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Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta hyödyntää kemiallisesti puh-

distettua jätevettä prosessivetenä. Vedensäästöpotentiaalin perusteella tutkimuskohteeksi 

valittiin kartonkikone 4. Tutkimuksen tavoite oli tuoreveden käytön ja jätevesipäästöjen 

vähentäminen Stora Enso Imatran tehtailla. 

Työn kirjallisuusosa keskittyy kemialliseen jätevedenkäsittelyyn, kartonkikoneen veden 

käyttöön ja prosessiveden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Työn kokeellisessa osassa laa-

dittiin vesitase tuoreveden käyttökohteiden ja veden tarpeen määrittämiseksi. Kemialli-
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avulla, kuten käänteisosmoosi, jätevesikirkasteen laatu saataisiin vastaamaan prosessi-

veden tasoa ja hyötykäyttö olisi mahdollista myös kartonkikone 4:n ulkopuolella. 
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The purpose of this master’s thesis was to examine the possibility of reusing chemically 

treated waste water as process water. On the basis of water saving potential board ma-

chine 4 was chosen as a subject of research. The aim of this study was to reduce use of 

fresh water and waste water discharge in Stora Enso Imatra Mills. 

The literature part of the thesis focuses on chemical waste water treatment, board ma-

chine’s water use and the factors affecting the quality of process water. In the experi-

mental part water balance had to be done to find out the fresh water application points 

and the water demand. The characteristics of the chemically treated waste water and 

process water were determined to examine detrimental substances which could prevent 

reuse of the chemically treated waste water.  

The laboratory measurements indicated that chemically treated waste water reuse is in-

hibited by its solid, sulfate and carbonate contents as well as microbial count and color. 

Disturbing effects of metal and salt ions will require further studies. By using additional 

treatment methods, like reverse osmosis, chemically treated waste water could meet the 

requirements of process water and be reused also outside the board machine 4. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Termit ja lyhenteet  

aksepti   saanne: hyväksytty aines esimerkiksi lajittelusta 

ctmp   kemimekaanisesti valmistettu massa, kemikuumahierre 

entalpia  aineen lämpöenergiasisältö 

flokkulaatio hiukkasten törmäysten avulla saadaan aikaan suurempia partikke-

leita flokkeja 

flokkulantti kemikaali, jonka avulla voidaan tehostaa partikkelien yhteenliit-

tymistä 

flotaatioselkeytys vedestä poistetaan kiintoainetta nostattamalla kiintoainepartikkelit 

ilmakuplien avulla pintaan, mistä ne voidaan kerätä pois  

formeri laite kartonkikoneen viiraosalla, jonka avulla vettä poistetaan rai-

nan ylä- ja alapuolelta 

harmaa vesi  pesemisestä syntyvä jätevesijae 

hulevesi  sadannan pintavalunnasta aiheutuva vesijae 

koagulaatio partikkelien välisten sähkövarausten poistamista 

koagulantti kemikaali, joka poistaa partikkelien yhteen liittymistä haittaavia 

sähkövarauksia 

kyyppi   sakean massan säiliö 

musta vesi  muut kuin pesemisestä syntyvät käymälän jätevedet  

natura laatu kartonkikone 4 lopputuotteen valmistuksessa käytetään valkaistun 

havu- ja lehtipuusellun lisäksi keskikerroksessa ctmp-massaa 

(optinen)kirkaste kemikaali, jolla saadaan kartonki näyttämään todellista vaaleam-

malta optisia ominaisuuksia muokkaamalla 

prime laatu kartonkikone 4:n lopputuote valmistetaan valkaistusta havu- ja 

lehtipuusellusta 

primäärikuitu neitseellinen kuituraaka-aine 

pulpperointi sakean tai kuivan massan jauhaminen ja laimentaminen alhaisem-

paan sakeuteen  

rejekti   poiste: kelpaamaton aines esimerkiksi lajittelusta 



10 

 

retentio  viiran kyky pidättää kiintoainetta 

sekundäärikuitu kertaalleen käytetty kuituraaka-aine, kierrätyskuitu 

sekundäärilämpö kertaalleen prosessissa hyödynnettyä lämpöä/hukkalämpöä 

sulppu   kuitujen ja veden seos 

suspendoitunut kiintoaine 

   hienojakoista ajelehtivaa kiintoainetta, jää suodattimeen 

tuorevesi luonnonvesistöstä alun perin otettua vettä, joka tuodaan prosessin 

taserajan sisäpuolelle 

0-vesi kartonkikoneen käyttämä vesijae, joka on kierrätetty prosessissa; 

kiertovesi 

AOX adsorboituvat orgaaniset halogeenit (Adsorbable Organic Halo-

gens) 

BAT   paras saatavilla oleva tekniikka (Best Available Techniques) 

BOD   biologinen hapenkulutus (Biochemical Oxygen Demand) 

COD   kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) 

IED   Teollisuuden päästödirektiivi (Industrial Emission Directive) 

KA   kartonkikone 

KAS   kartongin säiliöosasto 

KL   kuitulinja 

KMO   kuorimo 

KU(1)   kuivauskone (1) 

LTO   lämmön talteenotto 

PCC-laitos  kalsiumkarbonaattia valmistava laitos 

PK   paperikone 

RVP   raakaveden puhdistuslaitos 

ST2   raakaveden saostuslaitos 2 

TOC   orgaaninen kokonaishiili (Total Organic Carbon) 

UP   ulkopulpperi 
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VJH   jäähdytysvesi (syvänteestä) 

VKA   valkaisukemikaaliasema 

VKE   kemiallisesti puhdistettu raakavesi 

VO   voimalaitos 

VPU   jätevedenpuhdistamo 

VRA   raakavesi 

VTI   tiivistevesi 

 

Symbolit 

c ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg⁰C] 

m massa    [kg], [t] 

Q tilavuusvirta   [l/s], [m
3
/s] 

q sakeus    [%] 

T lämpötila   [⁰C] 

𝜂 kosteus   [%] 
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1 JOHDANTO 

Teollisuussektori on Suomessa suurin vedenkäyttäjä ennen maa- ja kotitalouksia 

(Tilastokeskus 2013, 633). Energiateollisuudessa tarvitaan paljon vettä jäähdytyksiin, 

mikä tekee siitä teollisuussektorin suurimman vedenkäyttäjän. Muita paljon vettä käyt-

täviä teollisuuden aloja ovat paperi-, metalli-, öljy- ja petrokemian teollisuus. Paperin 

valmistuksessa vettä tarvitaan jäähdytysten lisäksi paljon itse tuotantoprosessiin. Vesi-

intensiivisen paperiteollisuuden vedenkäytön tehokkuus on parantunut jatkuvasti ympäri 

maailmaa. Kuvassa 1 on esitetty Zippelin (2001) tutkimuksessa mukana olleiden saksa-

laisten paperi- ja kartonkikoneiden tuoreveden ominaisvedenkulutus vuodesta 1960 vuo-

teen 1996. Suomen paperiteollisuus ei ole vedenkäytön tehokkuuden edelläkävijöitä, 

koska täällä makean veden varannot ovat suuret ja helposti hyödynnettävissä. Positiivi-

nen kehitys veden käytössä on nähtävissä kuitenkin myös Suomessa. Vedenkäytön te-

hokkuuden parantamiseen ovat ajaneet pääsääntöisesti yrityksiä koskevat ympäristövel-

voitteet, mutta joissakin tapauksissa myös tehtaan raakavedenpuhdistus- ja jätevedenkä-

sittelykapasiteetin rajallisuus. Ympäristöön liittyviä velvoitteita tulee niin yritysten ul-

kopuolelta kuin niiden sisältä: yleinen ympäristötietoisuus on lisääntynyt, yhtiöillä on 

omat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmat, viranomaiset velvoittavat noudattamaan 

päästörajoja ja EU:n IE-direktiivi ohjaa yrityksiä käyttämään BAT-tekniikkaa eli parasta 

saatavilla olevaa tekniikkaa. BAT-tekniikalla tavoitellaan päästöjen vähentämistä ja sitä 

kautta myös vesitalouden kehitystä. (2010/75/EU; Dahl 2008, 11-13; Zippel 2001, 54, 

166-167; Etelämäki 1999, 18-19.) 
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Kuva 1. Saksalaisten paperitehtaiden keskimääräinen tuoreveden kulutus tuotettua paperi- ja kar-

tonkitonnia kohden. (Zippel 2001, 166.)  

 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna voidaan ajatella, että mitä vähemmän tehtaalla 

käytetään vettä, sitä enemmän säästetään vedenkäsittelyn kemikaali- ja energiakustan-

nuksissa. Säästöt koskevat niin raakavedenpuhdistusta kuin jätevedenkäsittelyä. Toisaal-

ta vedenkäytön vähentämiseen liittyviä investointeja ei aina toteuteta, sillä luonnonvesis-

töstä pumpattavan raakaveden puhdistus- ja käsittelykustannukset ovat niin alhaiset. 

Kiristyneen ympäristöpolitiikan myötä spekulaatiot luonnonvesistöstä otettavan veden 

verotuksesta voi lähivuosina toteutua, mikä taas aiheuttaisi vesi-intensiivisille teolli-

suusyrityksille lisäkustannuksia ja kannustaisi vesitalouden kehittämiseen. (Laatikainen 

2009; Reinikainen 2004, 8; Zippel 2001, 167-168.) 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia tuoreveden käytön vähentämismahdollisuuksia Stora 

Enso Imatran tehtailla. Tutkimuksessa selvitetään kemiallisesti puhdistetun jäteveden 

hyötykäyttömahdollisuutta prosessivetenä. Lisäksi pyritään löytämään osaprosesseja, 

joissa kiertoveden käyttöä voitaisiin lisätä. Tutkimuksen tavoitteena on vähentää Sai-

maasta pumpattavan tuoreveden tarvetta sekä tehtaan jätevesipäästöjä. 
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Imatran tehtailla on monta tuotantoyksikköä, joissa kemiallisesti puhdistettua jätevesi-

kirkastetta voisi teoreettisesti käyttää tuoreveden korvaajana. Imatran tehtaisiin kuuluu 

kaksi tehdasyksikköä, Kaukopää ja Tainionkoski. Jätevesikirkasteen hyötykäyttökohteet 

on tässä työssä rajattu koskemaan vain Kaukopään tehdasta, sillä Kaukopään tuotanto-

yksiköt sijaitsevat huomattavasti lähempänä jätevedenpuhdistamoa kuin Tainionkoski. 

Kaukopään sellun tuotannon ominaisvedenkulutus jätevesistä laskettuna on keskimäärin 

38 m
3
/tsellua vuoden 2011 tilastojen mukaan kun IE-direktiivin uusimman luonnosvai-

heessa olevan referenssidokumentin BAT-arvo on 25-50 m
3
/t. Koska sellutehtaan omi-

naisvedenkulutus on jo nyt hyvällä tasolla BAT-arvoihin nähden, ei tuoreveden käytön 

vähentämistarve ole siellä niin akuutti. Koska kemialliselle jätevedenpuhdistamolle joh-

detaan Imatran tehtaiden paperi- ja kartonkikoneiden sekä kuivauskoneen jätevedet, on 

todennäköistä, että näiden koneiden joukosta voi löytyä myös sopiva kohde jätevesikir-

kasteen hyötykäytölle. Kuivauskoneen vesikierto on jo nyt melko suljettu, joten se ei ole 

vedensäästöpotentiaalin kannalta paras tutkimuskohde. Kartonkikoneet taas käyttävät 

enemmän vettä kuin Kaukopään ainoa paperikone, joten tutkimus on järkevä kohdistaa 

kartonkitehtaaseen. (Oksanen, 2014; European Comission 2013, 787; 

Liiketoimintajärjestelmä 2011b.) 

Vedenkäytön vähentämisen ja kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyötykäytön 

case kohteeksi on valittu tehtaan intressien ja vedensäästöpotentiaalin perusteella kar-

tonkikone 4. Vaikka vuoden 2012 ja 2013 tilastojen mukaan kartonkikone 4:n ominais-

vedenkulutus ei ole Imatran tehtaiden suurin, nostaa kartongin tuotantomäärät vuotuisen 

kokonaisvedentarpeen kaikkein suurimmaksi. Kartonkikone 4:lle on tehty muutostöitä ja 

laajennuksia sen elinkaaren aikana, mutta sen vedenkäyttöä ei ole tutkittu riittävästi in-

vestointien yhteydessä. Tällä hetkellä kartonkikoneen vedenkäyttö ei ole täysin hallin-

nassa, ja osa vesisäiliöistä on ylikaadolla. Koska näitä ylikaadolla olevia prosessivesiä 

lämmitetään höyryllä, menetetään vettä, kuituja, kemikaaleja ja lämpöenergiaa jatkuvasti 

vesivirtausten mukana jätevedenpuhdistamolle. Tällainen tilanne lisää muun muassa 

puhdistamon kuormitusta ja heikentää kartonkikoneen materiaali- ja energiahyötysuh-

detta. (Oksanen 2014; Suurnäkki 2014.) 



15 

 

Jotta kartonkikoneen tuoreveden käytön vähentämistä ja jätevesikirkasteen hyötykäyttöä 

voidaan tutkia, tulee koneen vesitase selvittää. Vesitaseen avulla saadaan selville, kuinka 

paljon mikäkin prosessi vaatii tuorevettä, ja mitä vesiä voisi olla järkevä korvata kemial-

lisesti puhdistetulla jätevesikirkasteella. Olemassa olevan vesitaseen avulla tulevaisuu-

dessa tehtävien investoinnin vaikutukset vedenkäyttöön on myös helpompi havaita. 

Koska kartonkikone 4:llä valmistetaan kartonkia muun muassa elintarvikepakkauksiin, 

on prosessin mikrobiologinen puhtaus erityisen tärkeää. Osittain tämä toteutetaan kor-

vaamalla prosessissa käytettävää kiertovettä puhtaalla tuorevedellä, mikä johtaa karton-

kikoneen suhteellisen korkeaan ominaisvedenkulutukseen. Kaikki Kaukopään kartonki-

koneet valmistavat elintarvikekartonkia, mikä edellyttää niin kartongilta kuin kartongin 

valmistuksessa käytettäviltä raaka-aineilta korkeaa laatu- ja hygieniatasoa.  Mikäli joku 

Kaukopään koneista ei valmistaisi elintarvikekartonkia, kannattaisi tutkimus todennä-

köisesti kohdentaa nimenomaiseen koneeseen, sillä vedeltä vaadittava puhtaustaso olisi 

alhaisempi. Toisaalta, kun valitaan tutkimuskohteeksi kone, joka asettaa vedelle tiukat 

laatuvaatimukset, ovat tutkimustulokset laajemmin hyödynnettävissä mahdollisia jatko-

tutkimuksia ja käytännönsovelluksia varten. (Stora Enso 2014.) 

Suurin kysymys kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyötykäytössä on se, kuinka 

hyvin jätevesikirkasteen ominaisuudet vastaavat kartonkikoneen prosessivesien ominai-

suuksia ja lopputuotteen laatuvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään niitä 

jätevesikirkasteen ominaisuuksia, jotka voivat estää hyötykäytön kartonkikoneen proses-

sivetenä. Tutkimuksessa on tarkoitus tehdä laboratoriomäärityksiä jätevesikirkasteesta ja 

kartonkikoneella käytetystä kiertovedestä. Tuoreveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti, 

joten sen osalta laboratorio määrityksiä ei tässä tutkimuksessa suoriteta. Sellutehtaalta 

kartonkikoneen prosessivesiin mahdollisesti päätyviä haitallisia aineita ei ole tässä työs-

sä laajamittaisesti tarkasteltu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää millä 

lisäpuhdistusmenetelmillä jätevesikirkasteesta saataisiin käyttökelpoista prosessivettä, 

mikäli vedestä löydetään hyötykäyttöä estäviä ominaisuuksia. Lopuksi voidaan kuiten-

kin pohtia näiden lisäpuhdistusmenetelmien tarvetta ja järkevyyttä laajemmassa mitta-

kaavassa.  
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1.2 Aiemmin tehty tutkimus 

Imatran tehtailla vedenkäytön vähentämiseen liittyvää tutkimustyötä on tehty systemaat-

tisesti vuosien ajan. Pöyryn (2011) selvityksessä on tutkittu kartonkikone 2 tuoreveden 

käytön vähentämisen teknisiä ratkaisuja ja Mäkirannan (2001) opinnäytetyössä on mää-

ritetty saman kartonkikoneen vesitase. Marttinen (2000) on tutkinut kartonkikone 1 tuo-

reveden kulutuksen ja jätevesimäärän vähentämistä. Tuukkasen (2000) opinnäytetyössä 

on tutkittu paperikone 6 vedenkäyttöä. Myös kartonkikone 4 vedenkäytön vähentämistä 

on tutkittu: Veijosen (1998) selosteessa on käsitelty kartonkikoneen vesitase sekä sisäis-

ten vesikiertojen lisäämisen ja vedenkäytön vähentämisen vaikutuksia prosessivesien ja 

massojen laatuun. Vesitaselaskelma ei kuitenkaan vastaa koneen nykytilaa vuosien var-

rella tehtyjen muutostöiden jälkeen. Selluntuotannossa vedenkäytön vähentämistä on 

tutkittu muun muassa Leinosen (2011) diplomityössä. Leinosen työssä on tutkittu kuitu-

linja 2 valkaisulinjan vedenkäyttöä. (Leinonen 2011, 5-6; Pöyry Finland Oy 2011, 1; 

Mäkiranta  2001, 9; Marttinen 2000, 2; Tuukkanen 2000, 3; Veijonen 1998, 4.) 

Tässä tutkimustyössä lähestymistapa vedenkäytön vähentämiseen on erilainen kuin ai-

kaisemmissa Kaukopäätä koskevissa tutkimuksissa. Tarkoituksena ei ole pyrkiä karton-

kikoneen vesien täysin suljettuun kiertoon tai parantaa vedenkäytön tehokkuutta teknisin 

investoinnein, vaan tutkia mahdollisuutta korvata tuorevettä kemiallisesti puhdistetulla 

jätevesikirkasteella tai kartonkikoneen omilla prosessivesillä vesikiertoja tehostamalla. 

Jätevesikirkasteen hyötykäyttö on täysin uusi lähestymistapa vähentää tuoreveden tar-

vetta Imatran tehtailla. Kuten Reinikainen (2004) ja Karhu (2002) viittaavat tutkimus-

töissään, puhdistetun jäteveden hyötykäyttöä prosessivetenä on tutkittu paperitehtaissa 

ympäri maailmaa ja siitä on myös käytännön esimerkkejä. Myös Stora Ensossa on tehty 

kyseiseen aiheeseen liittyvää tutkimusta: Karhun diplomityö käsittelee puhdistetun jäte-

veden uusiokäyttöä Anjalan paperitehtailla. Nämä kaikki tutkimuksen kohdistuvat kui-

tenkin biologisesti puhdistettuun jäteveteen, jonka ominaisuudet eroavat kemiallisesti 

puhdistetusta jätevedestä. Biologiseen puhdistusmenetelmään perustuvien tutkimusten 

yleisyys johtuu siitä, että se on metsäteollisuudessa yleisimmin käytetty jätevedenkäsit-

telymuoto. Paperitehtailla ei yleensä ole erikseen kemiallista jätevedenkäsittelyä, minkä 
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takia kemiallisesti puhdistetun jäteveden hyötykäytöstä on vaikea löytää tutkimustietoa. 

(Rissanen 2012; Dahl 2008, 98; Reinikainen 2004, 9; Karhu 2002, 2-3, 22-33.) 

Imatran tehtaiden vesitasetta on käsitelty Matilaisen (2009) diplomityössä. Työn tavoite 

oli kehittää Savcor Forest Oy:n Wedge-pohjainen analysointityökalu jätevesipäästöjen 

hallintaan. Työ edellytti muun muassa eri tuotantoyksiköiden vesimäärien mittaamista ja 

laskemista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kartonkikone 4:n osalta vesitasetutkimukses-

sa. Matilaisen saamista tuloksista myös havaitaan, että kartonkikone 4:n vesitaseessa on 

tarkentamisen aihetta, sillä koneelle tuleva vesimäärä ei täsmää jätevedenpuhdistamolle 

lähtevän vesimäärän kanssa. (Matilainen 2009, 5, 65-66.) 

 

1.3 Työn rakenne 

Tämä työ on jaettu teoreettiseen kirjallisuusosaan ja empiiriseen tutkimusosaan. Teoria 

toimii empiirisen osan taustatietona ja sitä hyödynnetään tutkimuksessa ja saatujen tu-

losten analysoinnissa. Työn teoreettinen osa alkaa luvusta kaksi, jossa käsitellään kirjal-

lisuuden pohjalta tuoreveden puhdistusta ja jätevedenkäsittelyä paperiteollisuudessa. 

Koska tämä tutkimus koskee kemiallisesti puhdistettua jätevettä, luvussa on keskitytty 

jätevedenkäsittelyn osalta kemialliseen puhdistusmenetelmään. Luvussa kolme käsitel-

lään kartonkikoneen vedenkäyttöä, vesijärjestelmiä sekä prosessivesien koostumusta. 

Luvussa kolme on kerrottu lyhyesti myös vesitaselaskennan perusteita, sillä se on tärkeä 

osa kartonkikoneen stabiliteetin suunnittelussa. Koska tutkimuskohteeksi valittiin elin-

tarvikekartonkia valmistava kone, on luvussa neljä selvitetty elintarvikepakkauksilta ja 

käytetyiltä raaka-aineilta edellytettyjä ominaisuuksia. 

Työn empiirinen osa alkaa luvusta viisi. Kun luvussa kaksi käsitellään tuoreveden puh-

distusta ja jätevedenkäsittelyä yleisellä tasolla, niin luvussa viisi lähestytään asiaa käy-

tännön kannalta kertomalla asiasta tehdastasolla. Pääpaino tässä luvussa on tuoreveden 

laaduntarkkailussa sekä kemiallisesti puhdistetussa jätevedessä. 

Luvut kuusi ja seitsemän käsittävät tutkimuksen käytännön osion. Lukujen alussa on 

kerrottu käytetyt tutkimusmenetelmät, jonka jälkeen on raportoitu itse tutkimus ja sen 
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tulokset. Luvussa 6.1 on kerrottu tutkimuksessa selvitetyt kartonkikoneen merkittävim-

mät tuoreveden käyttökohteet. Merkittävimmät tuoreveden käyttökohteet tuli selvittää 

tulevaa vesitaselaskentaa varten sekä myös jätevesikirkasteen mahdollisia hyötykäyttö-

kohteita ajatellen. Luvussa 6.2 on raportoitu vesitaseeseen liittyvät mittaukset ja lasken-

nat. Luku on jaoteltu kronologisesti tutkimuksen etenemisen kanssa. Luku seitsemän 

sisältää kemiallisesti puhdistetusta jätevesikirkasteesta ja kartonkikoneen kiertovedestä 

tehdyt laboratoriomääritykset. Luvussa 7.1 kerrotaan näytteenottomenetelmistä ja luvus-

sa 7.2 on raportoitu laboratoriomääritykset. Luku 8.1 käsittää vesitaselaskennan tulokset, 

niiden analysoinnin ja tulosten luotettavuuden arvioinnin. Luku 8.2 sisältää laboratorio-

määritystulosten tulkinnan. Luvussa 8.3 on kerrottu tutkimustulosten pohjalta jätevesi-

kirkasteen hyötykäyttömahdollisuuksista kartonkikone 4:llä. Tutkimukseen pohjautuvat 

johtopäätökset on esitetty luvussa yhdeksän. Luku kymmenen on yhteenveto tästä tutki-

mustyöstä. 

 

1.4 Imatran tehtaat 

Imatralla sijaitsee kaksi Stora Enson tehdasyksikköä, Kaukopää ja Tainionkoski, joita 

yhdessä kutsutaan Imatran tehtaiksi. Imatran tehtailla valmistetaan sellua, paperia ja 

kartonkia. Kaukopään tuotantoyksiköt ovat kuorimo (kmo), kaksi kuitulinjaa (kl 2 & kl 

3), valkaisukemikaaliasema (vka), kuivauskone (ku1), pulpperiasema (up), kolme kar-

tonkikonetta (ka 1, 2, 4), yksi paperikone (pk 6), muovipäällystystehdas (pät), ctmp-

laitos (ctmp), voimalaitos (vo) sekä jätevedenpuhdistamo (vpu). Kaukopään ja Tainion-

kosken tehtailla on yhteinen voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo. Lisäksi Kaukopään 

tehdasalueella sijaitsee Omyan hallinnassa oleva pcc-laitos eli kalsiumkarbonaattia val-

mistava yksikkö. Kuitulinja 2 tuottaa valkaistua havupuusellua, ja sen vuotuinen tuotan-

tokapasiteetti on noin 250 000 tonnia. Kuitulinja 3:n vuotuinen tuotantokapasiteetti val-

kaistulle lehtipuusellulle on 600 000 tonnia. Imatran tehtaat ovat Stora Enson suurin 

tehdas ja maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja. Paperi- ja kartonkikonei-

den tuotantokapasiteetti Imatran tehtailla on noin 1,1 miljoonaa tonnia vuodessa. (Stora 

Enso 2014; Stora Enso 2013a; Stora Enso 2013b.) 
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1.4.1 Kartonkikone 4 

Kartonkikone 4:lla valmistetaan kolmikerroskartonkia pääsääntöisesti elintarvikkeiden 

nestepakkauksiin, mutta myös muihin kuluttajapakkaustarpeisiin. Lopputuotteiden käyt-

tökohteita ovat muun muassa juomakupit, mehu- ja maitotölkit, tee- ja kahvijuomien 

pakkaukset, aseptiset pakkaukset sekä pesu- ja huuhteluaineiden pakkaukset. Raaka-

aineena valmistuksessa käytetään primäärikuituista valkaistua lehti- ja havupuusulfaatti-

sellua sekä ctmp-massaa. Kartongin pinta- ja taustakerroksiin käytetään valkaistua lehti- 

ja havupuusellua ja runkokerroksessa ruskeaa ctmp-massaa sekä hylkyä. Prime laaduissa 

eli pelkästään sellulaatuja ajettaessa ctmp-massa korvataan havu- ja lehtipuusellulla. 

Kartonkikoneen leveys on 6,3 metriä ja vuotuinen tuotantokapasiteetti 320 000 tonnia 

kartonkia. Kartonkikone 4:n lopputuotteet päällystetään päällystystehtaalla. (Stora Enso 

2014; Liiketoimintajärjestelmä 2013a.) 

 

2 TUOREVEDEN PUHDISTUS JA JÄTEVEDENKÄSITTELY PA-

PERI- JA KARTONKITEHTAALLA 

Prosesseissa käytettävä tuorevesi pumpataan pääsääntöisesti järvestä tai joesta, mutta 

tehtaan sijoituksesta johtuen saatetaan käyttää myös pohjavettä. Koska pintavedet eivät 

välttämättä täytä prosessivesille asetettuja laatuvaatimuksia, täytyy vesi ennen käyttöä 

puhdistaa. Puhdistus toteutetaan mekaanisesti ja tarvittaessa myös kemiallisin menetel-

min. Käytettävältä vedeltä vaadittu puhtaustaso vaihtelee prosessiolosuhteiden ja käyttö-

kohteen mukaan, joten yksiselitteisiä laatuvaatimuksia ei voida esittää. Tehtailla käytet-

tyjä tuorevesijakeita ovat muun muassa mekaanisesti puhdistettu vesi, kemiallisesti puh-

distettu vesi, juomavesi ja palovesi. (Dahl 2008, 56, 67; Holik 2006, 208.)  

Kartonkikoneella syntyvien jätevesien määrä riippuu vedenkäytön suunnittelusta, ve-

denkäytön tehokkuudesta ja kiertoveden kierrätysasteesta. Jätevesiä syntyy pääasiassa 

kun kiertovesien puhdistuksen yhteydessä prosessista poistetaan sinne kuulumattomia 

aineita tai kun ylimääräinen kiertovesi poistetaan prosessista. Stabiilissa kiertovesijärjes-

telmässä ylimääräinen kiertovesi poistetaan ainoastaan kirkassuodossäiliön kautta. Jos 
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kiertovesien todetaan olevan liian likaisia, voidaan kiertovettä joutua ohjaamaan jäteve-

siviemäriin myös muista prosessin osista.  Kun stabiiliin kiertovesijärjestelmään tulee 

häiriö, esimerkiksi ratakatko, vesisäiliöt voivat täyttyä, josta aiheutuu tarpeettomia yli-

kaatoja. Nämä ylikaatovedet ohjataan myös jätevesiviemäriin. (Dahl 2008, 86; 

Paulapuro 2008, 192.) 

 

2.1 Tuoreveden puhdistus 

Tuoreveden pumppausvesistön ominaisuuksista riippuen tuoreveden puhdistuksen ta-

voitteena on poistaa kiintoainetta, orgaanisia yhdisteitä, väriä, rautaa, mangaania, liuen-

neita suoloja, pehmentää vettä sekä desinfioida. Esimerkiksi Suomessa pintavedet sisäl-

tävät humusta, rautaa ja mangaania, jotka aiheuttavat usein veden värjäytymistä. Tuore-

veden laatutavoitteisiin pääseminen vaatii usein seuraavat käsittelyvaiheet: mekaaninen 

seulonta välppien ja sihtien avulla, kemikaalien lisääminen ja sekoitus, koagulaatio ja 

flokkulaatio, selkeytys, suodatus ja tarvittaessa lisäkemikaalien syöttö. (Dahl 2008, 58-

59.) 

Joskus liuenneen raudan ja mangaanin poisto toteutetaan hapetuksen ja alkalisoinnin 

avulla, mutta paperiteollisuudessa tämä menetelmä on harvemmin käytössä. Desinfioin-

tiin tarkoitettua kemikaalia, kuten klooria hypokloriittia tai otsonia, voidaan syöttää tuo-

reveden sekaan puhdistusprosessin alkuvaiheessa ja tarvittaessa myös lopussa ennen 

veden jakelua. Koagulaatiossa kemikaalin avulla neutralisoidaan jätevedessä olevien 

hiukkasten pinnan sähkövaraus ja näin edistetään niiden yhteenliittymistä isommiksi 

partikkeleiksi. Koagulanttina yleisesti käytetty kemikaali on alumiinisulfaatti ja natrium-

aluminaatti. Jos flokkulaation puhdistustulos ei ole riittävä, voidaan käyttää lisäksi koa-

gulaatiota auttavia kemikaaleja. Tällaisia ovat muun muassa piihappo, luonnollisesti 

syntyvät orgaaniset yhdisteet ja synteettiset polyelektrolyytit. Tuoreveden pH säätöön 

käytetään kalsium- ja natriumyhdisteitä. Koagulaation jälkeen flokkautuneet partikkelit 

vajoavat selkeytysaltaan pohjalle lietteeksi ja puhdistunut vesi ohjataan suodatusvaihee-

seen. Suodatuksessa voidaan käyttää esimerkiksi hiekkapatjaa. (Dahl 2008, 61-66; 

Zippel 2001, 62-63.) 
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Voimalaitokselle palautettujen lauhteiden puhdistuksessa käytetään yleisesti ionivaihti-

mia, joiden avulla suolaionit saadaan poistettua. Jos puhdistettua lauhdetta käytetään 

sooda- ja voimakattiloiden kattilavetenä, suoritetaan vedelle ennen ionivaihtimia kemial-

linen käsittely. Ionipuhdistusprosessissa on vuorotellen useampi kationinen ja anioninen 

vaihe. (Dahl 2008, 66.) 

 

2.2 Jätevedenkäsittely 

Jätevedenkäsittely voidaan toteuttaa omalla puhdistamolla tai jätevedet voidaan johtaa 

kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon. Suuremmissa tehtaissa oma puhdistamo on 

välttämätön, sillä kunnallisen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti ei riittäisi käsittelemään 

kaikkea vesimäärää. Jätevedenpuhdistus voidaan toteuttaa biologisin, kemiallisin tai 

kemiallis-mekaanisin menetelmin. Yleisimmin paperiteollisuudessa käytetään biologista 

puhdistusmenetelmää, joka perustuu mikro-organismien kykyyn hajottaa yhdisteitä. Bio-

loginen prosessi voi olla aerobinen tai anaerobinen. Biologisten menetelmien lisäksi 

käytetään muun muassa selkeytysaltaita, flotaatiota sekä kemiallista koagulaatiota ja 

flokkausta. (Rissanen 2012; Dahl 2008, 89-114; Holik 2006, 423; Zippel 2001, 136.) 

 

2.2.1 Kemiallinen puhdistus 

Yleisimmin kemiallista jätevedenkäsittelyä käytetään tehostamaan selkeytyksen kykyä 

poistaa kiintoainetta jätevedestä. Etuselkeytyksessä kemikaalien syöttö ei ole usein tar-

peen sillä erotustehokkuus on riittävä ilman kemiallista käsittelyä. Flotaatioselkeytyk-

sessä kemikaalien käyttö on usein perusteltua koagulaation ja flokkulaation tehostami-

seksi. Flotaatioselkeytystä käytetään kartonkikoneiden kiertovesien puhdistuksessa, mut-

ta myös muun muassa biologisen jätevedenkäsittelyn jälkeen poistamaan jäljellä olevaa 

kiintoainetta. Suurin osa jäteveden väristä on peräisin sellun tuotannosta. Biologisen 

käsittelyn avulla ei kuitenkaan saada poistettua kaikkea väriä, sillä osa värinaiheuttajista 

on epäorgaanisia yhdisteitä, minkä takia kemikaalien avulla voidaan vaikuttaa myös 

jäteveden väriin. Kemiallisen saostuksen lisäksi väriin voidaan vaikutta kemiallisella 
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hapetuksella, jossa jätevedessä jäljellä oleva kiintoaine pyritään hajottamaan hapettimen 

avulla. (Dahl 2008, 86, 92, 94; Springer 2000, 274, 280, 319-320, 325, 397.)  

Täysin erillisessä kemiallisessa jätevedenpuhdistuksessa jätevesi puhdistetaan kemikaa-

lein tehostetulla selkeytyksellä. Tällainen jätevedenkäsittelytekniikka on käytössä aina-

kin Suomessa kuitupitoisten vesien puhdistuksessa. Kemiallinen jätevedenkäsittely pe-

rustuu koagulaatioon ja flokkulaatioon. Jätevesi johdetaan 1-3 osaiseen flokkulaatio al-

taaseen, jonka ensimmäisessä vaiheessa jäteveteen sekoitetaan koagulanttia ja veden pH 

säädetään saostuskemikaalien toiminnan kannalta suotuisaan arvoon. Koagulanttina käy-

tetään alumiinisuoloja, ferri- ja ferrosuoloja sekä kalkkia. Koagulaation jälkeen jätevesi 

johdetaan selkeytysvaiheeseen, jossa saostetut partikkelit vajoavat altaan pohjalle. Sel-

keytysaltaan pohjalle vajonnut liete pumpataan lietteenkäsittelyyn ja puhdistettu jätevesi 

ohjataan seuraavaan käsittelyvaiheeseen tai purkuvesistöön. Usein riittävän flokkulaati-

on aikaansaamiseksi jäteveteen sekoitetaan ennen selkeytysvaihetta polymeeriä, joka 

edistää hiukkasten kasvamista isommiksi partikkeleiksi. Kemiallisen jätevedenkäsittelyn 

etuna ovat sen alhaisemmat investointikustannukset verrattuna biologiseen jätevedenkä-

sittelyyn. Haittapuolena on kemikaalien kulutus, joka tekee käsittelymenetelmästä kal-

liin operoitavan. Saostuskemikaalien komponentit rajoittavat myös syntyvän lietteen 

hyötykäyttömahdollisuuksia. Toisaalta aerobinen aktiivilieteprosessi vaatii paljon säh-

köenergiaa paineilman tuottamiseen. (Dahl 2008, 97-98; Springer 2000, 397.) 

 

2.2.2 Lisäpuhdistusmenetelmät 

Joskus jäteveden riittävän puhdistustuloksen saavuttamiseksi tarvitaan lisäpuhdistusme-

netelmiä kuten kemiallista hapetusta, kalvosuodatusta, hiekkasuodatusta, haihdutusta, 

strippausta tai aktiivihiilisuodatusta. Usein kemiallisessa hapetuksessa käytetyt hapetti-

met ovat kloridi, otsoni, peroksidi, happi tai ilma. Niiden avulla jäljellä olevat orgaaniset 

yhdisteet saadaan hajotettua osittain tai kokonaan sekä jätevesi saadaan kirkkaammaksi. 

Aktiivihiilen avulla orgaanista ainetta saadaan poistettua jätevedestä adsorption avulla. 

Käytetty hiili voidaan regeneroida uudelleenkäytettäväksi lämmön avulla. Haihdutuksen 

avulla liuennut kiintoaine saadaan erotettua jätevedestä. Teknologia ja energiatehokkuus 
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vaativat vielä kehittämistä ennen kuin haihdutuksen käyttö on taloudellisesti perusteltua. 

