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Työn tavoitteena oli tarkentaa Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden voimalaitoksen vesitase. 

Tärkeää oli löytää mittaamattomat virtaukset ja muut vesitaseen aukkokohdat. Työssä tar-

kistettiin voimalaitokselle ja vedenkäsittelyyn tulevat vesimäärät, lauhteet, sisäiset kierrot ja 

jätevedenpuhdistamolle lähtevät vesimäärät piirikaavioiden ja prosessinhallintaohjelmien 

avulla. Työssä tutkittiin prosessivesien valmistuslaitosten, haihduttamoiden, savukaasupe-

sureiden, toisiolämpöjärjestelmän ja turbiinien vesitaseet. Tehtyjen taseiden perusteella voi-

daan todeta, että voimalaitoksella on runsaasti mittaamattomia virtauksia, joihin olisi syytä 

lisätä mittaukset. Suurin yksittäinen mittaamaton virtaus on turbiinien jäähdytysvedet. Myös 

raakavedenpumppaamolta lähtee useita mittaamattomia virtauksia. Taseiden muodosta-

miseksi jouduttiin tekemään useita oletuksia, jotka vaikuttavat tuloksiin. Mittareiden lisäksi 

myös piirikaavioita tulisi tarkentaa. Monissa piirikaavioissa ei ole eritelty, mihin kanaaliin 

vedet päätyvät. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

Lyhenteet 

 

CHP Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto, Combined Heat and Power 

COD Kemiallinen hapentarve, Chemical Oxygen Demand 

EVL Välilipeä, emäs välilipeä 

EVU  Vuotolipeä 

HMP Matalapainehöyry, höyry matalapaine 

HTO Toisiohöyry 

HVP Välipainehöyry 

MT Metanoli 

VKE Kemiallisesti puhdistettu vesi 

VLA Lauhde 

VLL Likainen lauhde 

VLM Lämmin vesi 

VPK Puhdas kuuma vesi 

VRA  Raakavesi 

VTL Likainen toisiolauhde 
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1   JOHDANTO 

 

Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeä raaka-aine. Metsäteollisuus ry:n mukaan massan- ja 

paperinvalmistukseen tarvitaan nykyisellä teknologialla vettä yli 6 % koko Suomen veden-

otosta.  Sellutonnin valmistukseen käytetään vettä 5–50 kuutiota. Vettä käytetään selluteol-

lisuudessa kuitujen kuljettamiseen, lämmittämiseen, jäähdyttämiseen ja pesemiseen. Vettä 

tarvitaan metsäteollisuudessa melko paljon, mutta vesi puhdistetaan käytön jälkeen huolel-

lisesti ja palautetaan takaisin jokiin ja järviin. Kokonaisvedentarpeesta noin puolet käytetään 

jäähdytysaineeksi. Jäähdytysvesiä ei tarvitse puhdistaa, koska vesi virtaa omassa kierrossaan 

puhtaana. (Metsäteollisuus ry, 2015.) 

 

Sellutehtailla on usein oma raakaveden puhdistamo, jonne vesi pumpataan luonnon vesis-

töistä. Vettä puhdistetaan eri tarkoituksiin eri tavoilla. Osaan prosesseista riittää, että vedestä 

on poistettu karkeimmat epäpuhtaudet, toisissa vaaditaan tasoa, jolla vedestä on poistettu 

lähes kaikki epäpuhtaudet. Tehtailla voidaan puhdistaa omaan käyttöön talousvettä. Vettä 

puhdistetaan esimerkiksi välppäämällä, kemiallisilla saostusaineilla ja suodattamalla. 

(Know Pulp, 2011.) 

 

Vettä tarvitaan myös sellutehtaiden voimalaitoksilla, joissa tuotetaan lämpöä polttamalla 

tehtaan sivutuotteita ja jätteitä. Lämpö varastoidaan vesihöyryyn, jota käytetään lämmityk-

seen ja sähköntuotantoon. Keittokemikaalien regenerointi, eli käyttöön palauttaminen tapah-

tuu osittain voimalaitoksella lipeänpolton yhteydessä. (Vakkilainen & Kivistö, 2014, 117–

118.) 

 

Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin tuottaja. Imat-

ran tehtailla tuotetaan paperia, elintarvikekartonkia, pakkauskartonkia ja graafisia karton-

keja. Yli 90 % tuotannosta viedään Eurooppaan ja Kaakkois-Aasiaan. Imatran tehtaat muo-

dostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta. Imatran tehtaisiin kuu-

luu kaksi sellutehdasta, kaksi paperikonetta, neljä kartonkikonetta ja kolme päällystysko-

netta. (Stora Enso Oyj, 2015a.) 
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Imatran tehtaiden voimalaitoksella tuotetaan noin 800 GWh sähköä, joka on noin 60 % Imat-

ran tehtaiden sähkön tarpeesta. Yli 90 % energiasta tuotetaan biopolttoaineista (Stora Enso 

Oyj, 2012a). Imatran tehtailla kaikki käytettävä vesi nostetaan raakaveden pumppaamolla 

Saimaasta (Stora Enso Oyj, 2013b). Vesi puhdistetaan omassa raakaveden puhdistuslaitok-

sessa (Stora Enso Oyj, 1995). Lopulta suurin osa vedestä päätyy tehtaiden omalle jäteveden-

puhdistamolle ja huolellisen puhdistuksen jälkeen se palautetaan Saimaaseen (Stora Enso 

Oyj, 2015b.)   

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää voimalaitoksen ja vedenkäsittelyn vesitaseen aukkokoh-

dat ja työstää päivitetty vesitase. Työssä tarkistetaan voimalaitokselle ja vedenkäsittelyyn 

tulevat vesimäärät, lauhteet, sisäiset kierrot ja jätevedenpuhdistamolle lähtevät vesimäärät 

piirikaavioita ja prosessinhallintaohjelmia apuna käyttäen. Kun tulevia ja lähteviä vesimää-

riä verrataan toisiinsa, huomataan selvä ero litramäärissä. Tarkoituksena on pohtia tämän 

eron syitä ja tarkentaa vedet, joita ei ole kirjattu jo olemassa olevaan vesitaseeseen. Vesita-

seesta muotoillaan lopuksi yksinkertainen ja selkeälukuinen laatikkomalli Savcor Wedge -

laskentaohjelmassa. 

 

2 METSÄTEOLLISUUSINTEGRAATIN VOIMALAITOKSEN VE-

DEN TARVE 

 

Metsäteollisuusintegraatin voimalaitoksella hyödynnetään paperimassan valmistuksessa 

syntyviä sivutuotteita ja jätteitä lämmön- ja sähköntuotantoon. Sellutehtaiden voimalaitokset 

koostuvat useista erillisistä kattiloista, kuten sooda- ja kuorikattilasta. Soodakattilassa polte-

taan sellunkeiton sivutuotteena muodostuva mustalipeä lämmön ja kemikaalien talteen otta-

miseksi. Mustalipeä on sellutehtaiden merkittävin polttoaine. Mustalipeä muodostuu puun 

sidosaine ligniinistä ja keittokemikaaleista. Kun mustalipeä poltetaan, ligniini palaa tuottaen 

lämpöä ja epäorgaaniset keittokemikaalit jäävät sulaksi kattilan pohjalle. Sula ohjataan re-

generointiin, jossa keittokemikaalit palautetaan uusiokäyttökelpoiseksi. (Kivistö, 2016.) 
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Sellutehtaissa puusta poistetaan kuori kuorimarummussa, jonka jälkeen kuori revitään ja pu-

ristetaan. Kuori poltetaan leijukerros- tai leijupetikattilassa. Usein myös jätevedenpuhdis-

tuksessa muodostuva liete poltetaan kuoren seassa. Seassa voidaan polttaa myös metsästä 

kerättyä hakkuutähdettä tai muuta biomassaa. Kattilan käynnistämiseen tarvitaan usein esi-

merkiksi maakaasua. Kaasua voidaan joutua käyttämään myös, jos biopolttoaineen varas-

tointi aika on ollut pitkä ja sen lämpöarvo on huonontunut. (Seppälä et al. 2005, 24–29, 

KnowPulp, 2016.) 

 

Tässä luvussa tarkastellaan metsäteollisuusintegraatin voimalaitoksen niitä osia, joissa vir-

taavia vesiä on paljon ja joita tutkitaan työn case-osassa. Osa-alueet on valittu sillä perus-

teella, että case-kohteessa niiden vesitaseissa on aukkoja. Näitä osa-alueita ovat haihdut-

tamo, soodakattilan savukaasupesurit ja turbiinit.  

 

2.1 Haihduttamo 

 

Haihduttamon tehtävä on haihduttaa massankeitosta tulleen mustalipeän kuiva-ainepitoisuus 

noin 15–18 % kuiva-ainepitoisuudesta jopa 80 % kuiva-ainepitoisuuteen. Haihdutus tapah-

tuu hyödyntäen tehtaan vastapainehöyryä. Monivaiheisissa haihduttamoissa vain ensimmäi-

sessä vaiheessa hyödynnetään primäärihöyryä ja seuraavissa lipeästä haihtuvaa 

toisiohöyryä. Primäärihöyryllä tarkoitetaan voimalaitokselta tulevaa tuorehöyryä. Toisio-

höyry haihtuu tuorehöyryn lämmön vaikutuksesta lipeästä. (Huhtinen et al. 2013, 69.) 

 

Haihduttamolle tulee höyryä ja heikkolipeää ja sieltä poistuu primäärilauhdetta, sekundääri-

lauhdetta ja vahvalipeää. Tuleva primäärihöyry lauhtuu primäärilauhteeksi ja toisaalta toi-

siohöyry sekundäärilauhteeksi. Lisäksi haihduttamolle tuodaan jäähdytysvettä, joka poistuu 

suljetussa kierrossa lämpimänä vetenä. Haihduttamolla haihdutettava vesimäärä on noin 9,3 

t vuorokaudessa, jos tehdas tuottaa 1 t valkaistua sellua vuorokaudessa. (Seppälä et al. 2005, 

147.) 
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2.2 Savukaasupesurit 

 

Savukaasupesureilla poistetaan savukaasuista rikin oksidit ja pienhiukkaset. Savukaasupe-

surit liuottavat kaasut nesteeseen, esimerkiksi veteen tai emäksiseen liuokseen. Neste poistaa 

kiinteät ja kaasumaiset komponentit. Savukaasupesurin jälkeen savukaasut ovat reagoineet 

veden kanssa ja pisarat on eroteltava ennen kuin kaasut vapautetaan ilmaan. Muodostunut 

liuos on puhdistettava jätevedenpuhdistamolla ja liukenemattomat aineet poistettava suodat-

tamalla.  (The European Commission, 2014.) 

 

2.3 Turbiinit 

 

Metsäteollisuusintegraattien voimalaitokset ovat yleensä CHP-voimaloita (Combined Heat 

and Power), eli ne tuottavat sekä lämpöä, että sähköä. Sähkön tuottamiseksi vesihöyryjär-

jestelmään lisätään turbiini. Turbiini voi olla höyry- tai kaasuturbiini. Turbiinin taloudellinen 

hyöty riippuu polttoaineen ja sähkön hinnasta. Turbiinien vesitaseessa kappaleessa 4 tutki-

taan turbiinien jäähdytysvesiä.  (The European Commission, 2014.) 

 

 

3 METSÄTEOLLISUUSINTEGRAATIN VEDEN KÄSITTELY 

 

Kaikki integraatille tulevat vedet puhdistetaan mekaanisesti. Osa vesistä puhdistetaan lisäksi 

kemiallisesti ja kattilavesistä poistetaan suolat ioninvaihtimilla. Jos vesi likaantuu proses-

sissa, se puhdistetaan ennen vesistöön palauttamista. Osa vesistä, esimerkiksi jäähdytysvesi 

säilyy puhtaana omassa kierrossaan ja se voidaan palauttaa vesistöön puhdistamatta. (Know 

Pulp, 2011.) 

