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Diplomityön tavoitteena oli tutkia biohiilen teknillisiä ja taloudellisia käyttömahdollisuuk-

sia meesauunien polttoaineena. Suomessa meesauunit käyttävät polttoaineinaan yleensä 

maakaasua ja polttoöljyä. Näiden polttoaineiden käytön korvaamisessa ja vähentämisessä 

halvemmilla biopolttoaineilla on saatavilla suuret säästöt ja päästöjen vähennykset. Työssä 

keskityttiin erityisesti tutkimaan biohiilen mahdollisia polttotapoja, biohiilen polton tuot-

tamien vierasaineiden määrää ja biohiilen käytön taloudellista kannattavuutta meesauunien 
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kuin puun pölypolton tuottamien vierasaineiden määrä. Vierasaineiden pitoisuuksia voi-

daan hallita avaamalla kemikaalikiertoa. Biohiilen kanssa kilpaileviin puun pölypolttoon ja 

kaasutukseen nähden biohiilelle löydettiin etuja.  
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The aim of the master's thesis was to study technical and economical usage possibilities of 

biocoal as a fuel in lime recovery kilns. In Finland lime kilns mainly use natural gas and 

fuel oil as fuels. Great economical savings and emission reductions can be achieved by 

replacing these fossil fuels with cheaper biofuels. There was a special focus in this thesis 

on researching possible biocoal burning methods, the amount of non-process elements cre-

ated and the economical profitability of using biocoal as a fuel in lime kilns. 

 

Based on this study, it can be said that using biocoal as a fuel in lime kilns is possible and 
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created by burning biocoal are in the same ballpark as non-process elements created by 

burning pulverized wood. Non-process element concentrations can be controlled by open-
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

Biohiili on biomassoista lämpökäsittelemällä tuotettavaa uusiutuvaa biopolttoainetta, joka 

muistuttaa ominaisuuksiltaan kivihiiltä. Biohiilen tuotannon kaupallistaminen on kehitys-

vaiheessa. Maailmassa on menossa useita hankkeita, jotka kehittävät biohiilen tuotantotek-

niikkaa. Biohiilelle etsitään aktiivisesti uusia käyttökohteita, joista yksi voisi mahdollisesti 

olla selluteollisuuden meesauunit.  

 

Suomessa selluteollisuuden meesauuneissa käytetään polttoaineina pääosin maakaasua ja 

polttoöljyä, jotka ovat kalliita fossiilisia polttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden hintojen 

ja verotuksen nousu sekä päästöjen vähentäminen ovat luoneet paineita fossiilisten poltto-

aineiden korvaamiseksi ja parantaneet biopolttoaineiden kilpailukykyä. Tulevaisuudessa on 

odotettavissa fossiilisten polttoaineiden käytön kustannuksien yhä kasvavan, mikä parantaa 

entisestään biopolttoaineiden kilpailukykyä. 

 

Selluteollisuuden ja muiden teollisuusalojen meesan- ja kalkinpolttouuneissa on käytetty ja 

kokeiltu erilaisia vaihtoehtoisia ja biomassapohjaisia polttoaineita korvaamaan ja vähentä-

mään fossiilisia polttoaineita, mutta biohiilen käyttömahdollisuuksia meesauuneissa ei ole 

aikaisemmin juuri tarkasteltu. 

 

1.2 Tavoitteet 

Työn tavoitteena on muodostaa näkemys biohiilen teknillistaloudellisista käyttömahdolli-

suuksista ja käytön rajoituksista metsäteollisuuden meesauuneissa Suomessa. Tavoitteena 

on myös valmistella biohiilen käytön koeajo meesauunissa. 

 

Biohiilen käyttöä meesauuneissa rajoittavat polttotekniset haasteet, vierasaineiden sellu-

tehdasprosessille aiheuttamat haasteet ja taloudelliset haasteet. Diplomityössä tarkastellaan 

ja pyritään ratkaisemaan näitä haasteita. 
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1.3 Rakenne 

Tässä diplomityössä perehdytään aluksi kappaleissa 2 ja 3 biohiilen ja meesanpolton teori-

aan. Seuraavaksi neljännessä kappaleessa perehdytään kokemuksiin meesan- ja kalkinpolt-

touuneissa käytetyistä vaihtoehtoisista polttoaineista. Viidennessä kappaleessa tarkastel-

laan biohiilen teknillisiä käyttömahdollisuuksia vierasaineiden tuoton, polttotapojen ja 

hankinnan kannalta. Kuudennessa kappaleessa perehdytään biohiilen puuperäisiin kilpaili-

joihin ja biohiiltä ja biohiilen puuperäisiä kilpailijoita vertaillaan teknillistaloudellisesti. 

Seitsemännessä kappaleessa talouslaskelmissa tutkitaan ostettua biohiilipellettiä ja meesa-

uunin välittömässä läheisyydessä tuotettua biohiiltä pääpolttoaineena pölypoltossa ja lisä-

polttoaineena. Kappaleen lopuksi arvioidaan eri investointivaihtoehtojen takaisinmaksuai-

koja ja keskinäistä kilpailukykyä. Seuraavaksi selvitetään mitä vaadittaisiin käyttökokeelta, 

jossa biohiiltä käytettäisiin meesauunin lisäpolttoaineena. Lopuksi esitetään yhteenveto ja 

johtopäätökset. 

 

1.4 Rajaukset 

Työssä biohiilen valmistustekniikka rajataan torrefiointiin ja työssä biohiilellä tarkoitetaan 

torrefiointimenetelmällä tuotettua biohiiltä. Biohiilen raaka-ainevaihtoehtoina käsitellään 

selluteollisuuden käyttämää puuta ja käytettävän puun kuorinnasta saatavaa kuorta. Biohii-

len hankintavaihtoehdot rajataan valmiina ostettuun biohiilipellettiin ja biohiilen omaan 

tuotantoon meesauunin välittömässä läheisyydessä. 

 

1.5 Toteutus 

Diplomityö perustuu kotimaiseen ja ulkomaalaiseen kirjallisuusmateriaaliin. Lisäksi työssä 

hyödynnetään yhteistyöyrityksien tietämystä. 

 

Diplomityön toteutusaikatauluna on vuoden 2014 jälkimmäinen puolisko. 
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2 BIOHIILEN OMINAISUUDET JA 

VALMISTUSPROSESSIT 

Biohiili on biomassoista lämpökemiallisella käsittelyllä valmistettavaa kiinteää polttoainet-

ta. Tässä työssä kuitenkin käsitellään vain puuperäisiä biomassoja biohiilen raaka-aineena. 

Biohiili on uusiutuvaa ja hiilineutraalia polttoainetta, joka muistuttaa ominaisuuksiltaan 

kivihiiltä. Biohiilellä on muihin biopolttoaineisiin nähden kiinnostavia ominaisuuksia ku-

ten korkea energiatiheys. (IEA, 2012, s.13) 

 

Biohiilelle etsitään jatkuvasti uusia käyttökohteita, joissa biohiilellä korvataan tai vähenne-

tään fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Sellu- ja paperiteollisuuden meesauunien käyttä-

mä maakaasu ja polttoöljyt ovat kalliita fossiilisia polttoaineita, joiden käytön korvaami-

sessa ja käytön vähentämisessä on saatavilla suuret säästöt. Metsäteollisuuden sivutuotteis-

ta ja käyttämistä raaka-aineista voi myös löytyä raaka-ainetta biohiilelle. Kuvassa 1 on 

puuhakkeesta tehtyä biohiiltä.  

 

 

Kuva 1. Biohiiltä. Kuva: O. Kukkonen. 
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2.1 Biohiilen valmistusprosessit 

Biohiilen tuottamiseksi kehitetään pääasiassa kahta menetelmää: Torrefiointia ja höyryrä-

jäytystä. Myös muita menetelmiä biohiilen tuottamiseksi on kehitteillä, mutta ne eivät ole 

saavuttaneet suurta mittakaavaa. (Pöyry, 2013, s. 2). Torrefiointi eli paahtaminen on tuttu 

valmistusmenetelmä muun muassa kahvin paahtamisesta ja sahatavaran lämpökäsittelyistä. 

Torrefiointi on pyrolyysin eli kuivatislauksen muoto eli lämpökemiallinen käsittely. Höy-

ryräjäytystuotantomenetelmässä biohiilen kostea raaka-aine lämmitetään ja paineistetaan 

suljetussa tilassa. Paineistamisen ja lämmityksen jälkeen painetta lasketaan nopeasti, jol-

loin biomassan kosteus höyrystyy ja höyry paisuu lähes räjähdysmäisesti. (Stelte, s. 3). 

Tämän diplomityön teoriaosassa keskitytään biohiilen tuotantomenetelmistä vain torrefi-

ointiin, koska diplomityön yhteistyöyritys kehittää torrefiointitekniikkaa ja torrefiointitek-

niikalla toteutettu biohiilen oman tuotannon pölypoltto muistuttaa kuivatun puun pölypolt-

toa.  

 

Torrefiointiprosessissa raaka-ainetta ensin esilämmitetään veden haihtumispisteeseen ja 

esikuivataan. Esikuivauksen jälkeen biomassa kuumennetaan torrefiointilämpötilaan, noin 

200 °C, jolloin osa kosteudesta ja haihtuvista aineista haihtuu. Seuraavaksi seuraa torrefi-

ointi, jossa biomassaa kuumennetaan noin 200–300 °C lämpötilassa normaalipaineisessa 

hapettomassa eli inertissä tilassa halutun pitoajan ajan. Torrefiointiin tarvittava lämpö tuo-

daan usein epäsuorasti. Pitoajan kuluttua biomassan lämpötila palaa noin 200 °C lämpöti-

laan. Lopuksi jäljelle jäänyt kiinteä torrefioitu biomassa jäähdytetään. Raaka-aineen kui-

vaukseen nähden torrefioinnin energiankulutus on pieni. (Schorr, Muinonen ja Nurminen, 

2012, s. 2). Kuvassa 2 on esitetty biomassan lämpötila, kosteuspitoisuus, kuiva-aineen 

saanti ja kumulatiivinen lämmönkulutus torrefioinnissa. 
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Kuva 2. Biomassan lämpötila, kosteuspitoisuus, kuiva-aineen saanti ja kumulatiivinen lämmönkulutus torrefiointiproses-

sissa. Lähde: Schorr, Muinonen ja Nurminen, 2012. 

 

Torrefioinnissa biomassan kosteus ja osa haihtuvista aineista haihtuvat ja biopolymeerit 

hajoavat osittain. Kosteudella tarkoitetaan aineeseen sitoutunutta vettä ja haihtuvilla aineil-



 

 

 

 

 

13 

la aineita, jotka kaasuuntuvat ainetta kuumentaessa hapettomassa tilassa. Kosteuden poisto 

on tärkeää, koska kosteus alentaa aineen tehollista lämpöarvoa ja kasvattaa savukaasun 

määrää. Mitä enemmän kosteutta aine sisältää, sitä suurempi osa aineen lämpöarvosta ku-

luu kosteuden haihduttamiseen polttaessa ainetta. Torrefioinnissa biomassa menettää pai-

nostaan noin 30 % ja energiasisällöstään noin 10 % riippuen torrefioinnin voimakkuudesta. 

Koska torrefioinnissa massaa poistuu enemmän kuin energiasisältöä, biomassan lämpöarvo 

ja energiatiheys kasvavat. Haihtuvat aineet ovat pääosin hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja 

metaania. Palavat haihtuvat aineet voidaan hyödyntää polttamalla ja käyttämällä syntynyt 

lämpö torrefiointiin ja kuivaukseen. Torrefiointiin on kehitetty ja kehitetään erilaisia lait-

teistoja, joista osa tuottaa biohiiltä jatkuvatoimisesti ja osa tuottaa biohiiltä erä kerrallaan. 

(Kiuru ja Hyytiäinen, 2013, s. 12-13; Schorr, Muinonen ja Nurminen, 2012, s. 2). Taulu-

kossa 1 on vertailtu raakapuun ja torrefioidun puun ominaisuuksia. Kuvassa 3 on esitetty 

kahden eri torrefiointivoimakkuuden energia- ja massataseet kuivatusta pajusta tehdylle 

biohiilelle. 

 

Taulukko 1. Raakapuun ja torrefioidun puun ominaisuuksia. Lähde: Prins, 2005 s. 123. 

Ominaisuus Raakapuu  

(paju) 

Torrefioitu puu 

(250 °C ja 30 min) 

Torrefioitu puu 

(300 °C ja 10 min.) 

C [%] 47,2 51,3 55,8 

H [%] 6,1 5,9 5,6 

O [%] 45,1 40,9 36,2 

N [%] 0,3 0,4 0,5 

Tuhka [%] 1,3 1,5 1,9 

Alempi 

lämpöarvo [MJ/kg] 
17,6 19,4 21,0 
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Kuva 3. Torrefioinnin massa- ja energiataseet. Lähde: Prins, 2005, s. 124. 

 

Taulukosta 1 havaitaan, että torrefioinnissa puun lämpöarvo ja hiilipitoisuus kasvavat. Tau-

lukosta 1 ja kuvasta 3 havaitaan, että korkeammalla lämpötilalla ja lyhemmällä pitoajalla 

biohiilen lämpöarvo ja hiilipitoisuus kasvavat entisestään, mutta haihtuvien aineiden haih-

tumisen kasvaessa jää kiinteän biohiilen saanti luonnollisesti pienemmäksi. Kuvasta 3 ha-

vaitaan myös, että torrefioinnissa haihtuvien aineiden lämpöarvo riittää kattamaan torrefi-

oinnin lämmönkulutuksen molemmissa tapauksissa ja lämpöarvoa jää myös raaka-aineen 

kuivauksessa hyödynnettäväksi. Kuvassa 4 on esitetty biohiilen tuotannon yksinkertaistettu 

periaatekuva, jossa haihtuvien aineiden lämpöarvo hyödynnetään tuottamaan lämpöä torre-

fiointiin ja kuivaukseen. Periaatekuvassa lämmöntuottoon käytettävä polttoaine voi olla 

samaa ainetta kuin biohiilen raaka-aine tai muuta polttoainetta. 



 

 

 

 

 

15 

 

Kuva 4. Biohiilen tuotannon yksinkertaistettu periaatekuva. 

 

Torrefioinnin voimakkuutta kuvaa torrefiointiaste, joka on esitetty yhtälössä 1. Yhtälössä 1 

V on haihtuvat aineet prosenteissa (engl. Volatiles). Torrefioidun aineen, jossa kaikki haih-

tuvat aineet ovat tallessa, torrefiointiaste on 0 ja torrefioidun aineen, jossa ei ole enää ol-

lenkaan haihtuvia aineita jäljellä, torrefiointiaste on 100. (Englisch, 2011, s. 11). 

 

𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑖𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠𝑡𝑒 = 100 −
𝑉𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎
∙ 100     (1) 

 

Torrefiointiaste ei kuvaa suoraan aineen kaikkien fyysisten ominaisuuksien muutoksia. 

Esimerkiksi vedenhylkiminen tai biologinen hajoaminen eivät riipu suoraan torrefiointias-

teesta. Torrefiointiprosessin muuttujia säätämällä voidaan pyrkiä tuottamaan eri biohiilen 

käyttökohteisiin optimaalista polttoainetta. Lopulliset biohiilen ominaisuudet riippuvat 

myös käytetystä raaka-aineesta. (Englisch, 2011, s. 14). 

 

Pyrolyysistä eli kuivatislauksesta torrefiointi eroaa siten, että torrefiointi tapahtuu mata-

lammassa lämpötilassa kuin normaali pyrolyysi eli torrefiointi on pyrolyysin miedompi 

muoto. Torrefioinnissa käytettävällä pyrolyysiä matalammalla lämpötilalla ja hitaalla, alle 

50 °C/min, lämmitysnopeudella maksimoidaan biohiilen saanti kun kuumilla ja nopeilla 

pyrolyysiprosesseilla voidaan maksimoida haihtuvien aineiden saantia. Puuperäisen bio-
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massan pyrolyysin kiinteää lopputuotetta kutsutaan puuhiileksi. 

 

2.2 Biohiilen ominaisuudet 

Biohiilellä on torrefioinnin takia suurempi lämpöarvo ja energiatiheys kuin jalostamatto-

malla biomassalla. Biohiilen energiatiheyttä ja käsiteltävyyttä voi parantaa entisestään pu-

ristamalla biohiili pelleteiksi tai briketeiksi. Suuremmalla energiatiheydellä saadaan lasket-

tua polttoaineen kuljetuskustannuksia. Pelletöinnillä voidaan myös vähentää biohiilen hau-

raudesta ja pölyämisestä johtuvia ongelmia. Kuivauksen ja torrefioinnin takia raaka-

aineena käytetyn biomassan kosteus ei vaikuta tuotetun biohiilen kosteuteen, mutta kui-

vemman raaka-aineen kuivaamiseen kuluu vähemmän energiaa ja kuljettaminen on hal-

vempaa. Koska biohiilen raaka-aine ei ole kovin energiatiheää, on biohiilen tuotanto yleen-

sä halvinta raaka-aineen lähteen läheisyydessä. Kuvassa 5 on vertailtu polttoaineiden ener-

giatiheyksiä. 

 

 

Kuva 5. Polttoaineiden energiatiheyksiä. Lähde: IEA, 2012. 

 

Kuvasta 5 havaitaan, että biohiilipelletit ovat monta kertaa energiatiheämpiä kuin jalosta-
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mattomat biomassat. Biohiilipellettien energiatiheys on myös tavallisia puupellettejä huo-

mattavasti korkeampi, mutta vain noin puolet antrasiittikivihiilen energiatiheydestä. On 

huomattava, että antrasiitti on erittäin energiatiheää kivihiiltä.  

 

Torrefioinnissa biomassan rakenne muuttuu ja puuperäinen biomassa menettää kuitumai-

suutensa ja lujuutensa. Rakenteen muutos ja tasalaatuisuus helpottavat biohiilen käsittelyä. 

Kuitumaisuuden ja lujuuden väheneminen parantavat biohiilen jauhamisominaisuuksia 

raaka-aineena toimivaan puuhun nähden. Puupelletteihin nähden biohiilipelletit ovat hie-

man kuivempia, tiheämpiä ja kosteutta hylkiviä (Pöyry, 2013, s. 2). Kuivuudesta ja kosteu-

den hylkimisestä seuraa, että biohiili ei ole niin arka biologiselle hajoamiselle kuin puu, 

mikä helpottaa biohiilen varastointia. Taulukossa 2 on esitetty biohiilipellettien ja muiden 

kiinteiden polttoaineiden ominaisuuksia. 

 

Taulukko 2. Biohiilipellettien ja muiden kiinteiden polttoaineiden ominaisuuksia. Lähde: KEMA, 2010, s. 7. 

Ominaisuus Tuore puu Puupelletit Biohiilipelletit Puuhiili Kivihiili 

Kosteus [massa-%] 30-45 7-10 1-5 1-5 10-15 

Alempi lämpöarvo 

[MJ/kg] 
9-12 15-18 20-24 30-32 23-28 

Haihtuvat aineet [%] 70-75 70-75 55-65 10-12 15-30 

Hiilipitoisuus [%] 20-25 20-25 28-35 85-87 50-55 

Tiheys [kg/m3] 200-250 550-750 750-850 n. 200 800-850 

Energiatiheys [GJ/m3] 2,0-3,0 7,5-10,4 15,0-18,7 6,0-6,4 
18,4-

23,8 

Pölyisyys tyydyttävä rajallinen rajallinen korkea rajallinen 

Kosteuden hylkiminen ei ei kyllä kyllä kyllä 

Biologinen hajoaminen kyllä kyllä ei ei ei 

Jauhettavuus heikko heikko hyvä hyvä hyvä 

Käsittely erityinen erityinen hyvä hyvä hyvä 

Laatuvaihtelu korkea rajallinen rajallinen rajallinen rajallinen 
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Taulukosta 2 havaitaan, että biohiilipelletin lämpöarvo on lähes yhtä suuri kuin kivihiilellä 

ja energiatiheyskin on lähellä kivihiiltä. Käsittelyyn ja varastointiin liittyviltä ominaisuuk-

siltaan biohiili muistuttaa kivihiiltä. Koska biohiilipellettien energiatiheys on lähellä kivi-

hiiltä ja käsittelyominaisuudet ovat samankaltaiset, ovat biohiilipellettien kuljetuskustan-

nukset samaa luokkaa kuin kivihiilellä. Suurin ero taulukossa 2 biohiilipelletin ja kivihiilen 

välillä on biohiilen suurempi haihtuvien osuus kuin kivihiilellä. Biohiilipelletissä haihtu-

vien on osuus samaa suuruusluokkaa kuin turpeessa. Suurempi haihtuvien osuus helpottaa 

polttoaineen syttymistä ja stabiloi liekkiä (Alakangas, 2000, s. 129 ja 149).  
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3 MEESANPOLTTO SULFAATTIMENETELMÄSSÄ 

Selluteollisuus tuottaa Suomessa sellua sulfaattimenetelmällä, jossa puuhakkeista tehdään 

sellua eli kemiallista massaa keittäen puuhaketta valkolipeässä. Suomessa sellua tuotetaan 

15 sellutehtaalla ja selluntuotantokapasiteettia on yhteensä 7 545 000 tonnia vuodessa 

(Metsä Fibre, 2014; UPM-Kymmene, 2014a; Stora Enso, 2013a).  

 

Sellunkeitossa käytetty keittoneste ja puusta liuenneet aineet kerätään talteen sellun pesus-

sa ja tätä nestettä kutsutaan mustalipeäksi. Mustalipeä väkevöidään haihduttimissa kui-

vemmaksi ja poltetaan soodakattilassa. Soodakattilassa mustalipeän orgaaninen aine palaa 

tuottaen energiaa ja soodakattilan pohjalta keittokemikaalit sisältävä sula kerätään talteen. 

