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Tämä diplomityö on tehty UPM-Kymmene Oyj Suomen sellutehtaille. Työn tavoitteena 

oli tutkia suunniteltujen seisokkien seisokkivälejä ja selvittää mitkä tekniset syyt ja tekijät 

rajoittavat seisokkivälin pituutta sulfaattisellutehtaiden kemikaalien talteenotossa. 

Lisäksi työssä tarkasteltiin miten seisokeissa suoritettavat soodakattilatarkastukset 

poikkeavat eri tehtaittain. Myös vakuutusyhtiöiden näkemys pidemmän seisokkivälin 

tuomalle riskille on selvitetty.  

Sellutehtaan suunnitelluista seisokeista aiheutuu merkittävä osa 

kunnossapitokustannuksista ja seisokkiväli on optimointikohde, mitä pidentämällä 

voidaan kasvattaa tehtaan käyttöastetta sekä vähentää alas- ja ylösajoista aiheutuvia 

laadun ja tuotannon menetyksiä, mutta seisokkivälin pidentäminen voi myös johtaa 

käytettävyyden haasteisiin tehtaissa.  

Tutkimus tehtiin haastattelemalla sellutehtaiden kemikaalien talteenoton käytöstä ja 

kunnossapidosta vastaavia toimihenkilöitä sekä yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Seisokkivälin pituuden kannalta kriittisiksi havaitut tekijät koottiin ja näihin liittyviä 

tuotantotapahtumia tutkittiin aiemmilta vuosilta sekä seisokkivälin kannalta kriittiseksi 

todettuja tekijöitä vertailtiin tehtaittain.  
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ABSTRACT 
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Miikka Hasanen 

Shutdown intervals in kraft pulp mill’s chemical recovery 

Master’s Thesis 

2020 
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Supervisor(s): M.Sc. (Tech.) Juha Lempiäinen 

Keywords: Pulp mill, Chemical Recovery, Recovery Island, Shutdown intervals 

This Master’s Thesis was done for UPM-Kymmene Oyj Pulp mills located in Finland. 

The aim of the research was to examine intervals of planned shutdowns in pulp mills and 

find out which technical reasons restrict shutdown intervals in chemical recovery. In 

addition, execution of recovery boiler inspections in the shutdowns are considered and 

compared between different mills. Also, insurance companies’ perspective to extended 

shutdown intervals is considered.  

In pulp mills major share of annual maintenance costs originates from planned shutdowns 

and shutdown intervals are essential optimization target. Extended shutdown intervals can 

increase utilization of production and decrease production and quality losses due to 

shutdowns and startups. On the other hand, it can also increase risks for unplanned 

availability problems.  

The research was done by interviewing pulp mills’ staff responsible of operation and 

maintenance in chemical recovery and other specialists. Critical technical reasons to 

shutdown intervals extension are combined and relevant production events in background 

were investigated. The technical reasons are also compared between the mills.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Alaindeksit 

H2O vesi 

ka kuiva-aine 

Lyhenteet 

Eko Ekonomaiseri 

 FC Pakkokiertoväkevöitin (eng. Forced Circulation) 

FF Laskeva kalvo (eng. Falling Film) 

HHRR Soodakattilan tulipesässä vapautuva lämpö (eng. Hearth Heat Release Rate) 

HHV Ylempi lämpöarvo (eng. Higher Heating Value) 

HSL Soodakattilan kuormitus poikkipinta-ala (eng. Heart Solids Loading) 

ka Kuiva-aine 

LTV Nouseva kalvo (eng. Long Tube Vertical) 

MEE Monivaihehaihduttamo (eng. Multi-Effect Evaporator) 

RF Nouseva kalvo (eng. Rising Film) 

Syve Syöttövesi 

TRS Haisevat rikkiyhdisteet 

ts Tonni sellua 
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1 JOHDANTO  

Sellutehtaissa järjestetään eri syiden vuoksi erilaisia seisokkeja, joihin lukeutuvat myös 

suunnitellut seisokit. Suunniteltujen seisokkien ajankohdat ja näissä tehtävät 

kunnossapitotyöt suunnitellaan ja päätetään jo useita kuukausia ennen seisokkien 

toteuttamista. Merkittävä osa kunnossapitokustannuksista sellutehtaissa aiheutuu myös 

näistä suunnitelluista, joissa suoritetaan tehtaan toiminnan kannalta oleelliset 

prosessipuhdistukset, huolto- ja korjaustyöt, tarkastukset sekä laitteiston uusiminen ja 

investoinnit. UPM:n Suomen sellutehtaissa järjestetään kokonaiskestoltaan lyhyitä sekä 

pitkiä suunniteltuja seisokkeja. Suunniteltujen seisokkien välinen aikajakso eli 

seisokkiväli on UPM:n sellutehtaissa tyypillisesti ollut 12-18 kk, kuitenkin UPM:n 

sellutehtaissa noudatettavat seisokkivälien pituudet ja seisokkisyklit vaihtelevat 

tehtaittain.  

Sellutehtaissa jo yhdellä vuotuisella seisokkipäivällä on merkittävä taloudellinen 

vaikutus tehtaan toimintaan ja seisokkivälin pituudella on pitkällä tähtäimellä olennainen 

vaikutus seisokista aiheutuvien kustannuksiin, kuten esitetty kuvassa 1.1. Tästä 

tarkemmat lähtötiedot liitteessä 3. Viime vuosina sellutehtaissa onkin ollut intressinä ollut 

seisokkivälien pidentäminen, jonka pyrkimyksenä on tehtaan käyttöasteen kasvattaminen 

sekä minimoida seisokin alas- ja ylösajoista aiheutuvat tuotannon sekä laadun 

menetykset. Toisaalta seisokkivälin pidentäminen lisää odottamattomien käytettävyys 

haasteiden riskiä sellutehtaan tuotannossa.  

 

Kuva 1.1 Sellutehtaan suunnitelluista seisokeista aiheutuvat karkeat kustannukset 12 vuoden 

aikana spekulatiivisesti arvioituna eri seisokkivälin pituuksilla.  
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Aiemmat sellutehtaan seisokkivälin pituuteen liittyvät tutkimukset kemikaalien 

talteenotossa ovat keskittyneet soodakattilan sularänneihin, joita on pidetty haasteena 

pidempien seisokkivälien kannalta. Lisäksi Suomen soodakattilayhdistyksen toimeksi 

antamana on selvitetty, ettei oikein optimoidussa soodakattilassa automaatio, 

instrumentointi ja sähkölaitteiston muodostama kokonaisuus ole esteenä pidennetyille 

seisokkiväleille. (Koski, 2008) 

Diplomityön ensisijaisena tarkoituksena on selvittää UPM:n Suomen sellutehtaiden 

kemikaalien talteenotoissa pidemmän seisokkivälin kannalta kriittiset komponentit ja 

tekniset syyt, jotka ovat johtaneet noudattamaan tehtaissa nykyistä seisokkisykliä ja ovat 

haasteena seisokkivälin pidentämiselle sekä vertailla näitä tehtaittain. Lisäksi työssä 

perehdytään ja tarkastellaan seisokissa suoritettavia painelaitetarkastuksia tehtaittain 

pääpainona soodakattila ja pidemmän seisokkivälin vaikutusta soodakattilavakuutuksiin. 

Tehtaissa seisokkivälin kannalta olennaiset kriittiset tekijät on koottu haastattelemalla 

tehtaiden käytöstä ja kunnossapidosta vastaavia toimihenkilöitä sekä näitä on vertailtu 

tehtaittain hyödyntäen tuotantotapahtumista laadittuja selvityksiä ja 

tehdastietojärjestelmää.  

Taustatietona teoriaosuudessa on esitetty työn kannalta oleelliset sulfaattisellutehtaan 

kemikaalikierrossa haihduttamossa, soodakattilassa ja valkolipeän valmistuksessa 

käytetyt osaprosessit sekä laitteisto.  

Tehtaiden seisokkitarpeiden selvityksellä ja vertailulla tutkimuksessa pyritään 

vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Mitkä komponentit/tekniset syyt tarkasteltavien sellutehtaiden talteenotoissa 

rajoittavat seisokkivälien pituutta ja johtavat noudattamaan tehtaissa nykyistä 

seisokkisykliä? 

• Miten seisokkivälien pidentäminen vaikuttaisi painelaitetarkastuksien 

suorittamiseen? 

• Miten tarkastuskäytännöt karkeasti eroavat eri tehtaiden soodakattiloissa? 

• Miten seisokkivälin pidentäminen vaikuttaisi kattilavakuutuksiin ja mitä 

toimenpiteitä aiheuttaa?  
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2 SELLUN VALMISTUS SULFAATTIMENETELMÄLLÄ 

Kemiallisessa sellun valmistuksessa puukuidut erotetaan puun rakenteesta poistamalla 

kuitujen sidosaine, ligniini. Tämä tapahtuu keittämällä puuhaketta kemikaaliliuoksessa, 

jolloin ligniini ja puun uuteaineet liukenevat. Kiehumisen ehkäisemiseksi keitto tapahtuu 

paineistetusti. 

Nykyään kemiallista sellua valmistetaan lähes yksiomaan Suomessa ja maailmalla 

sulfaattimenetelmällä. Sellun valmistusprosessi sulfaattimenetelmällä voidaan jakaa 

kuitu- ja talteenottolinjaan. (Gustafsson et al., 2011) Kuitulinjalla tapahtuu itse tuotteen 

eli sellun valmistus ja talteenottolinjan tehtävänä on keitossa käytettyjen kemikaalien 

talteenotto ja regenerointi sekä energian tuottaminen prosesseihin.  

2.1 Kemikaalikierto 

Sellun keittämisessä käytetyt kemikaalit sekä siihen liuenneet ligniini ja puun uuteaineet 

erotetaan puunkuiduista ruskean massan pesussa, jolloin syntyy emäksistä ja mustaa 

jätelientä, mustalipeää. Mustalipeän sisältämä vesi haihdutetaan ensin haihduttamossa, 

jonka jälkeen poltetaan soodakattilassa, jolloin orgaaninen aines poistuu palamalla ja 

jäljelle jää epäorgaaninen aines eli keitossa käytetyt kemikaalit. Soodakattilan tulipesässä 

mustalipeästä muodostuu sulaa ja sen sisältämä natriumsulfaatti pelkistyy ja muodostaa 

natriumsulfidia. Sula valuu pois kattilasta sularännejä myöten, jolloin se laimennetaan 

laihavalkolipeään, mistä muodostuu viherlipeää. Kaustisoinnissa viherlipeään 

sekoitetaan palavaa kalkkia, jolloin saadaan valmistettua valkolipeää eli keitossa 

käytettyä kemikaalia. Keittämisessä aktiiviset kemikaalit valkolipeässä ovat 

natriumsulfidi ja natriumhydroksidi.  

Kemikaalikierto pitää myös sisällään erillisen kalkkikierron, jossa prosessissa käytetty 

kalkki muunnetaan uudelleen käytettäväksi. Viherlipeään sekoitettu kalkki muodostaa 

kaustisointi reaktioissa kalsiumkarbonaattia eli meesaa, joka erotetaan valkolipeästä. 

Meesa kuivataan ja poltetaan meesauunissa, jolloin siitä muodostuu kalsiumoksidia 

lämpötilan ollessa riittävän korkea. Kemikaalikierto sulfaattimenetelmässä on 

havainnollistettu alempana kuvassa 2.2. (KnowPulp, 2020) 
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Kuva 2.1 Kemikaalikierrot sellun valmistuksessa sulfaattimenetelmällä. (Muokattu lähteestä: 

KnowPulp, 2020) 
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3 HAIHDUTTAMO 

Pesussa kuiduista erotettu mustalipeä johdetaan haihduttamolle tyypillisesti noin 15-16 

ka.-% vahvuisena, jolloin sitä kutsutaan laihalipeäksi tai laihamustalipeäksi. 

Haihduttamossa mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan haihduttamalla osa 

mustalipeän sisältämästä vedestä, jolloin mustalipeän polttaminen onnistuu tehokkaasti 

soodakattilassa. Moderneissa talteenotoissa haihduttamolta polttoon johdettavan 

mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on 80-85 ka.-%:n tuntumassa. (Parviainen et al., 2008) 

Korkeammilla kuiva-ainepitoisuuksilla mustalipeän viskositeetti kasvaa, mikä tuo 

haasteita lipeän liikuttamiseen sekä lisää haihduttamon likaantumista. (Alakangas et al., 

2016) Lisäksi toissijaisena tehtävänä haihduttamossa erotetaan keitossa mustalipeään 

liuenneet ”sivutuotteet” kuten metanoli, tärpätti ja suopa. (KnowPulp, 2020)  

3.1 Haihduttamo tyypit 

Mustalipeän haihduttamisessa on tyypillisesti käytetty monivaihehaihduttamoa. 

Monivaihehaihduttamossa on sarjaan kytketty useita haihdutin vaiheita, ja yksi vaihe voi 

pitää sisällään useamman lämmönvaihdin elementistä ja vaipasta koostuvan haihdutin 

yksikön. (Frederick et al., 2018) Ykkösvaihe usein pitää sisällään useamman rinnakkain 

kytketyn haihdutin yksikön. (Parviainen et al., 2008) Alhaisen kuiva-ainepitoisuuksien 

sovelluksissa voidaan käyttää myös komprimointihaihduttamoita.  

3.1.1 Monivaihehaihduttamo 

Monivaihehaihduttamon (Multi-Effect Evaporator – MEE) toimintaperiaatteena on, että 

ensimmäiseen vaiheeseen syötetään primäärihöyryä, jonka mukana tuoma lämpö 

hyödynnetään seuraavissa haihdutin vaiheissa. Vaiheet on numeroitu käyttöhöyryn 

käytön mukaan ja näissä vallitsevat paine, lämpötila ja lipeänkiehumispiste laskevat 

samassa järjestyksessä. Haihduttamon vaiheiden lisääminen vähentää haihduttamon 

höyryn käyttöä, mutta kasvattaa investointikustannuksia. Moderneissa haihduttamoissa 

vaiheita on tyypillisesti 5-7. (Parviainen et al., 2008) 

Ensimmäiseen vaiheeseen käytetty primäärihöyry on matala- tai välipainehöyryä, joka 

luovuttaa lämpönsä lipeälle ja lauhtuu. Samalla osa mustalipeän sisältämästä vedestä 

haihtuu ja muodostaa niin sanottua sekundäärihöyryä, joka johdetaan käytettäväksi 
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lämmönlähteenä seuraavassa vaiheessa. Samaa kaavaa noudattaen haihdutuksessa 

vapautuvaa sekundäärihöyryä voidaan käyttää lämmönlähteinä seuraavissa vaiheessa 

viimeiseen haihduttamon vaiheeseen saakka, jonka jälkeen sekundaarihöyry lauhdutetaan 

pintalauhduttimessa vedeksi. (Huhtinen et al., 2000) 

Kuvassa 3.1 on havainnollistettu 7-vaiheinen monivaihehaihduttamo, johon on myös 

liitetty konsentraattori mustalipeän väkevöimistä varten sekä integroitu stripperi 

likaislauhteen puhdistukseen. Primäärihöyrynä haihduttamon ensimmäisessä vaiheessa 

käytetään matalapainehöyryä (MP), tästä vapautuva sekundäärihöyry hyödynnetään 

stripperissä ja toisessa vaiheessa. Konsentraattoriin syötetään välipainehöyryä (VP), josta 

vapautuvat sekundäärihöyryt johdetaan ensimmäiseen vaiheeseen. Lipeä syötetään 

haihduttamossa vaiheeseen 5, josta se kulkeutuu numeroinnin mukaan vaiheeseen 7. 

Vaiheen 7 jälkeen lipeästä erotetaan välilipeäsäiliössä osa suovasta ja johdetaan 

vaiheeseen 4. 

 

Kuva 3.1 7-vaiheinen monivaihehaihduttamo konsentraattorilla ja integroidulla stripperillä. 

(Muokattu lähteestä: KnowPulp, 2020) 
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3.1.2 Komprimointihaihduttamo 

Komprimointi menetelmään perustuvassa haihduttamossa hyödynnetään 

monivaihehaihduttamon tavoin mustalipeän haihdutuksessa vapautunutta 

sekundäärihöyryä. Monivaihehaihduttamosta poiketen mustalipeästä vapautunut 

sekundäärihöyry komprimoidaan eli höyryn painetta nostetaan, jolloin se soveltuu 

hyödynnettäväksi haihdutin yksikön lämmönlähteenä. (KnowPulp, 2020) Sekundääri 

höyryn paine voidaan nostaa joko ejektorin avulla korkeampi paineisempaa höyryä 

käyttäen tai mekaanisesti kompressorin tai puhaltimen avulla.  

Komprimointihaihduttamolla voidaan vähentää haihduttamon höyryntarvetta, mutta 

lämmönlähteenä käytetyn komprimoidun sekundäärihöyryn ja haihdutettavan lipeän 

lämpötilaero on pieni, minkä vuoksi komprimointihaihduttamon käyttö rajoittuu lähinnä 

matalan kuiva-ainepitoisuuden sovelluksiin ja esihaihduttamiseen. (Parviainen et al., 

2008) 

3.2 Haihdutin rakenteet ja tyypit 

Vielä aikaisemmin 1980-luvulla nousevan kalvon haihduttimia käytettiin laajalti 

mustalipeän haihduttamisessa, sittemmin laskevan kalvon haihduttimien käyttö on 

yleistynyt. Edellä mainittujen lisäksi muita käytettyjä haihdutin tyyppejä ovat 

pakkokiertoväkevöitin ja suora kontakti haihdutin. (Parviainen et al., 2008) 

3.2.1 Nousevan kalvon haihduttimet 

Nousevan kalvon haihdutin (eng. Rising Film – RF tai Long Tube Vertical – LTV) 

muistuttaa rakenteeltaan kerran läpäistävää putki- ja vaippa-lämmönsiirrintä. RF-

haihduttimessa syötettävä syötettävä lipeä kiertää putkien sisäpuolella ja höyry vaipan 

puolella. Lipeä syötetään haihduttimeen rungon pohjasta ja johdetaan nouseviin putkiin, 

joissa se alkaa kiehua ja virrata ylöspäin, muodostaen samalla lipeäkalvon putken 

sisäpinnalle. (Knowpulp, 2020) Haihduttimen yläosassa lipeästä haihtunut 

sekundäärihöyry erotetaan lipeästä ohjauslevyllä ja johdetaan hyödynnettäväksi 

seuraavassa vaiheessa. Haihduttamon loppupään vaiheissa voi olla yksikön sisäinen 

lauhteiden erottelu, jolloin vaippaan on sijoitettu välilevyt siten, että puhdas höyry 

lauhtuu ennen välilevyä ja kontaminoitunut höyry vasta välilevyn jälkeen. (Parviainen et 

al., 2008) 
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RF-haihduttimen toiminta ei vaadi kiertopumppua, joten sähkönkulutus on alhainen. 

Selkeänä haittapuolena on kuitenkin ollut rajallinen kuormansäätö, sillä alhaisella 

kuormituksella RF-haihdtuin on epästabiili ja haihdutin edellyttää lipeän ja höyryn välille 

suuren lämpötilaeron. (Parviainen et al., 2008 & Frederick et al., 2018) Alhaisella 

haihduttamon kuormalla lämmönsiirto on huonoa ja paikalliset kuumat alueet aiheuttavat 

ongelmia kerrostumien muodostumisen ja vaahtoamisen suhteen. RF-haihdutin vaatii 

toimiakseen yli 50 %:n kuorman. (Parviainen et al., 2008) Toisena haittapuolena 

saavutettava lipeän kuiva-ainepitoisuus jää verrattain alhaiseksi nykyaikaisiin 

vaatimuksiin nähden, sillä saavutettava kuiva-ainepitoisuus RF-haihduttimilla rajoittuu 

noin 48-52 ka.-% vakavasta natrium suolojen kerrostumisesta johtuen.  RF-

haihduttimella ei myöskään voida prosessoida lipeää suurella viskositeetillä, mistä 

johtuen ei voida käyttää vaiheissa 1 ja 2. (Frederick et al., 2018) Näiden lisäksi 

haihduttimen puhdistaminen aiheuttaa myös haasteita, sillä putkien tukkeutuessa 

normaali pesu ei ole riittävää, vaan puhdistus tarvitsee suorittaa käsin joko mekaanisesti 

tai korkeapainepesurilla. (Parviainen et al., 2008) 

 

Kuva 3.2 Nousevan kalvon putkihaihdutin. (KnowPulp, 2020) 
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3.2.2 Laskevan kalvon haihduttimet 

Laskevan kalvon haihduttimissa (eng. Falling Film – FF) lipeä syötetään haihduttimen 

yläosaan, jossa jakelujärjestelmä jakaa sen tasaisesti lämpöpinnoille ja painovoiman 

vaikutuksesta lipeä valuu alaspäin haihdutin yksikön vaipan alaosaan asti kiehuen 

samalla. Alaosasta lipeä nostetaan kiertopumpulla takaisin vaipan yläosaan tai eteenpäin 

prosessissa. Lipeän syöttö tapahtuu yksikköön vaipan pohjasta, jossa pinnankorkeus 

pyritään pitämään tasaisena. (Parviainen et al., 2008)   

Laskevan kalvon haihduttimille ominaista on tasainen lipeän kuiva-ainepitoisuus ja 

kierrätysaste yksikössä, minkä vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi osakuormilla. RF-

haihduttimeen verrattuna FF-haihduttimia voidaan operoida merkittävästi alhaisemmalla 

noin 30 %:n kuormalla. Lisäksi näillä saavutetaan selkeästi korkeampi lipeän kuiva-

ainepitoisuus kuin RF-haihduttimilla (KnowPulp, 2020). Nämä edellä mainitut seikat 

ovat juurikin johtaneet FF-haihduttimien yleistymiseen sellutehtaissa. Käyttökohteesta 

mukaan FF-haihduttimet voidaan valmistaa joko lamelli- tai putkielementeistä. 

(Parviainen et al., 2008)   

Lamelli rakenteinen FF-haihduttimessa koostuu useista levylämpöpinnoista eli 

lamelleista. Kukin lamelli koostuu kahdesta yhteen hitsatusta metallilevystä, jonka sisällä 

on kapeita virtauskanavia. Höyry johdetaan näihin virtauskanaviin, jossa se lauhtuessaan 

kiehuttaa lamellin ulkopinnalla valuvaa lipeää. Lipeästä vapautuva höyry virtaa 

elementtien välistä vaipan yläosaan, jossa sijaitsevalla pisaraneroittimella poistetaan 

höyryssä olevat lipeäpisarat ja varmistetaan sekundäärihöyryn ja -lauhteen puhtaus. 

Mikäli haihdutin yksikössä on sisäinen lauhteen erottelu, syötetään lämmönlähteenä 

toimiva höyry lamelleihin alakautta, muussa tapauksessa yläkautta. Näissä yleisimmin 

loppupään yksiköissä, joissa on lauhteen erottelu, höyryn virratessa ylöspäin osa siitä 

alkaa lauhtua ja valua alaspäin strippautuessa samalla ylöspäin virtaavan höyryn 

vaikutuksesta. Tällöin osa lauhteen epäpuhtaista aineista höyrystyy, toisen osan pysyessä 

nestemäisenä ja valuessa elementin alaosaan, josta se kerätään talteen puhtaana lauhteena.  

Epäpuhtauksilla rikastettu höyry lauhtuu lopulta lamellielementin yläosassa, josta se 

poistetaan likaislauhteena. (Parviainen et al., 2008) Tällä menetelmällä toteutettu 

lauhteiden erotus on tehokasta, mikä on myös yksi merkittävä etu lamelli -rakenteissa FF-

haihduttimissa (KnowPulp, 2020) Lamellihaihduttimen rakenne on havainnollistettu 
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kuvassa 3.3 vasemmalla, tässä haihduttimessa ei kuitenkaan ole sisäistä lauhteiden 

puhdistusta. Lisäksi oikealla kuvassa on havainnollistettu lamellielementin rakenne ja 

lipeän virtaukset lamellin pinnalla. Matalamman kuiva-ainepitoisuuden yksiköissä on 

yleisimmin käytetty vaipan ja lamellien materiaalina ruostumatonta terästä ja 

korkeamman kuiva-ainepitoisuuden yksiköissä duplex terästä (Intranet UPM, 2020).  

 

 
 

Kuva 3.3 Lamelli -rakenteinen laskevan kalvon haihdutin (vas.) ja lamellielementin rakenne 

(oik.). (Muokattu lähteestä: KnowPulp, 2020 & Frederick et al., 2018) 

 

Putkielementeistä valmistettuja FF-haihduttimia on karkeasti kahden tyyppisiä, toisessa 

lipeä kiertää putkien sisäpuolella ja toisessa vaipan puolella. FF-haihdutin, jossa lipeä 

kiertää putkien sisäpuolella muistuttaa rakenteeltaan RF-haihdutinta, mutta lipeän 

kiertosuunta haihduttimessa on tässä tapauksessa eri. Tässä myös lauhteen erottelu on 

toteutettu välilevyä käyttäen. RF-haihduttimia on jopa modernisoitu lisäämällä niihin 

kiertopumppu ja muuttamalla lipeän kiertosuuntaa yksikössä. Toisessa 

putkielementtisessä FF-haihduttimessa, jossa lipeä kiertää vaipan puolella on ominaista 

vankka putkirakenne, mikä sallii korkeapaineisen höyryn käyttöön haihduttimessa. 

Tämän vuoksi se soveltuu hyvin käytettäväksi korkeilla lipeän kuiva-aineilla tai 
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esimerkiksi konsetraattorina. Tällaisen rakenteen muina on myös alhainen 

tukkeutumisriski ja helppo puhdistettavuus. (Parviainen et al., 2008 & Frederick et al., 

2018) Laskevan kalvon putkielementeistä koostuvat haihdutin tyypit on havainnollistettu 

kuvassa 3.4. 

 
 

Kuva 3.4 Laskevan kalvon putkihaihduttimet, jossa lipeä putkien puolella (vas.) ja vaipan 

puolella (oik.). (Kuvat muokattu lähteestä: KnowPulp, 2020) 

3.2.3 Muut haihdutin tyypit 

Muita yleisesti vielä käytössä olevia haihdutin tyyppejä ovat pakkokiertoväkevöitin ja 

suora kontakti haihdutin. Pakkokiertoväkemöittimiä (eng. Forced Circulation – FC) on 

käytetty erityisesti nostamaan lipeän kuiva-ainepitoisuutta RF-haihduttimien jälkeen. 

Tässä suurta lipeävirtaa kierrätetään kiertopumpulla horisontaalisen putkilämmittimen ja 

paisunta-astian välillä, minkä vuoksi myös haittapuolena sähkönkulutus on korkea.  

(KnowPulp, 2020) Suora kontakti haihdutin on osa soodakattilaa, jossa lipeän 

haihduttamisessa käytetään lämmönlähteenä savukaasuja johtamalla ne lipeän sekaan. 

Tähän tekniikkaan perustavia haihduttimia on vielä joitain käytössä, mutta tiukentuneiden 

päästörajoitusten vuoksi tekniikasta on pääasiallisesti luovuttu. (Parviainen et al., 2008) 

3.3 Sivutuotteiden erotus mustalipeästä 

Mustalipeään liuennut suopa otetaan sen korkean liukoisuuden vuoksi yleensä talteen 

kahdessa vaiheessa, laiha- ja välilipeästä. Pesusta tuleva laihalipeä johdetaan kahteen 
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laihalipeäsäiliöön, joissa laihalipeän annetaan seisoa riittävän kauan, että suopa erkaantuu 

mustalipeästä ja nousee kevyempänä pintaan, josta se voidaan kerätä talteen.  Jotta 

mahdollisimman vähän suopaa päätyisi poltettavaksi soodakattilassa lipeän mukana, 

suopaa erotetaan myös välilipeästä samaa menetelmää käyttäen. Välilipeäsäiliö on pyritty 

sijoittamaan haihduttamon vaiheiden välille siten, että lipeän kuiva-ainepitoisuus olisi 

suotuista suovan erottumisen kannalta eli 25–35 ka.-%. Suopaa saadaan vain havupuista, 

joissa saanti on tyypillisesti puulajista riippuen 30–50 kg/ts. (Knowpulp, 2020)  

Yleensä haihduttamon yhteyteen on integroitu myös stripperi, sillä se on suuri 

höyrynkuluttaja ja integroimalla halutaan minimoida sen höyrynkulutus. Stripperissa 

puhdistetaan haihduttamossa ja keittoprosessissa syntynyt likaislauhde höyryä käyttäen. 

(Parviainen et al., 2008) Likaislauhde koostuu metanolista, haisevista rikkiyhdisteistä 

(TRS), tärpätistä, puna öljystä (eukalyptus) ja vedestä. Kaasumaisessa olomuodossa oleva 

metanoli voidaan johtaa joko hajukaasujen polttoon sellaisenaan tai nesteyttää ja 

varastoida. Tärpätti on veteen liukenematon ja otetaan yleensä talteen jo keittolauhteesta. 

Sulfaattisellun valmistuksessa tärpätin ja metanolin saanti on yhteensä noin 8-12 kg/ts 

vaihdellen puulajeittain, tärpättiä saadaan kuitenkin vain havupuulajeista. (Knowpulp, 

2020)  
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4 SOODAKATTILA  

Haihduttamossa väkevöitetty mustalipeä johdetaan poltettavaksi sen polttamiseen 

suunnitellussa kattilassa, soodakattilassa. Soodakattila on kallein yksitäinen laite 

sellutehtaalla ja sen toimintavarmuus on avainasemassa koko tehtaan kannalta. Lähes 

poikkeuksetta, mikäli soodakattila on jouduttu ajamaan alas, tarkoittaa se myös 

useimmissa tapauksissa myös sellutehtaan ja tuotannon alasajoa.  

Soodakattilan osalta sen käyttötarkoitus poikkeaa merkittävistä konventionaalisista 

polttolaitoksista sen kaksijakoisen roolin vuoksi, mikä pitää sisällään keittokemikaalien 

regeneroinnin ja höyryn ja sähkön tuottamisen sellun valmistusprosessien tarpeisiin. 