 

3.1 Tulevat vedet 
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Kaikki sellu- ja paperitehtaille tuleva vesi nostetaan usein vesistöistä raakavesipumpuilla. 

Raakavesi puhdistetaan mekaanisesti selkeyttämällä ja suodattamalla. Vesi usein myös des-

infioidaan leväkasvustojen kasvun estämiseksi. Esimerkiksi Stora Enso Oyj:n Imatran teh-

tailla vesi desinfioidaan klooridioksidilla. (Stora Enso Oyj, 2013a). Osa vedestä puhdistetaan 

myös kemiallisesti ja kattilavesistä ja lauhteista poistetaan myös metalli-ioneja ja happea. 

Suurimpaan osaan prosesseista riittää pelkkä raakaveden mekaaninen puhdistus. (Know 

pulp, 2011.)  

 

Kemiallinen puhdistus tehdään saostuskemikaalien avulla flotaatiolaitoksessa. Esimerkiksi 

Stora Enso Oyj:n Imatran tehtailla jokaisella kemiallisen vedenvalmistuslinjalla on flok-

kausallas ja flotaatiosuodinallas. Flokkausaltaassa veteen lisätään kemikaaleja, jotka muo-

dostavat epäpuhtauksien kanssa flokkeja. Flotaatiosuodinaltaassa flokit tarttuvat ilmakupliin 

ja nostavat epäpuhtaudet lietepatjaksi pintaan. Tämän jälkeen vesi suodatetaan vielä hiekan 

läpi. Linjassa on myös dispersiovesisäiliö, flotaatiolietteenpoistolaitteet, sekä huuhteluveden 

jako- ja keräilykanavat. Vastaava käsittely on yleistettävissä myös muihin laitoksiin. Kemi-

allinen puhdistus voidaan suorittaa myös mikrohiekan avulla. Flokit muodostuvat mikro-

hiekan pintaan helpommin ja toisaalta hiekka lisää flokin ominaispainoa. Flokki laskeutuu 

tällöin paremmin ja mikrohiekkalaitos on tavanomaista laitosta pienempi. Mikrohiekkalai-

toksessa on pikasekoitusallas, jossa saostusaine ja kolloidaaliset partikkelit sekoitetaan. Seu-

raavaksi hiekka päätyy injektioaltaaseen, jossa lisätään mikrohiekka ja polymeeri. Sitten 

flokki ja mikrohiekka sekoittuvat flokkausaltaassa ja lopuksi ne ohjataan lamelliselkeyttä-

möön, jossa erotellaan hiekansekaiset flokit. (Stora Enso Oyj, 2013b, Know Pulp 2011.) 

 

Vettä voidaan puhdistaa myös hiekkasuodatusmenetelmällä. Hiekkasuodatuksessa vesi oh-

jataan hiekkapatjan läpi ja epäpuhtaudet jäävät patjaan. Hiekka puhdistetaan laitoksesta riip-

puen joko jatkuvatoimisesti tai panostoimisesti. (Know Pulp, 2011.) 

 

Lämmintä vettä valmistetaan usein haihduttamolla pintalauhduttimessa ja sitä hyödynnetään 

prosessissa. Valmistukseen käytetään usein mekaanisesti tai kemiallisesti puhdistettua vettä. 

Lämpimästä vedestä voidaan valmistaa kuumaa vettä keittämöllä. Kuumaa vettä käytetään 

esimerkiksi kaustisoinnissa meesan pesuun. (Know Pulp, 2011.) 
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Lisäksi tehdasintegraatti tarvitsee tiivistevesiä, jäähdytysvesiä, palovesiä ja juomavettä. Tii-

vistevesiä käytetään pumppujen ja pohjakaavaimien poksien tiivistämiseen. Tiivistevetenä 

käytetään usein kemiallisesti puhdistettua vettä. Osa tiivistevesistä voidaan lisätä jäähdytys-

vesien joukkoon käytön jälkeen. Jäähdytysvesinä käytetään joko kemiallisesti tai mekaani-

sesti puhdistettua vettä. Jäähdytysvesistä voidaan valmistaa lämmintä tai kuumaa vettä höy-

dyntämällä prosessien hukkalämpöä. Jos jäähdytysvettä ei hyödynnetä prosessissa, se usein 

palautetaan sadevesiviemärien kautta vesistöön. Palovedet ovat usein korkeapaineisia me-

kaanisesti tai kemiallisesti puhdistettuja vesiä. Paloveden saanti on usein turvattu dieselkäyt-

töisillä pumpuilla, jotka nostavat vettä suoraan vesistöistä. Tehdasintegraatin juomavesi voi-

daan valmistaa itse kemiallisesti puhdistettua vettä desinfioimalla tai ostaa kunnallisesta ver-

kosta. (Know Pulp, 2011) 

 

3.2 Kattila- ja lauhdevedet 

 

Voimalaitokselle valmistetaan lisäksi myös kattilavesiä. Kattilaveden korkea laatu parantaa 

laitteiston korroosion kestoa. Kattilaveden laatuvaatimuksiin vaikuttaa myös paineluokka ja 

höyryn käyttökohde. Korkeat paineluokat vaativat puhtaampaa vettä. Syöttövesi valmiste-

taan lauhteista ja lisävedestä. Lisävedellä paikataan lauhdehäviöt ja lauhdehäviöitä on pape-

ritehtaalla noin 10 % ja sellutehtaalla noin 30 % syöttöveden määrästä. (Know Pulp, 2011.) 

 

Lisävesi valmistetaan kemiallisesti puhdistetusta vedestä. Lisäveden käsittelyn tärkeimmät 

vaiheet ovat suolanpoisto, hapenpoisto ja pH:n säätö. Suola poistetaan ioninvaihdolla, kään-

teisosmoosilla tai veden tislauksella.  (Know Pulp, 2011.) 

 

Ioninvaihto on suurissa laitoksissa kaikkein taloudellisin menetelmä. Sitä käytetään myös 

Stora Enso Oyj:n Imatran tehtailla. Ioninvaihtohartsit vetävät puoleensa kationeja ja ani-

oneja. Kationihartsit sisältävät vetyatomeja ja anionihartsit negatiivisia hydroksidiryhmiä. 

Kationihartsit reagoivat poistaen positiiviset ionit ja antavat tilalle positiivisen vetyatomin. 

Anionihartsit poistavat taas negatiivisia ioneja ja antavat takaisin hydroksidi-ionin. Nämä 

ionit muodostavat yhdessä vesimolekyylejä. (Know Pulp 2011.) 
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Hartsit pitää välillä elvyttää, jotta ne säilyisivät toimintakykyisinä. Elvytyksessä suolaionit 

poistetaan ja hartsit puhdistetaan. Ensin hartsille tehdään vastavirtahuuhtelu, joka poistaa 

lian. Sitten tehdään vastakkainen reaktio, jossa hartsista poistetaan sen vedestä poistamat 

ionit ja korvataan ne vetyatomeilla tai hydroksidi-ioneilla. Kationinvaihdin käsitellään rikki- 

tai suolahapon avulla ja anioninvaihdin lipeän avulla. Likaantunut lipeä ja happo ohjataan 

neutralointisäiliöön. Sitten seuraa syrjäytysvaihe, jossa puhtaalla vedellä syrjäytetään happo 

ja lipeä massan seasta. Puhdistusta jatketaan, kunnes happo ja lipeä ovat poistuneet. Tilan-

netta seurataan johtokykymittareilla. (Know Pulp, 2011.) 

 

Käänteisosmoosissa käytetään puoliläpäisevää kalvoa, joka päästää vesimolekyylit läpi, 

mutta jättää useimmat suolat ja epäpuhtaudet toiselle puolelle. Vesimolekyylien kulku oike-

aan suuntaan varmistetaan paine-erolla. Paine-eron on oltava suurempi kuin osmoottinen 

paine, joka pyrkii tasoittamaan liuosten pitoisuuserot. (Know Pulp, 2011.) 

 

Kun suolat on poistettu vedestä, siinä on vielä kaasuja, kuten happea ja typpeä. Typpi ei ole 

kovin haitallinen prosessille, mutta happi täytyy poistaa. Happea on usein syöttövedessä 

maksimissaan 0,01 mg/l ja lisävedessä 10 mg/l. Happi poistetaan pääosin termisellä kaasun-

poistolla. Terminen kaasunpoisto tehdään olettaen, että kiehuva vesi ei sisällä liuenneita kaa-

suja. Yleisimmin käytetty laitteisto on levykaasunpoistin. Kaasunpoistin on sijoitettu syöt-

tövesisäiliön päälle ja vesi valuu ryöppylevyjen läpi. (Know Pulp, 2011.) 

 

Kattilaveteen lisätään vielä kemikaaleja korroosion estoon, kerrostumien estoon ja kuohu-

misen estoon. Lisäksi vesi käsitellään fosfaatilla useimmissa 160 bar:in kattiloissa. Fosfaatin 

jälkiannostelu estää kattilavedessä rikastuvien suolojen saostumisen kattilan lämmönsiir-

topinnoille. Syöttövesisäiliöön, syöttövesipumppujen imupuolelle ja mahdollisesti myös 

lauhdelinjaan syötetään alkalointikemikaaleja. Niiden tarkoitus on ylläpitää syöttöveden, 

kattilaveden, höyryn ja lauhteen pH-arvo, sekä poistaa jäännöshappi. Syöttöveteen voidaan 

lisätä myös dispergoivaa polymeeriä tai kopolymeeria estämään kiteisten aineiden yhteen-

kasvua. (Know Pulp, 2011.) 
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Palaava lauhde sisältää usein korroosiotuotteita kuten kupari-, sinkki-, alumiini-, kromi- ja 

nikkeliyhdisteitä. Lauhde saattaa sisältää myös happea, öljyjä, happoja tai emäksiä ja orgaa-

nisia aineita. Öljyä ja lipeää ei voida poistaa vedestä, joten niiden pääsy syöttöveteen on 

estettävä. Öljyiset lauhteet viemäröidään ja hapon tai lipeän likaamat lauhteet tunnistetaan 

johtokyky- ja pH-mittareilla ja käännetään viemäriin. (Know Pulp, 2011.) 

 

Syöttövedeksi palaava lauhde täytyy puhdistaa lisäveden puhtautta vastaavalle tasolle. Lauh-

teita puhdistetaan muun muassa suotimilla. Suotimia käytetään erilaisia erityyppisille lauh-

teille. Suotimen valintaan vaikuttaa muun muassa lauhteen likaisuus ja lämpötila. Toisaalta 

lauhteen puhdistukseen voidaan käyttää ionin vaihtimia, kuten Stora Enso Oyj:n Imatran 

tehtailla. Lauhteista poistetaan hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kalsium ja magnesium. Hiuk-

kasmaiset epäpuhtaudet poistetaan suotimella ja kationit lauhteenvaihtimilla. Lauhteenvaih-

timet poistavat vedestä myös kovuuden, raudan ja muut metallit. (Know pulp, 2011, Vesi-

Pauli Oy, 2000, 5.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3 Sisäiset vesikierrot 

 

Jokaisella sellutehtaalla on yksilölliset sisäiset vesikiertonsa laitteistoista riippuen. Tässä 

kappaleessa käytetään esimerkkinä Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden laitteistoja. Sisäisillä 

vesikierroilla tarkoitetaan virtauksia, jotka tapahtuvat prosessin sisällä (Oksanen, keskus-

telu, 2016). Vettä voidaan esimerkiksi palauttaa takaisin prosessiin poistuvasta linjasta. 

