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The aim of this study was to create a profitability analysis of combined heat and power 

production in a certain plywood factory. The main goal of this thesis was to clarify 

whether it is worthwhile for a plywood factory to invest in a combined heat and power 

production facility or is it more sensible to create only the heat needed for the plywood 

manufacturing process.  

 

The theoretical part consists of three main sections. First plywood manufacturing 

process and its by-products are explained. Second, the volume and quality of these by-

products are discussed. The emphasis of this section is on the suitability of the by-

products for use as fuel in a power plant. Last, different combined heat and power 

techniques, suitable of being connected to a plywood factory, are explored. The 

theoretical parts are based on existing literature. 

 

In material and methods, the factory’s opportunities for combined heat and power 

generation are investigated. In this section, the by-product and energy flows of the 

example factory have been calculated. On the basis of these flows, different power plant 

examples which can produce process heat and also power for the plywood 

manufacturing process have been designed. 

 

Finally the results have been examined in terms of profitability. In addition, the factors 

affecting the profitability of a power plant, in conjunction with a plywood factory, are 

also studied.  
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1 Johdanto  

Vanerin valmistusprosessissa syntyy merkittävä määrä sivutuotteita tuotetun vanerin 

ohella. Sivutuotteille ei aina ole yksiselitteistä hyödyntämiskohdetta, joten 

sivutuotteiden arvostus on hyvin tapauskohtaista eri tuotantolaitoksissa. Koska vanerin 

valmistuksen energiankulutus on hyvin lämpöintensiivistä, tyypillinen konsepti 

vaneritehtaalla on tuottaa valmistusprosessin tarvitsema lämpöenergia omassa 

voimalaitoksessa prosessin sivutuotteita hyödyntäen. Tarvittavan lämpöenergian 

tuottamiseen ei kuitenkaan tarvitse käyttää koko sivutuotepotentiaalia, joten ylijäämä 

sivutuote pyritään hyödyntämään muulla tavalla, esimerkiksi sellu- tai levyteollisuuden 

raaka-aineena. Vaihtoehtoiseksi hyödyntämismahdollisuudeksi on viimeaikoina noussut 

sivutuotteen hyödyntäminen yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia sähkön ja lämmön yhteistuotannon 

kannattavuutta vaneritehtaan yhteydessä. Tässä työssä selvitetään 

yhteistuotantolaitosinvestoinnin kannattavuutta erään esimerkkitehtaan lähtötietojen 

perusteella. Työssä selvitetään tehtaan sivutuotevirta ja suhteutetaan sivutuotteesta 

muodostuvaa polttoainepotentiaalia valmistusprosessin energiankulutukseen. 

Energiankulutuksen perusteella vaneritehtaan yhteyteen sovitetaan kaksi eri tekniikkaan 

perustuvaa yhteistuotantolaitosratkaisua, joiden sähköntuotannon taloudellisuutta 

arvioidaan. Tarkoituksena on selvittää, kannattaako esimerkkitehtaan kaltaisessa 

ympäristössä investoida sähköä ja lämpöä tuottavaan yhteistuotantolaitokseen, vai onko 

edullisempaa hankkia ainoastaan lämpölaitos prosessin lämmönkulutuksen 

turvaamiseksi ja ostaa sähkö ulkoiselta toimijalta.    
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1.1 Yritysesittely 

Raute Oyj on puutuoteteknologian laitevalmistaja, joka palvelee vaneri-, viilu- ja LVL -

teollisuutta. Yrityksen teknologiatarjonta kattaa asiakkaiden koko tuotantoprosessin, 

aina raaka-aineen vastaanotosta lopputuotteet pakkaukseen. Raute Oyj:llä on vahva 

markkina-asema valitsemissaan asiakasteollisuuksissa ja se on yksi maailman 

suurimmista viilutuotteiden laitevalmistajista. Yrityksen toiminta on jaettu tuotteisiin ja 

teknologiapalveluihin. Tuotteita ovat kokonaiset tuotantolaitokset, tuotantolinjat, sekä 

yksittäiset koneet. Lisäksi yritys tarjoaa konenäkösovelluksia ja mittausteknologiaa 

asiakasteollisuudelle. Teknologiapalveluihin puolestaan kuuluvat kunnossapito- ja 

varaosapalvelut, laitemodernisoinnit, sekä liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät 

palvelut. (Raute 2010) 

 

Konsernin pääkonttori ja päätoimipiste sijaitsevat Nastolassa. Muita tuotantoyksiköitä 

yhtiöllä on Jyväskylässä, Vancouverin alueella Kanadassa ja Kiinan Shanghaissa. 

Lisäksi Raute Oyj:llä on maailmanlaajuinen myyntiverkosto, joka kattaa kaikki 

markkina-alueet. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 henkilöä, joista noin 25% 

työskentelee ulkomailla. Raute Oyj:n liikevaihto oli vuonna 2009 n. 37M€, joka 

globaalin taantuman johdosta putosi vajaaseen puoleen vuoden 2008 liikevaihdosta 

(99M€). Yhtiön A-osake on noteerattu Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki 

Oy). Kuvassa 1. on esitetty Raute Oyj:n tuotantoyksiköt ja myyntiverkosto maailmalla. 

(Raute 2010) 
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Kuva 1. Raute Oyj:n tuotantolaitokset, myyntitoimistot ja agentit maailmalla. (Raute 

2010)   

 

1.2 Vanerin valmistusprosessi 

Vaneri on puulevytuote, joka koostuu syysuunnan suhteen ristiin ladotuista viiluista ja 

liimasta ja luokitellaan insinööripuutuotteeksi. Rakenteensa ansiosta vanerilevyt ovat 

painoonsa nähden lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiltaan erinomaisia, ja niiden 

kosteuseläminen on vähäistä. Vanerin käyttökohteita ovat mm. rakentaminen, 

betonimuotit, sisustus ja kuljetusvälineteollisuus. (Puuproffa 2010) 

 

Vanerin valmistus voidaan karkeasti jakaa viiteen eri osaprosessiin, joita ovat: tukkien 

käsittely, viilun valmistus, viilun jalostus, vanerin valmistus, sekä viimeistely ja 

pakkaus. Kuvassa 2. on esitetty vanerin valmistusprosessi. (Koponen 2002) 
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Kuva 2. Vanerin valmistusprosessi. (Koponen 2002) 

 

1.2.1 Tukkien käsittely 

Tukkien käsittelyyn luetaan seuraavat vaiheet: raaka-aineen varastointi, tukkien 

haudonta, kuorinta ja katkaisu. Tukkien varastoinnin tarkoituksena on toimia 

välivarastona, jotta metsästä tulevaa tukkivirtaa pystytään tasaamaan ja samalla taataan 

tehtaan tarvitseman raaka-aineen häiriötön saanti. Varastointi tapahtuu joko 

vesivarastointina haudonta-altaassa tai läheiseen vesistöön upotetuissa nipuissa. Toinen 

vaihtoehto on varastoida tukit kuivavarastointina kuivalla maalla, mutta tällöin tukit 

altistuvat helpommin tuholaisille, sienille ja mikrobeille, jotka aiheuttavat kasvavan 

pilaantumisvaaran. Vaneritehtaille tukit tuodaan usein lajiteltuina ja katkottuina, koska 

katkaisu metsässä on edullisempaa ja pienentää kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. 

Lisäksi katkotut tukit helpottavat käsittelyä, haudontaa ja kuorintaa tehtaalla. (Koponen 

2002)  
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Puumateriaali on hydrofiilistä, eli se sitoo itseensä kosteutta. Kosteuden ja lämpötilan 

kasvaessa puumateriaali muuttuu elastisemmaksi ja paremmin muovattavaksi, joka on 

edullista puun sorvausta ajatellen. Tämän johdosta tukit haudotaan riittävässä 

lämpötilassa ja kosteudessa, jotta puusta saadaan sorvattua tasaista, sileää ja riittävän 

lujaa viilua. Haudontalämpötila ja -aika ovat puulajikohtaisia, mutta yleensä 

tiheyspainosuhteen kasvaessa haudonta-aika ja -lämpötila kasvavat. Esimerkiksi öljyiset 

puulajit, kuten tammi ja pyökki vaativat huomattavasti raskaamman haudonnan, kuin 

kotimaiset puulajimme: koivu, mänty ja kuusi. Yleisimpiä haudontamenetelmiä ovat 

haudonta vedessä tai haudonta vesihöyryssä. Yleisin näistä on tukkien haudonta 

vesialtaassa. Hyvin suuret puut saatetaan hautoa kuorittuina pölleinä, mutta yleensä 

tukit haudotaan kuorimattomina. Vesihöyryssä haudontaa käytetään vaikeasti 

haudottavilla puulajeilla, kuten tammella. Haudontalämpötiloja ja haudontaprosessin 

energiankulutusta käsitellään tarkemmin luvussa 1.5.1. (Baldwin 1995) 

 

Vanerinvalmistuksessa tukit kuoritaan yleensä haudonnan jälkeen, koska talvella 

jäätyneen puun kuorinta on hankalaa. Kuorinta on tärkeää, sillä sellun valmistukseen 

menevä hake ei saa sisältää kuorta. Kuorinnan yhteydessä tukista poistuvat myös 

mahdolliset epäpuhtaudet, kuten kivi ja hiekka, ja samalla pöllin sorvaukseen kuluva 

aika pienenee. Kuorintaan käytetyin menetelmä on roottorityyppinen kuorimakone, 

jossa tukki painetaan kuorimakoneen roottorin läpi. Koneessa pyörivällä roottorilla 

sijaitsevat terät suorittavat kuorenpoiston puuhun painautuessaan. (Juvonen & 

Kariniemi 1984) 

 

Tukkien käsittelyn viimeisenä vaiheena ennen sorvausta on tukkien sahaus 

sorvipölleiksi. Pöllien pituus riippuu käytössä olevista sorveista, joiden pituus 

ilmoitetaan yleensä jalkoina. Pienimmät sorvit ovat pituudeltaan 3 -jalkaisia (914mm), 

ja pisimmät 11 -jalkaisia (3385mm). Yleisimmät sorvityypit ovat 4 ja 8 -jalkaiset, joten 

yleisimmät pöllinpituudet vastaavasti 1300mm ja 2600mm. Varsinainen sahaus 

tapahtuu katkaisupöydällä, jossa heilurikatkaisusaha sahaa tukin. Katkaisusaha on 

tavallisesti pyörösaha, jonka terän halkaisija on yli 1500mm. Tukkien käsittelyä 

haudonnasta katkaisuun pidetään yhtenä osakokonaisuutena 

vanerinvalmistusprosessissa. (Koponen 2002)    
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1.2.2 Viilun valmistus 

Viilun valmistus vaneritehtaassa tapahtuu sorvaamalla tai höyläämällä. Tässä työssä 

käsitellään vain sorvaukseen perustuvaa viilun valmistusta. Ennen varsinaista 

sorvaustapahtumaa pölli mitataan ja keskitetään. Toimenpiteillä pyritään 

maksimoimaan pöllistä saatavan viilun määrää ja erityisesti arvokkaan pintaviilun 

osuutta sorvatusta viilusta. Yksinkertaisimmillaan keskitys voidaan suorittaa 

mekaanisen kolmipistekeskittäjän avulla, jossa kolme tartuntaelintä vievät pöllin sorvin 

karojen väliin. Huomattavasti yleisempää ja tehokkaampaa on käyttää 

tietokoneavusteista pöllin xy -keskitysmenetelmää, jossa pöllin muoto profiloidaan 

vierekkäin asennetuilla lasersäteillä tai yhtenäisellä laser verhon ja kameran avulla. 

Profiilin perusteella tietokone laskee pöllille edullisimman keskitysasennon, jossa xy -

keskittäjä siirtää pöllin sorvin karojen väliin. (Koponen 2002)  

 

Sorvauksessa pölliä pyöritetään karojen välissä ja liikkuvassa teräkelkassa sijaitsevaa 

kiinteää leikkuuterää painetaan pölliä vasten. Viilu leikkautuu leikkuuterän ja vastaterän 

välistä. Vastaterän tarkoituksena on varmistaa viilun leikkautuminen ja estää laatua 

heikentävä vuoleentuminen. Sorvauksen aluksi pölli pyöristetään, ja syntyvä puuaines 

menee hakkeeksi. Tämän jälkeen aloitetaan viilun talteenotto, kun viilumatto on 

yhtenäistä. Sorvausta jatketaan lähelle karan halkaisijaa ja pöllistä jää tähteeksi purilas. 

Purilas johdetaan yleensä haketukseen, tai muuhun hyötykäyttöön. Onnistuneen 

haudonnan lisäksi sorvin asetuksilla, teräparametreilla ja terän kunnolla on oleellinen 

vaikutus syntyvän viilun laatuun. Kuvassa 3. on esitetty sorvausasema.  (Koponen 

2002) 
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Kuva 3. Sorvausasema. (Raute 2010)       

 

1.2.3 Viilun jalostus 

Viilun jalostuksen työvaiheiksi voidaan lukea: kuivaus, leikkaus, lajittelu, paikkaus, 

jatkaminen ja saumaus.  

 

Sorvattu viilu on erittäin kosteaa, eikä sellaisenaan sovellu jatkojalostettavaksi. 

Kuivauksessa viilun kosteus pyritään laskemaan lopputuotteen käytön kannalta 

sopivaksi. Kuivakosteus on yleensä 5-10% riippuen puulajista ja käyttötarkoituksesta. 

Viilun jalostuksen työvaiheiden järjestys on riippuvainen käytettävästä 

kuivausmenetelmästä. Toisessa menetelmässä sorvilta tuleva viilumatto syötetään 

kuljettimien avulla suoraan kuivauskoneeseen syynsuunnan ollessa poikittain koneeseen 

nähden ja kuivaus tapahtuu välittömästi sorvauksen jälkeen. Viilumatto syötetään 

koneen yläosasta ja kuiva viilu poistuu toisesta päästä koneen alaosasta. 

Kuivausprosessin aikana viilumatto kulkee koneen lävitse useaan kertaan viirojen 

tukemana, siten että viilun lämmitys tapahtuu koneen yläosassa, kuivaus keskiosassa ja 

viilun jäähdytys koneen alaosassa. Menetelmää kutsutaan verkkokuivaukseksi. 

(Koponen 2002) 
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Toinen ja vallitseva kuivauskonetyyppi on telekuivain, jossa viilut leikataan ja 

lajitellaan kosteuden mukaan ennen kuivausta. Lajittelu tapahtuu eri kosteusluokkiin, 

pintaviilun ollessa kosteampaa, kuin sydänpuusta sorvatun viilun. Leikatut viilut 

syötetään telakuivaajaan syynsuuntaisesti ja ne kulkevat kuivaajan läpi telaparien 

vetämänä. Kuivaajassa on useita kerroksia ja yhteen kerrokseen viiluja syötetään 

useampi rinnan. Lämmitys, kuivaus ja jäähdytys tapahtuvat viilun kulkiessa koneen 

lävitse. Kuivauskonetyypit on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Tela- ja verkkokuivaaja. (Raute 2010) 

 

Kuivauksen jälkeen seuraa viilujen leikkaus ja lajittelu tai telakuivausmenetelmässä 

pelkkä lajittelu. Suomessa viilun lajitellaan standartin SFS 2413 mukaisesti eri 

pintaluokkiin, joita ovat B, S, BB ja WG. Paras viiluluokka on B, joka käytännössä on 

oksatonta ja halkeamatonta viilua. Lisäksi luokat S, BB ja WG lajitellaan omiin 

luokkiin, jotka tarpeen vaatiessa menevät jatkojalostettavaksi paikkaukseen, 

saumaukseen, jatkamiseen tai haketettavaksi raakiksi. Jatkojalostustoimenpiteet 

saattavat viilut mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan liimaukseen soveltuvaan muotoon ja 

ovat nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa pitkälti automatisoituja prosesseja.  (Lahtinen 

2009)  
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1.2.4 Vanerin valmistus 

Vanerin valmistuksen voidaan katsoa alkavaksi valmiiden viilujen liimauksella ja 

ladonnalla, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Liimaus on sorvauksen ohella 

yksi valmistusprosessin tärkeimmistä työvaiheista, sillä liimauksen onnistuminen 

määrittää pitkälti lopputuotteen lujuusominaisuudet. Lisäksi tehokkaalla liiman käytöllä 

voidaan parantaa valmistuksen kustannustehokkuutta. Liimaus käsittää liiman 

valmistuksen ja levityksen. Yleisimmät vaneriteollisuudessa käytetyt liimat ovat fenoli-, 

urea- tai melamiinihartsipohjaisia komponenttiliimoja. Liimaa kuuluu yleensä 140-220 

g/m
2
 tuotteesta ja liimanlevitysmenetelmästä riippuen. Menetelmiä ovat mm. tela-, 

ruiskutus-, valukone- ja juovalevitys. Liimatut viilut ladotaan vaneriaihioksi ladonta-

asemalla, joka on esitetty kuvassa 5. (Koponen 2002) 

 

Kuva 5. Ladonta-asema. (Raute 2010) 

 

Ladonnan jälkeen liimatut vaneriaihiot johdetaan esipuristukseen, jossa aihioita 

puristetaan huoneen lämmössä 5-10 minuuttia. Esipuristuksella varmistetaan liiman 

tasainen levitys ja mahdollistetaan automaattinen syöttö varsinaiseen 

kuumapuristukseen. Kuumapuristuksessa levyaihiot syötetään kuumien puristinlevyjen 

väliin, jossa lämpötila ja puristuspaine kuumentavat levyaihion ja kovettavat 

liimasauman. Puristinlevyjen dimensiot ovat tuotekohtaisia ja puristinvälien lukumäärä 

on konekohtaista. Puristuspaine, lämpötila ja puristusaika ovat riippuvaisia puulajista, 

levynpaksuudesta ja käytettävästä liimasta. (Baldwin 1995)  
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1.2.5 Viimeistely ja pakkaus 

Kun levy on puristettu lopulliseen muotoonsa, on vanerilevy viimeisteltävä 

myyntikuntoiseksi tuotteeksi. Yleensä tämä aloitetaan sahaamalla levy haluttuihin 

mittoihin. Leveys- ja pituussuuntaisen mitallistamisen jälkeen hiotaan levy pinnan 

laadultaan ja paksuudeltaan hyväksyttäviin mittoihin. Tämän jälkeen vaneri on monessa 

tapauksessa valmis tuote, mutta useissa käyttökohteissa vanerilevy pinnoitetaan 

valmistusprosessin yhteydessä. Lähes poikkeuksetta pinnoitus tapahtuu erilaisilla 

muovipinnoitteilla, jotka liimataan tai kuumapuristetaan levyn pintaan. 

Pinnoituspuristimet muistuttavat rakenteeltaan hyvin paljon perinteisiä 

kuumapuristimia, mutta puristuslämpötilat ja -ajat ovat pinnoiteriippuvaisia. Lopuksi 

valmiit tuotteet paketoidaan ja siirretään varastoon odottamaan lähetystä. (Koponen 

2002, Peltonen 2010) 

 

1.3 Sivutuotteet vanerin valmistuksessa 

Vaneriteollisuudessa puuraaka-aineen käytön hyötysuhde on melko alhainen, jonka 

vuoksi sivutuotetta syntyy paljon. Sivutuotteen määrään vaikuttaa oleellisesti sorvattava 

puulaji ja raaka-aineen laatu. Mitä järeämpää ja suorempaa raaka-aine on, sitä 

vähemmän sivutuotetta syntyy. Lisäksi sivutuotteen määrään vaikuttaa käytössä oleva 

konekanta, erilaiset viilun talteenottopyrkimykset ja erilaiset tuotekoot. Puun 

käyttösuhde on hyvin tehdaskohtaista riippuen edellä mainituista seikoista. 

Parhaimmillaan puun käyttösuhde voi olla lähes kaksi, mutta huonoimmillaan 

vanerikuution valmistamiseen saatetaan käyttää jopa neljä kuutiota puuraaka-ainetta. 

Sivutuotteita syntyy siis aina enemmän kuin varsinaista päätuotetta. Myöhempänä 

esitetyt luvut sivutuotteiden volyymeista ovat siis viitteellisiä, koska tarkkojen 

sivutuotevirtojen selvittäminen on aina laitoskohtaista. (Juvonen & Kariniemi 1984) 

 

1.3.1 Kuori 

Tavallisesti tukit kuoritaan vaneritehtaissa ennen sorvausta. Kuorinta on välttämätöntä, 

mikäli sivutuotetta halutaan käyttää selluteollisuuden raaka-aineeksi, sillä 
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selluteollisuuteen menevä hake ei saa sisältää kuorta. Kuorinnan yhteydessä tukin 

pinnasta poistuvat mahdolliset epäpuhtaudet, kuten kivi ja hiekka, jotka vahingoittavat 

valmistusprosessissa käytettäviä teriä. Kuorinta ei vanerin valmistusprosessin kannalta 

ole välttämätöntä, esimerkiksi tuotantolinjoissa, joissa käytetään erillistä 

pyöristyssorvia, pöllit pyöristetään kuorimattomina. Kuoren määrä on 

puulajiriippuvainen ja kuoren suhteelliseen määrään vaikuttaa käytettävän raaka-aineen 

järeys. Kotimaisista puulajeista kuorta syntyy käytettyä raaka-aineyksikköä kohti 

koivulla n.12% ja kuusella n.10%. Kuoren pääasiallisin käyttökohde on 

voimalaitospolttoaine. (Juvonen & Kariniemi 1984) 

 

1.3.2 Katkaisu-, pyöristystähde ja purilaat 

Katkaisussa syntyvä tähde muodostuu purusta ja tukin hukkapätkistä. Hukkapätkiä voi 

tulla, jos tukki ei ole jaollinen pöllimittoihin tai tukista joudutaan poistamaan viallisia 

kohtia. Katkaisupätkät ohjataan yleensä haketukseen ja puru varastoidaan erikseen. 

