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Diplomityön tavoitteena on selvittää TRS-hajapäästöjen muodostumista sekä päästöjen 

määrää UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan sellu- ja paperitehtaalla. Työssä laaditaan TRS-

hajapäästöjen mittausohjelma, minkä päivitetty massa- ja paperiteollisuuden BAT-

vertailuasiakirja vaatii. Mittausohjelma täydentää tehdasintegraatin ilmapäästöjen val-

vontaohjelmaa. Hajapäästöjen lisäksi tavoitteena on selvittää häiriötilanteiden aiheutta-

mia TRS-päästömääriä. 

 

Kirjallisuusosassa selvitetään hajujen muodostumista sellun ja paperin valmistuksessa ja 

niiden käsittelyä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi esitellään mittausmene-

telmiä. 

 

Kokeellisessa osassa valituista kohteista mitataan TRS-pitoisuudet ja hajukaasujen vir-

taama, joiden perusteella lasketaan TRS-kuormitus. Kuormitus suhteutetaan sellutonnil-
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johdetaan käsittelemättä ulos.  

 

Tulosten perusteella TRS-hajapäästöjä muodostuu sellun valmistuksessa noin 0,04 
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Merkittävimmät kohteet Kaukaalla ovat lietteenkäsittely, koivukuitulinja ja mäntyöljy-

laitos. Havulinjan ja talteenotto-osaston hajapäästöt ovat muita osastoja vähäisemmät. 

Yhteensä sellutehtaan ja lietteenkäsittelyn TRS-hajapäästömäärä on 0,08 kgS/ADt, mi-

kä on BAT vaihteluvälin (0,05-0,2 kgS/ADt) sisällä. TRS-häiriöpäästöjen osuus tehtaan 

TRS päästöistä voi häiriötilanteiden toistuessa nousta merkittäviksi.  Tähän vaikuttaa 

merkittävästi häiriintyvä kohde.  



 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

Faculty of Technology 

Degree Programme in Environmental Technology 

 

Milja Immonen 

 

Management of the TRS fugitive emissions in the pulp mill.  

 

Master´s Thesis 

 

2014 

 

109 pages, 48 figures, 54 tables and 11 appendices 

 

Examiners:   Professor Risto Soukka 

   M.Sc (Tech) Minna Maunus-Tiihonen 

 

Keywords:      TRS emission, fugitive emission, exceptional emission, pulp mill, water-

treatment, BAT 

 

The purpose of this master thesis was to study the formation and amount of the TRS 

fugitive emissions in the Kaukas pulp and paper mill. In this thesis TRS fugitive emis-

sion measurement program will be compiled, which updated pulp and paper BAT refer-

ence document requires. This measurement program will fulfill the air emissions control 

program of the Kaukas mill integrate. In addition of fugitive emissions purpose is also 

to find out amount of the TRS exceptional emissions.  

Literature part of this thesis describes how odors are formed in the pulp and paper pro-

duction and also their treatment in order to minimize the environmental impact. In addi-

tion measurement methods are presented.  

In the experimental part TRS concentrations and gas flows are measured from the cho-

sen targets. On the basis of these TRS emission loads are calculated and are related to 

per tonne of pulp (ADt).  Part of the measured targets are fugitive and part of targets 

exceptional emission which odor gases are led out untreated in the case of disturbances 

situation. 

Based on the results TRS fugitive emissions are formed about 0,04 kgS/ADt from the 

pulp production. Waste water treatment mainly sludge treatment TRS fugitive emissions 

are formed also about 0,04 kgS/ADt. Fugitive emissions are formed most in the places 

where gas collection is incomplete or it does not exist at all. The most significant places 

in Kaukas are sludge treatment, birch fiber line and tall oil plant. TRS fugitive  emis-

sions from the softwood  fiber line and recovery department are minor. In total pulp mill 

and sludge treatment TRS fugitive emissions are 0,08 kgS/ADt. This is inside of the 

BAT range (0,05-0,2 kgS/ADt). TRS exceptional emissions share of the total TRS 

emissions can play significant role if interference situations are repeated. The target that 

is disturbed contributes this significantly.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
 

Symbolit 

 

S  Rikki 

Lyhenteet 

ADt Ilmakuivattu sellutonni 

DD-pesuri Drum Displacer, ruskean massan pesussa käytettävä rumpusuodin 

Nm3 Normikuutio 

NOx Typenoksidi 

ppm Pitoisuuden määrittämiseen käytetty suhdeluku, miljoonasosa 

SO2 Rikkidioksidi 

TRS Pelkistyneet rikkiyhdisteet 

VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Taustaa 
 

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristönsuojelutaso on parantunut viimeisten parinkymmenen 

vuoden aikana huomattavasti. Tätä ennen jätevedet johdettiin puhdistamattomina vesistöi-

hin ja ilmanpäästömäärät olivat suuria. Vaikutukset veteen rupesivat pienentymään selke-

ästi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, kun käyttöön otettiin biologiset jäteveden-

puhdistamot. Myös ilmapäästöjen osalta kokonaismäärät ovat pienentyneet jopa 70–80 % 

kehittyneiden käsittelyjärjestelmien ansiosta, vaikka tuotanto on samaan aikaan kasvanut.   

 

Nykyään kaikki tehtaat raportoivat keskeisistä ympäristöparametreista viranomaisille 

säännöllisesti. Valvontaan ja päästöjen mittauksiin kiinnitetäänkin nykyään paljon huomio-

ta. Vaikka veteen ja ilmaan kohdistuvat päästöt ovat nykypäivänä enää murto-osa entisestä, 

muodostavat ne silti sellu- ja paperitehtaan merkittävimmät ympäristövaikutukset. Eniten 

päästöjä ilmaan muodostuu sellun valmistusprosesseista sekä energian tuotannosta. Merkit-

tävimmät päästöyhdisteet ovat rikkiyhdisteet sekä typenoksidipäästöt. Helpoiten havaitta-

vissa olevat haisevat pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) aiheuttavat jo hyvin pieninä pitoi-

suuksina viihtyvyyshaittaa tehtaalla työskenteleville ja tehtaan lähiympäristössä asuville. 

Hajuhaittoja aiheuttavat TRS-yhdisteet ovat rikkivety (H2S), metyylimerkaptaani 

(CH3SH), dimetyylisulfidi((CH3)2S) sekä dimetyylidisulfidi ((CH3)2S2). TRS-yhdisteet 

luokitellaan väkeviin ja laimeisiin hajukaasuihin, niiden sisältämien rikkipitoisuuksien 

mukaan. Näitä kerätään eri prosessivaiheista. Väkevien hajukaasujen määrät ovat yleensä 

pieniä, mutta niiden rikkipitoisuudet ovat korkeita. Laimeita hajukaasuja muodostuu taas 

suuria määriä, mutta niiden pitoisuudet ovat pieniä. TRS-yhdisteitä syntyy periaatteessa 

kaikissa sellunvalmistus prosesseissa, jossa mustalipeä pääsee kontaktiin ilman kanssa. 

Merkittävin rikkiyhdisteiden muodostumisvaihe on sulfaattisellun keitto. Lisäksi prosessin 

eri vaiheet kuten massan pesu, mustalipeän haihdutus ja poltto, sulan liotus, lauhteiden 

höyrytislaus ja mäntyöljyn valmistus aiheuttavat haisevia rikkiyhdisteitä. 

 

Sellu- ja paperitehtailla hajukaasujen lähteet tunnetaan hyvin. Kuvassa 1 on esitetty ylei-

sesti hajukaasujen jakoa kerättävien ja hajapäästöjen osalta. Normaali tilanteessa laimeat ja 

väkevät hajukaasut kerätään erillään ja ne käsitellään tehtailla mahdollisimman hyvin käyt-

täen parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Tästä muodostuu niin sanottuja lupaehtojen 
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mukaisia normaaleja TRS-päästöjä. Näiden lisäksi haisevia rikkiyhdisteitä pääsee mahdol-

lisesti vapautumaan ympäristöön muun muassa erilaisissa tehtaan häiriötilanteissa. Näitä 

ovat esimerkiksi hajukaasujen keräily-, ja käsittelyjärjestelmän laiteviat ja häiriöt. Lisäksi 

sellutehtaan ylös-, ja alasajotilanteet voivat aiheuttaa suuriakin määriä häiriöpäästöjä. Pa-

himmillaan häiriötilanteessa hajukaasut joudutaan johtamaan suoraan piippuun, jolloin 

hajuhaitat lähiympäristössä ovat sen mukaiset. Viime vuosina hajukaasujen polttohäiriöistä 

johtuneet TRS-häiriöpäästöt ovat olleet Kaukaalle merkittävä haaste.  

 

Kerättyjen ja käsiteltyjen hajukaasujen lisäksi ongelmia aiheuttavat hajapäästöt. Tällöin on 

kyse päästöstä, mikä purkautuu muusta kuin keräilyssä olevasta keskitetystä ja tunnetusta 

yksittäisestä kohdasta, kuten piipusta. Esimerkkejä hajapäästökohteista ovat muun muassa 

haihtumiset ja vuodot säiliöistä, venttiileistä ja tiivistimistä. Lisäksi yhden ongelmallisen 

hajapäästölähdekohteen muodostaa jätevedenpuhdistamo. Haasteelliseksi näiden hajapääs-

töjen hallinnan tekee juuri niiden tunnistaminen suuresta tehdasintegraatista, sekä seuran-

nan ja mittaamisen järjestäminen.  

 

Kuva 1. Hajupäästöjen jakautuminen kerättäviin ja hajapäästöihin. 

 

Tässä työssä keskitytään TRS-haja-, ja häiriöpäästöihin. Aihe on nyt hyvin ajankohtainen 

koska massa-ja paperiteollisuuden uusi BAT-vertailuasiakirja (BREF) astui pitkän päivi-

tysprosessin jälkeen voimaan kesällä 2014. Vertailuasiakirjassa muun muassa velvoitetaan 

seuraamaan hajukaasujen (TRS) hajapäästöjä, ja niille asetettiin numeeriset raja-arvot. 

BAT-vertailuasiakirjan päästörajat tulevat tulevaisuudessa ohjaamaan ympäristölupien 

raja-arvoja.  Kaukaan tehdasintegraatissa näitä hajapäästöjä ei ole mitattu säännöllisesti. 

Hajupäästö (TRS) 

Kerättävät ja 

käsiteltävät  

Haja- 

päästö  

Häiriö- 

päästö 

Normaali 

päästö 
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Lisäksi vertailuasiakirjassa velvoitetaan pitämään kirjaa polttojärjestelmän käyttökeskey-

tyksistä sekä näistä aiheutuvista päästöistä. Näillä tarkoitetaan juuri TRS-häiriöpäästöjä. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Diplomityön tavoitteena on selvittää TRS-hajapäästöjen muodostumista sekä niiden mää-

rää UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaalla. Lisäksi laaditaan mittausohjelma TRS- 

hajapäästöjen mittaukselle uuden BAT-vertailuasiakirjan vaatimusten mukaisesti. Tämä 

mittausohjelma tulee täydentämään UPM Kaukaan ympäristölupahakemuksen ilmapäästö-

jen tarkkailusuunnitelmaa. Mittausohjelman laatimista varten on tunnistettava kattavasti 

hajapäästölähteet sellutehtaan alueelta. Paperitehtaalla käytiin mittaamassa eri säiliöiden 

hönkiä käsikäyttöisellä rikkivetymittarilla. Pitoisuudet olivat kuitenkin niin pieniä, ettei 

näiden tarkempaa mittaamista nähty tarpeellisena. Lisäksi BAT-vertailuaisakirjan päästöra-

jat tulevat koskemaan vain sellutehdasta ja tästä johtuen työn laajentaminen paperitehtaalle 

nähtiin tarpeettomaksi. Jätevedenpuhdistamo otettiin työhön mukaan sen vuoksi, koska 

suurin osa puhdistamon kuormasta tulee sellutehtaalta ja sen osuus hajapäästöistä haluttiin 

selvittää.  

 

Sellutehtaalla ja jätevedenpuhdistamolla tunnistettuihin hajapäästökohteisiin asennettiin 

kiinteät mittayhteet, joista ulkopuolinen yritys tuli suorittamaan TRS-päästöjen mittauksen 

kertaluontoisesti. Tulosten perusteella valittiin merkittävimmät TRS-hajapäästökohteet ja 

näille laadittiin vuosittainen hajapäästöjen mittausohjelma.  

 

Hajapäästöjen mittausohjelman lisäksi työn tavoitteena on selvittää erilaisten häiriötilan-

teiden aiheuttamia TRS-päästömääriä. Näiden selvittämiseksi laimeiden ja väkevien haju-

kaasujen keräilyputkistoista mitattiin normaaliajossa TRS-pitoisuudet ja tilavuusvirrat. 

Näin saatiin arvioitua kuinka paljon hajapäästöjä muodostuu erilaisissa hajukaasujen keräi-

lyjärjestelmän häiriötilanteessa. 

 

Tulevaisuudessa tämän työn tuloksia tullaan hyödyntämään TRS-päästöjen leviämismal-

linnuksessa. Mallilla selvitetään TRS-päästöjen aiheuttamia pitoisuuksia ja hajujen esiin-

tymistä laitoksen lähiympäristössä. Hajuyhdisteiden osalta mallilla voidaan arvioida alueen 

kokonaishajukuorman lisäksi yksittäisen hajupäästölähteen vaikutusta hajuihin. Laskelmis-

sa käytetään hyödyksi laitoksen päästöjä. Siinä tulee siis huomioida normaalikäynnin ai-
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kaiset piippujen päästöt, hajapäästöt ja toisaalta myös häiriötilanteiden päästöt, jotta koko-

naisuus tulee huomioiduksi. Leviämismallin laadinta on rajattu tämän työn ulkopuolelle.  

 

1.3 Työn rakenne 
 

Työn ensimmäisessä osassa tutustutaan kirjallisuuden avulla yleisesti sellutehtaan proses-

seihin, joissa haisevia rikkiyhdisteitä muodostuu. Lisäksi käydään läpi hajapäästöjen mit-

tausmenetelmiä ja niiden ongelmakohtia. Väkevien ja laimeiden hajukaasujen keräilyä ja 

käsittelyä sekä hajapäästöjen mittausvelvoitteita tarkastellaan tulevan BAT-asiakirjan kan-

nalta. 

Työn toisessa osassa kartoitetaan Kaukaan tehdasintegraatin väkevien ja laimeiden haju-

kaasujen lähteet ja kaasujen käsittelytavat. Tarkoitus on tunnistaa TRS-päästöjen hajapääs-

tölähteet ja mitataan niiden pitoisuudet. Mittaustulosten perusteella määritetään kohteet 

tulevaan sellutehtaan TRS-hajapäästöjen mittausohjelmaan.   
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2 SELLU- JA PAPERITEOLLISUUDESSA SYNTYVÄT TRS-

HAJAPÄÄSTÖT 
 

Metsäteollisuuden suurimmat ympäristövaikutukset ovat päästöt ilmaan sekä veteen. Eni-

ten päästöjä ilmaan muodostuu sellun valmistusprosesseista sekä energian tuotannosta. 

Energiantuotannon yhteydessä syntyy pääasiassa typenoksidipäästöjä, kun taas sellun val-

mistuksessa merkittävimmät päästöyhdisteet ovat erilaiset rikkiyhdisteet. Näistä helpoiten 

havaittavissa ovat haisevat pelkistyneet rikkiyhdisteet, joita syntyy varsinkin sulfaattisellun 

keitossa. 

 

Hajukaasut poikkeavat perinteisistä ilmansaasteista niiden hajuominaisuuksien perusteella. 

Hajut voivat vaikuttaa ihmisiin monilla eri tavoilla. Hajuhaittoihin vaikuttavat muun muas-

sa sen vahvuus, kesto, toistuminen sekä siihen tottuminen. Oli haju satunnaista tai jatku-

vaa, voi se vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun merkittävästi. (Bhawan, P. & Nagar, A. 2008, 

7) Erittäin vahvat hajut voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, kuten silmäoireita, nu-

haa, lisääntynyttä infektioherkkyyttä ja yskää. Ilmassa olevien hajukaasujen määrä on suo-

raan verrannollinen oireiden voimakkuuteen. Lisäksi hajuhaitoilla on ekonominen vaiku-

tus, kun se voi laskea tonttien arvoa ja heikentää yrityksen imagoa. (Knowpulp a)  

 

Selluteollisuuden TRS-yhdisteiden määrät ovat laskeneet selkeästi viime vuosikymmeninä. 

Tuotettua tonnia kohden päästöt ovat laskeneet 95 %. Tähän ovat vaikuttaneet tiukentunut 

lainsäädäntö sekä kehittyneet puhdistustekniikat. Ongelmasta ei ole kuitenkaan kokonaan 

päästy eroon, koska TRS-yhdisteet haisevat erittäin pienissä pitoisuuksissa. Kuvassa 1 voi-

daan nähdä Suomen selluteollisuuden TRS-päästöjen osuus vuodesta 1992 lähtien.  

 

Kuva 2. Sellu- ja paperiteollisuuden rikkipäästöjen kehitys vuosina 1992–2012. (Metsäteollisuus ry, 2013) 
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2.1 Hajukaasut eli pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) 
 

Sellun- ja paperinvalmistukseen tyypillisesti liitettävä haju on peräisin pelkistyneistä rik-

kiyhdisteistä. Pääasiassa rikki tulee tehtaalle puun ja käytettävien keittokemikaalien muka-

na. Lisäksi sellunvalmistuksessa muodostuu paljon haisevia rikkiyhdisteitä. Näistä haise-

vista yhdisteistä keskeisin on rikkivety (H2S), jota syntyy erityisesti sellunvalmistuksessa. 

Rikkivety on haisevien rikkiyhdisteiden kanta-aine. Se on pahan hajuinen, myrkyllinen ja 

väritön kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Rikkivety on helposti syttyvä, joten se voi ai-

heuttaa viihtyvyyshaitan lisäksi räjähdysvaaraa. Rikkivedyn lisäksi hajukaasut sisältävät 

vaihtelevissa määrin myös muita yhdisteitä, jotka ovat kuitenkin kaikki rikkivedyn johdan-

naisia. Näitä ovat (Munukka, A & Munukka, J. 2007, 18): 

 

- Metyylimerkaptaani (CH3SH), jossa rikkivedyn toinen vetyatomi on substituoi-

tunut metyyliryhmällä (CH3). 

- Dimetyylisulfidi (CH3)2S, jossa molemmat vetyatomit ovat substituoituneet me-

tyyliryhmällä. 

- Dimetyylidisulfidi (CH3)2S2, jossa rikkiatomi on additioitunut dimetyylisulfi-

diin.  

 

Näistä kaikista rikkipitoisista hajukaasuista käytetään yhteisnimitystä pelkistyneet rikkiyh-

disteet, eli TRS (Total Reduced Sulfur). TRS-yhdisteiden pitoisuudet ilmoitetaan aina rik-

kinä. Nämä kaasut antavat sellutehtaille sen tunnusomaisen hajun. TRS-yhdisteillä on erit-

täin alhainen hajukynnys, josta johtuen ne aiheuttavat jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa 

viihtyvyyshaittaa tehtaalla työskenteleville ja tehtaan lähiympäristössä asuville. Hajukyn-

nysarvot vaihtelevat lähteittäin, mutta taulukossa 1 on esitetty Suomen soodakattilayhdis-

tyksen käyttämiä TRS-yhdisteiden hajukynnyksiä. Lisäksi taulukkoon on muutettu ha-

jukynnykset arvoon mg/m3. Tämä saadaan jakamalla molekyylipaino moolitilavuudella 

22,4 dm3/mol ja kertomalla se komponentin ppm pitoisuudella. Kuten taulukosta voi näh-

dä, hajukynnysten osalta pitoisuudet ovat erittäin pieniä. 
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Taulukko 1. Tiettyjen rikkiyhdisteiden ominaisuuksia ja hajukynnykset. (Burgess, T. & Young, R. 1992) 

Komponentti Kemiallinen 

kaava 

Molekyyli- 

paino 

Liukoisuus 

veteen 

Hajukynnys 

(ppm) 

Hajukynnys 

(mg/m3) 

Rikkivety H2S 34 kyllä 0,008 0,012 

Metyylimerkaptaani CH3SH 48 ei 0,0004-0,003 0,00086-0,0064 

Dimetyylisulfidi (CH3)2S 64 ei 0,001-0,01 0,0029-0,029 

Dimetyylidisulfidi (CH3)2S2 94 huonosti 0,003-0,011 0,013-0,046 

 

2.1.1 Laimeat ja väkevät hajukaasut 

TRS-yhdisteet ovat räjähdysherkkiä mikäli ne muodostavat ilman kanssa sopivan seoksen. 

Näille eri yhdisteille on määritetty räjähdysrajat (taulukko 2), jonka perusteella hajukaasut 

jaetaan laimeisiin ja väkeviin hajukaasuihin.  

 
Taulukko 2. Hajukaasujen alempi ja ylempi räjähdysraja sekä itsesyttymislämpötila. (Burgess, T. & Young, 

R. 1992) 

Yhdiste Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Itsesyttymislämpötila 

 % % ºC 

H2S 4,3 45 260 

CH3SH 3,9 21,8  

(CH3)2S 2,2 19,7 206 

(CH3)2S2 1,1 8,0 300 

 

Alemmalla räjähdysrajalla tarkoitetaan alhaisinta pitoisuutta, jossa palava aine voi räjähtää. 

Ylemmällä räjähdysrajalla tarkoitetaan taas pitoisuutta, jonka yläpuolella palava aine ei voi 

enää räjähtää, koska palamiseen tarvittavan hapen määrä on riittämätön. Lauhtumattomat 

hajukaasut, joiden pitoisuus on selkeästi alle alemman räjähdysrajan, kutsutaan laimeiksi 

hajukaasuiksi. Kirjallisuudessa näistä käytetään usein englanninkielisiä lyhenteitä DNCG 

(Diluted Non-Condensible Gases) ja HVLC (High Volume Low Concentration) (Munukka, 

A. & Munukka, J. 2007, 45,47) Juuri laimeat hajukaasut vaikuttavat sellutehtaiden haja-

päästöihin (European Commission. 2013, 243–244). Laimeiden hajukaasujen pitäminen 

alle räjähdysrajan on tärkeää. Tästä syystä laimeisiin hajukaasuihin voidaan sekoittaa il-

maa, jotta ne pysyvät riittävän laimeina, eikä aiheuta räjähdysvaaraa. Suuren ilmamäärän 

vuoksi laimeita hajukaasuja syntyy suuria tilavuusmääriä, mutta niiden käsittely on myös 

tarpeellista matalan hajukynnyksen vuoksi.  

 

Niitä hajukaasuja, joiden väkevyys ylittää alarajan kutsutaan väkeviksi hajukaasuiksi. Näi-

den englanninkieliset lyhenteet ovat CNCG (Concentrated Non-Condencible Gases) ja 

LVHC (Low Volume High Concentration). (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 45) Väke-

vien hajukaasujen määrät ovat pieniä, mutta rikkiyhdisteiden pitoisuudet kaasussa ovat 
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hyvin korkeita. Tästä johtuen hajukaasut tulee käsitellä ylemmän räjähdysrajan yläpuolella, 

eli ne tulee pitää koko ajan erittäin väkevinä ja pienessä happipitoisuudessa, jotteivät ne 

aiheuta räjähdysvaaraa missään tilanteessa.  

 

2.2 Hajukaasujen muodostuminen sellutehtaalla 
 

Sulfaattisellun valmistusprosessi koostuu käytännössä kuitulinjasta ja lipeälinjasta (kuva 

2). Kuitulinja on selkeä prosessi, joka alkaa pyöreän puutavaran vastaanotosta ja päättyy 

valmiiseen selluun. Lipeälinja taas koostuu monimutkaisemmasta kemikaalien talteenotto-

yksiköstä ja keittonesteen valmistuksesta. Kuvassa 2 kuvataan kyseistä kiertoa yleisesti.  

 

 

Kuva 2. Sulfaattisellun valmistuksen yleisperiaate. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 11) 

 

 

Kuvassa 3 on esitetty yleiskuva sellunvalmistuksen aiheuttamista ilmapäästöistä. Kuvaan 

on merkitty punaisella ne prosessit, joissa muodostuu haisevia rikkiyhdisteitä (näitä vaihei-

ta käsitellään seuraavaksi menemättä itse sellunvalmistusprosessiin kovinkaan syvälle).  

Kuorinta 

Haketus 

Pyöreä puutavara 

Seulonta 

Hakkeen varastointi 

Keitto 

Pesu 

Lajittelu 

Valkaisu 

Sulfaattisellu 

Kuivaus Paperitehdas 

Valkolipeä 

Mustalipeä 

Kalkkimaidon suodatus 

Kalkin sammutus 

Kaustisointi 

Meesa Meesan poltto 

Viherlipeä 

Sulan liuotus 

Mustalipeän poltto 

Suolojen talteenotto 

Haihdutus 

Savukaasut Natriumsulfaatti 

Kalkin lisäys 

Sahahake 

Tärpätti 

Suopa 



18 

 

 

Kuva 3. Yleiskuva sellunvalmistuksen aiheuttamista ilmapäästöistä. (Hynninen, P. 2008, 119) 

 

2.2.1 Keitto 

Puu johdetaan kuorinnan, haketuksen ja varastoinnin jälkeen sellunkeittimeen. Keitto voi 

tapahtua joko eräkeittona tai jatkuvatoimisena prosessina. Keittovaihe on kuitenkin en-

simmäinen vaihe, jossa haisevia rikkiyhdisteitä muodostuu (Munukka, A & Munukka, J. 

2007, 12). Hake keitetään valkolipeässä, jonka vaikuttavat aineet ovat natriumhydroksidi 

(NaOH) sekä natriumsulfidi (Na2S). Natriumhydroksidin avulla puun kuituja sitova ligniini 

saadaan pilkottua, kun taas natriumsulfidilla nopeutetaan keittoreaktiota sekä vähennetään 

selluloosan liukenemista. Valkolipeässä on myös jonkin verran natriumkarbonaattia 

(Na2CO3) ja natriumsulfaattia (Na2SO4). (Herbert, S. et al. 2006, 113)  

 

Keiton aikana puun ligniinin sisältämät metoksyyliryhmät (OCH3) reagoivat valkolipeässä 

olevien sulfidi-ionien (S2-) kanssa, muodostaen metyylimerkaptaania (CH3SH), joka edel-

leen hapettuessaan muodostaa dimetyylidisulfidia (CH3)2S. Voimakkaasti alkalisessa keit-

toliuoksessa metyylimerkaptaani on ionisoituneena merkaptidina (CH3S
-), jolloin merkap-

tidi-ionit reagoivat ligniinin metoksyyliryhmien kanssa muodostaen edelleen dimetyylisul-

fidia ((CH3)2S). Dimetyylisulfidi ja dimetyylidisulfidi eivät enää reagoi tästä eteenpäin. 

Dimetyylisulfidia ja rikkivetyä syntyy vielä kun metyylimerkaptaani disproportotioituu. 

Näiden lisäksi, keittoliuoksen sulfidi- ja hydrosulfidi-ionit vapautuvat rikkivetynä mikäli 

pH on riittävän alhainen (alle 10). Yhtälöillä 1–6 on esitetty metyylimerkaptaanin sekä 

muiden orgaanisten rikkiyhdisteiden reaktiot. (Hynninen, P. 1983, 1419–1420, Mattila, T. 

1986, 26)  
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𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝑆

−2
𝑘1
→  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂− + 𝐶𝐻3𝑆

− 
(1) 

 
𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝑆𝐻

−
𝑘2
→  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂− + 𝑪𝑯𝟑𝑺𝑯 

(2) 

 
𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝐻3𝑆

−→ (𝑪𝑯𝟑)𝟐𝑺 +  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂
− 

(3) 

 
𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − +𝐶𝐻3𝑆𝐻 →  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑆𝐶𝐻3 

(4) 

 
𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝐻3𝑆

− →  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 − 𝑂− + 𝐶𝐻3𝑆𝐶𝐻3 
(5) 

 
2𝐶𝐻3𝑆𝐻 → (𝑪𝑯𝟑)𝟐𝑺 + 𝑯𝟐𝑺 

(6) 

 

Sellun keitossa muodostuvien hajuyhdisteiden määrä on pääosin riippuvainen keittoliuok-

sen sulfiditeetistä sekä ligniinin sisältämistä metoksyyliryhmien määristä. Sulfiditeetillä 

ilmaistaan natriumsulfidin osuutta alkalin kokonaismäärästä (kaava 7). Yleensä valkolipe-

än sulfiditeetti on yli 40 %. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 12) 

 

 
𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑖 =  

𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
∗ 100 (7) 

 

Keittoliuoksen sulfiditeettiä nostamalla, kasvaa muodostuvien rikkiyhdisteiden määrä suo-

raan suhteessa siihen. Täyttömustalipeän käyttö lisää myös keiton sulfiditeettiä, ja mustali-

peän kierrätys lisää hajukaasujen muodostumista entisestään, koska keiton metoksyylipi-

toisuus nousee mustalipeän mukana tulevan ligniinin ansiosta. Metoksyyliryhmien mää-

rään vaikuttaa merkittävästi myös käytettävä puulaji. Lehti- ja havupuu ovat rakenteeltaan 

erilaisia ja lehtipuu sisältää metoksyyliryhmiä noin 20 % enemmän kuin havupuut. Tästä 

johtuen koivunkeitossa muodostuu enemmän TRS-yhdisteitä kuin havupuunkeitossa 

(Hynninen, P. 1983, 1420, 1449) 

 

Sulfiditeetin ja metoksyyliryhmien lisäksi keittoliuoksen keittoaika ja keittolämpötila vai-

kuttavat muodostuvien TRS-yhdisteiden määrään. Keittoaika on yleensä noin 2–3 tuntia ja 

keittoliuoksen lämpötila nousee noin 160–170 asteeseen. Mikäli keittoaikaa pidennetään 

tai lämpötilaa nostetaan, lisääntyvät hajukaasut pidemmälle edenneen delignifioinnin 

vuoksi. (Hynninen, P. 1983, 1449) 

 

Rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin vapautumiseen vaikuttaa myös keiton pH. Mikäli keit-

tolipeän pH laskee alle kymmenen, rikkivedyn muodostuminen lisääntyy huomattavasti, 

johtuen sulfidi- ja hydrosulfidi-ionien vapautumisesta. Alhaisen pH:n lisäksi korkea läm-

pötila, alhainen paine, vapaa liuospinta sekä tehokas ilmanvaihto edistävät hajukaasujen 
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muodostumista. Näiden tekijöiden vuoksi päästömäärät ovat erilaiset esimerkiksi keitto- ja 

pesumenetelmissä. (Hynninen, P. 1983, 1419–1422, 1449) 

 

Eräkeitossa TRS-päästöjä muodostuu pääasiassa keiton puskukaasuista, keittimen kaasu-

tuksesta sekä tärpätin erotuksesta. Keitintä tyhjennettäessä sellutonnia kohden muodostuu 

noin 8-20 Nm3/t puskukaasuja, jotka lauhdutetaan lämmöntaiteenottojärjestelmässä, koska 

ne ovat lähes täysin vedellä kyllästettyjä. Tämän lisäksi puskukaasuissa on merkittäviä 

määriä TRS-yhdisteitä ja muita orgaanisia aineita. Vapautuvien kaasujen määrä on riippu-

vainen lauhdutuksen tehokkuudesta.  Keiton aikana muodostuneet hajukaasut sekä muo-

dostuneet terpeenit (ts. tärpätti) poistetaan keittimestä kaasutuksella. Näiden kaasujen pi-

toisuudet ovat suuria. Keittimen kaasaukset johdetaan tärpätinerotukseen. Ensin kaasut 

lauhdutetaan, jolloin terpeenit nesteytyvät. Erottunut neste johdetaan erotussäiliöön, jossa 

tärpätti erottuu nesteen pinnalle. Tästä se poistetaan raakatärpättinä tärpättisäiliöön ja syn-

tynyt likaislauhde ohjataan lauhteen käsittelyyn. Tärpätin lauhduttimessa syntyy paljon 

lauhtumattomia rikkiyhdisteitä, mutta myös kaikki säiliöt kuten mustalipeä-, likaislauhde-, 

suopa-, ja raakatärpättisäiliöt ovat TRS-yhdisteiden muodostumis- ja vapautumispaikkoja. 