Usein näitä palautettavia vesiä käytetään huuhteluun tai laimentamaan prosessiin tulevaa 

vettä. Palautettavia vesiä ei usein mitata erikseen ja ne saattavat sotkea mittauksen ja vesita-

seen. Vesitase ja mittaus toimivat, jos tuleva virtaus mitataan ennen palautusta ja poistuva 

virtaus palautukseen oton jälkeen. Toisaalta tällöin ei mitata lainkaan palautukseen otettavan 

veden suuruutta. Jos toinen mittauksista siirretään palautuksen mittaamiseksi, vesitase ei 

toimi. Tällöin täytyy olettaa, että prosessissa ei tapahdu massahäviöitä tai vuotoja. Sisäinen 

vesikierto löytyy Imatran tehtailta esimerkiksi molempien haihduttamoiden pintalauhdutti-

missa, haihduttamon lämminvesisäiliössä ja raakavedenpuhdistuslaitoksella hiekkasuodatti-

missa. Myös talousvedenpuhdistuksen talousvesialtaan ja dispersioaltaan välillä tapahtuu 



11 

 

palautus. (Stora Enso Oyj, 2012b, Stora Enso Oyj, 2001, Stora Enso Oyj, 1995, Stora Enso 

Oyj, 1999a.) 

 

3.4 Poistuvat vedet 

 

Vesikierroltaan suljettu sellutehdas ei ole prosessitekninen mahdottomuus. Jätevedettömiä 

paperi- ja kartonkitehtaita on olemassa ja suljettuun vesikiertoon tähtääviä kokeiluja on to-

teutettu useita. Kuitenkin suurin osa tämän hetkisistä sellutehtaista poistaa jätevesiä puhdis-

tuksen jälkeen takaisin vesistöihin. (Seppälä et al. 2005, 172.) 

 

Integraatilla käytettävät jäähdytysvedet kulkevat prosessissa omana kiertonaan ja ne säilyvät 

puhtaina. Vedet voidaan käyttää toisissa prosesseissa uudestaan hyödyksi tai ne voidaan joh-

taa puhdistamattomana vesistöön. Likaantuneet prosessivedet on kuitenkin puhdistettava. 

Jätevedenkäsittelymenetelmät on jaettu kolmeen luokkaan, primäärikäsittelyihin, sekundää-

rikäsittelyihin ja tertiäärikäsittelyihin. Primäärikäsittelyihin kuuluvat suodatus, selkeytys ja 

kiintoaineen poisto kemiallisin menetelmin. Sekundäärikäsittelyllä tarkoitetaan biologista 

jäteveden puhdistusta. Tertiäärikäsittelyt sisältävät primäärikäsittelyt ja lisäksi erikoispro-

sesseja. (Seppälä et al. 2005, 171–172.)   

 

Puhdistukseen käytettäviä suodattimet ovat erityyppisiä sihtejä ja viirakangassuodattimia tai 

hiekka- ja monikerrossuodattimia. Näistä hiekkasuotimilla päästään parhaaseen puhdistus-

tulokseen ja kiintoainepitoisuus suotimen jälkeen on erittäin pieni. Jäteveden selkeytys voi-

daan toteuttaa gravitaation voimalla gravitaatioselkeyttimessä, jos kiintoainepartikkelien ti-

heys on veden tiheyttä suurempi. Gravitaatioselkeyttimessä vesi ohjautuu joko pyöreän al-

taan keskiöön tai nelikulmaisen altaan alkuosaan. Selkeytynyt vesi poistuu ulkoreunalta tai 

altaan loppupäästä. Syntynyt liete kaavitaan tai pumpataan lietteenkäsittelyyn. Selkeytti-

messä voi olla erillinen flokkausosa, jos epäpuhtaudet ovat flokkautuvia ja käytetään kemi-

allista flokkausta. Flotaatiossa jäteveteen lisätään paineistettua dispersiovettä. Dispersiovesi 

sisältää liuennutta ilmaa ja kun paine alentuu, ilma vapautuu ilmakuplina. Kun ilmakuplat 

nousevat pintaan ne tarttuvat kiintoainepartikkeleihin ja nostavat ne selkeyttimen pintaan. 

Pinnalle kerääntyy lietevaahto, joka poistetaan selkeyttimestä. Flotaatiovaihetta voidaan 
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käyttää myös tertiäärivaiheena biologisella puhdistamolla. Flotaation kiintoaineen poistote-

hokkuus on tyypillisesti 90 %, kun käytetään kemikaaleja. Flotaation COD-reduktio on noin 

30–70 %. Lyhenteellä COD tarkoitetaan kemiallista hapen kulutusta. Flotaation huonona 

puolena voidaan pitää sen herkkyyttä prosessivaihteluille, koska sen viipymä on varsin ly-

hyt, noin 0,5-1h. (Seppälä et al. 2005, 173–174) 

 

Biologinen puhdistus tapahtuu joko aerobisesti, anaerobisesti tai näiden yhdistelmänä. Bio-

logisilla menetelmillä poistetaan liuenneita orgaanisia yhdisteitä. Ennen aerobista biologista 

puhdistusta prosessiveden pH-säädetään 6,5-8 välille ja se selkeytetään. Vesi joudutaan 

myös jäähdyttämään noin 37 °C:een ja veden laatu pyritään tasaamaan tasausaltaan avulla. 

Veteen lisätään myös typpi- ja fosforiravinnetta. Tulevaan jäteveteen lisätään myös jo puh-

distetusta vedestä poistettua biologista lietettä, eli aktiivilietettä.  Fosforiravinne lisätään 

usein lisättävään lietteeseen. Ilmastusaltaassa veteen lisätään happi ja heterogeeninen bak-

teeri- ja mikrobieliöstö hajottaa entsyymireaktioiden avulla orgaaniset yhdisteet. Lopuksi 

vesi vielä jälkiselkeytetään. Jälkiselkeytyksestä bioliete siirretään palautettavaksi tulevan jä-

teveden sekaan ja ylijäämäliete poistetaan kierrosta. Anaerobiprosessit toimivat suljetussa 

reaktorissa. Anaerobibakteerit hajottavat orgaaniset aineet kolmessa prosessissa, orgaanisen 

aineen hydrolyysissä, haponmuodostuksessa ja biokaasun muodostuksessa. Metsäteollisuu-

den jätevesien puhdistus voidaan toteuttaa myös kaksivaiheisena, jolloin vaiheet ovat ha-

ponmuodostus ja metaanivaihe. Happovaiheessa pH:n on oltava noin 4-6 ja metaanin muo-

dostuksessa 6,7–7,4. Metaanivaihe on herkkä pH:n muutoksille. (Seppälä et al. 2005, 175–

181.) 

 

Tertiäärikäsittely tarkoittaa usein biologista puhdistusta seuraavaa jatkokäsittelyä esimer-

kiksi jäännös COD:n tai värin poistoa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kemiallisella saos-

tuksella. Jos ravinnepäästörajoitukset ovat tiukat, voidaan joutua käyttämään jatkopuhdis-

tusta vielä jälkiselkeytyksen jälkeen. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi flotaatiosuoda-

tusta. (Seppälä et al. 2005, 181–182) 
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4 STORA ENSO OYJ:N IMATRAN TEHTAIDEN VOIMANTUO-

TANNON JA VEDEN KÄSITTELYN VESITASEET  

 

Tästä eteenpäin tarkastellaan Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden voimalaitoksen vesitasetta. 

Imatran tehtaiden voimalaitos muodostuu kahdesta soodakattilasta, kuorikattilasta, neljästä 

kaasukattilasta, kahdesta hajukaasukattilasta, kahdesta haihdutinlinjasta, kaustisointilaitok-

sesta ja kahdesta meesauunista. Imatran tehtaiden voimalaitoksella käsitellään myös teh-

taalle tulevat raakavedet ja lauhteet. Imatran tehtaiden voimalaitoksella kiertoaineena toimii 

vesihöyry. Kattilavesi höyrystetään polttoprosesseissa ja se ohjataan kattiloilta turbiinille, 

jossa se tuottaa energiaa. Höyryä käytetään voimalaitoksella ja ympäri tehdasta lämmönläh-

teenä. Kattilaprosesseissa poltetaan lipeä, kuori, lietteet ja hajukaasut. Näin saadaan puusta 

saadut sivutuotteet ja jätteet hävitettyä ja samalla saadaan energia ja keittokemikaalit talteen.  

 

4.1 Veden käsittelyn vesitase 

 

Veden käsittelyn vesitaseeseen kuuluvat raakavedenpumppaamo, raakavedenpuhdistuslai-

tos, saostuslaitos sekä syöttövesilaitos. Raakavedenpumppaamo nostaa kaiken tehtaalle tu-

levan veden Saimaasta. Raakavedenpuhdistuslaitos ja saostuslaitos valmistavat molemmat 

raakavedestä kemiallisesti puhdistettua vettä ja saostuslaitoksella valmistetaan myös talous-

vedet tehtaan käyttöön. Syöttövesilaitoksella käsitellään raakaveden lisäksi lauhteita. Lauh-

teet ja raakavesi puhdistetaan ja varastoidaan erikseen ja niillä on omat erilliset kiertonsa. 

Puhdistuksen jälkeen ne kumminkin yhdistetään yhteisiin syöttövesisäiliöihin.   Käsittelyi-

den jälkeen puhdistetut raakavedet ja lauhteet jaetaan ympäri tehdasta erilaisiin prosesseihin.  

 

Vesitaseiden tarkastelu lopetetaan pääsääntöisesti säiliöön tai linjaan, josta vesi jaetaan 

eteenpäin ympäri tehdasta, jotta tarkasteltava alue ei laajenisi kohtuuttomasti. Vesitaseen 

arvot ovat keskiarvoja ajanjaksolta 26.11.2015–2.12.2015. Tällä ajanjaksolla tehtaan toi-

minta on ollut tasaista ja vesitasetta on siltä osin mielekästä tutkia. Vesitaseet muodostetaan 

virtaus- tai piirikaavioihin ja prosessin hallintajärjestelmiin perustuen.  
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4.1.1 Raakavedenpumppaamo 

 

Kaikki Imatran tehtailla käytettävä vesi nostetaan Saimaasta raakavesipumpuilla. Raakave-

sipumppuja on yhteensä viisi. Pumpulla nro 1 säädetään veden määrä ja peruskuorma jaetaan 

lopuille neljälle pumpulle. Kolme suurempaa pumppua, eli pumput 3-5, ovat mitoitukseltaan 

1950 l/s ja kaksi pienempää, eli pumput 1 ja 2 mitoitukseltaan 940 l/s. Neljä pumppua, joille 

peruskuorma jaetaan, nostavat vettä aina maksimimitoituksen verran. Jos esimerkiksi pum-

put 1, 2 ja 5 ovat toiminnassa, pumppu 2 nostaa 940 l/s ja pumppu 5 taas 1950 l/s. Pumppu 

1 säätää nostettavan vesimäärän tarvittavaan tasoon. Raakavesipumppujen jälkeen vesi oh-

jataan välppien läpi. Välpät poistavat vedestä kaikkein karkeimmat epäpuhtaudet. Lisäksi 

veteen lisätään klooridioksidia. (Stora Enso Oyj, 2013c, Stora Enso Oyj, 2000.) 

 

Raakavedenpumppaamolta lähtevä vesi jakautuu useisiin linjoihin. Osa vedestä puhdistetaan 

ja osa käytetään sellaisenaan. Raakavedenpuhdistuslaitos ja saostuslaitos puhdistavat raaka-

vettä prosesseihin, jotka vaativat puhdistettua vettä. Loppu raakavesi pumpataan putkilinjoja 

pitkin ympäri tehdasta. Raakavedenpumppaamon lähtevät virtaukset on esitetty taulukossa 

1. Tuleva virtaus Saimaasta on tarkasteluaikavälillä 3116 l/s. 

 

Taulukko 1. Taulukossa esitetty raakavedenpumppaamolle tulevat ja sieltä lähtevät virtaukset. Taulukossa 

olevat numerot ovat virtausmittareilta saatuja arvoja ja tähdellä merkityt olevat Petri Kangaspunnan tekemiä 

arvioita tai putkistojen mitoitukseen käytettyjä arvioita. (Stora Enso Oyj, 2000, Kangaspunta, sähköpostiviesti, 

24.3.2016.) 