Katkaisussa syntyvien sivutuotteiden osuus on n.2-4% käytetystä raaka-aineesta. 

(Juvonen & Kariniemi 1984)  

 

Pöllin sorvaus tuottaa yksittäisistä valmistusvaiheista eniten sivutuotetta ja siksi se on 

erittäin ratkaiseva ajatellen valmistuksen hyötysuhdetta. Sorvaustähteeseen vaikuttaa 

merkittävästi raaka-aineen laatu. Käytännössä suurin merkitys on pöllin 

sylinterimäisyydellä, mutta myös järeys vaikuttaa suhteellisesti syntyvän 

pyöristystähteen määrään. Mitä suorempi ja sylinterimäisempi pölli on luonnostaan, sitä 

vähemmän sorvauksen aloituksessa tulevaa pyöristystähdettä syntyy. Kotimaisilla 

tehtailla koivua sorvattaessa pyöristystähdettä syntyy enemmän materiaalin 

huonommasta laadusta johtuen. Yleensä pyöristyshäviö on luokkaa 18–20 %. 

Havuvaneria valmistettaessa luku on huomattavasti pienempi n. 12-15 %. (Juvonen & 

Kariniemi 1984) 

 

Sorvauksen lopuksi jäljelle jäävän purilaan suuruuteen vaikuttaa oleellisesti sorvin 

karan halkaisija, koska sorvaustapahtumaa jatketaan lähelle karan halkaisijaa. Sorveja 

on myös karattomia, joiden suurimpana etuna on juuri sorvaus pienempään 
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purilashalkaisijaan. Purilaiden muodostama häviö on n.9-11% käytetystä raaka-aineesta. 

Purilaat ohjataan yleensä haketukseen yhdessä pyöristystähteen kanssa. Joissain 

tapauksissa purilaat kyetään myymään omana tuotteena. Katkaisu-, pyöristysjäte, sekä 

purilaat pyritään käyttämään selluteollisuuden raaka-aineena, mikäli se on mahdollista. 

(Juvonen & Kariniemi 1984, Baldwin 1995) 

  

1.3.3 Kuivaleikkaustähde, sahausreunat ja hiontahäviö 

Kuivaleikkaustähteellä tarkoitetaan viilun kuivauksen jälkeen syntyvää sivutuotetta, jota 

tulee viilun saumauksen, jatkamisen ja paikkauksen yhteydessä. Prosesseista syntyvä 

tähde ohjataan haketukseen. Kuivaleikkaustähteen haketus tapahtuu yleensä 

pyöristystähteen haketuksen yhteydessä samoilla hakkureilla. Kuivaleikkaustähdettä 

syntyy n. 8% raaka-aine kuutiota kohti ja se on yleensä puhdasta puuta. (Koponen 2002) 

 

Sahausreunat liittyvät vanerin viimeistelyyn. Liimauksessa ja ladonnassa viiluihin 

jätetään yleensä 30-50mm:n työvara, joka puristuksen jälkeisessä mitallistamisessa 

sahataan pois. Prosessissa syntyvä sivutuote ei sovellu selluteollisuuden raaka-aineeksi, 

sillä se sisältää liimaa. Sahauksessa poistettavan materiaalin määrää riippuu paljon 

prosessin ladontatarkkuudesta, jonka mukaan työvara tavallisesti mitoitetaan. Prosessin 

sivutuotteen osuus on n.10-15%. (Juvonen & Kariniemi 1984, Peltonen 2010)  

 

Lopuksi vaneri on hiottava tasapaksuksi ja paksuustoleranssit täyttäväksi levyksi. 

Levyjen on hionnan jälkeen oltava tasaisia ja sileydeltään käyttötarkoitukseen 

soveltuvia. Myös levyn paksuuden on hionnan jälkeen täytettävä sille asetetut 

vaatimukset, jotka ovat standardisoituja. Hionnasta syntyvän pölyn määrä on luokkaa 5-

7% käytetystä raaka-aineesta. Kuvassa 6. on esitetty sivutuotteiden käsittelyjärjestelmä 

ja tyypillinen sivutuotteen käyttökohde kotimaisilla vaneritehtailla. (Koponen 2002) 
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Kuva 6. Sivutuotteiden käsittelyjärjestelmä. (Koponen 2002) 

 

1.4 Sivutuotteet polttoaineena 

Vaneriteollisuuden sivutuotteet voidaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta käsitellä 

kiinteinä puuperäisinä biopolttoaineina. Poikkeuksen muodostaa liimaa sisältävä 

sivutuote, joka on kemiallisesti käsiteltyä puutuotetta ja luetaan seokseksi. Olennaisia 

kiinteiden polttoaineiden ominaisuuksia ovat kosteus, tuhkapitoisuus ja haihtuvien 

aineiden osuus. (Jalovaara et al. 2003, SFS –Tiedotus 2006) 

 

1.4.1 Kosteus 

Polttoaineen kosteus on laadun kannalta erittäin merkittävä tekijä, sillä kosteudella on 

suora riippuvuus poltosta saatavaan tehoon. Tyypillisesti tuoreen puun kosteus vaihtelee 

välillä 40-60%-w, ja kosteuteen vaikuttaa mm. puulaji ja puun ikä. Puun merkittävästä 

vesipitoisuudesta johtuen tuore puu soveltuu sellaisenaan vain suurien laitoksien 

polttoaineeksi. Pienessä mittakaavassa, esimerkiksi kotitalouskäytössä puuta on 

kuivattava ennen polttoa. (Alkangas 2003, Jalovaara et al. 2003) 
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Lämpöarvo on polttoaineen mittasuure, joka ilmoittaa polttoaineen energiasisällön. 

Tavallisesti lämpöarvo ilmoitetaan yksikössä MJ/kg tai MWh/kg. Joissain tapauksissa 

lämpöarvo voidaan suhteuttaa myös tilavuusyksikköihin, sillä polttoainevarastot on 

mitoitettu tilavuusyksiköissä. Lämpöarvo voidaan ilmoittaa kalorimetrisenä, tai 

tehollisena. Näistä käytetään myös nimitystä ylempi- ja alempi lämpöarvo. 

Kalorimetrinen lämpöarvo osoittaa palamisessa vapautuvan energian kokonaismäärän, 

joka on riippumaton puun kosteudesta. Käytännössä kuitenkin aina osa polttoaineen 

sisältämästä energiasta joudutaan käyttämään polttoaineessa olevan veden 

höyrystämiseen. Tehollinen lämpöarvo huomioi veden höyrystämiseen tarvittavan 

energian, ja on siten käyttökelpoisempi polttoaineen ominaisuutta kuvaava suure. 

Seuraavassa on esitetty tehollisen lämpöarvon laskemiseen käytettävät yhtälöt. 

(Alakangas 2000, Alakangas 2003 & Hakkila 2003)   

 

Kuivan puun tehollinen lämpöarvo saadaan yhtälöstä (1) 

 

 qnet,d = qcal – 2,443 × 0,09H = qcal – 0,219H (1) 

 

, missä 

 qnet,d = Vettä sisältämättömän puun tehollinen lämpöarvo, MJ/kg 

 qcal = Puun kalorimetrinen lämpöarvo, MJ/kg 

 H = Puun vetypitoisuus, % 

 

Vettä sisältävän puun tehollinen lämpöarvo kokonaismassaa kohden saadaan yhtälöstä 

(2) 

 

 qnet,ar = qnet,d –      
   

  – 0,02443 × M  (2) 

 

, missä 

 qnet,ar  = Vettä sisältävän puun tehollinen lämpöarvo, MJ/kg 

 qnet,d = Vettä sisältämättömän puun tehollinen lämpöarvo, MJ/kg 

 M = Puun kosteus % (veden osuus kokonaismassasta) 
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Vettä sisältävän puun tehollinen lämpöarvo tilavuusyksikköä kohti saadaan yhtälöstä (3) 

 

 qnet,ar,v =  

  
 
   

 × qnet,ar   (3) 

 

, missä 

 qnet,ar,v = Kostean polttoaineen tehollinen lämpöarvo, MJ/m
3
 

                     = Puun kuivatuoretiheys, kg/m
3
 

 M = Puun kosteus % (veden osuus kokonaismassasta) 

 qnet,ar = Vettä sisältävän puun tehollinen lämpöarvo, MJ/kg 

 

 

Kaavat: (Alakangas 2003 & Hakkila 2003)  

 

Puupolttoaineiden lämpöarvot ilmoitetaan usein kuiva-ainesta kohden, jolloin 

polttoaineiden välinen vertailu on yksinkertaisempaa. Käytön kannalta on kuitenkin 

hyödyllisempää tietää polttoaineen tehollinen lämpöarvo, mikä määritellään usein 

eräkohtaisesti, sillä kosteuden muutos polttoaineen teholliseen lämpöarvoon on hyvin 

merkittävä. Kuvassa 7. on havainnollistettu koivun tehollisen lämpöarvon muutos 

kosteuden funktiona. (Alakangas 2000, Alakangas 2003 & Hakkila 2003)  

 

 
Kuva 7. Koivun tehollinen lämpöarvo kosteuden funktiona. 
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1.4.2 Tuhka ja haihtuvat aineet 

Kiinteän polttoaineen tuhkapitoisuudella tarkoitetaan sitä epäorgaanisen aineen määrää, 

joka jää jäljelle poltettaessa polttoaine-erä täydellisesti hapettavassa kaasukehässä. 

Tuhka on polttoaineessa haitta, koska se vähentää polttoaineen lämpöarvoa, likaa 

kattilan lämpöpintoja, kuluttaa polttoaineen käsittelylaitteita ja saattaa muodostaa 

pinnoille syövyttäviä kerroksia. Lisäksi lentotuhka on eroteltava savukaasuista erillisellä 

laitteistolla. Yleensä tuhkapitoisuus ilmoitetaan painoprosentteina kuivan polttoaineen 

painosta. Tyypillisesti runkopuun tuhkapitoisuus on alle 0,5% ja kuoren alle 2%. 

Tavallisia tuhkan epäorgaanisia pääkomponentteja ovat Ca, K, P, Mg, Fe, S, Si ja Na. 

Tuhkasta tehdään tavallisesti alkuaineanalyysi, jossa määritellään eri alkuaineiden osuus 

tuhkassa. Alkuaineanalyysissä tuhkan komponentit oletetaan täydellisesti hapettuneiksi 

ja analyysin perusteella voidaan arvioida tuhkan sulamis- ja sintraantumistaipumusta. 

Puupolttoaineen tuhka alkaa sintraantua jo 900C:n lämpötilassa, joka aiheuttaa 

ongelmia mm. petipoltossa. Sintraantunut tuhka heikentää petihiekan ominaisuuksia ja 

lyhentää hiekan käyttöikää. Sula tuhka aiheuttaa myös usein kerrostumia 

lämmönvaihtopinnoille, ja näin heikentää kattilan hyötysuhdetta ja lisää korroosio-

ongelmia. Puupolttoaineen tuhkan ongelmiin on kuitenkin merkittävästi pystytty 

vaikuttamaan erilaisilla polttoteknisillä ratkaisuilla. (Alankangas 2000, Huhtinen et al. 

2000, Jalovaara et al. 2003) 

 

Polttoaineen kaasuuntuvia komponentteja nimitetään haihtuviksi aineiksi. 

Puupolttoaineen kaasuuntuvia komponentteja ovat pääasiassa hiilimonoksidi (CO), vety 

(H2), metaani (CH4) ja hiilidioksidi (CO2). Korkeissa lämpötiloissa kaasuuntuvien 

komponenttien haihduttua polttoaineesta jäljelle jäävää osaa kutsutaan jäännöshiileksi. 

Haihtuvien aineiden ja jäännöshiilen välinen suhde on riippuvainen polttoaineen iästä. 

Mitä nuorempaa polttoaine on geologisesti, sitä suurempi on haihtuvien aineiden 

pitoisuus. Tuhkattomassa ja absoluuttisen kuivassa puussa haihtuvien aineiden osuus on 

70-85%, joka on suurin käytetyistä kiinteistä polttoaineista. Suuresta haihtuvien 

aineiden osuudesta johtuen puun palaminen on nopeaa ja puupolttoaine palaa suurella 

liekillä. Nämä seikat on otettava huomioon tulipesän suunnittelussa. Lisäksi puulla on 

haihtuvien aineiden johdosta erittäin alhainen syttymislämpötila verrattuna muihin 

kiinteisiin polttoaineisiin. Alhaisen syttymislämpötilan ansiosta (n. 200-400C) 
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puupolttoaine kyetään polttamaan täydellisesti suuremmassa palakoossa. Esimerkiksi 

korkean syttymislämpötilan omaava hiili joudutaan usein jauhamaan ennen polttoa 

täydellisen palamisen aikaansaamiseksi. Kuvassa 8. on esitetty puun koostumus. 

(Huhtinen et al. 2000, Jalovaara et al. 2003)    

 

 
Kuva 8. Puun kemiallinen koostumus. (Alankangas 2000) 

 

1.5 Vanerin valmistuksen energiatalous 

Vanerin valmistusprosessissa kulutetaan merkittävä määrä sähkö- ja lämpöenergiaa. 

Energian hankinnan muodostama kustannus on n.10–15% vanerin 

valmistuskustannuksista, joten energian käytössä pyritään taloudellisuuteen. Prosessin 

kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää taata energian häiriötön saanti.  Vanerin 

valmistus on hyvin lämpöintensiivistä, sähkö- ja lämpöenergian välisen kulutussuhteen 

ollessa n. 0,16. Energian kulutus on kuitenkin laitoskohtaista ja  tuotettua vanerikuutiota 

kohden lasketut kulutuserot voivat olla merkittäviä. Erään esimerkin mukaan 

vanerikuution valmistamiseen kuluu 4-5GJ:a lämpöenergiaa ja n.250kWh:a 

sähköenergiaa. (Koponen 2002) 
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1.5.1 Lämpöenergiatalous 

Vaneriteollisuudessa oman lämpöenergian tuottaminen on hyvin tavallista. 

Lämpöenergia tuotetaan tavallisesti omassa tai koko tehdasaluetta palvelevassa 

yhteisessä kattilassa. Kattila mitoitetaan yleensä prosessin tarvitseman lämpöenergian 

mukaan ja polttoaineena kattila käyttää usein prosessista syntyviä sivutuotteita. Joissain 

tapauksissa lämpöenergiaa saatetaan myydä ulkopuolisille, esimerkiksi kaukolämpönä. 

Vanerin valmistuksen lämpöenergian kulutus eroaa huomattavasti eri osaprosessien 

kesken. Lisäksi lämmönkulutuksen karakteristiikka on hyvin erilainen eri 

osaprosesseissa. (Koponen 2002, Hannula 2006, Peltonen 2010)  

 

Eniten lämpöenergiaa kuluu viilujen kuivauksessa. Kuivauksessa tuoreiden viilujen 

sisältämä vesi poistetaan haihduttamalla, minkä johdosta energiaa kuluu huomattavasti. 

Kuivauksen energiankulutus on noin puolet koko valmistusprosessin käyttämästä 

lämpöenergiasta. Lisäksi kuivaus on osaprosessi, jossa käytetään korkeita lämpötiloja. 

Tyypillisesti kuivauslämpötila vaihtelee 140-200C:n välillä käytettävästä puulajista 

riippuen. Korkea kuivauslämpötila asettaa vaatimuksia prosessihöyrylle, jonka 

tarvittava lämpötila vaihtelee 180-230C:n välillä. Höyry ei kuitenkaan ole ainoa 

vaihtoehto kuivaajan lämmitykseen. Vaneriteollisuudessa myös termoöljy on paljon 

käytetty lämmitysmenetelmä, koska öljyllä kyetään siirtämään korkeita lämpötiloja 

nesteenä, minkä johdosta termoöljypiiri on lähes paineeton. Joissain sovelluksissa 

kuivaaja saatetaan lämmittää myös suoraan kuumilla palokaasuilla. 

Palokaasulämmitteisessä kuivajassa kuumat palokaasut tuotetaan kuivaajan sisään 

asennetuilla polttimilla, tai johdetaan kuivaajaan läheiseltä kattilalta. (Hannula 2006, 

Kylliäinen 2010, Peltonen 2010) 

 

Toinen merkittävä lämpöenergian kuluttaja vanerin valmistusprosessissa on puristus. 

Puristimia vanerinvalmistuksessa käytetään kolmea eri tyyppiä: esipuristimia, 

kuumapuristimia ja pinnoituspuristimia. Esipuristimessa ei lämmitystä tavallisesti ole, 

mutta kuumapuristin ja pinnoituspuristin kuluttavat lämpöä. Kuumapuristuksen aika on 

riippuvainen levynpaksuudesta, käytettävästä liimatyypistä ja puulajista. Kotimaisilla 

puulajeilla puristusaika voidaan likimäärin laskea yhtälöiden 4 ja 5 avulla. (Koponen 

2002) 
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Puristusaika vanerilevylle käytettäessä fenoliliimaa saadaan yhtälöstä (4) 

 

 tf= 3 + (0,5xd)   (4) 

  

,missä 

 tf = Puristusaika minuutteina fenoliliimalle 

 d = Levynpaksuus  

 

Puristusaika vanerilevylle käytettäessä urealiimaa saadaan yhtälöstä (5)  

 

tu= 1,5 +(0,5xd)   (5) 

 

,missä 

 tu = Puristusaika minuutteina urealiimalle 

 d = Levynpaksuus  

Kaavat: (Koponen 2002) 

 

Puristuslämpötila puolestaan määräytyy vain käytettävän liimatyypin mukaan. 

Fenoliliimoilla kuumapuristuslämpötila on tavallisesti 125-130C ja urealiimoilla 110-

125 C. Pinnoituspuristimissa puolestaan käytettävä pinnoite määrää puristuslämpötilan 

ja puristusajan. Puristimien lämmönkulutus on erittäin epätasaista, sillä puristus 

tapahtuu panostyyppisesti. Lämpöenergiankulutus puristusprosessissa on noin viidennes 

koko prosessin lämpöenergiankulutuksesta. Puristimet käyttävät usein 

lämmönlähteenään kuivaajan lauhdetta, jos kuivaaja lämmitetään höyryllä. Termoöljy 

puolella vastaavasti puristimen tarvitsema lämpö saadaan kuumasta öljystä 

primäärienergiana. Joissain sovelluksissa puristimien tarvitsema lämpöenergia saatetaan 

tuottaa myös sähköllä. (Koponen 2002, Niilola 2007, Peltonen 2010) 

 

Haudonta kuluttaa vaneritehtaan lämpöenergiasta noin 15%. Haudontalämpötila on 

puulajiriippuvainen, joten haudonnan kuluttama energia on prosessikohtaista. Lisäksi 

vuodenaikakohtaiset lämpötilavaihtelut vaikuttavat suuresti haudonnan kuluttamaan 

energiaan. 
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Haudonta voidaan suorittaa lämpimässä vedessä haudonta-altaassa tai vesihöyryssä 

erillisessä kammiossa. Vesihöyryssä haudotaan yleensä korkeampaa sorvauslämpötilaa 

vaativat puulajit, kuten tammi ja pyökki. Tyypillisesti tukit haudotaan haudonta-altaissa 

15-45C:n lämpötiloissa, jolloin tarvittava energia voidaan ottaa lauhdesäiliöstä tai 

prosessin sekundäärienergiaa hyödyntämällä. Toisioenergiaa käytettäessä 

lämmönlähteinä toimivat kuivaajan poistoilma tai kattilan kuumat savukaasut. 

Kuumasta ilmasta lämpö siirretään veteen usein savukaasupesureilla, eli skrubbereilla. 

Mikäli haudonnassa käytetään korkeampia lämpötiloja, tai haudonta tapahtuu höyryssä, 

käytetään lämmitykseen yleensä kattilan primäärienergiaa. Joissain tapauksissa 

haudonnan tarvitsema höyry tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, kuten öljyllä tai 

kaasulla.  (Baldwin 1995, Koponen 2002, Niilola 2007) 

 

Tehdasrakennusten lämmittäminen muodostaa lisäksi huomattavan osan tehtaan 

lämpöenergian kulutuksesta. Kulutuksen suuruus on hyvin tehdaskohtaista ja riippuu 

alueella vallitsevasta ilmastosta, rakennusten koosta ja -laadusta. Rakennusten 

lämmittämiseen kelpaa tyypillisesti prosessista saatava lauhde. Kuvassa 9. on esitetty 

erään vaneritehtaan lämpöenergian suhteellinen kulutus eri osaprosesseissa. 

 

 
Kuva 9. Erään vaneritehtaan lämpöenergiankulutus eri osaprosesseissa. (Peltonen 2010)    
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1.5.2 Sähköenergiatalous 

Vaneritehtaissa oman sähköenergian kehittäminen on nykyisellään harvinaista. 

