan normaalissa ajotilanteessa 

3,03 % normaalihajonnan ollessa noin 0,24 %. Kattilan polttoainetehon keskiarvo oli mit-

tausten aikaan noin 73 % nimellistehosta. NOx-päästöjen vähentämiseksi jäännöshappi-

pitoisuus olisi hyvä laskea normaalilla tehoalueella noin 2,5 %:iin, jos kattilan CO-päästöt 
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pystytään pitämään hallinnassa. Samalla automaatiojärjestelmän CO-korjauksen rajoja 

olisi syytä nostaa nykyisestä tasosta, jotta automaatiojärjestelmä ei lisäisi ilmamäärää jo 

pienillä (100–400 ppm) CO-pitoisuuksilla. CO-päästöjen ohjeellinen vuosikeskiarvo on 

BAT-päätelmissä 250 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa. 

Koeajojen perusteella kattilan palamisilman melko voimakaskin vaiheistaminen vaikut-

taa olevan mahdollista. Nykytilanteessa kattilan primääri-ilman osuus muodostaa noin 60 

% kokonaisilmamäärästä, kun koeajotilanteessa osuus pudotettiin alimmillaan noin 35 

%:iin kokonaisilmamäärästä. Tämän ei havaittu aiheuttavan suoria ongelmia koeajojen 

aikana. Toisaalta koeajojen mittausaika oli lyhyt, joten ongelmia voi syntyä pidemmän 

ajan kuluessa.  

Osassa kattilan sekundääri-ilmajärjestelmän säätöpeltejä huomattiin olevan huomatta-

vasti välystä koeajoissa. Säätöpeltien rajat olisi syytä käydä pikaisesti läpi, koska kattilan 

nykyinen sekundääri-ilmamäärän säätö perustuu peltien rajatietoihin. Peltejä jouduttiin 

avaamaan koejoissa suurimmillaan noin 30 %, jotta pelti alkoi todellisuudessa avautu-

maan. 

Koeajoissa sekundääri-ilman määrää ja palamisilman vaiheistusta säädettiin peltien raja-

tietojen sijaan ilmatasoilta mitattujen paineiden perusteella. Paineita vaikutti olevan mah-

dollista säätää peltien avulla noin 1 mbar:n tarkkuudella, vaikka paineet mitattiinkin kä-

sin. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan noin 0,1–0,3 Nm3/s säätötarkkuutta ilmatasosta riip-

puen. Säätö perustui työssä kehitettyyn ilmatasojen tilavuusvirtojen mittausmenetelmään. 

Säätötavan arvioidaan mahdollistavan laitoksen nykyistä säätötapaa huomattavasti tar-

kemman sekundääri-ilmamäärän säädön ja palamisilman vaiheistuksen ohjaamisen. 

Suurin syy koeajojen epäonnistumiselle oli kattilan palamisprosessiin vaikuttavien muut-

tujien suuri määrä ja niiden riippuvuus toisistaan. Koeajoissa käytössä olevalla mittaus- 

ja säätövälineistöllä ei pystytty hallitsemaan palamisprosessia, mikä johti palamisproses-

sin jatkuvaan muutostilaan. Koeajojen uudelleen suorittaminen vaati, että kattilan ilma-

tasoille asennetaan ilmamäärien säätöön soveltuvat painelähettimet, jotka kytketään lai-

toksen automaatiojärjestelmään. Kattilan sekundääri-ilman säätö ja ilman vaiheistuksen 
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ohjaus voidaan tämän jälkeen muuttaa automaatiojärjestelmässä painemittauksiin perus-

tuvaksi, jolloin palamisilmajärjestelmän ohjauksessa voidaan huomioida kaikki palami-

seen vaikuttavat muuttujat. 