Lähtevät virtaukset (l/s) 

Päällystystehdas 3,03 

Kaoliiniasema ei käytössä 

PCC-laitos 48,68 

Haihduttamo 5 169,20 

Turbiini 7 70* 

Soodakattila 6 80* 

Kaasukattila 12, kuorikattila 2 80* 

Apulauhdutin 16,44 

Syöttövesilaitos 2 70* 

Syöttövesilaitos 2:n palovesi 0* 

Turbiini 6 160* 

Meesauuni 3 35* 
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Meesauuni 4 25* 

Kaustistamo 3 45* 

Hajukaasukattilat 1 ja 2 3* 

Soodakattila 5 ja soodakattiloiden 5 ja 6 hajukaasupesurit 216 

Valkaisukemikaalien valmistus 66,70 

Kuivauskone 1 24,7 

Kuitulinja 2 110,2 

Kuitulinja 3 101,6 

Paperitehdas, kartonkitehdas 650,8 

Paperikone 6 32,4 

Haihduttamo 6 313,6 

Lämminvesiverkosto 265*+78 

Saostuslaitos 2 368,9 

Raakavedenpuhdistamo 164,2 

Yhteensä 3197,5 

 

 

 

Raakavedenpumppaamolle tuleva vesimäärä on helppoa selvittää, mutta ongelmaksi muo-

dostuu lähtevien virtauksien selvittäminen. Tulevat virtaukset on laskettu pumppujen tuoton 

ja taajuusmuuntajan nopeusohjeella. Tuleva virtaus on saatu laskemalla yksittäisten pump-

pujen nostama vesimäärä yhteen. Suurimmalle osalle lähtevistä virtauksista on olemassa vir-

tausmittarit, mutta pienehköjä virtauksia kuljettaville linjoille ei ole omia virtausmittareita. 

Osa linjoista on vain satunnaisessa käytössä tai ei käytössä lainkaan. Nämä linjat on merkitty 

taulukkoon 1. Syöttövesilaitos 2:n palovesilinja ei normaalisti ole käytössä, joten sinne me-

nevä arvo on arvioitu nollaksi. Kuvaan 1 merkitty linja tasausallas - Saimaa on välivarasto, 

joka ei vaikuta taseeseen. Linja syvänteestä kuitulinja 2 jäähdytysvesiksi on jätetty tarkaste-

lun ulkopuolelle. Kaikki raakavedenpumppaamolta lähtevät linjat on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kuvassa on raakavedenpumppaamon lohkokaavio. Jokaiselta pumpulta erikseen tuleva raakavesi las-

ketaan kertomalla pumpun tuotto ja pumpun taajuusmuuntajan nopeusohje. Kokonaismäärä saadaan summaa-

malla pumppujen nostama vesi. Pelkät numerot ovat virtausmittareiden arvoja ja tähdellä merkityt numerot 

arvioita. (Stora Enso Oyj, 2000, Kangaspunta, sähköpostiviesti, 24.3.2016) 

 

Raakaveden pumppaamon vesitaseessa ennen puuttuvien mittausten arviointia huomattiin 

selvä ero tulevissa ja lähtevissä litramäärissä. Ajanjakson keskimääräiset virtaukset erosivat 

toisistaan noin 833,5 l/s. Tulevien virtausten keskiarvo ajanjaksolla on 3116 l/s ja lähtevien 

virtausten keskiarvo oli ennen puuttuvien virtausten arviointia 2364 l/s. Raakavedenpump-

paamon piirikaaviosta löytyy arvio meesauuneille 3 ja 4 sekä kaustistamolle lähtevästä vir-

tauksesta. Näistä virtauksista tulee yhteensä 105 l/s. Edelleen eroa jää noin 728,5 l/s. Kun 

loput puuttuvat arviot on tehty, lähtevien virtausten summaksi saadaan 3197,5 l/s. Tämä on 

tulevia virtauksia suurempi, joten voidaan päätellä, että arviot ovat kokonaisuudessaan tehty 

yläkanttiin tälle tarkastelujaksolle. Lähtevän ja tulevan virtauksen eroksi jää 81,5 l/s, joka 

on noin 2,6 % tulevien virtausten suuruudesta. 

 

Taseeseen valittuja lähteviä mittauksia valitessa oli tehtävä oletuksia. Jouduttiin olettamaan, 

että pintalauhdutin on molempien haihduttamoiden ainoa raakaveden kuluttaja, koska muista 
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raakavesivirtauksista ei ole mittausta ja kulutus on melko pientä. Jouduttiin myös oletta-

maan, että lauhduttimissa ei tapahdu virtaushäviöitä, koska tulevan veden virtausmittari on 

asetettu palautettavan virtauksen jälkeen. Tätä käytettäessä virtausmittaus olisi ollut liian 

suuri. Virtausmittariksi valittiin pintalauhduttimista poistuvan veden virtausmittari. Kolmas 

oletus koski apulauhduttimelle tulevaa raakavettä, jota ei mitata. Jouduttiin olettamaan, että 

vettä ei häviä lauhdutuksen aikana ja näin ollen voidaan käyttää apulauhduttimelta poistuvan 

lämpimän veden virtausmittaria.   

 

4.1.2 Raakaveden puhdistuslaitos ja saostuslaitos 

 

Imatran tehtailla puhdistetaan vettä kemiallisesti kahdessa paikassa, raakaveden puhdistus-

laitoksella ja saostuslaitoksella. Raakavedenpuhdistuslaitos ja saostuslaitos valmistavat ke-

miallisesti puhdistettua vettä. Saostuslaitoksella valmistetaan kemiallisesti puhdistetun ve-

den lisäksi myös talousvettä tehtaan käyttöön. (Stora Enso Oyj, 1995, Stora Enso Oyj, 

1999a) 

 

Raakavedenpuhdistuslaitokselle vettä tulee kolmesta paikasta: raakavesi raakaveden pump-

paamolta, lämmin vesi haihduttamolta ja raakavedenpuhdistuslaitoksen sisältä palaava pe-

suvesi. Vedet suodatetaan ja suodatuksesta palautetaan pesuvesi tuleviin virtauksiin. Loppu-

vesi päätyy suodatuksen jälkeen kemiallisesti puhdistetun veden puhdasvesisäiliöön. Puh-

dasvesisäiliöstä vesi jakautuu kolmeen linjaan. Linjat näkyvät kuvassa 2 ja ne on esitetty 

taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Raakavedenpuhdistuslaitokselle ja saostuslaitokselle tulevat ja lähtevät linjat. Linjat kaoliiniase-

malle ja paperikone 8:lle eivät ole käytössä. Tähdettömät luvut ovat virtausmittareilta saadut arvot ja tähdellä 

merkityt tehtaan henkilökunnan arvioita ja piirikaaviosta saadut mitoitusarviot.   (Stora Enso Oyj, 1995, Stora 

Enso Oyj, 1999a, Kangaspunta, sähköpostiviesti, 26.3.2016) 

Tulevat virtaukset (l/s) Lähtevät virtaukset (l/s) 

Raakavesi raakavedenpumppaa-

molta 
164,2 Lietevesi 5,3 

Lämminvesi haihduttamo 5 ja 6 143,8 Kaustisointilaitos 3 3* 

Lämminvesi haihduttamo 6:lta ja 

raakavesi raakaveden pumppaa-

molta 

368,9 Kuitulinja 2 95,3 
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    PCC-laitos 4 

    Kaoliiniasema 
(ei käy-

tössä) 

    Paperikone 6 30 

    
Retentioaineen laimennus ja ja-

kelu 
11,3 

    Pastamassakeittiö 8,1 

    SILICA 2,4* 

    CTMP-laitos 3,8 

    Kartonkikone 1 51 

    Kartonkikone 2 68,5 

    Paperikone 8 
(ei käy-

tössä) 

    Kartonkikone 4 46 

    Kuitulinja 3 141,8 

    Kuivauskone 1 37,3 

    Syöttövesilaitos 2 80,5 

    
Voimalaitos, kuitulinja 3 ja kui-

vauskone 1 
52,3 

    Kartonkikone 4 38,2 

    Talousvesi 3,1 

    Jätevesi vedenpuhdistamolle 1,7 

    Pintaliete kouruun - 

Yhteensä 676,9 Yhteensä 683,6 

 

 

Taulukosta 2 nähdään, että tuleva virtaus on lähtevää pienempi. Tulevien ja lähtevien vir-

tausten erotus on 6,7 l/s. Tämä on noin 1 % tulevista virtauksista. Kuvassa 2 näkyy lämmön-

siirrin kemiallisesti puhdistetun veden säiliön ja kuuman kemiallisesti puhdistetun veden 

säiliön välillä. Tämä lämmönsiirrin käyttää lämmönlähteenään soodakattila 6:lta tulevaa 

kuumaa vettä. Lämmönsiirtimelle menevästä kemiallisesti puhdistetun veden linjasta lähtee 

linja kaustisointilaitos 3:lle.  Myös kuvassa 2 näkyvät kemiallisesti puhdistetun veden säiliöt 

on yhdistetty toisiinsa linjalla, joka johtaa saostuslaitoksen säiliön ylikaadon raakaveden-

puhdistamon säiliöön.  (Stora Enso Oyj, 1995.) 
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Kemiallisesti puhdistetun veden säiliöstä lämminvesi jaetaan ympäri tehdasta. Yksi linjoista 

kulkee lämmönvaihtimen läpi. Kemiallisesti puhdistettu vesi lämmitetään lämmönvaihti-

mella biologisella jätevedellä, joka lämmityksen jälkeen palautetaan biologisen jäteveden 

kanaaliin.  (Stora Enso Oyj, 1995.)  

 

Saostuslaitos puhdistaa vedestä talousvettä ja kemiallisesti puhdistettua vettä. Raakavesi tu-

lee saostuslaitokselle raakavedenpumppaamolta ja lämminvesi pintahaihduttimilta. Talous-

vesi puhdistetaan talousvesiflotaattorilla. Ennen flotaattorille tuloa raakaveteen sekoitetaan 

saostuskemikaaleja, joiden tehtävänä muodostaa epäpuhtauksien kanssa flokkeja, jotka on 

helpompaa suodattaa vedestä. Vesi ohjataan flotaattorilta suodattimille, joiden tehtävä on 

suodattaa epäpuhtaudet pois. Suodattimilta tuleva vesi on puhdistettu juomakelpoiseksi ja se 

ohjataan talousvesialtaaseen, josta se jaetaan tehtaalle. Vesitaseessa talousveden tarkastelu 

lopetetaan talousvesialtaasta poistuvaan linjaan. (Stora Enso Oyj, 1999a.) 

 

Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus aloitetaan lisäämällä saostuskemikaalit veden se-

kaan. Raakavesi ja kemikaalit ohjataan flotaatiosuodattimille. Flotaatiosuotimilta tuleva vesi 

on puhdasta ja se ohjataan puhtaanveden altaaseen ja sieltä eteenpäin kemiallisesti puhdis-

tetun veden säiliöön. Puhdistusprosessissa syntyy pesuvettä, joka ohjataan kanaaliin. Puh-

distuksessa syntynyt jätevesi ohjataan flotaatiolietealtaaseen ja sieltä se pumpataan veden-

puhdistamolle. (Stora Enso Oyj, 1999a.) 
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Kuva 2. Kuvassa on esitetty raakavedenpuhdistuslaitoksen ja saostuslaitoksen lohkokaavio. Lyhenteellä VKK 

tarkoitetaan kuumaa vettä, lyhenteellä VKE kemiallisesti puhdistettua vettä ja VKL kuumaa likaista vettä. 

