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LYHENNELUETTELO 

 

Adt  Ilmakuiva sellutonni 

AVI  Aluehallintavirasto 

AOX  Orgaaninen halogeeniyhdiste 

BAT  Paras käytettävissä oleva tekniikka 

BOD7  Biologinen hapenkulutus 

C  Hiili 

CODCr  Kemiallinen hapenkulutus 

ECF-valkaisu Alkuaineklooriton valkaisu 

ELY  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

GJ  Gigajoule 

H  Vety 

MJ  Megajoule 

N  Typpi 

NOx  Typen oksidi 

P  Fosfori 

S  Rikki 

TRS  Haisevat rikkiyhdisteet 

ts  Kuiva-aine 

YVA  Ympäristövaikutusten arviointi 
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1 JOHDANTO 

 

Yhteiskunta pyrkii materiaalitehokkuuteen säästääkseen uusiutumattomia luonnonvaroja 

kulutuksen kasvaessa. Uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten öljyn ehtyminen, on pa-

kottanut teollisuuden löytämään uusiutuvia ja kestäviä vaihtoehtoja tuotteiden raaka-

aineiksi. Raaka-aineiden käyttöä teollisuudessa tehostetaan esimerkiksi prosessien sivuvir-

toja hyödyntämällä. Sellutehtaalta syntyviä sivutuotteita voidaan käyttää erilaisten biotuot-

teiden, kuten biopolttoaineiden ja bioenergian raaka-aineina. 

 

Tässä työssä käsitellään tapaustutkimuksen kautta Äänekoskelle suunnitellun biotuoteteh-

taan raaka-aineita, prosesseja, tuotteita ja tehtaan ympäristövaikutuksia. Biotuotetehdas 

tarkoittaa kokonaisuutta, johon sellutehtaan lisäksi kuuluu sivuvirtoja jalostavia biotuote-

laitoksia. Äänekosken biotuotetehdas tulisi koostumaan kapasiteetiltaan 1 300 000 sellu-

tonnin sellutehtaasta, mädättämöstä ja kaasutuslaitoksesta. Myöhemmin rakennettavia tuo-

tantokonsepteja olisivat bioöljylaitos, bioetanolilaitos ja biohiililaitos. (Metsä Fibre Oy 

2014a, 10.) 

 

Työssä käydään läpi sellutehtaalla syntyvät sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen raaka-

aineena eri biotuotelaitoksilla. Sellutehtaan prosessien lisäksi käsitellään biotuotelaitosten 

prosessit ja niiden liitännät toisiinsa. Tämän jälkeen esitellään biotuotetehtaalla valmistet-

tavia tuotteita, kuten biomateriaaleja, biokemikaaleja ja bioenergiatuotteita sekä luodaan 

katsaus mahdollisiin tulevaisuuden tuotteisiin, kuten biokomposiitteihin ja biomuoveihin. 

 

Biotuotetehtaalla syntyvien ilmapäästöjen, jätevesien ja kiinteiden jätteiden muodostumista 

ja niiden ympäristövaikutuksia arvioidaan tehtaan eri vaiheissa. Ympäristövaikutusten ar-

vioinnin jälkeen etsitään eroja perinteiseen sellutehtaaseen vertailemalla biotuotetehtaan 

ja  perinteisen sellutehtaan prosesseja, tuotteita ja ympäristövaikutuksia. Työn tavoitteena 

on löytää merkittävät erot perinteiseen sellutehtaaseen ja arvioida sitä, onko biotuotetehdas 

vain uusi nimike perinteiselle sellutehtaalle vai innovaatio. 
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2 BIOTUOTETEHTAAN RAAKA-AINEET JA PROSESSIT 

 

Äänekoskelle suunniteltu biotuotetehdas koostuu sellutehtaasta ja biotuotelaitoksista, kuten 

bioöljylaitoksesta ja tuotekaasulaitoksesta. Sellutehdas käyttää raaka-aineena puuta, jonka 

jalostamisesta selluksi syntyy sivuvirtoja, joita jalostetaan biotuotelaitoksilla uusiksi raaka-

aineiksi ja tuotteiksi, kuten biomateriaaleiksi, biokemikaaleiksi ja energiatuotteiksi. Sivu-

virtojen hyödyntämisellä pyritään vähentämään syntyvän jätteen määrää ja kasvattamaan 

biomassasta saatavaa arvoa. (Metsä Fibre Oy 2014b, 6.) 

 

2.1 Raaka-aineet 

 

Puu on nopeasti uusiutuva luonnonvara, jota käytetään raaka-aineena teollisuudessa sen 

sisältämän selluloosan takia. Biotuotetehtaan sellutehdas käyttää raaka-aineena pääasiassa 

mänty-, kuusi- ja koivupuuta sekä mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotehaketta 

6 780 000 m3 vuodessa (Metsä Fibre Oy 2014b, 6). Puuraaka-ainetta Äänekosken tehtaalla 

kuluu taulukon 1 mukaisesti.  

 

Taulukko 1 Äänekosken tehtaan käyttämä puuraaka-aine (Metsä Fibre Oy 2014) 

Raaka-aine Kulutus vuodessa 

Kuitupuu yhteensä 

-havupuu 

-koivupuu 

5 450 000 m3/a 

3 345 000 m3/a 

2 105 000 m3/a 

Hake 1 330 000 m3/a 

Yhteensä 6 780 000 m3/a 

 

 

Lignoselluloosalla tarkoitetaan puun biomassaa, joka koostuu selluloosasta, hemiselluloo-

sasta ja ligniinistä. Selluloosa (C6H10O5)n on polysakkaridi, jota on kasvin soluseinässä. 

Puhdasta selluloosaa eli sellua käytetään varsinkin paperiteollisuuden raaka-aineena. He-

miselluloosa (C5H8O5)n on polymeeri, joka koostuu useista polysakkarideista. Rakenteeltaan 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiili
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vety
http://fi.wikipedia.org/wiki/Happi
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haaroittunutta hemiselluloosaa on erityisesti kasvin soluseinässä. Se hydrolysoituu eli ha-

joaa lähtöaineikseen helposti joko happojen tai entsyymien avulla. (Moshkelani et al. 

2011.) 

 

Ligniini C9H10O2(OCH3)n on polymeeri, jossa on useita fenoleita. Ligniini muodostaa vah-

vempia sidoksia kuin hemiselluloosa ja se sitoo selluloosaa ja hemiselluloosaa lignosellu-

loosassa. Ligniini on haitallinen komponentti paperinvalmistuksessa, minkä takia se pyri-

tään poistamaan massasta eri tavoin. Suurin osa ligniinistä saadaan poistettua sellun keitto-

vaiheessa. Poistetulla ligniinillä on hyvä lämpöarvo, minkä takia se yleensä poltetaan sellu-

tehtaan soodakattilassa. (Moshkelani et al. 2011.) 

 

Sellutehtaalla vain 42-44 % puun biomassasta voidaan hyödyntää paperinvalmistuksessa. 

Poistettu ligniini ja hemiselluloosa voidaan myös jalostaa eri biotuotteiksi soodakattilassa 

polttamisen sijaan. (Moshkelani et al. 2011.) Taulukossa 2 on puun komponenttien osuudet 

havu- ja lehtipuussa. 