Keittokemikaalien regeneroinnissa keitossa käytetyt kemikaalit palautetaan muotoon, 

jossa ne voidaan uusiokäyttää sellun keitossa. Mustalipeän sisältämän orgaanisten 

aineiden palamisesta vapautuva lämpö otetaan talteen soodakattilassa, jolla tuotetaan 

prosessihöyryä ja sähköä ensi sijassa tehtaan omaan tarpeeseen. (Adams et al., 1997) 

Perinteisistä polttolaitoksista poiketen sähköntuotannon soodakattilassa voidaan katsoa 

olevan toisarvoista, käytettävyyden ollessa etusijalla. Nykyään kuitenkin monet 

sellutehtaat ovat energiaomavaraisia, jolloin ylijäämä sähkö myydään käytettäväksi 

kantaverkossa ja lämpö kaukolämpöverkossa. (Salmenoja, 2019) Koska soodakattila on 

kemikaalien talteenottolaitos, sen tuotannon suuruutta mitataan mustalipeän poltettuina 

kuiva-aine tonneina vuorokaudessa (KnowPulp, 2020). 

Soodakattilan kehitystä 2000-luvulla on ohjannut soodakattilan hinta, kasvava koko, 

energiatehokkuuden parantaminen ja tiukkenevat päästövaatimukset. Rakenteellisesti 

suurin on kuitenkin ollut siirtyminen kaksilieriöisestä kattilasta yksilieriöiseen, jolla on 

onnistuttu helpottamaan vedenkierron hallintaa, yksinkertaistamaan ja halpuuttamaan 

rakennetta, parantamaan käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta. Nykyään kaikki 

soodakattilat ovat lähes poikkeuksetta yksilieriöisiä. 

Soodakattilan tuorehöyryn prosessiarvot on tavanomaisesti suunniteltu alhaisemmiksi 

kuin konventionaalisissa voimalaitoksissa. Tällä on haluttu saavuttaa soodakattilan osalta 

korkeampi käytettävyys, vähentää tulistimien korroosiota ja käyttää kattilassa halvempia 

putkimateriaaleja. Vielä 1990-luvulla valmistuneissa soodakattiloissa tyypilliset 

tuorehöyryn arvot olivat 8,5 MPa ja 480 °C (Huhtinen et al., 2000).  Laitoskoon 
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kasvaminen ja korkeammat lipeän kuiva-ainepitoisuudet ovat kuitenkin ohjanneet 

kehitystä kuitenkin kohti korkeampia tuorehöyryn paineita ja lämpötiloja. Moderneissa 

soodakattiloissa tuorehöyrylle saavutetaan jo yli 10 MPa ja 500 °C arvot. Kuvassa 4.5 on 

havainnollistettu tyypillisen soodakattilan rakenne. 

 

Kuva 4.1 Yksilieriöisen soodakattilan rakenne ja lämpöpinnat. (Muokattu lähteestä: 

Vakkilainen, 2020) 

4.1 Mustalipeän polttoteknilliset ominaisuudet 

Mustalipeän palamisen kannalta sen kuiva-ainepitoisuus on tärkeä ominaisuus. 

Poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on kasvanut soodakattilan polttotekniikkaan 

ja haihdutustekniikan kehityksen seurauksena. Soodakattilan kannalta mustalipeän kuiva-

ainepitoisuuden nostamista on rajoittanut mustalipeän kasvava viskositeetti ja haasteet 

riittävän keon ylläpitämisessä. Modernilla soodakattilalla ja haihduttamotekniikalla 

mustalipeän polttaminen onnistuu 85 ka.-%:een asti. Kuiva-ainepitoisuuden nostamisen 

on havaittu nostavan kattilahyötysuhdetta, vähentävän rikkipäästöjä ja pienentävän 

vaadittua kattilakokoa tai mahdollistavan tehonlisäyksen. (Alakangas et al., 2016) 
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Kuten mustalipeän koostumuksesta on havainnollistettu kuvassa 4.2, mustalipeässä 

palavaa orgaanista ainesta on vain noin puolet kuiva-aineesta, joten palamisessa 

vapautuva energia on alhainen. Toinen puoli kuiva-aineesta on tuhkaa, mikä koostuu 

epäorgaanisista sellun keitossa käytetyistä kemikaaleista. Tyypillinen kalorimetrinen 

lämpöarvo mustalipeälle kuiva-aineessa on 13,0–14,8 MJ/kg. (Alakangas et. al., 2016) 

Kuva 4.2 Mustalipeän tyypillinen koostumus. (Alakangas et al., 2016) 

4.2 Tulipesäprosessi ja kemikaalien regenerointi 

Lipeä syötetään tulipesään ruiskuttamalla tyypillisesti noin 6 metrin korkeudesta kattilan 

seinäaukkoista sisään työnnetyistä suuttimista tasaisesti koko tulipesän pohjan pinta-

alalle. Ruiskuttamisessa käytettyjen suuttimien tyyppi vaihtelee kattilakohtaisesti, vielä 

aikaisemmin 2000-luvun taitteessa lähestulkoon yksiomaan Suomen soodakattiloissa 

käytettiin lusikkamallin suuttimia, joilla saadaan aikaan viuhkamainen lipeäsuihku. 

Sittemmin myös muun mallisten suuttimien kuten oluttölkkisuuttimien käyttö on 

yleistynyt soodakattiloissa. (Raiko et al., 1995 & Vakkilainen et al., 2019) Suuttimien 

tehtävänä on hajoittaa lipeävirtaus pisaroiksi, jotka putoavat tulipesän pohjalle kuivuen 

samalla. Ennen lipeän ruiskuttamista soodakattilaan se esilämmitetään lähelle 

kiehumispistettä, jolloin sen viskositeetti on suotuisampi ruiskutuksen kannalta. 

(KnowPulp, 2020) Tavoiteltu pisarakoko nykyaikaisilla lipeäsuuttimilla on tyypillisesti 

ollut 1-3 mm, eli pisarat on jätetty kohtuullisen suureksi, jolla pyritään ehkäisemään 

pienten pisaroiden karkaaminen tulipesän yläosaan eli niin sanotun carryover -ilmiön 
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muodostuminen. Riittävän isolla pisarakoolla varmistetaan myös, että tulipesän pohjalla 

on myös riittävä määrä palamatonta lipeästä peräisin olevaa koksia rikin 

pelkistysreaktioihin. Kuitenkin, jos pisarakoko on liian suuri, ei koksi tulipesän pohjalla 

ehdi reagoida ja keon koko alkaa kasvaa. (Raiko et al., 1995) Kattilaa ajettaessa 

pisarakokoa ja keon sijaintia tarkkaillaan tulipesäkamerasta. Kasvava keko voi olla 

merkki liian suuresta pisarakoosta. Keon muodostumiseen vaikuttaa kuitenkin useat 

tekijät kuten esimerkiksi palamisilman tuonti sekä suuttimien asento ja sijainti. Lämpötila 

keossa ja kattilan alaosassa pyritään maksimoimaan. (KnowPulp, 2020)  

 

Kuva.4.3 Mustalipeäpisaran palamisen vaiheet (Muokattu lähteestä: Raiko et al., 1995). 

Mustalipeä pisaran palamisen vaiheet soodakattilassa on havainnollistettu kuvassa 4.3. 

Lipeäpisaran palaminen soodakattilassa pitää sisällään kolme vaihetta; kuivumisen, 

pyrolyysin ja koksin palamisen. Ensimmäisenä vaiheessa eli kuivumisessa tulipesään 

ruiskutettu pisara kuivuu, kunnes siihen sitoutunut kaikki vesi on haihtunut pois. Pisaran 

kuivumisvaiheen päättyessä pisaran ympärille ilmestyy kirkas keltainen liekki, mikä 

osoittaa pyrolyysivaiheen alkamista. Pyrolyysivaiheessa pisarasta vapautuu kaasuja, 

jotka syttyvät ja palavat heti pisaran ympärillä, samalla myös pisaran tilavuus ja lämpötila 

kasvavat merkittävästi. Lipeäpisaran kuiva-aineesta noin 30 % vapautuu pyrolyysissa, 

sisältäen muun muassa haihtuvia orgaanisia aineita ja osan keitossa käytetyistä 

kemikaaleista.  Vaiheen lopuksi pisaran tilavuuden kasvu pysähtyy ja kaasujen 

palamisesta aiheutuva liekki sammuu. Tässä vaiheessa pisaran haihtuva orgaaninen aines 

on vapautunut ja jäljellä on kiinteä, paisunut ja huokoinen koksijäännös.  Tämä 

koksijäännös koostuu pääasiassa hiilestä ja epäorgaanisista suoloista. (Raiko et al., 1995) 
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Koksin palaessa tapahtuu kemikaalien regeneroinnin näkökulmasta tärkeä reaktio, rikin 

pelkistyminen eli reduktio. Reduktiossa natriumsulfaatti (Na2SO4) reagoi jäljellä olevan 

hiilen kanssa muodostaen natriumsulfidia (Na2S). Koksijäännöksen palamisreaktiot 

ottavat tapahtuakseen pääasiassa keon pinnalla. Rikin reduktion reaktioyhtälöt ovat 

(Grace et al., 1997): 

𝑁𝑎2𝑆 + 2𝑂2 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4    (4.1) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2𝐶𝑂2   (4.2) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2𝐶𝑂   (4.3) 

Koksin palamisesta jäljelle jää kemikaalisula, mikä sisältää epäorgaanisia aineksia, kuten 

natriumkarbonaattia (Na2CO3), natriumsulfidia ja natriumsulfaattia. Natriumsulfidi 

hapettuu helposti takaisin natriumsulfaatiksi, mikäli se joutuu kosketuksiin hapen kanssa. 

Vähähappisilla olosuhteilla pyritään edesauttamaan sitä, että sula valuisi kattilasta ilman 

että sulfidi hapettuisi. (Raiko et al., 1995) Lisäksi keon lämpötilan tulee olla riittävän 

suuri, sillä pelkistymisreaktioiden nopeus riippuu lämpötilasta. Sula johdetaan kattilasta 

ulos sularännien kautta liuottajaan. Tulipesäprosessi ja mustalipeän palamisen vaiheet on 

havainnollistettu kuvassa 4.4. 

Rikin reduktion tehokkuutta soodakattilassa mitataan reduktioasteella, mitä suurempi se 

on, sitä vähemmän kierrossa on keittoon käyttökelvotonta natriumia.  Ideaalissa 

soodakattilan tulipesäprosessissa reduktioaste olisi 100 %, jolloin natriumsulfidin 

hapettumista takaisin natriumsulfaatiksi ei tapahtuisi. Todellinen reduktioaste 

moderneissa soodakattiloissa on kuitenkin noin 95–98 %. Reaktioaste voidaan määrittää 

mooliosuuksien avulla yhtälöstä:  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆+𝑁𝑎2𝑆𝑂4
∗ 100%   (4.4) 
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Kuva 4.4 Tulipesän osaprosessit ja lipeäpisaran palamisen vaiheet. (Muokattu lähteestä: 

Vihavainen, 2019) 

4.3 Vesi-höyrykierto 

Soodakattilan vesi-höyrykierron avulla soodakattilassa orgaanisen aineksen palamisesta 

syntyvä lämpö otetaan ja kattilan kuumimpia paikkoja jäähdytetään. Vesi-höyrykierto 

perustuu luonnonkiertoon eli veden-/höyrynkierto höyrystimen ja lieriön välillä ei vaadi 

kiertopumppua vaan perustuu veden ja höyryn väliseen tiheyseroon. Lämpö siirtyy vesi-

höyrykiertoon kattilan painerungon lämpöpinnoilta, joita ovat syöttöveden esilämmitin, 

keittoputkisto, höyrystin, höyrylieriö ja tulistin. Kattilaan syöttövesi tuodaan pumpulla 

syöttövesisäiliöstä. (Huhtinen et al., 2000)  

4.3.1 Syöttövesisäiliö ja -pumput 

Ennen kattilaan syöttämissä syöttövesi varastoidaan syöttövesisäiliöön eli syve-säiliöön. 

Syöttövesi koostuu lisävedestä, puhdistetuista lauhteista ja turbiinilta tulevasta 

väliottohöyrystä. Syve-säiliö toimii myös eräänlaisena syöttöveden 

sekoitusesilämmittimenä turbiinilta tulevan väliottohöyryn lauhtuessa ja lämmittäessä 

syöttövettä säiliössä. Toinen syve-säiliön tehtävä on poistaa syöttöveteen liuenneita 

kaasuja. (Huhtinen et al., 2000) Syve-säiliö on tyypillisesti paineistettuna yli ilman 

paineeseen ja lämpötila säiliössä on 110–140 °C. (KnowPulp, 2020) Syve-säiliön jälkeen 

syöttöveden paine nostetaan syöttövesipumpussa haluttuun paineeseen ja syötetään 
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kattilaputkistoon. Syöttövesipumppuja on usein useita rinnakkaisia, joiden 

käyttövoimana on käytetty joko höyryä tai sähköä. Soodakattilan syöttövesijärjestelmä 

on esitetty kuvassa 4.5. Kattilaveden valmistukseen tai vesikemiaan, ei tämän työn 

puitteissa pureuduta syvemmin.  

 

Kuva 4.5 Soodakattilan syöttövesijärjestelmä ja pääputkilinjat. (KnowPulp, 2020) 

4.3.2 Syöttöveden esilämmitin 

Syöttövesi johdetaan kattilassa ensimmäisenä syöttöveden esilämmittimelle eli 

ekonomaiserille (eko), jossa se esilämmitetään lähelle veden höyrystymislämpötilaa 

kattilassa syntyvien savukaasujen avulla. Ennen ekonomaiseria savukaasut ovat jo 

luovuttaneet osan lämmöstään tulistimille ja keittopinnalle, ja savukaasujen 

ekonomaiseriin on tyypillisesti 350–450 °C (Vakkilainen, 2005).  Ennen ekonomaiseria 

syöttövettä lämmitetään myös usein höyryn avulla. Nykyään soodakattilan ekonomaiserit 

ovat tyypillisesti rakenteeltaan pystyvirtauksellisia vastavirtalämmönsiirtimiä, joissa 

savukaasuvirta putkien ulkopuolella ylhäältä alaspäin, veden virratessa putkissa alhaalta 

ylöspäin. Pystyvirtauksellinen ekonomaiserin konstruktio on tunnetusti ollut helppo pitää 

puhtaana ja nuohota. Soodakattilassa ekonomaiseri koostuu yleensä kahdesta tai 
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useammasta erillisestä putkipaketista, joiden välille on jätetty niin sanottu ”tyhjäveto”, 

millä ehkäistään kattilan takavedon loppuosan likaantumista (Huhtinen et al., 2000).   

4.3.3 Höyrylieriö ja ruiskutusveden lauhdutin 

Ekonomaiserissa esilämmitetty syöttövesi johdetaan ruiskutusveden lauhduttimeen eli 

dolezaliin tai höyrylieriöön. Joissain moderneissa soodakattiloissa käytetään syöttövettä 

tulistetun höyryn jäähdytykseen, jolloin tarvetta erilliselle dolezalille ei ole (KnowPulp, 

2020).  Dolezalin tehtävänä on valmistaa riittävän puhdista vettä, että sitä voidaan käyttää 

tulistetun höyryn jäähdytyksessä. Puhdasta jäähdytysvettä saadaan valmistettu, kun 

lieriöstä dolezaliin virtaava kylläinen höyry lauhdutetaan ekonomaiserilta tulevalla 

syöttövedellä. Tällä menetelmällä saatua lauhdetta voidaan hyödyntää ruiskutusvetenä 

tulistimissa sekä lämmennyt syöttövesi johdetaan lieriöön. (Huhtinen et al., 2000) 

Höyrylieriön ensisijainen tehtävä on erottaa kylläinen höyry kylläisestä vedestä. 

Kylläinen höyry johdetaan tulistimille tulistettavaksi ja vesi ohjataan tyypillisesti 2–5 

laskuputken kautta höyrystäville lämpöpinnoille. (Vakkilainen, 2005) Näihin ohjattu 

syöttövesi palaa nousuputkia myöten takaisin lieriöön, jolloin osa syöttövedestä on 

höyrystynyt. Syöttöveden höyry erotetaan ja vesi syötetään uudestaan laskuputkiin. 

Höyrylieriön rakenne ja siihen tulevat ja siitä lähtevät virtaukset on esitetty kuvassa 

alempana. 

 

Kuva 4.6 Höyrylieriön virtaukset. (Muokattu lähteestä: Babcock&Wilcox, 2020) 
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4.3.4 Tulipesän höyrystinputket 

Merkittävä osa höyrystyksestä tapahtuu tulipesän höyrystinputkissa, joita tavanomaisista 

voimalaitoksista poiketen soodakattiloissa on myös pohjassa.  Lieriöstä laskuputkia 

myöten johdettu vesi jaetaan kattilan pohjarakenteen alapuolella sijaitsevasta 

pääjakokammiosta tasaisesti kaikkiin höyrystinputkiin. Höyrystinputkissa osa vedestä 

höyrystyy ja tiheyseron vuoksi veden ja höyryn seos nousee takaisin lieriöön. Lieriössä 

höyry erottuu seoksesta ja jäljelle jäävä vesi ohjataan laskuputkien kautta uudelleen 

höyrystettäväksi.  

Kaikkien nykyaikaisten soodakattiloiden tulipesän seinissä ja pohjassa on käytetty 

membraaniputkirakennetta. Compound-putkista valmistettu membraaniputkisto on 

nykyään käytetyin, vaikkakin toinen vaihtoehto hitsattu suojapinnoite olisi kohtuullisen 

saman hintainen. Compound-putkissa painetta kantava rakenne on valmistettu 

hiiliteräksestä ja ulommainen ns. compound-pinnoite on austeniittista terästä kuten AISI 

304L tai nikkeliseospohjainen kuten Sanicro 38 tai Sanicro 65. Uusissa Suomen 

soodakattiloissa 304L ja San 38 ovat käytetyimmät. Putket voidaan myös tapittaa ja 

massata, millä saavutetaan hyvä korroosiosuoja, mutta rakenne vaatii vuosittaista huoltoa. 

Modernien Suomessa sijaitsevien soodakattiloiden pohjan materiaalivaihtoehdot on 

esitetty kuvassa 4.7. Tulipesän yläosan putket ovat normaalisti hiiliterästä ja joissain 

kattiloissa on myös keskellä pohjaa käytetty hiiliterästä. (Pohjanne et al., 2005) Pohjan 

alueen putkien päällä on jähmettynyt sulakerros, mikä auttaa sulan aiheuttaman 

korroosion hallinnassa. (Vakkilainen, 2005) 

 

Kuva 4.7 Pohjamateriaalit Suomessa olevissa moderneissa soodakattiloissa. (SKY, 2016) 
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4.3.5 Keittoputkisto  

Tulipesän höyrystinputkien lisäksi osa höyrystyksessä tapahtuu kattilan takavedossa 

sijaitsevassa keittoputkistossa. Aiemmin kaksilieriöisissä kattiloissa keittoputkiston 

tilalla sijaitsi konvektiohöyrystin, mikä oli sijoitettu kahden lieriön väliin. Sittemmin 

siirtyminen yksilieriöiseen kattilaan mahdollisti vastaavanlaisen putkirakenteen 

hyödyntämisen kuin ekonomaiserissa ja putkivälien suurentamisen. Tällainen rakenne on 

myös helpompi pitää puhtaana nuohoamalla. (Vakkilainen, 1993)  

Lämmönsiirto keittoputkistoon tapahtuu konvektion kautta savukaasuista. (Huhtinen et 

al., 2000) Kattilan käyttöpaineesta riippuen 10–25 % höyrystyksessä tapahtuu 

keittoputkistossa. Savukaasujen sisääntulolämpötila vaihtelee 565–700 °C välillä 

tuhkaominasuuksiin vaikuttavien kloorin ja kaliumin läsnäolon mukaan.  (Vakkilainen, 

2005). 

4.3.6 Verhoputkisto 

Soodakattilasta riippuen tulipesään, nokan tuntumaan on voitu sijoittaa useista putkista 

koostuva verho, jonka ensisijainen tehtävä on suojata soodakattilan tulistimia säteilyltä ja 

korroosiolta sekä alentaa savukaasujen lämpötilaa ennen tulistinta, mikä tosin heikentää 

tulistusta. (Huhtinen et al., 2000) Verho on kylmä lämpöpinta, minkä vuoksi se ei helposti 

altistu korroosiolle. Tyypillisesti verhoputket on toiminut osana höyrystäviä 

lämpöpintoja. Verhojen päälle putoavien kamejen eli ns. tuhkakimpaleiden aiheuttamat 

vauriot ovat erityisesti Yhdysvalloissa aiemmin saaneet välttelemään verhollisia 

kattilarakenteita. (Vakkilainen, 2005) 

4.3.7 Tulistimet 

Höyrylieriössä erotettu kylläinen höyry johdetaan tulistimille, jossa höyry tulistetaan 

siten, että syntyvän tuorehöyryn arvot olisivat suotuisat turbiinille. Soodakattilassa 

tulistimet on jaettu lämpötilan mukaan primääri-, sekundääri- ja tertiääritulistimiin. 

Tulistimien välille on sijoitettu höyryn jäähdyttimiä, joiden tarkoituksena on höyryn 

lämpötilan säätäminen ruiskuttamalla vettä höyryvirran sekaan ja estää tulistinputkien 

ylikuumeneminen. Tulistetun höyryn lämpötilaa rajoittavat myös savukaasujen mukana 

kulkeutuvien yhdisteiden, kuten natriumsulfaatin sulamispiste sekä kloori ja kalium 
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pitoisuudet. (KnowPulp, 2020) Tulistimien sisällä savukaasut virtaavat myötävirtaan 

tulistimien putkipakettien mukaisesti ja lämmönsiirto tulistimiin tapahtuu pääasiallisesti 

säteilemällä, mutta kuitenkin kylmemmissä tulistimissa konvektiolla on suuri vaikutus 

lämmönsiirtoon. (Vakkilainen, 2005) Tyypillisesti tulistimet ovat yksi soodakattilan 

kalleimmista lämmönsiirtopinnoista, niinpä ne on sijoitettu nokan tai verhoputkien 

peittoon. Tulistimet koostuvat useasta tulistin elementissä, tulistimen ja elementin 

rakenne on havainnollistettu kuvassa 4.8. 

  

Kuva 4.8 Soodakattilaan vaihdettava uusi tulistinelementti (vas.) ja Pietarsaaren soodakattilan 2. 

tulistin. (Hasanen, 2020) 

4.4 Soodakattilan osaprosessit 

Soodakattila kokonaisuutena koostuu lukuisista eri osajärjestelmistä, mistä osa on 

havainnollistettu kuvassa 4.9. Tässä osiossa pyritty nostamaan esille soodakattilan 

operoinnin kannalta ne kriittisimmät järjestelmä kokonaisuudet ja pyritty avaamaan 

niiden toimintoja. Syöttövesi- ja höyryjärjestelmistä on kerrottu jo aikaisemmassa 

osuudessa.  
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Kuva 4.9 Soodakattilan merkittävimmät osaprosessit. (Muokattu lähteestä: KnowPulp, 2020) 

 

4.4.1 Polttolipeänsyöttö 

Polttolipeäjärjestelmän avulla haihduttamolla väkevöity vahvalipeä johdetaan 

poltettavaksi soodakattilassa. Järjestelmiä voi olla joko paineistettuja tai ilman paineisia, 

nykyään kuitenkin lipeän korkeasta kuiva-ainepitoisuuksista johtuen polttolipeän syöttö 

on yleisemmin paineistettu. Lipeän paineistaminen nostaa kiehumispistettä, jolloin lipeän 

viskositeettiä voidaan säädellä lämpötilan avulla vapaammin, ilman että lipeässä tapahtuu 

kiehumista. Toinen vaihtoehto lipeän viskositeetin vähentämiseksi on lämpökäsittely, 

lipeän lämpötila nostetaan 170–195 °C:een 15–30 min ajaksi. Tällöin lipeän sisältämä 

polysakkaridin ja ligniinin muodostama pilkkoontuu, ja viskositeetti alenee pysyvästi. 

Järjestelmä pitää sisällään sekoitussäiliön, mustalipeäsäiliön, pumppuja, esilämmittimiä 

ja lipeäruiskuja. (Parviainen et al., 2008) Paineistettu polttolipeäjärjestelmän kytkennät 

on havainnollistettu kuvassa 4.10. 
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Kuva 4.10 Modernimpi paineistettu polttolipeäjärjestelmä. (Muokattu lähteestä: KnowPulp, 

2020) 

Haihduttamolta vahvalipeä tuodaan sekoitussäiliöön. Vahvalipeän sekaan 

sekoitussäiliössä johdetaan myös kattilan keittopinnan ja ekonomaiserien suppiloista sekä 

sähkösuotimesta kokoojakuljettimilla kerätty tuhka. Tuhka pääasialliset komponentit 

ovat natriumsulfaatti ja natriumkarbonaatti, joten sekoittamalla tuhka lipeään saadaan 

savukaasujen mukana karannut alkali takaisin kiertoon. Kun vahvalipeän sekaan on 

lisätty tuhka, käytetään lipeästä termiä polttolipeä. Paineistetussa 

polttolipeäjärjestelmässä polttolipeä palautetaan vielä sekoitussäiliöstä haihduttamolle 

väkevöitäväksi, jonka jälkeen se johdetaan yli ilman paineessa olevaan 

polttolipeäsäiliöön ja josta edelleen esilämmittimen kautta polttoon. Ilman paineisessa 

järjestelmässä polttolipeä pumpataan sekoitusäiliöstä suoraan esilämmittimellä ja tämän 

jälkeen ruiskutettavaksi.  (Parviainen et al., 2008 & KnowPulp, 2020) 

Esilämmittimessä polttolipeän lämpötila nostetaan ruiskutuslämpötilaan, jolla saadaan 

säädettyä viskositeetti sopivaksi pisaran muodostumisen kannalta. Suomen 

soodakattiloissa 2018 lipeän ruiskutuksen prosessiarvot olivat 126–144 °C ja 1,2–2,8 bar 

ylipainetta (Vakkilainen & Luostarinen, 2019). Esilämmityksessä tyypillisesti käytetään 

suoraa esilämmitintä, jossa välipainehöyry sekoitetaan lipeän joukkoon. Lisäksi ilman 
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paineisessa syöttöjärjestelmässä on käytetty tämän ohella hieman matalapaineisempaa 

höyryä käyttävää lämmönvaihdinta vastaavaa esilämmitintä.  

4.4.2 Viherlipeän valmistus ja sularännit 

Soodakattilasta kemikaalisula poistuu virtaamalla sularännejä myöten liuottajaan, jossa 

se sekoitetaan laihavalkolipeään. Sulan liukenemista avustetaan ja liuottajassa tapahtuvia 

sula-vesiräjähdyksiä pienennetään rännien jättöreunalla hajottamalla sulavirtaus 

pisaroiksi hajotushöyryn avulla. Sulan liuetessa laihavalkolipeää siitä muodostuu 

viherlipeää, joka pumpataan eteenpäin kaustisointiin. (SKY, 2018) 

Kemikaalisulan lämpötila on 800–1000 °C, minkä vuoksi sularännit ovat usein 

vesijäähdytettyjä. Nykyään sularännien jäähdytys on toteutettu usein alipaineisesti 

ejektorin tai lappoperiaatteella, mikä perustuu vesipatsaiden korkeuseroihin. Näissä 

jäähdytysveden virtaus ränniin katkeaa, kun rännissä ilmenee vuoto ja 

jäähdytysvesikiertoon pääsee ilmaa. Tällä ehkäistään veden pääseminen tulipesään ja 

lisävaurioiden syntyminen. (SKY, 2018) 

Rännien lukumäärä vaihtelee kattilan koon ja lipeäkuormituksen mukaan, kattilassa 

kuitenkin ollessa tyypillisesti 3–9 sularänniä. Sulan juoksevuus ränneissä on optimi 

sulfiditeetin ollessa 40–41 %. Vesijäähdytyksestä huolimatta sularännit altistuvat helposti 

kemikaalisulan aiheuttamalle korroosiolle ja muille vaurioille, tästä johtuen ne vaihdetaan 

monessa soodakattilassa vuosittain. (SKY, 2018) Sulasyöksyt eli liiallinen ja 

hallitsematon sulan virtaus rännien lävitse liuottajaan on yleinen ongelma monessa 

soodakattilassa. (Tran et al., 2015) 

Liuottaja kemikaalisulan sekoittumista edesautetaan myös sekoittajien avulla. 

Liuottajassa syntyvät hönkäkaasut pestään ja puhdistetaan, useissa moderneissa 

soodakattiloissa ohjataan myös poltettavaksi soodakattilassa.  Viherlipeän 

valmistusprosessi ja liuottajaan tulevat ja lähtevät on havainnollistettu kuvassa 4.11. 

(Sanchez, 2007) 
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Kuva 4.11  Kemikaalisulan sekoittuminen liuottajaan ja sen virtaukset. (Muokattu lähteestä: Tran 

et al., 2015) 

4.4.3 Palamisilman syöttö kattilaan 

Soodakattilan tulipesäprosessien perusedellytyksenä on palamisilman syöttö tulipesään. 

