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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää typen oksidien yleisimmät vähennysmenetel-

mät ja kartoittaa, mitä niistä käytetään Suomen biovoimalaitoksissa. Työ suoritetaan kattavana 

kirjallisuuskatsauksena. Lähdeaineistona toimii luotettavia akateemisia lähteitä sekä voimalai-

tosten käyttöpäälliköiden ja muiden työntekijöiden kanssa käytyjä keskusteluja.

 

Suomen pitkän tähtäimen tavoitteena on saada aikaseksi täysin hiilineutraali yhteiskunta. Bio-

voimalla on suuri rooli tämän tavoitteen toteutumisessa. Biomassa lasketaan hiilidioksidineut-

raaliksi polttoaineeksi, minkä takia sillä on suuri potentiaali hillitä ilmastonmuutosta. Biopolt-

toaineiden polttamisessa muodostuu kuitenkin huomattava määrä muita päästöjä, kuten typen 

oksideja (NOx), joita yritetään hillitä erilaisilla teknisillä menetelmillä tai palamisolosuhteita 

muuttamalla.  

 

Suomessa on asetettu raja-arvoja rajoittamaan voimalaitosten päästöjä. Osassa biovoimalaitok-

sista pysytään NOx-päästörajojen alapuolella ilman erillisiä teknisiä vähennysmenetelmiä. Yli 

puolella voimalaitoksista on kuitenkin käytössä päästöjen vähennysmenetelmiä joko kokoai-

kaisesti tai vain tarvittaessa. Eniten käytössä olevat typen oksidien vähennysmenetelmät ovat 

SNCR-menetelmä, jossa tulipesään ruiskutetaan ammoniakkia tai ureaa sekä ilman vaiheistus. 

Näitä menetelmiä käytetään tällä hetkellä noin puolessa Suomen biovoimalaitoksista ja tulevai-

suudessa ne tulevat yleistymään entisestään päästörajojen tiukentuessa. 
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1 JOHDANTO 

Puuperäisten polttoaineiden käyttö on ollut yleistä jo tulen keksimisestä lähtien. Biomassaa 

hyödyntävien voimalaitosten suosio väheni teollisen vallankumouksen aikana, jolloin fos-

siiliset polttoaineet yleistyivät. Koska nykyään fossiilisten polttoaineiden osuutta energian-

tuotannossa on alettu vähentämään, biopolttoaineiden osuus on lähtenyt kasvuun. Luonnon-

varakeskus esittää, että 1990-luvulta alkaen on näkyvissä selvä nousujohdanne Suomen 

CHP-biovoimaloissa eli yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (Combined Heat and 

Power). Myös kotitalouksien lämmityksessä käytettyjen biopolttoaineiden käyttö on lisään-

tynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien. (Luonnonvarakeskus, 2012.) 

 

Suomessa on asetettu energiantuotantoon ja päästöihin liittyviä tavoitteita, joiden taustalla 

ovat Euroopan Unionin asettamat velvoitteet. Suomen tavoitteena on ollut nostaa uusiutuvan 

energian tuotantoa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ylen toimittaja Annette Blencowe 

uutisoi, että tämä tavoite saavutettiin jo vuonna 2014 uusiutuvan energian osuuden kasvaessa 

38,7 prosenttiin. Tavoitteen saavuttaminen johtui enimmäkseen metsäteollisuuteen tehdyistä 

investoinneista, puuperäisten polttoaineiden käytön kasvusta sekä energian kulutuksen vä-

henemisestä. Suomen pitkän tähtäimen tavoite on kokonaan hiilineutraali yhteiskunta, jol-

loin Suomen metsät sitovat Suomessa syntyneet päästöt. (Blencowe, 2016.) 

 

Voimalaitosten päästöjen vähentämiseen on alettu kiinnittää huomiota vasta muutamana 

viime vuosikymmenenä. Suomen tilastokeskuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vä-

hentyneet 22 % Suomessa vuodesta 1990 vuoteen 2015. Maailmanlaajuisesti päästöt ovat 

puolestaan jatkuvassa kasvussa johtuen osittain kansainvälisen kaupan kasvusta sekä hiilen 

käytön lisääntymisestä muun muassa Kiinassa. (Tilastokeskus 2017.) Suomessa tapahtunut 

positiivinen muutos on suurilta osin kehittyneen teknologian ansiota. Uusiutuvien energian-

tuotantomuotojen lisäyksen ohella päästöjen vähennysmenetelmät ovat kasvattaneet suosio-

taan. Esimerkiksi voimalaitosten tulipesään syötetään rikkipäästöjen vähentämiseksi kalkkia 

ja typen oksidien vähentämiseksi ammoniakkia (Raiko et al., 2002, 332, 353). 

 

Voimalaitosten toimintaa rajoittavat EU:ssa ja Suomessa asetetut direktiivit ja säädökset. 

Suurille polttolaitoksille eli polttoaineteholtaan yli 50 MW:n laitoksille on sovellettu EU:n 

asettamaa LCP-direktiiviä (Large Combustion Plants Directive) SUPO-asetuksessa (Suuret 
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Polttolaitokset). SUPO-asetuksessa määritetään sallitut arvot ilmaan johdetuille päästöille ja 

toimintatavat päästöjen tarkkailussa, häiriötilanteissa sekä raportoinnissa (Valtioneuvoston 

asetus 936/2014). Suurten polttolaitosten vertailuasiakirjan eli LCP BREF:n (Best Available 

Technology Reference Document) päätelmät ovat juuri astuneet voimaan ja tiukentavat 

päästöraja-arvoja entisestään. Myös päästöjen tarkkailuvaatimukset laajentuvat ja tihenty-

vät.  

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kartoittaa Suomen biovoimaloissa käytettäviä typen 

oksidien vähennysmenetelmiä. Työssä esitellään typen oksidien muodostumistavat ja selvi-

tetään, mitä eri mahdollisuuksia on niiden vähentämiselle. Kartoituksen avulla voidaan tar-

kastella biovoimaloiden tulevaisuutta ja merkitystä päästöjen vähennyksessä.  

 

Työn alussa esitellään biovoimaloissa käytettäviä polttoaineita ja niiden tärkeimpiä ominai-

suuksia. Biopolttoaineiden yleiskatsauksen jälkeen selvitetään typen oksidien yleisimmät 

muodostumistavat ja niiden vähennysmenetelmät. Tämä osio muodostaa työn teoreettisen 

pohjan. Teoriassa käsitellään yleisimmät NOx-päästöjen vähennysmenetelmät ja myöhem-

min eritellään, mitä niistä käytetään erityisesti biovoimaloissa. Työn lopussa kartoitetaan 

Suomen biovoimaloissa käytetyt vähennysmenetelmät ja niiden yleisyys. Työssä tarkastel-

laan vain LCP-laitoksia eli polttoaineteholtaan yli 50 MW:n voimalaitoksia. Rajaus on tehty 

myös polttoaineen käyttöön. Tässä työssä keskitytään kiinteitä biopolttoaineita pääpolttoai-

neenaan polttavien voimalaitosten NOx-päästöjen vähentämismenetelmiin. 
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2 BIOPOLTTOAINEET JA TURVE 

Biopolttoaine on eloperäisestä aineesta valmistettua uusiutuvaa polttoainetta. Siihen luoki-

tellaan muun muassa kaikki puutähteet, prosessitähteet, hakkeet, metsäteollisuuden jätelie-

met ja sivutuotteet sekä oljet ja viljat. Biovoimaksi kutsutaan energiantuotantoa, jossa pol-

tetaan biopolttoaineita. (Puuenergia, 2003, 18-19.) Kansainvälisesti turvetta ei luokitella uu-

siutuvien polttoaineiden joukkoon, mutta Suomessa se lasketaan hitaasti uusiutuvaksi bio-

polttoaineeksi. Turvetta poltetaan usein puupolttoaineiden kanssa seospoltossa. (Energia-

maailma.) LCP BREF määräyksessä vaateet on kategorioitu erityisesti polttolaitoksille, 

joissa poltetaan biomassaa sekä turvetta. Tämän takia tässä työssä on käsitelty myös laitok-

sia, joissa poltetaan turvetta seospolttoaineena, kuitenkin biomassan ollessa pääpolttoaine.  

 

Kotimaiset biopolttoaineet ovat uusiutuvia ja kestävän kehityksen mukaisia. Niiden käyttö 

lisää Suomen energiajärjestelmien huolto- ja kriisivalmiutta ja tuo joustavuutta energiahuol-

toon. Lisäksi biopolttoaineiden käyttö edistää työllisyyttä ja lisää Suomen omavaraisuutta. 

Puuperäisten polttoaineiden lisääminen saa aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia, kunhan 

polttoaineen hankinta tehdään kestävän kehityksen mukaisesti. Puu on vähärikkistä ja hiili-

dioksidineutraalia. Hiilidioksidineutraaliuus tarkoittaa sitä, että puun lasketaan sitovan il-

masta saman määrän hiilidioksidia, kuin se vapauttaa palamisessa. Biopolttoaineiden käyttö 

edistää näin ollen merkittävästi Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemistä. (Puuenergia, 2003, 

18-19.)  

 

Biopolttoaineiden käyttö on ollut nousussa 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2016 biopolttoai-

neilla tuotettiin energiaa yhteensä 96,3 TWh. Tästä noin 18 % tuotettiin pienpoltossa eli 

kotitalouksissa sekä maatalous- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteillä biopolttoaineilla tuotet-

tiin energiaa yhteensä 37 TWh, kun taas metsäteollisuuden jäteliemillä, kuten mustalipeällä 

tuotettiin 40,5 TWh energiaa. Bioenergian osuus Suomen kokonaisenergian tuotannosta 

vuonna 2016 oli 26 %. Turpeen käyttö energiantuotannossa on puolestaan ollut laskussa jo 

usean vuoden. Vuonna 2016 turvetta käytettiin 15,3 TWh, kun taas vuonna 2010 kulutus oli 

27,2 TWh. Vuodesta 2010 vuoteen 2016 lasku on siis ollut jopa 44 %. (Tilastokeskus, 2017.) 
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2.1 Biopolttoaineiden vertailu 

Biopolttoaineet voidaan jakaa puuperäisiin polttoaineisiin sekä peltobiomassoihin. Polttoai-

neita voi parhaiten vertailla tarkastelemalla niiden käyttöteknisiä ominaisuuksia, joista tär-

keimpinä kosteutta, alempaa sekä ylempää lämpöarvoa, haihtuvien aineiden määrää ja tuh-

kapitoisuutta. Muita ominaisuuksia polttoaineilla on esimerkiksi jauhautuvuus, rikki- ja 

klooripitoisuus, palakoko, tuhkan käyttäytyminen ja paisuvuus. (Raiko et al., 2002, 121.) 