Mekaanisessa metsäteollisuudessa ylipäänsä vain harvoilla tehtailla on omaa 

sähköntuotantoa ja näin ollen myös vaneritehtaiden sähköenergia hankitaan usein 

tukkuostona tehtaan ulkopuolelta. Tulevaisuudessa tilanne saattaa kuitenkin muuttua, 

sillä vaneritehdas voisi olla otollinen erilaisille pienvoimalaitos ratkaisuille, jossa 

lämmön lisäksi tuotettaisiin sähköä. (Heinimö & Malinen 2002, Koponen 2002) 

 

Vaneritehtailla sähkönkulutusta on huomattavasti vaikeampi jakaa osaprosessien 

kesken, sillä sähkön ominaiskulutus riippuu paljon tehdaskohtaisista laiteratkaisuista, 

vanerin jalostusasteesta ja sähköä kuluttavien laitteiden kunnosta. Pääpiirteittäin 

voidaan kuitenkin sanoa, että eniten sähköä kuluttava vanerin osavalmistusprosessi on 

kuivaus. Tämän jälkeen merkittävästi muita osavalmistusprosesseja enemmän sähköä 

kuluttavat viilun sorvaus ja tukin käsittely. Karkeasti sähkönkulutusta voidaan arvioida 

sähköä kuluttavien laitteiden kytkettyyn tehoon, siten että sähkönkulutuksen arvioidaan 

olevan n. 60% kytketystä tehosta. Kuvassa 10. on esitettynä eräs esimerkki 

sähkönkulutuksen jakautumisesta vaneritehtaalla. (Juvonen & Kariniemi 1984) 

 

 
Kuva 10. Erään vaneritehtaan sähköenergiankulutus eri osaprosesseissa. (Peltonen 

2010) 
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1.6 Polttotekniikat 

Tässä kappaleessa käsitellään yleisimmät puuperäisille kiinteille polttoaineille käytetyt 

polttotekniikat: arina- ja leijukerrospoltto. Näitä polttotekniikoita käytetään yleisesti 

puuperäisille polttoaineille kuumavesi-, höyry- ja kuumaöljykattiloissa. Arinateknologia 

on kiinteillä biopolttoaineilla käytetyin menetelmä alle 10MW:n kokoluokassa, ja 

käyttökelpoinen teknologia aina 80MW:iin saakka. Leijukerroskattilat puolestaan ovat 

kilpailukykyisiä yli 10MW:n kokoluokassa ja niitä voidaan valmistaa aina 600MW:n 

asti. (Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 2000, Heinimö & Malinen 2002) 

 

1.6.1 Arinapoltto 

Arinapoltoksi kutsutaan polttotekniikkaa, jossa kiinteää polttoainetta poltetaan arinaksi 

kutsutun polttolaitteen päällä. Arinapoltto on vanhin kiinteille polttoaineille tarkoitettu 

polttotapa ja erilaisia arinaratkaisuja on useita. Arinakattila on yleinen ja 

kilpailukykyinen vaihtoehto noin 20MW:iin asti ja polttotekniikka soveltuu hyvin 

puupolttoaineiden polttoon. Tyypillisesti arinapinnalta saatava lämpöteho vaihtelee 300-

1000kW/m
2
. Näiden seikkojen johdosta mekaanisen metsäteollisuuden yhteyteen on 

rakennettu paljon arinakattiloita tuottamaan prosessin tarvitsemaa lämpöä. Suomessa 

arinakattiloita on  toimitettu aina 80MW:iin asti. (Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 

2000, Heinimö & Malinen 2002)  

 

Arinarakenteet 

 
Arinakattiloita on useita eri variaatioita, mutta päätyyppejä ovat kiinteä tai mekaanisesti 

liikkuva arina, sekä ketjuarina. Arina voidaan tyypistä riippuen sijoittaa kattilaan 

vaakatasoon tai viistoon. Käsiteltävään voimalaitoskokoluokkaan soveltuvat ja yleisesti 

käytössä olevat arinaratkaisut ovat kiinteä viisto- tai porrasarina, mekaaninen viistoarina 

ja alasyöttöarina. (Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 2000) 

 

Kiinteässä viisto- tai porrasarinassa arina on sijoitettu 30-50 kulmaan polttoaineesta 

riippuen, jotta polttoaine arinalla saadaan kulkemaan painovoiman vaikutuksella. 

Kaltevuuskulma voi vaihdella eri kohdissa arinaa, ja yleensä kallistuskulma on 
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suurempi arinan yläpäässä ja loivenee kohti alapäätä. Usein viistoarinan jälkeen on 

erillinen tasoarina eli niin sanottu jalka-arina, jossa varmistetaan polttoaineen loppuun 

palaminen. Porrasarina on pitkälti viistoarinan tyyppinen konstruktio, mutta ratkaisussa 

arinaraudat on sijoitettu porrasmaisesti toistensa päälle. Palamisilma syötetään 

tavallisesti kahdessa osassa. Primääri ilma syötetään arinan alta arinarautojen läpi ja 

täydellisen palamisen varmistamiseksi toisioilmaa syötetään arinan alapäästä läheltä 

jalka-arinaa. Porrasarinassa ilma syötetään vaakatasossa portaiden välistä. Polttoaineen 

syöttö on tavallisesti viistoarinoissa toteutettu koneellisesti, jotta arinalle saadaan 

tasainen ja halutun paksuinen polttoainekerros. Kiinteän viistoarinan ja porrasarinan 

yhdistelmää on käytetty paljon märän sahanpurun polttoon kuumavesikattiloissa ja se 

on hyvin käyttökelpoinen pienissä teollisuuden lämpölaitoksissa. (Huhtinen et al. 2000)   

 

Mekaanisessa viistoarinassa polttoaine ei liiku arinalla painovoiman vaikutuksesta, vaan 

sitä liikutellaan arinarautojen liikkeellä. Tämän johdosta mekaaniset viistoarinat 

rakennetaan vähemmän kalteviksi, kuin kiinteät viistoarinat ja arinan kallistuskulma on 

n. 16. Arina muodostuu kannatetuista arinaraudoista, jotka on sijoitettu toistensa 

perään porrasmaisesti. Polttoaineen kulkua arinalla hallitaan arinarautoja liikuttelemalla. 

Liikuttelu tapahtuu tyypillisesti työntötangoilla, joita ohjataan hydraulisesti. Tankojen 

iskunpituutta ja nopeutta muuttamalla kyetään polttoaineen kulkua arinalla 

hallitsemaan. Mekaaninen viistoarina on paljon käytetty polttotekniikka kosteiden 

polttoaineiden, kuten turpeen ja puun polttoon. Tämän johdosta kuvan 11. tyyppinen 

mekaaninen viistoarina on hyvin yleinen polttoteknologia mekaanisen 

metsäteollisuuden yhteyteen rakennetuissa voimalaitoksissa. (Huhtinen et al. 2000)  
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Kuva 11. Mekaaninen viistoarina. (Canadian Biomassmagazine 2010) 

 

Kolmas yleinen arinaratkaisu käsiteltävässä kokoluokassa on alasyöttöarina, joka on 

esitetty kuvassa 12. Nimensä mukaisesti alasyöttöarinassa polttoaine tuodaan tulipesään 

alapuolelta tulipesän keskeltä. Tulipesään syötetty polttoaine muodostaa päältä palavan 

keon, jossa polttoaine siirtyy keon pohjalta pintaan kuivuen ja kaasuuntuen. 

Kekoarinoissa palamisilma syötetään tavallisesti kahdessa osassa. Esilämmitetty 

primääri-ilma syötetään tulipesään arinan alta rengasmaisten arinarautojen läpi ja 

toisioilma arinan yläpuolelta tangentiaalisesti. Näin saadaan aikaan tehokas palaminen 

ja minimoidaan palamattoman polttoaineen määrä. Kekoarinaa on käytetty paljon, kun 

esimerkiksi öljykattiloita on muutettu puun tai turpeen polttoon. Lisäksi ratkaisu on 

yleistymässä mekaanisessa metsäteollisuudessa. (Huhtinen et al. 2000, Heinimö & 

Malinen 2002)     
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Kuva 12. Pyörivä alasyöttö kekoarina. (Wärtsilä Biopower 2007) 

 

1.6.2 Leijukerrospoltto 

Leijukerrospoltto on 1970-luvulla kehitetty polttotekniikka huonolaatuisille 

polttoaineille, joiden kosteusvaihtelu on suuri. Lisäksi leijukerrospoltto soveltuu eri 

polttoaineille, ja siinä voidaan polttaa useaa eri polttoainetta samanaikaisesti, niin että 

palaminen on tehokasta ja ympäristöystävällistä. Näiden seikkojen johdosta kiinteän 

biopolttoaineen poltossa leijukattilat ovat syrjäyttäneet arinakattiloita yli 5MW:n 

kokoluokassa. Leijukerrospolttoa käytetään myös usein ratkaisuissa, joissa fossiilisia 

polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia räätälöidään esimerkiksi puun tai turpeen polttoon 

soveltuviksi. Kuvassa 13. on esitetty tyypillisen kerrosleijupetikattilan rakenne.  

(Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 2000)    
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Kuva 13. Kerrosleijukattilan rakenne (Helynen et al. 1999) 

 

Leijukerroskattilassa ilmaa puhalletaan alhaalta arinan läpi, mikä saa petimateriaalin ja 

kattilaan syötetyn polttoaineen leijumaan. Polttoaineeksi leijukerrospolttoon soveltuu 

miltei kaikki kiinteä polttoaine ja tyypillistä onkin käyttää useaa eri polttoainetta 

samanaikaisesti. Suomessa on yleistä esimerkiksi puun ja turpeen seospoltto. Lisäksi 

leijukerrospoltossa voidaan käyttää lisäpolttoaineena nestemäisiä tai kaasumaisia 

polttoaineita. Petimateriaalina käytetään erilaatuisia hiekkoja, jotka tehostavat 

polttoaineen sekoittumista ja lämmönsiirtymistä tulipesässä. Leijukerroksen lämpötilan 

määrää polttoaineen tuhkan sulamispiste. Lämpötila on pidettävä tuhkan sulamispisteen 

alapuolella, jotta tuhka ei kiinnity leijumateriaalina toimivaan hiekkaan. Yleensä 

leijukerroksen lämpötila pidetään välillä 700–1000°C. Leijupetikattiloita on kahta 

tyyppiä, jotka eroavat toisistaan leijutusilman nopeuden perusteella. Kerrosleijutuksessa 

leijuilman nopeus on alhainen, yleensä alle 2m/s. Ilma muodostaa tulipesän pohjalle 

hiekan ja polttoaineen seoksesta palavan kerroksen. Ilman kiertonopeuden kasvaessa 

joudutaan kattilaan lisäämään sykloni, jolloin puhutaan kiertoleijukattiloista, sillä ilman 

kiertonopeuden kasvaessa petimateriaali pyrkii poistumaan kattilasta savukaasujen 

mukana. Kiertoleijukattilassa ilman nopeus on noin 8-10m/s. Syklonin tehtävänä on 

erotella ilmavirran nostattamat palamattomat polttoaineet, tuhka ja leijumateriaali pois 

savukaasuista. Syklonin erottelemat partikkelit palautetaan takaisin petiin. Sykloni 
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voidaan sijoittaa kattilan sisälle, tai erilleen tulipesän ulkopuolelle. Kerrosleijukattilan 

tyypillisiä toiminta-arvoja on esitetty taulukossa 1. (Helynen et al. 1999) 

 

Taulukko 1. Leijupetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja. (Huhtinen et al. 2000) 

Tilavuusrasitus 0,1–0,5  MW/m
3
  

Poikkipintarasitus 0,7–3  MW/m
2
  

Petin painehäviö 6,0–12  kPa  

Leijutusnopeus 0,7–2  m/s  

Petin korkeus 0,4–0,8  m  

Primääri-ilman lämpötila 20–400  C  

Sekundääri-ilman lämpötila 20–400  C  

Petin lämpötila 700–1000  C  

Kaasutilan lämpötila 700–1200  C  

Petin tiheys 1000–1500  kg/m
3
  

 

Leijukerrospolttoa pidetään ympäristöystävällisenä polttotekniikkana, sillä sen CO-, 

hiilivety ja typenoksidipäästöt ovat alhaiset polttoaineen tehokkaan sekoittumisen ja 

alhaisen palamislämpötilan johdosta. Lisäksi palamisen aiheuttamiin rikkipäästöihin 

pystytään vaikuttamaan sekoittamalla kalkkia tai dolomiittia petiin. Mikäli 

polttotekniset seikat eivät riitä pienentämään päästöjä tarpeeksi, voidaan 

leijupetikattiloiden savukaasukanavaan sijoittaa sähkösuodatin arinakattiloiden 

tapaisesti. (Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 2000) 

 

1.7 Puun kaasutus 

Kaasutuksen tehtävänä on muuttaa kiinteä polttoaine kaasumaiseen muotoon. 

Kaasumaisena polttoaine on monikäyttöisempää ja tasalaatuisempaa, kuin kiinteä 

biomassa. Sitä voidaan edelleen polttaa polttimessa lämmön aikaansaamiseksi, mutta 

kaasumainen polttoaine soveltuu myös moottori- tai turbiinipolttoaineeksi. Tämä 

mahdollistaa tehokkaamman ja matalapäästöisen energiatuotantojärjestelmän 

kehittämisen.  (Hannula 2006, Siva Kumar et al. 2008) 

 



 

28 

 

Kiinteän polttoaineen kaasutus tapahtuu erillisessä kaasuttimessa, jossa kiinteästä 

polttoaineesta kaasuuntuvat haihtuvat ja haihtumattomat aineet. Haihtuvat aineet 

kaasuuntuvat pelkästään lämpötilan vaikutuksesta hapettomissakin olosuhteissa. 

Haihtuvien aineiden kaasuuntumista kutsutaan pyrolyysiksi. Haihtumattomien aineiden, 

eli jäännöshiilen kaasutuksessa joudutaan kuitenkin käyttämään kaasutuskaasuja, jotka 

reagoivat hiilen kanssa. Tyypillisesti kaasutuskaasuna käytetään ilmaa, happea tai 

vesihöyryä. Biomassan kaasutuksessa ilman käyttö on hyvin yleistä. Jäännöshiilen 

kaasutus tapahtuu polttamalla sitä ali-ilmalla, jolloin korkeissa lämpötiloissa tapahtuu 

seuraavia reaktioita, jotka voivat tapahtua molempiin suuntiin riippuen lämpötilasta, 

paineesta ja reaktioaineiden osuudesta. 

 

  
 

 
       (6) 

   
 

 
        (7) 

   
 

 
        (8) 

          (9) 

 

             (10) 

           (11) 

 

               (12) 

 

             (13) 

                (14) 

                 (15) 

 

 

Yhtälöt 6,7,8 ja 9 ovat palamisvyöhykkeen reaktioita, joista saadaan kaasutuksessa 

tarvittava lämpöenergia. Yhtälöt 10 ja 11 puolestaan ovat kaasutusreaktioita, jotka 

tarvitsevat 800 – 1000 °C lämpötilan. Vesikaasureaktiota kuvaa yhtälö 12, jossa 

hiilimonoksidi reagoi veden kanssa. Korkeissa lämpötiloissa hiilimonoksidin ja 

vesihöyryn reagointi on kuitenkin hyvin vähäistä. Lämpötilan olisi oltava alle 400 °C, 

jotta reaktio tapahtuisi hiilidioksidin ja vedyn suuntaan. Yhtälöt 13, 14 ja 15 ovat 

esimerkkejä metaania tuottavista reaktioista. Metaanin muodostuminen 

kaasutusprosessissa lisääntyy paineen kasvaessa. Normaalipaineisissa 

kaasutusprosesseissa metaanin muodostuminen on kuitenkin melko vähäistä. Reaktiot ja 

lopputuotteet riippuvat kaasutusaineesta, mutta polttokaasun palavina 

pääkomponentteina ovat hiilimonoksidi ja vety. Kaasun koostumus ja polttotekniset 
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ominaisuudet vaihtelevat kuitenkin suuresti raaka-aineesta ja käytettävästä 

menetelmästä riippuen. (Filén et. al. 1984, Huhtinen et al. 2000, Hannula 2006, 

Gekgasifier 2010)   

 

1.7.1 Lämmön- ja hapentuonti 

Kaasutusreaktiot ovat hyvin endotermisia, joten prosessiin on tuotava lämpöä. Prosessin 

tarvitsema lämpöenergia voidaan tuoda prosessiin ulkopuolelta tai tuottaa prosessissa 

polttamalla polttoaineen jäännöshiili osittain. Epäsuora lämmöntuonti on mahdollista, 

jos välittömässä läheisyydessä on kattila, jonka kuumien savukaasujen tai petihiekan 

lämpöenergiaa voidaan käyttää hyväksi. Biomassan kaasutuksessa kuitenkin 

huomattavasti yleisempää on jäännöshiilen osittainen polttaminen lämpöenergian 

aikaansaamiseksi. Palamisen aikaansaamiseksi prosessiin on tuotava happea, joko 

puhtaan hapen muodossa tai ilmana. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Ilmalla kaasuttamalla saadaan matalalämpöarvoista tuotekaasua, sillä ilman sisältämä 

palamaton typpi siirtyy tuotekaasuun ja laskee lämpöarvoa.  Tyypillisesti 

ilmakaasutuksella tuotetun kaasun lämpöarvo on noin 3,5-5MJ/Nm
3
 puuperäisillä 

polttoaineilla. Happikaasutuksella puolestaan on mahdollista saavuttaa korkeampi 

kemiallinen hyötysuhde ja kaasun paremmat polttotekniset ominaisuudet. 

Happikaasutuksella tuotetun kaasun lämpöarvo on noin kaksinkertainen 

ilmakaasutukseen verrattuna, mutta happikaasutuksen haittapuolena ovat kustannukset. 

Menetelmä nimittäin vaatii kalliin ja energiaa kuluttavan laitteiston, joka erottaa ilmasta 

prosessin tarvitseman puhtaan hapen. Happitehtaan rakentaminen ei ole taloudellisesti 

kannattavaa alle 200 MW:n kokoluokassa, joten biopolttoaineilla toteutetut laitokset 

ovat poikkeuksetta ilmakaasutukseen perustuvia. (Helynen et al. 1999, Huhtinen et al. 

2000) 
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1.7.2 Kaasutusreaktorit 

Kaasutusreaktorit voidaan toimintaperiaatteen mukaisesti jakaa kolmeen pääryhmään 

seuraavasti: kiinteäkerroskaasuttimet, leijukerroskaasuttimet ja pölykaasuttimet. 

Reaktorityyppien soveltuvuus eri voimalaitoskokoluokkiin on esitetty kuvassa 15.  

Kiinteän biopolttoaineen kaasutukseen soveltuvat lähinnä kiinteäkerros- ja 

leijukerroskaasutus, jotka käsitellään tarkemmin seuraavassa.  

 

 
Kuva 15. Kaasutustekniikoiden soveltuvuus alle 100MWe:n voimalaitoskokoluokassa. 

(Helynen et at. 1999) 

 

Kiinteäkerroskaasuttimet soveltuvat hyvin puuperäiselle polttoaineella ja ovat 

käyttökelpoisia vaihtoehtoja pienessä, alle 6MWe kokoluokassa. Kiinteäkerroskaasutus 

voidaan toteuttaa ilmanpaineessa tai paineistettuna. Yleensä pienet kaasuttimet ovat 

paineistamattomia, mutta kaasutinkoon kasvaessa siirrytään paineistettuihin 

menetelmiin.  Kiinteäkerroskaasuttimissa reaktorivyöhyke on paikallaan pysyvä ja 

polttoaineen syöttö on useimmiten järjestetty reaktorin päältä. Kaasutuksessa polttoaine 

valuu reaktorissa hitaasti kuivumis-, pyrolyysi-, kaasutus- ja polttovyöhykkeiden 

lävitse. Polttoaineen tulee olla tasalaatuista ja palakoko voi vaihdella 3-50 mm:n välillä. 

Kiinteäkerroskaasutus jaetaan ilman kiertotavan perustella myötävirta- ja 

vastavirtakaasutukseen, joiden toimintaperiaate on esitetty kuvassa 16. 
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Vastavirtakaasuttimessa polttoaine syötetään reaktorin yläosaan, josta se valuu hitaasti 

kuivumis-, pyrolyysi-, kaasutus- ja polttovyöhykkeiden läpi, jonka jälkeen tuhka 

poistetaan reaktorin pohjalta. Ilma ja vesihöyry puolestaan johdetaan reaktorin alaosaan 

arinan kautta. Menetelmässä puusta pyrolyysissä haihtuvat muut hiilivedyt ja tervat 

sekoittuvat kaasutuskaasuun, joten tälle menetelmälle on ominaista kaasun korkea 

tervapitoisuus ja alhainen lämpötila. Puuperäisillä polttoaineilla kaasun lämpötila voi 

olla jopa alle 300˚C vastavirtakaasutuksessa. Myötävirtakaasuttimessa puolestaan 

polttoaine ja kaasu virtaavat samaan suuntaan, joten pyrolyysissä vapautuvat tervat 

kulkeutuvat poistuessaan reaktorista kuuman poltto- ja kaasutusvyöhykkeen läpi, joiden 

lämpötila on noin 800-1000˚C:n välillä. Korkeissa lämpötiloissa tervat hajoavat 

yksinkertaisemmiksi hiilivedyiksi. Menetelmän suurimpana etuna onkin kaasun 

pienempi tervapitoisuus puuperäisten polttoaineiden kaasutuksessa. Myötävirtakaasutus 

asettaa puolestaan korkeammat vaatimukset käytettävälle raaka-aineelle, menetelmässä 

polttoaineen tulee olla tasalaatuisempaa ja palakoko on rajoitetumpi. (Helynen et at. 

1999, Huhtinen et al. 2000, Hannula 2006, Siva Kumar et al. 2008) 

 

 

Kuva 16. Myötä- ja vastavirtakaasuttimen toimintaperiaate. (Gekgasifier 2010) 
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Leijukerroskaasutuksessa polttoaine kaasutetaan leijuvan materiaalin sisällä. 

Leijukerroskaasutin muistuttaa pitkälti kohdassa 1.6.2 esitettyä kiertoleijukerroskattilaa, 

mutta kaasuttimessa leijutuskaasuna käytetään kaasutuskaasua. Niin ikään 

leijukerroskaasuttimissa petimateriaalina käytetään hiekkaa, joten lämpötilat reaktorissa 

on pidettävä tuhkan sulamispisteen alapuolella, jotta tuhkan sintraantumista 

petihiekkaan ei tapahdu. Leijukerrostekniikka soveltuu epähomogeenisten ja 

huonolaatuisten polttoaineiden kaasutukseen, sillä polttoaine sekoittuu hyvin pedissä ja 

pedin lämpötilajakautuminen on tasaista. Leijukerroskaasuttumen toimintaperiaate on 

esitetty kuvassa 17. (Huhtinen et al. 2000) 

 

 
 

Kuva 17. Leijukerroskaasuttimen toimintaperiaate. (Kurkela 2008) 

 

1.7.3 Tuotekaasun puhdistus 

Kaasutuksessa tuotekaasuun päätyy paljon polttoaineperäisiä epäpuhtauksia. 