Mustalipeää soodakattilassa polttamalla tuotettua lämpöenergiaa käytetään sähkön ja höy-

ryn tuottamiseen. Soodakattilasta kerätty sula sekoitetaan veteen tai heikkovalkolipeään, 

jolloin saadaan viherlipeää. Viherlipeästä tuotetaan valkolipeää sekoittamalla sammutettua 

kalkkia viherlipeään. Viherlipeän muuttamista valkolipeäksi sammutettua kalkkia apua 

käyttäen kutsutaan kaustisoinniksi. Tuotettu valkolipeä käytetään sellun keittoon ja kierto 

alkaa alusta. (KnowPulp). Kuvassa 6 on esitetty sulfaattimenetelmän kemikaalikierto. 

 

 

Kuva 6. Sulfaattimenetelmän kemikaalikierto. Lähde: European Commission, 2014. 



 

 

 

 

 

20 

Meesauunin tehtävä sulfaattimenetelmässä on regeneroida eli palauttaa kalkki käytettäväk-

si uudestaan kaustisoinnissa. Meesauuni muodostaa kaustisoinnin ja kalkin sammuttimen 

kanssa kalkkikierron. Poltettu kalkki reagoi kalkin sammuttimessa viherlipeän sisältämän 

veden kanssa muodostaen sammutettua kalkkia. Kaustisoinnissa sekoittamalla viherlipeään 

sammutettua kalkkia tuotetaan valkolipeää. Kaustisoinnissa saostuu meesaa, joka suodat-

tamalla erotetaan talteen valkolipeän suodatuksessa, ja meesa regeneroidaan takaisin polte-

tuksi kalkiksi meesanpoltossa. Meesanpoltto meesauunissa siis palauttaa kalkin karbonaat-

timuodosta oksidimuotoon. Meesa regeneroidaan kalkiksi kalsinointireaktiota käyttäen. 

(KnowPulp). Kuvassa 7 on esitetty kalkkikierto. 

 

 

Kuva 7. Kalkkikierto. Lähde: European Commission, 2014. 

 

Meesaksi kutsutaan vettä sisältävää kalsiumkarbonaatin seosta ja meesauuneiksi kutsutaan 

selluteollisuuden kalkinpolttouuneja. Meesanpoltossa kalkki ei pala, vaan meesanpolttoa 

kutsutaan poltoksi, koska meesanpoltto vaatii lämpöä ja tapahtuu melko korkeassa lämpö-

tilassa. Meesan polttamiseen käytetään pyöriviä putkimaisia uuneja. (KnowPulp). 
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3.1 Kalsinointi 

Kalsinoinnissa meesa eli kalsiumkarbonaatti CaCO3 hajotetaan poltetuksi kalkiksi eli kal-

siumoksidiksi CaO ja hiilidioksidiksi CO2 käyttäen lämpöä. Kalsinoinnin reaktioyhtälö on 

esitetty yhtälössä 2. 

 

CaCO3 + 𝑙ä𝑚𝑝öä → CaO + CO2       (2) 

 

Kalsinointireaktio kuluttaa lämpöä 3,2 GJ per tonni kalsiumoksidia. Lämpö reaktiota var-

ten tuotetaan polttamalla polttoainetta. Kalsinointireaktio alkaa tapahtua noin 800 °C läm-

pötilassa. Käytännössä käytetään yli 900 °C lämpötilaa, jotta reaktio tapahtuu tarpeeksi 

nopeasti. Kalsinointireaktion lisäksi meesauunissa energiaa kuluu meesan kuivaukseen, 

meesan lämmittämiseen, poltetun kalkin sintteröintiin ja häviöihin. Vapautunut hiilidioksi-

di poistuu meesauunista savukaasujen mukana. (KnowPulp). 

 

Yleensä Suomessa meesauuneissa käytetään polttoaineena maakaasua tai polttoöljyä, mut-

ta myös erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita on käytetty. Kokemuksiin vaihtoehtoisista 

polttoaineista keskitytään kappaleessa 4. Suomessa yleensä maakaasuverkon alueella si-

jaitsevat sellutehtaat käyttävät polttoaineenaan maakaasua ja maakaasuverkon ulkopuolella 

olevat sellutehtaat käyttävät polttoöljyä. Sellutehtaan jäte- ja sivuvirroista peräisin olevia 

aineita kuten metanolia, mäntyöljyä ja hajukaasuja käytetään meesauuneissa lisäpolttoai-

neina yhteispoltossa pääpolttoaineen lisäksi. Hajukaasut tuhoutuvat poltossa ja tuottavat 

osan meesauunin energiantarpeesta, mutta hajukaasujen kuljetukseen käytettävä vesihöyry 

aiheuttaa ongelmia meesauunissa. (Järvensivu, Juuso ja Ahava, 2001, s. 630). 

 

Kalkkikierto on avoin, eli osa kalkista poistetaan kierrosta ja uutta kalkkia lisätään poiste-

tun tilalle. Kalkkikierto pidetään avoimena kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on, että sa-

maa kalkkia ei voi polttaa uudelleen loputtomiin asti, vaan kalkki kestää rajallisen määrän 

uudelleenpolttokertoja. Toinen syy on vierasaineiden määrän hallinta, kalkkia poistaessa 

kalkkikierrosta poistuu kalkin mukana prosessissa kiertäviä vierasaineita. Vierasaineet ovat 
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aineita, jotka eivät millään hyödyllisellä tavalla osallistu sellutehtaan prosesseihin. Vieras-

aineisiin perehdytään myöhemmin kappaleessa 5.1. Kalkkikierron avoimena pitämisestä 

seuraavat kalkkihäviöt korvataan ostokalkilla. (KnowPulp). 

 

3.2 Meesauuni 

Meesauuni on lieriömäinen pyörivä uuni, joka on 1-4 astetta kallellaan vaakatasoon näh-

den. Meesa syötetään meesauunin ylemmästä päästä ja meesauunin pyöriminen ja kalte-

vuus kuljettavat meesaa alamäkeen uunin alempaa päätä kohti. Meesauunin ylempää päätä 

kutsutaan syöttöpääksi. Meesauunin lämmönlähde, poltin, sijaitsee meesauunin alemmassa 

päässä ja polttimen tuottamat kuumat savukaasut virtaavat meesaan nähden vastavirtaan. 

Meesauuni on siis vastavirtalämmönsiirrin. Primääri-ilmapuhallin tuottaa polttimelle ilma-

virtauksen liekin muodon säätämiseksi ja meesauuniin saadaan veto savukaasupuhaltimel-

la. Meesauuni pyörii noin 1-2 kierrosta minuutissa ja meesalla kuluu noin 3-4 tuntia kulkea 

meesauunin läpi. Meesauunissa meesan virtausnopeus riippuu meesauunin pyörimisnopeu-

desta ja meesauunin kallistuksesta, minkä takia meesauunin pyörimisnopeus on portaatto-

masti säädettävissä. (KnowPulp; Svedin, Ivarsson ja Lundborg, 2009, s. 6-7). Kuvassa 8 on 

esitetty meesauunin periaatekuva.  

 

 

Kuva 8. Meesauunin periaatekuva. Lähde: Wikimedia. 

 

Meesauuni on teräsrunkoinen ja teräsrunko on eristetty sisäpuolelta eristystiilin. Eristystii-

let toimivat lämpöeristeenä ja myös suojaavat teräsrunkoa kemiallisilta vaikutuksilta. Mee-
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sauunia pyörittää kannatusrengas ja meesauunia tukevat kannatusrullat. Meesauunit ovat 

melko isokokoisia, yleensä noin 90 metriä pitkiä ja halkaisijaltaan kahdesta neljään metriin 

(KnowPulp; Svedin, Ivarsson ja Lundborg, 2009, s. 6).  

 

Meesauunin toiminnassa on tärkeää, että saavutetaan korkea kalsinointiaste eli kalsinoinnin 

onnistuminen, sopiva ja tasainen kalkin huokoisuus ja reaktiivisuus, hyvä energiatehok-

kuus, ympäristöystävällisyys ja luotettavuus. 

 

Meesauuni on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa meesan kuiva-

ainepitoisuutta nostetaan kuivaamalla meesaa. Meesan kuivaus voi tapahtua meesauunissa, 

mutta nykyään moderneissa meesauuneissa kuivaus tapahtuu meesakuivurissa. Meesa-

kuivuri käyttää lämmönlähteenä meesauunin savukaasua. Kuivurittomissa meesauuneissa 

on yleensä mekaanisia rakenteita kuten ketjuja tehostamassa lämmönsiirtoa kuivausvai-

heessa. Muita lämmönsiirron tehostamiseen käytettyjä menetelmiä eri osissa meesauunia 

ovat padot ja sekoittimet. Toisessa vaiheessa meesan lämpötila nostetaan kalsinointipistee-

seen. Kolmannessa vaiheessa kalsiumkarbonaatti kalsinoituu eli hajoaa kalsiumoksidiksi ja 

hiilidioksidiksi. Neljäs vaihe on sintteröinti, jossa kalkin lämpötilaa nostetaan hieman alle 

sulamispisteen, jolloin kalkin pienet partikkelit alkavat muodostamaan isompia partikkelei-

ta. Ilman sintteröintiä kalkki jää liian pieneksi pölyksi, mutta sintteröintivaihe ei saa kestää 

liian pitkään tai kalkki palaa reagoimattomaksi. Ylipalanutta kalkkia ei voi enää käyttää 

kaustisointiin. Meesauunista poistettava kalkki jäähdytetään ja jäähdytyksessä vapautuvaa 

lämpöä hyödynnetään lämmittämään meesauunin polttoilmaa. Poltettu kalkki varastoidaan 

siiloihin, jotta se ei reagoi ilman hiilidioksidin kanssa ja muutu takaisin kalsiumkarbonaa-

tiksi. Kuvassa 9 on esitetty kalkin ja savukaasun lämpötilat meesauunissa vaiheittain. 

(KnowPulp; Svedin, Ivarsson ja Lundborg, 2009, s. 7-8). 
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Kuva 9. Kalkin ja savukaasun lämpötilat meesauunissa vaiheittain. Lähde: Svedin, Ivarsson ja Lundborg, 2009. 

 

Meesauunissa polttoaineen tuottamaa energiaa kuluu meesan kuivaamiseen, lämmittämi-

seen, kalsinointiin, sintteröintiin ja häviöihin. Häviöitä tulee savukaasuhäviönä, poltetun 

kalkin lämpönä ja lämmönsiirtona meesauunin rungosta ulkoilmaan. Kuvassa 10 on esitet-

ty erään sellutehtaan meesauunin tehotaseen sankey-diagrammi tuotannolla 650 t CaO/d. 

Tämän sellutehtaan selluntuotantokapasiteetti on 530 000 t/a. Liitteestä 1 löytyy saman 

meesauunin tehotase lukuina. 
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Kuva 10. Erään sellutehtaan meesauunin tehotaseen sankey-diagrammi tuotannolla 650 t CaO/d. Lähde: UPM-

Kymmene, 2014b. 

 

Kuvasta 10 havaitaan, että meesauuniin tuodusta lämmöstä vain noin 45 % kuluu kal-

sinointireaktioon ja noin 21 % meesan kuivaamiseen. Loput kuluvat häviöihin eli meesa-

uunien terminen hyötysuhde on melko heikko. Meesauunin hyötysuhde paranisi, jos mee-

sauuniin syötettävä meesa olisi kuivempaa ja lämpöhäviöitä pienennettäisiin esimerkiksi 

parantamalla meesauunin rungon eristystä. Meesauunit kuluttavat yleensä polttoainetta 5,5-

6,5 GJ/t CaO (Järvensivu, Juuso ja Ahava, 2001, s. 3). 

 

Meesauunissa tapahtuva lämmönsiirto on pääosin säteilylämmönsiirtoa, paitsi kuivausvai-

heessa viilentyneen savukaasun takia konvektio hallitsee lämmönsiirtoa. Meesauunin polt-

timen liekistä lämpö siirtyy joko suoraan säteillen meesaan tai heijastuen meesauunin run-

gon eristeistä meesaan. Säteilylämmönsiirto ja kalsinointireaktio vaativat tehokkaasti toi-

miakseen korkean lämpötilan, minkä takia meesauuneissa käytetään polttoaineita, joiden 

palamislämpötila on korkea. (KnowPulp). Kuvassa 11 on esitetty meesauunin lämmönsiir-

to liekistä kalkkiin. 
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Kuva 11. Meesauunin lämmönsiirto liekistä kalkkiin. Lähde: Svedin, Ivarsson ja Lundborg, 2009. 

 

Meesauuni muodostaa toimiessaan renkaita meesauunin sisäpuolelle. Renkaat haittaavat 

meesan liikkumista meesauunissa ja voivat aiheuttaa suunnittelemattoman seisokin tuk-

kiessaan meesan liikkumista liikaa. Meesauunin renkaat kasvavat kun liuenneiden alkalien 

pitoisuus kasvaa suureksi, kun rikkipitoisuus on suuri meesauunissa ja kun meesauunin 

lämpötilaprofiili vaihtelee. (KnowPulp). 

 

Renkaidenmuodostuksen lisäksi meesauuneissa voi esiintyä monenlaisia muita häiriöitä. 

Pölyämisellä tarkoitetaan, että poltettu kalkki jää liian pieneksi pölyksi. Jäännöskarbonaa-

tin määrällä tarkoitetaan lopputuotteeseen jäänyttä liian suurta kalsiumkarbonaattipitoi-

suutta. TRS-päästöillä (engl. Total Reduced Sulfur) tarkoitetaan rikkiyhdistepäästöjä. TRS-

päästöihin ei lueta mukaan rikkioksidipäästöjä. Ketjuvauriot koskettavat vain sellaisia 

meesauuneja, joissa on syöttöpäässä ketjut tehostamassa lämmönsiirtoa. Myöhemmin kap-

paleessa 4.1 palataan puuperäisten polttoaineiden aiheuttamiin häiriöihin meesauuneissa ja 
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sulfaattiprosessissa ruotsalaisten tehtaiden kokemuksien kautta. (Francey, Tran ja Berglin, 

2011). Kuvassa 12 on esitetty erilaisten meesauuneissa tapahtuvien toimintahäiriöiden 

yleisyyttä, jotka ovat erääseen kyselyyn osallistuneissa sellutehtaissa yleisiä. Kyselyssä oli 

mukana 67 meesauunia ja kuva 12 kuvaa monessako kyselyyn osallistuneessa meesauunis-

sa näitä ongelmia koettiin. 

 

Kuva 12. Kyselyyn osallistuneiden meesauunien yleisimpiä toimintahäiriöitä. Lähde: Francey, Tran ja Berglin, 2011. 

 

Meesauunien tuottamat päästöt ovat pääasiassa hiilidioksidia, TRS-päästöjä, typen okside-

ja, rikin oksideja ja pölyä. Meesauunin tuottama savukaasu on syövyttävää. Meesauunien 

savukaasut puhdistetaan pölyhiukkasista sykloneilla ja sähkösuodattimilla. Savukaasuista 

erotettu pöly palautetaan meesauuniin. Meesauuneissa käytetään tarvittaessa rikkipesuria 

puhdistamaan savukaasuista rikkioksidipäästöt, jos käytetty polttoaine on hyvin rikkipitois-

ta. (KnowPulp). 
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3.3 Meesauunien polttoaineiden käyttö Suomessa 

Suomessa meesauuneissa käytetään pääosin polttoaineena maakaasua ja polttoöljyä. Mee-

sauuni on selluteollisuuden suurin fossiilisen polttoaineen kuluttaja. Meesauunien käyttä-

mät polttoaineet ovat energiaverollisia, koska meesauuneissa käytettäessä polttoaineita 

käytetään tuottamaan lämpöä. Sähköntuotantoon käytetyt polttoaineet ovat energiaverosta 

vapaita. Selluteollisuuden polttoaineissa ei ole arvonlisäveroa, koska arvonlisävero makse-

taan vasta lopputuotteesta. Kuvassa 13 on esitetty yleisimpien voimalaitospolttoaineiden 

hinnat lämmöntuotantokäytössä.  

 

 

Kuva 13. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa. Lähde: Tilastokeskus, 2014. 

 

Kuvan 13 mukaan maakaasun hinta on lämmöntuotantokäytössä noin 45 €/MWh. Maakaa-

sun hinta on noussut kovasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, maakaasun hinta on 

kolminkertaistunut vuoden 2004 tasosta. Kuvasta 13 on myös tärkeä huomata maakaasun 

ja metsähakkeen hintojen erotuksen kasvu, mikä kertoo biopolttoaineiden kilpailukyvyn 

parantumisesta.  

 

Maakaasusta on myös maksettava CO2-päästöjen takia päästöoikeusmaksut. Taulukon 3 
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mukaan yhden megawattitunnin maakaasua polttaminen tuottaa noin 0,198 tonnia hiilidi-

oksidia. Diplomityön kirjoitushetkellä päästöoikeuden hinta on noin 5 €/t CO2 (Metsäteol-

lisuus, 2014). Siten päästökauppa lisää maakaasun hintaa noin 1 €/MWh, jolloin maakaa-

sun kokonaishinnaksi muodostuu noin 46 €/MWh. Taulukossa 3 on meesauunien polttoai-

neiden CO2-päästökertoimet. 

 

Taulukko 3. Polttoaineiden CO2-päästökertoimet. Lähde: Hippinen ja Suomi, 2012. 

Polttoaine kg CO2/MWh 

Raskas polttoöljy 284 

Kevyt polttoöljy 261 

Maakaasu 198 

Puuperäiset polttoaineet 0 

 

Diplomityön kirjoitushetkellä raskas polttoöljy maksaa 60,0 €/MWh ja kevyt polttoöljy 

84,9 €/MWh (Pöyry, 2014). Polttoöljyjen käyttöä meesauuneissa rajoittaa polttoöljyjen 

sisältämä rikki. Rikin takia sellutehtaat käyttävät meesauuneissaan vähärikkistä raskasta 

polttoöljyä, jonka hinta sijoittuu tavallisen raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn välille. 

Myöhemmin biohiilen käytön taloudellista tarkastelua käsittelevän kappaleen laskelmissa 

kuitenkin käytetään raskaan polttoöljyn hintaa eikä arvioida vähärikkisen raskaan polttoöl-

jyn hintaa. Raskaan polttoöljyn hinta ottaen huomioon päästökaupan on 61,4 €/MWh. Öl-

jyn ollessa kalliimpaa kuin maakaasu, on öljyn korvaaminen vaihtoehtoisella polttoaineella 

kannattavampaa kuin maakaasun.  

 

Fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinoiden hintojen nousun lisäksi päästöoikeus-

maksut ja verot voivat tulevaisuudessa nousta. Päästöoikeus tonniin hiilidioksidia on kor-

keammillaan käynyt jopa 30 eurossa per tonni hiilidioksidia (Kakkonen, 2013, s. 23). Kun 

päästöoikeuden hinta on 30 €/t CO2, päästöoikeus maksaa maakaasulle noin 6 €/MWh ja 

raskaalle polttoöljylle noin 8,6 €/MWh. Jotta tulevaisuudessa onnistutaan vähentämään 

hiilidioksidipäästöjä, on päästömaksujen ja fossiilisten polttoaineiden verojen noustava. 
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Huono taloudellinen tilanne on viime aikoina pitänyt päästöoikeuksien hinnat matalina. 

Fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu ja päästöjen vähentämistavoitteet painostavat 

etsimään vaihtoehtoisia polttoaineita. Puuperäiset polttoaineet ovat uusiutuvana energiana 

päästökaupan ulkopuolella, koska ne eivät tuota fossiiliperäistä hiilidioksidia.  

 

Suomessa maakaasuverkon piirissä olevat sellutehtaat käyttävät meesauunien polttoainee-

na yleensä maakaasua ja maakaasuverkon ulkopuolella olevat sellutehtaat käyttävät yleen-

sä raskasta polttoöljyä. Tällä karkealla jaolla ja oletuksilla, että sellutehdas kuluttaa 6 GJ/t 

CaO polttoainetta ja poltettua kalkkia kuluu 300 kg CaO/ADt, voidaan arvioida selluteh-

taiden meesauunien energiankulutusta. ADt tarkoittaa sellutonnia. Suomen sellutehtaissa 

käytetään näillä oletuksilla noin 1700 GWh/a maakaasua ja noin 2100 GWh/a öljyä eli 

yhteensä noin 3800 GWh/a fossiilisia polttoaineita. Maakaasua meesauuneissa käyttävät 

sellutehtaat tuottavat CO2-päästöjä noin 332 000 tonnia vuodessa ja polttoöljyä meesauu-

neissa käyttävät sellutehtaat tuottavat CO2-päästöjä noin 595 000 tonnia vuodessa. Maa-

kaasun pienemmän päästökertoimen takia maakaasua meesauuneissaan käyttävät selluteh-

taat tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin öljyä käyttävät. Yhteensä sellutehtaiden 

meesauunit tuottavat noin 927 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tämä on noin 1,5 

% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuoden 2012 tasoon nähden (Tilastokeskus, 2012). 

Taulukossa 4 on esitetty Suomen sellutehtaat selluntuotantokapasiteetteineen ja niiden ar-

vioidut meesauunien polttoaineenkulutukset. 
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Taulukko 4. Suomen sellutehtaat. Lähteet: Metsä Fibre, 2014; UPM-Kymmene, 2014a; Stora Enso, 2013a.  

Omistaja Tehdas 
Selluntuotantokapasiteetti 

[t/a] 

Meesauunien arvioitu 

polttoaineen kulutus [GWh/a] 

Metsä Fibre Joutseno 690 000 350 

Metsä Fibre Kemi 590 000 300 

Metsä Fibre Rauma 650 000 330 

Metsä Fibre Äänekoski 530 000 270 

Stora Enso Enocell 450 000 230 

Stora Enso Heinola 265 000 130 

Stora Enso Kaukopää 800 000 400 

Stora Enso Oulu 360 000 180 

Stora Enso Sunila 370 000 190 

Stora Enso Tainionkoski 180 000 90 

Stora Enso Varkaus 225 000 110 

Stora Enso Veitsiluoto 375 000 190 

UPM Kaukas 740 000 370 

UPM  Kymi 530 000 270 

UPM  Wisaforest 790 000 400 

Yhteensä - 7 545 000 3770 

Keskiarvo - 503 000 250 

 

Taulukon 4 keskiarvon mukaisella sellutehtaalla meesauunin arvioidut polttoainekustan-

nukset päästömaksuineen vuodessa ovat maakaasulla noin 12 milj. €/a ja raskaalla polttoöl-

jyllä noin 15 milj. €/a. Suuret polttoainekustannukset luovat potentiaalia investoinneille 

halvempiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. 