 

Puun kosteuspitoisuus määräytyy puulajin, puun iän, puun kasvupaikan ja vuodenajan mu-

kaan. Puun lämpöarvo puolestaan määräytyy kemiallisen koostumuksen mukaan. (Alakan-

gas et al., 2016, 56, 61, 63.) Suomessa lämpöarvo merkitään usein alempana lämpöarvona, 

jolloin kaikki vesi oletetaan höyrystyvän palamisen yhteydessä (Raiko et al., 2002, 123). 

Polttoaineiden lämpöarvoja ja kosteusprosentteja on taulukoituna kappaleen 2.1.1 tauluk-

koon 1. 

 

2.1.1 Puuperäiset polttoaineet  

Puuperäisiä polttoaineita, joiden ensisijainen käyttömuoto on energiantuotanto, kutsutaan 

metsäpolttoaineiksi. Suurin osa Suomen puuperäisten polttoaineiden käytöstä tulee kuiten-

kin puun toisasteisesta käytöstä, kuten metsäteollisuuden sivutuotteista. Suomessa metsä-

polttoaineiden osuus kaikista energiantuotannon puuperäisistä polttoaineista oli vuonna 

2015 hieman alle 20 %. (Luonnonvarakeskus, 2017.) Puuperäisiksi polttoaineiksi luokitel-

laan muun muassa kierrätyspuu, hake, kuori, sahanpuru, pelletti ja metsäteollisuuden jäte-

liemet, kuten mustalipeä. (Puuenergia, 2003, 35.) 

 

Suomessa puuperäisten polttoaineiden käyttö on noussut vuodesta 2000 vuoteen 2015 noin 

24 %. Eniten on noussut metsähakkeen käyttö. Sen osuus on nykyään noin 16 % kokonais-

käytöstä, kun vuonna 2000 sen osuus oli vain noin 2 %. Energiantuotannossa käytetään ko-

konaisuudessaan eniten metsäteollisuuden jäteliemiä. Niiden osuus on jo vuosia vaihdellut 

välillä 40-50 %. (Luonnonvarakeskus, 2017.) Metsäteollisuuden jäteliemiin luetaan muun 

muassa mustalipeä, joka on sellukeiton sivutuote. Mustalipeällä tuotettu energia kuuluu pro-

sessiteollisuuteen, eikä se näin ollen lasketa LCP BREF:n piiriin. Kuvassa 1 näkyy puupe-

räisten polttoaineiden jakautuminen vuonna 2015.  
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Kuva 1 Puuperäisten biopolttoaineiden käytön jakautuminen vuonna 2015 (Luonnonvarakeskus, 2017). 

 

Metsähake (kuva 2) on hakkurilla kokopuusta, rungosta tai muusta puuaineksesta tehtyä 

polttoainetta. Sen keskimääräinen pituus on 30-40 mm. Hakkuutähteet puolestaan muodos-

tuvat hakkuuvaiheessa ja vaihtelevat hakkuukohteittain. Hakkuutähteitä on muun muassa 

oksat ja niissä olevat neulaset sekä latvat. Hakkeen sekä hakkuutähteiden käytössä on paljon 

potentiaalia ja niiden käytön osuuden oletetaankin kasvavan vielä huomattavasti tulevina 

vuosina. (Alakangas et al., 2016, 66-68.)  

 

Polttoaineena käytetty kuori (kuva 2) muodostuu puun ulkokuoresta ja sisäkuoresta eli ni-

lasta. Kuoren osuus runkopuusta on noin 10-20 %. Kuori on hyvin ligniinipitoista eli sen 

lämpöarvo on korkea. Koska kuorella on korkeat kosteus- ja tuhkapitoisuudet, sen polttoai-

neominaisuudet ovat hieman heikommat. (Alakangas et al., 2016, 81-82.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 % 
2,2 % 

15,8 % 

4,7	%
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42,9	%

1,7	%
1,3 % 0,0 % 

Purkupuu

Puutähdehake

Metsähake

Sahanpuru

Kuori

Pelletit	ja	briketit
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Metsäteollisuuden	muut	sivutuotteet
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Kuva 2 Vasemmalla kuvassa haketta (Salo-Kauppinen. 2017). Oikealla edessä kuorikasa ja taustalla sahanpu-

rua (Kaihlanen. 2016). 
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Puuteollisuuden sivutuotteina syntynyttä sahanpurua ja kutterinlastua käytetään usein seos-

polttoaineina lämpökeskuksissa sekä metsäteollisuuslaitoksissa. Sahanpuru on ilmavaa puu-

tavaran sahauksen sivutuotetta. Kutterinlastut puolestaan syntyvät konehöyläyksessä. Ne 

ovat kuivia ja kevyitä. Sahanpurusta ja kutterinlastusta voidaan puristaa pellettejä ja briket-

tejä. Briketit ovat kooltaan 50-75 mm lieriömäisiä tai tiiliskiven muotoisia. Pelletit ovat bri-

kettejä pienempiä ja sylinterin muotoisia. Muita puuteollisuuden sivutuotteita ovat muun 

muassa vaneritähteet, tasauspätkät, kuitulevytähteet ja puulastut. Näistä tehdään yleensä ha-

ketta ennen polttoa. (Alakangas et al., 2016, 16, 85-95.) 

 

Kun puutuotetta ei voida enää uudelleen käyttää, se poltetaan energiantuotannossa. Nämä 

kierrätyspuut ovat usein rakennustoiminnan tai teollisuuden puutähteitä. Purkupuu on kemi-

allisesti käsittelemätöntä, kuten esimerkiksi talon runkopuut ja hirret. Kierrätyspuu voi puo-

lestaan sisältää maaleja, pinnoitteita ja liimoja. Kierrätyspuun ja purkupuun ominaisuuksien 

määrittäminen voi olla haastavaa polttoaineen sekalaisen koostumuksen takia. (Alakangas 

et al., 2016, 103-106.) Kierrätyspuun ja muiden puuperäisten polttoaineiden ominaisuuksia 

esitetään tarkemmin taulukossa 1. 

 
Taulukko 1 Kiinteiden puuperäisten polttoaineiden ominaisuuksia (Energia Suomessa, 2004 ja *Säätötuli, 

2017 ja **Alakangas et al. 2016, 64). 

Ominaisuus Ranka-
hake 

Metsä-
tähde 

Kuori, 
havupuu 

Sahan-
puru 

Kierrä-
tyspuu 

*Pelletti **Kut-
terin 
lastu 

Kosteus tuo-
reena, p-% 

40-55 50-60 50-65 45-60 15-30 8-10 5-15 

Tehollinen 
lämpöarvo 
kuiva-ai-
neesta, MJ/kg 

18,5-

20,0 

18,5-

20,0 

18,5-

20,0 

19,0-

19,2 

18,0-

19,0 

17,0-

18,0 

18,9 

Irtotiheys saa-
pumistilassa, 
kg/i-m³ 

250-350 250-400 250-350 250-350 150-250 600-650 80-120 

Energiatiheys, 
MWh/i-m³ 

0,7-0,9 0,7-0,9 0,5-0,7 0,45-0,7 0,6-0,8 3 0,5 

Tuhkapitoi-
suus kuiva-ai-
neesta, p-% 

0,5-2 1-3 1-3 0,4-0,5 1-5 0,4 0,4 



11 

 

   

2.1.2 Peltobiomassat 

Peltobiomassat koostuvat pelloilta ja soilta kasvatetuista kasveista tai niiden osista. Biovoi-

malaitoksiin soveltuvia peltobiomassoja ovat muun muassa korsi- ja öljykasvit sekä oljet. 

(Puuenergia, 2003, 46.) Peltobiomassojen energiakäyttö on toistaiseksi Suomessa melko vä-

häistä.  

 

Viljat, oljet (kuva 3) ja jyvät sopivat kiinteänä polttoaineena poltettavaksi. Eri viljalajien ja 

olkien sulamislämpötilat vaihtelevat huomattavasti, minkä takia arinoiden pitää soveltua hy-

vin niin sulalle kuin sulamattomallekin tuhkalle. Oljilla ja viljoilla on suuri tuhkapitoisuus 

ja pieni energiatiheys. Oljesta pystytään tekemään myös brikettejä, jolloin polttoaineen ti-

heys kasvaa ja käsittely helpottuu. Oljen keskimääräinen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo 

on 17,4 MJ/kg. (Alakangas et al., 2016, 131, 135.) 

 

Ruokohelpeä (kuva 4) on käytetty Suomessa turpeen kanssa seospolttoaineena tai siitä on 

valmistettu pellettejä. Ruokohelven polttoaineominaisuuden vaihtelevat kasvupaikan, kas-

vin iän ja vuodenajan mukaan. Ruokohelven kosteus on noin 14-15 % kuiva-aineesta ja te-

hollinen lämpöarvo noin 17,6-17,9 MJ/kg. (Alakangas et al., 2016, 139.) Ruokohelven 

käyttö on Suomessa tällä hetkellä vielä hyvin vähäistä, vaikka sitä käytetään peltobiomas-

soista eniten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 4 Ruokohelpi (Semkina, 2011). Kuva 3 Olkisilppukasa (Ravinne ja Energia, 2016). 
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2.2 Biopolttoaineiden päästöt 

Biopolttoaineita polttaessa suurimmat päästöt ovat typen päästöt, kuten typpidioksidi (NO2), 

sekä hiilidioksidi (CO2). Biopolttoaineita polttaessa syntyy myös paljon erinäisiä pölypääs-

töjä. Näille päästöille on asetettu raja-arvoja EU:ssa ja kansallisesti. Valtioneuvosto on aset-

tanut säädöksen suurien polttolaitosten päästöjen rajoittamiseksi. Tätä EU:n direktiiveihin 

pohjautuvaa säädöstä kutsutaan SUPO-asetukseksi ja siinä on määritelty erikseen raja-arvot 

käytetyn polttoaineen mukaan. Monipolttoaineyksiköissä eli voimalaitoksissa, joissa polte-

taan yhtä tai useampaa polttoainetta samanaikaisesti, niin päästöraja-arvot ovat eri polttoai-

neiden painotettujen päästöraja-arvojen summa. (Valtioneuvoston asetus 936/2014.) Useim-

mat Suomen biovoimalat polttavat biopolttoaineen lisäksi turvetta erinäisillä prosenttimää-

rillä, mistä johtuu vaihtelevat päästöraja-arvot. Taulukossa 2 on esitetyt Valtioneuvoston 

asetuksessa 2014 määrätyt päästöraja-arvot biomassaa polttaville voimalaitoksille.  