Laitoksen NOx-päästöjen vähentämisen SuPo-asetuksen edellyttämälle tasolle uskotaan 

edelleen olevan mahdollista polttoaineseosta vaihtamatta, vaikka päästöjä ei koeajoissa 

onnistuttukaan vähentämään. Tämä johtuu koeajoissa havaituissa uusissa epäkohdissa, 

jotka liittyvät kattilan nykytilaan. Päästöjen vähentäminen BAT-päätelmien vuosikes-

kiarvon edellyttämälle tasolle sen sijaan näyttää hyvin vaikealta ilman, että turpeen 

osuutta vähennetään huomattavasti. Turpeen osuuden vähentäminenkään ei takaa päästö-

rajan alittamista, vaan laitoksella tulisi suorittaa lukuisia koeajoja, joissa tutkitaan poltto-

aineseoksen vaikutusta laitoksen NOx-päästöihin. Lisäksi NOx-päästöjen vähentäminen 

laitoksen minimiteholla voi osoittautua hyvin hankalaksi, kun mahdollisuudet palamisil-

man vaiheistamiseen ovat rajalliset. 

Koeajojen mittaustuloksille ei määritetty mittausepävarmuuksia. Tämä johtuu koeajoissa 

ilmenneistä ongelmista, joiden takia mittausepävarmuuksien määrittämisen ei katsottu 

tuovan tuloksille tai työlle yhtään lisäarvoa. Kattilan NOx-päästöjen mittaamiseen käyte-

tyn testo 340 savukaasuanalysaattorin mittaustarkkuus tarkastettiin kalibrointikaasun 

avulla ennen koeajoja. Analysaattorilla mitattu NOx-pitoisuus oli noin 6 % suurempi kuin 

kalibrointikaasun NOx-pitoisuus. Valmistaja ilmoittaa analysaattorin mittaustarkkuuden 

olevan +/- 5 % 200–1999 ppm:n mittausalueella. 
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9 TOIMENPIDESUUNNITELMA 

Forssan voimalaitoksen NOx-päästöjen vähentämistä varten laadittiin toimenpidesuunni-

telma, jonka välivaiheiden mukaan päästöjen vähentämisprosessissa suositellaan edettä-

vän. Toimenpidesuunnitelmassa on huomioitu myös mahdollisuus hakea BAT-päätelmiä 

lievempiä päästöraja-arvoja laitoksen ympäristöluvan tarkastushakemuksessa. Suunnitel-

massa esitetyt toimenpiteet ja suositukset perustuvat Forssan voimalaitoksella havaittui-

hin ongelmiin, joiden todettiin kasvattaneen laitoksen NOx-päästöjä. Toimenpiteet on esi-

tetty suositellussa toteutusjärjestyksessä. 

9.1 Kattilan palamisilmajärjestelmän kehittäminen 

Forssan voimalaitoksen palamisilmajärjestelmän toiminnassa havaittiin useita ongelmia, 

jotka ovat todennäköisesti kasvattaneet laitoksen NOx-päästöjä huomattavasti. Suurim-

mat ongelmat kohdistuvat kattilan sekundääri-ilmajärjestelmään ja palamisilman vaiheis-

tukseen. Sekundääri-ilman jakaminen kattilan eri ilmatasoille on tähän asti perustunut ta-

sojen säätöpeltien aukiolotietoihin, jotka on saatu peltien asennonosoittimilta. Säätötavan 

huomattiin olevan todella epätarkka, minkä takia kattilan palamisilman vaiheistus on ollut 

mitä sattuu. 

Kattilan NOx-päästöjen vähentäminen palamisilman vaiheistuksella vaatii huomattavasti 

nykyistä tarkemman sekundääri-ilman jakotavan. Työssä kehitettiin menetelmä, jolla kat-

tilan ilmatasoille johdettavat ilmamäärät voidaan laskea ilmatasoilta mitattujen paineiden 

perusteella. Menetelmän avulla sekundääri-ilman jako voidaan toteuttaa huomattavasti 

nykyistä tarkemmin, kun ilmamäärien säätö perustuu ilmatasojen paineiden säätämiseen. 

Forssan voimalaitoksella on jo aloitettu toimenpiteet uuden säätötavan käyttöönotta-

miseksi kattilan sekundääri-ilman jaossa. 

