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Tässä kandidaatintyössä käsitellään Suomen selluteollisuuden energiantuotantoa sekä säh-

köntuotantotilannetta vuonna 2050. Työssä käydään läpi sulfaattisellutehtaan BAT-asia-

kirjan mukaista tekniikkaa energiantuotannon tehostamiseksi sekä energiankulutuksen hal-

litsemiseksi. Työ onkin rajattu siten, että siinä käsitellään vain BAT-asiakirjassa mainittuja 

tekniikoita. Esimerkiksi mustalipeän polton vaihtoehtoiset menetelmät on rajattu ulos 

työstä, vaikka niitä voisi käyttää energiantuotannon tehostamiseen. 

 

Työssä tutustutaan tarkemmin metsäteollisuuden tuotannon ja sähköntuotannon nykytilan-

teeseen, sellutehtaan polttoaineisiin, sähköntuotantoon sekä BAT-asiakirjan mukaiseen 

tekniikkaan energiantuotannossa. Työtä varten on tutustuttu BAT-asiakirjan sisältämiin 

tekniikkoihin sekä teollisuuden tarjoamiin sovelluksiin toteuttaa asiakirjassa esitetyt tek-

niikat. Työssä esitellään myös arvio sähköntuotannosta Suomen sellutehtailla vuonna 

2050.  

 

Työn tarkoituksena onkin esitellä sellutehtaan sähköntuotannon perusteet sekä käytettävät 

polttoaineet ja samalla koota tekniikat, joilla selluteollisuuden energiantuotannon tehok-

kuutta on pystytty parantamaan sekä energiankulutusta saatu vähennettyä.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

Roomalaiset aakkoset 

E   energiantuotanto  [MWh] 

n   ainemäärä   [mol] 

P, Q   teho    [MW] 

 

Alaindeksit 

el, e   sähkö 

Na2S   natriumsulfidi 

Na2SO4  natriumsulfaatti 

th   höyry 

 

Lyhenteet 

ADt/d, tka/vrk  air dry ton per day, ilmakuivattu sellutonni vuorokaudessa 

BAT   Best available technique, paras käytettävissä oleva tekniikka 

BREF   BAT Reference Document, BAT-vertailuasiakirja 

C   hiili 

CO   hiilimonoksidi, häkä 

CO2   hiilidioksidi  

DNCG   diluted non-condensable gas, lauhtumattomat laimeat hajukaasut  

ECO   ekonomaisteri, syöttöveden esilämmitin 

KP   korkeapaine  

MP   matalapaine 

Na2CO3  natriumkarbonaatti 

Na2S   natriumsulfidi 

Na2SO4  natriumsulfaatti 

VP   välipaine 

BFB    bubbling fluidized bed, kuplapeti 

CFB   circulation fluidized bed, kiertopeti 

 

 

  



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Suomessa on 14 sulfaattisellutehdasta, joissa valmistetaan kemiallista, mekaanista sekä 

kemimekaanista massaa tarpeesta riippuen. Lisäksi Suomessa on integroituja paperi- ja 

kartonkitehtaita, joissa sellusta jalostetaan pakkausmateriaaleja ja kulutuspaperia. 

(Knowpulp 2011) Suomi onkin yhdessä Ruotsin kanssa Euroopan Unionin suurimmat 

selluntuottajamaat, sillä esimerkiksi vuonna 2008 molemmat muodostivat vajaan kolmas-

osan kaikesta tuotannosta. (European Comission 2011, 161) 

 

Kuva 1. Sulfaattisellutehtaat Suomessa (muokattu kohteesta Knowpulp 2011) 

 

Metsäteollisuus elää murrosaikaa, sillä metsäteollisuuden tuotannossa sellu ja kartonki 

kasvattavat markkinoitaan, kun taas painopaperin markkinat pienenevät. Nettikauppa on 

kasvussa, mikä lisää pakkausteollisuutta. (Yleisradio 2016) Selluteollisuuden uudet mah-

dollisuudet ovat nanoselluloosassa ja uusissa käyttöinnovaatioissa kuten biomuovissa, 

joilla pyrittäisiin korvaamaan öljyvalmisteita. Myös esimerkiksi jätevirroista valmistettu 

biopolttoaine saattaa kasvattaa alaa. (Biotalous) On siis erittäin mahdollista, että tulevina 

vuosina investoinnit lisääntyvät ja tuotanto tulee kasvamaan myös Suomessa. Tämä li-

säisi luonnollisesti myös tehtaiden energiankulutusta. 

Metsä Group Oy 
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Koska metsäteollisuus on suuri teollisuusala, metsäteollisuudessa kulutetaan ja tuotetaan 

paljon sähköä sekä lämpöä useita eri tekniikoita ja polttoaineita käyttäen. Metsäteollisuus 

muodostaakin yli puolet Suomen teollisuuden sähkönkulutuksesta. Tämä tekeekin alasta 

hyvin energiaintensiivisen. (European Comission 2011, 160 & Metsäteollisuus ry 2016) 

Varsinkin selluteollisuudessa on keskitytty entistä enemmän sähköntuotantoon, sillä ny-

kyisin laitoksella tuotetaan sähköä enemmän kuin kulutetaan. Sähköntuotannon lisäämi-

nen onkin kasvattanut sellutehtaan roolia sähkönmyyjänä, mikä on lisännyt paineita te-

hostaa sähköntuotantoa tehokkaammaksi. (Suomen Soodakattilayhdistys ry 2014, 94)  

 

Työn tavoitteena on osoittaa selluteollisuuden rooli merkittävänä energiantuottajana sekä 

luoda katsaus sähköntuotannon tilanteeseen vuonna 2050. Tavoitteena on arvioida Suo-

men metsä- ja selluteollisuuden tulevaisuutta energiantuotannon kannalta sekä tuoda 

esille nykyiset soodakattilainnovaatiot. Lisäksi työssä osoitetaan selluteollisuuden säh-

köntuotannon potentiaali Suomessa sekä selvitetään, miten sellutehtaan rooli energian-

tuotannossa tulee muuttumaan tulevaisuudessa ja mitä muutoksia tuotannossa vaaditaan.  
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2 SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN SÄHKÖNTUOTANTO 

 

Työn ensimmäisessä kappaleessa taustoitetaan Suomen selluteollisuuden tuotantotilan-

netta sekä metsäteollisuuden sähkönkulutuksen sekä -tuotannon nykytilaa. Lisäksi kap-

paleessa esitellään selluteollisuuden sähköntuotannossa käytettävät polttoaineet sekä nii-

den tärkeimmät ominaisuudet. Tavoitteena onkin muodostaa karkea kuva selluteollisuu-

den nykytilasta sekä metsäteollisuuden polttoaineiden kulutuksesta. 

 

2.1 Sähkön- ja selluntuotantotilanne 

 

Vuonna 2014 Suomen metsäteollisuudessa tuotettiin sähköä 10 TWh, mikä oli 5,5% vä-

hemmän kuin vuonna 2013. Suomen metsäteollisuus kuluttaa kaikesta sähköstä vajaan 

neljäsosan, sillä vuonna 2014 sähkönkulutuksen osuus oli 24 %, mikä vastasi 19,6 TWh 

energiankulutusta. Metsäteollisuuden sähkönkulutus pieneni 2,8 % vuodesta 2013. Ku-

vassa 2 onkin esitetty Suomen metsäteollisuuden sähköntuotanto- ja kulutus vuosien 

1996-2014 välisenä aikana. (Metsäteollisuus ry 2016) Sähkönkulutus- ja tuotanto ovatkin 

pienentyneet vuoden 2009 tuotantokuopan jälkeen merkittävästi. Vuosien 2010 ja 2014 

välillä sähkönkulutus on laskenut 11,5 %, kun taas sähköntuotannosta on leikattu 12,5 %.  

 

 

Kuva 2. Suomen metsäteollisuuden sähköntuotanto ja –kulutus 1996-2015 (Metsäteollisuus ry 2016) 
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Vuonna 2015 Suomessa tuotettiin 7,2 miljoonaa tonnia sellua, josta noin 4 miljoonaa ton-

nia oli valkaistua havusellua. Tuotantomäärä kasvoi siis 1,7 % vuodesta 2014, mikä sel-

viää kuvasta 3, jossa esitetään sellun tuotanto vuosien 2006-2015 välillä. (Metsäteollisuus 

ry 2016) Vuonna 2008 tapahtunut paperin ja kartongin kysynnän romahtaminen vaikutti 

merkittävästi vuoden 2009 tuotantoon ja sen alasajoihin Suomessa, mikä näkyy selkeänä 

kuoppana selluntuotantomäärässä. (Metla 2009, 5) Tämän jälkeen tuotantomäärä on py-

synyt tasaisena 7 miljoonan tonnin tuntumassa viimeiset kuusi vuotta. 

 

 

Kuva 3. Sellun tuotanto Suomessa vuodesta 2006 (Metsäteollisuus ry 2016) 

 

2.2 Käytettävät polttoaineet 

 

Moderneissa metsäteollisuusintegraateissa pyritään biotaloutta edistävään tuotantoon ja 

energiaomavaraisuuteen korvaamalla fossiiliset polttoaineet käyttämällä jätevirroista saa-

tavia puuperäisiä polttoaineita. (Metsä Fibre Oy 2014, 20) Suurin osa bioperäisistä polt-

toaineista saadaan metsäteollisuuden sellunkeiton jätelieminä eli mustalipeänä. Loput 

puuperäisistä polttoaineista ovat kiinteitä sivutuotteita, kuten puun käsittelyssä syntyvää 

kuorta ja haketta. (Motiva 2017) 
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Kuvassa 4 on esitetty metsäteollisuuden tehdaspolttoaineet ja niiden jakautuminen 

vuonna 2015 Suomessa. Suomen metsäteollisuudessa käytettävistä tehdaspolttoaineista 

noin 84 % olikin puuperäisiä biopolttoaineita, joista 68 % käytettiin bioperäisinä jätelie-

minä ja 16 % puuperäisinä kiinteinä polttoaineina. Loput 16 % käytetystä tehdaspolttoai-

neista olivat niin sanottuja apupolttoaineita, kuten maakaasua, turvetta, raskasta polttoöl-

jyä ja muita polttoaineita esimerkiksi hajukaasuja tai metanolia. (Metsäteollisuus ry 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineet 2015 Suomessa (Metsäteollisuus ry 2016) 

 

Kuvassa 5 on esitelty esimerkki, miten biopohjaisten polttoaineiden valmistus voitaisiin 

tulevaisuudessa toteuttaa. Mustalipeän ja kuoren polttamisen lisäksi muitakin jätevirtoja 

voidaan hyödyntää biopohjaisina polttoaineina, millä voidaan turvata tehtaan polttoai-

neentarve ja siten korvata fossiiliset polttoaineet. Esimerkiksi kuorimolta ja sahalta saa-

tava kuori ja jätepuu on mahdollista käyttää tuotekaasun valmistamiseen, jota voidaan 

käyttää meesauunin polttoaineena korvaamaan maakaasua ja öljyä. Myös jätevedenpuh-

distamolta saatavasta biolietteestä voidaan mädättämällä valmistaa tuotekaasua polttoai-

neeksi. Muita tulevaisuuden innovaatioita bioperäisten polttoaineiden tuottamiseen ovat 

biohiilen, bioetanolin ja bioöljyn valmistus sekä niiden hyödyntäminen tehtaan polttoai-

neina. (Metsä Fibre Oy 2014, 21) 
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Kuva 5.  Tulevaisuuden sellutehtaan biopohjaiset tehdaspolttoaineet (Metsä Fibre Oy 2014, 21) 