 
Taulukko 2 Biomassaa polttavien voimalaitosten päästöjen raja-arvoja. Raja-arvot ovat vain uusille voimalai-

toksille. Ennen 27.11.2003 käynnistetyille voimalaitoksille on asetettu eri rajat. Typen ja rikin oksidit ilmoite-

taan rikkidioksidiksi ja typpidioksidiksi laskettuja. Raja-arvot on ilmoitettu päivittäisenä keskiarvona. (Valtio-

neuvoston asetus 936/2014.) 

 Raja-arvot  

Polttoaineteho MW  mg SO2 / (n)m³ mg NO2 / (n)m³ Hiukkaset mg / (n)m³ 

50 ≤ P < 100 200 250 20 

100 ≤ P < 300 200 200 20 

300 ≤ P 150 150 20 

 

Alkuaineanalyysin perusteella biopolttoaineet koostuvat enimmäkseen hiilestä, vedystä ja 

hapesta. Polttoaineen kemiallinen koostumus vaikuttaa syntyvien päästöjen koostumuksen. 

Esimerkiksi tavallisesti paljon typpeä sisältävien polttoaineiden NO-päästöt ovat huomatta-

vasti suurempia kuin typettömän polttoaineen. Puun typpipitoisuus vaihtelee välillä 0,1-0,5 

% ja oljen 0,5-1,0 %, mikä viittaisi siihen, että peltobiomassojen typpipäästöt ovat puupe-

räisten polttoaineiden päästöjä suuremmat. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa, sillä 

päästöjen määrään vaikuttaa suuresti myös käytetty polttotekniikka. (Raiko et al., 2002, 

308.)  
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3 TYPEN OKSIDIEN MUODOSTUMINEN PALAMISESSA 

Polton yhteydessä muodostuu aina haitallisia typpiyhdisteitä. Tärkeimpiä niistä ovat typpi-

monoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2), joita kutsutaan yleisesti nimellä NOx. Typpipääs-

töistä huomattavasti suurin osa koostuu NO:sta. Ilmakehään päästessään se kuitenkin reagoi 

hapen kanssa, minkä takia ilmakehässä olevien typpioksidien ympäristövaikutukset ovat pit-

kälti samanlaisia riippumatta siitä, mitä typen oksidia tulipesässä muodostuu. Edellä mainit-

tujen lisäksi erityisesti leijupetikattiloilla vapautuu dityppioksidia (N2O), joka tunnetaan 

myös nimellä ilokaasu. Tämä kaasu on verrattuna muihin typen oksideihin hyvin pitkäikäi-

nen ilmakehässä. Dityppioksidia syntyy yleisesti alle prosentin verran kaikista syntyneistä 

typen oksideista, kun taas NO:ta syntyy noin 95% ja NO2:ta noin 5%. (Raiko et al., 300-

301.) 

 

Typen oksidien muodostuminen ja hajoaminen poltossa on melko monimutkainen reaktio. 

Tärkeimmät reaktiot tunnetaan kuitenkin tällä hetkellä melko hyvin ja niitä tarkastelemalla 

voidaan tutkia menestyksellä typpipäästöjen muodostumista ja muodostumisen vähentä-

mistä. Typen oksidien muodostumista poltossa voidaan pitkälti vähentää erilaisilla menetel-

millä, toisin kuin rikin oksideja, vaikkakin rikin reaktiot ovat paremmin tiedossa. 

 

3.1 Typpimonoksidin (NO) muodostuminen 

Typpimonoksidia muodostuu kahdesta lähteestä: polttoaineen typestä eli orgaanisesta ty-

pestä sekä polttoilman typestä eli molekyylitypestä. Korkeissakin lämpötiloissa suora reak-

tio molekyylitypen ja -hapen välillä on hyvin harvinaista, minkä takia typpimonoksidin muo-

dostuminen tapahtuu ketjureaktion kautta. Ketjureaktion käynnistää molekyylitypen ja hap-

piatomin välinen reaktio. 

 

N2 + O → NO + N        (1) 

N + O2 → NO + O        (2) 
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Yli-ilman pienetessä tai kokonaan ali-ilmaisissa olosuhteissa edellä kuvattu reaktio ei to-

teudu. Tällöin happimolekyylin merkitys typpiatomien hapettajana vähenee ja typpimonok-

sidin syntyminen tapahtuu pääasiassa hydroksyyliradikaalin (OH) avulla. Tällaisissa olosuh-

teissa reaktio 2 toteutuu seuraavan reaktion kautta: 

 

N + OH → NO + H        (3) 

 

Edellä kuvattuja reaktioita kutsutaan Zeldovichin mekanismiksi ja muodostunutta typpimo-

noksidia termiseksi typpimonoksidiksi. Typpimonoksidia voi muodostua myös CH-radikaa-

lin kanssa, jolloin muodostunutta typpimonoksidia kutsutaan nopeaksi NO:ksi. Nopeaa typ-

pimonoksidia muodostuu vain liekin polttovyöhykkeessä, jolloin käytännön poltinpoltossa 

nopean NO:n osuus on yleensä vain alle 5 %. Jos happipitoisia komponentteja on läsnä pa-

lamisessa, niin nopean NO:n muodostuminen tapahtuu seuraavien kahden reaktion kautta: 

 

N2 + CH → HCN + N        (4) 

HCN 
!	#

 NCO 
!	$

 NH 
!	$

 N 
!	#%,!#$

 NO     (5) 

 

Edellä esitettyjen typpimonoksidin muodostumisreaktioiden lisäksi on olemassa vielä kol-

mas polttoilman typen avulla tapahtuva mekanismi. Siinä typpimonoksidia muodostuu 

N2O:n välituotteen kautta. 

 

O + N2 + M → N2O + M,       (6) 

N2O + O → 2NO,        (7) 

 

missä M on mikä tahansa kaasukomponentti. Muodostunut dityppioksidi reagoi takaisin 

NO:ksi vain, jos ilmakerroin ja lämpötila kasvavat riittävästi. 

 

Termisen NO:n ja nopean NO:n lisäksi typpimonoksidia muodostuu myös polttoaineen ty-

pestä eli orgaanisesta typestä. Hyvin typpipitoisten polttoaineiden savukaasuissa valtaosa 

muodostuneesta NO:sta on syntynyt polttoaineen typpiyhdisteiden hajotessa ja reagoidessa 

hapen kanssa. Lämpötilalla ei ole juurikaan vaikutusta tämän reaktion tapahtumiseen, vaan 

suurin vaikutus on hapen saatavuudella liekistä. (Zevenhoven & Kilpinen, 2004, 12-15.) 
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3.2 Typpidioksidin (NO2) muodostuminen 

Typpidioksidin muodostuminen tapahtuu NO:n reagoidessa vetyperoksyyliradikaalin (HO2) 

kanssa seuraavasti: 

 

NO + HO2 → NO2 + OH       (8) 

 

Reaktioon tarvittava HO2 syntyy pääasiassa, kun vetyatomi ja happimolekyyli reagoivat jon-

kin kaasukomponentin (M) kanssa.  

 

H + O2 + M → HO2 + M       (9) 

 

Typpidioksidin joutuessa liekin kuumimpiin alueisiin se usein hajoaa takaisin typpimonok-

sidiksi. Tämän takia typpimonoksidin määrä savukaasuissa on typpidioksidia huomattavasti 

suurempi. Jos savukaasuissa ilmenee suuria pitoisuuksia typpidioksidia, niin usein kuumat 

ja kylmät virtaukset ovat sekoittuneet hyvin nopeasti aiheuttaen alentuneet happi- ja vety-

pitoisuudet. Suurimpia HO2 pitoisuuksia esiintyy liekin kylmimmillä alueilla, jolloin huo-

mattava osa NO:sta pystyy reagoimaan typpidioksidiksi. (Raiko et al., 2002, 316.) 

 

3.3 Dityppioksidin (N2O) muodostuminen 

Dityppioksidia eli ilokaasua muodostuu syano- ja syanidiyhdisteistä, kuten HCN:stä, jotka 

hapettuvat palamisessa. N2O:n muodostuminen riippuu paljolti lämpötilasta. Kun lämpötila 

tulipesässä on yli 950ºC, niin sitä ei enää muodostu, vaan reaktio päättyy typpimonoksidin 

muodostumiseen. Dityppioksidia muodostuu polttoaineen haihtuvista typpiyhdisteistä seu-

raavien kahden reaktion mukaisesti: 

 

HCN + O → NCO + H        (10) 

NCO + NO → N2O + CO       (11) 

 

Dityppioksidia muodostuu eniten leijupoltossa. Leijupolttossa jopa 10-50 % polttoainetypen 

haihtuvista hapettuu dityppioksidiksi. Biovoimaloissa yleisin polttotekniikka on leijupoltto, 

minkä takia dityppioksidin tarkkailu on tarpeellista. (Raiko et al., 2002, 320.)  
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4 TYPEN OKSIDIEN VÄHENNYSMENETELMÄT 

Typen vähennysmenetelmiä on olemassa joko primäärisiä eli kattilan toimintaan kohdistuvia 

tai sekundäärisiä eli kattilan jälkeen tapahtuvia. Suomalaisissa biovoimaloissa typpioksidien 

määrään vaikutetaan lähinnä primäärisin menetelmin. Tässä kappaleessa käsitellään yleisim-

piä vähennystekniikoita, joita ovat muun muassa erilaiset ilman ja polttoaineen syötön opti-

moinnit, hapetus- ja pelkistysprosessit sekä ammoniakin syöttö tulipesään. 