(Mattila, T. 1986, 26–27; Munukka, A & Munukka J. 2007, 16) 

 

Vuokeitossa eli jatkuvatoimisessa keitossa TRS-yhdisteitä muodostuu lähinnä mustalipeän 

pasutuksessa. Mustalipeää jäähdytetään alentamalla painetta kattilassa, jolloin vapautuva 

höyry johdetaan prosessin alkupään pasutusastiaan. Kaasut sisältävät jo keitossa vapautu-

neita rikkiyhdisteitä. Vuokeitossa muodostuvat hajukaasujen määrät sekä rikkipitoisuudet 

ovat pienemmät kuin eräkeitossa. (Mattila, T. 1986, 27) 

 

2.2.3 Massan pesu  

Sellunvalmistuksen seuraava vaihe on massan pesu, jonka tarkoituksena on poistaa mas-

sasta jäteliemi (mustalipeä), joka sisältää liuennutta puuainesta ja kemikaaleja. Tarkoituk-

sena on saada massa mahdollisimman puhtaaksi jatkokäsittelyä varten, mutta samalla saa-

da mustalipeä mahdollisimman vahvana talteen sen sisältämien kemikaalien ja energian 

vuoksi.  

 

Yleensä ensimmäinen pesuvaihe suoritetaan heti keiton jälkeen keittimessä. Pesulaitteita 

on laaja valikoima, mutta yleisesti ne voidaan jakaa (Krotscheck, A. 2006, 547–558): 
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- Rumpusuotimet (imu- tai paineellinen) 

- Diffusöörit (atmosfäärinen tai paineellinen) 

- Pesupuristimet 

  

Rumpusuotimia käytettäessä sellu käy läpi sarjan rumpuja, joissa se käsitellään pesuliuok-

sella vastavirtaperiaatteella. Pesuliuoksena käytetään yleensä höyrystinjärjestelmän proses-

silauhteita. Myös makeaa vettä voidaan käyttää. Pesussa vapautuu pääasiassa metyylimer-

kaptaania, dimetyylisulfidia sekä dimetyylidisulfidia. Mikäli pesussa käytetään prosessi-

lauhteita, syntyy TRS-yhdisteitä enemmän kuin puhtaalla vedellä pestessä.  (Koczkur, E. et 

al. 1995, 3–4) Hajukaasuja haihtuu imusuodatinpesemössä niin massan pinnasta kuin pe-

suvesisuihkusta, mikäli siinä käytetään lipeäpitoisia lauhteita. Poistoilmamäärät ovat suu-

ret, koska prosessi ei ole täysin suljettu, jolloin hajukaasujen määrä on melko alhaiset. 

Päästöjä vapautuu huuvan että erilaisten säiliöiden kautta. (Kock, P. 1983, 1457) Paine-

suodatinpesureissa taas imun sijaan käytetään ylipainetta, jolloin poistoilmapäästöt ovat 

alhaiset, mutta hajukaasupitoisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin imusuodatukses-

sa. (Mattila, T. 1986, 28) Diffusöörissä prosessi on täysin suljettu ja siihen sisältyy vain 

hyvin vähän ilmaa. Tästä johtuen päästöt ovat erittäin vähäiset, lähes olemattomat. (Kocz-

kur, E. et al. 1995, 3–6) 

 

2.2.4 Sellun valkaisu  

Pesun jälkeen sellu sisältää edelleen jäännösligniiniä, joka näkyy värinä. Tämä sekä muut 

epäpuhtaudet pyritään poistamaan sellusta valkaisukemikaaleilla. Tarkoituksena on paran-

taa massan vaaleutta, puhtautta sekä vahvuutta. Happivalkaisu on yleensä ensimmäinen 

valkaisuvaihe, joka suoritetaan heti keiton jälkeen. Kemiallinen valkaisu suoritetaan tämän 

jälkeen erillisissä valkaisutorneissa. Valkaisussa voidaan käyttää useita eri valkaisuyhdis-

telmiä. Valkaisu tapahtuu monivaiheisena prosessina, yleensä noin 4 tai 5-vaiheisena, joi-

den välillä massaa pestään. Valkaisu tapahtuu lähes aina useampien valkaisukemikaalien 

seoksella. Käytetyimmät kemikaalit ovat klooridioksidi, happi, otsoni ja peroksidi. Näistä 

klooridioksidi ja otsoni täytyy valmistaa paikanpäällä. (European Commission, 2001, 22) 

Valkaisukemikaalihönkien lisäksi valkaisussa syntyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Hön-

kiä muodostuu pesureilta, suodossäiliöiltä sekä torneista. Alkalisten vaiheiden höngät joh-

detaan suoraan piipuun, mutta happamat höngät johdetaan yleensä pesurin kautta piippuun. 

(KnowPulp c) Syntyvien TRS-päästöjen määrä riippuu massan jäännösligniinin määrästä. 



22 

 

Yleensä päästömäärät ovat vähäisiä, koska prosessissa on hyvin hapettavat olosuhteet. 

(Koczkur, E. et al. 1995, 3–6) 

 

Klooridioksidin valmistus 

Valkaisussa käytettävä klooridioksidi on valmistettava paikanpäällä. Valmistuslaitos voi 

olla joko omana laitoksena, jolloin klooridioksidivesi johdetaan siirtolinjoja pitkin kohtee-

seen, tai se voi sijaita valkaisuosaston välittömässä läheisyydessä. Klooridioksidia valmis-

tetaan yleensä natriumkloraatista ja klooridioksidin valmistamiseen on Suomessa useita eri 

menetelmiä. ERCO R8-menetelmässä käytetään natriumkloraatin lisäksi rikkihappoa ja 

metanolia, jolloin prosessin sivutuotteena syntyy hapanta natriumsulfaattia. Tämä poiste-

taan suodattamalla ja johdetaan yleensä jätevesien sekaan alentamaan jäteveden pH:ta. 

Tällöin olosuhteet ovat otolliset rikkivedyn syntymiselle. (Virolainen, K. et al. 2003, 8, 

Munukka, J. & Munukka, J. 2007, 24) 

 

Toinen menetelmä klooridioksidin valmistukseen on Mathienson. Tässä natriumkloraatti 

pelkistetään happamassa liuoksessa rikkidioksidin avulla. Prosessissa syntyy jäteliuosta 

(jätehappo), jota käytetään esimerkiksi mäntyöljyn keitossa tai pH:n säädössä. Mikäli jäte-

happo sekoitetaan polttolipeän sekaan, on rikkivedyn muodostuminen tällöin selviö. (Viro-

lainen, K. et al. 2003, 8, Munukka, J. & Munukka, J. 2007, 24) 

 

2.2.5 Mustalipeän haihdutus 

Massan pesusta muodostuva mustalipeä sisältää kaikki valkolipeän ainesosat, sekä puusta 

liuennutta orgaanista ainesta. Tämän lisäksi siinä on massan pesun jälkeen paljon vettä, 

joka tulee poistaa ennen mustalipeän jatkokäsittelyä. Tästä johtuen mustalipeä johdetaan 

haihduttamolle, jossa siitä haihdutetaan vettä pois. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuus noste-

taan yli 80 prosenttiin. Yleisimmin käytetty haihduttamotyyppi on monivaihehaihduttamo 

(tyhjöhaihdutus). Haihdutusosasto koostuu haihduttamista, lauhduttimista ja tyhjöpumpuis-

ta. Prosessissa mustalipeää kiehutetaan 6-8 kappaleen sarjahaihduttajissa. Mustalipeän kui-

va-ainepitoisuus nousee jokaisessa yksikössä, kun vesi höyrystyy pois. Ensimmäisessä 

yksikössä käytetään puhdasta primäärihöyryä, mutta seuraavissa vaiheissa kiehutus suori-

tetaan edellisen vaiheen sekundäärihöyryllä. Tämä höyry sisältää paljon haisevia TRS-

yhdisteitä että metanolia. Sekundäärihöyry johdetaan lauhduttimeen, jossa suurin osa höy-

rystä lauhtuu likaislauhteeksi. Lauhtumattomat TRS-yhdisteet jäävät edelleen kaasumai-
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seen muotoon ja tulevat ulos tyhjökaivolta. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 12–13) 

Tyhjöhaihdutuksen laitteiston rakenne ja ennen kaikkea lauhdutustapa vaikuttavat muodos-

tuvien hajukaasujen määriin. Pintalauhduttimilla kaasumäärät ovat noin kaksinkertaiset 

verrattuna suihkulauhduttimiin. (Hynninen, P. 1983, 1421) 

 

Monivaihehaihduttamon lisäksi haihdutus voidaan suorittaa suoralla savukaasuhaihdutuk-

sella (harppa), jossa kaasut joutuvat suoraan kosketukseen jätelipeän kanssa. Tämä ei ole 

kuitenkaan yleinen tapa. Savukaasuhaihdutuksessa TRS-yhdisteiden määrä on selkeästi 

suurempi kuin tyhjöhaihdutuksessa. Tämä johtuu siitä, että lämpötila savukaasuissa on 

korkea ja kaasut sisältävät muun muassa rikkiä ja hiilidioksidia, jotka alentavat mustalipe-

än pH:ta. Tällöin olosuhteet ovat otolliset rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin vapautumi-

selle. Haihdutusprosessissa syntyvien hajukaasujen lisäksi muita hajujen syntylähteitä on 

muun muassa säiliöiden hönkäkaasut. (Hynninen, P. 1983, 1421) 

 

2.2.6 Likaislauhteen käsittely 

Keittämöllä ja haihduttamolla muodostuneet ja kerätyt likaislauhteet sisältävät muun mu-

assa metanolia ja TRS-yhdisteitä. Hajuyhdisteiden osalta pitoisuudet ovat korkeita ja tästä 

johtuen likaislauhteet muodostavat yhden pahimmista hajulähteistä. Likaislauhteiden käsit-

tely on tärkeää hajuhaittojen poistamiseksi että lauhteen uudelleenkäytön kannalta. (Kock, 

P. 1983, 1458) 

 

Lauhteiden käsittelyssä höyrytislaus eli strippaus on ylivoimaisesti käytetyin menetelmä. 

Menetelmässä likainen lauhde pumpataan kolonnin yläosaan, josta se valuu alaspäin ja 

kohtaa alhaalta syötetyn höyryvirran (strippaushöyry). Lauhteen sisältämä metanoli ja 

TRS-yhdisteet strippautuvat prosessissa tehokkaasti.  Poistettava höyry johdetaan jatkokä-

sittelyyn. (Kock,P. 1983, 1458) 

 

2.2.7 Soodakattila 

Soodakattila on keskeisin laite sellunvalmistuksessa. Soodakattilassa poltetaan haihdutta-

molta tullut mustalipeä. Soodakattilan tehtävänä on energiantuotto sekä kemikaalien tal-

teenotto. Kattilassa mustalipeän sisältämä vesi haihtuu, orgaaninen aines palaa muodostaen 

energiaa ja epäorgaaninen aines sulaa kattilan pohjalle. Sula koostuu pääasiassa natrium-

karbonaatista ja natriumsulfidista, joka johdetaan sularännejä pitkin laihavalkolipeään. 
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Tällöin saadaan aikaiseksi viherlipeää. Sulan liuotus valkolipeään aiheuttaa pieniä määriä 

rikkivety- ja metyylimerkaptaanipäästöjä. Vapautuvien rikkiyhdisteiden määrä soodakatti-

lassa on mustalipeän korkean kuiva-ainepitoisuuden ja poltto-olosuhteiden hallinnan seu-

rauksena varsin pieniä.  (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 14, Mattila, T. 1986, 30) 

 

2.2.8 Kaustistamo 

Kaustistamo on osa kemikaalien talteenottoprosessia, missä soodakattilasta jäljelle jäänyt 

sula muutetaan takaisin valkolipeäksi.  Aluksi viherlipeään lisätään poltettua kalkkia 

(CaO), joka reagoi viherlipeän sisältämän veden kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia 

eli sammutettua kalkkia (Ca(OH)2). Välittömästi tämän jälkeen kalsiumhydroksidi reagoi 

viherlipeän sisältämän natriumkarbonaatin kanssa muodostaen natriumhydroksidia 

(2NaOH) ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3).  Syntynyttä kalsiumkarbonaattia kutsutaan ylei-

sesti meesaksi ja se erotetaan nesteestä suodattamalla. Erottunut neste on valkolipeää ja 

valmista käytettäväksi keitossa uudelleen. Meesaa edelleen pestään ja johdetaan tämän 

jälkeen meesauuniin, jossa se poltetaan takaisin kalkiksi (CaO). Näin kalkki kiertää proses-

sissa tehokkaasti. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 14) 

 

Kaustistamolla rikkivetyä voi syntyä pieniä määriä kun kalsiumoksidi lisätään viherlipe-

ään. Lisäksi muita lähteitä ovat meesa- ja viherlipeäsuotimet, suotimien tyhjöpumput sekä 

altaat ja säiliöt. (Mattila, T. 1986, 30) Meesauunista vapautuvissa savukaasuissa voi olla 

mukana pieniä määriä hajukaasuja. Meesauunin TRS-päästöjä voi muodostua periaatteessa 

kahdella tavalla. Rikki voi tulla meesauuniin käytetyn polttoaineen mukana, jolloin epä-

täydellisessä palamisreaktiossa polttoaineen rikistä muodostuu hiilimonoksidia sekä rikki-

vetyä, jotka vapautuvat savukaasujen mukana. Toisaalta rikkivetyä muodostuu myös, jos 

suodatettuun ja pestyyn meesaan on jäänyt jäljelle natriumsulfidia (Na2S). Se reagoi uunis-

sa yhtälön 8 mukaan. (European Commission. 2013, 241) Käytännössä meesauunista va-

pautuu rikkivetyä vain, jos prosessissa ei ole riittävästi happea rikin hapettamiseen (Matti-

la, T. 1986, 30). 

 
𝑁𝑎2𝑆 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑯𝟐𝑺 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

(8) 

 

Merkittävä rikkivetylähde on myös prosessilaitteiden pesut. Natriumsulfidi voi kiteytyä 

prosessilaitteiden pinnoille, valko- ja viherlipeän erotussuodattimiin sekä meesan ja sakko-
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jen pesusuotimien viiroihin. Tukkeumien vuoksi viirat on pestävä hapolla, jolloin natrium-

sulfidin ja hapon reaktiossa syntyy rikkivetyä. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 15, 22)  

 

2.2.9 Mäntyöljyn valmistus 

Puun sisältämät uuteaineen hapot muodostavat sellunkeiton aikana liukoisia rasva- ja hart-

sihappoja, jotka liukenevat mustalipeään. Nämä hapot saippuoituvat natriumin vaikutuk-

sesta ja muodostavat niin sanotun suovan. Tämä nousee mustalipeäsäiliöissä lipeän pinnal-

le, josta se talteenotetaan haihduttamolla laahaimien tai ylikaatokourujen avulla ja johde-

taan suopasäiliöihin. Mäntyöljylaitoksella suopaa käsitellään edelleen rikkihapon ja läm-

mön avulla niin, että orgaaniset rasvahapot saadaan erotettua natriumsuoloista. Nämä ras-

va- ja hartsihapot, sekä muut siihen sekoittuneet orgaaniset yhdisteet muodostavat ns. raa-

kamäntyöljyn, joka ei liukene emäveteen.  Muodostunut mäntyöljy saadaan otettua talteen 

palstoituksen avulla, jossa mäntyöljy, ligniini ja evävesi erottuvat toisistaan. (Munukka, A. 

& Munukka, J. 2007, 16)   

 

Mäntyöljyn valmistuksessa vapautuvien TRS-yhdisteiden määrään vaikuttaa se, kuinka 

paljon suopaan on jäänyt mustalipeää erotuksen jälkeen. Kaikkea mustalipeää ei saada kui-

tenkaan poistettua, joten mustalipeän sisältämä natriumsulfidi reagoi käytettävän rikkiha-

pon kanssa muodostaen rikkivetyä yhtälön 9 perusteella. (Munukka, A. & Munukka, J. 

2007, 23) 

 
𝐻2𝑆𝑂4 +𝑁𝑎2𝑆 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +𝑯𝟐𝑺 

(9) 

   

2.2.10 Viemäriverkosto 

Käytännössä koko sellutehdasalue voi toimia hajukaasujen esiintymisalueena, joka tulee 

ottaa huomioon. Tilanteet, joissa mustalipeää sisältävät jätevedet sekoittuvat happamien 

jätevesien kanssa aiheuttaa rikkivedyn syntymisen. Tällöin rikkivety voi kulkeutua viemä-

riverkostossa ja kanaaleissa laajalle alueelle ja vapautua yllättävistä paikoista. (Munukka, 

A. & Munukka, J. 2007, 25) 

 

2.3 Hajukaasujen muodostuminen paperin valmistuksessa 
 

Paperin valmistuksessa kirjallisuuden mukaan ei synny haisevia rikkiyhdisteitä muuta kuin 

jätevedenkäsittelyssä ja mahdollisesti viemäriverkostossa. 
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2.4 Hajukaasujen muodostuminen jätevedenpuhdistamolla 
 

Sellu- ja paperiteollisuudessa käytetään paljon vettä eri tehtaan prosesseissa. Prosessit ku-

ten keitto, pesu, lajittelu sekä valkaisu ovat suurimpia vedenkuluttajia. Lisäksi paperiko-

neella sekä päällystyksessä kuluu vettä. Muodostuvan jäteveden laatu vaihtelee prosesseit-

tain. (Pokhren, D. & Viraraghavan, T. 2004, 38) Eri prosessivedet johdetaan viemäreiden 

kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. TRS-yhdisteiden osalta jätevedenpuhdistamo 

voi olla merkittävä päästölähde. Yleensä puhdistamot sijaitsevat sivummalla muusta teh-

dasyksiköstä, jolloin hajukaasut eivät kuulu keräilyn piiriin. Tällöin hajukaasut vapautuvat 

suoraan ilmaan, koska orgaaniset rikkiyhdisteet ovat erittäin helposti haihtuvia. 

 

Käytännössä olosuhteet, joissa jätevesi tai liete on hapettomassa tilassa, on aina mahdolli-

nen hajukaasujen muodostumislähde. Tämä johtuu puhdistusprosessissa toimivista pieneli-

öistä eli sulfaatinpelkistäjistä. Nämä tuottavat biologisen toiminnan seurauksena muun 

muassa rikkivetyä. Tämä perustuu siihen, että hapettomissa olosuhteissa bakteerit käyttävät 

aineenvaihduntaansa jäteveden sisältämää sulfaattia hapen lähteenä (kaava 10). Sulfaatti 

pelkistyy sulfidiksi ja aiheuttaa rikkiveden syntymisen (kaava 11). (Hagen, C. & Hartung, 

R. 1997).  

 
𝑆𝑂4

2− + 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 → 𝑆2− +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 
(10) 

 
 𝑆2− + 2𝐻+ → 𝑯𝟐𝑺 (11) 

 

2.4.1 Esikäsittely 

Haisevia rikkiyhdisteitä muodostuu jo viemärijärjestelmässä ja jäteveden esikäsittelypro-

sesseissa. Jätevesiin TRS-yhdisteitä pääsee pääasiassa keittimen puskukaasujen lauhteista, 

tärpätin lauhteiden alitteesta sekä haihdutuksen lauhteista. (Hagen, C. & Hartung, R. 1997) 

Viemäreissä eri osastoilta saapuvat jätevedet sekoittuvat. Saapuvien jätevesien lämpötilat 

ja pH:t vaihtelevat, jolloin sekoittuessaan niistä voi muodostua lisää rikkiyhdisteitä. Myös 

avoimet viemärit ovat rikkiyhdisteiden esiintymispaikkoja. (European Commission. 2013, 

190)  

 

Yleensä jätevedenpuhdistamolle saapuva jätevesi joudutaan neutraloimaan, koska sellu- ja 

paperitehtaan jätevesien pH:t voivat vaihdella paljonkin happamasta emäksiseen. Jäteve-

den pH tulee olla sopiva puhdistusta suorittavien pieneliöiden vuoksi. Jäteveden pH:n ol-
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lessa liian korkea, jäteveteen syötetään yleensä happoa, joka reagoi jätevedessä olevien 

sulfidien kanssa muodostaen rikkivetyä. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 16) Muita 

mahdollisia haisevien rikkiyhdisteiden lähteitä ovat avoimet etuselkeytysaltaat, jäteveden 

jäähdytystornit sekä pintailmaistut tasausaltaat, joissa voi esiintyä hapettomia olosuhteita. 

(European Commission. 2013, 191) 

 

2.4.2 Pääkäsittely 

Aktiivilietemenetelmä on yleisesti käytetty jätevedenpuhdistusmenetelmä. Tässä menetel-

mässä mikrobeja käytetään hyödyksi jäteveden puhdistamissa. Jätevesi johdetaan esikäsit-

telyn jälkeen ilmastusaltaaseen, jonne on luotu puhdistusta tekeville mikrobeille suotuisat 

olosuhteet. Altaaseen syötetään jatkuvasti ilmaa ja vettä sekoitetaan, jolloin hapettomia 

olosuhteita ei pitäisi päästä muodostumaan. Myöskään hajuhaittoja ei pitäisi olla. Mikäli 

ilmastus tai sekoitus ei ole riittävä, on hajukaasujen muodostuminen mahdollista. 

 

2.4.3 Jälkikäsittely 

Jälkikäsittelyssä jätevesi johdetaan ilmastusaltaasta jälkiselkeytykseen. Tällä muodostunut 

biomassa laskeutuu altaan pohjalle, josta se kerätään pois ja johdetaan biotiivistimiin. Jäl-

kiselkeytysaltaalla ei käytännössä pitäisi muodostua hajukaasuja. Mikäli lietteen viipymä-

aika nousee jälkiselkeytyksessä liian korkeaksi, on hajujen muodostuminen kuitenkin 

mahdollista. (European Commission. 2013, 191) 

 

2.4.4 Lietteenkäsittely 

Jätevedenpuhdistamolla muodostuva liete koostuu etuselkeytyksestä tulevasta primääriliet-

teestä sekä jälkiselkeytyksen biolietteestä. Kuituja ja täyteaineita sisältävä primääriliete 

pumpataan lietesäiliöön, jossa se sekoitetaan tiivistetyn biolietteen kanssa. Muodostunut 

sekaliete johdetaan vedenerotukseen ja yleensä vedenerotusta tehostetaan lisäämällä liet-

teeseen erilaisilla flokkauskemikaaleja. Yleisimpiä lietteen kuivauslaitteita ovat erilaiset 

suotimet, lingot sekä puristimet.  

 

Lietteen käsittelyssä haisevia rikkiyhdisteitä voi muodostua biotiivistimissä, mikäli tiivis-

tintä ylikuormitetaan tai ilmavirta ei ole riittävä takaamaan hapellisia olosuhteita (Europe-

an Commission. 2013, 191). Mikäli tiivistysaltaissa muodostuu rikkivetyä, ovat niiden pi-

toisuudet yleensä korkeita. Rikkivedyn muodostumisen voi helposti havaita tiivistysaltaan 

pinnalla tapahtuvasta kuplinnasta. (Munukka, A. & Munukka, J. 2007, 16) Lisäksi haisevia 
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rikkiyhdisteitä voi vapautua lietteen kuivatuksen yhteydessä, kuten myös lietteen varas-

toinnin aikana. (European Commission. 2013, 191) 

 

2.5 TRS-hajapäästöjen lähteet 
 

Hajapäästöllä tarkoitetaan sellu- ja paperiteollisuuden kohdalla päästöjä, jotka syntyvät 

joko suoraan prosesseista tai epäsuorasti prosessiin liittyvistä toiminnoista (European 

Commission. 2013, 57). Nämä eivät ole häiriöpäästöjä, vaan aiheutuvat normaalista toi-

minnasta. Mahdollisia hajapäästökohteita ovat muun muassa vuodot venttiileistä tai tiivis-

teistä sekä haihtumiset eri säiliöistä. Näiden lisäksi on kohteita, joista päästöjen keräämi-

nen on lähes mahdotonta, kuten jäteveden- ja lietteenkäsittely. Käytännössä kaikki TRS-

päästöt, jotka eivät ole keräilyn ja käsittelyn piirissä, ovat TRS-hajapäästöjä. (Maunus-

Tiihonen, M. 2014)  

 

Tyypillisiä hajapäästökohteita ovat vanhemmat tehtaat, joissa on avoin pohjaratkaisu, jol-

loin keräilyjärjestelmän toteuttaminen on hankalaa, niin taloudellisesti kuin teknisesti. Eu-

roopassa on tehtaita, joissa laimeidenhajukaasujen keräily ja käsittely on puutteellista. Tä-

mä voi aiheuttaa alueelle hajuongelmia.  (European Commission. 2013, 57–58) Nykyaikai-

sissa tehtaissa hajukaasujen keräilyjärjestelmät ja käsittelytavat ovat tehokkaita. Todelli-

suudessa kaikkia mahdollisia hajukaasuja ei kuitenkaan saada kerättyä uusimmissakaan 

tehtaissa, jolloin hajapäästöjä muodostuu. Arviolta noin 85–97 % hajukaasuista kerätään ja 

käsitellään. Hajapäästöjen osuus voi siis olla jopa 80 % vuosipäästöistä.  Vuosittaiset ko-

konaishajukaasupäästöt syntyvät käytännössä siis normaaliajon aikaisista hajapäästöistä 

sekä häiriötilanteiden aiheuttamista hajukaasukäsittelyjärjestelmän ohituksista. (Hammo, 

S. & Penttinen, J. 1997, 9)  
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3 HAJUKAASUJEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN HÄIRIÖPÄÄS-

TÖT 
 

Kaikki Suomessa toimivat sellutehtaat valmistavat sellua sulfaattimenetelmällä, mutta käy-

tössä ei ole vain yhtä oikeaa tapaa kerätä ja käsitellä siitä muodostuneita hajukaasuja. Täs-

sä kappaleessa käydään läpi yleisesti käytetty laimeiden ja väkevien hajukaasujen keräily- 

ja käsittelyjärjestelmät, joka täyttää nyt voimassa olevan BAT-vertailuasiakirjojen vaati-

mukset. Lisäksi  kappaleessa perehdytään sellutehtaan TRS-häiriöpäästöjen muodostumi-

seen. 

 

3.1 Hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä 
 

Väkevien ja laimeiden hajukaasujen keräily ja käsittely tapahtuu omissa käsittelyjärjestel-

missään. Väkevät hajukaasut kerätään vaarallisuutensa vuoksi ja laimeat käytännössä haju-

haittojen vuoksi. Hajukaasujen käsittelyyn on olemassa käytännössä kaksi tapaa. Nämä 

ovat terminen hapetus ja absorptio. Termisessä hapetuksessa hajukaasut kerätään syntypai-

koista ja muutetaan hajuttomiksi polttamalla ne. Tällöin haisevat rikkiyhdisteet hapettuvat 

rikkidioksidiksi. Rikkidioksidi saadaan suurimmaksi osaksi kerättyä talteen. Hajukaasujen 

poltto suoritetaan joko soodakattilassa, meesauunissa tai erillisessä hajukaasukattilassa. 

(European Commission. 2013, 243) Tärkeintä on päästä turvalliseen ja tehokkaaseen haju-

jenpoistoon. Pääasia on, että seuraavat poltto-olosuhteet täyttyvät (Burgess, T., 4.2-8).  