 

Saostusvesilaitoksen ja raakavedenpuhdistuslaitoksen vesitaseet on käsiteltävä yhdessä, 

koska laitoksilla on paljon yhteisiä linjoja, joista ei ole erillisiä mittauksia. Saostuslaitokselle 
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ja raakavedenpuhdistuslaitokselle tulevien linjojen summa oli tutkittavalla aikavälillä 681,8 

l/s ja lähtevien linjojen summa 677,8 l/s. Virtauksien välinen ero selittyy sillä, että linjoja 

silicaan, kaustisointiin ja pintalietekouruun ei mitata ja on myös mahdollista, että virtaus-

mittarin tarkkuus aiheuttaa jonkin verran eroa. Kaustisoinnille ja silicaan lähteville linjoille 

tehtiin arvio 5,4 l/s. Kun tämä arvo lisätään, on lähtevien virtausten suuruus suurempi, kuin 

tulevien. Voi olla, että arviot on tehty yläkanttiin ja toisaalta virtausmittareiden mittaustark-

kuus ei välttämättä riitä.  

 

4.1.3 Syöttövesilaitos 

 

Syöttövesilaitos käsittelee lauhteita ja valmistaa lisävettä kemiallisesti puhdistetusta vedestä. 

Lauhteet ja lisävesi kiertävät omissa kierroissaan ja lopulta ne päätyvät syöttövesisäiliöihin. 

Kuvassa 3 on esitetty syöttövesilaitos 2 ja sen tulevat ja lähtevät virtaukset on esitetty taulu-

kossa 3. 

 

Kemiallisesti puhdistettu vesi tulee syöttövesilaitokselle saostuslaitokselta. Vesi pumpataan 

ensin lisävesisäiliöön ja sieltä kationin- ja anioninvaihtimille. Ioninvaihdinten tehtävä on 

poistaa vedestä anionit, kationit ja orgaaniset epäpuhtaudet. Ioninvaihtimilla syntyy pesu-

vettä joka päätyy neutralointisäiliöön. (Stora Enso 1999c, Vesipauli Oy, 2000, 2-4.) 

 

Lauhdevesiä syöttövesilaitokselle tulee monesta eri paikasta. Tulevat virtaukset on esitetty 

taulukossa 3. Lauhteet varastoidaan lauhteenkokoojasäiliöön ja pumpataan sieltä puhdistuk-

seen. Ensin lauhteet virtaavat suodattimille, jotka poistavat hiukkasia. Seuraavaksi suodate-

tut lauhteet virtaavat lauhteenvaihtimille, jotka poistavat vedestä kovuuden, raudan ja muut 

metallit. Lopuksi puhdistetut lauhteet ja lisävesi virtaavat syöttövesisäiliöihin kuvan 3 mu-

kaisesti. (Stora Enso Oyj, 1999b, Stora Enso 1999c.) 
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Kuva 3. Kuvassa syöttövesilaitos 2:en lisävedenvalmistuksen ja lauhteen puhdistuksen lohkokaavio. Kuvassa 

näkyvät tulevat virtaukset, joissa ei ole mittausta, ovat vesitysvesiä. Vesitysvedet voidaan olettaa olematto-

miksi. Lähtevistä virtauksista puuttuvat arvot ovat syöttövettä, joka päätyy viemäreihin poikkeustilanteissa. 

Vesitaseessa voidaan olettaa, että tulevien ja lähtevien virtauksien ero johtuu näistä viemäriin päätyvistä ve-

sistä. 
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Taulukko 3. Syöttövesilaitokselle tulevat ja sieltä lähtevät virtaukset. Virtausmittareiden tulokset on esitetty 

pelkillä numeroilla ja tähdillä on merkitty arvioidut virtaukset. Taulukosta on jätetty pois vesitysvedet, jotka 

on esitetty kuvassa 3. (Kangaspunta, sähköpostiviesti, 26.3.2016.) 

Tulevat virtaukset (kg/s) Lähtevät virtaukset (kg/s) 

Kemiallisesti puhdistettu vesi 

puhdasvesisäiliöstä 80,5 

Jätevesi prosessiviemä-

riin 
- 

Kartonkikone 1 

62,7 

Ylikaato puhdasve-

siviemäriin 
- 

Kartonkikone 2 Syöttövesisäiliö 4 38,2 

Kartonkikone 4 Syöttövesisäiliö 5 12,0 

Paperikone 6 Syöttövesisäiliö 6 15,0 

Tehdaspalvelut 0,1 Syöttövesisäiliö 7 6,7 

Kuitulinja 2, päällystystehdas 0,1 Syöttövesisäiliö 4 10,0 

Valkaisu 5 7,8  Syöttövesisäiliö 5 46,3 

Kuivauskone 1 5,9  Syöttövesisäiliö 6 89,4 

Turbiini 7 1,5 

 Jätevesi bologisen puh-

distamon viemäriin 
- 

Soodakattila 6 5     

Haihduttamo 6 21     

Soodakattila 5 3,7     

Haihduttamo 5 16,2     

Turbiini 6, syöttövesilaitos 1,3     

Apulauhdutin 0,5     

Tainionkosken tehtaan lauh-

teet 47     

Yhteensä 253,3  Yhteensä 217,60 

 

Viemäreihin meneville virtauksille ei ole esitetty arvioita, koska syöttövettä ei normaalissa 

tilanteessa ajeta viemäreihin. Kun verrataan tulevaa ja lähtevää virtausta, on tuleva suu-

rempi, ero on 35,7 l/s. Tämä on 14 % tulevien virtauksien suuruudesta. Osa erosta johtuu 

todennäköisesti mittausvirheestä ja lopun tulevan veden arvioidaan päätyneen viemäreihin, 

joihin lähtevät virtaukset on esitetty viivalla. (Kangaspunta, sähköpostiviesti, 26.3.2016.)  

 

Lisävedenvalmistuspuolella on elvytysvedenlämmitin. Vedenlämmittimelle tulee lisävettä 

lisävesisäiliöön menevästä linjasta ja lämmitetty vesi viedään suolanliotussäiliöön. Virtausta 

ei mitata. Elvytysvedenlämmittimelle tulee matalapainehöyryä turbiini 6:lta. Höyry lauhtuu 
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lauhteeksi lämmittimellä ja se ohjataan vo-lauhdesäiliöön. Lisävesisäiliöön menevästä lin-

jasta otetaan vettä myös hartsinhuuhteluun. Hartsinhuuhtelusta vesi päätyy kanaaliin. (Stora 

Enso Oyj, 1999c.) 

 

 

Tainionkosken tehtaan vastapainehöyry, kartonkikone 2:n, paperikone 8:n ja 6:n matalapai-

nehöyry, kartonkikoneiden vastapainehöyry, kartonkikone 1:n ja 4:n matalapainehöyry ja 

haihduttamo 6:lta tuleva matalapainehöyry kerätään yhteen ja ohjataan kanaaliin. (Stora 

Enso Oyj, 1999b.) 

 

Lauhteenkokoojatukkiin tulee lauhdetta kuitulinja 2:lta, päällystystehtaalta, kuitulinja 3:lta, 

kuivauskone 1:ltä, haihduttamo 6:lta, turbiini 7:ltä, soodakattila 6:lta ja tehdaspalveluista. 

Kokoojatukilta lauhde ohjataan lauhteenkokooja säiliöön tai vaihtoehtoisesti voimalaitoksen 

ulospuhallussäiliöön. Osa turbiini 6:n, kartonkikoneiden ja paperikoneiden lauhteista ajetaan 

voimalaitoksen ulospuhallussäiliöön. Voimalaitoksen ulospuhallussäiliöön tulee myös raa-

kavettä. Voimalaitoksen ulospuhallussäiliöstä lauhde ohjataan vesistöön. (Stora Enso Oyj, 

1999b.) 

 

Syöttövesilaitoksella on myös kaksi lämmönvaihdinta lauhteille ja lisävesille. Toiseen tulee 

lauhdetta haihduttamolta ja lisävettä syöttövesilaitokselta. Lauhde päätyy jätevesiviemäriin 

ja lisävesi jatkaa toiselle lämmönvaihtimelle. Toiselle lämmönvaihtimelle tulee vettä myös 

lauhteen kokoojatukilta. Täältä lisävesi lähtee takaisin syöttövesilaitoksen lisävesi puolelle 

ja lauhde päätyy lauhteenkokoojasäiliöön. (Stora Enso Oyj, 1999b.) 

 

Lauhteenkokoojasäiliöön tulee yllämainittujen virtausten lisäksi lauhdetta myös apulauhdut-

timelta ja Tainionkosken tehtaalta. Lauhde päätyy lauhteenkokoojasäiliöstä kationin- ja ani-

oninvaihtimille. Anionin- ja kationinvaihtimilta lauhde jatkaa lauhdesäiliöön. Kationin- ja 

anioninvaihtimilla syntyy myös pesuvettä, joka ohjataan neutralointisäiliöön. (Stora Enso 

Oyj, 1999c.) 

 

Neutralointisäiliöön tulee pesuveden lisäksi puhdasta jätevettä vaihtimien vuotoaltaasta ja 

huuhteluvettä syöttövesilaitokselta. Vedet päätyvät neutralointisäiliöstä prosessiviemäriin. 
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Neutralointisäiliöstä lähtevään linjaan tulee vielä virtaus liuotussäiliöstä. (Stora Enso Oyj, 

1999c.) 

 

Lauhdesäiliöstä ja lisävesisäiliöstä poistuvilla virtauksilla on yhteiset pumput. Pumppuja on 

kolme ja ne pumppaavat lisävettä syöttövesisäiliöihin 5, 6 ja 7 ja lauhdetta syöttövesisäiliöi-

hin 4, 5 ja 6. Syöttövesisäiliö 4:een menee linja, jossa voi mennä molempia sekä lisävettä, 

että lauhdetta. (Stora Enso Oyj, 1999c.) 

 

4.2 Voimantuotannon vesitaseet 

 

Imatran tehtailla on kaksi soodakattilalinjaa. Vesitaseen kannalta soodakattilan kiinnostavin 

osa on savukaasupesurit. Niiden taseet on esitetty alla. Imatran tehtailla on myös kuoren ja 

lietteen polttoon soveltuva leijukerroskattila, neljä kaasukattilaa ja kaksi hajukaasukattilaa. 

Leijukerros-, kaasu- ja hajukaasukattilaprosessissa ei käytetä merkittäviä määriä raakavettä. 

Leijukerros, kaasu- ja hajukaasukattiloissa vesi kiertää kattilassa kattilavetenä ja höyrystyy 

höyrystimessä. Tässä työssä ei tutkita kattilavesien kiertoa ja höyrystymistä, koska niissä ei 

ole merkittäviä virtauseroja, joiden syitä olisi tarpeellista tutkia. 

 

Voimalaitoksella on kaksi turbiinia, turbiinit 6 ja 7. Turbiinit ovat säädetyllä väliotolla va-

rustettuja yksipesäisiä vastapaineturbiineja. Kattiloilta tulevan höyryn entalpia muuttuu vir-

tausenergiaksi juoksujen johtosiivissä. Höyry kulkee siivistön läpi vakiopaineessa, jolloin 

saadaan virtausnopeus talteen. Turbiineihin on liitetty generaattori, jota höyry pyörittää tur-

biinin mukana. Näin saadaan tuotettua myös sähköä. Tässä työssä tutkitaan turbiinien jääh-

dytysvesien tase. (Stora Enso Oyj, 1996, Stora Enso Oyj, 2014.) 