 

2.2.1 Mustalipeä 

 

Sellunkeitossa ja pesuvaiheissa erottuva jäteliemi eli mustalipeä on tärkein energiantuo-

tantoon käytettävä metsäteollisuuden polttoaine. Mustalipeä koostuu kierrätettävistä keit-

tokemikaaleista sekä lämmön talteenottoon käytettävistä ligniiniyhdisteistä eli puun kui-

tuja sitovasta ainesosasta. (Knowpulp 2011) Kuitulinjalta saatavaa mustalipeää kutsutaan 

pesulipeäksi, jonka kuiva-ainepitoisuus vaihtelee 15-20 % välillä. Mustalipeästä haihdu-

tetaan ylimääräinen vesi haihduttamolla, jotta mustalipeän poltossa saadaan talteen mah-

dollisimman paljon lämpöä. Haihduttamalla mustalipeän kuiva-aine nostetaan soodakat-

tilan ominaisuuksista riippuen noin 72-85 %, mutta se edelleen pysyy nestemäisenä polt-

toaineena. (Knowpulp 2011) 

 

Mustalipeä ruiskutetaan tulipesään pisarasuihkuna lähes mustalipeän kiehumispisteessä, 

joka vaihtelee kuiva-ainepitoisuudesta riippuen 100-140 °C välillä. (Raiko et al. 2002, 

534) Mustalipeän pisarakoko on riippuvainen mustalipeän lämpötilasta, joka vaikuttaa 

mustalipeän viskositeettiin ja siten mustalipeän palamiseen. Mustalipeän kiehumispistee-

seen vuorostaan vaikuttaa mustalipeän kuiva-ainepitoisuus. Tätä kuvataan kiehumapis-

teen nousulla, jolla tarkoitetaan mustalipeän ja veden kiehumispisteen eroa samassa pai-

neessa. (Huhtinen 2000, 30) Kuvassa 6 on havainnollistettu kahden suomalaisen tehtaan 



12 

 

mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden vaikutusta kiehumapisteen nousuun. Kuvasta 6 näh-

dään, että kiehumapisteen nousu on jyrkempää korkeammilla kuiva-ainepitoisuuksilla, 

jolloin kiehumislämpötila on sitä suurempi mitä korkeampi mustalipeän kuiva-aine on.  

 

Kuva 6. Varkauden ja Joutsenon tehtaiden kiehumapisteen nousun sovitteet (Vakkilainen et al. 2009, 7) 

 

Polton kannalta oleellisia mustalipeän ominaisuuksia ovatkin polttoaineen kuiva-ainepi-

toisuus, lämpötila sekä koostumus, joihin vaikutetaan itse prosessissa. Lisäksi havu- ja 

lehtisellunvalmistuksessa erottuva mustalipeä eroaa osittain koostumukseltaan toisistaan 

muun muassa tuhka-, happi- ja hiilipitoisuuksiltaan. (Alakangas et al. 2016, 115) Tär-

keimmät mustalipeän ominaisuudet ovatkin listattu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Mustalipeän ja biolietteen ominaisuuksia (Alakangas et al. 2016, 111-113) 
 

Polttoaine Ylempi Tuhka- Haihtuvat  Koostumus 

 lämpöarvo  

[MJ/kg] 

pitoisuus  

[p-%] 

aineet  

[p-%] 

 

C      H     N     O    S    Na     Cl 

Mustalipeä (havu) 13,3-14,8  46-52 28 35    3,6   0,1  33,9  5,5  19,4   0,5 

Mustalipeä (lehti) 13,0-14,3 48-54 30 32,5 3,3   0,2  35,5  6,0  19,8   0,5 
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2.2.2 Kiinteät puupolttoaineet 

 

Puun käsittelystä saadaan jätevirtoina runsaasti kuorta, puulastuja, purua ja haketta, joita 

on mahdollista käyttää suoraan energiantuotantoon tai jalostaa puupohjaisiksi polttoai-

neiksi. Kuorimolta saatava kuori on varsin kosteaa, joten ennen hyötykäyttöä sitä käsitel-

lään murskaamalla ja repimällä. Monipuolisella käsittelyllä parannetaan kuoren poltto-

ominaisuuksia sekä kuljetettavuutta kuorimolta varastoihin ja lopulta polttoon. (Motiva 

2017 & Knowpulp 2011) Myös kuoren kuivaaminen hukkalämpövirroilla on taloudelli-

nen vaihtoehto, sillä se lisää tuotannon hyötysuhdetta. (Suhr et al. 2015, 799) 

 

Kuorelle tyypilliset aineominaisuudet ja koostumus vaihtelevat hieman puiden välillä. 

Esimerkiksi kuoren tehollinen lämpöarvo on koivulla suurempi kuin kuusella tai män-

nyllä. Kuoren kosteus kuitenkin vaihtelee tyypillisesti 55-62 % välillä puutyypistä riip-

pumatta. Hakkeen lämpöarvot ovat kuorta lähempänä toisiaan ja kosteus vaihtelee tyy-

pillisesti 50-55 % välillä. (Alakangas et al. 2016, 61) Koostumukset ja muut ominaisuudet 

on listattu taulukkoon 2.  

Taulukko 2. Puupolttoaineen ominaisuuksia (Alakangas et al. 2016, 59-64) 

 

Polttoaine Tehollinen Tuhka- Kosteus- Koostumus 

 lämpöarvo 

[MJ/kgka] 

pitoisuus  

[p-%] 

pitoisuus 

[p-%] 

 

C       H     N     O        S                 Cl 

Kuori (mänty) 20,0 1,7 55-62 52,5  5,7   0,4  39,7   0,03            0,0085 

Kuori (kuusi) 18,6 2,8 ’’ 49,9  5,9   0,4  41,4   0,03            0,0279 

Kuori (koivu) 22,7 1,6 ’’ 56,6  6,8   0,8  34,2   0,02             -     

Hake (mänty) 19,6 0,6 50-55 51,8  6,1   0,3  41,2   0,01            0,0042 

Hake (kuusi) 19,2 0,6 ’’   ”                              0,02-0,04    0,011 

Hake (koivu) 19,0 0,4-0,6 ’’   ”                              0,02-0,09    - 

 

2.2.3 Apupolttoaineet 

 

Sellutehtaalla apupolttoaineita tarvitaan kattiloiden ylös- ja alasajoissa, meesauunilla 

sekä häiriötilanteissa korvaamaan pääpolttoaineet. Apupolttoaineina voidaan käyttää esi-

merkiksi maakaasua, raskasta tai kevyttä polttoöljyä, kiinteitä polttoaineita kuten turvetta 

tai kivihiiltä sekä bioperäistä tuotekaasua. (Knowpulp 2011) Taulukoihin 3 ja 4 on listattu 

tärkeimpien apupolttoaineiden ominaisuuksia.  
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Taulukko 3. Kaasujen ominaisuuksia (Alakangas et al. 2016, 187-189, Sarkomaa 1992, 34 & Kurkela et al. 2008, 14) 

Polttoaine Tehollinen Tuhka Tiheys Komponentti [%] 

 lämpöarvo  

[MJ/m3n] 

 pitoisuus 

[p-%] 

(0 °C ja atm) 

[kg/m3] 

 

CH4  C2H6   N2    CO2   CO   H2  C3H8 

Maakaasu 39,8 - 0,72 >98    0,8    0,9      0,1       -        -    <0,2 

Tuotekaasu 3,6-5,7 0,3 -  3-4    1-2  56-65 16-19  10-16  3-7    -                

Biokaasu 14,4-21,6 - - 55-70         0-25   30-45    -       <1 

 

Taulukko 4. Polttoöljyn ominaisuuksia (Alakangas et al. 2016, 181-182) 

Polttoaine Tehollinen Tuhka- Leimahdus- Viskositeetti Tiheys 

 lämpöarvo  

[MJ/kg] 

pitoisuus  

[p-%] 

piste 

[°C] 

 

[mm2/s] 

(15 °C:ssa) 

[kg/m3] 

POK (kevyt) 36,0 <0,001 63 3,0   (40 °C) 835 

POR (rikitön) 41,0 0,03 80 41    (80 °C) 990 

POK (rikillinen) 40,3 0,05 110 210  (80 °C) 1010 

 

Jätevedenpuhdistamolta saatavaa biolietettä voidaan nykyisin myös käyttää energiantuo-

tantoon, jolloin biolietteestä on poistettava ylimääräistä vettä esimerkiksi hukkalämpö-

virtoja hyödyntäen. (Suhr et al. 2015, 133) Biolietettä voidaankin polttaa kuorikattilassa 

kuoren mukana tai vaihtoehtoisesti soodakattilassa mustalipeän joukossa. (Lohiniva et al. 

2001, 68-69) Nykyisin myös biolietteen mädättäminen biokaasuksi on mahdollinen teh-

daspolttoaine. Esimerkiksi Metsä Fibre aloittaa mädättämökaasun valmistuksen uudella 

biotuotetehtaallaan vuoden 2017 aikana. (Metsä Fibre Oy 2014, 21) Biolietteen tärkeim-

mät ominaisuudet on listattu taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5. Biolietteen ominaisuuksia kuiva-aineessa (Alakangas et al. 2016, 166) 

Polttoaine Tehollinen Tuhka- Haihtuvat  Koostumus 

 lämpöarvo  

[MJ/kg] 

pitoisuus  

[p-%] 

aineet  

[p-%] 

 

   C        H       N         O         S         Cl 

Bioliete 14-16  16-21 - 40-42   4,5-5   1,3-1,6   25-29   0,4-0,9    0,1-0,6 
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3 SELLUTEHTAAN ENERGIANTUOTANTO 

 

Sellutehtaan energiantuotanto toteutetaan yleisesti soodakattilalla, kuorikattilalla tai 

muilla apukattiloilla. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi modernin sellutehtaan rakenne, 

tutustutaan soodakattilan höyry- ja kemikaalikiertoon sekä käydään lyhyesti läpi kuori-

kattilan ja apukattiloiden rooli sellutehtaalla. 

 

3.1 Moderni sellutehdas, talteenotto ja voimalaitos 

 

Sellutehdas koostuu useasta prosessivaiheesta ja sen lopputuotteina saadaankin valkais-

tua tai valkaisematonta sellua, höyryä prosessin käyttöön sekä sähköä. Sellutehdas koos-

tuu kolmesta osasta: puun käsittelystä, kuitulinjasta ja talteenotosta. Kuvassa 7 on esitetty 

modernin sellutehtaan yksinkertaistettu prosessikaavio. 