Prosessissa käytetty palamisilma imetään usein kattilarakennuksesta 

palamisilmapuhaltimien avulla, esilämmitetään ja syötettään kattilaan eri vertikaalisista 

ilmatasoista. Kattilan lämpöhäviöitä on pyritty pienentämään imemällä 

kattilarakennuksen ilmaa. Savukaasun likaisuuden vuoksi soodakattiloissa käytetään 

savukaasulämmitteisten ilman esilämmittimien sijasta vesi- ja höyrylämmitteisiä 

palamisilman esilämmittimiä. Primääri- ja sekundääri-ilmat esilämmitetään aina, 

tertiääri-ilman esilämmittäminen kuitenkin vaihtelee eri kattiloittain. Joissain kattiloissa 

tertiääri-ilma esilämmitetään ja toisissa kattilaan syötetään kylmää ilmaa paremman 

tunkeutuvuuden vuoksi. (KnowPulp, 2020).  Ilmansyötön vaatimuksena on ilman riittävä 

sekoittuminen kattilassa ja asianmukainen ilmajakauma. (Vakkilainen, 2005) 

Palamisilma syötetään kattilaan vähintään kolmesta eri ilmatasosta, moderneissa 

kattiloissa on usein käytössä myös neljäs ja joissain jopa viides ilmataso. Palamaisilma 

syötetään kattilaan ilma-aukoista, joiden lukumäärä, koko, sijainti ja asettelu vaihtelee 

paljon ilmatasojen välillä. Ilmansyötön vaiheistuksella voidaan myös tunnetusti vähentää 

syntyviä NOx-päästöjä. Palamisilman syötön jakautuminen eri ilmatasoille Suomen 

soodakattiloissa on esitetty taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1 Palamisilman jakautuminen moderneissa Suomen soodakattiloissa. (Vakkilainen 

& Luostarinen, 2019) 

Ilmataso Osuus palamisilmansyötöstä [%] 

Primääri 22-28 

Sekundääri (sis. mahd. yläsek.) 42-46 

Tertiääri ja mahd. kvartääri 28-39 

Primääri-ilman syöttö tapahtuu kattilaan lukuisista ilma-aukoista, jotka sijaitsevat kaikilla 

kattilan neljällä seinillä noin 1,0–1,5 m korkeudella pohjasta. Ilman syöttö ohjataan keon 

alueelle. Syötettävän ilman määrä on tärkeä kemikaalien regeneroinnin kannalta, sillä 

liian alhainen ilmamäärä johtaa keon lämpötilan alenemiseen (reduktion reaktionopeus 

on lämpötilariippuvainen) ja liian suuri heikentyneeseen reduktioasteeseen. Tämän 

lisäksi primääri-ilman syöttö ohjaa keon muotoa, pitämällä sen poissa tulipesän seiniltä 

ja primääri-ilma-aukoista (Wessel, 2008).  

Sekundääri-ilman syöttö sijaitsee hieman keon yläpuolella ja sen tehtävänä on tuoda 

ilmaa keon keskiosaan ja osallistua keossa vapautuneiden pyrolyysikaasujen palamiseen. 

Pyrolyysikaasun palamisessa vapautuva lämpö säteilee kekoon ja auttaa ylläpitämään 

keon korkeaa lämpötilaa.  Lisäksi sekundääri-ilman syötöllä säädellään myös keon 

paikkaa ja korkeutta. Useimmissa moderneissa kattiloissa ilma-aukot on sijoitettu 

kahdelle seinämälle. Sopivalla sekundääri-ilman syötöllä voidaan myös ehkäistä 

carryover-ilmiön aiheutumista. (Vakkilainen, 2005) Sekundääri-ilma-aukot moderneissa 

kattiloissa sijaitsevat kattilan kahdella seinämällä ja etäisyydet aukkojen välillä on 

suuremmat kuin primääriaukoissa.  

Tertiääri-ilmalla poltetaan jäljelle jäänyt palava aine, mikä on noussut savukaasujen 

mukana. Syötettävän tertiääri-ilman ja palavan aineksen tulee sekoittua mahdollisimman, 

jotta palava aine palaa täydellisesti. Lämmittämätön palamisilma ja syötetyn ilman suuri 

nopeus edesauttavat sekoittumista. (Huhtinen et al., 2000) Tertiääri-ilma-aukot sijaitsevat 

yleensä kattilan etu- ja takaseinässä ja ovat sijoitettu limittäin, millä saavutetaan parempi 

ilman sekoittuminen. Yleensä etuseinässä on myös yksi ilma-aukko enemmän. 

(Vakkilainen, 2005)   
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4.4.4 Savukaasujärjestelmä 

Soodakattilassa syntyvien savukaasujen mikroskooppisen pienet pölypartikkelit 

suodatetaan pois sähkösuodattimella tai sähkösuodattimen ja savukaasupesurin 

yhdistelmällä. Sähkösuodattimet sijaitsevat savukaasukanavassa ekonomaiserien jälkeen 

ja niitä on yleensä useampi rinnakkain, jolloin niiden huoltaminen onnistuu kesken ajon. 

Pölyn erotus sähkösuodattimella on tehokasta, tyypillisesti 98–99,8 % ja savukaasujen 

loppulämpötila 150–160 °C. Sähkösuodattimen jälkeen kanavassa sijaitsevat 

savukaasupuhaltimet, jolla säädetään kattilan tulipesään negatiivinen veto. Jos 

savukaasujen puhdistukseen kuuluu savukaasupesuri, se on tyypillisesti tämän jälkeen ja 

sisällytetty osaksi savupiippua. Savukaasupesurilla voidaan ottaa savukaasujen 

hukkalämpö talteen, poistaa pölyä ja palauttaa kiertoon savukaasuihin vapautunut 

rikkidioksidi.  Savukaasujen loppulämpötila pesurin jälkeen on noin 50–60 °C. 

(KnowPulp, 2020) 

4.4.5 Muut osaprosessit 

Soodakattilassa käytetään apupolttoaineita kattilan startti- ja alasajotilanteissa sekä 

poikkeustilanteessa lipeän polton tukena. Tätä varten soodakattiloissa on erilliset startti- 

ja kuormapolttimet. Apupolttoaineena soodakattiloissa on tyypillisesti käytetty raskas ja 

kevyt polttoöljyä tai maakaasua. 

Soodakattilan lämpöpintojen likaantuminen ja putkivälien tukkeentuminen heikentää 

lämmönsiirtoa ja kasvattaa savukaasuvirtausten nopeuksia. Tyypillisesti soodakattilan 

nuohouksessa on käytetty täysin ulos työnnettävää höyrynuohointa, mikä on havaittu 

tehokkaimmaksi soodakattilan toimintaolosuhteissa. (Adams et al., 1997) 

Kattilan turvallistamiseksi poikkeustilanteissa soodakattilat on varustettava 

pikapysäytys- ja pikatyhjennysjärjestelmillä. Pikapysäytysjärjestelmä katkaisee 

välittömästi lipeän ja muun polttoaineen sekä palamisilman syötön kattilaan. 

Pikatyhjennys laskee kattilan vedenpinnan 3 metrin ja tarkoituksena on 

poikkeustilanteissa estää veden pääsy tulipesään. (SKY, 2009) 
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5 VALKOLIPEÄN VALMISTUS 

Valkolipeän valmistuksessa liuottajasta saatava viherlipeä muunnetaan sellun keitossa 

soveltuvaan muotoon, eli valkolipeäksi. Tässä viherlipeän sisältämä natriumkarbonaatti 

(Na2CO3) muunnetaan natriumhydroksidiksi (NaOH) meesan polttamisessa syntyvän 

kalsiumoksidin (CaO) avulla. Yleisesti prosessia, jossa valmistetaan natriumhydroksidia, 

kaustista soodaa, kutsutaan kaustisoinniksi, mistä myös valkolipeän valmistukselle tulee 

nimitys kaustisointi. Toisena tavoitteena prosessissa on myös valmistaa puhdasta ja 

kuivaa meesaa, mitä voidaan tehokkaasti polttaa meesauunissa ja uudelleen käyttää 

prosessissa kalkin muodossa. (Engdahl et al., 2008) Valkolipeän valmistusprosessi 

havainnollistettu kuvassa 5.1 ja olennaiset osaprosessit ovat: 

• Viherlipeän suodatus ja sakan poisto 

• Kalkin sammutus 

• Kaustisointi reaktiot 

• Valkolipeän erotus meesasta 

• Meesan kuivaus ja pesu 

• Meesan polttaminen kalkiksi 

 

Kuva 5.1 Valkolipeän valmistusprosessi viherlipeästä. (Muokattu lähteestä: UPM intranet, 

2020) 
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5.1 Viherlipeän käsittely ja sakan erotus 

Liuottajassa valmistettu viherlipeä sisältää 0,03–0,1 % liukenematonta ainesta, sakkaa, 

mikä poistetaan seoksesta selkeyttämällä tai suodattamalla ennen varsinaista 

kaustisointia. Sakka koostuu enimmäkseen hiilestä ja meesasta, mutta sisältää myös muita 

prosessiin kuulumattomia yhdisteitä kuten metallioksideja ja -sulfideja. Sakan 

poistamisen ja käsittelyn lisäksi viherlipeän alkalisuutta säädetään, josta pääsäätö tehdään 

liuottajassa ja hienosäätö ennen suodatinta tai selkeytintä sijaitsevassa tasausäiliössä 

(KnowPulp, 2020). Ennen viherlipeän syöttämistä sammuttaja-lajittimeen, viherlipeän 

lämpötila säädetään kalkin sammutus prosessin kannalta optimaaliseksi 

viherlipeäjäähdyttimessä.  

5.1.1 Sakan erottaminen viherlipeästä selkeyttämällä 

Sakan erottaminen selkeyttämällä tapahtuu selkeytin-säiliössä, erotusmenetelmän 

perustuen tiheyseroihin. Selkeyttimeen syötetystä viherlipestä kiinteä aines painuu 

raskaampana säiliön pohjalle ja puhdistunut viherlipeä kevyempänä säiliön pinnalle. 

Sakasta erotettu viherlipeä johdetaan ylikaatona eteenpäin prosessissa, kun taas säiliön 

pohjalle asettunut sakka kaavitaan pois säiliön pohjassa sijaitsevasta kaivosta, josta se 

johdetaan pestäväksi ja kuivattavaksi. Sakan saostumista viherlipeästä voidaan auttaa 

polymeerin käytöllä viherlipeässä. Selkeytin ei itsessään rajoita tuotantoa, mutta suurella 

kuormalla sakan erotustehokkuus voi laskea. (Engdahl et al., 2008) 

5.1.2 Sakan erottaminen viherlipeästä suodattamalla 

Suodattamalla saavutettava sakan erotustehokkuus on selkeytykseen nähden korkeampi, 

minkä vuoksi se on yleistynyt moderneissa sellutehtaissa. Suodatuksen haittapuolena on 

suodatinkankaiden kuluminen ja tukkeutuminen, minkä vuoksi näitä joudutaan toisinaan 

vaihtamaan. Yleisimmin käytetty moderneissa sellutehtaissa käytetty suodatusmenetelmä 

perustuu ristivirtaukseen ja muita käytettyjä suodatusmenetelmiä ovat kiekko- ja 

kasettisuodatus. 

Ristivirtaussuodatuksen toimintaperiaate on se, että viherlipeää kierrätetään 

suodattimessa pumpulla ja tämän aikana suodatin elementin pinnalle muodostuu ohut 

kalvo. Viherlipeän valuessa alaspäin suodattimessa, osa siitä väkinäisesti virtaa suodatin 
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kankaan läpi, puhdistuen samalla sakasta. Samalla jäljelle jäänyt viherlipeän ja sakan seos 

virtaa suodatin elementin sisällä pohjalle, josta se kierrätetään pumpulla takaisin 

suodattimen ylös. Tämä kierrättäminen jatkuu niin kauan, kunnes jäljelle jäävän sakan ja 

viherlipeän kuiva-ainepitoisuus on riittävän korkea. (Engdahl et al., 2008) 

Vastavirtasuodatin toimii jaksoittain, suodatuksen jälkeen suodatin sakeutetaan ja pestään 

ennen uuden kierron aloittamista. (KnowPulp, 2020)  

Paineistettu kiekkosuodatin koostuu kiekkojen muotoon asetetuista ontoista elementeistä. 

Elementit on päällystetty kankaalla, mikä toimii suodattavana pintana. Suodattimessa 

käytetään myös esisuodatuskerroksena eli precoatina meesaa. Precoat-pinnoite tehdään 

suodattamalla kankaan läpi kalkkimaitoa. Suodattimen toiminta perustuu siihen, että 

precoatin ja kankaan lävitse imetään puhdistettua viherlipeää, sakan jäädessä suodatin 

kankaan pintaan. Preacoatin pinnalle saostuva sakkakakku pestään ja kaavitaan pois. 

Tämä menetelmä ei vaadi erillistä sakan käsittelyä. (Engdahl et al., 2008) 

Kasettisuodattimella saadaan kiekkosuodattimen tavoin kuivana kakkuna olevaa sakkaa, 

tästä poiketen menetelmä ei kuitenkaan vaadi precoatin käyttöä. Suodatin koostuu useista 

pystysuuntaisista putkista, joiden päällä on kangas sukka suodattimena. Suodatin on 

sijoitettu säiliön sisälle, mikä täytetään virherlipeällä, pakottaen osan myös osan 

viherlipeästä virtaamaan sukkasuodattimien lävitse putkiin. Samalla sakan jäädessä 

sukkasuodattimien pinnalle muodostaen kakun. Kakku pidetään sukkasuodattimen päällä 

paikallaan paineistamalla säiliö ja tämä kestää kunnes loppu viherlipeä on saatu 

suodatettua. Viherlipeän loputtua, kakku puhdistetaan suodattimen pinnalta 

takaisinhuuhtelulla sekä paineilmalla ja ohjataan sakkasäiliöön. (KnowPulp, 2020 & 

Engdahl et al., 2008) 

5.1.3 Sakan käsittely 

Ristivirtaussuodattamalla tai selkeyttämällä erotettu sakka pestään ja kuivataan ennen 

uusiokäyttöä tai hävitystä. Sakan sisältämä alkali otetaan myös tässä vaiheessa talteen ja 

palautetaan kiertoon. Sakan pesussa ja kuivauksessa on yleisesti käytetty joko precoat-

imurumpusuodatinta tai decanter-centrifugia. Rumpusuodattimessa edistetään 

suodattamista rummun pinnalle precoatina syötetyn meesan avulla, jonka päälle myös 

sakka syötetään. Rummun sisäpuolelle on tyhjiöpumpullla luotu imu, jolla imetään 
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sakassa oleva neste eli suodos talteen ja palautetaan prosessikiertoon. Rummun pinnalle 

kuivanut sakka kaavitaan pois ja toimitetaan uusiokäytettäväksi tai kaatopaikalle 

hävitykseen. Sentrifugin toiminta puolestaan perustuu tiheyseroihin, pyörimisliikkeessä 

kiinteä aines takertuu sentrifugin rummun seinämään ja vähäisemmän tiheyden omaava 

nesteseos poistetaan ylivuotoraoista. Saostumista sentrifugissa voidaan edesauttaa 

lisäämällä polymeeriä. Näiden lisäksi on myös painesuodattimia, joita kuitenkin on 

vähemmän käytetty selluteollisuudessa. Painesuodattimilla sakan pesu onnistuu 

tehokkaammin, eikä prosessi vaadi meesan käyttöä precoatina. (Outotec, 2020 & Engdahl 

et al., 2008)    

5.2 Kalkin sammutus 

Sakasta puhdistettu viherlipeä pumpataan samanaikaisesti sammuttajaan poltetun kalkin 

kanssa (CaO) kanssa, mikä saa kaustisointireaktiot alkamaan. Kalkki reagoi 

sammuttajassa viherlipeässä olevan veden kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia 

(CaOH2) ja vapauttaen lämpöä samalla (Engdahl et al., 2008): 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑂𝐻2 + 65 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙   (5.1) 

Kaustisointireaktioiden kannalta ihanteelliset olosuhteet luodaan sekoittamalla viherlipeä 

ja kalkki mahdollisimman hyvin. Sammuttajan lämpötilaa säädetään viherlipeän syötöllä, 

minkä tulee olla riittävän alhaisessa lämpötilassa (85–91 °C), jotta sammuttimessa ei 

tapahdu kiehumista, mutta tapahtuvien reaktioiden kannalta myös lämpötilan tulee olla 

riittävän korkea (KnowPulp, 2020). Sammuttajassa syntyy myös hönkiä, mitkä 

puhdistetaan savukaasupesurissa. Palavan kalkin sekaan lisätään myös make-up kalkkia 

eli ostokalkkia. (Sanchez, 2007) Lisättävän ostokalkin määrä normaali ajossa on noin 2-

3 % kalkin kokonaismäärästä. Toisinaan myös tietyissä tuotantotilanteissa ajetaan 

kokonaan ostokalkilla. Sammuttaja-lajitin kokonaisuuteen kuuluu myös lajitin, joka on 

kuvassa 5.2 oikealla oleva lievästi nouseva säiliö. Lajittimessa sammutuksen lopputuote 

eli kalkkimaito johdetaan ylikaatokourun välityksellä prosessissa eteenpäin. Jäljelle 

jääneet epäpuhtaudet ja reagoimaton kalkki painuvat lajittimen pohjalle, josta ne 

poistetaan laiteruuvilla (Engdahl et al., 2008). 
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Kuva 5.2 Sammutin-Lajitin (Muokattu lähteestä: KnowPulp, 2020) 

 

5.3 Kaustisoinnin reaktiot 

Kaustisointireaktioissa viherlipeässä oleva natriumkarbonaatti (Na2CO3) reagoi kalkin 

sammutuksessa syntyneen kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen sellun keitossa 

käytettävää natriumhydroksidia (NaOH) ja reaktion sivutuotteena saadaan myös 

kalsiumkarbonaattia (CaCO3) eli meesaa (Engdahl et al., 2008):   

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  (5.2) 

Kaustisointireaktiot alkavat jo kalsiumhydroksidin muodostumisesta ja noin 70% 

reaktioista tapahtuu jo sammuttajassa. Loput reaktioista ottavat aikaa tapahtuakseen, 

minkä vuoksi kalkkimaito johdetaan sammuttajan jälkeen kaustisointisäiliöihin 

viipymään noin 2-3 tunniksi. Reagoimaton kalkki voi aiheuttaa vaikeuksia valkolipeän 

erotuksessa meesasta, minkä vuoksi kalkinsyöttö säätämällä tulee pyrkiä välttämään 

ylikalkitusta. Tavoite kaustisoitumisaste on normaalisti 80-82%. Kaustisoitumisasteella 

mitataan natriumkarbonaatin muuntautumista reaktioissa natriumhydroksidiksi (Engdahl 

et al., 2008): 

 𝐾𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑁𝑎𝑂𝐻+𝑁𝑎2𝐶𝑂3
∗ 100%  (5.3) 

5.4 Valkolipeän erottaminen meesasta 

Kaustisointireaktioiden saavutettua tasapainon ja reaktioiden päättyessä, reaktiossa 

syntyneet tuotteet, meesa ja valkolipeä erotetaan toisistaan. Erotuksen tavoitteena on 

saada tuotettua puhdasta valkolipeää ilman, että siihen päätyisi meesaa kiintoaineena. 
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Käytetyt erotusmenetelmät ovat perustuneet viherlipeän tavoin joko selkeyttämiseen tai 

suodattamiseen. Moderneissa tehtaissa valkolipeäsuodattimena on käytetty yleensä 

paineistettua kiekkosuodatinta eli CD-suodatinta ja harvemmin painesuodatinta (eng. 

tube filter). Valkolipeän selkeyttäminen on vähän energiaa kuluttavaa, tasaista ja 

luotettava toimista, mutta kuitenkin kiintoaineen erotus on varsin alhainen tällä 

menetelmällä ja tilantarve suuri. (Engdahl et al., 2008)   

5.4.1 Valkolipeäsuodatus 

CD-suodatin koostuu horisontaalisesta paineistetusta astiasta ja sen sisälle sijoitetusta 

ontosta akselista, johon on liitettynä useita kiekon muotoisia elementtejä. Kiekot 

puolestaan muodostuvat useista suodatinkankaalla päällystetyistä sektoreista. Astian 

pohjalle syötetään kalkkimaitoa ja kiekot pyörivät akselin mukana. Kiekon sektorin 

ollessa kalkkimaidossa, valkolipeä läpäisee suodatinkankaan ja meesa saostuu kankaan 

pintaan. Kankaan pinnalle saostunut meesa kuivaa kakuksi, kun sektori pyörähtää pois 

kalkkimaidosta ja osa tästä kakusta poistetaan kaapimilla, samalla kuin osa kakusta jää 

precoatiksi sektorin pintaan seuraavaa suodatuskiertoa varten. Valkolipeästä poistetaan 

kaasu, mikä puristetaan ja syötetään takaisin säiliöön, tällä saadaan luotua paine-ero 

suodattimen yli. Paineistetun kiekkosuodattimen etuna on erityisesti ollut vähentynyt 

vedenkäyttö ja sen erotus tehokkuus. (Engdahl et al., 2008) Kuvassa 5.3 on 

havainnollistettu CD-suodattimen suodattava rakenne ja toiminnan kannalta 

oleellisimmat komponentit. 

 
 

Kuva 5.3 Paineistettu kiekkosuodatin ja sen suodattavat kangaselementit. (Muokattu lähteestä: 

KnowPulp, 2020 & Hasanen M, 2020)  
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Painesuodatin koostuu pystysuuntaisesta painesäiliöstä, jossa on kartionmuotoinen pohja 

sekä levystä, johon on liitetty useat putkimaiset suodatinelementit. Kalkkimaito syötetään 

suodattimeen hieman suodatinelementtien alapuolelta ja suodattimen alaosa täytetään 

siten, että kalkkimaito pakotetaan virtaamaa ylöspäin suodattimen lävitse, jolloin 

valkolipeä läpäisee suodattimen ja meesa saostuu suodattimen ulkopinnalle. Suodattimen 

ulkopinnalle saostunut meesa poistetaan aika ajoin tehtävällä suodoksen takaisinvirtaus 

sekvenssillä, jolloin tästä irronnut meesa valuu säiliön pohjalle, josta se kaavareiden 

avulla imetään eteenpäin. (Sanchez, 2007)   

5.4.2 Valkolipeän sulfiditeetti 

Rikin ja natriumin suhdetta kemikaalikierrossa seurataan sulfiditeetin avulla, mikä kertoo 

natriumsulfiitin osuuden kokonaisalkaalista. Sulfiditeetin määritys tehdään usein 

valkolipeästä, mutta se voidaan myös määrittää viherlipeästä. Sulfiditeetin hallinta on 

perinteisesti tehtaissa toteutettu lisäämällä make-up kemikaaleja tai poistamalla 

lentotuhkaa kierrosta. Sulfiditeetti vaikuttaa sellun keittoon, lisäten saantoa männyllä 40 

%:n asti ja koivulla 15 %:n asti. Korkea sulfiditeetti lisää tehtaalla syntyvien hajukaasujen 

määrää ja korroosioriskiä. Tyypillisesti sulfiditeetti sulfaattisellun valmistuksessa on ollut 

35–45 %. (KnowPulp, 2020) Sulfiditeetti valkolipeässä voidaan määrittää yhtälöstä: 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 =
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎𝑂𝐻+𝑁𝑎2𝑆
∗ 100%   (5.4) 

5.5 Meesanpoltto 

Meesan polttaminen mahdollistaa sellutehtaan suljetun kalkkikierron, sillä kaustisointi 

reaktiossa syntynyt meesa eli kalsiumkarbonaatti (CaCo3) saadaan regeneroitua 

meesauunnissa korkeassa lämpötilassa kaustisointi reaktiossa käytettäväksi 

kalsiumoksidiksi (CaO). Ennen meesauuniin tai meesasuodattimeen syöttämistä, 

valkolipeän suodatuksessa erotettu meesa varastoidaan välivarastoon 35-40 ka.-%:n 

vahvuisena lietteenä. Jotta meesaa voitaisiin tasaisesti, jatkuvatoimisesti ja 

energiatehokkaasti polttaa meesauunissa, meesa kuivataan ja pestään. Meesanpolton 

tavoitteena on tuottaa tasalaatuista, huokoista kalkkia, joka sopii hyödynnettäväksi 

sammuttamisessa ja reaktioissa syntyvä meesa on helposti erotettavissa valkolipeästä. 

(Engdahl et al., 2008) 
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Kuva 5.4 Meesan polttaminen pitää sisällään useita eriosaprosesseja. (Muokattu lähteestä: 

KnowPulp, 2020)  

5.5.1 Meesan pesu ja kuivaus  

Meesan epäpuhtaudet puhdistetaan sekä sen sisältämä alkali talteenotetaan ja kuiva-

ainepitoisuutta nostetaan meesasuodattimessa 75-80 tuntumaan. Meesasuodattimena 

käytetään rumpu- tai kiekkosuodatinta, mitä on suosittu erityisesti moderneissa 

sellutehtaissa. Meesan sisältämä kosteus imetään kankaan/viiran tyhjiöpumpulla luodun 

alipaineen avulla, meesan saostuessa kankaan pinnalle ja toimien samalla precoat 

pinnoitteena. Saostunut meesa kaavitaan pois kankaan/viiran pinnalta ja syötetään 

meesauuniin. Kankaan/viiran tukkeutumista ehkäistään uusimalla asteittain precoat-

pinnoite korkeapaine vesisuihkun tai liikuttamalla kaavinta hetkellisesti lähemmäs 

kangasta. Rumpusuodatin edustaa tekniikaltaan yksinkertaisempaan, mutta 

kiekkosuodattimen etuna on erityisesti ollut sen kompaktimpi koko, jolloin sama 

suodatuspinta-ala saadaan mahtumaan verrattain pienempään tilaan. (Engdahl et al., 

2008) 

Moderneissa sellutehtaissa meesasuodattimen jälkeen meesan loppukuivaus tapahtuu 

meesakuivurissa savukaasuja hyödyntäen, jonka jälkeen kuiva-aineenpitoisuus on lähes 

100 %. Meesakuivurissa meesa syötetään noin 500 °C savukaasujen sekaan, savukaasun 

ja meesan seoksen virratessa pystysuoraa kanavaa pitkin syklonierottimeen. Savukaasut 

ja meesa erotetaan syklonierottimessa, jolloin savukaasujen lämpötila on noin 200 °C. 



46 

 

Savukaasut puhdistetaan vielä sähkösuodattimessa ja kuivanut meesa syötetään 

sulkusyöttimen kautta meesauuniin. (KnowPulp, 2020) 

5.5.2 Meesauuni 

Meesauuni on hitaasti 0,5-2 rpm pyörivä uuni, jota lämmittämällä saadaan meesan 

lämpötila nostettua riittävän korkeaksi kalsinointireaktiota varten. Uuni on teräsmainen 

pitkä rumpu, jossa on teräksinen vaippa. Ylikuumenemin ja lämmön karkaaminen 

ehkäistään vuoraamalla sen sisäpuoli kuumuudenkestävillä tiilillä, kuumimmilla 

vyöhykkeillä tiiliä voi olla useampi kerros ja tiilien tyyppi vaihtelee uunin olosuhteiden 

asettamien vaatimusten mukaan. Meesa syötetään ruuvilla tai hihnalla uuniin 

syöttöpäästä, joka on loppupäätä korkeammalla johtuen kallistuksessa, mikä on yleensä 

1,5-3°. Uunin sisällä meesa valuu hiljalleen kohti loppupäätä muuttuen 

kalsinointireaktioissa kalkiksi, viipymisaika uunissa on yleensä 1,5-4h. (Adams,1997) 

Meesa lämmitetään palamisessa syntyvien savukaasujen avulla kalsinointireaktion 

vaatimaan lämpötilaan (~1100 °C). Uunin lämmittämisessä on perinteisesti käytetty öljyä 

tai maakaasua. Myös muita polttoaineita kuten lauhtumattomia kaasuja, puun/jätteen 

kaasutuksella tuotettuja kaasuja, metanolia ja tärpättiä voidaan käyttää lämmittämiseen. 

(Engdahl et al., 2008) Lämpötila uunissa kuitenkin tulee olla riittävän alhainen, ettei 

uunin muuraukset vahingoitu eikä myöskään kalkin kiderakenne muutu, mikä vaikeuttaisi 

sammuttamisprosessia. (Adams, 1997) 

Meesauuni on pääosin muurattu ja eristetty, pois lukien uunin loppupäässä sijaitsevia pato 

ja purkuvyöhykettä. Joissain teknisesti vanhemmissa meesauuneissa voi olla syöttöpään 

lähelle asennettuna ketjuja, joilla on parannettu lämmönsiirtoa. Tällöin on käytettävä 

kosteuden ja hankauksen kestäviä tiili materiaaleja. Uunissa on käytetty vaatimusten 

mukaan eri tiilejä vuorauksena ja eristeenä, joista yleisimmät kuitenkin ovat piimaasta 

valmistettuja tiilejä tai poltettuja savitiilejä. Uuni kaventuu sisäpuolelta loppupään 

lähestyessä, minkä vuoksi sitä nimitetään patovyöhykkeeksi. Tämä on toteutettu joko 

muuraamalla uunin sisäpuolelle kynnys tai kaventamalla vaippaa. Vuoraukset pato – ja 

purkuvyöhykkeellä eli meesan poisto vyöhykkeellä on yleensä joko valettu tai ammuttu 

uunin seinämään. Uunista poistuva kalkki jäähdytetään sekundääri ilmalla. (Engdahl et 

al., 2008)  
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6 UPM KYMMENE OYJ SELLUTEHTAAT SUOMESSA 

UPM valmistaa kemiallista sellua Suomessa kolmessa eri tuotantolaitoksessa; Kaukaan, 

Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaissa. Näissä kaikissa kolmessa sellutehtaassa sellua 

valmistetaan sekä koivusta- että havupuusta ja valmiita lopputuotteita ovat muun muassa 

UPM Conifer ja UPM Betula. Osasta tuotetusta sellusta jatkojalostetaan UPM:n toimesta 

paperia, kun taas osa tuotetusta sellusta myydään sellaisenaan eteenpäin. UPM:n Suomen 

sellutehtaat on sijoitettu osaksi suurempia metsäteollisuuden keskittymiä, jolloin 

kiertotalous on keskeisessä asemassa. Sellun valmistuksessa syntyvät sivuainevirrat 

otetaan talteen ja hyödynnetään erinäisisissä prosesseissa. Ohessa syntyviä sivutuotteita 

ovat muun muassa erilaisia biopolttoaineet ja biopohjaiset tuotteet.  