 

Voimantuotannon vesitaseista tässä työssä tutkitaan haihduttamon vesitasetta, soodakattilan 

savukaasupesureiden vesitasetta, toisiolämmön talteenottojärjestelmää sekä turbiinien ta-

seita. Muita taseita ei tutkita. Myös voimantuotannon taseita on tutkittu aikavälillä 

26.11.2015–2.12.2015.   
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4.2.1 Haihduttamon vesitase 

 

Imatran tehtailla on kaksi haihduttamoa, haihduttamot 5 ja 6. Molemmat haihduttamot toi-

mivat samalla toimintaperiaatteella ja molemmissa on 7 yksikköä. Yksiköt on numeroitu 

höyrynkiertosuunnan mukaan eli ensimmäinen yksikkö sisältää väkevöittimet (1A, 1B ja 

1C) ja yksiköistä lähtevä lipeä on tarpeeksi väkevää soodakattilassa poltettavaksi. (Stora 

Enso Oyj 2012b, Stora Enso Oyj, 2001.) 

 

Vesi ja lipeä kulkevat haihduttamossa eri suuntiin. Väkevöittimillä käytetään matalapaine-

höyryä (HMP) ja lopuissa yksiköissä hyödynnetään lipeästä haihtuvaa toisiohöyryä (HTO). 

Käytettävät höyryt lauhtuvat erilaisiksi lauhteiksi kuumennettuaan lipeän ja päätyvät eri 

paikkoihin lauhteen puhtaudesta riippuen. HMP lauhtuu puhtaaksi lauhteeksi, koska se kier-

tää omassa kierrossaan. HTO lauhtuu puhtaaksi ja likaiseksi toisiolauhteeksi, sekä likaiseksi 

lauhteeksi. (Stora Enso Oyj 2012b, Stora Enso Oyj, 2001.) 

 

Ennen kuin HMP tulee väkevöittimille eli yksiköille 1A, B ja C höyrystä poistetaan tulistus 

suihkuttamalla lauhdetta höyryn sekaan.  Osa höyrystä ohjataan lämmönsiirtimen läpi, jossa 

se lämmittää lipeää ja lauhtuu. HMP lauhtuu lauhteeksi ja poistuu puhtaan lauhteen pinnan-

säätöastiaan. Yksikössä 1 lipeästä höyrystynyttä vettä käytetään sarjahaihduttimen osassa 2 

ja niin edelleen. Lauhde pumpataan ensin paisunta-astiaan ja sitten pumppausastiaan. Osa 

lauhteesta käytetään pisaranerottimien pesuun. Tulistuksen poistoon käytetty lauhde päätyy 

SYT-lauhdesäiliöön ja sieltä se ohjataan kanaaliin. Väkevöittimissä lipeästä haihtuvaa 

HTO:ta käytetään miedomman lipeän höyrystämiseen yksikössä 2. Haihduttamo 5:n väke-

vöittimet on esitetty kuvassa 4 ja haihduttamo 6:n kuvassa 5. (Stora Enso Oyj 2012b, Stora 

Enso Oyj, 2001.) 
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Kuva 4. Kuvassa on esitetty haihduttamo 5 matalapainehöyryn lauhtuminen lauhteeksi ja toisiohöyryn valmis-

tuminen väkevöittimessä. Lyhenne HMP tarkoittaa matalapainehöyryä ja lyhenne EVL tarkoittaa välilipeää.  

 

 

Kuva 5. Kuvassa on esitetty haihduttamolle 6 tuleva matalapainehöyry ja sen lauhtuminen puhtaaksi lauhteeksi 

sekä toisiohöyryn valmistuminen väkevöittimissä. Lyhenne HMP tarkoittaa matalapainehöyryä ja lyhenne 

EVL tarkoittaa välilipeää. 
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Yksiköissä 2, 3 ja 4, jotka haihduttavat lipeää ennen väkevöintiä, HTO lauhtuu suurimmalta 

osalta puhtaaksi toisiolauhteeksi, joka päätyy puhtaan toisiolauhteen paisunta-astioiden 

kautta puhtaan toisiolauhteen pumppausastiaan. Pumppausastiasta osa puhtaasta toisiolauh-

teesta pumpataan toisiolauhdesäiliöön ja osa likaisen toisiolauhteen kanssa vuotolipeä säili-

öön. Yksiköstä 2 lauhtuu puhtaan toisiolauhteen lisäksi likaista lauhdetta. Likainen lauhde 

päätyy strippauskolonniin. Yksikössä 3 muodostuu lauhdetta, jota ei mitata lainkaan. Sille 

on oma linjansa SYK:n lauhdelinjaan. (Stora Enso Oyj 2012b, Stora Enso Oyj, 2001.) 

 

Haihduttamon yksiköt 5, 6 ja 7 haihduttavat lipeästä vettä ensimmäisenä esilämmittimien 

jälkeen. Yksiköille tuleva HTO on peräisin yksiköissä 2, 3 ja 4 väkevöityvästä lipeästä. Yk-

siköillä 5, 6 ja 7 lauhtuu likaista lauhdetta ja likaista toisiolauhdetta. Lauhteet kerätään omiin 

paisunta-astioihinsa ja sieltä pumppausastioihin. Likainen toisiolauhde pumpataan syöttöve-

silaitokselle lämmönvaihtimeen, jossa se lämmittää lisävettä. Toinen vaihtoehto on pumpata 

likainen toisiolauhde vuotolipeäsäiliöön. Likainen lauhde pumpataan likaislauhdesäiliöön, 

mutta se on myös mahdollista pumpata likaisen toisiolauhteen sekaan vuotolipeäsäiliöön tai 

lämmönvaihtimelle. Myös likainen toisiolauhde on mahdollista pumpata likaislauhdesäili-

öön. Likaislauhdesäiliöstä lauhde pumpataan strippauskolonniin. (Stora Enso Oyj 2012a, 

Stora Enso Oyj, 2001.) 

 

Seitsemännessä yksikössä lipeästä höyrystyvä vesi lauhdutetaan pintalauhduttimessa. Höyry 

vedetään pintalauhduttimeen alipaineen avulla. Pintalauhduttimessa höyry lauhdutetaan li-

kaiseksi toisiolauhteeksi ja likaiseksi lauhteeksi. HTO virtauksesta mitataan vain painetta 

(Stora Enso Oyj 2016b, Stora Enso Oyj, 2016c). Paine on alhaisempi kuin ilmanpaine, jotta 

saadaan aikaiseksi imu. Mittarin lukema näyttää negatiivista arvoa, koska mittari on kalib-

roitu normaali ilmanpaineeseen ja paine on tätä lukemaa alhaisempi (Kangaspunta, keskus-

telu, 2016.) Kuvissa 6 ja 7 on esitetty haihduttamoiden pintalauhduttimet.  
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Kuva 6. Kuvassa on haihduttamo 5:n pintalauhdutin. Lyhenne VRA tarkoittaa raakavettä, HTO toisiohöyryä, 

MT metanolia, HVP välipainehöyryä, VTL likaista toisiolauhdetta, VLL likaista lauhdetta, VLM lämmintä 

vettä ja EVU vuotolipeää.  

 

 

Kuva 4. Haihduttamon 6:n pintalauhdutin. Lyhenne VRA tarkoittaa raakavettä, HTO toisiohöyryä, MT meta-

nolia, VTL likaista toisiolauhdetta, VLL likaista lauhdetta, VLM lämmintä vettä ja EVU vuotolipeää.  



30 

 

 

Strippauskolonnissa puhdistetaan likaislauhde. Likaislauhde pumpataan kolonniin likais-

lauhdesäiliöstä. Likaislauhteen puhdistamiseen käytetään lipeä- tai tuorehöyryä. Tuore-

höyryä käytetään yleensä vain strippauskolonnin käynnistykseen ja kun tarvittava määrä li-

peähöyryä on saatu valmistettua, sitä voidaan käyttää pelkästään. Tulevia höyrylinjoja ja 

toista tulevaa likaislauhde virtausta mitataan, mutta toista pienempää likaislauhde virtausta 

ja poistuvan likaisen toisiolauhteen määrää ei mitata. (Stora Enso Oyj 2012b, Stora Enso 

Oyj, 2001) 

 

Haihduttamoilla muodostuu erilaisia lauhteita. Puhtaan lauhteen kulku näkyy kuvissa 4 ja 5. 

Pintalauhduttimessa muodostuu likaista lauhdetta ja toisiolauhdetta. Niiden muodostuminen 

näkyy kuvissa 5 ja 6. Vaiheissa 2-7 muodostuu myös toisiolauhdetta ja likaista lauhdetta ja 

lisäksi puhdasta toisiolauhdetta. Näiden lauhteiden kulku on esitetty kuvissa 7 ja 8. 

 

 

Kuva 7. Kuvassa on toisiolauhteen, puhtaan lauhteen ja likaisen lauhteen kulku haihduttamo 5:llä.  
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Kuva 8. Kuvassa on esitetty haihduttamo 6:n toisiolauhteet, puhdas toisiolauhde ja likainen lauhde. 

 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty haihduttamoiden tulevat ja lähtevät virtaukset. Haihduttamolla 

6 pintalauhduttimen kohdalla joudutaan käyttämään poistuvan lämpimän veden arvoa olet-

taen, että tuleva raakavesi on sama. Tuleva vesi mitataan pintalauhduttimella vasta palau-

tuksen jälkeen, jolloin tulevan veden määrä vääristyy huomattavasti. Nyt tase täsmää, koska 

samaa mittausta joudutaan käyttämään sekä tulevalle, että lähtevälle virtaukselle. Tämä ai-

heuttaa tietysti tuloksiin virhettä.  

 

Taulukko 4. Taulukossa on esitetty haihduttamo 5:n tulevat ja lähtevät virtaukset. Ensin on esitetty matalapai-

nehöyryn muuttuminen lauhteeksi, sitten toisiohöyryn lauhtuminen toisiolauhteiksi ja likaiseksi lauhteeksi ja 

lopulta pintalauhduttimelle tulevan raakaveden muuttuminen lämpimäksi vedeksi.  

Haihduttamo 5 

Tulevat Lähtevät 

Matalapainehöyry 17,2 
Lauhde 

16,2 

Toisiohöyry 92,8 Puhdas toisiolauhde 54,2 

  

Likainen toisiolauhde 53 

  

Likainen lauhde 11,8 

  

Lämmin vesi puhtaan kuuman 

kemiallisen veden säiliöön 0,8 
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Välipainehöyry ejekto-

rille 0,1 Lämmin vesi jakeluun 169,2 

Raakavesi pintalauhdut-

timelle 223,7 

   

Matalapainehöyryn ja lauhteen ero on 1 l/s (5,8 %) haihduttamo 5:llä. Tämä on hyväksyttä-

vissä mittausepätarkkuuteen vedoten. Toisiohöryn ja lauhteiden ero on negatiivinen. Tulevia 

virtauksia on 26,2 l/s (28,5 %) vähemmän kuin lähteviä. Pintalauhduttimelle tulevan raaka-

veden ja sieltä lähtevän lämpimän veden välillä nähdään muutos. Puuttuva 54,5 l/s (24 %) 

voidaan olettaa menevän toisiolauhdesäiliöön piirikaavion mukaisesti.  

 

Taulukko 5. Taulukossa on esitetty haihduttamo 6:n tulevat ja lähtevät virtaukset. Tähdellä merkitty arvo on 

arvio. 

Haihduttamo 6 

Tulevat Lähtevät 

Matalapainehöyry 23,6 Lauhde 21 

Toisiohöyry 145,4 

Strippaukseen menevä toisio-

höyry 8,8* 

  

Likainen lauhde 26,9 

  

 

Puhdas toisiolauhde 51,3 

  

 

Likainen toisiolauhde 58,4 

Raakavesi pintalauhdutti-

melle 313,6 Lämminvesiverkkoon 313,6 

 

Matalapainehöyryn ja lauhteen ero on 2,6 l/s (11 %). Tämä ero on hyväksyttävissä mittaus-

virheeksi. Pintalauhduttimen kohdalla tuleva ja lähtevä virtaus ovat samat, koska mittaukset 

ovat samat. 