 

 

 Kuva 7. Sellutehtaan yksinkertaistettu prosessikaavio (Sahala Works) 

 

Puunkäsittelyssä pyöreät puut varastoidaan, tarvittaessa sulatetaan ja kuoritaan kuori-

molla kuorimarumpuja käyttäen kuiva- tai märkäkuorintana. Lopulta haketettu hake seu-

lotaan ja varastoidaan hakekasoihin ja -siiloihin. (Finnpulp 2015, 37) Kuitulinjalla sellu 

keitetään, pestään, seulotaan, valkaistaan ja kuivataan. Keittämöllä puun ligniini ja kuidut 

erotetaan toisistaan natriumhydroksidia ja natriumsulfidia sisältävän alkalisen keittoke-

mikaalin ja lämmön avulla. Keitossa puun ligniini ja hemiselluloosa liukenevat keittoke-

mikaaliin. Seosta kutsutaan tässä vaiheessa laihaksi mustalipeäksi ja se ohjataan haihdu-

tettavaksi haihduttamolle. (Raiko et al. 2002, 522)  



16 

 

Keitossa erottunut sellumassa pestään useissa pesuvaiheissa, joista erottunut laiha musta-

lipeä eli pesulipeä ohjataan myös haihdutettavaksi haihduttamolle. Pesty sellu seulotaan 

ja lajitellaan ennen jatkokäsittelyä. Sellu valkaistaan poistamalla jäännösligniiniä hapen 

reaktioilla happidelignifiointivaiheessa, jolla säästetään kalliiden valkaisukemikaalien 

käytössä. Valkaisu vuorostaan toteutetaan useissa vaiheissa valkaisevia kemikaaleja käyt-

täen. Lopulta valkaistu sellu ohjataan kuivattavaksi kuivauskoneelle, jossa sellusta pois-

tetaan ylimääräinen vesi lämpöä ja puristimia käyttäen. Kuivattu sellu arkitetaan ja paa-

litetaan kuljettavaksi. (Knowpulp 2011)  

 

Sellunkeitossa erotettu laiha mustalipeä haihdutetaan höyryn avulla haihduttamolla yli 80 

%:iin kuiva-aineeseen moderneissa sellutehtaissa. Haihduttamo koostuu useasta eri haih-

dutinyksiköstä, joissa mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan vähitellen vaaditulle 

tasolle. (Valmet 2015, 4) Soodakattilalla mustalipeän poltossa vapautuva lämpö otetaan 

talteen ja tuotettu höyry ohjataan turbiinille sähkön tuotantoon sekä ohjattavaksi proses-

sin käyttöön. Lisäksi mustalipeän poltossa regeneroituvat keittokemikaalit otetaan talteen 

ja ohjataan kemikaalisulana kattilan pohjalta liuotussäiliöön heikkovalkolipeän jouk-

koon. Natriumkemikaalit muodostavat reagoidessaan heikkovalkolipeän kanssa viherli-

peää, joka ohjataan käsiteltäväksi kaustisointilaitokselle. (Tikka 2008, 102) 

 

Valkolipeän valmistuksessa eli kaustisointilaitoksella viherlipeä suodatetaan, minkä jäl-

keen joukkoon lisätään meesauunilla valmistettu poltettu kalkki. Kalkkimaidoksi kutsut-

tavasta kemikaalista suodatetaan erottuva meesa, jolloin saadaan keittokemikaalina käy-

tettävää valkolipeää. Saatu meesa suodatetaan uudestaan, jolloin saadaan polttoon kel-

paava meesa sekä viherlipeän valmistukseen käytettävä laihavalkolipeä. Meesauunissa 

polttomalla meesaa valmistetaan kalkkia, jota siis käytetään valkolipeän valmistukseen. 

(Knowpulp 2011) 

 

Uusissa tehtaissa keittokemikaalina voidaan nykyisin käyttää valkolipeän sijasta oranssi-

lipeää, joka on valmistettu polysufidilaitoksella katalyyttejä käyttäen. Polysulfidiproses-

sissa keittokemikaalin sulfidirikki muutetaan alkuainemuotoiseksi rikiksi, jolloin orans-

silipeä sisältää rikkiä useassa eri muodossa. Oranssilipeää käyttämällä vahvistetaankin 

sellun teknisiä ominaisuuksia, sillä hemiselluloosa saadaan sidottua paremmin kuituun ja 

näin jalosteen lujuus paranee. (Metsä Fibre Oy 2012, 14,19) 
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3.2 Soodakattila 

 

Soodakattila on sellutehtaan talteenottokierron ja energiantuotannon ydin. Soodakattilan 

tehtävänä on siis ottaa talteen mustalipeän sisältämät keittokemikaalit sekä puun orgaa-

nisen aineksen eli ligniinin poltossa vapautuva lämpöenergia. (Raiko et al. 2002, 523). 

Tulipesän reaktioissa vapautuu runsaasti lämpöä, joka otetaan talteen savukaasujen mu-

kana kattilan höyrystin- ja tulistinpinnoilta. Tuorehöyry ohjataan kattilalta turbiinille, 

jossa höyry paisuessaan pyörittää generaattoria ja mahdollistaa tehtaan sähköntuotannon. 

Turbiinin väliotoista saadaan eri paineluokan välipainehöyryt ja ulostulosta matalapaine-

höyry prosessin käyttöön. (Huhtinen et al. 2013, 69) 

 

3.2.1 Soodakattilan kemikaalientalteenotto 

 

Mustalipeä ruiskutetaan kuvan 8 mukaisesti pisaroituna suihkuna tulipesään 100-140 

°C:n lämpötilassa pelkistymisalueelle, jossa kemikaalien talteenotto tapahtuu korkeassa 

lämpötilassa ja vähähappisissa olosuhteissa. Ennen pelkistymisreaktiota mustalipeäpisara 

kuivuu ja luovuttaa hiilipitoisia kaasuja tulipesään pyrolyysivaiheessa. (Raiko et al. 2002, 

536)  

 

Kuva 8. Soodakattilan tulipesän reaktiot ja kattilan ilma-jako (muokattu lähteestä Suhr et al. 2015, 236) 
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Talteenotto perustuukin natriumin ja rikin reaktioihin, jossa mustalipeän sisältämä nat-

riumsulfaatti pelkistyy natriumsulfidiksi tulipesän pohjalla sulakeossa. Tätä pelkistymistä 

kutsutaan rikin reduktioksi ja on myös nähtävissä kuvasta 8. Rikin reduktio tapahtuu pää-

asiassa seuraavien reaktioiden avulla 

 

Reduktioasteella mitataan rikin reduktion onnistumista, joka on vahvasti riippuvainen su-

lakeon lämpötilasta ja optimoidusta primääri-ilman määrästä. Ilmamäärä pyritäänkin pi-

tämään optimina prosessille, jotta keon palamislämpötila ei laske liian alhaiseksi pienellä 

ilmamäärällä eikä pelkistymisreaktio kärsi liian suuresta ilmamäärästä. Hyvällä sooda-

kattilalla reduktioaste pysyykin reilusti yli 95 %. Reduktioaste mitataan viherlipeästä ja 

saadaan laskettua yhtälöllä (Huhtinen et al. 2013, 72) 

 

missä 

 n   ainemäärä   [mol] 

 

Natriumsulfidia, natriumsulfaattia ja natriumkarbonaattia suurimmaksi osaksi sisältävä 

kemikaalisula ohjataan vesijäähdytteisten sularännien kautta laihavalkolipeän joukkoon 

liuotinsäiliöön. Kemikaalisula ja laihavalkolipeä sekoittuvat liuotinsäiliössä muodostaen 

valkolipeän valmistamiseen käytettävää viherlipeää, joka pumpataan kaustistamolle kä-

siteltäväksi. (Vakkilainen 2005, 119 & Tikka 2008, 102)  

 

Viherlipeän valmistuksessa muodostuu paljon haitallisia hönkäkaasuja, joita varten soo-

dakattilalla tarvitaan erillinen kaasujenkäsittelyjärjestelmä. (Vakkilainen 2005, 104) 

Hönkäkaasut voidaan vaihtoehtoisesti polttaa tai ohjata savukaasupesurin kautta ympä-

ristöön. Ennen polttoa hönkäkaasuista täytyy kuitenkin poistaa rikkiyhdisteitä, kosteutta 

ja kiintoaineita. (Suhr et al. 2015, 291) Liuotussäiliön hönkäkaasut sisältävät runsaasti 

myös lämpöä, joten hönkäkaasujen käsittelyjärjestelmään voidaan yhdistää lämmöntal-

teenotto, jotta kaasujen lämpöä voidaan käyttää esimerkiksi lisäveden ja palamisilman 

lämmitykseen. (Francoeur 2009, 1-2)  

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2 𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2 𝐶𝑂2 

 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4 𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2 𝐶𝑂 

(3.1) 

 

(3.2) 

 reduktioaste =
𝑛Na2S

(𝑛Na2S + 𝑛Na2SO4
)

∙ 100 % 
(3.3) 
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3.2.2 Soodakattilan höyrykierto ja rakenne 

 

Kuvassa 9 on esitetty soodakattilan vesi-höyryjärjestelmän rakenne, joka sisältää kaksi 

pystyputkista syöttöveden esilämmitintä eli ekonomaiseria, lieriön, kattilaputkiston ver-

hoputkineen sekä tulistimet. (Huhtinen et al. 2013, 74) Syöttöveden paine nostetaan syöt-

tövesipumpuilla lieriön paineeseen ja ohjataan lämmitettäväksi ekonomaiseriin. Syöttö-

vesi ohjataan lämmitettynä lieriöön, josta kylläinen vesi laskeutuu tiheyseron vaikutuk-

sesta laskuputkea pitkin höyrystinputkien alaosaan. Höyrystimessä kylläinen vesi höy-

rystyy ja muodostaa kylläisen veden ja vesihöyryn seoksen, joka palaa takaisin lieriöön 

tiheyseron muuttuessa. Lieriössä höyry erotellaan kylläisestä vedestä ja ohjataan tulisti-

mille tulistettavaksi. (Huhtinen et al. 2000, 113) 

 

 

Kuva 9. Korkea energisen soodakattilan yksinkertaistettu höyrykierto sellutehtaalla (muokattu lähteestä Andritz, 3) 

 

Rakenteeltaan soodakattila on tyypillinen luonnonkiertokattila, mutta sen rakenteessa on 

muutama merkittävä ero muihin kattiloihin verrattuna. Esimerkiksi tulipesän yläosassa 

takaseinällä sijaitsevalla nokalla ohjataan savukaasut tasaisemmin tulistinalueelle. Li-

säksi soodakattilan syöttöveden esilämmitys hoidetaan pystyputkisilla esilämmittimillä, 

joissa syöttövesi lämmitetään ohjaamalla jäähtynyt savukaasuvirta kanavassa ylhäältä 
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alas eli vastavirtaan syöttövesivirtaa vasten. Ekonomaisereiden välillä sijaitsee savukaa-

suvirrassa niin sanottu tyhjä veto, jolla estetään lämmönsiirtopintojen voimakas likaantu-

minen. Lisäksi muista kattiloista selkeästi poiketen soodakattiloissa sijaitsee tulistinosan 

jälkeen erillinen höyrystinosa eli keittoputkisto. (Huhtinen et al. 2013, 74) 

 

Nykyisin tulipesän alimmat höyrystinputket sekundääri-ilmatasolle saakka on korvattu 

compound-putkilla, jotka kestävät tavallista kattilaputkea paremmin korroosiota, tulipe-

sän korkeaa lämpötilaa sekä haastavia olosuhteita. (Vakkilainen 2005, 113) Kattilan ala-

osan putkiin voidaan myös lisätä tapit, joilla pyritään suojaamaan alimpia höyrystinputkia 

kuumalta kemikaalisulalta ja näin estää korroosiota pohjaputkissa. Lisäksi ennen tulisti-

mia tulipesän yläosassa sijaitsee poikittaiset höyrystimeen kuuluvat verhoputket, jotka 

suojaavat sekundääritulistinta kuumimmilta savukaasuilta, korroosiolta sekä tulipesän sä-

teilyltä. (Huhtinen et al. 2013, 74) 

