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Tämä kandidaatintyö on tehty Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehtaalle. Työn tavoit-

teena on määrittää jäähdytysvesistä syntyvä lämpökuorma hyödyntäen automaatiojärjestel-

män historiatietoja ja energiataseita. Jäähdytysveden lämpökuorman määrittämiseksi teh-

taalle asennettiin muutamia paikallismittauksia, jotta laskenta pystyttiin toteuttamaan nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

Suurin osa jäähdytysvesien lämpökuormasta syntyy höyryturbiinin ja haihduttamon lauh-

duttimissa. Jäähdytysvetenä käytetään mekaanisesti puhdistettua raakavettä, jota valmiste-

taan tehtaan raakavesiasemalla. Lämmennyt jäähdytysvesi aiheuttaa vesistöön pistekuormi-

tuksen, jonka vaikutukset riippuvat mm. lämpötilasta, tilavuusvirrasta ja vuodenajasta. 

 

Työn laskentaosuudessa piti käyttää jäähdytysveden lämpötilan suhteen oletuksia, koska 

tehtaalta lähtevän jäähdytysveden lämpötilaa ei ollut aikaisemmin tiedossa. Mittausten puut-

tumisen takia tässä työssä lasketaan arvio todellisesta lämpökuormasta. Laskennassa hyö-

dynnettiin ympäristöhallinnon laatimaa ympäristölupaa, jossa ennustettiin tuotantolaitok-

sesta syntyvän lämpökuorman suuruutta. Lopuksi verrattiin omia lämpökuormalaskelmia 

ympäristöhallinnon määrittämiin ennusteisiin. 
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This bachelor’s thesis was done for the Metsä Fibre Oy bioproduct mill in Äänekoski. The 

object of the thesis was to define the thermal load of cooling water using data from the au-

tomation system. A few sensors were installed at the mill in order to define the thermal load 

in this thesis and in the future. 

 

The cooling water absorbs most of its heat energy in the turbine plant and in the surface 

condenser of the evaporator. Mechanically treated raw water is used as a cooling water and 

it is produced in the plant’s raw water station. Outflowing cooling water introduces a point 

load into the local water system. Its effects are dependent on the temperature of the cooling 

water, volume flow and time of year among other things.  

 

Assumptions were made in the calculations of this thesis as the temperature of outflowing 

cooling water was previously unknown. Lack of measurements concerning the cooling water 

changed the aim of this thesis to defining only an estimate of the thermal load. Environmen-

tal permission from the Finnish environmental administration (ELY) estimates the amount 

of thermal load coming from production plants. It was used in the calculations of this thesis 

which were then compared to the estimates set by the environmental administration.  
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p paine   [Pa] 

qm massavirta   [kg/s] 
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1  Johdanto 

Sellu – ja paperiteollisuus on energiaintensiivinen teollisuuden ala. Metsäteollisuus käyttää 

Suomessa sähköä lähes saman verran kuin muu teollisuus yhteensä. (KnowPulp, 2022). Säh-

könkulutus Suomessa oli 86 TWh vuonna 2021, josta noin neljännes käytettiin metsäteolli-

suuden tuotantolaitoksissa. Metsäteollisuudessa syntyy paljon ylijäämälämpöä, josta suurin 

osa vapautuu ympäristöön jäte– ja jäähdytysveden mukana. (Energiateollisuus ry, 2022) 

 

Tuotantolaitoksista syntyvien jäähdytysvesien lämpötilat ovat matalia, mutta niiden tila-

vuusvirta on hyvin suuri. Matalan lämpötilan takia jäähdytysveden lämpöenergiaa ei ole me-

kaanisesti, eikä taloudellisesti kannattavaa hyödyntää. Sellu– ja paperitehtaiden koko tulee 

tulevaisuudessa kasvamaan, jolloin myös jäähdytysveden tarve kasvaa. Tällöin suurempi 

määrä jäähdytysvettä puretaan yksittäiseen purkupisteeseen, jolloin lämpökuorman vaiku-

tukset kasvavat merkittävästi purkupisteen läheisyydessä. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää Äänekosken biotuotetehtaan jäähdytysve-

sistä syntyvä lämpökuorma. Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

• Miten tuotantolaitoksen lämpökuorma määritetään? 

• Mistä se syntyy? 

• Miten se vaikuttaa järvien ekosysteemiin? 

