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Vesitase kuvaa tyypillisesti prosessiin tuotavan veden määrää, kuinka vesimäärä jakautuu 

kulutuskohteille ja kuinka paljon vettä poistuu prosessista. Tässä diplomityössä selvitettiin 

erään sellu- ja paperitehtaan kesän ja talven aikaiset vesitaseet, tutkittiin eri raaka-

ainelaatujen vaikutusta tehtaan vedenkulutukseen sekä arvioitiin tulevien tehdasmuutosten 

vaikutuksia tehtaan vedenkulutuksen näkökulmasta.  

Teoriaosuudessa luotiin katsaus sellu- ja paperitehtaiden vedenkulutukseen, niiden vesien 

käsittelyyn sekä veden käytön tehostamiseen tehdasintegraatin vesitaseeseen vaikuttavien 

tekijöiden selvittämiseksi. Taseselvityksen datan keruu suoritettiin tehtaan 

automaatiojärjestelmän virtausmittausten, tehtaan PI-kaavioiden ja tehtaalle tehtyjen 

aikaisempien selvitysten avulla. Lisäksi haastateltiin tehtaan toimihenkilöitä.  

Tehtaalla ohjataan tuorevedestä 53 % massavalmistukseen sekä raaka-aineenkäsittelyyn, 

22 % haihduttamolle, 21 % paperitehtaalle ja 4 % voimalaitokselle höyryntuotantoon. Noin 

puolet tuorevedestä käytetään ensisijaisesti jäähdytysvesikohteisiin. Jäähdytysvesien 

kulutus kasvaa tehtaalla kesäaikaan, mikä aiheuttaa kasvun myös tuorevedenkulutuksessa. 

Kesäisin kulutetaan myös enemmän kemiallisesti käsiteltyä vettä. Tämän takia mekaanisen 

ja kemiallisen vedenkäsittelyn kuormitukset ovat kesäaikaan korkeimmillaan. Raaka-

ainelaatu 1 ajon aikana saadaan paperitehtaan 0-vesiä hyödynnettyä tehokkaammin, jolloin 

tehtaan tuorevedenkulutus laskee noin 12 % raaka-ainelaadun 2 ajoon verrattuna. 

Tehdasmuutosten avulla vähennetään tehtaan tuorevedenkulutusta arviolta noin 8 % 

nykytilanteeseen verrattuna. 
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ABSTRACT 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

School of Energy Systems  

Sustainability Science and Solutions  

Miika Marttila 

Water Balance of an Integrated Pulp and Paper Mill 

Master’s thesis 

2019 

69 pages, 25 figures and 3 tables. 

Examiner:  Professor Risto Soukka 

Keywords: Water Balance, Forest Industry, Water Consumption, Pulp and Paper Mill 

Water balance is used to describe how much water is brought into the process, how water 

is apportioned among process units, and how much water leaves from the process. This 

thesis aims to do summer and wintertime water balancing of an integrated pulp and paper 

mill, to identify changes in the water balance caused by the usage of two different 

feedstocks, and to estimate chances in the water balance caused by partial renewal of the 

mill. 

Theory and literature on water usage, freshwater treatment and water use optimization on 

pulp and paper mills was studied in order to identify the main factors influencing the water 

balance of integrated pulp and paper mills. The data for the water balancing study was 

gathered from the flow measurements of the mill’s automation system and from recent 

studies carried out at the mill. The staff of the mill was also interviewed. 

The mill uses 53 % of its freshwater at the pulp mill, 22 % at the evaporation plant, 21 % at 

the paper mill and 4 % at the power plant for steam production. Approximately half of all 

the fresh water was used for cooling functions. The freshwater consumption was higher 

during summertime due to the increased demand of cooling water. The mechanical and 

chemical freshwater treatment units had their load peaks during summertime as the 

demand for chemically treated water was at its highest at that time level as well. The mill’s 

freshwater consumption was 12 % lower when the mill had its primary feedstock in pulp 

production. Decrease in water consumption was due to more efficient utilization of the 

white-water flow. The partial renewal of the mill will reduce the freshwater consumption 

of the mill by approximately 8 %. 
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ALKUSANAT 

 

Vaikka tämän lopputyön teko olikin paikoittain melko haastavaa, varsinkin tässä lopussa 

muun työn ohella, niin jäi siitä näin jälkeenpäin ajateltuna suuhun aika hyvä maku. Työn 

salassapitosopimuksen kanssa vatvominen vei muutaman kuukauden ja jossakin kohtaa 

mietinkin jo, että tuleekohan tämä työ koskaan edes alkamaan. Lopulta löydettiin kuitenkin 

molempia, sekä yritystä että koulua, tyydyttävä päätös tehdä työstä kaksi versiota, joista 

toinen julkiseksi versioksi ja toinen yrityksen sisäiseen käyttöön. Tämä on työn julkinen 

versio. 

Työn tekemisen teki osaltaan haasteelliseksi juuri tuo kahden eri version teko. En ihan sitä 

odottanut, mutta työn aikana osoittautuikin niin, ettei samoja tekstiosia voikaan hyödyntää 

molemmissa versioissa juuri ollenkaan. Käytännössä se tarkoitti, että tein kaksi hieman 

toisistaan eroavaa lopputyötä. Onneksi sain kuitenkin koulun sekä yrityksen puolelta 

kuukauden lisäaikaa työn tekoon.  

Työ oli haastava ja sitä kautta erittäin opettava. Vesivirtausten selvittelyssä ja jaottelussa 

vaadittiin paljon ongelmanratkaisutaitoja. Mitään ylitsepääsemättömiä haasteita ei työtä 

tehdessä kuitenkaan tullut vastaan ja ongelmiin löytyi aina joku henkilö auttamaan. 

Seuraavaksi haluaisinkin osoittaa kiitoksia minua auttaneille henkilöille ja itse yritykselle. 

Ensimmäiseksi haluaisin kiittää tätä nimeltä mainitsematonta yritystä mahdollisuudesta 

tehdä tämä käytännöllinen, opettavainen ja haastava diplomityö. Kiitän yritystä myös 

suuresti rahallisesta tuesta, jonka tähän diplomityöhön sain. Kiitän myös yrityksen 

mukavaa ja helposti lähestyttävää henkilökuntaa kaikesta heidän antamastaan avusta. 

Kiitän erityisesti työni ohjaajaa Kimmoa kaikesta avusta ja neuvoista sekä ajasta, jonka 

hän on tälle diplomityölle antanut. Kiitän suuresti myös Ilkkaa, joka minulle tästä 

kyseisestä työstä vinkkasi. Kiitän myös työni tarkastajaa Ristoa, joka oli hyvin 

ymmärtäväinen työn aikataulutuksen suhteen ja jaksoi käyttää aikaansa tämän työn 

salassapitovelvollisuussopimuksen selvittelyyn puhumattakaan kaikista 

parannusehdotuksista, joita hän työlle esitti. Paperi- ja voimalaitostekniikan opettamisesta 

sekä tehtaan vesivirtauksiin perehdyttämisestä haluan esittää erityiskiitokseni Janille, 

Timolle, Arille ja Veskulle.  

 

Miika Marttila 

17.6.2019 
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SISÄLLYSLUETTELO 
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LYHENTEET JA SYMBOLIT 

 

0-vesi  Massa- tai paperitehtaan kiertovesi 

AOX  Adsorbable Organic Halogen, orgaanisesti sitoutuneen kloorin 

määrä 

ADt Air dry metric tonne of pulp, 90 % kuiva-ainepitoisuuden 

omaava massa 

BAT Best Available Technology, paras mahdollinen tekniikka 

BOD7 Biological Oxygen Demand, biologinen hapenkulutus, koeaika 

7 vrk  

COD   Chemical Oxygen Demand, kemiallinen hapenkulutus  

CTMP  Chemi-thermo-mechanical pulp, kemitermomekaaninen massa, 

  kemikuumahierre 

GJ  Gigajoule 

ECF  Elementally Chlorine Free, sellun valkaisu klooridioksidilla 

N  Typpi 

P  Fosfori 

TMP  Thermo-mechanical pulp, termomekaaninen massa, hierre 
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 JOHDANTO 

Sellutehtaiden veden kulutus valmistunutta lopputuotetta kohden on pienentynyt 

huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi Saksan sellu- ja 

paperiyhdistyksen tekemän selvityksen mukaan saksalaisten sellu- ja paperitehtaiden 

keskimääräinen raakavedenkulutus tuotettua sellukiloa kohden on pienentynyt 1970-luvun 

46 kuutiosta jo 9 kuutioon vettä sellutonnia kohden, Kuva 1.   

 

Kuva 1: Tuoreveden kulutus tuotettua ilmakuivaa sellutonnia kohden saksalaisessa paperiteollisuudessa 

vuosina 1972–2012. (Jung & Kappen, 2014) 

Massa- ja paperitehtailla kulutetun veden määrän vähentäminen vaikuttaa merkittävästi 

tehtaan tuottamiin jätevesipäästöihin. Tehtaalle ohjattavan vesimäärän vähentämisellä 

voidaan vaikuttaa tehtaan jätevedenpuhdistuslaitteiston tehokkuuteen. 

Jätevedenpuhdistamot pystyvät poistamaan epäpuhtauksia jätevedestä tehokkaammin, kun 

veden epäpuhtauksien pitoisuudet ovat korkealla (Ojanen, 2001). Tehtaan tuottaessa 

massaa pienemmän vesimäärän avulla ovat jäteveden epäpuhtauspitoisuudet korkeammalla 

ja tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminta tehostuu. Jätevedenpuhdistustehokkuus on 

tehtaalle tärkeä parametri, sillä metsäteollisuuden jätevesien korkea orgaaninen kuormitus 

aiheuttaa vesistöön päätyessään happitilanteen heikkenemistä ja rehevöitymistä, joiden 

vaikutuksesta vesistö voi kokea kalakuolemia ja tuottaa haisevia kaasuja. Lisäksi sellu- ja 

paperitehtaiden jätevesiin voi olla liuenneena eläville organismeille myrkyllisiä sekä 

luonnon ekosysteemille haitallisia yhdisteitä. Nämä yhdisteet voivat aiheuttaa vesien 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Raakaveden kulutus tuotettua sellutonnia kohden m3/ADt



 

 

9 

lämpötilan vaihtelua, liman ja lietteen lisääntymistä sekä ympäristön pilaantumista. 

(Bajpai, 2018, pp. 311-313) 

Veden kulutuksen vähentämistä ja jätevesien minimointia ajetaan Suomessa eteenpäin 

muun muassa teollisuusjätevesiä koskevien lakien ja asetusten avulla (vesihuoltolaki (L 

9.2.2001/119), ympäristönsuojelulaki (L 27.6.2014/527)). Metsäteollisuudessa voi 

vedenkulutuksen ja jätevesikuormituksen pienentämiseen olla myös ekonomisia ja teknisiä 

syitä. Joillakin tehtailla veden kulutuksen vähentämiseen voi ajaa se, että tehtaalla on 

haasteita tuoreveden saatavuuden tai riittävyyden kanssa. Useimmissa tilanteissa veden 

kulutuksen optimoinnista seuraa myös ekonomista hyötyä tehtaan energiankulutuksen, 

vedenkäsittelyn infran ja veden puhdistustarpeiden vähentyessä. (Paulapuro, 2008, p. 201) 

Metsäteollisuusintegraatilla tarkoitetaan paperitehtaan sekä massanvalmistustehtaan 

integroitua yksikköä, jossa yhdistyvät sellumassan valmistus sekä paperin valmistus. 

Integroiduilla tehtailla kierrätetään tuoretta prosessivettä tyypillisesti paperitehtaan kautta 

massatehtaalle, sillä massatehtaalla veden puhtausvaatimukset ovat matalammat ja siellä 

osa prosessivesistä on mahdollista kierrättää jopa 15 kertaa ennen ohjaamista 

jätevedenpuhdistukseen (Paulapuro, 2008, pp. 199-201). Massa- ja paperitehtaiden veden 

kulutuksen ja jätevesikuormituksen minimointia tavoitellaan tyypillisesti sulkemalla 

tehtaan vesikiertoja ja hyödyntämällä puhtaammista prosesseista vapautuvaa vettä 

likaisemmissa prosesseissa (Paulapuro, 2008, s. 200; Bajpai, 2018). Euroopan komissio on 

määrittänyt BREF-raportissaan (2015) vesikiertojen osittaisen tai täydellisen sulkemisen 

jätevesipäästöjen vähentämisen BAT-menetelmäksi (Best Available Technology). 

(European Commission, 2011) 

 

1.1. Työn tarkoitus ja rakenne 

Tämän diplomityön tarkoituksena on muodostaa erään suomalaisen 

metsäteollisuusintegraatin kesän ja talven aikaiset vesitaseet sekä tutkia kuinka eri raaka-

ainelaadun ajaminen vaikuttaa tehtaan vedenkäyttöön.  Vesitaseiden avulla voidaan 

tarkastella tehtaan vesien käytön tehokkuutta sekä havaita kehityskohteita ja näin 

mahdollisesti onnistua vähentämään tehtaan vedenkulutusta. Tässä työssä arvioidaan myös 

tehtaan tulevasta investoinnista aiheutuvia muutoksia vesitaseessa ja vedenkulutuksessa. 
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Muutosten vaikutuksia tutkimalla voidaan ennakoida niiden raakavedenkäsittelylle 

aiheuttamia haasteita. 

Salassapitovelvollisuuden vuoksi tämän työn julkisessa versiossa ei anneta ilmi työn 

tilaajan nimeä, eikä tehtaan konkreettisia vedenkulutusarvoja. Sen sijaan tehtaan 

vedenkulutus esitetään osastokohteittain prosentuaalisena osuutena tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta. Työssä käsitellään tehtaan sisäisiä prosesseja hyvin yleisellä 

tasolla arkaluontoisen tiedon leviämisen estämiseksi. 

Työn teoriaosuuden tarkoituksena on selvittää kuinka integroidut massa- ja paperitehtaat 

käyttävät prosessivettä, mihin tarkoituksiin vettä käytetään sekä mitkä ovat massa- ja 

paperitehtaiden vesitaseeseen vaikuttavat päätekijät. Teoriaosuus koostuu neljästä luvusta 

(luvut 2, 3, 4 ja 5). Luvussa 2 esitellään tiivistelmän muodossa tyypillisen massa- ja 

paperitehtaan osaprosessit prosessin alusta sen loppuun. Lisäksi kappaleessa käsitellään 

näiden osaprosessien toimintaperiaatteita sekä niiden roolia tehtaan kokonaisprosessissa.  

Kolmas luku käsittelee syvällisemmin massa- ja paperitehdasintegraattien vettä kuluttavien 

prosessien toimintaa sekä niiden raakaveden tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Raakaveden 

tarpeeseen vaikuttavat tekijät käsitellään erikseen mekaanisesti käsitellyn veden, 

kemiallisesti käsitellyn veden sekä höyryn tarpeen osalta. Neljännessä luvussa kuvataan 

kuinka massa- ja paperitehdasintegraateissa valmistetaan raakavedestä eri laatuisia 

tuorevesijakeita sekä prosessihöyryä. Teoriaosuuden viimeinen luku keskittyy siihen, 

kuinka vesien käyttöä on onnistuttu tehostamaan massa- ja paperitehdasintegraateissa.  

Näiden teorialukujen pohjalta on työn empiirisessä osassa tarkoituksena tehdä tutkittavan 

tehtaan vedenkulutuksesta mahdollisimman informatiivinen esitys vesitasekaavion 

muodossa. Tehtaan raakaveden tarve ja vesitase selvitetään tehtaalla osastokohtaisesti niin, 

että vain tehdasalueen sisäisten prosessien vedenkulutus otetaan huomioon. Toisin sanoen 

puuraaka-aineen hankinta on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Tehtaan vesitase esitetään 

kokonaisuudessaan sisältäen tehtaalle tuodun ja tehtaalta poistuvan veden. Aiheen rajaus 

on esitetty Kuva 2. 
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Kuva 2: Tämän diplomityön aiheen rajaus. 

Tehdasintegraatin vesitase muodostetaan osastokohtaisesti empiirisellä tutkimuksella 

luvussa 6. Vesitaseet muodostetaan keräämällä tehtaan sisäisten vesikiertojen 

tilavuusvirtausarvoja. Virtausarvot lasketaan vuoden keskimääräisenä virtauksena ajalta 

1.10.2017 – 30.9.2018. Virtausmäärät esitetään prosentuaalisina arvoina työn tilaajan 

pyynnöstä. Virtausmäärien määrittämisessä käytetään lähtötietoina tehtaan 

automaatiojärjestelmän historiatietoja, aikaisemmin tehtyjä selvityksiä sekä osastokohtaisia 

henkilöhaastatteluja. Haastattelut suoritetaan puolistrukturoituina 

asiantuntijahaastatteluina.  