 

- lämpötila 650 ºC 

- viipymäaika 0,5 sekuntia 

- happiylimäärä (O2) 3-4 % 

 

Absorptiota käytetään pääasiassa rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin poistamiseen kaasu-

virrasta. Menetelmä perustuu pesutekniikkaan, jossa käytetään pesutorneja ja kolonneja 

hyödyksi. (European Commission. 2013, 243) 

 

3.1.1 Väkevät hajukaasut 

Sellun valmistuksessa väkeviä hajukaasuja muodostuu pääasiassa keittämöltä, haihdutta-

molta sekä likaislauhteiden stripperistä. Myös paineistettujen lipeäsäiliöiden höngät tulisi 

käsitellä väkevinä hajukaasuina. Väkevien hajukaasujen määrät ovat yleensä varsin pieniä, 

mutta ne sisältävät korkeita hajupitoisuuksia. Väkevien hajukaasujen kokonaisrikkimäärä 
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nykyaikaisessa sellutehtaassa on noin 2–5 kg S/ADt. Hajukaasujen määrä voi vaihdella 

laajasti, riippuen prosessista (puulaji, lämpötila, pH jne.). Taulukossa 3 on esitelty selluteh-

taalla tyypillisesti muodostuvien väkevien hajukaasujen rikkimääriä osastoittain. (Europe-

an Commission. 2013, 244) 

 

Taulukko 3. Väkevien hajukaasujen muodostuminen sellutehtaalla. (European Comission . 2013, 244; viitat-

tu lähteeseen Hämäläinen, S. 2009.) 

Osasto kg S/ADt Nm3/ADt 

Eräkeitto (pusku) 0,4–0,8 5–15 

Eräkeitto (kaasaus) 0,1–0,2 1–3 

Jatkuvatoiminen keitto 0,1–0,4 1–4,5 

Stripperi 0,5–1,0 15–25 

Haihduttamo 0,4–0,8 1–10 

Metanolin käsittely 0,5–2,0 1–2 

Mustalipeän lämpökäsittely 2–3 1,5–3 

Konsentraattori 2–5 3–40 

Yhteensä 2–5 3–40 

 

Kaasut kerätään suljetuista kohteista yhteiseen putkistoon ja siirretään nesterengaskomp-

ressorien tai höyryejektoreiden avulla keräilyyn. Väkevien hajukaasujen kohdalla on erit-

täin suuri syttymis- ja räjähdysriski, jonka vuoksi keräily- ja käsittelyjärjestelmiin asenne-

taan räjähdyskalvoja, liekinestimiä sekä vesilukkoja. Tehokas hajujen poisto edellyttää 

suljettua keräysjärjestelmää sekä hajukaasujen polttoa. Kuvassa 4 on esitetty tyypillinen 

väkevien hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä. (Hynninen, P. 2008, 121–122)   

 
Kuva 4. Väkevien hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä. (Hynninen, P. 2008, 122) 

 

3.1.2 Laimeat hajukaasut 

Laimeita hajukaasuja vapautuu monista eri prosessivaiheista ja tuotantolaitteista, joissa 

mustalipeää käsitellään. Laimeita hajukaasuja kerätään yleensä kuitulinjan, haihduttamon, 

mäntyöljyn valmistuksen sekä kaustistamon eri laitteista ja säiliöistä. Laimeiden hajukaa-
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sujen määrät ovat noin 300–400 Nm3/ADt, ja kaasun rikkipitoisuus on noin 0,1-0,5 

kgS/ADt. Taulukossa 4 on esitetty sellutehtaalla muodostuvien laimeiden hajukaasujen 

rikkimääriä osastoittain 40 ºC lämpötilassa. (European Commission, 2013, 244) 

 
Taulukko 4. Laimeiden hajukaasujen muodostumismääriä sellutehtaalla (European Comission . 2012, 245; 

viitattu lähteeseen Hämäläinen, S. 2009.) 

Osasto kg S/ADt Nm3/ADt 

Jatkuvatoimisen keiton poistokaasut 0,1–0,5 100–400 

Eräkeiton poistokaasut (sis.evakuointi-ilmat) 0,1–0,5 150–300 

Pesemön poistokaasut 0,05–0,1 100–200 

Mäntyöljykeittämön poistokaasut 0,05–0,2 2–3 

Säiliöiden poistokaasut, haihduttamo 1) 0,1–0,4 20–30 

Kaustistamo- ja meesauunialue 0,01–0,1 5–10 

Yhteensä 0,1–0,5 300–400 
1) Paineettomat säiliöt 

 

Päinvastoin kuin väkevissä hajukaasuissa, laimeiden hajukaasujen pitoisuudet ovat pieniä, 

mutta määrät suuria. Laimeat hajukaasut voidaan ohjata pesurin kautta katolle, mutta poltto 

soodakattilassa on hyvin yleinen ja toimiva tekniikka hajuhaittojen poistamisessa. Laimeat 

hajukaasut sisältävät paljon vesihöyryä, joka yleensä poistetaan ennen polttoa kondensoi-

vassa pesurissa. Tämän jälkeen kaasu esilämmitetään ja johdetaan polttoon joko omilla 

suuttimillaan tai sekoitettaan suoraan varsinaiseen polttoilmaan. (KnowPulp. b 2013) Ku-

vassa 5 on esitetty yleinen laimeiden hajukaasujen keräily- ja polttojärjestelmä. 

 

 

Kuva 5. Laimeiden hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä. (Hynninen, P. 2008, 123) 

 

Esitettyjen hajukaasujen määrät ja käsittelytavat vaihtelevat tehtaittain. Haisevien rikkiyh-

disteiden muodostumiseen vaikuttavat muun muassa keräilyjärjestelmän laajuus sekä teh-
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taan ikä. Uudemmissa tehtaissa, joissa on tehokkaat laitteet, muodostuu TRS päästöjä 

yleensä alle 20 ppm, kun taas vanhoissa tehtaissa on havaittu jopa 2000 ppm arvoja. (Bor-

dado, J & Gomes, J. 1998, 1236) 

 

3.1.3 Keräilyjärjestelmän ulkopuolelle jätettävät kaasut 

Sellu- ja paperiteollisuudessa kaasuja vapautuu monista eri kohdista. Kaikkia ei ole kuiten-

kaan tarve kerätä ja käsitellä, koska ne sisältävät pääasiassa vesihöyryä ja ilmaa. Rikkipi-

toisuudet näissä ovat merkityksettömiä. Näitä kohteita ovat muun muassa: rakennusten 

ilmanvaihtoilma, sellunkuivauskoneiden- ja paperikoneiden vesihöyry, jäähdytystornien 

ilma, jätevedenkäsittelyn haihtumisilma, haihtumiset viemäreistä ja vakuumipumpuista. 

(European Commission. 2013, 245). Kuitenkin nämä ovat mahdollisia hajapäästökohteita. 

 

3.2 TRS-häiriöpäästö 
 

Sellu- ja paperiteollisuudessa muodostuvien ”normaalien” päästöjen lisäksi toiminnasta 

saattaa aiheutua suunnittelemattomia päästöjä. Näiden kohdalla termistö ei ole vakiintunut-

ta, mutta yleensä puhutaan satunnaispäästöistä, häiriöpäästöistä tai vahinkopäästöistä. Häi-

riöpäästö on päästö, joka syntyy pitkästä tai lyhytaikaisesta häiriötilanteesta ja voi johtaa 

luparajojen ylityksiin tai haitallisiin ympäristövaikutuksiin. Yleensä syynä ilmaan kohdis-

tuvissa häiriöpäästöissä ovat ongelmat sähkösuodattimissa, pesureissa, hajukaasujen keräi-

ly- ja käsittelyjärjestelmissä sekä kattiloiden käyntihäiriöissä. Käytännössä puhutaan pääs-

töistä, jotka johtuvat käyttövirheestä tai teknisestä viasta. (Hammo, S. & Penttinen, J. 

1997, 8, 19)  

 

Hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmän häiriötilanteita voi olla useita. Keräilyjärjes-

telmässä muun muassa putkien tukkeutumiset ja erilaiset laiteviat voivat aiheuttaa käyttö-

häiriöitä. Häiriöpäästöjen kannalta merkittävimmät ongelmat syntyvät puhaltimien, 

höyryejektorien ja vesilukkojen häiriötilanteissa. Mikäli putkistoon pääsee kertymään pal-

jon vettä, voi laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmässä käytettyjen puhaltimien teho 

laskea tai puhaltimet voivat jopa rikkoutua liiasta veden määrästä. Tällöin hajukaasut pää-

sevät vapautumaan ilmaan muun muassa säiliöiden kautta. Väkevien hajukaasujen keräi-

lyssä voidaan käyttää höyryejektoreita tai vesirengaskompressoreita (ts. tyhjöpumppuja). 

Myös näille vesi on suurin häiriötekijä, joka kertyessään putkistoon voi estää kaasujen vir-

tauksen.  Väärin suunniteltu ja rakennettu putkisto sekä alimittaiset vesitykset lisäävät tätä 



33 

 

riskiä. Mainitut häiriötilanteet voivat aiheuttaa sen, että paine keräilyjärjestelmässä nousee 

liian korkeaksi, jolloin paine voi rikkoa murtolevyn ja hajukaasut pääsevät vapautumaan 

ilmaan. (Tapalinen, I. 2014) 

 

Kattiloiden käyntihäiriöstä johtuen kerätyt hajukaasut voidaan joskus joutua ohjaamaan 

ulkoilmaan täysin käsittelemättöminä. Tämä johtuu siitä, että häiriö tai muutos jossain vai-

heessa prosessia voi aiheuttaa sen, että pääpoltin kytkeytyy poispäältä, jolloin varapoltti-

men tulisi käynnistyä välittömästi. Varapolttimen lämpeneminen oikeaan polttolämpötilaan 

kestään joitain minuutteja, jonka aikana hajukaasut joudutaan ohjaamaan raakana ulos. 

Hajukaasujen käsittely alkaa välittömästi kun varapolttimella on saavutettu oikea lämpöti-

la. Erittäin harvoissa tilanteissa sekä pääpoltin että varapoltin ei käy, jolloin hajukaasut 

joudutaan ohjaamaan ulkoilmaan. 

 

Tehtaiden seisokit ja siihen liittyvät alas- ja ylösajot ovat verrattavissa mainittuihin häiriö-

tilanteisiin. Seisokkien aikana prosessit eivät ole välttämättä käynnissä, eikä kaasujen kä-

sittelyjärjestelmät ole käytössä. Tällöin esimerkiksi TRS-yhdisteitä vapautuu eri säiliöistä. 

(Hammo, S. & Penttinen, J. 1997, 8, 19)  

 

Riippuen häiriöpäästön lähteestä, voi häiriöpäästöjen osuus olla huomattava verrattuna 

koko vuoden TRS-päästöihin. Tehtaiden tulee raportoida häiriötilanteista viranomaisille, 

jonka vuoksi häiriöpäästöjen määrittäminen mahdollisimman tarkasti on erityisen tärkeää. 

Kuukausittain ja vuosittain raportoitavat tiedot häiriöpäästöistä määritetään tarkemmin 

kunkin laitoksen ympäristöluvassa. 

 

  



34 

 

4 HAJA- JA HÄIRIÖPÄÄSTÖJEN MITTAAMINEN JA SEURANTA 
 

Toiminnanharjoittaja on velvoitettu ympäristösuojelulain mukaan tarkkailemaan toimin-

nastaan aiheutuvia päästöjä. Päästöjen tarkkailusta päätetään yrityksen omassa ympäristö-

luvassa, jonka vuoksi käytännöt vaihtelevat tehtaittain. Tässä kappaleessa käydään läpi 

lyhyesti päästötarkkailuvelvoitteita ja ympäristöluvan päästöjen tarkkailusuunnitelman 

vaatimuksia.  Kappaleessa 4.2 selvitetään myös TRS-yhdisteiden mittausmenetelmiä ja 

niiden epävarmuustekijöitä. Kappaleessa 4.3 keskitytään uuden BREF-asiakirjan päivityk-

sen mukana tuomiin uudistuksiin TRS-yhdisteiden osalta. 

 

4.1 Tarkkailusuunnitelman laadinta 
 

Yritys, joka toiminnallaan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tarvitsee toimintaan-

sa ympäristöluvan, jonka myöntää aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen. Ympäristölupaehtojen valvontaviranomaisina toimivat kunnan ympäristösuojelu-

viranomaiset sekä alueellinen elinkeino-liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Ympä-

ristösuojelulaki velvoittaa ELY-keskuksia laatimaan laitokselle valvontasuunnitelman kos-

kien ympäristölupien valvontaa. Yleensä sellu- ja paperitehtaat kuuluvat luokkaan, jossa 

tarkastuksia tehdään vuosittain. Tällöin tarkistetaan toimiiko laitos määräysten mukaisesti. 

(Ojanen, P. 2011, 37) 

 

Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen kaikista toimintansa ympäristövaikutuksista ja 

käytettävissä olevasta parhaasta tekniikasta (BAT). Ympäristölupahakemuksen yhtenä 

osana toiminnanharjoittajan on esitettävä päästölähteet, sekä päästöjen laatu ja määrä. 

(YSA 9 §, kohta 6) Lisäksi lupahakemuksessa tulee esittää päästöjen tarkkailusuunnitelma, 

jossa esitetään luvan kannalta oleelliset tiedot seuraavista toimista (YSA 9 §): 

 

- Toiminnan käyttötarkkailusta ja valvonnasta 

- Ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta 

- Käytettävistä mittausmenetelmistä ja – laitteista 

- Käytetyistä laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta 

 

Tarkkailusuunnitelman tulee olla niin yksityiskohtainen ja kattava, jotta päästöjen seuran-

nasta voidaan päättää ympäristöluvassa. Kaasumaisten päästöjen tarkkailun osalta tulee 
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esittää muun muassa kuinka päästöjen seuranta on toteutettu niin jatkuvatoimisten kuin 

niiden parametrien osalta, jotka eivät ole jatkuvassa seurannassa (jaksottainen mittaus). 

Käytännössä päästötarkkailu perustuu pääasiassa toiminnanharjoittajan itse suorittamaan 

mittaukseen ja tarkkailuun, joista se raportoi valvontaviranomaiselle määräajoin viran-

omaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Päästöjen määrittelytavat kuten mitta-

laitteet, tietojen tallennus- ja raportointitapa ja vertailu raja-arvoihin tulee kuvata suunni-

telmassa tarkasti. Mittausten laadunvarmennus ja laitteiden kunnossapito ovat myös tärkei-

tä seikkoja kuvata tarkkailusuunnitelmassa. 

 

4.2 TRS-päästöjen mittaus  
 

Päästömittaukset voivat perustua, joko jatkuvatoimisiin tai määräajoin (jaksottainen) suori-

tettaviin mittauksiin. Jatkuvatoiminen mittaus on käytännössä teollisuuslaitokselle välttä-

mätöntä, jotta pystytään seuraamaan pysyykö päästöt päästörajojen ala-puolella. Mikäli 

raja-arvot on asetettu tunti tai vuorokausi arvioihin, niin ainoa varma tapa on mitata päästö-

jä jatkuvatoimisesti. (VTT. 2004, 3–4) Jatkuvatoimisissa mittausmenetelmissä näytteenotto 

tapahtuu savukaasuista pistemittauksena ja analysointi tapahtuu analysaattorissa reaaliajas-

sa. Näin saadaan selville päästöjen ajalliset vaihtelut. Tämä ei ole mahdollista manuaali-

sessa näytteenottomenetelmässä, jossa näytteenotto tapahtuu pistemittauksena perustuen 

kerta- tai jaksottaiseen mittaukseen. Nämä yksittäiset mittaukset antavat tulokseksi yhden 

pitoisuuden tai päästön niissä olosuhteissa, joka mittaushetkellä on vallinneet. (Hammo, S. 

2010, 5)  

 

Keräilyn ja käsittelyn jälkeen kaasut johdetaan piippuun, jossa yleensä on jatkuvatoiminen 

analysaattori useammille ilmansaasteille kuten NOx, SO2, pöly, TRS. Ainoa varma tapa 

TRS päästöjen määrittämiseen on kerätä kaikki hajukaasut ja käsitellä ne ja mitata päästöt 

jatkuvatoimisesti. Todellisuudessa kaikkia päästöjä ei kuitenkaan yleensä saada kerättyä ja 

käsiteltyä, jolloin hajapäästöjä muodostuu. Normaalisti TRS-yhdisteiden hajapäästöjä ei 

pystytä mittaamaan tarkasti. Kuitenkin monista kohteista vapautuvia hajukaasujen haja-

päästöjä tulisi säännöllisesti mitata tai arvioida ja ne tulisi raportoida erikseen. (European 

Commission. 2013, 38,59) 
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4.2.1 Mittausmenetelmät 

TRS-yhdisteisiin kuuluu joukko erilaisia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, mutta niiden koko-

naispitoisuus määritellään rikkinä. TRS-yhdisteiden määrittämiseen voidaan käyttää jatku-

vatoimisia tai jaksoittaisia mittausmenetelmiä. TRS-yhdisteiden jatkuvatoiminen mittaa-

minen riippuu hajukaasujen käsittelyjärjestelmän laajuudesta. Mitä suljetumpi tehdas on, 

sen suurempi osa kokonaisrikkipäästöistä saadaan mittauksen piiriin. (Hammo, S. & Pent-

tinen, J. 1997, 10) Mikäli kohteesta ei pystytä mittaamaan näytettä suoraan, näytteenotto-

laitteina voidaan käyttää esimerkiksi näytepusseja, jolloin kaasujen pitoisuudet määritetään 

normaalisti laboratoriossa. Mittaukset suorittaa tähän koulutettu henkilö. (European Com-

mission. 2013, 38,59) Liitteessä 1 on esitetty yleisempiä mittausperiaatteita eri kaasukom-

ponenteille. TRS-yhdisteiden yleisimmät mittausmenetelmät ovat (VTT. 2007, 28): 

 

- konvertteri/UV-fluoresenssi 

- konvertteri/FTIR 

UV-fluoresenssi 

Menetelmä on yleisin rikkidioksidin mittausmenetelmä, joka perustuu rikkidioksidimole-

kyylien fluoresenssiin. Kaasun sisältämät rikkiyhdisteet hapetetaan ensin rikkidioksidiksi, 

jotta pelkistyneiden rikkiyhdisteiden määrittäminen on mahdollista. Tämä tapahtuu noin 

850 ºC lämpötilassa konvertterissa, josta kaasu johdetaan itse analysaattoriin. Analysaatto-

rissa molekyylejä säteilytetään lyhytaaltoisella UV-valolla ja näin ne viritetään elektroni-

seen viritystilaan. Viritystilan purkautuessa molekyylit emittoivat säteilyä, joka on verran-

nollinen rikkidioksidin pitoisuuteen. Fluoresenssivalo kulkee valomonistinputkeen, jossa 

mitatun valonvoimakkuuden avulla saadaan määritettyä rikkidioksidin pitoisuus. Yleensä 

mittauksessa käytetään kahta analysaattoria. Toinen mittaa kaasun SO2-pitoisuutta ja toi-

nen konvertterin läpi käynyttä kaasua, jolloin erotuksena saadaan TRS-pitoisuudet selville. 

On olemassa myös malleja, joissa rikkidioksidi poistetaan jo ennen konvertteria pesurilla, 

jolloin analysaattori näyttää pelkän TRS-pitoisuuden. Kuvassa 6 on esitetty tyypillinen 

UV-fluoresenssin toimintaperiaate. (VTT. 2007, 22–23, Hammo, S. et al. 1997, 28) 
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Kuva 6. UV-fluoresenssin tyypillinen toimintaperiaate (VTT. 2007, 32) 

 

FTIR (Fourier Transform Infra Red) 

Menetelmä perustuu laajan yhtenäisen IR-spektrialueen mittaamiseen. Yhdellä analysaatto-

rilla voidaan määritellä useita yhdisteitä samanaikaisesti. Analysaattorissa saadaan määri-

tettyä kaasuseoksen infrapunaspektri, jota verrataan puhtaiden kaasukomponenttien spekt-

reihin, jolloin kaasuseoksen komponentit ja pitoisuudet saadaan selville.  FTIR menetel-

mällä on mahdollista mitata TRS komponenttikohtaisia pitoisuuksia, mutta ongelmana on 

ettei rikkivedyn mittaaminen ole mahdollista (Ristinen, E. 2014). 

 

4.2.2 Apusuureiden määrittäminen 

Kaasumaisten päästöjen analysaattorit mittaavat yleensä vain päästöjen tilavuusosuuksia 

(ppm). Päästöarvo tulee muuntaa kuitenkin johonkin määräarvoon, kuten mg/m3. Lopulli-

nen päästöarvo on siis laskennallinen arvo, jonka määrittämiseen tarvitaan tietoa muun 

muassa kaasun tilavuusvirrasta.  Tilavuusvirran määrittämiseen on olemassa suoria, että 

laskennallisia (epäsuoria) määritysmenetelmiä.  

 

Suorassa menetelmässä kaasun tilavuusvirta pystytään laskemaan kaasun virtausnopeuden 

(m/s) ja kanavan sisähalkaisijan perusteella. Kaasun virtausnopeuden määrittämiseen voi-

daan käyttää esimerkiksi Pitot-putkimittausta. Tämä perustuu kokonaispaineen ja staattisen 

paineen erotukseen. Pitot-putkia on olemassa L- ja S-tyyppisiä, joista S-tyyppinen soveltuu 

kosteisiin ja paljon hiukkasia sisältäviin kaasumittauksiin. Kanavan halkaisija voidaan taas 

määrittää suoraan mittauspaikalla työntämällä tanko mittayhteen kautta vastakkaiseen sei-

nään ja mittaamalla merkitty pituus. Mikäli mittaaminen ei onnistu, voidaan sisähalkaisija 
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määrittää rakennekaavioista. (VTT. 2007, 13) Ongelmana kertaluontoisissa tilavuusvirta-

mittaus kertoo toisin vain hetkellisen tilanteen, eikä huomioi prosessien vaihtelua. Epäsuo-

rassa menetelmässä tilavuusvirta voidaan laskea esimerkiksi puhallintiedoista. (Hammo, S. 

et al. 1997, 15, 30) 

 

Toiminnanharjoittajan täytyy ilmoittaa päästöistään valvontaviranomaiselle yleensä kuu-

kausittain ja vuosittain. Ilmoitettavat päästömäärät perustuvat keskiarvoihin. Jatkuvatoimi-

set analysaattorit mittaavat päästöjä reaaliaikaisesti, jolloin yksittäisen mittauksen päästö 

saadaan kertomalla keskimääräinen tilavuusvirta (esimerkiksi m3/h) kaasunpitoisuudella 

(esimerkiksi kg/m3). Kuukausipäästö saadaan kertomalla tuntikeskipäästö (kg/h) kuukau-

sittaisella käyntiajalla (h/kk) ja kaikkien kuukausipäästöjen summalla saadaan määritettyä 

vuosipäästö (kg/a).  

 

4.2.3 Mittaustason vaatimukset  

Kaasun virtauksen tulee olla mittauskohteessa olla mahdollisimman häiriötöntä, jotta siitä 

saadaan luotettava ja edustava tulos. Mittaustaso tulisi valita niin, etteivät mahdolliset häi-

riötekijät kuten puhaltimet ja mutkat vaikuta virtaukseen. Standardin (SFS-EN 15259) mu-

kaan häiriötön virtausetäisyys ennen mittaustasoa on vähintään 5 kertaa hydraulinen hal-

kaisija ja vähintään 2 kertaa mittaustason jälkeen. Piipun päähän sijoitettavissa mittatasois-

sa on huomioitava, että häiriötön etäisyys ennen piipun päätä on 5 kertaa hydraulinen hal-

kaisija. Hydraulinen halkaisija voidaan laskea kaavan 12 avulla. Käytännössä pyöreässä 

putkessa hydraulinen halkaisija on sama kuin putken halkaisija.  

 

 𝑑ℎ =
4 ∗ 𝐴

𝑝
 

(12) 

 

𝐴 = 𝑝𝑢𝑡𝑘𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎 

𝑝 = 𝑝𝑖𝑖𝑟𝑖                             

 

Lisäksi standardin mukaan mittaustaso olisi hyvä asentaa mieluummin pystyputkeen kuin 

vaakaputkeen. Kuvassa 7 on esitetty edellä mainitut vaatimukset.  
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Kuva 7. Pystyputkessa sijaitseva mittaustaso. (VTT. 2007, 7) 

 

 

4.2.4 Epävarmuustekijät  

Päästöjen seuranta ja niiden luotettava mittaaminen on vaativa prosessi.  Näytteenotto on 

yksi mittausjärjestelmän häiriöherkimmistä osista. Mittaustuloksen kokonaisepävarmuus 

koostuu muun muassa seuraavista tekijöistä (Hammo, S. & Penttinen, J. 1997, 37): 

- Prosessin olosuhteet 

- Mittauspaikka 

- Käytettävä mittausmenetelmä 

- Mittausviestin käsittely ja tulosten tulkinta  

Prosessiolosuhteisiin vaikuttaa virtaavan aineen ominaisuudet sekä ajalliset ja paikalliset 

vaihtelut. Häiriötilanteet ja kuormanmuutokset vaikuttavat prosessiolosuhteisiin eniten. 

Pitoisuusmittauksissa yleensä oletetaan kaasuvirtauksen osakaasujen olevan tasaisesti ja-

kautuneena. Todellisuudessa näin ei välttämättä ole, koska putkimutkat, puhaltimet ja vuo-

dot voivat vaikuttaa virtaukseen ja näin vääristää yhdestä pisteestä mitattua tulosta. Mit-

tauslaitteen aiheuttamia virhelähteitä voi olla valittu mittausmenetelmä, mittausviestin li-

neaarisuus, mittausalue, kalibrointi sekä näytekaasun laimennus. Lisäksi mittauksesta vas-

taavan henkilön ammattitaito vaikuttaa tulosten kokonaisluotettavuuteen. (Hammo, S. & 

Penttinen, J. 1997, 37–39)  

 

TRS-yhdisteiden määrittämisen kohdalla voi esiintyä epävarmuutta useammassakin koh-

dassa. Laimeiden hajukaasujen mittausalueet voivat olla hyvin pieniä, joka tekee mittauk-

sista haasteellista. Lisäksi kohteissa, joissa rikkidioksidipitoisuudet ovat selkeästi suurem-
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pia tai pienempiä kuin kaasun TRS-pitoisuudet, joudutaan tilanteeseen, jossa pitoisuuksia 

joudutaan mittaamaan eri alueilla. Toisen mittausalue voi olla 0-10 ppm, kun toisella alue 

voi olla 0-1000 ppm. Tällöin epätarkkuus suurella alueella voi olla suurempi kuin pienellä 

mittausalueella. UV-fluoresenssia käytettäessä ongelmana voi olla juuri pienet TRS-

yhdistemäärät, jotka häviävät helposti suureen SO2-pitoisuuteen. Konvertterin heikentynyt 

hapetuskyky voi myös pienentää TRS-pitoisuutta. (Hammo, S. & Penttinen, J. 1997, 15) 

 

TRS-yhdisteiden hajapäästömittausten epävarmuutta lisäävät mahdollisten päästölähteiden 

määrä. Hajapäästökohteita voi olla paljon, mikäli hajukaasujen keräysjärjestelmä ei ole 

täydellinen. Mitä enemmän hajapäästökohteita on, niin epävarmuus hajapäästöjen koko-

naismääristä kasvaa. Lisäksi hajapäästöjen kokonaismäärien selvittäminen on haastavaa, 

koska tuotantomäärät vaihtelevat, jolloin päästömäärät ovat epätasaisia jaksottaisesti mitat-

tuna, vaikkakin päästöjen pitoisuudet voitaisiin mitata tarkasti. (European Commission. 

2013, 58–59) 

 

4.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
 

Ympäristönsuojelulailla pyritään estämään ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähen-

tää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Ympäristölupamääräyksien tulee aina perustua 

parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Tästä käytetään yleensä aina lyhennettä BAT, 

joka tulee sanoista Best Available Technology.  Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla 

tarkoitetaankin ympäristösuojelulain 86/2000 (3 §) mukaan: ” mahdollisimman tehokkaita 

ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmene-

telmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan 

ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristö pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä.”  

 

Euroopan komissio ja sen alainen Euroopan IPPC-toimisto vastaavat BAT-

tietojenvaihdosta, jota Suomessa koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Tietoa vaih-

detaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta teollisuuden ja viranomaisten välillä. Tulok-

sena julkaistaan toimialakohtaisia BAT-vertailuasiakirjoja (BREF) sekä BAT-päätelmiä, 

jotka ovat jäsenvaltioita sitovia.  (SYKE) Asiakirjojen tarkoituksena on yhtenäistää lupa-

käytäntöä koko EU:ssa, vaikka asiakirjoissa ei ole voitu ottaa huomioon kansallisia eritys-

piirteitä. Asiakirjassa määritellään muun muassa käytettäviä tekniikoita, mutta luvassa ei 
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kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. BAT-vertailuasiakirja toimii 

käytännössä lupaviranomaisen apuvälineenä ympäristölupaa käsiteltäessä. 

Euroopan unionin tasolta asti ympäristölupalainsäädäntö on viime vuosina ollut muutoksen 

alla. Yksi merkittävimmistä muutoksista on teollisuuden päästöjä koskeva teollisuuden 

päästödirektiivi (IED 2010/75/EU), joka tuli voimaan vuonna 2011 korvaten vanhan IPPC-

direktiivin. Tämä direktiivi säätää lupakäytännöistä sekä päästöjen hallinnasta ja tuo muu-

toksia nykyisiin lupamenettelykysymyksiin, valvonta-asioihin ja määritelmiin. Suomen 

ympäristösuojelulakia myös uudistettiin ja se astui voimaan syyskuussa 2014. Teollisuuden 

päästödirektiivi sisällytettiin Suomen ympäristönsuojelulakiin, joten IED tulee olemaan 

osa kansallista lainsäädäntöä. (Ojanen, P. 2011, 19–20) IE-direktiivillä halutaan suojella 

ympäristöä ja terveyttä, sekä säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristö-

luvituksen avulla. Lupamääräyksissä esiintyvät erot jäsenvaltioiden välillä on ollut yhtenä 

huolena EU:ssa. IE-direktiivin ansiosta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli 

vahvistuu entisestään ja käytännöt yhtenäistyvät valtioiden välillä. Direktiivin mukaan, 

BAT-vertailuasiakirjojen BAT-päätelmissä määrittämät päästöraja-arvot tulevat sitoviksi. 