Metsäteollisuudessa strippausta on käytetty kontaminoituneiden lauhteiden puhdistami-

seen sekä rikkidioksidin ja ammoniakin poistamiseen jätevedestä. Kalvosuodatuksessa 

membraanikalvo erottaa jätevedestä liuenneet, emulgoituneet, kolloidiset ja suuren mo-

lekyylimassan omaavat aineet. Suodattimet voidaan jakaa ultra- ja nanorakenteisiin sekä 

käänteisosmoosiin perustuviin kalvoihin. Nanosuodattimella saadaan erotettua hienoja-

koisempia aineita kuin ultrasuodattimella kun taas käänteisosmoosia käytetään epäor-

gaanisten suolojen poistamiseen. Kuvassa 2 on esitetty yleisesti käytettyjen suodatustek-

niikoiden ja membraanikalvojen erotuskyky eri partikkelikoon omaaville haitallisille 

aineille. Kuvassa esitetty paine kuvaa kyseisellä tekniikalla vaadittavaa paine-eroa suo-

datuksessa. Kalvosuodatuksen huonona puolena on kalvojen tukkeutuminen hienoainek-

sesta ja pihkasta. Myös kalvojen korkeat kustannukset ovat estäneet niiden yleistymistä. 

Tuoreveden puhdistuksen tapaan myös hiekkasuodatuksella voidaan poistaa jätevedestä 

kiintoainesta. (Dahl 2008, 94-96, 112-114.) 

 

 

Kuva 2. Membraanisuodattimien erotuskyky. (Zippel 2001, 289.) 
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2.2.3 Jäteveden ominaisuuksia 

Jätevedenpuhdistamolle menevistä ja sieltä lähtevistä vesivirtauksista mitataan useita eri 

arvoja. Jätevedenpuhdistamolta purkuvesistöön johdetusta vedestä mitataan pääosin ar-

voja, jotka vaaditaan viranomaisten taholta, mutta niiden avulla voidaan seurata myös 

puhdistustulosta. Tällaisia ovat esimerkiksi kiintoainepitoisuus, BOD- ja COD-arvo, 

AOX-pitoisuus, fosforin ja typen määrä sekä puhdistetun jäteveden lämpötila ja pH-

arvo. Kartonkikoneelta lähtevien jätevesimittausten avulla saadaan tietoa kiertovesijär-

jestelmän kuormittavuudesta kun taas puhdistamolle menevästä virtauksesta mitatut ar-

vot kertovat koko tehtaan tilanteesta. Jätevedenpuhdistamolle menevän veden ominai-

suudet ovat tärkeä tietää puhdistamon hallittavuuden ja puhdistustuloksen kannalta. 

Puhdistamolle menevistä jätevesistä mitataan tehdas ja tilannekohtaisesti seuraavia arvo-

ja: BOD, COD, kiintoainepitoisuus, AOX, alkaliniteetti, johtokyky, sulfaattipitoisuus, 

sulfiittipitoisuus, kloridipitoisuus, piidioksidi, fosforipitoisuus, nitraattipitoisuus, rikki-

vety, vapaat orgaaniset hapot sekä pH ja lämpötila. (Zippel 2001, 139-149.) 

 

3 KARTONKIKONEEN VEDENKÄYTTÖ 

Kartonki- ja paperikoneiden vedenkäyttö ja vesikierrot perustuvat samoihin periaattei-

siin. Jokaisen koneen vesikierto on kuitenkin suunniteltava erikseen johtuen koneiden eri 

ominaisuuksista. Vesijärjestelmien suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä, muutama mainit-

tuna, ovat koneen käyttämät massalaadut, ajettavat paperi- ja kartonkilaadut, koneen 

tuotantonopeus, koneen pituus ja leveys, tavoiteltu ominaisvedenkulutus sekä joustavuus 

lajinvaihdoissa. Kartonkikoneen vesijärjestelmät ovat usein monimutkaisempia kuin 

paperikoneen, sillä monikerroskartonkia tuottava kone voi käyttää eri massalaatuja eri 

kerroksissa. Nämä eri massajakeet voivat vaatia myös omat vesijärjestelmänsä. Mitä 

suljetumpi kartonkikoneen vesikierto on, sitä haastavampaa on sen suunnittelu ja hallin-

ta.  Samaan aikaan kun tuoreveden käyttöä pyritään vähentämään entistä suljetumpien 

vesikiertojen avulla, kartongin laatuvaatimukset ovat nousseet ja lisäaineiden käyttö 

lisääntynyt. Tämä johtaa haitallisten aineiden kasvuun suljetuissa tai osittain suljetuissa 
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vesikierroissa. Tällöin kiertoveden puhdistusmenetelmien tärkeys korostuu. (Paulapuro 

2008, 147, 251; Häggblom-Ahnger ym. 2006; Zippel 2001, 21, 120-121, 164, 168-169.)  

 

3.1 Kartonkikone 

Kartonkikoneilla tuotetaan hyvin eri paksuisia kartonkeja eri käyttökohteisiin: esimer-

kiksi elintarvikepakkaukset, kirjan kannet, postikortit, kuljetuslaatikot, kosmetiikkapak-

kaukset ja lelupakkaukset. Tästä syystä koneet eroavat toisistaan myös suunnittelun ja 

käytettyjen raaka-aineiden suhteen. Useimmat kartonkilaadut ovat monikerrosrakentei-

sia. Kaksikerroskartonki voidaan valmistaa yhdellä viiraosalla, mutta useampi kerroksi-

sen kartongin raina muodostetaan erillisissä tasoissa omilla syöttölaitteistoilla. Moniker-

rosrakenteen avulla kartonkia pystytään valmistamaan kustannustehokkaasti ja ympäris-

töystävällisesi: esimerkiksi valkaistun kartongin valmistuksessa keskikerroksessa voi-

daan käyttää halvempaa ja ympäristöystävällisempää kuituraaka-ainetta kuten valkaise-

matonta kierrätyskuitua. (Paulapuro 2008, 155-156; Holik 2006, 321-322.) 

Ennen kartonkikoneelle syöttämistä massa laimennetaan, sekoitetaan ja jauhetaan ho-

mogeeniseksi raaka-aineeksi sekä siihen lisätään tarvittavia kemikaaleja. Laimeaa mas-

san ja veden seosta kutsutaan sulpuksi. Veden avulla massaa siirretään eri prosessivai-

heisiin. Vesi myös sitoo kuidut yhteen ja mahdollistaa näin yhtenäisen paperirainan 

muodostamisen. Kartonkikone voidaan jakaa märkäosaan ja kuivatusosaan. (Paulapuro 

2008, 198, 142-143; Varteva 2005.)  

Kuvassa 3 on esitetty eräs kartonkikoneen rakenne ja siihen kuuluvat päälaitteet. Koneen 

märkäpää alkaa perälaatikosta, joka syöttää sulpun rainan muodostukseen. Perälaatikolla 

sulpun sakeus on vain yhden prosentin luokkaa tai jopa alle sen. Raina muodostetaan 

vettä läpäisevän viiran päälle. Tasoviiralla vettä poistetaan vain rainan alapuolelta. Vettä 

poistuu suotautumalla sekä alipaineisten imulaatikoiden avulla. Imulaatikoiden jalat joh-

tavat lukkovesisäiliöön. Kaksoisviirarakenteessa vettä poistetaan myös rainan yläpuolel-

ta formerin avulla. Viiraosan jälkeen on puristusvaihe, jossa huopapuristimien avulla 

kartonkirainaa tiivistetään ja silotetaan, jolloin siitä poistuu edelleen vettä. Nykyaikaisis-
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sa kartonkikoneissa puristusvaihe on toteutettu kolmessa puristusvaiheessa, joista osa on 

kenkäpuristimia. Tavoitteena on, että kartonkikoneen märästä päästä poistuva raina on 

tasalaatuista ja riittävän lujaa, ettei kuivatusosalle siirtämisestä aiheudu katkoja. Kuiva-

ainepitoisuus ennen puristinosaa on noin 17-20 prosenttia ja sen jälkeen 35-50 prosent-

tia. Vedenpoisto-osuudet ovat aina laji ja konekohtaisia, johon vaikuttavat muun muassa 

viiran retentio, käytettävät massalaadut, kemikaalien annostelu, koneen nopeus ja käytet-

ty tekniikka. (Paulapuro 2008, 142-143; Holik 2006, 322-323; Häggblom-Ahnger ym. 

2006, 122, 132, 137-140; KnowPap 2005; Zippel 2001, 59; Smook 1992, 228, 243, 265.)   

Kuivatusosassa rainasta poistetaan vettä haihduttamalla. Raina kulkee suljetussa kaapis-

sa kymmenien kuivatussylinterien läpi, joita lämmitetään höyryllä. Lisäksi käytetään 

puhallus- sekä säteilykuivatusta. Kuivatusosan jälkeen kartongin loppukosteus on viides-

tä kymmeneen prosenttia. Kuivatuksen jälkeen kartonki kalanteroidaan eli puristetaan 

telojen välissä, jolloin kartongista tulee ohuempaa, sileämpää ja kiiltävämpää. Tämän 

jälkeen kartonki viimeistellään päällystysaineella, joka antaa kartongille visuaalisia sekä 

teknisiä ominaisuuksia. Kalanterointi ja päällystys voidaan toteuttaa joko kartonkiko-

neella heti kuivatuksen jälkeen tai myöhemmin erillisillä koneilla. Lopuksi tasossa val-

mistettu kartonki rullataan tampuuriin jatkokäsittelyä varten. Valmis konerulla siirretään 

aukirullausvaiheeseen, jossa suuri kartonkirulla leikataan pienemmiksi asiakasrulliksi. 

Moderni kartonkikone, jossa päällystys toteutetaan kartongin valmistuksen yhteydessä, 

voi olla jopa 350 metriä pitkä. (Metso Oyj 2014; Holik 2006, 322-324; KnowPap 2005; 

Kallio ym. 2005; Smook 1992, 228, 265.) 
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Kuva 3. Kartonkikoneen rakenne. (Paper Industry Technical Association 2008.) 

 

3.2 Kartonkikoneen tuoreveden käyttökohteet ja veden ominaiskulu-

tus 

Tuorevettä kartonkikoneella käytetään erityisesti kohteissa, joissa veden puhtausvaati-

mukset ovat korkeita. Nykyaikaisten kartonkikoneiden tuoreveden käyttö on hyvin al-

hainen tuotantomäärään nähden. Tämä johtuu entistä suljetumpien vesikiertojen käyttä-

misestä, minkä ovat mahdollistaneet entistä tehokkaammat ja investointikustannuksil-

taan edullisemmat kiertoveden puhdistusmenetelmät. Koneen omien prosessivesien kier-

rättämisen lisäksi tuoreveden käytön vähentämisessä käytetään puhdistetun jätevesikir-

kasteen hyötykäyttöä prosessivetenä. (Paulapuro 2008, 200-201; Karhu 2002, 22-34.) 

Kuvassa 4 on esitetty Zippelin (2001) tutkimuksessa mukana olleiden eri paperi- ja kar-

tonkilaatuja valmistavien koneiden keskimääräiset tuoreveden kulutusmäärät tuotettua 

paperi- ja kartonkitonnia kohden. Vedenkulutukseen ei ole laskettu mukaan jäähdytys-

vesiä, jotka eivät ole kosketuksessa kuitujen tai kemikaalien kanssa, ja jotka voidaan 

laskea ilman erilliskäsittelyä takaisin purkuvesistöön. Tutkimuksessa mukana olleiden 

seitsemän kartonkitehtaan lopputuotteet olivat hyvin erilaisia vaihdellen ruskean ja val-

kaistun sekä yksi ja monikerroksisen paperin ja kartongin välillä. Kuituraaka-aineena 

käytettiin primäärikuitua, sekundäärikuitua tai näiden yhdistelmää. Ominaisvedenkulu-

tusarvot vaihtelivat näissä tehtaissa välillä 5-16 m
3
/t. Vanhoissa tehtaissa ominaisveden-
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kulutus voi olla vielä tänä päivänä yli 100 m
3
/t. (Paulapuro 2008, 200; Zippel 2001, 56-

55, 59, 71, 120.) 

 

 

Kuva 4. Paperi- ja kartonkikoneiden ominaisvedenkulutusarvoja. (Zippel 2001, 71.) 

 

Monessa prosessivaiheessa vaaditaan lämmintä vettä, joten luonnonvesistöstä pumpatta-

va tuorevesi on sellaisenaan liian kylmää käytettäväksi. Suhteellisen korkeat prosessi-

lämpötilat johtavat myös jätevesien korkeisiin lämpötiloihin. Lämmönvaihtimien avulla 

jäteveden lämpöä voidaan siirtää tuoreveteen, ja näin saadaan vähennettyä jäteveden 

mukana hukattua lämpöenergiaa. Koska biologinen jätevedenkäsittely ja joissakin mais-

sa myös viranomaisten asettamat päästörajoitukset edellyttävät jätevedeltä noin 30 
o
C 

lämpötilaa, voidaan tarvita lisäjäähdytystä. Käytössä on usein jäähdytystorneja, mutta 

niiden huonoja puolia ovat lisääntyneet energiakustannukset sekä lähialueen hajupäästöt. 

Jos tuoreveden lämmittämisessä ei tehtaan rakenteellisista syistä tai investointikustan-

nusten takia ole mahdollista käyttää lämmönvaihdinta, joudutaan vesi lämmittämään 
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höyryllä. Kun höyryä käytetään tuoreveden lämmitykseen, aiheuttaa se lisäkustannuksia 

esimerkiksi sähköntuotannon menetyksenä. (Zippel 2001, 63-67.) 

Korkeisiin jätevesien lämpötiloihin vaikuttaa monta tekijää. Monessa tutkimuksessa on 

havaittu, että massan optimilämpötila on noin 46-54 
o
C. Mikro-organismeille hyvä kas-

vuympäristö on 20-45 
o
C lämpötila, kun korkeammassa 60 

o
C lämpötilassa mikrobitoi-

minnan kasvu heikkenee merkittävästi. Tasalaatuisten kemikaalien valmistus ja muun 

muassa puristinhuopien suihkujen hyvä pesutulos edellyttää myös lämpimän veden käyt-

töä. Rainan lämpötila ja kosteuspitoisuus vaikuttavat kuivatusosalla tarvittavaan ener-

giamäärään, joten korkeampi massan lämpötila märkäosalla vähentää energiantarvetta 

kuivatusosalla. Jätevesien lämpötiloja nostaa myös modernit paperi- ja kartonkikoneet, 

jotka vaativat yhä enemmän laitteiden jäähdytystä. Nämä tekijät huomioiden on entistä 

tärkeämpää kiinnittää huomiota kartonkikoneen vesi- ja lämpötaseeseen. (Paulapuro 

2008, 200; Zippel 2001, 63-67, 222.) 

Suurin osa kartonginvalmistuksessa käytetystä tuorevedestä muodostuu suihku- ja jääh-

dytysvesistä. Viiroja, huopia ja teloja täytyy pestä jatkuvatoimisesti matala- ja korkea-

painesuihkujen avulla pitääkseen yllä niiden tehokkaan toimintakyvyn ja estääkseen 

massakertymistä aiheutuvia ratakatkoja. Esimerkiksi viiran retentio-ominaisuudet muut-

tuvat olennaisesti, jos kudosta ei pidetä puhtaana. Mikäli kiertovesi on tarpeeksi puhdas-

ta, eli liuenneiden aineiden pitoisuus on hyvin alhainen, voidaan suihkujen tuorevesi 

korvata osittain tai kokonaan puhdistetulla prosessivedellä. Kiertoveden käytön ongel-

mia ovat sen riittämätön puhtaus, saostumat suihkujen suuttimissa sekä haitallisten ai-

neiden pitoisuuksien kasvu kiertovesijärjestelmässä. Erilaiset suihkusuuttimet asettavat 

käytetylle vedelle rajoituksia suurimman sallitun kiintoainepitoisuuden suhteen (tauluk-

ko 1). Jotta korkeapainesuihkujen suuttimet eivät tukkeudu, tulee käytetyn veden vastata 

tuoreveden laatua. Tämän takia kiertoveden käyttö suihkuvesinä, kemikaalien laimen-

nusvesinä tai jopa tiivistevetenä voi edellyttää kuitujen talteenottojärjestelmästä tulevan 

kirkasteen lisäpuhdistusmenetelmiä: mikroflotaatio, kalvosuodattimet, haihdutus, ot-

sonointi ja kartonkikoneella toteutettu biologinen käsittely. Näitä puhdistusmenetelmiä 

voidaan käyttää myös parantamaan ulkoisen jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta. 



30 

 

(Paulapuro 2008, 199-202, 206-209; Holik 2006, 208-209; Zippel 2001, 121-122, 283-

294.) 

 

Taulukko 1. Vaadittu suutinkoko eri kiintoainepitoisuuden omaaville vesille. (Paulapuro 2008, 202.) 

 

 

Kaikkia laitteita ei tuoreveden säästön kannalta ole järkevää muuttaa kiertovettä käyttä-

viksi kohteiksi: esimerkiksi pyörivät mekaaniset tiivisteet on syytä säilyttää tuorevedellä 

ja vähemmän arkojenkin tiivisteiden vesien kiintoaineen ylärajapitoisuutena voidaan 

pitää 10 mg/l. Tiivisteveden tulee olla puhdasta, jotta se voitelee ja jäähdyttää, eikä ai-

heuta tiivisteiden kulumista ja mahdollisia saostumia. Sen lisäksi, että kiertoveden käyt-

tö voi lyhentää laitteiden käyttöikää ja lisätä huoltotarvetta, se voi vaikuttaa myös ener-

giakustannuksiin. Jotta tyhjöpumpun hyötysuhde pysyisi hyvällä tasolla, käytettävän 

tiivisteveden ei tulisi ylittää 28-30 
o
C lämpötilaa. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä 

enemmän tarvitaan energiaa tietyn alipaineen aikaansaamiseksi, koska ilman tilavuus 

kasvaa lämpötilan noustessa. Tiivisteveden ollessa 40 
o
C kasvaa energiankulutus noin 10 

prosentilla verrattuna 28 celsiusasteen lämpöiseen veteen. Tyhjöpumput ovat iso osa 

kartonkikoneen energiankulutusta, joten niiden energiatehokkuuteen on syytä kiinnittää 

huomiota. (Zippel 2001, 277-280.)  

Tuorevettä käytetään myös kemikaalien valmistukseen ja laimennukseen koneen märäs-

sä päässä. Suositeltavaa on käyttää massan haku- ja laimennusvesinä kiertovettä, mutta 

joissakin tapauksissa, vesikiertojen suunnittelusta riippuen, joudutaan käyttämään tuore-

vettä. Pienempiä tuoreveden käyttökohteita ovat päällystysvaiheessa muun muassa ke-

Veden kiintoainepitoisuus Suutinkoko

< 50 ppm
Vastaa suodatetun tuoreveden laatua, 

soveltuu kaikille suutintyypeille

50-75 ppm ≥ 1 mm

75-100 ppm ≥ 1,5 mm

100-200 ppm ≥ 3 mm

200-500 ppm Harjatyyppiset suihkut

> 500 ppm Huuhtelusuihkut (esim. pesuletkut)
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mikaalien valmistus ja telojen pesurit.  Vaikka kartonkikoneen vesikierto olisi suljettu, 

tarvitaan tuorevettä aina korvaamaan rejektien mukana poistuva vesi ja haihtumishäviöt, 

jotka ovat erityisesti kuivatusosalla suuret. (Paulapuro 2008, 199; Zippel 2001, 121-

122.) 

 

3.2.1 Jäähdytysvesijärjestelmä 

Tuoreveden jäähdytyskäytöstä on olemassa useita variaatioita. Mikäli jäähdytykseen 

käytetty tuorevesi ei ole kosketuksessa prosessin muiden aineiden kanssa, voidaan se 

johtaa käytön jälkeen takaisin vesistöön ilman erillistä käsittelyä. Tällöin jäähdytysve-

teen siirtynyt lämpöenergia kuitenkin hukataan puhtaan jäteveden mukana. Useimmissa 

tapauksissa tuorevesi käytetään jäähdytyksen jälkeen vielä prosessivetenä. (Paulapuro 

2008, 199; Holik 2006, 208; Zippel 2001, 63-65.)   

Kuvassa 5 on esitetty yksinkertaistettuna eräs käytössä oleva jäähdytysvesijärjestelmä. 

Tässä tapauksessa tuoreveden lähteenä on kaivo sekä joki. Kaivovettä, jonka lämpötila 

pysyy aina melko alhaisena, käytetään ensin laitteiden jäähdytykseen, ja sen jälkeen pro-

sessivetenä. Lämmönvaihtimen avulla pintavettä, jonka lämpötila vaihtelee vuodenajan 

mukaan paljon, käytetään ensin jäteveden jäähdytykseen, jonka jälkeen lämmennyt vesi 

käytetään prosessivetenä. Jäähdytysvesi voi olla myös täysin suljetussa kierrossa, jolloin 

vältytään esimerkiksi mahdollisen öljyvuodon aiheuttamalta prosessivesien saastumisel-

ta. Suljetussa jäähdytysvesijärjestelmässä vesi jäähdytetään lämmönvaihtimen välityk-

sellä viileämmällä prosessiin menevällä tuorevedellä. (Zippel 2001, 64-65.) 



32 

 

 

Kuva 5. Erään kartonkitehtaan jäähdytysvesijärjestelmä. (Zippel, 2001, 65.) 

 

3.3 Kartonkikoneen vesi- ja massakierrot 

Kartonginvalmistusprosessissa käytetään paljon kiertovettä, mikä vähentää tuoreveden 

tarvetta ja säästää kuitua. Kuitujen ja kemikaalien kanssa kosketuksissa olevaa kiertovet-

tä kutsutaan nollavedeksi. Kiertoveden käyttö edellyttää hyvin suunniteltua kierto-

vesijärjestelmää, jotta kartonginvalmistusprosessi olisi stabiili. Kiertovesijärjestelmä 

voidaan jakaa lyhyeen ja pitkään kiertoon. Lyhyt kierto alkaa viirakaivosta, johon sulpun 

valmistelun voidaan katsoa päättyvän, ja loppuu perälaatikkoon. Pitkä kierto sisältää 

muut kartonkikoneella kierrätetyt prosessivedet, jotka ovat kosketuksissa kuitujen tai 

kemikaalien kanssa. Pitkää kiertoa kutsutaan myös varsinaiseksi kiertovesijärjestelmäk-

si. (Paulapuro 2008, 142-147; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 122.)  
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Lyhyt kierto on herkkä osa vesijärjestelmää sillä siinä ilmenevät häiriöt heijastuvat suo-

raan rainanmuodostukseen ja sitä kautta lopputuotteeseen. Lyhyen kierron tehtäviä ovat 

sulpun laimennus perälaatikon syöttösakeuteen, kiintoainepartikkelien ja ilman poisto 

sulpusta, lisäaineiden ja kemikaalien syöttö sulpun sekaan, sulpun sekoittaminen tasalaa-

tuiseksi, tasaisen syöttöpaineen takaaminen sekä sulpun syöttö perälaatikolle. (Paulapuro 

2008, 142-147; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 122-125.)   

Kuvassa 6 on esitetty lyhyt kierto. Rejektien käsittelyä ei ole selostettu, eikä merkitty 

kuvaan. Konesäiliöstä noin kolmen prosentin sakeudessa oleva sulppu ohjataan viira-

kaivon (1) pohjalle, jossa se laimennetaan viiralta poistetun veden avulla. Sekoitus-

pumppu (2), joka on useimmiten koneen suurin pumppu, pumppaa sulpun monivaihei-

seen pyörrepuhdistukseen (3). Sekoituspumpulla sulpun sekaan voidaan lisätä tarvittavia 

lisäaineita. Pyörrepuhdistuksessa erotetaan rejekti ja aksepti, joista jälkimmäinen ohja-

taan ilmanpoistosäiliöön (4). Ilmanpoiston jälkeen sulppu ohjataan peränsyöttöpumpulle 

(5), jossa voidaan lisätä täyte- ja lisäaineita. Peränsyöttöpumpulla sulppu ohjataan paine-

lajittimen (6) läpi perälaatikolle (7). Painelajittimissa sulpussa mahdollisesti olevat kui-

tukimput hajotetaan ja jäljellä olevat epäpuhtaudet poistetaan. Jos perälaatikko on lai-

mennussäätöinen, silloin viimeinen sulpun sakeussäätö tapahtuu juuri ennen viiralle 

syöttöä. Koska kartonkikoneet ajavat useimmiten monikerroskartonkia, ovat niiden ly-

hyet kierrot monimutkaisempi verrattuna paperikoneisiin. Jokaisen eri kerroksen viira-

osalle tarvitaan oma lyhyt kierto, jolloin virtauskaaviot monimutkaistuvat. (Paulapuro 

2008, 142-147; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 125-128, 134.)  
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Kuva 6. Lyhyt kierto. (Häggblom-Ahnger ym. 2006, 126.) 

 

Kuvassa 7 on esitetty yksinkertaistettuna kiertovesijärjestelmän päävirtaukset. Kuvasta 

nähdään lyhyen ja pitkän vesikierron ero. Ylimääräinen 0-vesi lyhyestä kierrosta sekä 

kaikki lyhyen kierron ulkopuoliset kartonkikoneelta kerättävät prosessivedet, kuten pu-

ristinvedet, kerätään pitkän kierron kiertovesisäiliöön. Huopapuristimien suihkuvedet 

laimentavat pitkän kierron 0-vettä sekoittuessaan rainasta poistetun veden kanssa. Näin 

syntyy kartonkikoneen laimeimmat ja hienojakoisimmat kiertovedet. Useimmissa tapa-

uksissa pitkä kierto sisältää kuitujen talteenottolaitteiston, jonka tehtävänä on kierrättää 

kuidut ja hienoaines mahdollisimman tehokkaasti takaisin prosessiin ja selkeyttää 0-vesi 

uudelleenkäyttöä varten. Puhdistettua 0-vettä hyödynnetään sulpun valmisteluvaiheessa 

muun muassa massan laimennus- ja hakuvetenä sekä joissakin tapauksissa suihkuvesinä. 

(Paulapuro 2008, 142-143, 189-190; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 122-123; Zippel 

2001, 280-281.) 
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Kuva 7. Esimerkki kiertovesijärjestelmästä ja sen päävirtauksista. (Paulapuro 2008, 143, 159, 164, 

193; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 122-123.) 

 

Kuitujen talteenoton päätekniikat ovat suodatus, flotaatio ja sedimentaatio. Nykyään 

yleisin talteenottotekniikka on kiekkosuotimen käyttö. Kiekkosuodin pystyy käsittele-

mään suuria vesimääriä, sen ohjaaminen on helppoa ja se vie vähemmän lattiatilaa kuin 

jotkin huoltokustannuksiltaan halvemmat suodatustekniikat. Nykyaikaisissa kiek-

kosuotimissa erotetaan kuitujen lisäksi kolme suodosta: samea, kirkas sekä superkirkas. 

Samea suodos kierrätetään takaisin kiekkosuotimelle, kirkassuodos ohjataan kirkas-

suodossäiliön kautta kiertovesitorniin ja superkirkassuodos käytetään esimerkiksi suih-

kuvesikohteissa (kuva 7 edellä). Ylimääräinen suodos johdetaan jätevesiviemäriin kir-

kassuodossäiliön kautta. Tällä tavoin jätevesien mukana menetetään mahdollisimman 

vähän kuitua ja superkirkassuodos voidaan käyttää suihkuvesinä tuoreveden sijaan. Sta-

biilissa tilassa olevan kartonkikoneen nestemäiset päästöt johdetaankin jätevesiviemäriin 

yhdestä kohdasta, kirkassuodossäiliöstä (Paulapuro 2008, 192). Koska kiertovedet sisäl-



36 

 

tävät prosessista peräisin olevaa suspendoitunutta sekä liuennutta hienoainesta, jota ei 

saada kiekkosuotimen avulla eroteltua, ja jotka saattavat vaikeuttaa koneen häiriötöntä 

toimintaa, voidaan kuitujen talteenottolaitteiston lisäksi tarvita lisäpuhdistusmenetelmiä. 

Lisäpuhdistusmenetelmien avulla puhdistettua kiertovettä voidaan käyttää jopa kor-

keimman puhtaustason käyttökohteissa, kuten huopien pesuvesinä. (Paulapuro 2008, 

190-193; Häggblom-Ahnger ym. 2006, 123-124; Zippel 2001, 280-282.) 

Hylyn käsittely voidaan käsittää omana järjestelmänä tai osana sulpun valmistelua. Hyl-

kyä syntyy jatkuvasti esimerkiksi märässä päässä rainan reunojen leikkauksesta ja leik-

kurilla paperirullien trimmauksesta. Katkojen aikana hylkyä syntyy paljon kun alaspudo-

tussuihkut ohjaavat rainan alas koneelta hylkypulppereille. Näin raina saadaan hallintaan 

ilman, että massansyöttöä tarvitsee välittömästi lopettaa. Hylyn käsittelyn vaiheet ovat 

hylyn kuljetus, pulpperointi, varastointi, puhdistus ja homogenisointi sekä hylyn syöttö. 

Hylyn saostuksessa eroteltu kuituaines syötetään sekoitussäiliöllä tulevan massan sekaan 

ja suodos ohjataan kiertovesisäiliöön (kuva 7 edellä). Hylkyä ei pidä ohjata pitkän kier-

ron kuitujen talteenottojärjestelmään, sillä hylyn tuotantomäärä ei pysy tasaisena, ja näin 

ollen sen syöttö sekoittaisi stabiilia kiertovesijärjestelmää. (Paulapuro 2008, 183-188.) 

Koska kuivatun hylyn ominaisuudet eroavat tuoremassan ominaisuuksista, tulee hylyn 

syöttöä säännöstellä tarkoituksenmukaisesti. Liian suuren hylkyosuuden käyttö voi joh-

taa ratakatkoihin kun syötettävän sulpun ominaisuudet muuttuvat. Katkojen yleistymi-

nen taas lisää painetta nostaa hylyn osuutta hylkyvarastojen täyttyessä. Tämän takia oi-

kean hylynkäsittelykapasiteetin löytäminen suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Useaa kar-

tonkilaatua ajavien koneiden hylkyjärjestelmän hallintaan tuo haasteita myös se, että eri 

kartonkilaaduissa käytettävät massat eivät välttämättä ole yhteensopivia keskenään. Täl-

löin laadun vaihtaminen koneen käydessä ei ole mahdollista. Hylky voidaan tässä tapa-

uksessa joutua hävittämään tai se varastoidaan mahdollista tulevaa käyttöä varten. Hy-

lynkäsittelyn toimivuus vaikuttaa koko koneen stabiliteettiin ja materiaalitaseisiin. 

(Paulapuro 2008, 183-189.) 
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3.4 Vesien sisältämät haitalliset aineet 

Tuoreveden käytön vähentämisen ja vesikiertojen sulkemisen myötä haitalliset aineet 

rikastuvat kiertovesissä. Haitallisia aineita ovat kiintoainepartikkelit sekä kolloidiset ja 

liuenneet aineet. Haitallisten aineiden yksiselitteinen luettelointi on lähes mahdotonta 

sillä tietyt aineet ja niiden yhdistelmät muuttuvat haitallisiksi vain tietyissä prosessiolo-

suhteissa. Taulukkoon 2 on koottu haitallisia aineita, niiden lähteitä, vaikutuksia proses-

siin sekä haittavaikutuksen hallintamenetelmiä. Haitallisten aineiden ymmärtämistä hel-

pottaa niiden kategoriointi esimerkiksi seuraavanlaisesti:  

 liuenneet ja kolloidiset orgaaniset aineet 

 kiinteät liimamaiset aineet ja 

 suolat. 

(Holik 2006, 209; Zippel 2001, 29, 175-176.) 

Vaikka tuotanto onnistuu korkeakuormitteisellakin prosessivedellä, edellyttää stabiili 

prosessi, sekä laatu ja asiakasvaatimusten täyttyminen, kiertovesien puhdistusta. Suuri 

haitallisten aineiden määrä vaikuttaa muun muassa viiran retentioon ja kemikaalien te-

hokkuuteen ja sitä kautta kemikaalien kulutukseen, kartongin lujuusominaisuuksiin, op-

tisiin ominaisuuksiin, hajuun sekä heikomman vedenpoiston takia koneen nopeuteen ja 

tuottavuuteen. Kiertovesiä kuormittavat aineet ovat peräisin kartonginvalmistuksen eri 

raaka-aineista: kuten hartsin ja ligniinin johdannaiset, päällystyksen sidos- ja liima-

aineet sekä muut lisäaineet kuten tärkki sekä tuoreveden humus. Haitallisten aineiden 

vaikutuksia ja niiden pääsyä prosessiin voidaan ehkäistä muun muassa vesikiertojen ja 

tehtaiden suunnittelun sekä kemikaalien avulla. Kartonginvalmistuksessa on huomioita-

va eri kartonkikerrosten ominaiset pH-arvot, jotka vaikuttavat käytettävien kemikaalien 

valintaan. Suurin potentiaali haitallisten aineiden kertymiselle on koneella, joka valmis-

taa päällystettyä lopputuotetta mekaanisesti valmistetusta tai kierrätyskuituisesta valkais-

tusta massasta. (Paulapuro 2008, 147; Holik 2006, 209; Zippel 2001, 120-121, 126, 161-

162, 241.) 
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Taulukko 2. Haitallisia aineita vesikierroissa. (Zippel 2001, 29.) 

 

 

3.4.1 Liuenneet ja kolloidiset aineet 

Liuenneet haitalliset aineet voidaan käsittää anionisina oligo- ja polymeereinä. Niiden 

negatiivinen varaus kumoaa massan- ja kartonginvalmistuksessa käytettyjen positiivisen 

varauksen omaavien lisäaineiden vaikutusta ja lisää näin kemikaalien kulutusta. Anioni-

sia haitallisia aineita kutsutaan myös nimellä anioninen jäte, ja ne lisäävät kationien tar-

Häiritsevän aineen lähde Häiritsevä aine Haitallinen vaikutus Vaikutuksen estäminen tai poistaminen

Tuorevesi Humushappo Kartongin vaaleuteen, 

kationisiin lisäaineisiin, 

vaahto, ilman 

vangitseminen

Kemikaalis-mekaaninen tuoreveden 

esikäsittely

Kartongista lähtöisin olevat:

Kemiallinen ja mekaaninen massa Ligniinin hajoamistuotteet, 

Ligniini sulfonaatit, 

uuteaineet (hemiselluloosan 

hiilihydraatti, hartsihappo)

Valkaisuun, kationisiin 

lisäaineisiin, 

tuotantoprosessiin 

(saostumat, lima, vaahto, 

vedenpoisto, katkot, 

kuivatus)

Prosessimuutokset,  intensiivinen massan 

pesu, massan tiivistäminen, 

varastointilämpötilan alentaminen, saostus, 

adsorptio, flokkulointi, vesikiertojen 

erottaminen 

Kierrätyskuitu Sidosaineet Kartongin laatuun (lujuus)

Päällystetty hylky Hajotus- ja liima-aineet Vaaleuteen, liimaukseen, 

reikien esiintyminen

Täyteaine Metabolian tuotteet, 

hajotusaineet, 

kostutusaineet, biosidit

Retentioon ja kationisiin 

lisäaineisiin

Liman hallinta, tuotteen valinta, 

täyteaineen käsittelymentelmän 

muuttaminen, tehostettu hajottaminen

Lisäaineet:

Tärkki Vesiliukoisia hiilihydraatteja Järjestelmän puhtauteen, 

jätevedenkäsittelyyn

Synteettinen kunnostusaine, kationisointi, 

saostus, synteettinen lujitin

Liimausaineet Hartsihapot, emulgointiaineetSaostumiin, vaahto, 

kemiallisiin lisäaieisiin, 

jätevedenkäsittelyyn

Tuotteen valinta, optimoitu annostelu

Märkälujuus-aineet Alhaisen molekyylimassan 

omaavat ainesosat

Hajuun, 

jätevedenkäsittelyyn

Tuotteen valinta, optimoitu annostelu

Väriaineet Kunnostuaineet ja liuottimet Tuotantoprosessiin, 

Jäteveteen

Vaahdonestoaineet Rasvahapot, emulgointiaineet

Biosidit Aktiivinen aine itsessään

Hajotusaineet Aktiivinen aine itsessään Kemiallisten lisäaineiden 

tehokkuuteen, jäteveteen

Jätevesien johtaminen pois prosessista 

sellutehtaalla, kiertoveden biologinen 

käsittely, hävittäminen kartongin tai 

lietteen mukana

Liimaukseen, 

jätevedenkäsittelyyn, 

kemiallisten lisäaineiden 

tehokkuuteen, jäteveteen
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vetta. Liuenneet aineet voivat aiheuttaa myös saostumia kartonkikoneella ja haitata näin 

prosessin toimintaa. (Zippel 2001, 177.) 

Kiertovesien liuenneiden aineiden määrää mitataan usein kemiallisen hapenkulutuksen 

(COD) avulla. Vaikka tämä mittaustapa ei anna yksityiskohtaista tietoa eri aineista, on 

sen katsottu korreloivan riittävän hyvin haitallisten liuenneiden aineiden muutoksia. 