Kattilan primääri-ilman osuutta palamisen kokonaisilmamäärästä on vähennettävä huo-

mattavasti nykyisestä, jotta kattilan NOx-päästöjä voidaan vähentää palamisilman vai-

heistuksella. Nykytilanteessa primääri-ilman osuus muodostaa noin 60 % kokonaisil-

mamäärästä kattilan normaalilla tehoalueella. Primääri-ilman osuus tulee pudottaa noin 

35–45 %:iin kokonaisilmamäärästä, jotta palamisilma voidaan vaiheistaa NOx-päästöjen 

vähentämisen edellyttämällä tavalla. 
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Palamisilman vaiheistuksen lisäksi laitoksella tulisi laskea myös savukaasujen jään-

nöshappipitoisuutta eli palamisen ilmakerrointa. Jäännöshappipitoisuus on ollut tyypilli-

sesti melko korkea, mikä on kasvattanut laitoksen NOx-päästöjä. Tämä on osittain johtu-

nut kattilan automaatiojärjestelmään määritetystä CO-korjauksesta, joka on lisännyt kat-

tilan ilmamäärää voimakkaasti jo matalilla CO-pitoisuuksilla. CO-korjauksen asetuksia 

tulisikin virittää loivemmiksi jäännöshapen laskemiseksi. Savukaasujen jäännöshappi tu-

lisi olla kattilan normaalilla tehoalueella noin 2,5 %. 

9.2 Koeajo-ohjelma 

Palamisen kokonaisilmamäärä jaetaan primääri- ja sekundääri-ilmaksi ilmakäyrien 

avulla. Palamisilman vaiheistusta varten myös kattilan ilmatasoille on määritettävä ilma-

käyrät, joiden mukaan kattilan sekundääri-ilma jaetaan. Ilmakäyrien määritystä varten 

laitoksella on suoritettava lukuisia koeajoja kattilan eri tehopisteissä, jotta palamisilman 

vaiheistus voidaan optimoida NOx-päästöjen minimoimiseksi. Koeajoissa tulee huomi-

oida myös kattilan käytettävyys, johon palamisilman vaiheistus vaikuttaa. Erityisen tär-

keitä koeajopisteitä ovat kattilan minimi- ja nimellistehopisteet. Lisäksi koeajoja tulee 

suorittaa noin puolella kattilateholla. 

Laitokselle tulee hankkia jatkuvatoiminen NOx-päästöjen savukaasuanalysaattori ennen 

koeajojen suorittamista, jotta NOx-päästöjen pidempiaikainen mittaaminen koeajojen ai-

kana on mahdollista.  Pidempiaikaisesta mittausdatasta voidaan todeta helpommin, miten 

ilman vaiheistus vaikuttaa NOx-päästöihin, jolloin ilman vaiheistusta voidaan edelleen 

parantaa. Analysaattorin avulla voidaan varmistua myös kattilan keskimääräisestä NOx-

päästötasosta ilman vaiheistuksen optimoinnin jälkeen, mikä on erityisen tärkeää mah-

dollisten jatkotoimenpiteiden kannalta. Kattilan keskimääräinen NOx-päästötaso tulee 

olla tiedossa ennen laitoksen ympäristöluvan tarkastushakemuksen jättämistä. NOx-pääs-

töjen savukaasuanalysaattorin hankinta tulee joka tapauksessa eteen ennen vuotta 2023, 

koska BAT-päätelmissä velvoitetaan seuraamaan laitoksen NOx-päästöjä jatkuvatoimi-

sesti. 
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9.3 Polttoaineseoksen muuttaminen 

Forssan voimalaitoksen NOx-päästöjä voidaan vähentää laskemalla turpeen osuutta lai-

toksen polttoaineseoksessa. Turpeen polttamisen vähentämistä tulee harkita, jos palamis-

ilman vaiheistuksella ei saavuteta riittävän suurta päästövähennystä. NOx-päästöjen vä-

hentämisen arvioidaan olevan erityisen hankalaa kattilan minimiteholla, kun mahdolli-

suudet palamisilman vaiheistamiseen ovat rajalliset. Kattilaa joudutaan ajamaan minimi-

teholla yleensä kesällä, kun laitoksen kaukolämpökuorma on matala. Polttoaineseoksen 

turpeen osuutta voidaankin pudottaa kesäkauden ajaksi, jos päästöraja voidaan tällä ta-

voin saavuttaa.  