  



 

 

 

 

 

32 

4 KOKEMUKSIA VAIHTOEHTOISISTA 

POLTTOAINEISTA KALKINPOLTOSSA 

Kalkinpoltto selluteollisuudessa ja muissa kalkkia polttavissa teollisuudenaloissa on suuri 

fossiilisten polttoaineiden kuluttaja. Kalkinpolttouunien yleisimpiä polttoaineita ovat maa-

kaasu, polttoöljy ja kivihiili. Kalkinpolttouunien kalliita fossiilisia polttoaineita on korvattu 

halvemmilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla joko kokonaan tai fossiilisten polttoaineiden 

kulutusta on vähennetty yhteispoltossa. On tärkeää huomata, että kaikki käytetyt vaihtoeh-

toiset polttoaineet eivät ole uusiutuvia. Motivaatioina vaihtoehtoisten polttoaineiden käyt-

töön voi olla pienemmät energiakustannukset, uusiutuva energia, jätteiden hyödyntäminen, 

ympäristösyyt ja muut syyt (Francey, Tran ja Berglin, 2011, s. 23). 

 

Vaihtoehtoisten polttoaineiden kalkinpolttokäytössä suurin ongelma on vaihtoehtoisten 

polttoaineiden sisältämä tuhka. Tuhkasta voi päätyä haitallisia määriä vierasaineita poltet-

tuun kalkkiin. Erityisesti selluteollisuudessa vierasaineet ovat ongelma, koska selluteolli-

suuden prosessit ovat melko suljettuja, jolloin vierasaineet voivat rikastua sellutehtaiden 

prosesseihin. 

 

Tämän diplomityön kannalta kiinnostavimpia kokemuksia vaihtoehtoisista polttoaineista 

ovat kokemukset meesan- ja kalkinpolttouuneista käytettävistä kiinteistä polttoaineista ja 

puuperäisistä polttoaineista. Selluteollisuuden lisäksi kiinnostavia kokemuksia vaihtoehtoi-

sista kalkinpolton polttoaineista löytyy sementtiteollisuuden kalkinpoltosta.  

 

Kiinteitä polttoaineita käytetään kalkinpolttouunien pääpolttoaineena kahdella tavalla. Pö-

lypoltossa kiinteä kuiva polttoaine jauhetaan pölyksi ja poltetaan polttimella. Sementtiteol-

lisuus on polttanut mm. kivihiiltä pölypoltolla kalkinpolttouuneissaan. Selluteollisuus on 

vastaavasti polttanut meesauuneissaan pölypoltolla petrokoksia ja puuta. Petrokoksi on 

öljynjalostusteollisuudesta peräisin oleva kivihiilimäinen polttoaine, joka on halvempaa 

kuin öljy, mutta sisältää enemmän rikkiä ja metalleja. Toinen tapa käyttää kiinteitä poltto-
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aineita kalkinpolttouuneissa on kaasutus, jossa kiinteä polttoaine, esimerkiksi puu, kaasute-

taan kaasuttimessa ja tuotettu kaasu poltetaan kaasupolttimella. (Boateng, 2008 s. 138; 

Vakkilainen, s. 8-13). 

 

Yhteispoltossa on käytetty vaihtoehtoisia kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia polttoainei-

ta. Sementtiteollisuuden kalkinpoltossa on käytetty yhteispoltossa lukuisia vaihtoehtoisia 

polttoaineita. Monet näistä vaihtoehtoisista polttoaineista ovat jäteperäisiä uusiutuvia tai 

uusiutumattomia polttoaineita. Sementtiteollisuuden kalkinpolttouunit soveltuvat hyvin 

jätteenpolttoon pitkän viipymäajan takia ja sen takia, että sementin tuotanto on avoin pro-

sessi toisin kuin selluteollisuuden prosessit. Selluteollisuudessa poltetaan lisäpolttoaineina 

selluteollisuuden sivutuotteita ja usein hävitetään hajukaasuja polttamalla ne meesauunissa. 

(Chinyama, 2011, s. 264; KnowPulp). 

 

Vaihtoehtoisille polttoaineille, jotka ovat uusiutuvia tai jäteperäisiä, on ominaista 

laatuvaihtelut, minkä takia vaihtoehtoisten polttoaineiden laadun seuranta on tärkeää, jotta 

olosuhteet kalkinpoltossa pysyvät mahdollsimman tasaisina. Laatuvaihteiluita voi 

kompensoida polttamalla fossiilista polttoainetta yhdessä vaihtoehtoisen polttoaineen 

kanssa. 

 

Useimmat vaihtoehtoiset polttoaineet, erityisesti kiinteät, vaativat jalostusta ennen meesa-

uunissa polttoa, mikä lisää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökustannuksia. Erityisesti 

kiinteillä polttoaineilla on tärkeää sopivan pieni partikkelikoko, jotta palamisaika on tar-

peeksi pieni. Partikkelikoko saadaan yleensä sopivan pieneksi jauhamalla kiinteää poltto-

ainetta, mikä kuluttaa sähköenergiaa ja siten aiheuttaa kustannuksia. Myös partikkelin 

muodolla on merkitystä palamisnopeuden kannalta.  

 

Global survey on lime kiln operation, energy consumpion and alternative fuels –kysely on 

tutkinut selluteollisuuden meesauunien käyttöä, energiankulutusta ja vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käyttöä. Tutkimukseen vastasi 59 sellutehdasta, joissa on yhteensä 67 
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meesauunia. Kuvassa 14 on esitetty näiden 67 meesauunin käyttämät pääpolttoaineet. 

 

 

Kuva 14. Yleisimmät selluteollisuuden meesauuneissa käytetyt pääpolttoaineet. Lähde: Francey, Tran ja Berglin, 2011. 

 

Kuvassa 14 olevat muita polttoaineita käyttävät meesauunit eivät käytä ollenkaan fossiili-

sia polttoaineita. Kolme näistä muita polttoaineita käyttävistä meesauuneista käyttää polt-

toaineenaan vain mäntyöljyä ja yksi polttaa mäntyöljyn lisäksi vetyä. 

 

Vaihtoehtoiset polttoaineet voivat aiheuttaa kalkinpolttouuneissa monenlaisia muutoksia. 

Lämpötilajakauma ja lämpövuo kalkinpolttouunissa vaihtelevat eri polttoaineilla ja poltto-

tavoilla, koska eri polttoaineilla on erilainen palamislämpötila ja lämmönsiirto. Adiabaatti-

sella palamislämpötilalla tarkoitetaan lämpötilaa, jonka polttoaineen palamistuotteet saa-

vuttavat, jos polttosysteemi on täysin eristetty. Syntyvän savukaasun koostumus riippuu 

käytetystä polttoaineesta ja hapettimesta, joka yleensä on ilma. Eri polttoaineet ja hapetti-

met tuottavat eri määriä savukaasuja, jolloin adiabaattinen palamislämpötila vaihtelee polt-

toainekohtaisesti ja hapetinkohtaisesti. Suomessa käytettävä maakaasu koostuu lähes ko-

konaan metaanista. Polttoöljyn adiabaattinen palamislämpötila on öljylaadusta riippuen 

noin 2100 °C ilma hapettimena, metaanin adiabaattinen palamislämpötila on ilmaa hapet-
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timena käytettäessä 1960 °C ja puun adiabaattinen palamislämpötila on ilmaa hapettimena 

käytettäessä 1950 °C. Myös polttimella tuotetun liekin muoto, pituus ja emissiviteetti vaih-

televat polttoainekohtaisesti. Syntyvien savukaasujen eri massavirtojen, eri palamislämpö-

tilojen ja lämmönsiirtoerojen takia meesauunin polttoaineenkulutus vaihtelee polttoai-

nekohtaisesti. Kuvassa 15 on esitetty polttoöljyn ja maakaasun savukaasujen sekä meesan 

lämpötilat meesauunissa. Polttoöljyn savukaasut ovat punaisella ja maakaasun sinisellä. 

 

 

Kuva 15. Maakaasun ja öljyn savukaasujen sekä meesan lämpötilat meesauunissa. Lähde: Isaksson, 2007. 

 

Kuvasta 15 havaitaan, että maakaasun öljyä alemman adiabaattisen palamislämpötilan ta-

kia maakaasua poltetaan enemmän kuin öljyä per tuotettu kalkki, jotta saavutetaan haluttu 

lämpötila meesauunin poltinpäässä. Tällöin syntyy enemmän savukaasuja, jotka jäävät 

kuumemmiksi meesauunin loppupäässä. 

 

Meesauunin kalkintuotantokapasiteetti voi muuttua vaihtoehtoista polttoainetta käyttäessä 

alkuperäiseen kapasiteettiin nähden. Vaihtoehtoinen polttoaine voi myös vaikuttaa meesa-

uunin renkaiden ja kerrostumien muodostumiseen. 
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4.1 Puuperäiset polttoaineet meesauuneissa 

Muun muassa Ruotsissa on kokemusta puuperäisten polttoaineiden poltosta selluteollisuu-

den meesauuneissa. Ruotsissa puuperäisten polttoaineiden polttamiseen meesauuneissa on 

käytetty pölypolttoa ja kaasutusta. Puuperäisten biomassojen polttoon on käytetty yhteis-

polttimia, joilla on myös ollut yleensä mahdollista polttaa pelkkää puuperäistä polttoainet-

ta. Suurella kuormalla ja häiriötilanteissa on käytetty fossiilisia polttoaineita, jos biopoltto-

aineet eivät ole riittäneet. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007, s. 4-11). 

 

Suomessa Joutsenon sellutehtaalla meesauunin polttoaineena käytetään puukaasua, joka 

korvaa maakaasun normaalitoiminnan aikana. Joutsenossa puukaasu tuotetaan kaasutta-

malla kuorta kiertoleijukaasuttimella. Kaasutuksen raaka-aineena käytettävä kuori on pe-

räisin sellun raaka-ainepuun kuorinnasta. (Metsä Fibre, 2012, s. 26).  

 

Meesauunissa käyttöä varten puuta pitää jalostaa ennen polttoa. Pölypolttoa ja kaasutusta 

varten puu pitää kuivata, koska puu on liian kosteaa sellaisenaan meesauunissa käytettä-

väksi. Pölypoltossa kuivauksen jälkeen puu jauhetaan pölyksi, ohjataan polttimeen käyttä-

en kantoilmaa ja poltetaan polttimella. Kaasutuksessa kuivauksen jälkeen puu kaasutetaan 

kaasuttimessa. Tuotettu kaasu ohjataan kaasupolttimeen ja poltetaan. Kaasutus on kuivatun 

puun pölypolttoa monimutkaisempi prosessi, mutta kaasutuksen etuna on, että kaasutuk-

sessa osa raaka-aineen tuhkasta jää kaasuttimeen ja sähköä kuluu vähemmän, koska puuta 

ei jauheta kaasutuksessa pölyksi. Pölypoltossa kaikki raaka-aineen tuhka on yhä mukana 

polttoaineessa. Puun valmistelu polttoon on kohtuullisen vaativaa öljyn tai kaasun käyttöön 

nähden. Vaikka puu on polttoaineena halvempaa kuin kaasu tai polttoöljy, tulee lisäkus-

tannuksia puun polttoainejärjestelmän investoinneista ja kasvaneista käyttökustannuksista. 

Lisäkustannukset on katettava fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä seuraavis-

ta säästöistä. Kaasutuksesta ja puun pölypoltosta lisää kappaleessa 6. 

 

Ruotsissa Värmeforsk on kerännyt tutkimukseensa viiden ruotsalaisen puuperäisiä poltto-

aineita meesauuneissa käyttävien tehtaiden kokemuksia. Liitteessä 2 on Värmeforskin tut-
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kimuksen tulokset taulukoituna. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007). 

 

Kaksi tutkimuksen tehdasta käyttää puun polttomenetelmänä pölypolttoa ja loput kolme 

käyttävät kaasutusta. Puuta pölynä polttavat tehtaat kuivaavat puun ennen jauhamista käyt-

tämällä soodakattilan savukaasuja. Kaasutusta käyttävät tehtaat kuivaavat puun polttamalla 

osan tuotetusta kaasutuskaasusta. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. 4-11). 

 

Tulipalot ja muut häiriöt polttoainejärjestelmässä ovat olleet yleisiä syitä puupolttoainejär-

jestelmien käyttökatkoksiin. Tulipalot ovat erityisen yleisiä kun savukaasuja käytetään 

kuivaamaan puuta. Savukaasujen käyttö kuivaamiseen on puun käytön integrointia sellu-

tehtaan muihin prosesseihin, mutta paloturvallisuuden kannalta olisi turvallisempaa käyttää 

puun kuivaamisen lämmönlähteenä höyryä tai kuumaa vettä. Puun jauhamisessa käytettä-

vät vasaramyllyt ovat aiheuttaneet vikaantuessaan seisokkeja. Suunnittelemattomat seisokit 

lisäävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, koska puupolttoainejärjestelmien seisokkien 

ajan käytetään fossiilista polttoainetta korvaamaan puuttuva puupolttoaine. Puupolttoainet-

ta käyttävän järjestelmän käytettävyyteen ja luotettavuuteen on syytä panostaa, jotta fossii-

lisen polttoaineen käyttö pysyy mahdollisimman pienenä. (Wadsborn, Berling ja Richards, 

2007 s. 13-14). 

 

Neljällä tehtaalla puuperäisen polttoaineen kapasiteetti on 100 % meesauunin tehontar-

peesta, mutta vuositasolla puupolttoaineen käytössä näillä tehtaalla on päästy maksimis-

saan 60 % osuuteen. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007, s. 17). 

 

Osalla tehtaista NOX-, CO2- ja SO2-päästöt ovat kasvaneet pelkän öljyn käyttöön nähden. 

NOX-päästöt tarkoittavat typenoksidipäästöjä ja SO2-päästöt rikkidioksidipäästöjä. Neljällä 

tehtaalla meesauunin kapasiteetti on myös laskenut öljyn käyttöön nähden. Meesauunien 

kapasiteettien aleneminen todennäköisesti ei ole laskenut sellutehtaiden kapasiteetteja, 

koska meesauunit eivät ole yleensä tehtaiden pullonkauloja. Osalla tehtaista kalkin tai 

meesan väri on muuttunut biopolttoainetta käytettäessä ja yhdellä tehtaalla jäännöskar-
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bonaatin määrä on kasvanut. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. 17). 

 

Öljyn polttoon nähden savukaasujen lämpötila on noussut neljällä tehtaalla käytettäessä 

puuperäisiä polttoaineita. Tämä johtuu puuperäisten polttoaineiden öljyä alemmasta pala-

mislämpötilasta. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. 17). 

 

Meesauuniin puupolttoaineiden käyttö on aiheuttanut eristevaurioita ja osassa sellutehtaita 

aiheuttanut renkaidenmuodostusta. Renkaidenmuodostus voi aiheuttaa vakavan tukoksen 

meesauuniin ja renkaat ovat vaikeita poistaa. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. 17). 

Kuvassa 16 on renkaanmuodostuksen tukkiman meesauunin puhdistusta piikkaamalla. 

 

 

Kuva 16. Renkaanmuodostuksen puhdistus. Lähde: Tappi. 

 

Vierasaineiden pitoisuudet ovat kasvaneet vaihdellen tehdaskohtaisesti. Vierasaineiden 

pitoisuuden nousun takia on lisätty ostokalkin käyttöä. Ostokalkin tarve on kasvanut erityi-

sesti kuoripolttoaineilla johtuen kuoren sisältämästä kokopuuta suuremmasta tuhkapitoi-
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suudesta. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. 17 ja 26). Polttoaineiden tuhkasisältöön 

ja vierasaineiden vaikutuksiin sulfaattiprosessissa keskitytään kappaleessa 5.1. 

 

Muina vaihtoehtoisina polttoaineina näiden tehtaiden meesauuneissa on myös poltettu sel-

lutehtaiden sivutuotteina syntyviä mäntyöljyä, metanolia ja tiivistymättömiä kaasuja 

(Wadsborn, Berling ja Richards, 2007). Osa tutkimuksessa ilmenneistä ongelmista voi olla 

osittain peräisin myös näistä polttoaineista. 

 

4.2 Autonrenkaat kalkinpoltossa 

Sementtiteollisuus polttaa kalkinpolttouuneissaan käytettyjä autonrenkaita lisäpolttoainee-

na yhteispoltossa vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Autonrenkaiden poltto 

on tämän diplomityön kannalta kiinnostavaa, koska autonrenkaat ovat kiinteää polttoainet-

ta kuten biohiilikin ja samoja polttotapoja on mahdollista soveltaa biohiilen polttamiseen 

lisäpolttoaineena. Meesauunin polttoaineeksi renkaat eivät sovi, koska ne sisältävät rautaa, 

rikkiä ja paljon tuhkaa, jotka päätyisivät sellutehtaan prosesseihin (Strömberg, 2006, liite 

B). 

 

Sementtiteollisuuden kalkinpolttouuneissa autonrenkaat poltetaan joko kokonaisina tai 

paloiksi murskattuina. Renkaat ovat suunniteltu kestäviksi, joten renkaiden pilkkominen ja 

murskaaminen kuluttavat paljon energiaa. Murskaamisen vaativuus lisää renkaiden käytön 

kustannuksia, joten kokonaisena polttaminen on suosittua, vaikka toisaalta kokonaisia ren-

kaita on vaikeampi syöttää, kuljettaa ja varastoida. Kalkinpolttouunien suuret lämpötilat ja 

pitkät viipymäajat sopivat hyvin renkaiden polttamiseen varmistaen hyvän palamisen. 

(AFS Technology). 

 

Autonrenkaiden käytössä etuina ovat renkaiden korkea lämpöarvo ja edullinen hinta. 0,76 -

0,95 tonnia käytettyjä autonrenkaita vastaa lämpöarvoltaan tonnia kivihiiltä ja renkaat ovat 

noin puolet halvempia per tonni kuin kivihiili. Lisäksi autonrenkaiden sisältämä rauta pää-
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tyy kalkinpolton kautta sementtiin, mikä on sementin tuotannon kannalta positiivista. Au-

tonrenkaiden osuus tuotetusta lämpöenergiasta on yleensä ollut maksimissaan noin 25 %. 

(Lechtenberg, 2011; Boateng, 2008, s. 141). 

 

Autonrenkaiden syöttötapa riippuu käytetyn kalkinpolttouunin tyypistä. Kuivurilla varuste-

tuissa kalkinpolttouuneissa renkaita poltetaan syöttämällä renkaita kalkinpolttouuniin kui-

vurin jälkeen. Ilman erillistä kuivuria olevissa kalkinpolttouuneissa renkaita syötetään pu-

dottamalla renkaita kalkinpolttouuniin uunin puolivälin tienoilla sijaitsevasta luukusta. 

Pudotusmenetelmässä käytetään kalkinpolttouunin rungossa kiinni olevaa uunin mukana 

pyörivä luukkua, jonka kautta kerran per kierros pudotetaan painovoimaisesti kokonainen 

rengas tai rengasmurskaa uuniin. Tämä syöttötapa syöttää polttoainetta hieman jaksollisesti 

eikä jatkuvasti, mikä voi näkyä palamisen tasaisuudessa. Syöttöä voi lisätä asentamalla 

lisää luukkuja kalkinpolttouunin runkoon. Kuvassa 17 on esitetty autonrenkaita kalkinpolt-

touunin puoliväliin syöttävä järjestelmä. (AFS Technology; Constans ja Gossman, 1997). 

 

 

Kuva 17. Autonrenkaita kalkinpolttouunin puoliväliin syöttävä järjestelmä. Lähde: AFS Technology. 
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5 BIOHIILEN TEKNILLISET 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JA RAJOITTEET 

MEESAUUNEISSA 

Biohiiltä ei ole vielä tiettävästi käytetty meesauunien polttoaineena. Meesauunin käyttämät 

fossiiliset polttoaineet voidaan korvata biohiilellä kokonaan polttamalla biohiiltä pölypol-

tossa tai korvata osittain käyttämällä biohiiltä lisäpolttoaineena yhteispoltossa fossiilisen 

polttoaineen kanssa. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö meesanpoltossa vähentäisi merkit-

tävästi sellun- ja paperintuotannon hiilidioksidipäästöjä, koska meesauunit ovat selluteolli-

suuden suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Jos sellutehtaan meesauunin fossiiliset polt-

toaineet korvataan kokonaan uusiutuvilla polttoaineilla, sellutehdas ei tuota normaalitoi-

minnassa lähes ollenkaan fossiiliperäistä hiilidioksidia. Uusiutuvista raaka-aineista tuotettu 

biohiili ei ole täydellisen hiilineutraalia, jos biohiilen tuottamisessa ja kuljettamisessa käy-

tetään fossiilisia polttoaineita, mutta biohiilen hiilidioksidipäästöt jäävät kokonaisuudes-

saan huomattavan pieniksi fossiilisiin polttoaineisiin nähden. 

 

5.1 Biohiilen vaikutukset sellutehtaan kemikaalikiertoon 

Biohiili vaikuttaa meesauuniin neljällä tavalla, meesauunin energiankulutus voi muuttua, 

meesauunin tuotantokapasiteetti voi muuttua, häiriöitä voi aiheutua meesauunin toiminnas-

sa ja vierasaineiden kertymä meesauunissa kasvaa. Biohiilen tuhkasta peräisin olevat vie-

rasaineet, jotka pääsevät meesauunista kemikaalikiertoihin poltetun kalkin mukana, vaikut-

tavat sellutehtaan kemikaalikierroissa. Tässä työssä ei arvioida meesauunin energiankulu-

tuksen ja tuotantokapasiteetin mahdollisia muutoksia, koska nämä vaatisivat meesauunin 

mitoituksen tuntemusta, vaan keskitytään vierasaineisiin. Ruotsalaisten sellutehtaiden ko-

kemuksien mukaan on mahdollista, että biopolttoaine laskee meesauunin kapasiteettia ja 

nostaa energiankulutusta (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007 s. V). 