6.1 Kaukaan sellutehdas 

Teollisuustoiminta Lappeenrannassa, Kaukaan tehdasalueella alkoi vuonna 1892, jolloin 

sijaintiin perustettiin lankarullatehdas. Myöhemmin vuonna 1897 alkoi 

selluliiketoiminta, kun alueella aloitti toimintansa sulfiittisellutehdas. Sulfaattisellutehdas 

aloitti Kaukaalla toimintansa vuonna 1964. Nykyään Kaukaan tehdasalue pitää sisällään 

monipuolisen biometsätalouden integraation, johon kuuluvat Kaukaan voiman 

biovoimalaitos sekä UPM konsernin paperitehdas, saha, tutkimuslaitos ja viimeisimpänä 

vuonna 2015 käyttöönotettu biojalostamo. Paperitehdas käyttää osan sellutehtaalla 

tuotannosta valmistamalla havukuiduista aikakausipaperia. Paperitehtaan 

tuotantokapasiteetti on 305 000 t/a. Kaukaalla selluntuotannon sivuainevirtana saatavasta 

ja muualta tuodusta mäntyöljystä tuotetaan biojalostamossa biodieseliä, naftaa, tärpättiä 

ja pikeä kokonaisuudessaan 130 000 t/a. (UPM - Kaukas (1), 2020) 

Kaukaan sellutehtaassa valmistetaan kemiallisesti valkaistua havu- ja koivusellua 

kahdella erillisellä kuitulinjalla. Sellutehtaalla on sellun keittämistä varten 12 

syrjäytyseräkeitintä ja kuivaukseen kaksi erillistä kuivauskonetta. Talteenottolinja on 

uudistettu kokonaisuudessaan vuosina 1991 ja 1996 sellutehtaaseen tehdyissä 

investoinneissa. Vuonna 1996 on myös uudistettu havukuitulinja ja toinen kuivauskone, 

jonka jälkeen sellun tuotantokapasiteetti oli 720 000 t/a. Vuosina 2016 ja 2018 tehtyjen 

kuivauskoneiden sekä talteenottolinjan päivitysten myötä tuotantokapasiteetti nousi 
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nykyiseen 770 000 t/a. Kaukaan sellutehdas ja kokonaisuus metsäteollisuuden 

integraatiosta on esitetty kuvassa alempana. (UPM - Kaukas (2), 2020) 

 

Kuva 6.1 Kaukaan metsäteollisuuden integraatti. (Lähde: UPM – Kaukas (1), 2020) 

6.2 Kymin sellutehdas 

Kymin tehdasalueella, Kuusankoskella teollisuustoiminta alkoi jo vuonna 1872 sijaintiin 

perustetusta puuhiomosta ja paperitehtaasta. Varsinainen selluliiketoiminta alkoi 

kuitenkin vasta vuonna 1964, kun tehdasalueella aloitti toimintansa sulfaattisellutehdas. 

Nykyään Kymin sellutehdas on osa metsäteollisuuden integraatiota. Kymin 

metsäteollisuuden keskittymä pitää sisällään UPM:n konserniin kuuluvan sellu- ja 

paperitehtaan sekä Kymin Voiman biovoimalaitoksen ja Schaeffer Kalk:n 

kalsiumkarbonaatin tuotantolaitoksen. Paperitehdas pitää sisällään kaksi paperi- ja 

päällystyskonetta, joilla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperilajeja 

kuten painopaperia, toimistopaperia, digipaperia ja erikoispaperia. Yhteenlaskettu 

vuosittainen tuotantokapasiteetti paperitehtaassa on 710 000 t/a. (UPM – Kymi (1), 2020) 

Kymin sellutehdas on kaksilinjainen; toisella tehtaan kuitulinjoista valmistetaan 

havusellua ja toisella koivusellua.  Sellun keittäminen tapahtuu jatkuvatoimisesti eli 

vuokeitto menetelmällä.  Sellutehtaan talteenottolinjaa uudistettiin suuresti vuonna 2008, 
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jonka tarkoituksena oli nostaa sellun tuotantokapasiteetti 600 000 t/a. (UPM – Kymi (2), 

2006) Vuonna 2014 tehdyillä kuitulinjan investoinneilla ja myöhemmin 2017 tehdyillä 

parannuksilla tehtaan sellun tuotantokapasiteetti on nostettu nykyiseen 870 000 t/a. 

Kymin sellutehdas ja metsäteollisuuden integraatio on esitetty kuvassa alempana.  

 

Kuva 6.2 Kymin metsäteollisuuden integraatti. (Lähde: UPM – Kymi (1), 2020) 

6.3 Pietarsaaren sellutehdas 

Selluliiketoiminta Pietarsaaren Alholmassa alkoi vuonna 1934 toimintansa aloittaneella 

sulfiittisellutehtaassa. Myöhemmin vuonna 1962 käyttöönotettiin sulfaattisellutehdas. 

Nykyään sellutehdas on osa isompaa metsäteollisuuden keskittymää, johon kuuluvat 

UPM:n omistama sellutehdas sekä Alholman saha, Billerud:n paperitehdas, Walkin 

paperin jalostuslaitos ja Alholmens Kraftin biovoimalaitos. (UPM – Pietarsaari (1), 2020)  

Pietarsaaren sellutehdas pitää sisällään kaksi kuitulinjaa, pitkäkuituista sellua tuottavan 

havulinjan ja lyhytkuituista sellua valmistavan koivulinjan. Kuitulinjalla sellua keitetään 

jatkuvatoimisesti vuokeitto sekä eräkeitto menetelmällä ja kuivataan kahdella 

kuivauskoneella, joita on uudistettu vuosina 2001 ja 2003. Myöhemmin vuonna 2004 

otettiin myös käyttöön uusi talteenottolinja, jolla nostettiin tehtaan tuotantokapasiteettia 

nykyiseen 800 000 t/a. Vielä ennen talteenoton uudistusta se oli 620 000 t/a. (UPM – 

Pietarsaari (2), 2004) Sellutehtaan tuotannosta karkeasti viidennes myydään Billerud:n 
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paperitehtaalle, jossa siitä valmistetaan voima- ja erikoispaperia. (UPM – Pietarsaari (1), 

2004) Pietarsaaren sellutehdas ja metsäteollisuuden keskittymä on havainnollistettu 

alempana kuvassa. 

 

Kuva 6.3 Pietarsaaren metsäteollisuuden keskittymä. (Lähde: UPM – Pietarsaari (3), 2020) 
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7 TUTKIMUSONGELMAN KUVAUS 

UPM:n strategiassa on määritetty Suomessa sijaitsevien sellutehtaiden suunniteltujen 

seisokkien seisokkivälit. Kuitenkaan asetettuun seisokkiväliin ei olla tehtaissa päästy ja 

toteutuneet seisokkivälien pituudet ovat vaihdelleet paljon sellutehtaittain ja ovat olleet 

merkittävästi strategiassa asetettua lyhyemmät. Tässä diplomityössä on perehdytty 

tarkastelluissa tehtaissa noudatettaviin seisokkiväleihin ja tarkasteltu talteenoton 

mekaanisen laitteiston teknisiä syitä järjestää suunniteltu huoltoseisokki, sekä koottu 

seisokkivälin kannalta ne kriittiset tekijät, jotka talteenotossa ovat esteenä noudattaa 

strategiassa määritettyä seisokkivälin pituutta.  

Tässä luvussa on avattu lyhyesti kunnossapitoseisokin ja seisokkivälin muodostumista 

sellutehtaassa, sekä esitetty UPM:n Suomen sellutehtaissa käyttämä seisokkistrategia ja 

eri seisokkiskenaariot. Lopuksi on vielä pyritty pohtimaan, minkälainen vaikutus 

tutkimusongelman ratkaisemisella on ja mitä sillä saadaan aikaan.  

7.1 Kunnossapitoseisokki ja seisokkivälit sellutehtaassa 

Sellutehtaassa kuten muissakin teollisuusympäristöissä tuotantolaitteiston toimintakyky 

suorittaa niille asettamat toiminnot heikkenevät laitteiston käytöstä johtuvan kulumisen 

vuoksi sekä ikääntymisen myötä. Jotta laitteisto saadaan säilytettyä tai palautettua tilaan, 

jossa se täyttää sille asetetut toiminnot koko laitteiston elinkaaren ajan, täytyy 

teollisuusympäristössä harjoittaa kunnossapitoa. Kunnossapidolla siis vastataan kohteen 

toimintaedellytyksen ylläpitämisestä ja ensisijainen tavoite on tarjota kunnossapidon 

kohteelle tuotantovaatimusten mukainen käytettävyys, suorituskyky ja lopputuotteen 

laatu. Alempana kuvassa on havainnollistettu kunnossapitotoimien vaikutusta laitteen 

elinkaareen. 
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Kuva 7.1 Kunnossapitotoimien vaikutus laitteen elinkaareen. (UPM intranet, 2020) 

Sellutehtaassa tuotanto tapahtuu keskeytymättömästi ja kunnossapitotöitä pyritään 

ensisijaisesti suorittamaan tuotannon ollessa käynnissä tai hidastaessa. Tuotantoprosessin 

pysäyttäminen ja käynnistäminen on pitkällinen ja kallis toimenpide, mikä pyritään 

toteuttamaan mahdollisimman harvoin. Kaikkia sellutehtaan kunnossapitotöitä ei 

kuitenkaan prosessiolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi voida suorittaa tuotannon 

aikana vaan toteuttamiseen vaatimuksena on tuotantoprosessin pysäyttäminen 

kunnossapitotöiden ajaksi eli kunnossapitoseisokki. Joillain sellutehtaan osastoilla, kuten 

esimerkiksi kaustisoinnissa voidaan järjestää lyhytaikainen osastoseisokki 

kunnossapitotöiden ajaksi, ilman että se johtaa koko sellutehtaan tuotantoprosessin 

pysäyttämiseen. Kun taas talteenotossa haihduttamon ja soodakattilan osastoseisokit 

johtavat useimmiten sellun tuotantoprosessin pysäyttämiseen. Toteutettavat   

kunnossapitoseisokit pyritään suunnittelemaan ja ajoittamaan siten, että 

kunnossapitotöitä kerätään työvarantoon, jolloin toteutetun seisokin aikana on 

mahdollista tehdä useita eri kunnossapitotöitä. (PSK 6201, 2011) 

Sellutehtaassa toteutetut kunnossapitoseisokit voidaan jakaa niiden luonteen perusteella 

suunniteltuihin ja häiriöseisokkeihin eli suunnittelemattomiin seisokkeihin. 

Suunnittelematon seisokki on häiriökorjausta, missä tuotantolaitteistossa ilmennyt 

odottamaton vikaantuminen voi olla pysäyttänyt tuotantoprosessin hallitsemattomasti tai 
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johtanut hallittuun pysäyttämiseen vaikuttaen heikentävästi tuotantoon, lopputuotteen 

laatuun, turvallisuuteen tai muuhun tehtaan toimintaan. Suunnittelemattomassa seisokissa 

sellutehtaan tuotantoprosessi pysähtyy usein ilman riittävää valmistautumisaikaa, mistä 

seisokissa on mahdollista toteuttaa kunnossapitotyöt, joihin resurssit ja materiaalit on 

saatavilla. Suunnitellussa seisokissa sellutehtaan tuotantoprosessi pysäytetään hallitusti 

ennakkoon sovittuna ajankohtana. Seisokin pituus ja ajankohta on päätetty kauan aikaa 

ennen seisokin toteuttamista sekä seisokissa tehtävät seisokkityöt ovat suunniteltu ja 

sovitettu seisokkiaikatauluun. (PSK 6201, 2011) Suunnitellusta seisokista aiheutuvat 

taloudelliset vaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin suunnittelemattomassa 

seisokissa. Suunnittelemattomassa seisokissa joudutaan toimimaan nopeasti ja 

improvisoiden eikä järkevästi ja pidemmällä tähtäimellä kestävästi, mikä puolestaan 

heijastuu aiheutuneina epäsuorina ja aineettomina kustannuksina. Lisäksi 

suunnittelemattomassa seisokissa, kun vikaan ei ole varauduttu voi myöskin olla, että 

vastaavaa osaa tai työkaluja ei ole saatavilla omasta tai toimittajan toimesta, jolloin 

kunnossapitotoimenpidettä joudutaan viivyttämään ja siirtämään suoritettavaksi 

myöhemmin. Näiden lisäksi riskit työtapaturmille ovat suuremmat suunnittelemattomissa 

seisokeissa. (Järviö et al., 2012) 

Ideaalissa tapauksessa sellutehtaassa kaikki kunnossapitoseisokit pystyttäisiin 

toteuttamaan suunniteltuina seisokkeina ja toteutettujen seisokkien välinen aikajakso olisi 

mahdollisimman pitkä, eikä sellun tuotantoprosessin vauhtia jouduttaisi hidastamaan, 

jolloin tehtaan käyttöaste ja käytettävyys olisi huipussaan. Todellisuudessa kuitenkin 

suunnittelemattomia seisokkeja ja sellun tuotantoprosessin hidastamista joudutaan eri 

syistä toteuttamaan sellutehtaassa.  

Seisokkien suunnittelussa yksi merkittävimmistä tekijöistä ja optimoinnin kohteista on 

suunniteltujen seisokkien seisokkivälit. Sellutehtaissa on viime vuosina ollut intressinä ja 

kehityskohteena pidentää seisokkivälejä. Seisokkiväliä pidentämisen intressinä on ollut 

saavuttaa tuotantolaitteistolta suurempi käyttöaste ja minimoida sellun tuotannon ja 

laadun menetykset tuotantoprosessin pysäyttämisessä ja käynnistämisessä. Toisaalta 

kuitenkin, seisokkivälin pidentäminen voi näkyä sellutehtaan käytettävyydessä 

kasvattaen riskiä suunnittelemattomille seisokeille aiheuttaen muuttuvia kustannuksia ja 

tuotannonmenetyksiä. Tämän takia suunniteltaessa ja optimoitaessa seisokkivälin 
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pituutta, sellutehtaissa on selvitettävä mitkä tuotantolaitteistojen kunnossapitotyöt 

tarvitsevat seisokin toteuttamiseen ja miten tiheään näitä seisokkitöinä toteutettavia 

kunnossapitotöitä on tarve tehdä. Joidenkin seisokin edellyttävien kunnossapitotöiden 

tarve voi olla myös säännöllisesti huomattavasti tiheämpi, mikä tulee myös huomioida 

seisokkivälin suunnittelussa.  Diplomityössä on pyritty selvittämään näitä kriittisiä 

kunnossapitotöitä talteenoton mekaanisessa tuotantolaitteistossa, joita on jouduttu 

säännöllisesti suorittamaan tiheästi ja jotka rajoittavat seisokkivälin pituutta.  

7.2 Seisokkistrategia UPM:n Suomen sellutehtaissa 

UPM:n sellutehtaissa toteutetut suunnitellut kunnossapitoseisokit on jaettu 

kunnossapitoajan perusteella lyhyisiin ja pitkiin seisokkeihin. Seisokkien kestot 

vaihtelevat lyhyissä ja pitkissä seisokeissa riippuen paljon suoritettavien 

kunnossapitotöiden laajuudesta ja seisokissa mahdollisesti tehtävistä investoinneista. 

Kuitenkin tyypillisesti seisokkien kestot pitkissä seisokeissa ovat 10-16 vrk ja lyhyissä 2-

4 vrk. Pitkissä seisokeissa säännöllisesti suoritettavia suurimpia kunnossapitotöitä 

kunnossapitoajan perusteella on soodakattilan painelaitetarkastukset. Harvemmin 

pitkissä seisokeissa tehtävät soodakattilan tulistimien vaihdot tai tulipesän pohjan 

uusiminen lisäävät myös olennaisesti seisokin kestoa. Lyhyen seisokin tarkoituksena on 

talteenotossa tehdä kestoltaan lyhyempiä seisokin vaativia kunnossapitotöitä kuten 

esimerkiksi sularännien vaihtaminen, prosessipesut ja kaustisoinnin suodattimien 

kankaiden ja viirojen vaihto.  

Suunnitelluissa seisokeissa sellutehtaan tuotantoprosessien pysäyttäminen eli alasajo ja 

käynnistäminen eli startti on suunniteltu ja toteutettu porrastetusti tehtaan osastoittain. 

Alasajovaiheessa lipeän syöttö soodakattilaan on usein lopetettu vasta sen jälkeen kuin 

hakkeen syöttö keittimiin on loppunut. Ennen kunnossapitotöiden aloittamista joudutaan 

odottamaan tuotantolaitteiston jäähtymistä ja tyhjentymistä. Sellutehtaan 

ylösajovaiheessa yleensä ensimmäisten toimien joukossa tapahtuu soodakattilan 

lämmittäminen öljy/kaasuliekillä, millä veden lämpötilaa putkistossa nostetaan asteittain. 

Alas- ja ylösajovaiheet näkyvät tuotannon menetyksinä ja heikentyneenä lopputuotteen 

laatuna. Sellutehtaan alasajovaiheen kesto on noin 1,5 vrk ja ylösajon 3 vrk.  
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Sellutehtaan suunnitellusta seisokista aiheutuu merkittävä osa tehtaan 

kunnossapitokustannuksista, ja seisokin taloudelliset vaikutukset liikevaihtoon ovat 

merkittävät. Seisokki ajalta seisokkikustannuksia aiheutuu mm. tuotannon menetyksistä, 

komponenttien uusimisesta, seisokkityöstä ja investoinnissa. Komponenttien uusiminen 

riippuu komponentin luonteesta, sillä tiettyjä komponentteja esimerkiksi sularännit 

kannattaa korvata määräajoin ja tietyt kunnon mukaan esimerkiksi tulistinputket. Tämän 

lisäksi alasajo ja startti näkyvät menetettynä tuotantona ja tämän lisäksi lopputuotteen 

heikentyneenä laatuna. Seisokkivälien pidentäminen vähentäisi myös osaltaan 

suunniteltujen ylös- ja alasajojen määrää sekä näistä aiheutuvia tuotannon ja laadun 

menetyksiä. 

Tällä hetkellä UPM:n sellutehtaissa on käytössä suunniteltujen seisokkien 

seissokkivälien suunnittelussa 3 eri skenaariota, jotka ovat: 

• Seisokkiväli noin 12kk, jolloin vuorovuosin pitkä ja lyhyt seisokki.  

• Seisokkiväli noin 18kk, jolloin joka kerralla järjestetään pitkä seisokki 

• Seisokkiväli noin 24 kk ja joka seisokki on pitkä seisokki.  

UPM:n strategiassa on määritetty seisokkivälien tavoitteeksi pitkien seisokkien 

toteuttaminen 24 kk välein. Tähän 24 kk seisokkiväleihin ei kuitenkaan olla päästy 

missään UPM:n sellutehtaissa vaan noudatettavat seisokkivälit ovat olleet lähempänä 12 

kk pitkän ja lyhyen seisokin yhdistelmää ja 18 kk seisokkiväliä.  

7.3 Seisokkitarpeiden ja teknisten syiden selvittäminen 

Diplomityön ensisijaisen tutkimusongelman ratkaisemisella saadaan tunnistettua 

sellutehtaiden talteenoton mekaanisessa tuotantolaitteistossa ne kriittiset tekijät, jotka 

ovat johtaneet tehtaissa noudattamaan nykyistä seisokkiväliä ja seisokkisykliä ja ovat 

haasteena ja rajoittavat seisokkivälin pidentämistä. Toteutuneet seisokkivälit vaihtelevat 

paljon tehtaissa vuosittain ja tarkoituksena on myös selvittää minkä pituisiin 

seisokkiväleihin seisokkivälin kannalta kriittiseksi todetuilla tekijöillä päästäisiin. Lisäksi 

tarkoituksena on ymmärtää tehtaiden välisiä eroja ja erityisesti miksi tietyt 

kunnossapitotyöt voidaan toteuttaa tuotannon aikana joissain toisessa tehtaassa, mutta 

toisessa vain seisokissa.  
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8 SEISOKKITARPEET SELLUTEHTAIDEN TALTEENOTOISSA 

Sellutehtaittain seisokkitarpeet ja niihin johtaneet tekniset syyt talteenotossa poikkeavat 

toisistaan siinä missä laitteiston ikä ja elinkaaren vaihe, kuormitus, käytettävä tekniikka, 

prosessi parametrit, kemiat, käytetyt materiaalit, rinnakkaisen laitteiston määrä ja jne.  

Työssä tehdaskohtaiset kriittiset komponentit ja tekniset syyt seisokkivälien kannalta 

talteenotossa on selvitetty haastattelemalla laitteiston käytöstä ja kunnossapidosta 

vastaavia toimihenkilöitä sekä tarkastelemalla laitteistojen kunnossapitohistoriaa, 

tuotantotapahtumia ja muita menetelmiä käyttäen. Tässä luvussa on esitetty tehtaissa 

lähihistoriassa toteutettujen suurten suunniteltujen huoltoseisokkien suunnitellut 

ajankohdat, koottu haastatteluissa seisokkivälin kannalta kriittisiksi havaittuja 

komponentteja ja teknisiä syitä sekä pyritty kuvaamaan nykytilannetta talteenotoissa ja 

talteenoton merkittävämpiä päivityksiä ja muutoksia. Tarkastellut seisokkien ajankohdat 

ovat ennakkoon suunniteltuja ajankohtia ja toteuma näissä voi olla hiukan eri johtuen 

mm. seisokeissa ilmenneistä viivästyksistä ja odottamattomista töistä.   

Viimeisin ajojakso tehtaissa oli monellakin tapaa poikkeuksellinen; 

työehtosopimusneuvotteluista johtunut lakko aiheutti parin viikon mittaisen tuotannon 

pysähtymisen helmikuussa 2020 ja vallitsevan koronavirustilanteen takia tehtaissa 

jouduttiin tekemään muutoksia alkuperäisiin seisokkisuunnitelmiin. 

8.1 Kaukaan talteenotto ja seisokkiväli tehtaassa 

Kaukaan nykyisen soodakattilan on toimittanut Ahlström (nyk. Andritz) ja kattila on 

käyttöönotettu vuonna 1991. Alkuperäisessä mitoituksessa soodakattilan kapasiteetti oli 

2700 tka/24h ja tuorehöyrylle arvot: 8,4 MPa; 480 °C: 118 kg/s. Soodakattila investoinnin 

tarkoituksena oli korvata kaksi kapasiteetiltaan pienempää käytössä ollutta soodakattilaa. 

Silloiseen tuotantotilanteeseen nähden kattilan koko oli hieman ylimitoitettu, sillä kattila 

investoinnissa oli jätetty varaa kuitulinjan kapasiteetin nostoon ja kattilalla jouduttiin 

vajaata kuormaa alkuun. Kattilaa on modernisoitu paljon vuosien aikana ja siihen on 

suoritettu kaksi kapasiteetinnostoa; vuonna 1996 kattilan kapasiteetti nostettiin 3780 

tka/24h:iin ja myöhemmin vuonna 2018 4200 tka/24h:iin, jolloin on modernisoitu myös 

palamisilmajärjestelmä. (Gunnila, 2020) Kattilassa poltettavan polttolipeän kuiva-
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ainepitoisuus on noussut mm. haihduttamon päivitysten myötä alkuperäisestä 72:sta 

nykyiseen 77:n tavoitearvoon.  

Nykytilanteessa soodakattilaa ajetaan hieman alle kapasiteetin, tyypillisen kuormituksen 

vaihdellessa välillä 3700-3850 tka/24h. Tällöin säiliötaseita on mahdollista säätää kattila 

kuorman avulla ja suorittaa ajon aikana joitain tiettyjä huoltotoimenpiteitä ilman, että se 

välittömästi näkyy sellutehtaan tuotannossa. Soodakattilassa on myös poltettu hieman 

väkeviä hajukaasuja sekä metanolia tämän tukena hajukaasupolttimessa. Laimeita 

hajukaasuja on myös ohjattu osaksi tertiääri ilmaa. Hajukaasut on kuitenkin 

pääasiallisesti pyritty polttamaan erillisessä hajukaasukattilassa, sillä hajukaasujen poltto 

rajoittaa lipeänpolton kapasiteettia. Apu- ja tukipolttoaineena käytetään maakaasua.  

Haihduttamo on otettu käyttöön vuonna 1991. Tämän jälkeen haihduttamoa on päivitetty 

vuonna 1996 esihaihduttimella ja 2A yksiköllä. Viimeisimpänä haihduttamo on myös 

päivitetty vuosina 2016 ja 2018, jolloin myös on investoitu uuteen haihdutin yksikköön. 

Nykyistä haihduttamo ajetaan 7-vaiheisena, kahdessa haihdutin yksikössä on laskevan 

kalvon putkilämpöpinnat, joilla myös valmistetaan polttolipeä ja lopuissa lamellit. 

Haihdutusteho on n. 200 kgH2O/s. Kaustisointilaitos ja meesauuni on otettu käyttöön 

vuonna 1996. Viimeisimpänä kaustisointilaitosta on päivitetty vuonna 2018. (UPM 

Kaukas (3), 2020) 

Kaukaan tehtaan lähihistoriassa toteutettujen suunniteltujen seisokkien ajankohdat 

seisokkisuunnitelman hakkeen syötöstä katsottuna ovat olleet seuraavat (UPM intranet, 

2020): 

• 2.11-12.11.2020: Pitkä seisokki 

• 23.4-26.4.2019: Lyhyt seisokki 

• 14.4.-30.4.2018: Pitkä seisokki 

• 11.9.-13.9.2017: Lyhyt seisokki 

• 5.9-20.9.2016: Pitkä seisokki 

• 10.4-24.4.2015: Pitkä seisokki 

Kaukaan tehtaassa on poikkeustapauksia lukuun ottamatta noudatettu seisokkisykliä, 

jossa seisokkivälin pituus on normaalisti noin 12 kk, jolloin lyhyt ja pitkä seisokki on 
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järjestetty vuorovuosin. Poikkeuksena, koronavirustilanteen takia vuoden 2020 

huhtikuulle suunniteltu seisokki jouduttiin siirtämään marraskuulle, jolloin seisokkivälin 

pituudeksi tuli noin 18 kk. Viimeisin ajojakso on esitetty tuotannonmenetysten 

näkökulmasta kuvassa 8.1, aikaisemmat ajojaksot löytyvät ajojaksot nähtävissä liitteestä 

3. 

 

Kuva 8.1 Kaukaan talteenoton tuotannonmenetykset viimeisimmän ajojakson aikana 27.4.2019-

1.11.2020. 

Kaukaan talteenoton toimihenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa seisokkivälin 

pituudesta nousi esille kaksi kriittistä komponenttia; sularännit ja meesasuodatin, joiden 

vuoksi talteenotossa on tarve seitä useammin kuin strategiassa määritetyn kahden vuoden 

välein. (Kaukas Palaveri, 2020)  

Haihduttamo 

Kaukaan haihduttamossa on viimeisimpien vuosien aikana ollut haasteita loppupään 

yksiköiden lamellipakettien kestävyyden kanssa. Lamellipaketit on vaihdettu yksiköihin 

1ABC seisokissa 2016, jonka jälkeen 1 B ja C takuukorjauksena kesäkuussa 2019. 

Viimeisimpänä havaittiin vuotoja yksikön 1A lamellipaketissa elokuussa 2020, jonka 

vaippa ja lamelli uusittiin seisokissa 2020. Lamellien likaantumista on myös ilmennyt 

yksiköissä 4 ja 5. Haasteet ovat tilapäisesti rajoittaneet tuotantoa sekä näkyneet 

prosessissa mm. laskeneena polttoaineen kuiva-ainepitoisuutena ja haihdutustehona, 

lisääntyneenä höyrynkäyttönä ja lauhteiden likaantumisena. Haihduttamon haasteet ei 

kuitenkaan koettu syyksi, joka säännöllisesti pakottaisi seisomaan tiheämmin kuin 24 kk. 
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 Soodakattila 

Yhtenä seisokkivälien kannalta kriittisenä komponenttina talteenotossa nousi esille 

Kaukaan soodakattilan sularännien kestävyys. Kattilassa on käytetty Andritz:n 

toimittamia laserpinnoitettua sularännejä, joita kattilassa on 6kpl. Rännikohtainen 

kuormitus on suuri, kapasiteetin kuormalla 680-700 tka/24h ja tyypillisellä 

kuormituksella 620-645 tka/24h. Toimittajan suosituksena on, ettei kuormitusta 700 

tka/24h ylitetä, jolloin riski rännien vaurioitumiselle kasvaa (Gunnila (2), 2020).  

Sularännit on vaihdettu normaalisti 12 kk välein suunnitelluissa lyhyissä ja pitkissä 

seisokeissa. Viimeisimmällä ajojaksolla 2019-20 poikkeuksena ränneillä ajettiin noin 18 

kk pitkä ajojakso. Kaukaan soodakattilan lähihistoriassa sularännien vaihdot ja näissä on 

havaittu vaurioita seuraavanlaisesti (SKY, 2020 & UPM SAP, 2020): 

• 11/2020: Kaikki rännit vaihdettu suunnitellusti.  

• 4/2019: Kaikki rännit vaihdettu suunnitellusti. Pientä säröilyä kourussa 

• 4/2018: Kaikki rännit korvattu uusilla. Siirrytty käyttämään laserpinnoitettuja 

rännejä. Käytöstä poistetut rännit voimakkaasti kuluneet.  

• 9/2017: Kaikki paitsi sularänni 1. vaihdettu. 

• 23.7.2017: Sularänni 1. vaurioitui/ rännin pohja suli pois. Juurisyyksi 

tunnistettiin ränniin ilmestyneen särön aiheuttama häiriö 

jäähdytysvedenkiertojärjestelmässä. Ränneillä ajettu 9,5 kk. Ränni 1 vaihdettu. 

Muissa ränneissä myös pinnoitteen läpäiseviä säröjä ja toimenpiteenä nämä 

myös vaihdetaan syyskuun seisokissa. 

• 9/2016: Kaikki sularännit vaihdettu, voimakasta kulumaa havaittu. 

• 25.5.2016: Sularänni 1. vuotaa, Rännin kärjessä tippavuoto. Tähän liittyen ei 

tarkempaa dokumenttia. Rännit ajossa 13kk. (Väkiparta, 2020)  

• 4/2015: Kaikki sularännit vaihdettu, voimakasta kulumaa havaittu. 