Puuperäisiä polttoaineita kaasutettaessa ei toivottuja epäpuhtauksia kaasussa ovat mm. 

pölyhiukkaset, alkalimetallit, typpi, rikki, kloori ja tervat. Jos tuotekaasu on tarkoitus 

polttaa kattilassa, ei epäpuhtauksien poistaminen muodostu yleensä ongelmaksi, vaan 

kaasu on poltinpolttoon soveltuvaa miltei sellaisenaan. Jos taas tuotekaasu on tarkoitus 
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käyttää polttoaineena moottorissa, turbiinissa tai polttokennossa, tulee tuotekaasun 

puhdistuksesta voimalaitoksen tärkein yksittäinen prosessi ja puhdistuskustannukset 

nousevat voimalaitoksen kannattavuuden kannalta merkittävään asemaan. Tuotekaasun 

puhdistamiseen käytettyjä menetelmiä on esitetty taulukossa 2. 

Sähköntuotantosovelluksissa tuotekaasu joudutaan siis poikkeuksetta puhdistamaan, ja 

käytettävä voimanlähde määrää kaasun puhtaudelle asetettavat vaatimukset. 

Polttokenno vaatii tuotekaasulta erityistä puhtautta, kun puolestaan moottorikäytössä 

epäpuhtauksia sallitaan enemmän. (Hannula 2006)  

 

Taulukko 2. Tuotekaasun puhdistamiseen käytetyt menetelmät. (Hannula 2006) 

 

Epäpuhtaus Esimerkki Ongelma Puhdistusmenetelmä 

Hiukkaset tuhka, jäännöshiili, 

petimateriaali 

eroosio suodatus, pesu 

Alkalimetallit Natrium ja Kalium 

-yhdisteet 

kuuma korroosio jäähdytys, 

kondensointi, suodatus 

ja absorptio, pesu 

Polttoaineen 

tyyppi 

pääasiassa NH3 ja 

HCN 

NOx -muodostus pesu, katalyyttinen 

puhdistus 

Tervat polyaromaattiset 

hiilivedyt 

suodattimien, 

lämmönvaihtimien 

ym. tukkeutuminen 

katalyyttinen puhdistus, 

pesu 

Rikki, kloori H2S, HCl korroosio, päästöt kalkki- tai dolomiitti- 

absorptio, pesu 

 

1.8 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, eli CHP (Combined heat and power) on 

taloudellisesti järkevä voimalaitosratkaisu, jos lämmönkulutus on tarpeeksi suurta ja 

suhteellisen tasaista ympäri vuoden. Kun sähköä tuotetaan lämmöntuotannon ohella, 

saavutetaan yhteistuotantolaitoksissa parempi hyötysuhde erillistuotantoon verrattuna ja 

yhteistuotantolaitoksien hyötysuhteet ovat parhaimmillaan luokkaa 85-90%. Lisäksi 

sähkön ja lämmön erillistuotannon on arvioitu kuluttavan noin 40% enemmän 



 

34 

 

polttoainetta, joka puolestaan tukee yhteistuotannon kannattavuutta. (Heinimö & 

Malinen 2002, Mattila et al. 2003, Gard 2008) 

 

Tarkasteltavassa kokoluokassa sähkön tuotanto kiinteistä biopolttoaineista on 

mahdollista mm. kuvassa 18. esitetyillä tekniikoilla. Kuvan mukaisesti ensimmäisessä 

vaiheessa valitaan tapahtuuko sähköntuotantoa biomassan polttoon vai kaasutukseen 

perustuen. Tämän jälkeen kuvassa on esitetty vaihtoehdot lämmöntuotantoon ja 

siirtämiseen sähköntuotantoprosessiin. Kolmannessa vaiheessa on esitelty vaihtoehtoiset 

sähköntuotantoprosessit. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yhdistettyä sähkön- ja 

lämmöntuotantoa ainoastaan höyryturbiinin, ORC –prosessin ja kaasumoottorin osalta. 

Käsiteltävät teknologia-alueet on rajattu kuvaan katkoviivalla. (Heinimö & Malinen 

2002) 

 

 
Kuva 18. Pienen kokoluokan sähköntuotantoon soveltuvat teknologiat kiinteillä 

biopolttoaineilla. (Heinimö & Malinen 2002) 
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1.8.1 Höyrykattilaan ja höyryturbiiniin perustuva CHP -voimalaitos  

Höyrykattilaan ja höyryturbiiniin perustuva voimalaitosratkaisu on käytetyin sähkön ja 

lämmön yhteistuotantomenetelmä maailmassa. Höyryvoimalaitoksen polttoaineeksi 

käyvät kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät polttoaineet. Höyryvoimalaitoksen 

sähköntuotanto perustuu niin sanottuun Rankine- prosessiin, jossa kiertoaineena 

kaytetään perinteisesti puhdistettua ioninvaihdettua vettä. Alla olevassa kuvassa on 

yksinkertaistettu prosessikaavio höyryvoimalaitoksesta.(Heinimö & Malinen 2002)  

 

Kuva 19. Höyryvoimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio. (Heinimö & Malinen 

2002) 

 

Toiminta on seuraavanlainen. Vesi pumpataan kattilan käyttöpaineeseen 

syöttövesipumpuilla (1-2). Polttoaine luovuttaa lämmön kattilassa olevaan veteen ja 

vesi höyrystyy (2-3). Tulistimessa kylläisen höyryn lämpötilaa nostetaan höyryn 

paineen pysyessä samana, näin höyryyn saadaan varastoitua enemmän energiaa. 

Tulistimia voi kattilatyypistä riippuen olla yksi tai useampia. Lisäksi prosessiin voi 

liittää välitulistimia, jolloin prosessin höyry tulistetaan useaan otteeseen (3-4). Höyry 

johdetaan turbiiniin, jossa se paisuessaan muutetaan mekaaniseksi turbiinin liike-

energiaksi (4-5). Turbiini puolestaan pyörittää generaattoria, jossa liike-energia 

muutetaan sähköenergiaksi. Höyryn paisuessa lämpötila ja paine laskevat, ja höyry 

jatkaa matkaansa lauhduttimen, jossa höyry lauhdutetaan vedeksi ja palautetaan kattilan 

syöttövesisäiliöön (5-1). (Heinimö & Malinen 2002)  
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Höyryvoimalaitoksen tehoa säädetään pitämällä kattilan paine vakiona. Tehoa säädetään 

polttoaineen palamisella, joka tapahtuu polttotekniikasta riippuen joko säätämällä 

polttoaineen syöttöä kattilaan tai säätämällä palamisilman virtausta tulipesään. 

Syöttövesipumpuilla puolestaan säädetään veden virtausta kattilaan. 

Luonnonkiertovesikattiloissa syöttöveden pumppausta ohjataan pitämällä kattilan 

vedenpinta vakiona. (Heinimö & Malinen 2002) 

 

Teollisuuden vastapainevoimalaitos 

 
Höyryvoimalaitoksia on kahta eri tyyppiä: lauhdutusvoimalaitoksia ja 

vastapainevoimalaitoksia. Lauhdevoimalaitokset on suunniteltu ainoastaan 

sähköntuotantoon ja näin ollen turbiinilta tulevan höyryn lämpöä ei oteta talteen, vaan 

sen annetaan paisua lähelle käytössä olevan jäähdytysveden lämpötilaa. 

Vastapainevoimalaitokset puolestaan on suunniteltu sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoon. Teollisuusprosessien yhteyteen rakennetut vastapainevoimalaitokset 

tuottavat usein lämmöntuotannon sivutuotteena sähköä. Ratkaisussa höyry paisutetaan 

vain osin turbiinissa ja turbiinin jälkeisen höyryn lämpöenergia pyritään hyödyntämään 

prosessin lämmityksessä. (Huhtinen et al. 2000)  

 

Kun teollisuusprosessin lämmitystehontarpeet kasvavat yli 10MW:n ja lämmönkulutus 

on tasaista pieniä seisokkeja lukuun ottamatta ympäri vuoden, tulee kannattavaksi 

ryhtyä valmistamaan sähköä lämmityshöyryn sivutuotteena. Sähköntuotantoa varten on 

kattilan painetasoa usein nostettava ja voimalaitoksen yhteyteen liitettävä turbiinilaitos, 

jonka kautta kattilan tuottama höyry johdetaan prosessiin. Teollisuudessa 

vuodenaikakohtaiset lämpökuorman vaihtelut ovat pienempiä, kuin 

kaukolämmönkulutuksessa ja näin ollen voimalaitoksen huipunkäyttöaika on suurempi, 

minkä johdosta sähköä kyetään tuottamaan tasaisella teholla. (Huhtinen et al. 2008) 

 

Teollisuuden vastapainevoimalaitoksissa prosessin tarvitsema lämpö on ensisijainen 

tarve ja sähkö tuotetaan ikään kuin sivutuotteena. Tämän perusteella laitokset 

mitoitetaan lämmönkulutuksen mukaisesti. Toimintaperiaate on 

vastapainevoimalaitoksessa Rankine –prosessin mukainen. Kattilassa tuotetaan 

syöttövedestä korkeapaineista ja tulistettua höyryä polttoaineesta vapautuvan lämmön 



 

37 

 

avulla. Kattilalta höyry johdetaan turbiiniin, jossa sen paine laskee teollisuusprosessin 

tarvitseman lämmityshöyryn paineeseen. Paineen ja lämpötilan pudotuksen energia 

muutetaan turbiinin liike-energiaksi ja edelleen sähköksi turbiinin akseliin liitetyllä 

generaattorilla. Tyypillisesti turbiinin jälkeisen höyryn vastapaine on 2-3 baaria. 

Tavallisesti teollisuusprosesseissa tarvitaan eripaineisia lämmityshöyryjä, minkä 

johdosta turbiinilta saatetaan ottaa korkeapaineista höyryä erilliseltä väliotolta. Tällöin 

osa turbiiniin johdetusta höyrystä paisuu vastapaineeseen ja osa vain väliottopaineeseen, 

jonka jälkeen se johdetaan välioton kautta teollisuusprosessin tarvitsemaan kohteeseen. 

Tyypillisesti väliottohöyryn paine on noin 10 baaria. Teollisuuden 

vastapainevoimalaitoksissa prosessiin menevä höyry on yleensä kylläistä, sillä 

lauhtuvalla höyryllä kyetään lämmittämään tehokkaasti. Mikäli turbiinilta tuleva höyry 

on tulistunutta, poistetaan tulistus ruiskuttamalla vettä höyryyn ennen kuin se johdetaan 

prosessiin.  (Huhtinen et al. 2008)    

 

Voimalaitoksen rakennussuhde eli sähkön tuotannon suhde tuotettuun lämpöenergiaan 

on riippuvainen lämpötilan ja paineen pudotuksesta turbiinissa. Mitä enemmän höyryn 

annetaan paisua turbiinissa, sen paremmalla rakennussuhteella sähköä kyetään 

tuottamaan. Koska usein prosessin tarvitseman höyryn määrään ja parametreihin ei 

voida vaikuttaa, saadaan paineenpudotus kattilalta tulevan tuorehöyrynpaineen ja 

prosessihöyrynpaineen erotuksesta. Kuvassa 20. on esitetty vastapainevoimalaitoksien 

rakennussuhteita eri vastapaineilla. (Huhtinen et al. 2008) 
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Kuva 20. Vastapaineen ja voimalaitoskokoluokan vaikutus sähköntuotannon 

rakennusasteeseen. (Huhtinen et al. 2008) 

 

Koska teollisuusprosessien lämmitykseen tarvitaan tyypillisesti korkeampia lämpötiloja 

kuin kaukolämpöveden lämmittämiseen, on vastapaine teollisuuden 

vastapainevoimalaitoksissa huomattavasti suurempi. Tämän johdosta rakennussuhde 

teollisuuden vastapainevoimalaitoksissa on huomattavasti vaatimattomampi. Toinen 

merkittävä seikka rakennussuhteeseen on voimalaitoksen koko. Kuvan 20. mukaisesti 

voimalaitoskokoluokan kasvaessa rakennussuhde paranee huomattavasti, koska suurissa 

yksiköissä tuorehöyryn paine ja lämpötila ovat tyypillisesti suuremmat kuin pienissä 

voimalaitoksissa. (Huhtinen et al. 2008) 

 

1.8.2 ORC -voimalaitos  

ORC- prosessilla (Organic Rankine Cycle) tarkoitetaan suljettua 

höyryvoimalaitosprosessia, jossa veden sijaan kiertoaineena toimii orgaaninen 

hiilivetyyhdisteitä sisältävä neste. Kuvassa 21. on esitetty ORC – prosessin 

toimintaperiaate.  
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Kuva 21. ORC –prosessin pääperiaate. (Sipilä et al. 2005) 

 

Höyrystimeltä tuleva tulistunut höyry johdetaan turbiiniin, jossa se paisuessaan 

pyörittää turbiinia. Turbiini puolestaan pyörittää generaattoria, jonka muodostama 

sähkö muutetaan taajuusmuuttujalla verkkoon sopivaksi (1-2). Turbiinin jälkeen 

orgaaninen höyry on usein miten vielä tulistunutta, joten höyry johdetaan 

rekuperaattoriin, jossa tulistunut höyry esilämmittää höyrystimelle menevää orgaanista 

nestettä (2-3). Rekuperaattorin jälkeen höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se muuttuu 

nesteeksi. Lauhduttimen lauhteena voi toimia kaukolämpövesi tai muu vastaava matalan 

lämpöenergian omaava lämmitysvesi (3-4). Lauhduttimen jälkeen neste johdetaan 

pumpulle, joka nostaa nesteen paineen ja syöttää sen rekuperaattorin kautta 

höyrystimelle. Energianlähteenä pumppu käyttää generaattorilta saamaa sähköä (4-5). 

Höyrystimessä kieroaine höyrystyy ja tulistuu (5-1). (Kilpeläinen 2003, Sipilä et al. 

2005)   

 

Orgaanisen kiertoaineen höyrystyslämpö on huomattavasti vettä alhaisempi, joten 

höyrystyessään orgaaninen kiertoaine sitoo vettä vähemmän energiaa. Tämän johdosta 

orgaanisella aineella päästään lähemmäs savukaasujen lämpötilaa. Alla olevassa 

kuvassa 16. on esitetty ORC- ja vesihöyryprosessien periaatteelliset 

lämpötiladiagrammit kattilassa. (Heinimö & Jäppinen 2005, Sipilä et al. 2005) 
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Kuva 22. ORC- ja vesihöyryprosessien periaatteelliset lämpötiladiagrammit. (Heinimö 

& Jäppinen 2005) 

 

Alhaisen höyrystymislämmön takia ominaisentalpian pudotus turbiinissa on 

orgaanisella aineella alhaisempi, kuin vedellä. Tämä mahdollistaa hyötysuhteeltaan 

hyvän yksivaiheturbiinin käytön, josta on etua etenkin pienen mittakaavan 

sähköntuotannossa. ORC- prosessissa käytettävät turbiinit ovat usein kooltaan melko 

pieniä, joten niitä voidaan kytkeä useampi rinnan prosessin tehosta riippuen. Tällöin 

sähköntuotanto tehoa voidaan tarvittaessa porrastaa kuorman mukaan kytkemällä 

generaattoreita päälle/pois. (Kilpeläinen 2003, Heinimö & Jäppinen 2005) 

 

ORC- voimalaitoksessa kiertoaineen valinta on hyvin merkittävässä roolissa, koska 

prosessin toiminta-alue määrää käytettävän orgaanisen aineen. Orgaanisen aineen 

termodynaamiset ominaisuudet on oltava sellaiset, että aine saavuttaa kaasu- ja 

nestefaasinsa prosessin toiminta-alueella.  Aineelta edellytetään myös hyvää termistä ja 

kemiallista kestokykyä, sillä aine ei jatkuvista faasimuutoksista ja epäpuhtauksista saa 

hajota.  Epäpuhtauksia prosessissa on esimerkiksi turbiinien laakereiden voiteluöljy, 

prosessiin pääsevä vesi tai ilman aiheuttama happi. Käyttöturvallisuuden kannalta on 

huomioon otettava kiertoaineen myrkyllisyys ja paloturvallisuus. Tämän johdosta 

esimerkiksi kloorattujen halogenoitujen hiilivetyjen käyttöä on rajoitettu ORC – 

prosesseissa. Yleisimmät prosessien kiertoaineet ovat pentaani ja silikoniöljyt. Näiden 

lisäksi kehitteillä olevassa suurnopeus ORC – prosessissa käytetään lisäaineena 

tolueenia, sillä tolueeni mahdollistaa prosessissa jopa 350˚C:n lämpötilan. 
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Silikoniöljyillä lämpötila on noin 280 ˚C ja pentaanilla alle 200˚C, jonka johdosta 

pentaania käytetäänkin lähinnä teollisuuden jätelämpöä käytetyissä ORC – prosesseissa. 

(Heinimö & Jäppinen 2005) 

 

ORC – laitteistot ja niiden sijoitus 

 
ORC – laitteistoja toimitetaan usein omina kokonaisuuksina ja laitteistoja voidaan 

asentaa uusien voimalaitosten ohessa myös olemassa oleviin lämpölaitoksiin. Pitkälle 

vietyjen modulointien ansiosta olemassa olevaan kattilaan asennetaan ORC – prosessin 

höyrystin. Muu laitteisto voidaan sijoittaa lämpölaitoksen sisään tai erilliseen konttiin 

laitoksen välittömään läheisyyteen. Kattilana voi toimia puupolttoaineella toimiva 

leijukerroskattila tai paljon käytetty arinakattila. Höyrystimen sijoitus kattilaan on 

tapauskohtaista, sillä höyrystimen tarvitsema lämpötila määräytyy höyrystintyypin ja 

käytetyn kiertoaineen perusteella. Joissain tapauksissa kattilalta voidaan ottaa ORC –

höyrystimelle oma lähtö, jota kautta kattilan kuumat savukaasut kulkevat höyrystimen 

läpi. Tällöin kaasut johdetaan höyrystimen jälkeen takaisin pääkaasukanavaan ennen 

savukaasujen puhdistusta. (Obernberger et al. 2002, Kilpeläinen 2003, Heinimö & 

Jäppinen 2005)  

 

ORC –prosessin ominainen käyttöalue on pienen mittakaavan sähkön ja 

lämmöntuotannossa. Käytössä olevat ORC – voimalaitokset ovat tyypillisesti 

polttoaineteholtaan alle 10MW, joiden sähköntuotantoteho on suhteellisen vaatimaton. 

Yleensä ORC – laitteistojen optimaalinen sähköteho vaihtelee välillä 0,4 -2MWe. Tätä 

suuremmissa yksiköissä ei sähköä ORC –prosessilla ole vielä taloudellisesti järkevää 

tehdä, sillä höyrystimestä saatavasta lämpömäärästä kyetään muuttamaan 

sähköenergiaksi alle 20%. Prosessia kehitetään kuitenkin jatkuvasti ja esimerkiksi 

suurnopeustekniikan uskotaan tuovan tulevaisuudessa markkinoille sähköteholtaan 

suurempia ORC –laitteistoja. (Obernberger et al. 2002, Kilpeläinen 2003) 
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1.8.3 Kaasutukseen perustuva CHP –voimalaitos 

Puun suoran polttamisen lisäksi kaasutus on tehokkaampi tapa muuttaa puun energia 

sähköksi. Kaasutuksen ideana on muuttaa puuraaka-aineen sisältämä energia 

kaasumaiseen muotoon ja polttaa kaasu generaattoria pyörittävässä kaasumoottorissa tai 

turbiinissa. Tässä työssä käsitellään ainoastaan moottorivoimalaitosta, joten 

lämpöenergiaa prosessissa saadaan tuote- ja palokaasujen jäähdytyksestä, sekä 

moottorien jäähdytysvedestä ja pakokaasuista. (Helynen et al. 1999, Heinimö & 

Malinen 2002) 

 

Kaasutus ja kaasumoottori 

 
Puukaasutukseen perustuvassa moottorivoimalaitoksessa biomassan kaasutus tapahtuu 

kappaleessa 1.7 esitetyllä tavalla kiinteäkerroskaasuttimessa pienessä alle 5 MW 

kokoluokassa. Kaasutus voidaan toteuttaa kyseisen kokoluokan 

moottorivoimalaitoksissa, joko myötä- tai vastavirta periaatteella. Kaasuttavana kaasuna 

pienissä voimalaitoksissa käytetään ilmaa ja kaasutus tapahtuu tyypillisesti 

paineistamattomana. Reaktorista tuotekaasu johdetaan puhdistukseen, jossa kaasu 

puhdistetaan moottorikäyttöön soveltuvaksi polttoaineeksi katalyyttien tai 

kaasupesureiden avulla.  

 

Voimalaitoksen kaasumoottorit ovat perinteisiä polttomoottoreita, jotka voidaan 

luokitella joko diesel- tai ottomoottoreiksi. Puristussytytteisessä dieselmoottorissa 

kaasun sekaan ruiskutetaan pieni määrä nestemäistä polttoainetta esikammioon tai 

sylinteriin kaasuseoksen sytyttämisen helpottamiseksi. Ottomoottoreissa puolestaan 

sytytys tapahtuu sytytystulpan kipinän avulla. Käytännössä kaikki yli 1 MW moottorit 

ovat lisäksi turboahdettuja. Turboahtaminen nostaa moottoreiden tehoa noin 40% ja 

mahdollistaa typen oksidien määrää vähentävän laihaseoskäytön. Kuvassa 23. on 

esitetty diesel generaattori, joka on sovellettavissa puukaasun polttoon. (Raiko et. al. 