COD-arvo on yleisesti käytetty kuormitusta kuvaava mittaustulos. Kiertovesijärjestel-

män kuormituksen lisäksi COD antaa tietoa jätevedenpuhdistamolle menevästä päästös-

tä. COD-analyysit eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään johtuen määritysmene-

telmistä. Kuidut tulisi aina suodattaa pois ennen COD-arvon määritystä sillä ne eivät ole 

oleellisia liuenneiden aineiden määrityksessä. (Zippel 2001, 179.) 

Muita liuenneiden aineiden määritysmenetelmiä ovat partikkelien elektronisen varauk-

sen mittaaminen eli kationinen tarve, johtokyvyn mittaaminen, kokonaishiilen määrän 

(TOC) mittaaminen sekä molarimassan mittaaminen. Elektronisen varauksen mittaami-

seen on olemassa monta sovellusta. Esimerkiksi titraamalla saadaan hyvin selville eri 

kolloidisten ja liuenneiden aineiden määrät, mutta varauksettomat aineet eivät näy tulok-

sissa. Koska kemiallisen hapenkulutuksen määrittäminen on yksinkertaista ja tutkimus-

ten mukaan se korreloi kationitarpeen kanssa, luotetaan usein COD-määritykseen. Vaik-

ka johtokyvyn määrittäminen, joka ilmaisee veden suolapitoisuuden, ei ilmaise haitallis-

ten orgaanisten aineiden määrää, on se koettu tärkeänä mittauksena sillä sen on huomat-

tu korreloivan myös COD-arvon kanssa. Muutokset johtokyvyn muutoksessa nähdään 

paremmin jätevedenpuhdistamolla kuin kiertovesistä otetuista mittauksista. Myös TOC-

arvo korreloi COD-arvon kanssa ja sitä käytetään Yhdysvalloissa laajalti prosessivesien 

mittaamiseen. Jos halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa kolloidisista ja liuenneista ai-

neista kiertovesissä ja niiden haittavaikutusten todennäköisyyksistä, voidaan käyttää 

molarimassan ja varauksen määrittämistä. (Zippel 2001, 179-183.) 

Haitallisten aineiden määrää voidaan pyrkiä hallitsemaan kolmella tavalla. Ensimmäise-

nä vähennetään kartonginvalmistusprosessiin raaka-aineiden mukana tulevien haitta-

aineiden määrää esimerkiksi minimoimalla sellun ja kierrätyskuidun mukana tulevia 

tarpeettomia aineita. Toinen menetelmä on vesikierron suunnittelu niin, että vettä poiste-
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taan jätevedenpuhdistamolle niistä kohteista, joissa kiertovesi sisältää eniten haitallisia 

aineita. Tällöin jätevesipäästöjen kuormittavuus lisääntyy, mikä ei ole tavoiteltua. Kar-

tonkikoneen jätevesipäästöjä voidaan vähentää 0-veden kemiallisen saostuksen, flokka-

uksen ja mikroflotaation avulla. Viiraosan 0-veden COD-arvon ylärajana voidaan pitää 

1000 mg/l. (Zippel 2001, 183-185.)  

Kolmas menetelmä haitallisten aineiden hallinnassa on kemikaalien käyttö. Kun haitalli-

set aineet neutralisoivat massan ja kartongin valmistuksessa käytettyjä lisäaineita ja es-

tävät näin niiden toimintakyvyn, kemikaalien avulla liuenneiden ja kolloidisten partikke-

lien negatiivinen varaus pyritään kumoamaan. Kemikaalit vaikuttavat liuenneisiin ja 

kolloidisiin partikkeleihin kolmella tavalla: neutralisointi, saostus ja kunnostus. Neutra-

lisoinnissa positiivisesti varautuneiden kemikaalien avulla anioniset haitta-

ainepartikkelit muutetaan varauksettomiksi ennen kuin ne ehtivät reagoimaan kartongin 

valmistuksessa käytettyjen lisäaineiden kanssa. Neutralisointivaiheessa liuenneet aineet 

voivat saostua kiintoaineeksi, jolloin ne voidaan poistaa mikroflotaation avulla. Kemi-

kaalien käytön päätarkoituksena voidaan pitää kunnostusta. Kun haitallinen aine on en-

siksi neutralisoitunut ja mahdollisesti myös saostunut, voidaan lisätyn positiivisen vara-

uksen omaavan komponentin avulla mahdollistaa sen kiinnittyminen negatiivisesti va-

rautuneisiin kuituihin tai täyteaineisiin. Kunnostuksen järkevyyttä voidaan perustella 

muun muassa flotaation tehottomuudella sekä taloudellisilla syillä. Käytettyjä aineita 

liuenneiden ja kolloidisten aineiden hallinnassa ovat esimerkiksi kauppanimeltään seu-

raavat kemikaalit: bentoniitti, PAC (polyalumiinikloridi), tärkki, aluna, hartsi, PEI (po-

lyeetteri-imidi), PAM (polyakryyliamidi),  DADMAC (diallyylidimetyyliammoniumklo-

ridi) ja PVAm (polyvinyyliamiini). (Zippel 2001, 185-190.) 

 

3.4.2 Kiinteät liimamaiset aineet 

Liima-aineet voivat olla peräisin primääri- tai sekundääriraaka-aineen käytöstä. Monet 

raaka-aineet, jotka kuormittavat vesikiertoa liuenneilla aineilla, ovat myös haitallisten 

liima-aineiden alkulähteitä. Tällaisia raaka-aineita ovat liima-aineita sisältävä kierrätys-

kartonki, hartsia sisältävät sellut ja päällystetyn kartongin hylky. Liima-aineiden käyttö 
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on lisääntynyt lopputuotteiden korkeampien laatuvaatimusten myötä. Näin ollen myös 

kierrätyskuidut sisältävät enemmän liima-aineita. Suomessa käytetään suurimmaksi 

osaksi primäärikuitua, jolloin kierrätyskuidun haittavaikutukset jäävät pieniksi. (Zippel 

2001, 160, 197-198.) 

Kiertovesissä esiintyvät liima-aineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: veteen liukene-

mattomat, kolloidiset liuenneet tai hienojakoiset sekä vesiliukoiset liima-aineet. Kahteen 

viimeisenä mainittuun ryhmään kuuluvat liima-aineet ovat ympäristö- ja kierrätysystä-

vällisimpiä. Haittapuolena on, että juuri näihin kategorioihin kuuluvat liima-aineet häi-

ritsevät varsinkin suljetumpia vesikiertoja. Näitä liima-aineita kutsutaan sekundäärisiksi, 

koska ne syntyvät kemiallisen reaktion yhteydessä ja ilmenevät viimeistellyssä massassa 

tai vasta kartonkikoneella. Liima-aineet voivat aiheuttaa ratakatkoja tai reikiä rainaan 

saostumien takia, lopputuotteessa voi näkyä epäpuhtauksia ja ne voivat lisätä kationien 

tarvetta. Tutkimuksessa on havaittu, että saostumat vähenevät kun liima-aineiden lämpö-

tila nousee ja molekylaarinen massa pienenee. (Zippel 2001, 199-201.) 

Liima-aineiden mittaaminen on vaikeaa niiden monimuotoisuuden takia. Tällä hetkellä 

on olemassa muutamia vakiintuneita määritysmenetelmiä. Kierrätyskuitujen mukana 

tulevat liima-aineet voidaan jakaa makro- ja mikro-liima-aineisiin. Mittausmenetelmillä 

pystytään erottamaan makro-liima-aineet, mutta ei pienempiä mikro-liima-

ainekomponentteja. Nykyään on olemassa tekniikoita, joilla myös suurin osa mikro-

liima-aineista havaitaan. (Zippel 2001, 201-204.) 

Liima-aineiden hallinta ja poistaminen prosessista perustuu kolmeen menetelmään: pie-

nennetään liima-aineiden haittavaikutuksia, liima-aineiden erottelu ja hävittäminen tai 

niiden hajottaminen sekä liima-aineiden hävittäminen kemikaalien avulla. Yhteistyössä 

kemikaalivalmistajien kanssa voidaan kehittää vähemmän haitallisia ja helpommin ero-

teltavia liimoja. Liima-aineiden partikkelikoko tulisi olla riittävän suuri, jotta ne voitai-

siin erottaa mekaanisesti kuiduista. Tähän vaikuttaa liima-aineen kemiallinen koostumus 

sekä kierrätyskuidun esikäsittely. Kuituainesta ei tulisi jauhaa liian pieneksi sulpun val-

mistelussa, jotta liima-aineet olisi erotettavissa. Mekaaninen erottelu tulee kysymykseen 

kun raaka-aineena käytetään sekundäärikuitua. Mekaanisen erotuksen sijaan liima-aineet 
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voidaan myös hajottaa mikropartikkeleiksi. Tämän menetelmän päämäärä ja hyödyt ovat 

asiantuntijoiden kesken kiistelty aihe. Makropartikkelien poisto onnistuu seulomalla, 

mutta mikropartikkelien erottamiseen vaaditaan saostuksen lisäksi suodatus tai mikroflo-

taatio. (Zippel 2001, 204-210.) 

 Mekaanisen erottelun jälkeen toiseksi tärkein liima-aineiden poistomenetelmä on kemi-

allinen käsittely, joka voidaan jakaa kunnostukseen, hajottamiseen sekä peittämiseen ja 

passivointiin. Kemiallista käsittelyä tarvitaan kun raaka-aineena käytetään primäärikui-

tua, jolloin ei tarvita liima-aineiden mekaanista erottelua. Tuotannossa syntyy kuitenkin 

pihkaa ja valkopihkaa, jotka ovat liima-aineita. Valkoiseksi pihkaksi kutsutaan päällyste-

tyn hylyn mukana tulevia lateksiyhdisteitä. Kemiallisen kunnostuksen avulla saadaan 

poistettua myös sekundääriset liima-aineet, jotka on mainittu aikaisemmin tässä luvussa. 

Jos massan valmistuksessa käytetään raaka-aineena sekundäärikuitua ja mekaaninen 

erottelu on tehotonta tai se puuttuu kokonaan, tulee turvautua kemiallisiin menetelmiin. 

Kunnostuksessa tehokkaiksi kemikaaleiksi ovat osoittautuneet PEI ja PVAm. Liima-

aineiden kunnostus perustuu enemmän kunnostuskemikaalin molekyylirakenteeseen kun 

taas liuenneilla haitallisilla aineilla se perustui partikkelien sähkövaraukseen. Tämä 

seikka huomioiden, saadaan poistettua myös varauksettomia haitallisia aineita sekä pie-

nennettyä COD kuormitusta. Tulee huomioida, että saman kemikaalin eri polymeerira-

kenteiset tuotteet voivat toimi eri tehokkuudella eri olosuhteissa. Hajottamisessa haitalli-

set liima-aineet muunnetaan kemikaalien avulla stabiileiksi vaikuttamalla niiden varauk-

seen. Tällä tavoin pyritään ehkäisemään liima-aineiden aiheuttamia saostumia.  (Hubbe 

ym. 2006, 154-156; Zippel 2001, 210-212.) 

Peittäminen ja passivointi perustuvat samaan periaatteeseen: haitallisten partikkelien 

liimaominaisuus kumotaan. Peittämisessä hienojakoista mineraalia kuten talkkia tai ben-

toniittiä sekoitetaan sulpun valmisteluvaiheeseen, jolloin mineraalit tarttuvat liima-

ainepartikkeleihin. Tällä tavoin partikkelien liima-ominaisuudet häviävät eivätkä ne ai-

heuta saostumia tai kertymiä. Passivoinnissa liima-ainepartikkelien pinnalle muodoste-

taan orgaanisten yhdisteiden avulla hydrofiilinen tarttumaton pintakerros. (Zippel 2001, 

212-213.) 
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3.4.3 Suolat – korroosio ja saostumat 

Suolojen haittavaikutukset kohdistuvat enemmän prosessilaitteisiin kuin itse prosessi-

olosuhteisiin. Suolat aiheuttavat laitteissa korroosiota ja saostumia, jotka aiheuttavat 

virtausmuutoksia, tukkeumia ja laiterikkoja. Haittavaikutusten ehkäisemiseksi laitteiden 

ja putkistojen tulee olla korroosiota kestävää materiaalia, jotka pysyvät mahdollisimman 

puhtaina. Ruostumaton teräs on yleisesti käytetty materiaali, mutta joskus joudutaan 

käyttämään myös muita kalliimpia erikoisteräksiä. Suolamäärien on havaittu nousevan 

kiertovesissä tuoreveden käytön vähentämisen ja suljetumpien vesikiertojen myötä. Suo-

lojen haittavaikutukset ovatkin täysin suljettujen kiertovesijärjestelmien suuri ongelma. 

(Zippel 2001, 215-216.) 

Yleisimmin esiintyvät suolaionit kiertovesissä ovat kalsium, natrium, kloridi ja sulfaatti, 

jotka ovat usein peräisin massan- ja kartongin valmistuksessa käytetyistä lisä-aineista. 

Myös muita suola-ioneja esiintyy, mutta yleisesti ottaen niiden ei ole katsottu aiheutta-

van ongelmia prosessissa. Yksi merkittävimmistä suolaionien lähteistä on kalsiumkar-

bonaatti (CaCO3), joka on laajalti käytetty täyte- ja väriaine. Korroosion ja mahdollisten 

saostumien lisäksi kalsium yhdisteiden on havaittu häiritsevän muun muassa tärkin ad-

sorptoitumista kuituihin. Kalsiumkarbonaatti saostumia voi syntyä kun vedessä on tar-

peeksi vapaita kalsium- ja karbonaatti-ioneja. Konsentraation lisäksi saostumiin vaikut-

taa pH ja lämpötila. Veden pH:n ollessa alle 8 vapaiden karbonaatti-ionien pitoisuus 

tippuu niin alhaiseksi, että saostumia ei synny. Saostumien määrä on lämpötilariippuvai-

nen: lämpötilan noustessa CaCO3-saostumat vähenevät. Lämpötila vaikuttaa myös suo-

lojen korroosiovaikutukseen. Lämpötilan noustessa korroosion vaikutus kiihtyy. Karton-

kikoneen kiertovesien suolojen lähteenä toimii myös tuorevesi, joka voi sisältää liuen-

neita epäorgaanisia yhdisteitä, pääasiassa veden kovettimia. Suuri vedenkovettimien 

määrä voi johtaa saostumiin ja limanmuodostumiseen. Myös bariumsulfaatin (BaSO4) 

saostumia on esiintynyt muun muassa putkistojen sekä perälaatikoiden pinnoilla. Päin-

vastoin kuten kalsiumkarbonaatilla, bariumsulfaattisaostumat lisääntyvät lämpötilan 

noustessa eikä niiden esiintymiseen vaikuta pH olosuhteet. (Zippel 2001, 215-216; 

Ulmgren 1997, 35-36.) 
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Kuten luvussa 3.4.1 Liuenneet ja kolloidiset aineet mainittiin, johtokykymittaus on yk-

sinkertainen ja luotettava tapa analysoida veden suolapitoisuus. Yksityiskohtaisempaa 

tietoa saadaan määrittämällä kartonkikoneelta lähtevän jäteveden sulfaattisisältö. Suolo-

jen määrän kontrollointi on vaikeaa, mutta niiden vaikutuksia voidaan pyrkiä pienentä-

mään. Koska lisäaineet ovat suolojen muodostuksen tärkein lähde, tulee pyrkiä mini-

moimaan tiettyjen kemikaalien käyttöä ja mahdollisesti korvata ne vähemmän haitallisil-

la aineilla. Tuoreveden puhdistuksen yhteydessä, jotkut tehtaat myös pehmentävät vettä 

kemikaaleilla. Käytetyt materiaalit tulee olla korroosiota kestäviä ja laitteistot on pidet-

tävä mahdollisimman puhtaina. (Zippel 2001, 216-217.) 

 

3.4.4 Mikro-organismit  

Kartonginvalmistusprosessiin tulee mikro-organismeja kaikkien raaka- ja lisäaineiden 

mukana, mutta niiden määrä voi olla hyvin mitätön. Prosessissa esiintyvät mikro-

organismit ovat bakteereita, sieniä ja leviä. Prosesseissa havaittuja bakteereja ovat muun 

muassa bifidobakteeri, laktobasilli, clostridium, mikrokokki, enterobakteeri ja klebsiella. 

Prosessissa vallitsevat olosuhteet vaikuttavat siihen millaisia mikro-organismeja voi 

esiintyä. Suljetuissa kierroissa esiintyy anaerobisissa olosuhteissa toimivia organismeja 

ja hapekkaat vedet ovat suotuisa ympäristö aerobisille mikro-organismeille. Mikro-

organismit hyödyntävät monia kartonginvalmistusprosessin sisältämiä ainesosia: happi, 

hiili, vety, typpi, rikki, fosfori, kalium, kalsium, magnesium ja rauta. Osa organismeista 

tarvitsee toimiakseen myös raskasmetalleja. Esimerkiksi hiiltä prosessissa on selluloosan 

hiilihydraateissa ja tärkissä, typpeä kaseiinissa ja monia muita ainesosia eri suolayhdis-

teissä. (Zippel 2001, 221-222.) 

Mikro-organismit muodostavat biofilmejä laitteiden pinnoille, mikä aiheuttaa käytetty-

jen raaka-aineiden ja kartongin kontaminaatioriskin. Suurin osa biofilmin painosta on 

vettä, minkä takia vesi on mikro-organismien esiintymiselle olennainen elementti. Mik-

ro-organismien kasvulle optimi olosuhteet ovat 20-45 
o
C lämpötila ja neutraali pH-arvo. 
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Biofilmi muodostuu helpoiten hitaan virtauksen alueille, jossa turbulenssia on vähän. 

Biofilmin saavuttaessa tietyn paksuuden sen happipitoisuus laskee ja anaerobisten bak-

teerien määrä kasvaa. Anaerobisten bakteerien käyttäessä sulfaatteja ravinnokseen ne 

hajoavat rikkivedyksi ja sulfideiksi. Nämä yhdisteet syövyttävät biofilmin alla olevaa 

materiaalia sekä aiheuttavat pahaa hajua. Biofilmin kehityksen myöhemmässä vaiheessa 

siitä alkaa irrota limapaakkuja, jotka voivat aiheuttaa reikiä tai muita virheitä lopputuot-

teeseen sekä tukkia muun muassa seulojen viiroja. Metabolia synnyttää hajuhaittojen 

lisäksi myös palavia kaasuja, jotka voivat olla vaarallisia kertyessään säiliöön. Monet 

mikro-organismit tuottavat entsyymiä, joka kumoaa valkaisussa käytettävän vetyperok-

sidin vaikutusta. Näin ollen mikro-organismit voivat lisätä myös kemikaalien kulutusta. 

(Zippel 2001, 222-224.) 

Mikro-organismien esiintymistä ja määrää ei seurata vain prosessihäiriöiden, vaan myös 

laatu- ja asiakasvaatimusten takia. Biofilmien esiintymistä voidaan mitata online-

mittareiden avulla, jotka perustuvat optiseen mittaukseen tai tiheyden määritykseen. La-

boratoriossa voidaan tehdä viljelynäytteitä sekä arvioida määritysten avulla esiintyvien 

mikro-organismien määrää sekä esiintyviä lajeja. Nykyään on olemassa myös joitakin 

mikro-organismien määrää kuvaavia online-mittausmenetelmiä. (Zippel 2001, 224-226.)  

Nykyään lima aiheuttaa enää harvoin ongelmia prosessissa, sillä sen hallintaa on tutkittu 

ja kehitetty vuosikymmeniä. Liman muodostumisen ehkäisemisessä ja liman hallinnassa 

käytettyjä menetelmiä ovat vesikiertojen ja tehtaan hyvä suunnittelu, laitteiden puh-

taanapito ja kemikaalien käyttö. Vesikiertojen hyvä suunnittelu perustuu samoihin peri-

aatteisiin kuin aikaisemmin on mainittu haitallisten kolloidisten ja liuenneiden aineiden 

yhteydessä. Pyritään välttämään prosessiin tulevien haitallisten aineiden määrää: esi-

merkiksi tuodaan massa kartonkikoneelle sakeampana ja käytetään hyödyksi kaikki puh-

taammat 0-veden suodokset sulpun valmistelun alkupäässä. Lämpimien 0-vesien käyttö 

on eduksi, sillä mikrobien kasvun heikkenee yli 50 
o
C lämpötilassa. Kun massa tuodaan 

kartonkikoneen prosessiin sakeampana, ei sen mukana tule ylimääräistä vettä ja sen si-

sältämiä haitallisia aineita sellutehtaalta. Mitä vähemmän mikro-organismeille on tarjol-

la ravintoaineita, sitä huonommat ovat niiden kasvuedellytykset. Koska haitallisten ai-
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neiden määrän vähentäminen pienentää myös kiertoveden kuormitusta voidaan yhtey-

destä piirtää seuraavanlainen kuva:  

 

Kuva 8. Haitallisten aineiden, COD:n ja liman muodostumisen välinen yhteys. (Zippel 2001, 227.) 

 

(Zippel 2001, 227-228.) 

 

Kartonkitehtaan suunnittelulla voidaan ehkäistä limanmuodostumista tiettyihin paikkoi-

hin. Suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota, että säiliöissä ja virtauskanavissa ei ole 

tyhjää tilaa, ja että veden virtausnopeus pysyy riittävän suurena. Näin saostumia ja bio-

filmejä ei pääse helposti syntymään, sillä seisova tai hitaasti virtaava kiertovesi tarjoaa 

limanmuodostumiselle hyvän kasvuympäristön. Säiliöiden täyttöä vesiputousperiaatteel-

la tulee välttää, sillä se tarjoaa ilmalle sisäänpääsyn säiliöön sekä siinä muodostuu vaah-

toa, joka tarttuu säiliöiden pinnoille. Hallitakseen hapen syöttöä säiliöön ja pitääkseen 

yllä veden turbulenssia ilmaa voidaan syöttää säiliöihin suuttimien avulla. Ruostumat-

toman teräksen pinnan viimeistely on kehittynyt ja laitteet pysyvät yhä pidempään puh-

taina, mikä ehkäisee biofilmien syntymistä. Pesuseisokkien avulla poistetaan laitteiden 

pinnoilta massajäämiä, saostumia, hienoainesta ja limamuodostumia. Pesuja suoritetaan 



47 

 

suunniteltujen seisokkien yhteydessä sekä tarpeen tullen esimerkiksi ratakatkojen yhtey-

dessä. Parhaan puhtaustuloksen saavuttamiseksi suoritetaan vesipesujen lisäksi alkali- ja 

happopesuja. (Zippel 2001, 228-229.)  

Kemikaalien avulla mikro-organismit tuhotaan tai ainakin niiden kasvu ehkäistään. Tä-

hän tarkoitukseen on kehitetty biosidejä, joiden haittapuolena on niiden ympäristömyr-

kyllisyys. Joidenkin biosidien käyttö on kiellettyä niiden haittavaikutusten takia. Käytet-

ty biosidi tulisi olla tehokas tuhoamaan eliöitä, mutta samalla nopeasti hajoava, ettei se 

aiheuta ongelmia jätevedenkäsittelylaitoksella ja purkuvesistössä. Käytettävien biosidien 

valintaan vaikuttaa kiertovesissä esiintyvät mikro-organismit. Koska kartonginvalmis-

tusprosessin eri vaiheissa mikrobikanta voi vaihdella, voidaan joutua käyttämään useaa 

eri biosidiä. Käytettävät kemikaalit tulee aika ajoin tarkistaa sillä mikro-organismilajit 

voivat muuttua tai ne voivat muuntautua kemikaaleille vastustuskykyisiksi. (Zippel 

2001, 228-231.)  

Kustannussyistä ja biosidien aiheuttamien haittavaikutusten takia mikro-organismeja ei 

välttämättä tuhota vesijärjestelmästä täysin. Mikrobien lukumäärä kiertovesissä, joka ei 

vielä aiheuta ongelmia prosessissa on luokkaa 10
5
. Biosidien vaikutusta voidaan tehostaa 

avustavilla kemikaaleilla. Niiden käyttö on hyödyllistä etenkin kun biosidien annostelua 

joudutaan rajoittamaan edellä mainittujen seikkojen takia. Nämä niin sanotut bio-

hajotusaineet tuhoavat biofilmejä suojaavan pintakerroksen, jolloin biosidi pääsee tu-

hoamaan organismin. Hajotusaineena käytetään useita eri yhdisteitä, esimerkiksi poly-

alkyyli-eetteriä. Käytettävän kemikaalin tulee kuitenkin olla ympäristöystävällinen kuten 

biosidin, eikä se saa häiritä muiden prosessikemikaalien toimintaa. (Zippel 2001, 231-

232.) 

Mikro-organismien muuntautuessa vastustuskykyisiksi biosidejä vastaan, on alettu tutkia 

vaihtoehtoisia menetelmiä liman torjuntaan. Entsyymit ovat tehokkaita ja harmittomia 

proteiineja. Niiden avulla on onnistuttu hajottamaan biofilmien polysakkarideja ja prote-

iineja pienempiin yksiköihin ja näin tuhoamaan biofilmi tai ehkäisemään sen syntymi-

nen. Entsyymien käyttö yhdessä biosidien tai bio-hajotusaineiden kanssa voi tarjota te-

hokkaan, ympäristöystävällisen ja edullisemman tavan ehkäistä liman muodostumista. 
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Kemikaalitoimittajat tarjoavat useita muitakin tuotteita, joiden avulla liman muodostu-

mista voidaan ehkäistä. Mikro-organismeja esiintyy aina jonkin verran kiertovesissä, 

mutta niiden määrä voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla ilman, että ne häiritsevät pro-

sessia. Limantorjunnan kustannukset kemikaalien avulla on Zippelin (2001) tutkimuksen 

mukaan noin 0,50-2 € tuotettua paperi- tai kartonkitonnia kohden. (Zippel 2001, 233-

234.) 

 

3.5 Materiaalitaselaskennan perusteet  

Modernit kartonkikoneet ovat entistä monimutkaisempia ja niiden vesikiertojen suunnit-

telu on haastavaa. Kartonkikoneen vedenkäyttö muuttuu, jos toiminnassa olevaan konee-

seen tehdään jälkeenpäin muutoksia tuotannon tai vesikiertojen suhteen. Vesitaseen 

määritys on ensi askel tällaisissa tilanteissa. Vesitase mahdollistaa vesijärjestelmien 

suunnittelun ja olemassa olevien järjestelmien analysoinnin. Tulee kuitenkin huomioida, 

että tase kuvaa koneen toimintaa tietyllä hetkellä. Koneen stabiliteetin muutokset vaikut-

tavat koneen materiaali- ja energiataseisiin. (Paulapuro 2008, 152; Zippel 2001, 120, 

235-236, 251-252.)   

Taselaskenta perustuu fysiikan lakiin aineen ja energian häviämättömyydestä. Mille ta-

hansa systeemille voidaan kirjoittaa materiaalia koskeva häviämättömyyden lauseke 

yhtälön 1 mukaisesti: 

 

Prosessista ulos lähtevä materiaali = Prosessiin menevä materiaali + Prosessissa 

muodostuva materiaali – Prosessissa kulutettu materiaali – Prosessiin jäänyt ma-

teriaali 

(1) 
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Stabiilissa tilanteessa prosessiin ei kerry materiaalia, joten prosessiin jäänyt materiaalin 

termi on nolla. Mikäli kemiallisia reaktioita ei synny, ei prosessissa kehity eikä siinä 

häviä materiaalia. Näin ollen lauseke voidaan yksinkertaistaa yhtälön 2 mukaisesti: 

 

Prosessista ulos lähtevä materiaali = Prosessiin menevä materiaali 

(2) 

(Coulson ym. 2005, 34-35.) 

 

Aineiden olomuoto voi stabiilissakin prosessissa muuttua esimerkiksi taserajan sisälle 

tuodun lämpöenergian vaikutuksesta. Kartonginvalmistuksessa vettä haihtuu paljon pro-

sessista etenkin kuivatusosalla. Haihtumisen määrä riippuu puristuksen jälkeisestä kui-

va-ainepitoisuudesta ja lopputuotteen kosteudesta. Lopputuotteen kosteus on yleensä 

viidestä kymmeneen prosenttia. Modernin kartonkikoneen haihtuvan veden määränä 

voidaan yleisesti pitää 1,5 l/kg kartonkia. (Kallio ym. 2005; Zippel 2001, 59.) 

Tärkeä osa tasemäärityksessä on systeemin rajaus. Rajaus määrittää sen, mitkä materiaa-

livirrat laskennassa huomioidaan. Oikeat rajaukset helpottavat ja yksinkertaistavat mo-

nimutkaisten prosessien taselaskennan suorittamista. Rajausten tekemiseen ei ole ole-

massa yhtä oikeaa ja helpointa tyyliä, mutta seuraavat ohjeet toimivat opastavina: 

1. Monimutkaisissa prosesseissa tee rajaus ensin koko prosessin ympäri ja selvitä 

sinne tulevat ja sieltä lähtevät materiaalivirrat eli raaka-aineet sekä tuotteet. 

2. Jaa prosessi pienempiin yksinkertaisempiin osiin ja selvitä näiden systeemien 

materiaalitase. 

3. Valitse rajaukset niin, että tuntemattomien virtojen määrä jää mahdollisimman 

pieneksi. 

4. Kuten ensimmäisessä vaiheessa, muodosta koko prosessia koskeva tasemalli 

osaprosessien avulla ja sisällytä siihen myös kaikki prosessissa kierrätetyt mate-

riaalit.  



50 

 

Rajauksen lisäksi on valittava laskennassa käytettävät lähtökohdat. Prosessit ovat yksi-

löllisiä eikä muun muassa käytettävien suureiden ja aikaperustan valintaan ole yhtä oi-

keaa tapaa: esimerkiksi voidaan käyttää kg/h tai m
3
/s. (Coulson ym. 2005, 37-38, 40, 

50.) 

Taselaskennan tulokset voidaan havainnollistaa esimerkiksi virtauskaavioiden, taulukoi-

den ja diagrammien avulla. Joitakin yksinkertaistuksia ja oletuksia voidaan joutua pro-

sessien suhteen tekemään taselaskennan helpottamiseksi. (Paulapuro 2008, 143-145, 

152-154.) 

 

4 PROSESSIVESIEN KANNALTA MERKITTÄVÄT ELINTAR-

VIKEKARTONGIN VALMISTUSTA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 

Elintarvikekäyttöön päätyvän tuotteen laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset ovat korke-

at. Tuotteen laatu määräytyy tuotantoprosessin ja käytettyjen raaka-aineiden laadun pe-

rusteella. Kartongin valmistuksessa vesi on yksi merkittävimmistä prosessissa käytetyis-

tä aineista. Vesi on jatkuvasti yhteydessä valmistettavaan tuotteeseen, joten saastunut 

vesi tekisi myös lopputuotteesta käyttökelvottoman. Tämän takia myös tuoreveden laa-

tuarvoja ja ominaisuuksia seurataan säännöllisesti. (Dahl 2008, 56-58; Paulapuro 2008, 

198.)  

Elintarvikepakkauksiin tarkoitettujen tuotteiden ja tuotteiden valmistukseen käytettyjen 

raaka-aineiden turvallisuutta ohjataan suosituksilla, standardeilla sekä erilaisilla säädök-

sillä, kuten lailla, asetuksilla ja direktiiveillä. Jos tuotteita toimitetaan ulkomaille, tulee 

huomioida myös kohdemaan mahdolliset tuoteturvallisuusvaatimukset. Elintarvikepak-

kauksia koskevia säädöksiä ovat esimerkiksi Suomessa elintarvikelaki (2006/23), EU:n 

asetukset (EU N:o 10/2011, EY N:o 2023/2006, EY N:o 1935/2004), EU:n pakkauksia 

ja pakkausjätettä koskeva direktiivi (94/62/EY), Yhdysvalloissa elintarvikelainsäädäntö 

(CFR 21 §176.170; §176.180), Italian elintarvikesäädös (D.M. 21.3.73), Saksassa ris-

kiarvioinnin instituutin suositukset (BfR XXXVI, XXXVI/2) ja Kiinan hygieniastandar-

di (GB 9685-2008). (BfR XXXVI; BfR XXXVI/2; CFR 21 §176.170; CFR 21 
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§176.180; EU N:o 10/2011; GB 9685-2008; Elintarvikelaki 2006/23; EY N:o 

2023/2006; EY N:o 1935/2004; 94/62/EY; D.M. 21.3.73.) 

Myös kartongin valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden, kuten kemikaalien, tulee 

täyttää säädösten asettamat vaatimukset ja niiden elinkaari tulee olla jäljitettävissä. Pro-

sessivedelle ei ole tiettyjä vaatimustenmukaisuuskriteerejä, mutta veden kautta loppu-

tuotteeseen ei saa päätyä vaarallisina pidettyjä aineita yli sallittujen raja-arvojen. Elin-

tarvikepakkausten tuoteturvallisuuden lähtökohtana on, että pakkauksella ei saa olla ne-

gatiivista vaikutusta elintarvikkeen turvallisuuteen ja sitä kautta kuluttajan terveyteen. 

Säädökset ja suositukset asettavat raja-arvoja eri aineiden suurimmalle sallitulle pitoi-

suudelle ja mikrobitasolle kartongin lopputuotteessa. Tällaisia ovat esimerkiksi lyijy, 

kadmium, elohopea, kromi, polyklooratut bifenyylit, kloorifenolit, dioksiinit, furaanit ja 

formaldehydi. BfR ohjeissa annetaan lukuisia raja-arvoja eri yhdisteille. Esimerkiksi 

formaldehydin enimmäispitoisuus kartongissa on 1,0 mg/dm
2
. Pakkausdirektiivi puoles-

taan asettaa metallipitoisuuksille raja-arvot: lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuudenar-

voisen kromin yhteenlaskettu pitoisuus ei saa ylittää 100 ppm näytteen painosta. Lisäksi 

esimerkiksi Italiaan menevistä elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevista tuotteista 

tulee määrittää fenolien ja kreosolien pitoisuudet sekä tehdä fluoresoivien vaalenteiden 

siirtymistesti sekä lyijyn migraatiotesti. (BfR XXXVI; BfR XXXVI/2; CFR 21 

§176.170; CFR 21 §176.180; EU N:o 10/2011; GB 9685-2008; Elintarvikelaki 2006/23; 

EY N:o 2023/2006; EY N:o 1935/2004; 94/62/EY; D.M. 21.3.73.) 

 

5 TUOREVEDEN HANKINTA JA PUHDISTUS SEKÄ JÄTEVE-

DENKÄSITTELY KAUKOPÄÄSSÄ 

Imatran tehtailla kaikki prosesseissa tarvittava tuorevesi pumpataan Saimaasta. Proses-

seissa käytetään mekaanisesti puhdistettua raakavettä, kemiallisesti puhdistettu raakavet-

tä sekä syvänteestä pumpattua jäähdytysvettä. Kaukopäässä valmistetaan myös tehtaalla 

käytettävä talousvesi. Lukuun ottamatta harmaita ja mustia talousvesiä kaikki Imatran 
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tehtaiden jätevedet käsitellään omalla jätevedenpuhdistamolla. (Klemetti 2013; 

Liiketoimintajärjestelmä 2013b, 1; Liiketoimintajärjestelmä 2010a, 1.)  

 

5.1 Prosessivesien hankinta ja puhdistus 

Kaukopäässä raakaveden runkolinjoja on kaksi. Toinen linja kattaa kuorimon ja jäteve-

denpuhdistamon ja toinen kaikki muut tuotantoyksiköt. Suurin osa Imatran tehtailla käy-

tetystä vedestä pumpataan jälkimmäisenä mainitun linjan kautta. Runkolinjasta lähtevien 

haarojen kautta raakavesi johdetaan tehtaan sisällä eri käyttökohteisiin sekä vesilaitok-

selle, jossa valmistetaan kemiallisesti puhdistettua raakavettä. Ennen raakaveden pump-

pausta Saimaasta, vesi desinfioidaan sekoittamalla siihen klooridioksidia ja puhdistetaan 

mekaanisesti välppien ja sihtien avulla. Raakaveden pumppaamolla on viisi pumppua, 

joista yksi on invertteriohjattu ja loput kiinteätuottoisia. Raakavesipumput pumppaavat 

vettä halkaisijaltaan 2500 mm runkolinjaan, joka supistuu veden loppukäyttäjiä kohden 

taatakseen riittävän paineen käyttökohteessa. Raakavesiverkostossa on tasausallas, jonka 

tarkoituksena on minimoida kulutuksen muutoksista ja häiriöistä johtuvat paineenvaihte-

lut. Liitteen 1 taulukkoon on kerätty laboratoriossa säännöllisesti määritettyjä raakave-

den laatuarvoja aikaväliltä 1.1.2014 – 30.12.2014. Näytteet on otettu edellä mainitun 

esikäsittelyvaiheen jälkeen. Lisäksi taulukossa on Kemiran tekemät mikrobiologiset 

määritykset kartonkikone 4:n raakavedestä ennen ja jälkeen biosidikäsittelyn. (Niiranen 

2013; Liiketoimintajärjestelmä 2011a, 1; Liiketoimintajärjestelmä 2010a, 1; 

Liiketoimintajärjestelmä 2002, 1; Enso-Gutzeit 1991a.) 