Kuten on myös havaittavissa, sularännien kestävyyden kanssa on ollut erityisesti haasteita 

2016-17, jolloin kattilassa vielä käytettiin compound -rakenteisia sularännejä. Haasteet 

rännien kanssa kumuloituivat sularännien vaurioitumiseen 2017, josta seuranneen 

suunnittelemattoman seisokin pituudeksi on kirjattu 36h.  Tämän jälkeen sularännien 

toimintaolosuhteita ja käytettävyyttä on pyritty parantamaan modernisoimalla 
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sularännien jäähdytysvesijärjestelmää, kapasiteettia lisäämällä liuottajan 

hönkäpuhaltimeen ja siirtymällä laserpinnoitettuihin sularänneihin. Myös sularännien 

laatuun ja laadunvalvontaan on kiinnitetty huomiota toimittajan kanssa. Vuonna 2017 

vaurioitunut ränni esitetty kuvassa alempana.  

  

Kuva 8.2 Kaukaan soodakattilan vuonna 2017 vaurioitunut 1. sularänni, jonka kouruosa sulanut 

pois. (SKY, 2020 & Tuotannonmenetykset, 2020) 

Tähän mennessä Kaukaan laserpinnoitetuilla sularänneillä on ajettu kaksi täysi mittaista 

yli 12 kk ajojaksoa. Näissä havaitun käytännön kokemuksen perusteella laserpinnoitettu 

rakenne on osoittautunut selkeästi kestävämmäksi kuin compound rakenne eikä 

laserpinnoitetuissa ole vielä myöskään havaittu suurempaa kulumista. Ajojakson 2018-

19 laserpinnoitetuissa ränneissä oli havaittavissa pientä säröilyä noin 12 kk ajon jälkeen, 

mutta tämän ei koettu olevan riskinä, mikäli ränneillä olisi ajettu pidempään. Myös 

helmikuussa 2020 lakosta johtuen 9,5 kk ajossa olleille ränneille voitiin suorittaa 

välitarkastus, joissa havaittiin pientä säröilyä kouruosassa, mutta rännien vaihtamista ei 

koettu tarpeelliseksi riskit huomioiden. 
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Vuoden 2019 soodakattilan tarkastusraportissa on myös epäilty, ettei sula-aukkojen 

muuraukset tulisivat sellaisenaan kestämään 2 vuoden yhtäjaksoista ajoa. Sula-aukkojen 

muuraukset uusitaan normaalisti rännien vaihtojen yhteydessä seisokeissa.   

Kaustisointi 

Toisena seisokkivälien kannalta kriittisenä komponenttina haastatteluissa nousi esille 

meesasuodatin. Kaukaalla meesa pestään ja kuivataan käyttäen precoat-

imurumpusuodatinta, minkä osalta haasteellisena tekijänä pidemmillä seisokkiväleillä 

nähtiin rummun viira, millä ei päästäisi 24 kk ajoa tukkeutumatta. Viiran pinnalla oleva 

esisuodatuskerros eli precoat on taipuvainen tukkeutumaan ja sitä uusitaan Kaukaalla 

jatkuvatoimisesti korkeapaineisella CPR-pesulaitteella, mutta viiran vaihtovälin 

pidentyessä viiran taipuvaisuus tukkeutua ja tukkeutuminen lisääntyvät. Tukkeutumisella 

on tunnetusti alentava vaikutus suodattimen suodatuskykyyn. Kaukaalla viiran 

suunniteltu vaihtoväli on noin 12 kk, jolloin se on vaihdettu sekä lyhyessä että pitkässä 

seisokissa. Viiran vaihdon kunnossapitotöihin kuluva on ollut seisokeissa 16-18h, eikä 

nykyiset valkolipeän varastosäiliöt ole riittävän suuret, että vaihtaminen ajon aikana 

onnistuisi ilman huomattavia tuotannonmenetyksiä. Viimeisimmällä ajojaksolla 2019-20, 

viira vaihdettiin 11,5 kk ajon jälkeen 8.4.2020, jolloin tehtaassa hidastettiin vauhtia 

havulinjalle suunnitellun seisokin takia. (UPM SAP,2020).   

Kaukaalla diplomityön teon aikana 20.4-31.11.2020 meesauuni jouduttiin pysäyttämään 

kolmesti ylimääräisen muuraustarpeen vuoksi, jolloin kaustisointia ajettiin ostokalkilla. 

Tämä myös ajoittain rajoitti valkolipeän tuotantoa. Lisäksi aiempina vuosina 2018-19 

Kaukaalla on ollut ongelmia polttopäähän muodostuvan renkaan kanssa, jota on jouduttu 

piikkaamaan normaalia tiheämmin. (Tuotannomenetykset, 2020) 

8.2 Kymin talteenotto ja seisokkiväli tehtaassa 

Kymin sellutehdasta on uudistettu suuressa mittakaavassa 2000-luvulla ja 

kokonaisuudessaan uudistettu talteenottolinja otettu käyttöön vuonna 2008. 

Alkuperäisessä mitoituksessa soodakattilan tuhkaton kapasiteetti oli 3600 tka/24h ja 

tuorehöyryn tuotanto 10,2 MPa; 505 °C; 168 kg/s. Kattilan on toimittanut Metso (nyk. 

Valmet). Investoinnilla korvattiin yhdellä modernilla talteenottolinjalla kaksi 

vanhentunutta pienempää talteenottolinjaa. Soodakattilaan on tehty muutoksia ja 
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suoritettu viimeisimpänä vuonna 2019 suoritettiin kapasiteetinnosto, jolloin tuhkalliseksi 

kapasiteetiksi tuli 5050 tka/24h ja tuhkattomaksi n. 4700 tka/24h. Kymin haihduttamo on 

7-vaiheinen ja koostuu laskevan kalvon lamellihaihduttimista. Mitoitettu haihdutusteho 

on 264 kgH2O/s. Polttolipeän kuiva-ainepitoisuus normaalisti ajossa on noin 81-82 ja 

alkuperäisessä mitoituksessa 85. (UPM intranet, 2020)   

Kattilan kuormitus vaihtelee tuotantotilanteen mukaan ollen keskimääräisesti noin 4900 

tka/24h. Soodakattilassa poltettiin vuonna 2020 myös väkeviä ja laimeita hajukaasuja, 

metanolia. Karkeasti noin puolet hajukaasuista on poltettu hajukaasukattilassa, jossa 

myös on poltettu tärpättiä ja metanolia. Apu- ja tukipolttoaineena on käytetty maakaasua.  

Kymin tehtaan lähihistoria toteutettujen suunniteltujen seisokkien ajankohdat keittämön 

hakkeen syötön mukaan ovat seuraavat (UPM intranet, 2020 & Suominen, 20208): 

• 17.5-27.5.2021: Pitkä seisokki (Suunniteltu) 

• 22.9-24.9.2020: Lyhyt seisokki 

• 5.5-17.5.2019: Pitkä seisokki 

• 13.3-15.3.2018: Lyhyt seisokki  

• 11.10-21.10.2017: Pitkä seisokki  

• 17.10-20.10.2016: Lyhyt seisokki 

• 31.7-8.8.2015: Pitkä seisokki 

Viime vuosina Kymin tehtaalla on Kaukaan tavoin noudatettu seisokkisykliä, jossa noin 

24 kk välein on pitkä suunniteltu seisokki ja jonka välissä on järjestetty kestoltaan 

lyhyempi suunniteltu seisokki. Suurempi investointiseisokki on ollut lokakuussa 2017. 

Viimeisin ajojakso tuotannonmenetykset on esitetty talteenoton osastoittain kuvassa 8.4, 

aikaisemmat ajojaksot on esitetty liitteessä 4.  
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Kuva 8.3 Kymin talteenoton tuotannonmenetykset viimeisimmällä ajojakson aikana 18.5.2019-

22.9.2020. 

Kymin sellutehtaan talteenoton toimihenkilöiden kanssa käydyissä haastatteluissa 

seisokkivälin määrittämisen kannalta oleelliseksi komponenteiksi/teknisiksi syiksi 

osoittautuivat soodakattilan osalta sularännit ja kattilan vesipesu, sekä kaustisoinnissa 

tietyt suodattimien kankaiden/viirojen ja sammuttajan pesut.  

Haihduttamo 

Kymin haihduttamossa alkupään yksikkö 1A on ollut heikossa kunnossa ja vaippaan on 

jouduttu hitsailemaan tukipalkkeja. Tämä ei kuitenkaan aiheuta vuosittaista tarvetta 

huoltotoimenpiteille, joten tämän toimesta voitaisiin ajaa pitempääkin. Yksikön 1A 

uusiminen seisokissa 2021 on myös harkinnassa. Haihduttamon loppupään yksiköt 3,4 ja 

5, joissa ei ole ajon aikana laihalipeäpesua, lamellit ovat todella likaiset ajojakson jälkeen. 

Näiden osalta on kuitenkin juuri pystytty ajamaan 2 vuotta ilman perusteellista pesua. 

Yleisesti Kymillä haihduttamon ongelmat eivät ole käytännössä rajoittaneet tuotantoa 

kuitulinjalla ilmenneiden haasteiden vuoksi. (Suominen, 2020) 

Soodakattila 

Kymin soodakattilassa on käytössä Valmetin valmistamat sularännit, jotka on pinnoitettu 

jättöreunasta. Sularännien määrä kattilassa on 7kpl ja rännit on aiemmin vaihdettu 

suunnitellusti noin 12 kk välein sekä lyhyessä että pitkässä seisokissa. Ränneillä on 

todettu voivan harkitusti ajaa hieman pidempi ajojakso, mikä edellyttää kuitenkin, että 

ränneille päästään jostain syystä tekemään välitarkastus ajojakson aikana. 
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Rännikohtainen kuormitus on kapasiteetin kuormassa 670 tka/24h ja normaalilla kattilan 

kuormalla 640-660 tka/24h. Kymin soodakattilan sularännien vaihdot ja vaihdettujen 

rännien kunto lähihistoriassa ovat olleet seuraavat (SKY, 2020 & UPM SAP, 2020):  

• 9/2020: Kaikki rännit vaihdettu suunnitellusti lyhyessä seisokissa. 

• 9.10.2019: Kattila oli alhaalla eko2 vuodon vuoksi. Sularänni 7. vaihdettu 

jättöreunan syöpymän/kuluman vuoksi. Ränni ajossa 146 vrk. 

• 5/2019: Kaikki rännit vaihdettu pitkässä seisokissa. 

• 5/2018: Kaikki rännit vaihdettu  

• 3/2018: Rännit 5&6 vaihdettu, Näissä molemmissa jättöpäässä 

kulumaa/syöpymää.  

• 10/2017: Kaikki rännit vaihdettu pitkässä seisokissa. 

• 18.10.2016: Lyhyt-/ vesipesuseisokki. Sulaa tullut massauksen läpi. Kaikki rännit 

vaihdettu, kärjet heikossa kunnossa. Rännit ajossa noin 14 kk (pois lukien 1. 

ränni).  

• 22.3.2016: Soodakattila oli ajettu kaasutulille muiden osastojen huoltotöiden 

vuoksi. Rännin 1. kärjessä oli havaittavissa voimakasta kulumista/syöpymistä. 

Ränni vaihdettiin kattilan ollessa kaasutulilla. Ränni ajossa n. 7kk 

Nykyisen soodakattilan sularännihistoriaan mahtuu myös yksi vakavan sularännin 

vaurioituminen (SKY, 2020): 

• 6.7.2011: Ränniveden johtokyky koholla, minkä seurauksena rännin tulppaus. 

Kattila ajettu alas ja rännin päässä (Kärjessä?) havaittu reikä. Kavitaation 

merkkejä? 

Kuten havaittavissa, viime vuosina ränneissä on ilmennyt suurta ennenaikaista kulumista, 

minkä vuoksi rännejä on jouduttu vaihtamaan kesken ajojakson, sillä riskinä on ollut, 

etteivät rännit olisivat kestäneet suunniteltua ajoa. Yleisesti ottaen rännien kulumisessa 

on ollut kyse, että kaikki seisokissa poistetut ovat olleet heikossa kunnossa, eikä 

normaalia suurempaa kulumista ole havaittavissa säännöllisesti jossain tietyssä rännissä. 

Rännien ennenaikaisen kulumisen ehkäisemiseksi toimitettaviin ränneihin vaaditaan 

NDT-lisätarkastus ja sularännien päätyosa on pinnoitettu, mikä on Kymillä koettu 

haasteelliseksi syöpymisen kannalta. 
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Soodakattilassa tällä hetkellä on ollut haasteena myös tertiääri ja kvartääri ilma-aukkojen 

auki pysyvyys.  Näiden ilma-aukkojen suuttimiin kerrostuvia kameja ei saada kokonaan 

poistettua rassaamalla, jonka vuoksi on jouduttu ajamaan enemmän ilmaa kattilan 

alempiin ilmatasoihin. Tällöin myöskään kattilan ilmajako ei ole optimi. Yläilma-aukkoja 

on suunniteltu avarrettavan seuraavassa pitkässä seisokissa 2021. (Välipakka, 2020) 

Kymin soodakattila on myös tarve vesipestä vuosittain. Kattilan vesipesu on 

suunnitellusti tehty sularännien vaihdon yhteydessä lyhyessä ja pitkässä seisokissa. 

Tyypillisesti kattilassa likaantuminen alkaa tulistimista edeten kohti kattilan takavetoa. 

Kattilan ilmajako ei ole toistaiseksi optimi likaantumista aiheuttavan carryover -ilmiön 

minimoimiseksi, mutta ilmiötä on pyritty hillitsemään tehtyjen tulipesäsondi mittausten 

avulla ja muutoksilla ilmajakoon ja lipeän ruiskutukseen. (Suominen, 2020) Soodakattila 

myös lähihistoriassa 5/2018 ja 12/2019 jouduttu ajamaan alas vesipesuseisokkiin 

normaalia nopeamman likaantumisen vuoksi lyhyidenkin ajojen jälkeen. Näissä on ollut 

tukkeumia havaittavissa keittopinnan, eko2 ja eko3 alueella. Tukkeumat olivat 

havaittavissa savukaasukanavan painehäviöissä sekä höyryntuotannossa ja rajoittivat 

kattilan lipeäkuormitusta. (Tuotannonmenetykset, 2020) 

Sähkösuodattimessa on huomattu suunnitteluvirhe, minkä vuoksi alapalkit pääsevät 

heilumaan ja A-kentät ovat olleet heikossa kunnossa.  Kymillä on 3 kpl sähkösuodattimia, 

näitä on jouduttu käymään puhaltelemassa yksi kerrallaan, kun kattilassa on vähennetty 

polttoja. (Välipakka, 2020) Sähkösuodatin ei ole kriittinen seisokkivälien kannalta, mutta 

tehtaalla jouduttu kuitenkin rajoittamaan tuotantoa näiden vuoksi. Sähkösuodattimien A-

kentät on harkinnassa uusia suodatin kerrallaan seisokeissa 2021, 2023 ja 2025. 

(Suominen, 2020) 

Kaustisointi 

Pitkien seisokkien välissä kaustisoinnin kankaiden/viirojen vaihtoja sekä pesuja on 

Kymillä tehty lyhyessä seisokissa sekä erillisessä kaustisoinnin osastoseisokissa. 

Tilanteen mukaan, mikäli näitä ei saada ajoitettua suoritettaviksi lyhyessä seisokissa on 

jouduttu järjestämään kaustisoinnin osastoseisokki. Nämä kuitenkin pyritään ajoittamaan 

tehtäväksi lyhyessä seisokissa, mikä optimitilanteessa onnistuukin. (Suominen, 2020) 
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Kaustisoinnissa valkolipeäsuodattimena käytetyn paineistetun kiekkosuodattimen eli 

CD-suodattimen kangaselementit on jouduttu vaihtamaan pitkien seisokkien välillä ja 

oletettu käyttöikä on noin 12 kk. Aiempaa käytännön kokemusta kankaiden kestosta on 

2/2019, jolloin 15 kk ajon jälkeen valkolipeän sakkapitoisuus alkoi nousta 

(Tuotannonmenetykset, 2020). Mikäli CD-suodattimen kankaat joudutaan vaihtamaan 

erillisessä kaustisoinnin osastoseisokissa, tarkoittaa se koivulinjan pysäyttämistä noin 24 

h ajaksi ja kankaiden vaihtotyöhön menevä aika seisokissa on noin 17 h. 

Sammuttaja-lajittimessa pitkien seisokkien välillä on myös jouduttu pesemään laiteruuvi 

sekä ylikaatokouru. (Väkipakka, 2020) Aiemmin ylikaatokourussa on ilmennyt putken 

virtausta ja valkolipeän tuotantoa rajoittavaa tukkeutumista 11/2016, jolloin edellisestä 

putken puhdistuksesta oli kulunut 16 kk. (Tuotannonmenetykset, 2020) 

Kymin meesasuodatin on tyypiltään kiekkosuodatin. Kangaselementit on ollut 

tarpeellista vaihtaa pitkien seisokkien välillä ja nykyisessä tuotantotilanteessa oletettu 

käyttöikä on noin 10 kk. (Suominen, 2020) Aiemmin 4/2020 kankaissa on ilmennyt 

ongelmia kuukautta ennen suunniteltua, tällöin kankaiden edellisestä vaihdosta oli 10,5 

kk. (Tuotannonmenetykset, 2020) 

Sakkasuodattimena käytetyn precoat-imurumpusuodattimen viira on myös jouduttu 

vaihtamaan pitkien seisokkien välillä. Viiran oletettu käyttöikä on aiemmin ollut noin 

hieman yli vuoden. (UPM SAP, 2020) 

Meesauuni oli kesäkuussa 2020 pois tuotannosta ylimääräisestä tiilien muurausseisokin 

takia. Ylimääräisiä muurausseisokkeja on jouduttu pitämään myös vuosina 2018 ja 2019. 

(Tuotannonmenetykset, 2020) Uuniin on hieman muodostunut kamirengasta, mutta ei 

siinä määrin, että se olisi muodostunut haasteelliseksi tällä hetkellä (Välipakka, 2020).  

8.3 Pietarsaaren talteenotto ja seisokkiväli tehtaassa 

Pietarsaaren sellutehtaan talteenottolinja on uudistettu kokonaisuudessaan ja Andtritz:n 

toimittama talteenotto otettu käyttöön vuonna 2004. Soodakattilan alkuperäinen 

mitoitettu kapasiteetti on 4450 tka/24h ja tuorehöyrylle arvot ovat 10,2 MPa; 502 °C: 185 

kg/s. Kattilaan ei ole tehty kapasiteetin nostoa. Talteenoton investoinnin tarkoituksena oli 

korvata kaksi pienempää vanhentunutta linjaa ja investointia tehdessä jätettiin varaa 
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kapasiteetin nostoon kuitulinjan osalta, minkä vuoksi kattila on hieman ylimitoitettu 

nykyiseen tilanteeseen ja tyypillisesti ajetaan vajaalla kuormalla. Tyypillinen kuormitus 

soodakattilassa on ollut 3900-4000 tka/24h. Kattilan vajaan kuormituksen ja talteenoton 

kohtuullisten suurten lipeäsäiliöiden avulla voidaan tehdä melko laajojakin huoltotöitä 

tuotannon aikana säiliötaseiden ollessa kunnossa. Pietarsaaren haihduttamo on 7-

vaiheinen ja koostuu laskevan kalvon lamellihaihduttimista. Mitoitettu haihdutusteho on 

292 kgH2O/s. Polttolipeän kuiva-ainepitoisuus ajossa on normaalisti 82-83 ka.-%. (UPM 

intranet, 2020) 

Soodakattila toimii sellutehtaalla syntyvien hajukaasujen pääpolttopaikkana. Väkevät 

hajukaasut poltetaan erillisessä hajukaasupolttimessa kattilan etuseinällä ja laimeat 

hajukaasut johdetaan osaksi sekundääri ilmaa. Väkevien hajukaasujen polttimessa 

poltetaan myös nestemäistä metanolia ja kattilan apu- ja tukipolttoaineena on käytetty 

polttoöljyä.  

Pietarsaaren tehtaan lähihistoria toteutettujen suunniteltujen seisokkien ajankohdat 

keittämön hakkeen syötön mukaan ovat seuraavat (UPM intranet, 2020): 

• 10.10-30.10.2020: Pitkä seisokki 

• 20.10-31.10.2018: Pitkä seisokki 

• 6.5-17.05.2017: Pitkä seisokki 

• 17.9-30.9.2015: Pitkä seisokki 

Kuten on havaittavissa, Pietarsaaren sellutehtaassa on viime vuosina noudatettu 

seisokkisykliä, jossa on noin 18 kk välein järjestetty pitkä suunniteltu seisokki. Vuonna 

2020 vallitseva koronavirustilanne muutti seisokkisuunnitelmia siten, että keväälle 

suunniteltu seisokki jouduttiin siirtämään toteutettavaksi lokakuussa 2020, jolloin 

seisokkivälin pituudeksi tuli 23 kk. Helmikuun lakon lisäksi viimeisin ajojakso keskeytyi 

toukokuussa 2020 ilmentyneeseen vuotoon soodakattilan tulistimissa. Pietarsaaressa 

2020 seisokki oli suuri investointiseisokki, mikä näkyy myös seisokin suunnitellussa 

kestossa. Viimeisimmän ajojakson tuotannonmenetykset on esitetty talteenoton 

osastoittain kuvassa 8.5, aikaisemmat ajojaksot on esitetty liitteessä 5. 
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Kuva 8.4 Pietarsaaren talteenoton tuotannonmenetykset viimeisimmällä ajojakson aikana 

3.11.2018-10.10.2020. 

Pietarsaaren talteenoton toimihenkilöiden haastatteluissa ilmeni seisokkivälin olevan 

optimointi kysymys, sillä talteenotolla voitaisiin käytännössä ajaa pidempiäkin 

ajojaksoja, mutta tämä näkyisi laitteistoissa vuotoina, tukkeumina ja kasvavina 

muuttuvina kustannuksina. Lainsäädännön noudattamisen painelaitetarkastusten osalta 

todettiin myös olevan haasteellista, mikäli seisokkiväli pidentyisi. Näiden lisäksi kattilan 

kunnonvalvonta ja painerungon vaurioriskin kasvaminen pidemmällä seisokkivälillä 

herättivät huolenaiheita, sillä aiemmin lyhyempienkin seisokkivälien jälkeen on havaittu 

vaurioita kattilan painerungon epäjatkuvuuskohdissa. 

Haihduttamo 

Haihduttamon yksikkö 1C on ollut heikossa kunnossa ja lamellissa on ilmennyt paljon 

vuotoja edellisessä seisokissa 2018, minkä vuoksi osa lamellista jouduttiin poistamaan 

käytöstä. Lamellipaketit yksikköön 1C uusittiin syksyn 2020 seisokissa.  Ajojaksolla 

2018-20 yksiköiden jakolaatikoissa ilmeni tukkeumia 4/2020, minkä vuoksi lipeää oli 

kaatanut yli. Molemmissa yksiköissä jouduttiin käymään sisällä avaamassa ja pesemässä 

tukoksia. Pidemmän seisokkivälin koettiin lisäävän lauhdevuotoja, likaantumista ja 

tukkeumien määrää, ja näkyvän prosessissa polttolipeän kuiva-ainepitoisuuden laskuna 

ja haihduttamon lisääntyneenä höyrynkäyttönä. Kuvassa 8.6 on havainnollistettu 

historiatrendi polttolipeän kuiva-ainepitoisuudesta aikavälillä 2.1.2015-09.10.2020. 

Tässä voidaan selkeästi havaita, kuinka kuiva-ainepitoisuuden trendi on ollut 
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laskusuuntainen ajojakson pidentyessä. Haihduttamon höyryn ominaiskulutus pysyi 

kutenkin suhteellisen samana, laskevasta polttolipeän kuiva-ainepitoisuudesta 

huolimatta, tästä ei kuitenkaan ollut saatavissa dataa kuin viimeisimmän ajojakson osalta. 

Keittämöltä tulevan lipeän määrää vaihtelee paljon, eikä suurella haihduttamon 

kuormituksella päästy ajojaksolla 2018-20 mitoitettuun 85:n kuiva-aineeseen 1C:n 

tilanteen ja likaantumisen vuoksi.  

 

Kuva 8.5 Polttolipeän kuiva-aineen historiatrendi tarkasteluvälillä 2.1.2015-09.10.2020. 

Seisokkien ajankohdat merkattu kuvaajaan. 

Soodakattila 

Soodakattilassa käytetään Andritz:n toimittamia laserpinnoitettuja sularännejä, aiemmin 

on käytetty myös compound -rakenteisiakin. Rännit on vaihdettu suunnitellusti noin 18 

kk välein pitkässä seisokissa, vaikka ränneillä pystyttäisiin ajamaan 24 kk. Aiemmin 

tehtaan historiassa, jolloin seisokkiväli oli noin vuoden, rännit vaihdettiin normaalisti 

joka toisessa seisokissa noin 24 kk välein. (Mattila, 2020) Myös vallitsevan 

koronatilanteen takia ränneillä ajettiin 2018-20 ajojaksolla 23 kk. Seisokissa 2020 

poistetuissa ränneissä erityisesti 5. sularännissä oli visuaalisesti havaittavissa 

mahdollisesti mustalle edenneitä säröjä kouruosassa sulavirtauksen rajalla, ja ajon 

jatkaminen ränneillä olisi ollut suuri riski. Useammassa rännissä oli myös pientä 

syöpymää kärjessä. Sularänni 5. tehdyt havainnot on esitetty liitteessä 1., tarkemmat 

sularännitutkimukset eivät vielä valmistuneet tämän työn aikataulujen puitteissa. Muuten 
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ränneissä on ilmennyt satunnaisia vaurioituja, joihin on löydetty juurisyyt ja ratkaisu 

vahvistamalla rännin yläpään putkirengasta ja laskemalla liuottajan pintaa (Mattila, 

2020). 

Huolenaiheena kattilassa oli myös, että pidempi seisokkiväli kasvattaisi riskiä kattilan 

vakaville vaurioille. Soodakattilan painerungossa riskipaikoiksi koettiin kaikki tulipesän 

aukot, sularännien ohitukset ja nuohoimien evät. (Mattila, 2020) Erityisesti tulipesän 

alaosan vaurioissa suuri määrä vettä voi päästä tulipesään. Kattilan turvallinen käyttö 

varmistetaan ja vaurioitumisriski minimoidaan tarkastuksilla seisokeissa. Kattilan 

kunnonvalvonnan koettiin olevan haastavampaa pidemmällä seisokkivälillä, jolloin 

tarkastusvälit olisivat nykyistä pidempiä.  

Soodakattilan painelaitetarkastuksissa seisokissa 2018 havaittiin paljon ongelmia 

sekundääri- ja tertiääritason aukoissa, joihin hajukaasun polttamisella on havaittu olleen 

vaikutus. Tämän alueen aukkojen ohitusputkia uusittiin suuressa mittaluokassa seisokissa 

2020 ja uusinta jatkuu vielä seuraavassakin seisokissa. Tarkastuksissa 2018 oli myös 

havaittu tulistimissa 3. ja 4. voimakasta korroosiota tulistinelementtien takaosassa 

kattilan keskellä. Tulistimissa korroosionopeus oli ollut arvioitua suurempi ja tulistimien 

huono kunto oli tullut ennakoitua aiemmin. Tulistin 4. uusittiin seisokissa 2020 ja tulistin 

3. on suunniteltu uusittavan seuraavassa seisokissa. Pohjan reunimmaisissa 

hiiliteräsputkissa on myös ollut voimakasta syöpymistä molemmilla sivuseinillä ja 

vaihdettiin seisokissa paremman korroosiosuojan omaaviin Sanicro 38 putkiin. (Replico, 

2018)  

Ajojaksolla 2018-20 tulistimessa 3. ilmeni vuoto 19.5.2020, jolloin kattila oli pidetty 

”pullossa” muun sellutehtaan huoltotöiden vuoksi. Myöhemmin myös tulistimessa 4. 

ilmeni vuoto koeponnistuksessa. Tulistimien vaurioitumisesta ja korjaustöistä aiheutui 

noin 5 vrk suunnittelematon seisokki. (SKY,2020 & Tuotannonmenetykset, 2020) 

Kattilassa on ilmennyt huolestuttavia vaurioita lyhyenkin, vuoden ajojakson jälkeen. 

Alempana kuvissa 3. kerroksen miehistöluukun ohitusputkesta löydetty särö putken ulko- 

ja vesipuolelta kuvattuna. Särön on arvioitu vaurioselvityksessä aiheutuneen siihen 

tulleesta ulkopuolisesta iskemästä sekä lipeäpisaran roiskumisesta ja palamisesta putken 

pinnalle, muodostaen ns. ”kuuman pisteen” aiheuttaen siinä jännityskorroosiota. Tästä on 
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ollut myös vastaavia tapauksia muissa soodakattiloissa, missä lipeä aiheuttama 

jännityskorroosio on johtanut säröön putkessa. Särö oli havaittu kattilassa jo 5 vuoden 

käytön jälkeen 2009. (UPM SAP, 2020)  

  

Kuva 8.6 Vuoden ajojakson jälkeen 3. kerroksen miehistöluukun heittoputkessa oli vesipuolelle 

ulottuvaa säröilyä. Kuvassa on vasemmalla putken ulkopinnalta havaitut vauriot ja oikealla 

vesipuolella ilmennyt säröily. (kuvat: Lauri Mattila).  