 

Taulukko 2 Puun komponentit (Moshkelani et al. 2011) 

Komponentti Havupuu Lehtipuu 

Selluloosa 40-50 % 40-50 % 

Hemiselluloosa 15-20 % 20-35 % 

Ligniini 23-33 % 16-25 % 

Muu orgaaninen aines 1-5 % 1-2 % 

Epäorgaaninen aines 0,2-0,5 % 0,2-0,5 % 

 

 

Sellutehtaalta syntyy puunkäsittelyn eri vaiheissa sivutuotteita, kuten tärpättiä ja mäntyöl-

jyä, jotka voidaan myydä sellaisenaan eteenpäin tai jatkojalostaa biotuotelaitoksissa. Ku-

vassa 1 on Äänekosken biotuotetehtaan sellun tuotantoprosessissa syntyvät sivuvirrat ja 

sivutuotteet sekä niiden jalostusprosessit. Sivutuotteella tarkoitetaan ainetta, joka ei ole 

jätettä mutta syntyy sivutuotteena tuotantoprosessissa. Paperinvalmistukseen käytetyn 

puun kuorinnassa ja keittoon menevän hakkeen seulonnassa syntyy sivuvirtoina puunkuor-
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ta ja seulonnan puujäännöstä, jotka voidaan hyödyntää raaka-aineina biotuotelaitoksissa. 

(Metsä Fibre Oy 2014b, 27.) Sellun valmistusprosessissa saadaan sivuvirtoina ja -tuotteina 

myös höyryä, sähköä, tärpättiä, mäntyöljyä, rikkihappoa, ligniiniä, meesaa, kalkkia ja mä-

dättämön biokaasua (Aluehallintavirasto AVI 2015, 20). 

 

 

Kuva 1 Sellun tuotannon sivuvirrat ja jalostusprosessit biotuotetehtaalla 

 

2.2 Prosessit 

 

Äänekosken biotuotelaitoksen ytimessä toimii sellutehdas, jonka sivuvirtoja biotuotelaitok-

set käyttävät raaka-aineena. Aluksi biotuotetehdas koostuu sellutehtaan lisäksi mädättä-

möstä ja tuotekaasulaitoksesta. Suunniteltuja biotuotelaitoksia ovat bioöljylaitos, bio-

etanolilaitos ja biohiililaitos. (Metsä Fibre Oy 2014b, 16.) Sellutehtaan sivuvirrat ja niitä 

jalostavat biotuotelaitokset näkyvät kuvassa 2. 
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Kuva 2 Sellutehtaan sivuvirrat ja bioenergialaitokset (Metsä Fibre Oy 2014b, 21) 

 

2.2.1 Sellutehdas 

 

Äänekosken biotuotetehtaan ytimenä on sellutehdas, jossa valmistetaan valkaistua sulfaat-

tisellua kartongin ja paperin valmistukseen. Sellutehtaan kapasiteetti on 1 300 000 sellu-

tonnia vuodessa eli noin 4 000 tonnia päivässä. Sellutehtaan prosesseja ovat puun kuorinta 

ja haketus, sulfaattikeitto, massan pesu ja happivalkaisu, valkaisu, kuivaus, kemikaalien 

talteenotto, ligniinin erotus, kuoren kuivaus ja kaasutus. (AVI 2015, 20–21.) 

 

Ennen sellunkeittoa koivu- ja havupuu kuoritaan ja haketetaan. Hake seulotaan ja suuret 

partikkelit poistetaan ennen keittoa. Sellutehtaalla keittomenetelmänä käytetään jatkuva-

toimista sulfaattikeittoa, jossa puuhaketta keitetään valkolipeällä 150–170 °C lämpötilassa 

kaksiastiakeittimellä. Keittäminen ja kemikaalit saavat puun sidosaineen ligniinin sekä 

osan hemiselluloosista liukeamaan, jolloin puun kuidut saadaan irtoamaan toisistaan. Erot-

tuva kuitumassa muodostuu selluloosasta ja hemiselluloosasta. Keitosta poistetaan musta-
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lipeää, joka johdetaan talteenottoon. Myös keitossa erottuva raakatärpätti otetaan talteen 

jatkojalostusta ja myyntiä varten. (Metsä Fibre Oy 2014b, 28.) 

 

Jäljelle jäävä kuitumassa pestään, jolloin erotetaan ja otetaan talteen epäorgaaniset keitto-

materiaalit ja orgaaninen aines. Happidelignifioinnissa massasta poistetaan ligniiniä hapen, 

valkolipeän ja magnesiumsulfaatin avulla. Pesun jälkeen sellu valkaistaan alkuainekloorit-

tomalla ECF-valkaisulla, joka tehdään klooridioksidilla, lipeällä, vetyperoksidilla ja rikki-

hapolla. Valkaistu sellu kuivataan kuivauskoneessa noin 90 % kuiva-ainepitoisuuteen, 

minkä jälkeen sellu paalataan. Keitettyä sellumassaa käytetään paperin ja kartongin val-

mistamisessa. (Metsä Fibre Oy 2014b, 28–29.) 

 

Kuitumassasta pesussa erotetut keittokemikaalit käsitellään talteenotossa, johon kuuluvat 

mustalipeän haihduttamo, soodakattila, turbiini, kaustisointi ja meesauuni. Haihduttamolla 

erotettu mustalipeä haihdutetaan vähintään 83 % kuiva-ainepitoisuuteen. Primäärilauhde 

käsitellään ja sekundäärilauhde hyödynnetään tehtaalla pesuvetenä. Lauhteesta talteenotet-

tu metanoli käytetään nesteytettynä tehtaalla ja haihdutetusta mustalipeästä saatu suopa 

keitetään mäntyöljyksi. (Metsä Fibre Oy 2014b, 28–29.) Ligniinin erotusta mustalipeästä 

voidaan jatkaa haihduttamolla, minkä jälkeen saatu ligniini voidaan jatkojalostaa tai käyt-

tää meesauunin polttoaineena (AVI 2015, 23). 

 

Haihduttamolta saatu mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jonka päätehtävänä on energi-

antuotto ja keittokemikaalien talteenotto. Soodakattilassa mustalipeän sisältämä vesi haih-

tuu ja orgaanisen aineksen palamisesta syntyvä lämpö otetaan talteen korkeapaineisena 

höyrynä. Höyry johdetaan höyryturbiinille, mistä saadaan prosessien väli- ja matala-

painehöyry. Sellutehdas on soodakattilan tuottaman energian takia energiayliomavarainen 

eli tehdas tuottaa energiaa yli oman tarpeen. (Metsä Fibre Oy 2014b, 28–29.) 

 

Polton aikana mustalipeän kemikaalit johdetaan soodakattilan pohjalta liuotukseen, jolloin 

saadaan viherlipeää. Viherlipeän kaustisoinnista kalkin avulla saadaan valkolipeää, jota 

tarvitaan sellun keitossa. Kaustisoinnista syntyy myös kalsiumkarbonaattia eli meesaa, 

joka voidaan polttaa kalkiksi, jota käytetään kaustisoinnissa. Meesa poltetaan meesauunis-
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sa, jonka polttoaineena käytetään biopolttoainetta, kuten ligniiniä tai pikiöljyä. Mustalipe-

ästä voidaan erottaa ligniiniä saostamalla, minkä jälkeen saostunut ligniini suodatetaan ja 

pestään. Saatu ligniini voidaan jatkojalostaa tai käyttää biopolttoaineena meesauunilla. 

(Metsä Fibre Oy 2014b, 31–33.) 

 

2.2.2 Bioöljylaitos 

 

Bioöljylaitoksella valmistetaan bioöljyä noin 100 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineena käy-

tetään puunkuorta ja purua, jotka saadaan sellutehtaan kuorimon sivuvirroista. Tarvittava 

vesi ja höyry saadaan sellutehtaalta. (Metsä Fibre Oy 2014a, 43.) 

 

Bioöljyä valmistetaan nopealla pyrolyysilla eli biomassan hapettomalla lämpökäsittelyllä. 

Ennen pyrolyysia biomassa esikäsitellään pilkkomalla se 0,5–6 mm partikkelikokoon ja 

kuivaamalla se kuivurissa biotuotetehtaan prosessilämmöllä. Esikäsitelty biomassa kuu-

mennetaan noin 600 °C lämpötilaan ja pidetään reaktorissa muutamia sekunteja, jolloin 

biomassa hajoaa termisesti. Prosessin seurauksena syntyy raakabioöljyä ja ligniinistä hiiltä, 

joka poltetaan prosessissa. Saadun raakabioöljyn lämpöarvo on noin 17 MJ/kg, mikä on 

alle puolet fossiilisten polttoaineiden lämpöarvosta. (Metsä Fibre Oy 2014a, 43–44.) 