2002, Hannula 2006, Gard 2008)  
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Kuva 23. Perinteinen dieselgeneraattori. (Kohler 2010) 

 

Kaasutukseen perustuvan moottorivoimalaitos soveltuu sähköntuotantoon alle 30 MWe 

kokoluokassa. Tekniikan merkittävin etu on parempi sähkön tuotannon rakennusaste, 

koska menetelmällä on mahdollista saada sähköä suhteessa lämpötehoon enemmän, 

kuin höyryvoimalaitosprosessissa. Teknologia ei kuitenkaan ole vielä kovin 

yleistynyttä, koska kaikkia teknisiä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan 

taloudellisesti. Suurimmat haasteet löytyvät kaasutusprosessin hallinnasta ja kaasun 

puhdistuksesta. Kaupallisia demonstraatiovoimalaitoksia on rakennettu ja on rakenteilla 

useita eri puolilla maailmaa. (Heinimö & Malinen 2002) 

 

Eräs esimerkki on Kokemäelle rakennettu Novel voimalaitosprosessi, jonka ovat 

toteuttaneet yhteistyössä Condens Oy ja VTT. Teknologia perustuu ilmanpaineessa 

tapahtuvaan vastavirtakaasutukseen ja tuotekaasun moottorikäyttöön. Moottorit 

puolestaan pyörittävät sähköä tuottavia generaattoreita. Laitoksen sähköntuotannon 

hyötysuhde on 30-36% käytettävän polttoaineen ominaisuuksista riippuen. CHP –

laitoksen sähköteho on 1,8 MWe ja lämmöntuotanto 3,3MW. Kaasuttimen tehoalue 

vaihtelee 1-10MW:n välillä ja kaasuttimesta voidaan ottaa sähköntuotannon ohella 

kaasutuskaasua erilliseen 1 MW:n lämpökattilaan kulutushuippujen aikana. Laitoksen 

kokonaishyötysuhde on erittäin korkea, koska miltei kaikki lämpö saadaan 

hyödynnettyä tehokkaasti kaukolämpönä. Kuvassa 24. on esitetty Kokemäen 

voimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio. (Kilpeläinen 2003, Condens 2008)   
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Kuva 24. Kokemäen CHP –laitoksen prosessikaavio. (Condens 2008) 
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2. Aineisto ja menetelmät 

2.1 Vaneritehdas 

Esimerkkitehdas on moderni koivuvaneritehdas, jonka vuotuinen valmistuskapasiteetti 

on 90000m
3
/a. Tehtaan tuotekoot ovat 1500 x 3000 mm:n ja 1200 x 2400 mm:n pääosin 

pinnoitetut vanerilevyt, joiden paksuudet vaihtelevat 4-50mm:n välillä. Tehdas on otettu 

käyttöön 2000 -luvun puolella, joten konekanta tehtaalla on modernia. Tehdas käy 

katkeamattomassa kolmivuorossa 330 päivää vuodessa ja vuotuinen käynti on 7600h/a. 

Tuotantolaitoksen käyttöaste on 0,85.   

 

Tuotannon perustan muodostavat kaksi sorvilinjaa, joista viiluvirta ohjautuu leikkurien 

kautta kolmelle telakuivauskoneelle. Kuivaajilta viilut jatkavat automaattisen 

kameralajittelun jälkeen jatkojalostukseen. Saumaus tapahtuu kolmessa erillisessä 

saumurissa, joissa viilujen reunat leikataan suoriksi ja saumataan yhteen 

sulateliimalankojen avulla. Viallisten viilujen paikkaus puolestaan tapahtuu 

puoliautomaattisesti erillisillä paikkausasemilla, joita on tuotantolaitoksessa 9. Viilujen 

jatkaminen tapahtuu tuotantolaitoksessa kolmessa erillisessä yksikössä, joissa kussakin 

yksikössä on neljä erillistä jatkoslinjaa. Jatkoslinjojen suuren määrän selittää tuotettu 

levykoko, jonka johdosta suurin osa viiluista joudutaan jatkamaan. Tämän jälkeen viilut 

johdetaan liimaukseen ja ladontaan. Ladonta tapahtuu manuaalisesti niin että, 

molemmin puolin liimatut pitkittäiset viilut ladotaan kuivien poikittaisviilujen kanssa 

ristiin. Liimaus ja ladonta tapahtuvat kahdeksassa erillisessä yksikössä. Ladonnasta 

viiluladelmat siirretään kolmeen puristinlinjaan. Puristinlinjan muodostaa yksivälinen 

esipuristin ja varsinainen kuumapuristin, joka on monivälinen. Puristuksesta 

vaneriaihiot jatkavat särmäsahaukseen, jossa levyaihioiden reunat sahataan suoriksi. 

Tämän jälkeen levyt hiotaan pinnoiltaan sileiksi ja paksuudeltaan toleranssit täyttäviksi. 

Mitallistamisen jälkeen levyt johdetaan moniväliseen pinnoituspuristimeen, jossa levyt 

pinnoitetaan fenolihartsilla kyllästetyllä pinnoitepaperilla. Pinnoituspuristimia on 

tehtaassa vain kaksi, sillä kaikki tuotteet eivät saa pinnoituskäsittelyä. Tämän jälkeen 

levyjen reunat maalataan ja valmiit tuotteet paketoidaan.        
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2.1.1 Sivutuotevirrat 

Tehdas käyttää raaka-aineenaan koivutukkia, jonka halkaisija voi vaihdella välillä 160-

600mm:n välillä. Keskimääräinen tukkien järeys on 220mm, minkä perusteella 

valmistuksen sivutuotevirrat on laskettu. Tehtaan vuotuinen raaka-aineen käyttö on 

285000m
3
 ja puun käyttöaste noin 3. Seuraavassa on esitetty sivutuotteiden volyymi 

prosessikohtaisesti. 

 

Kuorinnassa syntyvä sivutuote on merkittävä osa sivutuotevirtaa, sillä kuoren osuus 

raaka-aineesta on 12,5%. Valmistusprosessin aikana syntyy kuorta 4,6m
3
/h, joka on 

noin viidennes koko sivutuotevirrasta. Koivun kuorella on hyvä lämpöarvo, mutta 

kuoren tehollista lämpöarvoa laskee tuoreen kuoren vesipitoisuus. 

Valmistusprosessisissa syntyvän kuoren vesipitoisuus on 60%-w, minkä johdosta 

kuoren tehollinen lämpöarvo on noin 8,8MJ/kg. Taulukossa 4. on esitetty tuotannossa 

syntyvän kuoren ominaisuuksia ja volyymi. Polttoainetehoa määritettäessä kuoren 

sisältämä energia on suhteutettu tehtaan ja sen voimalaitoksen vuotuiseen käyntiaikaan. 

 

Taulukko 4. Kuoren ominaisuudet ja volyymi tuotannossa. 

 

Volyymi 4,6 m
3
/h 

 35200 m
3
/a 

Tiheys (0%-w) 550 kg/m
3
 

Kosteus  60 %-w 

Lämpöarvo (0%-w) 22 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo 8,8 MJ/kg 

Energia 70500 MWh/a 

Polttoaineteho 9,27 MW 

   

Katkaisussa tukki sahataan sorvaukseen soveltuviksi pölleiksi ja syntyvä sivutuote on 

hienojakoista kostaa purua ja tukin pätkiä. Purun osuus sivutuotevirrasta on todella 

pieni, ja purua syntyy vain 0,3m
3
/h. Määrä on vain noin 1,5% koko sivutuotevirrasta, eli 

polttoainepotentiaali kyseisellä sivutuotteella on lähes merkityksetön. Sivutuote on 

kuitenkin ainutlaatuinen palakokonsa ja kosteutensa suhteen, sillä 

vanerinvalmistusprosessissa ainoastaan sahauksessa syntyy kosteaa palakooltaan pientä 
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purua. Palakokonsa ansiosta puru soveltuu poltettavaksi esimerkiksi kiinteän 

polttoaineen polttimissa. Muita katkaisussa syntyviä sivutuotteita ovat pöllinpäät ja 

mahdolliset vialliset sorvaukseen kelpaamattomat tukinpätkät. Nämä muodostavat 

sivutuotevirrasta hieman yli 4%:n tuotevirran. Sivutuote on puhdasta, tuoretta ja 

kuoretonta puuta, joka johdetaan haketukseen. Puru ja tukinpätkät ovat 

ominaisuuksiltaan pitkälti samantapaista sivutuotetta, mutta eroavat toisistaan määrän ja 

palakokonsa suhteen. Taulukossa 5. on esitetty katkaisussa syntyvien sivutuotteiden 

ominaisuuksia. 

 

Taulukko 5. Katkaisussa syntyvien sivutuotteiden ominaisuudet. 

 

 Puru Puutähde  

Volyymi 0,3 0,9 m3/h 

 2100 6600 m3/a 

Tiheys (0%-w)             550 kg/m3 

Kosteus               50 %-w 

Lämpöarvo (0%-w)           19,25 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo             9,6 MJ/kg 

Energia 4300 13800 MWh/a 

Polttoaineteho 0,57 1,81 MW 

 

Sorvaus on osaprosessi, jossa sivutuotteita syntyy eniten. Sorvauksen sivutuotteita ovat 

pyöristyksessä syntyvä puutähde, sorvauksen lopuksi jäljelle jäävät purilaat, sekä märän 

viilun leikkauksessa syntyvä hukka. Näiden sivutuotteiden yhteenlaskettu osuus on noin 

50% koko sivutuotevirrasta ja lähes 30% käytetystä raaka-aineesta. Sivutuotteet ovat 

ominaisuuksiltaan lähes samanlaisia, sillä purilaat, pyöristysjäte ja leikkausjäte ovat 

puhdasta puuainesta ja ne ohjataan prosessista erilliseen haketukseen. Eron 

sivutuotteiden välille tekee kosteus. Pyöristystähde on kosteaa pintapuuta, kun purilas 

puolestaan on hieman kuivempaa sydänpuuta. Tämän johdosta purilailla on hieman 

parempi tehollinen lämpöarvo, kuin leikkaushukalla ja pyöristystähteellä. Tarkempia 

tietoja sorvauksessa syntyvistä sivutuotteista on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Sorvauksessa syntyvien sivutuotteiden ominaisuuksia. 

 

 Pyöristys Purilas Leikkaus  

Volyymi 7,3 2,3 1,3 m3/h 

 55200 17200 9600 m3/a 

Tiheys (0%-w) 550 kg/ m3 

Kosteus  60 45 50 %-w 

Lämpöarvo (0%-w) 19,25 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo 7,7 10,6 9,6 MJ/kg 

Energia 96600 38000 19900 MWh/a 

Polttoaineteho 12,72 5,01 2,61 MW 

     

Kuivauksen jälkeen viilut lajitellaan ja niistä erotellaan jatkojalostukseen menevät 

viilut. Lajittelussa ja jatkojalostuksessa syntyvää viiluhukkaa kutsutaan viilun 

käsittelyhukaksi, ja sitä pidetään tässä yhtenä kokonaisuutena, sillä sivutuote on hyvin 

samankaltaista. Erona eri jatkojalostusprosesseista tulevalla hukalla on palakoko, mutta 

se on merkityksetöntä, sillä hukka haketetaan keskitetysti yhdessä haketuslinjassa. 

Viilun käsittelyhukka muodostaa sivutuotevirrasta noin kymmenyksen ja koko raaka-

aineen kulutuksesta viilunkäsittelyhukkaa on noin 5,5%. Sivutuotteena saatava 

viilumurske on kuivaa puhdasta puuta, joka omaa edeltäviä sivutuotteita huomattavasti 

paremman lämpöarvon. Taulukossa 7. on esitetty viilunkäsittelyssä syntyvän tähteen 

ominaisuuksia. 

 

Taulukko 7. Viilun käsittelyssä syntyvän sivutuotteen ominaisuuksia. 

 

Volyymi 2,0 m
3
/h 

 15000 m
3
/a 

Tiheys (0%-w) 550 kg/m
3
 

Kosteus  5 %-w 

Lämpöarvo (0%-w) 19,25 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo 18,3 MJ/kg 

Energia 32300 MWh/a 

Polttoaineteho 5,75 MW 
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Jatkojalostuksesta viilut ohjataan liimauksen ja ladonnan kautta puristukseen, joissa 

sivutuotetta ei synny. Kuumapuristuksen jälkeisessä sahauksessa levyaihiot sahataan 

määrämittaan, jolloin aihion reunoista poistuu ns. työvara, joka tavallisesti on 30-

50mm. Reunat haketetaan ja sivutuotteena saadaan kuivaa vanerimursketta, joka omaa 

hyvän lämpöarvon. Vanerimurskeen osuus sivutuotevirrasta on noin 8,5%. Sivutuote 

sisältää myös fenolihartsiliimaa, jonka pitoisuus on 5-10% sivutuotteesta. Liimaa ei ole 

huomioitu sivutuotteen energiasisällössä, mutta jakeen liimasisältö tulee huomioida, 

mikäli sivutuote poltetaan. Sivutuotteen sekaan ohjautuu myös sahauksessa syntyvää 

sahanpurua. Purun määrä sivutuotteessa ei ole merkittävä, joten sitä ei ole huomioitu 

erikseen. Taulukossa 8. on esitetty sahauksessa syntyvän sivutuotteen ominaisuudet. 

 

Taulukko 8. Sahauksessa syntyvän sivutuotteen ominaisuuksia.  

 

Volyymi 1,5 m
3
/h 

 11100 m
3
/a 

Tiheys (0%-w) 550 kg/ m
3
 

Kosteus  5 %-w 

Lämpöarvo (0%-w) 19,25 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo 18,3 MJ/kg 

Energia 43700 MWh/a 

Polttoaineteho 4,25 MW 

 

Sahauksen jälkeen levyaihiot ohjataan hiontaan. Hionnassa levyt saatetaan 

paksuustoleranssit täyttäviksi ja samalla levyjen pinnankarheus saatetaan halutulle 

tasolle. Hionnassa syntyvä hukka on kuivaa hienojakoista hiomapölyä, jota poistuu noin 

5% levyaihion tilavuudesta. Taulukossa 9. on esitetty hiomapölyn ominaisuuksia ja 

määriä tarkemmin. Hionnan jälkeen vanerilevy on valmis tuote, joten osa tuotteesta 

ohjataan paketointiin hionnan jälkeen. Suurin osa levyistä kuitenkin ohjataan vielä 

jatkojalostukseen. Jatkojalostustoimenpiteitä ovat reunamaalaus ja pinnoitus, joista ei 

synny sivutuotetta.  
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Taulukko 9. Hionnan sivutuotteen ominaisuuksia. 

 

Volyymi 0,4 m
3
/h 

 3300 m
3
/a 

Tiheys (0%-w) 550 kg/ m
3
 

Kosteus  5 %-w 

Lämpöarvo (0%-w) 19,25 MJ/kg 

Tehollinen lämpöarvo 18,3 MJ/kg 

Energia 9700 MWh 

Polttoaineteho 1,28 MW 

 

Kun edellä esitetyistä osaprosesseista muodostuville sivutuotteille lasketaan 

tilavuusvirta, saadaan sivutuotevirraksi noin 21 m
3
/h. Todellisuudessa tilavuus on 

kertaluokkaa suurempi, sillä tuotevirran irtotilavuuden suhde kiintotilavuuteen on 2,5. 

Kuvassa 25. on esitetty eri sivutuotejakeiden tilavuusvirrat ja niiden osuus koko 

sivutuotevirrasta. 

 

 

Kuva 25. Eri jakeiden tilavuusvirrat prosessin sivutuotevirrasta.  
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2.1.2 Sivutuotteiden polttoainepotentiaali 

Kappaleessa 2.1.1 esitetyn perusteella voidaan todeta, että prosessin sivutuotetta 

muodostuu todella merkittävä määrä. Jos tehtaan kaikki sivutuotteet käytetään 

polttoaineena, muodostaa vuotuinen sivutuotevirta noin 345GWh:n energian. Kun tämä 

energiapotentiaali suhteutetaan voimalaitoksen käyntiaikaan, joka on 7600h/a, saadaan 

polttoainetehoksi noin 45MW. Eri jakeiden osuus yhteen lasketusta energiasta on 

esitetty kuvassa 26. Kun kuvaa vertaa edellisessä kappaleessa esitettyyn kuvaan 25, 

huomataan kuivattujen sivutuotteiden paremman lämpöarvon vaikutuksen sivutuotteista 

syntyvään energiapotentiaaliin.  

 

 

Kuva 26. Sivutuotteiden osuudet yhteenlasketusta energiapotentiaalista. 
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2.2 Energian kulutus 

Vanerin valmistus on hyvin lämpöintensiivistä. Tehtaan vuotuinen 

lämpöenergiankulutus on noin 106GWh ja vastaavasti sähköä kuluu noin 30,5GWh 

vuodessa. Kun esimerkkitehtaan vuotuinen energiankulutus kohdistetaan tuotteelle, 

saadaan lämpöenergiankulutukseksi noin 4,25GJ/m
3
 ja vastaavasti 

sähköenergiankulutukseksi noin 335kWh/m
3
. Seuraavissa kappaleissa perehdytään 

yksityiskohtaisemmin tehtaan eri osaprosessien energiankulutukseen.  

 

2.2.1 Lämpöenergian kulutus  

Tehtaan eri prosesseissa lämmönkulutuksen karakteristiikka on hyvin erilainen, joka on 

huomioitava voimalaitoksen suunnittelussa. Kuivaajat ovat vanerinvalmistuksen 

merkittävimpiä lämmönkuluttajia ja vaativat korkean prosessilämpötilan. Yleensä 

kuivauslämpötilat vaihtelevat 160C:n ja 200C:n välillä. Seuraavaksi korkein 

prosessilämpötila on puristuksessa, jossa levyaihiot puristetaan noin 130C:n 

lämpötilassa. Kuivauksen ja puristuksen lisäksi lämpöenergiaa kuluu tukkien 

haudonnassa ja tehdasrakennuksen lämmittämisessä. Näissä prosesseissa lämpötilat 

ovat suhteellisen alhaisia verrattuna valmistusprosessiin, joten lämmönlähteeksi kelpaa 

yleensä lauhdelämpö tai prosessin sekundäärienergia. Lisäksi haudonnan ja 

tehdasrakennuksen lämmönkulutus on hyvin vaihtelevaa eri vuodenaikoina.  

 

Prosessikohtaisen lämmönkulutuksen laskennassa on pyritty huomioimaan 

vuodenaikakohtaiset vaihtelut tekemällä ero talvi- ja kesäkaudelle haudonnan ja 

rakennuksen lämmönkulutuksen osalta. Lisäksi valmistusprosessin lämmönkulutuksen 

laskennassa on pyritty huomioimaan tehtaan käyttöaste (0,85) kuivauksen 

lämmönkulutuksen osalta.     
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Haudonnan energiankulutus 

 
Ennen sorvausta tukit haudotaan 40C:n lämpötilaan avoimissa haudonta-altaissa, jossa 

lämpö siirtyy tukkeihin veden välityksellä. Koska altaat ovat avoimia johtuu lämpöä 

paljon ympäröivään ilmaan ja haudonta-altaan rakenteiden kautta maaperään, minkä 

johdosta lämmityksen hyötysuhde on suhteellisen huono, ja kulutetusta energiasta 

puuhun siirtyy vain 50%. Koska lämmönkulutus on riippuvainen ulkoilman lämpötilasta 

on haudonnan energiankulutukselle laskettu arvot erikseen kesä- ja talvikausina. 

Kesäkautena tuotujen tukkien keskimääräiseksi lämpötilaksi on asetettu 15C, kun 

vastaavasti talvella tukit tuodaan haudonta-altaisiin jäätyneinä -5 C:n lämpötilassa. 

Lämpötilaeron johdosta lämmitykseen kuluva teho on talvikautena moninkertainen 

verrattuna kesään. Lämmönkulutuksen laskennassa kesäkauden pituus on 220 

vuorokautta ja talvikauden 120 vuorokautta. Samassa suhteessa tuotannon vuotuinen 

raaka-ainevirta on jaettu kesä ja talvikaudelle. Raaka-aineen vesipitoisuudeksi on 

määritelty 50%-w. Taulukossa 10. on esitetty haudonnan lämmönkulutus talvi- ja 

kesäkautena. 

 

Taulukko 10. Haudonnan lämpöenergiankulutus.  

 

 Talvi Kesä  

Saapumis lämpötila -5 15 °C 

Haudontalämpötila 40 40 °C 

Raaka-aine virta 25 25 m3/h 

Lämmön kulutus 0,54 0,12 GJ/m3 

 

Teho 

13,33 2,99 GJ/h 

3,7 0,9 MW 

 

Taulukosta voi huomata että lämmönkulutuskulutus talvella on yli nelinkertainen 

kesään verrattuna, joten lämmönsaannin turvaaminen on huomioitava 

kattilamitoituksessa tai erillisellä varavoimatuotannolla. Kun haudonnan tehontarve 

suhteutetaan tehtaan vuotuiseen käyntiaikaan, saadaan haudonnan vuotuiseksi 

energiankulutukseksi noin 15 GWh. 
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Kuivauksen energiankulutus 

 
Kuivaus on vanerin valmistuksessa suurin lämpöenergiaa kuluttava prosessi. 