 

Kaukopään raakavesiverkosto kattaa kaikki tuotantoyksiköt, mutta kun kyseessä on elin-

tarvikekartongin ja -paperin valmistus tarvitaan myös kemiallisesti puhdistettua vettä 

(vke). Raakavettä puhdistetaan kahdella vedenkäsittelylinjalla: raakavedenpuhdistuslai-

toksella (rvp) sekä saostuslaitoksella (st2). Molemmilla vedenkäsittelylaitoksilla raaka-

vesi puhdistetaan yleisesti käytössä olevalla periaatteella. Puhdistuksen päävaiheet ovat 

raakaveden lämmitys, saostus- ja pH-säätökemikaalien syöttö, selkeytys ja hiekkasuoda-

tus. PH-säätökemikaalina käytetään natriumhydroksidia (NaOH) ja saostuskemikaalina 

polyalumiinikloridia, kauppanimeltä PAC. Vke-veden lisäksi rvp-laitoksen vedestä val-
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mistetaan kemiallisesti puhdistettua kuumaa vettä kuitulinja 2:n tarpeisiin. Puhdistustu-

losta ja kulutukseen pumpattavan veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti tehtävien labo-

ratoriomääritysten avulla. Liitteen 2 taulukkoon on kerätty kemiallisesti puhdistettujen 

raakavesijakeiden laatuarvot aikaväliltä 1.1.2014 – 30.12.2014. Määrityksiä tehdään 

arkipäivisin Imatran sellun (IMS) päivälaboratoriossa sekä kuukausittain Saimaan vesi- 

ja ympäristötutkimus Oy:ssä. Kuten liitteen taulukosta huomataan, saostuslaitoksen 

puhdistustulos on hieman parempi. Saostuslaitoksen vettä pumpataan voimalaitoksen, 

kuitulinjan ja kuivauskoneen tiivistevesiksi, voimalaitoksen syöttövedeksi sekä karton-

kikone 4:n prosessivedeksi. Rvp-laitoksen vettä pumpataan kaikille paperi- ja kartonki-

koneille, kartongin säiliöosastolle (kas), ctmp-laitokselle, pcc-laitokselle, kuitulinja 3:lle 

ja kuivauskoneelle. (Liiketoimintajärjestelmä 2014a, 1-2; Liiketoimintajärjestelmä 

2010b, 2; Liiketoimintajärjestelmä 2009b, 2-4; Enso-Gutzeit 1991a.) 

 

Raakaveden pumppaamolle on sijoitettu raakavesipumppujen lisäksi kaksi jäähdytys-

vesipumppua, jotka pumppaavat kylmää vettä järven syvänteestä. Toiset kaksi jäähdy-

tysvesipumppua sijaitsee kartonkikone 4:n kellarissa. Nämä jäähdytysvesilinjat ovat 

tarvittaessa yhdistettävissä toisiinsa. Jäähdytysvettä (vjh) tarvitaan muun muassa val-

kaisukemikaaliasemalla, kuitulinjalla sekä paperi- ja kartonkikoneilla. 

(Liiketoimintajärjestelmä 2010a, 1; Enso-Gutzeit 1991a.) 

 

5.2 Jätevedenkäsittely 

Kaikki Imatran tehtailla syntyvät prosesseista peräisin olevat jätevedet puhdistetaan 

Kaukopään jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamo käsittää kaksi erillistä puhdistusmene-

telmää: biologinen ja kemiallinen. Kuvassa 9 on esitetty yksinkertaistettuna jäteveden-

puhdistamon toimintaperiaate. Kuvassa vihreä virtaus kuvaa biologisesti ja punainen 

kemiallisesti puhdistettavaa jätevettä. Biologinen puhdistus perustuu aktiivilieteproses-

siin, jossa mikrobit hajottavat orgaanista ainesta aerobisissa olosuhteissa. Biologiselle 

puhdistamolle johdetaan Kaukopään kuorimon, kuitulinjojen, valkaisukemikaaliaseman, 

ctmp-laitoksen, pulpperiaseman, voimalaitoksen sekä Tainionkosken sellutehtaan ja 
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kuorimon jätevedet. Lisäksi puhdistamolle pumpataan Lauriniemen kaatopaikan suo-

dosvedet. Suodosvedet pumpataan kahdessa painelinjassa siten, että toinen linja johtaa 

biologisen puhdistamon tuloviemäriin ja toinen yhtyy Tainionkoskelta tulevaan biologi-

sen jäteveden siirtolinjaan (Klemetti 2013). Kaukopäästä tulevat jätevedet johdetaan 

puhdistamolle maanalaisia kanaaleja pitkin. (Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1,3; Enso-

Gutzeit 1991b.)  

 

 

Kuva 9. Kaukopään jätevedenpuhdistamon toimintaperiaate. (Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 3.) 

 

Kemialliselle puhdistamolle johdetaan paineviemärin kautta Kaukopään paperi- ja kar-

tonkikoneiden, kartongin säiliöosaston (kas), pcc-laitoksen, kuivauskoneen sekä rvp- ja 

st2-laitosten jätevedet. Jokaisella kartonkikoneella on oma jätevesipumppu, jonka tuotto 

on noin 190 l/s. Jos jäteveden määrä ylittää pumpun tuoton, jätevesi ohjautuu pump-
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pausaltaan ylikaadon kautta biologiselle puhdistamolle johtavaan kanaaliin (kuva 10). 

(Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1,3; Enso-Gutzeit 1991b.) 

 

 

Kuva 10. Kartonki- ja paperikoneiden jätevesien ohjaus jätevedenpuhdistamolle. 

(Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1.) 

 

Kuvaan 11 on havainnollistettu biologisen ja kemiallisen jäteveden viemäriverkostot. 

Biologisesti käsiteltävät jätevedet on merkitty vihreällä ja kemiallisesti käsiteltävät pu-

naisella. Vihreät katkoviivat kuvaavat kartonki- ja paperikoneiden jäteveden pump-

pausaltaiden ylikaatoja. Kuvaan on piirretty myös paperikone 8, jota ei enää Kaukopääs-

sä ole. Entisen paperikoneen jätevesikanaalien kautta johdetaan kuitenkin jonkin verran 

muualla syntyviä jätevesiä. Tainionkosken paperi- ja kartonkikoneiden jätevedet pumpa-

taan Kaukopään ja Tainionkosken välisen putkilinjan kautta kemiallisen puhdistamon 

jakokaivolle. (Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1,3; Enso-Gutzeit 1991b.)  
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Kuva 11. Jätevedenpuhdistamolle johtavat viemäriverkostot. (Savcor 2015.) 

 

Kaikki kemiallisella puhdistamolla käsiteltävät jätevedet yhtyvät jakokaivolla (kuva 9). 

Jakokaivolla kemiallisen ja biologisen puhdistamon jätevesiä voidaan ohjata patoluuk-

kujen avulla eri selkeyttimille. Kuvassa 9 patoluukkuja on kuvattu venttiilisymbolien 

avulla. Käytössä on kolme selkeytintä, joista normaalisti yksi on biologisesti ja kaksi 

kemiallisesti puhdistettavalle jätevedelle. Tämä tilanne on havainnollistettu kuvaan maa-

laamalla ne venttiilit, jotka ovat kyseisessä tilanteessa auki. Kemialliselle puhdistamolle 

tulevan jäteveden pH arvosta riippuen, tulevan veden joukkoon sekoitetaan rikkihappoa 

(H2SO4). Rikkihapolla jäteveden pH-arvo säädetään saostuskemikaalien toiminnan ja 

purkuvesistön kannalta suotuisaan arvoon. Kun pH-arvo on säädetty, jakokaivolla jäte-

veteen sekoitetaan rautapitoista alumiinisulfaattia (AVR), joka toimii koagulanttina. 

Jakokaivolta selkeyttimille menevien jätevesivirtojen joukkoon sekoitetaan vielä poly-



57 

 

meeriä parantamaan selkeytyksen tehokkuutta. Selkeyttimissä flokattu ja pohjalle vajon-

nut kiintoaine pumpataan lietteenkäsittelyyn. Selkeytetty vesi, eli jätevesikirkaste, johde-

taan selkeyttimen ylikaadon kautta jätevedenpuhdistamon poistokanaaliin ja edelleen 

Saimaaseen. (Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1-3; Enso-Gutzeit 1991b.) 

 

5.3 Kemiallisen puhdistamon jätevesimittaukset ja -määritykset 

Kemialliselle puhdistamolle tulevista ja sieltä lähtevästä jätevesivirtauksesta mitataan 

jatkuvatoimisesti virtausmäärä (F), kiintoainepitoisuus (SS) ja pH. Lisäksi lähtevästä eli 

Saimaaseen johdettavasta jätevesikirkasteesta mitataan johtokyky (C). Molemmissa sel-

keyttimissä on oma virtausmittausanturi jätevesikirkasteelle. Kaikki muut online-anturit 

mittaavat puhdistettua jätevesikirkastetta kohdasta, jossa selkeyttimien kirkasteet ovat 

yhdistyneet yhdeksi virtaukseksi. Kuvassa 9 on esitetty Kaukopäästä ja Tainionkoskelta 

tulevien jätevesien ja Saimaaseen johdettavan kirkasteen mittaukset. Online-mittausten 

arvot näkyvät muun muassa jätevedenpuhdistamon Metso DNA -ohjausjärjestelmässä. 

(Metso DNA 2013; Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 3.)  

Online-mittausten lisäksi automaattiset näytteenottimet keräävät tulevasta ja lähtevästä 

jätevedestä määräajoin näytettä keräilyastioihin, jotka toimitetaan laboratorioon tutkitta-

vaksi. Näistä keräilynäytteistä määritetään Imatran sellun päivälaboratoriossa arkipäivi-

sin kiintoaine, johtokyky, pH ja COD. Lisäksi pakastetuista keräilynäytteistä kerätään 

kuukausittainen kokoomanäyte, josta ulkopuolinen laboratorio määrittää kiintoaineen, 

COD:n, BOD:n, rikin, natriumin, alumiinin, fosforin ja typen pitoisuudet. Näiden labo-

ratoriomääritysten tulokset ajalta 1.1.2014 – 30.12.2014 on kerätty liitteen 3 taulukkoon. 

Näiden määritysten lisäksi tehdään vielä viikoittaiset määritykset typen ja fosforin osal-

ta. Laboratorioanalyysien tulokset on nähtävissä Promas-seurantajärjestelmässä. 

(Promas, 2015; Liiketoimintajärjestelmä 2009a, 2,4.)  
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5.4 Puhtaat jätevedet 

Puhdistettavien jätevesien lisäksi tuotannossa syntyy puhtaita jätevesiä, jotka eivät vaadi 

käsittelyä ennen Saimaaseen johtamista. Sade- ja hulevesille sekä puhtaille prosessive-

sille on omat viemäriverkostot. Puhtaita prosessivesiä ovat muun muassa jäähdytysvedet 

sekä osa tiivisteiden huuhtelu- ja voiteluvesistä, jotka kulkevat suljetuissa piireissä. Puh-

taita prosessivesiä johdetaan kahteen eri viemäriverkostoon. Puhdasvesiviemärin 2 kaut-

ta kulkee pääsääntöisesti vain kartonkikoneiden vesiä ja puhdasvesiviemäriin 1 johde-

taan kartonkikoneen vesien lisäksi kaikkien muiden viemäriverkostoon kuuluvien tuo-

tantoyksiköiden puhtaat jätevedet. Puhdasvesiviemäreiden pH:ta ja johtokykyä valvo-

taan jatkuvatoimisesti online-mittareiden avulla satunnaispäästöjen havainnoimiseksi ja 

torjumiseksi. Lisäksi Saimaaseen johdettavia puhtaita jätevesiä tarkkaillaan laboratorio-

määritysten avulla. (Liiketoimintajärjestelmä 2012a, 1; Enso-Gutzeit 1991b.)  

 

6 KARTONKIKONE 4:N MERKITTÄVIMMÄT TUOREVEDEN 

KÄYTTÖKOHTEET JA VESITASE 

Kartonkikone 4:n vesitase on rakennettu olemassa olevien prosessimittausten, suoritettu-

jen virtausmittausten, PI-kaavioiden, prosessinohjauskuvien, kartonkikoneen henkilös-

tön kanssa käytyjen keskustelujen sekä kenttätutkimusten perusteella. Ensimmäisenä 

tutustuttiin kartonkikoneen toimintaan ja sen yleiseen rakenteeseen Metson DNA–

ohjausjärjestelmän avulla sekä tutustumalla kartonkikoneeseen paikan päällä käyttöhen-

kilöstön kanssa. Tämän jälkeen selvitettiin tuoreveden käytön kannalta merkittävimmät 

osaprosessit. Viimeisenä vaiheena vesitaseen laatimisessa seurattiin putkilinjoja osastol-

la fyysisesti, selvitettiin mihin kohteisiin tuorevettä käytetään ja mihin vedet päätyvät 

käytön jälkeen sekä tehtiin virtausmittauksia. 

Kartonkikoneen viiraosa muodostuu kolmesta perälaatikosta ja rainanmuodostusviirasta, 

joista jokaisella kerroksella on oma lyhyt kierto. Vain runkokerroksessa vedenpoistoa 

tehostetaan formerilla. Tämän takia suurin osa viiraosalta poistetusta vedestä tulee run-

kokerroksesta. Puristusvaihe on kolmenippinen, joista ensimmäinen puristin on normaali 
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puristin, toinen kenkäpuristin ja kolmas tasauspuristin. Tasauspuristimessa ei ole huopaa 

eikä varsinaista vedenpoistoa, kuten normaaleissa puristimissa, sillä sen tehtävä on ta-

soittaa rainaa paremman kontaktipinnan aikaansaamiseksi kuivatusosalla. Kuivatusosalla 

kartongista haihdutetaan vettä lämmitettyjen telojen ja puhaltimien avulla. Kuivatusosan 

jälkeen kartongin pinta viimeistellään kahdessa eri kalanteriyksikössä. Lopuksi konerul-

la leikataan pienemmiksi asiakasrulliksi. Kartonki päällystetään erikseen päällystysteh-

taalla. 

Kartonkikone 4:llä on käytössä seitsemän eri vesijaetta: rvp- ja st2-laitosten kemiallisesti 

puhdistettu vesi, Saimaasta pumpattu raakavesi, järven syvänteestä pumpattu jäähdytys-

vesi, kartongin säiliöosastolla suodatettu tiivistevesi (vti), kartonkikoneen kiertovesi 

(vki) ja haihduttamolta tuleva lämminvesi. Lisäksi vettä tulee koneelle sellutehtaalta 

massan mukana. Kartonkikoneelle tulee ulkopuolista vettä siis useasta eri lähteestä, mi-

kä tuli huomioida tutkimuksessa. 

 

6.1 Merkittävimmät tuoreveden käyttökohteet 

Ensimmäisenä selvitettiin olemassa olevien virtausmittausten ja kartonkikoneen henki-

löstön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuoreveden käytön kannalta merkittä-

vimmät osaprosessit. Merkittävimmiksi tuoreveden käyttökohteiksi ilmenivät lämminve-

si- ja suihkuvesisäiliöt.  

 

6.1.1 Lämminvesisäiliö 

Lämminvesisäiliö on suurin yksittäinen tuoreveden käyttökohde. Kuvassa 12 on esitetty 

lämminvesisäiliöön tulevat ja sieltä lähtevät virtaukset. Lämminvesisäiliöön pumpataan 

rvp- ja st2-laitosten puhdistamaa vettä sekä tarvittaessa pinnanvarmistuksena raakavettä. 

Kun huomioidaan, että rvp-vke- ja st2-vke-vesien vuotuinen keskilämpötila on noin 20 

⁰C (liite 2) ja raakaveden 9 ⁰C (liite 1), tarvitaan paljon lämpöenergiaa lämminvesisäili-
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ön 50 ⁰C lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2014 lämminvesi- ja huovan kos-

tutusvesisäiliön höyryenergian tarve oli keskimäärin noin 1,5 kg/s. 

Lämminvesisäiliön vesi kiertää jatkuvasti lämmönvaihtimen kautta, jotka hyödyntävät 

kattohönkien lämpöenergiaa. Lämminvesisäiliön päällä on käsiventtiili, jonka avulla 

tuorevettä voidaan ohjata myös suoraan säiliöön ilman lämmitystä, kuten kuvassa 12 on 

havainnollistettu. Lämmön talteenoton (lto) lisäksi säiliössä on suora höyrylämmitys, 

sillä lämmönvaihtimien lämpöteho ei ole riittävä tavoitelämpötilan saavuttamiseen. Kui-

vatusosan pintalauhduttimessa jäähdytysvetenä käytetty raakavesi ohjataan lämpöemis-

sion jälkeen lto:n kaarisihtien kautta myös lämminvesisäiliöön. Lämmintä vettä käyte-

tään korkean puhtausvaatimusten omaavissa käyttökohteissa, kuten viirojen ja huopien 

korkeapainesuihkuissa, huovan kostutusvetenä, viirojen reunanauhojen pudotussuihkuis-

sa, kemikaalien piiskavetenä, perälaatikoissa, palautustelojen pesusuihkuissa ja radan 

pudotussuihkuissa. Kahteen viimeisenä mainittuun käyttökohteeseen lämmintä vettä 

käytetään suihkuvesisäiliön pinnan varmistukseksi, jota ohjataan automaattiventtiilin 

avulla. Kemikaalien piiskavetenä käytetään lämpimän veden lisäksi raakavettä, sillä liian 

korkeassa lämpötilassa neutraaliliima alkaa hyytyä. Piiskaveden lämpötila pidetään alle 

35 celsiusasteessa.  
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Kuva 12. Lämminvesisäiliön tulevat ja lähtevät virtaukset. Virtausmittaukset: (Pöyry Finland Oy 

2014). 

 

6.1.2 Suihku- ja suodosvesisäiliöt 

Tutkimustyön aikana kartonkikoneen vesijärjestelmiin tehtiin muutoksia. Keväällä 2014 

tehdyn muutostyön tarkoituksena oli erottaa viira-altaan vedet muista prosessivesistä. 

Aikaisemmin viira-altaan vedet johdettiin suihkuvesisäiliöön. Ongelmana oli viira-

altaassa esiintyvä mikrobikasvusto ja viiraveden korkea kuitupitoisuus, mikä aiheutti 

laaturiskin kartongin valmistukselle sekä suutintukoksia. Viira-altaaseen kerätään viira-

osalla rainasta poistettu vesi sekä viiraosan suihkuvesiä. Viira-altaan seinämistä irtoava 

punainen mikrobikasvusto, jota kutsutaan punalimaksi, päätyy prosessivesiin ja sitä 

kautta mahdollisesti myös kontaktiin kartonkirainan kanssa, mistä voi aiheutua värjäy-

tymiä kartongin lopputuotteeseen. Kartonkikoneella ajettavan laadun vaihto naturalta 

primelle on erityisen herkkä prosessivaihe punaliman aiheuttamien laatuongelmien takia. 

Prime laatuja ajettaessa kartongin puhtausvaatimusten takaamiseksi biosidien annostelua 
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lisätään. Biosidit estävät mikrobitoimintaa, ja näin ollen natura ajon aikana viira-altaisiin 

kerääntynyt punalima alkaa prime ajossa irrota herkemmin aiheuttaen laaturiskin.  

Uudistuksen jälkeen viira-altaan vedet on johdettu uuteen suihkuveden kierrätyssäiliöön. 

Mahdollisuus on ohjata vedet myös kiertovesisäiliöön tai jätevesikanaaliin kuten aikai-

semminkin, mutta kiertoveden sekaan suihkuvesiä ei normaalisti ohjata. Suihkuveden 

kierrätyssäiliöstä vesi pumpataan kaukalosuihkuihin, josta se palaa taas takaisin säiliöön. 

Säiliön pinnankorkeuden ylläpitämiseksi suihkuveden kierrätyssäiliöön pumpataan vettä 

myös kiertovesisäiliöstä. Suihkuveden kierrätyssäiliön vesi kierrätetään Sweco-suotimen 

kautta, josta aksepti palautetaan takaisin säiliöön ja rejekti ohjataan jätevesikanaaliin tai 

nokkakyyppiin ja edelleen hylyn käsittelyyn. Prime ajon aikana rejektit ohjataan jäteve-

sikanaaliin, sillä kartongin laatuvaatimukset ovat tiukemmat ja runkokerroksen valkoi-

nen sellu on herkempi epäpuhtauksille verrattuna naturan ctmp-massaan. 

Ennen uudistusta kiekkosaostimelta erotetut kirkas ja superkirkassuodokset ohjattiin 

samaan säiliöön, mutta nykyisin superkirkassuodokselle on erotettu väliseinien avulla 

oma osio kirkassuodossäiliöstä. Kuvassa 13 on havainnollistettu suodossäiliön rakenne. 

Suodossäiliössä on yhteensä kuusi osiota: superkirkkaan, kirkkaan ja samean suodosten 

sisääntulo- ja pumppausosiot. Eri osiot ovat avoimia ylhäältä, joten ylikaato osiosta toi-

seen on mahdollista. Superkirkassuodossäiliössä on hieman korkeammat reunat, jotta 

superkirkassuodoksen ylikaato ohjautuisi kirkkaan ja samean suodosten puolelle ja kirk-

kaansuodoksen ylikaato samealle puolelle.  
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Kuva 13. Suodosvesisäiliön rakenne. 

 

Kun aikaisemmin suihkuvesisäiliöön ohjattiin viira-altaan vedet, nykyisin sinne pumpa-

taan suodosvesisuotimen läpi superkirkassuodosta. Uudistuksen myötä suihkuvesisäili-

öön saadaan puhtaampaa ja kuiduttomampaa vettä. Kuvassa 14 on esitetty nykyisen 

suihkuvesisäiliön virtaukset. Palautustelan suihkuissa sekä radan pudotussuihkuissa käy-

tetään lämmintä vettä tai suihkuvesisäiliön vettä automaattiventtiilin ohjauksen mukaan. 

Suihkuvesisäiliön vettä käytetään edellä mainitun lisäksi pesuvetenä (vpe) ja tarvittaessa 

saostajissa viisi ja kuusi. Pesuvesilinjaan on mahdollista ajaa myös kylmempää raakavet-

tä, mutta normaalisti näin tehdään vain seisokkien aikana. Suihkuvesisäiliöön voidaan 

pumpata tarvittaessa 0-vettä kiertovesisäiliöstä.  
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Kuva 14. Suihkuvesisäiliön tulevat ja lähtevät virtaukset. Virtausmittaukset: (Pöyry Finland Oy 

2014). 

 

Suihkuvesisäiliön lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi säiliössä on suora höyrylämmitys. 

Automaattiventtiili ohjaa höyryn virtausta lämpötilatavoitteen tarpeen mukaan. Suihku-

veden mittaustrendeistä havaitaan, että suihkuvesisäiliön muutostyön jälkeen veden 

lämpötila säiliössä on noussut keskimäärin 44 celsiusasteesta 49 asteeseen ja höyryn 

käyttö on vähentynyt. Tämä johtuu superkirkassuodoksen korkeammasta lämpötilasta 

verrattuna kaukalovesiin. Kuvan 15 trendistä nähdään hyvin kuinka tavoitelämpötilan 

muutokset ja superkirkassuodoksen käyttöönotto ovat vaikuttaneet höyryntarpeeseen. 

Punainen viiva kuvaa suihkuvesisäiliön muutostyön ajankohtaa. Ennen muutostyötä 

höyryventtiilin ohjausarvo on ollut noin 40 prosenttia, jonka jälkeen se on tippunut noin 

5-10 prosentin tasolle. Trendistä voi havaita myös kuinka tammikuussa 2015 lämpötila-

tavoitetta on nostettu noin asteen verran, mikä näkyy myös höyryventtiilin ohjauksessa.  
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Kuva 15. Suihkuvesisäiliön lämpötila ja höyrylämmitysventtiilin ohjausarvo 1.1.2013-10.2.2015.  

(Savcor 2015.) 

 

6.2 Vesitase 

Prosessikaavioiden ja -kuvien tarkastelun sekä käytyjen keskustelujen lisäksi vesitaseen 

laskeminen vaati virtausmittausten suorittamista. Kartonkikoneella oli ainoastaan koko-

naisvirtausmittaukset vesijakeista vra, rvp-vke, st2-vke, vti ja vjh. Merkittävimpien tuo-

reveden käyttökohteiden selvittämisessä saatiin jo selville, että suurin osa kemiallisesti 

puhdistetusta vedestä käytetään lämminvesisäiliössä. Raakavesilinja haarautuu useisiin 

käyttökohteisiin, joten yksittäisten käyttökohteiden virtausmääristä ei saatu mitään tietoa 

etukäteen. Jäähdytysveden kokonaisvirtaus sisältää myös kartonkikone 4:n ulkopuolella 

käytettävää vettä. Vesilinjoja seurattiin osastolla fyysisesti, jotta saatiin selville miten 

linjat todellisuudessa kartonkikoneella kulkevat, mihin vettä käytetään ja mihin vesi käy-

tön jälkeen ohjataan. Virtausmittaukset suoritti konsultointi ja suunnitteluyhtiö Pöyry 

ultraäänimittarilla. 

Koska kartonkikone on rakennettu jo vuonna 1961, siihen on ehditty tekemään paljon 

muutoksia, joita ei ole välttämättä päivitetty PI-kaavioihin. Tämän takia vesilinjat seu-

rattiin läpi osastolla ja piirrettiin yksinkertaistettu kuva raaka- ja syvänteen veden runko-
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linjoista (kuva 16). Joidenkin pilareiden numerot on merkattu kuvaan, jotta osastolla on 

helpompi hahmottaa putkilinjojen vedot. Kemiallisesti puhdistettua vettä käytetään vain 

muutamassa kohteessa ja tiivisteveden käyttömäärä on melko pieni, joten näiden putki-

linjojen piirtämistä ei nähty tarpeelliseksi. 
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Kuva 16. Kartonkikone 4 raakaveden ja jäähdytysveden runkolinjat. 
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Kuvassa esitetystä raakaveden runkolinjasta lähtee useita haaroja eri käyttökohteisiin, 

joista muutama on piirretty kuvaan helpottamaan myöhempien tulosten hahmottamista. 

Syvänteen jäähdytysvettä käytetään lähinnä ilman jäähdytykseen ja muutamien hyd-

rauliikkakoneiden lämmönvaihtimissa. Kuvassa 16 on esitetty kaikki ne syvänteen jääh-

dytysvesikohteet, jotka lattiatasolta katsottuna on pystytty näkemään putkilinjoja seura-

tessa. Normaaliolosuhteissa palovesialtaan pinnanvarmistus- sekä jäähdytysveden raa-

kavesivarmistusventtiilit kellarissa ovat kiinni. Tutkimuksen aikana kalanteri-ilman 

jäähdytyksessä käytettiin syvänteen vettä.  

 

6.2.1 Suoritetut virtausmittaukset 

Tuoreveden käyttökohteet ja Pöyryn tekemien ultraäänivirtausmittausten tulokset on 

esitetty liitteessä 4. Virtausmittaukset on tehty kahdessa vaiheessa ajankohdilla 11.-13.8 

ja 2.9.2014. Mittaustulokset ovat hetkellisiä arvoja, ja yksikkönä on [l/s]. Kaikkia tutkit-

tuja kohteita ei näy liitteessä, sillä niiden virtaukseksi mitattiin 0 l/s. Nämä kohteet on 

kuitenkin esitetty tämä tutkimuksen tulokset osiossa (luku 8.1). Virtausmittaukset keskit-

tyvät raakavesilinjaan, sillä kemiallisesti puhdistetun veden käyttökohteita on huomatta-

vasti vähemmän. Kemiallisesti puhdistettujen vesijakeiden kokonaisvirtaamat on kuiten-

kin mitattu ja esitetty liitteessä. Liitteessä esitettyjen kohteiden lisäksi mitattiin lämmin- 

ja suihkuvesisäiliöiltä käyttökohteisiin lähtevät virtaukset sekä superkirkassuodoksen 

määrä suodosvesisäiliöstä suihkuvesisäiliöön. Nämä mittaustulokset on esitetty kuvissa 

12 ja 14. Kartonkikone 4 käyttämän syvänteen veden (vjh) määrää ei ole tässä työssä 

mitattu. 

Liitteessä 4 esitetyt kohteet on pyritty esittämään mahdollisimman totuudenmukaisessa 

järjestyksessä verrattuna oikeisiin putkilinjoihin. Liitteen kuva on jaoteltu siten, että ylä-

puolelle on sijoitettu prosessivesikohteet ja alapuolelle jäähdytys- ja tiivisteveden käyttä-

jät. Jäähdytys ja tiivistevesikohteet on vielä sijoitettu kahteen riviin, joista ylärivillä ole-

vat sijaitsevat vasemmalla ja alarivissä olevat kartonkikoneen oikealla puolella kun kat-

sotaan koneen märästä päästä kuivaan päähän päin.  
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Raakavettä käytetään prosessi- ja jäähdytysvetenä sekä tyhjöpumppujen tiivistevetenä. 

Suurin osa jäähdytys- ja tyhjöpumppujen tiivistevesistä johdetaan käytön jälkeen puh-

dasvesiviemäriin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Muiden koneiden, kuten 

pumppujen, jauhinten ja roottoreiden, tiivistevedet ohjataan suoraan tai lattian kautta 

jätevesikanaaliin. 

Mittausajankohdalla massasiilon M25 pohjalaimennukseen ei ajettu raakavettä vaan 

haihduttamon lämmintä vettä. Mäntymassasaostajan suodossäiliö ei yleensä ole käytös-

sä, joten sinne menevän raakavesilinjan venttiili on kiinni. Taustan ja pinnan viirakaivo-

jen venttiilit olivat mittausajankohdalla kiinni, mutta venttiilit ilmeisesti vuotavat, ja 

virtauslukemaksi saatiin 0,5 l/s. Rungon vesilukkosäiliöön raakavettä ajetaan vaahdon-

muodostumisen ehkäisemiseksi, vaikka kylmä raakavesi lisää lämmityshöyryn tarvetta. 

Pinnan ja taustan yhteiseen vesilukkosäiliöön raakavettä ei ohjata kuin säiliön täytön 

tarpeessa. Kiertovesisäiliön pumppujen 534-254 ja 534-253 imupuolelle ei normaalisti 

ohjata tuorevettä, käsiventtiilit ovat kiinni. Kemikaalien piiskaveteen on mittaushetkellä 

ohjattu lämpimän veden lisäksi 13,3 l/s raakavettä (luku 6.1.1 lämminvesisäiliö). Suih-

kuvesisäiliön vpe-linjaan raakavettä ajetaan normaalisti vain seisokeissa. Vuotavien pe-

supostien yhteenlasketuksi virtaukseksi saatiin 2,5 l/s.  

Kaikki kartonkikoneella käytetty saostuslaitoksella puhdistettu kemiallinen vesi menee 

lämminvesisäiliöön, ja sen määräksi mitattiin 37 l/s. St2-vke-veden käyttöä on rajoitettu 

niin, että esimerkiksi kartonkikone 4:n maksimi käyttömäärä on 39 l/s. Rvp-vke-veden 

käytöstä suurin osa menee lämminvesisäiliöön, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi 

reunanauhojen leikkausvetenä, spraytärkin valmistuksessa, loppuliimauksen lämmin-

vesisäiliössä ja joissakin pesuletkuliitoksissa. Spraytärkin valmistukseen käytetään rvp-

vke-vettä ja linjojen huuhteluun raakavettä. Mittaustrendeistä katsottuna kemiallisesti 

puhdistetun veden tarve spraytärkin valmistuksessa vaihteli mittausajankohdalla 0-2 l/s 

välillä. Koska spraytärkin valmistukseen ja pillivetenä käytettyä rvp-vke-veden määrää 

ei mitattu erikseen, oletetaan spraytärkin valmistuksen veden tarpeen olevan hetkellisesti 

0 l/s. Pilliveden määrän oletetaan olevan 0,9 l/s, joka saadaan kun rvp-vke-veden koko-

naismäärästä vähennetään muihin liitteessä 4 esitettyihin kohteisiin menevät virtaukset. 

Reunanauhojen leikkausvetenä eli pillivetenä voidaan käyttää tarvittaessa myös tiiviste-
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vesilinjan vettä. Suurin osa jäähdytykseen käytetystä raakavedestä tarvitaan vaihteissa, 

hydrauliikkaöljyjen lämmönvaihtimissa ja sähkötilojen jäähdytyskompressoreissa. Mer-

kille pantava määrä raakavedestä käytetään myös imupumppujen tiivistevesinä. 

 

6.2.2 Massojen mukana tuleva, kuivatusosalla haihtuva ja lopputuotteen mukana 

lähtevät vesimäärät 

Tuoreveden lisäksi kartonkikoneelle tulee huomattava määrä vettä massojen mukana 

ctmp-laitokselta ja sellutehtaalta. Massaan sitoutuneen veden lisäksi kartonkikoneelle 

voi tulla taserajan ulkopuolelta vettä haku- ja laimennusvesien mukana. Taselaskennan 

kannalta on tärkeää huomioida, että massan sisältämästä vedestä suurin osa päätyy jäte-

vesiin, osa haihtuu ilmaan kartongin kuivauksessa ja osa poistuu koneelta lopputuotteen 

mukana. Tätä on havainnollistettu kuvan 17 avulla.  

 

 

Kuva 17. Kartonkikoneelle massojen mukana tuleva vesi. 

 

Kartonkikone 4:llä massat pumpataan massasiiloista massakyyppiin laimennettuina. 

Mäntysellu laimennetaan jo säiliöosastolla, mutta koivusellun ja ctmp-massan koneet 

laimentavat itse. Laskennassa on käytetty keskiarvoja aikaväliltä 11.8.2014 klo 6.00 - 
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13.8.2014 klo 23.59. Mittaustiedot on kerätty Wedge-ohjelmasta, ja siitä on karsittu pois 

koneen seisokit. Vaikka taselaskennan virtausmittauksia suoritettiin myös 2.9.2014, on 

tämä ajankohta jätetty huomioimatta, sillä kartonkikone on vaihtanut tällöin lajia ja mas-

sasuhteet ovat vaihdelleet paljon.  

Koivumassa pumpataan kartonkikone 4:lle M10-siilosta. Laimennusvetenä käytetään 

koneen omaa 0-vettä, joten kartonkikoneen taserajan sisälle tulee lisää vettä vain mas-

saan sitoutuneena. Koivu pumpataan sellutehtaalta massasiiloihin noin 9 prosentin sa-

keudessa. Siilosta tulevan massan tilavuusvirta 𝑥 saadaan laskettua yhtälön 3 avulla kun 

tiedetään jo laimennetun koivumassan virtaus kyyppiin (Q) ja sakeusprosentti (q) sekä 

käytetään siilossa olevalle massalle vakiosakeutta: 

 

𝑄 ×
𝑞

100
= 𝑥 ×

𝑞𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜

100
 

𝑥 =
𝑄 ×

𝑞
100

𝑞𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜

100

 

 

(3) 

𝑄 = massan tilavuusvirta kyyppiin [l/s] 

𝑞 = massan sakeus [%] 

 

Massan mukana tulevan veden määrä 𝑦 lasketaan yhtälön 4 mukaisesti: 

 

𝑦 = 𝑥 × (
100 − 𝑞𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜

100
) 

(4) 
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Kun sijoitetaan 𝑥 yhtälöön (4), saadaan se muotoon: 

 

𝑦 = (
𝑄 ×

𝑞
100

𝑞𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜

100

) × (
100 − 𝑞𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜

100
) 

 

Wedgestä kerättyjen mittaustietojen mukaan koivumassan virtaus kyyppiin 

(ka4_fc0101) oli keskimäärin 23,4 l/s ja sakeus (ka4_qc0101) 4,4 prosenttia. Kun nämä 

tiedot sijoitetaan yhtälöön (4), saadaan koivusellun mukana tulevan veden määräksi: 

 

𝑦𝑀10 =
23,4 

𝑙
𝑠 ×

4,4
100

9
100

× (
100 − 9

100
) 

𝑦𝑀10 = 10,4
𝑙

𝑠
 

 

Mäntyä voidaan pumpata kartonkikone 4:lle M17- ja M18 siiloista. Mäntymassa pumpa-

taan ennen kyyppiä ja laimennuksia kartonkikoneen omaan sakean massan pumppaus-

säiliöön. Koska massasiiloissa on sakeusmittaukset ja virtaus pumppaussäiliöön tiede-

tään, voidaan massan mukana tuleva vesi laskea suoraan yhtälöllä 4. 