 

Bioöljyä käytetään fossiilisen polttoaineen korvaajana varsinkin teollisuuden sähkön ja 

lämmön yhteistuotannossa sekä kaukolämmön tuotannossa. Myös meesauuni voi pienin 

teknisin muutoksin käyttää polttoaineena bioöljyä. (Vainio 2013, 14.) 

 

2.2.3 Bioetanolilaitos 

 

Bioetanolilaitoksen tuotantokapasiteetti vuodessa on noin 20 000 m3 bioetanolia. Sivutuot-

teita, kuten rankkia ja hydrolyysissa hajoamattomia aineita syntyy noin 30 000 tonnia vuo-

dessa. Bioetanolin raaka-aineena käytetään  lignoselluloosapitoista sahanpurua, jota saa-

daan hakkeen seulonnasta sellutehtaalla. (Metsä Fibre Oy 2014a, 46.)  
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Bioetanolin valmistusprosessin päävaiheet ovat esikäsittely, hydrolyysi, fermentaatio ja 

jälkikäsittely. Esikäsittelyllä pyritään rikkomaan selluloosan rakenne ja poistamaan lignii-

niä, jolloin kuidut irtoavat helpommin toisistaan. Esikäsittely voi olla fysikaalinen, kemial-

linen tai fysikaaliskemiallinen, joka on yleisimmin käytetty käsittelymenetelmä. Fysikaa-

liskemiallisessa höyryräjäytyksessä raaka-aine kyllästetään vedellä tai hapolla ja kuumen-

netaan kylläisellä höyryllä noin 160–260 °C lämpötilaan. Kuumentamisen jälkeen paineen 

annetaan tippua, jolloin raaka-aine “räjähtää” höyryn laajenemisen seurauksena. Höyryrä-

jäytys on mekaanista esikäsittelyä energiatehokkaampaa, mutta sen ongelmana on muun 

muassa hydrolyysia ja fermentointia hidastavien reaktiotuotteiden syntyminen. (Suokko 

2010.) 

 

Hydrolyysissa lignoselluloosabiomassa pilkotaan sokereiksi, jotta raaka-aine voidaan fer-

mentoida alkoholiksi. Biotuotetehtaalla hydrolyysi tehdään entsyymien avulla, jolloin hyd-

rolyysi ei vaadi korkeaa lämpötilaa, sokereiden saanto on parempi ja haitallisia sivutuottei-

ta syntyy vähemmän. Ennen entsyymihydrolyysia raaka-aine on kuitenkin esikäsiteltävä, 

jotta entsyymit voivat toimia raaka-aineessa. (Tuuttila 2010.) 

 

Fermentointi perustuu mikrobien kykyyn hajottaa sokereita. Hydrolyysissa saadut mo-

nosakkaridit hajoavat hiivan vaikutuksesta hiilidioksidiksi ja etanoliksi. Fermentaatiosta 

saatu etanoli tislataan väkevämmäksi. Tislauksen sivutuotteena syntyy rankkia, joka voi-

daan jalostaa rehuksi, lannoitteeksi tai polttaa energiaksi. (Tuuttila 2010.) 

 

2.2.4 Mädättämö 

 

Jätevedenpuhdistamolla syntyvät kuitu- ja biolietteet käsitellään anaerobisesti eli mädättä-

mällä. Kuvassa 3 on mädättämön toimintaperiaate ja saapuvan lietteen vaiheet. Lietteet 

pumpataan jätevedenpuhdistamolta mädättämön säiliöön, minkä jälkeen biokaasureakto-

reissa syntyvä biokaasu kerätään kaasuvarastoon. Mädätyksessä syntyy metaania, hiilidi-

oksidia, humusta ja rejektivettä. Biokaasu varastoidaan kaasukellossa, jonka jälkeen se 

voidaan polttaa meesauunissa tai jatkojalostaa tuotteiksi. Bioreaktorilla syntynyt mädäte-

liete kuivataan, minkä jälkeen se voidaan polttaa myös tuotekaasuna meesauunilla. Rejek-
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tivesi voidaan jalostaa bioravinteiksi tai se voidaan ohjata jätevedenpuhdistamolle. Mädät-

tämön tarvitsema höyry ja vesi saadaan sellutehtaalta. (Metsä Fibre Oy 2014b, 66; AVI 

2015, 30.) 

 

 

Kuva 3 Mädättämön toimintaperiaate (Metsä Fibre Oy  2014, 65) 

 

2.2.5 Tuotekaasulaitos 

 

Tuotekaasuksi kutsutaan kiinteästä polttoaineesta kaasuttamalla saatua kaasumaista poltto-

ainetta, joka koostuu vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja typestä. Kaasutukseksi 

kutsutaan lämpökäsittelyprosessia, johon kuuluu kuivaus, pyrolyysi, hapetus ja kaasutus. 

Tuotekaasulaitos käyttää raaka-aineena pääasiassa sellutehtaan tuottaamaa puunkuorta ja 

purua. Prosessissa pieneksi jauhettu raaka-aine kuumennetaan 750–850 °C lämpötilaan, 

jolloin biomassa kaasuntuu. Tuotekaasun lisäksi kaasutuksessa syntyy vähän orgaanisia 

epäpuhtauksia, hiiltynyttä materiaalia ja tuhkaa. (Lassi & Wikman 2011, 41–42.)  

 

Tuotekaasulaitoksen käyttämä vesi ja höyry saadaan sellutehtaalta. Biotuotetehtaassa tuo-

tekaasua käytetään meesauunin polttoaineena. Tuotekaasun valmistuksessa syntynyt tuhka 

poltetaan tuotekaasun mukana. (Metsä Fibre Oy 2014b, 68.) 
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2.2.6  Biohiililaitos 

 

Biohiilen raaka-aineena voidaan käyttää puun kuorta ja purua. Biohiiltä voidaan tuottaa 

useilla eri valmistusmenetelmillä. Äänekosken biohiililaitoksella valmistusmenetelmänä on 

joko biomassan höyryräjäytys tai torrefiointi, joka tarkoittaa puumassan kuivaamista ja 

hiiltämistä. Torrefioinnissa puumassaa paahdetaan 250–300 °C lämpötilassa, mitä kutsu-

taan miedoksi pyrolyysiksi. Prosessin seurauksena puun rakenne haurastuu ja osa biomas-

sasta kaasuuntuu. Noin 70 % biomassan sisältämästä energiasta jää lopputuotteeseen eli 

biohiileen, jonka lämpöarvo on 17–20  GJ/tonni. Biomassan paahtamisessa syntynyt kaasu 

voidaan hyödyntää energiantuotannossa. (Metsä Fibre Oy 2014a, 52–53; Wilen et al 2014.) 
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3 BIOTUOTETEHTAAN TUOTTEET 

 

Biotuotetehtaan ydintuotteita ovat sellutehtaan valmistamat erilaiset sellut, biokemikaalit, 

kuten tärpätti ja mäntyöljy sekä bioenergiatuotteet, kuten höyry, sähkö, lämpö ja biopoltto-

aineet. Tulevaisuudessa tuotteita voidaan valmistaa laajasti eri biotuotelaitoksissa, jotka 

ovat erikoistuneet tietyn tuotteen valmistamiseen. Kuvassa 4 on biotuotetehtaan eri sivu-

tuotteita ja sivuvirroista jalostettuja tuotteita. 