 

4.2.2 Soodakattilan savukaasupesureiden vesitase 

 

Savukaasupesureita on Imatran tehtailla kaksi. Savukaasupesureille tuleva raakavesi jakau-

tuu useisiin linjoihin. Osa menee suoraan lämmönsiirtimille, osa savukaasupesureille ja osa 

sekoitetaan paloveden sekaan, joka sekin ohjataan savukaasupesureille. Kuvassa 5 on esi-

tetty savukaasupesureiden virtauskaavio. 
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Kuva 9. Kuvassa esitetty savukaasupesureille tulevat ja niiltä lähtevät virtaukset. 

 

Lämmönsiirtimelle menevä kemiallisesti puhdistettu vesi oletetaan samaksi kuin sieltä pois-

tuva kemiallisesti puhdistettu kuuma vesi. Tämä virtaus jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 

Myös lämmönsiirtimelle menevä raakavesi virtaus joudutaan olettamaan samaksi kuin sieltä 

poistuva lämminvesi, koska erillistä mittausta ei ole.  

 

 

Taulukko 6. Savukaasupesureiden tulevat ja lähtevät virtaukset. 

Savukaasupesurit 

Tulevat virtaukset (l/s) Lähtevät virtaukset (l/s) 

Raakavesi 

87,00 Kaustisointi, meesauunit 3 ja 4 55,1 

51,10 Haihduttamo 5, VTP-säiliö 20 

78 
Soodakattila 5 puhdas kuuma vesi jake-

luun 
78 

 

Natriumsulfidi  2,7 

    Poistuva pesuliuos 2,3 

Yhteensä 216,1 Yhteensä 158,1 
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Savukaasupesureiden tulevissa ja lähtevissä virtauksissa on noin 58 l/s (26,8 %) eroa. Tämän 

virtauksen oletetaan menevän biologiselle jätevedenpuhdistamolle. Linjoista jätevedenpuh-

distamolle ei ole omaa mittausta.  

 

4.2.3 Toisiolämpöjärjestelmä 

 

Toisiolämpöjärjestelmän tarkoituksena on koota sekundäärilämmönlähteet yhteen kuvaan. 

Siinä tutkitaan puhtaan kuuman veden, lämpimän veden ja kuuman veden kiertoa ja varas-

tointia. Suurin osa vesistä tulee haihduttamolta tai savukaasupesureilta. Toisiolämpöjärjes-

telmässä esitetään ennen kaikkea haihduttamoilta lähtevät virtaukset ja minne ne päätyvät. 

Toisiolämpöjärjestelmä on esitetty kuvassa 10. Tulevat ja lähtevät virtaukset on esitetty tau-

lukossa 7. 
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Kuva 10. Kuvassa näkyy toisiolämpöjärjestelmän veden virtaukset haihduttamoilta. 

 

Toisiolämpöjärjestelmässä on myös toinen osa, joka käsittelee puhtaan kuuman veden säili-

öitä. Tähän osaan tulee lämmintä vettä ja puhdasta toisiolauhdetta haihduttamolta. Nämä 

virtaukset lähtevät kuitulinjoille. 
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Taulukko 7. Toisiolämpöjärjestelmän tulevat ja lähtevät virtaukset. Tähdellä merkityt arvot ovat Petri Kan-

gaspunnan tekemiä arvioita. (Kangaspunta, sähköpostiviesti 28.3.2016) 

Toisiolämpöjärjestelmä 

Tulevat virtaukset Lähtevät virtaukset 

Apulauhduttimelta lämmin 

vesi  16,44 Virtaus Saimaaseen  16,44 

Raakavedenpuhdistamolta 

raakavesi  0 VO-ulospuhallussäiliö  0* 

Puhdas kuuma vesi lämmön-

vaihtimilta 77,97 Kuitulinja 2:lle lämmin vesi 0 

Lämmin vesi kaustistamolta  0*     

Haihduttamo 6 lämmin vesi 313,6 CTMP-laitos lämminvesi  15,74 

    Mäntyöljykeittämö  0 

    Saostuslaitos 2 162,3 

    Raakavedenpuhdistuslaitos 143,8 

Haihduttamo 6 likainen toi-

siolauhde 58,38 

Haihduttamo 6 vuotolipeä säi-

liö  0* 

Haihduttamo 6 puhdas toisio-

lauhde 51,3 Biologinen puhdistamo  27,13 

Haihduttamo 6 likainen toi-

siolauhde strippauskolonnista 34,46     

Haihduttamo 5 lämmin vesi  169,2 Kanaali  0 

    

Kuitulinja 3 puhdas toisio-

lauhde  209,9 

    Kuivauskone 1 lämminvesi 6,53 

    Kuitulinja 2 lämminvesi 0,01 

    Kuitulinja 3 lämmin vesi 0 

    Kuitulinja 3 lämmin vesi  219,5 

    Kuitulinja lämmin vesi 67,03 

Haihduttamo 5 puhdas toisio-

lauhde 53,04 Haihduttamo vuotolipeäsäiliö  0 

Haihduttamo toisiolauhde li-

kainen 54,23 Meesasuotimet 19 

Yhteensä 828,62 Yhteensä 887,38 

 

Apulauhduttimen lämmin vesi menee suoraan Saimaaseen. Taulukossa 7 likainen toisio-

lauhde strippauskolonnista on jouduttu mittaamaan strippauskolonniin menevän likaisen 

lauhteen mittarilla ja olettamaan, että virtaukset ovat yhtä suuret. Omaa mittausta strippaus-

kolonnista lähtevälle virtaukselle ei ole. Taulukkoon nollana merkityt arvot ovat linjoja, joi-

hin normaalisti ei ohjata vettä. Tulevien ja lähtevien virtausten ero on 58,76 l/s (0,07 %). 
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4.2.4 Turbiinin vesitase 

 

Turbiineille tuleva korkeapainehöyry on peräisin kuorikattila 2:lta, kaasukattila 12:lta, soo-

dakattila 6:lta ja 5:lta, ja kaasukattiloilta 9-11. Höyry lähtee korkeapainetukeilta ja jakautuu 

turbiineille ja kuudelle paineen alennusventtiilille. Paineenalennusventtiileissä höyryn se-

kaan lisätään syöttövettä, jonka tehtävänä on jäähdyttää höyryä. Turbiineille tulevan korkea-

painehöyryn paine laskee korkeapaineturbiinissa ja turbiinilta tulevaa höyryä kutsutaan vä-

lipainehöyryksi. Korkeapaineturbiinilta tulevasta välipainehöyrystä osa jatkaa matalapai-

neturbiinille ja osa kerätään talteen. Loppu höyry kulkee matalapaineturbiinin läpi pyörittäen 

samalla myös generaattoria. Matalapaineturbiinilla höyryn paine on laskenut ja sieltä tulevaa 

höyryä kutsutaan matalapainehöyryksi. Matalapainehöyry otetaan talteen ja sitä käytetään 

muualla tehtaalla. (Stora Enso Oyj, 2013c.) 

 

Turbiineilla käytetään raakavettä jäähdyttämään koneistoja. Raakavesi tulee raakavesilin-

jasta, josta lähtee linjat myös kaasukattila 2:lle ja soodakattila 6:lle. Raakavesilinjaan voi-

daan ohjata myös palovesi. Raakavesi ohjataan jäähdytysveden jakotukkiin, josta se ohjataan 

putkiston puhallussäiliöön, puhallussäiliöön, generaattorin jäähdyttimiin, turbiinin vuo-

tohöyrylauhduttimiin, turbiinin öljyjäähdyttimiin, ilmastointiin, kuorikattila 2:lle ja ruisku-

tusvesipumpulle. Tulevista tai poistuvista jäähdytysvesistä ei ole lainkaan mittauksia.  Jääh-

dytysvesi päätyy käytön jälkeen kanaaliin. (Stora Enso Oyj, 1975, Stora Enso Oyj, 2006.) 

 

Taulukossa 8 on esitetty arviot turbiini 6 jäähdytysvesien tulevista ja lähtevistä virtauksista. 

Kuvassa 11 on esitetty turbiini 7 jäähdytysvesien kulku. 
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Kuva 11. Kuvassa on esitetty turbiini 6:n jäähdytysvedet.  

 

Taulukko 8. Turbiini 6:n tulevat ja lähtevät virtaukset. Tähdellä on merkitty arvioidut virtaukset, eli tässä 

taulukossa kaikki virtaukset. Arviot ovat piirikaavioista otettuja mitoitusarvioita. (Stora Enso Oyj, 2006.) 

Turbiini 6 

Tulevat virtaukset (t/h) Lähtevät virtaukset (t/h) 

Raakavesi   Generaattorin jäähdytysvedet kanaaliin  120* 

Palovesi   Turbiinin öljysäiliön vedet kanaaliin 34* 

    Hönkälauhduttimen jäähdytysvedet 28* 

    Syöttövesilaitoksen lauhteenkäsittelyyn 28,3* 

    Turbiinin jäähdytysvesi kanaaliin 130* 

 Yhteensä  360* Ulospuhallussäiliön jäähdytysvesi kanaaliin 20* 
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Turbiini 7:ltä lähtee jäähdytysvettä myös kuorikattila 2:lle. Muuten turbiineiden jäähdytys-

vesien kierto on melko samanlaista. Kuvassa 12 on esitetty turbiini 7:n jäähdytysvedet ja 

taulukossa 9 esitetty tulevat ja lähtevät virtaukset. 

 

 

Kuva 12. Kuvassa on esitetty turbiini 7 jäähdytysvedet. Tähdet numeroiden perässä tarkoittavat arvioituja ar-

voja. 

 

Turbiini 7:lle tulevat jäähdytysvedet ovat raakavettä ja palovettä. Tulevat vedet ohjataan 

jäähdytysveden jakotukkiin, josta ne jaetaan kuvan 9 mukaisesti. Linjat on myös lueteltu 
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taulukossa. Kaikki jäähdytysvedet päätyvät kanaaleihin, mutta piirikaaviossa ei ole eritelty 

minne. (Stora Enso Oyj, 1975, Stora Enso Oyj, 2006) 

 

Taulukko 9. Turbiini 7:lle tulevat ja sieltä lähtevät virtaukset. Tähdellä merkityt arvot ovat arvioita. (Stora 

Enso Oyj, 1975) 

Turbiini 7 

Tulevat virtaukset 

(kg/s) Lähtevät virtaukset (kg/s) 

Raakavesi   Generaattorin jäähdytysvedet 54,5* 

Palovesi   Paineilma kuivain 0,8* 

    Paineilma kompressori 9* 

    Turbiini 7 puhallussäiliö 5* 

    Putkiston puhallussäiliö 5* 

    Vuotohöyrylauhdutin 38,5* 

    Ilmastointi 2,1* 

    Kuorikattila 8,6* 

    Ruiskutusvesipumppu 2,1* 

Yhteensä   143* Vuotohöyrylauhdutin 17* 

 

 

Kummallakaan turbiinilla ei ole jäähdytysvesistä lainkaan mittauksia. Vesitaseen kannalta 

tämä on haastavaa ja voidaankin tehdä vain arvioita. Virtauksista tehdyt arviot ovat suurim-

malta osalta piirikaaviossa ilmoitettuja mitoitusarvioita. (Stora Enso Oyj, 1975, Stora Enso 

Oyj, 2006) 

 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tässä työssä tulosten kannalta tärkeintä oli löytää virtaukset, joita ei mitata ja selvittää taseen 

aukkojen syyt. Työhön etsittiin aikaväli, jolla tasetta olisi järkevää tutkia. Valittu aikaväli 

vaikuttaa paljon tuloksiin, koska osa virtauksista on vain satunnaisessa käytössä tarpeen vaa-

tiessa. Aikaväli on viikon mittainen, joten veden viipymän ei pitäisi vaikuttaa juurikaan tu-

loksiin.  
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Tehdyt oletukset vaikuttavat tulosten oikeellisuuteen. Esimerkiksi haihduttamoiden kohdalla 

oli tehtävä paljon oletuksia, jotta taseesta saatiin järkevä. Monissa paikoissa jouduttiin olet-

tamaan, että lähtevä virtaus on yhtä suuri kuin tuleva, jotta tase saatiin muodostettua. Tämä 

ei tietysti ole totuus ja aiheuttaa virheitä taseeseen. Toisaalta myös mittareiden tarkkuus vai-

kuttaa tuloksiin.  