Kuivauskoneiden energian kulutus on laskettu laitevalmistajan kuivaaja simulaattorin 

avulla, joka laskee kuivaajan tehontarpeen annettujen kuivaus- ja 

kapasiteettiparametrien perusteella. Tärkeimpiä parametreja energiankulutuksen 

kannalta ovat viilun alku- ja loppukosteus, viilun paksuus, märän viilun lämpötila, 

kuivauskapasiteetti ja kuivauslämpötila. Esimerkkitehtaan kuivauslämpötila on 180C 

ja kuivattavan 1,5mm:n viilun lähtökosteus on keskimäärin 100%. Kuivauksessa viilut 

kuivataan 5%:n tavoitekosteuteen ja sorvilta tuleva viiluvirta on 21m
3
/h. 

Esimerkkitehtaassa viilut kuivataan kolmella keskenään identtisellä 

telakuivauskoneella, jolloin jokainen kuivain käyttää yhtä paljon energiaa.  Taulukossa 

11. on esitetty simulaattorin laskemia kuivaajan tuotetietoja. 

 

Taulukko 11. Esimerkkitehtaan telakuivaajan tuotetiedot. 

 

Kuivauskapasiteetti 7 m
3
/h 

Haihdutuskapasiteetti 3,8 ton/h 

Lämmönkulutus 12,3 GJ/h 

Teho 3,5 MW 

Kuivausaika 3,8 min 

 

 

Taulukon 11. mukaan kolmen kuivaajan yhteenlaskettu teho on siis 10,5MW. Kun 

kulutusteho suhteutetaan tehtaan vuotuisiin käyttötunteihin ja huomioidaan tuotannon 

käyttöaste, saadaan kuivauksen vuotuiseksi energiankulutukseksi noin 68GWh. 

Kuivaajien lämmönkulutus voidaan katsoa tasaiseksi, mikäli viiluvirta kuivauskoneisiin 

pidetään jatkuvana ja tasaisena. Häiriötä lämmöntuotantoon saattaa kuitenkin aiheutua, 

jos kuivausprosessi häiriintyy ja jokin kuivaajista ei kykene kuivaamaan. Tällainen 

äkillinen lämmöntarpeen väheneminen aiheuttaa usein lämpöhukkaa, sillä 

voimalaitokselta tulevaa lämpötehoa ei kyetä säätämään kovinkaan nopeasti.  
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Puristuksen lämmönkulutus 

 
Esimerkkitehtaassa lämpöenergiaa kuluu tehtaan kolmessa kuumapuristimessa ja 

kahdessa pinnoituspuristimessa. Puristuslämpötila levyillä on 130C, ja levyn 

puristusaika riippuu valmistettavasta levynpaksuudesta. Kuumapuristimia on kahta eri 

kokoa, joista kaksi on suunniteltu levykoolle 1200 x 2400 mm ja yksi isommalle 

levykoolle 1500 x 3000mm. Laitevalmistajan tietojen mukaan 1200 x 2400 mm:n 

kuumapuristimien maksimiteho on 470kW ja suuremman 1500 x 3000mm:n 

kuumapuristimen 735kW. Laitevalmistajan tietoja käytetään perustana 

voimalaitosmitoituksessa, mutta lämmönkulutuksen arvioinnissa kulutustehon katsotaan 

olevan 60% ilmoitetusta maksimista. Kun kulutus suhteutetaan tehtaan vuotuisiin 

käyttötunteihin, saadaan puristuksen vuotuiseksi lämmönkulutukseksi noin 7,6GWh. 

Koska kuumapuristus tapahtuu panostyyppisesti erissä, on puristuksen lämmönkulutus 

epätasaista.  

 

Pinnoituksessa käytettävät puristimet on mitoiltaan 3300 x 1800 mm ja 2700 x 1450 

mm, jotka niin ikään ovat suunniteltu kahdelle eri tuotekoolle. Pinnoituspuristimien 

maksimitehot ovat 460kW ja 320kW, jotka toimivat perustana lämmöntuotannon 

mitoitukselle. Todellinen kulutus arvioidaan kuitenkin kuumapuristimien tapaan ja 

pinnoituksen vuotuiseksi lämmönkulutukseksi saadaan 3,5GWh. Näin ollen puristimien 

yhteenlaskettu lämmönkulutus on noin 11GWh.   

  

Muu lämmönkulutus  

 
Muita lämpöä kuluttavia kohteita prosessissa ovat tehdasalueen rakennusten ja 

käyttöveden lämmittäminen. Prosessi kuluttaa lämmintä käyttövettä noin 10 m
3
/vuoro, 

minkä lisäksi muun kulutuksen arvioidaan olevan 2 m
3
/vuoro. Kun käyttöveden 

lämmittämiseen kuluu energiaa 58 kWh/m
3
, kuluu vuotuisen käyttöveden lämmitykseen 

noin 650MWh lämpöenergiaa. Käyttöveden lämmityksessä ei huomioida 

vuodenaikakohtaisia eroja ja kulutuksen oletetaan olevan suhteellisen tasaista. Näin 

ollen veden lämmitykseen kuluvaksi tehoksi saadaan noin 90 kW.  
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Rakennuksen lämmittäminen on jaettu haudonnan tapaan talvi- ja kesäkauteen, siten 

että talvikausi on 120 vuorokautta ja kesäkausi 220 vuorokautta. Kun tehdas 

rakennuksen normeeratuksi lämmönkulutukseksi oletetaan 40kWh/m
3
, saadaan 

tehdasrakennuksen vuotuiseksi lämmönkulutukseksi noin 13GWh. Lämmönkulutus 

jakautuu niin, että kesäkaudella lämpöä kuluu noin 6GWh ja talvella 7GWh. Tämän 

perusteella kesäkaudella lämpöä kuluu keskimäärin 1MW:n teholla ja talvella 

vastaavasti 2,3MW:n teholla. Kuvassa 27. on esitetty vaneritehtaan 

lämpöenergiankulutus eri osaprosesseissa. 

 

 

Kuva 27. Vaneritehtaan energiankulutus eri osaprosesseissa.  
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2.2.2 Sähköenergian kulutus 

Prosessin sähköenergian kulutus on arvioitu tehtaan sähköä kuluttavien laitteiden 

kytketyn tehon perusteella. Kytkettyä tehoa on suhteutettu osaprosessin 

kuormitusasteeseen ja tämän perusteella on saatu todellinen kulutusteho. Kun todellinen 

teho suhteutetaan tehtaan käyntiin ja kapasiteettiin saadaan laitteiden vuotuinen 

sähkönkulutus selvitettyä. Taulukossa 12. on esitetty tehtaan laitteiden kytketty 

sähköteho prosessikohtaisesti.  

 

Taulukko 12. Sähköä kuluttavien laitteiden kulutusteho tehtaan eri prosesseissa. 

 Kytketty teho 

kW 

Kuormitus 

% 

Käyttöteho 

kW 

Tukkien käsittely 372 50 186 

Sorvaus 1120 45 504 

Kuivaus 1670 80 1336 

Viilun jalostus 460 50 230 

Vanerin valmistus 970 50 485 

Viimeistely ja pakkaus 930 50 465 

Sivutuotteen käsittely 550 80 440 

Muut 200 60 120 

Yht.   3766 

 

 

Sähkön kulutukseen huomioidaan myös sähköenergia, joka kuluu prosessin tarvitseman 

paineilman tuottamiseen. Tuotetun paineilman sähkönkulutuksen on arvioitu olevan 

0,1kWh/Nm
3
, minkä perusteella paineilmasta aiheutuva sähkönkulutus on laskettu. 

Prosessin kaikki paineilmaa kuluttavat laitteet ottavat paineilman tehtaan sisäisestä 

6bar:n paineilmaverkosta, johon paineilma tuotetaan keskitetysti tehtaan 

kompressoreissa. Taulukossa 13. on esitettynä tehtaan paineilman kulutus ja sitä 

seuraava sähkönkulutus.    
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Taulukko 13. Prosessin paineilmankulutus ja paineilman tarvitsema sähköteho tehtaan 

eri prosesseissa. 

 

 Kulutus  
Nm3/h 

Tarvittava sähköteho 
kW 

Sorvaus 300 30 

Kuivaus 750 75 

Viilun jalostus 450 45 

Vanerin valmistus 175 17,5 

Viimeistely ja pakkaus 90 9 

Muut 40 4 

Yht.  180,5  

 

 

Edellä laskettujen tehojen perusteella tehdas kuluttaa sähköä keskimäärin 4MW:n 

teholla, joten tehtaan käyttötunnit (7600h) huomioiden vuotuiseksi sähkönkulutukseksi 

saadaan noin 30,5 GWh. Kun sähkönkulutus kohdistetaan tuotetulle vanerikuutiolle, 

saadaan kuutiokohtaiseksi kulutukseksi noin 335kWh/m
3
.          

 

2.3 Voimalaitosehdotukset 

Tässä kappaleessa mitoitetaan esimerkkitehtaaseen soveltuva lämpöä ja sähköä tuottava 

CHP -voimalaitos. Laitosmitoituksen lähtökohtana on vanerin valmistusprosessin 

lämmöntarpeen turvaaminen, joten laitos mitoitetaan ainoastaan tehtaan lämmöntarpeen 

mukaisesti. Tämän johdosta sähköntuotanto on toissijaista ja sitä syntyy ikään kuin 

sivutuotteena vaneritehtaan lämpökuormasta riippuen. Menetelmiksi 

voimalaitosehdotuksille on valittu höyrykattilapuolelta vastapainevoimalaitos, sekä 

termoöljykattilaan sijoitettu sähköä tuottava ORC -moduuli. Kiinteän puun 

kaasutukseen perustuva CHP -laitos jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

kaupallistettua vanerin valmistusprosessiin soveltuvaa teknologiaa ei löytynyt.  
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2.3.1 Vastapainevoimalaitos 

Vastapainevoimalaitos ratkaisussa vaneritehtaan lämpöenergia tuotetaan turbiinilla 

varustetussa höyryvoimalaitoksessa, jonka toimintaperiaate on esitetty kuvassa 28. 

Kattilana voimalaitosratkaisussa on 25MW:n kahdella tulistimella varustettu 

leijukerroskattila, joka tuottaa 450 asteista 50 bar korkapainehöyryä. Tulistimista höyry 

johdetaan yhdellä väliotolla varustettuun vastapaineturbiiniin, jossa osa höyryn 

lämpöenergiasta muutetaan liike-energiaksi ja edelleen sähköksi generaattorissa. 

Lämpöenergia vanerin valmistusprosessiin otetaan puolestaan turbiinin väliotosta ja 

vastapaineesta. Väliotosta saadaan höyryä 14 baarin paineessa, jolla kyetään tuottamaan 

kuivaajan ja puristimien lämmöntarve tarvittavassa prosessilämpötilassa. Haudonnan, 

tehdasrakennuksen ja käyttöveden lämpöenergia puolestaan saadaan turbiinin 

vastapainepuolelta. Tässä tapauksessa vastapaineeksi on määritelty 1 bar kylläinen 

höyry, mutta käytännössä vastapaineen suuruus vaihtelee tarvittavan lauhdelämpötilan 

mukaan. Esimerkiksi talvikausina lauhteen lämpötilaa voidaan joutua nostamaan, joka 

tehdään tyypillisesti vastapainetta nostamalla. Sekä vastapaineen, että väliottopaineen 

nosto vaikuttavat sähköntuotantoon alentavasti, joten sähköntuotannon kannalta höyry 

kannattaa paisuttaa turbiinissa niin pitkälle kuin prosessin lämmöntarve sallii.  

 

 

Kuva 28. Vastapainevoimalaitos vaneritehtaan yhteydessä.       
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Kappaleessa 12.1 esitettyjen kulutustietojen mukaisesti lämmönkulutuksen katsotaan 

olevat tasaista ja muuttumatonta kuivauksessa, puristuksessa ja pinnoituksessa. Tämän 

johdosta turbiinin väliotosta otettavan höyryn kulutus on tasaista läpi vuoden, minkä 

johdosta kattilaa ajetaan väliottokuorman mukaisesti tasaisella 23MW:n teholla. Sen 

sijaan haudonnan ja rakennuksien lämmittämisen käytettävän turbiinin 

vastapainehöyrynkulutus vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Kappaleen 2.2.1 

kulutustietojen perusteella vastapaineesta saatavan lämpöenergian kulutus on 

talvikaudella 6MW ja kesäkaudella 1,9MW. Kun kulutukseen lisätään lämmönsiirrosta 

aiheutuvat häviöt, oletetaan vastapainelämmönkulutuksen olevan talvella noin 6,5MW 

ja kesällä noin 2MW. Tämän johdosta vain talvikautena syntyvä vastapainelämpö 

kyetään hyödyntämään täysin ja kesäkaudella ylijäävän vastapainelämmönlämmön 

katsotaan olevan hyödyntämätöntä. Voimalaitosta ajetaan ympäri vuoden 23MW:n 

teholla, joten voidaan olettaa että sähköä tuotetaan noin 3MW:n nettoteholla. Tämän 

perusteella vuotuinen sähköntuotanto olisi noin 22,8GWh, joten noin 75% kulutetusta 

sähköstä kyettäisiin tuottamaan omassa voimalaitoksessa.  

 

Voimalaitoksen polttoaineenkulutusta voidaan arvioida edellä esitettyjen kulutustehojen 

perusteella. Kun 23MW:n kattilateho suhteutetaan käytettävään hyötysuhteeseen (0.85), 

saadaan voimalaitoksen polttoainetehoksi noin 27MW. Jos lukua verrataan kappaleen 

11.2 sivutuotteiden polttoainepotentiaaliin huomataan, että kyseinen voimalaitos 

kuluttaa noin 60% valmistusprosessin sivutuotteista polttoaineenaan. Kuvassa 29. on 

esitetty eri sivutuotejakeet ja niiden osuudet käytettävässä voimalaitospolttoaineessa. 
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Kuva 29. Sivutuotejakeiden osuudet vastapainevoimalaitoksessa käytettävässä 

polttoaineessa. 

  

2.3.2 ORC -voimalaitos 

ORC -voimalaitosratkaisussa tehtaan tarvitsema lämpö tuotetaan kahdessa mekaanisella 

viistoarinalla varustetussa kuumaöljykattilassa. Kattiloista toinen on tuottaa 

lämpöenergian vaneritehtaan kuivaukseen, puristukseen ja pinnoitukseen. Tämä kattila 

on mitoitettu 250C:n mineraalipohjaiselle termoöljylle, ja on teholtaan 14MW, eli 

hieman yli prosessin maksimaalisen lämmöntarpeen. Kattilan tehoa voidaan kuitenkin 

hyvin säätää lämpökuorman mukaan, koska mekaanisella viistoarinalla on hyvä 

palamistehon säädettävyys. Kattilaa voidaan ajaa luotettavasti jopa 30%:n teholla ja sitä 

voidaan ajaa lyhytaikaisesti yliteholla, toisen kattilan ollessa pois käytöstä. Kuvassa 30. 

on esitetty kuivaukseen, puristukseen ja pinnoitukseen lämpöenergiaa tuottavan 

kuumaöljykattilan periaatekuva. 
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Kuva 30. Kuumaöljykattila vaneritehtaan lämmöntuotannossa. 

 

Toisessa prosessin yhteyteen sijoitetussa kuumaöljykattilassa tuotetaan sähköä kattilaan 

liitetyssä ORC -moduulissa. Kattila on mitoitettu ORC -moduulin vaatimuksien 

mukaisesti 310C:n synteettiselle silikoniöljylle ja on teholtaan 8,5MW. Kattilaan 

kytketty sähköä tuottava ORC -moduuli on nettosähköteholtaan 1,8MWe. Sähkön 

tuotannon ohella saadaan 90/60 °C lauhdelämpöä teholla 7,8MWth. 

Lauhdelämpöteholla kyetään tuottamaan tukkien haudonnan, tehdasrakennusten- ja 

käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia, periaatteella joka on esitetty Kuvassa 

31. Lauhdelämpöä kuluttavien kohteiden lämmönkulutus vaihtelee huomattavasti 

vuodenajasta riippuen, joten tällä on huomattava vaikutus myös sähkön tuotantoon. 

Mitä vähemmän lauhdelämpöä kulutetaan, sen vähemmän sähköä kyetään tuottamaan.  
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Kuva 31. ORC –voimalaitos vanerin valmistusprosessiin liitettynä. 

 

Koska kuvassa 31. esitettyjen prosessien lämmönkulutus on vaihtelevaa vuodenajasta 

riippuen, joudutaan kattilan tehoja säätämään prosessin lämmöntarpeen mukaan. 

Kappaleen 2.2.1 mukaisesti puristuksen, pinnoituksen ja kuivauksen lämmönkulutus on 

tasaista ja vuodeajasta riippumatonta. Näin ollen näihin osaprosesseihin lämpöä 

tuottavaa kattilaan ajetaan tasaisella 13MW:n teholla ympäri vuoden vaneritehtaan 

käyttötuntien mukaisesti. Kun kyseisen kattilan hyötysuhde on 0,85, voidaan laskea 

kattilan polttoaineteho, joka tässä tapauksessa on 15,5MW. Kun tehoa suhteutetaan 

voimalaitoksen vuotuiseen käyntiaikaan (7600h) on vuotuinen polttoaineenkulutus noin 

118GWh. 

 

Kun vastaavanlainen polttoaineen kulutustarkastelu tehdään tehtaan toiselle sähköä 

tuottavalle voimalaitokselle, joudutaan polttoaineen kulutus jakamaan talvi- ja 

kesäkauteen kappaleessa 2.2.1 esitetyn kulutusjaon mukaisesti. Haudontaa, 

rakennuksien- ja käyttöveden lämmitystä palvelevan sähköä tuottavan ORC -

voimalaitoksen kesäkauden kulutusta vastaavaksi lauhdelämpötehoksi saadaan 2MW. 

Tällä lauhteen kulutuksella kyetään sähköä tuottamaan vain noin 0,5MW:n teholla. 

Kesäkautena kattilaa ajetaan siis alle 30%:n kuormalla, jolloin kattilateho jää noin 

2,7MW:iin. Tätä vastaava polttoaineteho on edellisen kappaleen hyötysuhteen 

mukaisesti noin 3,2MW. Kun polttoaineteho suhteutetaan kesäkauden pituuteen, 
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polttoaineen kulutus ORC -voimalaitoksessa on kesäkautena noin 17GWh. Sähköä 

puolestaan kyetään tuottamaan kesäkautena noin 2600MWh.  Talvikautena 

lauhteenkulutus on huomattavasti kesäkautta suurempi. Kappaleen 2.2.1 mukaisesti 

ORC -voimalaitoksen lauhdelämpöä kuluttavien prosessien lämmönkulutusteho on noin 

6MW. Kun kulutukseen lisätään lämmön siirrosta johtuvat häviöt, oletetaan 

lauhdelämpöä kuluvan talvikaudella 6,5MW:n teholla. Tällöin kattilaa ajetaan noin 

8,5MW:n teholla, ja koko ORC –moduulin tuottama lauhdelämpöpotentiaali kyetään 

hyödyntämään. Tällöin sähköä kyetään tuottamaan voimalaitoksessa 1,6MWe:n teholla 

ja sähkön tuotanto talvikauden pituuteen suhteutettuna on noin 4600MWh. 

Talvikaudella voimalaitoksen polttoaineteho on 0,85 hyötysuhteen mukaisesti 10MW, 

joten polttoaineenkulutus talvikautena on noin 29GWh.      

 

Voimalaitoksien vuotuinen polttoaineenkulutus voidaan laskea edellä esitettyjen 

kulutustietojen perusteella ja yhteenlaskettu polttoaineentarve on 165GWh. Kun 

polttoaineenkulutusta suhteutetaan edelleen vuotuiseen sivutuotepotentiaaliin 

(345GWh), voidaan todeta voimalaitoksien kuluttavan noin puolet vanerin 

valmistusprosessin sivutuotteista polttoaineenaan. Kun poltettavaksi kelpaavat kaikki 

vanerin valmistuksessa syntyvät sivutuotteet, voimalaitoksen polttoaine muodostuu 

kuvassa 32. esitetyistä jakeista. Kuvassa on esitetty eri jakeiden osuus polttoaineesta 

tilavuuden suhteen. 

 

 

Kuva 32. Sivutuotejakeiden osuudet ORC –voimalaitoksen ja kuumaöljykattilan 

polttoaineessa.  
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 3. Tulokset 

Tässä kappaleessa tarkastellaan edellä esitettyjen menetelmien kannattavuutta 

vaneritehtaan yhteydessä. Menetelmien kannattavuutta tarkastellaan takaisinmaksuajan 

valossa, määriteltyjen lähtötietojen perusteella. Laitteistojen osalta lähtöarvot perustuvat 

laitevalmistajien asiantuntija-arvioihin. Muut laskelmissa käytetyt lähtöarvot ovat 

sovellettuja perustuen kirjallisuuteen ja asiantuntija-arvioihin.        

 

3.1 Vastapainevoimalaitoksen kannattavuuden arviointi 

Voimalaitoksen kannattavuustarkastelussa on lähtökohdaksi otettu uusi tehdas, jossa 

vastapainevoimalaitoksen kannattavuutta on verrattu normaaliin vain lämpöä tuottavaan 

höyryvoimalaitokseen. Koska energian tuotannosta aiheutuva kustannus on 

vanerinvalmistuksessa välttämätön, on tässä kannattavuustarkastelussa pyritty 

selvittämään onko taloudellisempaa investoida sähköä ja lämpöä tuottavaan 

vastapainevoimalaitokseen ja tuottaa osa kulutetusta sähköstä itse, vai kannattaako 

investoida vain prosessin kannalta välttämättömään lämpölaitokseen ja ostaa kaikki 

sähkö ulkopuoliselta toimijalta.  