 

Soodakattiloiden tuorehöyryn parametrien eli paineen ja lämpötilan arvot vaihtelevat tyy-

pillisesti 84-92 bar:n ja 480-490 °C:n välillä. (Raukola et al. 2002, 1) Korkeita tuore-

höyryn parametreja rajoittaakin lähinnä mustalipeän sisältämät syövyttävät ja likaavat 

kloori- ja kaliumyhdisteet. Savukaasujen kiintoaineet tarttuvatkin lämmönsiirtopinnoille 

ja vähentävät lämmönsiirron tehokkuutta, sillä se laskee tuorehöyryn lämpötilaa ja nostaa 

savukaasujen lämpötilaa. (Kankkonen et al. 2010, 2) Soodakattilat vaativatkin tehokkaan 

jatkuvan nuohouksen sekä nuohointen optimaalisen sijoittelun estääkseen kattilan tuk-

keutumisen. Tyypillisimmin soodakattiloissa käytetään pyöriväputkista ulosvedettävää 

höyrynuohointa, jolla höyrysuihku ohjataan kattilaan nuohoinputken päästä. Nuohoin 

liikkuu hitaasti lämmönsiirtopintojen väliin ja puhdistaa lämmönsiirtopintaa tehokkaasti 

16-22 barin höyrynpaineella pyörivällä liikkeellä. (Knowpulp 2011 & Vakkilainen 2005, 

121) 

 

3.2.3 Soodakattilan ilmajärjestelmä 

 

Modernin soodakattilan ilmajako on jaettu yleisesti kolmeen ilmatasoon eli primääri-, se-

kundääri- ja tertiääri-ilmatasoihin. Primääri-ilma tuodaan kattilaan neljältä seinältä ja ta-

son tehtävänä on varmistaa tehokas palaminen sulakeossa sekä pitää sulakeon lämpötila 

korkeana. Sekundääri-ilmalla hallitaan sulakeon korkeutta ja varmistetaan mustalipeän 



21 

 

koksin ja haihtuvien aineiden palaminen. Multilevel-ilmajärjestelmässä sekundääri-ilma 

on jaettu ala- ja ylä-sekundääriin, joilla vähennetään carryoveria eli mustalipeän karkaa-

mista kattilan yläosiin. Tällöin palamista saadaan hallittua paremmin. Tertiääri-ilmataso 

toimii jälkipolttotasona, jonka tehtävänä on hallita palamisessa syntyneitä päästöjä, var-

mistaa palamisen täydellisyys sekä tasoittaa tulipesän yläosan ilmanvirtausta. Tertiääri-

ilmaa ei yleensä lämmitetä, koska sillä varmistetaan mahdollisimman suuri tunkeutuvuus. 

Eri ilmatasojen ilmansyötön mahdollisuudet sekä multilevel-ilmajärjestelmä on esitetty 

kuvassa 10. (Wessel 2015, 3-5 & Knowpulp 2011)  

 

Suurimmissa kattiloissa on tertiääritason lisäksi vielä kvartiääritaso, joilla pyritään vä-

hentämään kattilan typpioksidi- eli NOx-päästöjä. Kvartiääri-ilma syötetään tertiääri-ta-

son yläpuolelta loppuunpalamisalueelle, jossa palaminen toteutetaan runsaalla ilmamää-

rällä palamisajan pidentämiseksi ja lämmönsiirron parantamiseksi. Kvartiääritason käyt-

täminen mahdollistaa myös lipeän polttamisen useammassa tasossa. (Tran et al. 2001, 11 

& Metso Power 2012, 6) Uusimmissa soodakattiloissa ilmajako voidaan toteuttaa myös 

vertikaalisena, jolloin kattila on varustettu usealla sekundääri- ja tertiääri-ilmatasolla. 

Vertikaalijärjestelmällä on pystytty hallitsemaan savukaasun sekoittumista tulipesässä 

sekä nostettu kattilan kapasiteettia. (Knowpulp 2011) 

 

 

Kuva 10. Palamisilman syöttö kattilaan ja multilevel-ilmajärjestelmä (muokattu lähteestä Wessel 2015, 5 & Knowpulp 2011) 
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Primääri- ja sekundääri-ilmatasoilta tuotava palamisilma lämmitetään soodakattiloissa 

matala- ja välipainehöyryesilämmittimillä savukaasujen sijaan soodakattilan 

savukaasukanavan likaisuuden vuoksi. Palamisilman esilämmityksellä nostetaan 

tulipesän lämpötilaa sekä lisätään höyryyn siirtyvää lämpöä sekä höyryntuotantoa. 

(Vakkilainen 2005, 106) Nykyisin palamisilman joukkoon ohjataan myös 

lauhtumattomat hajukaasut (lyh. DNCG, eng. diluted non-condensable gas) sekä 

hönkäkaasut, jotka myös esilämmitetään palamisilman mukana. (Valmet 2015, 14)  

 

3.2.4 Soodakattilan tuotantokapasiteetti 

 

Modernit soodakattilat ovat nykyisin yksilieriökattiloita, mutta vielä 1990-luvulle asti 

soodakattilat oli varustettu kahdella lieriöllä. Kaksilieriökattiloilla saatiin vähennettyä ri-

kinpäästöjä merkittävästi ja rakenteella mahdollistettiin korkeiden tuorehöyryn paramet-

rien käyttämisen. Tuorehöyryn parametrit nousivatkin tyypillisesti noin 85 bar:iin ja 480 

°C:een. Kaksilieriöisen soodakattilan maksimituotantokapasiteetti oli kuitenkin vain 

1700 tka/vrk (tds/d), jota on pystytty kasvattamaan siirtymällä yksilieriökattiloihin. (Vak-

kilainen 2005, 26)  

 

Tuotantokapasiteetin nousuun on vaikuttanut myös parempi ajotavan hallinta eli ohjaus-

automatiikka, tuorehöyryn parametrien ja polttolipeän kuiva-ainepitoisuuden kasvu sekä 

polttolipeän tasalaatuinen ruiskutus. Uusimmissa soodakattiloissa tuotantokapasiteetti on 

nykyisin jo huomattavasti yli 5000 tka/vrk. (Vakkilainen 2005, 22) Esimerkiksi maailman 

suurin soodakattila oli määrä ottaa tuotantoon vuonna 2016 Indonesiassa ja sen tuotanto-

kapasiteetiksi ilmoitettiin 11 600 tka/vrk. (Andritz 2014) Suomen suurin soodakattila val-

mistui vuonna 2017 Äänekosken biotuotetehtaalle ja sen kapasiteetti on 7200 tka/vrk. 

(Valmet 2015b)  

 

3.3 Kuorikattila 

 

Kuoren poltto on yksinkertaisin tapa, jota käytetään metsäteollisuudessa prosessihöyryn 

tuottamiseen ja höyryverkon ylläpitämiseen.  Kuoren poltto toteutetaan nykyisin yleisim-

min leijukerrospolttona joko BFB- (suom. kuplapetikattila) tai CFB-kattiloilla (suom. 

kiertopetikattila), koska se mahdollistaa epätasalaatuisemman ja kostean kuoren sekä 
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hakkeen polton. Leijukerrospolton etuina on myös alhaiset typen oksidipäästöt, korkea 

hyötysuhde sekä helppo rikkipäästöjen hallinta. Kiertopetikattilat toimivat yli 50 MWth 

kohteissa erinomaisesti, kun taas kuplapetikattilat soveltuvat parhaiten alle 100 MWth ko-

koluokan laitoksiin.  (Vakkilainen 2010, 2)  

 

Kuplapetikattiloissa polttoaine syötetään 0,4-0,8 metrin korkeudessa leijuvan 700-1000 

°C:n hiekkapedin päälle. Pedin korkealla lämpötilalla varmistetaan kostean polttoaineen 

palaminen pedissä. Primääri-ilma syötetään kattilan pohjasta petimateriaalin läpi, jolloin 

minimileijutusnopeuden ylittyessä peti leijuu. (Tikka 2008, 221) Kiertopetikattilat poik-

keavat leijupetikattiloista siinä, että niissä leijutusnopeus on kasvatettu leijumisalueen 

ohi, minkä vuoksi leijukerros on epämääräinen ja petimateriaali kiertää tulipesässä. Peti-

materiaali kiertää savukaasujen kanssa sykloniin, josta petimateriaali ja palamattomat 

hiukkaset palautetaan kiertoon. Kuvassa 11 on esitetty normaali kiertopetikattila. (Tikka 

2008, 223-224) 

 

Kuva 11. Leijukerroskattilan prosessi (muokattu lähteestä ZBG Industrial Boiler) 

 

Myös leijukerroskattilat ovat tyypillisesti yksilieriöisiä luonnonkiertokattiloita, joiden 

vesi-höyrykierto ei poikkea periaatteeltaan soodakattilan vesi-höyrykierrosta. Syöttövesi 

paineistetaan lieriön paineeseen ja lämmitetään ekonomaiserissa. Lämmennyt syöttövesi 

ohjataan lieriöön, josta se laskeutuu höyrystinosan alaosaan tiheyseron vaikutuksesta. 

Vesi höyrystetään ja höyry ohjataan takaisin lieriöön ja lopulta tulistimille tulistettavaksi. 

Tuorehöyryn parametrit vaihtelevat sellutehtaan kuorikattilalla 70-100 bar:n ja 450-540 

°C:n välillä. (Tikka 2008, 196) 
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3.4 Aputuotanto 

 

Aputuotannolla pyritään varmistamaan, että sellutehdas pysyy tuotannossa ilman proses-

sihöyryvajeesta johtuvia katkoja. Suuri ero muihin tuotantolaitoksiin on, että sellutehtaan 

voimalaitos pysyy ajossa yli 8000 tuntia vuodessa ja sellutehtaan tuotantokatkokset si-

joittuvatkin enimmäkseen keväälle ja syksylle. (Suhr et al. 2015, 88) Aputuotanto voidaan 

toteuttaa esimerkiksi kuvan 12 mukaisella pakettikattiloilla tai tulitorvituliputkikattiloilla, 

joissa käytetään polttoaineena tyypillisesti öljyä, maakaasua tai vaihtoehtoisesti hajukaa-

suja. (Teir 2003, 45) Pakettikattilassa käytetään membraaniputkia, jotta kattilaputket kes-

tävät tulipesän suuret lämpötilat. (Alfa Laval Oy) Tulitorvituliputkikattiloissa polttoaine 

palaa vuorostaan tulitorven sisällä ja savukaasut ohjataan tuliputkien kautta savukaasu-

kanavaan. Etuna tulitorvituliputkikattiloissa ovat niiden pienet painehäviöt kattilassa sekä 

korkea hyötysuhde. (KPA Unicon) 

 

Kuva 12. Pakettikattilan poikkileikkauskuva (Alfa Laval Oy) 
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4 SELLUTEHTAAN BAT-ASIAKIRJA 

 

Liitteissä 1 ja 2 on esitetty metsäteollisuuden BAT-asiakirjan parhaat käytettävissä olevat 

tekniikat energian tuotannon ja tehokkuuden tehostamiseen sekä energiankulutuksen vä-

hentämiseen. Liitteen 1 tekniikoilla pyritään vähentämään sellutehtaan lämmön ja sähkön 

kulutusta sekä lisäämään hukkavirtojen hyötykäyttöä. Liitteessä 2 on listattu parhaat käy-

tettävissä olevat tekniikat sähköntuotannon tehostamiseksi. (Suhr et al. 2015, 799) Tässä 

kappaleessa keskitytäänkin tärkeimpiin tekniikkoihin, jotka ovat lisänneet sähköntuotan-

toa ja pienentäneet energiankulutusta merkittävästi. 