Ympäristölupien päästörajat perustuvat siis BAT-päätelmiin ja ne tulee ottaa lupaharkin-

nan lähtökohdaksi. (Puheloinen, E-M. et al. 2011, 18)   

 

BAT-vertailuasiakirjan päivitys massa- ja selluteollisuuden osalta on alkanut jo vuonna 

2006. Lopulliset BAT-päätelmät julkaistiin 6.5.2014 EU:n jäsenmaakomiteassa. Tästä on 

saatavilla myös suomenkielinen versio. Julkaisun jälkeen laitoksilla on neljä vuotta aikaa 

toteuttaa BAT-päätelmien vaatimukset (Metsäteollisuus ry. 2013, 40). 

 

4.3.1 Uuden BREF-asiakirjan velvoitteet TRS-päästöistä 

Uuden asiakirjan tarkoituksena on antaa keinoja TRS-hajapäästöjen hallintaan ja asettaa 

hajapäästöille kiinteät päästötasot. Yleisesti BAT velvoittaa TRS-päästömittauksien osalta 

seuraavaa (European Commission, 2013, 790–791): 

 

- Soodakattilan mittaus tulee olla jatkuvaa 

- Meesauunin ja erillisen hajukaasupolttimen mittaus jatkuvaa tai jaksoittaista 

- Hajapäästöt tulee mitata jaksottaisesti 

Kaikki prosessipohjaiset laimeat ja väkevät hajukaasut tulisi kerätä ja käsitellä, jotta haju-

haitoilta vältyttäisiin. Tämä koskee kaikkia prosessipohjaisia rikkipitoisia poistokaasuja. 
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BREF-asiakirjassa esitetään tekniikoita, joita soveltamalla tämä voidaan saavuttaa. Väke-

vien ja laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmän tulisi olla kattaa kapasiteetiltaan riittä-

vät katteet, imukuvut, putkistot ja poistojärjestelmät. Lisäksi keräilyjärjestelmä tulisi varus-

taa vuodonilmaisujärjestelmällä ja siinä tulisi olla tarvittavat turvatoimet- ja laitteet. (Euro-

pean Commission. 2013, 797) 

 

Laimeiden ja väkevien hajukaasujen poltto voidaan suorittaa soodakattilassa, meesauunis-

sa, erillisessä hajukaasukattilassa (jossa SO2-pesuri). Lisäksi laimeita hajukaasuja voidaan 

polttaa voimakattilassa. Väkevien hajukaasujen käsittelyn takaamiseksi tulee poltolle olla 

varajärjestelmä mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi. Esimerkiksi meesauuni voi toimia 

soodakattilan varapolttopaikkana. Tämän jälkeen soihdut ja varapolttimet ovat mahdollisia 

hajukaasujen käsittelypaikkoja. Taulukossa 5 on esitetty BREF-asiakirjan asettamat TRS 

päästörajat meesauunille, soodakattilalle sekä hajukaasukattilalle. (European Commission. 

2013, 797) 

 

Taulukko 5. BREF-asiakirjan asettamat TRS raja-arvot kohteittain.  

 Päiväkeskiarvo (mg/Nm3) Vuosikeskiarvo (mg/Nm3) 

Meesauuni  < 1-10 (1) (2) 

Soodakattila 1-10 (2)  

Hajukaasukattila  1-5 (3) 
(1) Mikäli poltetaan väkeviä hajukaasuja (mukaan lukien tärpätti ja metanoli) raja voi nousta 40 mg/Nm3 
(2) 6 % O2  (3) 9 % O2 

 

TRS-hajapäästöjen osalta BREF-asiakirjan tulee selkeä uudistus. Asiakirjan mukaan paras-

ta käytettävissä olevaa tekniikkaa on seurata ja arvioida säännöllisesti pelkistyneiden haja-

päästöjä merkityksellisistä päästölähteistä. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajapäästöjen 

säännöllinen seuraaminen ja arvioiminen tulee tulevaisuudessa suorittaa suorilla mittauk-

silla eri lähteistä. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukainen TRS-hajapäästöjen 

päästötaso on laimeissa hajapäästöissä 0.05-0.2 kg S/ADt. Tämä koskee kaasua standardi-

olosuhteissa (kuiva kaasu, 276,15K ja 101,3 kPa). TRS-hajapäästöjen lisäksi tulee poltto-

järjestelmän käyttökeskeytyksistä sekä niistä aiheutuvista päästöistä pitää kirjaa. Tällä tar-

koitetaan ns. TRS-häiriöpäästöjä.   
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5 UPM KYMMENE OYJ KAUKAAN SELLU-JA PAPERITEHDAS 
 

Lappeenrannassa sijaitsevalla Kaukaan tehdasalueella toimii useita UPM:n tuotantolaitok-

sia ja yksiköitä. Nämä ovat sellutehdas, paperitehdas, saha ja tutkimuskeskus. Vuoden 

2014 aikana toimintansa aloittaa myös UPM:n nestebiojalostamo. Näillä kaikilla on yhtei-

nen jätevedenpuhdistamo. Lisäksi alueella toimii Kaukaan Voima Oy. Integraattin ansiosta 

puuraaka-aineen käyttö, energiahuolto ja logistiikka toimivat tehokkaasti. Ympäristölupa 

on yhteinen sellun, paperin ja sahan osalta. Kaukaan Voimalla ja tulevalla biojalostamolla 

on omat ympäristöluvat.  

 

Sellutehdas tuottaa valkaistua pitkäkuitusellua puupitoisen painopaperin valmistukseen, 

sekä valkaistua lyhytkuitusellua muun muassa hienopaperien ja tarrapaperin valmistuk-

seen. Paperitehdas tuottaa päällystettyä aikakausilehtipaperia.  Molemmat tehtaat ovat kak-

silinjaisia. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti Kaukaan sellu- ja paperinvalmistusprosessit 

sekä sellutehtaan hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmää. Lisäksi kappaleessa 5.4 

käsitellään mahdollisia hajapäästökohteita, jotka eivät ole hajukaasujen keräilyn piirissä.   

 

5.1 Sellunvalmistus 
 

Kaukaan sellutehdas on kaksilinjainen. Toinen linja valmistaa valkaistua pitkäkuitusellua 

(havu) ja toinen valkaistua lyhytkuitusellua (koivu). Sellun keittoon tarvittava hake saa-

daan Kaukaan sellutehtaan omalta kuorimolta. Oman hakkeen lisäksi käytetään myös osto-

haketta.  Sellunkeitto tapahtuu eräkeittona ja keittimiä on yhteensä 12 kappaletta, joista 4 

on koivukeitintä ja 8 havukeitintä. Lisämassalaitoksella on myös purusellukeitin, jolla kei-

tetään sahanpurua yhdessä koivulinjan ruskean massan rejektien kanssa. Purusellu johde-

taan kuitulinjalle 1. 

 

5.1.1 Kuitulinja 1 

Kuitulinjalla 1 käsitellään lyhytkuitusellua, jonka sekaan lisätään lisämassa LM-laitokselta. 

Nämä sekoitetaan tasaussäiliössä. Sellumassa pestään nelivaiheisella DD-pesurilla, jonka 

jälkeen se pumpataan syöttösäiliöiden kautta kaksivaiheiseen happivalkaisuun. Happival-

kaisun jälkeen massasta erotetaan oksat, ennen neliportaista painelajittelua. Massan pH:n 

säädön jälkeen alkaa varsinainen massan valkaisu. Valkaisu tehdaan ECF-valkaisuna 

(klooridioksidivalkaisu), joka sisältää viisi valkaisuvaihetta. Valkaisuprosessia käsitellään 
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vielä tarkemmin hajukaasuja käsittelevässä kappaleessa 4.4. Valkaisun jälkeen massa ohja-

taan sakeamassatorneihin, josta se menee kuivauskone 4:lle. Kuitulinja 1 prosessi on esitet-

ty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Koivukuitulinja 1 prosessikaavio.  

 

5.1.2 Kuitulinja 2 

Kuitulinjalla 2 tapahtuu ruskean massan lajittelu ja tehokas massan pesu. Oksanerotuksen 

jälkeen sellu pestään kahdella nelivaiheisella DD-pesurilla. Pesun jälkeen massa pumpa-

taan syöttösäiliöön ja sieltä edelleen happidelignifiointiin. Happivalkaisusta massa johde-

taan kolmiportaisen painelajittamon kautta EOP-vaiheeseen. Tämän jälkeen massa pestään 

pesupuristimella ja valkaistaan ECF-menetelmällä kolmessa valkaisuvaiheessa . Kuvassa 9 

on esitetty kuitulinja 2 prosessikaavio. 
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Kuva 9. Havukuitulinja 2 prosessikaavio. 

 

Valkaisussa käytettävä klooridioksidi valmistetaan paikanpäällä metanolipohjaisella ERCO 

R8-menetelmällä. Klooridioksidin valmistuksessa syntyvä hapansuola (Na3H(SO4)2) käyte-

tään tehtaan kemikaalikierrossa hyödyksi.  

 

5.1.3 Kuivaamo 

Kaukaan paperitehdas käyttää osan valmistutusta pitkäkuitusellusta, joka pumpataan linjo-

ja pitkin tehtaalle. Loppu sellu kuivataan ja paalataan kuljetusta varten. Sellun kuivaukses-

sa käytetään kahta kuivauskonetta.  

 

5.1.4 Talteenotto-osasto 

Talteenotto-osastolla prosessissa käytettävän mustalipeän kemikaalit otetaan talteen ja re-

generoidaan uudelleenkäytettäväksi. Talteenotto-osastoon kuuluvat haihduttamo, soodakat-

tila, kaustistamo ja meesauuni. Haihduttamolla mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan 

n. 15 %:sta 75–80 %:iin. Käytössä on esihaihduttamo ja 7-vaiheinen ”falling film” tyyppi-

nen lamellihaihduttamo. Prosessissa muodostuvat sekundäärilauhteet kerätään ja käytetään 

lisänä sellutehtaan pesemöllä ja kaustistamolla tai sillä korvataan lämmintä vettä. Haihdut-

tamolla metanolia ja rikkiyhdisteitä sisältävä likaislauhde kerätään likaislauhdesäiliöön ja 



46 

 

puhdistetaan strippauskolonnissa.  Sekundäärilaudesäiliöön ohjataan kolonnissa puhdistet-

tu jae, kun taas lauhtumaton jae edelleen ohjataan metanolikolonniin, jossa metanoli ja 

tärpätti lauhtuvat nesteeksi. Lauhtumattomat kaasut ohjataan väkevien hajukaasujen keräi-

lyjärjestelmään.  Mäntyöljykeittämölle menevä suopa erotetaan haihduttamon syöttölipeä- 

ja välilipeäsäilöistä.  

 

Soodakattilan pääpolttoaine on haihduttamon mustalipeä. Lisäksi kattilassa poltetaan haja-

kaasuja ja tarvittaessa tukipolttoaineena maakaasua. Soodakattilan pohjalle muodostunut 

sula liuotetaan veteen, ja tämä viherlipeä pumpataan kaustistamolle jatkokäsittelyyn. Kaus-

tisointiprosessia käsitellään vielä tarkemmin kappaleessa 4.4.  

 

5.2 Paperinvalmistus 
 

Kaukaalla on käytössä kaksi paperikonetta, joista paperikoneella 1 ajetaan raskaat lajit ja 

paperikoneella 2 kevyemmät. Paperitehdas tuottaa tarvittavan mekaanisen massan itse. 

Tässä käytetään tuoretta kuusipuuta, joka ensin kuoritaan kaksilinjaisella hiomapuukuori-

molla ja tämän jälkeen se hiotaan hiomakoneella. Hioke lajitellaan, jonka jälkeen se val-

kaistaan vetyperoksidilla. Vetyperoksidin lisäksi valkaisussa käytetään apuaineita kuten 

natriumhydroksidia, natriumsilikaattia ja kompleksinmuodostajaa (DTPA). 

 

5.2.1 Linja 1 ja linja 2 

Linjalla 1 hiokkeen sakeus nostetaan noin 30 prosenttiin suotonauhapuristimien avulla. 

Valkaisun jälkeen hioke pestään ja varastoidaan erillisissä varastotorneissa. 2-linjalla sa-

keus on alempi kuin linjalla 1 ja hiokkeesta valkaistaan vain osa, eikä sitä myöskään pestä. 

Valkaistu ja valkaisematon (ruskea) hioke varastoidaan eri säiliössä. Paperikoneella 2 

(PK2) näiden hiokkeiden avulla säädetään haluttu pohjapaperin vaaleus. 

 

5.2.2 Pohjapaperin valmistus 

Paperitehtaalle pumpataan havusellua sellutehtaalta suljetun vesikierron avulla. Havusellu 

antaa paperille muun muassa lujuutta. Myös koivusellua voidaan käyttää paperin valmis-

tuksessa, mutta Kaukaalla tätä ei käytetä. Sellu sakeutetaan ja varastoidaan sellutorneihin. 

Paperilajista riippuen sellu jauhetaan ennen paperikoneelle annostelua. Paperikoneelle an-

nostelua varten valmistetaan paperimassa sekoittamalla eri raaka-ainekomponentit kuten 

täyteaineet, hioke ja sellu keskenään.  
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Valmis paperimassa (massasulppu) syötetään perälaatikon kautta paperikoneen viiraosalle, 

jossa se muodostaa paperirainan. Massasulpun sisältämä vesi poistuu viiraosalla ja paperi-

raina siirretään viiralta puristinosan kautta kuivaukseen. Rainaa edelleen kuivataan kui-

vauskaapissa, kierrättämällä sitä höyryllä lämmitettyjen sylinterien ympärillä. Tällöin pa-

perirainan kuiva-aine pitoisuus saadaan nousemaan halutuksi. 

 

Paperin päällystys tapahtuu kolmella eri päällystyskoneella (PPK). Kaksoispäällystetyt lajit 

valmistetaan PPK1:llä ja kertapäällystetyt PPK2:lla sekä PPK3:lla. Päällystysvaiheen jäl-

keen paperi kuivataan ja välirullataan. Tämän jälkeen rullat leikataan leikkureiden avulla 

asiakasrulliksi ja pakataan asiakkaalle toimitettavaksi.   

 

 

5.3 Hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmät 
 

Paperitehtaalla ei ole käytössä hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmää. Prosesseista 

pois haihtuvat kaasut sisältävät pääosin vain vesihöyryä, jotka saa johtaa suoraan ilmaan. 

Toinen tilanne on Kaukaan sellutehtaalla, jossa laimeat ja väkevät hajukaasut kerätään 

omiin käsittelyjärjestelmiin. Normaaliajossa hajurikkiyhdisteitä syntyy kuitulinjoilla, soo-

dakattilalla, hajukaasukattilalla sekä meesauunissa. Hajukaasujen keräilyjärjestelmä on 

esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Kaukaan hajukaasujen käsittelyjärjestelmä. 

 

5.3.1 Väkevät hajukaasut 

Väkevät hajukaasut kerätään osastoilta kahteen erilliseen alipaineiseen vesilukkoon, jotka 

sijaitsevat metanolihuoneessa. Vesilukot yhtyvät ennen hajukaasujen käsittelyä yhdeksi 

linjaksi (liite 2). Vesilukkoon 1 kerätään purukeittämön (LM-osasto), MeOH-nesteytyksen 

ja haihduttamon tyhjökaivon väkevät hajukaasut. Vesilukkoon 2 kerätään väkevät hajukaa-

sut koivu- ja mäntykeittämöltä ja haihduttamon esihaihduttimelta, haihdutinyksiköltä 2A, 

polttolipeäsäiliöstä, likaislauhdesäiliöstä sekä tärpätin erotuksesta. Keräyksessä käytetään 

höyryejektoreita ja keräilylinjat on varustettu murtokalvoilla ja liekinestimillä. Häiriötilan-

teissa murtokalvon rikkoutuminen on mahdollista, jolloin kyseisen osaston kaasut pääsevät 

vapautumaan ulkoilmaan aiheuttaen häiriöpäästöjä.  

 

VESI- 

LUKKO 

1 

VESI- 

LUKKO 

2 

LM-keittämö 

Väkevät hk 

Tyhjökaivo 

Väkevät hk 
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nesteytys 

Väkevät hk 

Haihduttamo 

Väkevät hk 

Keittämö 

Väkevät hk 

SOODAKATTILA 

SÄHKÖSUODATIN 

SAVUKAASUPESURI 

 

Piippu 

Mäntyöljy- 
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Laimeat hk 

Keittämö 

Laimeat hk 

Evakuointi- 

puhaltimet 

Laimeat hk 

Haihduttamo 

Laimeat hk 
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massan pesu 

Laimeat hk 

Pesu ja  
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Kaustisointi 

ja meesauuni 
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SÄHKÖSUODATIN Liottajan 

Laimeat hk 

HÖNKÄPESURI 

 

OHITUS 

OHITUS 

OHITUS 

Keräilylinja Varatilanne 1 Varatilanne 2 Murtokalvo 

* * * 

* TRS-mittaus 
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Kevääseen 2014 asti Kaukaalla väkevien hajukaasujen pääpolttopaikkana toimi vuonna 

1991 käyttöönotettu hajukaasukattila (HKK). Tukipolttoaineena tässä käytettiin metanolia 

ja maakaasua. Vuoden 2014 vuosihuoltoseisokin aikana väkevien hajukaasujen käsittelyn 

varmistamiseksi soodakattilalle asennettiin väkevien hajukaasujen poltin. Tästä lähtien 

väkevien hajukaasujen pääpolttopaikka on ollut soodakattila. Muutoksella haettiin erityi-

sesti lisävarmuutta hajukaasujen käsittelyyn. Soodakattilan polton lisäksi hajukaasukattilaa 

pidetään jatkuvasti päällä ja siellä poltetaan pieniä määriä hajukaasuja jatkuvasti. Sooda-

kattilan polttohäiriötilanteissa väkevät hajukaasut ohjataan polttoon hajukaasukattilalle. 

 

Vesilukoilta tulevat väkevät hajukaasut johdetaan polttoon höyryejektorin avulla. Savukaa-

sujen puhdistusta varten soodakattilan jälkeen on neljä sähkösuodinta sekä savukaasupesu-

ri. Tämän jälkeen kaasut johdetaan betonipiippuun, jossa on jatkuvatoiminen analysaattori 

TRS-yhdisteille. Mikäli väkevät hajukaasut poltetaan hajukaasukattilassa, niin muodostu-

neet savukaasut pestään bisulfiittipesurissa lipeällä, jonka jälkeen kaasut puhalletaan beto-

nipiippuun, jossa on TRS-päästöjen jatkuvatoiminen analysaattori. Soodakattilan ja haju-

kaasukattilan yhtäaikaisessa häiriötilanteessa väkevät hajukaasut ohjataan varahajukaasu-

polttimelle. Savukaasuja ei tämän jälkeen käsitellä, vaan ne ohjataan suoraan piippuun. 

Varapolttimen savukaasuille ei ole jatkuvatoimista mittausta. Kaikkien polttimien ollessa 

pois käytöstä, hajukaasut puhalletaan suoraan ohituspiippuun.  

 

5.3.2 Laimeat hajukaasut 

Laimeita hajukaasuja muodostuu monista eri paikoista. Hajukaasujen keräilyjärjestelmän 

voidaan sanoa jakautuvan neljään alueeseen. Nämä ovat kuitulinja 1, kuitulinja 2, haihdut-

tamon säiliöalue ja mäntyöljylaitos. Näiden laimeiden hajukaasujen käsittely tapahtuu soo-

dakattilalla. Laimeiden hajukaasujen osalta soodakattilalla ei ole varapolttopaikkaa. Käy-

tännössä soodakattilan toimimattomuus johtaa koko tehtaan alasajoon. Kaustistamon ja 

meesauunin laimeat hajukaasut kerätään ja ne käsitellään meesauunilla.  Keräilypaikasta 

tai käsittelystä riippumatta, laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmässä on sama toimin-

taperiaate. Hajukaasut imetään kohteista alipaineisina puhaltimien avulla ja johdetaan hön-

käjäähdyttimien ja pisaranerottimien kautta käsittelyyn. Linjassa olevien puhaltimien häi-

riötilanteet voivat aiheuttaa häiriöpäästöjen syntymisen, koska tällöin hajukaasut eivät oh-

jaudu käsittelyyn vaan vapautuvat esimerkiksi säiliöistä ja piipuista suoraan ilmaan. Aino-

astaan liuottajan hönkäkaasut ohjautuvat häiriötilanteessa käsittelyyn.  
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Kuitulinjalla 2 (liite 3) laimeita hajukaasuja imetään keittämön imeytys- ja syrjäytysli-

peäsäiliöistä, koivun- ja havun purkusäiliöistä, suopasäiliöistä ja lipeäsuotimista hönkä-

jäähdytin puhaltimen avulla.  Keittimien ilmat johdetaan erillisten evakuointipuhaltimien 

avulla samaan linjaan. Ruskean massan pesussa hajukaasuja kerätään erilaisista paineetto-

mista säiliöistä (tasaus-, syöttö-, suopa-, ja suodossäiliö). Myös DD-pesurien ja oksanlajit-

telun kaasut johdetaan samaan linjaan muiden pesemön hajukaasujen kanssa. Pesemön 

hajukaasut puhalletaan hönkäjäähdytin puhaltimen avulla samaan linjaan keittämön ja keit-

timien hajukaasujen kanssa, josta ne ohjautuvat soodakattilalle.  

 

Kuitulinjalla 1 (liite 4) laimeita hajukaasuja kerätään pesu 1:ltä ja lajittelu 1:ltä. Kohteita 

ovat erilaiset säiliöt, kuten syöttösäiliöt, pesemön tasaussäiliö, pesulipeäsäiliöt, vaahtosäi-

liö sekä oksapesurin rejektisäiliö. Lisäksi keräilyssä on ruuvikuljettimet ja painesuodatti-

met. Kaikki linjat yhtyvät yhdeksi ennen lauhdutinta, jonka jälkeen hajukaasut johdetaan 

puhaltimen avulla soodakattilalle.  

 

Haihduttamon alueella laimeita hajukaasuja kerätään haihduttamon säiliöalueelta sekä 

vahvalipeäsäiliöistä (liite 5) omilla linjoillaan. Vahvalipeäsäiliön hajukaasut johdetaan 

lauhduttimen, jonka jälkeen linjat yhtyvät. Pisaranerottimen jälkeen hajukaasut puhalletaan 

haihduttamon hönkäpuhaltimen avulla soodakattilalle. Mäntyöljylaitoksen alueen säiliöistä 

(liite 6) muodostuvat hajukaasut johdetaan puhaltimen avulla soodakattilalle.  

 

Laimeiden hajukaasujen pääpolttopaikka on aina ollut soodakattila, joka on otettu käyttöön 

vuonna 1991. Kattilan kapasiteetti on noin 4100 tn/ka vuorokaudessa. Kattilan pääpolttoai-

ne on mustalipeä, mutta lisäksi siinä poltetaan laimeita ja nyt myös väkeviä hajukaasuja. 

Eri osastoilta kerättävät laimeat hajukaasut yhdistetään ja poltetaan osana tertiääri-ilmaa 

soodakattilassa.  

 

Kaustistamon ja meesauunin laimeat hajukaasut kerätään useista eri säiliöstä. Säiliöitä on 

noin parikymmentä ja ne ovat erilaisia lipeäsäiliöitä. Tämän alueen laimeat hajukaasut joh-

detaan hönkäjäähdyttimen ja pisaranerotuksen jälkeen lameiden hajukaasujen puhaltimen 

avulla polttoon meesauunille (liite 7). Meesauunissa pääpolttoaineena käytetään vähärik-

kistä maakaasua (myös metanolia, tärpättiä ja mäntyöljyjohdannaisia voidaan käyttää).  

Meesauunin savukaasut johdetaan kahteen rinnakkaiseen sähkösuotimeen, ja tämän jälkeen 
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ne menevät piippuun. Piipussa on jatkuvatoiminen TRS-mittaus. Meesauunin häiriötilan-

teessa hajukaasut ohjataan ohituspiippuun, jossa ei ole mittausta. Puhaltimen häiriötilan-

teessa hajukaasut pääsevät vapautumaan säiliöistä ilmaan. 

 

5.4 Sellutehtaan TRS hajapäästökohteet   
 

Keräilyssä olevien kohteiden lisäksi Kaukaalta löytyy muutamia prosesseja ja säiliöitä, 

jotka eivät ole hajukaasujen keräilyjärjestelmässä mukana. Näitä kartoitettiin PI-

kaavioiden avulla sekä kiertämällä tehdasaluetta yhdessä osastojen käyttöinsinöörien kans-

sa. Useassa kohteessa hönkäkaasut kuitenkin käsitellään pesurilla ennen niiden laskemista 

ilmaan, mutta näiden päästömääristä ei ole tällä hetkellä tietoa. Tämän työn tarkoituksena 

on selvittää näiden mahdollisten TRS-hajapäästöjen suuruutta.  

 

5.4.1 Happivaiheen puskusäiliön hönkäkaasut 

Kuitulinjalla 2, massan pesun jälkeen delignifiointia jatketaan happivaiheella. Tässä vai-

heessa pyritään poistamaan jäännösligniiniä sekoittamalla ruskean massan sekaan alkalia, 

höyryä ja happea. Prosessi tapahtuu O2-reaktoreissa, joiden jälkeen massa pumpataan hap-

pivaiheen puskusäiliöön ja siitä edelleen pesulaitteelle. DD-pesurin höngät ovat laimeiden 

hajukaasujen keräilyssä, mutta puskusäiliöstä on hönkien poistopiippu suoraan ulkoilmaan. 

 

5.4.2 Havukuitulinjan valkaisu 2 hönkäkaasut   

Kuitulinjan 2 valkaisu on kolmevaiheinen. Vaiheiden välillä massaa pestään suotimien 

avulla. Massan pesussa muodostuu sekä alkalisia että happamia hönkiä, jotka kerätään suo-

timilta erillään  (liite 8). Kemikaalihönkien lisäksi muodostuu haihtuvia orgaania yhdistei-

tä. Näitä yhdisteitä vapautuu torneista, pesureilta ja suodossäiliöiltä. Alkalisten vaiheiden 

höngät johdetaan puhaltimen avulla suoraan piippuun, joten niitä ei käsitellä. Happamat 

höngät johdetaan venturipesuriin happamien hönkien puhaltimella.  Venturipesurin tarkoi-

tuksena on poistaa kaasuista klooridioksidi. Venturipesurin jälkeen alkalisella vastavirta-

pesulla pyritään varmistamaan lopun kloorikaasun ja rikkidioksidikaasun poisto. Tämän 

jälkeen kaasu johdetaan hönkäpiippuun, jossa ei ole päästömittausta.   

 

5.4.3 Koivukuitulinjan valkaisu 1 hönkäkaasut 

Kuitulinjalla 1 massaa valkaistaan viisivaiheisesti. Vaiheiden välillä massaa pestään suoti-

mien avulla. Jokaisen alkalivaiheen jälkeen suotimen höngät imetään huuvapuhaltimen 
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avulla suoraan piippuun ilman käsittelyä (liite 9). Klooridioksidivaiheiden suotimien hön-

gät imetään puhaltimen avulla samaan piippuun kuin alkaalivaiheiden höngät. Erona on 

vain se, että nämä kaasut menevät kaasunpesutornin kautta. Suodosvesisäiliön höngät ime-

tään vaahtosykloonan puhaltimen avulla samaan kaasunpesutorniin klooridioksidivaihei-

den kanssa.  

 

5.4.4 Mäntyöljylaitoksen rikkivetypesurin hönkäkaasut 

Mäntyöljylaitoksella mustalipeästä erotetusta suovasta palstoitetaan mäntyöljyä (liite 5). 

Suopa pumpataan syöttösäiliön kautta sekoittimeen, johon johdetaan myös rikkihappoa ja 

höyryä palstoitusta varten. Prosessiin syötetään noin 240 kg rikkihappoa mäntyöljytonnia 

kohden (Tapalinen, I. 2014.). Mäntyöljydekantterissa mäntyöljy erottuu emävedestä. Män-

työljy muodostaa yläfaasin ja emävesi laskeutuu raskaampana pohjalle. Väliin jää epäpuh-

tautena toimiva ligniinipatja. Mäntyöljy pumpataan säiliöihin, josta se on valmis lastatta-

vaksi kuljetusautoihin. Erottunut emävesi ja ligniini poistetaan dekantterilta ja palautetaan 

haihduttamolle. Palstoituksessa syntyneet hajukaasut käsitellään rikkivetypesurissa nat-

riumhydroksidilla. Rikkivetypesurin jälkeen kaasut johdetaan ilmaan.  

 

5.4.5 Kaustistamon ja meesauunin sakka- ja meesasuotimen höngät 

Kemikaalien talteenottoprosessissa viherlipeä johdetaan soodakattilalta säiliöön, josta se 

pumpataan syöttöpumpulla suodattimeen. Suodatuksessa käytetään kolmea rinnankytkettyä 

filteriä. Viherlipeästä erottunut soodasakka pestään sakkasuotimella ja tämän jälkeen joh-

detaan soodasakkalavoille poiskuljetusta varten. Viiranpesussa ja sen tyhjösäiliöstä vapau-

tuvat hajukaasut imetään puhaltimen avulla hönkäpesurille (liite 10). Viherlipeä kaustisoi-

daan ja syntynyt meesasakka suodatetaan painesuotimella. Meesa edelleen pestään ja kui-

vataan rumpusuotimen avulla. Tämän jälkeen meesa johdetaan polttoon meesauuniin, jossa 

se muodostaa poltettua kalkkia. Meesasuotimen viiranpesusta ja sen tyhjösäiliöstä muodos-

tuneet hajukaasut imetään puhaltimen avulla samalle hönkäpesurille sakkasuotimen haju-

kaasujen kanssa. Pesurin jälkeen kaasut johdetaan piipun kautta ilmaan. Piipussa ei ole 

päästömittausta. 