 

3.1.1 Energiatuotannon kustannukset   

Energian tuotantokustannuksessa on huomioitu polttoaineesta, voimalaitoksen käytöstä 

ja investoinnista aiheutuvat kustannukset. Polttoainekustannus on määritelty siten, että 

poltettaville sivutuotejakeille on määritelty kiinteä kuutiohinta, joka on tässä 

tapauksessa 20€. Tämän perusteella sivutuotejakeiden osuudet ja teholliset lämpöarvot 

huomioiden on sivutuotteista muodostuvalle voimalaitospolttoaineelle määritelty 

kustannus, joka on 7,9€/MWh. Kustannustarkastelu tehdään lämpölaitoksen ja 

vastapainevoimalaitoksen välillä niin että lämpölaitokselle on määritelty 

keskimääräinen polttoaineteho vaneritehtaan vuotuisen energiakulutuksen perusteella ja 

näin ollen vaihtoehtoisen lämpölaitoksen polttoaineteho on 19,5MW. 

Vastapainevoimalaitoksen polttoaineteho puolestaan on kappaleen 13.1 perusteella 

27MW:a, joten vastapainevoimalaitoksen vuotuiset polttoainekustannukset ovat lähes 

40 %:a suuremmat.  
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Voimalaitoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset muodostuvat polttoainekustannuksien 

lisäksi työvoimakustannuksista, sekä vuotuisista huolto ja kunnossapitokustannuksista. 

Kannattavuustarkastelussa työvoimakustannukset ovat samat molemmissa 

voimalaitosratkaisuissa, ja työvoimasta aiheutuva tuntikustannus on 100€/h. Vuotuiset 

huolto- ja kunnossapitokustannukset puolestaan on vastapainevoimalaitoksessa 

määritelty huomattavasti lämpölaitosta suuremmiksi. Vastapainevoimalaitoksen 

vuotuiset huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat 150000€/v, kun vastaava kustannus 

lämpölaitoksella on 100000€/v.  

 

Vastapainevoimalaitoksesta saatavan sähkön arvo on määritelty vaihtoehtoisen 

hankintatavan mukaan, siten että itse tuotetun sähkön hinta on asetettu samaksi 

ostosähkön hinnan kanssa. Laskelmissa sähkön hinnaksi on asetettu 60€/MWh, ja näin 

ollen vastapainevoimalaitoksen hyöty muodostuu vanerinvalmistuksen 

energiakustannusten pienenemisestä. Sähköntuotannolle on erittäin vaikea määrittää 

tuotantokustannusta, sillä sähkö vastapainevoimalaitoksessa syntyy osin välttämättömän 

lämmöntuotannon sivutuotteena ja näin kustannuksien jakaminen sähkön ja lämmön 

välille ei ole yksiselitteistä. Taulukossa 14. on esitetty vaneritehtaan vuotuiset 

energiakustannukset vaihtoehtoisilla voimalaitostyypeillä. 

 

Taulukko 14. Vaneritehtaan vuotuiset energiakustannukset vaihtoehtoisilla 

tuotantomenetelmillä. 

 

 Lämpölaitos 

19,5MW 

Vastapainevoimalaitos 

27MW + 3MWe 

Polttoaine -1171000 € -1621000 € 

Työvoima -760000 € -760000 € 

Huolto & kunnossapito -100000 € -150000 € 

Sähkö -1870000 € -502000 € 

Vuotuinen energiakustannus -3901000 € -3033000 € 

Säästö 868000 € 
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Taulukon 14. perusteella havaitaan, että yhteistuotantolaitoksella kyetään vähentämään 

vaneritehtaan vuotuisia energiakustannuksia. Kun noin 75% kulutetusta sähköstä 

tuotetaan omassa yhteistuotantolaitoksessa, on vuotuinen hyöty kohenneet 

vastapainevoimalaitoksen käyttökustannukset huomioiden noin 868000 €.    

 

3.1.2 Vastapainevoimalaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika  

Vastapainevoimalaitoksen taksainmaksuajan tarkastelussa verrataan vaihtoehtojen 

investointikustannuksista aiheutuvia eroja. Lähtötietona on laitevalmistajan arvio 

kyseisen kokoluokan vastapainevoimalaitoksen investointikustannuksesta, sekä arvio 

pelkästään lämmöntuotantoon perustuvan voimalaitoksen investointikustannuksesta. 

Kannattavuustarkastelussa vastapainevoimalaitoksen kokonaisinvestointi on arvioitu 

olevan 14 Milj.€ ja lämpölaitoksen vastaavasti 7 Milj.€.  

 

Takaisinmaksuajan laskennassa on vertailtu voimalaitosten välisiä kustannuseroja, jotka 

muodostuvat kappaleen 3.1.1 perusteella. Takaisinmaksuajalla selvitetään missä ajassa 

oma sähköntuotanto kattaa lisäinvestoinnin, joka on aiheutunut sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoon investoitaessa. Voimalaitoksien pitoaikana on käytetty 20 vuotta, mikä 

on tyypillinen käyttöikä kyseisillä laitoksilla. Lisäksi molemmille investoinneille on 

asetettu 5%:n laskentakorko, mikä vastaa investointia varten otettavan pitkäaikaisen 

lainan arvioitua korkotasoa. Laskentakoron perusteella molempien voimalaitoksien 

vuotuiset kustannukset ovat diskontattu nykyhetkeen, jotta pitoajalta muodostuneet 

yhteenlasketut säästöt ovat vertailukelpoisia investointihetken kustannuseroon 

verrattuna. Laitoksien jäännösarvon oletetaan pitoajan lopussa olevan nolla. Kuvassa 

33. on esitetty kuvaaja investoinnin kannattavuudesta, minkä perusteella 

takaisinmaksuaika on noin 10,5 vuotta. Investoinnin nettonykyarvo puolestaan pitoajan 

lopussa on 3,8M€. Takaisinmaksuajan laskennassa käytetty EXCEL -malli on esitetty 

liitteessä 1.  
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Kuva 33. Vastapainevoimalaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika. 

 

3.2 ORC -voimalaitosinvestoinnin kannattavuuden arviointi 

Myös ORC -voimalaitoksen kannattavuustarkastelussa on lähtökohdaksi otettu uusi 

tehdas, johon on sijoitettu ORC -voimalaitos kappaleessa 2.3.2 esitetyllä tavalla. 

Tehtaan lämmöntuotanto perustuu kahteen erilliseen voimalaitokseen, ja sähkö 

tuotetaan vain toisessa haudonnan ja rakennusten lämmittämiseen tarkoitetussa 

voimalaitoksessa, joten sähkön tuotannon kannattavuutta arvioidaan vain näiden 

osaprosessien lämpökuormaa silmällä pitäen. Vaihtoehtoiseksi lämmitysratkaisuksi 

ORC -voimalaitoksen rinnalle on valittu polttoaineteholtaan 8MW:n kuumavesikattila, 

joka vaihtoehtoisesti tuottaisi haudonnan ja rakennuksien lämmittämiseen tarvittavan 

lämpöenergian. Sähköntuotantoa ORC -voimalaitoksessa arvioidaan edellisen 

kappaleen mukaisesti vaihtoehtoisen menetelmän perusteella. Eli kannattaako sähkön 

omatuotanto omassa ORC -voimalaitoksessa, vai tuleeko kannattavammaksi hankkia 

sähkö ulkoiselta toimijalta.  
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3.2.1 Energiatuotannon kustannukset 

Energian tuotantokustannuksia arvioitaessa on huomioitu polttoaineesta ja 

voimalaitoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset molemmissa vaihtoehtoisissa 

menetelmissä. Polttoainekustannus on edellisen kannattavuus tarkastelun tapaan 20 

€/m
3
. Koska ORC -voimalaitos ratkaisussa kulutetaan vähemmän vanerinvalmistuksen 

sivutuotteita polttoaineena, on kuivien sivutuotejakeiden osuus polttoaineessa suurempi 

ja näin polttoaine omaa paremman lämpöarvon. Tämän johdosta polttoaineen hinta 

tehollinen lämpöarvo huomioiden on 7,7 €/MWh. Polttoainekustannuksien välinen 

vertailu voimalaitoksien välillä tehdään niin, että laitoksille lasketaan keskimääräinen 

polttoaineteho huomioiden kesä- ja talvikauden väliset kulutusvaihtelut ja kausien 

pituudet kappaleessa 2.3.2 esitettyjen kulutustietojen perusteella. Taulukossa 15. on 

esitetty kuumavesikattilan ja ORC -voimalaitoksen polttoainetehot talvi- ja kesäkautena, 

sekä sähkön tuotantoteho talvi- ja kesäkautena. Taulukossa esiintyviä keskiarvoja 

käytetään kannattavuuden arvioinnissa.  

 

Taulukko 15. Kuumavesikattilan ja ORC -voimalaitoksen polttoainetehot, sekä sähkön 

tuotantoteho talvi- ja kesäkautena. 

 

 Talvi Kesä Painotettu 

KA 

  

Kuumavesikattila 7,6 2,4 4,2 MW  

ORC -voimalaitos 10 3,2 5,6 MW  

Sähkö 1,6 0,5 0,9 MWe  

 

Taulukon keskimääräisten polttoainetehon perusteella voidaan todeta, että ORC -

voimalaitosratkaisussa polttoainekustannuksen ovat noin 35 % suuremmat, kuin 

kuumavesikattilan. 

 

Voimalaitoksien käyttökustannukset aiheutuvat myös työvoimakustannuksista, sekä 

vuotuisista huolto ja kunnossapitokustannuksista. Kannattavuustarkastelussa 

työvoimakustannukset on asetettu molemmissa vaihtoehdoissa yhtä suuriksi ja ne ovat 

80€/h. Huolto- ja kunnossapitokustannukset ORC -voimalaitoksessa on puolestaan 

asetettu huomattavasti kuumavesikattilaa suuremmaksi. Kuumavesikattilan vuotuisiksi 
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huolto- ja kunnossapitokustannuksiksi on asetettu 60000€/v, kun ORC -

voimalaitoksessa vastaava kustannus on 100000€/v. 

 

ORC -voimalaitoksessa tuotetun sähkön arvo muodostuu edellisen 

kannattavuustarkastelun tapaan vaihtoehtoiseen hankintamenetelmään. 

Kannattavuuslaskelmassa sähkön hinnaksi on asetettu 60€/MWh. Kun ORC -

voimalaitosta ajetaan lauhdelämpökuorman mukaisesti, eli koko lauhdelämpöpotentiaali 

pyritään hyödyntämään prosessilämpönä, kyetään sähköä tuottamaan alle 25% tehtaan 

kuluttamasta sähköenergiasta. Taulukossa 16. on esitetty vaihtoehtoisten 

voimalaitosratkaisujen energian tuotannosta aiheutuvia kustannuksia.  

 

Taulukko 16. Vaihtoehtoisten voimalaitosten vuotuiset kustannukset.  

 Kuumavesikattila 

7,5MW 

ORC -voimalaitos 

10MW + 1,8MWe 

Polttoaine -245000 € -327000 € 

Työvoima -608000 € -608000 € 

Huolto & kunnossapito -60000 € -100000 € 

Sähkö -1870000 € -1460000 € 

Vuotuinen energiakustannus -2783000 € -2495000 € 

Säästö 288000 € 

 

 

 

Taulukon 16. perusteella voidaan todeta, että tuotetulla sähköllä kyetään kattamaan 

ORC – voimalaitoksen korkeammat käyttökustannukset ostetun sähkön määrän 

pienentyessä. ORC –voimalaitoksen vuotuinen säästö tehtaan energiakustannuksissa on 

noin 288000€ laitoksen korkeammat käyttökustannukset huomioiden. 

 

3.2.2 ORC -voimalaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuajan tarkastelu tehdään kappaleen 3.1.2 mukaisesti vertailemalla 

vaihtoehtoisten voimalaitosten investointikustannuksista aiheutuvia kustannuseroja. 

Investointikustannukset ovat laitevalmistajien asiantuntija-arvioihin perustuvia 

kustannusarvioita kyseisen kokoluokan laitteistoinvestoinneista. ORC -voimalaitoksen 
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laitteiston investointikustannuksen on arvioitu olevan 6 Milj€, ja vastaavasti 

lämpölaitoksen laitteiston investointikustannuksiksi 2 Milj€. Myös tässä 

takaisinmaksuaikatarkastelussa investoinneille on asetettu 5%:n laskentakorko, minkä 

perusteella pitoajan vuotuisille säästöille on laskettu nykyarvo. Kun korolla korjattuja 

vuotuisia säästäjä verrataan sähköntuotannosta aiheutuvaan lisäinvestointiin, saadaan 

selvitettyä takaisinmaksuaika, eli ajankohta, jossa vuotuiset säästöt ovat kattaneet 

investointivaiheessa otetun lisäpääoman. Investoinnin pitoaikana on edellisen 

takaisinmaksuaikatarkastelun tapaan käytetty 20 vuotta ja jäännösarvo molemmilla 

laitoksilla on nolla pitoajan lopussa. Kuvassa 34. on esitetty kuvaaja investoinnin 

takaisinmaksuajasta. Takaisinmaksuajan laskennassa käytetty EXCEL -malli on esitetty 

liitteessä 2.  

 

 

Kuva 34. ORC -voimalaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika. 

 

Yllä olevasta takaisinmaksuajan kuvaajasta voidaan todeta, että investointi sähköä 

tuottavaan ORC -voimalaitoksen ei näillä lähtötiedoilla ole kannattavaa.  
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4. Tulosten tarkastelu 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tämän tutkielman tuloksia vaneritehtaan energian 

kulutuksen ja voimalaitoksien kannattavuustarkastelujen osalta. Osa-alueiden tuloksia 

verrataan kirjallisuudessa esiintyviin tuloksiin ja muihin aihetta sivuaviin tutkimuksiin. 

Lisäksi kappaleessa syvennytään tarkastelemaan voimalaitoksien kannattavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden vaikutusta voimalaitosinvestointien kannattavuuteen 

tarkastellaan herkkyysanalyysien avulla.  

 

4.1 Energian kulutuksen tarkastelu 

 

Kappaleessa 2.2 esitetty energiankulutus perustuu ennalta määrättyihin kulutustehoihin 

ja laskelmiin, joten on syytä tarkastella lukujen luotettavuutta. Kappaleen 2.2 esitetyn 

perusteella vaneritehtaan kuutiokohtaiseksi sähkönkulutuksi on saatu 335kWh/m
3
 ja 

lämmönkulutukseksi vastaavasti 4,25GJ/m
3
.  Kun kulutuslukuja verrataan 

kirjallisuudessa esiintyviin tietoihin, ovat edellä esitetyt kuutiokohtaiset kulutukset 

hyvin samantyyppisiä. Puulevytuotantoa käsittelevässä kirjassa Hannu Koponen on 

esittänyt vanerinvalmistuksen tyypilliseksi lämpöenergiankulutukseksi 4-5GJ/m
3
, ja 

vastaavasti sähköenergiankulutukseksi noin 250kWh/m
3
. Kulutusluvut Koponen 

kuitenkin toteaa hyvin tehdaskohtaisiksi. Hyvin samantyyppisiin kulutuslukemiin ovat 

päätyneet myös Domingo ja Ferraris tutkielmassa: ”Renewable Resources in Southeast 

Asia”. Tutkielmassa vaneriteollisuuden energiankulutus on suhteutettu käsiteltyihin 

raaka-aine kuutioihin, ja kuutiokohtaiseksi sähkönkulutukseksi on mainittu 110kWh. 

Kun tämä kulutuslukema suhteutetaan puun käyttösuhteeseen, joka tässä tutkielmassa 

on noin kolme, saadaan tuotetulle vanerikuutiolle kohdistetuksi sähkönkulutukseksi 

330kWh. Näin ollen tässä tutkielmassa esitettyjä energian kulutuslukemia voidaan pitää 

luotettavina.   (Koponen 2002, Domingo & Ferraris 2005) 

 

Domingo ja Ferraris ottavat tutkielmassaan kantaa myös vaneritehtaan 

energiaomavaraisuuteen. Tutkielman mukaan vaneritehdas voisi tuottaa kaiken 

tarvitsemansa sähkö- ja lämpöenergian prosessin sivutuotteita hyödyntäen. Tutkielma 

tukee näiltä osin kappaleessa 2.1 esitettyä polttoainepotentiaalia, joka on kertaluokkaa 

suurempi kuin yhteenlaskettu energiankulutus. Domingo ja Ferraris eivät kuitenkaan 
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tutkielmassaan ota kantaa teknologiaan, jolla energiaomavaraisuus voitaisiin saavuttaa. 

(Domingo & Ferraris 2005)   

 

4.2 Sähkön tuotannon kannattavuuden tarkastelu. 

 

Puuperäisillä biopolttoaineilla toteutettua sähkön ja lämmön yhteistuotantoa pienessä 

mittakaavassa on viimeaikoina tutkittu paljon, mutta tämän tutkimuksen mukaista 

vastaavaa voimalaitostarkastelua ei ole löytynyt. Suurin osa aihepiirin tutkimuksista 

keskittyy pelkästään kaukolämmön tuotantoon perustuviin voimalaitoksiin, jossa 

lämmönkulutus on hyvin poikkeavaa verrattuna mekaanisen metsäteollisuuden 

energiankulutukseen. Tämän johdosta kaukolämmöntuotantoon perustuvien 

yhteistuotantolaitoksien kannattavuustarkasteluja ei voi soveltaa tämän tutkimuksen 

aihepiiriin. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta mekaanisen metsäteollisuuden yhteydessä on 

Suomessa tehty suhteellisen laaja tutkimus 2000 – luvun alussa, jonka pohjalta on 

kirjoitettu teos: ”Sähköntuotanto mekaanisessa metsäteollisuudessa”. Tutkimus sisältää 

kaksi kannattavuustarkastelua, joissa sahalaitosten yhteyteen on mitoitettu sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoon perustuva voimalaitos. Toisessa kannattavuustarkastelussa 

kapasiteetiltaan 150 000 m
3
/v sahan yhteyteen on mitoitettu lämpöteholtaan 12MW:n 

vastapainevoimalaitos, jonka sähkön tuotantoteho on 2,5MWe. Tämän kokoinen 

voimalaitos kykenee tuottamaan sahan tarvitseman lämpöenergian ja noin 88% 

kaukolämmöstä, jota saha myy ulkopuolisille. Laitoksen nettosähköntuotanto on 12300 

MWh/v, joka kattaa sahan vuotuisen sähkönkulutuksen (8400 MWh/v), joten 

voimalaitoksesta myydään sähköä myös ulkoiseen jakeluverkkoon. 

Kannattavuustarkastelussa vertaillaan yhteistuotantolaitoksen kannattavuutta 

lämpölaitokseen verrattuna, ja tutkimuksen mukaan yhteistuotantolaitoksen 

takaisinmaksuaika on 10,6 vuotta. Tutkimuksen takaisinmaksuaikaa ei voi rinnastaa 

tämän tutkimuksen tuloksiin, koska lämmön kulutuksen karakteristiikka vaneritehtaassa 

on hyvin erilainen kuin sahalla. Sahalla tarvittavat prosessilämpötilat ovat 

huomattavasti vaneriteollisuutta alhaisemmat, joten sähkön tuotanto sahan yhteydessä 

on lähtökohtaisesti kannattavampaa. Tutkimuksen takaisinmaksuaikaa voi kuitenkin 
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tarkastella suuntaa antavana, sillä luku kuvaa hyvin houkuttelevuutta pienen 

mittakaavan sähköntuotantoon. (Heinimö & Malinen 2002) 

 

Sähkön tuotantomahdollisuutta vaneritehtaan yhteydessä ovat  tutkineet Mujeebu et al. 

julkaisussa: ”Feasibility study of cogeneration in a plywood industry with power export 

to grid”. Tutkimuksessa verrataan mahdollisuutta tuottaa sähköä ja lämpöä intialaisen 

vaneritehtaan yhteydessä. Tutkittavia sähkön tuotantomenetelmiä ovat höyryturbiini, 

kaasuturbiini, sekä kombivoimalaitos, jossa sähköä tuotetaan kaasu- ja höyryturbiinissa. 

Tutkimuksessa ratkaisut on mitoitettu raaka-ainekapasiteetiltaan 18000 m
3
/v 

vaneritehtaan yhteyteen, jonka keskimääräinen lämmönkulutus on 3,2MW ja sähkön 

kulutus 0,2MWe. Vaneritehtaan valmistusprosessi poikkeaa huomattavasti tämän 

tutkielman vaneritehtaasta, koska lämpöenergiaa ei kulu tukkien haudontaan, eikä 

rakennuksien lämmittämiseen. Intialaisen vaneritehtaan yksinkertaistettu prosessikaavio 

on esitetty kuvassa 35. Kuvasta voi havaita sähköä ja lämpöä kuluttavat valmistuksen 

osaprosessit. (Mujeebu et al. 2009) 

 

 

Kuva 35. Valmistusprosessin yksinkertaistettu prosessikaavio. (Mujeebu et al. 2009)   

 

Valmistusprosessin yhteyteen on tutkimuksessa mitoitettu 10T/h, 10bar höyrykattila, 

johon on liitetty 1MW:n vastapaineturbiini. Kattilalta tuorehöyry johdetaan prosessiin ja 

sähköä tuottavaan turbiinilaitokseen. Turbiinilta höyry johdetaan edelleen prosessin 

lämmitykseen kylläisenä 2bar paineessa. Generaattorin sähköteho on tutkimuksen 

mukaan 1MWe, jolla kyetään tuottamaan sähköä yli valmistusprosessin tarpeen. 

Ylijäävä sähkö syötetään jakeluverkkoon ja näin ollen myydystä sähköstä muodostuu 
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tuote vaneritehtaalle. Kuvassa 36. on esitetty pelkistetty kytkentäkaavio voimalaitoksen 

liittämisestä vanerin valmistusprosessiin.  

 

 

Kuva 36.  Vastapainevoimalaitos vaneritehtaan yhteydessä. (Majeebu et al. 2009) 

 

Tarkastelun kohteeksi Majeebu et al.:n tutkimuksesta otetaan ainoastaan osio, jossa 

vaneritehtaan yhteyteen on mitoitettu höyryturbiini, koska se on vaihtoehdoista 

vertailukelpoisin kappaleen 3.1 tehdyn kannattavuustarkastelun kanssa. 