 

4.1 Energiantuotannon lisääminen 

 

BAT-asiakirjassa mainitut sellutehtaan energian- ja sähköntuotannon tehokkuuden lisää-

miskeinot voidaan jakaa kahteen osaan: soodakattilan ja turbiinin tehokkuuteen vaikutta-

viin tekniikkoihin. Esimerkiksi tuorehöyryn parametrien kasvattaminen yhdessä mustali-

peän kuiva-ainepitoisuuden nostamisen kanssa ovat lisänneet soodakattilan höyryntuo-

tannon tehokkuutta ja siten myös turbiinin sähköntuotantoa. (Suomen Soodakattilayhdis-

tys ry 2014, 94) Kuvassa 13 on esitetty BAT-asiakirjan tarjoamia tekniikoita tehokkuuden 

lisäämiseksi ja niitä käydään yksitellen läpi kappaleessa. 

Kuva 13. Soodakattilan tehokkuuden parantamismahdollisuudet (muokattu lähteestä Valmet 2015, 14) 
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4.1.1 Tuorehöyryn parametrien nostaminen 

 

BAT-asiakirjassa mainituilla 100 bar:n ja 510 °C:n tuorehöyryn parametreilla päästään-

kin hyvin korkeaan sähköntuotantoon pienihäviöisillä turbiineilla. Tuorehöyryn lämpöti-

lan nostaminen lisää paisutettavan höyryn laatua, mutta paineen nostaminen saattaa vai-

kuttaa lauhdehöyryn laatuun heikentävästi. Onkin taloudellista lisätä tuorehöyryn pai-

netta vaikuttamatta heikentävästi lauhdehöyryn laatuun, sillä se lisää sähköntuotantoa. 

Vastapaineturbiinilla tulee kuitenkin varmistaa, että matalapainehöyryn paine on höyryn-

kuluttajille riittävä. (Valmet 2015, 16) Äänekoskelle vuonna 2017 valmistuvalla biotuo-

tetehtaalla soodakattilan tuorehöyryn parametrit on nostettu 110 bar:iin ja 515 °C:een, 

jotka ovatkin samalla suurimmat käytössä olevat tuorehöyryn parametrit. (Valmet 2015b) 

 

Suurin sähköntuotantoa rajoittava tekijä on soodakattilan lämpöpintojen korroosio, minkä 

vuoksi tuorehöyryn parametreja ei voida kasvattaa loputtomasti. Tuorehöyryn korkea 

lämpötila aiheuttaa tulistinosassa korroosiota ja korkea paine vuorostaan lisää seinäput-

kien korroosion riskiä. (Salmenoja 2013, 4) Tulistinosien korroosioon voidaan vaikuttaa 

valitsemalla tulistinmateriaalit paremmin korroosiota kestäväksi tai käsittelemällä säh-

kösuotimelta saatu lentotuhka, millä vähennetään prosessissa kiertävän kaliumin ja klo-

ridin määrää. (Valmet 2015, 16) 

 

4.1.2 Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden kasvattaminen 

 

Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden nostaminen on ollut ensimmäinen ja tehokkain tapa 

parantaa tehtaan sähköntuotantoa. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta on pystytty nosta-

maan 65 %:sta yli 80 %:iin moderneilla ja tehokkaammilla haihduttamoilla, jotka on va-

rustettu paineistetulla superkonsentraattorilla. (Valmet 2015, 4) Soodakattiloiden höyryn-

tuotannon tehokkuus on kasvanut, koska kuiva-ainepitoisuuden nostaminen vähentää sa-

vukaasuihin siirtyvää vesihöyryn määrää eli savukaasuhäviöitä. Samalla lämpöä siirtyy 

enemmän tulipesään, mikä parantaa lämmönsiirtoa ja nostaa sulakeon lämpötilaa vähen-

täen myös carryoveria. Kuiva-ainepitoisuuden nousu onkin lisännyt tuorehöyryn tuotan-

toa noin 0,5 % jokaista kuiva-ainepitoisuusprosenttia kohti. Lisäksi kattilan rikkidioksidi- 

ja TRS-päästöt ovat pienentyneet käyttäessä suurempia kuiva-ainepitoisuuksia. (Valmet 

2015, 7) 
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4.1.3 Palamisilman ja polttoaineen esilämmitys savukaasuilla 

 

Palamisilman lämpötilan nostaminen on yksi yksinkertaisimmista ja yleisimmistä 

keinoista lisätä sähköntuotantoa. Palamisilman lämpötilaa voitaisiin nostaa käyttämällä 

useita eri paineluokan (esimerkiksi 12 bar ja 28 bar) välipainehöyryäesilämmittimiä, 

mutta se lisäisi merkittävästi välipainehöyryn kulutusta. (Raukola et al. 2002, 3) Tällöin 

on järkevää yhdistää savukaasujen jäähdytys sekä ilman esilämmitys.  

 

Palamisilman esilämmitys voidaan toteuttaa kuvan 14 mukaisella järjestelmällä, jossa 

savukaasujen lämpö otetaan talteen veteen, jolla lämmitetään palamisilmaa. 

Palamisilman lämpötila nostetaan vielä halutuksi käyttäen välipainehöyryesilämmittimiä. 

Palamisilman lämmitykseen käytettävä savukaasujen lämmöntalteenotto vähentää 

esilämmittimien välipainehöyryn kulutusta ja siten paisutettavan höyryn määrä on 

suurempi. (Kankkonen et al. 2010, 10) Samalla savukaasujen lämpötila saadaan laskettua 

mahdollisimman alas, mikä vähentää savukaasuhäviöitä. Toisaalta ilman syöttöveden 

lämpötilan nostamista, savukaasuista ei saada tarpeeksi lämpöä talteen ja siten 

lämmöntalteenotto ei olisi kannattavaa. Tämä tekee investoinneista toisistaan 

riippuvaisia, jotta tehtaan sähköntuotantoa voidaan tehostaa. (Valmet 2015, 24) 

Kuva 14. Savukaasujen jäähdytysjärjestelmä (muokattu lähteestä Raukola et al. 2002, 9) 
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BAT-asiakirjassa mainitaan lisäksi, että polttoaineen esilämmitykseen voidaan käyttää 

kattiloiden hukkalämpöä. Savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmää voidaankin 

käyttää esimerkiksi biomassan kuivauksessa, mikä lisäisi kuorikattilan tehokkuutta. 

Lämmöntalteenottojärjestelmää voidaan palamisilman ja polttoaineen lämmittämisen 

lisäksi käyttää myös syöttövesisäiliöön tuotavan lisäveden sekä turbiinin lauhteiden 

lämmittämiseen, millä vähennetään matalapainehöyryn tarvetta. Savukaasujen 

lämmöntalteenotolla saadaankin merkittävät säästöt matalapainehöyryn kulutuksessa. 

(Valmet 2015, 14-16, 26)  

 

4.1.4 Syöttöveden esilämmitys lähelle kiehumispistettä 

 

Syöttöveden esilämmityksellä pyritään nostamaan syöttöveden lämpötila lähelle kiehu-

mispistettä ennen lieriötä ja siten parantamaan höyryntuotantoa. Syöttöveden lämpötilan 

nostaminen voidaan toteuttaa erillisillä lämmittimillä sekä nostamalla syöttövesisäiliön 

painetta, mikä mahdollistaa myös lämpötilan nostamisen syöttövesisäiliössä. Kuvassa 13 

on esitetty syöttövesisäiliön paineen nostaminen turbiinin ulostulopaineeseen sekä esi- ja 

välilämmityksen sijainnit prosessissa. (Raukola et al. 2002, 4 & Valmet 2015, 15) 

 

Nostamalla syöttövesisäiliön paine turbiinin ulostulon paineeseen, on mahdollista nostaa 

syöttöveden lämpötila 144 °C:een, kun turbiinin ulostulohöyryn paine on 4,2 baria. Täl-

löin yhdessä syöttöveden esilämmittimien kanssa syöttöveden lämpötilaa saadaan nostet-

tua runsaasti, mikä tehostaa kattilan höyryntuotantoa. (Raukola et al. 2002, 4) Syöttöve-

den lämmitys voidaan toteuttaa erillisenä esi- tai välilämmityksenä tai niiden yhdistel-

mänä. Esilämmityksessä käytetään alempi paineista välipainehöyryä ja esilämmitys to-

teutetaan heti syöttövesisäiliön jälkeen ennen syöttöveden siirtymistä ekonomaiserille. 

Välilämmitys sijaitsee prosessissa luonnollisesti ekonomaisereiden välissä ja toteutetaan 

siis tyypillisesti käyttämällä korkeampi paineista välipainehöyryä. (Valmet 2015, 15)  

 

Vaikka syöttöveden lämpötilan nostaminen kasvattaa höyryn tuotantoa, se kasvattaa 

myös savukaasujen poistumislämpötilaa. Tämä heikentää ekonomaiserin tehokkuutta, 

kasvattaa savukaasuhäviöitä ja siten heikentää kattilan tehokkuutta. Tällöin sähköntuo-

tanto ei merkittävästi lisäänny. Toisaalta, kuten ylempänä on jo mainittu, yhdessä savu-

kaasujen lämmöntalteenoton kanssa on mahdollista vähentää ilman esilämmitykseen ku-

luvan välipainehöyryn määrää. (Kankkonen et al. 2010, 3, 10)  
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4.1.5 Turbiinin tehokkuuden parantaminen 

 

Voimalaitoksen hyötysuhde on vahvasti riippuvainen turbiinin suorituskyvystä, mistä 

johtuen pienilläkin parannuksilla on suuri vaikutus turbiinin tehokkuuteen. Höyryturbii-

nin suunnitelulla ja käyttöolosuhteiden optimoinnilla pyritään varmistamaan, että ne py-

syvät kilpailukykyisinä. Turbiinin tehokkuutta on mahdollista parantaa merkittävästi esi-

merkiksi maksimoimalla turbiinin lämmönsiirto ja kehittämällä siipien aerodynamiikkaa. 