 

 Kaustisointi   

Meesasuodatin on tyypiltään kiekkosuodatin ja kangaselementit vaihdetaan 

kokonaisuudessa pitkissä seisokeissa. Ajojakson aikana kankaita joudutaan vaihtamaan 

ajossa noin 6-9kk väliajoin 2-3 kiekkoa kerrallaan. Kankaiden vaihdon aikana ainoastaan 

meesauuni ei ole tuotannossa ja valkolipeävarastoa käytetään keittämölle. (Rönnqvist, 

2020) 

Valkolipeäsuodattimena käytetään paineistettua kiekkosuodatinta, jonka kangaselementit 

vaihdetaan pitkässä seisokissa ja ajojakson aikana, jolloin ne normaalisti kestävät ajossa 

noin 12 kk. Kankaat on ajojakson aikana vaihdettu pysäyttämällä tilapäisesti valkolipeän 

ja käyttämällä valkolipeän välivarastoa keittämölle, tällöin suodattimen vetäessä hyvin 

on 8h aikaa huoltotöille. (Rönnqvist, 2020) 

Sammuttajan ja 1. kaustisointiastian välinen putki eli ylikaatokouru on ollut myös 

tarpeellista pestä putkea ahdistavien tukkeumien vuoksi ajojakson aikana. Pesu on 

suoritettu noin vuoden välein pysäyttämällä valkolipeän tuotanto ja käyttämällä 

valkolipeän välivarastoa keittämölle. Ylikaatokourua pesemään varoen, ettei liian suuria 
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tukkeumia lähtisi liikkeelle aiheuttaisi ongelmia 1. kaustisointiastiassa. Pesun kesto on 

ollut noin 12 h. (Mattila & Rönnqvist, 2020) 

Meesauunin osalta seisokkivälin pidentäminen kasvattaisi seisokkikohtaista 

muurausmatkaa. Kaustisointia pyöritettäessä ostokalkilla CD-suodatin tukkeentuu 

helposti Pietarsaaressa. (Rönnqvist, 2020) 

8.4  Yleisesti huomioitava pidemmällä seisokkivälillä 

Seisokkivälin ollessa pidempi myös painelaitelain velvoittamien määräaikaistarkastusten 

suorittaminen painelaitteille hankaloituu. Lyhyemmällä, vuoden seisokkivälillä 

tarkastukset on voitu jakaa suoritettavaksi useammassa osassa. Säiliöiden osalta tämä 

näkyisi siinä, että suurempi osa säiliöistä joudutaan ajamaan tyhjäksi tarkastusten 

suorittamista varten. Pietarsaaressa käytetty 1,5 vuoden seisokkiväli ei ole myöskään 

optimi tarkastusten näkökulmasta, sillä tällöin määräaikaistarkastuksia joudutaan 

suorittamaan ennakkoon ja tarkastusväli alkavat juoksemaan siitä, milloin tarkastus on 

suoritettu. Tämä näkyy tehtyinä ylimääräisinä suoritettuina tarkastuksia, mistä aiheutuu 

ylimääräisiä kustannuksia telinetöistä sekä tarkastustyöstä.  (Mattila & Rönnqvist, 2020) 

Operaattorien tiedot ja taidot saattavat myös unohtua seisokkivälin pidentyessä, jolloin 

vuorossa toimiville henkilöille tulee harvemmin vastaa laitteiston alas- ja 

ylösajotilanteita. Tämä kasvattaa poikkeustilanteissa tapahtuvien henkilötapaturmien ja 

laiterikon riskiä.  (Mattila & Rönnqvist, 2020) 
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9 TEHTAIDEN SEISOKKITARPEIDEN VERTAILU 

Tässä kappaleessa on vertailtu edellisessä kappaleessa tehtaissa tunnistettuja teknisiä 

syitä seisokkiväleihin keskenään sekä pohdittu syitä miksi seisokkitarve ja vaihtoväli 

joidenkin tiettyjen komponenttien kohdalla on jossain toisessa laitoksessa tiheämpi kuin 

toisessa. Lisäksi on pohdittu, miten pidempi seisokkiväli muuttaisi soodakattilan 

tulipesän vaurioitumisriskiä ja meesauunin muurauksien uusimista.  

9.1 Tehtaiden sulfiditeettitasot 

Sellunkeitossa käytetyt keittokemikaaliseokset ja näiden hallinta poikkeavat hieman 

tehtaittain. Valkolipeän laboratorioanalyysissa saadut tulokset tarkastelujaksolla 

1.1.2015-9.10.2020 on esitetty kuvassa 9.1. Tässä on havaittavissa, kuinka 

sulfiditeettitasot Kymin tehtaalla ovat olleet vuodesta 2017 lähtien selkeästi muita tehtaita 

korkeammat. Loppuvuodesta 2019 Kymin tehtaan sulfiditeetti oli korkea, paikoin jopa 

yli 45 %, jolloin myös kattilassa keittopinnan ja ekojen alueella ilmeni tukkeutumista 

lyhyen ajon jälkeen. Sulfiditeettitasot on pyritty laskemaan noin 40 %:n, missä on 2020 

alkuvuodesta onnistuttu. Pietarsaaressa sulfiteetti on maltillisesti ollut noin yleisesti 38-

41% välillä. Kaukaalla sulfiditeettitasot viime vuosina ovat olleet maltilliset noin 38-

41%, vaikkakin loppuvuodesta 2019 oli pieni piikki ja aiempina vuosina 2015-17 voidaan 

nähdä suuria piikkejä. Kuten jo aiemmin mainittu, sulan virtaus ränneissä on 

optimaalisinta sulfiditeetin ollessa 40-41 %. Keskimäärin suurimman osan ajasta 

Kaukaalla ja Pietarsaarella on pysytty tällä optimaalisella alueella viimeisimpien vuosien 

aikana. Korkealla sulfiditeetillä on myös yhteys kattilan likaantumiseen.  
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Kuva 9.1 Valkolipeän sulfiditeetin laboratoriomittauksien tulokset tehtaittain tarkastelujaksolla 

1.1.2015-9.10.2020.  

9.2 Haihduttamon haasteet ajojakson pidentyessä 

Haihduttamon alkupään yksiköiden lamelleissa on ollut tehtailla ongelmia eri syistä viime 

vuosina. Kaukaalla 1 ABC yksiköissä ilmenneitä vuotoja on jouduttu korjaamaan 

takuukorjauksina ja Pietarsaaressa yksikön 1C lamellien elinkaari on tullut tiensä päähän. 

Näissä tapauksissa osa lamellista tai kokonainen yksikkö on jouduttu vuotavien lamellien 

vuoksi poistamaan käytöstä, minkä johdosta pienentynyt lämpöpintojen ala ja 

heikentynyt haihdutusteho on voinut rajoittaa tuotantoa ja kuiva-ainepitoisuutta. 

Kaukaalla on jouduttu korvaamaan puuttuvan 1A yksikön haihdutuskapasiteettia 

yksiköillä 1DE, jolloin sarjan seuraaviin 2, 2A ja 4 yksiköihin on päässyt normaalia 

kuumempaa hönkää aiheuttaen niissä likaantumista (Tuotannonmenetykset, 2020). Ei ole 

kuitenkaan normaalia, että lamellien ongelmat toistuisivat tässä mittaluokassa 

säännöllisesti vuosittain.  

Lamellien osalta on normaalia, että näissä saattaa ilmetä joitain vuotoja ajojakson aikana, 

joiden korjaaminen onnistuu vain seisokissa. Vuotojen seurauksena lauhteet voivat myös 

likaantua ja lauhteita voi päästä laimentamaan lipeää. Haihduttamon korroosioon yleisesti 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm. korkea jäännösalkali sekä mustalipeän korkea lämpötila ja 

kuiva-ainepitoisuus (Valmet, 2018). Alkupään yksiköissä käytettävän höyryn paine ja 

lämpötila, ja mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on korkea, minkä vuoksi nämä ovat 

erityisen alttiita korroosiolle ja näistä johtuville vuodoille. Lamellien heiluminen yksikön 
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sisällä puutteellisen tuennan vuoksi uppopesun aikana epäilty Kaukaalla aiemmin 

aiheuttaneen lamelleissa säröilyä ja johtaneen vuotoihin. (Tuotannonmenetykset, 2020) 

Seisokkivälin pidentymisen koettiin Pietarsaaressa lisäävän lamelleissa ilmenevien 

määrää. Seisokeista 2010-2017 laadituissa tarkastusdokumenteissa merkittävin osa 

vuodoista on havaittu 1C yksiköissä, jossa on säännöllisesti ilmennyt vuotoja. Yksiköissä 

1A ja 1B havaittiin myös yksittäisiä vuotoja joissain seisokeissa. Pidemmän seisokkivälin 

on myös havaittu lisäävän haihduttamon tukkeumia. Huhtikuussa 2020 14 kk ajon jälkeen 

tukkeumia ilmeni vaiheiden 3 ja 5 yksiköiden jakolaatikoissa. Seisokin 2017 

tarkastuksissa oli myös havaittu 2 yksikön toisen jakolaatikon olleen täynnä ”moskaa” ja 

osan pohjan rei’istä muurautuneen umpeen, joita jouduttiin tarkemmin pesemään. (UPM 

SAP, 2020) Laihalipeän kuitupitoisuuden tulisi myös olla alle 40 mg/l, ettei kuidut 

aiheuta tukkeumia lipeän jakolaitteissa ja likaantumista yleisesti haihduttamossa. 

(KnowPulp, 2020) Pietarsaaressa lipeän kuitupitoisuus 2.11.2015-12.10.2020 on 

pääsääntöisesti ollut hyvällä tasolla vaihdellen välillä 15-35 mg/kg, toisinaan on 

kuitenkin ollut havaittavissa pieniä piikkejä. 

Yleisesti tehtaissa loppupään lamellien väleissä on ollut havaittavissa suurta 

likaantumista ajojakson jälkeen seisokissa. Nämä yksiköt pestään perusteellisesti vain 

pitkissä seisokeissa ja ajon aikana ei suoriteta laihalipeäpesuja. Tehtaissa tämän ei 

kuitenkaan koettu olevan kriittinen pidemmän seisokkivälin näkökulmasta.  

Pietarsaaren haihduttamossa haasteena vaikuttaisi olevan, ettei käyttö ole optimaalisinta 

ajojakson pidentyessä. Ilmentyvät vuodot näkyvät prosessissa höyrynkäytön 

lisääntymisenä ja kuiva-ainepitoisuus voi laskea riippuen kuitenkin paljon haihduttamon 

kuormituksesta. Haihduttamon haasteet eivät suoranaisesti pakota noudattamaan 

tietynlaista seisokkisykliä, vaan kyse on enemmän optimoinnista kasvavien muuttuvien 

kustannusten ja ajojakson pituuden välillä. Pidemmällä seisokkivälillä ei päästä yhtä 

tiheästi korjaamaan lamelleissa ilmenneitä vuotoja. Myöskään tukkeumia ei päästä yhtä 

tiheästi pesemään suunnitellusti ja niitä joudutaan toisinaan pesemään 

suunnittelemattomasti, mikä voi rajoittaa tuotantoa.  
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9.3 Sularännien kestävyys 

Sularänneissä on yleisesti ilmennyt paljon ongelmia ja niitä on aiemmin pidetty 

sellutehtaissa suurimpana esteenä seisokkivälien pidentämiselle. Tähän on vaikuttanut 

myös se, ettei sularännien vaurioitumisen syitä vielä kokonaisuudessaan ymmärretä ja 

osa sularänneistä saattaa kestää ajossa useita vuosia, toisten rännien kuluessa tai 

vaurioituessa jo muutaman kuukauden ajon jälkeen. Rännien vaurioitumisen 

ehkäisemiseksi on löydetty ratkaisuja materiaaleista, rakennemuutoksista, pienistä 

prosessimuutoksista ja muista menetelmistä. Jokainen kattila on kuitenkin rännien osalta 

yksilö, sillä ei ole ratkaisua, mikä ratkaisisi rännien haasteet kaikissa kattiloissa. 

Äärimmäisissä tapauksissa sularännien vaurioituminen voi mahdollisesti aiheuttaa sula-

vesiräjähdysriskin, mikä kykenee vaurioittamaan kattilaa merkittävästi. Rännien 

vaurioitumisriski pyritään minimoimaan ennakoimalla sularännien vaihtoväli sellaiseksi, 

ettei ränneihin ehdi kehittyä merkittäviä vaurioita ja suorittamalla ränneille 

välitarkastuksia aina kuin se on mahdollista. Vaurioitumisriskin arvioiminen on myös 

haastavaa, sillä rännien osalta on useita eri vauriomekanismeja, minkä vuoksi 

epävarmuus rännien todellisesta kunnosta voi olla suurta. Rännein kunnonseuranta 

kattilan ollessa lipeäpoltoilla ja sulan virratessa ränneissä on usein mahdotonta. Rännien 

vauriot voidaan usein havaita vasta kuin vaurioituminen kumuloituu vuodoksi, mikä on 

havaittavissa visuaalisesti ja jäähdytysveden kohonneena johtokykynä. Ajojakson aikana 

ränneille on mahdollista tehdä välitarkastus vasta kuin sulavirta ränneissä on ehtynyt, 

kattilan ollessa öljy-/kaasutulilla tai alas ajettuna. Ränneissä suurimmat säröilyt ja vauriot 

on havaittavissa visuaalisesti, mutta alkava säröily ja pienemmät vauriot vaativat 

havaitakseen pintatarkastuksen, joita on normaalisti tehty ränneille välitarkastuksissa. 

Erityisesti Kymillä rännejä on vaihdettu ennenaikaisesti välitarkastuksissa ilmenneen 

kulumisen vuoksi, sillä riskinä on ollut, etteivät rännit kestäisi ajossa koko suunniteltua 

ajojaksoa. Yleinen lähtökohta sularännien suhteen on kuitenkin, ettei viallisia rännejä 

korvata vaan ne vaihdetaan aina uusiin (SKY, 2018). 

Sularännien vaihtovälit vaihtelevat paljon UPM:n eri sellutehtaissa. Vain Pietarsaaressa 

on pystytty aiemmin säännöllisesti ajamaan sularänneillä 24 kk, mutta viime vuosina 

rännit on vaihdettu nykyisen seisokkivälin vuoksi 18 kk välein. Kaukaalla ja Kymillä on 

sularänneillä yleisesti pyritty aiemmin operoimaan noin 12 kk yhtäjaksoisesti ja 
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viimeisimpinä ajojaksoina harkitusti hieman pidempään. Rännien vaihtovälit tehtaissa 

määritetty käytännön kokemuksen perusteella huomioiden sularännien aiemmat 

vaurioitumiset ja kunto ajojaksojen jälkeen. Esimerkiksi Kymillä vuonna 2016 14 kk ajon 

jälkeen kaikki rännit olivat heikossa kunnossa ja sulaa oli tullut massauksen läpi, minkä 

perusteella ränneille on päädytty 12 kk vaihtoväliin. Kaukaalla ja Kymillä on kuitenkin 

viime vuosina tehty parannuksia rännien käytettävyyteen. 

Sularännien yleisimpiä vauriotyyppejä ovat kouruosan säröily, kourun jättöreunan 

syöpyminen ja yläpään putkirenkaan korrodoituminen. Kouruosan säröily on niin 

sanottua väsymissäröilyä, mikä on syntynyt kouruosan lämpötilan vaihtelusta 

sulavirtauksen tai jäähdytysveden lämpötilan vaihtelun seurauksena. Kaukaan ränneillä 

on ollut taipuvuutta kouruosan säröilylle ja vuonna 2017 sulakouruun ilmestynyt särö 

vaikutti sularännin vaurioitumiseen. Kourun jättöreunan syöpymiseen syynä on ollut 

eroosiokorroosio, jolle ei ole vielä löydetty varmaa tieteellistä selitystä. Kuitenkin 

jättöreunan syöpymisen ehkäisemiseksi on suositeltu jättöreunan hiomista 

jouhevammaksi ja sulan virtauksen pitämistä tasaisena. Kymin ränneissä pääasialliset 

haasteet ovat liittyneet jättöreunan syöpymiseen. Pietarsaaressakin jättöreuna on aiemmin 

syöpynyt, mikä onnistuttiin minimoimaan liuottajan pinnan laskemisella ja päädyn 

pinnoituksella. Yläosan putkirenkaan korrodoitumisen on tunnistettu johtuvan tämän 

alueen lämmönsiirto-ongelmista, minkä on aiheuttanut kerrostumat vaipassa, 

jäähdytysveden kiehunta ja liuottajan korkea pinta. Yläosan putkirenkaan 

korrodoitumista on aiemmin ilmennyt Kymillä ja Pietarsaaressa. Kuten jo aiemmin 

mainittu, Pietarsaaressa tähän on löydetty ratkaisu vahvistamalla putkirengasta 

pinnoituksella. (SKY, 2015) Sularännien ja jäähdytysvesikiertojärjestelmän 

toimintaolosuhteet on esitetty taulukossa alempana: 

Taulukko 9.1 Sularännien ja jäähdytysvesikiertojärjestelmän toimintaolosuhteet.  

  Kaukas Kymi Pietarsaari 

Rännien 

pinnoitukset 

- Laserpinnoitettu Pääty 

pinnoitettu 

Laserpinnoitettu 

Sularännien 

lukumäärä 

- 6 7 7 
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Kourun pohjan 

geometria 

- V U V 

Sularännien 

normaali 

kuormitus 

[tka/24h] 620-645 700 560-575 

Jäähdytysvesi 

-järjestelmä 

- Alipaineinen Lappoperiaate Alipaineinen 

Jäähdytysvesi 

sisään/ulos 

[°C] 61/65 68/71 51/53 

Jäähdytysvesi 

virtaus 

[l/s] 2,2 3-3,1 2-2,5 

Normaali sularännikohtainen lipeäkuorma Kaukaan ja Kymin kattiloissa on selkeästi 

korkeampi kuin Pietarsaaressa, kuten myös taulukossa on esitetty. Sulavirtauksen määrä 

on tietysti yksi ränniä kuormittavista tekijöistä, mutta sulavirtauksen epätasaisuuden on 

nähty tutkimuksissa erityisesti vaikuttavan kouruosan säröilyyn sekä aiheuttavan 

eroosiokorroosiota jättöreunalla. Säröilyn syntymisen kannalta oleellisia suuria 

lämpötilan vaihteluja kourussa tapahtuu suurissa kattilan kuorman vaihteluissa ja 

sulasyöksyissä. Sulasyöksyissä sulavirta voi olla usein hetkellisesti 3-5 kertainen 

normaaliin tuotantotilanteeseen nähden. Sulasyöksyjä voi syntyä lukuisista syistä, joita 

yleisimpiä ovat sularännien tukkeutuminen, tulipesän yläosasta putoavat kamit, keon 

romahtaminen ja sulan ominaisuudet. Normaalisti sulasyöksyt kestävät noin 30min, 

mutta näiden kesto voi vaihdella. (Tran et. al, 2015) Kaukaan soodakattilan osalta on 

viime vuosien aikana ilmennyt lieviä ongelmia sulasyöksyjen kanssa. Kymillä ja 

Pietarsaaressa sulavirran ränneissä on koettu olevan tasaisempi eikä ongelmallisia 

sulasyöksyjä ole ilmennyt. Kymillä kuitenkin on havaittu sulavirtauksen olevan 

suurempaa kattilan reunoilla sijaitsevissa ränneissä kuin kattilan keskellä (Suominen, 

2020).  

Soodakattiloiden sularännien toiminnasta vaihtelevalla kuormalla on myös tehty 

soodakattilayhdistyksen toimeksi antamana tutkimus, jossa myös UPM:n soodakattiloita 

oli mukana. Tutkimuksen tuloksista on havaittavissa, kuinka korkein lämpöteho ja 

lämpötehon vaihtelut sularänneissä ovat yleisesti Kaukaalla ja Kymillä suurempia kuin 
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Pietarsaaressa. Lisäksi lämpötehon muutosnopeudet ränneissä olivat keskimäärin hieman 

korkeammat Kaukaalla kuin Pietarsaaressa, Kymillä tätä ei ollut voitu arvioida 

aikajaksojen vaihtelun vuoksi. Ränneille lasketut kokonaislämpörasituksissa Kaukaalla 

olivat 58-120 kW/min ja Pietarsaaressa 1-22kW/min.  (Rantanen, 2017)   

Kaukaalla ja Pietarsaaressa käytettävien laserpinnoitettujen sularännien on toimittajan 

toimesta luvattu kestävän 2 vuoden ajojakson. Eri kourujen geometrioilla ja materiaaleilla 

on havaittu säröilyä, ilmenevien säröjen syvyys on vaihdellut. Pinnoitetuista kouruista 

compound -kourujen on havaittu tutkimuksissa olevan taipuvaisempia säröilylle ja 

pinnoitteen läpäisevälle säröilylle kuin laserpinnoitettujen kourujen (Yli-Olli & Tuurna, 

2020). Tarkempaan rännitutkimukseen toimitetuissa Pietarsaaressa 18 kk ajetuissa 

comboud-ränneissä oli ilmennyt mustalle edennyttä säröilyä, kun taas saman mittaisten 

ajojaksojen jälkeen laserpinnoitetuissa ränneissä säröjä oli havaittu vain pinnoitteessa 

(Yli-Olli et. al, 2019). Mikä tukee myös Kaukaan käyttökokemusta siitä, että 

laserpinnoitetut ovat olleet kestävämpiä ajossa kuin compound malliset. Suomen 

Soodakattilayhdistys on vuonna 2018 antanut tähän verrattuna hieman varovaisemman, 

yleisen sularännien 12 kuukauden käyttöikä suosituksen (SKY, 2018). Tämä on tärkeä 

huomioida, mutta kuten todettu, rännien toimintaolosuhteet ja haasteet rännien osalta 

vaihtelevat tehtaittain. 

Kaukaalla ajojakso 2019–20 osoitti, että laserpinnoitetuilla ränneillä päästään ajossa 18 

kk. Tässä seisokissa poistetuissa ränneissä ei visuaalisesti ollut havaittavissa suurempia 

vaurioita, tarkemmat sularännitutkimukset eivät kuitenkaan valmistuneet vielä tämän 

diplomityön aikataulujen puitteissa, joten on vaikea tarkemmin arvioida millainen riski 

ajon jatkaminen olisi ollut.  

Kymin sularänneissä haasteena on ollut saada kaikki ränneistä kestämään ajossa 

suunnitellun 12 kk vaihtovälin ajan, yksittäisiä rännejä on viime vuosina jouduttu 

toistuvasti vaihtamaan välitarkastuksissa jo 5-7 kk ajon jälkeen ja rännien jättöreunat ovat 

yleisesti olleet heikossa kunnossa ajojakson jälkeen. Ajojaksolla 2019-20 kuitenkin, 

välitarkastuksella ja huono kuntoisen rännin vaihdolla päästiin ränneillä ajossa 16 kk. 

Toistaiseksi aikaisemmat käyttökokemukset huomioiden ränneillä voidaan todeta 

päästävän 12 kk vaihtoväliin ilman välitarkastusta.  
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Alustavissa investointisuunnitelmissa on Kaukaan soodakattilan pohjan uusinta 

lähivuosina (mahdollisesti seisokissa 2024), jolloin myös sularännien määrää kasvatetaan 

yhdellä. Lipeäkuormituksen pysyessä suunnilleen samana, tämän pitäisi laskea 

rännikohtaista kuormaa ja samalla kattilan pitäisi olla stabiilimpi sula-aukkojen 

tukkeutumisen kannalta ja sulavirran jouhevampaa kattilasta liuottajaan. Kattilan vesi-

höyrykierron on arvioitu rajaavan kattilan lipeäkuorman 4400 tka/24h. Mikäli kattilan 

lipeäkuormitusta lisätään, kasvattaako se kekoa tulipesässä nykyisestä, mistä aiheutuisi 

enemmän sularännejä kuormittavia sulasyöksyjä.  

9.4 Soodakattilan likaantuminen ja tukkeentuminen 

Soodakattilan likaantumista ja tukkeentumista on pidetty yleisenä haasteena korkeasti ja 

ylikuormitetuissa kattiloissa. Kattilan kuormituksen kasvaessa vastavuoroisesti lisääntyy 

palamisilman syöttö, mitkä vaikuttavat savukaasujen virtausnopeuksiin ja kattilan 

lämpötilajakaumaan, ja mitkä edelleen taas carryoverin syntymiseen (Penttinen, 2018). 

Kymin soodakattila on pohjarasituksesta mitattuna yksi Suomen korkeasti 

kuormitetuimmista soodakattiloista eikä kattilalla nykytilanteessa päästä tukkeutumatta 

ja ilman kattilan vesipesua 2 vuoden ajoa. Myös Kaukaalla soodakattila on yksi korkeasti 

kuormitetuimmista, mutta pidemmälle ajojaksolle esteenä olevaa tukkeutumista ei 

todettu. Toisaalta myös Kaukaan kattilassa poltettavan lipeän kuiva-aine, savukaasujen 

lämpötilat ja höyryn arvot ovat alhaisemmat. Pietarsaaressa ei myöskään ole havaittu 

pidemmälle ajojaksolle esteenä olevaa soodakattilan tukkeutumista.  

Kattilan vesipesun tekeminen edellyttää kattilan ja tuotannon alasajoa, sillä kattilan 

lämpöpintojen ja sulakeon tulee olla pesua varten jäähtynyt, jotta riskiä sula-

vesiräjähdykselle ei ole. Kattilat normaalisti vesipestään vähintään jokaisessa pitkässä 

seisokissa. Kattilan likaantumiseen vaikuttaa useat tekijät, mutta likaantumisen 

ennaltaehkäisemisessä ja lämpöpintojen puhtaana pitämisessä optimaalinen 

nuohoaminen on myös avainasemassa. Kymillä paranneltu nuohoin järjestelyitä ja lisätty 

niiden määrä. Ilmenneitä tukkeumia on pyritty poistamaan tehonuohouksen avulla, mutta 

tällä ei kuitenkaan olla saatu poistettua tukkeumia.  

Ajojakson pidentyessä Kymillä kattilan tukkeutumisen on havaittu alkavan tulistimien 

kerrostumista edeten kohti kattilan takavetoa. Tulistin alueen kerrostumien tiedetään 
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yleisesti aiheutuvan enimmäkseen lämpöpinnoille tarrautuneista carryover – hiukkasista. 

Kymillä carryover -ilmiötä on pyritty vähentämään tulipesäsondin mittauksien sekä 

näiden pohjalta tehdyillä muutoksilla prosessiin (polttolipeän parametrit, ilmansyöttö, 

ruiskutus). Tulistinpintojen likaantuessa, savukaasuista siirtyy vähemmän lämpöä 

höyryyn ja savukaasut pääsevät lämpimämpänä keittopinnalle keittopinnalle, jolloin 

myös tahma-alue siirtyy keittopinnan ja ekojen puolelle. Keittopinnan ja ekojen alueella 

likaantumisen tiedetään kuitenkin yleisesti aiheutuvan enimmäkseen lentotuhkan ja 

tuhkapölyn sintraantumisesta (Adams et al.,1997).  

Kymin kattilahistoriassa on tapauksia, joissa kattila likaantunut tasaisesti ja tukkeutunut 

lopulta pitkän vesipesuttoman jakson aikana ja tapauksia, joissa kattilan likaantuminen 

on ollut ajoittain voimakasta ja kattila on jouduttu pesemään lyhyen 2-3 kk ajon jälkeen. 

Pitkästä vesipesuttomasta jaksosta Kymillä on käytännön kokemusta vuodelta 2017, 

jolloin kattilalle jouduttiin suorittamaan vesipesu 17 kk jakson jälkeen. Tämän jälkeen 

kattilaa on päivitetty ja kapasiteettia on nostettu, jonka jälkeen kattilalla on päästy 5/2018-

5/2019 11,5 kk ilman vesipesua. Lyhyen ajon jälkeen kattila on tukkeutunut 5/2018 ja 

12/2019, jolloin on jouduttu tekemään ylimääräisiä vesipesuja. Näissä normaalia 

voimakkaamman likaantumisen syiksi on epäilty aiheutuneen korkeasta sulfiditeetistä, 

vajavaisesta nuohoimen toiminnasta ja epäoptimaalisesta ilmajaosta. Korkean 

sulfiditeetin tiedetään vaikuttavan sulan virtausominaisuuksiin sekä voimistavan 

sintraantumista. Ilmajaolla puolestaan on tunnetusti suuri merkitys pienen pisarakoon 

aiheuttaman carryoverin minimoimisessa (Penttinen, 2018).  

Kymin soodakattilan ilmajaossa on havaittavissa selkeä muutos 10/2017, jolloin 

kvartääri-ilman osuus on vähentynyt merkittävästi. Tällöin myös sellutehdasta on 

modernisoitu ja tuotantoa kasvatettu. Kuten jo aiemmassa kappaleessa mainittu, 

kvartääritason ilma-aukkojen tukkeutumisen vuoksi on jouduttu ajamaan enemmän ilmaa 

alas. Ilma-aukkoja on tarkoitus avartaa 2021 seisokissa, jolloin voitaisiin saavuttaa 

optimaalisempi ilmajako. Kymin soodakattilan ilmajaon muutokset on esitetty kuvassa 

9.2 
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Kuva 9.2 Ilmajaon muutokset Kymin soodakattilan historiassa.  

9.5 Kattilan tulipesänvaurioriskin kasvaminen 

Korroosio-ongelmat ovat varsin yleisiä myös moderneissa compound-putkista 

valmistetuissa tulipesissä. Paikallisesti korroosio-ongelmien takana on yleensä eri syitä, 

mutta nämä voivat johtaa odottamattomien vaurioiden syntymiseen painerungossa.  

(Vihavainen, 2019) Kattilavuodoissa ja vaurioissa turvallisuuden kannalta oleellista on 

tulipesään pääsevän veden määrä. Kriittisimmissä vuodoissa suuri määrä vettä on päässyt 

tulipesään reagoimaan sulan kanssa. Nämä yleensä vaativat mittavia vaurioita, pois lukien 

pohjaputkista voi pienenkin vaurion seurauksena päästä suuri määrä vettä tulipesään.  

Suurin osa tapahtuneista kriittisistä on tapahtunut seinäputkissa 3 m tulipesän pohjasta 

(Vakkilainen, 2005). BLRAC on tilastoinut soodakattiloiden painerungoissa tapahtuneita 

vaurioita vuosilta 1960-2018, näissä kriittisimpään kategoriaan luokitellut vauriot ovat 

olleet suuri vuotoja pohja-, seinä-, verho- ja kattoputkissa. Sula-vesiräjähdyksen 

tapahtuminen näissä oli todennäköisintä, kun 30 % vaurioista johti räjähdykseen. 

Tilastojen osalta voi myös havaita, kuinka soodakattilan räjähdykseen johtaneet vuodot 

ovat vähentyneet ja 107:stä sula-vesiräjähdyksestä vain 6 on tapahtunut 2000-luvulla. 

(BLRBAC, 2018) 

Kattiloiden lisääntynyt kuormitus, tulipesän koon kasvaminen, ilmajärjestelmien 

muutokset, väkevöitynyt polttolipeä ja höyryn paineen kasvaminen ovat olleet tekijöitä, 
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mitkä ovat lisänneet tulipesän korroosioriskiä soodakattiloissa viimeisimpien 

vuosikymmenten aikana (Vihavainen, 2019). Pietarsaaren soodakattilalla ajetaan 

pohjakuormituksen perusteella maltillista kuormaa, mihin kattila on myös suunniteltu. 