 

Yleisesti polttoaineiden tärkeimmät ominaisuudet ovat lämpöarvo, kemiallinen koostumus, 



 

 

 

 

 

42 

kosteus, tiheys, tuhkapitoisuus ja tuhkan ominaisuudet, haitallisten aineiden pitoisuudet 

tuhkassa ja käsittelyominaisuudet (Alakangas, 2000 s. 3). Biohiilellä on hyvä lämpöarvo ja 

pelletöitynä suurehko tiheys. Biohiili on lähes kuivaa, jolloin kosteuden haihduttamiseen 

kuluu vain vähän energiaa. Biohiilen kemiallinen koostumus ja tuhkan ominaisuudet riip-

puvat raaka-aineena käytetystä puusta. Käsittelyominaisuuksiltaan biohiili muistuttaa kivi-

hiiltä.  

 

Kiinteän polttoaineen palamisessa on neljä vaihetta, kuivuminen, haihtuvien aineiden haih-

tuminen, hiiltojäännöksen palaminen ja lopuksi tuhkareaktiot. Biohiilen kuivumisvaihe on 

lyhyt, koska biohiili on lähes kuivaa. Tuhka on poltossa jäljelle jäänyttä epäorgaanista ai-

netta. Osa biohiilen tuhkan sisältämistä aineista ovat meesauunille ja muille sellutehtaan 

prosesseille haitallisia aineita. Näistä haitallisista aineista käytetään nimitystä vierasaineet 

ja lyhennettä NPE (engl. Non-Process Elements).  

 

5.1.1 Biohiilen raaka-aine 

Biohiilen raaka-aineena on tarkoitus käyttää puuperäisiä biomassoja. Biomassoille tyypilli-

sesti puuperäisissä biomassoissa on suuria laatuvaihteluita. Myös polttamisessa syntyvän 

tuhkan määrä ja koostumus vaihtelevat suuresti. Tässä diplomityössä käsitellään biohiilen 

raaka-ainevaihtoehtoina puun runkoa ja puun kuorta, koska biohiilen tuotanto voisi perus-

tua samoihin raaka-aineisiin kuin selluntuotanto käyttää tai hyödyntää sellun raaka-aineena 

käytettävän puun kuorinnasta syntyvää kuorta. Puuperäisten biomassojen ominaisuudet 

riippuvat puun osasta, puun lajista ja kasvupaikasta. Tuhkapitoisuuden kannalta puun osa 

on tärkein valintakriteeri biohiilen raaka-aineelle, koska puulajilla ei ole niin suurta merki-

tystä ja puun kasvupaikan vaikutuksia on vaikea arvioida puuta ostettaessa (Werkelin, 

Skrifvars ja Hupa, 2005, s 464). Taulukossa 5 on puupolttoaineiden ja kuoripolttoaineiden 

tuhka-aineiden vaihteluvälit erään tutkimuksen mukaan. 
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Taulukko 5. Puupolttoaineiden ja kuoripolttoaineiden tuhka-aineiden vaihteluvälit. Lähde: Werkelin, Skrifvars ja Hupa, 

2005. 

ppm kuiva-aineesta Puupolttoaineet Kuoripolttoaineet 

Min Max Min Max 

Kloori 10 200 60 910 

Fosfori 40 110 250 600 

Natrium 10 150 30 500 

Pii 20 1000 70 11900 

Alumiini 4 240 50 2100 

Magnesium 110 220 340 1100 

Kalium 400 900 1200 2200 

Mangaani 30 100 100 530 

Rauta 2 210 60 1600 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että kuoripolttoaine sisältää moninkertaisesti tuhka-aineita puuhun 

nähden, minkä takia runkopuun käyttäminen meesauunissa käytettävän biohiilen raaka-

aineena on vierasaineiden kannalta optimaalisempaa kuin kuoren. Kuoripolttoaineissa 

myös tuhka-aineiden vaihteluvälit ovat suurempia kuin puupolttoaineissa eli kuorta poltta-

essa vierasaineiden tuotto olisi myös vaihtelevampaa. Kuoren käyttö voi silti kiinnostaa 

biohiilen raaka-aineena, koska kuorta syntyy sivutuotteena kun sellun keittoon menevät 

puut kuoritaan. Kuori on siis halvempaa kuin kokopuu, vaikka kuorellakin on arvo poltto-

aineena. Yleensä syntyvä kuori hyödynnetään polttamalla kuori erillisessä kuorikattilassa 

höyryn- ja sähköntuotannon lämmönlähteeksi tai myydään muualle polttoaineeksi. Taulu-

kossa 6 on koivun runkopuun ja männyn rungon kuoren tuhkapitoisuuden vaihteluvälit ja 

taulukossa 7 on koivun rungon ja männyn rungon kuoren tuhka-analyysit. 
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Taulukko 6. Koivun runkopuun ja männyn rungon kuoren tuhkapitoisuuden vaihteluvälit. Lähde: Werkelin, Skrifvars ja 

Hupa, 2005. 

Koivun runkopuu Männyn rungon kuori 

Min Max Keskiarvo Min Max Keskiarvo 

0,20 % 0,50 % 0,30 % 1,90 % 2,60 % 2,40 % 

 

Taulukko 7. Koivun rungon ja männyn rungon kuoren tuhka-analyysit. Lähde: Werkelin, Skrifvars ja Hupa, 2005. 

ppm Koivun runkopuu Männyn rungon kuori 

Kloori 70 - 

Fosfori 50 880 

Natrium 7 - 

Pii 90 20 

Alumiini 3 900 

Magnesium 90 400 

Kalium 400 2200 

Mangaani 90 200 

Rauta 7 - 

 

Edellisissä taulukoissa taas näkyy kuoren sisältävän huomattavasti enemmän tuhkaa kuin 

kokopuun. Taulukon 6 mukaan männyn rungosta peräisin olevassa kuoressa on keskimää-

rin 8-kertaisesti tuhkaa koivun runkoon nähden. Taulukosta 7 on ehkä tärkeintä havaita, 

että männyn rungon kuoressa on keskimäärin noin 18-kertaisesti fosforia koivun runkoon 

nähden.  

 

5.1.2 Biohiilen polton tuottamien vierasaineiden määrä 

Vaihtoehtoisia polttoaineita meesauuneissa käyttäessä suuri ongelmien aiheuttaja on vaih-

toehtoisen polttoaineen tuhkan sisältämät vierasaineet ja niiden päätyminen prosessiin. 

Vierasaineet ovat aineita, jotka eivät millään hyödyllisellä tavalla osallistu selluntuotannon 

prosesseihin. Vierasaineet voivat aiheuttaa kuollutta kuormaa, kerrostumia, korroosiota, 
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laatuongelmia ja ympäristövaikutuksia. Kuollut kuorma on massavirtaa, joka kiertää pro-

sesseissa osallistumatta niihin. Laatuongelmat voivat esiintyä lopputuotteissa. Ympäristö-

vaikutuksia ovat kasvanut polttoaineen kulutus ja päästöt. (KnowPulp). 

 

Normaalisti vierasaineet ovat peräisin sellutehtaalle tulevasta puusta, ostokalkista ja muista 

korvauskemikaaleista ja vedestä. Biohiilen käyttö meesauunin polttoaineena tuo uuden 

lähteen vierasaineille meesauunin kautta. (KnowPulp). 

 

Suunniteltaessa uudentyyppisen polttoaineen käytön aloittamista meesauuneissa, tulee sen 

kemiallista koostumusta tarkastella. Biohiilen poltosta päätyy vierasaineita prosessiin, jot-

ka voivat rikastua jossain osassa sulfaattiselluprosessia. Koska biohiilen tuotanto tapahtuu 

matalassa lämpötilassa, suurin osa haitallisista aineista ei todennäköisesti poistu kiinteästä 

biomassasta biohiilen tuotannossa. Tältä pohjalta tehdään oletus laskelmia varten, että tuh-

ka-aineita ei haihdu biohiilen tuotantoprosessissa, jolloin tuhka-aineiden pitoisuudet kas-

vavat eli tuhka rikastuu biohiileen. Näin saadaan pahin mahdollinen tapaus tuhkan sisältä-

mien vierasaineiden osalta. Laskelmissa oletetaan biohiilen saanniksi kuvan 3 pohjalta 87 

massa-% kuivasta puusta, jolloin tuhkapitoisuus kasvaa biohiilen tuotannossa biohiilen 

saantiin kääntäen verrannollisesti eli 15 %. Taulukkoon 8 on laskettu edellisiä oletuksia 

käyttäen taulukon 7 tuhka-analyysien pohjalta biohiilen tuhka-analyysiarviot. 
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Taulukko 8. Koivun runkopuusta tehdyn biohiilen ja männyn rungon kuoresta tehdyn biohiilen tuhka-analyysiarviot. 

ppm Koivun runko Männyn rungon kuori 

Kloori 80 - 

Fosfori 57 1011 

Natrium 8 - 

Pii 103 23 

Alumiini 3 1034 

Magnesium 103 460 

Kalium 460 2529 

Mangaani 103 230 

Rauta 8 - 

 

Biohiilen tuhka-aineiden pitoisuuksien ollessa tiedossa, voidaan laskea biohiiltä poltettaes-

sa syntyvän tuhkan määrä. Laskelmassa oletetaan biohiilen tuottavan 100 % meesauunin 

tehosta. Kaiken biohiilen poltossa syntyvän tuhkan oletetaan jäävän poltettuun kalkkiin, 

mikä on pahin mahdollinen tapaus. Laskelmissa käytetään kalkin tuotantona 650 t CaO/d 

ja meesauunin energiankulutuksena 6 GJ/t CaO. Biohiilen lämpöarvona käytetään kuvan 3 

pohjalta laskettua 20 MJ/kg molemmista raaka-aineista tuotetuille biohiilille. Todellisuu-

dessa eri raaka-aineista tuotetun biohiilen lämpöarvo ei ole vakio, jolloin polttoaineen ku-

lutus ja tuotetun tuhkan määrä vaihtelevat. Myös meesauunin energiankulutus voi vaihdel-

la. Näillä oletuksilla biohiiltä kuluu vuorokaudessa noin 195 tonnia ja noin 300 kg per ton-

ni poltettua kalkkia. Taulukkoon 9 on laskettu koivurunkobiohiilen ja mäntykuoribiohiilen 

tuottamat vierasainemäärät kilogrammoissa per päivä ja grammoissa per tonni poltettua 

kalkkia ja laskettu vierasaineiden tuotantojen suhde. 
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Taulukko 9. Biohiilen polttamisen tuottama vierasaineiden määrä tuotannolla 650 t CaO/d. 

Vierasaine 
Runkobiohiili 

[kg/d] 

Kuoribiohiili 

[kg/d] 

Runkobiohiili 

[g/t CaO] 

Kuoribiohiili 

[g/t CaO] 

Vierasai-

neiden  

tuotantojen  

suhde 

Kloori 16 - 24 - - 

Fosfori 11 197 17 303 17,6 

Natrium 2 - 2 - - 

Pii 20 4 31 7 0,2 

Alumiini 1 202 1 310 300,0 

Magnesium 20 90 31 138 4,4 

Kalium 90 493 138 759 5,5 

Mangaani 20 45 31 69 2,2 

Rauta 2 - 2 - - 

Yhteensä 181 1031 278 1586 5,7 

 

Taulukon 9 mukaan männyn rungon kuoresta tehdyssä biohiilessä vierasaineiden tuotto 

vuorokaudessa on yhteensä lähes 6-kertainen koivun rungosta tehtyyn biohiileen nähden. 

Fosforin tuotto vastaavasti on lähes 18-kertainen ja alumiinin noin 300-kertainen. Suuret 

vierasaineiden tuotot puolustavat runkopuusta tehtyä biohiiltä käyttöä kuoribiohiilen sijas-

ta, vaikka runkopuu on kalliimpaa kuin puun kuorinnasta peräisin oleva kuori.  

 

Vierasaineiden pitoisuuksien kesto vaihtelee tehdaskohtaisesti ja sellutehtailla on raja-arvot 

vierasaineille (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007, s. V). Taulukossa 10 on erään sellu-

tehtaan raja-arvot meesan kuiva-aineen sisältämille vierasaineille ilmoitettuna oksidimuo-

dossa alkuaineina. Fosfori on erotettu taulukossa muista aineista ja työssä fosforin arvioi-

daan olevan biopolttoaineen käytössä haasteellisin vierasaine fosforin aiheuttamien ongel-

mien vuoksi. Fosfori mm. alentaa kalkin kaustisoimisvoimaa ja haittaa meesan kuivausta 

meesasuodattimella, mitkä kasvattavat meesauunin polttoaineen kulutusta (KnowPulp). 
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Taulukko 10. Erään sellutehtaan meesan kuiva-aineen vierasaineiden raja-arvot. Lähde: UPM-Kymmene, 2014b.  

Yhdiste 
Maksimipitoisuus 

meesassa [massa-%] 
Aine 

Maksimipitoisuus  

meesassa [massa-%] 

SiO2 0,5 Si 0,1 

MgO 1,0 Mg 0,6 

Fe2O3 0,3 Fe 0,2 

Mn2O3 0,2 Mn 0,1 

Al2O3 0,5 Al 0,3 

Edelliset yhteensä 2,0 - - 

P2O5 2,0 P 0,9 

 

Taulukon 10 mukaan meesassa saa olla fosforia oksidimuodossa P2O5 maksimissaan 20 kg 

per tonni meesaa. Ilman happea tämä on noin 9 kg fosforia per tonni meesaa. Tonnia pol-

tettua kalkkia kohden tämä on noin 16 kg fosforia.  

 

Työssä oli tarkoitus mallintaa biohiilen poltosta aiheutuvaa vierasainepitoisuuksien kasvua 

sellutehtaan kemikaalikierroissa yliopistolla kehitetyllä vierasaineiden mallinnustyökalulla. 

Mallinnuksessa oli tarkoitus selvittää, paljonko kemikaalikierron avausta pitää kasvattaa 

biohiilen polton tuottamien vierasaineiden takia. Mallinnuksessa kemikaalikiertoa avattiin 

kasvattamalla kalkin poistoa kalkkikierrosta. Mallia käyttäessä havaittiin, että malli ei ku-

vaa kalkkikiertoa oikein. Mallin kalkkikierrossa kiertävät vierasainepitoisuudet olivat to-

dellisten tehtaiden vastaaviin pitoisuuksiin nähden aivan liian pienet, jolloin biohiilen pol-

ton tuottamat vierasaineet näkyivät mallissa kohtuuttoman suuresti. Kohtuuttoman suurien 

vierasainepitoisuuksien takia mallin kemikaalikierron avauksesta tuli kohtuuttoman suuri. 

 

Ruotsissa biopolttoaineita meesauunien polttoaineina käyttävät tehtaat kuluttavat ostokalk-

kia 4-35 kg/ADt riippuen tehtaasta. Tehtaiden välinen vaihtelu on siis suurta ja suuren 

vaihtelun takia vierasainemallinnukset on syytä tehdä tehdaskohtaisesti. Ruotsissa tehdyis-

sä vierasainemallinnuksissa ostokalkin kulutuksen kasvu puuta pölypoltettaessa on ollut 
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suhteellisen pientä ja kuorta pölypoltettaessa ostokalkin käyttö on kasvanut 2-3 kg/ADt. 

(Wadsborn, Berling ja Richards, 2007, s. 17 ja 26). 

 

Vaikka biohiilen polttaminen meesauuneissa tuottaa vierasaineita sellutehtaan kemikaali-

kiertoihin, ovat vierasaineiden aiheuttamat ongelmat hallittavissa samalla tavalla muita 

puupolttoaineita poltettaessa. Kuoresta tehdyllä biohiilellä joutuu kemikaalikiertoa avaa-

maan huomattavasti enemmän kuin kokopuusta tehdyllä biohiilellä. 

 

5.1.3 Vierasaineiden vaikutukset ja hallinta 

Vierasaineet ovat sellutehtaan kiertoihin kertyviä kemikaaleja, jotka eivät osallistu sellu-

tehtaan prosesseihin hyödyllisesti. Osa kertyvistä kemikaaleista vain lisää kuollutta kuor-

maa, mutta osa vierasaineista aiheuttaa ikäviä vaikutuksia kuten kerrostumia tai korroosio-

ta. Vierasaineet voivat myös vaikuttaa kalkin laatuun. Meesa, jossa on suuri vierasaineiden 

pitoisuus sisältää enemmän ominaispintaa kuin vierasaineista puhtaampi meesa. Tällainen 

meesa jää meesan suodatuksessa kosteammaksi kuin vierasaineista puhtaampi meesa. Kos-

tea meesa aiheuttaa polttoaineen kulutuksen kasvua ja voi aiheuttaa renkaidenmuodostusta 

meesauuniin ja kalkin pölyämistä. (KnowPulp). 

 

Fosfori liukenee viherlipeään paremmin kuin valkolipeään ja siten rikastuu viherlipeään. 

Fosfori muodostaa kalsiumfosfaattia reagoidessaan kalkin kanssa kaustisoinnissa. Ajan 

kanssa kalsiumfosfaattia alkaa kertyä kuolleeksi kuormaksi, mikä haittaa kalkintuotantoa. 

Kalsiumfosfaattia voidaan poistaa meesauunin sähkösuodattimen tuhkana ja poistettua 

kalsiumfosfaattia voidaan käyttää lannoitteena. Suuri fosforipitoisuus kalkissa alentaa kal-

kin kaustisointivoimaa eli kalkin reaktiivisuutta ja siten kasvattaa meesauunin polttoaineen 

kulutusta. Fosfori myös haittaa meesan kuivaamista meesasuodattimella ennen meesauu-

niin syöttöä. Fosforia vähennetään kalkkikierrosta poistamalla meesauunin sähkösuodatti-

men tuhkaa. (KnowPulp). 

 

Kalium ja kloori aiheuttavat tukkeutumista soodakattilassa. Kalium ja kloori alentavat soo-
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dakattilan lentotuhkan sulamispistettä ja siten lisäävät tuhkan tarttumista soodakattilan 

tulistinpinnoille. (KnowPulp). 

 

Kalsium, alumiini, magnesium ja pii ovat aineita, jotka voivat muodostaa saostumia lipeä-

kiertoon, erityisesti haihduttamolle. Erityisesti alumiinin muodostamat saostumat ovat ikä-

viä poistaa mustalipeän kuivaamiseen käytettävistä haihduttimista. Magnesium voi aiheut-

taa korroosiota haihduttimissa. Magnesium muistuttaa kemiallisilta reaktioiltaan kalsiumia, 

mutta ei kaustisoi viherlipeää, jolloin magnesium lisää kemikaalikierrossa kiertävää kuol-

lutta kuormaa. (KnowPulp). 

 

Fosfori, magnesium ja alumiini rikastuvat helposti kalkkikiertoon, koska ne liukenevat 

niukasti alkaliin ja eivät erotu viherlipeästä sakkana, vaan saostuvat meesan erotuksessa 

valkolipeästä. Myös pii voi suuremmissa pitoisuuksissa alkaa rikastumaan kalkkikiertoon. 

Fosfori, magnesium ja alumiini kasvattavat rikastuessaan kalkkikiertoon kuollutta kuormaa 

ja heikentävät kalkin kaustisointivoimaa. Alentuneesta kalkin kaustisointivoimasta seuraa 

kasvanut meesauunin polttoaineen kulutus. (KnowPulp). 

 

Pii on fosforin tavoin liukenevampaa viherlipeään kuin valkolipeään. Pii reagoi kalsiumok-

sidin kanssa muodostaen kalsiumsilikaattia, joka laskee poltetun kalkin reaktiivisuutta. 

(KnowPulp). 

 

Vierasaineiden pitoisuuksia pyritään hallitsemaan erilaisilla keinoilla. Viherlipeän selkey-

tys on tärkein prosessi vierasaineiden pitoisuuksien hallinnassa. Viherlipeän selkeytyksessä 

poistetaan sakkaa. Kalkkikierron avaaminen on myös tärkeä tapa hallita vierasaineiden 

pitoisuuksia. Kalkkikierron avaamisessa poistetaan kalkkikierrosta kalkkia ja korvataan 

poistettu kalkki ostokalkilla. Kalkkikierron avaaminen on taloudellinen optimointikysymys 

vierasaineiden pitoisuuksien sietämisen ja ostokalkin kustannuksien välillä. (KnowPulp). 
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5.2 Biohiilen polttomenetelmät 

Biohiili on kiinteä polttoaine kun yleensä meesauuneissa käytetään polttoaineena maakaa-

sua tai polttoöljyä, minkä takia biohiilen poltto vaatii hyvin erilaisen polttojärjestelmän. 

Biohiilen käyttämiseksi meesauunin polttoaineena työssä on suunniteltu kolmea poltto-

vaihtoehtoa, biohiilen pölypolttoa, biohiilen puhaltamista meesauuniin polttimen päästä ja 

biohiilen polttoa meesaan sekoitettuna. Pölypolttamalla biohiiltä voi käyttää meesauunin 

pääpolttoaineena. Puhallettuna poltettaessa ja meesan sekaan sekoitettuna poltettaessa bio-

hiiltä voi käyttää lisäpolttoaineena yhdessä fossiilisen polttoaineen kanssa. 

 

Polttoaineiden ominaisuuksien lisäksi polttoaineiden polttotapa vaikuttaa meesauunin läm-

pötilajakaumaan ja lämmönsiirtoon ja todennäköisesti meesauunin tuotantokapasiteettiin ja 

polttoaineen kulutukseen. 

 

Vaikka biohiili on hyvin tasalaatuista biopolttoainejalostetta, biopolttoaineille tyypillisten 

laatuvaihteluiden takia biohiilen laatua on tarkkailtava aktiivisesti, jotta palaminen pysyy 

mahdollisimman stabiilina. Epästabiilius aiheuttaa meesauuneissa esimerkiksi meesauunin 

renkaiden kasvua, mitä tulee välttää.  

 

5.2.1 Biohiilen pölypoltto 

Biohiilen pölypoltossa biohiili toimii pääpolttoaineena. Pääpolttoainekäytössä biohiilellä 

on mahdollista korvata lähes kokonaan fossiilisen polttoaineen polttaminen meesauunissa. 