Luvussa 7 kootaan osastokohtaisista vesitaseista tehtaan kokonaisvesitase Excel-pohjaisen 

tasekaavion muodossa. Taseet kuvaavat sekä kesän että talvenaikaisen nykytilanteen että 

myös tulevaisuuden tilanteen tehdasmuutoksen jälkeen. Luvussa 8 tehdään työstä 

yhteenveto sekä perustellaan työssä tehtyjä teoreettisia ja empiirisiä valintoja. Luvussa 

myös analysoidaan tutkimuksessa esiintyneitä teorian ja tutkimustulosten ristiriitoja sekä 

saatuja tuloksia.  
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 METSÄTEOLLISUUSINTEGRAATIN PROSESSIKUVAUS 

Tässä kappaleessa kuvataan integroituneiden sellutehtaiden tuotantoprosesseja painottuen 

Suomessa esiintyvään tehdastoimintaan. Metsäteollisuusintegraatilla tarkoitetaan 

massatehdasta, jonka prosessit on kytketty läheisen paperitehtaan prosessiin.  Tyypillistä 

tällaiselle tehtaalle on, että valmis massa siirretään massatehtaalta paperi- tai 

kartonkitehtaalle kuivaamattomana. Tällaiseen tehdasintegraattiin kuuluu perinteisesti 

myös oma voimalaitos sekä raaka- ja jätevedenpuhdistamo. Euroopan komission mukaan 

integroituja tehtaita on noin 18 % kaikista maailman massa- ja paperitehtaista. Integroidut 

tehtaat ovat energiankulutukseltaan keskimäärin tehokkaampia kuin toisiinsa 

integroimaton massa- ja paperitehdas. (European Commission, 2011) 

Massanvalmistuksen raaka-aineena käytetään lähes aina puuraaka-ainetta. Fardimin (2011) 

mukaan kaikesta maailman neitsytsellusta 93 % valmistetaan puusta ja 7 % muista raaka-

aineista, kuten oljesta, sokeriruokojätteestä tai bambusta. Yleisimmät puulajit 

sellunvalmistuksessa ovat mänty, koivu, kuusi, eukalyptus ja akaasialajit, joita on käytössä 

lähinnä vain Aasiassa. Suomessa käytetään puuta lähes poikkeuksetta.  (KnowPulp, 2017) 

Massatehtaat voivat käyttää joko kemiallista, mekaanista tai kemimekaanista 

massanvalmistusmenetelmää (European Commission, 2011). Mekaaninen ja 

kemimekaaninen massanvalmistus sisältävät osittain samoja prosesseja kuin kemiallinen 

sellunvalmistus, mutta massan kuidutusvaihe eroaa menetelmissä merkittävästi. 

Mekaanisessa ja kemimekaanisessa massanvalmistusmenetelmässä käytetään kuitujen 

erottamiseen pääasiassa mekaanista voimaa, kun taas kemiallinen menetelmä sisältää aina 

sellun keittovaiheen. Yleisesti ottaen mekaaniset massatehtaat on integroitu lähes 

poikkeuksetta suoraan paperitehtaisiin, mutta kemiallisia sellutehtaita näkee niin 

integroituina kuin integroimattominakin. (Paulapuro, 2008)  

Paulapuron (2008) mukaan integroidun kemiallisen massa- ja paperipaperitehtaan 

pääprosesseihin lukeutuvat puunkäsittely, sellun keitto, pesu ja lajittelu, 

happidelignifiointi, valkaisu, jälkikäsittely sekä haihduttamo, soodakattila, kaustistamo ja 

paperi- tai kartonkikone. Mekaanisen massanlaitoksen ja paperitehtaan integraateissa 

esiintyy sellun keiton sijasta hiertämö eikä niissä tyypillisesti ole tarvetta haihduttamolle, 

kaustistamolle, soodakattilalle taikka happidelignifioinnille. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään massa- ja paperitehdasintegraattien toimintaa aloittaen raaka-aineen 

vastaanotosta ja päättäen paperin valmistukseen paperikoneella. 
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2.1. Raaka-aineen esikäsittely 

Integroidun sellupaperitehtaan ensimmäinen vaihe on puunkäsittely, jossa hake tai puu 

vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään valmiiksi kuidutusta varten. Käsittely 

suoritetaan yleensä kuorimalla ja hakettamalla puiden rungot sekä pesemällä hake. 

Vastaanotettua raaka-ainetta varastoidaan lyhytaikaisissa puu- ja hakevarastoissa, jotta 

prosessiin syötettävä raaka-aine olisi mahdollisimman tuoretta. Yleensä varastot 

mitoitetaan maksimissaan viikon raaka-ainetarpeen suuruisiksi. Kesäisin varastoitua puuta 

voidaan joutua kuivumisen estämiseksi kastelemaan ja talvisin sulattamaan kuorinnan 

helpottamiseksi. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu sellutehtaan 

puunkäsittelyprosessin päävaiheet. (KnowPulp, 2017) 

 

Kuva 3: Sellutehtaan puunkäsittelyprosessi. 

 

2.2. Massanvalmistus 

Integroiduilla massa- ja paperitehtailla valmistetaan puuraaka-aineesta sellua tai hierrettä.  

Sellua valmistetaan kemiallisesti keittokemikaalin avulla korkeassa lämpötilassa ja 

hierrettä kuiduttamalla raaka-ainetta mekaanisen voiman avulla. Mekaanisessa 

kuidutuksessa puun kuituja työstetään mekaanisesti lämpimän veden ja jauhimen avulla. 

Tämä lämmittää ja heikentää puun solukerroksia, mikä saa kuidut irtautumaan toisistaan 

(Seppälä, ym., 1999). Mekaaninen kuidutus jakautuu kuumahierrekuidutukseen ja 

kemimekaaniseen kuidutukseen. Kemimekaanisessa kuidutuksessa raaka-aineelle annetaan 

kevyt kemikaalikäsittely tyypillisimmin esikäsittelyvaiheessa ennen mekaanista jauhamista 

(Lönnberg, 2009). Kemiallinen sellun valmistus edellyttää käytettävän lipeäkeittoprosessia. 

Niistä ylivoimaisesti yleisin on sulfaattikeitto, jossa keittokemikaalina toimii valkolipeä. 

Keittoprosesseja voidaan suorittaa eräkeittona tai jatkuvana keittona. Eräkeitto tapahtuu 

useissa erinäisissä keittimissä vaihe kerrallaan ja jatkuva keitto yhdessä suuremmassa 
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keittimessä, jonka sisällä prosessit tapahtuvat omissa vyöhykkeissään. Ligniini liukenee 

lipeän vaikutuksesta, jolloin hakkeen sisältämät kuitusidokset heikkenevät ja seurauksena 

muodostuu ruskeaa sellumassaa. (Fardim, 2011) 

Kuva 4 esittää tyypillisen sellutehtaan prosessikaavion. Keiton jälkeen ruskean massan 

sisältämä ligniini ja kemikaalijäämät erotetaan sellusta pesemällä sitä monivaiheisissa 

pesureissa. Pesujen tarkoituksena on ottaa mustalipeän kemikaalit ja orgaaninen aines 

talteen mahdollisimman pienen vesimäärän avulla.  

 

Kuva 4: Tyypillinen kemiallisen sellutehtaan prosessikaavio sulfaattisellumassaa valmistettaessa. Kuva 

muokattu (Hamaguchi, et al., 2012). 

Useissa sellutehtaissa suoritetaan myös pesujen ja valkaisun välissä niin sanottu 

happivaihe, joka toimii ligniinin kemiallisen poiston toisena vaiheena. 

Happidelignifioinnissa ligniini hapetetaan ja hajotetaan liukenevaan muotoon, jolloin 

poistettu ligniini voidaan johtaa pesun kautta suoraan kemikaalien talteenottoon. 

Happivaihetta ei ole kaikissa sellunvalmistusprosesseissa, mutta se voidaan sisällyttää 

niihin pienentämään kemikaalikulutusta ja parantamaan massan laatua.  

Tarvittaessa sellu valkaistaan valkaisulinjalla, jossa sellumassa käsitellään 

valkaisukemikaaleilla useammassa vaiheessa. Valkaisu suoritetaan yleensä useassa 

vaiheessa, sillä näin massan vaaleus sekä muut ominaisuudet saadaan helpommin pidettyä 

laadukkaina. Kemikaalit poistavat jäännösligniiniä ja saavat aikaan sellumassaa 

valkaisevia kemiallisia reaktioita. Valkaisukemikaalien aiheuttamat reaktiot ovat 

kemiallisesti monitahoisia, sillä reaktioihin voi osallistua hyvinkin monia sellumassan 

sisältämiä yhdisteitä. Valkaisussa pyritään suosimaan valkaisevia reaktioita ja rajoittamaan 
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haitallisia sivureaktioita valkaisusuolojen valinnalla. Sellumassan saavuttaessa halutun 

vaaleuden, ohjataan se kuivatukseen ja jälkikäsittelyyn. (KnowPulp, 2017) 

Kemiallisessa sellun keitossa valkolipeä värjäytyy mustaksi ligniiniyhdisteiden liuetessa 

sellumassan ja lipeän seokseen. Keiton jälkeen tämä niin sanottu mustalipeä erotetaan 

sellumassasta ja siirretään haihduttamolle. Haihduttamolla mustalipeän kuiva-

ainepitoisuutta nostetaan haihduttamalla. Mustalipeää poltetaan tämän jälkeen 

soodakattilassa, josta poltossa mustalipeästä eronnut kemikaalijäämä ohjataan 

kaustistamolle. Kaustisoinnissa kemikaalit regeneroidaan, eli palautetaan takaisin 

kemikaalikiertoon. Massaosaston raaka-aineiden kulutus on minimoitu hyödyntämällä 

puumateriaali lähes täysin, kierrättämällä vesi useammassa prosessissa ennen ohjausta 

jätevedenpuhdistukseen sekä palauttamalla kemikaalit takaisin hyödynnettäviksi käytön 

jälkeen. Hakkeeksi kelpaamattomat puun osat, kuten kuori oksat ja puru käytetään 

voimalaitoskattiloissa raaka-aineena lämmön ja sähkön tuotantoon. Tällaisella kemikaali- 

ja materiaalikierrolla saadaan aikaan säästöjä jätevedenpuhdistamolla sekä 

kemikaalikustannuksissa samalla, kun tehtaan omista sivutuotteista tehdään sähköä ja 

lämpöä. (KnowPulp, 2017) 

 

2.3. Paperitehdas 

Paperitehtaalla valmistetaan paperia ja kartonkia sellumassasta tai hierteestä.  Integroidulla 

massa- ja paperitehtaalla ei erillinen kuivatusvaihe ole välttämätön, sillä paperin 

valmistukseen käytettävää massaa ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Valmis massa 

kuljetetaan integroidun paperitehtaan massavarastoon suoraan massanvalmistuksesta 

kuljetinta tai putkistoa pitkin. Paperitehtaan lyhyessä kierrossa valmismassa esikäsitellään 

ja laimennetaan sopivaan sakeuteen ennen paperikoneelle syöttämistä. Paperikoneiden 

pääosat ovat perälaatikko, viiraosa, puristusosa sekä kuivatusosa. (Gullichsen & Paulapuro, 

2000) 

Paperi- ja kartonkikoneilla raaka-ainekomponentit sekoitetaan vesipitoiseksi massaksi 

koneen perälaatikossa, minkä jälkeen massa levitetään rainaksi koneen viiraosalle. 

Kartonkikoneilla levitetään massaa useampaan kerrokseen. Paperin ja kartongin suurin 

eroavaisuus on se, että kartongit ovat yleensä monikerroksisia ja niiden neliömassa on 

suurempi kuin papereilla. Massarainasta poistetaan vettä ensin suotauttamalla sekä 
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puristamalla, minkä jälkeen massaa haihdutetaan höyryn avulla jäännöskosteuden 

poistamiseksi. Tyypillisesti rainan kuiva-ainepitoisuus on 17 – 20 % viiraosan ja 35 – 50 % 

puristusosan jälkeen. Kuivatettu massaraina päällystetään tarvittaessa ennen rullausta ja 

pakkaamoa. (KnowPap, 2011) 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään tarkemmin sellu-paperitehdasintegraattien 

vedenkulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
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 TEHTAAN RAAKAVEDEN TARPEEN MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT 

Vesi on paperinvalmistuksessa yksi tärkeimmistä prosessikomponenteista, sillä se toimii 

monissa rooleissa. Vesi toimii muun muassa kuitujen turvottajana, energian ja kuitujen 

siirtäjänä sekä kemikaalien liuottimena. Vettä käytetään massa- ja paperitehtailla myös 

massojen pesussa ja valkaisussa, laitteiden jäähdyttämisessä sekä pumppujen 

tiivistämisessä. Lisäksi monet prosessilaitteet tarvitsevat toimintaansa höyryä. (Gavrilescu 

& Puitel, 2007) 

Pengin (2001) mukaan sellu- ja paperituotteiden valmistuksessa käytettävästä vedestä 

kuluu keskimäärin noin 75 % prosessivesinä, 17 % suihkuvesinä, 4 % kattilavetenä sekä 

loput jäähdytys- ja talousvesinä. Selvitys antaa kuitenkin hieman vääristyneen kuvan sellu- 

ja paperitehtaiden veden kulutuksesta, sillä jäähdytysvesien osuus on tehtaalle johdettavista 

vesistä tyypillisesti kaikkein suurin. Mutta kuten myös Pengin selvityksessä (2001), 

jätetään jäähdytysvesien osuus usein massa- ja paperitehtailla laskematta mukaan tehtaan 

vedenkulutukseen. Selvityksen perusteella voidaan kuitenkin todeta suurimpien veden 

kulutuskohteiden olevan jäähdytysvesikohteiden jälkeen massatehtaan prosessit sekä 

paperikoneiden suihkut. 

Sellu- ja paperitehtaiden prosessit vaativat erilaatuisia tuorevesijakeita. Tyypillisesti 

raakaveden puhdistusluokkia on kolme: mekaanisesti puhdistettu, kemiallisesti puhdistettu 

ja ionivaihdettu vesi. Mekaanisesti puhdistettu vesi on pääasiallisesti hyödynnettävissä 

jäähdytysvesinä sekä massatehtaan pesuvesinä. Kemiallisesti puhdistettua vettä käytetään 

tiivistevesikierrossa ja paperikoneilla.  Ionivaihdettu vesi käytetään voima- ja 

soodakattiloiden syöttövetenä höyrynvalmistuksessa. (KnowPulp, 2017) 

 

3.1. Mekaanisesti käsitellyn veden kulutus  

Mekaanisesti käsitelty vesi on tyypillisesti sellutehtaan alhaisimman puhtausluokan 

omaava vesijae. Tehtaalla voi kuitenkin liikkua myös täysin käsittelemättömiä 

jäähdytysvesiä. Jäähdytysvedet on kuitenkin usein käsitelty vähintään mekaanisesti 

suodatuksen avulla. Mekaanisesti käsitelty vesi hyödynnetään sellu- ja paperitehtailla 

jäähdytyksen lisäksi myös esimerkiksi kaustisoinnissa, puuraaka-aineen esikäsittelyssä ja 

pesuvaiheessa. 
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3.1.1. Puunkäsittely 

Massa- ja paperitehtaiden puunkäsittelyprosessissa on tarkoituksena varastoida puuaines 

sekä saattaa se valmiiksi kuidutuksen vaatimaan muotoon. Puunkäsittelyssä on mahdollista 

käyttää kierrätettyä vettä puiden sulatukseen, pölyn sitomiseen, kivien erottamiseen sekä 

puiden pesemiseen. Mekaanisesti puhdistettua vettä tarvitaan pääasiassa vain kuorinnan 

viimeiseen pesuvaiheeseen. Suurin osa puunkäsittelyn jätevesistä syntyy puiden 

sulatuksesta, kuoren puristuksesta ja kuorittujen puiden pesusta. Kuorimolla syntyy 

sellutonnia kohden noin 0,5 – 2 kuutiota jätevettä. Kuivakuorinnassa käyttövettä 

kierrätetään, jolloin saadaan alennettua jätevesipäästöjä noin neljännekseen verrattuna 

märkäkuorintaan, jossa vesiä ei kierrätetä (Ojanen, 2001, p. 17).  

Suomessa puun kuori sulatetaan yleisimmin rumpukuljettimella tai vaihtoehtoisesti 

kuorimarummussa käyttäen lämmintä vettä. Tarvittavat vesimäärät vaihtelevat 100-200 l/s 

välillä riippuen puulajista. Puunkäsittelyn kiertovedet ohjataan käytön jälkeen 

kiertovesialtaaseen, jossa vedestä poistetaan kuorimujua kolakuljettimen avulla. 

Kiertoveteen sekoittuu myös pesuvaiheissa hiekkaa, joka erotetaan saostamalla se altaan 

pohjalle käyttämällä altaassa hidasta virtausnopeutta. Kiertoveteen lisätään tuorevettä 

väkevöitymisen estämiseksi ja ylimääräinen vesi ohjataan tarvittaessa 

jätevedenpuhdistamolle. (KnowPulp, 2017) 

 

3.1.2. Pesuvaihe 

Keitossa syntynyt ja liuennutta puuainesta sekä kemikaaleja sisältävä jäteliemi, mustalipeä, 

erotetaan sellumassasta pesuvaiheessa. Pesun tavoitteena on ottaa mustalipeän kemikaalit 

ja orgaaninen aines talteen olennaisesti mahdollisimman pienen vesimäärän avulla. Tästä 

syystä pesurit on tyypillisesti suunniteltu niin, että niiden käyttämää tuorevettä kierrätetään 

pesuvaiheessa useaan kertaan. Pesureiden vedet käytännössä vain laimentavat mustalipeää 

samalla, kun mustalipeän laimennuskertoimen avulla määritellään pesuun tarvittava veden 

määrä. (Leiviskä, 1999) 
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Kuva 5: Vastavirtapesun periaate. Kuva muokattu (Gullichsen & Fagerholm, 1999, p. 108). 