 

5.4.6 Pääviemärikaivo 

Sellutehtaan ja paperitehtaan jätevedet johdetaan pääviemäriin, jossa happamat ja alkaliset 

jätevedet sekä kemikaaliviemäri yhdistyvät kalliotunnelin alussa olevassa jakokaivossa. 
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Kemikaaliviemäriin tulevat happamat jätevedet kemikaaliosastolta, soodakattilalaitokselta 

sekä kuitulinjoilta. Kaivossa muodostuu rikkiyhdisteitä pH- muutoksesta johtuen. 

 

5.4.7 Jätevedenkäsittely ja lietteenkäsittely 

Kaukaan jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos (liite 11), jota valvotaan jatkuvatoimisin 

mittauksin. Tehtaalta tulevat jätevedet neutraloidaan aluksi kalkilla tai rikkihapolla. Tar-

koituksena on säätää jäteveden pH noin 6-8. Tämän jälkeen jätevedet johdetaan etuselkey-

tysaltaiden kautta pintailmastettuun tasausaltaaseen. Poikkeustilanteissa jätevesi voidaan 

johtaa etuselkeytyksestä varoaltaaseen, josta sitä vähitellen siirretään etuselkeytyksen kaut-

ta tasausaltaaseen. Etuselkeytyksessä erottunut liete ohjataan primääritiivistimeen. Tasaus-

altaan tarkoituksena on tasata virtaamaa ja jäteveden laatua. Tasausaltaan jälkeen jäteveden 

jälkineutralointi on vielä mahdollista natriumhydroksidilla ja rikkihapolla. Tasausaltaasta 

jätevesi menee seuraavaksi ilmastusaltaaseen, jossa jäteveden viipymä on noin 1 vuoro-

kausi. Ennen ilmastusallasta jäteveteen lisätään tarvittavat ravinteet (typpi ja fosfori), joilla 

taataan prosessin toiminta. Ilmastusaltaassa on pohjailmastimet ja allas on jaettu kolmeen 

osaan väliseinien avulla. Viimeisessä vaiheessa jätevesi johdetaan jälkiselkeytysaltaisiin, 

jossa bioliete laskeutuu altaan pohjalle. Suurin osa biolietteestä palautetaan takaisin ilmas-

tusaltaaseen. Ylijäämäliete tiivistetään biotiivistimissä ja tämän jälkeen sekoitetaan sekoi-

tussäiliössä primäärilietteen kanssa. Muodostunut liete käsitellään erillisessä lietteenkäsit-

telylaitoksessa. Sekoitussäiliöstä tulevaan lietteeseen sekoitetaan polymeeriä ennen lietteen 

kuivatusta. Kuivattu liete poltetaan Kaukaan Voiman polttolaitoksessa. Kesä aikaan kun 

voimalaitos ei ole ajossa, kuivattu liete varastoidaan Tuosan kaatopaikalla ja poltetaan 

voimalaitoksen ollessa taas ajossa.  

 

Ilmastusaltaassa ja jälkiselkeytysaltaassa hajukaasuja ei pitäisi muodostua riittävän hapen 

vuoksi, mutta kaikissa muissa jäteveden- ja lietteenkäsittelyvaiheissa voi hajukaasuja peri-

aatteessa syntyä. Jätevedenpuhdistamolla ei ole käytössä hajukaasujen keräilyä, koska al-

taat ovat avoaltaita ja näistä keräily on käytännössä mahdotonta. Biotiivistin ja sekoitussäi-

liö ovat umpinaisia, mutta niissä on poistoputki säiliön katolla. Lisäksi sekoitussäiliön ku-

peessa on rejektivesikaivon poistoputki. Lietteenkäsittelylaitoksessa muodostuvat hajukaa-

sut ohjataan piipulla ilmaan. Jäteveden- ja lietteenkäsittelyn mahdolliset hajapäästökohteet 

ovat siis: 
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- etuneutralointi 

- etuselkeytys 

- tasausallas 

- biotiivistimet 

- primääritiivistin 

- sekoitussäiliö 

- rejektivesikaivo 

- lietteenkuivaus (heittosakeuttimet ja kuivausruuvit) 
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6 HAJA- JA HÄIRIÖPÄÄSTÖJEN MITTAUKSET 
 

Päästöjen mittaukset suoritettiin ajanjaksolla 16.–19.6.2014. Mittaukset suoritti akkreditoi-

tu ilmapäästöjen mittausryhmä, joka myös suoritti tarvittavat laboratorioanalyysit.  

 

6.1 Mittauspisteet 
 

Mittauskohteita oli yhteensä 34 kappaletta. Numerointi menee 35 asti, mutta välistä jätet-

tiin yksi mittauskohde pois (numero 28). Taulukossa 6 on lueteltu TRS-hajapäästökohteet, 

jotka on esitelty jo tarkemmin kappaleessa 4.4. 

 
Taulukko 6. TRS-hajapäästöjen mittauskohteet. 

Nro Mittaus kohde Muuta tietoa kohteesta 

7 
Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:n 

kokoojapiipusta 

Tämä piste kertoo valkaisimo 2:n kokonais TRS päästömää-

rän.  

14 
Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n 

kokoojapiipusta. 

Tämä piste kertoo valkaisimo 1:n kokonais TRS päästömää-

rän. 

16 
Laimeat hajukaasut meesa- ja sakka-

suotimelta 

Mittaus hönkäpesurin jälkeen. 

 

18 
Laimeat hajukaasut mäntyöljy-

laitoksen rikkivetypesurista 

Kaasut johdetaan rikkivetypesurilta suoraan ilmaan. 

 

19 
Laimeat hajukaasut jäteveden-

puhdistamon etuneutraloinnista 

Mittaus suoraan poistoputkesta. 

 

20 
Laimeat hajukaasut jäteveden-

puhdistamon esiselkeytyksestä  

Mittaus pyöreästä avoaltaasta, jonka halkaisija on  

56 m 

21 
Laimeat hajukaasut jäteveden-

puhdistamon tasausaltaasta 

Mittaus avoaltaasta, jonka pinta-ala 14 487 m2 

 

22 
Laimeat hajukaasut biolietteen tiivis-

tyksestä (biotiivistin) 

Mittaus pyöreästä avoaltaasta, jonka halkaisija on  

18 m 

23 
Laimeat hajukaasut  

primääritiivistimestä 

Mittaus pyöreästä avoaltaasta, jonka halkaisija on  

18  

24 
Laimeat hajukaasut lietteen  

sekoitussäiliöstä 

Mittaus umpinaisesta säiliöstä, jossa poistopiippu. 

 

25 
Laimeat hajukaasut rejektivesikaivon 

poistoputkesta 

Kaasut suoraan ilmaan. 

 

26 
Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn 

kuivausruuvilta 

Mittaus poistoputkesta, josta kaasut suoraan ilmaan. 

 

27 
Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn 

heittosakeuttimelta 

Mittaus poistoputkesta, josta kaasut suoraan ilmaan. 

34 
Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn 

kellarikrs.  ilmanvaihdosta  

Mittaus poistoputkesta, josta kaasut suoraan ilmaan. 

 

35 
Laimeat hajukaasut havukuitulinjan 

happivaiheen puskusäiliöstä 

Säiliöstä kaasut vapautuvat suoraan ilmaan. 

 

 

 

  



56 

 

Taulukossa 7 on mittauskohteet, jotka ovat laimeiden hajukaasujen keräilyssä, mutta häi-

riötilanteessa saattavat aiheuttaa TRS-häiriöpäästöjä. 

 
Taulukko 7.  TRS-päästömittauskohteet häiriötilanteiden osalta. 

Nro Mittaus kohde Muuta tietoa kohteesta 

1 

Laimeat hajukaasut ruskean massan 

pesemöltä 

Mittaus hönkäjäähdytin puhaltimen (44816501) paineelli-

selta puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan soodakatti-

lassa. 

2 

Laimeat hajukaasut keittämöltä Mittaus hönkäjäähdytin puhaltimen (41916501) paineelli-

selta puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan soodakatti-

lassa 

3 
Laimeat hajukaasut (havu) evakuoin-

tipuhaltimelta 

Mittaus evakuointipuhaltimen (41856503) paineelliselta 

puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan soodakattilassa 

4 
Laimeat hajukaasut (koivu) 

evakuointipuhaltimelta 

Mittaus evakuointipuhaltimen (41856501) paineelliselta 

puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan soodakattilassa 

5 

Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:n 

happamista höngistä 

Mittaus happamien hönkien puhaltimen (47816501) pai-

neelliselta puolelta. Mittauspisteen jälkeen kaasut menevät 

venturipesuriin ja sieltä piippuun. 

6 

Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:n 

alkalisista  höngistä 

Mittaus alkalisten hönkien puhaltimen (47816503) paineel-

liselta puolelta. Mittauspisteen jälkeen kaasut menevät suo-

raan piippuun. 

8 

Laimeat hajukaasut haihduttamon 

säiliöalueelta ja vahvalipeäsäiliöistä 

Mittaus haihduttamon hönkäpuhaltimen (59546502) pai-

neelliselta puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan sooda-

kattilassa 

9 

Laimeiden hajukaasujen ”kokooja-

putki” 

Mittaus hönkäpuhaltimen (59546511) paineelliselta puolel-

ta. Tässä pisteessä kaikki eri osastojen laimeat hajukaasut 

ovat yhdistyneet ja tästä ne ohjataan polttoon soodakattilal-

le. 

10 

Laimeat hajukaasut koivulinjan pe-

susta ja lajittelu 1:stä 

Mittaus hönkäpuhaltimen (40616501) paineelliselta puolel-

ta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan soodakattilassa. 

 

11 
Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n 

suodosvesisäiliöltä 

Mittaus vaahtosyklonapuhaltimen (48666501) paineelliselta 

puolelta, ennen kaasun pesutornia. 

12 
Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n 

suotimilta 2,4 ja GF 

Mittaus huuvapuhaltimen (48666511) paineelliselta puolel-

ta. Kaasut suoraan piippuun. 

13 
Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n 

kaasunpesutornilta. 

Mittaus kaasunpesutornin puhaltimen (48666505) paineelli-

selta puolelta. Kaasut suoraan piippuun. 

15 

Laimeat hajukaasut meesauunin alu-

een säiliöistä 

Mittaus laimeiden hajukaasujen puhaltimen (61716501) 

paineelliselta puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan 

meesauunissa. 

17 

Laimeat hajukaasut mäntyöljylaitok-

selta 

Mittaus laimeiden hajukaasujen puhaltimen (21716501) 

paineelliselta puolelta. Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan 

soodakattilassa. 

28 Pääviemärikaivon hajukaasut  EI MITATTU  

29 
Väkevät hajukaasut metanolin nestey-

tyksestä 

Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan  

 

30 Väkevät hajukaasut tyhjökaivolta Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan  

31 Väkevät hajukaasut LM-keitosta Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan 

32 Väkevät hajukaasut keittämöltä Kaasut keräilyssä ja ne poltetaan 

33 
Väkevien hajukaasujen ”kokoojaput-

ki” 

Tässä pisteessä kaikki eri osastojen väkevät hajukaasut ovat 

yhdistyneet ja tästä ne ohjataan polttoon soodakattilalle. 
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6.2 Käytetyt laitteet ja mittausmenetelmä 
 

Suunniteltuihin mittauskohteisiin asennettiin vuosihuoltoseisokin (viikko 13) aikana 3 

tuuman sisäkierteiset muhvit. Mittausryhmä vastasi siitä, että työssä käytettävät menetel-

mät ja laitteet soveltuivat TRS-päästömittaukseen. Tuloksien luotettavuus, laitteiden kalib-

rointi ja kaluston kunnon valvonta oli myös mittaajien vastuulla.   

 

Kaikista kohteista mitattiin TRS-pitoisuudet sekä kaasun tilavuusvirta, mikäli se oli mah-

dollista mitata. Mittausten yhteydessä mitattiin myös virtaavan kaasun lämpötila ja kos-

teus. Kaikkia mitattuja parametreja käytettiin tulosten raportoinnissa. Mittauksissa ja tulos-

ten laskennassa on käytetty taulukossa 8 mainittuja standardeja ja menetelmiä. TRS-

päästömittausmenetelmä perustuu päästömittausryhmien Finas-akkrediointitunnus T111 

akkredioituihin mittausmenetelmiin.  

 
Taulukko 8. Mittausmenetelmät 

 Laite Menetelmä Pätevyysalue Standardi 

TRS 

Monitor Europe 

9850B 

 

Monitor Labs Oxy-

con converter Model 

8775ª 

Jatkuvatoiminen UV-

fluresenssi 

1-2000 ppm Sis. menetelmät 

T202 

T205 

Kosteus 
Dräger/Lämpötilan 

perusteella 

Dräger-ilmaisinputki 0-40 % Dräger käyttöohjeet 

Standardi EN 14790 

Lämpötila 
K-tyypin termo-

elementti 

Kertamittaus 0-250 ºC Sis.menetelmät 

T209 

Virtaus 
S-tyypin Pitot-putki 

+mikromanometri 

Jaksottainen 5-40 m/s Sis.menetelmät 

T209 

 

Osa mittaustuloksista meni yli akkreditoidun pätevyysalueen, josta johtuen niitä ei voi il-

moittaa akkreditoituina (ilmoitettu tuloksissa). Avoaltaiden pussinäytteet eivät myöskään 

kuulu akkreditoitujen mittausmenetelmien piiriin.  

 

Näytteenotossa käytettiin ruostumattomasta teräksestä valmistettua EPM-laimennussondia 

(kuva 11). Mittaussondiin ja laimennusyksikköön kytkettiin neljä erillistä linjaa; näytekaa-

su, laimennusilma, vakuumi ja kalibrointikaasu. Näyte imettiin kanavasta teflon-putkea 

pitkin kriittiselle aukolle, jonka jälkeen se laimennettiin puhtaalla ja kuivalla laimennusil-

malla. Kalibrointikaasuna laimeiden hajukaasujen mittauksessa käytettiin 40,2 ppm H2S ja 

väkevien kohdalla 996 ppm SO2. 
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Kuva 11. EPM-laimennussondi. 

 

 

Rikkidioksidia ja TRS-yhdisteitä mitattiin jatkuvatoimisella Monitor Europe 9850B-

analysaattorilla, jonka toiminta perustui UV-fluoresenssiin. Menetelmässä UV-valolla 

(200–240 nm) SO2-molekyylit viritettiin elektroniseen viritystilaan. Viritystilan purkautu-

essa fluoresenssin emittoimasta valosta suodatettiin aallonpituutta 35 nm sisältävä valo, 

jonka intensiteetti mitattiin valonmonistinputkella. Tämä intensiteetti oli suoraan verran-

nollinen kaasun SO2- pitoisuuteen. TRS-yhdisteiden mittauksessa käytettiin Monitor Labs 

Oxycon converter Model 8775a konvertteria. Mitattavan kaasun sisältämä SOx suodatettiin 

pois esisuodattimella ennen konvertteria. Tämän jälkeen TRS-yhdisteet hapetettiin kon-

vertterissa noin 800 asteessa SO2:ksi ja mitattiin kuvatulla menetelmällä SO2:na. Mittaus-

tiedon keruu analysaattorilta tapahtui dataloggeri-piirturilla Intab 3200i-dataloggerilla. 

Tietoja tallennettiin minuutin välein. Osa mittaustiedoista kirjattiin käsin ylös. Kuvassa 12 

on esitetty koko mittauslaitteisto. 

 

 
Kuva 12. Mittausanalysaattori, konvertteri ja laimennusyksikkö.  

 



59 

 

Poistokaasun kosteus määritettiin Drägen ilmasinputkella ottamalla näyte suoraan kanavas-

ta kylläisestä kaasusta. Ilmaisinputken näyttämä pitoisuus luettiin välittömästi ja arvo kir-

jattiin mittauspöytäkirjaan.  Lämpötila mitattiin suoraan kosteasta kaasusta kertamittaukse-

na ja tulos kirjattiin välittömästi ylös. Virtaavan kaasun nopeus määritettiin S-tyypin pitot-

putkella ja paine-eromittarilla (mikromanometri).  Virtausmittaus/dynaaminen paine mitat-

tiin linjassa useammasta pisteestä ja näistä laskettiin keskiarvo. 

 

Jätevedenpuhdistamolla olevista avoaltaista näytteet otettiin näytepusseihin. Näytteenotos-

sa käytettiin 1*1 metrin keräyshuuvaa, joka asetettiin vedenpintaan kiinni. Näyte kerättiin 

Nalophan-näyteenottopussiin alipaineastiaa käyttäen, niin sanotulla evakuointimenetelmäl-

lä. Kuvassa 13 on näytteenotossa käytettyjä laitteita.  

 

 
Kuva 13. a) Alipaineastia b) Nalophan-näytteenottopussi c) keräyshuuva 1*1 m 

 

Pussinäytteet analysointiin paikanpäällä. Näytepussin sisältö ajettiin analysaattorille EPM-

laimennussondin kautta (kuva 14). Lisäksi jätevedenpuhdistamolla mitattiin altaan veden ja 

ympäristöilman lämpötila.  

 

 
Kuva 14. a) Näytteenottotilanne b) Näytepussin analysointi 

 

 

 

a) b) c) 

a) b) 
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7 MITTAUSTULOKSET 
 

Tässä kappaleessa on esitetty TRS-päästöjen mittaustulokset ajanjaksolta 16.–19.6.2014. 

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset on esitetty kappaleessa 7 ja 8. Mittaustulokset on esi-

tetty numerojärjestyksessä, vaikka niitä ei ole samassa järjestyksessä ajallisesti mitattu. 

TRS-pitoisuudet on mitattu SO2-ppm pitoisuuksina ja ilmoitettu alkuainerikiksi laskettuina 

pitoisuuksina. TRS-pitoisuudet laimeissa hajukaasuissa on ilmoitettu kunkin mittausjakson 

keskiarvona kuivissa kaasuissa. Väkevien hajukaasujen osalta TRS-pitoisuus on ilmoitettu 

kosteissa kaasuissa.  

 

7.1 Laimeat hajukaasut ruskean massan pesemöltä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 18:37–19:11. Mittayhde sijaitsee hön-

käjäähdytin puhaltimen paineellisella puolella sisätiloissa (kuva 15). Putken sisähalkaisija 

on 490 mm. 

 

 
Kuva 15. Hönkäjäähdytinpuhallin (4481 6501) ja mittauskohde numero 1. 

 

Taulukossa 9 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Kaasun 

kosteus oli 3 % ja sen lämpötila 25 ºC.  

 
Taulukko 9. Ruskean massan pesemön mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

7,9 1,3 1900–2140 2069 3031 3,9 

* kuiva kaasu 
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7.2 Laimeat hajukaasut keittämöltä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 8:04–9:02. Mittayhde sijaitsee hönkä-

jäähdytinpuhaltimen paineellisella puolella (kuva 16). Putken halkaisija on 490 mm. 

 

 
Kuva 16. Hönkäjäähdytin puhallin (4191 6501) ja mittauspaikka numero 2. 

 

Tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 10. Kaasun kosteus 

oli 7 % ja sen lämpötila 38 ºC. 

 
Taulukko 10. Keittämön mitaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

4,4 0,7 710–2510 1820 2666 1,7 

* kuiva kaasu 

 

7.3 Laimeat hajukaasut havu evakuointipuhaltimelta 
 

TRS- päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 9:33–12:43. Mittayhde sijaitsee havu-

keittimen evakuointipuhaltimen paineellisella puolella (kuva 17). Putken halkaisija on 500 

mm. Havukeittimen evakuointipuhaltimia on kaksi kappaletta, mutta mittaus suoritettiin 

vain toisesta.  
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Kuva 17. Mittauspaikka numero 3. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 11. Kaasun 

kosteus oli 7 % ja sen lämpötila 39 ºC. 

 
Taulukko 11. Havu evakuointipuhaltimen mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

2,9 0,5 1–780 133 195 0,1 

* kuiva kaasu 

 

7.4 Laimeat hajukaasut koivu evakuointipuhaltimelta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 9:16–12:24. Mittayhde sijaitsee koivu-

keittimen evakuointipuhaltimen paineellisella puolella (kuva 18). Putken halkaisija on 500 

mm. 

 

 
Kuva 18. Mittauspaikka numero 4. 
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Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 12. Kaasun 

kosteus oli 35 % ja sen lämpötila 74 ºC. 

 
Taulukko 12. Koivu evakuointipuhaltimen mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

13,6 1,3 3–1060 84 124 0,2 

* kuiva kaasu 

 

7.5 Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:lta (happamat höngät) 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 16:33–17:50. Mittayhde sijaitsee hap-

pamien hönkien puhaltimen paineellisella puolella. Yhteen oli tarkoitus asentaa ennen ven-

turipesuria. Mittayhteen asennuksessa kävi kuitenkin virhe ja yhde asennettiin venturi pe-

suriin syötettävän vesilinjan alapuolelle (kuva 19). Mittauksen aikana veden syöttö pysäy-

tettiin.  

 

 
Kuva 19. Happamien hönkien puhallin (4781 6501) ja mittauspaikka numero 5. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 13. Kaasun 

kosteus oli 25 % ja sen lämpötila 66 ºC. 

 
Taulukko 13. Valkaisu 2 happamien hönkien mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

5,5 0,6 1–2 2 3 0,002 

* kuiva kaasu 
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7.6 Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:lta (alkaliset höngät) 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 8:12–9:36. Mittalaippa sijaitsee alkalis-

ten hönkien puhaltimen paineellisella puolella (kuva 20). Putken sisähalkaisija on 900 mm. 

 

 
Kuva 20. Alkalisten hönkien puhallin (4781 6503) ja mittauspaikka numero 6. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 14. Kaasun 

kosteus oli 25 % ja sen lämpötila 65 ºC. 

 
Taulukko 14. Valkaisu 2 alkalisten hönkien mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

9,3 3,5 9–11 10 15 0,05 

* kuiva kaasu 

 

7.7 Laimeat hajukaasut valkaisimo 2:lta (kokooja piippu) 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 9:52–10:17. Mittayhde sijaitsee valkai-

simo 2:n kokoojapiipussa (kuva 21). Putken halkaisija on 1185 mm. 

 

 
Kuva 21. Mittauspaikka numero 7. 
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Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 15. Kaasun 

kosteus oli 24 % ja sen lämpötila 64 ºC. 

 
Taulukko 15. Valkaisu 2 kokooja piipun mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

9,6 6,4 3–7 5 7 0,04 

* kuiva kaasu 

 

7.8 Laimeat hajukaasut haihduttamon säiliöalueelta ja vahvalipeäsäiliös-

tä  
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 15:25–16:32. Mittayhde sijaitsee haih-

duttamon hönkäpuhaltimen paineellisella puolella (kuva 22). Putken sisähalkaisija on 595 

mm. 

 

 
Kuva 22. Haihduttamon hönkäpuhallin (5954 6502) ja mittauspaikka numero 8. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 16. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 29 ºC. 

 
Taulukko 16. Haihduttamon säiliöalueen ja vahvalipeäsäiliön  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

10,2 2,4 2160–2730 2413 3534 8,5 

* kuiva kaasu 

 

7.9 Laimeat hajukaasut kokoojaputkesta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 14:02–14:57. Mittayhde sijaitsee hön-

käpuhaltimen paineellisella puolella (kuva 23). Putken halkaisija on 1200 mm. 
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Kuva 23. Hönkäpuhallin (5954 6511) ja mittauspaikka numero 9. 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 17. Kaasun 

kosteus oli 19 % ja sen lämpötila 74 ºC. 

 
Taulukko 17. Kokoojaputken  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

18,6 13,6 1890–2650 2301 3370 45,9 

* kuiva kaasu 

 

7.10 Laimeat hajukaasut koivulinjan pesusta ja lajittelu 1:stä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 17:43–18:05. Mittayhde sijaitsee hön-

käpuhaltimen paineellisella puolella (kuva 24). Putken sisähalkaisija on 400 mm. 

 

 
Kuva 24. Hönkäpuhallin (4061 6501) ja mittauspaikka numero 10. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 18. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 29 ºC. 
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Taulukko 18. Koivulinjan pesu ja lajittelu 1:n  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

14,5 1,6 1140–1300 1213 1776 2,8 

* kuiva kaasu 

 

7.11 Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n suodosvesisäilöltä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 15:29–16:14. Mittayhde sijaitsee vaah-

tosyklonapuhaltimen paineellisella puolella (kuva 25). Putken halkaisija on 600 mm. 

 

 
Kuva 25. Vaahtosyklonapuhallin (4866 6501) ja mittauspaikka numero 11. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 19. Kaasun 

kosteus oli 3 % ja sen lämpötila 46 ºC. 

 
Taulukko 19. Valkaisimo 1:n  suodosvesisäiliön mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

13,3 3,0 2–3 2 4 0,01 

* kuiva kaasu 

 

7.12 Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n suotimilta 2,4 ja GF 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 12:28–13:31. Mittayhde sijaitsee huu-

vapuhaltimen paineellisella puolella. Mittayhteen sijoituksessa häiriöttömän etäisyyden 

saavuttaminen oli mahdotonta (kuva 26). Putken sisähalkaisija on 700 mm.  
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Kuva 26. Huuvapuhallin (4866 6511) ja mittauspaikka numero 12. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 20. Kaasun 

kosteus oli 11 % ja sen lämpötila 47 ºC. 

 

Taulukko 20. Valkaisimo 1:n  suotimien 2,4 ja GF mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

21,2 6,0 6–9 7 11 0,06 

* kuiva kaasu 

 

7.13 Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n kaasunpesutornilta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 13:33–14:03. Mittayhde sijaitsee kaa-

sunpesutornin puhaltimen paineellisella puolella. Mittayhteen sijoituksessa häiriöttömän 

etäisyyden saavuttaminen oli mahdotonta (kuva 27). Putken sisähalkaisija on 700 mm. 

 

 
Kuva 27. Huuvapuhallin (4866 6511) ja mittauspaikka numero 13. 
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Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 21. Kaasun 

kosteus oli 10 % ja sen lämpötila 45 ºC. 

 
Taulukko 21. Valkaisimo 1:n  kaasunpesutornin  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

21,7 10,4 5–7 6 9 0,09 

* kuiva kaasu 

 

7.14 Laimeat hajukaasut valkaisimo 1:n kokoojapiipusta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 14:13–14:56. Mittayhde sijaitsee val-

kaisimo 1:n kokoojapiipussa (kuva 28). Putken sisähalkaisija on 1390 mm. 

 

 
Kuva 28. Mittauspaikka numero 14. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 22. Kaasun 

kosteus oli 11 % ja sen lämpötila 47 ºC. 

 
Taulukko 22. Valkaisimo 1:n  kokoojapiipun  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

17,8 20,0 7–8 8 11 0,22 

* kuiva kaasu 

 

7.15 Laimeat hajukaasut meesauunin alueen säiliöistä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 11:01–11:42. Mittayhde sijaitsee lai-

meiden hajukaasujen puhaltimen paineellisella puolella (kuva 29). Putken sisähalkaisija on 

380 mm. 



70 

 

 

 
Kuva 29. Laimeiden hajukaasujen puhallin (6171 6501) ja mittapaikka numero 15. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 23. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 28 ºC. 

 
Taulukko 23. Meesauuni alueen  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

12,0 1,2 15–21 18 27 0,03 

* kuiva kaasu 

 

7.16 Laimeat hajukaasut meesa- ja sakkasuotimelta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 14:41–16:45. Mittayhde sijaitsee hön-

käpesurin jälkeen korkealla piipussa (kuva 30). Piipun sisähalkaisija on 600 mm. 

 

 
Kuva 30. Mittauspaikka numero 16.  
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Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 24. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 31 ºC. 

 
Taulukko 24. Meesa ja sakkasuotimen hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

15,4 3,7 1–4 2 3 0,01 

* kuiva kaasu 

 

7.17 Laimeat hajukaasut mäntyöljylaitokselta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 11:53–12:37. Mittayhde sijaitsee haju-

kaasujen puhaltimen paineellisella puolella (kuva 31). Putken sisähalkaisija on 255 mm. 

 

 

Kuva 31. Hajukaasujen puhallin (2171 6501) ja mittapaikka numero 17. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 25. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 29 ºC. 

 
Taulukko 25. Mäntyöljylaitoksen  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

14,2 0,6 8–13 10 15 0,01 

* kuiva kaasu 
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7.18 Laimeat hajukaasut mäntyöljylaitoksen rikkivetypesurilta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 17.6.2014 kello 9:40–9:51. Mittayhde sijaitsee rikkive-

typesurin poistopiipusta mäntyöljylaitosrakennuksen katolla (kuva 32). Putken sisähalkai-

sija on 210 mm. 

 

 
Kuva 32. Mittauspaikka numero 18. 

 

Saadut tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 26. Kaasun 

kosteus oli 2 % ja sen lämpötila 12 ºC. 

 
Taulukko 26. Mäntyöljylaitoksen rikkivetypesurin  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

0,6 0,02 1830–1900 1876 2747 0,05 

* kuiva kaasu 

 

7.19 Laimeat hajukaasut jätevedenpuhdistamon etuneutraloinnista 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 10:35–10:51 etuneutralointirakennuk-

sen poistoputken päästä suoraan laimennussondilla (kuva 33). Putken sisähalkaisija on 270 

mm. Mittauksen aikana kanavan pohjalla oli noin 2 cm:n sakkakerros, joka on otettu huo-

mioon kanavan pinta-alaa laskettaessa.  
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Kuva 33. Mittauspaikka numero19, jätevedenpuhdistamon etuneutralointi. 

 

Taulukossa 27 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Kaasun 

kosteus oli 6 % ja sen lämpötila 38 ºC. 