Biohiilen pölypoltossa biohiili poltetaan meesauunissa pieneksi pölyksi jauhettuna pöly-

polttimen avulla. Biohiilen pölypoltossa ei pääse täysin eroon fossiilisten polttoaineiden 

käytöstä, sillä häiriöiden ajaksi tarvitaan kuitenkin varalle fossiilisen polttoaineen poltin, 

mutta normaalitoiminnassa on mahdollista toimia kokonaan ilman fossiilista polttoainetta.  

 

Pölypoltto on yleinen tapa polttaa kivihiiltä ja siten hyvin tunnettu polttotapa. Kivihiilen 

lisäksi pölypoltolla on myös poltettu muita kiinteitä polttoaineita kuten jyrsinturvetta ja 

puuhakkeita. Pölypoltto ei ole vieras polttotapa kalkinpoltossakaan, sementtiteollisuus 
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polttaa kalkinpolttouuneissaan kivihiiltä ja meesauuneissa on poltettu petrokoksia ja pölyk-

si jauhettua puuta. Kivihiili ei suuren tuhkapitoisuutensa takia sovi käytettäväksi meesauu-

neissa. 

 

Valittaessa kivihiiltä pölypolttoon tärkein kriteeri on haihtuvien aineiden osuus. Biohiilellä 

on suurempi haihtuvien osuus kuin kivihiilellä, mikä on pölypolton kannalta toivottava 

ominaisuus. Lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat kosteus, tuhkapitoisuus ja hiukkaskoko. 

Biohiili on hyvin kuivaa, tuhkapitoisuus riippuu käytettävästä biohiilen raaka-aineesta ja 

hiukkaskoko saadaan sopivan pieneksi jauhamalla biohiili. (Alakangas, 2000, s. 129).  

 

Biohiilen pölypolttoa on tutkittu ja testattu kivihiiltä pölypolttavissa voimalaitoksissa. Ko-

keissa biohiili on yleensä lisätty kivihiilen sekaan ennen jauhinta ja jauhettu ja poltettu 

yhdessä kivihiilen kanssa. Biohiiltä pystyy siis jauhamaan samoilla laitteilla kuin kivihiil-

täkin. (Kiuru ja Hyytiäinen, 2013, s. 6). 

 

Kivihiilen jauhautuvuutta tutkitaan hardgrove-testillä, jossa käytetään testiä varten suunni-

teltua hardgrove-laitetta. Testin tulosta verrataan vertailuhiileen, jonka jauhautuvuus on 

asetettu sadaksi. Mitä vaikeampaa hiili on jauhaa, sitä pienempi on sen Hardgrove-indeksi. 

Biohiilen hardgrove-indeksi vaihtelee erään tutkimuksen mukaan välillä 23-38 riippuen 

torrefiointiasteesta kun Suomessa käytettävän puolalaisen kivihiilen hardgrove-indeksi on 

keskimäärin 57 ja venäläisen kivihiilen indeksi on keskimäärin 60. Biohiili on siis vaati-

vampaa jauhaa kuin kivihiili, mutta biohiilen jauhamisominaisuudet ovat silti hyvät. Bio-

hiili on mahdollista jauhaa hiilen jauhamiseen tarkoitetulla jauhimella, mutta jauhimen 

kapasiteetti laskee kivihiilen jauhamiseen nähden. Biohiilen pitäisi jauhettavuuden puoles-

ta olla voimakkaasti torrefioitua, mutta toisaalta voimakkaammin torrefioidussa biohiilessä 

on vähemmän haihtuvia aineita ja voimakkaammassa torrefioinnissa biohiilen saanti on 

pienempi. Suuremmalla haihtuvien osuudella biohiili syttyy helpommin, jolloin partikkeli-

koko voi olla suurempi. Pölypolttoa varten pitää optimoida sopiva torrefiointiaste, jossa 

jauhettavuus, haihtuvien osuus ja biohiilen saanti ovat optimaaliset. (Dunnu, Maier ja 
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Scheffknecht, 2012, s. 20; Alakangas, 2000, s. 33 ja liite B1). 

 

Pölypoltossa nimensä mukaisesti polttoaine poltetaan pölynä. Pölypolttoa varten kiinteän 

polttoaineen pitää olla jauhettu tarpeeksi pieniksi hiukkasiksi ja kuivaa, jotta kiinteä poltto-

aine ehtii palamaan ja liekki pysyy stabiilina. Biohiili on valmiiksi kuivaa, joten se ei erik-

seen tarvitse kuivauslaitteistoa, mutta pieneksi jauhamista varten tarvitaan jauhinmylly. 

Jauhimen lisäksi iso investointi on pölypoltin. Jauhinmyllystä biohiilipöly kuljetetaan polt-

timeen kantoilmalla. Poltin sekoittaa biohiilipölyn, kantoilman ja loput palamisen tarvit-

semasta ilmasta. Kuumat savukaasut sytyttävät polttimen syöttämän biohiilipölyn. (Huhti-

nen, Kettunen, Nurminen ja Pakkanen, 1998, s. 127). Kuvassa 18 on esitetty pölypolton 

periaatekuva. 

 

 

Kuva 18. Pölypolton periaatekuva: Lähde: Boateng, 2008. 

 

5.2.2 Biohiilen yhteispoltto fossiilisen polttoaineen kanssa 

Biohiiltä voi käyttää myös lisäpolttoaineena yhteispoltossa fossiilisen polttoaineen kanssa. 

Lisäpolttoaineena toimiessaan biohiili tuottaa osan meesauunin tarvitsemasta lämpöenergi-

asta ja vähentää siten fossiilisen polttoaineen kulutusta. Fossiilisen polttoaineen kulutuksen 

vähetessä vähenevät fossiilisen polttoaineen tuottamat päästöt. Lisäpolttoaineena käytettä-

essä investointi biohiilen polttoon on huomattavasti pienempi kuin biohiilen pölypolttoon 
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investointi johtuen yksinkertaisemmasta polttoainejärjestelmästä. Vastaavasti myös säästöt 

fossiilisen polttoaineen kulutuksesta ovat pienempiä johtuen pienemmästä fossiilisen polt-

toaineen korvausasteesta. Tässä työssä biohiilelle on tarkasteltu kahta eri polttotapaa lisä-

polttoainekäytössä. Ensimmäisessä tavassa biohiili lisätään meesan sekaan meesauunin 

syöttöpäästä ja toisessa polttotavassa biohiili puhalletaan meesauuniin polttimen päästä. 

 

Tässä työssä ei arvioida biohiilen yhteispolttovaihtoehtojen investointikustannuksia, koska 

selluteollisuus on kiinnostunut enemmän fossiilisen polttoaineen kokonaan korvaavista 

vaihtoehdoista. 

 

5.2.2.1 Biohiilen poltto meesan seassa 

Ensimmäinen tarkasteltu polttovaihtoehto biohiilen polttamiseksi lisäpolttoaineena meesa-

uunissa on biohiilen sekoittaminen meesan sekaan. Biohiilen polttaminen meesan seassa 

on vaatimaltaan laitteistoltaan yksinkertaisin tarkastelluista biohiilen polttotavoista. Biohii-

len poltto meesauunissa meesan seassa muistuttaa sementtiteollisuuden tapoja polttaa au-

tonrenkaita kalkinpolttouuneissaan. 

 

Biohiili pitää syöttää meesauunissa sellaiseen kohtaan, joka on tarpeeksi kuuma biohiilen 

syttymiseksi ja jossa viipymäaika on tarpeeksi pitkä biohiilen savukaasuineen palaakseen 

kokonaan. Kuivurillisessa meesauunissa biohiili syötettään meesauuniin meesakuivurin 

jälkeen. Jos kuivurillisessa meesauunissa biohiili syötettäisiin kuivuriin, haihtuisi ja palaisi 

osa biohiilestä meesauunin savukaasujen mukana hukkaan. Kuivurittomassa meesauunissa 

biohiili pitää syöttää meesauuniin meesauunin puolivälin tienoilta vastaavanlaisella meesa-

uunin rungon mukana pyörivällä polttoaineensyöttömekanismilla kuin autonrenkaiden pol-

tossa sementtiteollisuuden kalkinpolttouuneissa käytetään.  

 

Poltettaessa biohiiltä meesaan sekoitettuna biohiili virtaa vastakkaiseen suuntaan pääpolt-

toaineen savukaasuihin nähden, mistä seuraa meesauunin lämpötilajakauman muuttumi-

nen. Biohiilen palaessa meesan seassa lämpöä syntyy meesauunin pituudella, eikä vain 
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polttimen liekissä. Lämpötilajakauma on tasaisempi, koska lämpöä syntyy biohiilen pala-

essa meesan seassa ja polttimen puoleinen meesauunin pää on viileämpi. Polttimen puolei-

nen pää viilenee, koska poltin ei enää tuota kaikkea meesauunin tarvitsemaa lämpöä. Läm-

pötilajakauman muutos voi rajoittaa biohiilen osuutta polttoainetehosta. 

 

Meesauunissa kalkilla kestää monta tuntia kulkea meesauunin läpi ja, jos biohiiltä lisätään 

meesaan, kulkee biohiili meesan mukana myös tunteja. Koska biohiili on jo meesauunissa, 

palaminen heti ei katkea biohiilen ja pääpolttoaineen syötön katketessa. Tämä on huomioi-

tava häiriötilanteissa. 

 

Biohiilen pelletöinnistä voi olla tässä polttotavassa hyötyä. Biohiilipelletit ehkä syttyvät 

hieman myöhemmin ja ehkä palavat hitaammin kuin pelletöimätön biohiili. 

 

Kappaleessa 8 selvitetään, mitä tällä polttotavalla toteutettu biohiilen käyttökoe vaatii. 

 

5.2.2.2 Biohiilen puhaltaminen meesauuniin 

Toinen tarkasteltu tapa polttaa biohiiltä meesauunissa lisäpolttoaineena on biohiilen puhal-

taminen polttimen päästä meesauuniin. Tässä polttotavassa biohiili murskataan pieneksi ja 

puhalletaan pääpolttimen vierestä kantoilmaa käyttäen putkella meesauuniin. Biohiilen 

puhaltamisessa meesauuniin voi olla vaikeaa saavuttaa tasainen polttoaineen syöttö meesa-

uuniin. Biohiili pitää onnistua puhaltamaan tarpeeksi pitkälle meesauuniin, jotta viipymä-

aika on tarpeeksi pitkä biohiilen kokonaan palamiseksi. 

 

Etuna tässä yhteispolttotavassa edelliseen tapaan nähden on, että lämpö syntyy meesauunin 

poltinpäässä, jolloin lämpötilajakauma meesauunissa muuttuu vähemmän verrattuna bio-

hiilen polttamiseen meesan seassa. Toisaalta puhaltamalla polttamisen vaatima polttojär-

jestelmä on monimutkaisempi kuin meesan seassa poltettaessa.  
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5.3 Biohiilen hankinta 

Diplomityössä ajatellaan, että biohiilen voi ostaa valmiina biohiilipellettinä tai tuottaa bio-

hiili itse raakapuusta meesauunin välittömässä läheisyydessä. Näiden hankintatapojen vä-

limuotojakin on olemassa, mutta diplomityössä käsitellään näitä kahta ääripäätä. Meesauu-

nin välittömässä läheisyydessä tapahtuvassa biohiilen omassa tuotannossa oletetaan biohii-

len tuotantotekniikan tuottavan biohiiltä vain kyseisen meesauunin käyttöön. Meesauunin 

välittömässä läheisyydessä tapahtuvan tuotannon lyhyiden etäisyyksien vuoksi ajatellaan, 

että biohiiltä ei pelletöidä omassa tuotannossa. Ostetun biohiilen ajatellaan olevan pelletöi-

tyä pellettien energiatiheyden ja käsittelyominaisuuksien vuoksi.  

 

Kun biohiili ostetaan valmiina tuotteena, sellutehtaan ei tarvitse investoida biohiilen tuo-

tantotekniikkaan. Ostetun biohiilen pölypolton polttojärjestelmä on samankaltainen kuin 

kivihiiltä pölypolttavissa voimalaitoksissa. Omassa tuotannossa raakapuu biohiiltä varten 

voidaan ostaa valmiina hakkeena tai hakettaa itse. Myös sellun raaka-aineena käytettävän 

puun kuorinnasta peräisin olevaa kuorta voi käyttää biohiilen raaka-aineena, mutta vieras-

aineiden kannalta kuoren käyttö biohiilen raaka-aineena on epäedullista. Torrefiointimene-

telmä tarvitsee kuivurin ja torrefiointireaktorin biohiilen tuottamiseen raakapuusta. Torre-

fiointireaktori ja kuivuri kuluttavat lämpöenergiaa ja hieman sähköä. Nämä kaksi osaa jää-

vät pois, jos biohiili ostetaan ulkoa valmiina biohiilenä.  

 

Molemmissa vaihtoehdoissa tarvitaan biohiilelle tai raakapuulle vastaanotto ja varasto, 

mitkä sijaitsevat sellutehtaalla sellaisessa paikassa, missä on hyvät kulkuyhteydet. Vas-

taanotto ja varasto siis todennäköisesti sijaitsevat sellutehtaan raaka-aineen vastaanoton 

yhteydessä tai läheisyydessä. Biohiilipelletin ja puuraaka-aineen vastaanotto ja varastointi 

ovat erilaiset biohiilipelletin huomattavasti suuremman energiatiheyden ja parempien käsit-

telyominaisuuksien takia. Kuivuri ja torrefiointireaktori sijoitetaan sellaiseen paikkaan, 

mihin ne mahtuvat ja missä niillä on kohtuullisen lyhyt yhteys lämmönlähteeseen. Biohii-

len tuotantoprosessia voi integroida sellutehtaaseen, sellutehtaasta löytyy lämmönlähteitä 

kuten kuumia savukaasuja ja höyryä, joita voi esimerkiksi käyttää puun kuivauksen ener-
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gialähteeksi. Jos sellutehtaaseen on jo integroitu paperitehdas tai muuta tuotantoa, hyödyn-

nettäviä energiavirtoja on saatavilla vähemmän ja todennäköisesti kannattavampaa on 

hankkia itsenäisesti toimiva biohiilen tuotantolaitos. Biohiilen tuotantoon voi tuottaa läm-

pöä esimerkiksi hakkeesta tai kuoresta. Päiväsiilo ja jauhin sijaitsevat todennäköisesti mee-

sauunin läheisyydessä ja pölypoltin luonnollisesti sijaitsee meesauunissa. Kuvassa 19 on 

ostetun biohiilen ja itse tuotetun biohiilen pölypolton periaatekuva. Periaatekuvassa biohii-

len tuotantomenetelmänä on torrefiointi. 

 

 

Kuva 19. Ostetun biohiilen ja itse tuotetun biohiilen pölypolton periaatekuva. 
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Biohiili muistuttaa ominaisuuksiltaan kivihiiltä, joten suuri osa biohiilen pölypolttoteknii-

kasta voi perustua kivihiilen pölypolton kokemuksiin ja tekniikkaan. Ostetun biohiilen 

polttojärjestelmä on samankaltainen kuin kivihiiltä pölypoltolla polttavan voimalaitoksen 

polttojärjestelmä. Kiinteän polttoaineen pölypoltto muistuttaa kaasun polttoa ja vastaavasti 

pölypoltolla on hyvä säädettävyys.  

 

Biohiilen pölypolton vaatima laitteisto on suurehko investointi biohiilen yhteispolttoon 

nähden, mutta säästöpotentiaali on luonnollisesti suurempi. Biohiilen pölypolttoinvestoin-

tien suuruutta arvioidaan ja vertaillaan puuperäisiin kilpailijoihin kappaleessa 6.3. 
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6 PUUN PÖLYPOLTTO JA KAASUTUS BIOHIILEN 

KILPAILIJOINA 

Puusta voi valmistaa muitakin meesauuniin sopivia pääpolttoaineita kuin biohiiltä. Kaasut-

tamalla puuta voidaan tuottaa kaasupolttimessa poltettavaksi puukaasua. Kuivaa puuta voi-

daan polttaa jauhamalla ensin pölyksi ja polttamalla pölypolttimella. Tässä kappaleessa 

perehdytään ensin puun pölypolton ja kaasutuksen perusteisiin vertaillen biohiilen omaan 

tuotantoon nähden. Kappaleen lopussa vertaillaan ja arvioidaan biohiilen pölypolton, puun 

pölypolton ja puun kaasutuksen investointeja ja käyttökustannuksia toisiinsa nähden. Tässä 

diplomityössä ei käsitellä selluntuotannon sivutuotteita biohiilen kilpailijoina, vaan keski-

tytään samoista raaka-aineista kuin biohiili valmistettaviin biohiilen kilpailijoihin.  

 

6.1 Puun pölypoltto 

Kuivattua puuta voi polttaa meesauunissa pölyksi jauhettuna pölypolttimella pääpolttoai-

neena. Kuivatun puun jauhaminen pölyksi pölypolttoa varten on haastavaa eli paljon säh-

köä kuluttavaa puun lujuuden ja kuitumaisuuden vuoksi kun biohiili puolestaan on menet-

tänyt lujuutensa ja kuitumaisuutensa tuotantoprosessissaan. Puun pölyksi jauhamiseen käy-

tetään yleensä vasaramyllyjä. Vasaramyllyjen vikaantuminen on ollut yleinen häiriöiden 

aiheuttaja. Erityisesti biohiilen parempi jauhettavuus puolustaa biohiiltä puuhun nähden 

pölypolttokäytössä. Biohiili on myös hieman jalostetumpaa kuin kuivattu puu, jolloin bio-

hiili voi mahdollisesti palaa tasaisemmin. (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007, s. 17; 

Schorr, Muinonen ja Nurminen, 2012, s. 6). 

 

Puun kuivaaminen kuluttaa paljon energiaa. Jos puu kuivaamisen jälkeen torrefioidaan 

biohiileksi, on torrefioinnin kuluttama lisäenergiamäärä vain murto-osa puun kuivaukseen 

käytetystä energiamäärästä. Tämä lisäenergiamäärä voidaan tuottaa torrefioinnissa haihtu-

vista aineista, jolloin prosessin ulkopuolelta ei tarvitse tuoda energiaa torrefiointiin. Haih-

tuvien aineiden lämpöarvoa voi käyttää myös puun kuivaamiseen. Koska haihtuvien ainei-

den hyödyntäminen ei voi olla täysin häviötöntä, kuluttaa biohiilen tuotanto hieman 
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enemmän raaka-ainetta kuin puun pölypoltto.  

 

Koska biohiiltä on helpompi jauhaa kuin puuta, saa biohiiltä jauhaessa säästettyä paljon 

sähköä. Eli biohiilen tuotanto kuluttaa hieman enemmän raaka-ainetta kuin pelkkä puun 

kuivaaminen, mutta biohiilen jauhaminen käyttää merkittävästi vähemmän sähköä. Toden-

näköisesti tämä merkittävä säästö sähkön kulutuksessa on rahallisesti paljon suurempi kuin 

pieni lisäys polttoainekustannuksissa. Myös biohiilen suurempi energiatiheys ja paremmat 

käsittelyominaisuudet tuovat mahdollisesti säästöjä polttoainejärjestelmissä. Kuvassa 20 on 

esitetty puun ja biohiilen jauhamisen sähköteho polttoainetehoon nähden. Kuvan biohiili 

on tuotettu torrefioimalla puuta. 

 

 

Kuva 20. Puun ja biohiilen jauhamisen sähköteho polttoainetehoon nähden. Lähde: E4tech, 2009. 

 

Kuvasta 20 nähdään puun ja biohiilen jauhamisen sähkönkulutuksen kasvavan eksponenti-

aalisesti partikkelikoon pienetessä. Puun jauhamisen sähkönkulutus kasvaa huomattavasti 
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nopeammin kuin biohiilen. Esimerkiksi kuvan 20 mukaan keskimääräisellä partikkelikool-

la 0,2 mm biohiilen jauhaminen kuluttaa sähköä vain noin kuudesosan puun jauhamisen 

kuluttamasta sähköstä. Sähkönkulutuksen eksponentiaalisen kasvun ja puun jauhamisen 

nopeammin kasvavan sähkönkulutuksen takia sähkönkulutusero kasvaa nopeasti pienem-

millä partikkelikooilla. 

 

Biohiilen poltto tuottaa hieman enemmän vierasaineita kuin puun pölypoltto torrefiointias-

teesta riippuen. Haihtuvien aineiden haihtuessa torrefioinnissa tuhka-aineet todennäköisesti 

rikastuvat biohiileen, mutta toisaalta torrefioinnissa biomassan lämpöarvo kasvaa. Kuvan 3 

pohjalta lasketaan, että pienemmällä torrefiointiasteella tuhkapitoisuus per lämpöarvo kas-

vaa puuhun nähden vain noin 3 %, mutta suuremmalla torrefiointiasteella tuhkapitoisuus 

per lämpöarvo kasvaa puuhun nähden noin 24 %. 

 

Investointi puun pölypolttoon meesauunissa on noin 15 miljoonaa euroa (Stora Enso, 

2013b, s. 9). Puun pölypoltossa ja biohiilen omassa tuotannossa polttoainejärjestelmä on 

muuten samantapainen, mutta puun kuivauksen jälkeen biohiilen tuotannossa on torrefioin-

tireaktori ja jauhaminen on suunniteltu puun sijasta helpommin jauhettavalle biohiilelle. 

Tästä seuraa, että investointi biohiilen tuottoon ja polttoon on todennäköisesti vain hieman 

puun pölypolttoa kalliimpi investointi, mutta huomattavasti vähemmän sähköä kuluttavan 

pölyksi jauhamisen takia elinkaarikustannuksiltaan todennäköisesti halvempi.  