Pesuissa on mahdollista käyttää paineellista rumpusuodinta, pesupuristinta tai diffusööriä. 

Näistä rumpusuodin on ainut tekniikka, joka mahdollistaa useiden pesuvaiheiden 

suorittamisen yhdessä laitteessa (KnowPulp, 2017). Veden kierrättäminen pesuvaiheesta 

toiseen tehdään sijoittamalla useampia pesuvaiheita sarjaan Kuva 5 mukaisesti, jolloin aina 

edellisessä pesuvaiheessa syntynyttä pesuvettä käytetään seuraavan pesuvaiheen 

pesunesteenä. Pesuvettä syötetään viimeisestä pesuvaiheesta kohti ensimmäistä 

pesuvaihetta. Samalla syötetään puhdistettavaa massaa vastavirtaan pesuveden kulkuun 

nähden. Näin saadaan pesuprosessin tehokkuus maksimoitua (Gullichsen & Fagerholm, 

1999, pp. 108-109). Pesuvaiheiden pesuvetenä voi usein käyttää muista prosesseista 

kierrätettyä vettä, sillä pesureiden asettamat veden puhtausvaatimukset eivät ole kovin 

korkealla.  

 

3.1.3. Jäähdytysvedet 

Sellutehtaiden jäähdytyskierto voi olla jopa 40 – 60 m3/ADt ja paperitehtailla 10 – 15 

m3/ADt (Seppälä, et al., 1999, p. 171). Jäähdytysvedet eivät usein kontaminoidu käytössä 

ja voidaan laskea sellaisenaan takaisin vesistöön. Tästä syystä niitä ei oteta tyypillisesti 

huomioon selluprosessin vedenkulutukseen ja ne pidetään lähes poikkeuksetta omana 

kiertonaan. (Bajpai, 2018) 

Jäähdytysvesiä liikkuu tehtailla hyvinkin paljon ja niihin liittyy suuri 

energiansäästöpotentiaali. Jäähdytysvesien avulla on mahdollista tyydyttää toisten 

prosessien hukkalämmöllä toisten prosessien lämmön tai veden tarpeita. Jäähdytysvesien 

hyödyntämistä hankaloittaa kuitenkin se, että niiden lämpötilaa saadaan nostettua tarpeeksi 

korkeaksi. Alva-Argáezin selvitys (2009) esittää jäähdytysvesien hyödyntämiseksi 

seuraavia toimenpiteitä: 
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- viileiden prosessivesivirtojen hyödyntäminen jäähdytyksessä 

- jäähdytysvesien kierrättäminen ensimmäisen jäähdytyskohteen jälkeen toiseen 

kohteeseen 

- jäähdytysvesivirtauksen vähentäminen, jolloin jäähdytyksestä saatavan lämpimän 

veden lämpötila on korkeampi 

- jäähdytysvesikierron sulkeminen käyttämällä hyväksi jäähdytystornia. 

 

3.1.4. Kaustisointi 

Poltettaessa mustalipeää soodakattilassa saadaan sen sisältämä natrium talteen 

kemikaalisulana.  Kemikaalisulaa liuotetaan laihaan valkolipeään, jolloin muodostuu 

viherlipeää. Viherlipeä johdetaan kaustisointiin valkolipeän valmistuksen raaka-aineeksi. 

Kaustisoinnissa sekoitetaan viherlipeän sekaan kalsiumoksidia, jolloin kemiallisen reaktion 

seurauksena saadaan viherlipeästä valkolipeää sekä kalsiumkarbonaattia eli meesaa. 

Meesaa poltetaan meesauunissa, jolloin sen sisältämä kalsium saadaan palamisen 

seurauksena palautettua takaisin kalsiumoksidiksi, joka voidaan käyttää uudestaan 

valkolipeän valmistukseen. (KnowPulp, 2017) 

Kaustisointiin ohjatut kemikaalijäämät laimennetaan tyypillisesti mekaanisesti 

puhdistetulla vedellä. Kaustisoinnissa käytetään vettä myös meesamassan pesuun ja sekä 

meesauunin savukaasupesureille. Viherlipeästä erotetun meesan sisältämä natrium otetaan 

talteen sakan pesussa. Meesa eli kalsiumkarbonaatti ohjataan käsittelyn jälkeen 

meesauuniin, jossa se poltetaan noin 1100 °C lämpötilassa. Meesauunin savukaasut 

käsitellään sähkösuotimilla ja venturipesurilla (KnowPulp, 2017). 

 

3.2. Kemiallisesti käsitellyn veden kulutus 

Sellu- ja paperitehtaiden tiivistevedet ja paperikoneen reunasuihkujen vedet ovat 

tyypillisesti kemiallisesti käsiteltyä vettä.  Myös palo- ja talousvesi voivat olla kemiallisesti 

käsiteltyä vettä. Talousvesi otetaan joko kunnallisesta verkosta tai valmistetaan itse 

kemiallisesti käsittelemällä ja desinfioimalla. Palovesiverkon seisova vesi on usein 

korkeapaineista ja joko mekaanisesti tai kemiallisesti käsiteltyä vettä. (KnowPulp, 2017) 
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3.2.1. Tiivistevedet  

Pumppujen toiminnan kannalta on tärkeää taata tiivisteveden luotettava saatavuus. 

Tyypillisesti tiivistevettä kuluu noin 1,8 kuutiota sellutonnia kohden. Ennen käyttöä on 

tiivistevedestä poistettava kiintoaines, mikä tehdään tyypillisimmin kemiallisella 

käsittelyllä. Tiivistevesiä käytetään sellu- ja paperitehtailla useisiin eri kohteisiin, mikä 

hankaloittaa niiden talteenottoa. Käytössä tiivistevedet eivät kuitenkaan likaannu 

merkittävästi ja ne on mahdollista hyödyntää sellaisenaan jälkeenpäin esimerkiksi 

jäähdytysvetenä. Tiivistevesiä on myös mahdollista kierrättää takaisin tiivistevesikiertoon, 

jos tehtaalla on käytössä erillinen tiivisteveden puhdistusyksikkö. (KnowPulp, 2017) 

 

3.2.2. Paperikone 

Paperitehtaiden veden tarve vaihtelee suuresti tehtaittain. Suurin osuus paperitehtaiden 

vedestä menee kuitenkin tyypillisesti paperikoneen viiraosan suihkuvesiksi. Lisäksi 

kemikaalien laimennukset ja tiivistevedet kattavat merkittävän osan tarvittavista vesistä. 

Bierbaum tutki selvityksessään (2012) kahden paperitehtaan vesien käyttöä, Kuva 6. 

Paperitehtaalla A käytettiin koneen suihkuvesinä 38 %, kemikaalien laimennukseen 23 % 

ja tiivistevesinä 14 % paperitehtaalle ohjaituista vesistä. Paperitehdas B käytti koneen 

suihkuvesinä 51 %, kemikaalien laimennukseen 11 % ja tiivistevesinä 14 % kaikista 

paperitehtaalle ohjaituista vesistä.  
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Kuva 6: Tuoreveden kulutuksen jakautuminen kohteittain kahdella eri paperitehtaalla (Bierbaum, et al., 

2012)  

Ojanen (2001) arvioi paperikoneen käyttävän tyypillisesti koneen viiraosalla tuorevettä 

noin 5 – 20 m3/ADt. Lisäksi koneet tarvitsevat Ojasen mukaan vettä tiivistykseen ja 

eristykseen noin 1 – 6 m3/ADt sekä liuotin- ja laimennusvedeksi täyte- ja lisäaineille 1 – 3 

m3/ADt. 

Vesien kierrättämisen ansiosta paperikoneille tarvitaan tuorevettä vain lisävedeksi. 

Lisävesi on tyypillisesti kemiallisesti puhdistettua. Lisävesi paikkaa ainoastaan jäteveden 

määrän ja sitä syötetään pääosin koneen viiraosalle. Paperikoneen välittömät jätevedet 

syntyvät täyte- ja lisäaineita sisältävistä vesistä sekä 0-vedestä erotetusta kuitupitoisesta 

vedestä. (Ojanen, 2001) 

Integroidulla tehtaalla syötetään paperikoneille lähes aina tuoremassaa ja hylkyä. 

Hylkyjärjestelmässä koneilta kerätyt reunanauhat ja muu hylätty valmismassa 

pulpperoidaan, eli hajotetaan ja sakeutetaan uudelleen koneelle syötettäväksi massaksi. 

Pulpperoitu massa syötetään sopivissa määrin hylkytornista tuoremassan sekaan 

massasäiliöön, josta massaseos ohjataan paperikoneelle. Pulpperit hyödyntävät myös 

koneen nollavesiä hylkymassan laimennuksessa. (KnowPulp, 2017) 
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3.3. Höyryn kulutus 

Integroidulla massa- ja paperitehtaalla käytetään höyryä massanvalmistusmenetelmästä 

riippuen joko keittämöllä tai hiertämöllä. Lisäksi höyryä käytetään myös paperikoneilla ja 

haihduttamolla. Tyypillisesti massa- ja paperitehtailla hyödynnetään matalapaine-, 

välipaine- ja korkeapainehöyryä. Höyry tuotetaan tyypillisesti voimalaitoksella sekä 

sellutehtaan soodakattilalla. Höyryntuotannossa käytettävä kattilavesi on lähes 

poikkeuksetta puhdistettava tehokkaammin kuin muut sellu- ja paperitehtaiden vedet, 

minkä vuoksi höyrynkulutus on merkittävä prosessivedenkäsittelyä rasittava tekijä. 

 

3.3.1. Hiertämö 

Mekaaninen kuidutus käsittää kuumahierrekuidutuksen ja kemimekaanisen kuidutuksen. 

Sekä kemimekaanisessa että mekaanisessa kuidutuksessa täytyy kuidut käsitellä 

jauhamalla niiden sidostenmuodostamiskyvyn parantamiseksi. Kemimekaanisessa 

kuidutuksessa käsitellään puuraaka-aine ennen jauhatusta kemikaalein, jotta kuidut olisivat 

helpommin erotettavissa. Hiertämöllä tarvitaan höyryä hakkeen esilämmitykseen ja veden 

lämmitykseen. Osa höyrystä hyödynnetään tarvittaessa myös pastakeittiöllä. (Lönnberg, 

2009) 

Kuumahierrelaitoksissa kuidutus tapahtuu kaasuttamalla puuhaketta 100 °C höyryllä ja 

pesemällä hake ennen syöttöä esilämmitykseen. Esilämmityksessä haketta 

lämpökäsitellään suhteellisen pienessä paineessa ja lämpötilassa. Esilämmityksestä hake 

ohjataan ensimmäiseen vaiheen hiertimeen, jossa paine ja lämpötila vaihtelevat 300 – 500 

kPa ja 143 – 158 °C välillä (Lönnberg, 2009).  

 

3.3.2. Sellun keitto  

Kemiallisessa sellunvalmistusmenetelmässä suoritetaan aina sellun keitto, jonka 

tavoitteena on erottaa puun kuidut toisistaan pitämällä ne samaan aikaan mahdollisimman 

ehjinä. Keitossa kuitujen erotus tapahtuu liuottamalla kuitusidosten ligniiniä lipeän ja 

lämmön avulla. Tarvittava lämpötila johdetaan raaka-aineeseen joko suoran höyryn avulla 

tai lämmittämällä höyryllä keittimeen syötettävää lipeää. Keittoprosessin veden ja 
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höyrynkulutus ovat pitkälti johdannaisia keittoon syötettävän puuraaka-aineen 

ominaisuuksista. (Gullichsen & Fagerholm, 1999, pp. 28-29) 

Ligniiniä on mahdollista poistaa massasta myös valkaisuvaiheessa. Ligniinin poistaminen 

keitossa on kuitenkin selvästi edullisempaa verrattuna valkaisuvaiheeseen, minkä vuoksi 

keitossa poistetaan yli 90 % kaikesta kuitujen sisältämästä ligniinistä. Lisäksi 

keittoprosessissa poistettu ligniini erotetaan sellumassasta pesuvaiheessa, jolloin se on 

mahdollista ohjata haihduttamon kautta soodakattilaan poltettavaksi. Poistettaessa ligniiniä 

valkaisuvaiheessa, päätyy se valkaisulinjan jätevesiin ja lisää tehtaan 

jätevedenpuhdistuslaitoksen kuormitusta.  (KnowPulp, 2017) 

Tyypillisimmin keittoneste kostuu valkolipeästä, hakevirran sisältämästä vedestä, 

lisänesteestä sekä täyttöhöyryn tai pasutusvaiheen lauhteesta. Lisäneste on yleensä 

edellisissä keitoissa syntynyttä mustalipeää. Keiton neste-puusuhde on 3,5 ja 6 välillä. 

Neste-puusuhde pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, sillä korkea neste-puusuhde 

kuluttaa enemmän höyryä, mikä lisää korkean puhtausvaatimuksen omaavan 

kattilavedenkulutusta. Liian matala neste-puusuhde johtaa kuitenkin ligniinin epätasaiseen 

liukenemiseen, jonka vuoksi valmistettavan paperin laatu kärsii.  (KnowPulp, 2017) 

Keittoprosessissa syntyy lauhtuvia sekä lauhtumattomia kaasuja. Lauhtuvat kaasut 

muodostuvat pääosin höyrystä ja tärpättikaasusta. Väkevät sekä laimeat kaasut kerätään 

tyypillisesti erikseen talteen ja käsitellään polttamalla (KnowPulp, 2017). Lauhteiden 

käsittelyn avulla on mahdollista kierrättää lauhteet toiseen prosessiin tai hyödyntää 

lämpöenergiana. Tarpeeksi tehokkaan lauhteiden käsittelyn avulla on mahdollista myös 

kierrättää lauhteet takaisin höyrykattilalle, jolloin niistä on mahdollista tehdä uudestaan 

höyryä. Keittoprosessi on merkittävässä osassa lauhteiden kierrätyksen kannalta, sillä usein 

osa lauhteista kontaminoituu keittokemikaalien suoran kosketuksen seurauksena.  

 

3.3.3. Haihduttamo 

Haihduttamo on yksi suurimmista sellu- ja paperitehtaan höyryn kuluttajista. 

Haihduttamolla lämmitetään sellumassan likaista pesunestettä eli mustalipeää epäsuoralla 

höyryllä. Haihduttamon tarkoituksena on saada mustalipeä kiehumaan, jotta siitä saadaan 

erotettua vettä ja sen kuiva-ainepitoisuus nousisi kyllin korkeaksi polttamista varten.  
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Haihdutusprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: lämmönsiirrosta lipeään, lipeän 

kiehumisesta sekä höyryn ja lipeän erotuksesta. Sellutehtaiden haihduttamot ovat 

yleisimmin tyypiltään monivaihehaihduttamoja ja niissä primäärihöyryn lämpö 

kierrätetään useampaan kertaan niin, että vettä kiehutetaan aina edellisessä vaiheessa 

vapautuneella höyryllä. Vaiheita on yleensä 5 – 7 kappaletta ja niissä kiertävä 

jäähdytysvesi on joko mekaanisesti tai kemiallisesti käsiteltyä (KnowPulp, 2017).  

Haihduttamon tehtävänä on myös sellun keiton sivutuotteiden ja sekundäärilauhteiden 

taltiointi. Seppälän (1999) mukaan sulfaattikeitossa osa puun uuteaineista, kuten rasvat ja 

hartsihapot, saippuoituvat ja aloittavat kerääntymisen lipeän pinnalle jo 

heikkolipeäsäiliöissä. Tärkeimpiä talteen otettavia sivutuotteita ovat metanoli, tärpätti ja 

suopa. Höyryn primäärilauhteita on mahdollista hyödyntää muissa prosesseissa, sillä ne 

eivät ole suorassa kosketuksessa mustalipeään. Sekundäärilauhteiden lämpötilat liikkuvat 

yleensä 60 °C yläpuolella, joten niillä on jonkin verran energiapotentiaalia (KnowPulp, 

2017). Sekundäärilauhteet sisältävät kuitenkin vielä jonkin verran metanolia ja muita 

orgaanisia yhdisteitä, jotka saattavat estää niiden kierrättämisen muihin käyttökohteisiin. 

 

Kuva 7: Haihduttamon materiaalivirrat. Kuva muokattu (KnowPulp, 2017). 
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3.3.4. Happidelignifiointi 

Happidelignifiointi on sellun keittoa hellävaraisempi prosessi ja pystyy poistamaan 

ligniiniä alentamatta sellumassan saantoa ja lujuusominaisuuksia. Se sijaitsee tyypillisessä 

prosessissa sellun keiton jälkeisen pesun ja valkaisun välissä, mutta sen sijoituksesta on 

käytössä eri variaatioita. Se sijaitsee kuitenkin lähes poikkeuksetta aina ennen valkaisua 

(KnowPulp, 2017).  

Happidelignifiointi edellyttää ligniinin poistamiseksi lämpötilaa väliltä 85 – 115 oC. 