M17-siilon sakeuden (ka2_qi129) keskiarvo oli 9,1 prosenttia ja virtauksen 

(ka4_fc0119) 27,8 l/s. M18-siilon sakeus (ka2_qi126) oli 8,6 prosenttia ja virtaus 

(ka4_fc0116) 18,4 l/s. Kun nämä arvot sijoitetaan yhtälöön 4, saadaan mäntysellun mu-

kana kartonkikoneelle tulevan veden määräksi: 
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𝑦𝑀17 = 27,8
𝑙

𝑠
× (

100 − 9,1

100
) 

𝑦𝑀17 = 25,3
𝑙

𝑠
 

 

𝑦𝑀18 = 18,4
𝑙

𝑠
× (

100 − 8,6

100
) 

𝑦𝑀18 = 16,8
𝑙

𝑠
 

 

Ctmp-massaa voidaan pumpata M15- ja M25-siiloista. M15-siilon pohjalaimennuksessa 

käytetään koneen omaa kiertovettä ja M25-siilossa haihduttamon lämmintä vettä tai raa-

kavettä. Kuten liitteen 4 kuvasta huomataan, raakavesiventtiili oli kiinni mittausten ai-

kana. M15-siilon virtaus ctmp-kyyppiin (ka4_fc0108) oli mittausajankohdalla keskimää-

rin 55,6 l/s ja sakeuden (ka4_qc0125) keskiarvo 4,4 prosenttia. Kun oletetaan ctmp-

massan vakiosakeudeksi siilossa 10 prosenttia, voidaan M15-siilosta massan mukana 

tuleva vesi laskea yhtälön 4 mukaisesti: 

 

𝑦𝑀15 =
55,6 

𝑙
𝑠 ×

4,4
100

10
100

× (
100 − 10

100
) 

𝑦𝑀15 = 22,0
𝑙

𝑠
 

 

Virtauksen keskiarvo M25-siilosta ctmp-kyyppiin (ka4_fc0155) oli 37,1 l/s ja sakeuden 

(ka4_qc0132) keskiarvo 4,1 prosenttia. Yhtälöön 4 sijoitettuna saadaan M25-siilosta 

massan mukana tulevan veden määräksi: 
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𝑦𝑀25 =
37,1 

𝑙
𝑠 ×

4,1
100

10
100

× (
100 − 10

100
) 

𝑦𝑀25 = 13,7
𝑙

𝑠
 

 

Lisäksi kartonkikoneen taserajan sisäpuolelle tuli vettä M25-siilon pohjalaimennuksen 

(ka4_fc0153) kautta. Mittausajankohdalla haihduttamolta tulevan lämpimän veden vir-

taus oli keskimäärin 11,2 l/s. 

Kartonkikoneen mittausten mukaan koneen tuotannon (ka4_tuot_1_f) keskiarvo 11.-

13.8.2014 oli 48.5 t/h ratakatkot pois luettuna. Kuten luvussa 3.5 Materiaalitaselasken-

nan perusteet on kerrottu, kartonkikoneen kuivatusosalla haihtuvan veden määränä voi-

daan yleisesti pitää 1,5 l/kg kartonkia. Yhtälön 5 avulla voidaan laskea kuivatusosalla haih-

tuvan veden määrä: 

 

𝑦 = 𝑚 × 𝑘 

(5) 

m = kartongin tuotantomäärä [t/h] 

k = vakio 

 

Kun sijoitetaan arvot yhtälöön, on haihtuvan veden määrä keskimäärin: 

 

𝑦 =
48,5 × 103𝑘𝑔

3600 𝑠
× 1,5 
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𝑦 = 20,2
𝑘𝑔

𝑠
= 20,2

𝑙

𝑠
 

 

Pope-rullaimella mitattu kartongin kosteusprosentin (ka4_xm1009) keskiarvo oli 6,3. 

Näin ollen tuotteen mukana lähtevä vesimäärä saadaan laskettua yhtälön 6 mukaisesti:  

 

𝑦 = 𝑚 × 𝜂 

(6) 

𝜂 = lopputuotteen kosteus [%] 

 

Kun sijoitetaan arvot yhtälöön, saadaan tuotteen mukana lähtevän veden määräksi: 

 

𝑦 =
48,5 × 103𝑘𝑔

3600 𝑠
×

6,3

100
 

𝑦 = 0,85
𝑘𝑔

𝑠
= 0,85

𝑙

𝑠
 

 

7 KEMIALLISESTI PUHDISETETUN JÄTEVESIKIRKASTEEN 

JA KARTONKIKONE 4 KIERTOVEDEN OMINAISUUDET 

Kemialliselta jätevedenpuhdistamolta Saimaaseen menevästä vedestä määritetään sään-

nöllisesti ominaisuuksia (luku 5.3), jotka antavat tietoa puhdistustuloksesta ja joita vaa-

ditaan viranomaisraportoinnissa. Jätevesikirkasteen hyötykäyttömahdollisuutta tutkitta-

essa täytyi jätevedestä määrittää myös monia muita ominaisuuksia. Tavoitteena jätevesi-

tutkimuksessa oli selvittää jätevesikirkasteesta ne ominaisuudet, jotka voivat estää hyö-
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tykäytön kartonkikoneella. Määritettävien ominaisuuksien valinnassa lähdettiin liikkeel-

le tämän työn kirjallisuusosiosta. Tämän jälkeen selvitettiin Imatran tehtailla käytettävi-

en kemikaalien tietokannasta, Eco Archive, kemialliselle puhdistamolle jätevetensä las-

kevien osastoiden käytössä olevat kemikaalit. Tutkimuksessa oletettiin, että näitä kemi-

kaaleja voi päätyä puhdistamolle. Tämän pohjalta mietittiin, mitkä kemikaalien sisältä-

mät alkuaineet tai yhdisteet voisivat häiritä merkittävästi kartonginvalmistusprosessia.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voiko kartonkikoneen käyttämää tuorevettä kor-

vata kemiallisesti puhdistetulla jätevesikirkasteella. Tuorevedestä tehdään jatkuvasti 

laboratoriomäärityksiä (liitteet 1 ja 2), jotka kuvaavat hyvin veden laatua, joten raakave-

den ja kemiallisesti puhdistetun raakaveden osalta lisämäärityksiä ei tarvinnut suorittaa. 

Jätevesikirkasteesta määritettiin samat ominaisuudet, jolloin näitä vesijakeita voidaan 

verrata keskenään. 

Kuten vesitasetutkimuksesta havaitaan, käytetään palautustelojen suihkuissa paljon 

lämminvesisäiliön vettä (kuva 12 ja 14), sillä suihkuvesisäiliön vesi ei riitä kattamaan 

kulutusta. Suihkuvesisäiliöön tuli tasetutkimuksessa vain 8 l/s superkirkassuodosta kun 

samaan aikaan kulutusta oli yhteensä 53,4 l/s. Kiekkosaostimen suodoksia pumpattaisiin 

enemmän suihkuvesisäiliöön, mutta suihkuvesisuotimen käsittelykapasiteetti on osoit-

tautunut ongelmaksi. Ajoittain superkirkassuodoksen pumppu on ollut pois päältä, koska 

suihkuvesisuodin on ollut tukossa. Tämän takia kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkas-

teen lisäksi laboratoriomäärityksiä tehtiin myös superkirkassuodokselle. Jos superkirkas-

suodosta voitaisiin korvata jätevesikirkasteella, tarvitaan palautustelojen suihkuihin vä-

hemmän lämmintä vettä, mikä säästäisi tuorevettä. Superkirkassuodoksen käytön lisää-

minen vaatisi laiteinvestointeja suihkuvesisuotimen kapasiteetin nostamiseksi. Vaihtoeh-

tona investoinnit voitaisiin kohdistaa kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyöty-

käytön mahdollistamiseen. Superkirkassuodoksen osalta suoritettiin kaikki samat määri-

tykset mitä jätevesikirkasteelle. Lisäksi määritettiin samat ominaisuudet mitä jätevesi-

kirkasteen säännöllisessä tarkkailussa suoritetaan. Näin ollen jätevesikirkastetta voidaan 

verrata myös kartonkikoneella käytössä olevaan kiertovesijakeeseen. Liitteeseen 5 on 

listattu kaikki tässä tutkimuksessa vesijakeista suoritetut määritykset sekä määrityksen 

suorittaja. Taulukossa rasti tarkoittaa, että määritys on tehty. Lisäksi on perusteltu lyhy-
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esti mitä määritys kuvaa tai miksi määritys on otettu mukaan tutkimukseen. Määritettä-

vien listan alapuolelle on lueteltu joitakin määrityksiä, jotka jätettiin tietoisesti pois tästä 

tutkimuksesta. Pois jätettyjen ominaisuuksien joukossa on muun muassa joitakin sellu-

tehtaalta kartonkikoneelle päätyviä mahdollisesti prosessia häiritseviä aineita. Liitteen 

taulukossa on muun muassa barium ja oksaalihappo, joiden pitoisuudet ovat Leinosen 

(2011) tutkimuksen mukaan ainakin kuitulinja 2 valkaisulinjan jätevesissä hyvin pieniä. 

(Leinonen 2011, 89,91.) 

 

7.1 Näytteenotto 

Tavoitteena oli tehdä kemialliselta puhdistamolta Saimaaseen menevästä ja kartonkiko-

ne 4:n superkirkassuodoksesta kolme kertaa liitteessä 5 olevat laboratoriomääritykset. 

Näytteenotot suoritettiin välillä 24.11.2014-19.12.2014. Näytteet otettiin näytteenotto-

pisteistä 3-5 litran ämpäriin, joista ne jaettiin pienempiin keräily- tai pistonäyteastioihin 

laboratorioihin lähetettäväksi. Näytteenottopaikat on esitetty kuvissa 18 ja 19. Jätevesi-

kirkasteen näytteenottopiste sijaitsi mittakopilla, jossa selkeyttimiltä kaksi ja kolme 

Saimaaseen menevät vesimassat ovat yhdistyneet yhdeksi virtaukseksi (kuva 9). Näyte 

otettiin kanaalista vaijerin ja näytteenottoastian avulla. Superkirkassuodoksen näytteet 

otettiin superkirkassuodospumpun (564-606) imupuolella olevasta venttiiliyhteestä. 

Näytteenottopiste oli siis ennen suihkuvesisuodinta (kuva 13, Suodosvesisäiliön raken-

ne). 
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Kuva 18. Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen näytteenottopiste. 

 

 

Kuva 19. Superkirkassuodoksen näytteenottopiste. 

 

Koska keräilynäytteisiin otettiin pistonäytteitä usean päivän ajalta, tuli näytteet säilyttää 

asianmukaisella tavalla. Osa näytteistä säilytettiin viileässä jääkaapissa ja osa pakastet-

tiin. Näin pyrittiin minimoimaan säilytyksestä aiheutuvat virheet tuloksiin. Esimerkiksi 

kiintoainemääritystä varten näytettä ei ole hyvä pakastaa kun taas esimerkiksi perman-

ganaatti- ja ammoniummäärityksiä varten näyte voidaan pakastaa sen kestävöimiseksi. 
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Tämän lisäksi osa määrityksistä tuli analysoida saman vuorokauden aikana, jotta tulok-

set olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. Tällaisia olivat muun muassa mikrobio-

logiset näytteet sekä pH-, johtokyky-, sameus-, väri- ja kloorifenolimääritykset. Näitä 

määrityksiä varten otettiin pistonäytteitä.  

Liitteeseen 6 on koottu näytteenottopäivät, eri päivinä keräilynäyteastioihin jaetut näy-

temäärät, lähetettävien näytteiden kokonaismäärät sekä kartonkikone 4:llä ajettava kar-

tonkilaatu. Kuten taulukosta voidaan laskea keräily ja pistonäytteitä oli yhteensä 39 kap-

paletta, joita analysoitiin Imatran sellun laboratoriossa, Tutkimuskeskuksen laboratorios-

sa sekä SGS-Kotkan laboratoriossa. Useaa eri laboratoriota käytettiin, koska tehtaan 

omissa laboratorioissa ei ollut resursseja kaikkien määritysten tekemiseen. Keräilynäyt-

teet sisälsivät kolmesta viiteen näytteenottokertaa kartonkikoneen ajotilanteesta ja labo-

ratorioiden aikatauluista riippuen. 

 

7.2 Laboratoriomääritysten tulokset 

Laboratoriomääritysten lisäksi näytteenoton yhteydessä suoritettiin veden lämpötilamit-

taus ja varaustilamääritys. Myös näytteiden ulkonäöllisiä ja mahdollisia haju muutoksia 

seurattiin jokaisen näytteenoton yhteydessä. Lämpötilamittausten tulokset ja näyt-

teenoton yhteydessä tehdyt havainnot on kirjoitettu liitteen 7 näytteenottopöytäkirjoihin.  

Varaustila muuttuu ajan funktiona, joten varaustilamääritys suoritettiin heti näytteenoton 

jälkeen Kaukopään kartonkitehtaan laboratoriossa. Määritys suoritettiin laatupalveluiden 

määritysohjeen (MÄO 632) mukaisesti Mütek-varausmittarilla ja siihen liitetyllä Mettler 

Toledo -titraattorilla. Yksinkertaistettuna analysoinnissa pipetoitiin 10 ml näytettä kyvet-

tiin, joka asetettiin mittauslaitteeseen. Kun Mütek mittariin käynnistettiin, se näytti mää-

ritettävän liuoksen alkuvarauksen, jonka mukaan valittiin titrausliuos. Anioniselle näyt-

teelle valitaan Poly Dadmac- ja kationiselle PesNa-liuos. Koska kaikkien näytteiden 

alkuvaraus oli anioninen, valittiin Poly Dadmac -liuos. Laitteeseen syötettiin lähtötietoi-

na valittu liuos ja näytemäärä, minkä jälkeen titraus käynnistyi. Laite ilmoitti tuloksen 
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yksikössä mmol/l. Taulukkoon 3 on koottu varaustilamääritysten tulokset. Taulukoon on 

merkitty myös mitä laatua kartonkikone on ajanut näytteenoton aikana. 

 

Taulukko 3. Varaustilamääritysten tulokset. 

 

 

Imatran sellun (IMS) laboratorion henkilökunta määritti jätevesikirkasteesta ja superkir-

kassuodoksesta kiintoaineen, typen, silikaatin ja permanganaatin. Vaikka kemialliselta 

puhdistamolta Saimaaseen lähtevän veden kiintoaine ja typpi analysoidaan säännöllisesti 

(liite 3), selvitettiin niiden pitoisuudet superkirkassuodosmääritysten yhteydessä. Tau-

lukkoon 4 on kerätty määritysten tulokset. 

 

 

pvm klo Varaustila [mmol/l] pvm klo Varaustila [mmol/l]

Prime [P] 

/Natura [N]

1.12.2014 9:45 anioninen 0,020 1.12.2014 10:10 anioninen 0,160 N

3.12.2014 11:08 anioninen 0,039 3.12.2014 11:32 anioninen 0,200 N

4.12.2014 9:31 anioninen 0,041 4.12.2014 10:10 anioninen 0,211 N

5.12.2014 7:15 anioninen 0,056 - - - - Ka4 seis

7.12.2014 22:14 anioninen 0,026 7.12.2014 22:40 anioninen 0,226 N

8.12.2014 11:13 anioninen 0,082 - - - -

Superkirkas-

suodospumppu 

seis

9.12.2014 7:45 anioninen 0,070 - - - - Ka4 seisokki

10.12.2014 11:40 anioninen 0,022 - - - - Ka4 seisokki

11.12.2014 7:40 anioninen 0,048 - - - - Ka4 seisokki

- - - - 12.12.2014 12:23 anioninen 0,173 N

- - - - 13.12.2014 15:21 anioninen 0,218 N

- - - - 14.12.2014 21:48 anioninen 0,287 N

15.12.2014 7:20 anioninen 0,063 - - - - Ka4 seis

- - - - 16.12.2014 12:04 anioninen 0,338 N

17.12.2014 8:00 anioninen 0,078 17.12.2014 7:07 anioninen 0,087 P

18.12.2014 11:23 anioninen 0,023 18.12.2014 11:41 anioninen 0,026 P

- - - - 19.12.2014 8:37 anioninen 0,015 P

min-max 0,020-0,082 min-max 0,015-0,338

keskiarvo 0,047 keskiarvo 0,176

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste Ka4 superkirkassuodos
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Taulukko 4. SS-, N-, SiO2-, ja KMnO4-määritysten tulokset. 

 

 

SGS-Kotkan laboratoriossa määritettiin vesinäytteistä dioksiinit, furaanit, polyklooratut 

bifenyylit (PCB:t), kloorifenolit (PCP:t) ja kuudenarvoinen kromi (Cr
6+

). Dioksiini ja 

furaanimäärityksiä varten SGS lähetti näytteet Belgiaan. Poikkeuksena muihin määrityk-

siin, SGS:llä tehdyt analyysit suoritettiin vain kerran. Kaikki näytteet on otettu Natura 

ajon aikaan, kuten liitteen 6 taulukosta nähdään. Taulukkoon 5 on kerätty PCB- ja Cr
6+

-

määritysten tulokset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. keräily 2. keräily 3. keräily 3. keräily

P N N N

Määritys 27.11.2014 5.12.2014 11.12.2014 16.12.2014

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

Kiintoaine SS [mg/l] SFS 3037, soveltaen 16 25 31 - 16-31 24

Typpi (N) [mg/l] Lange LCK 138, pikatyppi 1,4 1,3 1,2 - 1,2-1,4 1,3

Silikaatti (SiO2) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 3,57 4,00 3,95 - 3,57-4,00 3,84

Permanganaatti (KMnO4) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 102 124 118 - 102-124 115

Ka4 Superkirkassuodos

Kiintoaine SS [mg/l] SFS 3037, soveltaen 90 322 - 219 90-322 210

Typpi (N) [mg/l] Lange LCK 138, pikatyppi 7,1 5,3 - 6,7 5,3-7,1 6,4

Silikaatti (SiO2) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 5,24 12,60 - 4,82 4,82-12,6 7,55

Permanganaatti (KMnO4) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 268 272 - 446 268-446 329

Määritysmenetelmä Min-Max Keskiarvo

Näyte nro.

Ka4 laatu: Prime [P] / Natura [N]

Määritys pvm
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Taulukko 5. PCB ja Cr
6+

 määritysten tulokset. 

 

 

Taulukkoon 6 on koottu akkreditoidulla menetelmällä määritettyjen PCP- eli kloori-

fenolipitoisuuksien tulokset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määritys Määritysmenetelmä Määritysraja Arvo

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

PCB-28 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-52 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-101 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-118 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-153 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-138 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-180 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB kokonaispitoisuus [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,7 <0,7

Kromi (Cr
6+

) [mg/l] EPA 7196A 0,5 <0,5

Ka4 superkirkassuodos

PCB-28 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-52 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-101 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-118 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-153 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-138 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB-180 [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,1 <0,1

PCB kokonaispitoisuus [µg/l] SFS-EN ISO 6468 0,7 <0,7

Kromi (Cr
6+

) [mg/l] EPA 7196A 0,5 <0,5
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Taulukko 6. PCP-määritysten tulokset. 

 

 

Taulukkoon 7 on kerätty Belgiassa määritetyt näytteiden dioksiini- ja furaanipitoisuudet. 

 

 

 

 

Määritys Määritysmenetelmä Määritysraja Arvo

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

2-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

4-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,6-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4+2,5-Dikloorifenoli SFS-EN 12673 0,1 <0,1

3,5-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3,4-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4,6-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,6-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3,4,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,5,6-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4,6-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4,5-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

Pentakloorifenoli SFS-EN 12673 0,05 <0,05

Ka4 superkirkassuodos

2-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

4-kloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,6-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4+2,5-Dikloorifenoli SFS-EN 12673 0,1 <0,1

3,5-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3,4-Dikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4,6-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,6-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,4,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

3,4,5-Trikloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,5,6-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4,6-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

2,3,4,5-Tetrakloorifenoli [µg/l] SFS-EN 12673 0,05 <0,05

Pentakloorifenoli SFS-EN 12673 0,05 <0,05
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Taulukko 7. Dioksiini- ja furaanimääritysten tulokset. 

 

 

Tutkimuskeskuksella tehtiin suurin osa määrityksistä. Kartonkikone 4:n mikrobiologista 

puhtaustasoa seurataan säännöllisesti muun muassa viirakaivo- ja hylkynäytteistä, mutta 

ei nimenomaan superkirkassuodoksesta. Superkirkassuodoksen mikrobiologinen puh-

Määritys Määritysmenetelmä

Pitoisuus 

näytteessä [ng/kg]

WHO-TEF-

kerroin 

(1998)

WHO-TEQ 

[ng/kg]

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

Dioksiinit

2,3,7,8-TCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,00063 1 <6,3X10
-4

1,2,3,7,8-PeCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,00063 1 <6,3X10
-4

1,2,3,4,7,8-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,6,7,8-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,7,8,9-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0063 0,01 <6,3X10
-5

OCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,013 0,0001 <1,3X10
-6

Yhteensä <0,0016243

Furaanit

2,3,7,8-TCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0013 0,1 <1,3X10
-4

1,2,3,7,8-PeCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,00063 0,05 <3,15X10
-5

2,3,4,7,8-PeCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,00063 0,5 <3,15X10
-4

1,2,3,4,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,6,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

2,3,4,6,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,7,8,9-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0010 0,1 <1,0X10
-4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0063 0,01 <6,3X10
-5

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0063 0,01 <6,3X10
-5

OCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,013 0,0001 <1,3X10
-6

Yhteensä <0,0009408

Ka4 superkirkassuodos

Dioksiinit

2,3,7,8-TCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0012 1 <1,2X10
-3

1,2,3,7,8-PeCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0012 1 <1,2X10
-3

1,2,3,4,7,8-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,6,7,8-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,7,8,9-HxCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,012 0,01 <1,2X10
-4

OCDD HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,025 0,0001 <2,5X10
-6

Yhteensä <0,0031225

Furaanit

2,3,7,8-TCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0025 0,1 <2,5X10
-4

1,2,3,7,8-PeCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0012 0,05 <6,0X10
-5

2,3,4,7,8-PeCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0012 0,5 <6,0X10
-4

1,2,3,4,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,6,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

2,3,4,6,7,8-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,7,8,9-HxCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,0020 0,1 <2,0X10
-4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,012 0,01 <1,2X10
-4

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,012 0,01 <1,2X10
-4

OCDF HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/013 <0,025 0,0001 <2,5X10
-6

Yhteensä 0,0019525
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taustaso haluttiin tarkistaa tässä tutkimuksessa, jotta eri vesijakeet olisivat suoraan ver-

rattavissa toisiinsa. Pistonäytteistä tehdyt mikrobiologian viljelymääritysten tulokset on 

koottu taulukkoon 8. Viljelyt on tehty suodatetusta näytteestä FDA:n menetelmää sovel-

taen. 

 

Taulukko 8. Mikrobiologisten määritysten tulokset. 

 

 

Taulukkoon 9 on koottu Tutkimuskeskuksella suoritetut muut kuin mikrobiologiset mää-

ritykset. Taulukossa on eritelty mitkä määritykset tehtiin pisto- ja mitkä keräilynäytteis-

tä. Myös kartonkikoneella ajettava laatu on merkitty. Näytteenottopäivät näkyvät liit-

teessä 6.  

 

 

 

 

 

 

P N P

Määritys 25.11.2014 2.12.2014 17.12.2014

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

Bakteerit [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 2 päivää >10 000 >10 000 >10 000

Itiöt (aerobiset) [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 2 päivää 40,0 18,0 40,0

Hiivat [pmy/ml] MEA-kasvatusalusta 30⁰C 3-5päivää 1600 64,0 60,0

Homeet [pmy/ml] MEA-kasvatusalusta 30⁰C 3-5päivää 1,0 2,0 0,2

Ka4 Superkirkassuodos

Bakteerit [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 2 päivää <1 <1 -

Itiöt (aerobiset) [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 2 päivää <1 <1 -

Hiivat [pmy/ml] MEA-kasvatusalusta 30⁰C 3-5päivää <1 <1 -

Homeet [pmy/ml] MEA-kasvatusalusta 30⁰C 3-5päivää <1 <1 -

Määritysmenetelmä

Ka4 laatu: Prime [P] / Natura [N]

Näytteenotto- ja viljelyn 

aloituspäivämäärä
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Taulukko 9. Tutkimuskeskuksen vesi- ja hivenainelaboratorion tekemien määritysten tulokset. 

 

 

Tulostaulukossa mainitut määritysmenetelmät IC (ion chromatography) eli ionikromato-

grafi ja ICP (inductively coupled plasma) eli induktiivinen plasma spektrometri ovat 

analysaattoreita, joiden avulla saadaan määritettyä eri metalleja. Lyhenne LC tarkoittaa, 

Pistonäyte 1 Pistonäyte 2 Pistonäyte 3 Keräily 1 Keräily 2 Keräily 3

N N P P N N+P

Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste

pH SFS 3021:1979 7,5 7,6 8,0 - - - 7,5-8,0 7,7

Johtokyky [mS/m] SFS-EN 27888:1994 71,5 65,0 81,6 - - - 65,0-81,6 72,7

Väriluku [mg Pt/l] Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 7887:95 36 110 24 - - - 24-110 57

Sameus [FTU] Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3024:89 27 14 79 - - - 14-79 40

COD-Cr liuk. [mg/l] SFS 5504:1988 - - - 94 110 98 94-110 101

Fosfori kok. (P) [mg/l] ICP - - -

Fosfori liuk. (P) [mg/l] ICP - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

AOX [mg/l] SFS-EN ISO 9562:2004 - - - 0,28 0,20 0,24 0,20-0,28 0,24

Ammonium (NH4
+
) [mg/l] IC - - - <0,05 0,068 <0,05 <0,05-0,068 <0,056

Kloridi (Cl
-
) [mg/l] IC - - - 14,4 18,0 14,2 14,2-18,0 15,5

Rikki (S) [mg/l] ICP - - -

Sulfaatti (SO4
2-

) [mg/l] IC - - - 210 210 190 190-210 203

Alumiini kok. (Al) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - -

Alumiini liuk. (Al) [mg/l] ICP - - -

Kadmium kok. (Cd) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - - - - - -

Kadmium liuk. (Cd) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Kromi kok. (Cr) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - - - - - -

Kromi liuk. (Cr) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Rauta kok. (Fe) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - - - - - -

Rauta liuk. (Fe) [mg/l] ICP - - - 0,25 0,043 0,037 0,037-0,25 0,11

Mangaani kok. (Mn) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - - - - - -

Mangaani liuk. (Mn) [mg/l] ICP - - - 0,11 0,078 0,064 0,064-0,11 0,084

Lyijy kok. (Pb) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - - - - - -

Lyijy liuk. (Pb) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Kalsium liuk. (Ca2+) [µg/l] ICP - - - 89 84 83 83-89 85

Natrium liuk. (Na
+
) [mg/l] ICP - - -

Karbonaatti (CO3
2-

) [mg/l] SCAN-N 32:1998 - - - 80 76 100 76-100 85

- - -

Formaldehydi [mg/l] LC, perustuu Tutkimuskeskuksen sisäiseen menetelmään - - - 0,05 0,09 0,04 0,04-0,09 0,06

Optiset kirkasteet [mg/l] LC, perustuu Tutkimuskeskuksen sisäiseen menetelmään - - - 0,074 0,738 0,937 0,074-0,937 0,583

Ka4 superkirkassuodos

pH SFS 3021:1979 8,1 7,8 7,2 - - - 7,2-8,1 7,7

Johtokyky [mS/m] SFS-EN 27888:1994 48,1 51,7 38,7 - - - 38,7-51,7 46,2

Väriluku [mg Pt/l] Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 7887:95 12 25 3,5 - - - 3,5-25 13,5

Sameus [FTU] Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3024:89 50 2,8 0,27 - - - 0,27-50 17,69

COD-Cr liuk. [mg/l] SFS 5504:1988 - - - 240 240 290 240-290 257

Fosfori kok. (P) [mg/l] ICP - - - 0,059 0,068 0,063 0,059-0,068 0,063

Fosfori liuk. (P) [mg/l] ICP - - - 0,052 0,064 0,072 0,052-0,072 0,063

AOX [mg/l] SFS-EN ISO 9562:2004 - - - 1,70 0,68 1,20 0,68-1,7 1,19

Ammonium (NH4
+
) [mg/l] IC - - - <0,05 0,16 0,098 <0,05-0,16 <0,1027

Kloridi (Cl
-
) [mg/l] IC - - - 44,1 29,1 28,5 28,5-44,1 33,9

Rikki (S) [mg/l] ICP - - - 8,9 25,0 18,0 8,9-25,0 17,3

Sulfaatti (SO4
2-

) [mg/l] IC - - - 34 84 65 34-84 61

Alumiini kok. (Al) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0,24 0,32 0,22 0,22-0,32 0,26

Alumiini liuk. (Al) [mg/l] ICP - - - 0,23 0,19 0,22 0,19-0,23 0,21

Kadmium kok. (Cd) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0 0 0 0 0

Kadmium liuk. (Cd) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Kromi kok. (Cr) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0 0 0 0 0

Kromi liuk. (Cr) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Rauta kok. (Fe) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0,036 0,035 0,026 0,026-0,036 0,032

Rauta liuk. (Fe) [mg/l] ICP - - - 0,017 0,0092 0,018 0,0092-0,018 0,015

Mangaani kok. (Mn) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0,070 0,043 0,044 0,043-0,070 0,052

Mangaani liuk. (Mn) [mg/l] ICP - - - 0,074 0,043 0,045 0,043-0,074 0,054

Lyijy kok. (Pb) [mg/l] Mikroaaltoavusteinen märkäpoltto (HNO3-H2O2), ICP - - - 0 0 0 0 0

Lyijy liuk. (Pb) [mg/l] ICP - - - 0 0 0 0 0

Kalsium liuk. (Ca2+) [µg/l] ICP - - - 1,30 0,21 1,40 0,21-1,4 0,97

Natrium liuk. (Na
+
) [mg/l] ICP - - - 64 97 83 64-97 81

Karbonaatti (CO3
2-

) [mg/l] SCAN-N 32:1998 - - - 8,5 40,0 24,0 8,5-40,0 24,2

- - -

Formaldehydi [mg/l] LC, perustuu Tutkimuskeskuksen sisäiseen menetelmään - - - 1,09 0,15 0,36 0,15-1,09 0,53

Optiset kirkasteet [mg/l] LC, perustuu Tutkimuskeskuksen sisäiseen menetelmään - - - 0,036 0,072 0,085 0,036-0,085 0,064

Keskiarvo

Näyte nro.

Ka4 laatu: Prime [P] / Natura [N]

MääritysmenetelmäMääritys Min-Max
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että määritys on tehty nestekromatografisesti. Formaldehydin ja optisten kirkasteiden 

nestekromatografiset määritykset ovat Tutkimuskeskuksen itse kehittämiä menetelmiä.   

Ensimmäisiä pistonäytteitä lukuun ottamatta näytteet suodatettiin sameusmäärityksiä 

varten, koska näytteen sisältämän kiintoaineen havaittiin häiritsevän mittausta. Esikäsit-

telyyn käytettiin Whatmanin huokoskooltaan 15-25 µm mustanauhasuodatinta. Koska 

viimeinen 17.12.2014 otettu jätevesikirkasteen pistonäyte oli selvästi aikaisempia näyt-

teitä sameampi (liite 7, 3), suodatettiin näyte ennen väriluvun määritystä huokoskooltaan 

0,45 µm paperin läpi. Väriluvuksi saatiin ennen suodatusta noin 120 mg Pt/l ja suoda-

tuksen jälkeen 24 mg Pt/l. Korkea lukema johtui näytteen sisältämistä hiukkasista eikä 

itse veden väristä. Värin, sameuden ja kiintoainemäärän havainnollistamiseksi kuvissa 

20 ja 21 on esitetty käsittelemättömiä jätevesikirkaste- ja superkirkassuodosnäytteitä. 

Kuvan 20 vierekkäisistä astioista vasemman puoleiset ovat superkirkassuodos- ja oikean 

puoleiset jätevesikirkastenäytteitä. Kuvan 21 näyte on otettu 17. joulukuuta jäteveden-

puhdistamolta, jolloin näyte oli erityisen samea. 

 

 

Kuva 20. Käsittelemättömiä jätevesikirkaste- ja superkirkassuodosnäytteitä. 
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Kuva 21. Kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkastenäyte 17.12.2014. 

 

8 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI  

8.1 Vesitase 

Taselaskennan haasteena olivat nopeasti muuttuvat olosuhteet, kun kyseessä oli koko 

kartonkikonetta koskeva alue. Tässä tutkimuksessa taseraja ulottui massan pumppauk-

sesta massakyyppiin aina valmiiseen kartonkiin asti. Koska kartonkikoneella ei ole tuo-

reveden virtausmittauksia kuin muutamassa pisteessä, täytyi virtausmittauksia suorittaa 

kymmenissä kohteissa. Koska resurssit eivät riittäneet kaikkien kohteiden yhdenaikai-

seen mittaamiseen ja mittaustietojen pitkäaikaiseen keruuseen, täytyi taselaskennassa 

käyttää hetkellisiä mittausarvoja. Mittaukset suoritettiin neljän päivän aikana, joten vir-

taukset saattoivat muuttua eri kohteissa hyvinkin paljon ajankohdasta riippuen. Liitteen 

8 taulukkoon on koottu kaikki tutkimuksessa havaitut tuoreveden käyttökohteet, vir-

tausmittaustulokset, tuoreveden kokonaistarve sekä jäteveden määrä puhdasvesiviemä-

riin ja jätevesikanaaliin. 
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8.1.1 Tuoreveden kokonaistarve 

Kuvassa 22 on vesitaseen luotettavuuden arvioimiseksi esitetty miten kemiallisesti puh-

distetun veden ja raakaveden kokonaisvirtausmäärät vaihtelivat kartonkikoneen omien 

mittausten mukaan mittausajankohdalla 11.-13.8. ja 2.9.2014. 

 

 

Kuva 22. Kartonkikoneen tuoreveden käyttö ajankohdalla 11.-13.8. ja 2.9.2014. 

 

Kuvaan on merkitty seisokit punaisella. Koneen seisokeissa rvp-vke-veden käyttö tippuu 

lähelle nollaa, jolloin raakaveden virtaus voi kasvaa jopa 100 l/s. Tämä aiheutuu siitä, 

kun lämminvesisäiliöön ei ohjata kemiallisesti puhdistettua vettä, niin pinnanvarmistus-

venttiili aukeaa ja raakavettä virtaa säiliöön. Lisäksi pesuvesissä voidaan tarvita raaka-

vesivarmistusta, jos kartonkikone on pidempään pysähdyksissä. Wedgen taselaskennasta 

puuttuu st2-vke-vesi kokonaan, mutta mittaustiedot löytyvät tehtaan tiedonkeruujärjes-

telmistä. St2-vke-veden kulutus pysyy aina lähellä 40 l/s, paitsi seisokeissa käyttö lop-
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puu kokonaan. Kuvan trendeissä näkyvät muut kuin seisokin aiheuttamat piikit ovat to-

dennäköisesti lyhyempiä tuotantokatkoja.  

Trendissä rvp-vke-veden määrä vaihtelee noin 30-80 l/s välillä. Tutkimuksessa on käy-

tetty rvp-vke-veden osalta kartonkikoneen oman mittauksen hetkellistä arvoa 48,4 l/s. 

Elokuun 12. päivänä ultraäänimittausta ja koneen virtausmittausta verrattiin toisiinsa ja 

lukemat näyttivät hyvin lähelle samaa. St2-vke-veden määräksi mitattiin 37 l/s, mikä on 

vain noin 1 l/s alhaisempi verrattuna kartonkikoneen omaan mittaukseen. Raakaveden 

virtauksessa on melko suuri ero taselaskennan ja kartonkikoneen mittausten välillä. Ta-

selaskennassa raakaveden käyttö oli noin 126 l/s. Näin alhaisella tasolla raakaveden 

käyttö oli vain toisella mittausjaksolla 2.9.2014. Ensimmäisellä mittausjaksolla 11.-13.8. 

kartonkikoneen oma mittaus näytti raakaveden virtaukseksi jatkuvasti enemmän verrat-

tuna taselaskennan tulokseen, koneen virtausmittauksen näyttäessä noin 140-170 l/s. 

Kartonkikoneen raakaveden virtausmittausta verrattiin ultraäänimittauksen näyttämään 

virtaukseen 11. ja 12.8. Mittaustulokset olivat muutaman prosentin tarkkuudella samat. 

Tästä voidaan päätellä, että kartonkikoneen omat tuorevesijakeiden kokonaisvirtauksia 

mittaavat anturit ovat melko luotettavia. 