 
Taulukko 27. Etuneutraloinnin  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

0,5 0,02 17–23 21 30 0,00 

* kuiva kaasu 

 

7.20 Laimeat hajukaasut jätevedenpuhdistamon etuselkeytyksestä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 18:06–18:40 etuselkeytysaltaasta, jonka 

halkaisija on 56 m (kuva 34). Näyte otettiin Nalophan-näyteottopussiin ja analysointiin heti 

paikanpäällä.  

 

 
Kuva 34. Mittauspaikka numero 20, etuselkeytysallas. 
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Taulukossa 28 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Mittauk-

sen aikana etuselkeytyksen vedenlämpötila oli 39 ºC ja ilmanlämpötila 18 ºC. Etuselkeyty-

saltaita on yhteensä 2 kappaletta (identtiset), joten mittaus suoritettiin vain toisesta altaasta.  

 
Taulukko 28. Etuselkeytyksen  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

- - - 5 8 - 

 

7.21 Laimeat hajukaasut jätevedenpuhdistamon tasausaltaasta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 11:00–13:21 avonaisesta tasausaltaasta, 

jonka pinta-ala on 14 487 m2 (kuva 35). Altaan pinnasta otettiin kolme näytettä Nalophan-

näyteenottopusseihin. Nämä analysoitiin heti paikanpäällä.  

 

 
Kuva 35. Mittauspaikka numero 21, tasausallas. 

 

Taulukossa 29 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Tasausal-

taan vedenlämpötila oli mittauksen aikana 36 ºC ja ilmanlämpötila 18 ºC. 

 
Taulukko 29. Tasausaltaan  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

- - - 3 4 - 
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7.22 Laimeat hajukaasut biolietteen tiivistyksestä (biotiivistin) 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 18:06–18:40 avonaisesta biotiivistimes-

tä, jonka halkaisija on 18 metriä (kuva 36). Näyte otettiin Nalophan-näyteottopussiin ja 

analysointiin heti paikanpäällä.  

 

 
Kuva 36. Mittauspaikka numero 22, biotiivistin. 
 

Taulukossa 30 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Biotiivis-

timen vedenlämpötila oli mittauksen aikana 37 ºC ja ilmanlämpötila 18 ºC. Biotiivistimiä 

on yhteensä 2 kappaletta (identtiset), joten mittaus suoritettiin vain toisesta altaasta.  

 
Taulukko 30. Biotiivistimen  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

- - - 12 18 - 

 

7.23 Laimeat hajukaasut primäärilietteen tiivistyksestä (primääritiivis-

tin) 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 17:25–17:59 avonaisesta primääritiivis-

timestä, jonka halkaisija on 18 metriä (kuva 37). Näyte otettiin Nalophan-näyteottopussiin 

ja analysointiin heti paikanpäällä.  
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Kuva 37. Mittauspaikka numero 23, primääritiivistin. 

 

Taulukossa 31 on esitetty saadut tulokset NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa). Primääri-

tiivistimen vedenlämpötila oli mittauksen aikana 37 ºC ja ilmanlämpötila 18 ºC.  

 
Taulukko 30. Primääritiivistimen  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

- - - 10 15 - 

 

7.24 Laimeat hajukaasut lietteen sekoitussäiliöstä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 14:30–16:30. Mittaus tehtiin umpinai-

sen säiliön poistopiipusta suoraan laimennussondilla (kuva 38). Piipun sisähalkaisija on 

300 mm.  

 

 
Kuva 28. Mittauspaikka numero 24, sekoitussäiliö.  

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 31. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 28 ºC. 
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Taulukko 31. Sekoitussäiliön  hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

2,1 0,1 96–98 97 143 0,02 

* kuiva kaasu 

 

7.25 Laimeat hajukaasut rejektivesikaivon poistoputkesta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 18:25–19:44. Mittayhde sijaitsee liet-

teen sekoitussäiliön kyljessä kiinni olevassa poistoputkessa (kuva 39). Putken sisähalkaisi-

ja on 235 mm. 

 

 
Kuva 39. Mittauspaikka numero 25, rejektivesikaivon poistoputki. 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 32. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 31 ºC. 

 
Taulukko 32. Rejektivesikaivon poistoputken hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

5,6 0,2 180–312 221 323 0,07 

* kuiva kaasu 

 

 7.26 Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn kuivausruuvilta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 13:39–14:06. Mittayhde sijaitsee liet-

teenkäsittelyn poistopiipussa (kuva 40). Piipun sisähalkaisija on 285 mm.  
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Kuva 40. Mittauspaikka numero 26, lietteen kuivausruuvi. 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 33. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 35 ºC. Mittayhde asennettiin mutkakohtaan, joten tässä 

kohdassa virtaus on pyörteistä. 

 

Taulukko 33. Lietteenkäsittelyn kuivausruuvin hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

2-10 0,1-0,5 170–237 205 300 0,03–0,15 

* kuiva kaasu 

7.27 Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn heittosakeuttimelta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 14:39–16:03. Mittayhde sijaitsee liet-

teenkäsittelyn poistopiipussa (kuva 41). Piipun sisähalkaisija on 385 mm. 

 

 
Kuva 41. Mittauspaikka numero 27, heittosakeutin 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 34. Kaasun 

kosteus oli 4 % ja sen lämpötila 28 ºC.  
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Taulukko 34. Lietteenkäsittelyn heittosakeuttimen hönkien  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

keskiarvo 

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

1,0 0,1 450–685 567 830 0,09 

* kuiva kaasu 

 

7.28 Pääviemärikaivo 
 

Pääviemärikaivon mittaus jätettiin väliin, koska kaivo ei pääse tällä hetkellä hönkimään 

hajukaasuja ulkoilmaan.  

 

7.29 Väkevät hajukaasut metanolin nesteytyksestä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 10:22–10:26. Mittayhde sijaitsee meta-

nolihuoneessa vesilukko 1:n yhteydessä (kuva 42). Putken sisähalkaisija on 120 mm.  

 

 
Kuva 42. Mittauspaikka numero 29, metanolin nesteytys 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 35. Kaasulin-

jasta mitattiin vain TRS-pitoisuus ja tilavuusvirta. Kaasun kosteutta ja lämpötilaa ei mitat-

tu. TRS-päästö on ilmoitettu TRS massavirtana kosteassa kaasussa. 

 
Taulukko 35. Metanolinesteytyksen väkevien hajukaasujen  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS 

massavirta 

(g/s) 

- n.0,01 - 213 610 312 820 3,13 

* kostea kaasu 
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7.30 Väkevät hajukaasut tyhjökaivolta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 10:33–10:39. Mittayhde sijaitsee meta-

nolihuoneessa vesilukko 1:n yhteydessä (kuva 43). Putken sisähalkaisija on 170 mm.  

 

 
Kuva 43. Mittauspaikka numero 30, tyhjökaivo 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 36. Kaasulin-

jasta mitattiin vain TRS-pitoisuus ja tilavuusvirta. Kaasun kosteutta ja lämpötilaa ei mitat-

tu. TRS-päästö on ilmoitettu TRS massavirtana kosteassa kaasussa. 

 
Taulukko 36. Tyhjökaivon väkevien hajukaasujen  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS 

massavirta 

(g/s) 

- n.0,2 - 112 220 164 340 32,87 

* kostea kaasu 

 

7.31 Väkevät hajukaasut lisämassan keitosta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 10:53–11:05. Mittayhde sijaitsee meta-

nolihuoneessa vesilukko 1:n yhteydessä (kuva 44). Putken sisähalkaisija on 250 mm. 
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Kuva 44. Mittauspaikka numero 31, lisämassankeitto 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 37. Kaasulin-

jasta mitattiin vain TRS-pitoisuus ja tilavuusvirta. Kaasun kosteutta ja lämpötilaa ei mitat-

tu. TRS-päästö on ilmoitettu TRS massavirtana kosteassa kaasussa. 

 
Taulukko 37. Lisämassan keiton väkevien hajukaasujen  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS 

massavirta 

(g/s) 

- n.0,1 - 56 450 82 670 8,27 

* kostea kaasu 

 

7.32 Väkevät hajukaasut keittämöltä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 15:39–16:05. Mittayhde sijaitsee keit-

tämön puolella. Linja yhtyy metanolihuoneessa olevaan vesilukko 2:een (kuva 45). Putken 

sisähalkaisija on noin 170 mm. 

 

 
Kuva 45. Mittauspaikka numero 32, keittämö 
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Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 38. Kaasulin-

jasta mitattiin vain TRS-pitoisuus ja tilavuusvirta. Kaasun kosteutta ja lämpötilaa ei mitat-

tu. TRS-päästö on ilmoitettu TRS massavirtana kosteassa kaasussa. 

 
Taulukko 38. Keittämön väkevien hajukaasujen  mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS 

massavirta 

(g/s) 

- n.0,05 - 123 470 180 820 9,04 

* kostea kaasu 

 

7.33Väkevien hajukaasujen kokoojaputki  
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 19.6.2014 kello 14:23–14:30. Mittayhde sijaitsee soo-

dakattilan lipeänpolttotasolla 4 kerroksessa (kuva 46). Tässä kaikki väkevät hajukaasut 

ovat yhdistyneet ja ne ohjataan polttoon soodakattilalle. Putken sisähalkaisija on noin 269 

mm. 

 

 
Kuva 46. Mittauspaikka numero 33, väkevien hajukaasujen kokoojaputki. 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 39. Kaasulin-

jasta mitattiin vain TRS-pitoisuus. Tilavuusvirta ja kaasun lämpötila määritettiin TotalPlant 

Alcont järjestelmän kautta. Kaasun kosteutta ei mitattu. Kaasun lämpötila oli 74 astetta. 

TRS-päästö on ilmoitettu TRS massavirtana kosteassa kaasussa. 

 
Taulukko 39. Väkevien hajukaasujen  kokoojaputken mittaustulokset. 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(mg/s) 

- n.0,36 - 230 560 337 650 121 554 

* kostea kaasu 
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7.34 Laimeat hajukaasut lietteenkäsittelyn kellarikerroksen ilmanvaih-

dosta 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 16.6.2014 kello 16:22–17:54. Mittayhde sijaitsee liet-

teenkäsittelyn kellarikerroksen poistopiipussa (kuva 47). Putken sisähalkaisija on noin 385 

mm. 

 

 
Kuva 47. Mittauspaikka numero 34, lietteenkäsittelyn kellarikerroksen ilmanvaihto. 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 40. Kaasun 

kosteus oli 1 % ja sen lämpötila 22 ºC.  

 
Taulukko 40. Lietteenkäsittelyn kellarikerroksen hönkien  mittaustulokset 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

9,4 0,9 11–19 15 22 0,02 

* kuiva kaasu 

 

7.35 Laimeat hajukaasut havukuitulinjan happivaiheen puskusäiliöstä 
 

TRS-päästöjen mittaus suoritettiin 18.6.2014 kello 14:19–15:37. Mittaus suoritettiin pus-

kusäiliön poistoputkeen poratusta 20 mm reiästä (kuva 48). Putken sisähalkaisija on 495 

mm.  
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Kuva 48. Happivaiheen puskusäiliö ja mittauspaikka numero 35. 

 

Saadut tulokset on esitetty NTP-olosuhteissa (273 K, 101,3 kPa) taulukossa 41. Kaasun 

kosteus oli 8 % ja sen lämpötila 77 ºC.  

 
Taulukko 41. Happivaiheen puskusäiliön hönkien  mittaustulokset 

Kaasun 

virtausnopeus 

(m/s)  

Kaasun 

tilavuusvirta* 

(m3n/s) 

TRS 

vaihteluväli 

(ppm) 

TRS 

  

(ppm) 

TRS 

 

(mgS/m3n) 

TRS-päästö 

 

(g/s) 

0,6 0,1 23–35 27 40 0,003 

* kuiva kaasu 

 

7.36 Mittaustulosten epävarmuus  
 

Mittausten aikana on voinut esiintyä monia eri epävarmuustekijöitä. TRS-pitoisuuksien 

osalta mittaustulosten virhetarkastelu on määritetty akkreditoidulle mittausalueelle. Taulu-

kossa 42 on esitetty mittauksen epävarmuuksia ja esitetty kokonaisepävarmuus TRS:n, 

lämpötilan ja tilavuusvirran määrityksessä. 

 
Taulukko 42.Epävarmuuslaskentaa 

Epä- 

varmuuden 

osatekijät 

 

Sondi 

 

 

% 

Linja 

 

 

% 

Konvert-

teri 

 

% 

Analy-

saattori 

 

% 

Kalib-

rointi 

 

% 

Tulosten 

käsittely 

 

% 

Muut 

 

 

% 

Kokonais- 

epä-

varmuus 

% 

Väh. 

+/- 

TRS 2 2 2 5 2 0 7 19 2 ppm 

ºC 1 1  0 1 0 5 10 1 ºC 

Tilavuus-

virta 
2 1  2 2 0 8 18  
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Osatekijät sisältävät seuraavia virhelähteitä: 

- Sondi: kanavan paine- ja lämpötilavaihtelut, tukkeutuminen 

- Linja: kertymät, tukkeutuminen, mahdolliset vuodot 

- Konvertteri: kertymät 

- Analysaattori: analysaattoreiden tarkkuudet, käyttökokemuksen perusteella tehdyt 

arviot 

- Kalibrointi: kaasupullojen toimittajan ilmoittama epävarmuus, kalibrointilinjan 

paine 

- Tulosten käsittely: pyöristykset 

- Muut: näytteiden edustavuuteen vaikuttavat tekijät kuten mittauspaikan sijainti, 

prosessiolosuhteet yms.  

Kokonaisepävarmuus on määritetty yhdistämällä eri osatekijöistä aiheutuvat epävarmuudet 

95 % luottamustasolla seuraavasti: 

 
 𝑈 = 𝑘 ∗ √∑(𝑠𝑖)2 (13) 

 

  U= kokonaisepävarmuus 

  k=2 

  si= osatekijän epävarmuus 
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8 TULOSTEN TARKASTELU 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan saatuja mittaustuloksia ja muutetaan ne tehtaalle käyttö-

kelpoisempaan muotoon. Vuosihuoltoseisokin jälkeisen pitkittyneen startin vuoksi tehdas 

oli epävakaassa ajossa käytännössä koko mittausviikon. Mittaukset pyrittiin kuitenkin suo-

rittamaan osastoittain niin, että niistä saatiin mahdollisimman edustava otos. TRS-päästöt 

on suhteutettu sen hetkiseen osaston tuotantovauhtiin, ottamatta sen suurempaa kantaa ko. 

ajo- tai tuotantovauhtiin. Seuraavaksi tarkastellaan saatuja tuloksia osastoittain. Tuotanto-

nopeudet on otettu UPM DNAuse S101 järjestelmästä. Tuotantonopeus on keskiarvo mit-

tausajan tuotannoista. Mitatut TRS-päästöt on ilmoitettu alkuainerikkinä ja suhteutettu sen 

hetken tuotettua sellutonnia kohden seuraavalla yhtälöllä: 

 
 

𝑔𝑆
𝐴𝑑𝑡

=
𝑇𝑅𝑆 − 𝑝ää𝑠𝑡ö 

𝑔𝑆
𝑠 ∗ 3600 

𝑠
ℎ

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 
𝐴𝑑𝑡
ℎ

 
(14) 

 

8.1 Havukuitulinja 
 

Havukuitulinjan aiheuttamiin kokonais TRS-päästöihin vaikuttavat ruskeanmassan pese-

mö, keittämö sekä valkaisimo 2. TRS-päästöt pesemön ja keittämön osalta on suhteutettu 

mittauksen aikaiseen havupesemön tuotantonopeuteen, joka antaa realistisemman kuvan 

osaston TRS-päästöistä, kuin sen suhteuttaminen koko päivän tuotantoon. Valkaisimo 2:n 

TRS-päästöt on suhteutettu valkaisimo 2:n tuotantonopeuteen.  

 

8.1.1 Havukuitulinjan TRS-häiriöpäästöt 

Havukuitulinjan laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmässä on neljä hajukaasupuhallin-

ta, joiden avulla hajukaasut kerätään polttoon soodakattilalle. Lisäksi kahden puhaltimen 

avulla valkaisimo 2:n hajukaasut imetään venturipesurin kautta piippuun. Puhaltimien tai 

muiden mahdollisten keräilyjärjestelmässä tapahtuvien häiriöiden aiheuttamat TRS-

häiriöpäästöt tuotettua sellutonnia (ADt) kohden on laskettu taulukkoon 43 käyttämällä 

kaavaa 14. 
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Taulukko 43. Havukuitulinjan mahdolliset TRS-häiriöpäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Pesemön 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

Valkaisun 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

1 17.6.2014 (18:37–19:11) 46,4 - 3,9 302,6 

2 19.6.2014 (08:04–09:02) 77,5 - 1,7 79,0 

3* 18.6.2014 (09:33–12:43) 52,0 - 0,1 6,9 

5 17.6.2014 (16:33–17:50) - 55,4 0,002 0,1 

6 18.6.2014 (08:12–09:36) - 58,6 0,05 3,1 

* vain yhden evakuointipuhaltimen päästö 

 

Ruskean massan pesemön (1) TRS-pitoisuudet olivat hyvin korkeita, mitä osattiin odottaa. 

TRS-pitoisuus vaihteli 1900 ja 2140 ppm välillä. Korkeista pitoisuuksista huolimatta vaih-

teluväli pysyi kuitenkin suhteellisen pienenä (n.13 %). Pesemön prosessiluonteesta johtuen 

hajukaasujen muodostuminen on tasaista, eikä selviä hajukaasupiikkejä ole tästä syystä 

havaitavissa. Ruskean massan pesemön hajukaasukeräilyjärjestelmän häiriötilanteessa 

TRS-yhdisteitä vapautuu noin 3,9 gS/s ja tuntia kohden se on noin 14 040 gS/h. Suhteutet-

tuna tämä sellutonnia kohden, tekee se noin 303 gS/ADt.  

 

Keittämön (2) TRS-pitoisuudet olivat myös korkeita, mutta pitoisuuksien vaihteluväli oli 

selkeästi suurempaa. Pitoisuudet vaihtelivat 710 ja 2510 ppm välillä. Tämän kaltainen pi-

toisuuksien vaihtelu on prosessissa normaalia ja johtuu eräkeiton luonteesta. Eräkeitossa 

keitto tapahtuu eri sykleissä ja keiton jälkeen massa puretaan keittimestä purkusäiliöön, 

jolloin hajukaasujen määrä myös vaihtelee. Ongelmana keittämön hajukaasujen osalta on 

se, että se sisältää sekä havu-, että koivulinjan purkusäiliöt, joista suurin osan TRS-

päästöistä luultavasti muodostuu. Hajukaasujen jako havu-, tai koivulinjan välillä on tästä 

johtuen vaikeaa. Tässä työssä hajakaasut on laskettu havukuitulinjan alle, vaikka todelli-

suudessa osa on koivulinjan aiheuttamaa päästöä. Sellutonnia kohden päästölaskennassa on 

siis yhteenlaskettu sekä havu-, että koivulinjan pesemön tuotannot. Keittämön hajukaasu-

keräilyjärjestelmän häiriötilanteen aiheuttamat rikkipäästöt ovat noin 1,7 gS/s ja tuntia 

kohden se on noin 6 120 gS/h. Suhteutettuna tuotantoon, tekee se noin 80 gS/ADt.  

 

Ruskean massan pesemön (1) ja keittämön (2) hajukaasumäärät ovat odotetusti suuria ja 

nämä ovatkin häiriötilanteiden kannalta kriittisimmät kohteet. Ruskean massan pesemön ja 

keittämön keräilyjärjestelmän häiriötilanteessa TRS-päästöjä pääsee vapautumaan useista 

eri paineettomista säiliöistä ja suotimista.  
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Havukeittimen evakuointipuhaltia on kaksi kappaletta. Molemmat puhaltimet imevät haju-

kaasuja neljästä keittimestä. Mittaus suoritettiin vain toisesta linjasta (3), koska kaikki ha-

vukeittimet ovat samanlaisia, joten hajukaasujen muodostumisen voidaan olettaa olevan 

myös samanlaista molemmissa evakuointipuhaltimessa. TRS- pitoisuuksien vaihteluväli oli 

mittausten aikana suurta ja se vaihteli 1 ja 780 ppm välillä. Pitoisuuksien näin suuri vaihte-

lu on normaalia. Evakuointipuhaltimilla keittimestä poistetaan ilmaa haketäytön aikana, 

jolloin hajukaasujen muodostuminen on myös vaihtelevaa. Hajukaasujen evakuointipuhal-

timen häiriötilanteessa paineen nousu on mahdollista. Tässä tilanteessa hajukaasut vapau-

tuvat murtokalvon kautta ulkoilmaan. Tässä tilanteessa TRS- päästöjä muodostuu yhdellä 

evakuointipuhaltimella noin 0,1 gS/s. Molempien puhaltimien ollessa epäkunnossa, päästö-

jä muodostuu noin 0,2 gS/s ja tuntia kohden se tekee 720 gS/h. Sellutonnia kohden rikkiä 

muodostuu yhdellä puhaltimella noin 7 g/ADt. Kahden puhaltimen TRS- päästö olisi 13,8 

gS/ADt. Molempien evakuointipuhaltimien yhtäaikainen hajoaminen on epätodennäköistä, 

mutta hajukaasujen keräilyjärjestelmän suuremassa häiriötilanteessa voidaan joutua tilan-

teeseen, että molempien puhaltimien murtokalvot rikkoutuvat.  

 

Valkaisu 2 osalta TRS-pitoisuuksien oletettiin olevan vähäisiä, koska prosessissa on hyvin 

hapettavat olosuhteet. Happamien hönkien (5) mittausyhteen asennuksessa kävi virhe, ja se 

asennettiin virheellisesti venturipesurin vesilinjan alapuolelle. Mittauksen aikana veden-

syöttö katkaistiin. Tulosten perusteella happamat höngät sisältävät vain 2 ppm TRS-

yhdisteitä. Mittausten mukaan hajukaasujen keräilyjärjestelmän häiriötilanteessa TRS- 

päästöjä muodostuisi noin 0,002 gS/s, joka tekee tuntia kohden noin 7,2 gS/h. Tuotettua 

sellutonnia kohden TRS- päästö olisi vain 0,1 gS/ADt. Hajukaasut pääsisivät vapautumaan 

eri torneista ja suotimilta. Putkessa oleva kosteus on saattanut vaikuttaa kuitenkin mittaus-

tulokseen. Alkalisia hönkiä (6) ei edes käsitellä, vaan ne johdetaan suoraan poistopiippuun. 

Alkalisten hönkien TRS- pitoisuus oli tasaista, eikä isompaa vaihtelua havaittu. Alkaliset 

höngät muodostuvat pääasiassa eri suodossäiliöistä. Näissä säiliöissä pinnan korkeudelle 

on asetettu tavoitearvo, joten suurempia pinnan vaihteluita ei tapahdu. Tästä johtuen haju-

kaasujen muodostuminen on myös tasaista. Häiriötilanteessa TRS- yhdisteitä vapautuu 

noin 0,05 gS/s ja tunnissa noin 180 gS/h. Sellutonnia kohden päästö on noin 3 g/ADt.  
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8.1.2 Havukuitulinjan TRS-hajapäästöt 

Havukuitulinjalla laimeita hajukaasuja kerätään laajasti ja ne käsitellään polttamalla. Tä-

män lisäksi valkaisu 2:n hajukaasut kerätään puhaltimilla, mutta muodostuneita kaasuja ei 

polteta vaan johdetaan poistopiippuun. Piipussa venturipesurin höngät ja alkaliset höngät 

yhdistyvät. Piipussa ei ole päästömittausta. Lisäksi havukuitulinjalla on happivaiheen pus-

kusäiliö, EOP puskusäiliö ja PO välisäiliö, jotka eivät ole keräilyssä. Näistä mittaukseen 

valittiin happivaiheen puskusäiliö, joka sijaitsee prosessin alkupäässä, heti pesun ja happi-

vaiheen jälkeen. Valkaisimo 2:n ja happivaiheen puskusäiliön aiheuttamat TRS-

päästömäärät sellutonnia kohden on laskettu taulukkoon 44. Laskennassa on käytetty yhtä-

löä 14. 

 

Taulukko 44. Havukuitulinjan aiheuttamat TRS-hajapäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Pesemön 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

Valkaisun 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

7 18.6.2014 (09:52–10:17) - 58,5 0,04 2,5 

35 18.6.2014 (14:19–15:37) 53,0 - 0,003 0,2 

 

Kohdenumero 7 kertoo valkaisimo 2:n aiheuttaman TRS-hajapäästömäärän. Mittausten 

perusteella lähes kaikki TRS-yhdisteet tulevat alkalisten hönkien kautta. TRS-pitoisuus 

vaihteli 3 ja 7 ppm:n välillä. Pitoisuudet ovat hyvin samansuuntaisia valkaisun muiden 

mittausten kanssa, mutta prosentuaalisesti pitoisuusvaihtelut ovat suuria. Tähän vaihteluun 

ei keksitty syytä, koska vaihtelun ei luulisi olevan näin suurta. Venturipesurin vaikutusta 

TRS-pitoisuuksien vaihteluun ei tosin tunneta. Myös tilavuusvirtaustuloksissa on havaitta-

vissa mittausvirheen mahdollisuus. Piipussa tulisi olla likimain pisteiden 5 ja 6 tilavuusvir-

tojen summa, mutta eroa syntyy yli 2 m3/s. Käytännössä ei tiedetä minkä puhaltimen koh-

dalla tilavuusvirran mittauksen virhe on voinut tapahtua. Puhaltimien (5 ja 6) teoreettisia 

ilmamääriä ei löytynyt konekorteista, joten tilavuusvirran mahdollisen virheen löytäminen 

ei ole mahdollista.  Mittausten perusteella tästä piipusta kuitenkin muodostuu TRS-

hajapäästöä jatkuvasti 0,04 gS/s, joka tekee päivää kohden 3 456 gS/d. Päästömäärä sellu-

tonnia kohden on noin 2,5 gS/ADt.  

 

Happivaiheen puskusäiliö (35) haluttiin mitata, jotta saatiin käsitys havukuitulinjan säiliöi-

den aiheuttamista TRS-päästöistä. TRS-pitoisuudet vaihtelivat 23 ja 35 ppm välillä. Vaih-

telun voidaan olettaa olevan normaalia, koska säiliö on pieni ja sen pinta vaihtelee jonkin 

verran. TRS- päästöä puskusäiliöstä muodostuu noin 0,003 gS/s, joka tekee päivää kohden 
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noin 259 gS/d. Puskusäiliön TRS-pitoisuus oli varsin korkea (27 ppm), mutta kaasun tila-

vuusvirta on niin pieni (0,1 m3/s), jolloin se päästönä sellutonnia kohden on mittausten 

pienempiä (0,2 g/ADt). EOP ja PO välisäiliöiden mahdollinen mittaaminen tulevaisuudes-

sa tämän tuloksen perusteella ei ole tarpeen. Yhteensä havukuitulinjan TRS-hajapäästöt 

ovat siis alkuainerikiksi muunnettuna 0,043 g/s, mikä vastaa ominaispäästönä arvoa 2,7 

g/ADt. 

 

8.2 Koivukuitulinja 
 

Koivulinjan koko TRS-päästöihin vaikuttavat keittämö, pesu- ja lajittelu 1 sekä valkaisimo 

1. TRS-päästöt sellutonnia kohden on laskettu samalla tavalla kuin havulinjalla, mutta suh-

teutettuna koivupesemön ja valkaisimo 1:n tuotantonopeuksiin.  

 

8.2.1 Koivukuitulinjan TRS-häiriöpäästöt 

Koivulinjalla laimeita hajukaasuja kerätään kuudella hajukaasupuhaltimella. Näistä yksi on 

keittämön puolella, jolla kerätään sekä koivu-, että havupuolen hajukaasuja. Tätä käsiteltiin 

jo edellisessä kappaleessa. Oikeasti osa keittämön hajukaasuista on koivulinjan aiheutta-

maa, mutta tätä on hyvin vaikea lähteä jakamaan. Suurin osa keittämön keittimistä ja säili-

öistä on kuitenkin havupuolen, joten tästä johtuen ne on laskettu kuuluvaksi havulinjan 

puolelle. Koivukuitulinjan hajukaasupuhaltimien tai muiden mahdollisten keräilyjärjestel-

mässä tapahtuvien häiriöiden aiheuttamat TRS-päästöt tuotettua sellutonnia (ADt) kohden 

on laskettu taulukkoon 45 käyttämällä kaavaa 14. 

 
Taulukko 45. Koivukuitulinjan mahdolliset TRS-häiriöpäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Pesemön 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

Valkaisun 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

4 19.6.2014 (09:16–12:24) 33,2* - 0,2 21,7 

10 18.6.2014 (17:43–18:05) 34,8 - 2,8 289,6 

11 18.6.2014 (15:29–16:14) - 26,1 0,01 1,4 

12 18.6.2014 (12:28–13:31) - 26,9 0,06 8,0 

13 18.6.2014 (13:33–14:03) - 26,9 0,09 12,0 

* Koivupesemön tuotantonopeudesta vähennetty LM-keiton tuotantonopeus 

 

Koivu evakuointipuhaltimella (4) TRS-pitoisuudet vaihtelivat suuresti, aivan kuten havu-

kuitulinjallakin. Pitoisuudet olivat kuitenkin suurempia ja TRS-pitoisuus vaihteli 3 ppm:stä 

jopa 1060 ppm:n. Hajukaasujen jaksottainen muodostuminen selittyy keittimien luonteesta, 

aivan kuten havuevakuointipuhaltimilla. Häiriötilanteessa evakuointi-ilmojen aiheuttama 

TRS-päästö olisi noin 0,2 g/s ja tuntia kohden 720 gS/h. Sellutonnia kohden hajukaasuja 
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muodostuu noin 22 g/ADt, kun havulla hajukaasuja muodostuu noin 14 g/ADt. Koivueva-

kuointipuhaltimen suuremmat pitoisuudet voi selittyä sillä, että koivukeitossa muodostuu 

yleensä enemmän hajukaasuja kuin havukeitossa. Laskennassa on huomioitu lisämassan 

keiton tuotantonopeus. Se on vähennetty koivupesemön tuotantonopeudesta, koska lisä-

massa keitetään erillisessä keittimessä, jolloin sen hajukaasut eivät vaikuta koivuevakuoin-

tipuhaltimelta mitattuihin arvoihin.  