Happidelignifiointiprosessit tarvitsevat tyypillisesti sekä matala- että keskipainehöyryä 

lämpötilan nostamiseen. Gullichsenin ja Fagerholmin (1999) mukaan matalapainehöyryä 

kuluu 30 – 100 kiloa ja keskipainehöyryä 40 – 150 kiloa valmistettua sellutonnia kohden. 

Höyrynkulutuksen lisäksi käytetään happidelignifioinnissa vettä sen edellyttämiin 

pesuihin. Happidelignifioinnin hyödyntäminen vähentää tehtaan orgaanisia 

jätevesipäästöjä sekä valkaisukemikaalien tarvetta, minkä vuoksi tehdasvedet ovat pääosin 

sen vaikutuksesta puhtaampia sekä näin ollen paremmin kierrätettävissä prosessista 

toiseen. (Hubbe, et al., 2016) 

 

3.3.5. Paperikoneen kuivatusosa 

Paperikoneen kuivatusosa on yksi suurimmista sellu- ja paperitehtaan 

höyrynkulutuskohteista. Kuivatusosa on tyypillisesti paperinvalmistuksen viimeinen vaihe 

ennen kalenterointia ja rullausta. Kuivatuksessa rainasta poistetaan vettä haihduttamalla 

sitä höyryn avulla. Paperikoneen kuivatusosan höyrynkulutukseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat hyödynnettävän höyryn paine, koneen ajonopeus, paperin tai kartongin neliöpaino, 

tuotteen kosteus puristinosan jälkeen sekä muut paperin ominaisuudet. (Gullichsen & 

Paulapuro, 2000) 

Paperikoneet käyttävät höyryä kierrättämällä sitä kuivatusryhmästä toiseen niin, että 

tuorein höyry syötetään kuivatusosan alkupäähän ja kierrätetään vaihe vaiheelta kohti 

viimeistä kuivatusvaihetta, jotta höyryn lämpöenergia saataisiin hyödynnettyä 

mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli paperikoneella on oma lauhteiden keruujärjestelmä, 

kerätään höyryjen lauhteet koneen keruusäiliöön ja kierrätetään takaisin höyryntuotantoon. 

(KnowPap, 2011) 
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3.4. Vaihtelut raakaveden tarpeessa 

Sellu- ja paperitehtaiden raakaveden tarve vaihtelee tehtaalla pääasiassa tuotantotapojen ja 

vuodenajan mukaan. Tuotantotapojen sisäiseen vedenkulutuksen vaihteluun vaikuttavat 

muun muassa valmistettavan paperin laatu, massanvalmistukseen ja paperin kuivatukseen 

käytetty tekniikka sekä muut prosessitekniset valinnat. (Wong, et al., 2004) 

 

3.4.1. Tuotantotapojen vaihtelut 

Seuraavassa taulukossa on esitetty taiwanlaisten sellu- ja paperitehtaiden eri paperilaatujen 

valmistukseen kuluvia vesimääriä. Pengin selvityksen (2001) mukaan kaikkein eniten vettä 

kuluu voimapaperin, lastulevyn ja kotitalouspaperin valmistukseen. Otannassa puolestaan 

kaikkein vähiten vettä kului aaltopaperin, päällyskartongin ja taidepainopaperin 

valmistukseen.  

Taulukko 1: Tuoreveden kulutuksen vaihtelut paperilaaduittain taiwanlaisessa sellu- ja paperiteollisuudessa 

(Peng, 2001) 

Paperilaatu 
Otosten 

lukumäärä 

Alhaisin 

vedenkulutus 

(m3/ADt) 

Korkein 

vedenkulutus 

(m3/ADt) 

Vedenkulutuksen 

keskiarvo 

(m3/ADt) 

Päällyskartonki 10 6,9 21,0 10,9 

Aaltopaperi 7 6,8 49,6 9,9 

Päällystetty 

pahviarkki 
12 13,3 51,5 27,8 

Lastulevy 7 9,6 51,5 34,1 

Taidepainopaperi 5 3,0 15,7 12,1 

Voimapaperi 4 27,5 90,0 59,9 

Painopaperi 8 15,7 98,2 30,9 

Talouspaperi 7 16,0 83,0 32,5 

 

Sellu- ja paperitehtaiden vedenkulutus on hyvin johdannainen tehtaalla syntyvien 

jätevesipäästöjen kanssa, sillä mitä enemmän tehtaan prosesseissa syntyviä jätevesiä 

saadaan hyödynnettyä muualla, sitä vähemmän raakavettä tehdas tarvitsee. Jätevesien 
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hyödyntämisen toisessa prosessissa estää yleisimmin jäteveden laatu. Sellu- ja 

paperitehtaiden jäteveden laadun kuvaamiseen käytetään yleensä kiintoaine-, BOD7-, 

COD-, AOX- ja ravinnearvoja.  (Seppälä, et al., 1999) 

BOD-arvo kuvaa veden pieneliöiden tarvitsemaa happimäärää orgaanisen aineksen 

hajottamiseen ja COD-arvo jäteveden kemialliseen hajoamiseen kuluvaa happimäärää. 

AOX-luku ilmaisee orgaaniseen ainekseen sitoutuneen kloorin määrää (Ojanen, 2001). 

Seppälän (1999) mukaan tuotantomenetelmä ja valmistettavan paperin laatu vaikuttavat 

huomattavasti jäteveden laatuun ja määrään. Alla olevassa taulukossa on eritelty tyypillisiä 

massa- ja paperiteollisuuden tehtaiden jätevesipäästöjen määrää ja niiden laatuarvoja. 

 

Taulukko 2: Erilaisten massa- ja paperitehtaiden tyypillisiä jätevesipäästömääriä tuotettua massatonnia 

kohden. (Seppälä, et al., 1999, p. 172) 

Prosessi 

Jätevesi 

m3/t 

Kiintoaine 

kg/t 

BOD      

kg/t 

COD      

kg/t 

N             

g/t 

P             

g/t 

Sellutehdas: 

S. valkaisematon 20-50 10-20 5-10 20-30 300 80 

Muut massatehtaat: 

Hioke 5-10 10-30 10-15 30-50 200 50 

Kierrätyskuitu 10-20 10-40 10-40 40-80 200 50 

Paperitehtaat: 

Sanomalehti 10-20 5-10 1-3 2-4 20 5 

Hienopaperi 20-50 10-20 3-8 10-20 100 5 

Säkkipaperi 15-30 5-10 2-4 4-8 200 15 

 

Taulukon 2 mukaan sellutehtaiden aiheuttamat jätevesimäärät vaihtelevat 20 – 40 kuution 

välillä valmistettua sellutonnia kohden, vaikkakin näiden tehtaiden jätevesimäärät ovat 

hyvin tehdaskohtaisia. Kemiallisen selluntuotannon jätevesimäärät ovat huomattavasti 

mekaanisen hierteenvalmistuksen tuottamaa jätevesimäärää suuremmat.  

Valkaisu ja kuorimo synnyttävät huomattavan määrän jätevesiä, sillä niiden prosessien 

synnyttämät vedet ovat niin likaisia, ettei niitä voi usein hyödyntää ilman erityisen 

tehokasta puhdistusprosessia. Mekaanisen massan valmistuksen vedet ovat pelkästään 

puuperäisiä, mutta kuorimolta veteen liukenee myös rasva- ja hartsihappoja, mikä 

vaikeuttaa niiden kierrättämistä muihin prosesseihin. Paperikoneelta puolestaan sekoittuu 
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jätevesiin puun ainesosien lisäksi kemikaaleja, päällystyspigmenttejä ja täyteaineita. 

(KnowPulp, 2017) 

 

3.4.2. Raaka-aineen laadun vaihtelu 

Puuraaka-aineen laatu vaikuttaa merkittävästi massan ajettavuuteen, lopputuotteen laatuun 

sekä myös itse prosessiarvoihin. Raaka-aineen laadulla on suora vaikutus 

höyrynkulutukseen kemiallisilla sellutehtailla, joissa puun kuitujen sisältämää ligniiniä 

liuotetaan niiden keittovaiheessa korkean lämpötilan ja lipeän avulla. Ligniini on 

polyfenoli, joka toimii puulle erittäin tärkeänä sidosaineena ja antaa sille sen kellertävän 

värinsä (Fardim, 2011). Ligniinin ja uuteaineiden lisäksi puu koostuu selluloosasta ja 

hemiselluloosasta.  Tyypillisimmät puulajit suomalaisessa sellun valmistuksessa ovat 

koivu sekä mänty. Niiden kokonaismassasta kattaa selluloosa noin 40 %, hemiselluloosa 

30 % ja loppu koostuu ligniinistä sekä muista uuteaineista. Puuraaka-aineessa on ligniiniä 

tyypillisesti 20 - 30 % kokonaismassasta Kuva 8.  Mänty sisältää koostumukseltaan 

hieman enemmän ligniiniä koivuun verrattuna.  
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Kuva 8: Männyn ja koivun keskimääräiset kemialliset koostumukset kuivan puun kiintoaineksessa. (Fardim, 

2011)  

Havupuut sisältävät keskimäärin hieman enemmän ligniiniä lehtipuihin verrattuna. 

Tyypillisesti ligniini kattaa 26 - 31 % havupuiden ja 20 – 26 % lehtipuiden kemiallisesta 

koostumuksesta (Gullichsen & Fagerholm, 1999, p. 28). Ligniinin määrä vaikuttaa muun 

muassa siihen, millaisissa keitto-olosuhteissa massaa joudutaan keittämään. Mitä enemmän 

ligniiniä puuraaka-aine sisältää ja kuinka tarkasti ligniini pitää saada liukenemaan, sitä 

pidemmän aikaa ja korkeammissa lämpötiloissa täytyy massaa keittää. Leiviskän (1999) 

mukaan ligniinin liukeneminen kuitenkin hidastuu 90 minuutin keittämisen jälkeen 

huomattavasti. Tämän pisteen jälkeinen keittäminen kuluttaa lämpöenergiaa huomattavasti 

enemmän poistetun ligniinin määrään suhteutettuna.  

 

Muita maailmalla massanvalmistukseen hyödynnettäviä puulajeja ovat muun muassa 

kuusi, haapa, eukalyptus ja akaasialajit. Ligniinin ja muiden kemiallisten yhdisteiden 

vaikutuksesta syntyy puulajien välille eroja muun muassa niiden vaaleudessa, 

kappaluvuissa ja keittosaannossa, kuten Vakkila ja Kivistö (2014) esittävät alla olevassa 

taulukossa. Lisäksi eroja esiintyy myös puulajien tiheyksissä, kosteudessa, kuitupituudessa 

40 % 40 %

25-30 % 30-35 %

25-30 % 20-25 %

< 5 % < 5 %

Mänty Koivu

Muut (uuteaineet)

Ligniini

Hemiselluloosa

Selluloosa



 

 

31 

ja säilyvyydessä. Nämä fyysiset erot vaikuttavat massanvalmistusprosessin 

valkaisutarpeeseen, keittokemikaalien ja höyryn kulutukseen, jauhatuksen tarpeeseen ja 

esimerkiksi rejektin syntyyn. Nämä tekijät puolestaan vaikuttavat tehtaan tuoreveden 

kulutukseen. 

 

Taulukko 3: Männyn, koivun ja eukalyptuksen tyypilliset kappaluvut ja keittosaanto sellunkeitossa (Vakkila 

& Kivistö, 2014). 

 Mänty Koivu Eukalyptus 

Kappaluku 30 - 35 17 - 22 14 - 18 

Saanto, % 45 - 47 51 - 53 52 - 56 

 

3.4.3. Kesä- ja talviajan vaihtelut 

Kesä- ja talviaikavaihtelut vesitaseessa voivat aiheuttaa haasteita massa- ja paperitehtaiden 

vesienkäsittelykapasiteetille. Kesäaikaan mekaanisesti käsitellyn veden tarve on suurempi 

kuin talvella. Kesän suurempi kulutus johtuu vesien ja koneiden kohonneista lämpötiloista, 

joiden tasoittamiseen joudutaan käyttämään kesäaikaan enemmän vettä. Lisäksi Suomen 

vesistöjen vedet ovat kesäaikaan huomattavasti lämpimämpiä kuin talvella, minkä vuoksi 

saman lämpötilan laskun aikaansaamiseksi täytyy käyttää enemmän vettä. Talviaikaan ei 

jäähdytysvesiä kulu yhtä paljon kuin kesällä, mutta höyryä kulutetaan tyypillisesti 

enemmän. 
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Kuva 9: Höyrynkulutuksen jakautuminen eräällä Motivan tutkimalla paperitehtaalla. (Motiva, 2011) 

Kuva 9 esittää Motivan (2011) raportissa tutkitun paperitehtaan matala- ja 

välipainehöyrynkulutuksen vuosittaisen vaihtelun. Myös omakäyttöhöyrynkulutus on 

esitetty kaaviossa. Tutkitun tehtaan höyrynkulutus on selvästi korkeammalla tasolla 

talviaikaan. Tämä selittyy sillä, että talvisin tehtaalle johdettavan veden lämpötila on 

matalampi kuin kesällä ja sen lämpötilaa on nostettava useammalla asteella kesäaikaan 

verrattuna. Näin tuoreveden lämpötilamuutos vaatii enemmän energiaa ja höyrynkulutus 

nousee. Lisäksi suorat höyrylämmityskohteet lisäävät höyrynkulutusta talvisaikaan 

huomattavasti. 
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 PROSESSIVEDEN JA HÖYRYN TUOTANTO 

Pohjoismaisilla sellu- ja paperitehtailla käytetään raakavetenä pääasiassa pintavettä järvistä 

sekä joista. Pintavedet sisältävät luonnon epäpuhtauksia ja ne täytyy tästä syystä käsitellä 

ennen prosessiin syöttämistä. Prosessiveden laatu vaikuttaa huomattavasti lopputuotteen 

vaaleuteen ja puhtauteen.  

Sellu- ja paperitehtailla liikkuu tyypillisesti raakavesiä kolmessa eri puhtausluokassa, Kuva 

10. Luokat jaetaan puhtaimpaan suolanpoistolla käsiteltyyn veteen, kemiallisesti 

käsiteltyyn veteen ja mekaanisesti käsiteltyyn veteen. Suolanpoistolla käsiteltyä vettä 

käytetään tyypillisimmin kattilavetenä höyryn tuotannossa ja kemiallista sekä mekaanista 

vettä muissa prosessin osissa. Tarvittavan prosessiveden puhtausluokan määrittää prosessin 

toiminta. Esimerkiksi prosessiveden paineluokka aiheuttaa vaatimuksia raakaveden 

laadulle, sillä mitä korkeampi paineluokka vedellä on, sitä puhtaampaa täytyy veden olla.  

 

Kuva 10: Sellu- ja paperitehtaan tyypillisen vesienkäsittelyn vesikaavio. (KnowPulp, 2017) 

Raakavesi käsitellään sellutehtailla yleisesti poistamalla siitä humus sekä savi ja 

eliminoimalla sen sisältämät bakteerit. Lisäksi veden kovuutta, pH:ta ja alkaliteettia 
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nostetaan tarvittaessa sekä vedestä poistetaan mahdolliset rauta-, mangaani- ja 

radonjäämät. Pääasialliset puhdistusmenetelmät ovat suodatus, flotaatio ja mekaaninen 

erottelu. Useampia puhdistusmenetelmiä on mahdollista yhdistää samalla tehtaalla. 

(KnowPulp, 2017) 

Raakaveden puhdistuksessa täytyy ottaa huomioon useita veden laatuun liittyviä 

ominaisuuksia. Veden lämpötila vaikuttaa muun muassa aineiden liukoisuuteen ja 

viskositeettiin. pH kuvaa veden happamuutta ja alkaliteetti veden neutralointikykyä 

happamuutta vastaan. Magnesiumin ja kalsiumin yhteismäärä vaikuttaa veden kovuuteen. 

Lisäksi ne aiheuttavat putkien tukkeutumista ja kattilakiveä lämmönvaihtimiin (Kelly & 

Noble, 2017). Rauta aiheuttaa värivirheitä lopputuotteeseen sekä mahdollisesti myös 

saostumia. Sellutehtaalle erityisen tärkeä raakaveden parametri on 

jäännösalumiinipitoisuus, joka tarkoittaa puhdistuksen jälkeen veteen jäävän alumiinin 

pitoisuutta. Liian korkea alumiinipitoisuus aiheuttaa sellutehtaan prosesseihin kerrostumia 

sekä häiritsee valkaisuprosessia. Suositeltu alumiinipitoisuus on sellutehtaalla < 0,1 mg/l. 

(KnowPulp, 2017) 

 

4.1. Mekaanisesti käsitellyn veden tuotanto 

Puhdistamattoman raakaveden ollessaan itsessään tarpeeksi kirkasta, selviää tehdas 

useimmissa prosesseissaan vain mekaanisesti puhdistetulla vedellä. Tavallisimmin ainakin 

osa raakavedestä puhdistetaan suodatuksen lisäksi kemiallisesti. 