 

Taseita täydennettiin arvioimalla virtaukset, joista ei ollut mittausta. Osa arvioista oli piiri-

kaavioihin merkittyjä mitoitusarvioita ja osa voimalaitoksen käyttöpäällikkö Petri Kangas-

punnan tekemiä kokemusperäisiä arvioita. On selvää, että arvioissa on eroavaisuuksia todel-

lisiin arvoihin ja ne aiheuttavat taseeseen eroja. Osaan taseista tämä aiheutti sen, että tuleva 

virtaus oli lähtevää pienempi. Mitoitusarvioiden virheitä voidaan arvioida vertaamalla mi-

toitusarviota ja todellista virtausta virtauksista, joista on mittaus. Esimerkiksi saostuslaitok-

selta syöttövesilaitokselle lähtevän virtauksen arvo on arvioitu 160 l/s suuruiseksi. Mitattu 

todellinen arvo tälle virtaukselle on 80,5 l/s. Tästä huomataan selvästi, että arvioiduissa ar-

voissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia. 

 

Tehdyt taseet on tehty piiri- ja virtauskaavioiden perusteella. Kaavioiden oletetaan olevan 

virheettömiä, mutta voi olla, että kaavioissakin on virheitä, jolloin taseet eivät välttämättä 

vastaa täysin totuutta.  

 

Raakavedenpumppaamon taseessa jouduttiin arvioimaan noin 27 % lähtevistä virtauksista. 

Saatu tulos lähteville virtauksille oli jopa 100 l/s suurempi kuin tulevat virtaukset. Tästä 

voidaan päätellä, että arvioinneissa on tapahtunut virheitä. Raakavedenpumppaamon vir-

taukset on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Raakaveden pumppaamon tulevat ja lähtevät virtaukset. 

 

Raakavedenpuhdistuslaitoksen ja saostuslaitoksen vesitaseessa arvioitujen virtausten osuus 

oli varsin pieni, vain 5,4 l/s. Tase muutenkin pitää varsin hyvin paikkaansa. Pieni virhe 

aiheutuu mittausepätarkkuudesta ja arviointien oikeellisuudesta. Kuvassa 14 on esitetty 

raakaveden puhdistuslaitoksen ja saostuslaitoksen virtaukset. 

 

 

 

 

Kuva 14. Raakavedenpuhdistamon ja saostuslaitoksen tulevat ja lähtevät virtaukset. 
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Syöttövesilaitoksella ei arvioitu virtauksia lainkaan. Tuleville ja lähteville virtauksille jäi 

kuitenkin 35,7 l/s eroa. Tämän eron pääteltiin johtuvan siitä, että prosessiviemäreihin pääty-

vää syöttövettä ei mitata. Kuvassa 15 on syöttövesilaitoksen virtaukset. 

 

 

Kuva 15. Syöttövesilaitoksen tulevat ja lähtevät virtaukset. 

 

Haihduttamoiden kohdalla jouduttiin tekemään paljon oletuksia ja yksinkertaistuksia, jotta 

saataisiin muotoiltua ehjä tase. Tämä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Matalapainehöyryn 

lauhtuminen lauhteeksi saatiin laskettua niin hyvin, että eroavaisuuden voidaan olettaa joh-

tuvan mittausvirheestä. Toisiohöyryn lauhtuminen ja raakaveden lämmitys taas sisältävät 

enemmän virheitä. Imatran tehtaille on tehty muitakin samantapaisia selvityksiä, joissa 

toisiohöyryn lauhtumisessa on havaittu eroavaisuuksia. Strippauskolonnista tulevan höyryn 

arvoksi arvioitiin sama arvo kuin strippauskolonnille menevän höyryn määrä, koska omaa 

mittausta tulevasta höyrystä ei ole.  Kuvassa 16 on esitetty haihduttamon tulevat ja lähtevät 

virtaukset. 
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Kuva 16. Haihduttamoiden tulevat ja lähtevät virtaukset. 

 

Savukaasupesureiden kohdalla taseen voidaan arvioida olevan melko oikeellinen. Kun ver-

rataan tulevia ja lähteviä virtauksia, huomataan, että tulevat virtaukset ovat 58 l/s suuremmat 

kuin lähtevät. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että savukaasupesureilta lähtee useita 

linjoja biologiselle jätevedenpuhdistamolle, joista ei ole mittausta. Eroa aiheuttaa myös ve-

den haihtuminen ja poistuminen savukaasujen mukana. Tämän veden määrästä ei ole arviota. 

Savukaasupesureiden tulevat ja lähtevät virtaukset on esitetty kuvassa 17.  

 

 

Kuva 17. Soodakattilan savukaasupesureiden tulevat ja lähtevät virtaukset. 
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Toisiolämpöjärjestelmässä erot tulevien ja lähtevien virtausten välillä ovat melko suuret. 

Virhettä aiheutuu siitä, että strippauskolonnista tulevan toisiohöyryn mittaus on oikeasti 

strippauskolonnille menevän virtauksen mittaus. Toisaalta eroa aiheuttaa myös mittausvirhe. 

Toisiolämpöjärjestelmän virtaukset on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Toisiolämpöjärjestelmän tulevat ja lähtevät virtaukset. 

 

 

Turbiinien jäähdytysvedet ovat suurin yksittäinen mittaamaton virtaus voimalaitoksella. 

Turbiini 6:lle menee arviolta 100 kg/s jäähdytysvettä ja turbiini 7:lle 143 kg/s. Nämä ovat 

kuitenkin vain arvioita ja antavat suuntaa todellisista arvoista. 
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vassa 13 on esitetty yhteenveto kaikista aiemmin esitetyistä taseista. Kuvasta huomataan, 

että lähteviä virtauksia on arvioitu yhteensä 816,7  l/s. Tämä on noin 20,5 % tulevien vir-

tauksien suuruudesta.  
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Kuva 19. Kuvassa on työssä tutkittu kokonaistase. Tähdellä merkityt arvot ovat arvioituja arvoja. Kuvaan ei 

ole merkitty kuvassa neliön sisällä olevien laitosten välisiä virtauksia, vain kokonaisuudesta lähtevät ja sinne 

tulevat virtaukset. 

 

Erityisesti turbiinien jäähdytysvesivirtauksissa ja raakavedenpumppaamolta lähtevissä vir-

tauksissa on paljon puuttuvia arvoja. Syöttövesilaitoksella ei mitata viemäreihin ohjattua 

syöttövettä. Linjoihin olisi syytä laittaa mittarit, niin selviäisi mikä osa tulevien ja lähtevien 

virtausten erosta on mittausvirhettä ja mikä osa menee viemäriin. Oletettavasti viemäreihin 

menevä osa on tällä hetkellä melko suuri, joten on syytä tehdä selvitys, minne vesi todella 

päätyy. Kemiallisesti puhdistettua vettä lähtee kaksi linjaa, joille ei löytynyt mittausta. Myös 

haihduttamoiden virtauksista löytyi eroavaisuuksia, joita tehtaan olisi syytä tutkia. 

 

Lisäksi esimerkiksi haihduttamolla pintalauhduttimien ja toisiolämpöjärjestelmässä strip-

pauskolonnista tulevan veden kohdalla jouduttiin tekemään oletuksia, jotta sopiva mittari 

löytyisi. Pintalauhduttimille olisi syytä laittaa virtausmittaus, joka ei huomioi palautettavaa 

vettä, vaan mittaa vain tulevaa raakavettä. Strippauskolonnista lähtevää toisiohöyryä olisi 

mahdollisesti myös syytä mitata. Toisiohöyryn lauhtuminen puhtaaksi ja likaiseksi toisio-

lauhteeksi ei jostain syystä toimi. Asia olisi syytä selvittää. 

 

Mittareiden lisäksi piirikaavioita tulisi tarkentaa. Lähes kaikista tutkituista piirikaavioista 

löytyy kanaaleja, joita ei ole merkitty. Vesien seuraamista helpottaisi huomattavasti, jos ka-

naalit olisi nimetty piirikaavioihin.  
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Tehtyjä taseita voidaan pitää suuntaa antavina, koska suurin osa virtauksista oli mitattu. Kui-

tenkaan niitä ei voi pitää täysin oikeellisina, koska virtauksia jouduttiin myös arvioimaan. 

 

7 YHTEENVETO 

 

Vesi on elintärkeä raaka-aine metsäteollisuudelle. Metsäteollisuusintegraatit nostavat usein 

tarvitsemansa veden luonnon vesistöistä ja vedet puhdistetaan eritavoilla eri prosesseihin. 

Kaikki raakavesi puhdistetaan mekaanisesti. Stora Enso Oyj:n Imatran tehtailla vesi noste-

taan Saimaasta ja se puhdistetaan välppäämällä. Osa prosesseista vaatii puhtaampaa vettä, 

jolloin se puhdistetaan kemiallisesti. Imatran tehtailla kemiallista vettä valmistetaan raaka-

vedenpuhdistuslaitoksella ja saostuslaitoksella. Saostuslaitos valmistaa lisäksi talousvettä 

tehtaan käyttöön. Voimalaitoksen syöttövedestä poistetaan lisäksi korroosiota aiheuttavat 

suolat ja muut epäpuhtaudet. Imatran tehtailla syöttövesi ja lisävesi valmistetaan syöttöve-

silaitoksella. Haihduttamon pintalauhdutin lämmittää raakavettä integraatin tarkoituksiin li-

peän haihduttamisesta saadulla toisiohöyryllä. Vedet kiertävät aikansa prosesseissa ja lo-

pulta ne päätyvät jätevedenpuhdistamon kautta takaisin vesistöön. Metsäteollisuuden jäte-

veden puhdistamot puhdistavat tyypillisesti vettä biologisesti ja kemiallisesti. Lisäksi voi-

daan tarvittaessa käyttää jälkipuhdistusmenetelmiä. 

 

Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden voimalaitoksen vesitaseista huomataan, että kaikkia vir-

tauksia ei mitata. Taseita tutkittiin, jotta nämä mittaamattomat virtaukset löytyisivät. Tehty-

jen taseiden perusteella voidaan todeta, että jäähdytysvedet ja raakavedenpumppaamolta läh-

tevät vedet aiheuttavat taseeseen suurimmat aukot. Näihin virtauksiin mittauksia olisi syytä 

lisätä. Myös soodakattilan savukaasupesureilla ero on melko suuri. Biologiselle puhdista-

molle päätyvät vedet olisi syytä mitata ja mahdollisesti myös arvioida haihtuvan veden 

määrä. Haihduttamolla toisiohöyrynlauhtuminen olisi syytä tutkia. Haihduttamolla olisi 

hyvä lisätä mittauksia pintalauhduttimille, jotta palautuskiertoa ei otettaisi tulevien virtaus-

ten mittauksessa huomioon. Myös syöttövesilaitokselta viemäreihin päätyvät virtaukset olisi 

hyvä mitata ja tämän jälkeen tarkistaa eron suuruus ja jos on tarvetta, tutkia, mistä muusta 

ero voi johtua. Raakaveden puhdistuslaitokselle ja saostuslaitokselle pitäisi lisätä vain kaksi 
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virtausmittaria. Myös virtauksia kanaaleihin olisi syytä tarkentaa. Osa vesistä päätyy kanaa-

leihin mittaamatta ja kanaalien määritys on joissakin tapauksissa hankalaa. 
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