Kaukaan ja Kymin soodakattilat ovat puolestaan suurimmin kuormitettuja soodakattiloita 

Suomessa, ellei jopa maailmassa pohjakuormituksen perusteella. Kymillä ja 

Pietarsaaressa on korkeat höyryn parametrit sekä polttolipeän kuiva-aineet. 

Nykyisissä UPM:n soodakattiloissa on ilmennyt satunnaisia vuotoja ekoissa ja 

tulistimissa, mutta ainoastaan Kaukaalla on tapahtunut kriittinen tulipesävuoto. Tämä 

tapahtui vuonna 2006, jolloin vettä pääsi tulipesään compound alueen seinäputken 

repeämisen vuoksi. Vuodon aiheutti huonosta vesikemiasta johtuva korroosio ja tämän 

seurauksena kattilassa uusittiin yli 300 metriä vaurioitunutta compound-putkea. 

(SKY,2020) 

Haastatteluissa erityisesti Pietarsaaressa huolenaiheeksi pidemmällä seisokkivälillä 

koettiin kattilavaurioriskin kasvaminen, mitä perusteltiin aiemmin seisokissa vuoden ajon 

jälkeisillä havainnoilla riskipaikaksi koetuissa tulipesän aukoissa, josta 3. kerroksen 

mieshistöluukusta havaittu särö on esitetty aiemmassa luvussa.  Riski, että tämä olisi 

realisoitunut vuotona tulipesään on suuri, mikäli kattilalla olisi tällöin ajettu 2 vuotta. 

Kattila oli tällöin ollut ajossa 5 vuotta, joten uudempikin rauta voi vaurioitua. Toisaalta 

vauriosta on myös aikaa, joten olisiko vaurio ollut havaittavissa nykyaikaisin 

tarkastusmenetelmin ja olisiko säröön toiseksi juurisyyksi yhdistetty ulkoinen iskemä 

ollut mahdollista havaita ja tullut jo seisokin aikana.  

Kaukaalla ja Kymillä, jossa kattilan ajojakson pituus on noin vuoden, on normaalissa 

tapauksessa mahdollista lyhyiden seisokkien yhteydessä suorittaa pieniä kattilan 

painerunkoon liittyviä kunnossapitotöitä. Kaukaalla esimerkiksi viimeisimmässä 

lyhyessä on käyty kattilassa helposti ja lyhyen aikataulun puitteissa päästävissä paikoissa 

tekemässä tarkastuksia ja pienempiä kunnossapitotöitä kuten sula-aukkojen uudelleen 

muuraus, 2 sekundääri ilmasuuttimen pellin uusinta, keittopinnan ja ekojen sidonnan ja 

sankojen korjaus sekä säröjä poistettu hiomalla (Replico, 2019). 

Taulukko 9.2 Soodakattiloiden tulipesän tekniset mitat ja pohjille lasketut rasitukset.  

  Kaukas Kymi Pietarsaari 
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Tulipesän leveys m 12,4 14,0 14,4 

Tulipesän syvyys m 12,8 14,0 15,6 

Pohjanala m2 158,7 196,0 224,6 

Tulipesän korkeus nokalle m 35,6 36,5 41,0 

Polttolipeän ylempi 

lämpöarvo HHV 

MJ/kgka 12,5 13,3 13,2 

Pohjarasitus HSL (Hearth 

Solids Loading) 

tka/24h m2 23,3-24,3 23,0-23,5 17,4 

Pohjarasitus HHRR 

(Hearth Heat Release Rate)  

MW/m2 ~3,8  ~4,0 ~2,7 

 

Pohjan, primääri ilma- ja sula-aukkojen alueen compound-putkissa tyypillisin 

vauriomekanismi on ympäristöstä johtuva ja jännityskorroosiolle ominainen säröilyä. 

Myös termistä väsymistä sula-aukkojen ympäristössä on havaittu. (SKY, 2005) Kaukaan 

soodakattilassa on alkuperäinen vuodesta 1991 lähtien ajossa ollut pohja. Pohjan iäkkäät 

raudat ei sinällään itsessään ole riski, kunhan pohja on ehjä ja kuntoa seurataan 

järjestelmällisesti. Kattilan pohjassa ei seisokin 2020 tarkastuksissa havaittu suurempia 

poikkeamia laajasta pohjan kunnon kartoituksesta huolimatta. Pohjan alueella oli 

havaittavissa pientä pinnoitteen poistumista ja primääritasolla starttipolttimen ohitusputki 

oli mustalla (Inspecta, 2020). Aiemmissa seisokeissa tarkastuksissa on havaittu säröilyä 

2015 uusituissa primääriaukkojen paneeleissa (Replico, 2019). Tällä alueella olevan AISI 

304L compound-pinnoitteen on myös arvioitu tarjoavan riittämättömän korroosiosuojan 

korkeilla lipeän kuiva-ainepitoisuuksilla. Sula päästessään tekemisiin AISI 304L-

pinnoitteen kanssa aiheuttaa nopeaa korroosiota yli 350 °C lämpötilassa (SKY, 2005).  

Tulipesän ilma-aukoissa tapahtuva säröily on yleisesti syntynyt joko jännityskorroosion, 

termisen väsymisen tai näiden yhteisvaikutuksesta. Tälle mahdollisia syitä ovat 

ilmavirtojen vaihtelut, keon säteilylämpö sekä sulan pääseminen ja palaminen putken 

pinnalla. Säröilyä ja lämpötilavaihtelut ovat pääasiallisesti yleisempää primääritason 

aukoissa kuin sekundääritasolla (SKY, 2005)  
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Tulipesän aukoissa myös väkevien hajukaasujen polttamisen on havaittu aiheuttavan 

korroosio Pietarsaaressa hajukaasupoltinta ympäröivissä aukoissa (Mattila, 2020). 

Pietarsaaren soodakattilassa poltettava väkevien hajukaasujen määrä vuonna 2019 oli 

keskimäärin noin 0,15 Nm3/s. Kymillä vastaava määrä oli 0,13-0,16 Nm3/s, mutta 

hajukaasujen ei ole havaittu aiheuttavan korroosiota. Yleisesti ottaen väkevien 

hajukaasujen polttamisesta aiheutuvaa korroosiota soodakattilan putkistoihin oli tutkittu 

vähän. 

Lähtökohtaisesti pidemmällä seisokkivälillä voidaan katsoa, että mahdollisilla vaurioilla 

olisi ajallisesti enemmän aikaa kehittyä ennen kuin vaurio on havaittavissa seisokin 

tarkastuksissa, mikä voi lisätä riskiä vaurioiden syntymiselle. Yleisesti riski kattilan 

vaurioitumiselle on suurempi tilanteissa, joissa on lähdetty ajamaan kattilaputkiston 

kannalta vaarallisessa tilanteessa. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi, että on lähdetty 

ajamaan jonkin kattilaputken pienellä seinämäpaksuudella verrattuna putken 

laskennalliseen minimiin. Voidaan katsoa, että pidemmällä seisokkivälillä tällainen olisi 

vielä riskialttiimpaa.  

9.6 Kankaiden ja viirojen vaihtotyöt sekä tukkeumat kaustisoinnissa 

Pitkissä suunnitelluissa seisokeissa suoritetaan laajimmat kaustisoinnin kunnossapitotyöt, 

mutta seisokkien välissä tehtaissa on jouduttu säännöllisesti toteuttamaan tiettyjä 

kunnossapitotöitä, joiden toteutustapa ja seisokkitarve vaihtelevat tehtaittain. Yleisesti 

ottaen säiliökapasiteetilla ja rinnakkaisella laitteistolla on merkittävä vaikutus 

kunnossapitotöiden suorittamisessa ajon aikana. Kaukaan talteenotossa on kaksi 

rinnakkaista valkolipeän tuotantolinjaa, Pietarsaaressa on suuret ja Kymillä kohtuullisen 

suuret valkolipeän välivarastot.  

Viherlipeäsuodattimina tehtaissa käytetään ristivirtaussuodattimia eli X-filttereitä, joita 

on tehtaissa 3 rinnakkaista laitteistoa. X-filttereiden suodatinkankaita joudutaan 

kulumisen vuoksi vaihtamaan ajon aikana, mutta vaihtotöiden koettiin onnistuvan hyvin 

rinnakkaisen laitteiston avulla. Pidemmän seisokkivälin näkökulmasta 

viherlipeäsuodattimien ei myöskään koettu olevan kriittinen komponentti.   

Sakkasuodattimina tehtaissa on käytetty rumpusuodattimia. Kymin osalta on havaittu, 

ettei viira kestäisi 2 vuoden yhtämittaista ajojaksoa. Viira on vaihdettu ennakoidusti 
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vuosittain joko kaustisoinnin osastoseisokissa, lyhyessä tai pitkässä seisokissa, joissa 

viiran vaihtotyö 12 h. Kaukaalla sakkasuotimen viiralla on päästy ajossa noin 18 kk. Viira 

kuitenkin on vaihdettu normaalisti sekä lyhyessä että pitkässä seisokissa. Pietarsaaressa 

viiralla päästään ajossa 24 kk, viira on kuitenkin vaihdettu ennakoidusti pitkissä 

seisokeissa 18 kk välein. (UPM SAP, 2020) 

Sammuttaja-lajittimen osalta Kymillä ja Pietarsaaressa on säännöllisesti vuosittain 

jouduttu pesemään tukkeumia. Kymillä pesutarve on ollut laiteruuville ja 

ylikaatokourulle. Käytännön kokemus on Kymillä osoittanut, että ylikaatokourulla 

voidaan ajaa noin 16kk ennen kuin tukkeumat alkavat rajoittamaan kalkkimaidon 

virtausta 1. kaustisointiastiaan ja valkolipeän tuotantoa. Pesuväliä on saatu pidennettyä 

kasvattamalla ylikaatokourun putkikokoa (DN400 -> DN500), sillä aiemmin tämä rajoitti 

virtausta jo 14kk ajon jälkeen. Pietarsaaressa ylikaatokourulla on päästy ajossa noin 

vuosi, joten se on jouduttu pesemään pitkien seisokkien välissä. Ylikaatokouru on 

puhdistettu Kymillä korkeapainepesulla ja piikkaamalla, kun taas Pietarsaaressa on 

jouduttu pesemään hieman varovaisemmin, ettei putkesta liikkeelle lähtevät tukkeumat 

aiheuta ongelmia 1. kaustisointiastiassa. Tämän vuoksi osittain myös puhdistustöiden 

ajallinen kesto on pidempi. Puhdistustöitä on Kymillä suoritettu ajon aikana seisottamalla 

kaustisointi tai suunniteltujen seisokkien yhteydessä. Pietarsaaressa ylikaatokouru on 

pesty pysäyttämällä ainoastaan valkolipeän tuotanto pesujen ajaksi. 

Tehtaissa valkolipeäsuodattimina on käytetty paineistettuja kiekkosuodattimia eli CD-

suodattimia, Kaukaalla näitä kaksi rinnakkaista, Kymillä ja Pietarsaaressa yhdet. Kymillä 

CD-suodattimen kangaselementit vaihdetaan noin vuoden välein säännöllisesti tilanteen 

mukaan joko kaustisoinnin osastoseisokissa tai kattilan vesipesun ja sularännien vaihdon 

yhteydessä suunnitelluissa seisokeissa. Käyttökokemus on aiemmin 2019 osoittautunut, 

että kankaat kestävät ajossa noin 15 kk ennen kuin valkolipeän sakkapitoisuus alkaa 

nousta. Mikäli kankaat on vaihdettu erillisessä kaustisoinnin osastoseisokissa, kankaiden 

vaihtotyöhön menee noin 16-17h ja koivulinja on jouduttu seisottamaan 24h ajaksi. 

Pietarsaaressa CD-suodattimen sektorikankaat kestävät ajossa noin vuoden ja näitä on 

vaihdettu normaalisti 1-5 kpl sektorikankaita kerrallaan ajon aikana tilanteen mukaan. 

Tällöin normaalisti valkolipeän tuotanto on pysäytetty 8h kunnossapitotöiden ajaksi ja 

valkolipeä varastoa hyödynnetään keittämölle. Viimeisellä ajojaksolla, pitkän ajojakson 
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seurauksena sektoreita on jouduttu vaihtamaan paljon 17 kk ajon jälkeen ja näissä ilmeni 

myös tällöin joitain vuotoja (UPM SAP, 2020) Kaukaalla voidaan tarvittaessa vaihtaa 

hyödyntämällä rinnakkaista laitteistoa, kuitenkin pääsääntöisesti kangaselementtejä on 

vaihdettu sekä lyhyessä että pitkässä suunnitellussa seisokissa.  

Meesasuodattimina Kymillä ja Pietarsaaressa on kiekkosuodatinta ja Kaukaalla 

imurumpusuodatinta. Tehtaissa oli yleisesti havaittavissa, että meesasuodattimen 

kankaiden ja viirojen vaihtotarve oli tiheämpi kuin sakka- tai valkolipeäsuodattimissa. 

Kymillä nykyään kangaselementtien ennakoitu vaihtoväli on noin 10 kk, lisääntynyt 

tuotantovauhti on tihentänyt vaihtoväliä aiemmasta 11 kk. Kangaselementit on 

pääsääntöisesti vaihdettu kaustisoinnin osastoseisokissa ja tilanteen mukaan 

optimitapauksessa osana suunniteltuja seisokkeja. Pietarsaaressa kangaselementtejä 

joudutaan pitkien seisokkien välissä, jolloin ne kestävät ajossa noin 6-9 kk. 

Kangaselementtejä on tuotannon käynnin aikana mahdollista vaihtaa 2-3 kerrallaan, 

jolloin kankaiden vaihtoon menevä aika on noin 8h. Ainoastaan meesauuni ei ole 

tuotannossa tänä aikana. Kaukaalla meesasuodattimen viira on vaihdettu ennakoidusti 

noin 12 kk välein sekä lyhyessä että pitkässä suunnitellussa seisokissa ja ei onnistu 

tuotannon käynnin aikana ilman merkittäviä tuotannon menetyksiä tai tuotantovauhdin 

hidastamasta. Viiran vaihtotyö seisokissa on 16-18h.  Viiran vaihtaminen tuotannon 

käynnin aikana onnistuisi seisottamalla kaustisointi, mikäli valkolipeän välivarasto olisi 

riittävän suuri ja säiliöiden pinnat oikeassa asennossa. Valkolipeän välivarastojen 

säiliötilavuudet ja viiveet valkolipeän maksimi virtauksella säiliöstä keittämöön on 

esitetty taulukossa alempana.  

Taulukko 9.3 Valkolipeän välivaraston koon ja sen viiveen vaihtelu tehtaittain.  

 Valkolipeän 

välivaraston 

tilavuus [m3] 

Valkolipeän käyttö 

keittämölle [l/s] 

Viiveaika valkolipeän 

välivarastossa [h] 

Kaukas 3900 145 7,5 

Kymi 2 x 3000 115 14,5 
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Pietarsaari 2 x 3300 125 14,7 

 

9.7 Meesauunin muurausten uusiminen 

Meesauunin pysäyttäminen ei aiheuta seisokkia sellutehtaalla, minkä vuoksi se ei 

suoranaisesti ole seisokkivälin kannalta kriittinen tekijä, vaikkakin uunin pysäyttäminen 

näkyy ja kaustisoinnin pyörittäminen sellun tuotantokustannuksissa. Ostokalkilla ajo voi 

myös rajoittaa tuotantoa, sillä kalkitusprossessin hallinta on tällöin haastavampaa, jolloin 

tapahtuu helposti ylikalkitusta ja valkolipeäsuodatin saadaan tukkoon helposti. Tämän 

työn näkökulmasta relevanttia olisikin pohtia minkälainen vaikutus pidemmällä 

seisokkivälillä olisi meesauunin muurausten uusimiseen.  

Meesauunin muurauksille on ominaista, että ne kuluvat ajossa ja niiden elinikään 

vaikuttavat olennaisesti vallitsevat olosuhteet, alas- ja ylösajot, meesan koostumus, 

vaipan kunto ja tulenkestävän tiilimateriaalin käyttö. Kulumista ja vaurioita seuraamalla 

muurauksia uusitaan systemaattisesti tehtaissa, normaalisti vähintäänkin pitkissä 

suunnitelluissa seisokeissa. Kaukaalla ja Kymillä on jouduttu viime vuosina ottamaan 

muurausten vaurioitumisen vuoksi ylimääräisiä muurausseisokkeja, Kaukaalla myös 

uunin renkaanmuodostumisen takia. (UPM SAP, 2020) 

Pietarsaaressa seisokkivälin pidentäminen nykyisestä 24 kk näkyisi, että uunin 

muurauksia päästäisiin uusimaan harvemmin, jolloin seisokkikohtainen muurausmatka 

pidentyisi, mikä mahdollisesti tilanteen mukaan vaikuttaisi myös muuraustöiden kestoon 

seisokissa. Viimeisimmissä seisokeissa uusittava muurausmatka on ollut noin 18-20m. 

Mikäli seisokkiväli olisi 24 kk ja perusolettamus olisi, että muurauksia uusittaisiin 

samassa suhteessa kuin aiemmin, seisokeissa uusittava muurausmatka olisi tällöin 

keskimäärin noin 24-26 m. Tässä on kuitenkin tärkeä huomioida, että seisokkikohtainen 

muurausmatka vaihtelee hyvinkin paljon sen hetkisen tilanteen ja muurausten kunnon 

mukaan. Pidempi muurausmatka seisokissa ei välttämättä tarkoita, etteikö muurauksia 

olisi mahdollista suorittaa pitkän seisokin aikataulun puitteissa, esimerkiksi Kaukaalla on 

pitkän seisokin aikataulun puitteissa uusittu yli 30m muurauksia. Seisokissa 

suoritettavien piikkaus- ja muuraustöiden kestoon vaikuttavat olennaisesti kamirenkaan 



89 

 

koko ja kerrostumien määrä, muurattava alue (muurataanko yksi vai kaksi kerrosta tiiliä), 

tiilentyyppi (eristetiilien muuraus aikaa vievää), ja mahdollisuus muurata useampaa 

kohtaa samanaikaisesti (Valtonen, 2020). Pietarsaaressa on siis mahdollista, että 

ostokalkilla ajaminen lisääntyisi joissain määrin, mikäli seisokkiväliä päädyttäisiin 

pidentämään. 

Kaukaalla ja Kymillä meesauunin osalta viimeisimmät ajojaksot ovat olleet rikkonaisia 

ja seisokkikohtaiset muurausmatkat pitkissä seisokeissa ovat vaihdelleet paljon, toisinaan 

on muurattu reilusti yli 20 m ja toisinaan taas lyhyempi matka. Lisäksi 

polttovyöhykkeillä, jossa tiilien kestävyyden kanssa on ollut ongelmia, on siirrytty 

käyttämään paremmin korkeita lämpötiloja kestäviin magnesiitti tiiliin. Lähtökohtaisesti 

seisokkivälien pidentäminen nykyisestä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen lyhyentäisi 

pitkien seisokkien väliä, jolloin muurauksia päästään suunnitellusti uusimaan. 

Seisokkivälin pidentäminen 24 kk poistaisi nykytilanteeseen verrattuna mahdollisuuden 

hyödyntää lyhyitä seisokkeja muurausten vaurioiden korjaamiseen ja renkaiden 

piikkaamiseen. 
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10 PAINELAITETARKASTUKSET JA KATTILAVAKUUTUKSET 

Diplomityössä oli myös tarkoituksena karkeasti perehtyä ja vertailla, miten soodakattilan 

painerungon tarkastaminen ja näiden käytännöt poikkeavat tehtaittain. Lisäksi on myös 

pyritty pohtimaan, miten seisokkivälin pidentyminen näkyisi ja minkälaisia haasteita se 

toisi soodakattilan ja muun talteenoton painelaitteiden tarkastamiseen.  

Yleisesti painelaitteiden tarkastamisessa on tärkeää, että niitä tehdään säännöllisesti ja 

riittävän laajalti, jotta osataan arvioida eri komponenttien elinkaaret ja tehdä ajoissa 

korvaavia toimenpiteitä ennen kuin niiden vaurioituminen johtaa suunnittelemattomaan 

ja kalliiseen seisokkiin. Tarkastustoiminnalla pidennetään myös painelaitteiden elinikää, 

varmistetaan laitteiston käyttöturvallisuus sekä tuetaan kunnossapitotoimien 

mahdollisuutta taata korkea käytettävyys. Painelaitteille suoritettavat tarkastukset 

voidaan jakaa niin viranomaisten laissa määräämiin määräaikaistarkastuksiin sekä 

tehtaan itsensä toimeksi antamiin tarkastuksiin. Soodakattilalle on suositeltavaa, että 

lakivelvoitteista huolimatta tarkastuksia tehdään jokaisessa pidemmässä suunnitellussa 

seisokissa.  

10.1 Määräaikaistarkastukset 

Painelaitelaissa on 56 § on ilmaistu, että määräaikaistarkastuksien tarkastusvälejä 

voidaan tarvittaessa tarkastuslaitoksen vaatimuksesta joko lyhentää tai vastaavasti 

hyväksynnällä pidentää. Tässä kuitenkin huomioidaan painelaitteen kunto, 

käyttöolosuhteen, hoito, valmistajan ohjeet ja tarkastustulokset. Soodakattiloita koskevat 

viranomaisten vähimmäisvaatimukset määräaikaistarkastuksien tarkastusväleille on 

ilmaistu painelaitelaissa 57-59 § (Painelaitelaki, 2016): 

• Joka toinen vuosi käyttötarkastus 

• Neljänvuoden välein sisäpuolinen tarkastus 

• Kahdeksan vuoden välein painekoe 

Painelaitelain mukaan myös määräaikaistarkastukset tai osa määräaikaistarkastuksista 

olisi myös mahdollista korvata kunnonvalvontajärjestelmällä, mikäli se vaikutukselta 

vastaisi suoritettuja määräaikaistarkastuksia. Tämä ei kuitenkaan sovellu sovellettavaksi 

soodakattiloissa. Määräaikaistarkastuksille voidaan tarvittaessa hakea lykkäystä, jolloin 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161144#a1144-2016
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161144#a1144-2016
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niiden ajankohtaa voidaan siirtää korkeintaan 13 kuukaudella, mikä ei kuitenkaan vaikuta 

seuraavien tarkastusten ajankohtiin. (Painelaitelaki, 2016) 

10.2 Soodakattilatarkastukset käytännössä tehtaissa 

Soodakattilatarkastusten onnistumisen perusedellytyksiksi on Soodakattilayhdistyksen 

suosituksissa mainittu (SKY, 2016): 

• Pitkäntähtäimen tarkastussuunnitelmat ja tarkastusohjeet 

• Pätevöidyt tarkastajat: EN-pätevyys 

• Sopivat tarkastusolosuhteet, jossa työturvallisuus, telineet, valaistus ja puhdistus 

huomioitu 

• Realistinen aikataulu 

UPM:n sellutehtaissa soodakattilatarkastukset on hoidettu yhteistyössä konsultti 

Replico:n kanssa, jonka rooli on tarjota muun muassa asiantuntijapalveluita tarkastusten 

suunnitteluun, komponenttien elinkaaren arvioimiseen liittyen ja toimia kolmantena 

osapuolena esimerkiksi asiakkaan ja kattilatoimittajan välillä. (Salmi, 2020)  

Tarkastusten suunnittelussa UPM asettaa aikataulun ja budjetin, jonka pohjalta Replico 

yhteistyössä UPM:n kanssa laatii suunnitelmat tarkastusten etenemisestä, telinetöistä ja 

tarkastettavista kohteista, joihin edellisissä seisokeissa tehdyillä havainnoilla on suuri 

merkitys. Replico on laatinut asiakaskohteilleen myös pitkäntähtäimen 

tarkastussuunnitelmat. (Salmi, 2020) 

Tarkastusten tarkemmasta suorittamisesta, telinetöistä ja tarkastuskohteista ei UPM:n 

kattiloissa ole yhtenäistä linjaa, vaan ne vaihtelevat paikallisesti tehtaittain ja kattilassa 

aiemmin havaittujen vaurioiden perusteella. Lähtökohtana UPM:n kattiloissa kuitenkin 

on, että soodakattilatarkastuksia suoritetaan jokaisessa pitkässä seisokissa. Kaukaalla on 

myös tilanteen mukaan voitu suorittaa lyhyessä seisokissa tarkastuksia yksittäisiin ja 

helposti päästäviin kohteisiin, kuten esimerkiksi primääriaukkoja tarkastettiin lyhyessä 

seisokissa 2019 (Gunnila (2),2020). Kaukaalla ja Kymillä kattilan pohja on ajettu tyhjäksi 

sulasta neljän vuoden sisäpuolista tarkastusta varten (Väkiparta, 2020 & Suominen, 

2020). Kaukaalla pitkässä seisokissa 2020 oli tarkoituksena kartoittaa pohjan kunto 

lähitulevaisuudessa suunniteltua pohjainvestointia silmällä pitäen. Pietarsaaressa pohja 
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on viimeisimmissä seisokeissa tyhjennetty pohjan reunimmaisten hiiliteräsputkien 

kunnon tarkkailun vuoksi ja tullaan tulevissa seisokeissa ajamaan tyhjäksi kattilassa 

seisokin aikana ilmenneiden rikkivety ongelmien vuoksi. (Mattila, 2020) Mikäli pohja on 

ajettu tyhjäksi, pohjan compound putket joudutaan suojaamaan vaurioilta ylösajossa 

suolalla tai jollain muulla vastaavalla (Salmi P, 2020). 

Tulipesän aukot on kokonaisuudessaan tarkastettu jokaisessa pitkässä seisokissa 

Kaukaalla ja Pietarsaaressa. Aukoille on seisokeissa suoritettu laaja pintatarkastus ja 

visuaalinen tarkastus. (Replico, 2019 & Replico, 2018) Kymillä tulipesän aukkojen 

tarkastukset on jaettu siten, että primääri- ja sekundääritason aukot on tarkastettu 

jokaisessa pitkässä seisokissa ja sitä ylemmät aukot joka toisessa pitkässä seisokissa. 

(Suominen, 2020)  

Tulistinalue on kattiloissa laajemmin tarkastettu visuaalisesti, jonka pohjalta tulistimien 

alakäyrille on suoritettu paksuudenmittauksia pitkissä seisokissa. Tilanteen mukaan 

visuaalisesti havaittuja pahimpia kohtia tulistimissa on paksuusmitattu. Tulistinalueen 

tarkastusolosuhteet ovat poikenneet tehtaittain, Kaukaalla ja Kymillä on jokaisessa 

pitkissä seisokissa rakennettu kattavat telineet tulistimien sulakorroosio riskin vuoksi 

(Salmi, 2020). Viimeisimmissä seisokissa 2020 Pietarsaaren tulistinalueelle rakennettiin 

laajat telineet tulistimien korjaustöiden sekä laajemman alueen kuntokartoituksen vuoksi. 

Aiemmin kattilahistoriassa ei ole rakennettu laajoja tulistin alueen telineitä, vaan 

tulistimien yläosat on visuaalisesti tarkastettu kattila-aukoista teleskooppitikkuun 

asennetulla kameralla tai muuta menetelmää käyttäen. (Mattila, 2020) 

Pietarsaaren kattilassa aiemmin ekot on tarkastettu vuoroseisokein alhaalta ylös asti 

kelkkojen avulla, sittemmin yläosassa havaitun säröilyn vuoksi nämä tarkastetaan 

nykyään jokaisessa seisokissa. (Mattila, 2020) Kaukaalla ekot ja keittopinta on pitkissä 

seisokeissa tarkastettu visuaalisesti, ekojen yläosien tarkastuksissa pitkä aika ja nämä 

tarkastetaan seisokissa 2020. (Väkiparta, 2020) 

Kattiloissa nuohoin aukkojen evityksiä on tarkastettu säännöllisesti ja näiden pohjalta 

pahiten säröilevät korjattu. Compoundin ja hiiliteräksen välinen rajasauma on myös 

säännöllisesti seisokeissa tarkastettu galvaanisen korroosion varalta. Kaukaalla on 

tutkittu myös compound ja rajasauman alueen putkien sisäistä saostumaa (Replico, 2019). 
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10.3 Pidemmän seisokkivälin vaikutus tarkastuksiin 

Soodakattilatarkastuksissa seisokkivälin pidentäminen aiheuttaisi lähtökohtaisesti 

muutoksia painelaitetarkastuksissa tarkastettavien kohteiden tarkastusväleihin. 

Pietarsaaressa seisokkivälin pidentäminen 24 kk:een näkyisi suoranaisesti soodakattilan 

tarkastusväleissä, minkä myös tehtaassa koettiin vaikeuttavan kattilan kunnonvalvontaa. 

Mikäli Kaukaalla ja Kymillä seisokkiväliä pidennettäisiin nykyisestä 18 kk:een, laajojen 

soodakattilatarkastusten suorittaminen onnistuisi nykyistä tiheämmin, kuitenkin 

joidenkin aiemmin lyhyessä seisokissa tarkastettavien yksittäisten kohteiden 

tarkastusvälit pidentyisivät hieman. Toisaalta tässä tulee myös huomioida, että 

Pietarsaaressa 18 kk seisokkivälin koettiin olevan ei niin optimaalinen tarkastusten 

näkökulmasta, sillä joudutaan suorittamaan ylimääräisiä tarkastuksia. Yleisesti 

seisokkivälin pidentyessä soodakattilatarkastuksissa tarkastettavien kohteiden määrä 

tarkastuksia kohden lisääntyisi ja ei niin rutiinin omaisesti jokaisessa seisokissa 

tarkastettavia kohteita kuten esimerkiksi jakokammiot, pohjakaappi, dolezal… yms. 

joudutaan tarkastamaan seisokeissa enemmin määrin. Myös muiden tarkastettavien 

painelaitteiden määrä seisokkia kohden lisääntyisi. Osaltaan myös 

painelaitetarkastettavien ja ei rekisteröityjen säiliöiden tarkastaminen tuo haasteita, sillä 

pidemmällä seisokkivälillä säiliöitä joudutaan ajamaan enemmissä määrin tyhjäksi 

tarkastuksia varten.  