Mekaanisessa esisuodatuksessa erotetaan vedestä suurimmat kiinteät kappaleet, kuten 

hiekka, oksat ja eliöt. Mekaaninen käsittely koostuu suodatuksesta ja selkeytyksestä sekä 

tarvittaessa desinfioinnista. Suodatuksessa puhdistettava vesi johdetaan suodattavan 

väliaineen tai sihdin läpi. Väliaineena voi toimia esimerkiksi hiekka tai viirakangas. 

Raakaveden desinfioinnilla ehkäistään leväkasvustojen kasvamista putkistoihin. Sellu- ja 

paperitehtailla käytettyjä suodatustekniikoita ovat levysuodattimet, hiekkasuodattimet, 

kaarisihdit ja rumpusuodattimet. Yleisimmin käytetään levysuodatinta, joka koostuu 

suuresta altaasta, jossa pyörii jopa 30 suodatinlevyä erottaen vedestä kiintoainesta. 

Levysuodattimesta kerätään vettä ulos tyypillisimmin neljässä eri suodatusvaiheessa, 

jolloin saadaan neljää eri puhdasvesijaetta. Seppälän (1999) mukaan tyypillinen 
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kiintoainepitoisuus levysuodattimella puhdistetussa vedessä on 30 – 50 mg/l. (Paulapuro, 

2008) 

 

4.2. Kemiallisesti käsitellyn veden tuotanto 

Kemiallisessa käsittelyssä lisätään puhdistettavaan veteen flokkauskemikaalia, jonka 

vaikutuksesta pienimpien partikkeleiden negatiiviset varaukset neutraloituvat ja partikkelit 

alkavat vetää toisiaan puoleensa muodostaen kasaumia, eli flokkeja. Yleisimpiä 

flokkauskemikaaleja ovat muun muassa alumiini-, ferri- ja ferrosulfaatti sekä ferrikloridi. 

Flokkauskemikaalin syöttämisen jälkeen vettä tulee sekoittaa hitaasti, jotta kemikaali 

sekoittuu veteen ja flokit nousisivat selkeytysaltaan pinnalle tai laskeutuisivat sen pohjalle. 

Kemiallinen saostus on usein välttämätöntä ennen selkeytystä, mikäli vesi sisältää 

hienoainesta tai kolloideja. Pohjalle vajonneet flokit erotetaan vedestä kaapimalla ja 

pinnalle nousseet flokit kuorimalla altaan pinta. (KnowPulp, 2017) 

Flotaattoreita voidaan käyttää puhdistustehokkuuden parantamiseksi. Flotaatiossa 

käsiteltyyn veteen syötetään paineistettua ilmaa, joka hajoaa mikroskooppisiksi 

ilmakupliksi. Ilmakuplat tarrautuvat veden sisältämiin epäpuhtauksiin ja kiintoainekseen 

nostaen ne flotaatioaltaan pinnalle. Veden pintaa kaavitaan ja pinnalle nousseet 

epäpuhtaudet ohjataan altaan reunan yli poistoränniin, josta ne johdetaan 

jätevedenpuhdistamolle. Flotaattorilla on mahdollista puhdistaa sellutehtaan raaka- ja 

jätevettä. Tyypillisen sellu- ja paperitehtaan primääriselkeyttimen kiintoaineen erotuskyky 

vaihtelee 70 – 95 % välillä. Flotaattorilla saadaan tyypillisesti poistettua veden sisältämistä 

kollodeista 10 – 40 % sekä 85 – 98 % kaikesta hienoaineksesta. Samalla myös veden 

COD-arvoa saadaan alennettua 30 – 70 %.  (Paulapuro, 2008) 

Selkeytyksen tai flotaation jälkeen vesi johdetaan yleensä hiekkasuodatukseen, jossa se 

johdetaan tiiviin hiekkapatjan läpi. Hiekkapatja kerää epäpuhtauksia, minkä jälkeen 

likainen hiekka ohjataan hiekkapesuriin. Pesty hiekka ohjataan jatkuvasti takaisin 

hiekkapatjaan, eikä prosessia tarvitse keskeyttää erikseen hiekan pesua varten. 

Hiekkasuodatusta voidaan käyttää kemiallisen pesun lopuksi tai sitä voidaan tehostaa 

kemiallisella esikäsittelyllä.  (KnowPulp, 2017) 
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4.3. Kattilaveden tuotanto 

Kattiloiden syöttövesi on arvokasta, sillä sen täytyy olla erittäin tehokkaasti puhdistettua. 

Puhdistusvaatimusten takia kattilavedet käsitellään usein kemiallisesti suolan, metallien ja 

hapen poistamiseksi. Tyypillisesti kattilavesi tuotetaan johtamalla kemiallisesti puhdistettu 

vesi ioninvaihtosarjan läpi. 

Ioninvaihto, käänteisosmoosi ja tislaus ovat suolanpoiston kolme tekniikkaa. Ioninvaihto 

on yleisin ja taloudellisin vaihtoehto suuremmilla tehtailla. Siinä ioninvaihtohartsit vetävät 

puoleensa veden sisältämiä kationeja ja anioneja kationeiden saadessa positiivisen ja 

anionit negatiivisen varauksen. Kationihartsit erottavat vedestä positiivisia ioneja (Na+) ja 

luovuttavat näiden tilalle H+ ioneja. Anionihartsit puolestaan erottavat negatiivisia ioneja 

(Cl-) ja antavat tilalle OH- ioneja, jotka muodostavat vedyn kanssa reagoidessaan vettä. 

Suomessa tehokkaimmaksi ioninvaihtosarjaksi on havaittu menetelmä, jossa vahvaa 

kationinvaihdinta hyödynnetään ennen heikkoa sekä toista vahvaa anioninvaihdinta 

(KnowPulp, 2017). Suolanpoistolla käsiteltyä vettä tarvitaan tyypillisesti vain 

kattilavedeksi. 

Kattiloiden syöttövesi on käsiteltävä myös hapen, hiilidioksidin ja suolan poistamiseksi. 

Suuri osa hapesta ja hiilidioksidista saadaan erotettua keittämällä, mutta edellä mainittujen 

jäännösyhdisteet on poistettava alkalointi- ja hapenpoistokemikaaleilla. Fosfaattikäsittelyä 

käytetään lähes poikkeuksetta kaikissa alle 160 bar:n lieriökattiloissa. Fosfaattikäsittelyssä 

veteen annostellaan alkalointikemikaalin ja hapenpoistokemikaalin lisäksi fosfaattia, jolla 

estetään kalsium- ja magnesiumsuolojen saostuminen kattilassa. (KnowPulp, 2017) 

 

4.4. Höyryn tuotanto 

Sellu- ja paperitehdasintegraateilla tuotetaan höyryä perinteisesti soodakattilan sekä 

voimalaitoskattilan avulla. Tehtaan soodakattilan keskimääräinen lämmöntuotanto on 

tyypillisesti noin 16 GJ per tonni poltettua mustalipeää. Loput lämmöntarpeesta tuotetaan 

voimalaitoksen avulla. Lämmöstä ohjataan tyypillisesti noin 20 % sähköntuotantoon ja 

loput omiin prosessitarpeisiin. Tuotetusta sähköstä käytetään noin 46 % tehtaalla ja loput 

myydään sähköverkkoon (European Commission, 2019; KnowPulp, 2017) 
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4.4.1. Soodakattila 

Soodakattilan tehtävänä on erottaa natrium- ja rikkiyhdisteitä haudutetusta mustalipeästä 

polttamalla. Sellutehtaan soodakattila on rakenteeltaan melko monimutkainen verrattuna 

yleisempiä polttoaineita polttaviin voimalaitoskattiloihin, sillä sen on pystyttävä 

varastoimaan sekä ottamaan talteen mustalipeän poltossa syntyvää lämpöä ja kemikaaleja. 

Soodakattilalle tarvitaan kattilaveden lisäksi vettä myös jäähdytystä ja hajukaasujen 

käsittelyä varten. 

Soodakattilan suolanpoistolla ja kemiallisella käsittelyllä puhdistettu syöttövesi johdetaan 

kattilaan tyypillisesti esilämmittimien kautta. Esilämmittimien avulla syöttöveden 

lämpötila nostetaan 110 – 140 °C:seen soodakattilan omien savukaasujen lämmön avulla, 

mikä parantaa kattilan hyötysuhdetta ja ennaltaehkäisee korroosiota. Mustalipeän poltossa 

vapautuva lämpöenergia varastoidaan soodakattilan vesi- ja höyryjärjestelmän 

kattilaveteen. Veden höyrystyessä saadaan turbiinin ja generaattorin avulla tuotettua 

sähköä. Soodakattilan tuottaman lämmön avulla höyrystetty vesi kiertää takaisin kattilan 

vesisäiliöön lauhteen kondensoituessa. Näin vesi- ja höyryjärjestelmä jäähdyttää 

soodakattilan ylikuumenevia osia automaattisesti. (KnowPulp, 2017) 

 

4.4.2. Voimalaitos 

Massa- ja paperitehtailla voimalaitos mitoitetaan niin, että höyryä riittää sen kaikissa 

tuotantotilanteissa.  Tyypillisesti yli puolet höyryntuotantoon tarvittavasta energiasta 

saadaan tehtaan omien sivutuotteiden polttamisesta ja loput tuotetaan tyypillisesti 

maakaasulla. Mekaaniset massatehtaat eivät kuluta yhtä paljon höyryä kemialliseen 

sellunvalmistukseen verrattuna. (European Commission, 2011) 

Voimalaitokset käyttävät vettä sekä jäähdytys- että kattilavetenä. Integroidulla tehtaalla 

tarvitaan höyryä sekä massanvalmistuksen että paperitehtaan kohteisiin. Varsinkin 

paperikoneet tarvitsevat suuren määrän höyryä, minkä vuoksi integraateilla on usein 

käytössä lisähöyryn tuotantoon voimakattiloita perinteisten sooda- ja kuorikattiloiden 

lisäksi. Puhdistusvaatimusten takia kattilavedet käsitellään usein kemiallisesti metallien ja 

hapen poistamiseksi. (KnowPulp, 2017) 

Massa- ja paperitehtaissa yleisimmin käytetty voimalaitostyyppi on vastapainevoimalaitos. 

Lisäksi nähdään usein myös kombivoimalaitoksia sellu- ja paperitehtaaseen integroituna. 
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Vastapainevoimalaitos tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Vastapainevoimalaitoksen 

höyryverkosto on kolmipainetasoinen, mikä tarkoittaa höyryn kiertävän korkeapaine-, 

välipaine- ja vastapainetasolla. Suomen integroitujen sellu- ja paperitehtaiden 

voimalaitoksissa voi liikkua korkeapainehöyryä useammissakin painetasoissa. Näitä 

voimalaitoshöyryjä käytetään yleensä paperikoneiden kuivatussylintereiden 

lämmittämiseen sekä prosessitarpeisiin sellutehtaan keittämössä ja haihduttamolla. 

Kombivoimalaitos puolestaan tuottaa lämpöä ja sähköä yhdistämällä kaasuturbiini- tai 

polttomoottorivoimalaitoksen kanssa höyrykattilavoimalaitoksen, jolloin sähköntuotannon 

hyötysuhteet paranevat merkittävästi. Kaasuturbiinivoimalan polttokammiossa poltetaan 

joko maa- tai biokaasua, minkä jälkeen savukaasut ohjataan generaattoria pyörittävään 

kaasuturbiiniin. Turbiinista savukaasut ohjataan jätelämpökattilaan, jossa kaukolämpövesi 

lämpenee ja höyrystyy. Höyryt voidaan ohjata turbiiniin, jolloin samasta kaasumäärästä 

saadaan vielä enemmän sähköä. (KnowPulp, 2017) 

Metsäteollisuuden voimalaitokset käyttävät kattiloidensa polttoaineena yleisimmin 

tehtaiden omia sivutuotteita, kuten puun kuorta ja puujätettä, energiapitoista lietettä, 

paperi- ja kartonkirejektiä sekä selluteollisuuden mustalipeää. Ostopolttoaineina käytetään 

tavallisimmin perinteisten fossiilisten polttoaineiden lisäksi turvetta ja metsähaketta. 

Höyrykattilan höyrystimessä muutetaan paineistettua vettä höyryksi, minkä jälkeen höyryn 

lämpötila nostetaan noin 450 - 550 °C lämpötilaan tulistimen avulla. Kattilaan on 

polttoaineen lisäksi syötettävä riittävä määrä ilmaa, jotta polttoaineen sisältämä hiili 

saadaan reagoimaan hapen kanssa. Savukaasuihin sitoutunut lämpö otetaan talteen 

lämmönsiirtimien avulla ennen kaasujen johtamista puhdistukseen. (KnowPulp, 2017) 
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 TEHTAAN VESIEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 

Nykyaikaisissa sellutehtaissa jätevesimäärät ovat usein väliltä 10 – 20 m3/ADt ja 

paperitehtaissa 5 – 15 m3/ADt. Usein tehtaan vedenkulutus on samaa luokkaa kuin tehtaan 

jätevesimäärät, sillä tuorevettä käytetään paikkaamaan vain haihtunutta ja massaan 

sitoutunutta vettä jätevesihukkien lisäksi. Seppälän mukaan paperi- ja kartonkitehtaissa on 

mahdollista saavuttaa pienempi kulutus, jos niiden kiertovesijärjestelmä on vain 

yksivaiheinen. Veden kulutukseen vaikuttavat yksittäisten prosessien veden käytön lisäksi 

myös prosessien väliset vesikierrot ja palautusvesien talteenotto. (Seppälä, et al., 1999) 

Veden kulutuksen vähentämisen hyödyt konkretisoituvat säästymällä prosessi- ja 

jätevedenkäsittelyn infran laajennuksilta sekä säästämällä kemikaalikustannuksissa 

(Lönnberg, 2009). Bajpaj (2018) korostaa, että samalla tehtaan jätevedet ovat 

epäpuhtauspitoisuuksiltaan suurempia, mikä lisää jätevedenpuhdistuslaitteiston 

tehokkuutta. Lisäksi vesikierrot ovat lämpimämpiä, mikä saa massat kuivumaan 

nopeammin ja tehtaan kuluttamaan vähemmän energiaa.  

 

5.1. Merkittävimmät vedenkulutukseen vaikuttavat tekijät 

Tehtaan tuotantomäärien, käytettävän raaka-aineen ja valmistettavan tuotteen laadun 

lisäksi tehtaan vedenkulutukseen vaikuttavat merkittävästi paperin valmistukseen käytetyt 

prosessimenetelmät, tehtaan tehokkuus sekä tehtaan kyky kierrättää ja käsitellä jätevesiä. 

Sellu- ja paperitehtaiden tärkeimpään vesien talteenotto- ja kierrätyslaitteistoon kuuluvat 

lauhteen käsittely-yksikkö ja sellutehtaan lämminvesikattila. Lisäksi paperikoneiden 0-

vesikiertojen hyödyntäminen on avainasemassa tutkittaessa massa- ja paperitehtaiden 

vedenkulutuksen vähentämismahdollisuuksia. 

 

5.1.1. Valkaisu 

Valkaisu on sellutehtaan veden kulutuksen ja jätevesimäärien kannalta merkittävässä 

roolissa. Keitetty ja happikäsitelty sellumassa sisältää vielä jonkin verran massaa 

voimakkaasti värjäävää jäännösligniiniä, joka poistetaan tai vaalennetaan valkaisussa. 

Valkaisuvaihe sekä vaalentaa että puhdistaa sellumassaa. 
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Valkaisimo on ollut yleisesti sellutehtaan suurin vedenkuluttaja kuluttaen tyypillisessä 

modernissa sellutehtaassa 15 – 20 kuutiota vettä valmistunutta ilmakuivaa sellutonnia 

kohden (KnowPulp, 2017). Valkaisuvaiheessa kuluu vettä happamien ja emäksisien 

käsittelyvaiheiden välisiin pesuihin. Suuremmalla pesuvesimäärällä päästään oleellisesti 

parempaan pesutulokseen, mutta taloudellisesti kannattavaa on käyttää mahdollisimman 

vähän vettä. Valkaisimon vedenkulutusta ja jätevesimääriä on kuitenkin pienennetty 

vesikiertojen osittaisella sulkemisella sekä kierrättämällä pesunesteitä sen eri vaiheissa. 

(Seppälä, et al., 1999) 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty valkaisemattoman, ECF-valkaistun ja kloorivalkaistun 

sellun valmistuksen aiheuttamia jätevesimääriä ja niiden BOD ja COD -pitoisuuksia. 

Valkaisulinjalta liukenee veteen puun orgaanisia yhdisteitä sekä epäorgaanisia suoloja. 

Valkaisu aiheuttaa jätevesien BOD- ja COD-arvojen nousua sekä nostavat 

ravinnepitoisuutta. ECF (elementally chlorine free) eli klooridioksidialla suoritettu 

valkaisu aiheuttaa melkein samat jätevesimäärät kuin valkaisemattoman sellun valmistus. 