 

Kuten havukuitulinjalla myös koivukuitulinjan suurimmat TRS-päästömäärät oli pesussa ja 

lajittamossa (10).  TRS-pitoisuus vaihteli 1 140 ja 1 300 ppm välillä. Vaihteluväli ei ollut 

suurta ja sellutonnia kohden hajukaasujen määrät ovat hyvin samansuuntaiset molemmilla 

kuitulinjoilla. Koivukuitulinjan pesussa ja lajittamossa TRS-päästöä muodostuu noin 2,8 

gS/s, joka tekee sellutonnia kohden 290 gS/ADt (havulla se oli 303 g/ADt). Tämä on toi-

saalta yllättävää, koska oletuksena voisi pitää sitä, että koivupesussa muodostuisi enemmän 

hajukaasuja. Prosessit eivät kuitenkaan ole identtisiä, joten tämä ei välttämättä ole poik-

keuksellista. Osaston kaikki hajukaasut kerätään yhden puhaltimen avulla, joten hajukaa-

sukeräilyjärjestelmän häiriötilanteessa hajukaasut vapautuvat monista osaston eri säiliöistä.  

 

Valkaisimo 1:n hajukaasut kerätään kolmen puhaltimen avulla. Hajukaasuja ei polteta, 

vaan kaikki valkaisimo 1 hajukaasut johdetaan lopulta yhteen piippuun. Suodosvesisäiliöil-

tä tulevat höngät johdetaan ensin kaasunpesutornille. Suodosvesisäiliöistä tulevat TRS-

pitoisuudet (11) vaihtelivat 2 ja 3 ppm välillä. Säiliöille on asetettu tavoitepinta-arvot, joten 

suurempia vaihteluita hajukaasuissakaan ei tästä syystä pitäisi olla. Puhaltimen häiriötilan-

teessa TRS- yhdisteitä pääsee kuitenkin vapautumaan näistä säiliöistä noin 0,01 gS/s, joka 

tekee tuntia kohden noin 36 gS/h. Valkaisu 1:n tuotantonopeuteen suhteutettuna tämä tekee 

1,4 gS/ADt. Tämä on selkeästi pienempi kuin havukuitulinjalla, mutta osastojen valkai-

suprosessit ovat niin erilaiset, ettei vertailu ole mahdollista tai järkevää.   

 

Valkaisimo 1 alkalisten vaiheiden sekä GF-suotimilta tulevat höngät johdetaan käsittele-

mättöminä piippuun. TRS-pitoisuus (12) vaihteli 6 ja 9 ppm välillä. Hajukaasukeräilyjär-

jestelmän häiriötilanteessa hajukaasuja vapautuu ilmaan noin 0,06 gS/s ja tuntia kohden 

noin 216 gS/h. Koivuvalkaisun tuotantonopeuteen suhteutettuna se tekee noin 8 gS/ADt.  

Mittauspaikka numero 13:sta, jossa kaasut tulevat kaasunpesutornilta pitoisuus vaihteli 5 ja 

7 ppm välillä. Tässä pisteessä TRS pitoisuus kertoo kaasunpesutornin jälkeisen tilanteen. 
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Pesurilla suotimien 1,3 ja 5 sekä tornien kaasut ja suodosvesisäiliöstä vapautuvat kaasut 

käsitellään. Häiriötilanteessa TRS-päästö on noin 0,09 gS/s, joka tekee tuntia kohden 324 

gS/h. Tosin tämä kertoo hieman virheellisen tuloksen häiriöpäästöstä, koska nyt kaasut 

olivat käyneet kaasunpesutornin läpi. Puhaltimen häiriössä TRS-yhdisteet vapautuisivat 

ilman käsittelyä suotimilta ja torneista. Koivuvalkaisun tuotantonopeuteen suhteutettuna 

tässä TRS-päästö olisi 12 g/ADt.  

 

8.2.2 Koivukuitulinjan TRS-hajapäästöt 

Koivukuitulinjalla ainoa hajapäästökohde on valkaisimo 1:n kokooja piippu, josta johde-

taan suotimien ja kaasunpesutornin höngät ulkoilmaan. Valkaisimo 1:n aiheuttamat TRS-

päästömäärät sellutonnia kohden on laskettu taulukkoon 46. Laskennassa on käytetty kaa-

vaa 14. 

 
Taulukko 46. Koivukuitulinjan aiheuttamat hajapäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Pesemön 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

Valkaisun 

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

14 18.6.2014 (14:13–14:56) - 26,5 0,22 29,9 

 

TRS pitoisuus vaihteli piipussa vain vähän (7-8 ppm). Kohteessa kaasun tilavuusvirta on 

kuitenkin suuri, josta johtuen TRS-päästö sellutonnia kohden nousee suuremmaksi kuin 

havukuitulinjalla. Toisaalta myös prosessit ovat niin erilaiset, ettei vertailu ole muutenkaan 

järkevää. Mittausten mukaan piipusta vapautuu rikkiä 0,22 g/s, jolloin päivässä piipusta 

vapautuu rikkiä 19 008 gS/d. Sellutonnia kohden tämä on noin 30 gS/ADt. Kohteen nume-

ro 14 tilavuusvirran mittauksessa voidaan olettaa tapahtuneen kuitenkin virhe. Piippuun 

yhdistyvät mittauspaikat 12 ja 13. Piipussa tulisi olla siis näiden kahden yhteenlaskettu 

tilavuusvirta, aivan kuten oli havukuitulinjallakin. Näiden puhaltimien ilmamäärän mitoi-

tusarvot tarkistettiin konekorteista ja ne täsmäsivät mitattuihin tilavuusvirtoihin. Piipussa 

tilavuusvirtamittaus on kuitenkin yli 5 m3/s suurempi (tositilanne).  Laskettuna kuivassa 

kaasussa eroa muodostuu edelleen noin 3,6 m3/s. Ero näkyy myös TRS-päästöissä tuotettua 

sellutonnia kohden. Kohteiden 12 ja 13 yhteenlaskettu TRS-päästö sellutonnia kohden on 

20 gS/ADt, mutta piipussa se on 30 g/ADt. Voidaan siis todeta, että todellisuudessa koh-

teen 14 tilavuusvirta on pienempi kuin nyt mitattu. 
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8.3 Talteenotto 
 

Talteenotto-osasto käsittää sekä haihduttamon että meesauunialueen kohteet. Näiden osas-

tojen TRS-päästöjen suhteuttaminen tuotettua sellutonnia kohden on haastavampaa, koska 

pesemön tuotantonopeus ei anna oikeaa kuvaa näistä. Tästä johtuen, laskennassa joudutaan 

käyttämään kokemusperäistä ja vuosikeskiarvoihin perustuvaa tietoa.  

 

8.3.1 Talteenotto-osastojen häiriöpäästöt 

Talteenotto-osastolla hajukaasuja kerätään haihduttamon sekä meesauunin säiliöalueilta.  

Taulukossa 47 on laskettu talteenotto osaston aiheuttamat mahdolliset TRS-häiriöpäästöt. 

Molemmissa hajukaasuja kerätään puhaltimen avulla soodakattilalle polttoon muiden ke-

rättyjen laimeiden hajukaasujen kanssa.  

 
Taulukko 47. Talteenotto-osaston häiriöpäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Pesemön  

tuotantonopeus 

(ADt/h) 

Meesauunin 

tuotantonopeus 

(tCaO/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

8 19.6.2014 (15:25–16:32) 88  8,5 348 

9 19.6.2014 (14:02–14:57) 85  45,9 1944 

15 17.6.2014 (11:01–11:42)  12,0 0,03 2,3 

 

Haihduttamon säiliöalueen ja vahvalipeäsäiliöistä (8) tulevat TRS-pitoisuudet ylittivät ak-

kreditoidun pätevyys alueen (>2000 ppm). Vaihteluväli mittauksen aikana oli 2160 ja 2730 

ppm välillä. Pitoisuudet olivat odotetusti korkeita, koska säiliöissä on hyvin rikkipitoisia 

aineita. Yleensä säiliöiden pinnoissa ei tapahdu suurempaa vaihtelua, josta johtuen suuria 

hajukaasujen pitoisuusvaihtelujakaan ei pitäisi tapahtua. Haihduttamon säiliöalueiden 

TRS-pitoisuuksien laskennassa on käytetty mittauksen aikaista soodakattilan lipeänpoltto 

tietoa, koska suoraan pesemöiden sen hetkinen tuotanto ei anna oikeaa kuvaa hajukaasujen 

muodostumisesta talteenotto-osastolla. Lipeän polton lisäksi tiedetään, että jokaista pese-

mön tuotettua sellutonnia (ADt) kohden muodostuu koivulinjalla 1,5 ja havulla 1,8 kertai-

nen polttoon menevä lipeätonni kuiva-aineena ilmoitettuna (Tapalinen, I. 2014). Tämän 

tiedon perusteella on saatu laskettua koivulinjalta tuleva soodakattilan kuorma, kun koivu-

pesemön tuotantonopeus oli mittauksen aikana 40 ADt/h:  

 
 

40 
𝐴𝐷𝑡

ℎ
∗ 1,5 

𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
𝐴𝐷𝑇

= 60 
𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
ℎ

 (15) 
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Koivulinjalta tulevan kuorman perusteella voidaan laskea havukuitulinjan aiheuttama katti-

lan kuorma, kun mittauksen aikana DNA järjestelmästä otettu soodakattilan lipeänpoltto 

kuorma oli 146 tKa/h: 

 
146 

𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
ℎ

− 60 
𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
ℎ

= 86 
𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
ℎ

 (16) 

 

Seuraavaksi havukuitulinjan aiheuttaman kuorman ja kertoimen (1,8) avulla voidaan laskea 

havukuitulinjan tuotanto mittauksen aikana: 

 
86 
𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
ℎ

1,8 
𝑡𝑙𝑖𝑝𝑒ä𝐾𝑎
𝐴𝐷𝑇

= 48 
𝐴𝐷𝑡

ℎ
 

(17) 

 

Yhteensä pesemöiden tuotantonopeus on siis 88 ADt/h. Tämän tiedon perusteella haihdut-

tamon TRS-päästö on laskettu käyttämällä kaavaa 14. Sellutonnia kohden haihduttamon 

aiheuttama rikkikuorma sellutonnia kohden on 348 gS/ADt. Hajukaasujen keräilyjärjes-

telmän häiriötilanteessa rikkiä pääsee vapautumaan säiliöistä 8,5 gS/s, joka tekee 30 600 

gS/h. Haihduttamon säiliöalue ja vahvalipeä säiliöt ovatkin yksi merkittävimmistä häi-

riöpäästökohteista.   

 

Soodakattilalla (9) kaikki osastoilta kerätyt hajukaasut ovat yhdistyneet ja tämän jälkeen ne 

ohjataan soodakattilalle polttoon primääri-ilman mukana. Mikäli laimeita hajukaasuja ei 

voida syystä tai toisesta polttaa soodakattilassa, joudutaan ne ohjaamaan ohituspiippuun. 

Tässä tilanteessa mittaustulosten perusteella TRS-päästöjä muodostuu 45,9 gS/s, joka tekee 

tuntia kohden 165 240 gS/h. Sellutonnia kohden se tekee jo lähes kaksi kiloa (1 944 

g/ADt). Laskenta on suoritettu samalla tavalla kuin haihduttamon osalta tehtiin. Koivukui-

tulinjan tuotanto oli mittauksen aikana 37 ADt/h ja lipeän poltto soodakattilassa 142 tka/h. 

Mittaustulosten ja laskennan perusteella tuloksissa on kuitenkin havaittavissa suurta epä-

varmuutta. Tässä pisteessä kaikkien muiden osastojen yhteenlasketut TRS-päästöt (g/ADt) 

tulisi olla likimain sama, kuin tässä pisteessä mitattu ja laskettu. Kuitenkin polttoon mene-

vässä pisteessä on 884 gS/ADt enemmän, kuin muiden osastojen yhteenlaskussa. Syytä 

tähän eroon ei osata tarkkaan antaa, mutta asiaa on käsitelty pohdinnassa laajemmin. 

  

Meesauunialueen hajukaasut (15) kerätään eri säiliöistä puhaltimen avulla, ja johdetaan 

polttoon meesauunille. TRS-pitoisuudet vaihtelivat mittauksen aikana 15 ja 21 ppm välillä. 

Hajukaasujen vapautumisen alueen säiliöistä voidaan kuitenkin olettaa olevan tasaista. 
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Jälkikäteen tarkasteltuna todettiin, että mittausten aikana hajukaasupuhaltimen teho on 

tipahtanut hetkellisesti noin 8 %. Tämän jälkeen se on palautunut normaaliksi. Tämä voi 

olla osasyy selittämään TRS- pitoisuuksien vaihteluvälin mittausten aikana. Tulosten las-

kennassa on jouduttu käyttämään kokemusperäistä tietoa hyödyksi, koska pesemöiden tuo-

tannolla ei ole käytännössä tekemistä meesauunin alueella muodostuviin hajukaasuihin. 

Laskennassa on ensin selvitetty kuinka paljon TRS- päästöjä (gS/h) muodostuu mittausajan 

meesauunin kalkkituotantoon suhteutettuna. Meesauunin kalkkituotanto oli mittaushetkellä 

DNA käyttöjärjestelmän mukaan 12 tCaO/h: 

 
 

108
𝑔𝑆
𝑔

12 
𝑡𝐶𝑎𝑂
ℎ

 = 9 
𝑔𝑆

𝑡𝐶𝑎𝑂
 

(18) 

 

Lisäksi tiedetään kokemusperäisesti, että sellutonnin valmistukseen Kaukaalla käytettään 

noin 250 kg kalkkia (CaO). Tätä tietoa on käytetty TRS-päästömäärän laskemiseen sellu-

tonnia kohden seuraavasti: 

 
 

9 
𝑔𝑆

𝑡𝐶𝑎𝑂
∗ 0,25

𝑡𝐶𝑎𝑂
𝐴𝐷𝑡

= 2,25 
𝑔𝑆

𝐴𝐷𝑡
 (19) 

 

Meesauunin polttohäiriötilanteissa laimeat hajukaasut ohjataan erilliseen ohituspiippuun. 

Mittausten perusteella häiriöpäästöä muodostuu noin 0,03 gS/s, joka tekee tuntia kohden 

108 gS/h. Sellutonnia kohden rikkiä muodostuu noin 2,3 gS/ADt.  

 

8.3.2. Talteenotto-osaston hajapäästöt 

Talteenotto-osaston hajapäästökohde on meesa- ja sakkasuotimien höngät. Talteenotto-

osaston aiheuttamat TRS-hajapäästömäärät sellutonnia kohden on laskettu taulukkoon 48. 

 
Taulukko 48. Talteenotto-osaston hajapäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Meesauunin 

tuotantonopeus 

(tCaO/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

16 17.6.2014 (14:41–16:45) 12,3 0,01 0,73 

 

 

Meesa- ja sakkasuotimien hönkien mitattu TRS-pitoisuus vaihteli 1 ja 4 ppm välillä. Pitoi-

suudet ovat kohteessa varsin pieniä, mutta prosentuaalisesti vaihteluväli on todella suuri. 

Meesa- ja sakkasuotimen toimintaprosessista johtuen vaihteluvälit ovat kuitenkin ihan 

normaaleja.  Hajukaasuja ei muodostu jatkuvasti, vaan enemmänkin sykleissä. Sellutonnia 
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kohden päästö on laskettu samalla tavalla kuin kohteessa numero 15. Meesauunin kalkin 

tuotanto mittaushetkellä oli 12,3 tCaO/h. Poistopiipusta vapautuu mittausten mukaan TRS- 

yhdisteitä 0,01 gS/s, joka tekee päivää kohden 864 gS/d. Sellutonnia kohden tämä on noin 

0,73 gS/ADt. Höngät käsitellään ennen ulkoilmaan vapautumista hönkäpesurilla, joten 

tästä syystä päästö on hajapäästöistä pienin.  

 

8.4 Mäntyöljylaitos 
 

Mäntyöljylaitoksen aiheuttamiin TRS-päästöihin vaikuttavat itse mäntyöljynvalmistus sekä 

kyseiseen prosessiin liittyvät eri säiliöt. Näistä hajukaasut imetään yhden puhaltimen avul-

la laimeiden hajukaasujen keräilyyn. Mäntyöljylaitoksen hajukaasujen suhteuttamisessa 

sellutonnia kohden joudutaan käyttämään taas kokemusperäistä tietoa, koska pesemön tuo-

tantonopeuteen suhteutettuna tulos ei olisi kovinkaan realistinen.  

 

8.4.1 Mäntyöljylaitoksen TRS-häiriöpäästöt 

Mäntyöljylaitoksen mäntyöljydekantteri ja kaikki alueen suopa- ja mäntyöljysäiliöt ovat 

keräilyssä. Kuitenkin kaikista säiliöistä on poistopiiput ulkoilmaan, joiden kautta muodos-

tuvat hajukaasut vapautuvat mikäli keräilyjärjestelmään tulee jokin häiriö. Taulukkoon 49 

on laskettu näiden häiriöpäästöjen määrät sellutonnia kohden. 

 
Taulukko 49. Mäntyöljylaitoksen mahdolliset häiriöpäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Mäntyöljyn 

tuotantonopeus 

(tMÖ/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

17 17.6.2014 (11:53–12:37) 2,2 0,01 0,6 

 

Mäntyöljyn valmistuksen ja alueen säiliöiden TRS-päästöjen vaihteluväli mittauksen aika-

na oli 8 ja 13 ppm välillä. Alueen säiliöiden voidaan olettaa hönkivät hajukaasuja tasaises-

ti, joten mittauksen aikaisen TRS-pitoisuuksien vaihtelun voidaan olettaa johtuvan män-

työljylaitoksen epätasaisesta ajosta mittausten aikana. Tästä johtuen mäntyöljydekanterilta 

muodostuneet hajakaasupitoisuudet ovat voineet vaihdella suuresti.  Pitoisuuden muutta-

misessa sellutonnia kohden käytettiin Kaukaan raakamäntyöljy valmistuksen vuosikeskiar-

voa. Kaukaalla valmista sellutonnia kohden saadaan noin 35 kg raakamäntyöljyä. Mittauk-

sen aikainen mäntyöljyn tuotanto DNA järjestelmän mukaan oli noin 2,16 tMÖ/h. Tämän 

avulla mitattu TRS- päästö muutettiin tuotettua mäntyöljytonnia kohden: 
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36 
𝑔𝑆
ℎ

2,16 
𝑡𝑀Ö
ℎ

= 16,7 
𝑔𝑆

𝑡𝑀Ö
 

(20) 

Tämän jälkeen TRS-päästö on mahdollista muuttaa sellutonnia kohden, hyödyntämällä 

raakamäntyöljyn tuotantotietoa: 

 
 

16,7 
𝑔𝑆

𝑡𝑀Ö
∗ 0,035 

𝑡𝑀Ö
𝐴𝐷𝑡

= 0,58 
𝑔𝑆

𝐴𝐷𝑡
 (21) 

 

Mäntyöljylaitokselta kerätyt hajukaasut aiheuttavat mittausten perustella häiriötilanteessa 

TRS-päästöjä ulkoilmaan noin 0,01 gS/s, joka tekee tuntia kohden 36 gS/h. Sellutonnia 

kohden päästö olisi noin 0,6 gS/ADt. Molemmat pitoisuudet vaikuttavat hyvin pieniltä ja 

epäloogisilta ottaen huomioon prosessin luonteen. Esimerkiksi taulukossa 4, Hämäläinen 

Sanna esittää, että mäntyöljylaitoksilta muodostuu rikkiä keskimäärin noin 0,05-0,2 

kgS/ADt. Työssä mitattu pitoisuus jää tästä hyvin kauas, vaikka vaihtelut voivat olla suu-

ria. Pieneen pitoisuuteen voidaan olettaa vaikuttavan se tekijä, että mittausten aikana ha-

vaittiin kaikkien mäntyöljysäiliöiden hönkivän selkeästi ulkoilmaan. Tällöin kaikki haju-

kaasut eivät ole olleet tietenkään keräilyssä. Oikean pitoisuuden saamiseksi mittaus tulisi 

uusia.  

 

8.4.2 Mäntyöljylaitoksen TRS-hajapäästökohteet 

Mäntyöljyn valmistuksessa palstoituksen hajukaasut käsitellään rikkivetypesurilla. Rikki-

vetypesurin höngät johdetaan poistopiippuun. Tämän aiheuttamat TRS hajapäästömäärät 

on laskettu taulukkoon 50.  

 
Taulukko 50. Mäntyöljyn valmistuksen aiheuttamat TRS hajapäästöt 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Mänyöljyn 

tuotantonopeus 

(tMÖ/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

18 17.6.2014 (09:40–09:51) 2,1 0,05 3,0 

 

TRS-pitoisuudet olivat rikkivetypesurin jälkeen suuria. TRS-pitoisuudet vaihtelivat 1830 ja 

1900 ppm välillä. Näin korkeissa pitoisuuksissa vaihtelut olivat todella pieniä. Rikkivety-

pesurilla ei ole poistopuhallinta, vaan kaasut vapautuvat vapaasti ilmaan. Tilavuusvirta 

kohteessa oli vain 0,02 m3n/s, joten päästömäärä jää suhteellisen pieneksi. Piipusta vapau-

tuu TRS-päästöjä noin 0,05 gS/s, joka tekee päivää kohden 4320 gS/d. Sellutonnia kohden 

tämä tekee noin 3 gS/ADt. Mitatuista hajapäästökohteista tämä on yksi suurimmista. Las-
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kenta on suoritettu samalla tavalla kuin kohteessa numero 17. Mäntyöljyn tuotanto mit-

tauksen aikana oli 2,1 tMÖ/h. 

 

8.5 Jätevedenpuhdistamo ja lietteenkäsittely 
 

Jätevedenpuhdistamo ja lietteenkäsittely muodostavat yhden vaikeimmista kohteista TRS- 

päästöjen selvittämisessä. Avonaisista altaista on vaikea saada päästömäärää, koska tila-

vuusvirran määrittäminen näistä on todella haasteellista. Kaikki altaat ja säiliöt muodosta-

vat kuitenkin TRS hajapäästöjä, koska näitä kaasuja ei kerätä ja käsitellä millään tavalla. 

Jätevedenpuhdistamon ja lietteenkäsittelyn laskelmissa on jouduttu käyttämään paljon ole-

tuksia ja tulokset ovat hyvin suuntaa-antavia. Jätevedenpuhdistamo ja lietteenkäsittely tus-

kin tulevat kuulumaan BAT vertailuasiakirjan TRS-hajapäästöjen raja-arvoihin. Tässä 

työssä puhdistamon ja lietteenkäsittelyn TRS-päästöt on kuitenkin muutettu myös tuotettua 

sellutonnia kohden niissä kohteissa jossa se on ollut mahdollista.  

 

8.5.1 Jätevedenpuhdistamo 

Jätevedenpuhdistamolta kohteeksi valikoitui etuneutralointi, esiselkeytys ja tasausallas. 

Nämä ovat vaiheita, joista hajukaasuja oletetaan muodostuvan hapettomien olosuhteiden 

vuoksi. Ilmastusaltaassa olosuhteet ovat taas hyvin hapelliset, jolloin TRS-yhdisteitä ei 

pitäisi muodostua. Lisäksi ilmastusaltaan TRS-mittausta ei pystytty järjestämään riittävän 

luotettavasti, koska kaikki altaan lohkot ovat erilaiset happipitoisuuksiltaan. Tämän lisäksi 

pois jätettiin jälkineutralointi ja jälkiselkeytys. Jälkineutralointia tarvitaan vain poikkeusta-

pauksissa, joten sen mittaaminen todettiin turhaksi. Jälkiselkeytysaltaissa ei ole havaittu 

hajuhaittoja, joten näiden mittausta ei nähty tarpeelliseksi. Taulukossa 51 on esietty jäteve-

denpuhdistamon aiheuttamia TRS-päästöjä. 

 
Taulukossa 51. Jätevedenpuhdistamon aiheuttamia TRS päästöjä. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(mgS/m3n) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

19 16.6.2014 (10:35–10:51) 0,00  0 

20 16.6.2014 (18:06–18:40) - 8 - 

21 16.6.2014 (11:00–13:21) - 4 - 

 

Etuneutraloinnissa (19) TRS-pitoisuus vaihteli 17 ja 23 ppm välillä. Kuitenkin tilavuusvir-

taama oli kohteessa niin pieni, ettei päästöä käytännössä edes muodostu (0,0006 gS/s). 

Mittauksen aikana kalliotunnelin pH oli 4,88, joten etuneutralointiin on mittauksen aikana 
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syötetty kalkkia. Tällöin TRS-yhdisteiden muodostuminenkaan ei oleteta olevan suurta. 

Mikäli jäteveden pH:ta joudutaan laskemaan rikkihapon avulla, TRS-yhdisteiden määrä 

olisi luultavasti suurempi. Kuitenkin pienellä tilavuusvirralla (0,02 m3n/s) pitoisuudet saa-

vat olla hyvin suuria, ennen kuin se alkaa vaikuttaa TRS-päästöön. Esimerkiksi vasta 500 

ppm TRS- pitoisuus aiheuttaa etuneutraloinnissa 0,01 gS/s.  

 

Esiselkeytyksestä (20) ja tasausaltaasta (21) ei pystytty määrittämään tilavuusvirtaamaa 

luotettavasti, joten näistä on määritetty vain TRS-pitoisuus normikuutiossa. Päästömäärää 

ei pystytä näin määrittämään. Käytännössä saatu tieto ei kerro muuta kuin suuntaa, jossa 

TRS-pitoisuuksissa liikutaan. Nämä tuovat väkisin epävarmuutta TRS-

kokonaispitoisuuksiin, varsinkin kun tasausallas on pinta-alaltaan lähes 14 500 m2.  

 

8.5.2 Lietteenkäsittely 

Lietteenkäsittelyyn katsotaan kuuluvan biotiivistimet, primäritiivistimet, sekoitusäiliö, re-

jektivesikaivo, kuivausruuvit, heittosakeuttimet ja lietteenkäsittelyn kellarikerroksen il-

manvaihto. Näistä tiivistimet olivat kohteita, joista tilavuusvirtaa ei pystytty suoraan mää-

rittämään. Näiden laskemiseen on kuitenkin käytetty joitain oletuksia. Päästömäärän suh-

teuttamisessa sellutonnia kohden on käytetty edellisen vuorokauden selluntuotantoa 

(ADt/h), joka nähtiin olevan realistisin vaihtoehto.  Taulukossa 52 on esitetty lietteenkäsit-

telystä muodostuvat TRS päästömäärät.  

 

Taulukko 52. TRS päästömäärät lietteenkäsittelyssä. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Tuotanto- 

nopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

22 16.6.2014 (18:06–18:40) 82,3 0,16 7,0 

23 16.6.2014 (17:25–17:59) 82,3 0,16 7,0 

24 16.6.2014 (14:30–10:30) 82,3 0,02 0,9 

25 16.6.2014 (18:25–19:44) 82,3 0,07 3,1 

26 16.6.2014 (13:39–14:06) 82,3 0,03-0,15 2,6–13,1 

27 16.6.2014 (14:39–16:03) 82,3 0,18 7,9 

34 16.6.2014 (16:22–17:54) 82,3 0,02 0,9 

 

Sekoitussäiliön (24) TRS-pitoisuudet vaihtelivat 96 ja 98 ppm välillä. TRS-pitoisuudet 

vaihtelivat vain vähän. Tämä on loogista, koska sekoitussäiliössä sekoitetaan primääriliete 

ja bioliete keskenään ja hajukaasujen muodostuminen on oletettavasti tasaista. Sekoitussäi-

liöstä vapautuu TRS yhdisteitä 0,02 gS/s, joka tekee päivää kohden 1728 gS/d ja vuodessa 

631 kgS/a. Edellisen päivän selluntuotantoon suhteutettuna tämä tekee 0,9 gS/ADt. Tuo-
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tantoon suhteutettuna rikkimäärä on hyvin suuntaa-antava, eikä se ole kovinkaan luotetta-

va. Tämä johtuu siitä, että tehdas oli hyvin epätasaisessa ajossa mittausten aikana ja osa 

jätevedenpuhdistamon kuormasta tulee paperitehtaalta ja varoaltaasta.  

Sekoitussäiliöstä mitattuja tietoja on käytetty hyödyksi bio- ja primääritiivistimen (22 ja 

23) päästöjen laskennassa. Tiivistimistä ei pystytty luotettavasti mittaamaan tilavuusvir-

taamaa, joten niiden laskennassa on käytetty oletuksia. Primääritiivistimen ja biotiivisti-

men mitatut TRS-pitoisuudet ovat samansuuntaisia (12 ja 10 ppm), ja ne sekoitetaan lähes 

samassa suhteessa sekoitussäiliössä. Tästä johtuen oletetaan, että lietteestä vapautuu TRS- 

yhdisteitä sama määrä tiivistimen pinta-alayksikköä kohden kuin sekoitussäiliöstäkin. Se-

koitussäiliöstä vapautuvan rikin määrä säiliön pinta-alaa kohden saadaan laskettua seuraa-

vasti, kun sekoitussäiliön halkaisija on 9 metriä:  

 
 

0,02 
𝑔𝑆
𝑠

𝜋 ∗ 4,5 𝑚2
= 0,00031 

𝑔𝑆
𝑠
𝑚2

 (22) 

 

Bio- ja primääritiivistimet ovat halkaisijaltaan 18 m/tiivistin, joten näiden pinta-ala tiivis-

tintä kohden on 254,5 m2. Oletettaessa, että näiden pinta-alayksikköä kohden vapautuu 

sama määrä rikkiä kuin sekoitussäiliössä, niin yhden tiivistimen TRS-päästömäärä saadaan 

laskettua seuraavasti:  

 

254,5 𝑚2 ∗ 0,00031 

𝑔𝑆
𝑠
𝑚2

= 0,079 
𝑔𝑆

𝑠
 (23) 

 

Bio- ja primääritiivistimiä on molempia 2 kappaletta, joten TRS-päästömäärä bio- ja pri-

määritiivistimistä on yhteensä: 

 
0,079 

𝑔𝑆

𝑠
∗ 4 = 0,32 

𝑔𝑆

𝑠
  (24) 

 

Näiden olettamuksien perusteella, saadaan tiivistimien TRS-päästöksi noin 0,32 gS/s, joka 

tekee päivää kohden 2 760 gS/d. Vuodessa tämä olisi noin 10 092 kgS/a (365 pvä). Karke-

asti laskettuna tiivistimien aiheuttama TRS-päästö sellutonnia kohden on 14 gS/ADt. Suh-

teuttaminen sellutonnia kohden on yhtä epävarmaa kuin sekoitussäiliön osaltakin.  