 

Kiinteitä biopolttoaineita poltetaan tyypillisesti leijupoltossa. Leijupolttotekniikoita voivat 

olla kiertoleijupoltto (CFB, Circulating Fluidized Bed) tai kerrosleijupoltto (BFB, Bubbling 

Fluidized Bed). Kaikissa leijupolttotekniikoissa palaminen tapahtuu partikkelikerroksessa, 

jota leijutetaan ilman avulla. Leijupoltossa NO-päästöt ovat huomattavasti pienempiä, kuin 

tavallisessa poltinpoltossa, mikä johtuu osittain matalasta palamislämpötilasta. Matala läm-

pötila puolestaan mahdollistaa N2O:n muodostumisen, minkä takia ilokaasupäästöt ovat lei-

jupoltossa huomattavasti suurempia kuin tavallisessa poltinpoltossa. Leijupoltossa lähes 

kaikki NO on peräisin polttoaineesta eikä palamisilmasta. (Raiko et al., 2002, 318-319.) 

 

4.1 Primääriset menetelmät 

Primääriset typen oksidien vähennysmenetelmät ovat usein halvempia ja yksinkertaisempia, 

kuin sekundääriset. Primäärisiin menetelmiin kuuluvat kaikki keinot, joilla kattilan toimin-

taa tai olosuhteita muutetaan typen oksidien vähentämiseksi. Halvin, yksinkertaisin ja eniten 

käytetty primäärinen vähennyskeino on palamisparametrien optimointi. Typen oksideja 

muodostuu vain tietyissä olosuhteissa. Kun niitä olosuhteita ei muodosteta tai niitä vähen-

netään, niin typen oksidien muodostuminen vähenee. Vähennyskeinoja ovat muun muassa 

palamislämpötilan säätäminen alentamalla ilman esilämmitystä, alhaisen ilmakertoimen 

käyttäminen tai palamisilman koostumuksen säätäminen, kuten typen vähentäminen pala-

misilmasta ennen kuin se tuodaan tulipesään. (De Nevers, 2000, 459.) Palamisparametrien 

optimointia käytetään typen oksidien vähennyskeinona lähestulkoon jokaisessa voimalaitok-

sessa. 
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4.1.1 Ilman vaiheistus 

Typen oksidien muodostumista voidaan vähentää palamisilman syöttöä muuttamalla eli il-

man vaiheistuksella (OFA, Overfire Air). Ilman vaiheistuksessa pyritään pelkistämään polt-

toaineen sitoutuneista typpiyhdisteistä haihtuvat typpiyhdisteet ennen kuin ne ehtivät hapet-

tua typpimonoksidiksi. Pelkistys onnistuu syöttämällä palamisilma tulipesään esimerkiksi 

kahdessa tai kolmessa vaiheessa. (Raiko et al., 2002, 309.) 

 

Poltinpoltossa tapahtuvassa ilman vaiheistuksessa vain osa palamisilmasta syötetään liekin 

juureen, jolloin muodostuu ali-ilmainen alue. Tätä aluetta kutsutaan primäärivyöhykkeeksi. 

Primäärivyöhykkeessä suurin osa typpeä sisältävistä haihtuvista aineista, kuten HCN ja NH3, 

reagoivat typpimolekyyleiksi. Kun palamisilmaa lisätään liekin reunoilta, niin NO:n muo-

dostamiseksi on jäljellä enää pieni osa reagoivia yhdisteitä. Aluetta, jossa palamisilmaa li-

sätään, kutsutaan sekundäärivyöhykkeeksi. (Skalska et al., 2010. 3980-3981) Kuvassa 5 on 

esitetty ilman vaiheistuksen vaikutus typpiyhdisteiden pitoisuuteen. Kuvassa oleva SR 

(Stoichiometric Ratio) on ilmakerroin eli todellisuudessa tarvittava ilma suhteessa teoreetti-

seen ilmamäärään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilman vaiheistuksen periaatetta käytetään hyödyksi Low-NOx –polttimissa, jotka ovat yleisiä 

esimerkiksi hiilen tai turpeen pölypoltossa. Low-NOx –polttimia käsitellään enemmän kap-

paleessa 4.1.3. Ilman vaiheistusta voidaan käyttää myös leijupoltossa, vaikkakin se ei ole 

Kuva 5 Typpiyhdisteiden pitoisuus ilman vaiheistuksessa. Nfix on kaikkien 

typpiyhdisteiden summa (HCN + NH3 + NO + …). (Raiko et al., 2002, 310.) 
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yhtä yleistä kuin poltinpoltossa. Kun ilman vaiheistusta sovelletaan koko tulipesään, niin 

alimmat poltinrivit ovat täysin ali-ilmaisia ja loppuilma syötetään vasta ylimmän poltinrivin 

jälkeen (Zevenhoven & Kilpinen, 2004, 17). Kuvassa 6 on esitetty ilman vaiheistuksen pe-

riaate tulipesässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Polttoaineen vaiheistus 

Osa polttoaineista ovat luontaisesti hyviä typpimonoksidin pelkistäjiä. Tällaiset polttoaineet 

eivät sisällä juurikaan typpeä ja muodostavat helposti typpimonoksidin pelkistämiseen tar-

vittavia hiilivetyradikaaleja (CHi). Näitä polttoaineiden pelkistämisominaisuuksia käytetään 

hyväksi polttoaineen vaiheistuksessa. (Zevenhoven & Kilpinen, 2004, 20.) 

 

Vaiheistuksessa on kolme vaihetta. Aluksi primääripolttoaine poltetaan yli-ilmalla. Sitten 

sekundääripolttoainetta lisätään ja palaminen muuttuu ali-ilmaiseksi. Näitä vaiheita kutsu-

taan primäärivyöhykkeeksi, vaiheistusvyöhykkeeksi ja loppupolttovyöhykkeeksi. Sekun-

dääripolttoaineena toimii hyvin esimerkiksi maakaasu. Maakaasun hiilivetyradikaalit rea-

goivat pääpolttoaineesta muodostuneiden typpimonoksidien kanssa, jolloin NO pelkistyy 

Kuva 6 Ilman vaiheistus tulipesässä (Raiko et al., 2002, 310). 
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typpimolekyyliksi. Lopuksi lisätään ilmaa, jolloin sekundääripolttoaine palaa loppuun. Typ-

pimonoksidin pelkistysreaktio on seuraava: 

 

NO 
!	'$

 HCN 
!	#,!#$

 HiNCO 
!	$

 NHi  
!	(#

 N2    (12) 

 

Polttoaineen vaiheistusta voi soveltaa polttimessa tai koko tulipesässä. (Zevenhoven & Kil-

pinen, 2004, 20-21.) Menetelmää ei käytetä Suomessa biopolttoaineiden poltossa. Kuvassa 

7 on esitetty polttoainevaiheistuksen vaikutus typpiyhdisteiden pitoisuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7 Typpiyhdisteiden pitoisuus polttoaineen vaiheistuksessa. Nfix on kaikkien typpiyhdisteiden summa 

(HCN + NH3 + NO + …). (Raiko et al., 2002, 313.) 

 

4.1.3 Savukaasukierrätys ja Low-NOx –polttimet  

Termistä NO:ta muodostuu korkeissa lämpötiloissa ja happipitoisissa olosuhteissa. Näitä 

olosuhteita voi vähentää savukaasujen kierrätysjärjestelmällä. Savukaasukierrätys (FGR, 

Flue Gas Recirculation) on tehokas, edullinen ja soveltuu erityisesti moniin poltinpoltossa 

käytettäviin polttoaineisiin. Menetelmässä osa savukaasuista syötetään palamisilman sekaan 

ennen poltinta, jolloin lämpötila ja happipitoisuus laskevat. Tällöin palamisreaktio hidastuu 

ja NO:n muodostuminen vähenee. Savukaasukierrätyksen huono puoli on, että se alentaa 

kattilan hyötysuhdetta. NOx-päästöjen vähennystehokkuus riippuu poltintyypistä, kattilasta, 
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palamislämpötilasta ja savukaasujen kierrätyksen määrästä.  Savukaasuja kierrätetään usein 

noin 25 %. (Oilon, 2014.) 

 

Savukaasujen kierrätyksen sekä ilman vaiheistuksen periaatetta käytetään hyödyksi Low-

NOx –polttimissa. Low-NOx –polttimissa saadaan vähennettyä polttoaineesta muodostuvaa 

NO:ta. Tämän lisäksi liekin huippulämpötila jää matalammaksi kuin perinteisissä poltti-

missa, mikä vähentää termisen NO:n muodostumista. Kattiloissa käytetään usein Low-NOx 

–polttimien lisäksi ilman tai polttoaineen erillistä vaiheistusta, jolloin saadaan suurempi vä-

hennystehokkuus.  Low-NOx –polttimien hyvät puolet ovat typen oksidien vähennys ja kat-

tilan tehokkuuden kasvattaminen. Huonoja puolia on kallis hinta ja kallis ylläpito. (Raiko et 

al., 2002, 309.) Ilman vaiheistusta hyväksi käyttävän Low-NOx –polttimen periaate on esi-

tetty kuvassa 8 ja tyypillinen poltin kuvassa 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 SNCR-menetelmä 

SNCR-menetelmä on yleisin käytössä oleva typen oksidien vähennysmenetelmä niin bio-

voimalaitoksissa, kuin myös esimerkiksi hiilivoimaloissa. SNCR eli selektiivinen ei-kata-

lyyttinen NOx-pelkistys (Selective Non-Catalytic Reduction) perustuu ammoniakin tai urean 

lisäämiseen savukaasuihin tulipesän lopulla.  SNCR-menetelmä lasketaan eri lähteiden mu-

kaan joko primäärimenetelmäksi tai sekundäärimenetelmäksi. Tässä työssä se luokitellaan 

typen oksidien primäärimenetelmiin, sillä menetelmä ei tarvitse erillistä, tulipesän jälkeistä, 

yksikköä kemikaalin lisäykseen. (Zevenhoven & Kilpinen, 2004, 32.) 