Kuten myös kloorivalkaisu, aiheuttaa ECF-valkaisu myös merkittävää BOD-pitoisuuden 

nousua tehtaan jätevesiin. Hyödyntämällä valkaisuvaiheessa TCF-valkaisua (total chlorine 

free), voidaan jätevesien määrää sekä sen sisältämää BOD ja COD-kuormitusta alentaa 

huomattavasti muihin valkaisutekniikoihin verrattuna. TCF-valkaisussa käytetään 

valkaisuun happikemikaalia. (Gavrilescu & Puitel, 2007) 

 

Kuva 11: Sellutehtaiden valkaisuvaiheen merkitys tehtaiden jätevesimääriin ja laatuun (Seppälä, et al., 1999). 
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Seppälän (1999)  mukaan sellutehtaan valkaisuista kloorivalkaisu aiheuttaa kaikkein 

suurimman jätevesi-, BOD- ja COD-kuormituksen. Kloorivalkaisun valkaisukemikaalit 

sisältävät kalsiumia ja klorideja, jotka aiheuttavat tehtaan lipeäkierrossa saostumia ja 

hankaloittavat näin vesien kierrätettävyyttä. Osa valkaisulinjan alkalisista jätevesistä on 

kuitenkin mahdollista kierrättää esimerkiksi happivaiheen jälkeiseen pesuun. Jo osittaisen 

sulkemisen avulla voidaan säästää vedenkäytössä tyypillisesti 10 m3/ADt ja COD-

päästöissä noin 6 kg/ADt (Ojanen, 2001, p. 80). 

Valkaisimon vedenkulutusta voidaan vähentää suorittamalla valkaisu korkeammassa 

lämpötilassa. Valkaisussa erotetun ligniinin määrä kasvaa huomattavasti nostamalla 

valkaisussa käytettävän veden lämpötilaa (Gullichsen & Fagerholm, 1999, pp. 169-170). 

Lämpötilan noston seurauksena kasvaa kuitenkin samalla tehtaan tarvitseman kuuman 

veden ja sitä kautta myös höyryn kulutus. Myös siirtyminen imurumpusuotimien käytöstä 

tehokkaampiin pesupuristimiin ja paineellisiin rumpusuotimiin on vähentänyt 

valkaisuvaiheen vedenkulutusta. Valkaisimossa on kuitenkin mahdollista hyödyntää 

kuivatuskoneen nollavesiä ja sekundäärilauhteita sekä tehtaan muita kuumia ja lämpimiä 

vesiä. Näin voidaan säästää valkaisuvaiheiden lämmittämiseen käytettävää höyryä. 

(KnowPulp, 2017) 

 

5.1.1. Paperikone 

Paperikoneilla on oma kiertovesijärjestelmä, jossa kiertää käytännössä kolme 

vesikiertokokonaisuutta. Näiden vesikiertojen tarkoituksena on käyttää tuorevesi 

ensimmäisen käyttökohteen jälkeen mahdollisimman tehokkaasti uudessa käyttökohteessa. 

Lyhyessä kierrossa (Primary circuit) kuitu- ja kemikaalipitoiset viiravedet kierrätetään 

paperikoneen perälaatikon massan laimennukseen. Perälaatikkoon johdettavaa sellumassaa 

laimennetaan tällä suodosvedellä tyypillisesti 0,9 – 1,4 %:n sakeuteen (Seppälä, et al., 

1999). Kierrättämällä vesiä lyhyessä kierrossa vähennetään perälaatikon laimennuksiin 

syötettävän tuoreveden määrää. 

Pitkän kierron (Secondary circuit) vesiin kuuluvat viiravesien ylikaato kiertovesisäiliöstä, 

imuvedet ja puristimen vedet, Kuva 12. Nämä vedet käsitellään tyypillisesti 

kiekkosuotimessa, jolla virtauksesta erotetaan samea-, kirkas- ja superkirkassuodos. 

Kiertovesisäiliöiden vettä voidaan hyödyntää esimerkiksi valkaisuvaiheen pesuissa. 

Sameasuodoksen kuitupitoinen liete ohjataan yleensä jätevedenpuhdistukseen. 
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Kirkassuodos ohjataan tyypillisesti koneen 0-vesitorniin ja superkirkassuodos koneen 

suihkuvesien joukkoon. 0-vesitornin vesiä voidaan hyödyntää paperikoneen suihkuilla, 

massan saostuksessa ja kemikaalien valmistuksessa, jolloin niiden tarve tuorevedelle 

vähenee. Kolmas vesikiertokokonaisuus on uloin kierto (Tertiary circuit), jossa 

jätevedenpuhdistuslaitoksella puhdistettu vesi ohjataan takaisin puhdasta tuorevettä 

tarvitseviin kohteisiin. Uloimman kierron vedet puhdistetaan tyypillisesti niin tehokkaasti, 

ettei niiden laatu eroa tuorevedenkäsittelyssä valmistetusta prosessivedestä merkittävästi. 

Tämän veden hyödyntäminen vaatii kuitenkin mittavia investointeja 

jätevedenpuhdistuslaitteistoon, minkä takia uloimman vesikierron palauttaminen ei ole 

vakiinnuttanut asemaansa tehtaiden yleisenä käytäntönä. (Bajpai, 2018) 
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Kuva 12: Paperikoneen vesikierrot. Kuva muokattu (Bajpai, 2018). 

5.1.2. Lauhteen käsittely 

Sellu- ja paperitehtaat tarvitsevat suuren määrän höyryä prosessiensa toimintaan. 

Tyypillisellä sellu- ja paperitehtaalla tuotetaan prosessihöyryä sellutehtaan soodakattilalla 

ja tehtaan voimalaitoksella. Käytetty höyry pyritään taltioimaan lauhteina höyryn 

käyttökohteilta. Lauhteiden käsittely mahdollistaa tuoreen kattilaveden korvaamisen 

kerättyjen lauhteiden avulla syöttämällä ne uudelleen höyrynvalmistukseen. Kierrätetty 

lauhdevesi on käsiteltävä ioninvaihtimella suolan poistamiseksi sekä siitä on erotettava 

happi ja hiilidioksidi. Lauhteista on myös erotettava putkistosta irronnut ruoste. 

Tyypillinen lauhdekierron ja höyryntuotannon prosessi on esitetty Kuva 13. (KnowPulp, 

2017) 

 

 

Kuva 13: Lauhteiden käsittely tyypillisellä sellu- ja paperitehtaalla. 

Ojanen (2001) arvioi tyypillisellä sellutehtaalla muodostuvan 8 – 10 m3/ADt keittimeltä ja 

haihduttamolta peräisin olevaa lauhdetta. Osa lauhteista voi sisältää metanolia, etanolia ja 

rikkiyhdisteitä sekä lisäksi tärpättiä ja typpiyhdisteitä, minkä vuoksi niiden kierrättäminen 

muihin prosesseihin olisi haasteellista ilman kattavaa puhdistusta. 

 

5.1.3. Lämminvesikattila 

Keskitetty lämminvesikattila on sellutehtaan vesien kierrättämisen kannalta sen tärkein 

yksikkö. Lämminvesikattilaan johdetaan tehtaan lämpimiä ja kuumia vesijakeita, jotka 
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eivät ole kontaminoituneet merkittävästi. Näillä tyypillisesti hyvinkin puhtailla vesijakeilla 

on mahdollista korvata tehtaan eri prosesseihin johdettavan tuoreveden määrää.  

Vedet jaotellaan sellu- ja paperitehtailla usein lämpimään (45 – 50 °C) ja kuumaan (75 – 

80 °C) jakeeseen. Lämmin vesi on tyypillisesti haihduttamon pintalauhduttimesta peräisin 

olevaa kemiallisesti tai mekaanisesti käsiteltyä vettä. Kuuma jae syntyy puolestaan 

keittämöllä mustalipeän jäähdytyksessä ja pasutushöyryjen lauhtuessa. Kuumaa vettä 

syntyy noin 10 – 15 kuutiota sellutonnia kohden. Lämpimästä vedestä noin 50 – 80 % 

hyödynnetään jäähdytysvesinä ja loput keittämön, kuivatuskoneen, happidelignifioinnin ja 

tarvittaessa haihduttamon prosesseissa. Kuumaa vettä on mahdollista valmistaa myös 

sellutehtaan soodakattilassa, meesauunin savukaasupesureilla tai kuivatuskoneella. 

(KnowPulp, 2017) 

Keskitettyyn lämminvesikattilaan ohjattavat jakeet ja niiden käyttökohde kattilan jälkeen 

riippuvat tehtaan rakenteesta, massanvalmistusmenetelmästä ja valmistettavan paperin 

laadusta.  

 

5.2. Veden kulutuksen vähentämistä rajoittavat tekijät 

Massa- ja paperitehtaiden raakaveden kulutuksen vähentäminen painottuu 

tehdasvesikiertojen sulkemiseen ja vesien kierrättämiseen prosessista toiseen. Suurimmat 

ongelmat vesien kierrättämisessä johtuvat prosessiin kuulumattomien aineiden 

päätymisestä tehtaan vesikiertoon. Epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia prosessin 

ajettavuuteen, tuotteen laatuun sekä korroosion syntymisen ehkäisyyn. Vesikierroiltaan 

kokonaan suljettujen tehtaiden edellytyksenä onkin, että puhdistetut jätevedet pystytään 

syöttämään takaisin prosessiin, jolloin tuorevettä ei tarvitse syöttää tehtaalle sen 

normaaliajossa, Kuva 14. (Bajpai, 2018, ss. 527-533) 
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Kuva 14: Vesikierroiltaan täysin suljetun sellu- ja paperitehtaan periaatekaavio. (Bajpai, 2018) 

Integroidulla sellu- ja paperitehtaalla vesikierrot pidetään usein osastoittain omina 

kokonaisuuksinaan, kierrättämällä kuitenkin vettä puhtainta vettä tarvitsevasta 

prosessikokonaisuudesta alempaa puhtausluokkaa hyödyntävään prosessiin. Teoriassa 

tämä tarkoittaa sitä, että vedet kiertävät paperitehtaalta valkaisuprosessiin ja sen kautta 

massatehtaalle, eli vastavirtaan siirrettävän massan suhteen (Bajpai, 2018).  

Vesikierroiltaan kokonaan suljettujen tehtaiden ongelmaksi on havaittu jäteveden 

puhdistuslaitoksen tehokkuus ja vesien täydellisen kierrättämisen alhainen ekonominen 

hyöty. Ordoñezin tutkimuksen (2010) tutkimuksessa ilmeni, että membraanitekniikalla, 

Kuva 15, pystytään käsittelemään jätevesistä tarpeeksi puhdasta prosessivettä jopa sellu- ja 

paperitehtaiden kriittisimpiin kohteisiin, kuten esimerkiksi paperikoneiden 

korkeapainesuihkuille.  Tutkimuksessa todettiin myös anaerobisen esikäsittelyn toimivan 

tehokkaasti sellu- ja paperitehtaiden vesienkäsittelyssä. Aerobisessa käsittelyssä 

sivutuotteena saatava biokaasu tekee tekniikasta myös ekonomisesti houkuttelevamman. 

(Hubbe, 2007) 
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Kuva 15: Membraaniprosessi on esiintynyt jätevedenkäsittelytekniikkana edukseen sellu- ja paperitehtaiden 

vesikiertojen täydellistä sulkemista tavoiteltaessa. Kuva muokattu (HydroGroup, 2019). 

 

5.2.1. Prosessivesien kontaminoituminen 

Sellu- ja paperitehtaiden veden kulutuksen vähentämistä tarkastellessa on otettava 

huomioon muun muassa kierrätettävien vesien määrä, rejektin mukana poistuvan jäteveden 

määrä sekä kierrätettävien vesien maksimi COD-pitoisuus. Nämä arvot ovat hyvin 

tehdaskohtaisia, sillä ne määräytyvät tehtaan prosessilaitteiston, käytettävän raaka-aineen 

sekä lopputuotteen laadun mukaan. Tuoreveden kulutusta vähentävien toimenpiteiden 

vaikutukset on tutkittava etukäteen huolellisesti, sillä veden kulutuksen vähentäminen voi 

aiheuttaa tehtaalla suuria ongelmia. (Bajpai, 2018, p. 318) 

Kierrätyskuidusta valmistettu sellumassa kuluttaa huomattavasti vähemmän vettä 

normaaliin sellunvalmistukseen verrattuna. Kierrätyskuidun hyödyntäminen voi kuitenkin 

aiheuttaa sellutehtailla vaikeuksia vesien kierrättämiselle. Bajpain (2018) mukaan 

kierrätyskuitumassan valmistuksen jätevedet sisältävät tuoresellun valmistukseen 

verrattuna huomattavasti enemmän epäpuhtauksia, mikä saattaa monissa tapauksissa estää 

niiden hyödyntämisen. 

Sellunvalmistusprosessissa syntyvät prosessille tarpeettomat aineet (Non-Process 

Elements, NPEs) voidaan luokitella niiden vaikutusten tyypin ja sijainnin mukaan. Alla on 

esitetty yksi luokittelutapa: 
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- Kloori ja kalium vaikuttavat haitallisesti soodakattilan toimintaan 

- Kalsium ja barium voivat muodostaa kattilakiveä ja tukkeumia valkaisuvaiheissa 

- Mangaani, rauta sekä kupari kuluttavat valkaisukemikaaleja 

- Silikoni ja alumiini aiheuttavat kattilakiveä lämpöä siirtäviin pintoihin 

(Bajpai, 2018, ss. 534-544) 

Taylorin tutkimuksen (2007) mukaan NPE-yhdisteiden päätyminen meesanpolttoon voi 

lisätä meesauunin polttoaineen kulutusta huomattavasti. Tutkimuksessa todettiin myös 

fosforin ja alumiinisilikaatin muodostavan tukkeumia kaustistamon putkistoihin sekä 

lisäävän palamattoman aineksen määrää meesauunissa. Happoon liukenemattomat NPE-

yhdisteet aiheuttavat puolestaan tukkeumia valkolipeän paineellisiin suotimiin.   

 

5.2.2. Valkaisuvaiheen vesien kierrättäminen 

Valkaisimon vedenkulutuksen vähentämisen pullonkaulana on nähty vesikiertojen sulku. 

Ylimääräiset epäpuhtaudet kuluttavat valkaisukemikaaleja ja häiritsevät valkaisureaktioita 

ja mitä suljetumpia kierrot ovat, sitä enemmän epäpuhtauksia suodoksissa liikkuu. 

Epäpuhtaudet aiheuttavat saostumista, kun yhdisteen liukoisuus prosessissa ylitetään tai jos 

alkalisia tai happamia suodoksia sekoitetaan keskenään. Erityisesti kalsiumin saostuminen 

on asettanut nykypäivän valkaisimon vesikiertojen sulkemisasteille rajan (KnowPulp, 

2017).  

Valkaisuvaiheessa syntyvien vesien kierrätystä rajoittaa myös klooripohjaisten yhdisteiden 

päätyminen soodakattilaan. Tästä syystä valkaisun sisältäviä selluprosesseja ei ole pystytty 

vielä täydellisesti sulkemaan. Happivalkaisun hyödyntämisen ja vähäisen kloorinkäytön 

avulla voi näidenkin prosessien vesikiertojen täysi sulkeminen olla mahdollista. Toinen 

vaihtoehto on hyödyntää valkaisumenetelmänä klooritonta TFC-valkaisua (Totally 

Chlorine Free) (Gavrilescu & Puitel, 2007). (Bajpai, 2018) 

Ojasen (2001) mukaan valkaisimon läpi menevän virtauksen vähentäminen on tärkein 

edellytys valkaisun täydelliselle tai osittaiselle sulkemiselle. Valkaisimon virtausta on 

mahdollista pienentää johtamalla valkaisun vedet vastavirtaan viimeisen valkaisuvaiheen 

jälkeen suodatinsarjan läpi ja hyödyntämällä vedet ruskean massan pesussa. Useissa 

tapauksissa tämä aiheuttaisi huomattavia investointikustannuksia prosessin sisäiselle 

varastointikapasiteetille ja vedenjakelujärjestelmälle. Myös vastavirtapesun pH:n säädön 
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kalleus aiheuttaa valkaisimon täydelliselle sulkemiselle haasteita. Valkaisimon emäksisten 

vaiheiden vesi on kuitenkin mahdollista hyödyntää massan pesuun prosessin 

valkaisemattomassa osassa, jolloin valkaisimon vedenkäyttö sekä BOD- ja COD-päästöt 

vähenevät. 
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 OSASTOKOHTAINEN VESITASEIDEN MÄÄRITYS 

Työssä tutkittavan tehdasintegraatin vesitase määritetään pääasiassa tehtaan 

automaatiojärjestelmän historiatietojen avulla. Tehdasvesien virtaustietoja kerätään 

keskimääräisenä virtauksena vuoden ajalta. Tutkittava mittausajankohta on 1.10.2017 – 

30.9.2018. Automaatiojärjestelmästä kerätyissä mittaustiedoissa ja laskennoissa on 

havaittu virheitä ja puutteita, minkä vuoksi kaikkiin tarvittaviin vesien virtauskohteisiin ei 

ole saatu lukemaa. Osa puuttuneista mittausarvoista on saatu arvioitua haastattelemalla 

tehtaan toimihenkilöitä. Myös pieni osa virtausarvoista on saatu tehtaalle aikaisemmin 

tehdyistä selvityksistä ja PI-kaavioista. 

Vesitaseiden määritys tehdään tässä työn julkisessa versiossa osastokohtaisesti karkealla 

tasolla salassapitovelvollisuuden täyttämiseksi. Lisäksi vesien virtausmäärät esitetään 

prosenttiosuuksina tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Kaikki laskennat on tehty työn 

salaisen version liitteeksi kootulla Excel-taulukon datalehdellä, jolle tehtaan todelliset 

mittausarvot kerätty.  