Rvp-vke-veden virtausmäärän suuri vaihtelu ja kartonkikoneen oman mittauksen korke-

ampi virtausmäärä raakaveden osalta aiheuttavat eron tuoreveden kokonaistarpeessa 

taselaskennan ja koneen omien mittausten välillä. Kun tarkastellaan trendejä, havaitaan 

tuoreveden kokonaistarpeen olleen aluksi noin 270-280 l/s, kunnes ensimmäisen mitta-

usjakson puolessa välissä se tippui 220-230 l/s tasolle. Viimeisenä mittauspäivänä 

2.9.2014 tuoreveden kokonaistarve oli noin 200-220 l/s. Taselaskennassa saatu tuoreve-

den kokonaisvirtaus, tiivistevesi pois luettuna, oli 212 l/s. Kun taselaskennassa koneelle 

tulevan tuoreveden määrä oli yhteensä 222 l/s ja kartongin tuotanto ilman katkoja ja sei-

sokkeja keskimäärin 48,5 t/h, saadaan ominaisvedenkulutukseksi 16,5 m
3
/tkartonkia. Koska 

ominaisvedenkulutukseen on laskettu myös raakaveden jäähdytysvesikohteet, tulisi siinä 

huomioida myös käytetty syvänteen veden määrä. Jos lasketaan ominaisvedenkulutus 

kuten Zippelin 2001 tutkimuksessa, jätetään laskuista huomioimatta jäähdytysvedet, 

jotka johdetaan puhdasvesiviemäriin. Tällöin tuoreveden ominaisvedenkulutus olisi vain 

11,7 m
3
/tkartonkia, kun huomioidaan, että osa jäähdytysvesistä johdetaan jätevesikanaaliin. 
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Pitemmällä aikavälillä katsottuna ominaisvedenkulutusarvot ovat korkeammat, sillä tuo-

reveden käyttömäärä vaihtelee, katkojenkin aikana käytetään paljon vettä ja esimerkiksi 

vuotuinen tuotannon keskiarvo on selvästi hetkellistä arvoa pienempi. 

 

8.1.2 Jätevedet 

Vesitasetulosten mukaan 5,6 l/s jäähdytysvesiä johdetaan jätevesikanaaliin (liite 8), 

vaikka ne voitaisiin johtaa puhdasvesiviemäriin. Jauhimien jäähdytysvesistä osa johde-

taan omissa linjoissa puhdasvesiviemäriin ja osa keräilyastian kautta yhteiseen linjaan. 

Tämä keräilylinja tulvii lattialle, josta vedet päätyvät jätevesikanaaliin. Tuloksissa esitet-

ty 1,5 l/s on arvio kanaaliin päätyvästä määrästä. Osastolla linjoja seuratessa näyttäisi 

siltä, että keräilylinja olisi tulpattu. Tämä voi johtua siitä, että keräilylinjaan johdetaan 

myös tiivistevesiä. Tiivistevedet johdetaan kartonkikone 4:llä imupumppuja lukuun ot-

tamatta jätevesikanaaliin, jotta mahdolliset vuodot esimerkiksi pumppujen tiivisteissä ei 

aiheuta päästöjä puhdasvesiviemärin kautta Saimaaseen. Lisäksi olisi kallista rakentaa 

tiivistevesille oma keräilyjärjestelmä. Tiivisteveden kokonaismäärä oli 10 l/s, josta to-

dellisuudessa osa haihtuu lattioilta ilmaan eikä päädy jätevedenpuhdistamolle. Suurin 

osa imupumppujenkin tiivistevesistä johdetaan puhdasvesiviemäriin. Vain rungon ja 

höyryjärjestelmän imupumppujen käyttämät vedet 3 l/s johdetaan jätevesikanaaliin. Jos 

kaikki edellä mainitut vedet johdettaisiin puhdasvesiviemäriin, vähenisi puhdistamolle 

menevän jäteveden määrä 8,6 l/s. Kesäaikaan jäähdytystarpeen kasvaessa määrä olisi 

todennäköisesti vielä suurempi. Kun huomioidaan, että kyseessä on yksittäisiä kohteita, 

joiden jäähdytysveden tarve mittausajankohdalla oli 1-2 l/s, nousisi muutostöiden kus-

tannukset niin suuriksi, että investointeja ei ole järkevä toteuttaa. Jos puhdasvesiviemäri-

linja löytyy kuitenkin jonkun edellä mainitun kohteen läheisyydestä ja muutos on helppo 

toteuttaa, suositellaan puhtaiden vesien johtamista puhdasvesiviemäriin.   

Tasetutkimuksessa saatiin puhdasvesiviemäriin meneväksi virtaukseksi yhteensä 64 l/s. 

Tässä ei kuitenkaan ole kaikki koneen puhtaat jätevedet, sillä syvänteestä pumpattu 

jäähdytysvesi sekä joissakin sähkötilojen jäähdytyskompressoreissa käytetty palovesi 

johdetaan käytön jälkeen suurimmalta osin puhdasvesiviemäriin. Tutkimuksessa havait-
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tiin, että kuvassa 16 esitetyn keskiosan sähkötilan kiertoilmakojeen jäähdytysvesi johde-

taan palovesialtaaseen ja kartonkikone 4 hydrauliikkakeskuskoneikon jäähdytysvesi pää-

tyy käytön jälkeen jätevesikanaaliin. Myös testipainon ilmastoinnin jäähdytyskojeen 

käyttämä vesi johdetaan jätevesikanaaliin. Kartonkikone 4:llä käytetty syvänteen veden 

määrä saataisiin selville kun mitattaisiin linja neljästä pisteestä, jotka kuvaan 16 on mer-

kitty punaisella. Kartonkikoneen puhtaista jätevesistä osa päätyy puhdasvesiviemäriin 1 

ja osa puhdasvesiviemäriin 2. Näihin molempiin viemäreihin tulee jätevesiä myös muilta 

osastoilta, joten saatuja tuloksia ei voida verrata tehtaan mittauksiin. 

Jätevesikanaaliin johdettavia vesiä oli tulosten perusteella yhteensä noin 236 l/s kun 

huomioidaan tuoreveden käyttö ja massojen mukana tuleva vesi. Tutkimuksessa ei ole 

huomioitu kartonkikoneella käytettävien kemikaalien mukana mahdollisesti tulevaa ve-

simäärää, jonka vaikutus jäteveden kokonaismäärässä on kuitenkin pieni. Kuvan 23 

trendissä on kartonkikoneen omien mittausten näyttämä jätevesimäärä ajalla 11.-13.8. ja 

2.9.2014. Alempi trendi kuvaa kemialliselle jätevedenpuhdistamolle pumpattua vesi-

määrä ja ylempi pumppausaltaan ylikaatoa biologiselle puhdistamolle johtavaan kanaa-

liin. Kuvaan on merkitty punaisella ne kohdat, joissa seisokki on vaikuttanut jätevesivir-

taamaan. Jäteveden määrään vaikuttaa seisokkien lisäksi lyhyemmät ratakatkot, koneelle 

pumpattavat massasuhteet, käytetty tuoreveden määrä sekä haihdunnan osuus käytetyistä 

vesistä. Ajettava kartonkilaatu vaikuttaa vedenkäyttöön ja jätevesimäärään massasuhtei-

den lisäksi siten, että esimerkiksi prime ajon aikana sihdeiltä ja suotimilta saatetaan ajaa 

kaikki rejekti kanaaliin kierrätyksen sijaan, jotta asiakkaiden laatuvaatimukset kartongin 

suhteen täytettäisiin. 
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Kuva 23. Ka4 jäteveden määrä ajankohdalla 11.-13.8 ja 2.9.2014. 

 

Kun jätetään seisokit huomioimatta, saadaan kuvan 23 mukaan jäteveden määräksi tut-

kimuksen mittausajankohdalla keskimäärin 222 l/s. Tämä on hyvin lähellä tutkimuksen 

tulosta, joka kuvaa vain hetkellistä jäteveden määrää. Trendistä nähdään, että ajoittain 

koneen omat mittaukset näyttävät samaa arvoa tutkimustulosten kanssa. Koska biologi-

selle puhdistamolle menevän jätevesimäärän mittaus perustuu pumppausaltaan pinnan 

korkeuteen ja on näin laskennallinen arvo, ei sen luotettavuudesta voida olla täysin var-

moja. Pumppausaltaan pinnanmittausanturi on ollut epäkunnossa pitkiä aikoja eikä sen 

lukemiin ole voitu luottaa. Lisäksi jätevesien mukana tulevat suuret kiintoainemäärät 

häiritsevät anturin toimintaa. Vaikka ylikaatoa on todellisuudessa ollut, järjestelmän 

mittaus on näyttänyt nollaa. Vuonna 2014 anturi uusittiin, jonka jälkeen ylikaatomittaus 

on toiminut luotettavammin. 

 

8.1.3 Osastokierroksilla havaittuja ylikaatoja ja niiden vaikutuksia veden tarpee-

seen 

Osastokierroksilla havaittiin säiliöiden ylikaatoja, jotka lisäävät tuoreveden tarvetta sekä 

jäteveden kuitu- ja kemikaalipitoisuuksia. Kiertovesisäiliö kaatoi useasti yli, josta aiheu-

tui myös rungon vesilukkosäiliön ylikaato. Kun kiertovesitornin pinta on riittävän yl-
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häällä, automatiikka sulkee kiertovesisäiliöstä kiertovesitorniin johtavan linjan, jolloin 

kiertovesisäiliö täyttyy. Tällaisessa tilanteessa tulisi suodosvesisäiliöstä ohjata enemmän 

kirkassuodosta kanaaliin. Kun kirkassuodosta ei pumpata täynnä olevaan kiertovesitor-

niin, nousee suodosvesisäiliön pinta, mikä aiheuttaa ylikaatoa kirkassuodospuolelta sa-

meansuodoksen puolella. Kun kirkassuodossäiliö täyttyy, päätyy kuitua myös superkir-

kassuodoksen puolelle (kuva 13 Suodosvesisäiliön rakenne), mikä taas vaikeuttaa suih-

kuvesisuotimen toimintaa. Kuitua menetetään jätevesikanaaliin niin kiertovesisäiliön 

kuin sameansuodoksen ylikaatojen aiheuttamana. Kuitujen lisäksi hukataan energiaa kun 

kiertovesisäiliön ja rungon lukkovesisäilön vettä lämmitetään höyryllä. Kirkassuodosta 

ohjataan kanaaliin usein vakiomääräasetuksella. Tällaisten ylikaatotilanteiden estämi-

seksi ohjaus tulisi olla automatiikan perässä, jolloin kirkassuodosta poistettaisiin sa-

measuodossäiliön pinnankorkeuden mukaan. Tilanteen indikointia helpottaisi, jos sa-

measuodossäiliön pinnankorkeuden ylärajahälytystä laskettaisiin sadasta prosentista 

alemmas ja järjestelmään rakennettaisiin ylikaadosta ilmoittava hälytys. Myös Pöyry oli 

havainnut omassa tutkimuksessaan kiertovesisäiliön ylikaatoa ja ehdottanut samean suo-

doksen ylikaatolinjaan virtausmittauksen asentamista (Pöyry Finland Oy 2014).  

Pinnan ja taustan vesilukkosäiliön ylikaadosta näytti jatkuvasti valuvan hieman vettä 

kanaaliin. Raakavettä pinnan ja taustan vesilukkosäiliöön ei tavallisesti ohjata kuin säili-

ön täytössä. Ajankohtia milloin linjan venttiili olisi ollut auki, ei voitu tarkistaa, sillä 

tehtaan tiedonkeruujärjestelmistä puuttui nimellä ka4_hv0611 olevan venttiilin tiedot. 

Vesilukkosäiliön pinnanmittausanturi olisi syytä tarkistaa. Jos pinta on todellisuudessa 

mittausta ylempänä, aiheutuu tahatonta ylikaatoa. Osastolla havaittiin myös, että läm-

minvesisäiliöön suoraan johtavan tuorevesilinjan käsiventtiili (kuva 12) oli auki, jolloin 

osa kylmästä tuorevedestä menee ohi lämmönvaihtimen suoraan säiliöön. Tämä lisää 

säiliön suorahöyrylämmityksen tarvetta.  

 

8.1.4 Suoritettujen virtausmittausten luotettavuus 

Raakavettä käytetään todella monessa käyttökohteessa ja niiden kaikkien selvittäminen 

oli haastavaa, sillä PI-kaaviot eivät ole täysin ajan tasalla ja Metson DNA-
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ohjausjärjestelmän kuvat eivät ole riittävän yksityiskohtaisia kaikkien tuorevesikohtei-

den selvittämiseksi. Putkilinjojen seuraaminen osastolla oli ainoa keino selvittää todelli-

set raakaveden käyttökohteet ja minne jätevedet käytön jälkeen ohjataan. Putkilinjat kul-

kevat katossa ja kellarissa, ja on mahdollista, että sokkeloisesta putkiviidakosta lattiata-

solta katsottuna joku runkolinjasta lähtevistä haaroista jää huomaamatta. 

Virtausmittausten suorittaminen putken sisältä olisi vaatinut kymmenien antureiden 

asentamista putkilinjoihin, eikä se olisi ollut mahdollista koneen ajon aikana eikä resurs-

sien puolesta. Koska virtausmittauksia ei voitu suorittaa putken sisältä, mitattiin virtauk-

set ultraäänen avulla putken ulkopuolelta. Kuten edellä mainittiin, ultraäänimittaustulos 

vastasi koneen omia mittauksia muutaman prosentin tarkkuudella. Tämä on myös mitta-

rille ilmoitettu tarkkuus. Itse mittaustapahtuma tuo myös oman epätarkkuuden jokaiseen 

suoritettuun mittaukseen. Tulee myös miettiä, minkä kokoisille putkilinjoille ja millaisil-

le virtausmäärille ultraäänimittari on näin luotettava, ja kuinka paljon mahdolliset turbu-

lenssit virtauskissa häiritsevät mittausta. Tuoreveden käyttökohteisiin haarautuvien put-

kilinjojen halkaisijat vaihtelivat noin runkolinjan 400 millimetristä ohuisiin 10 millimet-

riin haaroihin. Vesi virtaa useimmiten putken sisällä käyttökohteesta aina jätevesikanaa-

liin tai puhdasvesiviemäriin asti, joten mittaustuloksen luotettavuutta ei voitu silmämää-

räisesti arvioida. Puhdasvesiviemäri on umpinainen linja Saimaaseen asti ja kartonkiko-

neen jätevesikanaali, joka johtaa kemialliselle puhdistamolle pumppaavalle jätevesi-

pumpulle, kulkee kellarissa kartonkikoneen alla, jonne ei ole näköyhteyttä. 

Pöyryn tekemissä virtausmittauksissa ei lueteltu kaikkia tuoreveden käyttökohteita, mut-

ta oletuksena täytyi pitää, että luettelemattomatkin kohteet sisältyivät tehtyihin mittauk-

siin. Eli oletetaan, että kyseisten käyttökohteiden vesi tulee samasta linjasta jonkun mita-

tun kohteen kanssa. Tällaisia kohteita olivat ainakin jauhimet 10, 11 ja 12 sekä kuidutti-

met 1, 2 ja 3. Oletuksena on, että tuloksissa esitetty jauhimien jäähdytysvesimäärä sisäl-

tää kaikkien näiden koneiden jäähdytysvedet. Muita mainitsemattomia kohteita olivat 

tasauspuristimen telan pesurin korkeapainepumpun hydrauliikkakoneikko ja jätevesial-

las 2 pinnan sekoittamiseen vedetty raakavesiletku. Vaikka nämä kaksi kohdetta ei olisi 

mukana mittauksissa, ei tuloksiin tule merkittävää virhettä, sillä virtausmäärät ovat yh-

teensä maksimissaan muutaman litran sekunnissa. Lisäksi hydrauliikkakoneikon jäähdy-
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tysvesi ohjataan käytön jälkeen puhdasvesiviemäriin. Jos virtausmittauksista puuttuu 

useampi pienempi käyttökohde, nousee raakaveden määrä nopeasti useita litroja. Tulok-

sissa esitettyjä rvp-vke-veden käyttökohteita pillivesi ja spraytärkin valmistus ei myös-

kään mainittu virtausmittausraportissa, mutta näiden osalta tehtiin oletukset, jotka on 

kerrottu luvussa 6.2.1 Suoritetut virtausmittaukset.  

Vaikka lämminvesisäiliön pinnanvarmistusventtiili on merkitty taselaskennassa kiinni 

olevaksi, todellisuudessa venttiilin asemointi heiluu. Koska lämminvesisäiliöön haarau-

tuva raakavesilinja on paksu, virtaa jo havaitulla 5-15 prosentin venttiilin aukiolokulmal-

la todennäköisesti useita litroja raakavettä lämminvesisäiliöön. Tämä voi selittää myös 

kuvassa 22 havaittavan raakavesivirtauksen edestakaisen heilunnan. Venttiilin asentotie-

dosta ei saada tehtaan järjestelmästä trendejä, jonka avulla tätä yhteyttä voisi tutkia. 

 

8.1.5 Massojen mukana tuleva vesimäärä ja laskennan luotettavuus 

Taulukkoon 10 on koottu kartonkikoneelle massojen mukana tuleva laskennallinen ve-

simäärä sekä siitä syntyvät jätevedet (luku 6.2.2). 

 

Taulukko 10. Massojen mukana kartonkikoneelle tuleva vesimäärä sekä syntyvät jätevedet. 

 

Massalaji [l/s]

Koivu

M10-säiliöstä 10,4

Mänty

M17-säiliöstä 25,3

M18-säiliöstä 16,8

CTMP

M15-säiliöstä 22,0

M25-säiliöstä 24,9

Yht. 99,4

Haihtuu 20,2

Tuotteen mukana poistuu 0,85

Jätevesikanaaliin 78,4
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Wedge järjestelmään on tehty Matilaisen (2009) tutkimuksen pohjalta laskennalliset 

yhtälöt massojen mukana kartonkikoneille tulevien vesimäärien laskemiseksi. Wedgen 

ja tämän tutkimuksen laskut eroavat hieman toisistaan. Koivun mukana tuleva vesimäärä 

on laskettu Wedgen kaavassa massakyypistä lähtevistä mittauspisteistä, joissa koivun 

annostelu on eroteltu runko sekä pinta ja tausta kerroksiin. Tässä tutkimuksessa käytet-

tiin ensimmäistä mittauspistettä siilon jälkeen, joka on ennen massakyyppiä. Erona mit-

tauspisteiden välillä on se, että massakyypin jälkeisissä mittauspisteissä massan sekaan 

on syötetty pieni määrä lipeää ja lisää laimennusvettä. Kun vertaillaan tämän tutkimuk-

sen tuloksia Wedgen laskentoihin mittausajankohdalla, havaitaan Wedgen laskujen an-

tavan noin 10 l/s suuremman arvon koivun mukana tulevan veden määräksi. Koska kaa-

vat ovat samat, mutta mittauspisteet vain eri kohdissa, tulisi massan mukana tulevan 

veden määrä olla sama. Eroava tulos viittaa siihen, että sakeus tai virtausmittaukset eivät 

näytä oikein toisessa mittauspisteistä. (Matilainen 2009, 65-68.) 

Männyn mukana tuleva vesimäärä oli lähestulkoon sama noin 42 l/s Wedgessä ja tässä 

tutkimuksessa, vaikka kaavoissa oli pieni ero. Wedgessä oli käytetty massasiiloissa ole-

vaa sakeusmittausta kuten tämän tutkimuksen laskuissa, mutta samassa kaavassa oli 

huomioitu myös siilon oletussakeus 9 %. Sama asia on huomioitu laskussa kahteen ker-

taan. Toinen ero oli siilojen sakeusmittausten positioissa, jotka olivat päinvastoin tämän 

tutkimuksen ja Wedgen välillä. DNA-ohjausjärjestelmän ja tiedonkeruujärjestelmä IM-

PI:n perusteella positiolla ka2_qi126 oleva mittaus on siilon M18 sakeus ja ka2_qi129 

siilon M17 sakeus. Tietojärjestelmä Seitissä ja Wedgen kaavoissa positiot ovat päinvas-

toin. Molempien siilojen sakeus on kuitenkin lähellä 9 prosenttia, joten virhe on pieni. 

Ctmp-massan mukana tulevat vedet on laskettu Wedgessä ja tässä työssä samalla mene-

telmällä. Wedgessä ei kuitenkaan ole huomioitu, että M25-siilon laimennuksessa käyte-

tään kartonkikoneen taserajan ulkopuolista vettä, joten sen osalta määrät eroavat toisis-

taan noin 10 l/s. 

Massan sisältämästä vedestä haihtuva osuus ja lopputuotteeseen jäävää vesimäärä on 

laskettu Wedgessä käyttäen koneen virtaus ja sakeusmittauksia viiraosalla ja kartongin 

kosteusprosenttitietoa Pope-rullaimella. Tässä tutkimuksessa kyseiset arvot laskettiin 
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käyttäen kosteusprosenttia Pope-rullaimella, kartonkikoneen keskimääräistä tuotanto-

määrää mittausajankohdalla sekä yleisesti käytettyä haihduntakerrointa. Vaikka lasken-

tatavat erosivat toisistaan, olivat tulokset samat. 

Massojen mukana kartonki- ja paperikoneille tulevat vesimäärät on laskettu Wedgessä 

myös muille Imatran tehtaiden koneille. Koska tässä tutkimustyössä havaittiin laskenta-

kaavoissa ja mittauksissa olevan kartonkikone 4:n osalta tarkentamisen varaa, olisi teh-

taan vesitasetta ajatellen syytä tarkistaa myös muiden koneiden laskentakaavat sekä sa-

keus- ja virtausmittaukset.  

 

8.2 Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen ominaisuuksien ver-

tailu kartonkikone 4:llä käytössä oleviin vesijakeisiin  

Tutkimustulosten luotettavuuden parantamiseksi suoritettiin kolme näytteenottokierrosta 

ja tehtiin määrityksiä pistonäytteiden lisäksi keräilynäytteistä. Koska resurssit rajoittivat 

määritettyjen näytteiden ja ominaisuuksien lukumäärää, saatiin keräilynäytteiden avulla 

vähemmillä resursseilla laajempi kuva vesien ominaisuuksista. Joitakin määrityksiä olisi 

kaivattu saatujen tulosten perusteella lisää, sillä pitoisuudet vaihtelivat paljon eri näyt-

teenottokierroksilla.  

Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen laatuun saattaa vaikuttaa näytteenottopis-

teen sijainti (luku 7.1). Selkeyttimistä 2 ja 3 poistuvat jätevesikirkasteet johdetaan ka-

naaliin, joka on erotettu selkeyttimestä 1 poistuvasta kirkasteesta patoluukun avulla. Jos 

tämä patoluukku ei ole täysin tiivis, voi biologisesti puhdistettavaa vettä joutua kemialli-

sesti puhdistetun jätevesikirkasteen joukkoon. Isossa vesimäärässä kemiallisesti puhdis-

tettu jätevesikirkaste näytti vihertävältä (liite 7, 1), kun taas selkeyttimestä 1 poistuva 

biologisesti puhdistettava jätevesi oli ruskeaa. Jos patoluukku vuotaa jonkin verran, saat-

taa se vaikuttaa muun muassa saatuihin jätevesikirkasteen värilukuarvoihin, kiintoainee-

seen ja liukoisiin ominaisuuksiin, kuten sulfaattipitoisuuteen. Leinosen (2011) tutkimuk-

sesta havaitaan, että sellunvalmistuksen jätevedet sisältävät paljon etenkin sulfaattia. 

Jätevesikanaaleihin on voinut kertyä myös kasvustoa, joka irrotessaan päätyy jätevesi-
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kirkasteen sekaan. Myös superkirkassuodoksen näytteenottopiste vaikuttaa tutkimukseen 

siltä osin, että ennen suihkuvesisäiliöön johtamista vedestä poistetaan suotimen avulla 

kiintoainetta. Suotimen vaikutus tuloksiin on kuitenkin vähäinen, sillä liukoiset ominai-

suudet pysyvät ennallaan. (Leinonen 2011, 91.) 

 

8.2.1 Varaustilamääritys 

Varaustilan määritysohjeessa lukee, että näyte suodatetaan ennen määritystä, jos kuiva-

ainetta on paljon. Suodatetusta ja suodattamattomasta näytteestä tehtiin rinnakkaismääri-

tyksiä, jotta nähtäisiin vaikuttaako suodatus tulokseen. Titraustulosten erot olivat 0-38 

prosenttia. Vain kerran saatiin sama tulos. Lisäksi tehtiin rinnakkaismäärityksiä samasta 

näytteestä peräkkäin, ja havaittiin että tulokset erosivat toisistaan. Suurimmassa osasta 

määrityksiä jälkimmäinen tulos oli pienempi. Edellä mainitut mittauserot eivät anna va-

raustilamittarista täysin luotettavaa kuvaa. Toisaalta titraustulokset ovat olleet selvästi 

alle 1 mmol/l, joten pieni muutos aiheuttaa prosentuaalisesti kohtalaisen suuren eron. 

Tuloksista kuitenkin nähdään onko varaus kationinen vai anioninen ja varauksen suu-

ruusluokka, mikä riittää tämän tutkimuksen kannalta.  

Taulukon 3 tulokset on määritetty suodattamattomasta näytteestä, jossa kiintoaineen on 

annettu vajota pohjalle. Tarkoituksena oli ehkäistä virhe, joka voisi tulla kun pipetin 

kärki tukkeutuisi kiintoaineesta, ja näytettä olisi alle määrätyn 10 millilitran. Aikavälillä 

24.-26.11 otetuista näytteistä tehdyt varaustilamääritykset on jätetty tuloksista pois pipe-

toinnissa mahdollisesti tapahtuneen epätarkkuuden vuoksi. Koska aika vaikuttaa varaus-

tilaan, suodattamattomat näytteet on valittu tuloksiin myös siksi, että ne määritettiin en-

simmäisenä. Koska kemiallisen jätevedenpuhdistamon ja kartonkitehtaan laboratorion 

välimatka on suhteellisen pitkä, voi aika näytteenoton ja määrityksen välillä vaikuttaa 

jonkin verran tulokseen. Enintään kyseinen aikaväli oli 30 minuuttia. Rinnakkaismääri-

tysten tulosten perusteella varaustila näyttäisi laskevan ajan myötä. Suositeltavaa on, että 

varaustila määritetään puolen tunnin kuluessa näytteenotosta, joten määritykset on tehty 

kuitenkin ajallaan. Superkirkassuodoksen osalta tätä ongelmaa ei ollut, sillä laboratorio 

sijaitsee kartonkikone 4:n läheisyydessä. 
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Tuloksista havaitaan, että molemmat vedet ovat anionisia. Jätevesikirkaste on etenkin 

natura ajon aikaan lievemmin anionista, joten se ei lisää varaustilan perusteella karton-

kikoneen kationien tarvetta. Prime ajon aikana superkirkassuodoksen varaustila on sa-

maa luokkaa jätevesikirkasteen kanssa. Anionisuuden lasku johtuu todennäköisesti pri-

me ajon kemikaalisyötöistä. Osastolla, ja myös näytteenottopaikalla, oli paljon voimak-

kaampi kemikaalien haju prime ajon aikana. Myös superkirkassuodos haisi voimak-

kaammin (liite 7, 4). Superkirkassuodokseen ei sekoiteta biosidiä, mutta sitä kulkeutuu 

veteen hylyn ja suihkuvesien kautta.  

 

8.2.2 Imatran sellulaboratorion määrittämät tulokset  

Ensimmäisen jätevesikirkasteen keräilynäytteen kiintoaine oli selvästi alhaisempi kuin 

keräilynäytteiden kaksi ja kolme sekä liitteen 3 keskiarvot. Tämä johtuu todennäköisesti 

siitä, että näytteet otettiin kanaalista liian pinnasta. Ensimmäisen keräilynäytteen jälkeen 

näytteenottoastian annettiin vajota kanaalin pohjaan saakka, jotta saataisiin edustavampi 

näyte. Näytteenottopaikalla havaittiin, että selkeyttimistä karkasi silmämääräisesti kiin-

toainetta eri määrä eri päivinä, joka myös vaikuttaa tuloksiin. Viimeisenä näytteenotto-

päivänä 17.12.2014 havaittiin, että molemmat selkeyttimet olivat paljon sameampia kuin 

aikaisemmin. Syynä tähän oli Tainionkoskelta tulleet massapäästöt. Kiintoainemääritys-

ten osalta viimeinen näytteenottopäivä oli 11.12.2014, joten päästöt eivät näy taulukon 4 

tuloksissa. Selkeyttimien puhdistustulosten vaihtelut vaikuttavat kiintoaineen ohella kui-

tenkin myös moneen muuhun määritettyyn arvoon. Superkirkassuodoksen kiintoainepi-

toisuus oli korkea, johtuen veden seassa olevasta valkaistusta kuidusta. Kuidun koostu-

mus vaihteli: ajoittain kuitu oli jauhetumpaa ja välillä seassa oli isojakin kuitupartikke-

leita.  

Permanganaattiluku, jota käytetään tuoreveden osalta kuvaamaan humusaineiden pitoi-

suutta, oli molemmissa näytteissä korkea. Superkirkassuodoksessa keskiarvo oli 329 

mg/l ja jätevesikirkasteessa 115 mg/l. Raakavedellä arvo on ollut keskimäärin 35 ja ke-

miallisesti puhdistetulla vedellä 8,4 mg/l. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa määri-

tetyissä vesijakeissa on paljon luonnossa hajoavia orgaanisia yhdisteitä. Korkeaan per-
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manganaattilukuun vaikuttaa esimerkiksi näytteiden kiintoainepitoisuus. Kemiallisesti 

puhdistetun jätevesikirkasteen kiintoaine oli pienten valkoisten kuitupartikkelien lisäksi 

ruskeaa kasvustoa ja jonkin verran roskaa. Kiintoaineen takia jätevesikirkastetta ei voisi 

sellaisenaan ilman suodatusta käyttää tuoreveden korvaajana. Kiintoaine aiheuttaisi 

mahdollisesti lisääntynyttä liman muodostumista, suuttimien tukoksia sekä väri ja roska 

ongelmia kartongissa. 

Kuten tutkimuksen alussa oli epäilys, että kemialliselle puhdistamolle päätyy kemikaale-

ja muun muassa kartonkitehtaalta, on silikaattipitoisuus jätevesikirkasteessa osoitus siitä. 

Jätevesikirkasteen silikaattipitoisuus on kuitenkin alhaisempi kuin kartonkikone 4:n su-

perkirkassuodoksessa, joten kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen käyttö superkir-

kassuodoksen korvaajana ei pitäisi häiritä prosessia ainakaan siltä osin.  

 

8.2.3 SGS:n määrittämät tulokset  

SGS-laboratorioon lähetettiin muista määrityksistä poiketen vain yhdet näytteet, koska 

dioksiini, furaani, PCB, PCP ja Cr
6+

-pitoisuuksien oletettiin olevan vesinäytteissä pieniä. 

Tuloksista havaitaan, että oletus oli oikea. PCB, PCP ja Cr
6+

-pitoisuudet olivat molem-

missa näytteissä alle määritysrajojen. Dioksiini ja furaanipitoisuudet olivat kemiallisesti 

puhdistetussa jätevesikirkastenäytteessä pienemmät kuin superkirkassuodoksessa. Mo-

lemmissa näytteissä päästään dioksiinipitoisuudessa selvästi alle tehtaan sisäisen hyväk-

syntäraja, joka valmiille kartongille on 1 ng/kg WHO-TEQ (Liiketoimintajärjestelmä 

2014b, 3). Jätevesikirkasteen dioksiinipitoisuus oli yhteensä noin 0,0016 ja superkirkas-

suodoksen 0,0031 ng/kg WHO-TEQ. WHO-TEQ-arvo ilmaisee pitoisuuden suhteutettu-

na WHO-TEF-kertoimen avulla myrkyllisimpänä pidettyyn dioksiinimuotoon 2,3,7,8-

TCDD (United States Environmental Protection Agency 2010, 1-3, 13-14). 

Edellä mainittujen aineiden pitoisuudet eivät tulosten mukaan estä kemiallisesti puhdis-

tetun jätevesikirkasteen käyttöä suihkuvesisäiliössä. Voidaan myös olettaa, etteivät nämä 

ominaisuudet estäisi jätevesikirkasteen käyttöä muissa tuoreveden käyttökohteissa. Al-
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haiset dioksiini- ja furaanipitoisuudet puhdistetussa jätevedessä indikoivat joissakin 

määrin myös muiden kartonkikoneiden hyvästä tilanteesta näiden yhdisteiden suhteen. 

 

8.2.4 Mikrobiologisten viljelymääritysten tulokset 

Superkirkassuodoksen pesäkeluvut olivat itiöiden, hiivojen, homeiden ja kokonaisbak-

teerien osalta molemmissa otetuissa näytteissä alle 1pmy/ml. Toinen näyte otettiin prime 

ja toinen natura ajon aikana. Kolmatta näytettä ei nähty tarpeelliseksi määrittää kahden 

ensimmäisen näytteen tulosten perusteella. Koska kartonkikoneella ajettava laatu ei vai-

kuttanut tuloksiin, mutta biosidien määrä näytteessä oli hajun perusteella prime ajon 

aikana suurempi, voisi olla syytä tarkistaa kemikaalien syöttömäärien tarpeellisuus. Mi-

käli prime ajo pystyttäisiin toteuttamaan pienemmillä biosidiannostelumäärillä, saatai-

siin taloudellista hyötyä kemikaalisäästöistä, jätevesiin päätyisi vähemmän kemikaaleja 

ja osaston ilmanlaatu paranisi. Mikrobiologiaa tulee kuitenkin tarkastella laajemmin 

säännöllisesti tehtävien määritysten ja havaintojen perusteella, ennen kuin voidaan tehdä 

johtopäätöksiä biosidiannostelumäärän suhteen. 

Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen kokonaisbakteerimäärät olivat hyvin korkei-

ta. Näytteenoton yhteydessä huomattiin lisäksi, että ajoittain vedessä oli ohuita matoja. 

Jos jätevesikirkastetta verrataan raakaveden viljelymääritysten tuloksiin (liite 1), niin 

havaitaan, että myös raakaveden pesäkeluvut ovat ajoittain hyvin korkeita. Tämän takia 

biosidejä annostellaan tarpeen mukaan muun muassa raakaveden sekaan sekä lämmin-

vesisäiliöön. Kemiallisesti puhdistettua jätevettä ei voisi sellaisenaan käyttää kartongin-

valmistusprosessissa sen mikrobiologisesta epäpuhtaudesta johtuen, mutta biosidien 

avulla mikrobiologinen toiminta saataisiin eliminoitua. Koska kemiallisesti puhdistetun 

jätevesikirkasteen mikrobitaso näyttäisi tulosten perusteella olevan jatkuvasti korkea, 

olisi biosidien kulutus todennäköisesti suurempaa verrattuna raakaveteen, joka on ajoit-

tain puhtaampaa. Raakaveden korkea mikrobiologinen taso johtuu todennäköisesti osit-

tain vuosien saatossa likaantuneesta putkilinjasta. Vke-veden mikrobiologista tasoa ei 

nähty tarpeelliseksi ottaa huomioon tässä tutkimuksessa, sillä se on puhtain kartonkiko-

neella käytetyistä vesijakeista. 
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8.2.5 Tutkimuskeskuksen määrittämät tulokset  

Tutkimuksessa havaittiin aikaisemmin, että kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste 

tulee suodattaa ennen mahdollista hyötykäyttöä. Tämän takia jätevesikirkastenäytteistä 

määritettiin vain liukoiset pitoisuudet. Superkirkassuodoksesta määritettiin kuitenkin 

liukoisten ominaisuuksien ohella kokonaispitoisuudet. Lisäksi jätevesikirkasteen keräi-

lynäytteistä jätettiin määrittämättä säännöllisesti tehtäviä mittauksia (liitteet 3 ja 5), ku-

ten kokonaisfosfori, rikki, alumiini ja natrium-ioni. COD-arvo määritettiin kuvaamaan 

näytteiden liukoisten aineiden kokonaismäärää. Kuten tuloksista nähdään, ei kemialli-

sesti puhdistettu jätevesikirkaste sisällä kokonaismäärältä ainakaan enempää liuenneita 

aineita. Tämä on hyvä indikaattori, sillä suuri liuenneiden aineiden määrä voi olla este 

mahdolliselle hyötykäytölle. Kun tarkastellaan tuloksia tarkemmin, nähdään mitä liuen-

neita aineita näytteet sisältävät.  

Sameus- ja värilukuarvot vahvistavat jo näytteenotossa havaitut erot kemiallisesti puh-

distetun jätevesikirkasteen ja kartonkikoneen superkirkassuodoksen ulkonäössä. Same-

usarvot ovat selvästi alhaisemmat superkirkassuodoksessa, kun verrataan suodatettuja 

näytteitä keskenään. Superkirkassuodoksen sameusarvo ensimmäisessäkin pistonäyt-

teessä oli suodatuksen jälkeen vain 2,4 FTU. Tulostaulukossa on suodatuksen vaikutuk-

sen havainnollistamiseksi käytetty ensimmäisen näytteen osalta suodattamattomasta 

näytteestä saatua arvoa. Jätevesikirkasteen viimeisen pistonäytteen sameusarvon suuruus 

johtui jätevedenpuhdistamolle tulleista päästöistä. Jätevesikirkasteen hieman kellertävän 

rusehtava väri selittää, miksi väriluku on superkirkassuodosta korkeampi. Tämän näkee 

myös kuvasta 20.  