Polttoaineseoksen vaikutusta laitoksen NOx-päästöihin tulee tutkia koeajojen avulla. 

Koeajot voitaisiin suorittaa esimerkiksi 10, 20, 50 ja 100 prosentin turpeen osuuksilla 

polttoaineseoksessa. Polttoaineseoksella on vaikutus myös palamisen kokonaisilmamää-

rään. Polttoaineseoksille saattaa olla tarve määrittää omat palamisen kokonaisilmakäyrät 

kattilan automaatiojärjestelmään, jos seokset eroavat paljon toisistaan ja laitoksen nykyi-

sestä polttoaineseoksesta. Polttoaineseosten optimaaliset palamisilman vaiheistusmallit 

saattavat myös erota toisistaan. 

9.4 Mahdolliset lisäselvitykset 

Edellä mainitut päästövähennyskeinot eivät välttämättä riitä BAT-päätelmien päästöraja-

arvojen alittamiseen, jolloin laitoksella tulee teettää lisäselvityksiä päästöjen vähentä-

miseksi. Myös polttoaineseoksen mahdollisesta muuttamisesta aiheutuvat kustannukset 

saattavat osoittautua niin suuriksi, että lisäselvityksien teettäminen on joka tapauksessa 

suositeltavaa. 

9.4.1 Palamisilman vaiheistuksen optimointi 

Kattilan palamisilman vaiheistuksen optimoinnissa voidaan hyödyntää kattilan tulipesän 

ja palamisen mallinnusta. Esimerkiksi CFD-laskennan (computational fluid dynamics) 

avulla voidaan tarkastella palamisilman vaiheistuksen vaikutusta typen oksidien muodos-

tumiseen kattilan tulipesässä. Tulipesän mallinnus mahdollistaa myös erilaisten suurem-

pien muutoksien, kuten uuden ilmatason lisäämisen, vaikutusten tutkimisen etukäteen. 
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Mallinnuksessa on mahdollista tarkastella myös ilman vaiheistuksen vaikutusta esimer-

kiksi kattilan likaantumiseen. Suomessa on muutama yritys, jotka tarjoavat tulipesän mal-

linnuspalveluita. Mallinnuksesta saatujen tulosten avulla on onnistuttu vähentämään lai-

tosten NOx-päästöjä. 

9.4.2 SNCR-menetelmä 

Sekundäärisistä NOx-päästöjen vähennysmenetelmistä ainoastaan SNCR-menetelmän 

voidaan arvioida soveltuvan Forssan voimalaitokselle. SCR-menetelmän asennus tulisi 

laitokselle niin kalliiksi, että sen ei katsota olevan missään nimessä taloudellisesti kan-

nattavaa. SNCR-menetelmä vaatii toimiakseen tietyn lämpötilaikkunan, jossa savukaasu-

jen viipymä aika on riittävän suuri. Lämpötilaikkunan paikka vaihtelee tulipesän pysty-

suunnassa kattilan kuorman mukaan. Forssan voimalaitoksen kattila on melko matala ja 

leveä, mikä voi aiheuttaa haasteita menetelmän toimivuudelle. Lisäksi sopivan lämpöti-

laikkunan löytyminen kattilan minimikuormalla on epävarmaa. SNCR-menetelmän so-

veltuvuutta laitokselle voidaan tutkia palamisilman vaiheistuksen tavoin mallintamalla. 

9.5 BAT-päätelmiä lievemmät päästöraja-arvot 

Forssan voimalaitokselle voidaan hakea ympäristöluvan tarkastushakemuksessa BAT-

päätelmiä lievempää NOx-päästörajaa, jos päästöjen vähentämisestä aiheutuvat kustan-

nukset kasvavat hyvin suuriksi. Käytännössä päätelmien päästörajasta poikkeaminen 

edellyttää, että laitoksen NOx-päästöjä pystytään vähentämään palamisilman vaiheistuk-

sella ja polttoaineseoksen muuttamisella niin, että SuPo-asetuksen päästöraja alitetaan. 