 

Kuva 8 Low-NOx –poltin (Raiko et al., 2002, 310). Kuva 9 Low-NOx –poltin (Volcano). 
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SNCR-menetelmässä ammoniakkia lisätään tulipesään, missä se reagoi muuttuen aluksi 

aminoradikaaliksi. Aminoradikaali reagoi typpimonoksidin kanssa ja pelkistyy lopulta typ-

pimolekyyliksi. Ammoniakin lisääminen savukaasuihin tapahtuu yleensä noin 900 ºC läm-

pötilassa. Reaktio tarvitsee toteutuakseen happea ja sivutuotteena muodostuu vettä. Kun re-

aktiossa on läsnä hydroksyyliradikaali sekä happiatomi, niin typpimonoksidin pelkistyminen 

tapahtuu seuraavan reaktion mukaisesti: 

 

NH3 
!#$,!#

 NHi 
!(#

 N2       (13) 

 

Reaktio tapahtuu vain lämpötilavälillä 850-1000 ºC. Jos lämpötila kohoaa tämän yläpuolelle, 

niin ammoniakki alkaa reagoida typpimonoksidiksi. Jos taas lämpötila on tämän alle, niin 

ammoniakki alkaa hitaasti hajoamaan ja savukaasuihin syntyy NH3-päästöjä. Sopivilla lisä-

aineilla, kuten etaanilla tai vetyperoksidilla saadaan lämpötilaväliä siirrettyä jopa 200 astetta. 

Ammoniakin tilalla pystytään käyttämään ureaa (NH2CONH2), mutta tällöin N2O-päästöt 

kasvavat ja typpimonoksidin hajoaminen ei ole niin tehokasta. (Zevenhoven & Kilpinen, 

2004, 32-33.) Urea on ammoniakkia turvallisempi, eikä sen säilytys tai käsittely edellytä 

erikoiskoulutusta. Urea soveltuu myös hiukan matalampiin lämpötiloihin kuin ammoniakki, 

minkä vuoksi se on joissain tapauksissa ammoniakkia soveltuvampi. (Yara.) 

 

SNCR-menetelmä koostuu neljästä vaiheesta. Aluksi tulipesään ruiskutetaan ureaa tai am-

moniakkivettä. Seuraavaksi vesi-reagenssiseoksen vesi haihtuu ja reagenssi hajoaa rea-

goiviksi aineiksi.  Viimeisessä vaiheessa reagoivat aineet pelkistävät typpimonoksidin typ-

pimolekyyliksi. Ruiskutettavien pisaroiden levittäytymisen lisäksi myös pisaroiden koko on 

tärkeää prosessin tuloksille. Liian pienet pisarat haihtuvat liian nopeasti, mikä johtaa liian 

korkeaan lämpötilaan, jolloin NO:n pelkistys ei tapahdu. Suuret pisarat puolestaan haihtuvat 

liian hitaasti, mikä johtaa ammoniakkipäästöjen syntymiseen savukaasuissa.  (Von der 

Heide, 2008, 5-6.) Kuvassa 10 on esitetty SNCR-menetelmä arinakattilassa. 
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Kuvassa 10 ammoniakkivettä ruiskutetaan kattilan seinästä tulipesään kolmessa tasossa. 

Ruiskutustason läheisyydessä on lämpötilan mittaaja (Agam, Acoustic Gas Temperature 

Measurement). SNCR-menetelmässä ammoniakkia voidaan ruiskuttaa kuvassa 10 esitetystä 

kohdasta tai vasta aivan tulipesän lopulla. Ruiskutustaso riippuu lämpötilasta. (Von der 

Heide, 2008, 11.) 

 

SNCR-menetelmällä saadaan typpimonoksidin päästöt alenemaan 40-80 %. Haittavaikutuk-

sia menetelmältä löytyy muun muassa hiilimonoksidin ja dityppioksidin lisääntyminen sa-

vukaasuissa. Myös mahdollisten ammoniakkipäästöjen syntyminen, jos osa ruiskutetusta 

ammoniakista jää reagoimatta, on mahdollisena uhkana tätä menetelmää käyttäessä. SNCR-

menetelmän vaativa kapea lämpötilaväli voi tuottaa myös haasteita. Lämpötilaväliä voi kui-

tenkin siirtää muun muassa lisäämällä ammoniakkiliuokseen etaania. (Raiko et al., 2002, 

315.) Kuvassa 11 on esitetty lämpötilan vaikutus NO:n pelkistymiseen ammoniakkia käyt-

tävässä SNCR-menetelmässä. Kuvaajassa vaaka-akselilla on lämpötila ja pystyakselilla pi-

toisuus.  

 

Kuva 10 Ammoniakkiveden (NH4OH) ruiskutus tulipesään (Von der Heide, 2008, 11). 
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4.2 Sekundääriset menetelmät 

Sekundääriset menetelmät perustuvat typen oksidien vähentämiseen tulipesän jälkeen 

omassa erillisessä yksikössään. Tällaiset menetelmät ovat kaikista tehokkaimpia ja niillä 

päästään usein yli 90 % vähennystehokkuuteen (Raiko et al., 2002, 332). Suomalaisissa bio-

voimaloissa ei juurikaan käytetään sekundäärisiä menetelmiä typen oksidien vähentä-

miseksi. Ruotsin tapaan myös Suomi on kuitenkin tulevaisuudessa lisäämässä sekundääris-

ten menetelmien käyttöä. 

 

4.2.1 SCR-menetelmä 

Tehokkain sekundäärimenetelmiin kuuluva typen oksidien vähennystapa on selektiivinen 

katalyyttinen NOx-pelkistys (SCR, Selective Catalytic Reduction). Menetelmässä savukaa-

suihin lisätään ammoniakkia. Ammoniakkia lisäys tapahtuu savukaasukanavassa ennen il-

man esilämmitintä, jolloin lämpötila on noin 350-400 ºC. Ammoniakin reagoidessa typen 

oksidien kanssa syntyy vettä ja typpimolekyylejä eli reaktio saa aikaan typpimonoksidin ja 

typpidioksidin hajoamisen. (Zevenhoven & Kilpinen, 2004, 31.) 

 

Kuva 11 Lämpötilan vaikutus NO:n pelkistymiseen SNCR-menetelmällä (vasen kuva). Etaanilisäyksen (C2H6) 

vaikutus NO:n pelkistymisen lämpötilaikkunaan (oikea kuva). (Raiko et al., 2002, 315.) 
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SCR-menetelmällä päästään jopa 90-95 %:n vähennyksiin ilman, että ammoniakin määrä 

savukaasuissa kohoaa liian korkealle. Katalyyttisen menetelmän haittapuolena on mahdolli-

nen korroosion tapahtuminen savukaasukanavassa. Tällöin rikkidioksidi hapettuu rikkitriok-

sidiksi ja saattaa muodostua ammoniumsulfaattiyhdisteitä. SCR-menetelmä ei täysin sovellu 

biovoimalakäyttöön, sillä biomassojen savukaasujen on havaittu aiheuttavan katalyyttien 

deaktivoitumista. (Raiko et al., 2002, 332-333.) 

 

4.2.2 Yhdistetty SOx/NOx poistomenetelmä 

Rikkioksideja vähennetään enimmäkseen vain sekundäärisin menetelmin. Yksi näistä me-

netelmistä vähentää myös typen oksidien määrää savukaasuissa. Yhdistetty rikki- ja typpiyh-

disteiden poistomenetelmä perustuu Shell-prosessiin. Shell-prosessissa kuparioksidi (CuO) 

sitoo rikkidioksidin (SO2) kuparisulfaatiksi (CuSO4). Prosessissa käytetty kuparioksidi toi-

mii puolestaan katalyyttina ammoniakin ja typpimonoksidin väliselle reaktiolle. 

 

4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O      (14) 

 

Menetelmän käyttö vaatii, että savukaasuissa on läsnä typen oksidien lisäksi myös ammoni-

akkia. Ammoniakkia on läsnä riittävä määrä vain, jos käytössä on lisäksi SNCR-menetelmä 

tai SCR-menetelmä. Yhdistetyssä SOx/NOx poistomenetelmä tapahtuu noin 400 ºC lämpöti-

lassa. Prosessilla päästään jopa 90 % NO-vähennyksiin. Menetelmä on kallis, mikä on osa-

syy siihen, ettei sitä käytetä juurikaan biovoimaloissa. (Raiko et al., 2002, 351-352.) 

 

4.3 Vähennysmenetelmien vaikutus 

Suomi on tällä hetkellä ajan tasalla omissa sekä kansainvälisissä tavoitteissa. Typpipäästöt 

ovat vähentyneet lähes puoleen vuodesta 1990. Päästörajat vain tiukentuvat ja uusia tavoit-

teita asetetaan jatkuvasti. Suomen ympäristökeskuksen (2015) mukaan merkittävä osa il-

maan pääsevistä typen oksideista on peräisin energiantuotannosta, minkä takia suuria muu-

toksia on saatu aikaan panostamalla edellä mainittuihin typen oksidien vähennysmenetel-

miin. Taulukossa 3 on listattuna yleisimpien vähennysmenetelmien vähennystehokkuus ja 
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vaikutus. Tehokkuuteen vaikuttaa muun muassa käytetyn polttoaineen laatu ja palamisolo-

suhteet (Raiko et al., 2002, 317, 332).   

 
Taulukko 3 Yleisimmät NOx-vähennysmenetelmät. NO-vähennystehokkuus ilmoitettu verrattuna tapaukseen, 

jossa vähennysmenetelmiä ei ole käytetty. (Raiko et al., 2002, 317, 332.) 

Menetelmä NO-vähennys-
tehokkuus, % Vaikutus 

Alhainen ilmakerroin 10 - 30 Terminen NO vähenee. Polttoaineesta 
muodostuva NO vähenee. 

Alennettu ilman esilämmitys 10 - 30 Terminen NO vähenee. 

Savukaasukierrätys 10 - 30 Terminen NO vähenee. Polttoaineesta 
muodostuva NO vähenee. 

Low-NOx -poltin 50 Terminen NO vähenee. Polttoaineesta 
muodostuva NO vähenee. 

Ilman vaiheistus tulipesässä 10 - 30 Terminen NO vähenee. Polttoaineesta 
muodostuva NO vähenee. 

Polttoaineen vaiheistus tuli-
pesässä 30 - 70 Jo muodostunut NO vähenee. 