Näillä saadaan pidennettyä turbiinin siipien käyttöikää ja suorituskykyä. Turbiinissa tulee 

myös käyttää materiaaleja, jotka mahdollistavat pitkän käyttöiän ja korkean käyttöläm-

pötilan. Tietokonetyökalut ja mallinnus onkin ollut merkittävä tekijä nykyisten höyrytur-

biinien tehostamiseen (Zafar 2017) 

 

Turbiinin siipien sekä sivuseinien muodon parempi suunnittelu on johtanut turbiinin suo-

rituskyvyn selkeään parantumiseen. Turbiinin kokonaishäviöihin onkin mahdollista vai-

kuttaa merkittävästi minimoimalla siipiprofiilin häviöt, joka on suurin yksittäinen häviö 

koko turbiinissa. Lisäksi häviöitä turbiinissa aiheuttavat sekundäärivirtaukset sekä vuodot 

korkea- ja välipaineturbiinien sisääntulossa sekä akselin tiivisteessä. Vuotohäviöitä esiin-

tyy lisäksi turbiinin siipien kärjissä. (Zafar 2017 & Leyzerovich 2008, 115) Näistä esi-

merkiksi sekundäärivirtausten aiheuttamia häviöitä on mahdollista hallita esimerkiksi 

muuttamalla siiven etureunan muotoa. Lisäksi sivuseinän muodon optimointi on vähen-

tänyt eroosiota KP-turbiinin ensimmäisissä vaiheissa ja siten paremmalla materiaalikes-

tävyydellä on lisätty turbiinin tehokkuutta. (Zafar 2017 & Leyzerovich 2008, 112) 

 

4.1.6 Ylijäämähöyryn käyttäminen matalapaineturbiinilla 

 

BAT-asiakirjassa mainitaan, että sähköntuotantoa saadaan tehostettua laskemalla vasta-

paineturbiinin ulostulohöyrynpaineen mahdollisimman alas sekä lisäämällä prosessiin 

matalapaine- eli lauhdeturbiini. (Suhr et al. 2015, 799) Jos höyryntuotanto on prosessi-

höyryn kulutusta suurempaa, voidaankin ylijäämähöyry käyttää lauhdetuotantoon. Siksi 

vastapaineturbiini yhdessä matalapaineturbiinin kanssa on optimaalisin ratkaisu, koska 

ylijäämähyöryä saadaan paisutettua mahdollisimman pitkälle. Vaikka sellutehtaat ovat-

kin vielä usein varustettu pelkällä vastapaineturbiinilla, se ei ole yksin tehokkain ratkaisu 

höyryn tuotannon ja kulutuksen turvaamiseksi. (Kankkonen et al. 2010, 3) 
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On myös mahdollista valita vastapaine- ja lauhdeturbiinin yhdistelmä, jossa vastapai-

neturbiini sisältää kaksi säädettävää välipaineista väliottoa ja tuottaa höyryn prosessikäyt-

töön. Lauhdeturbiinilla ylijäämähöyry paisutetaan lähelle 0,02 bar:a ja lopulta lauhdute-

taan jäähdytysvedellä lauhduttimessa. Korkeampi paineisella 18-35 bar:n välipaine-

höyryllä varmistetaan kattilan tehokas nuohous sekä palamisilman ja syöttöveden tehokas 

esilämmitys. Matalampi paineinen 10-13 bar:n väliottohöyry käytetään esimerkiksi haih-

duttamon ja keittämön prosesseissa.  

 

Vastapaineturbiinin höyry paisutetaan mahdollisimman pitkälle ja ulostulonpaine halu-

taan ainakin lähelle 4 bar:a, jotta turbiinilla varmistetaan suurin saavutettava sähköntuo-

tanto. Matalapaineinen 3-5 bar:n höyry käytetään matalapainehöyrynä esimerkiksi sellun 

valkaisuun ja kuivaukseen. Tällöin turbiiniyksiköt toimivat korkeammalla tehokkuudella 

ja saadaan lisättyä lauhdeturbiinilla sähköntuotantoa. (Kankkonen et al. 2010, 3) 

 

4.1.7 Kuoren kuivaaminen puristamalla tai kuivaamalla 

 

Leijukerrospolton yleistyttyä 1980-luvulla selluteollisuudessa poltettava kuori onkin pää-

dytty vain repimään ja puristamaan mekaanisesti kuorimolla. Aiemmin biopolttoaineita 

pyrittiin kuivaamaan savukaasujen lämmöllä tai erillisillä rumpu- tai kuljetinkuivureilla, 

mutta huonojen kokemusten vuoksi ne eivät saavuttaneet suurta suosiota. Kuorta ja muita 

puuperäisiä biopolttoaineita onkin alettu kuivaamaan uudestaan 2000-luvulla, jotta käy-

tettävän polttoaineen tehollinen lämpöarvoa saataisi nostettua ja parannettaisiin pala-

mista. Lämpö siirtyisikin näin paremmin kattilaan ja kasvattaisi kattilan hyötysuhdetta. 

(Holmberg et al. 2015, 163)  

 

Rumpukuivurit ovat nimensäkin mukaisesti pyöriviä rumpuja, joiden rumpuseinämässä 

sijaitsevien ”pykälien” avulla kuori nousee reunoille ja putoaa sieltä takaisin kuivausvir-

taan, jolloin kuori kuivuu. Kuljetinkuivurissa kuori vuorostaan levitetään tasaisesti kul-

jettimelle, jolloin kuorta kuivataan imemällä siitä kosteutta tai lämmittämällä se esimer-

kiksi puhaltamalla. (Holmberg et al. 2015, 142-143)  

 

Polttoaineen kuivaaminen eli tehollisen lämpöarvon nostaminen vähentää kattilaan siir-

tyvän veden määrää ja siten nostaa suoraan polttoainetehoa lisäämättä palavan aineen 
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määrää. Kuoren tehollisen lämpöarvon nostaminen parantaa myös palamisprosessia ja 

helpottaa prosessin säädettävyyttä. Polttoainetehon noustessa myös kattilan höyryteho 

kasvaa ja kattilan höyryntuotanto tehostuu. (Holmberg et al. 2015, 170) 

 

4.2 Energiankulutuksen vähentäminen  

 

Energiankulutuksen vähentäminen vähentää väliottohöyryn kulutusta, lisää paisutettavan 

höyryn määrää turbiinilla ja siten parantaa sähköntuotantoa. Energian ominaiskulutus on-

kin tehokkaiden laitteiden laskenut viime vuosina runsaasti. BAT-asiakirjassa on listattu 

tekniikoita, joilla ominaiskulutusta pystytään entisestään vähentämään. Nämä tekniikat 

on listattu liitteessä 1, ja niistä kannattavimmat nostetaan esille tässä työssä.  

 

4.2.1 Liuotussäiliön lämmöntalteenotto hönkäpesurilla 

 

Liuotussäiliön hönkäkaasut on mahdollista ohjata erilliseen lauhdutinjärjestelmään, jota 

on mahdollista käyttää esimerkiksi kattilan lisäveden tai turbiinilauhteiden lämmitykseen. 

Hönkäkaasujen hukkalämmön talteenotto ja lämmön siirtäminen lisäveteen on mahdol-

lista toteuttaa esimerkiksi kuvan 15 mukaisella järjestelmällä. Hönkäkaasut ohjataan hön-

käpesurille, josta puhdistuneet kaasut siirtyvät lämmöntalteenottoon. Hönkäkaasujen 

lämpötila on pesurin jälkeen noin 80 °C, ja alhaisesta lämpötilasta huolimatta saatava 

hukkalämmön määrä on merkittävä. Kaasujen lämpö siirretään lisäveteen ja lauhtuneet 

hönkäkaasut ohjataan ympäristöön, jatkopuhdistukseen tai poltettavaksi. (Valmet 2015, 

15 & Francoeur 2009, 1)  

 

Normaalisti kattilan lisävesi lämmitetään matalapainehöyryllä, jolloin liuotussäiliön huk-

kalämmön hyötykäytöllä saadaan vähennettyä matalapainehöyryn kulutusta. Jotta liu-

otussäiliön lämmöntalteenotto olisikin kannattavaa, tulisi laitoksella olla matalapainetur-

biini, jotta ylimääräinen matalapainehöyry voitaisiin käyttää suoraan sähköntuotantoon. 

(Valmet 2015, 15) 
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Kuva 15. Liuotusäiliön hukkalämmön lämmöntalteenotto (muokattu lähteestä Francoeur 2009, 2) 

 

4.2.2 Sekundäärilämpöverkon tehostaminen 

 

Sekundäärilämpöverkolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa lämmönlähteiden hukkalämpö 

siirretään epäsuorasti toiseen lämmitysjärjestelmään, jota käytetään usein nesteiden läm-

mitykseen. Kattavalla sekundäärilämpöverkolla ja kuumien lauhteiden höytykäytöllä 

säästetään matala- ja välipainehöyryn kulutuksessa. (Ahlström et al. 2015, 10) Suurin po-

tentiaali lämmöntalteenotossa sellutehtaalla on haihduttamon sekä valkaisutehtaan lauh-

teiden sekä savukaasupesurin jäähdytysveteen siirtyneen lämmön hyötykäyttö esimer-

kiksi kattilan lisäveden lämmittämisessä. Ylijäämäinen höyry voidaan esimerkiksi käyt-

tää sähköntuotantoon tai joissakin tapauksissa myös myydä prosessihöyrynä eteenpäin. 

(Marshall et al. 2015)  

 

Selluteollisuudessa pyritään koko ajan vähentämään jätevesivirtoja, mikä lisää lauhteiden 

kierrätystä ja siten kasvattaa prosessin tehokkuutta. Prosessin tehostuessa jätevesien läm-

pötila kasvaa, mikä lisää myös jäähdytystarvetta, sillä jätevedenpuhdistamolle siirrettä-

essä veden lämpötilan täytyy olla alle 40 °C. Näin ollen yli 70 °C jätevesi täytyy jäähdyt-

tää, jolloin hukkalämpö saadaan talteen ja voidaan käyttää hyödyksi. (Marshall et al. 

2015) 
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4.2.3 Haihduttamon tehokkuuden kasvattaminen 

 

Haihduttamot ovat sellutehtaalla suurin yksittäinen energiankuluttaja, jonka teknologiaa 

on kehitetty jatkuvasti viimeisen 30 vuoden ajan. Vanhoilla sellutehtailla haihduttamoi-

den modernisoinnilla voidaan säästää höyrynkulutuksessa jopa 20-40 %. Monissa tapauk-

sissa haihduttamoiden kunnostaminen tai osittainen uusiminen tulee halvemmaksi kuin 

korvaaminen kokonaan uusilla haihdutinyksiköillä, jos vanhat ovat vähintäänkin kohtuul-

lisessa kunnossa. Nykyisten hyvin huollettujen haihduttamoiden käyttöikä onkin lähes 40 

vuotta. (Valmet 2015, 9,12) 

 

Yleisimmät käytössä olevat haihduttamot ovat kuudesta tai seitsemästä laskeva filmi-

haihdutinyksiköstä koostuvia kokonaisuuksia. Haihdutinyksiköiden määrän lisääminen 

viidestä seitsemään on kasvattanut haihduttamojen tehokkuutta ja vähentänyt siten höy-

ryn kulutusta. (Valmet 2015, 6) Haihdutinyksiköiden määrän lisäksi haihduttamon tehok-

kuuteen vaikuttavat esimerkiksi syöttölipeän lämpötila, lipeän kiehuminen sekä venttii-

lien vuodot ja säteilyhäviöt astioista, putkistoista sekä säiliöistä. (Bajpai 2017, 51)  

 

Kuiva-aineen kasvattaminen yli 80 %:iin onkin seuraus tästä haihduttamoteknologian ke-

hittymisestä ja onkin merkittävä tekijä energiatuotannon lisääntymisessä. Teknologian 

kehittyminen on myös mahdollistanut haihduttamojen integroimisen täydellisesti sekun-

däärilämpöverkkoon lauhteita kierrättämällä. Tästä esimerkkinä onkin kuuman veden 

valmistus haihduttamohöyryllä sekä jätevesien keräilyn integrointi haihduttamokokonai-

suuteen. (Bajpai 2017, 58) Sellutehdas säästääkin veden- ja höyryn kulutuksessa, kun 

lämpimät puhtaat lauhteet käytetään valkaisutehtaalla ja likaisemmat ohjataan kaustisoin-

tiin tai sellun pesuvaiheisiin. Nykyisin 90 % kaikista lauhteista siirretäänkin uudelleen 

käytettäväksi prosessiin, sillä vain kaikista likaisimmat lauhteet siirretään stripperille 

puhdistukseen tai suoraan jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi. (Valmet 2015, 8) 
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5 METSÄTEOLLISUUDEN SÄHKÖNTUOTANTO VUONNA 2050 

  

Työn viimeisessä kappaleessa tehdään arvio Suomen kokonaissähköntuotannosta sellu-

tehtailla vuonna 2050. Arvion apuna käytetään ELY-keskukselle laadittua metsäteolli-

suuden kehitysskenaarioita vuoteen 2020. (Kivistö et al. 2013) Arvio perustuu oletuk-

seen, että tuotantolaitosten määrä Suomessa pysyy vakiona, mutta tehtaat modernisoidaan 

vastaamaan BAT-vertailuasiakirjan mukaista tekniikkaa ja näin ollen energian kokonais-

tuotanto kasvaa ja energiankulutus vähenee. Lisäksi oletetaan, että sähköntuotanto toteu-

tetaan tulevaisuudessa kuten Äänekosken biotuotetehtaalla ja vuoteen 2050 mennessä jo 

olemassa olevat tehtaat korvataan vastaavilla tai tekniikka uusitaan vastaamaan BAT-tek-

niikkaa.  