 

Lisäpolttoaineena yhteispoltossa käytettäessä biohiilen edut kuivattuun puuhun nähden 

ovat pienempiä kuin pölypoltossa. Lisäpolttoaineena käytettäessä puun kuitumaisuus ja 

lujuus eivät haittaa samalla tavalla kuin pölypoltossa, koska lisäpolttoaineena käytettäessä 

biohiiltä ei jauheta pölyksi asti, ja muut biohiilen edut kuivaan puuhun nähden ovat vä-

hemmän merkittäviä lisäpolttoainekäytön kannalta.  
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6.2 Puun kaasutus 

Biohiilen kanssa kilpailee myös puun kaasutus. Puun kaasutuksessa tuotetaan kuivista 

puuperäisistä biomassoista puukaasua kaasuttimella. Kaasutus tapahtuu huomattavasti kor-

keammissa lämpötiloissa ja lyhemmillä pitoajoilla kuin biohiilen tuotanto, lämpötila voi 

olla jopa 1000 °C. Korkeammilla lämpötiloilla ja lyhemmillä pitoajoilla saadaan suurin osa 

puusta kaasuuntumaan. Myös puun sisältämä hiili reagoi kaasutuksessa muodostaen mm. 

hiilimonoksidikaasua. 

 

Kaasutuksen lämmönlähteenä käytetään yleensä osaa kaasutettavasta biomassasta eli kaa-

sutettavaa biomassaa poltetaan osittaen kun kaasutus tapahtuu ali-ilmaisesti. Kaasutuksen 

tarvitsemaa lämpöä voi myös tuoda myös epäsuorasti kaasuttimeen. Kaasutus yleensä ta-

pahtuu normaalipaineessa, mutta myös paineistettuja kaasuttimia on olemassa. Kiinteä 

jäännös poistetaan kaasuttimesta, jolloin osa puun sisältämästä tuhkasta poistuu kaasutuk-

sessa. Moni vierasaine silti todennäköisesti kaasuuntuu kaasutuksen korkeissa lämpötilois-

sa ja päätyy meesauuniin. Puukaasua voi polttaa meesauunin pääpolttoaineena tai lisäpolt-

toaineena kaasupolttimella. CFB-kaasutin eli kiertoleijupetikaasutin on suosittu kaasutin-

tyyppi meesauunien tehojen kokoluokassa. (Kurkela, 2010, s. 2, 9 ja 14). Kuvassa 21 on 

esitetty kiertoleijupetikaasutin. 
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Kuva 21. Kiertoleijupetikaasutin. Lähde: Andritz. 

 

Tuotettu puukaasu koostuu pääosin typestä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, vedystä, 

vedestä ja metaanista. Puukaasun lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden on melko matala, 

vain noin 3 – 7 MJ/m3n kun maakaasun lämpöarvo on 36 MJ/m3n. (Kurkela, 2010, s. 16; 

Maakaasukäsikirja, 2014). 

 

Puun kaasutusta verrataan torrefiointiin vertailemalla raaka-aineen lämpöarvosta polttoai-

neeseen saatavaa energiasisältöä eli prosessin termistä hyötysuhdetta. Vertailussa raaka-

aineena käytetään kummallekin tuotantomuodolle kilogrammaa kuivattua puuta. Kuivatus-

ta puusta valmistetaan lopputuotetta ja lopputuotteen energiasisältö jaetaan kuivan puun 

lämpöarvolla. Vertailussa kaasutukselle on ilmoitettu kylmän ja kuuman kaasun arvot. 

Meesauunikaasutin syöttää kaasun kuumana meesauuniin, jolloin kaasutuksessa syntyvästä 

lämmöstä suuri osa päätyy kaasun mukana meesauuniin. Kaasun korkea lämpötila parantaa 

merkittävästi kaasun energiasisältöä. Kylmä kaasu on jäähdytettyä kaasua. Vertailussa tor-
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refioinnissa haihtuvat aineet on käytetty torrefioinnin lämmönlähteeksi, jolloin torrefioin-

tiin ei tarvitse tuoda lämpöä prosessin ulkopuolelta. Haihtuvien aineiden käyttöä puun kui-

vaamiseen ei ole vertailussa huomioitu, koska tarkastelu alkaa kuivatusta puusta. Taulu-

kossa 11 on vertailtu puun kaasutusta ja torrefiointia. Taulukossa oleva kuuman kaasun 85 

% hyötysuhde voidaan saavuttaa paineistetulla kaasuttimella, mutta tavallisemman nor-

maalipaineisen kaasuttimen kuuman kaasun hyötysuhde on matalampi (Souza-Santos, 

2010, s. 68). 

 

Taulukko 11. Puun kaasutuksen ja torrefioinnin vertailu. Lähteet: Prins, 2005, Souza-Santos, 2010. 

Tuotantomuoto 
Tuotteen energiasisältö raaka-aineen 

lämpöarvoon nähden [%] 

Kaasutus (kylmä kaasu) noin 60 

Kaasutus (kuuma kaasu) alle 85 

Torrefiointi (250 °C, 30 min) 97 

Torrefiointi (300 °C, 10 min) 81 

 

Vertailusta havaitaan, että torrefioinnissa suurempi osa kuivan puun kemiallisesta lämpö-

arvosta jää lopputuotteeseen kuin kaasutuksessa. Kaasutuksessa häviöitä tulee mm. poistet-

tavan kiinteän jäännöksen mukana ja lämpöhäviönä kaasuttimesta ulkoilmaan. Näitä hävi-

öitä on paljon vaikeampi hyödyntää kuin torrefioinnissa syntyviä haihtuvia aineita. Kaasu-

tuksen lämpöhäviöt voivat olla suurehkot torrefiointiin nähden, koska kaasutuksen lämpö-

tilat ovat korkeita. Torrefiointi on siis lämmön kannalta energiatehokkaampaa kuin kaasu-

tus. 

 

Koska biohiili on kiinteä polttoaine, sitä voi varastoida helposti toisin kuin puukaasua. 

Tämä on tärkeä etu polttojärjestelmän toimintavarmuuden kannalta. Jos torrefioinnissa 

tulee häiriö, joka katkaisee biohiilen tuotannon lyhyeksi aikaa, voi häiriöstä selvitä käyttä-

mättä fossiilista polttoainetta käyttämällä päiväsiiloon varastoitua biohiiltä. Puukaasua 

todennäköisesti ei kannata varastoida kaasuttimen häiriöiden varalta. Biohiilen varastointi 
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ei silti pelasta jauhimen häiriöltä, koska biohiilipölyä ei todennäköisesti varastoida.  

 

Koska kaasutus on torrefiointia monimutkaisempi prosessi, on kaasutin todennäköisesti 

kalliimpi investointi kuin biohiilen pölypoltto. Meesauunikaasuttimen investointikustannus 

on noin 25 miljoonaa euroa (Isaksson, 2010). 

 

6.3 Biohiilen pölypolton, puun pölypolton ja puun kaasutuksen teknillista-

loudellinen vertailu 

Vertailussa oletetaan kaikkien vertailtavien polttoainevaihtoehtojen raaka-aineena olevan 

samanlainen puu. Esisuunnittelutietojen puuttumisen vuoksi investointien ja käyttökustan-

nuksien arviointi toteutetaan melko karkealla tasolla. 

 

Periaatteeltaan puun ja biohiilen pölypoltto ovat samankaltaisia, mutta kaasutus eroaa mer-

kittävästi pölypoltosta. Raaka-aine otetaan vastaan sellutehtaalla samalla tavalla kaikissa 

vaihtoehdoissa ja varastoidaan. Puun pölypoltossa, kaasutuksessa ja biohiilen omassa tuo-

tannossa raaka-aine vastaanotetaan todennäköisesti sellutehtaan raaka-aineena toimivan 

puun kanssa samalle kentälle. Kentältä raaka-aine siirretään varastosiiloon ja varsinainen 

vastaanotto on järjestelmä, joka syöttää tätä varastosiiloa. Ostetun biohiilipelletin vastaan-

otto ja varastointi ovat erilaisia kuin muilla vaihtoehdoilla. Biohiilipelletin vastaanotto ja 

siilot ovat halvempia kuin muiden vaihtoehtojen vastaavat biohiilipelletin raakapuuta 

huomattavasti suuremman energiatiheyden ja parempien käsittelyominaisuuksien takia.  

 

Biohiilen oman tuotannon, puun pölypolton ja puun kaasutuksen raaka-aineena on kuivattu 

puu eli kaikki nämä vaihtoehdot tarvitsevat kuivurin ja kuivaus kuluttaa kaikissa vaihtoeh-

doissa oletettavasti yhtä paljon lämpöä per raaka-aineen massa. Kuivuri on suuri lämmön 

kuluttaja. Jos biohiili ostetaan ulkoa valmiina tuotteena, sellutehtaalle ei tarvita kuivuria 

eikä torrefiointireaktoria. Kuivurin jälkeen biohiilen oma tuotanto eroaa puun pölypoltosta 

siten, että kuivattu puu torrefioidaan torrefiointireaktorissa, jos biohiili valmistetaan torre-
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fiointitekniikalla. Tämä torrefiointireaktorin lisäys tekee investoinnista biohiilen omaan 

tuotantoon kalliimman kuin puun pölypoltosta. Torrefiointireaktori kuluttaa lämpöä, mutta 

torrefioinnissa haihtuvat aineet voidaan hyödyntää tuottamaan torrefioinnin kuluttama 

lämpö ja tuottamaan lämpöä puun kuivaukseen.  

 

Kaasuttimen käyttämä raaka-aine pitää murskata pienemmäksi ennen kaasutusta ja tämä 

voi tapahtua ennen kuivuria tai kuivurin jälkeen, mutta kuitenkin ennen päiväsiiloa. Periaa-

tekuvassa murskain on kuivurin jälkeen. Seuraavaksi polttoaine varastoidaan päiväsiiloon 

meesauunin läheisyyteen tai kaasutuksessa raaka-aine varastoidaan päiväsiiloon kaasutti-

men läheisyyteen. Pölypolttovaihtoehdoissa polttoaine jauhetaan päiväsiilon jälkeen ja 

syötetään pölypolttimella meesauuniin. Pölypoltossa puun jauhaminen kuluttaa huomatta-

vasti enemmän sähköä kuin biohiilen jauhaminen puun lujuuden ja kuitumaisuuden takia. 

Kaasutuksen murskain ei pilko puuta lähellekään niin pieneksi kuin pölypoltossa jauhin 

jauhaa, jolloin murskain on todennäköisesti pienempi sähköenergian kuluttaja kuin biohii-

len jauhin. Kaasutuksessa päiväsiilon jälkeen raaka-aine syötetään kaasuttimeen, jonka 

tuottama kaasu poltetaan kaasupolttimella meesauunissa. Kuvassa 22 on biohiilen pöly-

polttovaihtoehtojen ja kilpailijoiden periaatekuva. 
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Kuva 22. Biohiilen pölypolttovaihtoehtojen ja kilpailijoiden periaatekuva. 

 

Kaasutin on investointikustannuksiltaan todennäköisesti kallein vaihtoehto, se on suuruus-

luokaltaan noin 25 miljoonaa euroa (Isaksson, 2010). Puun pölypolton investointi on noin 

15 miljoona euroa (Stora Enso, 2013b, s. 9).  

 

Ostetun biohiilen pölypoltto on todennäköisesti pienin investointi ja se muistuttaa puun 
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pölypolttoa, mutta kuivuri puuttuu. Kuivurin puuttuessa lämmönkulutusta ei ole. Puuttuvan 

kuivurin arvoksi arvioidaan noin 5 miljoonaa euroa (Isaksson, 2010). Lisäksi biohiilipelle-

tin jauhanta, varastointi ja vastaanotto arvioidaan yhteensä noin miljoona euroa halvem-

maksi kuin puun pölypolton vastaavien investointien, jolloin ostetun biohiilipelletin pöly-

polton investoinniksi arvioidaan yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Ostetun biohiilipelletin 

pölypoltolla sellutehdas pääsee käyttämään pienimmällä investoinnilla biopolttoainetta 

muihin vaihtoehtoihin nähden. 

 

Biohiilen oman tuotannon pölypoltto poikkeaa puun pölypoltosta siten, että kuivauksen 

jälkeen on torrefiointireaktori, joka maksaa arviolta noin 3 miljoonaa euroa. Biohiilen tuo-

tannossa osa puun kuivaamisesta tapahtuu torrefioinnissa, jolloin kuivuri on pienempi eli 

halvempi kuin puun pölypoltossa. Lisäksi säästöjä tulee myös halvemmassa jauhimessa 

biohiilen paremman jauhettavuuden takia. Nämä säästöt kattavat ainakin osan torrefiointi-

reaktorin hinnasta. Biohiilen oman tuotannon ja pölypolton investoinnin arvioidaan olevan 

yhteensä noin miljoona euroa kalliimpi kuin puun pölypolton eli noin 16 miljoonan euron 

arvoinen. Taulukossa 12 on arvioidut investointikustannukset biohiilelle ja kilpailijoille. 

 

Taulukko 12. Arvioidut investointikustannukset biohiilelle ja kilpailijoille. 

Polttovaihtoehto Arvioitu investointi [milj. €] 

Biohiilen pölypoltto ja oma tuotanto 16 

Biohiilen pölypoltto ja ostettu biohiilipelletti 9 

Puun pölypoltto 15 

Puun kaasutus 25 

 

Biohiilen omassa tuotannossa ja puun pölypoltossa käytetään lämpöä suunnilleen yhtä pal-

jon, jos torrefioinnissa haihtuvat aineet hyödynnetään hyvin. Ostettu biohiilipelletti ei käy-

tä lämpöä. Kaasutus käyttää johtuen huonommasta termisestä hyötysuhteesta enemmän 

raaka-ainetta, jolloin myös raaka-aineen kuivaukseen kuluu enemmän lämpöä. Käyttökus-

tannusvertailussa lämmön- ja raaka-aineen kulutus yhdistetään termiseksi energiatehok-
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kuudeksi. 

 

Sähkön kulutukseltaan suurin on puun pölypoltto puun jauhamisen takia. Seuraavaksi suu-

rin sähkön kuluttaja on todennäköisesti biohiilen jauhanta. Ostettu biohiilipelletti käyttää 

sellutehtaalla vähemmän sähköä kuin pelletöimätön itse tuotettu biohiili, koska pelletöin-

nin yhteydessä biohiiltä on jo jauhettu pienemmäksi ja biohiilen tuotannon sähkönkulutusta 

ei ole käyttäessä valmista tuotetta. Kaasutus on todennäköisesti pienin sähkön kuluttaja. 

Kaasutus kuluttaa puun murskaamiseen todennäköisesti vähemmän sähköä kuin puun tai 

biohiilen jauhaminen ja kaasuttimen puhallintehon kulutus on todennäköisesti pientä. Bio-

hiilen pölypolton ja kaasutuksen sähkönkulutuksien välinen ero on kuitenkin todennäköi-

sesti merkittävästi pienempi kuin biohiilen ja puun pölypolton sähkönkulutuksien välinen 

ero. 

 

Biohiilessä on hieman enemmän vierasaineita kuin puussa riippuen torrefiointiasteesta. 

Kaasutin käyttää enemmän raaka-ainetta kuin biohiili, jolloin raaka-aineen mukana tuhkaa 

päätyy kaasuttimeen enemmän. Kaasutuksessa osa tuhkasta poistetaan kaasuttimen kiinte-

än jäännöksen mukana. Monet tuhka-aineet silti kaasuuntuvat ja kulkevat kaasussa meesa-

uuniin vierasaineeksi. Kokonaisvaikutukseltaan kaasutin mahdollisesti pienentää hieman 

vierasaineiden määrää. 

 

Kaikissa käsitellyissä biopolttoainevaihtoehdoissa henkilöstö- ja kunnossapitokustannukset 

ovat todennäköisesti merkittävästi suurempia kuin maakaasua tai öljyä käyttäessä, mutta 

esisuunnittelun puuttuessa polttoainevaihtoehtojen keskinäisiä eroja näissä kustannuksissa 

ei ole arvioitu. 

 

Taulukossa 13 on vertailu puun kaasutuksen ja pölypolton tärkeimpiä ominaisuuksia bio-

hiilen omaan tuotantoon ja pölypolttoon nähden. 
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Taulukko 13. Puun kaasutuksen ja pölypolton vertailu biohiilen omaan tuotantoon ja pölypolttoon nähden. 

Ominaisuus Puun kaasutus Puun pölypoltto 

Vierasaineiden tuotto Mahdollisesti pienempi Hieman pienempi 

Investointi Paljon suurempi Hieman pienempi 

Terminen energiatehokkuus Huonompi Hieman parempi 

Sähkön kulutus Pienempi Paljon suurempi 

 

Taulukon 13 pohjalta työssä tullaan tulokseen, että biohiilen oma tuotanto päihittää kaasu-

tuksen, koska kaasutuksen mahdollisesti pienempi vierasaineiden tuotto ja pienempi säh-

könkulutus eivät todennäköisesti kata kaasutuksen suurempaa investointia ja huonompaa 

termistä energiatehokkuutta. Biohiilen oma tuotanto tulee todennäköisesti elinkaarikustan-

nuksiltaan puun pölypolttoa halvemmaksi, koska biohiilen paremmat jauhamisominaisuu-

det säästävät paljon sähköä pienen polttoaineen lisäkulutuksen kustannuksella ja investoin-

ti biohiilen omaan tuotantoon ei ole merkittävästi puun pölypolttoa kalliimpi. 

 

Ostettua biohiilipellettiä käytettäessä investointi jää pieneksi muihin vaihtoehtoihin nähden 

eli ostetulla biohiilipelletillä sellutehdas pääsee käyttämään biopolttoainetta pienimmällä 

investoinnilla. Valmiin biohiilipelletin käyttökustannukset sellutehtaalla ovat pienemmät 

kuin itse tuotetun biohiilen. Pelletöinti parantaa biohiilen käsittelyominaisuuksia, kasvattaa 

energiatiheyttä ja vähentää biohiilen jauhamisen energiankulutusta sellutehtaalla, koska 

pelletöinnissä biohiiltä on jo jauhettu. Myös biohiilen tuotannon käyttökustannukset ovat 

valmiin tuotteen hinnassa. Toisaalta ostettu biohiilipelletti on todennäköisesti kalliimpaa 

kuin itse tuotettu biohiili tuottajan katteen takia. 
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7 BIOHIILEN KÄYTÖN TALOUDELLINEN TARKASTELU 

Biohiilen käytön yleistymisen edellytyksenä on, että biohiili on edullisempaa käyttää polt-

toaineena kuin fossiiliset polttoaineet. Fossiilisten polttoaineiden hintojen ja verotuksen 

nousu on tehnyt uusiutuvista ja vaihtoehtoisista polttoaineista kilpailukykyisiä. Kilpailuky-

vyn voidaan tulevaisuudessa odottaa parantuvan fossiilisten polttoaineiden hintojen ja ve-

rojen yhä noustessa ja päästötavoitteiden kiristyessä. 

 

Biohiilen käyttöä tarkastellaan taloudellisesti vuosittaisten polttoainesäästöjen ja polttoai-

nesäästöjen nykyarvojen kautta. Investointien korottomia takaisinmaksuaikoja arvioidaan 

karkeasti vuosittaisten polttoainesäästöjen avulla. Polttoainesäästöjen nykyarvoja käyttäen 

arvioidaan karkeasti investointien korollisia takaisinmaksuaikoja. Koska vain polttoaine-

kustannuksissa syntyvät säästöt huomioidaan ilman käyttökustannuksia, todelliset inves-

tointien takaisinmaksuajat ovat pitempiä. Käyttökustannuksiksi työssä ajatellaan biohiilen 

käytöstä tulevat kustannukset, mitkä eivät ole polttoainekustannuksia eivätkä investointi-

kustannuksia, esimerkiksi kunnossapitokustannukset ja sähkö ovat käyttökustannuksia. 

Näitä lähestymistapoja käytetään, koska biohiilen käyttökustannukset eivät ole vielä tie-

dossa ja investointikustannuksetkin ovat vain karkeita arvioita. Nykyarvomenetelmässä 

vuotuiset polttoainesäästöt diskontataan vastaamaan investointiajankohdan rahamäärän 

nykyarvoa ja diskontatuista säästöistä lasketaan summa vuosittain. Jotta investointi on 

kannattava, on säästöjen nykyarvojen summan oltava vähintään yhtä suuri kuin investoin-

tikustannuksien ja käyttökustannuksien nykyarvojen summa. 

 

Taloudellisessa tarkastelussa tarkastellaan biohiilelle kahta eri polttovaihtoehtoa ja kahta 

eri tuotantovaihtoehtoa. Tarkasteltavina polttovaihtoehtoina ovat biohiilen pölypoltto ja 

biohiilen käyttö lisäpolttoaineena yhdessä fossiilisen polttoaineen kanssa. Biohiilen tuotan-

tovaihtoehtoina tarkastellaan ostettua biohiilipellettiä ja biohiilen omaa tuotantoa meesa-

uunin välittömässä läheisyydessä.  

 

Biohiilen hankintatavasta ja polttotavasta riippuen pitää tehdä erisuuruiset investoinnit 
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polttojärjestelmään. Biohiilen käytön kustannusrakenne on investointipainotteinen, koska 

biohiili vaatii maakaasua ja polttoöljyä monimutkaisemmat ja kalliimmat polttojärjestelmät 

biohiilen polttoainekustannuksien ollessa fossiilisia polttoaineita halvempia. Riippuen vali-

tusta tuotanto- ja polttotavasta investoinnin suuruus vaihtelee suuresti. Kappaleessa 6.3 

arvioitiin ostetun biohiilipelletin pölypolton investointikustannuksiksi 9 miljoonaa euroa ja 

biohiilen oman tuotannon pölypolton investointikustannuksiksi arvioitiin 16 miljoonaa 

euroa. 

 

Koska biohiilelle ei ole vielä markkinoita, biohiilelle ei ole myöskään markkinahintaa. 

Biohiilipellettien myyntihintaa arvioidaan puupellettien hinnan pohjalta, koska niiden tuo-

tantoprosessit muistuttavat tosiaan. Jos biohiilipelletti valmistetaan torrefiointimenetelmää 

käyttäen, eroaa biohiilipelletin tuotantoprosessi puupellettien tuotantoprosessiin nähden 

siten, että kuivaamisen jälkeen puu torrefioidaan biohiileksi ennen pelletöintiä. Torrefiointi 

lisää biohiilipellettien hintaa pääosin suuremman investoinnin takia. Puupellettien markki-

nahinta teollisuuskäyttäjille pohjoismaissa oli kirjoitushetkellä noin 29 €/MWh (FOEX, 

2014). Biohiilipelletin arvioidaan olevan noin 6 €/MWh kalliimpaa kuin puupelletin, jol-

loin ostetun biohiilipelletin hinnaksi muodostuu 35 €/MWh.  