 

Rejektivesikaivon poistoputken (25) TRS-pitoisuus vaihteli 180 ja 312 ppm välillä. Vaihte-

lu oli suurta, mutta ei epänormaalia. Rejektivesikaivoon ohjataan kuivausruuvien sekä pri-

määritiivistimen rejektivedet. Tiivistimen pumppaus tapahtuu valitun ajan mukaan, joten 
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tästä johtuen hajukaasujen muodostuminen rejektivesikaivossa on myös jaksottaista. Re-

jektivesikaivolta TRS-päästöä muodostuu noin 0,07 gS/s, joka tekee päivää kohden 6 048 

gS/d ja vuodessa 2 200 kgS/a. Sellutonnia kohden tämä tekee noin 3,1 gS/ADt. Edelleen 

suhteuttaminen sellutonnia kohden on hyvin epäluotettavaa. 

 

Lietteenkäsittelyn kuivausruuvin (26) TRS-pitoisuudet vaihtelivat 170 ja 237 ppm välillä. 

Vaihteluvälin suuruus yllätti, koska lietettä kuivataan tasaisena prosessina. Selitys pitoi-

suuksien vaihteluun on luultavasti se, että mittausyhde asennettiin linjassa mutkaan, jolloin 

kaasun virtaus on pyörteistä. Tämä näkyy myös tilavuusvirran ja siten myös TRS-

päästömäärän vaihteluna. Pyörteisyydestä johtuen päästömäärä vaihtelee 0,03 ja 0,15 gS/s 

välillä. Ottaen huomioon, että lietettä kuivataan kahdella linjalla, niin päästömäärä on 0,06 

ja 0,30 gS/s. Vaihtelu pitoisuuksien välillä on hyvin suurta. Pienimmällä pitoisuudella 

TRS-yhdisteitä muodostuu yhteensä noin 5,2 kgS/d ja suurimmalla pitoisuudella noin 26 

kgS/d. Vuosipäästöissä tämä tekee 1 892 kg/a ja 9 460 kg/a vaihtelun. Sellutonnia kohden 

TRS- päästö on pienimmällä arvolla noin 2,6 gS/ADt ja suurimmalla 13,1 gS/ADt.  

 

Heittosakeuttimessa (27) TRS-pitoisuudet vaihtelivat 450 ja 685 ppm välillä. Vaihteluvälin 

suuruuden syy jäi epäselväksi, koska prosessin voisi oletetaan olevan tasainen hajukaasu-

jen muodostumisen osalta. Yhden heittosakeuttimen aiheuttama päästö mittausten mukaan 

on 0,09 gS/s. Heittosakauttimia on kaksi kappaletta, joten yhteensä TRS-päästö heit-

tosakeuttimien osalta on 0,18 gS/s. Päivää kohden se tekee 15,6 kgS/d ja vuodessa 5 676 

kgS/a. Tuotettua sellutonnia kohden tämä tekee 7,9 gS/ADt. Sellutonnia kohden laskel-

massa on hyvin suurta epävarmuutta.  

 

Lietteenkäsittelylaitoksen kellarikerroksen ilmanvaihdon (34) TRS-pitoisuudet vaihtelivat 

samalla kuin muutkin lietteenkäsittelyn prosessit. Vaihtelua oli 11 ja 19 ppm välillä. Il-

manvaihdon avulla kerätään koko alakerran alueelta muodostuvat hajukaasut. Tässä on 

mukana muun muassa lietekuljettimet. Pitoisuusvaihtelut eivät luulisi olevan näin suuria, 

koska prosessi on hyvin tasainen. Hajukaasuvaihteluita voi mahdollisesti selittää esimer-

kiksi lietteen kosteusprofiili mittauksen aikana. Kuiva-aine pitoisuus on voinut vaihdella 

mittauksen aikana, jolloin myös hajukaasujen määrä vaihtelee. Mittausten mukaan täältä 

kuitenkin muodostuu päivässä TRS-päästöjä noin 1 728 gS/d, joka tekee vuodessa 630 
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kgS/a. Tuotettua sellutonnia kohden päästöä muodostuu 0,9 gS/ADt, samalla epävarmuu-

della kuin muissa lietteenkäsittelyprosesseissa. 

 

8.6 Väkevät hajukaasut 
 

Väkevien hajukaasujen osalta kyse on vain häiriöpäästöistä, koska näiden kohdalla haja-

päästöjä ei muodostu. Suurimmat häiriöpäästöt muodostuvat silloin, kun väkevien hajukaa-

sujen keräilyjärjestelmässä tapahtuu jotain odottamatonta ja hajukaasuja ei syystä tai toi-

sesta pystytä polttamaan. Tällöin väkevät hajukaasut joudutaan ohjaamaan käsittelemättö-

minä ulkoilmaan. Taulukkoon 53 on koottu väkevien hajukaasujen aiheuttamat TRS-

päästöt ja muutettu ne tuotettu sellutonnia kohden käyttämällä kokemusperäistä tietoa.  

 

Taulukko 53. Väkevien hajukaasujen aiheuttamat häiriöpäästöt. 

Kohde-

numero 

Mittaus- 

aika 

(Päivä ja mittausaika) 

Tuotanto- 

nopeus 

(ADt/h) 

TRS- 

päästö 

(g/s) 

TRS- 

päästö 

(gS/ADt) 

29 19.6.2014 (10:22–10:26) 79,2 3,13 142 

30 19.6.2014 (10:33–10:39) 79,1 32,87 1496 

31 19.6.2014 (10:53–11:05) 4,0 8,27 7362 

32 19.6.2014 (15:39–16:05) 72,9 9,04 446 

33 19.6.2014 (14:23–14:30) 84,5 121,55 5178 

 

Väkevien hajukaasujen mittaukset suoritettiin lyhyissä jaksoissa, koska mittausten aikana 

ei haluttu ottaa riskiä siitä, että väkevien hajukaasujen linjaan pääsisi liikaa ilmaa, aiheutta-

en räjähdysvaaraa. Tästä johtuen pitoisuuksien vaihteluväliä ei saatu selville, eikä tulosten 

tulkinnalle tästä syystä jää paljoa varaa. Mitatut pitoisuudet ylittivät akkreditoidun päte-

vyysalueen muutenkin selkeästi. Tulokset ovat päteviä käytännössä vain mittausjakson 

ajalle. Tuloksista voidaan yleisesti sanoa, että ne ovat suuntaa-antavia, koska esimerkiksi 

tilavuusvirtojen määrittäminen oli hyvin epätarkkaa. Tilavuusvirta vaikuttaa tulokseen kui-

tenkin merkittävästi.  

 

Metanolin nesteytyksestä (29) muodostuu selkeästi vähiten TRS-yhdisteitä. TRS-yhdisteitä 

muodostuu noin 3,13 gS/s, joka tekee tuntia kohden noin 11,3 kgS/h. Tuotettua sellutonnia 

kohden päästöä muodostuu noin 142 gS/ADt. Laskennassa on käytetty samaa logiikkaa 

kuin laimeiden hajukaasujen osalta talteenotossa (kappale 7.3.1). Koivulinjan pesemön 

tuotantonopeuden (39,0 ADt/h) avulla on selvitetty havupesemön tuotantonopeus (40,2 

ADt/h) ja näiden yhteissummalla on saatu määritettyä TRS-päästö sellutonnia kohden, joka 

on noin 142 gS/ADt. 
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Tyhjökaivolta muodostuvat (30) TRS-päästöt ovat taas suurimpia, joka on loogista koska 

tänne tulevat haihduttamon lauhtumattomat TRS-yhdisteet. TRS-yhdisteitä muodostuu 

noin 32,9 gS/s, joka tekee tunnissa noin 118 gS/h. Sellutonnia kohden laskenta on edelleen 

sama kuin metanolin nesteytyksessä, mutta mittauksen aikana koivupesemön tuotantono-

peus oli 38,3 ADt/h ja havun osalta 40,8 ADt/h. Sellutonnia kohden TRS-päästöä muodos-

tuu 1 496 gS/ADt. 

 

Lisämassakeiton (31) sekä koivu- ja havukeittämön (32) TRS-päästöjen määrät (gS/s) on 

hyvin samansuuntaiset. Lisämassan keitossa TRS-yhdisteitä syntyy noin 8,3 gS/s ja koivu- 

ja havukeittämöllä noin 9,0 gS/s. Näiden päästömäärät on suhteutettu suoraan DNA järjes-

telmästä otettuihin pesemöiden tuotantonopeuksiin. Suhteutettuna sellutonnia kohden osas-

tojen ero on selkeä. Mittausten ja laskelmien mukaan sellutonnia kohden erot ovat todella 

suuria. LM-keiton ja koivu/havukeittömön ero sellutonnia kohden on lähes 7 kgS/ADt. 

Lisämassan keittotuotanto on selkeästi pienempi kuin havu-, ja koivukeittämöllä, mutta 

voiko ero olla oikeasti näin suuri. Tulos on varmasti oikea näillä tiedoilla, mutta voidaan 

olettaa että mittauksessa tai laskennassa on käynyt jokin virhe. Käytännössä tätä ei voi 

varmistaa muulla kuin uusinta mittauksella.  

 

Väkevien hajukaasujen kokoojaputkessa (33) kaikki keräilyssä olevat väkevät hajukaasut 

ovat yhdistyneet ja ne ohjataan ensisijaisesti polttoon soodakattilalle. Pitoisuudet tässä ovat 

odotetusti suuria. Mikäli näitä hajukaasuja ei pystytä käsittelemään polttamalla, niin ohi-

tuspiipun kautta ulkoilmaan johdetaan TRS-yhdisteitä 122 gS/s. Mikäli ohitus kestää vuo-

rokauden, niin päivää kohden päästöä syntyy noin 10 500 kgS/d. Tämä vastaa esimerkiksi 

primääri- ja biotiivistimien kokonaispäästömäärää vuodessa. Tuotettua sellutonnia kohden 

tämä tekee 5 178 gS/ADt.  

 

Väkevien hajukaasujen linjoista mitattiin muut paitsi haihduttamon aiheuttamat väkevät 

hajukaasut. Tältä osastolta tulee niin monta linjaa, ettei näiden mittaaminen ollut käytän-

nössä mahdollista. Oletuksena käytettiin, että tämä päästömäärä pystytään määrittämään 

väkevien hajukaasujen kokoojaputken (33) ja muiden mitattujen osastojen erotuksena.  Nyt 

tätä ei kuitenkaan pystytä määrittämään, koska LM-keiton tulos on niin ristiriitainen mui-

den tulosten kanssa. Haihduttamon aiheuttamat väkevät hajukaasut tulee määrittää mahdol-

listen uusinta mittausten yhteydessä.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) hallinta selluteollisuudessa on parantunut viime 

vuosina paljon, mutta TRS-yhdisteiden alhaisen hajukynnyksen vuoksi ongelmasta on hy-

vin vaikea päästä eroon kokonaan. Pieni määrä rikkiä savukaasuissa voi riittää hajuaisti-

muksen syntymiseen kilometrien päässä tehtaasta. Viime vuosina hajukaasut ovatkin olleet 

UPM Kaukaalle yksi suurimmista ympäristöhaasteista. Keväällä 2014 vuosihuoltoseisokin 

jälkeinen startti oli yksi hankalimmista koko tehdashistoriassa hajukaasujen osalta. Tämän 

diplomityön tarkoituksena oli selvittää TRS-hajapäästöjen osuuksia Kaukaan sellutehtaalla 

sekä sen jätevedenpuhdistamolla. Tämän taustalla on päivitetty massa- ja paperiteollisuu-

den BAT–vertailuasiakirja. Tämän myötä TRS-hajapäästölle määritettiin numeeriset raja-

arvot, jotka tulevat tulevaisuudessa ohjaamaan ympäristöluvan päästörajoja. TRS-

hajapäästöjen lisäksi TRS-häiriöpäästöt ovat ongelma sellutehtaille. Kaukaan sellutehtaan 

laajan hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmän erilaiset häiriötilanteet voivat aiheuttaa 

TRS-päästöjä ympäristöön. Uuden BAT-vertailuasiakirjan mukaan polttojärjestelmän käyt-

tökeskeytyksistä sekä näistä aiheutuvista päästöistä tulee pitää kirjaa. Tässä työssä selvitet-

tiin myös näiden mahdollisten häiriöpäästöjen määriä. Tunnistettuihin hajapäästökohteisiin 

sekä hajukaasujen keräilylinjaan asennettiin mittausyhteet, joista ulkopuolinen päästömit-

tausryhmä kävi mittaamassa TRS-pitoisuudet ja virtaamat kertaluontaisesti.  

 

Tulosten perusteella sellutehtaalla muodostuu TRS-yhdisteiden hajapäästöjä noin 0,32 

gS/s, joka tekee päivää kohden 27,6 kgS/d. Vuodessa tämä tekee noin 9 950 kg/a, mikäli 

oletetaan vuodessa olevan 360 käyntipäivää. Havukuitulinjan osuus TRS-hajapäästöistä on 

noin 13 %, koivukuitulinjan osuus 69 %, talteenoton noin 3 % ja mäntyöljylaitoksen vajaa 

16 %. Tulosten perusteella merkittävin hajapäästökohde on valkaisimo 1 kokoojapiippu, 

josta muodostuu noin 69 % kaikista hajapäästöistä. Seuraavaksi suurin hajapäästökohde on 

mäntyöljylaitoksen rikkivetypesurin höngät. Täällä muodostuu noin 16 % kaikista haja-

päästöistä. Valkaisimo 2:n piipun kautta hajapäästöjen osuus on noin 12 %. Meesa- ja sak-

kasuotimien hönkien TRS hajapäästöjen osuus jää 3 % ja havukuitulinjan happivaiheen 

puskusäiliön jäädessä alle 1 %:iin. Tuotettua sellutonnia kohden TRS- päästöt ovat 0,04 

kgS/ADt. Tämä alittaa selkeästi tulevan BAT vertailuasiakirjan asettaman TRS-

hajapäästöjen päästörajan (0,05-0,2 kgS/ADt), vaikka huomioon otetaan mittaustulosten 

epävarmuus 19 %. Tuloksessa täytyy huomioida, ettei jäteveden- tai lietteenkäsittelyä ole 
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laskettu tähän lukuun mukaan. Lisäksi täytyy huomioida, että kaikkia mahdollisia haja-

päästökohteita ei välttämättä ole löydetty tähän työhön.    

 

Tulosten perusteella lietteenkäsittely on selkeästi suurin TRS-hajapäästöjen lähde. Yhteen-

sä lietteenkäsittelyssä muodostuu TRS-päästöjä rikkinä ilmoitettuna noin 0,91 gS/s, joka 

tekee päivää kohden 79 kgS/d ja vuodessa noin 28 700 kgS/a. Tässä on huomioitu kohteen 

26 suurin arvo. Laskettaessa TRS-päästöt tuotettua sellutonnia kohden päästö on noin 0,04 

kgS/ADt. Tämä on suurin piirtein sama määrä, kuin sellutehtaallakin muodostuu TRS- 

hajapäästöjä. Mikäli tulevaan BAT vertailuasiakirjan TRS-hajapäästörajaan otetaan mu-

kaan sellutehdas sekä jätevedenpuhdistamo, niin Kaukaan TRS-hajapäästö on suoritettujen 

mittausten ja tässä työssä suoritettujen laskelmien mukaan 0,08 kgS/ADt. Otettaessa huo-

mioon mittaustulosten epävarmuus (19 %), ollaan edelleen BAT vertailuasiakirjan TRS- 

hajapäästöjen raja-arvojen sisällä. Lietteenkäsittelyn merkittävin osa on lietteenkuivauksen 

kuivausruuvit ja heittosakeuttimet.  Kuivausruuvien ja heittosakeuttimien osuus TRS- 

päästöistä on noin 53 %. Tämän tuloksen perusteella lietteenkuivauksen höngät kannattaisi 

käsitellä, jolloin saataisiin hallittua paikallisia hajuhaittoja selkeästi. Seuraavaksi suurim-

mat pitoisuudet muodostuvat bio-, ja primääritiivistimistä. TRS-päästöjen osuus näillä on 

noin 35 %. Näiden hajukaasujen hallinta on lähes mahdotonta, johtuen avoaltaiden raken-

teesta. Rejektivesikaivolta muodostuu noin 8 % TRS-päästöistä, kun lietteen sekoitussäiliö 

ja lietteenkäsittelyn kellarikerroksen ilmanvaihdon osuudet jäävät molemmissa 2 %:iin. 

Näiden pitoisuudet kokonaisuudessa jäävät niin pieneksi, ettei näiden käsittelyyn ole tar-

vetta.  

 

Jätevedenpuhdistamon osalta TRS-päästöjä ei saatu laskettua, koska tilavuusvirtaamien 

määrittämiseen ei keksitty luotettavaa tapaa. Todellisuudessa jätevedenpuhdistamo nostaa 

TRS-päästömäärää entisestään. Tulevaisuudessa voitaisiin miettiä keinoja tilavuusvirran 

määrittämiseen avoaltaista ja mitata nämä uudelleen ja verrata nyt saatuja tuloksia niihin. 

 

Laimeiden hajukaasujen häiriöpäästöjen osalta haihduttamo on selkeästi merkittävin osas-

to, josta vapautuu rikkiä noin 8,5 g/s, mikäli hajukaasujen keräilyjärjestelmään tulee häiriö.  

Ruskean massan pesemöt ja keittämön hajukaasumäärät olivat myös odotetusti suuria ja 

nämä ovatkin häiriötilanteiden kannalta kriittisiä kohteita. Keräilyjärjestelmän häiriötilan-

teessa ruskean massan pesemön kautta vapautuu rikkiä noin 3,9 g/s ja koivulinjan pesussa 
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ja lajittelussa määrä on noin 2,8 g/s. Keittämön osuus on noin 1,7 g/s ja keittimien evaku-

ointipuhaltimet aiheuttavat noin 0,2 g/s. Selkeästi vähäisimmät TRS- päästöt muodostuvat 

muista osastoista, joissa TRS-häiriöpäästöt vaihtelivat 0,002-0,09 gS/s.  

 

Väkevien hajukaasujen mittaustulosten ja niiden analysoinnin perusteella voidaan todeta, 

että väkevien hajukaasujen häiriöpäästöt ovat tehtaan kannalta merkittävimmät. Soodakat-

tilan polttohäiriötilanteessa voidaan väkevät joutua ajamaan ohituspiippuun. Tällöin TRS- 

yhdisteitä vapautuu noin 122 gS/s, kun sellutehtaalla ja lietteenkäsittelyssä jatkuvia haja-

päästöjä muodostuu 1,0 gS/s, Tämä antaa hieman kuvaa häiriöpäästöjen osuudesta.  

 

Yleisesti voidaan puhua, että prosesseihin rikki tulee käytetyn puun mukana, sekä käytet-

tävien kemikaalien (lähinnä rikkihapon) kautta. Rikkihappoa kulutetaan Kaukaan selluteh-

taalla noin 20 000-25 000 tonnia vuodessa. Tämä on käytetyin kemikaali natriumhydroksi-

din ohella. Kaukaan sellutehtaalla mitatut TRS-päästöt olivat vuonna 2013 noin 0,03 

kgS/ADt. Tästä 77,5 % muodostui soodakattilan kautta ja 18,5 % meesauunista.  Nämä 

muodostavatkin 96 % koko Kaukaan sellutehtaan TRS-päästöistä, ollen merkittävimmät 

rikkipäästöjen muodostajat. Loput muodostuivat hajukaasukattilan ja varapolttimen kautta. 

Nyt mitattujen TRS-hajapäästöjen osalta voidaan todeta, että hajapäästöjen osuus on samaa 

luokkaa näiden mitattujen päästöjen kanssa, tai jopa suurempi, mikäli jäteveden-, ja liet-

teenkäsittelyn päästöt huomioidaan. Tässä täytyy ottaa huomioon laskentatavan erilaisuus. 

Nyt mitatut hajapäästöt on suhteutettu osastokohtaisiin tuotantovauhteihin, kun ominais-

päästöt on suhteutettu koko tuotantoon.  

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että mittauksissa ja laskelmissa on havaittavissa paljon 

epävarmuutta. Syitä tähän eroon voi olla useita, mutta merkittävä tekijä voidaan olettaa 

olevan mittausten TRS-pitoisuuksien suuret vaihteluvälit. Näistä mitatuista TRS-

pitoisuuksista on  laskettu painotettu keskiarvo, jonka avulla kohteen TRS-päästömäärä on 

laskettu. Varsinkin keittämöllä, evakuointipuhaltimilla ja haihduttamolla vaihteluvälit oli-

vat suuria. Kertamittaus ei anna mahdollisesti oikeaa kuvaa päästöjen suuruudesta. Pitkit-

tyneen startin vuoksi tehdas ei myöskään ollut vuosihuoltoseisokin jälkeen tasaisessa ja 

normaalissa ajossa, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Puhtaat mittausvirheet pitoisuuksien ja 

tilavuusvirtojen osalta ovat myös mahdollisia. Erityisesti niiden osastojen kohdalla, joissa 

on jouduttu käyttämään oletuksia ja kokemusperäistä tietoa, on niiden TRS-päästöjen suh-
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teuttamisessa sellutonnia kohden voinut tapahtua virheitä. Mittausten uudelleenjärjestämi-

nen on hyvin suositeltavaa, niin että tehdas on tasaisessa ajossa. Tällöin niitä pystytään 

vertailemaan nyt saatuihin tuloksiin ja tekemään tarkempia analyyseja.  

 

BAT vertailuasiakirjan TRS-hajapäästöjen raja tulee tämän olemaan 0,05-0,2 kgS/ADt. 

Mikäli tähän otetaan huomioon vain sellutehtaan aiheuttamat TRS-hajapäästöt, niin suori-

tettujen mittausten ja huomioimalla mittaustulosten epävarmuus ollaan päästöissä BAT 

rajojen sisällä. Päästössä jäädään jopa alarajan alle. Otettaessa huomioon myös puhdista-

mo, TRS-hajapäästö määrä nousee noin 0,08 kgS/ADt. Tällöin ollaan edelleen rajojen si-

sällä, huomioiden tulosten epävarmuudet (19 %). Kuitenkin tässä tulee ottaa huomioon 

kappaleessa aiemmin huomioidut epävarmuudet.   

 

9.1 Mittausohjelman laadinta 
 

TRS-hajapäästöjen mittausohjelmaan suositellaan otettavaksi mukaan kaikki nyt mitatut 

sellutehtaan TRS-hajapäästökohteet, koska tulokset sisälsivät niin paljon epävarmuutta.  

Mittausohjelmaan on sisällytetty myös lietteenkäsittely niiltä osin, joista mittaaminen on 

mahdollista ja luotettavaa. Lietteenkäsittely suositellaan otettavan mukaan vaikka se ei 

BAT vertailuasiakirjan raja-arvoon mukaan kuuluisikaan. Mittaaminen nähdään kuitenkin 

tarpeelliseksi, koska nyt suoritettujen mittausten mukaan täältä muodostuu suurin osa TRS- 

päästöistä. Avonaisia altaita, joista ei pystytä määrittämään tilavuusvirtaa luotettavasti on 

jätetty mittaussuunnitelmasta pois, mittauksen suuren epävarmuuden vuoksi. Mikäli tila-

vuusvirran määrittämiseen löydetään luotettava keino, suositellaan avoaltaiden ottaminen 

mukaan ohjelmaan myöhemmin.  Kohteita voidaan toisaalta myös poistaa tulevaisuudessa, 

mikäli näiden mittaamista ei nähdä tarpeelliseksi uusintamittausten perusteella. Yhtälailla 

mittausohjelmaan voidaan lisätä myös mahdollisia uusia kohteita, mikäli näitä löydetään 

tehtaan alueelta. Tulosten perusteella voidaan suositella seuraavanlaista mittausohjelmaa 

TRS-hajapäästöille, jonka tulee suorittamaan ulkopuolinen päästömittausryhmä. 
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Taulukko 54. TRS-hajapäästöjen mittausohjelma. 

Osasto Mittauskohde Virtaama Mittaustaajuus 

Valkaisimo 2 kokoojapiippu mitattava  vuosittain 

Valkaisimo 1 kokoojapiippu mittattava  vuosittain 

Meesauuni meesa- ja sakkasuotimen höngät mitattava  vuosittain 

Mäntyöljylaitos rikkivetypesurin höngät mitattava vuosittain 

Havukuitulinjan happivaihe Happivaiheen puskusäiliö mitattava  vuosittain 

Lietteenkäsittely Sekoitussäiliö mitattava  vuosittain 

Lietteenkäsittely Rejektivesikaivo mitattava  vuosittain 

Lietteenkäsittely Kuivausruuvi mitattava  vuosittain 

Lietteenkäsittely Heittosakeutin mitattava  vuosittain 

Lietteenkäsittely Kellarikerroksen ilmanvaihto mitattava vuosittain 

 

 

9.2 Tutkimuksen käytettävyys 
 

Työn tulokset ovat hyödyllisiä Kaukaan sellutehtaalle. Kaukaalle luotiin TRS-

hajapäästöjen mittausohjelma uuden BAT-vertailuasiakirjan vaatimusten mukaisesti. Sa-

malla Kaukaan tehdas pystyy täydentämään ympäristölupahakemukseensa ilmapäästöjen 

tarkkailusuunnitelmaa TRS-hajapäästöjen osalta. TRS-häiriöpäästöjen mittaustuloksien 

avulla voidaan jatkossa arvioida mahdollisten polttojärjestelmän käyttökeskeytyksistä ai-

heutuvien TRS-päästöjen määrää. Tulevaisuudessa työn tuloksia hyödynnetään myös TRS-

päästöjen leviämismallinnuksessa, jota tehdään säännöllisesti.   

 

Tässä työssä saadut mittaustulokset eivät suoranaisesti ole hyödynnettävissä muilla sellu-

tehtailla, johtuen tehtaiden erilaisista prosesseista. Tuloksien perusteella voidaan kuitenkin 

valita mitattavia kohteita eri tehtailla. Tulosten osalta tulee kuitenkin muistaa, että tässä 

työssä suoritetut mittaukset ajoittuivat hankalaan ajankohtaan. Tehdas ei ollut tasaisessa 

ajossa, jonka vuoksi tulosten luotettavuus on kyseenalainen. Mittaukset tulisi aina suorittaa 

mahdollisimman normaaleissa ajotilanteissa. Lisäksi yksittäisten kohteiden mittausten kes-

to tulisi olla riittävän pitkä, jotta saadaan luotettava kuva prosessin hajukaasujen muodos-

tumisesta (vaihteleva vai tasainen).   

 

Hajapäästökohteiden löytäminen voi olla myös haastavaa eri tehtailla. Mahdolliset kohteet 

vaihtelevat tehdaskohtaisesti. Hajapäästökohteiden määrä on hyvin riippuvainen hajukaa-

sujärjestelmän laajuudesta ja toimivuudesta. Tässä työssä ensin tarkasteltiin keräilyjärjes-

telmän laajuutta PI-kaavioiden avulla. Käytännössä katsottiin mitkä osastot ja säiliöt ovat 

keräilyssä ja mitkä eivät. Tämän jälkeen tehdasalueella kierrettiin fyysisesti ja etsittiin sel-
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keitä hajapäästökohteita. Tämä on diplomityöntekijän suosittelema tapa toimia, koska teh-

taiden järjestelmät ja prosessit voivat olla hyvin erilaiset.   

 

Häiriöpäästöjen osalta voidaan suositella samaa, mitä tässä työssä tehtiin. Häiriöpäästöti-

lanteessa TRS-päästömäärää ei yleensä pystytä mittaamaan reaaliajassa. TRS-

häiriöpäästöjen määrä on tärkeä tietää tai arvioida suhteellisen tarkasti. Uusi BAT-

vertailuasiakirja velvoittaa näitä seuraamaan. Mikäli laimeiden ja väkevien hajukaasujen 

keräilylinjastosta on mahdollista mitata TRS-pitoisuuksia ns. normaalitilanteessa, niin kan-

nattaa se tehdä esimerkiksi kertaluonteisesti vuosittain. Tietenkin mittaukset kannattaa suo-

rittaa mahdollisimman läheltä niitä kohtia, jossa hajukaasujen käsittelyn ohitus on mahdol-

lista. Tällöin saadaan tietää TRS-pitoisuus kyseisessä kohdassa, ja näin on mahdollisuus 

saadaan käsitys TRS-päästömääristä, joita muodostuu esimerkiksi hajukaasujen polttohäi-

riötilanteissa, kun hajukaasut joudutaan ohjaamaan käsittelyn ohi.  Mikäli mittaukset suori-

tetaan normaalissa ajossa ja keräilyjärjestelmän toimiessa kunnolla, vuosittaisten tulosten 

ei pitäisi muuttua, mikäli sellun tuotantomäärissä tai muissa merkittävissä prosesseissa ei 

tapahdu suurempaa muutosta. 
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