 

Arviota tarkastellessa on ymmärrettävä, että kyseinen skenaario on vain mahdollinen yh-

den mallin toteuma, jota varten joudutaankin tekemään paljon oletuksia ja yksinkertais-

tuksia tulevaisuuden tuotannosta. Arvio on vain suuntaa antava ja siinä ei oteta huomioon 

metsäteollisuuden suhdannevaihteluita vaan laskennan helpottamiseksi tuotantomäärän 

oletetaan pysyvän vakiona. Arviossa ei siis huomioida tulevaisuudessa tehtäviä uusia teh-

dashankkeita ja esimerkiksi vasta ympäristöluvan saanutta Finnpulpin biotuotetehdasta ei 

lasketa mukaan arvioon, sillä investointipäätös tehdään vasta vuoden 2018 puolella. 

(Finnpulp 2017) 

 

Soodakattiloiden käyttöikä vaihtelee keskimäärin 30-40 vuoden välillä. (Suomen Sooda-

kattilayhdistys 2009, 10) Laskennan helpottamiseksi oletetaan, että hyvin huollettujen 

soodakattiloiden käyttöikä on 35 vuotta, jonka jälkeen soodakattilat modernisoidaan vas-

taamaan BAT-asiakirjan mukaista tekniikkaa. Arviossa oletetaan siis, että viimeinen soo-

dakattila uusitaan vuoteen 2045 mennessä. Samalla myös sellutehdas uusitaan vastaa-

maan tehokkuudeltaan BAT-asiakirjan mukaista tekniikkaa.  

 

Äänekosken tehdas tuottaa vuodessa 1,8 TWh sähköä ja tästä 0,75 TWh menee omaan 

käyttöön. Tehdas on siis 2,4 kertaa omavarainen sähköntuotannon suhteen ja siksi se pys-

tyy myymään yli 1 TWh verran sähköä ulos tehtaalta. (Metsä Fibre Oy 2016, 7) Arviossa 
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oletetaankin, että sähköntuotannon modernisoimisen jälkeen sellutehtaan sähköntuotan-

non suhde sähkönkulutukseen on noin kaksinkertainen. Kemimekaanista sellua tuotta-

villa tehtailla sähköntuotannon suhteen oletettiin kuitenkin kasvavan vähemmän. 

 

Modernin sellutehtaan energiankulutus vaihtelee keskimäärin 0,54-0,80 MWhe/t välillä 

valkaistulla havusellulla ja esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla energiankulutus on-

kin 0,58 MWhe/t. Kulutus integroidulla sellutehtaalla, jolla tuotetaan sellun lisäksi me-

kaanista ja kemimekaanista sellua kulutus vaihtelee 1,4-2,6 MWhe/t välillä. (Tikka et al. 

2008, 303-304) Kulutus vaihtelee tehtaan ja laitteiston iän vuoksi runsaasti ja moderni-

soiduissa tehtaissa onkin mahdollista päästä hyvin pieneen kulutukseen. Arviossa käyte-

tyt arvot ovat ominaiskulutuksen mukaan arvioituja lukuja eri ikäisille tehtaille, eivätkä 

perustu tehtaan todellisiin kulutuksiin vuodesta 2020 eteenpäin. Kulutuksien arviointi ai-

heuttaakin mahdollisesti virhettä lopputuloksissa. 

 

Kuvassa 16 on esitetty sähköntuotannon kehitys vuodesta 2015 vuoteen 2050. Arviossa 

Suomen sellutehtaiden sähköntuotanto kasvaa 33 % alkuperäisestä, kun oletettiin, että 

sellutehtaiden sähköntuotanto kasvaa noin kaksinkertaiseksi sähkönkulutukseen verrat-

tuna modernisoinnin jälkeen ja tehtaat modernisoidaan 35 vuoden jälkeen käyttöönotosta. 

Kun tehtaan energiankulutus pienenee, lisää se tehtaan sähköntuotantokapasiteettia ja si-

ten tuotetun sähkön määrää.  

 

Kuva 16. Sellutehtaiden sähköntuotannon muutos vuoteen 2050 mennessä 
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Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että laskelmassa on otettu huomioon vain sellu-

tehtaan sähkönkulutus eikä esimerkiksi integroiduilla tehtailla kartongin- ja paperintuo-

tantoon kuluvaa sähköä lasketa mukaan. Tästä syystä esimerkiksi monilla integroiduilla 

tehtailla sähkönkulutus on suurempi ja siten sähköntuotanto ei välttämättä riitä kattamaan 

koko tehtaan sähköntarpeita.  

 

Todellisuudessa olisi myös todennäköistä, että tehtaiden uusiessa soodakattiloitaan ja sel-

luntuotantolinjaansa, tehtaat pyrkisivät kasvattamaan samalla tuotantoaan ja siten inves-

toisivat suurempiin soodakattiloihin. Tämä tietysti myös kasvattaisi sähköntuotantoa, 

mutta esimerkiksi ulosmyytävän sähkön osuus pienenisi, koska tehtaan energiankulutus 

kasvaisi myös tuotannon kasvaessa. Lisäksi tehtaan energiatuotantoa koskeviin investoin-

tipäätöksiin vaikuttaa luonnollisesti myös arviot sähkönhinnan kehityksestä ja selluteol-

lisuuden tuotannosta. 
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6 YHTEENVETO 

 

Suomen selluteollisuus elää nousukautta, sillä Äänekosken suuri biotuotetehdas on juuri 

käynnistymässä ja esimerkiksi Kuopioon on yhä suunnitteilla FinnPulpin biotuotetehdas. 

Selluteollisuus elääkin murrosta, sillä sellun tulevaisuus on pakkausmateriaaleissa sekä 

erilaisissa sellujalosteissa, kuten biomateriaaleissa. Toisin sanoen paperin rooli tulee pie-

nemään ja ainoastaan pehmopaperin tulevaisuus on valoisa. Tämä käytännössä tarkoittaa, 

uudet biotuotetehtaat tulevat lisäämään sähköntuotantoa Suomessa, sillä sellutehtaat ovat 

kasvattaneet viime vuosina rooliaan sähkönmyyjänä.  

 

Soodakattila on sellutehtaan suurin energiantuottaja ja kuorikattilalla ja aputuotannolla 

katetaankin prosessin höyryvajetta varsinkin integroiduilla sellutehtailla. Selluteollisuu-

den energiantuotannon uusin suuntaus on ollut suuret soodakattilat, joiden tuotanto on 

reilusti yli 5 000 tka/vrk ja nykyisin lähellä jo 12 000 tka/vrk. Tuotantokapasiteettia on 

pystytty kasvattamaan yksilieriökattiloilla tuorehöyryn parametreja ja kuiva-ainepitoi-

suutta nostamalla. Moderneissa soodakattiloissa poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoi-

suus vaihtelee 80-85 %:n välillä ja tuorehöyryn parametrit on nostettu jopa 110 bar:iin ja 

515 °C:een. Tämä on lisännyt höyryntuotantoa ja siten nostanut kattilan tehokkuutta.  

 

BAT-asiakirjassa on esitetty parhaat käytettävissä olevat tekniikat sähköntuotannon pa-

rantamiseksi. Asiakirjassa esimerkiksi mainitaan, että tuorehöyryn parametrien ja kuiva-

ainepitoisuuden kasvattamisen lisäksi palamisilman ja polttoaineen esilämmitys savukaa-

sujen lämmöllä sekä syöttöveden lämpötilan nostaminen lähelle kiehumispistettä paran-

tavat soodakattilan tuotantoa. Lisäksi turbiinin tehokkuutta kasvattamalla ja matalapai-

neturbiinilla saadaan lisättyä sähköntuotantoa merkittävästi. Energiankulutusta pystytään 

vähentämään esimerkiksi liuottajan hukkalämpöä hyödyntämällä, sekundäärilämpöverk-

koa tehostamalla sekä haihduttamon tehokkuutta kasvattamalla. Tällä saadaan merkittä-

västi vähennettyä sellutehtaan matala- ja välipainehöyryn kulutusta. 

 

On erityisen todennäköistä, että Suomessa sellutehtaiden sähkönmyynnin osuus kasvaa 

vuoteen 2050 mennessä selkeästi, kun tehtaat uusivat tuotantolaitteistoaan ja kehittävät 

niiden energiatehokkuutta. Tämä pienentää tehtaan ominaiskulutusta ja siten kasvattaa 

todellista sähköntuotantoa ja siten sähkön ulosmyyntiä. 



38 

 

LÄHTEET 

 

Andritz. 2014. ANDRITZ to supply the world’s largest High Energy Recovery Boiler to 

OKI Pulp & Paper Mills, Indonesia. [verkkojulkaisu], [viitattu 30.11.2016]. Saatavissa: 

https://www.andritz.com/group/gr-news/gr-news-detail.htm?id=27097 

 

Andritz Oy. Recovery boilers: Chemical recovery and green energy. 4 s. [verkkomateriaali] . 

Saatavissa: https://www.andritz.com/pp-recovery-boiler-brochure.pdf 

 

Alakangas, Eija et al. 2016. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. VTT Tech-

nology 258. 214 s. ISBN 978-951-38-8419-2.  

 

Alfa Laval. Products: Aalborg OL. Oil gas-fired steam boiler. [verkkosivusto]. [viitattu 

4.3.2017]. Saatavissa: http://www.alfalaval.us/products/heat-transfer/boilers/oil-gas-fi-

red-steam-boiler/aalborg-ol/ 

 

Bajpai, Pratima. 2017. Pulp and Paper Industry: Chemical Recovery, 1ST Edition. ISBN 978-

0-12-811103-1, 243 s. 