 

 

Kuva 4 Biotuotetehtaan tuotteet (Metsä Group 2015) 
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3.1 Biomateriaalit 

 

Biotuotetehtaan tuottamia materiaaleja ovat jo tällä hetkellä valmistettavat sellut paperin ja 

kartongin raaka-aineiksi. Biomassasta voidaan tulevaisuudessa jalostamalla tuottaa useita 

erilaisia materiaaleja, kuten biopolymeerejä tai biokomposiittituotteita. Komposiitit ovat 

useamman materiaalin yhdistelmiä, jossa materiaaliet eivät ole sulautuneet toisiinsa mutta 

toimivat yhdessä. Komposiiteissa pyritään yhdistämään eri materiaalien hyviä ominaisuuk-

sia. Biokomposiiteissa ainakin yksi ainesosa on biopohjainen, kuten sellukuitu. Biokom-

posiitteja voidaan hyödyntää varsinkin rakentamisessa tai pakkausteollisuudessa. (Hulmi 

2012.) 

 

Selluloosananomateriaalien ominaisuudet ovat samankaltaisia kuin lähtöaineen selluloosan 

ja niillä on lukuisia käyttökohteita. Nanoselluloosa on puusta valmistettua materiaalia, jon-

ka ulkoisista mitoista vähintään yksi on 1–100 nanometriä pitkä. Selluloosananomateriaa-

leja ovat muun muassa nanofibrillit, nanokiteet ja bakteeriselluloosa. Selluloosananofibril-

lejä voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden stabilointiaineina tai tekstiiliteollisuudes-

sa vahvojen kuitujen raaka-aineena. Selluloosananokiteiden käyttökohteita voivat olla esi-

merkiksi maalit, päällysteet ja liimat. (Kangas 2014, 8–13.) 

 

3.2 Biokemikaalit 

 

Nykyään valmistettavia biokemikaaleja ovat mäntyöljy ja tärpätti. Tärpättiä erottuu hak-

keesta sellunkeitossa, koska terpeenit ovat haihtuvia yhdisteitä. Tärpätti poistetaan kaasu-

tuksella, jonka jälkeen se johdetaan tärpätinerotukseen. Terpeenit nesteytetään lauhdutta-

malla, minkä jälkeen ne johdetaan erotussäiliöön, jolloin tärpätti nousee nesteen pinnalle. 

(Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 8.) 

 

Mäntyöljy on sulfaattisellutehtaalla syntyvä sivutuote. Haihdutetun mustalipeän väkevöin-

nissä erottuu suopaa, josta keitetään rikkihapon ja lämmön avulla raakamäntyöljyä. Raa-

kamäntöljy tislataan, jolloin syntyy mäntyöljyn lisäksi muun muassa mäntyrasvahappoa ja 
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mäntyhartsia. (Aho et al 2013, 27–28.) Saatu mäntyöljy voidaan myydä, jatkojalostaa tuot-

teiksi tai polttaa polttoaineena (AVI 2015, 25). 

 

Bioöljy sisältää useita kemiallisia yhdisteitä, kuten fenolisia yhdisteitä ja happoja. Yksit-

täisten kemikaalien pitoisuudet bioöljyssä ovat matalia, mutta jalostamalla bioöljystä tai 

sen komponenteista voidaan tuottaa kaupallisia sovelluksia. Bioöljyä voidaan jalostaa esi-

merkiksi lannoitteiksi, sidosaineiksi tai polymeroitumisreaktion komponenteiksi. (Niska-

nen & Karjalainen 2014, 17.) 

 

Biohiilen tuotannossa syntyy kiinteää, nestemäistä ja kaasumaista ainetta. Biohiiltä voi-

daan hyödyntää esimerkiksi lannoitteissa, lääketeollisuudessa tai nanomateriaaleissa. Bio-

hiilen valmistuksessa syntyvää nestettä voidaan esimerkiksi esteröidä bioöljyksi tai hyö-

dyntää metallien ja puun pinnoitteissa. Biohiili voi korvata myös fossiilisen kivihiilen käyt-

töä energiantuotannossa. (Niskanen & Karjalainen 2014, 8.) 

 

Tulevaisuudessa selluloosabiomassasta voidaan valmistaa esimerkiksi biomuovin raaka-

aineita, lannoitteita, prosessikemikaaleja ja sideaineita. Biokemikaalien käyttö muoveissa 

vähentäisi riippuvuutta raakaöljystä. (Aho et al 2013, 27–28.) Liukosellua esteröimällä 

voidaan valmistaa sideaineita, liimoja, pesuaineita ja lääkkeitä. Liukosellua valmistetaan 

liuottamalla hemiselluloosa pois massasta ennen keittoa. (Biotalous 2015.)  

 

3.3 Bioenergiatuotteet 

 

Biotuotetehtaalla valmistettavia bioenergiatuotteita ovat biosähkö, prosessihöyry, kauko-

lämpö ja puupolttoaine. Puubiomassasta valmistetut polttoaineet luetaan toisen sukupolven 

biopolttoaineiksi, koska niiden raaka-aineiden valmistus ei kilpaile ruoantuotannon kanssa. 

Selluloosabiomassasta valmistettavilla polttoaineilla, kuten biodieselillä, voidaan korvata 

fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja liikenteessä. (Niskanen & Karjalainen 2014, 

11.) 
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Tulevaisuuden bioenergiatuotteet painottuvat erilaisiin puupohjaisiin polttoaineisiin, joita 

olisivat bioöljy, metanoli, biokaasu, tuotekaasu ja etanoli. Biopolttoaineiden tavoiteosuutta 

liikenteen käyttämistä polttoaineista on nostettu, minkä takia puupohjaisten polttoaineiden 

valmistusta ja käyttöä pyritään lisäämään. Etanolia hyödynnetään biopohjaisena alkoholina 

bensiinissä ja biokaasua voidaan käyttää hybridiajoneuvoissa dieselin ja bensiinin rinnalla. 

(Motiva 2014.) Lignoselluloosabiomassan tuottaminen bioetanolin raaka-aineeksi on edul-

lisempaa kuin tärkkelys- ja sokeripitoisten kasvien kasvattaminen, koska puumassaa syn-

tyy väistämättä puuteollisuudessa. (Ilvesniemi et al, 2014.) 

 

Bioöljyä voidaan käyttää teollisuuden lämmityssovelluksissa, kaukolämmityksessä, bio-

polttoaineissa ja biokemikaalien raaka-aineena (Niskanen & Karjalainen 2014, 17). Bio-

hiiltä voidaan käyttää energiantuotannossa erityisesti fossiilisen hiilen korvaajana (Wilen 

et al 2014). Biohiilen tehollinen lämpöarvo on 17–20 GJ/t, mikä on parempi kuin muilla 

biomassapolttoaineilla. Kivihiilen lämpöarvosta se on noin 60 %. (Metsä Fibre Oy 2014a, 

53.) 
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4 BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Biotuotetehdas pyrkii suljettuun kiertoon kemikaalin ja veden osalta. Tavoitetilassa se ei 

myöskään tuottaisi kaatopaikalle päätyviä tuotteita, vaan sivuvirrat hyödynnettäisiin teh-

taalla (AVI 2015, 31). Biotuotehtaan päästöjä arvioitaessa on käytetty vertailukohteena 

BAT-päästötasoa eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista päästötasoa. Biotuoteteh-

taan päästöistä on huomioitu vain sellutehtaan aiheuttamat päästöt ja niiden ympäristövai-

kutukset, koska biotuotelaitosten päästöt ovat sellutehtaaseen nähden vähäisiä. 

 

Biotuotetehdas ei käytä fossiilisia polttoaineita. Ainoat fossiiliset hiilidioksidipäästöt syn-

tyvät tehtaan liikenteestä. Suurin osa tehtaan tarvitsemasta energiasta tuotetaan polttamalla 

mustalipeää, hajukaasuja ja biolietettä soodakattilassa. Kattilan poikkeustilanteissa, kuten 

käynnistyksessä tai häiriötilanteissa apupolttoaineena käytetään joko piki- tai mäntyöljyä. 