SNCR 40 - 80 Jo muodostunut NO vähenee. 

SCR 90 - 95 Jo muodostunut NO vähenee. 

 

Suurin osa typen oksidien vähennysmenetelmistä perustuu typen pelkistämiseen. Tällöin 

typpimonoksidi muuttuu takaisin typpimolekyyliksi. Osa yhdisteistä jää kuitenkin reagoi-

matta ja voimalaitosten savukaasuissa typpi onkin enimmäkseen typpimonoksidina. Noin 

kymmen minuutin sisällä siitä, kun savukaasut vapautuvat ilmakehään, otsoni reagoi typpi-

monoksidin kanssa muodostaen typpidioksidia. 

 

O3 + NO → NO2 + O2        (15) 

 

Riippuen auringonvalon määrästä typpidioksidi hajoaa takaisin typpimonoksidiksi ja hap-

piatomiksi seuraavasti: 

 

 NO2 + UV-säteily → NO + O       (16) 
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Happiatomi reagoi edelleen happimolekyylin kanssa synnyttäen otsonia ja otsoni reagoi typ-

pimolekyylin kanssa. Näin typen oksidit jatkavat reagoimista ilmakehässä. NO- ja NO2-pi-

toisuudet riippuvat siis auringonvalon määrästä. Yleisesti ilmakehässä typen oksidit ovat 

enimmäkseen typpidioksideina. (APIS, 2014.) 

 

Suuret NOx-pitoisuudet vaikuttavat enimmäkseen hengityselimiin. Ne voivat heikentää 

keuhkojen toimintaa ja lisätä allergisten reaktioiden riskiä. Typen oksideilla on myös vaiku-

tus pienhiukkasten sekä maaperän otsonin muodostumiseen, jotka molemmat liittyvät hai-

tallisiin terveysvaikutuksiin. Lehtien haurastumisen, kasvien kasvun hidastumisen ja kasvien 

alttiuden sairauksille on myös todettu olevan yhteyksissä NOx-päästöihin.   
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5 TYPEN OKSIDIEN VÄHENTÄMINEN SUOMEN BIOVOIMALAI-

TOKSISSA 

Biovoimaloita käytetään ensisijaisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa 

Suomi on maailman kärkimaita. Suomessa on toiminnassa tällä hetkellä yhteensä 59 bio-

massaa tai turvetta polttavaa voimalaitosta, joiden polttoaineteho on yli 50 MW. Näistä lai-

toksista vain kuusi eli noin 10 % käyttää polttoaineenaan pelkkää biomassaa. Suurin osa 

käyttää puuta ja turvetta sekaisin vaihtelevilla prosenteilla. (Pöyry, 2016.)  

 

Vuonna 2015 NOx-päästöt koko Suomessa olivat yhteensä noin 140 kt. Tästä energiantuo-

tannossa syntyi 52 kt eli noin 37 %. Energiantuotannon suurimmat päästöjen lähteet vuonna 

2015 olivat julkinen sähkön- ja lämmöntuotanto (16,6 % kokonaispäästöistä) ja sellu- ja pa-

periteollisuuden energiantuotanto (9,2 % kokonaispäästöistä). Suomessa NOx-päästöjen 

määrässä on havaittavissa selkeä trendi. Typen oksidien päästöt ovat vähentyneet tasaisesti 

1990-luvulta lähtien. Vuodesta 1990 vuoteen 2015 vuosittain vapautuvat typen oksidien 

päästöt ovat vähentyneet 49 %. Merkittävimmät syyt päästöjen alentumiselle on teknologian 

kehitys sekä uusiutuvan energian kasvattaminen energiantuotannossa. (Suomen ympäristö-

keskus, 2015.) NOx-päästöjen kehitys Suomessa on esitetty kuvassa 12.  

 

 
Kuva 12 Suomen NOx-päästöt NO2:ksi laskettuna. Päästöjen laskentamenetelmät eivät ole täysin yhteneviä 

1990-luvulla ja 2000-luvulla. 2000-luvun alussa laskentaan on otettu mukaan työkoneiden päästöt, minkä ta-

kia pientä nousua on havaittavissa 2000-luvun alussa. (Suomen ympäristökeskus, 2015.) 
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Suomessa biovoimalaitokset ovat enimmäkseen leijupolttotekniikkaan perustuvia laitoksia. 

Hieman yleisempiä ovat kuplapetikattilat, mutta kiertopetikattiloitakin käytetään usein. Lei-

jutekniikka on itsessään jo typen oksideja vähentävä menetelmä muun muassa sen alhaisen 

lämpötilan takia. Biopolttoaineiden käyttö yhdistettynä leijutekniikkaan on osalle Suomen 

voimalaitoksista jo riittävä keino pysyä nykyisten päästöraja-arvojen alapuolella. Tämän ta-

kia noin kolmasosassa Suomen biovoimalaitoksista ei ole käytössä erillisiä NOx-päästöjen 

vähennysmenetelmiä. Eniten käytössä olevat typen oksidien vähennysmenetelmät ovat 

SNCR-menetelmä sekä ilman vaiheistus. Tässä työssä tarkastelluista biovoimalaitoksista yli 

puolella on käytössä jokin typen oksidien tekninen vähennysmenetelmä.  

 

Suurimmassa osassa Suomen biovoimalaitoksista poltetaan puuperäisten polttoaineiden li-

säksi turvetta. Turpeen osuus vaihtelee enimmäkseen välillä 40-60 %. Taulukossa 4 on eri-

teltynä yli 50 MW:n polttoaineteholtaan olevat Suomen biovoimalaitokset, niiden tiedot ja 

käytetyt NOx-päästöjen vähennysmenetelmät. Taulukossa on vain ne voimalaitokset, joiden 

turpeen osuus käytetystä polttoaineesta on 0-50 %. Voimalaitosten yksityiskohtaisemmat 

tiedot on taulukoitu liitteisiin. Vaihtelevan polttoainejakauman takia tässä työssä on otettu 

liitteenä oleviin taulukoihin mukaan myös polttolaitoksia, joissa puun osuus polttoaineesta 

on välillä noussut yli puoleen tai sitä suunnitellaan nostettavan tulevaisuudessa, vaikkakin 

se usein on pienempi kuin turpeen.  

 

Tämän työn tarkastelusta on jätetty pois tiedonpuutteen vuoksi muutama biovoimalaitos, 

jotka tuottavat energiaa ainoastaan alueella toimivalle tehtaalle. Tällaisia voimalaitoksia 

ovat esimerkiksi Ristiinassa sijaitseva UPM:n Pelloksen vaneritehtaan yhteydessä toimiva 

voimalaitos tai Joensuussa sijaitsevan Stora Enson sellutehtaan yhteydessä toimiva voima-

laitos.  
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Taulukko 4 Suomen LCP-biovoimalaitosten tiedot ja käytössä olevat typen oksidien vähennysmenetelmät. 

(Taulukkoa kerätessä tiedot on saatu voimalaitosten nettisivuilta, ympäristölupapäätöksistä ja voimalaitosten 

käyttöpäälliköiden sekä muun henkilökunnan kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista.) 

Voimalaitosten tiedot NOx-päästöjen vähen-
nysmenetelmät 

Voimalaitos Omistaja Polttoai-
neteho, 
MW 

Sähköteho / 
kaukolämpö-
teho, MW 

Kattila SNCR OFA FGR 

Alholmens Kraf-
tin voimalaitos 

Alhomens 
Kraft  

590 265 / 60 CFB 
x   

Haapaniemen 
voimalaitos, 2 

Kuopion 
Energia  

280 70 / 200 BFB 
x   

Haapaniemen 
voimalaitos, 3 

Kuopion 
Energia  

180 50 / 100 CFB 
x   

Hovinsaaren voi-
malaitos 

Kotkan 
Energia  

65 15 / 37 BFB 
 x  

Hämeenkyrön 
voimalaitos 

Hämeenky-
rön Voima 

80 12 / 55 BFB 
x x  

Jämsänkosken 
voimalaitos, K5 

UPM-
Kymmene  

205 46 / 187 BFB 
 x  

Kaanaan voima-
laitos 

Porin Pro-
sessivoima  

206 78 / 78 CFB 
x x x 

Kajaanin höyry-
voimalaitos 

Kainuun 
Voima  

260 85 / 80 CFB 
 x  

Kaukaan Voiman 
voimalaitos 

Kaukaan 
Voima  

420 125 / 262 CFB 
x x  

Keljonlahden 
voimalaitos 

Jyväskylän 
Voima  

480 207 / 244 CFB 
   

Pursialan voima-
laitos 

ESE-kon-
serni 

223 60 / 130 CFB 
   

Rauhalahden voi-
malaitos 

Jyväskylän 
voima  

295 87 / 140 BFB  
   

Rauman biovoi-
mala, K5 

Rauman 
Biovoima  

180 65 / 50 CFB 
x x  

Rauman biovoi-
mala, K6 

Rauman 
Biovoima 

120 57 / 63 BFB 
x x  

Savonlinnan kau-
kolämpövoimala 

Suur-Sa-
von sähkö  

81 18 / 33 BFB 
   

Vanajan voima-
laitos 

Elenia 
Lämpö 

117 61 / 105 BFB 
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5.1 Alholmens Kraftin voimalaitos 

Alholmens Kraft (kuva 13) on koko maailman suurin biopolttoaineita polttava voimalaitos. 

Se aloitti kaupallisen toimintansa vuonna 2002 Pietarsaaressa. Laitos tuottaa sähköä teholla 

265 MW ja kaukolämpöä teholla 60 MW. Lisäksi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä teholla 

100 MW. Polttoaineinaan voimalaitos käyttää enimmäkseen UPM:n Pietarsaaren tehtaiden 

toimittamia biopolttoaineita, kuten puuntähteitä ja sahatukkien kuorta sekä puunkorjuun 

hakkuutähteitä. Laitos käyttää polttoaineenaan myös turvetta, puun ollessa kuitenkin pää-

polttoaine jakaumalla 40-60 %. Vuonna 2016 polttoainejakauma oli 58 % puuperäisiä polt-

toaineita ja 18 % turvetta. Lisäksi voimalassa käytetään yhdyskuntajätettä sekä kivihiiltä. 

(Alholmens Kraft.) 