 

Biotalous. Biopolttoaine, -muovi ja nanoselluloosa. [verkkodokumentti]. [viitattu 

20.5.2017]. Saatavissa: http://www.biotalous.fi/biopolttoaine-muovi-ja-nanoselluloosa/ 

 

European Comission. 2011 Technology Map of the European Strategic Energy Technol-

ogy Plan (SET-Plan). JRC Scientific and Technical Report. ISBN 978-92-79-21630-5 

 

Finnpulp Oy. 2015. Ympäristövaikutusten arviointiselostus: Finnpulp Oy Kuopion bio-

tuotetehdas. Pöyry Finland Oy. 338 s. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/ finnpulpyva 

 

Finnpulp Oy. 2017. Finnpulp sopeutuu tiukkoihin lupaehtoihin. Julkaistu 2.5.2017. [verk-

kojulkaisu]. [viitattu 28.5.2017]. Saatavissa: http://www.finnpulp.fi/tiedotteet-ar-

kisto/finnpulp-sopeutuu-tiukkoihin-lupaehtoihin.html 

 



39 

 

Francoeur, Michel. 2009. Heat recovery from smelt dissolving tank vents to reduce oil 

consumption at kraft pulp mills. 3 s. [viitattu 5.3.2017] Saatavissa: http://www.thermale-

nergy.com/uploads/9/4/5/9/9459901/heat_recovery_from_smelt_dis-

solving_tank_vent_2009_01_26.pdf 

 

Holmberg, Henrik et al. 2015. Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa. Aaltoyli-

opisto. Luentomateriaali. 256 s. [viitattu 25.1.2017] Saatavissa: https://mycour-

ses.aalto.fi/pluginfile.php/118088/mod_resource/content/1/Ene59.4140%20mo-

niste%202015.pdf 

 

Huhtinen, Markku et al. 2000. Höyrykattilatekniikka. 

 

Huhtinen, Markku et al. 2013. Voimalaitostekniikka. 2. Painos. Opetushallitus. 344 s. ISBN 

978-952-13-5426-7.  

 

Kankkonen, Sebastian et al. 2010. Enchancing the power generation in a modern green-

field pulp mill. 13 s. 

 

KnowPulp, 2011. Sellutekniikan ja automaation oppimisympäristö. Prowledge Oy. [verkko-

materiaali]. [viitattu 15.06.2017]. Saatavissa: http://www.knowpulp.com/suomi/ Vaatii käyt-

töoikeudet. 

 

KPA-Unicon. Unicon SF-kattila. [verkkojulkaisu]. [viitattu 20.5.2017] Saatavissa: 

http://www.kpaunicon.com/fi/unicon_sf 

 

Leyzerovich, Alexander. 2008. Steam Turbines for Modern Fossil Fuel Power Plants. 

ISBN 0-88173-548-5. 537 s. 

 

Lohiniva, Elina et al. 2001. Lietteiden käsittely, uudet ja käytössä olevat tekniikat. Espoo: 

VTT. 146 s. ISBN 951-38-5795-6. 

 

Marshall, Julia et al. 2015. Heat recovery at Finnish pulp mill. [verkkojulkaisu]. Saata-

vissa: http://www.alfalaval.com/da/media/stories/pulp-production/heat-recovery-at-fin-

nish-pulp-mill/ 



40 

 

 

Metla. 2009. Metsäsektorin suhdannetiedote. ISSN 1798-2952. [viitattu 4.12.2016]. Saa-

tavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/suhdannekatsaus/tiedotteet/suhdannetiedote-28-5-

2009.pdf 

 

Metso Power Oy. 2012. Menetelmä soodakattilan typpidioksidipäästöjen vähentämiseksi 

ja soodakattila. Patenttijulkaisu. Patentti- ja rekisterihallitus. 23 s. [viitattu 11.12.2016]. 

Saatavissa: https://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/2e1d318dfdee4be9abd9/ 

FI122982B.pdf  

 

Metsä Fibre Oy. 2014. Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselos-

tus. Sweco Industry Oy. 274 s. Saatavissa: www.ymparisto.fi/aanekoskenbi-

otuotetehdasYVA 

 

Metsä Fibre Oy. 2/2012. ECHO: Metsä Fibren asiakaslehti. 36 s. Saatavissa: 

http://www.metsafibre.com/fi/Documents/Lehdet/Metsa-Fibre-Echo-2-2012-FI.pdf 

 

Metsä Fibre Oy. 2016. Uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskelle. [verkkojulkaisu]. 

[viitattu 28.5.2017]. Saatavissa: https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/si-

tes/353/biotuotetehtaan-esite--qtehlim4cs.pdf 

 

Metsäteollisuus   ry.   2016.   Energia: Metsäteollisuuden energia.   [verkkomateriaali].  

[viitattu   04.12.2016]. Saatavissa: https://www.metsateollisuus.fi/tilastot/resurssit/55-

Energia/ 

 

Motiva. 2017. Bioenergia: Energiaa metstästä. [verkkojulkaisu]. [viitattu 8.6.2017] Saa-

tavissa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/energiaa_metsasta 

 

Raiko, Risto et al. 2002. Poltto ja palaminen. 2. Painos. Jyväskylä: International Flame Re-

search Foundation (IFRF) – Suomen kansallinen osasto. 750 s. ISBN 951-666-604-3 

 

Raukola, Antti et al. 2002. Increasing Power Generation with Black Liquor Recovery Boiler. 

TAPPI Fall Conference & Trade Fair. 11 s.  



41 

 

 

Sahala Works. Design and manufacture of pulp mill equipment require solid process ex-

pertise. [verkkojulkaisu]. [viitattu 4.3.2017]. Saatavissa: http://www.sahala.fi/sa-

hala_works/default.asp?siteid=en&id=pulp_mills 

 

Salmenoja, Kari. 2013. ANDRITZ: Operational Experiences of High-Energy Recovery 

Boilers. Recovery and Power Division / 6th ICEP, November 24-27, Uruguay.  

 

Suhr, Michael et al. 2015. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Production of Pulp, Paper and Board. European Commission. 866 s. ISBN 978-92-79-

48167-3.  

 

Suomen Soodakattilayhdistys ry. 2009. 45 years recovery boiler co-operation in Finland. 

International recovery boiler conference. 167 s.  

 

Suomen Soodakattilayhdistys ry. 2014. Black Liquor – Mustalipeän haasteista kansain-

väliseksi klusteriksi: Suomen Soodakattilayhdistys 50-vuotias. 100 s. 

 

Teir, Sebastian et al. 2003.  Steam boiler technology. 2. painos. Espoo: Helsinki Univer-

sity of Technology. 215 s. ISBN 951-22-6760-8.  

 

Tikka, Panu. 2008. Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and  Energy: Totally 

updated. Jyväskylä: Gummerus Oy. 387 s. ISBN 978-952-5216-26-4 

 

Tran, Honghi et al. 2001. Recovery boiler technology in Japan. Tappi Engineering Con-

ference Paper. 14 s. 

 

Vakkilainen, Esa. 2005. Kraft recovery boilers – Principles and practice. Suomen Sooda-

kattilayhdistys ry. 246 s. ISBN 952-91-8603-7. 

 

Vakkilainen, Esa et al. 2009. Effect of Lignin Separation to Black Liquor and Recovery 

Boiler Operation. Conference Paper. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Metso Power 

Oy. 16 s. 



42 

 

Vakkilainen, Esa. 2010. Leijukerroskattilat. Höyrykattilatekniikan kurssimateriaali. 

[LUT Moodle-materiaali]. Vaatii kirjautumisen. 

 

Valmet. 2015. Technical Paper Series: Evaporator and Recovery Boiler Energy Effi-

ciency. [verkkodokumentti]. [viitattu 4.12.2016] Saatavissa: http://www.valmet.com/glo-

balassets/media/downloads/white-papers/other-services/wpo_evaprecoveryboil.pdf 

 

Valmet Oy. 2015b. Metsä Fibre Äänekoski bioproduct mill: More electricity with Val-

met’s high-power recovery boiler. [verkkojulkaisu]. [viitattu 8.12.2016]. Saatavissa: 

http://www.valmet.com/Valmet/products/Vault2MP.nsf/BYWID2/WID-151117-2256E-

A87EA/$File/Forward315RecoveryBoiler.pdf?openElement 

 

Wessel, Rick. 2015. Recovery Boiler Air Systems. The Babcock&Wilcox Company. 8 s. 

 

Yleisradio. 2016. Metsä- ja paperiteollisuus: Kartonki ja sellu tekevät kauppansa – met-

säteollisuus siirtymässä pakkausaikaan. Julkaistu 25.10.2016. [verkkojulkaisu] [viitattu 

28.5.2017]. Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/3-9250165 

 

Zafar, Sultan. 2017. Increasing Steam Turbine Power Generation Efficiency. Julkaistu 

26.2.2017. [verkkojulkaisu]. [viitattu 20.5.2017]. Saatavissa: https://www.lin-

kedin.com/pulse/increasing-steam-turbine-power-generation-efficiency-sultan-zafar 

 

ZBG Industrial Boiler. 2016. Water Tube CFB Boiler Main Components.[verkkojulka-

isu] [viitattu 8.10.2017] Saatavissa: https://www.zgindustrialboiler.com/news/i/water-

tube-cfb-boiler-main-components.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Tekniikat energian tuotannon ja tehokkuuden tehostamiseen  

 

 Tekniikat 

a. Korkea kuoren kuiva-aine, käyttämällä tehokkaita puristimia tai kuivausta 

b. Korkea höyrykattilan tehokkuus, esim. alhainen savukaasujen lämpötila 

c. Tehokkaat sekundäärilämpö-verkostot 

d. Suljettu vesikierto kuten valkaisutehdas 

e. Korkea sellun pitoisuus/konsentraatio/sakeus (keski- tai korkealaatuinen tek-

niikka) 

f. Haihduttamon korkea tehokkuus 

g. Lämmön talteenotto liuotussäiliöstä, esim. vent-pesuri 

h. Matala lämpöisten jätevesien ja muiden jätelämmön lähteiden (lämpörakennuk-

set, kattilan syöttövesi ja prosessivedet) virtojen talteenotto ja käyttö 

i. Sekundäärilämmön ja -lauhteiden asianmukainen käyttö 

j. Prosessin valvonta ja ohjaus käyttäen edistynyttä ohjausjärjestelmää 

k Optimoidaan integroidut lämmönvaihtimet verkkoon 

l. Soodakattilan savukaasujen lämmön talteenotto sähkösuodattimien ja savukaa-

supuhaltimien välistä 

m. Varmistaa niin korkea sellun laatu kuin mahdollista käsittelyllä ja puhdistuk-

sella 

n. Erilaisten suurten moottoreiden nopeussäädön käyttäminen 

o. Tehokkaiden tyhjöpumppujen käyttö 

p. Putkien, pumppujen ja puhaltimien sopivat koot 

q. Optimoidaan säiliön korkeus 
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Liite 2. Sähköntuotannon tehokkuuden kehityskohteet  

 

 Tekniikat 

a. Korkeampi mustalipeän kuiva-ainepitoisuus (nostaa kattilan tehokkuutta, höyryn 

tuotantoa ja siten energian tuotantoa) 

b. Korkeampi soodakattilan tuorehöyryn paine ja lämpötila; uusissa soodakatti-

loissa paine voi olla vähintään 100 bar ja lämpötila 510 °C 

c. Ulostulohöyryn paine vastapaineturbiinissa niin alhaiseksi kuin vain mahdollista 

d. Lauhdeturbiinin tuotanto ylimäärähöyryllä 

e. Korkea turbiinien hyötysuhde/tehokkuus 

f. Esilämmitetään syöttöveden lämpötila lähelle kiehumislämpötilaa 

g. Polttoaineen ja palamisilman esilämmitys kattiloissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