 Kun superkirkassuodoksen johtokyky oli noin 40-50 mS/m, jätevesikirkasteella se oli 

65-80 mS/m. Tämä viittaa jätevesikirkasteen suurempaan suolapitoisuuteen. Kun tarkas-

tellaan tarkemmin liitteessä 3 ja taulukossa 9 esitettyjä määrityksiä suolojen osalta, 

huomataan, että jätevesikirkasteen sulfaattipitoisuus on huomattavasti suurempi. Jäteve-

sikirkastenäytteissä sulfaattipitoisuus pysyi koko ajan lähellä 200 mg/l kun superkirkas-

suodoksessa pitoisuus oli keskimäärin 60 mg/l. Korkeat sulfaattipitoisuudet jätevesikir-

kasteessa aiheutuvat suurimmalta osin kartonkikoneiden käyttämistä liima-aineista ja 
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jätevedenpuhdistuksen saostuskemikaalista ja rikkihaposta, jotka sisältävät sulfaattia. 

Natrium-ionipitoisuudet olivat superkirkassuodoksessa keskimäärin 80 mg/l ja jätevesi-

kirkasteessa 65 mg/l, joten natrium-ionien määrä ei ainakaan nousisi suihkuvesissä hyö-

tykäytön yhteydessä. Kloridin määrä oli korkeampi superkirkassuodoksessa, minkä ha-

vaitsi myös näytteen hajusta. Kloorimainen haju oli erittäin voimakas prime ajon aikana. 

Tulostaulukosta havaitaan, että superkirkassuodoksen kloridipitoisuus oli tällöin natura 

ajoa korkeammalla. Jätevesikirkastetta korkeampi kloridipitoisuus johtuu kartonkiko-

neella annosteltavista kemikaaleista. Mikäli jätevesikirkastetta hyödynnettäisiin proses-

sivetenä, nousisi sen kloridipitoisuus, jos mikrobikannan tuhoamiseksi käytettäisiin bio-

sidejä. Kalsiumpitoisuus jätevesikirkasteessa oli noin kymmenkertainen superkirkas-

suodokseen nähden. Jätevesikirkasteessa kalsium-ionipitoisuus oli keskimäärin 85µg/l ja 

superkirkassuodoksessa 0,97 µg/l. Vaikka pitoisuudet ovat mikrogrammoja, on kalsium 

yhdessä vapaan karbonaatin kanssa merkittävä ioni, joka voi häiritä prosessia. Kalsiumin 

kanssa saostumia muodostava karbonaattipitoisuus oli myös jätevesikirkasteessa korke-

ampi. Jätevesikirkasteessa karbonaatin määrä oli 76-100 mg/l ja superkirkassuodoksessa 

8,5-40 mg/l. Superkirkassuodoksen ensimmäisessä keräilynäytteessä karbonaattipitoi-

suus oli huomattavasti alhaisempi myöhempiin näytteisiin verrattuna. Syynä voi olla 

alhaisempi pH arvo näytteessä. PH-arvot mitattiin vain pistonäytteistä, joten tätä korre-

laatiota ei voida suoraan todistaa. Pistonäytteissä molempien vesijakeiden pH oli 7-8.  

Kokonaisfosforipitoisuudet ovat samaa luokkaa molemmissa vesissä. Kemiallisesti puh-

distetussa jätevedessä lähes kaikki fosfori on kiintoaineeseen sitoutuneena kun taas su-

perkirkassuodoksessa fosfori on liukoisessa muodossa. Jätevesikirkasteen kiintoaineen 

suodatuksen jälkeen tippuisi kokonaisfosforipitoisuus lähelle nollaa. Fosfori ei ole häi-

ritsevä tekijä jätevesikirkasteen hyötykäyttöä ajatellen. Rikkipitoisuus on jätevesikirkas-

teessa korkeampi. Rikkihappoa syötetään kemiallisesti puhdistettavan jäteveden jouk-

koon pH säädön takia. Rikki on yksi mikrobien hyödyntämä alkuaine, joten sen korkea 

pitoisuus vedessä voi edistää mikrobikasvustoa. Rikki ei pelkästään edistä mikrobien 

toimintaa, siihen vaaditaan myös muita ravintoaineita ja otolliset kasvuolosuhteet. Ko-

konaisalumiinipitoisuudet ovat selvästi jätevesikirkasteessa korkeammat. Koska emme 

määrittäneet liukoista alumiinia, emme tiedä kuinka suuri osa siitä on sitoutuneena kiin-
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toaineeseen. Voidaan kuitenkin olettaa, että kiintoaineen poiston jälkeen alumiinipitoi-

suudet laskisivat, sillä alumiini on puhdistuksessa käytetyn saostuskemikaalin kompo-

nentti. Mikäli jätevesikirkastetta käytettäisiin prosessivetenä, alumiini ei saisi päätyä 

lopputuotteeseen.  

Ammoniumpitoisuudet olivat jätevesikirkasteessa alhaisemmat kuin superkirkassuodok-

sessa, jossa keskiarvo oli alle 0,10 mg/l. Ammonium ei siis vaikuttaisi prosessivesien ja 

mahdollisesti lopputuotteen makuun ja hajuun. Mangaani on toinen maku ja hajuhaittoja 

mahdollisesti aiheuttava alkuaine. Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen liukoisen 

mangaanipitoisuuden keskiarvo oli 0,084 ja superkirkassuodoksen 0,054 mg/l. Superkir-

kassuodoksessa kaikki mangaani on liukoisessa muodossa. Jätevesikirkasteen kolmesta 

näytteestä yhdessä mangaanipitoisuus oli selvästi muita suurempi, mikä nosti keskiar-

voa. Pitoisuudet ovat molemmissa näytteissä kuitenkin alhaiset, joten suurta vaikutusta 

mangaanilla ei oletettavasti ole tutkittaviin vesiin. Jätevesikirkasteesta tulisi ottaa lisää 

näytteitä, jotta nähtäisiin mangaanipitoisuuden vaihtelut pidemmältä aikaväliltä. Rauta-

pitoisuudet olivat jätevesikirkasteessa superkirkassuodosta korkeammat. Jätevesikirkas-

teen liukoinen rautapitoisuus vaihteli välillä 0,037-0,25 mg/l, joten pitoisuuserot olivat 

melko suuria. Kuten mangaani myös rautapitoisuus oli ensimmäisessä keräilynäytteessä 

selvästi suurempi. Rautapitoisuuden keskiarvoksi saatiin 0,11 mg/l. Jätevesikirkasteen 

sisältämä rauta voi vaikuttaa orgaanisen aineen ohella veden rusehtavaan väriin ja hie-

man tunkkaiseen hajuun, mutta näin pienissä pitoisuuksissa vaikutus on kuitenkin hyvin 

vähäistä. Superkirkassuodoksen kokonaisrautapitoisuuden keskiarvoksi saatiin 0,032 

mg/l, josta noin puolet oli liukoisessa muodossa. Jätevesikirkasteen rautapitoisuuteen 

vaikuttavana tekijänä on selkeytyksessä käytetty koagulantti, joka sisältää ferrisulfaattia. 

Elintarvikepakkausten tuoteturvallisuuden varmistamiseksi määritetyt kadmiumin, kro-

min ja lyijyn liukoiset pitoisuudet olivat molemmissa näytteissä 0 mg/l. Superkirkas-

suodoksen osalta kokonaispitoisuudet olivat myös 0 mg/l. Myöskään formaldehydipitoi-

suus jätevesikirkasteessa ei estä sen hyötykäyttöä, sillä superkirkassuodoksessa pitoisuus 

oli korkeampi. Optisia kirkasteita eli fluoresoivia vaalenteita löytyi jätevesikirkasteesta 

enemmän kuin superkirkassuodoksesta, mikä voi olla jätevesikirkasteen hyötykäytön 

esteenä kartonkikone 4:llä. Kartonkikone 4:llä ja kartonkikone 1:llä valmistetaan kirkas-
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teettomia kartonkilaatuja, joten niiden lopputuotteeseen ei saa päätyä fluoresoivia vaa-

lenteita. Optisten kirkasteiden pitoisuus oli jätevesikirkasteessa keskimäärin 0,583 mg/l 

ja superkirkassuodoksessa 0,064 mg/l. Ei voida kuitenkaan vielä sanoa poistaisiko mah-

dollinen suodatus kirkastejäämät jätevesikirkasteesta ja päätyisikö kirkastetta todellisuu-

dessa lopputuotteeseen asti.  

 

8.3 Jätevesikirkasteen hyötykäyttömahdollisuudet 

Kemialliselta puhdistamolta johdettiin Saimaaseen vuonna 2014 keskimäärin 900 l/s 

pudistettua vettä. Määrä pysyy muutaman sadan litran sisällä samana lähes ympäri vuo-

den. Kuvan 24 virtausmittaustrendi havainnollistaa Saimaaseen johdetun jätevesikirkas-

teen määrää. Kemialliselle puhdistamolle jätevetensä johtavien yksiköiden pidemmät 

seisokit vaikuttavat virtausmäärään alentavasti. Ainoa suurempi notkahdus jätevesikir-

kasteen virtauksessa on syksyllä tehdasseisokin aikana. Kuten huomataan, jätevesikir-

kastetta riittäisi hyötykäytettäväksi useampaankin kohteeseen tehdasmittakaavassa. 

 

 

Kuva 24. Kemiallisen jätevesikirkasteen virtaus Saimaaseen vuonna 2014. 
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Kun verrataan jätevesikirkastetta tuoreveteen, havaitaan lähes kaikilla määritetyillä omi-

naisuuksilla raakaveden olevan laadukkaampaa. Vke-veden laatutasolle jätevesikirkaste 

ei pääse ilman kunnollisia lisäpuhdistusmenetelmiä. Jätevesikirkasteen korkea johtokyky 

ja liukoinen COD-arvo viittaavat tuorevettä suurempaan liuenneiden aineiden määrään. 

Jätevesikirkasteen suurempi kloridipitoisuus ei ole suurin ongelma, mutta karbonaatti-

ionit yhdessä kalsiumin kanssa voi aiheuttaa saostumia. Myös natrium-ionien määrä on 

selvästi korkeampi. Suolojen korroosiovaikutus korostuu vielä lämpötilan kasvaessa. 

Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen väriluku on ajoittain raakaveden tasolla, 

mutta ajoittain myös paljon korkeammalla. Kemiallisesti puhdistetun tuoreveden värilu-

ku on lähellä nollaa. Hiekkasuodatuksen avulla jätevesikirkasteen väriluku paranisi, 

mutta suodatuksen jälkeen vedessä vielä olevat liuenneet aineet voivat estää väriluvun 

alenemisen merkittävissä määrin. Hiekkasuodatuksen avulla väriluku todennäköisesti 

alenisi vähintään raakaveden tasolle. Silikaattiarvot ovat samalla tasolla kaikissa vesissä, 

joten sen osalta vaikutus prosessiin on hyvin vähäistä. Mikrobiologinen taso on raakave-

dessä ja jätevesikirkasteessa ajoittain hyvin heikko. Jätevesikirkaste sisältää enemmän 

myös mikrobien hyödyntämiä aineita: typpi, fosfori, rauta, kalsium. Biosidikäsittelyn 

avulla jätevesikirkasteen mikrobitaso saataisiin raakaveden tasolle. Hiekkasuodatuksen 

avulla voidaan päästä muun muassa kiintoaineen, permanganaatin ja sameuden osalta 

hyviin tuloksiin, mutta liuenneet metallit, kuten suolaionit, ovat silti riskitekijöitä korke-

an puhtaustason vaatimissa tuoreveden käyttökohteissa.  

 

Näytteenottopöytäkirjoista (liite 7) nähdään, että jätevesikirkasteen lämpötila on keski-

määrin ollut 33 celsiusastetta. Jätevesikirkasteen korkea lämpötila sulkee hyötykäyttö-

tarkastelusta pois jäähdytysvesikohteet. Näytteenotto on suoritettu talvella, joten kesäai-

kaan vesi voi olla vielä muutaman asteen lämpimämpää. Lämpötila sulkee hyötykäyttö-

kohteista pois myös imupumppujen tiivistevedet, sillä lämpimämpi vesi lisäisi huomat-

tavasti pumppujen energiankulutusta. Teoriassa mainittiin, että tiivisteveden kiintoai-

neen enimmäispitoisuutena voidaan pitää 10mg/l. Esimerkiksi hiekkasuodatuksen jäl-

keen kiintoainetavoitteisiin päästäisiin, mutta tulee huomioida muitakin veden sisältämiä 

yhdisteitä, jotka saattavat esimerkiksi haurastuttaa tiivisteitä ja aiheuttaa saostumia.  
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Muiden kuin imupumppujen tiivistevesiä ei myöskään ehdoteta korvattavaksi jätevesi-

kirkasteella. Suodatetun jätevesikirkasteen käyttö tiivistevetenä vaatisi lisätutkimusta. 

Kartonkirainana reunanauhojen leikkaukseen käytetään rvp-vke-vettä. Koska käyttömää-

rät ovat vähäisiä ja suuttimien tukkeutumiset aiheuttaisivat ratakatkoja, ei kemiallisesti 

puhdistettua jätevesikirkastetta ehdoteta käytettäväksi pillivetenä. Jokaisella kartonkiker-

roksella on kaksi reunanauhan leikkauspilliä. Jos ohut suutin tukkeutuu, raina jatkaa 

seuraavaan vaiheeseen epäsymmetrisenä, josta aiheutuu märänpään katko. Kemikaalien 

piiskavetenä käytettyä raakavettä ei voida korvata jätevesikirkasteella sen korkean läm-

pötilan takia. Kemikaalien valmistukseen ja kuljettamiseen on muutenkin hyvä käyttää 

puhdasta vettä, jotta kemikaalien ja käytetyn veden välillä ei synny kemikaalien tehoa 

heikentäviä reaktioita ja kemikaalit pysyvät tasalaatuisina. Tämän takia myös spraytär-

kin valmistuksessa ei ehdoteta käytettäväksi jätevesikirkastetta. Jos tulevaisuudessa ha-

lutaan myös kemikaalien käsittelyyn käytettävä tuorevesi korvata toisella vesijakeella, 

tulee tehdä laboratoriokokeita niiden yhteensopivuudesta. 

Suuremmat tuoreveden säästökohteet löytyvät suihkuveden ja lämpimän veden käyttäjis-

tä. Korkeapainesuihkut on syytä pitää tuorevedellä, mutta matalapainesuihkuissa olisi 

mahdollisuus käyttää myös jotain muuta vesijaetta. Taulukkoon 11 on jaoteltu tehdyt 

laboratoriomääritykset karkeasti sen mukaan, osoittivatko tulokset jätevesikirkasteen 

hyötykäyttömahdollisuuden tuoreveden korvaajana vai estivätkö ne sen. Taulukossa on 

huomioitu, että jätevesikirkaste voi soveltua suihkuvesisäiliön vedeksi vaikka sitä ei 

voisi käyttää lämminvesisäiliön korkeimpien puhtaustasovaatimusten omaavissa koh-

teissa. 
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Taulukko 11. Jätevesikirkasteen hyötykäyttömahdollisuus määritystulosten perusteella. 

 

 

Kun huomioidaan, että viiraveden ylärajan voidaan pitää COD arvoa 1000 mg/l, voisi 

suodatettua ja desinfioitua jätevesikirkastetta mahdollisesti käyttää suihkuvesikohteissa: 

palautustelan suihkut, radan pudotussuihkut, pesuvesi ja saostajat. Tällöin tuoreveden 

säästö olisi taselaskennan mukaan 45,4 l/s. Vuodessa se tekisi 1 431 734 400 litraa.  

Laskennoissa Kaukopäässä kemiallisesti puhdistetulle raakavedelle on käytetty vii-

meaikoina hintaa 7 snt/m
3
, joka perustuu sähkönkulutukseen ja käytettyjen kemikaalien 

määrään. Tuoreveden käytön vähentämisen tuomat säästöt olisivat karkeasti noin 

100 221 e/a. Todellisuudessa säästö jäisi kuitenkin pienemmäksi, sillä summassa ei ole 

huomioitu koneen seisokkeja. Toisaalta tulee myös huomioida, että jätevesikirkasteen 

hyötykäytön ja lisäpuhdistusmenetelmien myötä voitaisiin todennäköisesti vähentää jä-

tevedenkäsittelyn kemikaalimääriä.  

Tällä hetkellä suurin osa lämminvesisäiliön vedestä esilämmitetään sekundäärilämmöllä, 

mikä vähentää suoran höyrylämmityksen tarvetta. Myös jätevesikirkasteen lämmittämi-
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nen tavoitelämpötilaan tulisi toteuttaa sekundäärilämpöä hyödyntämällä, sillä muuten 

sen käyttäminen suihkuvesinä saattaisi lisätä höyrynkulutusta. Kartonkikoneen osasto-

kierroksilla havaittiin, että lämminvesisäilöön suoraan, ohi lämmönvaihtimen, johtavan 

putkilinjan käsiventtiili oli auki (kuva 12), mikä aiheuttaa ylimääräistä höyryenergian 

tarvetta. Syy venttiilin aukioloon voi olla inhimillinen unohdus tai lämmön talteenotto-

järjestelmän kapasiteetin rajallisuus. Jos kyse on kapasiteetin puutteesta, lämmitys-

höyryn tarve vähenisi jätevesikirkasteen hyötykäytön myötä. Myös superkirkassuodok-

sen käytön lisääminen suihkuvesinä vähentäisi veteen siirrettävää kokonaislämmöntar-

vetta, sillä tutkimuksessa superkirkassuodoksen keskimääräinen lämpötila oli 46 celsius-

astetta. Koska ei tiedetä kuinka suuri osa tuorevedestä ohjataan suoraan lämminvesisäi-

liöön ohi lämmönvaihtimien eikä tuoreveden lämpötilan nousua pelkkien lämmönvaih-

timien avulla, on vaikea arvioida jätevesikirkasteen hyötykäytön todellisia etuja ja hait-

toja energianäkökulman kannalta. Voidaan kuitenkin laskea karkeat arviot höyrynkäytön 

energiatarpeesta. 

Käytetään lämminvesisäiliön höyryntarpeena aikaisemmin mainittua 1,5kg/s. Vuodessa 

höyryntarve olisi siis 47 304 000 kg. Oletetaan voimalaitokselta tuleva 0,5 MPa höyry 

kylläiseksi ja katsotaan vesihöyryn h-s-piirroksesta (liite 9) sen energiasisältö. Dia-

grammista saadaan entalpiaksi 2 650 kJ/kg. Näin ollen höyryn sisältämä vuotuinen ener-

giamäärä on noin 125 355 GJ. Suihkuvesisäiliössä käytetään lämmintä vettä 45,4 l/s, 

mikä on tämän tutkimuksen vesitaselaskennan mukaan noin 40 prosenttia lämmin-

vesisäiliöön tulevasta vesimäärästä. Oletetaan höyrylämmityksen tarpeen vähenevän 

samassa suhteessa tuoreveden tarpeen kanssa. Tällöin vuotuinen energiansäästö olisi 

noin 50 142 GJ, jos jätevesikirkaste tai superkirkassuodos lämmitettäisiin suihkuvesisäi-

liön tavoitelämpötilaan sekundäärilämmön avulla. Kaukopään tuottaman höyryn lasken-

nallisena hintana on viimeaikoina pidetty 5,5 €/GJ. Näin ollen vuotuinen säästö olisi 

275 781 €. 

Jos jätevesikirkaste lämmitettäisiin suoran höyrylämmityksen avulla suihkuvesisäiliön 

tavoitelämpötilaan, voidaan tarvittava energiamäärä laskea yhtälöllä: 
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𝐸 = 𝑐 × 𝑚 × ∆𝑇 

(7) 

𝑐 =ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg*⁰C] 

∆𝑇 =lämpötilaero/lämmitystarve [⁰C] 

 

Veden ominaislämpökapasiteetti on 4,19 kJ/kg*⁰C. Kun jätevesikirkasteen lämpötilaksi 

mitattiin keskimäärin 33 celsiusastetta ja suihkuvesisäiliön tavoitelämpötila on noin 49 

astetta, voidaan vuotuista energiantarvetta arvioida yhtälön 7 mukaisesti: 

 

𝐸 = 4,19
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ×0 𝐶
× 1 431 734 400𝑘𝑔 × (49 − 33)0𝐶 

𝐸 = 95 983 474 𝑀𝐽 ≈ 95 983 𝐺𝐽 

 

Kuten huomataan, jätevesikirkasteen lämmittäminen höyryllä vaatisi enemmän energiaa 

kuin esilämmitetty tuorevesi nykyään. Tuoreveden käsittelykustannusten tuomat sääs-

tötkään eivät tee jätevesikirkasteen suorahöyrylämmittämisestä kannattavaa. 

Lämminvesisäiliön vettä käytetään muun muassa reunanauhojen pudotussuihkuissa. 

Pudotussuihkujen suuttimien on oltava aina auki ratakatkojen estämiseksi. Jos pillivedel-

lä leikattu reunanauha lähtee radan mukaan tai se ei irtoa telasta, aiheutuu märänpään 

katko. Suutintyypillä voidaan vaikuttaa tarvittavan veden tarpeen lisäksi jonkin verran 

tarvittavan veden laatuun. Jätevesikirkastetta ei voida ennen saostumis- ja korroosioris-

kin lisätutkimuksia ehdottaa kuitenkaan käytettäväksi reunanauhojen pudotussuihkuissa. 

Samat riskit on hyvä tutkia myös muita lämminvesikohteita ajatellen. Huovan kostutus-

vetenä sen sijaan jätevesikirkastetta voitaisiin puhdistuksen jälkeen mahdollisesti käyt-

tää. Taselaskennassa ei ole mitattu huovan kostutusvedeksi menevää vesimäärää, mutta 
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kun huomioidaan kuinka paljon lämminvesisäiliöön menee vettä ja kuinka paljon sieltä 

lähtee käyttökohteisiin, voidaan arvioida kostutusveden määräksi noin 3,5 l/s. Yksittäi-

senä kohteena huovan kostutusveden korvaaminen ei tuo suurta säästöä tuoreveden ko-

konaistarpeessa eikä vedenkäsittelykustannuksissa. Jätevesikirkasteen lisäpuhdistuksen 

määrästä riippuen, sillä voitaisiin korvata yksittäisiä tuoreveden käyttökohteita, osa 

lämminvesisäiliöön ohjatusta vedestä tai jopa kaikki siitä.  

Näytteenottopöytäkirjan (liite 7) mittausten mukaan superkirkassuodoksen keskimääräi-

nen lämpötila oli 46 celsiusastetta. Suihkuvesisäiliön lämpötila oli ennen kevään 2014 

muutostöitä noin 44 astetta ja nykyisin 49 astetta. Höyryenergian tarve on kuitenkin vä-

hentynyt, sillä superkirkassuodos on viiravesiä lämpimämpää. Vaikka höyryn kulutus on 

muutostyön johdosta jo vähentynyt, tulee huomioida, että suihkuvesisäiliön lämpötilata-

voitteen laskeminen muutamalla asteella vähentäisi höyryntarpeen jo lähelle nollaa. 

Korkeammassa lämpötilassa on etunsa, sillä 20-45 celsiusastetta tarjoaa mikrobeille hy-

vät kasvuolosuhteet. Toisaalta korkeampi lämpötila lisää suolojen korroosiovaikutuksia.  

Massojen haku- ja laimennusvesinä käytetään suurimmaksi osaksi kartonkikoneen omaa 

kiertovettä. Ctmp-massan osalta käytetään kuitenkin haihduttamon lämmintä vettä ja 

varmistuksena raakavettä. Koska ctmp-massa on itsessään hieman kellertävää ja sitä 

käytetään vain kartongin runkokerroksessa, voitaisiin haihduttamolta tuleva vesi korvata 

jätevesikirkasteella, joka on ensin puhdistettu kiintoaineen ja mikrobien osalta. Raakave-

teen verrattuna jätevesikirkasteen etu on sen korkeampi lämpötila, joka on eduksi sulpun 

valmistelussa. 

Jos jätevesikirkastetta tulevaisuudessa päätetään hyödyntää prosessivetenä, vaati se lisä-

puhdistuslaitteiden lisäksi pumppaus- ja kuljetusjärjestelmien rakentamisen. Jätevesikir-

kasteen kerääminen lisäpuhdistukseen ja käyttökohteeseen johtavaan linjaan kannattaa 

toteuttaa mahdollisimman lähellä selkeyttimien ylikaatoja, jotta saataisiin eliminoitua 

aikaisemmin mainittu mahdollinen kanaaleista ja biologisesta jätevedestä aiheutuva vai-

kutus hyötykäytettävän veden laatuun.  Mikäli siirtolinjan investointi- ja pumppauskus-

tannukset nousevat liian suuriksi, ei jätevesikirkasteen kierrättäminen ole taloudellisesta 

näkökulmasta kannattavaa. Jätevedenpuhdistamo on kaukana kartonkitehtaasta, joten 
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investointikustannukset nousevat senkin takia korkeiksi. Hyvänä puolena on se, että jo 

nykyisin näiden kahden kohteen välillä kulkee putkia, joten uusia tukirakennelmia ei 

tarvitsisi rakentaa alusta loppuun saakka. Mikäli jätevesikirkastetta voisi hyödyntää esi-

merkiksi juuri hiekkasuodatuksen ja biosidiannostelun jälkeen suihkuvesinä, ei liukois-

ten kemikaalien talteenottoon ja hävittämiseen olisi järkevä investoida, vaan jätevesikir-

kastetta kannattaisi käyttää esimerkiksi useammalla kartonkikoneella suihkuvesinä. Täl-

lä tavoin voitaisiin mahdollisesti välttää kalliimpien puhdistusmenetelmien tarve. Jos 

esimerkiksi jätevesikirkasteen sisältämät suolaionit aiheuttavat saostumia tai korroosio-

ta, jolloin niiden poistaminen olisi välttämätöntä, nousisi jätevesikirkasteen laatu tuore-

veden tasolle, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää tehdaslaajuisesti prosessivetenä. Mitä 

enemmän jätevesikirkastetta saataisiin tuoreveden korvaajaksi, sitä enemmän saataisiin 

myös vuotuisia säästöjä ja investoinnin takaisinmaksuaika lyhenisi.  

Samalla kun tehtaan tuoreveden määrän käyttö vähenisi, vähenisi myös jäteveden määrä 

sekä Saimaaseen kohdistuva kuormitus. Kuten tuloksista voidaan havaita, Saimaaseen 

johdettavan jätevesikirkasteen typpi, fosfori ja AOX pitoisuudet ovat hyvällä tasolla. 

Tulosten mukaan orgaanista ainetta kuitenkin päätyy purkuvesistöön jätevesikirkasteen 

mukana liukoisessa muodossa sekä kiintoaineena. Kun katsotaan pidemmän aikavälin 

kiintoainemäärityksiä (liite 3), huomataan puhdistustuloksen jäävän tavoitetasosta.  

Kiintoainetta ei voida hyödyntää, vaikka se suodatuksen avulla otettaisiinkin talteen, 

joten se päätyisi edelleen polttoon tai kaatopaikalle. Jos jätevesikirkastetta kierrätetään 

takaisin prosessiin ja investoidaan lisäpuhdistusmenetelmiin, voi olla tarpeetonta syöttää 

selkeytysvaiheessa yhtä paljon kemikaaleja kuin tällä hetkellä. Kemikaalien annostelun 

vähenemisen myötä jätevesikirkasteen alumiini- ja sulfaattipitoisuuksien pitäisi laskea, 

sillä tällä hetkellä alumiinisulfaattia syötetään jäteveden sekaan edistämään saostumista. 

Voidaan myös miettiä, syötetäänkö kyseistä kemikaalia tällä hetkellä tarpeettoman pal-

jon, kun osa siitä liukenee mahdollisesti jäteveteen ja poistuu kirkasteen mukana Sai-

maaseen. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kartonkikoneiden vedenkäytön seuraaminen sekä vesitaseiden laatiminen olisi huomat-

tavasti vähemmän resursseja vaativaa, jos muutostöiden yhteydessä päivitettäisiin PI-

kaaviot ja käytössä olevat prosessinohjausjärjestelmät. Tutkimuksessa havaittiin, että 

kartonkikone 4:llä olevan prosessinohjausjärjestelmä Metso DNA:n kaikki merkinnät 

eivät ole yhdenmukaisia ja yksiselitteisiä. DNA:n kuvissa käytettiin esimerkiksi imu-

pumpuille menevästä vesijakeesta termiä jäähdytysvesi, mikä voisi tarkoittaa kartonki-

kone 4:n tapauksessa syvänteestä pumpattua vesijaetta (vjh) tai jäähdytysvetenä käytet-

tyä raakavettä (vra). Kaukopään tapauksessa jäähdytysvesitermi viittaa enemmän syvän-

teen veteen, vaikka imupumppujen tiivisteissä käytetään raakavettä. Myös lämpimän 

veden osalta vesijakeet saattavat mennä sekaisin. Lämminvesisäiliöstä lähtevästä vedestä 

käytetään lyhennettä vlm, mutta samaa termiä oli käytetty myös siilon M-25 pohja-

laimennuksessa käytetystä haihduttamolta tulevasta vedestä. DNA:n termit tulisi olla 

tehtailla käytettyjen termien mukaisia: vjh, vra, st2-vke, rvp-vke, vti ja niin edelleen. 

DNA:ssa saa avattua kuviin piirretyistä laitteista ja mittauksista toimintakuvausikkunan, 

jossa annetaan lisätietoa kyseessä olevan koneen tai laitteen toiminnasta ja ohjauksesta. 

Tähän lisätietoikkunaan voitaisiin vesien osalta kirjoittaa selvennys, mihin tarkoitukseen 

kyseistä vesijaetta käytetään kohteessa. Tällä tavoin ei tulisi sekaannuksia esimerkiksi 

juuri jäähdytysvesitermiä käytettäessä, mutta saataisiin kuitenkin toimintakuvauksen 

avulla tarvittaessa lisätietoa vesijakeen käytöstä. Jos käyttökohteessa, kuten pillivesi, 

voidaan käyttää vaihtoehtoisia vesijakeita, eikä näytöltä näe venttiilien asennosta tai 

virtausmittauksista kumpi vesi on käytössä, voisi DNA:ssa olla valintaikkuna, josta vali-

taan käytössä oleva vesijae järjestelmään näkymään.  

DNA-ohjausjärjestelmä on hyvä työväline kartonkikoneen parissa työskenteleville: oh-

jausjärjestelmän reaaliaikaisista kuvista nähdään yhdellä silmäyksellä prosessin tila ja 

sieltä löytyy nopeasti tietoa esimerkiksi käytetyistä vesijakeista, ja siitä mihin putkilinjat 

johtavat. Yhdenmukaiset ja ajantasaiset merkinnät auttaisivat koneen parissa työskente-

leviä antamalla totuudenmukaisen kuvan prosessista ja vähentämällä turhaa selvitystyö-

tä. Tutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että puristinosan vesilukkokaivosta pumpataan 
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kaikki vesi jätevesikanaaliin, vaikka prosessikuvien perusteella osa johdettaisiin pinnan 

ja taustan vesilukkosäiliöön. Selkeät ja totuudenmukaiset kuvat auttavat myös uusien 

työntekijöiden koulutuksessa. Tässä tutkimuksessa on käsitelty vain vesiä, joten laajem-

pia johtopäätöksiä merkintöjen suhteen ei voida tehdä. 

Kuten joillakin tehtailla prosessivetenä hyödynnettävä biologisesti puhdistettu jätevesi-

kirkaste, myös kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyödyntäminen vaatii lisä-

puhdistusmenetelmiä. Taulukkoon 12 on koottu tämän tutkimuksen pohjalta merkittä-

vimmät kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyötykäytön estävät tekijät. 

 

Taulukko 12. Jätevesikirkasteen ominaisuuksia, jotka estävät hyötykäytön prosessivetenä. 

 

 

Optisten kirkasteiden mahdollinen haittavaikutus riippuu jätevesikirkasteen käyttökoh-

teesta. Mikäli halutaan kemiallisesti puhdistettu jätevesikirkaste mahdollisimman laajasti 

hyötykäyttöön, vaaditaan lisäpuhdistusmenetelmäksi esimerkiksi osmoosiin perustuvan 

membraanisuodattimen käyttöä. Osmoosiin perustuva suodatin poistaa hienoaineksen 

lisäksi epäorgaanisia suoloja ja metalleja sekä bakteereja ja viruksia. Tällä perusteella 

sen käyttö jälkikäsittelymenetelmänä parantaisi kaikkia taulukossa 12 esitettyjä arvoja ja 

jätevesikirkaste olisi laajasti hyödynnettävissä. Membraanisuodattimen etuna on hyvä 

puhdistustulos ja vähäinen kemikaalien käyttötarve verrattuna esimerkiksi biosidikäsitte-

Ominaisuus Jätevesikirkaste Superkirkassuodos Raakavesi Rvp-vke St2-vke

Kiintoaine [mg/l] 24 210 <0,84 - -

Väri [mg PT/l] 57 14 44 - -

Sameus [FTU] 40 18 0,70 - -

Bakteerit [pmy/ml] >10 000 <1 12 880 - -

Itiöt [pmy/ml] 33 <1 9 - -

Hiivat [pmy/ml] 575 <1 59 - -

Homeet [pmy/ml] 1 <1 13 - -

Sulfaatti [mg/l] 203 61 - - -

Karbonaatti [mg/l] 85 24 - - -

Alumiini [mg/l] 2,4 0,26 - 0,054 0,04

Optiset kirkasteet [mg/l] 0,583 0,064 - - -
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lyyn. Membraanisuodattimien investointikustannukset ovat kuitenkin suuret. Toinen 

suolanpoistomenetelmä on ionivaihtimien käyttö. Esimerkiksi voimalaitosten kattilave-

sistä poistetaan suoloja kyseisellä menetelmällä. Membraanikalvojen ja ionivaihtimien 

häiriöttömän toiminnan takaaminen voi vaatia esimerkiksi hiekkasuodatuksen käyttöä 

esipuhdistusmenetelmänä. Toisaalta, pelkän kiintoaineen poiston ja biosidillä toteutetun 

mikrobiologisen toiminnan ehkäisemisen jälkeen, kemiallisesti puhdistetun jätevesikir-

kasteen laatu voi olla jopa parempi kuin prosessivedenlaatu paperi- tai kartonkikoneella, 

jossa on suljettu tai osittain suljettu vesijärjestelmä. Kyseisen laatutason omaavan pro-

sessiveden käyttö ei kuitenkaan ole aina häiriötöntä, ja vedeltä vaadittava puhtaustaso 

määräytyy prosessilaitteiden ohella myös lopputuotteen laatuvaatimuksista.  

Vaihtoehtona vedenpuhdistamolta tulevien suurten vesimassojen puhdistamiselle olisi 

käyttää niin sanottua munuaispuhdistusmenetelmää, jossa kartonkikoneen omat kierto-

vedet puhdistetaan ja kierrätetään takaisin prosessiin. Kartonkikoneen munuaisina käyte-

tään myös kalvosuodattimia, joiden avulla kiertovesi saadaan korkeapainesuihkujen vaa-

timalle puhtaustasolle. Tällaiseen tekniikkaan investoiminen on myös kallista, ja saatu 

hyöty on suppeampi verrattuna jätevesikirkasteen laajamittaiseen hyötykäyttöön. 

Sellun sekä paperin ja kartongin valmistuksessa syntyy paljon puhtaita jätevesiä, jotka 

johdetaan ilman erillistä käsittelyä purkuvesistöön. Pelkästään kartonkikone 4:llä puhtai-

ta jätevesiä syntyy yli 65 l/s kun huomioidaan myös syvänteen jäähdytysvesikohteet. 

Yhteensä Kaukopäässä puhdasvesiviemärin 1 ja 2 kautta kulkee ajoittain yli 1000 l/s 

vettä. Jätevesikirkasteen hyödyntämisen sijaan voitaisiin tutkia myös mahdollisuutta 

kierrättää puhtaita jätevesiä takaisin prosessiin. Voidaan olettaa, että puhtaiden jätevesi-

en jälkikäsittelytarve olisi jätevesikirkasteeseen verrattuna vähäisempi. Puhtaiden jäte-

vesien joukossa on kuitenkin haitallisia aineita, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi 

viemäriverkostosta tai mahdollisista tiivisteiden vuodoista. Puhdistusvaihtoehtoina voisi 

tutkia erillistä käsittelyä tai mahdollisuutta syöttää puhdasta jätevettä raakaveden puhdis-

tuslaitokselle. Puhtaiden jätevesien kierrättämisen avulla tehtaan tuoreveden tarve vä-

henisi. Koska puhdasvesiviemäriin johdettuja vesiä ei lasketa jätevesiksi, niiden kierrät-

tämisellä ei saavutettaisi kuitenkaan päästöjen vähenemistä kuten jätevesikirkasteen 

hyötykäytöllä.  
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Jätevesikirkasteen hyötykäytön kannalta Imatran tehtaiden etu verrattuna moneen muu-

hun tehtaaseen on suuri jäteveden määrä. Purkuvesistöön johdettiin vuonna 2014 keski-

määrin noin 1900 l/s puhdistettua vettä. Näin suuret vesimäärät ovat mahdollistaneet 

kahden eri jätevedenkäsittelymenetelmän käytön. Kun sellutehtaan jätevedet käsitellään 

omalla puhdistuslinjalla, eivät sieltä tulevat häiritsevät aineet, kuten barium, eri rasva-

happoyhdisteet ja värin aiheuttajat, ole kemiallisesti puhdistettavan jäteveden seassa. 