 

Alholmens Kraftissa on käytössä kiertopetikattila, jonka tuorehöyryparametrit ovat 165 bar 

ja 545 ºC. Laitoksessa käytetään SNCR-menetelmää ammoniakilla NOx-päästöjen redusoi-

miseksi. Menetelmä ei ole kuitenkaan jatkuvassa käytössä, vaan sitä hyödynnetään vain tar-

vittaessa. Vuonna 2016 NOx-päästöt voimalaitoksesta olivat yhteensä 1,53 kt. Päästöt olivat 

huomattavasti suuremmat vuonna 2016 kuin vuonna 2015 johtuen osittain käyttötuntien kas-

vusta. (Alholmens Kraft.) 

 

 
Kuva 13 Alholmens Kraftin voimalaitos taustalla. Edessä biopolttoaineita. (Alholmens Kraft.) 
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5.2 Haapaniemen voimalaitos 

Haapaniemen voimalaitos on Kuopion Energian omistama ja se koostuu kahdesta voimalai-

tosyksiköstä. Haapaniemi 2 on vuonna 2013 modernisoitu kuplapetikattila sähköteholla 70 

MW ja lämpöteholla 200 MW. Ennen modernisointia voimalaitos toimi turpeen pölypoltto-

laitoksena. Haapaniemi 3 on puolestaan vuonna 2011 käyttöön otettu kiertopetikattila säh-

köteholla 50 MW ja lämpöteholla 100 MW. Haapaniemi 3 korvasi vuonna 1972 rakennetun 

voimalaitosyksikön, Haapaniemi 1, missä poltettiin turvetta pölypolttokattilassa. Polttoai-

neenaan molemmat yksiköt käyttävät puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. Polttoaineja-

kauma vaihtelee biopolttoaineiden osalta 50-55 %, ja turpeen osalta 45-50 %. (Kuopion 

energia.) 

 

Haapaniemen voimalaitosyksiköissä käytetään NOx-päästöjen vähentämiseksi SNCR-mene-

telmää. Haapaniemi 2:ssa ruiskutetaan ureaa tulipesään kahdessa tasossa ja Haapaniemi 

3:ssa puolestaan ruiskutetaan ammoniakkia tulipesän ja syklonin väliin. Eri aineiden käyttö 

johtuu eri polttotekniikoista ja lämpötiloista. Ureaa voi ruiskuttaa korkeampiin lämpötiloi-

hin, minkä takia sitä käytetään Haapaniemi 2:ssa. (Räisänen, 2017.) 

 

Urean ruiskutus aloitettiin vuoden 2016 tammikuussa Haapaniemi 2:ssa, minkä takia pääs-

törajojen ylityksiä syntyi alkuvuodesta. Vuoden 2016 kuukausien keskiarvo NOx-pitoisuu-

delle oli 241,4 mg/m3. Haapaniemi 2:ssa päästörajojen ylityksiä tapahtui yhteensä 18, joista 

11 tapahtui tammikuussa. Päästörajojen ylitykseksi lasketaan, kun vähintään yksi vuorokau-

siarvo on 110 % raja-arvosta. Haapaniemi 3:ssa päästörajojen ylityksiä tapahtui koko vuoden 

aikana vain yksi ja kuukausittainen keskiarvo oli 67,4 mg/m3.  Haapaniemen voimalaitok-

sissa on käytössä NOx-päästöille kuukausittainen raja-arvo 250 mg/m3 ja vuorokausiraja-

arvo 275 mg/m3. (Räisänen, 2017.)  

 

5.3 Kaanaan voimalaitos 

Porissa sijaitseva Kaanaan voimalaitos on tässä työssä käsitellyistä voimalaitoksista ainoa, 

joka käyttää myös savukaasukierrätystä typen oksidien vähennystekniikkana. Voimalaitos 

on Pohjolan Voiman tytäryhtiön, Porin Prosessivoiman omistuksessa. Voimalaitos valmistui 

vuoden 2008 lopussa ja on polttoaineteholtaan 206 MW. Sähköä voimalaitos tuottaa 78 MW, 
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lämpöä 78 MW ja prosessihöyryä 150 MW. Polttoaineenaan Kaanaan voimalaitos käyttää 

puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. Vuonna 2016 polttoainesuhde oli 58 % puuta ja 28 

% turvetta. Lisäksi voimalaitoksessa poltetaan kierrätyspolttoaineita noin 10 %. Puuperäi-

sinä polttoaineina toimii metsähake sekä metsäteollisuuden sivupuut. (Valkama, 2017.) 

 

Voimalaitoksessa on käytössä SNCR-menetelmä ammoniakilla, palamisilman vaiheistus 

sekä savukaasujen kierrätys. Kattilana toimii kiertopetikattila. NOx-päästöt liikkuvat välillä 

100-150 mg/m3. (Valkama, 2017.) Porin Prosessivoima oli energiantuottajista ensimmäinen, 

joka liittyi syksyllä 2016 allekirjoitettuun energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-

2025. Yhtiö etsii aktiivisesti uusia keinoja parantaa laitoksen energiatehokkuutta. Syksyllä 

2016 voimalaitos alkoi käyttää nesteytettyä maakaasua varapolttoaineena raskaan polttoöl-

jyn sijaan. Tällöin voimalaitoksen päästöt alenivat entisestään ja hyötysuhde parani. (Pohjo-

lan Voima.) 

 

5.4 Kaukaan Voiman voimalaitos 

Lappeenrannassa sijaitseva Kaukaan Voiman biovoimalaitos on Lappeenrannan Energian, 

Pohjolan Voiman ja UPM:n yhteishanke. Laitos valmistui vuonna 2009 ja sen polttoaineteho 

on 420 MW. Voimalaitos on yksi Suomen suurimmista biovoimaloista ja se toimittaa Lap-

peenrannan kaupungin energiantarpeesta noin 85 %. Sen sähköntuotanto on 125 MW ja läm-

möntuotanto 262 MW. Noin puolet voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta tulee samalta 

tehdasalueelta, missä voimalaitos sijaitsee. Alueella on muun muassa sellutehdas, paperiteh-

das ja saha. Lisäksi voimalaitoksessa poltetaan hakkuutähdettä sekä Kaakkois-Suomesta tu-

levia metsäteollisuuden sivutuotteita. (Pohjolan Voima.) 

 

Kaukaan Voiman voimalaitoksessa on käytössä SNCR-menetelmä sekä syöttöilman vaiheis-

tus. Vuoden 2016 kuukausittainen keskiarvo NOx-pitoisuudelle ilman epävarmuusvähen-

nystä oli 124 mg/m3. Yhteensä koko vuoden aikana NOx-päästöjä syntyi 346 tonnia. Pääs-

törajojen ylityksiä normaaliajossa ei ollut ollenkaan. Voimalaitokselle on annettu korotettu 

päästöraja-avo pienelle kuormalle, sillä ilman vaiheistus ei ole samoin mahdollista kuin 

isolla kuormalla. Vaikka käytössä on SNCR-menetelmä, niin pienellä kuormalla ei ylletä 

aivan ison kuorman päästöraja-arvoihin. Kaukaan Voiman voimalaitoksen kattilana toimii 
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kiertopetikattila ja polttoainejakauma vaihtelee kuukauden mukaan. Voimalaitoksessa pol-

tetaan noin 54-73 % teollisuuden puutähteitä, 18-27 % turvetta ja 6-24 % erilaisia metsä-

polttoaineita. (Orava, 2017.) Kaukaan Voiman voimalaitos on esitetty kuvassa 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Tulevaisuuden näkymät 

Suuria polttolaitoksia koskeva BAT-vertailuasiakirja (LCP BREF) on julkaistu syksyllä 

2017. Virallista dokumenttia ei ole vielä hyväksytty erimielisyyksien johdosta, mutta siinä 

esitetyt BAT-päätelmät on hyväksytty ja esitetty. Asiakirjassa julkaistut uudet päästörajat 

tiukentavat edellisiä raja-arvoja huomattavasti. Uudet päästörajat tulevat aiheuttamaan mit-

tavat investointikustannukset erityisesti biovoimalaitoksille. Pöyryn kustannusarviossa Suo-

men metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle koituu tästä 430 miljoonan euron investoin-

tikustannukset bio- ja turvevoimalaitosten osalta. Uusien päästörajojen on suunniteltu astu-

van voimaan vuonna 2020. (Pöyry, 2016.)  

 

Päästörajat asetetaan BAT-päätelmissä esitettyjen tasojen mukaan. Ympäristöviranomainen 

voi kuitenkin poikkeustapauksessa asettaa lievemmän päästöraja-arvon, mikäli kustannukset 

nousevat kohtuuttomiksi verrattuna saatuun päästöjen alennukseen. (Rinne, 2017.) BAT-

päätelmät esittävät taulukossa 5 kuvatut muutokset NOx-päästöraja-arvoille.   

Kuva 14 Kaukaan Voiman voimalaitos talvella (Pohjolan Voima). 
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Taulukko 5 SUPO-asetuksessa esitetyt raja-arvot biomassaa ja/tai turvetta polttaville voimalaitoksille verrat-

tuna LCP BREF:n raja-arvoihin. Raja-arvot ovat vuosikeskiarvoja. (Pöyry, 2016 ja *Rinne, 2017.) 

 Raja-arvo NOx mg / (n)m3 

Polttoaineteho MW SUPO-asetus *BAT-päätelmät (LCP BREF) 

Uusi laitos Vanha laitos 

50 ≤ P < 100 300 70 - 150 70 - 225 

100 ≤ P < 300 250 50 - 140 50 - 180 

300 ≤ P 200 40 - 140 40 - 150 

 

Tiukentuvien päästörajojen myötä primääriset ja sekundääriset päästöjen vähennysmenetel-

mät tulevat kasvattamaan suosiotaan. Nykyisillä menetelmillä noin kolmasosa biovoimalai-

toksista ei normaaliajossa ylitä päästöraja-arvoja, minkä vuoksi niissä ei ole otettu käyttöön 

erillisiä vähennysmenetelmiä. Tiukentuvien päästörajojen alapuolella pysytään joissain ta-

pauksissa jo ajotapa- tai säätömuunnoksilla, jolloin suurempia teknisiä muutoksia ei ole tar-

peellista toteuttaa. Kuitenkin suurimmassa osassa biovoimalaitoksista on suunnitteilla vä-

hennysmenetelmien lisäys, kun uudet raja-arvot astuvat voimaan. 