SuPo-asetuksen päästörajasta ei ole mahdollisuutta poiketa. Tällöin tarvittava NOx-pääs-

tövähennys saavutetun päästötason ja BAT-päätelmien päästöraja-arvon välillä jäisi 

melko pieneksi. Päästövähennyksen saavuttaminen vaatisi kuitenkin kattilan polttoaine-

seoksen huomattavaa muuttamista ja/tai kalliita muutoksia kattilan palamisilmajärjestel-

mään ja/tai SNCR-menetelmän käyttöönottoa, jolloin päästövähennyksen hinta (euroa 

per päästötonni) nousisi todella korkeaksi. Tämän seurauksena päästövähennyksellä saa-

vutettava ympäristö- ja terveyshyöty jäisi vähennyksestä aiheutuviin kustannuksiin ver-

rattuna pieneksi.  

Päästövähennyskustannuksia ja ympäristö- ja terveyshyötyjä vertaileva kustannushyöty-

analyysi tulee esittää ympäristöluvan tarkastushakemuksen yhteydessä. Analyysissä tulisi 
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pohtia myös mahdollisten palamisilmajärjestelmään tehtävien muutoksien järkevyyttä, 

jos ne ovat kalliita toteuttaa eikä niillä ei saavuteta BAT-päätelmien päästörajoja. Muu-

toksien kustannuksia tulee verrata muun muassa SNCR-järjestelmän vähentyneistä kemi-

kaalikustannuksista syntyvään säästöön. Polttoaineseoksen muuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset tulee myös huomioida analyysissä. 

Matalasta kaukolämpökuormasta johtuu, että laitoksen kattilaa joudutaan ajamaan kesä-

aikaan usein miniteholla, jolloin BAT-päätelmien päästörajan saavuttaminen voi osoit-

tautua mahdottomaksi ilman SNCR-menetelmän käyttöönottoa. Tämä voi olla riittävä pe-

ruste BAT-päätelmiä lievemmän päästörajan hakemiseksi, jos päästöraja pystytään alit-

tamaan kattilan normaalilla tehoalueella. Päästöjä ei synny kattilan minimiteholla ajatta-

essa yhtä paljon kuin nimellisteholla, vaikka päästöraja ylitettäisiinkin. Forssan voima-

laitos on jo yli 20 vuotta vanha, joten myös laitoksen tekninen käyttöikä saattaa olla pe-

ruste poikkeuksen myöntämiseen. Yksi peruste poikkeuksen saamiselle voisi olla myös 

laitoksen sijainti. Laitos sijaitsee Forssan Kiimasuon teollisuusalueella. Alue sijaitsee 

melko kaukana asutuksesta, ja siellä toimii jätteenkäsittelyä harjoittavia yrityksiä. 

Forssan voimalaitoksen NOx-päästöjen vähentämiseen vaadittujen toimenpiteiden ja 

mahdollisten investointien tulee olla tiedossa hyvissä ajoin ennen laitoksen ympäristölu-

van tarkastushakemuksen jättämistä, jotta hakemus ehditään laatimaan ajoissa. Myös ha-

kemuksessa haettavien päästörajojen tulee olla tiedossa ennen hakemuksen jättämistä. 