Tehdasintegraatti on jaettu selvityksessä kolmeen osastoon, jotka ovat massaosasto, 

paperitehdas ja voimalaitos. Näin karkean jaon seurauksena nähdään vesivirtauksien osalta 

päällekkäisyyksiä, sillä massa- ja paperitehtailla on yhteisiä vesikiertoja. Voimalaitoksen 

jäähdytysvesivirtauksia ei lasketa mukaan tehtaan raakavedenkulutukseen, sillä 

voimalaitoksen jäähdytyksiin käytetty vesi johdetaan sellaisenaan takaisin vesistöön. Tästä 

syystä ne on myös jätetty laskematta mukaan vesitaseeseen. 

 

6.1. Massaosasto 

Massatehtaan vesitasekaavioon on sisällytetty tehtaan massanvalmistuksen 

päävesivirtaukset, joita ovat haihduttamon pintalauhduttimelle ajettava mekaanisesti 

käsitelty tuorevesi, kemiallisesti käsitelty tiivistevesi, mekaanisesti puhdistetut 

jäähdytysvedet sekä massaosaston prosesseihin syötettävä mekaanisesti käsitelty vesi. 

Massaosaston vedenkulutuskohteisiin sisältyvät myös puunkäsittelyn vedenkulutuskohteet. 

Myös jäähdytysvedet on käsitelty massatehtaan ja puunkäsittelyn osalta yhtenä 

virtauksena. Kuva 16 esittää integraatin massatehtaan päävedenkulutuskohteiden 

virtausmäärät prosenttiosuuksina tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Massaosastolle 

syötettävä vesi jakautuu seuraavanlaisesti: 34,5 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta 
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johdetaan massaosaston jäähdytysvesiksi, 21,9 % haihduttamon pintalauhduttimen vesiksi 

ja 14,9 % massaosaston muihin prosesseihin. Massaosaston tiivistevesiksi johdetaan noin 

2,7 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. 

 

Kuva 16: Metsäteollisuusintegraatin massaosaston raakavesikaavio. Vedenkulutus on esitetty 

prosenttiosuuksina tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. 

Tehdasintegraatin massanvalmistusosastolla sijaitsee keskitetty lämminvesisäiliö. 

Lämminvesisäiliöiden toimintaa on kuvattu kappaleessa 5.1.3. Tehtaan lämminvesisäiliöön 

ohjataan jäähdytysvesiä 23,5 % sekä vettä haihduttamon pintalauhduttimelta 3,1 % tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta. Lämminvesisäiliöstä vesiä johdetaan kaustistamolle 8,7 %, 

massaosastolle 11,5 % ja raakaveden lämmitykseen 2,8 % tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta.  14,6 % haihduttamon pintalauhduttimessa lämmenneestä 

vedestä ohjataan uusiin vedenkulutuskohteisiin paperitehtaan puolelle, 4,3 % johdetaan 

puhtaana vesijakeena takaisin vesistöön ja 3,1 % syötetään massaosaston 

lämminvesisäiliöön.  
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6.2. Paperitehdas 

Tutkittavan tehdasintegraatin paperitehtaalle tuotiin mekaanisesti puhdistettua tuorevettä 

keskimäärin 21,1 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta.  Tästä määrästä 13,9 % 

kokonaisvedenkulutuksesta käytettiin jäähdytysvesikohteisiin ja loput 7,2 % ohjattiin 

paperitehtaan keräilyvesisäiliöön. Keräilyvesisäiliöön syötettiin tutkimusvälillä vettä noin 

28,2 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Tuoreveden lisäksi ohjattiin kiertovesisäiliöön 

haihduttamon tehdasvesiä 14,6 % sekä paperitehtaan kierrätettäviä jäähdytysvesiä 6,4 % 

tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Kiertovesisäiliöstä ohjattiin 4,2 % tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta tiivistevesiksi ja loput vedet johdettiin hiekkasuodattimeen. 

Hiekkasuodattimessa käsitellään paperikoneelle syötettäviä vesiä myös kemikaalien avulla. 

Hiekkasuodatuksesta vedet johdetaan paperikoneen syöttösäiliöön, josta vesi syötetään 

koneen viiraosalle.  

Syöttösäiliöltä paperikoneelle johtavaan linjaan syötetään myös tarvittaessa haihduttamon 

tehdasvesiä. Tästä kohteesta ei ole virtausmittausta, eikä sen määrää ole mahdollista 

arvioida luotettavasti. Paperikoneen reunasuihkuille syötetään myös vesilaitoksen 

kemiallisesti puhdistettua vettä. Tästä kohteesta puuttuu virtausmittaus. 
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Kuva 17: Paperitehtaan päävesivirtaukset. Virtausmäärät esitettynä prosenttiosuutena tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta.  

Integraatin paperitehtaalla kierrätetään vesiä pitkässä ja lyhyessä kierrossa, kuten Bajpain 

(2018) määritelmä kuvasi kappaleessa 5.1.1. Tehtaalla ei ole paperitehtaan ulointa 

vesikiertoa, vaan käsitellyt jätevedet johdetaan läheiseen vesistöön.Paperitehtaan lyhyessä 

kierrossa kerättävä 0-vesi ohjataan suodatinyksikköön, jossa siitä erotetaan 

superkirkassuodos, kirkassuodos ja sameasuodos. Superkirkassuodos ohjataan 

paperikoneen perälaatikolle massan laimennusta varten.  

Pitkässä kierrossa kiertää suodatinyksikössä erotettu kirkassuodos, joka ohjataan koneen 0-

vesitorniin. 0-vesitorniin ohjataan myös tarpeen mukaan haihduttamon tehdasvesiä, 

jäähdytysvesiä tai raakavettä. Mikäli 0-vesitornin vesiä ei voida hyödyntää tarpeeksi 

nopealla aikavälillä, kaataa se vettä yli jätevedenpuhdistuslaitokselle. 0-vesisäiliön vettä 

käytetään massaosastolla muun muassa hylkymassojen pulpperointiin ja sellumassojen 

laimennuksiin. Kirkassuodoksen taikka superkirkassuodoksen virtauksista ei ole tehtaalla 

luotettavaa mittausta. Myöskään 0-vesitornin ylikaadosta ei ole virtausmittausta.  
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6.3. Höyry- ja lauhdetase 

Voimalaitoksen ja soodakattilan tehtävänä on tuottaa sellu- ja paperitehtaan tarvitsemaa 

prosessihöyryä. Höyryn tärkeimmät käyttökohteet on käsitelty kappaleessa 3.3. Höyryn 

valmistukseen käytettävä tuorevesi paikkaa lauhdekierrossa syntyviä häviöitä. Tuore 

kattilavesi valmistetaan vesilaitoksella, mihin vesi tuodaan kemiallisen käsittelyn kautta. 

Kattilaveden valmistusprosessi on kuvattu kappaleessa 4.3.  

Alla olevassa kuvassa on selvennetty tehtaan höyry- ja lauhdekierron tase sekä 

vesivirtaukset. Virtausmäärät on esitetty prosenttiosuutena kokonaishöyryntuotannosta. 

Tehtaan lauhteista saadaan palautettua 65 – 70 %.  Noin 80 % lauhteista ohjattiin 

höyrynkäyttökohteilta lauhteiden käsittelyyn ja loput 20 % jätevedenpuhdistamolle. Noin 

14 % lauhteista ohjattiin lauhteiden käsittelyvaiheen jälkeen jätevesilaitokselle. Lauhteiden 

palautus toimii hyvin paperikoneen ja haihduttamon osalta. Suurimmat häviöt 

lauhteenpalautuksessa syntyvät sellun keiton prosessissa.  

 

Kuva 18: Vesitasekaavio tehtaan höyry- ja lauhdevirtauksista. Virtausmäärät on esitetty prosenttiosuuksina 

kokonaishöyryntuotannosta. 
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 KOKONAISVESITASEEN MUODOSTAMINEN 

Tehtaalle tuodaan vettä läheisestä vesistöstä raakaveden esikäsittelyn kautta. Vesi ohjataan 

tehtaan raakavesisäiliöön, josta sitä jaetaan vesilaitokselle sekä raakavesitukkiin. 

Raakavesitukista ohjataan vettä prosessitarpeisiin ja jäähdytysvedeksi. Suurin osa 

vesilaitokselle ohjatuista vesistä johdetaan kemialliseen käsittelyyn, jossa siitä 

valmistetaan tiiviste- ja talousvettä. Noin puolet kemiallisesti puhdistetusta vedestä 

ohjataan kattilavedentuotantoon. Kattilavedentuotannosta syötetään käsiteltyä vettä sooda- 

ja voimalaitoskattiloiden kattilavedeksi. 

Tehdasintegraatilla kulutettiin vettä alla olevan kaavion mukaisesti lokakuun 2017 ja 

syyskuun 2018 välillä. Alla olevasta kaaviosta ilmenee kuinka tehdasintegraatti käyttää 

tuorevettä selvästi suurempia määriä kesäaikaan. Elokuun vähäisen vedenkulutuksen 

taustalla oletetaan olevan tuotannollisia syitä. 

 

Kuva 19: Tehdasintegraatin kokonaisvedenkulutus kuukausitasolla ajalta 1.10.2017 – 30.9.2018. Arvot 

kuvastavat prosenttiosuutta tehtaan vuosittaisesta kokonaisvedenkulutuksesta. 

 

7.1. Tehtaan vesitase 

Alla oleva vesitasekaavio esittää koko tehtaan vesivirtaukset, kun prosessin sisällä 

kiertäviä vesiä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Vesivirtausten lukemat esittävät 
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prosenttiosuutta tehtaan kokonaisvesivirtauksesta. Mittausarvot ovat ajalta 1.10.2017 - 

30.4.2018. 

Tehdasintegraatille johdettavasta tuorevedestä johdettiin vuoden aikana 48,4 % 

jäähdytysvesikohteisiin. Muihin prosessitarpeisiin ohjattiin 44,0 % mekaanisesti 

käsiteltynä ja 3,6 % kemiallisesti käsiteltynä vetenä. Höyryntuotantoon käytettiin 4,0 % 

tehtaan tuorevedestä. Tehtaan kokonaisvesitase on esitetty Kuva 20. 

Kaikki tehtaalle johdettava tuorevesi käsitellään ensin mekaanisen käsittelyn avulla. 

Mekaanisessa käsittelyssä käytetään myös hieman kemikaaleja veden desinfioimiseksi. 

Keskimäärin 7,6 % tehtaalle tuotavasta raakavedestä käsitellään kemiallisesti ja noin 4 % 

kemiallisen käsittelyn lisäksi myös suolanpoistotekniikalla. Määrällisesti 101,2 % tehtaan 

raakavedenkulutuksesta johdettiin takaisin vesistöön. Noin viidesosa tästä määrästä koostui 

puhtaista käsittelemättömistä vesistä ja loput jätevedenpuhdistamolla käsitellystä 

jätevedestä. Vesistöön johdetun veden määrä on suurempi kuin tehtaalle tuodun 

raakaveden määrä, sillä vettä saapuu tehtaalle myös raaka-aineen mukana. Osa tehtaan 

vesistä häviää prosessin aikana haihtumisen seurauksena ja osa poistuu valmiiden 

tuotteiden mukana. Haihtumishäviöistä ei ole tehtaalla mittausta. 
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Kuva 20: Tehtaan kokonaisvesitasekaavio. Veden virtausmäärät esitetty prosenttiosuutena tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta. 

 

7.2. Vaihtelu talvi- ja kesäajan vedenkulutuksessa 

Kesäaikaan tehtaan raakavedenkulutus on korkeammalla tasolla kuin talviaikana Kuva 19. 

Kuva 21 esittää tehtaan talviaikaisen kokonaisvesitasekaavion ja Kuva 22 kesäajan 

tasekaavion. Tehtaan talviajaksi on määritelty 1.10.2017 – 30.4.2018 ja kesäajaksi 

1.5.2018 - 30.9.2018. Kaavioiden esittämät arvot kuvaavat veden keskimääräistä 

prosenttiosuutta tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta tutkittavan aikavälin ajalta. 

Talviaikaan tehtaan vedenkulutukseen laskettavista vesistä ohjataan mekaanisesti 

käsiteltyä vettä 44,9 % jäähdytysvesiksi ja 47,6 % muihin prosessivesikohteisiin. Tehtaan 

raakavedestä ohjataan 7,6 % kemialliseen käsittelyyn. Kemialliselta käsittelyltä 3,0 % 

ohjataan prosessitarpeisiin ja 4,6 % kattilavedenvalmistukseen. Höyryntuotantoon 

käytettiin tuorevettä ja lauhteita yhteensä 13,2 % kokonaisvedenkulutuksesta. Lauhteiden 

palautusprosentti oli talviaikaan 65 %. Takaisin vesistöön johdettiin 102,5 % tehtaan 

raakavedenkulutuksesta, josta 18,5 % koostui puhtaista käsittelemättömistä vesistä ja 84,0 

% jätevedenpuhdistamolla käsitellystä jätevedestä. 
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Kuva 21: Tehtaan kokonaisvesitase talviaikana. Virtaukset esitettynä prosenttiosuuksina tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta. 

Kesäaikaan tehtaan vedenkulutukseen laskettavista vesistä ohjataan mekaanisesti käsiteltyä 

vettä 53,0 % jäähdytysvesiksi ja 39,3 % muihin prosessivesikohteisiin. Tehtaan 

raakavedestä ohjataan 7,7 % kemialliseen käsittelyyn. Kemialliselta käsittelyltä 4,4 % 

ohjataan prosessitarpeisiin ja 3,3 % kattilavedenvalmistukseen. Höyryntuotantoon 

käytettiin tuorevettä ja lauhteita yhteensä 10,1 % kokonaisvedenkulutuksesta. Lauhteiden 

palautusprosentti oli kesäaikaan 67 %. Takaisin vesistöön johdettiin 99,4 % tehtaan 

raakavedenkulutuksesta, josta 22,9 % koostui puhtaista käsittelemättömistä vesistä ja 76,5 

% jätevedenpuhdistamolla käsitellystä jätevedestä. 
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Kuva 22: Tehtaan kokonaisvesitase kesäaikana. Virtaukset esitettynä prosenttiosuuksina tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta talviaikaan. 

Kaavioissa esitettyjen virtausarvojen vertailussa täytyy ottaa huomioon, että tehtaalle 

tuodun raakaveden määrä on kesäaikaan suurempi kuin talvella. Tehdasintegraatilla 

käytettiin kesäaikaan huomattavasti enemmän jäähdytysvettä suhteessa prosessiin 

syötettävään veteen. Tämä tulos oli odotettavissa, sillä kesäaikaan tehtaalle johdettavat 

vedet ovat lämpimämpiä, jolloin niitä joudutaan käyttämään enemmän saman lämpötilan 

laskun luomiseksi. Kesäaikaan haihtumisen seurauksena hävisi taseesta enemmän vettä, 

mikä näkyi vähentyneenä virtausprosenttina tehtaan jätevedenkäsittelylaitoksella. 

Vesistöön ohjattavien käsittelemättömien vesien osuus puolestaan kasvoi, mikä johtui 

jäähdytysvesimäärien kasvusta. Jäähdytysvedet eivät usein likaannu prosessissa ja ne 

voidaan johtaa puhtaina takaisin vesistöön. 

Myös kemiallisesti käsitellyn veden kulutus oli kesäaikaan korkeampi kuin talvella. 

Kemiallista vettä kului kesällä suuremmassa suhteessa prosessin kulutuskohteisiin kuin 

kattilaveden valmistukseen. Korkeamman kemiallisen vedenkulutuksen taustalla oletetaan 

olevan tuotannolliset muutokset. Kesäaikana käytetyn veden osuus höyryntuotannossa 

oletettavasti laski, sillä höyryllä lämmittävät vedet olivat kesäaikaan jo valmiiksi 

lämpimämpiä kuin talvella, minkä vuoksi höyryä ei tarvitse valmistaa yhtä paljon.  
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7.3. Raaka-ainelaadun vaikutus vedenkulutukseen 

Tehdasintegraatilla vaihdellaan puuraaka-ainetta kahden pääraaka-ainelaadun välillä. Kuva 

23 ja Kuva 24 esittävät raaka-ainelaadun vaihtelun aiheuttamia eroja vedenkulutuksessa. 

Ensimmäinen kuva esittää tilannetta, jossa raaka-aineena toimii raaka-aine 1 ja toinen kuva 

tilannetta, jossa ajo suoritetaan raaka-aineella 2. Molempien ajotilanteiden mittausarvot 

ovat loka-marraskuulta 2018. Kaikki virtausarvot on esitetty prosenttiosuuksina tehtaan 

keskimääräisestä kokonaisvedenkulutuksesta. Tehtaan keskimääräinen 

kokonaisvedenkulutus on ollut loka-marraskuun otanta-aikana melko lähellä koko vuoden 

keskimääräistä kulutusta. 

 

Kuva 23: Tehdasintegraatin paperitehtaan vesikaavio ajettaessa tehdasta raaka-ainelaadulla 1. 