 

Pöyryn tekemän arvion mukaan noin 80 %:lla Suomen bio- ja turvelaitoksista on tarve tehdä 

investointeja päästöjen vähentämiseksi. Arviossa SNCR-menetelmä on katsottu riittäväksi 

päästöjen vähentämistekniikaksi kiertopetikattiloissa sekä vain puuperäisiä polttoaineita 

polttavissa laitoksissa. Kuplapetikattiloissa pelkkä SNCR-menetelmän lisääminen ei välttä-

mättä riitä, vaan tarvitaan lisäksi esimerkiksi erillinen katalyyttijärjestelmä. (Pöyry, 2016.) 

Muun muassa Hovisaareen, Pursialaan sekä Rauhalahteen on suunnitteilla SNCR-menetel-

män käyttöönotto. Haapaniemen voimalaitokseen puolestaan suunnitellaan ilman vaiheis-

tuksen lisäämistä jo olemassa olevan SNCR-menetelmän rinnalle. 

 

Suomessa kasvatetaan biovoimakapasiteettia jatkuvasti. Muun muassa Lahteen ja Porvoo-

seen on rakentumassa lähivuosina uusi biovoimalaitos. Lisäksi biomassaa on alettu lisää-

mään useaan voimalaitokseen sivupolttoaineena ja näin alennettu fossiilista polttoainetta 

polttavien voimalaitoksien päästöjä. Biomassalla on suuri kasvupotentiaali Suomessa ja sen 

käytön kasvua energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineena vaaditaan useassa ilmasto- ja 

energiapolitiikkaan liittyvässä strategiassa.   
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6 YHTEENVETO 

Suomessa on viime vuosikymmeninä otettu suuria askelia ilmastonmuutoksen ehkäise-

miseksi. Uusiutuvan energian osuutta on kasvatettu ja teknologiaa kehitetty. Askelia on kui-

tenkin vielä paljon edessä ennen kuin hiilineutraali yhteiskunta on mahdollista saavuttaa. 

Muun muassa biopolttoaineiden käytön lisäämisellä päästään lähemmäs Suomen pitkän täh-

täimen ilmastotavoitteita. 

 

Puuperäisten polttoaineiden käyttöä lisätään jatkuvasti uusia voimalaitoksia rakentamalla ja 

seospolttoa lisäämällä. Biovoimaloissa täytyy kiinnittää huomiota päästöihin aivan kuten 

hiili- tai maakaasuvoimaloissakin, sillä vaikka puu lasketaan hiilidioksidineutraaliksi, syn-

tyy sitä polttaessa huomattava määrä muun muassa typen oksideja. Päästöjen syntymiseen 

vaikuttaa polttoaineen laatu eli kemiallinen koostumus sekä käytetty polttotekniikka. 

 

Typen oksidien vähennysmenetelmiä on olemassa useita, mutta vain muutama soveltuu bio-

voimaloissa käytettäväksi. Primääriset eli kattilan toimintaan kohdistuvat menetelmät ovat 

eniten käytössä niiden helppouden sekä edullisuuden takia. Sekundääriset menetelmät ovat 

puolestaan kalliimpia, mutta niillä päästään huomattavasti suurempaan vähennysprosenttiin. 

Sekundäärisiä menetelmiä ei käytetä juurikaan biovoimaloissa. Eniten käytetyt NOx-päästö-

jen vähennysmenetelmät ovat SNCR-menetelmä eli ammoniakin tai urean ruiskutus tuli-

pesään sekä ilman vaiheistus. Nämä ovat käytössä noin puolessa Suomen biovoimaloista.  

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli kartoittaa Suomen biovoimalaitosten käyttämät typen 

oksidien vähennysmenetelmät ja selventää niiden toimintaa. Työssä käytiin tarkemmin läpi 

muutamaa Suomen suurinta biovoimalaitosta ja tarkasteltiin niiden päästöjä. Tarkastelun 

seurauksena huomattiin, että kolmasosa Suomen biovoimalaitoksista pysyy nykyisten pääs-

töraja-arvojen alapuolella ilman suurempia teknisiä vähennyskeinoja. Osalla voimalaitok-

sista on käytössä SNCR-menetelmä vain tarvittaessa ja osassa jatkuvasti. Tiukentuvien pääs-

törajojen myötä myös päästöjen vähennysmenetelmien käyttö tulee kasvamaan ja erityisesti 

SNCR-menetelmän käyttö sekä ilman vaiheistus tulevat yleistymään. 
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Suomen LCP-biovoimalaitosten tiedot A-K (Taulukkoa kerätessä tiedot on saatu voimalaitosten nettisivuilta, ympäristölupapäätöksistä ja 

voimalaitosten käyttöpäälliköiden sekä muun henkilökunnan kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista.) 

Voimalaitos Omistaja Kunta Sähkö-
teho 
[MW] 

Lämpö-
teho 
[MW]  

Polttoai-
neteho 
[MW] 

Polttoainejakauma (2016) Nykyisen 
kattilan val-
mistusvuosi 

Kattila NOx :n vähen-
nystekniikka 

Aittaluodon voi-
malaitos 

Pori Ener-
gia Oy 

Pori 55 100 260 Puu 40%, turve 60%, kierrätys-
polttoaine 

1996 CFB - 

Alholmens 
Kraftin voimala 

Ahlhol-
mens Kraft  

Pietar-
saari 

265 160 590 Puu (kuori, sivutuotteet) 58%, 
turve 18% 

2002 CFB SNCR 

Haapaniemen 
voimalaitos, 2 

Kuopion 
Energia Oy 

Kuopio 70 200 280 Puu 50%, turve 50% 2013 BFB SNCR 

Haapaniemen 
voimalaitos, 3 

Kuopion 
Energia Oy 

Kuopio 50 100 180 Puu 50%, turve 50% 2011 CFB SNCR 

Hovinsaaren 
voimalaitos 

Kotkan 
Energia Oy 

Kotka 15 37 65 Puu (hakkuutähde, purkupuu) 
70%, turve 30% 

2003 BFB OFA 

Hämeenkyrön 
voimalaitos 

Hämeenky-
rön voima 

Hämeen-
kyrö 

12 55 80 Puu (hake) 74%, turve 25%, 
kierrätyspolttoaine 

2012 BFB SNCR, OFA 

Kaanaan voima-
laitos  

Porin pro-
sessivoima 

Pori 78 78 206 Puu 58%, turve 28% 2008 CFB SNCR, OFA, 
FGR 

Kajaanin höyry-
voimalaitos 

Kainuun 
voima Oy 

Kajaani 85 80 260 Puu 30-60%, turve 40-70% 2005 CFB OFA 

Kaukaan voi-
man voimalaitos 

Kaukaan 
Voima Oy 

Lappeen-
ranta 

125 262 420 Teollisuuden puutähde 54-78%, 
turve 18-27%, metsäpolttoaine 
6-24% 

2009 CFB SNCR, OFA 

Keljonlahden 
voimalaitos 

Jyväskylän 
Voima Oy 

Jyväs-
kylä 

207 244 480 Puu 50%, turve 50% 2010 CFB - 

Keravan biovoi-
malaitos 

Keravan 
Energia Oy 

Kerava 20 50 80 Puun sivutuotteet ja metsäener-
gia 20-40%, ruokohelpi 0-10%, 
turve 60-70% 

2010 BFB - 

 

Liite I, 1 



 

   

Liite II,1  

Suomen LCP-biovoimalaitosten tiedot L-V (Taulukkoa kerätessä tiedot on saatu voimalaitosten nettisivuilta, ympäristölupapäätöksistä ja 

voimalaitosten käyttöpäälliköiden sekä muun henkilökunnan kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista.) 

Voimalaitos Omistaja Kunta Sähkö-
teho 
[MW] 

Lämpö-
teho 
[MW]  

Polttoai-
neteho 
[MW] 

Polttoainejakauma (2016) Nykyisen 
kattilan val-
mistusvuosi 

Kattila NOx :n vähen-
nystekniikka 

Naistenlahden 
voimalaitos 2 

Tampereen 
sähkölaitos 

Tampere 60 120 200 Puu 42%, turve 58% 1998 BFB - 

Pursialan voima-
laitos 

ESE-kon-
serni 

Mikkeli 60 130 223 Puu (puutähde, hake) 78%, turve 
22% 

2005 CFB - 

Rauhalahden voi-
malaitos 

Jyväskylän 
voima Oy 

Jyväs-
kylä 

87 140 295 Metsäteollisuuden sivutuotteet 
50%, turve 50% 

1986 BFB - 

Rauman biovoi-
mala, K5 

Rauman 
Biovoima 
Oy 

Rauma 65 50 180 puu 80%, turve, kierrätyspoltto-
aine 

1996 CFB OFA, SNCR 

Rauman biovoi-
mala, K6 

Rauman 
Biovoima 
Oy 

Rauma 57 63 120 puu (kuori, hakkuutähteet) 80%, 
turve 

2006 BFB OFA, SNCR 

Ristiinan voima-
laitos 

Järvi-Suo-
men 
Voima 

Ristiina 8 65 77 Vaneritähde, hake, kuori 2002 BFB OFA 

Savonlinnan kau-
kolämpövoimala 

Suur-Sa-
von Sähkö 

Savon-
linna 

18 33 81 Puu (hake, kuori, vanerin reu-
nake) 92%, turve 7% 

2003 BFB - 

Seinäjoen voima-
laitos 

Vaskiluo-
don Voima 
Oy 

Seinä-
joki 

125 100 325 Puu 30%, turve 70%  1990 CFB - 

Toppilan voima-
laitos 1 

Oulun 
Voima Oy 

Oulu 65 150 267 Puu 37%, turve 62 % 1997 BFB OFA 

Toppilan voima-
laitos 2 

Oulun 
Voima Oy 

Oulu 120 170 315 Puu 37%, turve 62 % 1995 CFB OFA, SNCR 

Vanajan voima-
laitos 

Elenia 
Lämpö Oy 

Hämeen-
linna 

61 105 117 Puu 72%, maakaasu 3%, turve 
25% 

1997 BFB - 

 