Pidemmällä seisokkivälillä keskeinen kysymys on myös, miten seisokkiväli 

pidentyminen vaikuttaisi tarkastuksiin käytettyyn aikaan ja näiden laajuuteen. 

Esimerkiksi, jos 18 kk seisokkivälillä soodakattilatarkastuksiin käytettävissä oleva aika 

ollut 6-7 päivää, pidentyisikö tarkastuksiin käytetty aika samassa suhteessa kuin 

seisokkiväli. 

10.4 Kattilavakuutuksista 

Suurimpien vaurioiden ja näistä aiheutuvien taloudellisten menetysten varalta 

soodakattilat on vakuutettu keskeytysvakuutuksella. Yleisesti keskeytysvakuutuksissa 

omavastuuosuudet ovat suuria ja tyypillisesti Suomi-Ruotsi akselilla korvattavissa 

vaurioissa puhutaan suuruusluokaltaan yli viikon mittaisesta suunnittelemattomasta 

seisokista ja yli miljoonan euron materiaalivaurioista. (Lidström, 2020) 
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10.4.1 FM Global 

Vakuutusyhtiöllä on globaalisti asiakkaana yli 200 soodakattilalaitosta. Yhtiö on 

pääsääntöisesti vaikuttamassa BLRBAC:n ohjeistuksiin ja linjauksiin, mutta myös on 

myös Suomen Soodakattilayhdistyksessä. Mahdolliset vauriot kattilan painerungossa 

luokitellaan kriittisiin ja ei kriittisiin sen mukaan pääseekö vesi tulipesään. Kriittisimpiin 

lukeutuvat BLRBAC:n tilastojen mukaan vauriot pohjan rakenteissa, seinä, verho ja 

kattoputket. Sularännien vauriot kuuluvat myös vakuutuksen piiriin, omat kriteerit 

sularännien jäähdytysvedelle, mutta ei jäähdytysvesijärjestelmälle. Kuitenkin 

omavastuuosuus huomioiden sularännien vaurioituminen tulee johtaa suurempaan 

vaurioon. Yhtiön toimintamalliin kuuluu 6 vuoden välein tehtaille laajemman audit-

vierailun suorittaminen, sekä kahdesti vuodessa karkeampi tarkastuskäynti ja 

vuosihuoltoseisokin aikaisten tarkastusten valvominen (oma näkemys myös 

tarkastettavista kohteista). Asiakaskattilat luokitellaan kunnon ja käyttö turvallisuuden 

perusteella kolmeen luokkaan, joihin vaikuttavat tekijät on esitetty taulukossa 10.1. 

Kattilan luokittelu heikoimpaan luokkaan ei automaattisesti tarkoita, ettei riskille 

myönnetä vakuutusta, vaan tätä harkitaan tapauskohtaisesti. (Lindström, 2020) 

Taulukko 10.1 Soodakattiloiden luokittelu- FM Global. (Lidström, 2020) 

Luokitus Ei täytä 

reunaehtoja = 

”nonconforming” 

 Täyttää reunaehdot = 

”conforming” 

Täyttää reunaehdot ja 

lisävaatimukset = 

”premier” 

Ehdot ja 

luokitukseen 

vaikuttavat 

tekijät: 

 -Järjestelmät ja 

turvallisuuteen liittyvä 

laitteisto kunnossa.  

- Pikapysäytys ja 

pikatyhjennys koe 

määräajoin – Halutaan 

olla valvomassa. 

- Operaattorien koulutus 

(uskottava 

koulutusohjelma, 

tieto/osaaminen 

toiminnasta 

poikkeustilanteissa) 

- Ei kattilavuotoja 3 

vuoteen. 

- Kriittiset painerungon 

osien ikä alle 25 vuotta 

- Kattilan 

pohjamateriaalilla 

vaikutus 

-Näitä vain 200 

kattilasta muutama 
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- Kattilaveden hallinta, ei 

systemaattisesti yli raja-

arvojen. 

- Ajotapa vaikuttaa 

(kattilan tukkeutumisen 

vuoksi alas- ja ylösajo 

usein)  

- Tarkastukset ja 

komponenttien 

tarkastussyklit, joihin 

vakuutusyhtiöllä omat 

vaatimukset ja näkemys 

Pidemmille ajojaksoille lähtökohtana on, että yli 12 kk pituisille on asiakkaan haettava 

hyväksyntä vakuutusyhtiöltä. Hyväksyntää pohditaan kattilakohtaisesti, edellytyksenä 

kuitenkin on, että kattilalaitos on luokiteltu vähintään conforming-luokkaan. Pidemmän, 

2 vuoden ajojakson näkökulmasta kattilan tulisi olla luokiteltu premier-luokkaan. 

Pidemmän ajojakson hyväksyntään vaikuttaa myös suuresti edelliset kattilatarkastukset 

ja näissä tehdyt havainnot. Pidemmällä ajojaksolla voi olla vaikutus vakuutuksen 

korvaavuuteen.  Tapauskohtaisesti korvaavuus voi olla tietyissä tilanteissa rajattu tai pois 

suljettu vakuutusyhtiön hyväksynnästä ja kattilan luokituksesta riippuen. Normaalissa 

ajossakin korvaavuus voi olla toki rajattu, mikäli kattilalla on lähdetty ajamaan 

vaarallisessa tilanteessa. Tällainen olisi esimerkiksi tilanne, jossa tulistimien 

korroosiovara olisi 0,5 mm putken laskennallisesta minimistä. Vaarallisen ajotilanteen 

jälkeen on hyvinkin mahdollista, että uudelleen arvioidaan vakuutuksen liittyviä 

päätöksiä tai omavastuuosuus kasvaa. Tarkastuksiin ja kunnossapitotöihin käytetty aika 

seisokissa nähtiin myös keskeisenä kysymyksenä pidemmissä ajojaksoissa. (Lindström, 

2020) 

10.4.2 IF vakuutusyhtiö 

Peruslähtökohtana on, että vakuutettavassa kattilassa noudatetaan voimassa olevia lakeja 

ja säädöksiä, kuin myös valmistajan suosituksia huollon ja kunnossapidon suhteen sekä 

alan parhaita käytäntöjä (Soodakattilayhdistyksen ohjeistukset). Näiden lisäksi riskiä 

arvioidaan erilaisten riskikartoitusten avulla, joissa huomioitavia tekijöitä ovat mm. 

laitteiston tyyppi ja tekninen toteutus sekä tunnetut laitteistoa koskevat haasteet, 
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laitteiston kunto ja tekninen ikä, vahinkohistoria, tarkastushistoria ja havainnot, 

korjaukset ja muutokset, huollon ja kunnossapidon toteutus, suojajärjestelmät ja näiden 

testaus, ajotavat, henkilöstön osaaminen ja jne. Näiden tekijöiden pohjalta tehdään 

päätökset riskin vakuuttamiselle ja ehdoille. Tapaukset missä poikettu 

perusedellytyksistä, asiakkaan tuotava tämä esille, minkä arvioidaan poikkeaman 

merkitystä riskiin tapauskohtaisesti. Jos riski kasvaa olennaisesti vakuutusyhtiöllä 

käytännön vaihtoehtoja on esimerkiksi olla osallistumatta riskin jakamiseen, korkeampi 

vakuutusmaksukerroin tai omavastuu, maksimikorvauksen rajaaminen tai osan riskistä 

rajaaminen pois, mikäli isompi vakuutusohjelma. (Kangas, 2020) 

Seisokkivälin pidentäminen sellutehtaalla laajamittaisesti mahdollisesti aiheuttaa 

muutoksia edellisessä kappaleessa lueteltuihin perusedellytyksiin ja riskikartoituksessa 

huomioituihin tekijöihin, mikä vaikuttaa myös muuttavasti riskiin.  Seisokkivälin 

pidentämisestä tai olennaisista muutoksista riskiin asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus 

vakuutusyhtiölle. Yleisesti keskustelussa uskottiin vakuutusyhtiöiden olevan suhteellisen 

yksimielisiä, että soodakattilan tulisi olla lähtökohtaisesti erinomaisessa kunnossa 

edellisessä kappaleessa lueteltujen riskiin vaikuttavien tekijöiden suhteen, mikäli 

siirryttäisiin 24 kk seisokkiväliin (Kangas, 2020).  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tarkasteltaessa sellutehtaissa noudatettavia seisokkivälien pituuksia ja sitä rajoittavia 

tekijöitä talteenotoissa voidaan todeta, että seisokkivälin pituuteen ei ole yksiselitteistä 

vastausta ja seisokkiin johtavat komponentit ja tekniset syyt ja näiden huolto- ja 

vaihtovälit vaihtelevat paljon eri tehtaissa. Lisäksi seisokkivälin pidentyminen vaikuttaisi 

laajalti muidenkin kuin seisokkivälin kannalta kriittisten tekijöiden 

kunnossapitokäytäntöihin. 

Seisokkiväliin liittyvissä haastatteluissa oli havaittavissa, että seisokkivälin pituutta 

rajoittavat tekijät koettiin tehtaissa eri luonteisiksi tällä hetkellä noudatettavan 

seisokkisyklin mukaan. Kaukaalla ja Kymillä, jossa noudatettava seisokkivälin pituus on 

ollut noin 12 kk, suurimpana haasteena koettiin olevan yksittäisiä komponentteja ja 

laitteita, joita ei ole mahdollista vaihtaa tai suorittaa tiettyjä huoltotoimenpiteitä 

tuotannon käynnissä ollessa. Pietarsaaressa, jossa noudatettava seisokkiväli on ollut 18 

kk, suurimpien haasteiden koettiin olevan optimoinnissa ja seisokkivälin pidentyessä on 

havaittu muuttuvien kustannusten, vuotojen, tukkeutumien sekä kattilavaurion 

riskitekijän lisääntyvän ja painelaitetarkastuksien vaikeutuvan.  

Kaukaalla ja Kymillä sularännit osoittautuvat haastatteluissa ja tarkemmassa rännien 

historian tarkastelussa yhdeksi päätekijöistä, mikä on aiemmin ja tällä hetkellä rajoittaa 

seisokkivälin pituutta. Vaikkakin sularännien käytettävyyttä pyritty aktiivisesti 

kehittämään ja onnistuttu merkittävästi parantamaan erityisesti Kaukaalla, ei kuitenkaan 

tämänhetkisten kokemusten perusteella ole nähtävissä, että ränneillä pystyttäisiin vielä 

lähitulevaisuudessa luotettavasti ajamaan 24 kk yhtäjaksoisesti. On suositeltavaa, että 

ränneille suoritetaan välitarkastus, mikäli näillä suunnitellaan ajettavan yli 12 kk. 

Kaukaalla ränneillä on mahdollista päästä harkitusti välitarkastuksin 18 kk seisokkiväliin. 

Kymillä toistaiseksi ränneillä päästään noin 12 kk seisokkiväliin. Kuitenkin 

välitarkastuksella ja yhden huonon rännin vaihdolla on päästy Kymillä 16 kk 

seisokkiväliin, jatkossa kehitystyössä rännien osalta tulisi tähdätä 18 kk seisokkiväliin.  

Pietarsaaressa rännit eivät ole esteenä 24 kk seisokkivälille, vaikkakin seisokissa 2020 

poistetuissa rännissä 23 kk ajon jälkeen havaitut säröt muistuttivat, että myös näissä 

ränneissä riskitekijät kasvavat pidemmillä seisokkiväleillä.  
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Aiempia vaurioita ja seisokissa poistettujen rännien havaintoja tarkasteltaessa voidaan 

myös todeta, että pääasialliset vauriotyypit Kaukaan ja Kymin ränneissä ovat eri; 

Kaukaalla kouruosan säröily ja Kymillä kärjen syöpyminen. Tämä ei kuitenkaan pois 

sulje, etteikö molempia voisi ränneissä ilmetä. Kaukaalla 1. sularänni on vaurioitunut 

kahdesti ajossa, muuten tehtaissa ei ole havaittavissa, että jokin tietty ränni olisi muita 

säännöllisesti alttiimpi vaurioille.  

Sularännien vaihtaminen onnistuisi suhteellisen lyhyessä seisokkiajassa verrattuna 

esimerkiksi lyhyen seisokin kestoon ja yksittäisiä rännejä on mahdollista vaihtaa kattilan 

ollessa kaasutullilla, kunhan lipeän poltto ja sulavirta liuottajaan pysäytetään hetkeksi ja 

pohjan alue sularännin ympäristöstä saadaan jäähdytettyä. Laajemmasta näkökulmasta 

tarkasteltuna sularännien ja seisokkivälin osalta on myös kyse, mitä muita seisokin 

vaativia kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä joudutaan normaalisti suorittamaan 

rännien vaihdon yhteydessä. Näitä toimenpiteitä ovat Kaukaalla meesasuodattimen viiran 

vaihto ja Kymillä soodakattilan vesipesu.  

Kaukaalla meesasuodattimen viira on vaihdettu nykytilanteessa 12 kk välein ja vaihto 

ajojakson aikana vaatii merkittävää tuotantovauhdin hidastamista sellutehtaalla 16-18h 

vaihtotöiden ajaksi. Aikaisemmin normaalia pidemmän ajojakson aikana vaihto on 

suoritettu noin vuorokauden mittaisen havulinjan seisokin aikana. Käytännöllisin 

ratkaisu, että viiraa voitaisiin vaihtaa tuotannon aikana olisi valkolipeän välivarasto koon 

kasvattaminen. Sakkasuotimen viiran vaihto huomioitava myös 18 kk pidemmillä 

seisokkiväleillä. Sakkasuotimen viiran vaihto onnistuu lyhyemmässä ajassa 12h, eikä se 

ole prosessin kannalta yhtä kriittinen kuin meesasuodattimen viiran vaihto.  

Kattilan vesipesu Kymillä on seisokkivälin suunnittelussa huomioitava tekijä, jolla 

päästään toistaiseksi vuoden seisokkiväliin. Aikaisemmin nykyistä pienemmällä kattilan 

kuormituksella ja optimaalisemmalla ilmajaolla on päästy noin 17 kk ilman vesipesua. 

Jatkossa, 2021 pitkän seisokin jälkeen, kun yläilma-aukkoja saadaan avarrettu, tulisi 

kehitystyössä olla pyrkimyksenä, että kattilalla päästäisiin 18 kk ilman vesipesua. 

Kattilavaurioriskin muuttuminen pidemmällä seisokkivälillä on jo riskiin yhdistettävien 

suurten seurausten vuoksi tekijä, jota on pohdittava ja arvioitava kattilakohtaisesti. k 

Erityisesti Pietarsaaressa seisokkivälin koettiin lisäävän riskiä vakavammille 
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kattilavaurioille, joiden riskipaikoiksi koettiin tulipesän aukot. Vakuutusyhtiöiden 

näkemyksistä oli tulkittavissa yhtenäinen näkemys, että 2 vuoden ajojaksoja varten 

kattilan tulisi olla erinomaisessa kunnossa kaikilla mittareilla mitattuna.  

Pietarsaaren haihduttamolla koettiin päästävän 24 kk seisokkiväliin, mutta 

lauhdevuotojen ja tukkeumien määrä lisääntyy, eikä prosessi ole optimaalisinta 

polttolipeän kuiva-aineen ja höyrynkäytön tehokkuuden heikentyessä. Aiemmissa 

seisokeissa havaitut vuodot sijaitsivat alkupään yksiköissä, joista merkittävin osa 

sittemmin 2020 seisokissa uusitun yksikön 1C lamelleissa. Tukkeumia on ilmennyt 

yksiköiden 3 ja 5 jakolaatikoissa.   

Kymillä seisokkivälin pituuteen vaikuttavat myös sakkasuodattimen viiran vaihtoväli 14-

15 kk, sammuttaja-lajittimen pesuväli 16 kk, valkolipeäsuodattimen kankaiden vaihtoväli 

15kk ja meesasuodattimen kankaiden vaihtoväli 10 kk. Näiden merkitys 

kriittisyysluokittelun perusteella ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin kattilan vesipesun tai 

sularännien vaihto. Näitä kunnossapitotöitä on myös suoritettu pitkien seisokkien välillä 

lyhyen seisokin lisäksi lyhyessä kaustisoinnin osastoseisokissa, mikä on pysäyttänyt osan 

sellutehtaan tuotannosta 24h ajaksi. 

Kaustisoinnissa säiliökapasiteetin ja rinnakkaisella laitteiston merkitys korostuu 

pidemmällä seisokkivälillä huoltojen ja eri tarkastusten suorittamisessa tuotannon aikaan. 

Tällöin on mahdollista, että voidaan joutua hetkellisesti hidastamaan vauhtia tuotannossa, 

mutta ei kuitenkaan kokonaan alas ajamaan tuotantoa.  

Kymin ja Pietarsaaren välillä oli todettavissa selkeä ero valkolipeä- ja meesasuodattimen 

kankaiden vaihto käytännöissä, vaikkakin lipeävarannot talteenotossa ovat hyvittäin 

samansuuruiset. Kymillä on säännöllisesti vaihdettu kaikki kankaat kerralla ja mikäli 

tämä on tehty kaustisoinnin osastoseisokissa on jouduttu seisottamaan koivulinja. 

Pietarsaaressa on säännöllisesti vaihdettu tuotannon aikana meesasuodattimeen 2-3 

kiekkoa ja valkolipeäsuodattimeen 1-4 sektoria kerrallaan.  

Pietarsaaressa seisokkivälin pidentäminen vaikuttaa meesauunin muurauksiin seisokissa. 

Pidempi muurausmatka ei suoranaisesti tarkoita, etteikö muurauksia ehtisi suorittaa 
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pitkän seisokin aikana, on kuitenkin mahdollista, että pidempi seisokkiväli lisäisi 

ostokalkin käyttöä. 

Soodakattilatarkastuksissa merkittävimmät erot olivat tarkastussykleissä ja tarkastus 

olosuhteissa.  Kaukaalla on saatettu yksittäisiä kohteita tarkastaa lyhyessäkin seisokissa, 

muuten tehtaissa laajemmat soodakattilatarkastukset on suoritettu pitkissä seisokeissa 18-

24 kk välein. Tarkastus olosuhteissa suurin ero on ollut tulistin alueella, Kaukaalle ja 

Kymille on säännöllisesti rakennettu pitkissä seisokeissa kattavat tulisalueen telineet. 

Pietarsaaressa viimeisimmässä seisokissa rakennettiin telineet tulistin töiden vuoksi, 

mutta aiemmin tulistimien yläosat on tarkastettu kattila-aukoista eri menetelmin. Pidempi 

seisokkiväli hankaloittaisi kattilan kunnonvalvontaa. Mikäli seisokkiväliä päädyttäisiin 

pidentämään keskeinen kysymys tässä olisi, kasvaisiko tarkastuksiin käytettävissä oleva 

aika ja resurssit samassa suhteessa.   

Pidemmille ajojaksoille haettava vakuutusyhtiön hyväksyntä. Vakuutusyhtiöillä on omia 

mittareita, joilla arvioidaan miten esimerkiksi kattilan riskitekijät muuttuisivat 

pidemmällä seisokkivälillä. Pidemmän seisokkivälin seurauksena voi mahdollisesti tulla 

muutoksia vakuutuksen ehdot.  

11.1 Jatkotutkimukset/ kehitysehdotukset 

Diplomityössä tarkasteltiin seisokkiväliä talteenoton näkökulmasta, tutkimusta voisi 

laajentaa voisi mahdollisesti jatkaa myös kuitulinjan puolelle. Seisokkivälin 

kustannuksista sellutehtaissa voisi myös osaltaan suorittaa tarkempia 

kustannuslaskelmia, jossa eri seisokkiväleille huomioitu riskitekijät.  

Pietarsaaressa koettiin seisokkivälin pidentyessä, alas- ja ylösajojen vähentymisen 

johtavan henkilöstön taitojen unohtumiseen. Tähän voisi mahdollisesti pohtia ja soveltaa 

Ruotsin sellutehtaissa käytettävää tai Ydinvoima-alalla käytetty mallia. Ruotsissa 

soodakattila operaattoreilla on 7 vuoden välein uusittava certifikaatti ja Ydinvoima-alalla 

Suomessa puolestaan on läpäistävä säännöllisesti säteilyturvakeskuksen (STUK) 

valvoma “ajokoe”. (SKY, 2019 & Ydinvoima, 2016) 

Sularänneistä on tullut tarjolle myös ns. ”hybrid malli”, joka koostuu sulan kanssa 

kosketuksissa olevasta kouru- eli inserttiosasta ja valuosasta. Edullinen ja nopeasti 
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vaihdettava insertti korvataan ainoastaan seisokeissa. Rännejä on menossa 2021 keväällä 

Keski-Eurooppaan asennettaviksi ja neuvotteluja myös Suomessa olevien tehtaiden 

kanssa. (Mänttäri, 2020)   
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12 YHTEENVETO  

Tässä diplomityössä tarkasteltiin sellutehtaissa noudatettavia seisokkiväli ja selvitettiin 

tehtaittain kemikaalien talteenottojen mekaanisessa laitteistossa tekniset syyt mitkä ovat 

johtaneet noudattamaan nykyistä seisokkiväliä ja ovat kriittisiä seisokkivälin 

pidentämiselle. Työssä seisokkiväliin vaikuttavat kriittiset tekijät selvitettiin ja koottiin 

tehtaittain haastattelemalla. Seisokkiväliin vaikuttavien kriittisten tekijöiden aiempaa 

vaurio- ja vaihtohistoriaa sekä näihin liittyviä tuotantotapahtumia tutkittiin, minkä 

pohjalta arvioitiin millaiseen seisokkiväliin ja vaihtoväliin näillä olisi mahdollista päästä. 

Tarkastelun kohteena olivat myös seisokissa suoritettavat soodakattilatarkastukset, joihin 

liittyviä tarkastuskäytäntöjä ja aiemmin tehtyjä havaintoja selvitettiin myös 

haastattelemalla, tutkimalla aiemmista seisokeista laadittuja tarkastusdokumentteja ja 

käyttämällä omakohtaisia havaintoja Pietarsaaren ja Kaukaan seisokeista. Näiden 

pohjalta tarkastuskäytäntöjä vertailtiin tehtaittain. Lisäksi kartoitettiin kahdelta 

teollisuusvakuutuksia tarjoavan yhtiön edustajalta seisokkivälin pidentämisen vaikutusta 

kattilavakuutuksiin.  

Päätettäessä seisokkivälin pituutta on huomioitava soodakattilassa sularännien kestävyys 

ja kattilan vesipesutarve. Kaustisoinnissa sammuttaja-lajittimen pesu sekä sakka-, meesa- 

ja valkolipeäsuodattimen kankaiden/viirojen vaihdot, joiden suorittamisessa ajon aikana 

rinnakkaisella laitteistolla ja säiliökapasiteetilla on suuri merkitys.  Seisokkivälin 

pituudella on vaikutus myös kattilavaurioriskeihin, painelaitetarkastusten suorittamiseen, 

meesauunin muurausten suunnitelmalliseen uusimiseen sekä haihduttamossa lamelleissa 

ilmenevät vuodot ja tukkeumat voivat lisääntyä.
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LIITE 1. PIE SULARÄNNI 5. SEISOKKI 2020 

 

Jatkuu… 



 

 

  



 

LIITE 2. PIE&KYM – KANKAIDEN/VIIROJEN VAIHDOT 

Pietarsaaren ja Kymin kankaiden/viirojen vaihdot (UPM SAP, 2020): 

 

SAKKASUODIN (KYM1-62 8352 7110): 

- 23.09.2020: Viiran vaihto (Lyhyt suunniteltu seisokki) 

- 17.12.2019: Viiran tarkastus 

- 8.10.2019: Viiran vaihto 

- 05.05.2019: Viiran vaihto (Pitkä suunniteltu seisokki) 

- 12.2.2018: Viiran vaihto 

- 17.01.2017: Viiran vaihto 

- 06.01.2017: Viirassa reikä 

- 07.12.2016: Viiran paikkaus 

- 16.12.2015: Reikien paikkaus 

- 05.05.2015: Viiran vaihto 

CD-suodin (KYM1-62 8355 7115): 

- 22.11.2020: Kankaiden vaihto 

- 08.10.2019: Kankaiden tarkastus 

- 05.05.2019: Kankaiden vaihto (Pitkä suunniteltu seisokki) 

- 28.1.2019: Kankaiden vaihto 

- 07.03.2018 Kankaiden tarkastus 

- Seisokki 10/2017: Kankaiden vaihto 

- Seisokki 10/2016: Kankaiden vaihto 

- 09.12.2015: Kankaiden tarkastus 

-  

Meesasuodin (KYM1-62 8452 7101): 

- (22.11.2020 Kankaiden vaihto mahdollisesti?) 

- 7.4.2020: Kankaiden vaihto 

- 05.05.2019: Kankaiden vaihto (Pitkä suunniteltu seisokki) 

- 31.01.2019: Kankaiden tarkastus 

- 25.9.2018: Kankaiden vaihto 

- 19.08.2017: Kankaita vaihdettu 

- (03.08.2017: Kankaiden vaihto) Korjaus - 27 sektoria 

- 28.07.2017: Kankaita vaihdettu 

- 20.07.2017: Kankaita vaihdettu 

- 16.01.2017: Kankaiden vaihto 

- 20.01.2016: Kankaiden vaihto 

- 08.09.2015: Kankaiden vaihto 

- 09.03.2015: Kankaiden vaihto 



 

 

PIETARSAARI: 

CD-suodin kankaiden vaihto: 

13.10.2020: Kankaat vaihdettu 

18.06.2020: 9. kiekossa reikä, vaihdettu sektori 

22.05.2020: Sektori vaihdettu 

19.05.2020: Sektoreita vaihdettu (4kpl) 

07.04.2020: Sektorien vaihto 

09.04.2020: Sektoreita vaihdettu (3kpl) 

26.02.2020: 1KK HUOLTO/KIEKKOJEN VAIHTO (LAKKO) 

01.01.2020: Rikkinäinen sektori vaihdettu (1kpl) 

20.11.2018: Kiekkojen jälkikiristys 

21.10.2018: CD-suotimen vuosihuolto 

01.03.2017: CD-suotimen tarkistus 

 

Meesasuodin kankaiden vaihto: 

13.10.2020: Sektorit vaihdettu 

17.09.2020: 9 Sektoria vaihdettu – Kankaassa vuoto -> laihavalkolipeän seasssa meesaa 

14.09.2020: 9. kiekossa reikä 

18.05.2020: sektorien vaihto (3 kiekkoa) 

06.04.2020: Sektoreita vaihdettu 

13.03.2020: Sektoreita vaihdettu (8. kiekko) 

11.2.2020: Useista sektoreista kankaat revennyt->vaihdettu 

13.12.2019: 5-kiekko pieni reikiä, levyjä vaihdettu 3 kpl 

12.06.2019: sektori kiekkoja (3kpl) vaihdettu 

23.05.2019: Kiekkoja vaihdettu 

17.04.2019: Kiekkojen vaihto (3-4) 

13.03.2019: Kiekkojen vaihto (12, 13) 

27.08.2018: Sektorissa reikä, vaihto (kiekko 6), vaihdettu myös 2 kpl muita levyjä 

06.04.2018: Sektorilevyjen vaihto (3,6,7,12) 

19.10.2018: Meesasuotimen vuosihuolto 

26.02.2018: sektorin vaihto kiekko 13. 

14.02.2018: Kiekkojen vaihto (4,8,9,11) 

 

  



 

LIITE 3.  SEISOKKIVÄLIN VAIKUTUS SEISOKISTA 

AIHEUTUVIIN KUSTANNUKSIIN 

 

 

 

 

 

 

Tuotanto 2500 ts/d

Tarkastelujakson pituus 12 a

Sellun markkinahinta 600 €/ts

Tuotannonmenetys alas-ja ylösajoissa 3000 ts

Seisokkikustannus 1,2 m€/d

Lyhyen seisokin pituus 5 d

Pitkän seisokin pituus 10 12 14 d

Seisokkivälin pituus 12 18 24 kk

Vuosittaiset seisokkipäivät keskimäärin 7,5 8 7 d

Tarkastusjaksolla yhteensä:

Tuotannonmenetykset seisokeista 225000 240000 210000 ts

Ylös- ja alasajoista aiheutuneet tuotannonmenetykset 36000 24000 18000 ts

kp. kustannukset 90 96 84 m€

Tuotanto 8,9375 8,925 8,95 mts

Lyhyessä seisokissa menetetyn tuotannon arvo ja seisokkikustannus 15,3 - - m€

Pitkässä seisokissa menetetyn tuotannon arvo ja seisokkikustannus 28,8 34,2 39,6 m€

Seisokkivälin pituuden vaikutus liikevaihtoon tarkastelujaksolla

1. vuosi 29 34,2 39,6

2. vuosi 44 68,4 39,6

3. vuosi 72,9 68,4 79,2

4. vuosi 88,2 102,6 79,2

5. vuosi 117,0 136,8 118,8

6. vuosi 132,3 136,8 118,8

7. vuosi 161,1 171,0 158,4

8. vuosi 176,4 205,2 158,4

9. vuosi 205,2 205,2 198,0

10. vuosi 220,5 239,4 198,0

11. vuosi 249,3 273,6 237,6

12. vuosi 264,6 273,6 237,6



 

LIITE 3.  KAU TALTEENOTTO TUOTANNONMENETYKSET 

KAUKAS 1.5.2018-23.4.2019: 

 
KAUKAS 14.9.2017-13.4.2018:  

 
KAUKAS 21.9.2016-10.9.2017:  

 



 

LIITE 4.  KYM TALTEENOTTO TUOTANNONMENETYKSET 

KYMI 15.3.2018-5.5.2019: 

 

KYMI 21.10.2017-13.3.2018: Ei rekisteröityjä tuotannonmenetyksiä talteenotossa. 

KYMI 20.10.2016-11.10.2017: 

 

 

 

 

  



 

LIITE 5.  PIE TALTEENOTTO TUOTANNONMENETYKSET 

PIETARSAARI 18.05.2017-20.10.2018: 

 

 

 

 