(AVI 2015, 31.) 

 

4.1 Päästöt ilmaan 

 

Biotuotetehtaan suurimmat ilmapäästöt syntyvät sellutehtaan soodakattilan savukaasuista. 

Soodakattilan päästöistä merkittävimmät ovat rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet, ty-

penoksidit ja pienhiukkaset. Soodakattilan hiilidioksidipäästöjä ei oteta huomioon, koska 

biopolttoaineiden käytöstä muodostuvan hiilidioksidin ajatellaan sitoutuvan kasvavaan 

biomassaan. Soodakattilalla ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita. (AVI 2015, 45.) 

 

Soodakattilalla poltetaan mustalipeää 2 628 000 tonnia vuodessa. Poltettavan mustalipeän 

rikkipitoisuus on noin 8 %, mistä syntyy suurin osa tehtaan rikkipäästöistä. Rikkipäästöjen 

määrä pysyy kuitenkin BAT-päästötason alarajalla. TRS-päästöjä eli haisevia rikkiyhdis-

teitä voi päästä ilmaan häiriötilanteissa sekä sellutehtaan alas- ja ylösajotilanteessa. Ne 

voivat aiheuttaa selluteollisuudelle ominaista hajuhaittaa. Muuten hajukaasut voidaan polt-

taa soodakattilassa tai johtaa meesauunille, rikkikonvertterille tai soihtupolttimelle. Soihtu-

polttimella poltettaessa ympäristöön päätyy rikkidioksidia rikin hapettuessa. Soihdussa ei 
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ole talteenottoa hapettuneelle rikille. (AVI 2015, 31–45.) Savukaasujen kierrättämisellä 

takaisin polttokattilaan voidaan vähentää ilmaan pääsevien savukaasujen rikkidioksidimää-

rää. Rikkidioksidi hapettuu ilmakehässä rikkihapoksi, joka dissosioituu synnyttäen ve-

tyioneja ja sulfaattia, jotka aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista. Happamat 

laskeutumat liuottavat maaperästä myrkyllisiä metalli-ioneja ja huuhtovat tärkeitä ravintei-

ta. Rikkidioksidi synnyttää happosateita, jotka aiheuttavat metsävaurioi-

ta. (Energiateollisuus 2015.) 

 

Typpioksidipäästöt ovat BAT-päästötason ylärajalla typpipitoisten polttoaineiden, kuten 

hajukaasujen ja biolietteen polton takia (AVI 2015, 46). Typpi aiheuttaa metsien ja vesistö-

jen rehevöitymistä sekä happamoitumista. Typenoksidien päästöjen määrää on vaikeampi 

vähentää kuin rikkipäästöjen määrää, mutta siihen voidaan vaikuttaa polttoteknisin kei-

noin, kuten vaiheistamalla polttoaineen ja polttoilman syöttöä kattilaan. (Energiateollisuus 

2015.) 

 

Poltosta syntyviä päästöjä rajoitetaan savukaasuja käsittelevällä laitteistolla. Sähkösuodat-

timet suodattavat soodakattilan ja meesauunin savukaasuista pölyä ja lentotuhkaa, jotka 

palautetaan kattilaan. Osa lentotuhkasta sisältää keittokemikaaleja, minkä takia tuhka kerä-

tään kemikaalien talteenottoa varten. Biotuotetehtaan kaikki ilmapäästöt ohjataan yhteen 

piippuun, jonka päästökorkeus on 120 metriä. Meesauunille ja soodakattilalle on omat 

horminsa. (AVI 2015, 31–45.) Korkea piippu vähentää päästöjen pitoisuuksia maanpinnan 

tasolla, koska päästöt leviävät laajemmalle alueelle ja poistokaasujen virtausnopeus on 

suuri (AVI 2015, 71). Taulukossa 3 on sellutehtaan soodakattilan ja meesauunin arvioidut 

enimmäispäästöt ilmaan ilmakuivaa sellutonnia kohden. Havupuun ja koivupuun typpipi-

toisuudet ovat erilaiset, minkä takia niiden polton typpipäästöt ovat erilaisia. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Taulukko 3 Sellutehtaan arvioidut enimmäispäästöt ilmaan ilmakuivaa sellutonnia kohden (Metsä Fibre Oy 

2014b, 53) 
 

Soodakattila Meesauuni 

Rikkipäästöt 

SO2 ja TRS (haisevat rikkiyhdisteet) 

0,13 kg/ADt 0,12 kg/ADt 

Typpipäästöt 

NOx ja NO2 

Havupuu: 

1,6 kg/ADt 

 

Koivupuu: 

1,7 kg/ADt 

Kaasumainen biopolttoaine: 

0,45 kg/ADt 

 

Nestemäinen biopolttoaine: 

0,35 kg/ADt 

Hiukkaspäästöt 0,2 kg/ADt 0,02 kg/ADt 

 

 

Tehtaan prosesseista ei synny laskettavia hiilidioksidipäästöjä, mutta tehtaan liikenteestä 

syntyy hiilidioksidia. Liikenne koostuu puuraaka-aineen, kemikaalien ja tuotteiden kulje-

tuksesta sekä henkilöliikenteestä. Suurin osa kuljetuksista on raskasajoneuvoliikennettä. 

(AVI 2015, 39.) Liikenteestä aiheutuvia päästöjä ovat hiilimonoksidi, hiilidioksidi, hiilive-

dyt, hiukkaset, rikkidioksidi ja typen oksidit. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka ab-

sorboi auringon säteilyä ja lämmittää ilmakehää, mikä edistää ilmastonmuutosta. Pien-

hiukkaset aiheuttavat esimerkiksi hengityselinsairauksia. Liikenteessä syntyvien pienhiuk-

kasten, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen määrään vaikuttaa käytetty polttoaine ja palamisen 

täydellisyys. (Energiateollisuus 2015.) 

 

4.2 Päästöt vesistöön 

 

Biotuotetehdas pyrkii suljettuun vesikiertojärjestelmään, jotta syntyvän jäteveden määrä ja 

sen aiheuttama kuormitus olisivat mahdollisimman pieniä. Suljettuun kiertoon pyritään 

muun muassa sillä, että prosessivesiä kierrätetään vastavirtapesuperiaatteella ja val-

kaisusuodosta käytetään ruskean massan pesussa. Vesistöön johdetaan jäähdytysvesiä, hu-

levesiä ja jätevedenpuhdistamoilla käytettyjä vesiä. (AVI 2015, 37.) Jätevesipäästöt tulevat 

kuitenkin pysymään BAT-päästötason alarajalla tai sen alapuolella (AVI 2015, 63). 
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Jätevesiä syntyy sellutehtaalla noin 50 000 m3 päivässä ja ne johdetaan biologiselle jäteve-

denpuhdistamolle. Jätevesiä syntyy varsinkin kuorimolta ja sellun valmistuksesta. Biologi-

sella jätevedenpuhdistamolla on käytössä tertiäärikäsittely eli jäteveden käsittelyn vaiheita 

ovat esiselkeytys, bioreaktori ja aktiivilietelaitos sekä kemiallinen saostus. (AVI 2015, 58.) 

Kemi-mekaanisella puhdistamolla käsitellään kartonkitehtaan jätevedet, joita ei johdeta 

biologiselle jätevedenpuhdistamolle (AVI 2015, 29). 

 

Suljetun prosessin takia erityisesti kloori ja kalium rikastuvat kemikaalikierrossa. Jotta 

ainetase pysyisi tasaisena, joudutaan soodakattilan sähkösuodattimilla erottuvaa natrium-

sulfaattia johtamaan vesistöön noin 17 000 tonnia vuodessa. (AVI 2015, 43.) Natriumsul-

faatti vaikuttaa suurina määrinä vesistöön painuen järven pohjalle ja estäen järven veden 

sekoittumisen (ELY-keskus 2013). 