Kannattavuustarkastelussa Majeebu et al. pääty todella lyhyeen takaisinmaksuaikaan 

investoinnin osalta. Pääpiirteittäin takaisinmaksuaikatarkastelu on tehty kappaleen 3.1 

mukaisesti, mutta investoinnin takaisinmaksu katetaan uuden voimalaitoksen 

saavuttamilla säästöillä. Tutkimuksen perusteella säästöillä kyetään kattamaan uuden 

voimalaitoksen kokonaisinvestointi 4,1 vuodessa. Majeebu et al.:n takaisinmaksuajan 

laskennan lähtöarvon poikkeavat kuitenkin huomattavasti tässä tutkimuksessa 

käytetyistä lähtöarvoista. Tutkimuksen mukaan CHP – voimalaitoksen lisäinvestointi on 

400 000 USD, kun hyödynnetään olemassa olevan lämpölaitoksen käytettävissä oleva 

teknologia. Lisäksi kannattavuustarkastelussa ei ole huomioitu uuden laitoksen 

kohonneita polttoainekustannuksia, vaan ainoastaan CHP – laitoksen huolto & 

kunnossapitokustannukset on asetettu noin 55 % suuremmiksi, kuin olemassa olevan 

lämpölaitoksen. Huomattavan eron kannattavuuslaskelmien välille tekee myös 
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korkeampi sähkön hinta. Majeebu et al.:n tutkimuksessa kulutetun sähkön hinnaksi on 

asetettu 110 USD/MWh, ja myydyn sähkön hinnaksi vastaavasti 80 USD/MWh. Tämän 

johdosta energian omatuotannossa saavutetaan suhteellisesti paljon suuremmat säästöt, 

kuin kohdassa 3.1 tehdyssä tarkastelussa. Tutkielmien takaisinmaksuaikoja ei siis voi 

pitää vertailukelpoisina lähtöarvojen poikkeavuudesta johtuen. (Majeebu et al. 2009)  

 

Kappaleen 3.2 ORC –tekniikkaan perustuvaa voimalaitoksen kannattavuustarkastelua 

voidaan puolestaan soveltaa laajemmin muihin aihetta sivuaviin tutkimuksiin, sillä 

sähkön tuotannosta saatavaa lauhdelämpö on lähestulkoon samanlaista kaikilla 

kaupallisilla ORC –sovelluksilla. Tämän johdosta kannattavuuteen vaikuttavia sisäisiä 

tekijöitä ovat mm. lauhdelämmön hyödyntämispotentiaali ja lauhdelämmön kulutuksen 

vuodenaikakohtaiset vaihtelut. Jos voimalaitoksesta saatava lauhdelämpö kyetään 

hyödyntämään täysin, ja vuotuinen lämmönkulutus on suhteellisen tasaista, ovat sisäiset 

tekijät otollisia ORC -voimalaitosinvestoinnin kannalta.  

 

Tutkimuksessa ”Organic rankine cycle (ORC) in biomass plants: An overview on 

different applications” Roberto et al. ovat tutkineet ORC –voimalaitosten 

mahdollisuuksia eri sovelluksissa. Tutkittavia kohteita ovat mm. kaukolämpölaitokset, 

pellettitehtaan- ja sahojen voimalaitokset. Näissä kohteissa lämmön kulutuksen 

karakteristiikka on erittäin soveltuvaa ORC –lauhteelle, joten lauhdelämpö kyetään 

hyödyntämään täysin. Lisäksi pellettitehtaissa ja sahoilla lauhdelämpö käytetään raaka-

aineen kuivaukseen, joten lämmönkulutus on tasaisempaa, kuin kaukolämmön 

tuotannossa. Tutkimuksessa on tutkittu laitosten kannattavuutta eri kokoluokissa ja 

vaihtelevalla sähkön hinnalla. Lähtökohtana on kappaleen 3.2.2 mukainen 

takaisinmaksuaika tarkastelu, jossa on käytetty taulukossa 17. esitettyjä lähtöarvoja. 

(Roberto et al. 2010) 
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Taulukko 17. Roberto et al.:n käyttämät lähtöarvot ORC –voimalaitosinvestoinnin 

kannattavuustarkasteluissa. (Roberto et el. 2010)      

 
Sähköenergia 140 €/MWh 

Lämpöenergia 30 €/MWh 

Polttoaine 10 €/MWh 

Huipunkäyttöaika 5500 h/v 

Lauhde 90 °C 

 

 

Taulukon 17. lähtöarvojen perusteella Roberto et al. ovat tarkastelleet ORC –

voimalaitoksien kannattavuutta eri voimalaitoskokoluokissa. Lisäksi takaisinmaksuajan 

tarkastelussa on huomioitu sähkön hinnan vaikutus voimalaitoksen kannattavuuteen. 

Kuvassa 37. on esitetty eri kokoluokan ORC –moduulien takaisinmaksuaika sähkön 

hinnan muuttuessa. Moduulityypin luku ilmaisee laitoksen sähkötehon. Esimerkiksi 

Turboden 7 kykenee tuottamaan sähköä 700kWe:n teholla. Optimaaliseksi 

takaisinmaksuajaksi Roberto et al. ovat esittäneet 7. vuotta. (Roberto et al. 2010) 

 

 
Kuva 37. Sähkön hinnan vaikutus ORC –investoinnin kannattavuuteen eri 

voimalaitoskokoluokissa. (Roberto et el. 2010) 

 

Kuvan 37. perusteella voidaan havaita sähköntuotannon kannattavuuden parantuvan 

kokoluokan kasvaessa. Tämä selittyy sillä, että suhteellinen voimalaitoksen 

investointikustannus pienenee moduuli kokoluokan kasvaessa. Kuvassa investoinnin 
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kannattavuutta on tarkasteltu sähkön hintavälillä 80-285€/MWh. Tämän perusteella alle 

7 vuoden takaisinmaksuaika saavutetaan ainoastaan Turboden 22 moduulilla, jos 

sähkön hinnaksi asetetaan 80€/MWh. Tutkimus tukee kappaleen 3.2.2 

takaisinmaksuaika tarkastelua, sillä kuvan 37. perusteella sähkönhinnalla 60€/MWh ei 

ORC –investoinnille saada kohtuullista takaisinmaksuaikaa.     

 

4.3 Voimalaitosinvestointien herkkyystarkastelu 

 

Kappaleen 3. tulokset pohjautuvat ennalta määriteltyihin lähtötietoihin, joten on syytä 

tutkia mikä vaikutus lähtötiedoilla on investoinnin kannattavuuteen ja samalla selvittää 

investoinnin kannalta tärkeimmät muuttujat. Esimerkiksi sähkön hinta saattaa 

tapauskohtaisesti vaihdella huomattavasti, mikä vaikuttaa oleellisesti pienessä 

mittakaavassa tapahtuvaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuuteen. Lisäksi 

vanerinvalmistuksessa syntyvän sivutuotteen hinta on aina tapauskohtaista riippuen 

sivutuotteen muista hyödyntämismahdollisuuksista.      

 

4.3.1 Vastapainevoimalaitosinvestoinnin herkkyysanalyysi 

Takaisinmaksuajan käyttäytymistä lähtöarvojen muuttuessa tarkastellaan 

herkkyysanalyysillä. Herkkyysanalyysi paljastaa eri muuttujien suhteellisen vaikutuksen 

takaisinmaksuaikaan, joten herkkyysanalyysistä voidaan nähdä investoinnin 

kannattavuuden kannalta merkittävimmät muuttujat. Herkkyysanalyysi on tehty niin, 

että muuttujiksi on valittu vastapainevoimalaitoksen investointikustannus, polttoaineen 

hinta ja sähkön hinta. Sähkön hinnassa oletetaan edelleen, että tuotettu sähkö on 

samanarvoista kuin ulkopuoliselta toimijalta ostettu sähkö. Herkkyysanalyysin kuvaaja 

on esitetty kuvassa 38. Analyysissä jokaista muuttujaa on poikkeutettu alkuperäisistä 

lähtötiedoista kuvaajan osoittaman prosentin verran ja tämän perusteella on saatu uusi 

takaisinmaksuaika. Poikkeuttaminen on tehty vuoronperään, joten yhtä muuttujaa 

muutettaessa muut muuttujat ovat pysyneet lähtöarvojen mukaisina.  
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Kuva 38. Vastapainevoimalaitosinvestoinnin takaisinmaksuajan herkkyystarkastelu. 

 

Herkkyysanalyysin perusteella voidaan todeta, että investoinnista aiheutuvilla 

pääomakustannuksilla ja tuotetun sähkön hinnalla on todella merkittävä vaikutus 

sähköntuotannon kannattavuuteen. Sen sijaan polttoaineen hinnasta aiheutuvan 

kustannuksen merkitys on huomattavasti pienempi, vaikka polttoainekustannus 

itsessään on suurin yksittäinen kustannus energiantuotannossa. Polttoaineen hinnan 

merkityksellisyys selittyy osin tehokkaalla polttoaineen käytöllä 

yhteistuotantolaitoksessa. Esimerkin vastapainevoimalaitoksessa kesäkautena tuotetaan 

hyödyntämätöntä lauhdelämpöä sähköntuotannon ohessa, mikä lisää 

vastapainevoimalaitoksen polttoaineen kulutusta verrattuna lämpölaitokseen. 

Kulutuserosta johtuvan polttoainekustannuksen kasvun vaikutus suhteessa tuotetun 

sähkön hintaan on kuitenkin positiivinen, joten on edullisempaa lauhduttaa ylijäävä 

vastapainelämpö, kuin rajoittaa voimalaitoksen sähköntuotantoa.  
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4.3.2 ORC –voimalaitosinvestoinnin herkkyysanalyysi 

Vaikka kappaleessa 3.2.2 esitetyn takaisinmaksuajan perusteella ORC -

voimalaitosinvestointi näyttää kannattamattomalta esitettyjen lähtötietojen perusteella, 

on hyödyllistä selvittää kannattamattomuuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta 

investointiin. Kuten vastapainevoimalaitosinvestoinnissa, myös ORC -

voimalaitosinvestoinnissa kannattavuuden kannalta herkät muuttujat ovat laitteiston 

investointikustannus ja tuotetun sähkön hinta. Kuvassa 39. on tarkasteltu investoinnin 

takaisinmaksuajan muutosta ORC -voimalaitoslaitteiston hinnan muutoksen funktiona. 

Voimalaitoslaitteiston investointikustannusta on alennettu 6M€:sta kuvaajan osoittaman 

prosentin mukaisesti. 

 

 

Kuva 39. Takaisinmaksuajan muutos investointikustannuksen  muutoksen funktiona. 

 

Jos muut investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät pysyvät entisellään, niin 

investointikustannusten olisi pudottava reilusti, jotta sähkön tuotannosta tulisi 

houkutteleva investointi. Esimerkiksi, jos takaisinmaksuaika asetetaan 8 vuoteen, tulisi 

investoinnin pudota noin 35 %. Tällöin investointi olisi 4 M€:a, joka edelleen on noin 

kaksinkertainen investointi verrattuna vaihtoehtoiseen kuumavesikattilaan.   
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Toinen investoinnin kannalta erittäin merkittävä tekijä on tuotetun sähkön hinta, jota 

kannattavuuden arvioinnissa pidetään markkinoilta ostetun sähkön arvoisena. Koska 

sähkön markkinahinta vaihtelee suuresti eri puolilla maailmaa, on mielenkiintoista 

tarkastella sähkön hinnan vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. Lisäksi useissa EU -

maissa tuetaan uusiutuvalla energialla toteutettua sähköntuotantoa, mikä luonnollisesti 

vaikuttaa positiivisesti investoinnin kannattavuuteen. Kuvassa 40. on esitetty 

investoinnin takaisinmaksuajan muutos sähkön hinnan funktiona. Kuvan perusteella 

voidaan todeta, että alle 8 vuoden takaisinmaksuajan saavuttamiseksi tuotetun sähkön 

hinnan tulisi olla yli 110 €/MWh.  

 

 

Kuva 40. Sähkön hinnan vaikutus ORC -voimalaitosinvestoinnin kannattavuuteen. 
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5 Johtopäätökset 

Vaneriteollisuudessa syntyvien sivutuotteiden määrä suhteessa tuotettuun vaneriin on 

todella suuri, joten tässä työssä käsitellyssä kokoluokassa sivutuotteet muodostavat 

merkittävän materiaalivirran. Vaikka tyypillisesti sivutuotteita hyödynnetään prosessia 

palvelevan lämpölaitoksen polttoaineena, on polttoaineen tarve vain noin 40 % 

syntyvästä sivutuotteesta. Tämän johdosta vaneritehtaalla on edellytyksiä kasvattaa 

voimalaitoskokoluokkaa yli prosessin lämmöntarpeen ja myydä energiaa ulkopuolisille, 

ollen yhä omavarainen voimalaitospolttoaineen suhteen. Tämän johdosta myös sähkön 

ja lämmön yhteistuotantoon soveltuva voimalaitos on vaneritehtaan yhteydessä 

mahdollinen.  

        

Ratkaisuja, joilla sähkön ja lämmön yhteistuotantoa vaneritehtaan yhteydessä voidaan 

toteuttaa on useita, mutta toteutuskelpoisimmat menetelmät ovat teollisuuden 

vastapainevoimalaitos ja ORC –voimalaitos. Nämä tekniikat ovat tunnettuja ja 

kaupallistettuja, joten teknologioita voidaan luotettavasti käyttää vaneritehtaan 

yhteydessä. Lisäksi todella mielenkiintoinen puuperäisillä polttoaineilla toteutettu 

sähkön tuotantomenetelmä on kiinteän puun kaasutukseen perustuva 

moottorivoimalaitos. Teknologia on kuitenkin vasta demonstraatio asteella, joten 

esitetyssä kokoluokassa ei kiinteän puun kaasutukseen perustuvaa voimalaitosratkaisua 

ole kaupallistettu.  

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto vaneritehtaan yhteydessä on houkuttelevaa, sillä 

vanerin valmistuksen energian kulutus on hyvin lämpöintensiivistä. Näin ollen sähköä 

on mahdollista tuottaa lämmöntuotannon ohessa, ikään kuin sivutuotteena. 

Yhdistelmätuotantoa vaneritehtaan yhteydessä kuitenkin varjostaa vanerinvalmistuksen 

lämmönkulutuksen karakteristiikka. Vanerin valmistusprosessissa suurin lämmön 

kuluttaja on viilun kuivaus, joka tyypillisesti kuluttaa yli 50 % prosessin 

lämpöenergiasta.  Samanaikaisesti kuivauksessa käytetään korkeaa prosessilämpötilaa, 

joka on epäedullista sähkön tuotantoa ajatellen. Tämän johdosta sähkön ja kuivauksen 

tarvitseman lämmön samanaikainen tuottaminen on haastavaa, ja joillain tekniikoilla 

jopa mahdotonta.  
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Vastapainevoimalaitos on käsiteltävistä menetelmistä ainoa, jolla kyetään tuottamaan 

samanaikaisesti sähköä ja lämpöä koko vanerin valmistusprosessiin. Tämän 

mahdollistaa väliotolla varustettu turbiini, jossa lämmönkantoaineena käytettävää 

vesihöyryä kyetään ottamaan prosessiin eri lämpötiloissa. Näin ollen myös kuivaajan ja 

puristimien lämmittämiseen käytettävää höyryä kyetään käyttämään sähköntuotannossa.  

Käsiteltävistä teknologioista vastapainevoimalaitosratkaisussa kyetään tuottamaan 

eniten sähköä, ja sillä katetaan jopa 75 % prosessin sähkönkulutuksesta. 

Laitosratkaisussa saavutetaan noin 0,13 rakennussuhde, mikä on edelleen pieni 

verrattuna esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon perustuviin vastapainevoimalaitoksiin 

kyseisessä voimalaitoskokoluokassa.  

 

ORC –voimalaitosratkaisussa ei sähkön tuotannosta syntyvällä lauhdelämmöllä kyetä 

tuottamaan kuivauksen ja puristuksen vaatimia prosessilämpötiloja, joten prosessin 

lämmöntuotanto tapahtuu kahdessa erillisessä laitoksessa. Sähköä kyetään tuottamaan 

ainoastaan vaneritehtaan haudontaa ja tehdasrakennusten lämmitystä palvelevassa ORC 

–voimalaitoksessa. Sähköntuotannon lauhdelämmöllä kyetään lämmittämään nämä 

osaprosessit, ja sähköntuotannon laskennallinen rakennussuhde on voimalaitoksessa 

noin 0,18. Vaikka rakennussuhde on hieman vastapainevoimalaitosta parempi, kyetään 

ORC -sovelluksella tuottamaan huomattavasti vähemmän sähköä laitoksen pienen 

kokonsa johdosta. Lisäksi voimalaitosta ajetaan vaihtelevan lauhdelämpökuorman 

mukaisesti ja näin ollen vain alle 25 % kulutetusta sähköenergiasta tuotetaan itse.    

 

Sähkön tuotannon kannattavuus tämän tutkimuksen voimalaitosehdotuksilla on 

esimerkkitehtaan lähtötietojen perusteella kaksijakoinen. Molemmissa 

yhteistuotantolaitosvaihtoehdossa saavutetaan vuotuisia säästöjä verrattuna 

vaihtoehtoiseen lämmön erillistuotantoon, mutta yhteistuotantolaitoksesta aiheutuva 

investointikustannus on kuitenkin niin merkittävä, että takaisinmaksuaika investoinnille 

on pitkä. Kun investoinnille asetetaan tämän tutkimuksen mukainen 5 %:n 

laskentakorko, ei ORC- voimalaitokselle saada takaisinmaksuaikaa suunnitellun 

käyttöiän aikana, joten investointi on tämän tutkimuksen lähtötietojen valossa 

kannattamaton. Tilanne on kuitenkin parempi vastapainevoimalaitoksen näkökulmasta. 

Vaihtoehdossa sähkön tuotannosta aiheutuvilla säästöillä kyetään kattamaan 

lisäinvestointi huomattavasti nopeammin. Laitoksen takaisinmaksuajaksi laskentakorko 



 

84 

 

huomioiden saadaan 10,5 vuotta, joka on hieman suurempi, kuin tyypillinen 

voimalaitosinvestoinnille asetettu takaisinmaksuaika. 

 

Kuten edellä todettiin, vaikuttaa yhteistuotantolaitoksen suurempi investointikustannus 

merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuuteen. ORC –ratkaisussa 

laitteiston investointi on tässä tutkimuksessa kolme kertaa suurempi, kuin 

vaihtoehtoisen kuumavesikattilan investointikustannus. Myös 

vastapainevoimalaitoksessa investointikustannus on kaksinkertainen verrattuna 

vaihtoehtoiseen lämpölaitokseen. Tämän johdosta sähkön tuotannosta aiheutuvilla 

säästöillä on investoinnin takaisinmaksuaika pitkä tutkimuksessa käytetyllä sähkön 

markkinahinnalla. Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon investointitukia, joita 

saatetaan aluekohtaisesti myöntää uusiutuvalla energialla toteutetulle sähkön ja lämmön 

yhteistuotantolaitoksille.   

 

Toinen merkittävä tekijä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuudelle 

tutkimuksen kohdeympäristössä on sähkön markkinahinta, joka tämän tutkimuksen 

lähtötiedoissa on 60 €/MWh. Koska sähkön hinta on erittäin herkkä muuttuja 

investoinnin kannattavuutta ajatellen, vaikuttaa pienikin sähkön hinnan nousu 

positiivisesti investoinnin kannattavuuteen. Lisäksi sähkön hinta on hyvin aluekohtaista, 

ja hintojen vaihtelu voi olla hyvin voimakasta. Esimerkiksi euroalueella vain harvassa 

maassa teollisuuden sähkönhinta on alle 80€/MWh. Mikä parantaa tutkielman tyyppisen 

investoinnin houkuttelevuutta huomattavasti. Lisäksi euroalueella on yleisesti käytössä 

syöttötariffijärjestelmä, jossa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköenergiaa 

tuetaan.       

 

Vaikka tämän tutkimuksen lähtötietojen perusteella ei yhteistuotantolaitos ole kovin 

houkutteleva investointi vaneritehtaan näkökulmasta, ei tuloksia tule tarkastella yleisellä 

tasolla, sillä aluekohtaiset erot muuttujissa saattavat olla todella merkittäviä. 

Edellytyksenä investoinnin kannattavuuden parantumiselle on korkeampi sähkön hinta 

tai vaihtoehtoisesti yhteistuotantolaitoksen pienemmät investointikustannukset. 

Tulevaisuutta ajatellen nämä seikat saattavat olla positiivisia investoinnin kannalta, sillä 

sähkön hinnan on yleisesti ennustettu nousevan. Lisäksi voimalaitoksien 

investointikustannuksia voi tulevaisuudessa pienentää teknologian yleistyminen ja siitä 
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johtuva kilpailun kiristyminen laitevalmistajien keskuudessa. Näiden seikkojen lisäksi 

sivutuotteen hinnan tulee pysyä kohtuullisella tasolla polttoainekäyttöä ajatellen, eli 

sivutuotteella ei saisi olla vaihtoehtoisia sijoituskohteita, jotka kykenisivät maksamaan 

sivutuotteesta paremman hinnan. Tällaisia sivutuotteen käyttökohteita voivat olla 

esimerkiksi sellu- tai levyteollisuus, jotka kykenevät käyttämän vanerin valmistuksen 

sivutuotetta raaka-aineenaan.     
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Liite 1. Vastapainevoimalaitoksen takaisinmaksuaika. 
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Liite 2. ORC –voimalaitoksen takaisinmaksuaika. 

 

 
 
 