Ajettaessa raaka-ainelaadulla 1, on paperitehtaan tuoreveden kulutus suurempi kuin raaka-

ainelaadulla 2. Raaka-ainelaadun 1 ajossa pystyttiin paperitehtaan keräilyvesisäiliöön 

syötettävän tuoreveden määrää korvaamaan haihduttamon lämpimillä tehdasvesillä 

enemmän. Tämän takia paperitehtaan tuoreveden kulutus oli alhaisemmalla tasolla 

verrattuna raaka-ainelaadun 2 ajoon.  
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Kuva 24: Tehdasintegraatin paperitehtaan vesikaavio ajettaessa tehdasta raaka-ainelaadulla 2. 

Raaka-ainelaadun 1 ajon aikana koneiden 0-vesiä pystyttiin hyödyntämään massaosastolla 

enemmän, mikä vähensi tuorevedenkulutusta myös koko tehtaan osalta. Yhteensä 0-vesiä 

pystyttiin hyödyntämään määrällisesti ainakin 13,2 % enemmän tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta kuin ajettaessa raaka-ainelaadulla 2. Raaka-ainelaadun 1 ajon 

aikana tehtaan tuorevedenkulutus oli keskimäärin noin 12 % pienempi kuin laadun 2 ajon 

aikana. 

 

7.4. Tehdasmuutosten vaikutus vedenkulutukseen 

Tehdasintegraatin massaosaston kapasiteettia nostetaan tulevaisuudessa. Kapasiteetin 

noston jälkeiset vesivirtaukset keskitettyyn lämminvesikattilaan ja sieltä pois on arvioitu 

aikaisemmin tehtaalla tehdyssä selvityksessä. Kapasiteetin noston jälkeinen massaosaston 

arvioitu vesitasekaavio esitetään Kuva 25. Vesivirtausten määrät on esitetty 

prosenttiosuutena tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Kuva 16 esittää massaosaston 

nykyisen vesitasekaavion.  
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Massaosaston kapasiteetin noston myötä vesilinjoissa tapahtuu seuraavanlaisia muutoksia: 

- Aikaisemmin massaosaston jäähdytysvesikohteista lämminvesisäiliöön ohjatut 

jäähdytysvedet käännetään kulkemaan paperitehtaan keräilyvesisäiliöön.    

- Massaosastolle asennetaan uusia jäähdytysvesikohteita, joista osan jäähdytysvedet 

ohjataan keskitettyyn lämminvesisäiliöön. 

- Haihduttamon tuorevesivirtausta pienennetään ja virtaus ohjataan kokonaisena 

jäähdytystoiminnon jälkeen massaosaston lämminvesisäiliöön. 

Tuorevettä tuodaan tehdasmuutoksen jälkeen haihduttamolle 14,9 %, massaosaston 

tiivistevesiksi 2,7 %, massaosaston jäähdytysvesiksi 43,7 % ja massaosaston 

prosessivesiksi 14,9 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Lämminvesisäiliöön ohjataan 

14,9 % haihduttamon tehdasvesiä ja 12,9 % massaosaston jäähdytysvesiä. Massaosaston 

jäähdytysvesikohteilta ohjataan vettä paperitehtaalle yhteensä 25,6 % tehtaan 

kokonaisvedenkulutuksesta, jolloin paperitehtaalle tarvitaan enää vain 10 % tehtaan 

tuorevesistä, mikäli paperitehtaan vedenkulutus pysyy määrällisesti samana. 

Lämminvesisäiliöltä vettä johdetaan 1,6 % raakaveden lämmitykseen, 5,7 % kaustistamolle 

sekä 11,9 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta massaosaston prosesseihin. 

 

Kuva 25: Muutokset tehdasintegraatin vesikierroissa massaosaston tehdasmuutoksen jälkeen. 
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Tehdasmuutosten vaikutuksesta massaosaston jäähdytysvesimäärä kasvaa noin 10 % 

tehtaan tämän hetkisestä kokonaisvedenkulutuksesta verrattuna nykytilanteeseen. 

Haihduttamon tuorevesivirtaus pienenee 7 % ja paperitehtaan tuoreveden tarve vähenee 11 

% tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Keskitetyn lämminvesisäiliön vesitase paranee, sillä 

muutosten jälkeen säiliöön johdetaan nykytilannetta enemmän vettä. Lisäksi säiliöön 

johdettava vesi on lämpötilaltaan lämpimämpää.  

Tehdasmuutos vaikuttaisi laskevan tehtaan kokonaisvedenkulutusta ainakin 8 %. Lisäksi 

tehtaan kuumien vesien talteenottokyky tehostuu, mikä voi johtaa tehtaan 

höyrynkulutuksen pienenemiseen. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli muodostaa tehtaan kesän ja talvenaikaiset vesitaseet sekä tutkia 

kahden eri raaka-ainelaadun aiheuttamia eroja tehtaan vedenkulutuksessa. Lisäksi työssä 

arviotiin tulevan tehdasmuutoksen vaikutusta nykyiseen vesitaseeseen.  

Työn tutkimusosuuden datan keruussa käytettiin hyödyksi tehtaan automaatiojärjestelmän 

tietoja, tehtaalle tehtyjä aikaisempia selvityksiä, tehtaan PI-kaavioita sekä tehtaan 

toimihenkilöiden haastatteluja. Työn teoriaosuuden tavoitteena oli selvittää mitkä ovat 

massa- ja paperitehdasintegraattien keskeisimmät vedenkulutuskohteet, kuinka raakavettä 

käsitellään sellu- ja paperitehtailla sekä kuinka vedenkulutusta on tehdasintegraateissa 

pyritty vähentämään. Näiden teorialukujen avulla oli tarkoitus saada mahdollisimman 

kokonaisvaltainen käsitys massa- ja paperitehtaiden vedenkulutukseen vaikuttavista 

tekijöistä vesitaseen selvittämistä varten. 

Salassapitovelvollisuuden vuoksi tämän työn julkisessa versiossa ei anneta ilmi työn 

tilaajan nimeä, eikä tehtaan konkreettisia vedenkulutusarvoja vaan tehtaan 

virtausmittausarvot esitetään prosentuaalisena osana tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. 

Työssä käsiteltiin tehtaan sisäisiä prosesseja hyvin yleisellä tasolla arkaluontoisen tiedon 

leviämisen estämiseksi. Vesitaseen esitystapa erosi normaalista taulukkomallista, sillä 

työssä toivottiin tulosten esittämistä Excel-pohjaisten vesitasekaavioiden avulla, jotta 

vedenkulutusta olisi helppo tulkita ja tasekaavioiden muokkaaminen olisi mahdollisimman 

helppoa.  

Integraatin vuodenaikaista vedenkulutusta tutkittiin aikaväliltä 1.10.2017 – 30.9.2018. 

Tehtaalla kulutettiin tuorevettä Kuva 19 esittämällä tavalla. Tehdasintegraatin 

vedenkulutus jakautuu melko tyypillisellä tavalla massanvalmistuksen, paperikoneiden ja 

voimalaitoksen välillä. 21 % tehtaan tuorevedestä syötettiin ensisijaisesti paperitehtaan 

kohteisiin, noin 22 % haihduttamolle, 4 % voimalaitokselle höyryntuotantoon ja 53 % 

massatehtaalle sekä muihin pienempiin kulutuskohteisiin.  

Kaikesta tehtaalle tuodusta vedestä käytettiin 48,4 % ensisijaisesti jäähdytyskohteisiin ja 

47,6 % muihin välittömiin prosessitarpeisiin. Tehtaan voimalaitoksen 

jäähdytysvesikohteisiin virtaavat vedet pidetään omana kokonaisuutenaan 

käsittelemättöminä eikä niitä siksi lasketa mukaan tehtaan raakavedenkulutukseen, kuten 

myös teoriaosuudessa 3.1.3 viitattiin. Tehdas hyödyntää suuren osa muista 
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jäähdytysvesistään prosessivetenä jäähdytystoiminnon jälkeen, minkä vuoksi tehtaan 

raakavedenkulutukseen laskettavien jäähdytysvesien määrä on korkea. Nämä 

jäähdytysvedet kierrätetään toiseen käyttökohteeseen lämminvesikattilan kautta. Teorian 

mukaan tyypillinen käytäntö vesien kierrättämisessä on, että vedet kiertävät puhtaista 

prosesseista kohti likaisia, eli tyypillisesti paperitehtaalta massatehtaalle. Tutkittavalla 

integraatilla kierrätettiin vesiä paperitehtaalta massaosastolle, mutta myös esimerkiksi 

haihduttamolta paperitehtaalle. Tämä on mahdollista, sillä integraatilla on ”ylimääräinen” 

kemikaalein tehostettu hiekkasuodatusyksikkö, joka käsittelee paperikoneille syötettävää 

kierrätettyä vettä.  

Kaikki tehtaalle johdettava ja vedenkulutukseen mukaan laskettava raakavesi käsitellään 

ensin mekaanisesti sekä desinfioimalla. Mekaanisen vedenkäsittelyn kuormitus on täten 

kesäaikaan kaikkein suurimmillaan, sillä silloin tehtaalle johdetaan eniten vettä. 92,4 % 

kaikesta vedestä johdetaan suoraan käyttökohteille ja 7,6 % ohjataan kemialliseen 

vedenkäsittelyyn, Kuva 20. Kemiallisesta käsittelystä ohjataan tehtaan kaikesta 

tuorevesimäärästä 3,6 % tiivistevesiksi ja 4 % kattilaveden valmistukseen, jossa käsitellään 

myös tehtaan höyrynkulutuskohteista palautuvia lauhteita. Yhteensä höyryntuotantoon 

syötettävän veden määrä on 11,9 % tehtaan keskimääräisestä vedenkulutuksesta. 

Keskimääräinen lauhteiden palautusprosentti on 65 % ja kuten teoriaosuudessa, niin myös 

työn mittauksissa havaittiin höyryntuotantoon syötettävän tuoreveden vain paikkaavan 

lauhdehäviöitä. 

Tehtaan jätevedenpuhdistamolle ohjataan likaislauhteita sekä prosessissa 

kontaminoituneita vesijakeita määrältään 80,8 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. 

Käsittelemättöminä takaisin vesistöön johdettavien vesien määrä on puolestaan määrältään 

20,4 % tehtaan kokonaisvedenkulutuksesta. Tehtaan jätevesilaitos käsitteli vuoden aikana 

hieman enemmän vettä kuin mitä tehtaalle johdettiin putkia pitkin raakavetenä, sillä 

tehtaalle tulee vettä myös raaka-aineen mukana. Raaka-aineen mukana tulevan veden 

määrä ei ole kuitenkaan tämä käsiteltyjen ja käsittelemättömien jätevesien määrän ja 

tehtaalle johdetun raakaveden määrän erotus, sillä tehtaalla tapahtuu myös 

mittaamattomissa määrin tapahtuvaa haihtumista. Lisäksi osa vesistä poistuu tehtaalta 

valmiin tuotteen mukana. 

Työn toinen tutkimusosuus käsitteli tehtaalla tapahtuvia vaihteluja veden tarpeessa ja 

veden käyttötavoissa. Kesän ja talven aikaiset erot vedenkulutuksessa näkyivät eniten 
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jäähdytysvesimäärissä, kuvat Kuva 21 ja Kuva 22. Kesällä tehtaan raakavedestä ohjattiin 

53,0 % jäähdytysvesikohteisiin, kun taas talvella jäähdytysvesikohteisiin ohjattiin 44,9 %. 

Nämä lukemat eivät ole suoraan verrattavia keskenään, sillä kesäaikaan tehtaan 

kokonaisvedenkulutus oli korkeammalla tasolla johtuen juuri jäähdytysvesitarpeen 

lisääntyneestä määrästä. Veden tarve oli kesäisin suurempi jäähdytysvesitarpeen kasvun 

vuoksi. Kesän korkeampien lämpötilojen takia tehtaalle tuotu raakavesi on kesäisin 

lämpimämpää, jolloin sen viilennysteho heikkenee. Myös tehtaan jäähdytettävät kohteet 

ovat kesäaikaan talveen verrattuna kuumempia, sillä ne eivät viilene viileän ulkoilman 

ansiosta. Kemiallisen veden käsittelyn kuormitus oli suurimmillaan kesäaikana, sillä 

kemialliseen puhdistukseen johdettavan tuoreveden osuus pysyi hyvin pitkälti samana 

koko vuoden ajan kesän suuremmasta vedenkulutuksesta huolimatta. Talvella höyryn 

kulutuksen osuus kasvoi, mutta tehtaan kokonaisvedentarpeen ollessa samaan aikaan 

pienempi ei valmistettavan höyryn määrä muuttunut radikaalisti.  

Vertailtaessa tehtaan kahden pääraaka-ainelaadun aikaista vedenkulutusta, Kuva 23 ja 

Kuva 24, huomattiin ensisijaisen pääraaka-aineen kuluttavan tuorevettä noin 12 % 

vähemmän kuin raaka-ainelaadun 2 ajon aikana. Ajettaessa tehdasta raaka-ainelaadulla 1, 

oli paperikoneiden 0-veden hyödyntäminen tehokkaampaa, mikä vähensi 

tuorevedenkulutusta tehtaalla. Muita merkittäviä eroja ei tehtaalla pystytty raaka-

ainelaatujen ajoissa vedenkulutuksen osalta erottamaan, sillä paperitehtaan kiertovesien 

mittauksissa oli merkittäviä puutteita. Puutteita oli havaittavissa erinäisissä kohteissa muun 

muassa superkirkas- ja kirkassuodoksen mittauksissa, paperikoneiden jätevesimäärien 

mittauksessa, paperitehtaan tiivistevesikierron mittauksissa sekä haihduttamon 

tehdasvesilinjan paperitehtaalle johtavan haaran mittauksessa. 

Arvioitaessa tehdasmuutosten vaikutusta vesien käyttöön, käytettiin hyödyksi nykyistä 

työssä tehtyä vesitasetta sekä tehtaalle tehdyssä muutosselvityksessä tehtyjä arvioita 

muutoksen vaikutuksista yksittäisiin prosesseihin ja niiden vesien käyttöön. Näiden 

arvioiden perusteella pystyttiin hahmottelemaan tehdasmuutoksen jälkeen vesitaseessa 

tapahtuneet muutokset, Kuva 25. Tehdasmuutoksen jälkeen tehtaan jäähdytysvesimäärät 

kasvavat määrällisesti noin 10 % tehtaan nykyisestä kokonaisvedenkulutuksesta. 

Tuorevedenkulutuksen kuitenkin oletetaan vähenevän haihduttamolla ja paperitehtaalla 

yhteensä määrällisesti 18 % tehtaan nykyisestä kokonaisvedenkulutuksesta. 

Tehdasmuutosten jälkeen odotetaan koko tehtaan vedenkulutuksen vähenevän 8 % 
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nykyiseen verrattuna. Selvityksessä ei kuitenkaan huomioida höyrynkulutuksessa 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Vaikka muutoksen jälkeen haihduttamon vesiä 

saadaan tehokkaammin talteen, niin joudutaan paperitehtaalle syöttämään 

jäähdytysvesikohteisiin ja keräilyvesisäiliöön jo kerran jäähdytystarkoitukseen käytettyä 

vettä, joka on todennäköisesti aikaisemmin haihduttamolta saatua vettä viileämpää. 

Työn tutkimusosuudessa saadut tulokset ovat pitkälti työn teoriaosuuden kanssa yhteneviä. 

Teoriaosuus myös auttoi suorittamaan tutkimuksen niissä määrin, mitä työn tavoitteet 

määrittivät. Teoriaosuuden kappale vesien käytön tehostamisen haasteista oli tämän työn 

tutkimuksen kannalta jokseenkin merkityksetön, sillä tutkimuksessa ei esitetty 

parannusehdotuksia tehtaan vesienkäytön osalta. Teoriaosuus kuitenkin avaa kappaleen 

kanssa tehtaan vesien käytön tutkimiseen hieman laajempaa näkökulmaa, mikä voi olla 

hyödyksi, mikäli tätä työtä käytetään hyödyksi esimerkiksi tehtaan vesien käytön 

tehostamisessa, vesikiertojen suunnittelussa, tarvittavien uusien vesivirtausmittausten 

paikantamisessa tai tehtaan vedenkäsittelykapasiteetin suunnittelussa. 

Tämän työn teko toi tehtaalla esiin muutamia tarpeellisia jatkotutkimus- ja kehitysideoita. 

Tehtaalla havaittiin esimerkiksi olevan puuttuvia mittauksia yllättävän paljon. Useat 

automaatiojärjestelmässä esitetyt arvot, joissa luultiin olevan mittaus, olivatkin muiden 

mittausten pohjalta tehtyjä laskentoja. Nämä laskennat havaittiin osin virheellisiksi. Tämän 

työn jatkotutkimuksena olisikin hyödyllistä selvittää mitä mittauksia tulisi tehtaalle lisätä, 

jotta automaatiojärjestelmästä tulisi luotettavampi. Myös vesitaseen selvittäminen 

uudestaan tulevien tehdasmuutosten jälkeen voisi olla hyödyllistä, sillä tässä työssä tehdyt 

arviot tehtiin melko vähäisten tietojen avulla. Uusi tase voi hyvinkin olla erilainen, kun se 

tutkitaan mittausten eikä vain teorian ja arvioiden avulla.  
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