 

Paperiteollisuuden suurimmat vaikutukset vesistöön johtuvat fosfori- ja typpipäästöistä. Ne 

aiheuttavat vesistön rehevöitymistä ja sen myötä veden happipitoisuuden alenemista. Tau-

lukossa 4 on tehdasintegraatin jätevedenpuhdistamon arvioidut päästöt vesistöön päivässä. 

Biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolta fosforia pääsee vesistöön 25 kg ja typpeä 300 kg 

päivässä. Jätevedenpuhdistamon päästöjen AOX-kuormitus kuvaa orgaanisten klooriyhdis-

teiden määrää, joka johtuu massan valkaisussa käytetyistä kemikaaleista. (Ympäristö 2015; 

AVI 2015, 42.) Biologinen hapenkulutus (BOD) ja kemiallinen hapenkulutus (COD) joh-

tuvat metsäteollisuuden jätevesien orgaanisista aineista, jotka kuluttavat happea vedessä 

(AVI 2015, 44).  
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Taulukko 4 Arvio Äänekosken biotehtaan jätevedenpuhdistamon päästöstä (AVI 2015, 42) 
 

Arvio jätevedenpuhdistamon päästöstä 

Virtaama [m3/d] 60 000 

Kiintoaine [t/d] 3 

BOD7 [t/d] 2 

CODCr [t/d] 28 

Kok-P [kg/d] 25 

Kok-N [kg/d] 300 

AOX [kg/d] 400 

 

 

Likaantumattomia jäähdytysvesiä johdetaan vesistöön päivässä enintään 750 000 m3. Ve-

sistöön johdettu vesi on keskimäärin 13,5 °C lämpimämpää kuin järven vesi. Jäähdytysvesi 

voi aiheuttaa rehevöitymistä, paikallista happipitoisuuden heikkenemistä ja jääpeitteen 

ohentumista vesistössä veden lämpenemisen seurauksena. Vaikutukset ovat kuitenkin pai-

kallisia pistevaikutuksen takia. (AVI 2015, 69.) 

 

4.3 Kiinteät jätteet 

 

Biotuotetehtaalla arvioidaan syntyvän vuodessa 13 500 tonnia viherlipeäsakkaa, 15 000 

tonnia lietettä ja 2400 tonnia muita jätteitä. Kaasutuksessa syntyy vuodessa tuhkaa 6000 

tonnia ja mädättämöllä mädätettä 3000 tonnia. Vaarallisia jätteitä syntyy vuodessa noin 

100 tonnia ja ne toimitetaan muualle käsiteltäväksi. (AVI 2015, 48.) Tuotannossa syntyvä 

meesa, poltettu kalkki ja kalkkipöly luokitellaan sivutuotteiksi, jolloin niitä ei käsitellä 

jätteenä. Ne ohjataan takaisin prosessiin tai toimitetaan käytettäviksi muille tehtaille. (AVI 

2015, 57.) 

 

Viherlipeäsakka sisältää oksideja, karbonaatteja, sulfideja ja metalleja. Sakka pestään ja 

kuivataan noin 50 % kuiva-ainepitoisuuteen, minkä jälkeen se varastoidaan. Viherli-

peäsakka viedään kaatopaikalle teollisuusjätteenä, eikä sitä pystytä hyödyntämään energia-
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na. Viherlipeäsakalle pyritään löytämään käyttökohde, jotta loppusijoitukseen menevien 

jätteiden määrä vähenisi ja tehtaan kierto olisi suljetumpi. (AVI 2015, 48.) 

 

Jätevedenpuhdistamoilla syntyy jätevesilietettä päivässä noin 40 tonnia kuiva-ainetta. Jäte-

vedenpuhdistamolla syntynyt primääriliete sisältää kuitu-, kuori-, täyte- ja lisäaineita sekä 

pigmenttejä. Liete kuivataan ja poltetaan meesauunilla. Bioliete voidaan polttaa soodakatti-

lassa tai käsitellä mädättämöllä. Kaasutuksessa ja meesauunilla syntyvä tuhka pyritään 

hyödyntämään lannoitekäytössä. (AVI 2015, 48.) 

 

Vaarallisiin jätteisiin kuuluvat öljy-, liuotin- ja raskasmetallijätteet, joita syntyy tehtaan 

laitteiston käytöstä. Ne toimitetaan tehtaan ulkopuoliseen vastaanottopaikkaan, joka kier-

rättää tai hävittää jätteet. (AVI 2015, 49.) 
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5 EROT PERINTEISEEN SELLUTEHTAASEEN 

 

Vertailukohdaksi biotuotetehtaalle otettiin Äänekosken nykyinen sellutehdas. Nykyisen 

sulfaattisellutehtaan kapasiteetti on 500 000 tonnia sellua vuodessa. Tehtaalla käytetään 

fossiilisia polttoaineita meesauunin polttoaineena ja soodakattilan tukipolttoaineena (Metsä 

Fibre 2014, 6). Koska sellutehdas on tuotantokapasiteetiltaan pienempi, on päästöjä tarkas-

teltu tuotettua sellutonnia kohti, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia. 

 

5.1 Erot prosesseissa ja tuotteissa 

 

Tehtaiden suurimmat erot ovat sellutehtaalta syntyvien sivuvirtojen käsittelyssä. Biotuote-

tehtaan sivuvirrat jalostetaan paikan päällä biotuotelaitoksissa erilaisiksi biotuotteiksi. 

Esimerkiksi sellutehtaalla syntyvä puunkuori jalostetaan tuotekaasuksi, joka hyödynnetään 

meesauunin polttoaineena (AVI 2015, 22). Perinteisessä sellutehtaassa tuotannon sivuvir-

toja, kuten kuorta ja haketta, ei hyödynnetä tehtaalla, vaan ne myydään ulkopuolisille toi-

mijoille tai sijoitetaan kaatopaikalle. Esimerkiksi vuonna 2013 perinteiseltä sellutehtaalta 

toimitettiin kierrätyspolttoainetta poltettavaksi Äänevoiman voimalaitokselle 239 tonnia. 

(Metsä Fibre Oy 2014b, 55) 

 

Tuotannossa syntyvää mustalipeää hyödynnetään molemmilla tehtailla energiantuotannos-

sa. Soodakattilalla ja meesauunilla muodostuvaa lämpöä ja höyryä hyödynnetään myös 

perinteisen sellutehtaan energiantuotannossa, minkä takia myös perinteinen sellutehdas on 

energiayliomavarainen. (Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 11.) 

 

Äänekosken biotuotetehtaan sellutehdas on prosesseiltaan samanlainen kuin perinteinen 

sellutehdas. Sellutehtaan suurimmat erot perinteiseen sellutehtaaseen ovat laitteistossa ja 

käytetyissä polttoaineissa. Biotuotetehtaalla ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita, 

vaan sellutehtaan meesauuni käyttää fossiilisen polttoaineen sijaan biomassan kaasutukses-

ta saatavaa tuotekaasua, ligniiniä tai mädättämön kaasua ja metanolia. Soodakattilalla käy-

tetään mustalipeää ja raskasöljy korvataan pikiöljyllä. (Metsä Fibre Oy 2014b, 26.) Bio-
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tuotetehtaalla mustalipeän sisältämä ligniini voidaan erottaa haihduttamolla ja myydä jat-

kojalostettavaksi tai käyttää biopolttoaineena meesauunilla. Perinteisesti mustalipeän sisäl-

tämä ligniini poltetaan mustalipeän mukana sellutehtaan soodakattilassa. Erotusprosessin 

myötä poltettavan mustalipeän lämpöarvo laskee. (Metsä Fibre Oy 2014b, 31.) Perinteisel-

lä sellutehtaalla meesauunin ja soodakattilan polttoaineena käytetään mustalipeän lisäksi 

myös raskasta polttoöljyä noin 15800 tonnia vuodessa (Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 

12). Taulukoissa 5 ja 6 on perinteisen sellutehtaan ja biotuotetehtaan soodakattilan ja mee-

sauunin vuodessa käyttämät polttoaineet. Biotuotetehdas käyttää polttoaineita monipuoli-

semmin, koska biopolttoaineiden lämpöarvo on pienempi kuin perinteisellä sellutehtaalla 

polttoaineena käytetyn raskasöljyn lämpöarvo. 