 

Biohiilen oman tuotannon polttoainekustannuksia arvioidaan hakkeen hinnan pohjalta ar-

vioiden kuivauksen ja torrefioinnin lämpökustannuksia, sekä häviöitä. Biohiilen omassa 

tuotannossa ei ole tarkoitus pelletöidä biohiiltä, jolloin pelletöintikustannukset säästetään. 

Biohiilen omassa tuotannossa ei myöskään välikättä tekemässä voittoa biohiilellä, jolloin 

biohiilen tuottajan kate säästetään. Metsähake maksaa diplomityön kirjoitushetkellä kes-

kimäärin 20,8 €/MWh (Pöyry, 2014). Jotta metsähakkeesta saadaan biohiiltä, on metsähake 

kuivattava ja torrefioitava. Hinta-arviossa torrefioinnissa haihtuneet aineet hyödynnetään 

kokonaan tuottamaan torrefiointiin tarvittava lämpöenergia ja loput haihtuvien aineiden 

lämpöarvosta hyödynnetään biohiilen raaka-aineen kuivaukseen. Torrefiointiin ei siis tuo-

da lämpöä ulkopuolelta vaan käytetään haihtuvia aineita tuottamaan tarvittava lämpö. 

Haihtuvia aineita ei voi kuitenkaan hyödyntää täydellisesti, joten syntyy häviötä. Kuivaus 
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kuluttaa 25 kosteusprosenttisella hakkeella lämpöä noin 3,1 € per MWh haketta. Lämmön 

hinnaksi oletettiin hakkeen hinta ja lämmönkulutuksen hyötysuhteeksi 80 %. Haihtuvien 

aineiden hyödyntämisen häviöksi arvioidaan 3 % koko prosessista. Näillä oletuksilla oman 

tuotannon biohiilen hinnaksi arvioidaan 24,7 €/MWh. Tässä hinta-arviossa ei sisällytetä 

biohiilen tuotantolaitteiston investointia biohiilen polttoainekustannuksiin, vaan investointi 

maksetaan takaisin säästöillä polttoainekustannuksissa. 

 

Taulukkoon 14 on laskettu ostetulle biohiilipelletille, maakaasulle ja raskaalla polttoöljylle 

meesauunin polttoaineiden vuosikustannuksia oletuksilla, että meesauunin teho raskaalla 

polttoöljyllä on 40 MW ja huipunkäyttöaika on 8400 tuntia. 40 MW teho vastaa noin 580 t 

CaO/d tuotantoa. Maakaasua oletetaan kuluvan 5 % enemmän kuin raskasta polttoöljyä ja 

biohiiltä oletetaan kuluvan 10 % enemmän kuin raskasta polttoöljyä. Oletus kasvaneesta 

polttoaineen kulutuksesta perustuu muiden polttoaineiden öljyä matalampiin adiabaattisiin 

palamislämpötiloihin. 

 

Taulukko 14. Ostetun biohiilipelletin, maakaasun ja raskaan polttoöljyn vuosikustannuksia. 

Polttoaine Biohiilipelletti Maakaasu Raskas polttoöljy Yksikkö 

Polttoaine 369600 352800 336000 MWh/a 

Polttoaineen hinta 35,0 45,0 60,0 €/MWh 

Vuosikustannus 12,9 15,9 20,2 M€/a 

Päästökerroin 0 198 284 kg CO2/MWh 

Vuosipäästö 0 69900 95400 t CO2/a 

Päästön hinta 5 5 5 €/t CO2 

Vuosikustannus 0 0,3 0,5 M€/a 

Yhteensä 12,9 16,2 20,6 M€/a 

Säästö  - 3,3 7,7 M€/a 

 

Taulukosta 14 havaitaan, että ostetun biohiilipelletin polttoainekustannukset ovat noin 20 

% maakaasun vuotuisia kustannuksia matalammat ja noin 37 % raskaan polttoöljyn vuotui-
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sia kustannuksia matalammat  

 

Taulukkoon 15 on laskettu vastaavat tiedot kuin edellisessä taulukossa samoilla oletuksilla 

itse tuotetulle biohiilelle. 

 

Taulukko 15. Itse tuotetun biohiilen, maakaasun ja raskaan polttoöljyn vuosikustannuksia. 

Polttoaine Biohiili Maakaasu Raskas polttoöljy Yksikkö 

Polttoaine 369600 352800 336000 MWh/a 

Polttoaineen hinta 24,7 45,0 60,0 €/MWh 

Vuosikustannus 9,1 15,9 20,2 M€/a 

Päästökerroin 0 198 284 kg CO2/MWh 

Vuosipäästö 0 69900 95400 t CO2/a 

Päästön hinta 5 5 5 €/t CO2 

Vuosikustannus 0,0 0,3 0,5 M€/a 

Yhteensä 9,1 16,2 20,6 M€/a 

Säästö - 7,1 11,5 M€/a 

 

Taulukosta 15 havaitaan, että itse tuotetun biohiilen polttoainekustannukset ovat noin 44 % 

maakaasun vuotuisia kustannuksia matalammat ja noin 56 % raskaan polttoöljyn vuotuisia 

kustannuksia matalammat. 

 

Herkkyystarkastelussa tarkastellaan polttoainekustannuksissa saatavia säästöjä biohiilen 

hinnan vaihdellessa. Jotta on mahdollista saada järkevä takaisinmaksuaika investoinneille 

biohiilen käyttöön, pitää vuositasolla jäädä polttoainekustannuksissa säästöjä useampi mil-

joona euroa. Maakaasun korvauksen kannattavuus kärsii biohiilen hinnan noususta vaka-

vammin, koska maakaasun ja biohiilen hintojen erotus on pienempi kuin raskaan polttoöl-

jyn ja biohiilen hintojen erotus. Raskaan polttoöljyn ja biohiilen hinnan erotus on niin suu-

ri, että biohiili voi olla arvioita vielä merkittävästi kalliimpaa ja silti öljyn korvaaminen 

biohiilellä yhä kannattaa. Kuvassa 23 on biohiilen hinnan herkkyystarkastelu. 
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Kuva 23. Biohiilen hinnan herkkyystarkastelu. 

 

Toinen herkkyystarkastelu on tarpeen fossiilisten polttoaineiden hintojen muutoksista. Tu-

levaisuudessa fossiilisten polttoaineiden hinnat todennäköisesti nousevat, mikä parantaa 

fossiilisten polttoaineiden korvauksen kannattavuutta. Pienet laskut fossiilisten polttoainei-

den hinnoissa ovat mahdollisia, mutta vähemmän todennäköisiä. Jos maakaasu halpenee, 

niin biohiilellä maakaasun korvaamisen kannattavuus heikkenee nopeasti, jo 20 % maa-

kaasun hinnan laskulla ostetun biohiilipelletin käytöstä ei jää yhtään säästöä polttoainekus-

tannuksissa. Raskaan polttoöljyn korvaamisessa biohiilellä on parempi tilanne raskaan 

polttoöljyn hinnan laskua vastaan. Kuvassa 24 on tarkasteltu polttoainekustannuksissa 

säästöä kun fossiilisen polttoaineen hinta muuttuu välillä -30 % ja +70 % diplomityön kir-

joitushetken hintoihin nähden. Kuvan 24 tarkastelussa biohiili maksaa 35 €/MWh. 
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Kuva 24. Polttoainekustannuksissa säästö kun fossiilisen polttoaineen hinta muuttuu. 

 

7.1 Polttoainesäästöjen nykyarvot 

Ostetun biohiilipelletin ja itse tuotetun biohiilen polton kannattavuuteen pääpolttoaineena 

ja lisäpolttoaineena perehdytään polttoainesäästöjen nykyarvojen kautta. Investointivaihto-

ehtoja on siis neljä. Polttoainesäästöjen nykyarvo ottaa huomioon vain polttoainesäästöt, 

eikä mitään käyttökuluja. Polttoainesäästöjen nykyarvo antaa karkean arvion miten suuren 

investoinnin pystyy tietyssä ajassa maksamaan takaisin polttoainesäästöillä. Koska sellute-

ollisuudessa halutaan lyhyet takaisinmaksuajat, tarkastelujakson ylärajana käytetään viittä 

vuotta. Laskelmissa oletetaan biohiilen polton toimivan 80 % ajasta, korkokannan olevan 

12 %, meesauunin tehon olevan raskaalla polttoöljyllä 40 MW ja huipunkäyttöajan olevan 

8400 tuntia. Biohiiltä oletetaan kuluvan 10 % enemmän kuin raskasta polttoöljyä ja maa-

kaasua oletetaan kuluvan 5 % enemmän kuin raskasta polttoöljyä.  
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7.1.1 Ostettu biohiilipelletti 

Ostetun biohiilipelletin vaihtoehdossa biohiili ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta pelletöity-

nä valmiina tuotteena ja kuljetetaan kauempaa meesauuniin poltettavaksi. Pelletöinnillä 

pyritään pienentämään kuljetuskustannuksia kasvattamalla kuljetettavan biohiilen ener-

giatiheyttä ja parantamaan käsittely- ja varastointiominaisuuksia. Ostetun biohiilipelletin 

tapauksessa sellutehdas ei itse investoi biohiilen tuotantolaitteisiin, vaan pelkkään poltto-

järjestelmään. Ostetulla biohiilipelletillä sellutehtaan investointikustannukset ja käyttökus-

tannukset biohiilen polttoon pienenevät biohiilen omaan tuotantoon nähden, mutta toden-

näköisesti ostettu biohiilipelletti on hinnaltaan omaa tuotantoa kalliimpaa, koska biohiilen 

tuottaja haluaa tehdä toiminnallaan voittoa.  

 

Pölypoltossa biohiilipelletti tuottaa kaiken meesauunin tarvitseman tehon kun pölypoltto-

järjestelmä toimii. Taulukossa 16 on polttoainekustannussäästöjen nykyarvot viideltä vuo-

delta ostetun biohiilipelletin pölypoltolle. 

 

Taulukko 16. Ostetun biohiilipelletin pölypolton nykyarvot. Korko 12 %. 

Vuosi Säästö maakaasuun 

 nähden [milj. €] 

Säästö raskaaseen 

 polttoöljyyn nähden [milj. €] 

1 2,3 5,5 

2 4,4 10,4 

3 6,3 14,8 

4 8,0 18,7 

5 9,5 22,2 

 

Kappaleessa 6.3 on arvioitu ostetun biohiilipelletin polton investointikustannuksiksi noin 9 

miljoonaa euroa. Koroton takaisinmaksuaika tälle investoinnille huomioimatta käyttökulu-

ja on maakaasun korvauksessa 3,4 vuotta ja raskaan polttoöljyn korvauksessa 1,5 vuotta. 

Korollisena ostetun biohiilipelletin pölypoltto ehtii maksamaan itsensä takaisin maakaasua 

korvatessa vajaassa 5 vuodessa käyttökustannuksia huomioimatta ja raskasta polttoöljyä 
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korvatessa korollinen takaisinmaksuaika on alle 2 vuotta käyttökustannuksia huomioimat-

ta. 

 

Yhteispoltossa biohiilipellettiä poltetaan niin, että biohiilipelletti tuottaa 20 % meesauunin 

lämpötehosta. Taulukossa 17 on polttoainekustannussäästöjen nykyarvot viideltä vuodelta 

ostetun biohiilipelletin yhteispoltolle.  

 

Taulukko 17. Ostetun biohiilipelletin yhteispolton nykyarvot. Korko 12 %. 

Vuosi Säästö maakaasuun 

 nähden [milj. €] 

Säästö raskaaseen  

polttoöljyyn nähden [milj. €] 

1 0,5 1,1 

2 0,9 2,1 

3 1,3 3,0 

4 1,6 3,7 

5 1,9 4,4 

 

Yhteispolttokäytössä ostetun biohiilipelletin polttoainesäästöjen nykyarvot jäävät pieniksi 

pääpolttoainekäyttöön nähden, eikä niillä pysty kattamaan kuin pienehköjä investointeja. 

Maakaasun kanssa yhteispoltetun ostetun biohiilipelletin polttoainesäästöjen nykyarvo jää 

ensimmäisen viiden vuoden ajalta alle 2 miljoonan euron ja raskaan polttoöljyn kanssa 

yhteispoltetun ostetun biohiilipelletin polttoainesäästöjen nykyarvojen summa jää vajaa-

seen 4,5 miljoonaan euroon. 

 

7.1.2 Biohiilen tuotanto meesauunin välittömässä läheisyydessä 

Meesauunin välittömässä läheisyydessä tuotettavan biohiilen tapauksessa sellutehdas in-

vestoi tehtaan yhteydessä sijaitsevaan biohiilen tuotantotekniikkaan biohiilen polttoteknii-

kan lisäksi ja tuottaa biohiilen itse. Omassa tuotannossa meesauunin välittömässä lähei-

syydessä pelletöinti ei todennäköisesti ole kannattavaa lyhyiden etäisyyksien takia, minkä 

takia pelletöinti on jätetty tarkastelusta pois. 
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Pölypoltossa biohiili tuottaa kaiken meesauunin tarvitseman tehon kun pölypolttojärjestel-

mä toimii. Taulukossa 18 on polttoainekustannussäästöjen nykyarvot viideltä vuodelta itse 

tuotetun biohiilen pölypoltolle. 

 

Taulukko 18. Oman tuotannon biohiilen pölypolton nykyarvot. Korko 12 %. 

Vuosi Säästö maakaasuun 

nähden [milj. €] 

Säästö raskaaseen 

polttoöljyyn nähden [milj. €] 

1 5,1 8,2 

2 9,6 15,6 

3 13,6 22,1 

4 17,2 28,0 

5 20,5 33,2 

 

Kappaleessa 6.3 on arvioitu biohiilen oman tuotannon pölypolton investointikustannuksik-

si noin 16 miljoonaa euroa. Koroton takaisinmaksuaika tälle investoinnille huomioimatta 

käyttökuluja on maakaasun korvauksessa 2,8 vuotta ja raskaan polttoöljyn korvauksessa 

1,7 vuotta. Korollisena polttoainesäästöt kattavat investoinnin biohiilen pölypolttoon ja 

omaan tuotantoon maakaasun korvauksessa alle 4 vuodessa ja raskasta polttoöljyä korva-

tessa reilussa 2 vuodessa käyttökustannuksia huomioimatta. 

 

Yhteispoltossa itse tuotettua biohiiltä poltetaan niin, että biohiili tuottaa 20 % meesauunin 

tehosta. Taulukossa 19 on polttoainekustannussäästöjen nykyarvot viideltä vuodelta itse 

tuotetun biohiilen yhteispoltolle. 
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Taulukko 19. Oman tuotannon biohiilen yhteispolton nykyarvot. Korko 12 %. 

Vuosi Säästö maakaasuun  

nähden [milj. €] 

Säästö raskaaseen  

polttoöljyyn nähden [milj. €] 

1 1,0 1,6 

2 1,9 3,1 

3 2,7 4,4 

4 3,4 5,6 

5 4,1 6,6 

 

Itse tuotetun biohiilen yhteispolton polttoainesäästöjen nykyarvo jää maakaasun kanssa 

yhteispoltossa reiluun 4 miljoonaan euroon. Raskaan polttoöljyn kanssa yhteispoltossa 

polttoainesäästöjen nykyarvoksi saadaan reilu 6,5 miljoonaa euroa. Näin pienten polttoai-

nesäästöjen nykyarvojen takia polttotekniikan lisäksi biohiilen tuotantotekniikkaan inves-

toidessa investointien takaisinmaksuajat jäävät todennäköisesti pitkiksi. 

 

7.1.3 Polttoainesäästöjen nykyarvojen vertailu 

Ostetun biohiilipelletin kannattavuutta verrataan biohiilen oman tuotantoon vertailemalla 

polttoainesäästöjen nykyarvoja tarkastelujakson lopussa. Pölypolttoainekäytön vertailussa 

taulukkojen 16 ja 18 viidennen vuoden eli tarkastelujakson lopun nykyarvoista miinuste-

taan kyseisten biohiilen hankintavaihtoehtojen arvioidut investointikustannukset. Lisäpolt-

toainekäytön vertailussa vertaillaan vain tarkastelujakson lopun nykyarvoja, koska inves-

tointikustannuksia ei ole arvioitu. Laskelmissa ei huomioida käyttökustannuksia, mutta 

niiden vaikutuksia pohdiskellaan. Taulukossa 20 on verrattu biohiilen pölypolton nykyar-

vojen ja investointien erotuksia. 
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Taulukko 20. Biohiilen pölypolton nykyarvojen ja investointien erotukset. 

Investointivaihtoehto Ostetun biohiilipelletin  

pölypoltto 

Biohiilen oman tuotannon  

pölypoltto 

Korvattava fossiilinen polttoaine Maakaasu Raskas 

polttoöljy 

Maakaasu Raskas 

polttoöljy 

5. vuoden nykyarvo [milj. €] 9,5 22,2 20,5 33,2 

Investointi [milj. €] 9 9 16 16 

Erotus [milj. €] 0,5 13,2 4,5 17,2 

 

Taulukosta 20 havaitaan, että biohiilen oman tuotannon pölypolton nykyarvojen ja inves-

tointien erotukset ovat maakaasua ja raskasta polttoöljyä korvatessa 4 miljoonaa euroa suu-

remmat kuin ostetun biohiilipelletin vastaavat erotukset. Todennäköisesti biohiilen oman 

tuotannon pölypolton käyttökustannukset eivät ole tarkastelujakson aikana niin paljoa suu-

remmat kuin ostetun biohiilipelletin käyttökustannukset, että ne ylittäisivät tätä 4 miljoo-

naa euroa. Näillä arvoilla pölypolttokäytössä biohiilen oma tuotanto on siis kannattavam-

paa kuin valmiin biohiilipelletin ostaminen. 

 

Yhteispoltossa biohiilen polttoainesäästöjen nykyarvot jäävät pieniksi biohiilen pölypolton 

polttoainesäästöjen nykyarvoihin nähden. Itse tuotetun biohiilen yhteispolton nykyarvot 

tarkastelujakson lopussa jäävät maakaasun ja raskaan polttoöljyn käyttöä vähentäessä 2,2 

miljoonaa euroa suuremmiksi kuin ostetun biohiilipelletin yhteispolton vastaavat nykyar-

vot. Aikaisemmin oletettiin, että biohiilen oman tuotannon tuotantotekniikka tuottaa bio-

hiiltä vain kyseiseen meesauuniin. Tällöin biohiilen oman tuotannon yhteispolton inves-

toinnin pitäisi olla alle 2,2 miljoonaa euroa suurempi kuin ostetun biohiilipelletin vastaa-

van investoinnin ollakseen kannattavampi vaihtoehto. Vaikka tässä laskelmassa ei huomi-

oida käyttökustannuksia, todellisuudessa biohiilen omassa tuotannossa käyttökustannukset 

ovat suuremmat kuin valmista tuotetta käyttäessä, minkä takia investoinnin omaan tuotan-

toon pitäisi olla vielä halvempi ollakseen kannattavampi. Todennäköisesti biohiilen oman 

tuotannon yhteispoltto on yli 2,2 miljoonaa euroa kalliimpi investointi kuin ostetun biohii-
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lipelletin lisäpolttoainekäyttö, jolloin kannattavampaa on käyttää ostettua biohiilipellettiä 

lisäpolttoaineena. Taulukossa 21 on esitetty biohiilen yhteispolton nykyarvot. 

  

Taulukko 21. Biohiilen yhteispolton nykyarvot. 

Investointivaihtoehto Ostetun biohiilipelletin  

yhteispoltto 

Biohiilen oman tuotannon  

yhteispoltto 

Korvattava fossiilinen polttoaine Maakaasu Raskas 

polttoöljy 

Maakaasu Raskas 

polttoöljy 

5. vuoden nykyarvo [milj. €] 1,9 4,4 4,1 6,6 
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8 BIOHIILEN KÄYTTÖKOKEEN VALMISTELU 

Tässä kappaleessa selvitetään mitä vaaditaan biohiilen käyttökokeelta erään sellutehtaan 

meesauunissa. Kyseinen meesauuni käyttää polttoaineenaan maakaasua. Meesauuni on 

varustettu syöttöpäässä olevalla meesakuivurilla. Poltinpäässä meesauuni on varustettu 

sektorijäähdyttimellä, joka yhdessä meesakuivurin kanssa vähentää polttoaineen kulutusta. 

Kuvassa 25 on esitetty tämän sellutehtaan meesauuni. Kuvassa vasemmalla on meesan 

syöttöpää ja oikealla polttimen puoleinen pää.  

 

 

Kuva 25. Erään sellutehtaan meesauuni. Lähde: Andritz. 

 

Käyttökoetta varten tavoitteena on kehittää yksinkertainen ja edullinen järjestelmä syöttä-

mään biohiiltä meesauuniin. Koejärjestelmän ei tarvitse olla täysin automatisoitu, vaan 

kokeen aikana voi työvoimaresursseja olla käytössä huomattavasti normaalitoimintaa 

enemmän.  

 

Ajankohdaltaan käyttökokeen on syytä olla lähellä tehtaan huoltoseisokkia. Jos käyttökoe 

aiheuttaa ongelmia meesauunissa tai muualla prosessissa, on mahdollisia ongelmia helpoin 

ratkoa huoltoseisokin aikana.  
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8.1 Polttojärjestely 

Käyttökokeessa halutaan käyttää yksinkertaista polttotapaa biohiilelle. Yksinkertaisin tapa 

polttaa biohiiltä meesauunissa on polttaa biohiili meesan seassa. Koska esimerkkinä toimi-

va erään sellutehtaan meesauuni on varustettu meesakuivurilla, syötetään biohiili uuniin 

meesakuivurin ohi, jotta biohiili ei ala haihtumaan tai palamaan kuivurissa. Biohiili on 

ehkä yksinkertaisin syöttää kyseiseen meesauuniin meesan syöttöruuvilla suoraan meesa-

uuniin meesakuivurin ohitse. Kuvassa 26 on piirustus kyseisen sellutehtaan meesauunin 

syöttöpäästä. 