Päästörajoihin vaikuttavat muun muassa BAT-poikkeuksen mahdollisuus ja polttoaine-

seoksen natriumpitoisuus. Ympäristöluvan tarkastushakemuksen laadinnassa on huomi-

oitava, että hakemuksessa kuvattujen päästöjen vähennysmenetelmien vaatimat inves-

toinnit on lähtökohtaisesti toteutettava, jos hakemus hyväksytään. Investoinnit on toteu-

tettava, vaikka päästörajojen alittaminen osoittautuisi myöhemmin mahdolliseksi ilman 

osaa investoinneista. Laitoksen ympäristöluvan tarkastushakemus on jätettävä 

31.12.2019 mennessä. Forssan voimalaitoksen NOx-päästöjen vähentämiseksi laaditun 

toimenpidesuunnitelman välivaiheet on kuvattu kuvassa 54. Välivaiheet on esitetty ym-

päristöluvan tarkastushakemuksen jättämiseen saakka. Mahdolliset päästöjen vähentämi-

seen vaaditut investoinnit tulee olla toteutettuna 1.1.2023 mennessä. 
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Kuva 54. Forssan voimalaitoksen NOx-päästöjen vähentämistä varten laaditun toimenpidesuun-

nitelman välivaiheet. Välivaiheista on kuvattu ne, jotka vaaditaan laitoksen ympäristöluvan tar-

kastushakemuksen jättämistä varten. Välivaiheiden tarkempi sisältö on kuvattu tässä kappaleessa. 
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10 YHTEENVETO  

Työn tarkoituksena oli selvittää Vapo Oy:n toimeksiannosta, miten Forssan voimalaitok-

sen kuplapetikattilan typenoksidipäästöjä (NOx) voidaan vähentää. Päästöjen vähennys-

tarve on seurausta laitosta koskevan kaukolämpöjouston päättymisestä vuoden 2022 lo-

pussa. Jouston päätyttyä laitoksen toiminnan on vastattava teollisuuspäästödirektiivin ja 

jouston aikana julkaistujen suurten polttolaitosten BAT-päätelmien vaatimuksia. Laitok-

sen NOx-päästöjen vähennystarpeen arvioinnissa käytettiin laajasti avuksi suurten poltto-

laitosten toimintaa säätelevää ympäristölainsäädäntöä. Työn kirjallisuusosassa on lisäksi 

kuvattu typen oksidien eri muodostumismekanismit ja vähennysmenetelmät kuplapeti-

poltossa, joiden perusteella mahdolliset päästövähennysmenetelmät on valittu. 

Forssan voimalaitokselle tehtiin nykytilanteen analyysi, jossa laitoksen NOx-päästöjä li-

säävät tekijät ja ongelmat pyrittiin kartoittamaan. Analyysissä selvisi, että suurin osa kat-

tilan palamisen kokonaisilmamäärästä johdetaan kattilaan primääri-ilmana, minkä takia 

palamisilman vaiheistus ei ole ollut riittävä NOx-päästöjen vähentämiseen. Myös kattilan 

savukaasujen jäännöshappipitoisuuden todettiin olevan liian korkea erityisesti pienillä 

kattilatehoilla, mikä on kasvattanut laitoksen NOx-päästöjä. Suurimmat ongelmat havait-

tiin kuitenkin kattilan sekundääri-ilmajärjestelmässä. Ongelmien takia kattilan palamisil-

man vaiheistusta ei ole pystytty luotettavasti ohjaamaan, minkä takia kattilan palamisil-

man vaiheistus on ollut lähes mitä sattuu. Palamisilman vaiheistus on yksi tärkeimmistä 

NOx-päästöjen primäärisistä vähennysmenetelmistä, joten kattilan sekundääri-ilmajärjes-

telmän kehittämisellä arveltiin olevan mahdollista vähentää laitoksen NOx-päästöjä mer-

kittävästi. 

Sekundääri-ilmajärjestelmän ongelmien todettiin johtuvan suurilta osin puutteellisista tai 

puuttuvista sekundääri- ja tertiääri-ilman virtausmittauksista, minkä takia sekundääri-il-

maa ei pystytty jakamaan tarpeeksi luotettavasti kattilan ilmatasoille. Mittausten toteutus 

perinteisten tilavuusvirtamittareiden avulla osoittautui hyvin vaikeaksi, joten työssä ke-

hitettiin uusi menetelmä, jolla kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmatasoille johdettavat il-

mamäärät voidaan mitata ilmatasoilta mitattujen paineiden perusteella. Menetelmän mit-