 

Taulukko 5 Perinteisen sellutehtaan vuodessa käyttämät polttoaineet (Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 

13) 

Perinteisen sellutehtaan polttoaineet Soodakattila Meesauuni 

Mustalipeä, tonnia kuiva-ainetta 850 000 - 

Raskasöljy, tonnia 1000 14800 

 

 

Taulukko 6 Biotuotetehtaan vuodessa käyttämät polttoaineet (AVI 2015, 31) 

Biotuotetehtaan polttoaineet Soodakattila Meesauuni 

Mustalipeä, tonnia kuiva-ainetta 2 628 000 - 

Pikiöljy, tonnia 10 400 5 000 

Tuotekaasu, tonnia - 50 000 

Metanoli/tärpätti, tonnia 20 000 20 000 

Biokaasu - 10 000 

 

 

Taulukossa 7 on tehtaiden käyttämien polttoaineiden lämpöarvoja. Raskaan polttoöljyn 

lämpöarvo on huomattavasti korkeampi kuin biopolttoaineiden lämpöarvot. Biotuotetehdas 

tarvitsee enemmän polttoainetta tuottaakseen saman määrän energiaa kuin fossiilisia polt-

toaineita energiantuotantoon käyttävä sellutehdas. 
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Taulukko 7 Käytettyjen polttoaineiden lämpöarvoja (AVI 2015, 32; Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 13) 
 

Tehollinen lämpöarvo GJ/t 

Polttomustalipeä 

-Havu 

-Koivu 

 

9,6 

8,9 

Pikiöljy 3,8 

Tuotekaasu 5,31 

Raskas polttoöljy 40,8 

 

 

Biotuotetehtaalla valmistettavista tuotteista sellua, mäntyöljyä, tärpättiä ja polttoaineena 

käytettävää kuorta syntyy myös tavallisella sellutehtaalla eivätkä tuotteet eroa toisistaan. 

Biotuotetehtaan laajempi ja monipuolisempi tuoteskaala perustuu sivutuotteiden jatkojalos-

tamiseen ja sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen uusien tuotteiden raaka-aineena. 

Esimerkiksi ligniiniä erotetaan biotuotetehtaan haihduttamolla tehokkasti mustalipeästä, 

kun perinteisellä sellutehtaalla ligniiniä ei eroteta, vaan se poltetaan mustalipeän mukana 

(Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 6). 

 

5.2 Erot ympäristövaikutuksissa 

 

Uuden tekniikan takia biotuotetehtaan vesikierto on pitkälti suljettu, minkä takia tehtaan 

jätevesien määrä on pienempi kuin tavallisella sellutehtaalla. Biotuotetehtaan prosessivedet 

kierrätetään massanvalmistusprosessissa vastavirtaan, minkä takia vain valkaisun viimei-

nen vaihe tarvitsee puhdasta vettä. Poistettavat prosessivedet myös suodatetaan ennen jäte-

vedenpuhdistamoa. (AVI 2015, 43.) 

 

Myös kemikaalikierto on suljetumpi, mikä johtaa kemikaalien, kuten kloorin ja kaliumin 

rikastumiseen kierrossa. Rikastuminen haittaa soodakattilan käytettävyyttä ja lisää sen kor-

roosiota. Rikastumisen takia biotuotetehtaan sulfaattitase pidetään tasaisena päästämällä 

vesistöön natriumsulfaattia, mikä näkyy biotuotetehtaan suurissa natriumsulfaattipäästöissä 

vesistöön. Natriumsulfaattipäästöt ovat biotuotetehtaalla 17 000 tonnia vuodessa, kun pe-
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rinteisellä sellutehtaalla natriumsulfaattipäästöt ovat 12 000 tonnia vuodessa. (AVI 2015, 

43.) Tehtaan kapasiteetin kasvuun suhteutettuna natriumsulfaattipäästöt ovat kuitenkin 

pienemmät kuin perinteisellä sellutehtaalla. 

 

Taulukossa 8 on biotuotetehtaan ja perinteisen sellutehtaan keskimääräiset päästöt vesis-

töön tuotettua sellutonnia kohden sekä BAT-päästötaso. Vesistöön johdettavien jätevesien 

päästöt vähenevät tavalliseen sellutehtaaseen nähden BAT-päästötason mukaiseksi. AOX-

kuormitus vähenee kehittyneemmän kemiallisen sellun valkaisun takia. Ravinnepäästöjä ja 

kiintoaineen määrää jätevedessä vähennetään tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella. (Ympä-

ristö 2015.) 

 

Taulukko 8 Biotuotetehtaan ja tavallisen sellutehtaan päästöt vesistöön (Metsä Group 2015;Metsä Fibre Oy 

2013) 
 

Biotuotetehdas Perinteinen sellutehdas BAT-päästötaso 

Kiintoaine [kg/t] 0,35 0,89 0,3-1,56 

COD [kg/t] 7,0 9,33 5,9-20,2 

AOX [kg/t] 0,1 0,85 0-0,2 

Typpi [kg/t] 0,12 0,14 0,052-0,268 

Fosfori [kg/t] 0,008 0,01 0,011-0,032 

 

 

Soodakattilan, meesauunin ja soihtupolttimen yhteisen piipun korkeus biotuotetehtaalla on 

120 metriä (AVI 2015, 46). Perinteisellä sellutehtaalla soodakattilan piipun korkeus on 90 

metriä ja meesauunin piipun korkeus on 57 metriä (Itä-Suomen ympäristövirasto 2006, 

20). Korkeampi savupiippu ja korkeat savukaasujen lämpötilat laimentavat sekä levittävät 

ilmapäästöjä paremmin kuin matala piippu (Loven et al. 2015, 34). 

 

Molemmilla sellutehtailla käytetään savukaasujen puhdistamiseen sähkösuotimia, joiden 

puhdistusteho on yli 99 % (AVI 2015, 61). Perinteisellä sellutehtaalla meesauunilla käyte-

tään myös savukaasupesuria, jolla savukaasujen rikkidioksidi saadaan sidottua (Itä-

Suomen ympäristövirasto 2006, 20). Biotuotetehtaalla savukaasujen käsittelyssä ei tarvita 
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savukaasupesuria, koska rikkipäästöt ovat käytettävien polttoaineiden takia pienet ja säh-

kösuodattimet pystyvät puhdistamaan savukaasut tehokkaasti (AVI 2015, 61). 

 

Taulukossa 10 on kuvattu biotuotetehtaan ja tavallisen sellutehtaan päästöt ilmaan. Ilmaan 

pääsevien typpioksidien määrä kasvaa biotuotetehtaalla tavalliseen sellutehtaaseen nähden, 

koska poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on korkea (yli 83 %) ja mustalipeän 

lisäksi poltetaan hajukaasuja, hönkäkaasuja sekä biolietettä, joiden typpipitoisuudet ovat 

korkeat (AVI 2015, 46). Typpipäästöt nousevat yli BAT-päästötason. Toisaalta mustalipe-

än kuiva-ainepitoisuuden nostaminen ja palamisen parempi hallinta vähentävät biotuote-

tehtaan rikkipäästöjä (AVI 2015, 64). Raskasöljyn polttaminen perinteisellä sellutehtaalla 

aiheuttaa sille laskettavia hiilidioksidipäästöjä sekä lisää sen rikkidioksidi- ja hiukkaspääs-

töjä. 