 

 

Kuva 26. Erään sellutehtaan meesauunin syöttöpää. 

 

Käyttökokeessa biohiili voisi olla pellettinä logistisista- ja palamissyistä. Biohiilipellettiä 

käyttäessä kokeen biohiilijärjestelmät olisivat tilavuusvirraltaan pienempiä ja biohiilen 
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käsittely olisi helpompaa. Pellettinä biohiili myös pölyäisi vähemmän. Biohiilipelletti tii-

viinä partikkelina päätyisi ehkä pitemmälle meesauunissa kuin pelletöimätön biohiili ennen 

kuin syttyisi ja palaisi kokonaan. 

 

Käyttökokeessa voisi yrittää tuottaa meesauunin nimellislämpötehosta 10 % biohiilellä. 

Käyttökokeessa siis meesauuniin syötettäisiin 10 % polttoainetehosta biohiilenä ja kokeen 

jälkeen selvitettäisiin biohiilen todellinen osuus lämpötehosta mittaamalla maakaasun ku-

lutus. Myöhemmissä kokeissa voisi yrittää polttaa suurempia osuuksia biohiiltä, jos on-

gelmia ei esiinny pienemmillä teho-osuuksilla. 

 

Biohiilen käytössä kokeen aikana on huomioitava turvallisuus. Biohiili on palavaa ja bio-

hiilen pöly on yhtä räjähdysherkkää kuin muidenkin kuivattujen puupohjaisten polttoainei-

den pöly. On huomattava, että tällä biohiilen polttotavalla biohiilen palaminen ei lopu heti 

biohiilen syötön katketessa. 

 

8.2 Tarvittava biohiilen määrä ja käyttökokeen kesto 

Tarvittavan biohiilen määrän selvittämiseksi tulee päättää käyttökokeen kesto. Käyttökoe 

on lyhyehkö koe, jossa testataan biohiilen syöttöä, polttoa ja lyhyellä aikavälillä havaitta-

via vaikutuksia. Koska meesanpoltto on hitaahko prosessi, jossa meesalla kestää tunteja 

virrata meesauunin läpi, on käyttökokeen oltava kestoltaan tarpeeksi pitkä. 

 

Käyttökokeessa biohiilen kulutus on maksimissaan noin 750 kg/h, jos biohiili tuottaa 10 % 

meesauunin polttoainetehosta ja meesauunin polttoaineteho on 45 MW. Biohiili voidaan 

kuljettaa käyttökoetta varten paikalle täysperävaunullisella ajoneuvoyhdistelmällä. Täyspe-

rävaunun kuljetuskapasiteettia rajoittavat kantavuus ja tilavuus. Täysperävaunullisen ajo-

neuvoyhdistelmän kantavuus on noin 40 tonnia ja tilavuus noin 120 m3. Biohiilipelletin 

tiheyden ollessa noin 800 kg/m3, tilavuuden puolesta biohiilipellettiä mahtuu täysperävau-

nuun 96 tonnia, jolloin kantavuus on rajoittava tekijä. 40 tonnin kuormalla ja 750 kg/h ku-
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lutuksella biohiiltä riittää noin 53 tunniksi. 53 tuntia on reilu 2 vuorokautta, mikä voisi olla 

ihan sopiva aika lyhyelle käyttökokeelle. Käyttökokeesta mahdollisesti ylijäävän biohiilen 

voi hävittää polttamalla kuorikattilassa. 

 

8.3 Käyttökokeen mittaukset 

Meesauunin lämpötilamittauksista on mahdollista tutkia meesauunin lämpötilajakauman 

muutoksia. Meesauunin valvontajärjestelmä mittaa meesauunin rungon ulkopinnan lämpö-

tilaa infrapunamittareilla. Meesauunissa voi olla myös meesauunikamera, jolla voi mitata 

lämpötiloja meesauunin sisäpuolelta. Mitattuja lämpötiloja voidaan seurata kokeen aikana 

ja tutkia kokeen jälkeen, miten biohiili muutti meesauunin lämpötilajakaumaa verrattuna 

pelkän maakaasun käyttöön. Tiedot saadaan kerättyä helposti meesauunin valvomo-

ohjelmiston tiedonkeruusta. (KnowPulp). 

 

Käyttökokeessa analysoidaan kalkin laatua kalkkinäytteistä. Kalkista mitataan jäännöskar-

bonaattia ja kaustisointivoimaa. Poltetusta kalkista on tutkittava myös jääkö poltettuun 

kalkkiin jäämiä biohiilestä. Biohiilijäämät voivat aiheuttaa sellutehtaan prosesseissa tuk-

keutumista suodattimissa. Lisäksi voi tarkkailla muutoksia visuaalisesti kalkin ulkonäöstä. 

Kalkin näytteenotossa on huomioitava, että näytteet ovat kuumia ja poltettu kalkki on hy-

vin reaktiivista. 

 

Kalkista ja meesasta voi myös analysoida vierasaineiden pitoisuuksia biohiilen polton ajal-

ta ja verrata näytteisiin, jotka ovat saatu poltettaessa pelkkää maakaasua. Vierasaineiden 

pitoisuudet analysoidaan laboratoriossa näytteistä, mikä on kallista ja on taloudelliselta 

kannalta mietittävä kuinka monta näytettä kannattaa analysoida. 

 

Näytteenoton taajuus voi esimerkiksi olla kahden tunnin välein. Näytteet otetaan meesauu-

niin syötetystä meesasta, poltetusta kalkista ja sähkösuodatintuhkasta, ehkä myös kalkin 

sammuttimen sakasta. Samaan aikaan biohiilestä otetaan näytteitä biohiilen laadun tasai-
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suuden seuraamiseksi. On mahdollista ottaa näytteitä muualtakin prosessista, mutta vaiku-

tuksen näkyvät sitä pitemmällä viiveellä, mitä kauempaa meesauunista näytteet otetaan. 

Jos haluttaisiin nähdä vierasainetasojen muutos koko prosessissa, pitäisi kokeen kesto olla 

ainakin viikon, jotta vierasainetasot ehtisivät vakiintua. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia biohiilen teknillisiä ja taloudellisia käyttömahdol-

lisuuksia meesauunien polttoaineina. Työssä keskityttiin erityisesti biohiilen mahdollisiin 

polttotapoihin, polton tuottamiin vierasainemääriin ja biohiilen taloudelliseen kannattavuu-

teen meesauunien polttoaineena. 

 

Työn alussa perehdyttiin biohiilen ja meesanpolton teoriaan. Biohiilen teoriassa perehdyt-

tiin biohiilen valmistukseen torrefiointimenetelmällä ja biohiilen ominaisuuksiin. Meesan-

polton teoriassa perehdyttiin meesauuniin osana sulfaattimenetelmää, kalsinointireaktioon, 

meesauunin toimintaan ja meesauunien polttoaineenkäyttöön Suomessa. 

 

Työssä perehdyttiin selluteollisuuden ja muiden teollisuusalojen kokemuksiin kalkinpol-

tossa käytettävistä vaihtoehtoisista biohiilen kaltaisista polttoaineista. Biohiilen pölypolttoa 

pääpolttoaineena vastaavia kokemuksia löytyi sellu- ja sementtiteollisuudesta. Biohiilen 

lisäpolttoaineena polttoa vastaavia kokemuksia löytyi sementtiteollisuuden kalkinpolttouu-

neissa käytettävästä autonrenkaiden poltosta. Polttotapojen lisäksi perehdyttiin kokemuk-

siin puuperäisten polttoaineiden aiheuttamista vaikutuksista. 

 

Työssä laskettiin biohiilen polton tuottamien vierasaineiden määrä. Biohiilen tuhka-

analyysit arvioitiin puun ja kuoren tuhka-analyysien pohjalta olettamalla, ettei tuhkaa 

haihdu biohiilen tuotantoprosessissa. Vierasaineiden kannalta havaittiin runkopuun olevan 

parempi raaka-aine biohiilelle kuin puun kuori. Kuoresta tuotetussa biohiilessä on monin-

kertaisesti vierasaineita kuin runkopuusta tuotetussa. Biohiilen poltosta syntyvät vierasai-

neiden pitoisuudet saadaan pysymään sallituissa rajoissa avaamalla kemikaalikiertoa sa-

malla tavalla kuin muitakin puuperäisiä polttoaineita käytettäessä. Työssä oli tarkoitus 

mallintaa vierasaineiden pitoisuuksia ja kalkkikierron avausta käyttäen yliopistolla kehitet-

tyä vierasaineiden mallinnustyökalua, mutta mallintaessa havaittiin, että mallinnus ei ku-

vaa kalkkikiertoa oikein. Mallissa kalkkikierron vierasaineiden pitoisuudet olivat hyvin 

pienet todellisen tehtaan pitoisuuksiin nähden, jolloin biohiilen polton tuottamat vierasai-
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neiden pitoisuudet näkyivät kohtuuttoman suurina. Tällöin mallin kalkkikierron avaus bio-

hiilen polton tuottamien vierasaineiden tuoton takia tuli aivan liian suureksi todelliseen 

tilanteeseen nähden. Biopolttoaineiden polttamisen tuottamien vierasaineiden takia tehtä-

västä kalkkikierron avauksesta löytyi kuitenkin mallinnuksia, joiden mukaan puun polton 

tuottamien vierasaineiden takia kalkkikierron avaaminen on suhteellisen pientä ja kuori-

polttoaineita meesauuneissa poltettaessa pitää ostokalkkia lisätä 2-3 kg/ADt. Sellutehtaat 

kuitenkin ovat vierasaineiden kannalta yksilöllisiä, minkä takia mallinnukset pitää tehdä 

tehdaskohtaisesti. 

 

Biohiilen polttomenetelminä tutkittiin pölypolttoa, meesan seassa polttoa ja meesauuniin 

puhaltamista. Pölypoltolla biohiiltä voi polttaa meesauunin pääpolttoaineena ja kaksi muu-

ta tutkittua polttomenetelmää ovat biohiilen polttoa lisäpolttoaineena. Biohiilen hankinta-

vaihtoehtoina tutkittiin ostettua biohiilipellettiä ja biohiilen omaa tuotantoa meesauunin 

välittömässä läheisyydessä. Ostetun biohiilipelletin pölypoltto on polttojärjestelmältään 

hyvin samankaltainen kuin kivihiiltä pölypolttavan voimalaitoksen polttojärjestelmä. Itse 

tuotetun biohiilen tuotanto- ja pölypolttojärjestelmä on samankaltainen kuin kuivatun puun 

pölypolton, mutta torrefiointireaktori tulee puun kuivurin jälkeen. Pääpolttoainejärjestel-

mille suunniteltiin periaatekuva. Lisäpolttoainekäyttöön perehdyttiin melko lyhyesti. 

 

Biohiilen omaa tuotantoa ja ostetun biohiilipelletin käyttöä verrattiin biohiilen kanssa kil-

paileviin puun pölypolttoon ja kaasutukseen. Vertailun yhteydessä ostetun biohiilipelletin 

pölypoltolle ja itse tuotetun biohiilen pölypoltolle arvioitiin investointikustannukset puun 

pölypolton ja kaasutuksen investointikustannuksien pohjalta. Ostetun biohiilipelletin pöly-

polton investointikustannukseksi arvioitiin noin 9 miljoonaa euroa ja itse tuotetun biohiilen 

pölypolton investointikustannuksiksi arvoitiin noin 16 miljoonaa euroa. Ostetun biohiili-

pelletin pölypoltto on vertailluista investointikustannuksista pienin. Biohiilen käytössä 

löydettiin etuja kilpailijoihin nähden. Puun pölypolttoon nähden biohiili on helpommin 

jauhettavissa kuin puu, mikä säästää paljon sähköä. Sähkönkulutuksessa säästön vastapai-

nona olevat biohiilen oman tuotannon lämmönkulutus ja investointi eivät ole merkittävästi 
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puun pölypolton vastaavia suurempia. Puun kaasutukseen nähden investointi biohiilen 

omaan tuotantoon on huomattavasti pienempi ja biohiilen tuotanto on raaka-aineen kulu-

tuksen kannalta energiatehokkaampi prosessi. 

 

Taloudellisessa tarkastelussa arvioitiin ostetulle biohiilipelletille ja biohiilen omalle tuo-

tannolle polttoaineen hintaa ja vuosittaisia polttoainekustannuksia. Ostetun biohiilipelletin 

hinnaksi arvioitiin puupellettien hinnan pohjalta 35,0 €/MWh. Itse tuotetun biohiilen hin-

naksi arvioitiin hakkeen ja biohiilen tuotannon lämmönkulutuksen pohjalta 24,7 €/MWh. 

Biohiilen hinta energiayksikköä kohden on siis merkittävästi alhaisempi kuin maakaasun 

tai polttoöljyn.  

 

Polttoaineiden arvioitujen hintojen pohjalta laskettiin vuosittaisia polttoainekustannuksia ja 

säästöjä maakaasun ja raskaan polttoöljyn käyttöön nähden. Polttoainekustannuksissa saa-

tavien vuosittaisten säästöjen pohjalta arvioitiin edellisessä kappaleessa arvioitujen inves-

tointikustannuksien korottomia ja korollisia takaisinmaksuaikoja. Polttoainekustannuksien 

ja investointikustannuksien lisäksi muita kustannuksia ei laskelmissa huomioitu, koska ne 

kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Suurilla säästöillä vuosittaisissa polttoainekustannuk-

sissa pystyy maksamaan takaisin isojakin investointeja kohtuullisessa ajassa. Arvioidut 

biohiilen pölypolttoinvestointien takaisinmaksuajat olivat korollisena noin kaksi vuotta 

raskaan polttoöljyn käyttöä korvatessa huomioiden vain polttoainesäästöt ja investointikus-

tannukset. Biohiilen oman tuotannon pölypoltto havaittiin kannattavammaksi kuin ostetun 

biohiilipelletin pölypoltto suurempien nykyarvojen takia. Lisäpolttoainekäytössä polttoai-

nesäästöjen nykyarvot jäivät pieniksi, jolloin vain pieniä investointeja pystyisi maksamaan 

takaisin kohtuullisessa ajassa. Tulevaisuudessa maakaasun ja polttoöljyn hinnat, verot ja 

päästömaksut todennäköisesti nousevat, mikä parantaa biohiilen kannattavuutta entises-

tään. 

 

Lopuksi työssä selvitettiin mitä lyhyehkö käyttökoe biohiilen polttamiseksi meesan seassa 

eräässä meesauunissa vaatisi. Tarvittava biohiilen määrä arvioitiin ja mittaukset ja näyt-
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teidenotto suunniteltiin. Kokeen kestoksi arvioitiin noin 2 vuorokautta. Mitattaviksi suun-

niteltiin polttoaineenkulutus, kalkin laatu, vierasaineet kalkissa, mahdolliset biohiilijäämät 

kalkissa ja lämpötilojen ja lämpötilajakauman muutokset. 

 

Diplomityö tehtiin melko vähin alkutiedoin ja siksi monissa kohdissa työtä jouduttiin käyt-

tämään melko karkeitakin oletuksia. Tutkimuksia on syytä jatkaa diplomityön tulosten 

verifioimiseksi ja tarkentamiseksi. Biohiilen polttojärjestelmän esisuunnittelussa on mah-

dollista tarkentaa biohiilen investointiarvioiden tarkkuutta ja selvittää euromääräisiä käyt-

tökustannuksia. Esisuunnittelun valmistuttua on syytä tehdä biohiilen ja biohiilen kilpaili-

joiden välisestä kilpailukyvystä tarkempia tutkimuksia. Ostetun biohiilipelletin ja biohiilen 

oman tuotannon käyttökustannuksia tulisi tutkia biohiilen tuotanto- ja polttotekniikan ke-

hittämisen yhteydessä. Biohiilen polttoainetutkimuksissa pitäisi tutkia biohiilen jauhamisen 

energiankulutusta ja muita pölypolton kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Polttoainetutki-

muksien pohjalta tulisi optimoida optimaalinen biohiilen torrefiointiaste, millä biohiilen 

jauhettavuus, haihtuvien osuus ja saanti ovat optimaaliset. Biohiilen meesauunissa polttoa 

ja polton tuottamien vierasaineiden vaikutuksia olisi syytä tutkia mallinnuksin ja kokein, 

missä selvitettäisiin vierasaineiden tuotantoa ja muita vaikutuksia. Myöhemmissä tutki-

muksissa on syytä myös perehtyä muihin biohiilen valmistusmenetelmiin kuin torrefioin-

tiin biohiilen meesauunin välittömässä läheisyydessä tapahtuvan tuotannon kannalta. Myös 

muita biohiilen hankintavaihtoehtoja on syytä tutkia. 
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LIITTEET 

Liite 1: Erään sellutehtaan meesauunin tehotase tuotannolla 650 t CaO/d.  

Lähde: UPM-Kymmene, 2014b.  

Lämpöenergia sisään Teho [kW] Osuus [%] 

Polttoaine, reaktiolämpö 43632 95,6 

Polttoaine, fysikaalinen lämpö 56 0,1 

Polttoilma 361 0,8 

Meesan kuiva-aine 624 1,4 

Meesan vesi 969 2,1 

Yhteensä 45642 100 

Lämpöenergia ulos Teho [kW] Osuus [%] 

Reaktiolämpö 20577 45,1 

Meesan veden höyrystys 9643 21,1 

Savukaasuhäviö 8275 18,1 

Lämpöhäviö kalkkipölyssä 74 0,2 

Lämpöhäviö kalkissa 2559 5,6 

Lämpöhäviö rungon kautta 4514 9,9 

Yhteensä 45642 100 
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Liite 2: Värmeforskin tutkimuksen tulokset viiden ruotsalaisen sellutehtaan puu-

polttoainekokemuksista meesauuneissa. 

Lähde: (Wadsborn, Berling ja Richards, 2007). 

 
Tehdas A B C D E 

Polttotekniikka Pölypoltto Pölypoltto Kaasutus Kaasutus Kaasutus 

Biopolttoaine 
Kuori ja  

sahanpuru 
Sahanpuru Kuori Sahanpuru Kuori 

Kuivauksen läm-

mönlähde 

Soodakattilan 

savukaasut 

Soodakattilan 

savukaasut 

Kaasutuskaa-

sun poltto 

Kaasutuskaasun 

poltto 

Kaasutuskaasun 

poltto 

Jauhaminen Vasaramylly Vasaramylly Vasaramylly Vasaramylly Vasaramylly 

Käytettävyys 80 % 90 % 70 % 75 % 70-75 % 

Yleisiä syitä 

seisokkiin 

Vasaramyllyn 

vasaroiden 

vaihto, tulipa-

lot, suodatti-

mien tukkeu-

tuminen 

Vasaramyllyn 

vasaroiden 

vaihto, myllyn 

tukkeutuminen, 

tulipalot 

Tulipalot, 

vuodot, pedin 

sintteröitymi-

nen 

Tulipalot kuivavaras-

tosiilossa, polttoai-

nekaasuventtiili 

Tulipalot,  

kaasuputkiston 

vuodot 

Biopolttoaineen 

osuus max 
100 % 100 % 100 % 100 % 65-70 % 

Biopolttoaine 

vuositasolla max 
35 % 60 % 40-45 % 50 % 40 % 

Päästöt öljyn käyttöön verrattuna 

NOX Korkeammat 
Muuttumatto-

mat 
Korkeammat muuttumattomat Korkeammat 

CO 
Muuttumatto-

mat 
Korkeammat 

Muuttumatto-

mat 
Korkeammat Muuttumattomat 

H2S 
Muuttumatto-

mat 

Muuttumatto-

mat 

Muuttumatto-

mat 
- Muuttumattomat 

SO2 
Muuttumatto-

mat 

Muuttumatto-

mat 

Muuttumatto-

mat 
Korkeammat Muuttumattomat 

Meesauunin 

kapasiteetti  

 

Laskenut 

Laskenut yli 70 

% biopolttoai-

neella 

Muuttumaton Laskenut Laskenut 

Renkaanmuodos-

tus 
Ei ongelmia 

Joka toinen 

kuukausi 
Ei ongelmia Ei ongelmia 

Ongelmia 6-8 

viikon välein 

Eristevauriot 
Noin 3 kertaa 

vuodessa 

Joka toinen 

vuosi 

Noin 3 kertaa 

vuodessa 

Noin 2 kertaa vuo-

dessa 

Noin kerran vuo-

dessa 



 

 

 

 

 

100 

Meesauuneissa käytettyjä muita polttoaineita 

Mäntyöljy Kyllä Ei Ei Ei Ei 

Mäntyöljypiki Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Metanoli Kyllä Ei Ei normaalisti Ei Ei normaalisti 

Tiivistymättömät 

kaasut 
Ei normaalisti Ei Ei normaalisti Kyllä Ei normaalisti 

Savukaasun läm-

pötila 

öljyyn nähden 

korkeampi korkeampi korkeampi muuttumaton korkeampi 

Meesan kuiva-

ainepitoisuus 

verrattuna 

öljyyn 

Laskenut Laskenut Laskenut Muuttumaton Laskenut 

Kalkin laatu 

verrattuna 

öljyyn 

Ei selviä vaiku-

tuksia 

Kuorta käyttä-

essä vihreän-

mustaa meesaa, 

vihertävää 

kalkkia 

Tummempaa ja 

vihertävää 
Muuttumaton 

Huonompi, 

enemmän jään-

nöskarbonaattia 

Vapaa CaO 90-93 % 87-90 % 85-90 % - - 

Ostokalkki, kg 

ADt 
5-6 4-5 n. 10 35 20-25 

Vierasaineet 

Fosfori Kasvanut Kasvanut Kasvanut Ei ongelmaa Kasvanut 

Magnesium Kasvanut Seurattu Kasvanut Ei ongelmaa Kasvanut 

Pii Seurattu Seurattu 
Vähän vaiku-

tusta 
Ei ongelmaa Seurattu 

Alumiini Seurattu Seurattu Kasvanut Ei ongelmaa Seurattu 

Kalium 
Korkea pitoi-

suus 
Ei ongelmaa Ei ongelmaa Ei ongelmaa Ei ongelmaa 
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