Myös pihkamaisten aineiden määrä on todennäköisesti pienempi, joten membraanikal-

von käyttö kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen käsittelyssä olisi huoltovapaam-

paa verrattuna sellutehtaan jätevesien käsittelyyn. Yleisesti ottaen kemiallisesti puhdiste-

tun jätevesikirkasteen puhdistustarve voi hyötykäyttöä ajatellen olla vähäisempi kuin 

biologisesti käsiteltävällä jätevesikirkasteella. 

Tuoreveden käyttökustannukset ovat melko alhaiset, mikä ei edistä kiertoveden ja jäte-

vesikirkasteen hyötykäyttöä. Myös lopputuotteiden korkeat laatuvaatimukset korostavat 

tuoreveden käytön tarvetta. Tulevaisuudessa esimerkiksi ympäristörajoitusten kiristyessä 

ja luonnonvesistöstä otetun veden verottamisen myötä kiinnostus tuoreveden käytön 

vähentämiseen voi kuitenkin kasvaa. Tehtaan jätevedenpuhdistamolta lähtevän jätevesi-

kirkasteen hyödyntämisen haittapuolena verrattuna koneen omien vesien kierrättämiseen 

on veden laatuvaihtelut. Jos jätevedenpuhdistusmenetelmät ovat kuitenkin riittävät, saa-

daan laatuvaihteluiden vaikutus kumottua ja jätevesikirkasteesta tuoreveden tasoista 

prosessivettä. Tarkasteltaessa tilannetta pidemmällä aikavälillä, on kannattavampaa 

isoissa tehtaissa investoida puhdistamolta lähtevän jätevesikirkasteen hyödyntämiseen 

kuin erikseen yksittäisten koneiden omien vesien kierrättämiseen ja puhdistamiseen. 

Uusissa tehtaissa jätevesikirkasteen hyötykäytön edellytykset ovat paremmat, sillä on 

edullisempaa investoida jätevedenkäsittelyyn ja siirtolinjoihin jo rakennusvaiheessa kuin 

jälkikäteen. Uuden tehtaan elinikä on pitkä, jolloin jätevesikirkasteen hyötykäytöstä saa-

daan myös sitä kautta kannattavampaa. 

Tässä tutkimuksessa oli jätevesikirkasteen hyötykäytön kohteena kartonkikone. Karton-

gin lopputuote kuitenkin asettaa raaka-aineille tietyt laatuvaatimukset, mikä rajoittaa 

hyötykäyttöä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tarkastella jätevesikirkasteen käyttöä selluteh-

taalla: esimerkiksi massan pesuun tarvitaan paljon vettä. Kartonginvalmistukseen verrat-
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tuna sellunvalmistusprosessi ei ole yhtä herkkä tuotannon keskeytyksille ja prosessiolo-

suhteet ovat laajemmin säädettävissä. Leinosen (2011) tutkimuksessa on selvitetty Kau-

kopään kuivauskoneen kiertoveden ominaisuuksia, ja todettu vesijakeen soveltuvan kui-

tulinja 2 valkaisulinjan pesuvedeksi. Taulukkoon 13 on kerätty ne vesien ominaisuudet, 

jotka on määritetty Leinosen tutkimuksessa kuivauskoneen kiertovedestä sekä tässä tut-

kimuksessa jätevesikirkasteesta. Taulukkoa luettaessa tulee huomioida, että kuivausko-

neen kiertovedestä määritetyt arvot ovat kokonaispitoisuuksia kun taas jätevesikirkas-

teen määritykset ovat liukoisia pitoisuuksia. Täysin yksiselitteistä vertailua ei siis voida 

tulosten perusteella tehdä näiden vesijakeiden välillä. (Leinonen 2011, 95.) 

 

Taulukko 13. Kuivauskoneen kiertoveden ominaisuuksia verrattuna jätevesikirkasteeseen. 

 

 

Taulukosta nähdään, että myös tässä tapauksessa jätevesikirkasteen sulfaattipitoisuus 

korostuu. Myös natriumpitoisuus on selvästi korkeampi. Jos huomioidaan jätevesikirkas-

teen ominaisuuksia laajemmin, päädytään hyötykäytön kannalta samaan tulokseen kuin 

aikaisemminkin: jätevesikirkastetta ei voida sellaisenaan käyttää sellun tuotannossa sen 

sisältämien suolojen ja epäpuhtauksien takia. Samaan johtopäätökseen päädytään myös 

siksi, että kuivauskoneen kiertovedet vastaavat ominaisuuksilta paljon kartonkikoneen 

kiertovesiä.  

Ominaisuus

Kuivauskoneen 

kiertovesi, 

pitoisuus [mg/l] Ominaisuus

Jätevesikirkaste, 

pitoisuus [mg/l]

COD-Cr 270 COD-Cr 101

Kloridi (Cl
-
) 16 Kloridi (Cl

-
) 16

Sulfaatti (SO4
2-

 ) 11 Sulfaatti (SO4
2-

 ) 203

Kalsium kok. (Ca) <2,5 Kalsium liuk. (Ca
2+

) 0,085

Rauta kok. (Fe) 0,6 Rauta liuk. (Fe) 0,11

Mangaani kok. (Mn) <0,005 Mangaani liuk. (Mn) 0,084

Natrium kok. (Na) 14 Natrium liuk. (Na
+
) 66
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Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voidaan tarvittaessa selvittää lisää kemiallisesti puh-

distetun jätevesikirkasteen ominaisuuksia, joita tässä tutkimuksessa ei voitu resurssien 

puitteissa suorittaa. Tällaisia ominaisuuksia voisivat olla osa liitteessä 5, 3 ja taulukossa 

2 mainituista, tästä tutkimuksesta pois jätetyistä, määrityksistä. Rasvahappoja ja liima-

maisia aineita tässä tutkimuksessa ei ole määritetty lainkaan. Lisäksi tulee selvittää tässä 

tutkimuksessa havaittujen suolojen ja metallien vaikutus prosessiin eri lämpötiloissa ja 

pH olosuhteissa. Kuten tutkimustuloksista voitiin päätellä, karbonaatin määrään voidaan 

vaikuttaa pH olosuhteilla. Jos jätevesikirkasteen pH pidetään arvossa 7 tai jopa hieman 

alle, karbonaatin mahdolliset haittavaikutukset voidaan kenties ehkäistä. Sulfaatin osalta 

jatkotutkimuksissa tulee selvittää sen mahdolliset haittavaikutukset prosessiin ja etsiä 

keinoja sulfaattipäästöjen vähentämiseen. Hiekkasuodatuksen tehokkuutta voitaisiin 

tutkia laboratoriomittakaavassa ja arkkikokeiden avulla voitaisiin arvioida jätevesikir-

kasteen käytön vaikutusta lopputuotteeseen. 

Koska biologisesti puhdistettua jätevesikirkastetta pystytään käyttämään prosessivetenä 

jo nykyään, niin myös kemiallisesti puhdistettua kirkastetta voitaisiin hyödyntää. Jäteve-

sikirkasteen käyttökohde määrää sen, kuinka puhtaaksi vesi tulee ennen hyötykäyttöä 

käsitellä. Tulevaisuudessa kemiallisten puhdistamoiden käyttö isoilla tehtailla voi yleis-

tyä, jos tuoreveden käytön ja jätevesipäästöjen vähentämisestä ollaan entistä kiinnos-

tuneempia. 

 

10 YHTEENVETO 

Ympäristönäkökulmat ja joissakin määrin myös spekulaatiot luonnonvesistöstä pumpa-

tun veden verotuksesta ovat edistäneet teollisuuden vedenkäytön tehokkuuden kehitty-

mistä. Paperiteollisuudessa vedenkäytön ja jätevesipäästöjen vähentämisessä on päästy 

hyviin tuloksiin lisäämällä kiertoveden käyttöä ja hyödyntämällä biologisesti puhdistet-

tua jätevesikirkastetta prosessivetenä. Stora Enso Imatran tehtailla rinnakkain toteutettu 

biologinen ja kemiallinen jätevedenkäsittely on siitä harvinainen ratkaisu, että paperite-

ollisuudessa vallitseva tekniikka on biologinen puhdistus. 
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Tämän tutkimuksen avulla haluttiin selvittää voitaisiinko tehtaan tuoreveden käyttötar-

vetta ja vesistön ympäristökuormitusta vähentää hyödyntämällä kemiallisesti puhdistet-

tua jätevesikirkastetta prosessivetenä. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä jätevesikirkas-

teen ominaisuudet voisivat estää hyötykäytön. Jätevesikirkasteen hyötykäytön case koh-

teeksi valittiin tehtaan intressien mukaan Kaukopään kartonkikone 4. Jotta voitiin arvi-

oida kuinka paljon kartonkikoneella olisi mahdollista hyödyntää jätevesikirkastetta, tuli 

ensin selvittää tuoreveden käyttökohteet ja niiden käyttämä vesimäärä. Tämä toteutettiin 

laatimalla kartonkikoneelle vesitase.  

Kartonkikone 4 on jätevesikirkasteen hyötykäytön kannalta haastava kohde, koska ko-

neella valmistetaan elintarvikekartonkia. Elintarvikekartongin valmistus asettaa karton-

gille ja käytettäville raaka-aineille tiukat laatuvaatimukset. Toisaalta kun tutkimuskoh-

teeksi valittiin kohde, jossa prosessivesiltä vaaditaan korkeaa laatua, ovat tulokset laa-

jemmin hyödynnettävissä. Sellutehdas rajattiin tämän työn ulkopuolelle. 

Vesitasetutkimus toteutettiin kenttätutkimuksiin, PI-kaavioihin, prosessinohjausjärjes-

telmään, keskusteluihin ja virtausmittauksiin pohjautuen. Koska kartonkikoneella ei ole 

tuoreveden käyttökohteissa virtausmittauksia, suoritettiin kymmeniä virtausmittauksia 

ultraäänimittarin avulla. Suurimmiksi tuoreveden käyttäjiksi ja potentiaalisimmiksi jäte-

vesikirkasteen hyötykäyttökohteiksi tutkimuksessa ilmenivät suihku- ja lämminvesisäi-

liöt. 

Kemiallisesti puhdistetusta jätevesikirkasteesta tehtiin laboratoriomäärityksiä veden 

ominaisuuksien selvittämiseksi. Koska suihkuvesisäiliössä käytetään tuoreveden lisäksi 

kiekkosaostimelta tulevaa superkirkassuodosta, määritettiin samat ominaisuudet myös 

kyseisestä vesijakeesta. Jätevesikirkastetta verrattiin tuorevesijakeisiin sekä superkirkas-

suodokseen. Määritettyjen ominaisuuksien perusteella jätevesikirkasteen hyötykäytön 

estävät ensisijaisesti sen ulkonäölliset seikat, kuten väri, sekä kiintoainepitoisuus ja mik-

robitaso. Myös liuenneet suolat ja metallit voivat häiritä prosessia aiheuttaen saostumia 

ja korroosiota: erityisen korkealla olivat karbonaatti ja sulfaattipitoisuudet. Jätevesikir-

kasteen pH säädön avulla voidaan vaikuttaa vapaan karbonaatin määrään ja mahdollisiin 

saostumiin. Suolojen, etenkin sulfaatin, mahdolliset haittavaikutukset vaativat kuitenkin 
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lisätutkimusta. Hiekkasuodatuksen ja biosidien annostelun avulla kiintoainepitoisuus 

saataisiin hyvälle tasolle ja mikrobit tuhottua, mutta suolojen poistaminen vaatisi esi-

merkiksi kalliimpien membraanisuodattimen käyttöä. Jätevesikirkasteen noin 30 celsius-

asteen lämpötila estää hyötykäytön jäähdytysvesikohteissa sekä imupumppujen tiiviste-

vesinä. Tuoreveden tarvetta voitaisiin vähentää myös käyttämällä suihkuvesisäiliössä 

enemmän superkirkassuodosta, mutta se vaatisi investointeja, jotka voitaisiin vaihtoeh-

toisesti kohdistaa kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen hyötykäytön mahdollista-

miseen. 

Lisäpuhdistusmenetelmien avulla jätevesikirkasteesta saataisiin tuoreveden laatuista 

prosessivettä käytettäväksi tehtaan laajuisesti. Tulevaisuudessa kemialliset jäteveden-

puhdistamot voivat yleistyä, jos mahdolliset lisätutkimukset osoittavat jätevesikirkasteen 

hyötykäytön järkevyyden: prosessihäiriöt eivät lisäänny ja puhdistusmenetelmien inves-

tointikustannukset eivät nouse liian suuriksi.  
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Liite I 

 

 

Kaukopään raakaveden laatuarvoja aikaväliltä 1.1.2014-31.12.2014. 

(Joensuu 2015; Liiketoimintajärjestelmä 2015; Promas 2015; Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus 

Oy 2015; Savcor 2015.) 

 

 

Määritys Määritysmenetelmä Min-Max Keskiarvo

Laboratoriomääritykset IMS päivälabra

Johtokyky [mS/m] SFS 3022 soveltaen 3,432-5,005 4,182

Aktiivinen kokonaiskloori (Cl2)[mg/l] SFS 3004 0-0,3 0,03

Permanganaattiluku (KMnO4) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 30-41 35

pH SFS 3021 soveltaen 6,56-7,26 6,87

Rauta (Fe) [mg/l] SFS 3028 0,102-0,191 0,146

Silikaatti (SiO2) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 2,52-3,90 3,22

Väriluku [mg Pt/l] SFS-EN ISO 7887 soveltaen 29-60 44

Laboratoriomääritykset Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus 

CODMn [mg/l] *SFS 3036 (1981) 6,7-10,0 8,5

Johtokyky [mS/m] *SFS-EN 27888 (1994) 4,65-5,08 4,95

Kiintoaine (SS) [mg/l] *SFS-EN 872 (2005) <0,6-1,7 <0,84

Kloridi (Cl
-
) [mg/l] *SFS EN ISO 10304-1 (1995) 2,7-2,9 2,8

Kokonaisfosfori (P) [µg/l] *Sisäinen mentelmä perustuu kumottuun SFS 3026 (1986) 7-11 9

Orgaaninen kokonaishiili (TOC) [mg/l]
*SFS-EN 1484, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 

tekemä määritys
7,6-9 8,3

Kokonaisrikki (S) [mg/l] SFS 5738 (1992) <2-3 <2,21

Kokonaistyppi (N) [µg/l]
*Sisäinen menetelmä perustuu SFS-EN ISO 13395 (1997) FIASTAR AN 

5202/2000, hapetuksen osalta: kumottuun SFS 3031 (1990) 
380-550 462

Natrium (Na
+
) [mg/l] *SFS-EN ISO 14911 (2000) 2,8-3,1 2,9

Orgaaniset halogeeniyhdisteet (AOX) [mg/l] **Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tekemä määritys 0,078-0,230 0,125

Permanganaatti (KMnO4) [mg/l] *SFS 3036 (1981) 26-40 34

pH *SFS 3021 (1979) 6,8-7,2 6,9

Sameus [FTU] *Sisäinen mentelmä perustuu kumottuun SFS-EN 27027 (1994) 0,49-0,94 0,70

Väriluku [mg Pt/l] *SFS-EN ISO 7887 osa 4 (1995) 40-50 43

Kartonkikone 4:n raakaveden laboratoriomääritykset Kemira 

Bakteerit (aerobiset) [pmy/ml] LNA-kasvatusalusta 32⁰C (Kemiran kehittämä) 9-250 000 12 880

Bakteerit biosidikäsittelyn jälkeen [pmy/ml] LNA-kasvatusalusta 32⁰C (Kemiran kehittämä) 9-5 000 67

Itiöt (aerobiset) [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 0,99-130 9,3

Itiöt biosidikäsittelyn jälkeen [pmy/ml] PCA-kasvatusalusta 32⁰C 0,9-4 1,1

Hiivat [pmy/ml] Sabouraud 4% Dextrose 35 ⁰C 0,09-700 58,5

Hiivat biosidikäsittelyn jälkeen Sabouraud 4% Dextrose 35 ⁰C 0,09-40 1,1

Homeet [pmy/ml] Sabouraud 4% Dextrose 35 ⁰C 0,09-180 13,3

Homeet biosidikäsittelyn jälkeen [pmy/ml] Sabouraud 4% Dextrose 35 ⁰C 0,09-60 1,6

Online-mittaukset

Lämpötila [⁰C] Jatkuvatoiminen online-mittari 0,4-25 9

* = Finas-akkreditoitu menetelmä

** = DAkkS-akkreditoitu-->2014 helmikuusta alkaen Finas-akkreditoitu

Raakavesi (VRA)



Liite II 

 

 

Kaukopään kemiallisesti puhdistetun raakaveden (vke) laatuarvoja aikaväliltä 1.1.2014-31.12.2014 

ja tavoitearvot. (Liiketoimintajärjestelmä 2015; Promas 2015; Savcor 2015; 

Liiketoimintajärjestelmä 2010b, 1; Liiketoimintajärjestelmä 2009b, 1.) 

 

 

 

 

Määritys Määritysmenetelmä Min-Max Keskiarvo Tavoitearvo Min-Max Keskiarvo Tavoitearvo

Alumiini (Al) [mg/l] Ekono 78 (määrityskokoelma) 0,007-0,153 0,054 < 0,1 0,01-0,11 0,04 < 0,1 

Johtokyky [mS/m] SFS 3022, soveltaen 5,470-7,218 6,340 - 5,510-7,211 6,381 <8 

Permanganaattiluku (KMnO4) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 6,4-11,0 8,4 < 10 6,2-10,4 8,4 <7 

pH SFS 3021 soveltaen 5,66-6,52 6,07 5,8 5,78-6,75 6,17 6

Rauta (Fe) [mg/l] SFS 3028 0-0,008 0,003 < 0,02 0-0,009 0,002 < 0,02

Silikaatti (SiO2) [mg/l] Ekono 151 (määrityskokoelma) 2,46-3,60 3,10 - 2,49-3,68 3,14 -

*Väriluku [mg Pt/l] SFS-EN ISO 7887, soveltaen - -  ≤ 5 - -  ≤ 5 

Lämpötila [⁰C] Jatkuvatoiminen online-mittari 18-26 21 0,5-22 18-25 21 0,5-22

*Väriluku määritetään talousvedestä ma ja pe. Jos tulos on yli 5, määritetään väriluku myös VKE vesistä. Normaalisti väriluku talousvedessä on 0-1.

Kemiallisesti puhdistettu raakavesi 

RVP-laitokselta

Kemiallisesti puhdistettu raakavesi 

ST2-laitokselta

Laboratoriomääritykset IMS päivälabra



Liite III 

 

 

Kaukopään kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen laatuarvoja aikaväliltä 1.1.2014-31.12.2014 

ja tavoitearvot. (Liiketoimintajärjestelmä 2015; Promas 2015; Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus 

Oy 2015; Liiketoimintajärjestelmä 2012b, 1.) 

 

 

 

Määritysmenetelmä Min-Max Keskiarvo Tavoitearvo Määritysmenetelmä Min-Max Keskiarvo Tavoitearvo

Alumiini (Al) [mg/l] * Ramboll Analytics tekemä määritys (RA 3000) 1,8-3,2 2,4 < 5000 - - - < 5000

BOD7atu [mg/l] * SFS-EN 1899-1 (1998), SFS-EN 25814 (1993) 49-69 61 < 150 - - - < 150

CODcr [mg/l] * ISO 15705 (2002)-fotometrinen 130-180 156 <200 SFS 5504, soveltaen 104-755 181 <200

Kiintoaine SS [mg/l] * SFS-EN 872 (2005) 60-160 80 <50 SFS 3037, soveltaen 15-215 50 <50

Kokonaisfosfori (P) [mg/l]
* sisäinen menetelmä perustuu kumottuun SFS 

3026 (1986)
0,03-0,16 0,07 - - - - -

Kokonaisrikki (S) [mg/l] **SFS 5738 (1992) 48-72 61 - - - - -

Kokonaistyppi (N) [mg/l] putkimenetelmä 1,2-2 1,6 - - - - -

Natrium (Na
+
) [mg/l] * SFS-EN ISO 14911 (2000) 59-74 66 - - - - -

Johtokyky [mS/m] - - - - SFS 3022, soveltaen 37,6-132,7 61,4 -

pH - - - 7 SFS 3021, soveltaen 6,8-8,4 7,7 7

* = Finas-akkreditoitu menetelmä

** = Lokakuusta lähtien Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy teettänyt alihankintana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä (ei Finas akkreditoitu)

Kuukausittaisesta kokoomanäytteestä määritetyt (Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy)
Päivittäisestä keräilynäytteestä määritetyt (IMS päivälaboratorio)

Määritys
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Kartonkikone 4 tuoreveden käyttökohteet ja virtausmäärät. Virtausmittaukset: (Pöyry Finland Oy 2014). 

 



Liite V, 1 

 

 

Kemiallisesti puhdistetusta jätevesikirkasteesta ja kartonkikone 4:n superkirkassuodoksesta tutki-

muksessa määritetyt ominaisuudet sekä ulkopuolelle rajattuja määrityksiä. 

 

 

 

 

 

Määritettävä ominaisuus Miksi määritetään?

Kohde 1 - 

Kemiallisesti 

puhdistettu 

jätevesikirkaste

Kohde 2 -Ka4 

superkirkassuodos

Tutkimuskeskus, vesi- 

ja hivenainelaboratorio

Tutkimuskeskus, 

mikrobiologian 

laboratorio

Imatran 

sellun 

päivälabo

ratorio SGS

Itse 

suoritettu

COD  (liukonen)
Liuenneet aineet: suuri määrä häiritsee prosessia 

monella tapaa
X X X

Varaustila
Onko liuos positiivisesti vai negatiivisesti 

varautunut: anionien ja kationien tarve
X X X

Johtokyky Suola ionien määrä: korroosio ja saostumat X X X

Kalsium (Ca
2+

)  Korroosio- ja saostumariskit X X X

Natrium (Na
+
)  Korroosio- ja saostumariskit - X X

Kloridi (Cl
-
)  Korroosio- ja saostumariskit X X X

Sulfaatti (SO4
 2-

)  Korroosio- ja saostumariskit X X X

Karbonaatti (CO3
2-

)  Korroosio- ja saostumariskit X X X

Kuudenarvoinen kromi (Cr
6+

) Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

Ammonium (NH4
+
) Suurina pitoisuuksina haju- ja makuhaitat X X X

Mikro-organismit (hiiva, 

home, itiöt, bakteerit)

Elintarvikekartongin vaatimusten mukaisuus, 

biofilmien muodostuminen

bakteerit X X X

itiöt X X X

hiivat X X X

homeet X X X

Metalleja

Muun muassa prosessikemikaaeista peräisin olevia 

metalleja (polymeerit ja saostuskemikaalit), 

elintarvikekartongin vaatimusten mukaisuus ja 

tuoteturvallisuus

Rauta (Fe)
Riskitekijöitä: ruskea väri, sameus, makuhaitat, 

suuri määrä terveysriksi, saostumat
liukonen kokonais+liukonen X

Alumiini (Al) Tuoteturvallisuus - kokonais+liukonen X

Mangaani (Mn) Haju- ja makuhaitat, saostumat liukonen kokonais+liukonen X

Kadmium (Cd) Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus liukonen kokonais+liukonen X

Lyijy (Pb) Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus liukonen kokonais+liukonen X

Kromi (Cr) Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus liukonen kokonais+liukonen X
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Määritettävä ominaisuus Miksi määritetään?

Kohde 1 - 

Kemiallisesti 

puhdistettu 

jätevesikirkaste

Kohde 2 -Ka4 

superkirkassuodos

Tutkimuskeskus, vesi- 

ja hivenainelaboratorio

Tutkimuskeskus, 

mikrobiologian 

laboratorio

Imatran 

sellun 

päivälabo

ratorio SGS

Itse 

suoritettu

Muita alkuaineita Mikrobien ravintoa, kuormittaa vesistöä

Kokonaisrikki ( S) - X X

Fosfori (P) liukonen kokonais+liukonen X

Kokonaistyppi (N) X X X

Permanganaattiluku (KMnO4)
Ilmaisee muun muassa humusaineiden määrää, ei 

terveydelle vaarallista, vaikuttaa veden laatuun
X X X

Silikaati ( SiO2)
Prosessikemikaalien komponentti: riski sekoittaa 

prosessia, vaikuttaa kemikaalien kulutukseen
X X X

Orgaaniset halogeeniyhdisteet 

( AOX)
Tehtaan tavoite vähentää jätevesipäästöistä X X X

pH-arvo Soveltuvuus käyttökohteeseen: pH säädön tarve X X X

Kiintoaine SS Veden laatu ja riski prosessihäiriöille X X X

Sameus Veden laatu X X X

Väriluku Veden laatu X X X

Dioksiinit Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

Furaani Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

PCB:t Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

PCP:t Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

Formaldehydi Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus X X X

Kirkasteet (flueroisivat 

vaalenteet)
Lopputuotteen laatuvaatimusten täyttäminen X X X

Lämpötila Energianäkökulma, vaikuttaa esim. saostumiseen X X
X

Haju Aistinvarainen tutkmius veden laadusta X X
X
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Pois jätetyt määritykset :

Määritettävä ominaisuus Mitä määritys kertoo?

Antimikrobiset aineet
Biosidien jäämiä ja muita antimikrobisia aineita, 

jotka voivat olla peräisin esimerkiksi puusta 

Bifidobakteeri, laktobasilli, 

clostridium, mikrokokki, 

enterobakteeri, klebsiella)

Prosesseissa havaittuja bakteerilajeja

BOD Biologisesti hajoava orgaanisen aineen määrä

Fenolit ja kreosolit Italian elintarvikepakkauskelpoisuus

TOC (kokonaishiilen määrä)
Kertoo myös liuenneiden aineiden määrästä, 

korreloi COD-arvon kanssa

Liima-aineet (mikro- ja makro-

liima-aineet)

Liima-aineet voivat häiritä prosessia, voi tulla 

päällystettyä kartonkia ajavien koneiden jätevesien 

kautta

Rikkivety ( H2S) Vaarallista hengitettynä, haju ja makuhaitat

Vahvojen emästen 

neutralointikyky, asiditeetti

Muun muassa mineraalihapot ja orgaaniset hapot 

sekä metalli-ionit (etenkin rauta- ja 

alumiiniyhdisteiden hydrolysoituminen) 

aiheuttavat asiditeettia

Vahvojen happojen 

neutralointikyky

Muun muassa hydroksidit, karbonaatit, 

vetykarbonaatit, silikaatit, fosfaatit, boraatit, 

arsenaatit ja aluminaatit aiheuttavat alkaliteettia

Yksityiskohtaisempi tutkimus 

kolloidisista ja liuenneista 

aineista(molarimassa ja 

varaus)

Yksityiskohtaisempaa tietoa liuksessa esiintyvistä 

mahdollisista häiritsevistä aineista

Zeta-potentiaali Ilmaisee partikkelien varaustilaa

Redox-potentiaali
Kuvaa veden potentiaalia hapettaa/pelkistää 

yhdisteitä

Kalium (K
+
) Korroosio

Magnesium (Mg
2+

) Korroosio

Barium (Ba
2+

)
Muun muassa bariumsulfaatin muodostuminen ja 

saostuminen

Oksaalihappo Kalsiumoksalaatin muodostuminen ja saostuminen

Elohopea (Hg) Elintarvikekartongin vaatimustenmukaisuus

Tutkimus rajattu kartonkikoneisiin, ei ole 

huomioitu sellun mukana mahdollisesti 

tulevia haitallisia aineita laajassa 

mittakaavassa

Ei resursseja määritykseen, mitä 

todennäköisimmin pitoisuuksia ei olisi 

löytynyt 

Ei olennaista tässä vaiheessa tutkimusta, 

ei resursseja

Mittaus herkkä häiritseville tekijöille, 

mittaa epäsuorasti suspendoituneen 

kiintoaineen pinnan varausta, ei huomioi 

liuenneita aineita 

Ei tarvetta selvittää mahdollisia 

hapettumis/pelkistymis reaktioita tässä 

vaiheessa tutkimusta

Ei pahimpia  korroosion aiheuttajia

Ei pahimpia  korroosion aiheuttajia

Tutkimus rajattu kartonkikoneisiin, ei ole 

huomioitu sellun mukana mahdollisesti 

tulevia haitallisia aineita laajassa 

mittakaavassa

COD  määritys riittää

Ei resursseja määritykseen

Ei esiinny tutkimuskohteissa

pH määritetään, ei oleellista tässä 

vaiheessa tutkimusta 

pH sekä osa alkaliteettia aiheuttavista 

ainesosista määritetään, joten ei 

oleellista tässä vaiheessa tutkimusta

Jätevesikirkasteen mukana tulee 

todennäköisemmin mikrobeja kuin 

antimikrobeja

Ei olennaista selvittää tiettyjä lajeja tässä 

vaiheessa tutkimusta

COD  määritys riittää

Ei tarvetta tässä vaiheessa tutkimusta, 

kartongin osalta määrityksiä tehdään

Miksi ei määritetty?
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Kemiallisesti puhdistetun jätevesikirkasteen ja kartonkikone 4 superkirkassuodoksen näytteenotto-

päivät ja näytteiden jako. 

 

Näyte Määrityslaboratorio

pistonäyte 1 

[ml]

pistonäyte 2 

[ml]

pistonäyte 3 

[ml]

pistonäyte 4 

[ml]

pistonäyte 5 

[ml]

Yhteensä 

[ml]

1. keräilynäyte Tutkimuskeskus 24.11. 25.11. 26.11. 26.11. pvm

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 300 250 200 - 950

(pakastettu) 200 300 250 150 - 900 PRIME

1. keräilynäyte Tutkimuskeskus 24.11. 25.11. 26.11. 26.11. pvm

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 300 250 200 - 950

(pakastettu) 200 300 250 150 - 900 PRIME

1. keräilynäyte IMS-laboratorio 24.11. 25.11. 26.11. 26.11. pvm

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 300 250 200 - 950

(pakastettu) 200 300 250 150 - 900 PRIME

1. keräilynäyte IMS-laboratorio 24.11. 25.11. 26.11. 26.11. pvm

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 300 250 200 - 950

(pakastettu) 200 300 250 150 - 900 PRIME

Pistonäyte 1 Tutkimuskeskus 25.11. pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä mikrobiologian lab. 1000 - - - - 1000 PRIME

Pistonäyte 1 Tutkimuskeskus 25.11. pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. mikrobiologian lab. 1000 - - - - 1000 PRIME

2. keräilynäyte Tutkimuskeskus 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12.

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 NATURA

2. keräilynäyte Tutkimuskeskus 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 7.12.

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 NATURA

2. keräilynäyte IMS-laboratorio 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12.

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 NATURA

2. keräilynäyte IMS-laboratorio 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. pvm

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 - 800

(pakastettu) 180 180 180 180 - 720 NATURA

Pistonäyte 2 Tutkimuskeskus 2.12. pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä mikrobiologian lab. 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 2 Tutkimuskeskus 2.12. pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. mikrobiologian lab. 1000 - - - - 1000 NATURA

1. keräilynäyte SGS 3.12. 4.12. 5.12. 7.12. pvm

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 200 200 400 - 1000 NATURA

1. keräilynäyte SGS 3.12. 4.12. 7.12. pvm pvm

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 200 600 - - 1000 NATURA

Pistonäyte 1 SGS 8.12. pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 1 SGS 8.12. pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 1 Tutkimuskeskus 8.12. pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 1 Tutkimuskeskus 8.12. pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 NATURA

3. keräilynäyte IMS-laboratorio 7.12.2014 8.12.2014 9.12.2014 10.12.2014 11.12.2014

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 ka 4 seisakki

3. keräilynäyte Tutkimuskeskus 7.12.2014 8.12.2014 9.12.2014 10.12.2014 11.12.2014

kem. Lähtevä (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 ka4 seisakki

3. keräilynäyte IMS-laboratorio 12.12.2014 13.12.2014 14.12.2014 pvm pvm

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 200 200 - - 600

(pakastettu) 180 180 180 - - 540 NATURA

3. keräilynäyte Tutkimuskeskus 12.12.2014 13.12.2014 14.12.2014 16.12.2014 17.12.2014

ka4 superkirkass. (jääkaappisäilytys) 200 200 200 200 200 1000

(pakastettu) 180 180 180 180 180 900 NATURA+PRIME

Pistonäyte 2 Tutkimuskeskus 15.12.2014 pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 2 Tutkimuskeskus 16.12.2014 pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 NATURA

Pistonäyte 3 Tutkimuskeskus 17.12.2014 pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä mikrobiologian lab. 1000 - - - - 1000 PRIME

Pistonäyte 3 Tutkimuskeskus 17.12.2014 pvm pvm pvm pvm

kem. Lähtevä vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 PRIME

Pistonäyte 3 Tutkimuskeskus 17.12.2014 pvm pvm pvm pvm

ka4 superkirkass. vesi- ja hivenainelab. 1000 - - - - 1000 PRIME
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Vesitasetutkimuksen tulokset. Tuoreveden virtausmittaukset: (Pöyry Finland Oy 2014).  

 

 

 

pvv jvk

Prosessivedet

Lämminvesisäiliö rvp-vke 47,4 47,4

Lämminvesisäiliö st2-vke 37,0 37,0

Pintalauhdutin vra 29,4 29,4

Piiskavesi vra 13,3 13,3

Rungon vesilukkosäiliö vra 6,2 6,2

Pesuletkut (vuoto) vra 2,5 2,5

Pillivesi rvp-vke 0,9 0,9

Pinnan viirakaivo (vuoto) vra

Taustan viirakaivo (vuoto) vra

Loppuliimauksen lämminvesisäiliö rvp-vke 0,1 0,1

Kiertovesitorni vra 0 0

Kiertovesitorni rvp-vke 0 0

Lämminvesisäiliö vra 0 0

M25-pohjalaimennus vra 0 0

Mäntymassasaostajan suodossäiliö vra 0 0

Pillivesi vti 0 0

Pintalauhdutin rvp-vke 0 0

Sakeussäätövesi vra 0 0

Spraytärkin annostelu rvp-vke 0 0

Spraytärkin annostelu vra 0 0

Vesilukkosäiliö vra 0 0

VPE vra 0 0

Yht. 137,3 61,9

Tiivistevedet

Muut vti 10,0 10,0

Puristinosan Nash-tyhjöpumppu vra 7,6 7,6

Pick-Up-telan Nash-tyhjöpumppu vra 7,1 7,1

Rungon Nash-tyhjöpumppu vra 2,0 2,0

Imutelojen tiivistevesi vra 1,8 1,8

Höyryjärjestelmän Nash-tyhjöpumppu vra 1,0 1,0

Yht. 29,5 13,3

Jäähdytysvedet

Kiertovoitelun jäähdytysvesisäiliö vra 30,0 30,0

Jauhimet vra 10,6 9,1 1,5

Sähkötilojen jäähdytyshuone vra 4,8 4,8

Viiraosan käyttömoottorien vaihteet vra

Taustan viirakaivon pumppujen vaihteet vra

Kosteusprofiilin säätölaite vra 1,9 1,9

1 kalanterin kostutusvesiasema vra 1,1 1,1

1. ja 2. vaiheen Sulzer pumput vra 1,0 1,0

Venttiili vuoto vra 1,0 1,0

2 puristimen hydrauliikka- ja alatelan voiteluyksiköt vra 0,7 0,7

Kalanterin pulpperin vaihde vra 0,4 0,4

1 kalanterin kiertovoiteluyksikkö vra 0,3 0,3

1 kalanterin hihnanlämmitys vra 0,2 0,2

1 kalanterin hihnanohjauksen hydrauliikkayksikkö vra

Symsizer-telan hydrauliikkayksikkö vra

Rullaimen hydrauliikkakoneikko vra 0,2 0,2

Rullaimen pulpperin vaihde vra 0,2 0,2

Pituusleikkurin hydrauliikkakoneikko vra 0,2 0,2

1 kalanterin öljykytkin vra

1 kalanterin hihnan lämmitys ja jäähdytys vra

1 kalanterin öljykytkin vra 0 0

2 kalanterin küster-telan hydrauliikkakoneikko vra 0 0

3 puristimen küster-telan hydrauliikkakoneikko vti 0 0

Höyrylaatikon lämmönvaihdin vra 0

Pituusleikkurin vaihde vra 0 0

Tuloilmakone 5 (TK 5) kiertovesipumppu vra 0

Yht. 54,9 24,8

YHT. 221,7 100 64 157,7

vra 126,3

rvp-vke 48,4

st2-vke 37,0

vti 10,0

0,1

2,0

0,2

2,0

0,2

0,1

0,5

Jätevesi [l/s]

Käyttökohde Vesijae [l/s] Osuus [%]

0,5
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