 

Taulukko 10 Biotuotetehtaan ja perinteisen sellutehtaan päästöt ilmaan kuiva-ainetta kohti (Metsä Fibre 

2014b, 53) 

Soodakattilan päästöt Biotuotetehdas Perinteinen selluteh-

das 

BAT-

päästötaso 

Kok-S (SO2+TRS) 

[kg/ts] 

0,25 0,42 0,005-0,12 

Typpipäästöt [kg/ts] 2,05 1,7 1,0-1,7 

Hiukkaspäästöt [kg/ts] 0,22 0,9 0,005-0,2 

 

 

Biotuotetehtaan tehokas sivuvirtojen hyödyntäminen ja suljettuun ainekiertoon pyrkiminen 

näkyy myös loppusijoitettavan jätteen määrässä. Taulukossa 11 on biotuotetehtaan ja pe-

rinteisen sellutehtaan loppusijoitukseen menevät jätteet sekä jätteiden määrät suhteutettuna 

tehtaan tuotantokapasiteettiin. Perinteisellä sellutehtaalla kaatopaikkajätettä syntyi vuonna 

2013 yli 14 000 tonnia vuodessa, kun biotuotetehtaan arvioitu kaatopaikkajätteen määrä on 

13 700 tonnia vuodessa, vaikka tehdas on kapasiteetiltaan huomattavasti suurempi. (Metsä 

Fibre Oy 2014b, 55; Metsä Fibre 2013) Biotuotetehtaan kaatopaikkajäte on lähes kokonaan 
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kemikaalien talteenottolinjalla syntyvää viherlipeäsakkaa. jota ei voida toistaiseksi hyö-

dyntää raaka-aineena (Metsä Fibre Oy 2014b, 55).  

 

Taulukko 11 Biotuotetehtaan ja perinteisen sellutehtaan kaatopaikkajätteet (Metsä Fibre 2014b, 55; Metsä 

Fibre 2013) 

 Biotuotetehdas Perinteinen selluteh-

das 

Kaatopaikkajäte vuodessa [t/a] 13 700 14 415 

Kaatopaikkajäte sellutonnia kohden 

[kg/t] 

0,0105 0,0279 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Biotuotetehtaan sellutehtaan prosessit ovat lähes samanlaisia kuin perinteisessä selluteh-

taassa. Perinteisilläkin sellutehtailla tuotetaan sellun lisäksi mäntyöljyä, tärpättiä, sähköä ja 

höyryä, koska niitä syntyy väistämättä sellun valmistusprosessissa. Perinteinen selluteh-

daskin tuottaa siis biotuotteita ja bioenergiaa. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 6) Vaikka 

biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ei sen käyttämät polttoaineet, ku-

ten mustalipeä tai biometanoli ole innovaatioita, vaan niitä käytetään yleisesti polttoainee-

na energiantuotannossa. Perinteiselläkin sellutehtaalla hyödynnetään osittain samoja polt-

toaineita, kuten mustalipeää. 

 

Myös biotuotelaitosten prosessit, kuten bioöljyn valmistamisessa käytetty pyrolyysi tai 

tuotekaasun valmistuksessa käytetty kaasutus ovat tunnettuja valmistustapoja ja hyödyntä-

vät jo käytössä olevaa tekniikkaa. Tuotantoprosessien inkrementaalisilla eli vaiheittaisilla 

innovaatioilla on kuitenkin tehostettu tuotantoprosessia ja parannettu tuotannon saantoa. 

Myös puhdistustekniikan kehitys erityisesti jätevedenpuhdistamolla ja savupiipuissa vä-

hentää biotuotetehtaan päästöjen määrää huomattavasti perinteiseen sellutehtaaseen näh-

den. Metsäteollisuuden innovaatiotoiminta onkin keskittynyt pieniin inkrementaalisiin pro-

sessi-innovaatioihin toimialan kehittyneen ja korkeatasoisen tekniikan takia (Pesonen 

2006, 56). 

 

Metsäteollisuudessa radikaaleja tuoteinnovaatioita syntyy harvoin (Pesonen 2006, 56). 

Tulevaisuudessa biotuotetehtaan valmistustekniikoiden ja tuotekonseptien kehittyessä voi 

syntyä uusia tuoteinnovaatioita. Erilaiset biokemikaalit, kuten biomuovin raaka-aineet ja 

prosessikemikaalit sekä biomateriaalit, kuten biokuidut ja –tekstiilit, voivat olla jopa radi-

kaaleja innovaatioita. Öljypohjaisen raaka-aineen korvaava tuoteinnovaatio muuttaisi mer-

kittävästi teollisuutta. 

 

Biotuotetehtaan liiketoimintakonsepti on metsäteollisuudessa uusi. Suunniteltu tehdasinte-

graatti kokoaisi sellutehtaan, sen sivuvirtoja jalostavat biotuotelaitokset ja alan yritykset 

samaan ekosysteemiin. Metsäteollisuudessa teollisten keskittymien synergia-etujen hyö-
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dyntäminen on uutta. Perinteisesti sellutehtaan sivuvirrat on hävitetty paikan päällä tai 

myyty tehtaan ulkopuolelle raaka-aineeksi. Biotuotetehdas hyödyntää itse syntyvät sivuvir-

rat, jolloin tehdas tuottaa monipuolisemmin eri puujalosteita ja biotuotteita tehostaen puun-

jalostuksen arvoketjua. Tämä säästää varsinkin kuljetuskustannuksia, kun raaka-aineita ei 

tarvitse viedä pois tehtaalta. 
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7 YHTEENVETO 

 

Biotuotetehdas koostuu sellutehtaasta ja sen sivuvirtoja jalostavista biotuotelaitoksista. 

Biotuotelaitokset hyödyntävät sellutehtaalta syntyviä sivuvirtoja, kuten kuorta, haketta ja 

kaasua, uusien tuotteiden raaka-aineina. Syntyviä sivutuotteita hyödynnetään myös energi-

antuotannossa pääasiassa soodakattilan polttoaineena. Biotuotetehdas käyttää polttoaineena 

vain tehtaan omia biopolttoaineita eikä fossiilisia polttoaineita käytetä. 

Biotuotetehtaan sivuvirroista voidaan jalostaa biomateriaaleja, biokemikaaleja ja bioener-

giatuotteita. Biotuotteet jalostetaan eri biotuotelaitoksilla. Myös perinteisellä sellutehtaalla 

syntyy sellunvalmistuksen sivutuotteina muun muassa mäntyöljyä ja tärpättiä. Sivuvirtojen 

tehokas hyödyntäminen ja suljettuun kiertoon pyrkiminen vähentävät biotuotetehtaan pääs-

töjä ja ympäristövaikutuksia. 

Biotuotetehtaan suurimmat erot perinteiseeen sellutehtaaseen ovat erot sivuvirtojen hyö-

dyntämisessä. Perinteisellä sellutehtaalla ei ole tuotteita jalostavia biotuotelaitoksia, vaan 

sellutehtaan sivuvirrat ja sivutuotteet myydään tehtaan ulkopuolelle. Joitain sivuvirtoja, 

kuten mustalipeää, hyödynnetään myös perinteisellä sellutehtaalla energiantuotannossa. 

Perinteisellä sellutehtaalla ei kuitenkaan jalosteta biotuotteita. 

Biotuotetehdas itsessään ei ole innovaatio, vaan sen energia- ja resurssitehokkuus perustuu 

korkeatasoiseen tekniikkaan ja prosessien kehittymiseen. Biotuotetehtaan tulevaisuuden 

biotuotteet voivat olla merkittäviäkin innovaatioita. Biotuotetehtaan biotuotelaitokset ja 

alan yritykset keräävä ekosysteemi hyödyntää synergia-ajattelua ja on metsäteollisuudessa 

uusi konsepti. 
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