taustarkkuus osoittautui tehtyjen testien perusteella hyväksi, ja sen pohjalta kehitettiin 

säätötapa, jolla sekundääri-ilma voidaan jakaa kattilan sekundääri- ja tertiääri-ilmata-

soille. 
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Palamisilman vaiheistuksen vaikutusta kattilan NOx-päästöihin tutkittiin laitoksella suo-

ritettujen koeajojen avulla. Koeajot suoritettiin kattilan normaalilla tehoalueella. Koe-

ajoissa käytettiin kahta erilaista palamisilman vaiheistusmallia, jotka erosivat toisistaan 

etenkin primääri-ilmamäärien osalta. Palamisilman vaiheistusta muutettiin soveltamalla 

työssä kehitettyä sekundääri-ilman säätötapaa. Kattilalla ei ollut kaikkia säätötavan vaa-

timia mittauksia asennettuina, joten kattilan sekundääri-ilmajärjestelmää jouduttiin oh-

jaamaan koeajoissa käsin, ja osa mittauksista jouduttiin tekemään käsimittauksin. 

Koeajoissa kattilan keskimääräiseksi NOx-päästötasoksi mitattiin normaalissa ajotilan-

teessa noin 430 mg/Nm3 6 %:n O2-pitoisuudessa. Päästöjä ei onnistuttu vähentämään kat-

tilan palamisilman vaiheistusta muuttamalla, mikä johtui suurilta osin sekundääri-ilma-

järjestelmän käsiohjauksesta seuranneista ongelmista. NOx-päästöjen todettiin kuitenkin 

riippuvan vahvasti savukaasujen jäännöshappipitoisuudesta. Päästöjen vähentämiseksi 

savukaasujen jäännöshappipitoisuutta tulisikin laskea nykyisestä noin 3 %:sta noin 2,5 

%:iin kattilan normaalilla tehoalueella. Korkean jäännöshappipitoisuuden havaittiin joh-

tuvan osittain kattilan automaatiojärjestelmään määritetystä CO-korjauksesta, joka lisää 

palamisilmamäärää jo matalilla CO-pitoisuuksilla. Kattilan primääri-ilmamäärää on koe-

ajojen perusteella varaa vähentää reilusti, jolloin kattilan palamisilma voidaan vaiheistaa 

nykyistä tehokkaammin NOx-päästöjen vähentämiseksi. 

BAT-päätelmien päästörajojen alittamiseksi laitoksen NOx-päästöjä tulisi laskea nykyi-

sestä ainakin noin 30 %:lla. Päästövähennyksen saavuttaminen voi osoittautua hyvin 

haastavaksi erityisesti kattilan minimiteholla ilman sekundäärisiä päästöjen vähennysme-

netelmiä. Ympäristölainsäädäntö antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa BAT-päätel-

mien päästörajoista, jos päästöjen vähentäminen osoittautuu hyvin kalliiksi verrattuna vä-

hennyksestä saavutettaviin ympäristö- ja terveyshyötyihin. Poikkeusmahdollisuuden ar-

vioinnissa huomioidaan lisäksi muun muassa laitoksen tekninen käyttöikä.  Kun poik-

keusmahdollisuus otetaan huomioon, on laitoksen NOx-päästöjä vähennettävä noin 16 

%:lla. 

Laitoksen NOx-päästöjen vähentämistä varten laadittiin toimenpidesuunnitelma, jonka 

välivaiheiden mukaan päästöjen vähentämisprosessissa suositellaan edettävän. Välivai-

heet ja niiden toteutusjärjestys perustuu työssä havaittuihin ongelmiin ja koeajojen tulok-

siin. Suunnitelmassa on huomioitu myös mahdollisuus hakea BAT-päätelmiä lievempiä 
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päästörajoja. Laitoksen NOx-päästöjen vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden tulee 

olla tiedossa ennen 31.12.2019, jolloin laitoksen ympäristöluvan tarkastamista koskeva 

hakemus on jätettävä. Mahdolliset päästövähennysinvestoinnit tulee olla toteutettuna 

1.1.2023 mennessä.
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