 

Teoriaosassa kuvataan sulfaattisellutehtaan rakennetta yleisellä tasolla, lämpökuorman syn-

tymistä voimalaitoksessa ja lämpökuorman aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Laskenta-

osiossa määritetään turbiini- ja pintalauhduttimista syntyvä lämpökuorma. Lauhduttimien 

lämpökuorman lisäksi lasketaan paineilmakompressoreiden jäähdytysvesistä syntyvä läm-

pökuorma. Näistä saaduilla arvoilla määritetään vesistöön päätyvä lämpökuorma kuukausi- 

ja vuositasolla.  
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2  Sellutehtaan rakenne 

Perinteinen sulfaattisellutehdas voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: puunkäsittelyyn, 

kuitulinjaan ja kemikaalikiertoon. Kuitulinjaan voi sellun keiton lisäksi kuulua valkaisu- tai 

kierrätyskuitulaitos, mikä riippuu siitä minkälaista sellua tehdas tuottaa. Kemikaalikiertoon 

sisällytetään usein haihduttamo, soodakattila ja kaustisointi. Tehdasintegraatissa on usein 

sellunvalmistuksen lisäksi paperi- ja kartonkikoneita. Sellutehtaan prosesseja käsitellään tu-

levissa kappaleissa tarkemmin. 

 

 

 

Kuva 1. Sulfaattisellutehtaan osa-prosessit (Andritz, 2018) 

 

Sellutehtaaseen voi sisältyä paperi- ja kartonkikoneiden lisäksi voimalaitos, joka hyödyntää 

sellutehtaan erilaisia sivuvirtoja esim. puun kuorta. Tehdasintegraatin sisäiset voimalaitok-

set tuottavat usein myös läheisiin kaupunkeihin kaukolämpöä ja sähköä. Suurin osa Suomen 

kaukolämmöstä tuotetaan puupolttoaineilla mm. puun kuorella ja mustalipeällä (Tilastokes-

kus, 2021). 
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2.1  Puun käsittely 

Puu tuodaan tehtaalle lähtökohtaisesti junalla tai rekalla, joskus myös vesitse. Tehtaalle tu-

levasta puusta vain osa syötetään suoraan prosessiin ja loput varastoidaan lähelle purkupaik-

kaa. Varastossa on usein muutaman päivän edestä puuta, sillä tavoitteena on, että puu syö-

tettäisiin prosessiin mahdollisimman tuoreena. Kesällä varastoidun puun kuivumista voi-

daan hidastaa kastelemalla. (KnowPulp, 2022.) 

 

Puut nostetaan usein kurottajalla tai siihen tarkoitetulla nosturilla kuljettimelle, jonka jälkeen 

puut syötetään pyörivään kuorimarumpuun. Kuorinnan tavoitteena on poistaa mahdollisim-

man paljon puun kuorta, mahdollisimman pienin häviön. Puista irronnut kuori varastoidaan, 

jonka jälkeen puut haketetaan. Puun kuorta voidaan hyödyntää mm. biovoimalaitoksen polt-

toaineena tai kuorenkaasutuslaitoksessa. (KnowPulp, 2022.) 

 

Haketuksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tasalaatuista ja samankokoista haketta. 

Hakkeen paksuudella on suuri merkitys sellunkeitossa, koska paksut hakkeet heikentävät 

ligniinin poistoa. Pienet hakepalat taas aiheuttavat puun tikkuuntumista, mikä heikentää 

saantoprosenttia. (ForestBioFacts 2022). Kuorinnan ja haketuksen jälkeen hake seulotaan. 

Seulonnan tarkoituksena on varmistaa, että hake on sopivan kokoista sellunkeittoa varten. 

Seulonta on myös hyvä työkalu hakun laadunvalvonnassa. Jos seulonnassa havaitaan paljon 

tikkuja ja sahanpurua, niin se voi kertoa kuluneista hakunteristä. (Sixta et al. 2006, 159.) 

 

2.2  Sellun keitto 

Keiton tarkoituksena on poistaa riittävän suuri määrä ligniiniä puusta, jolloin puun kuidut 

saadaan erotettua toisistaan. Tavoitteena on pitää selluloosakuidut mahdollisimman pitkinä, 

ehjinä ja vahvoina. Lisäksi poistetaan puun sisältämiä uuteaineita, jotka voivat aiheuttaa 

vaahtoamista ja saostumista myöhemmissä prosesseissa. Sellun keitto voidaan suorittaa joko 

erä- tai jatkuvatoimisessa keittimessä. (ForestBioFacts, 2022.)  
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Keitto aloitetaan esihöyrystyksellä, jossa hakkeen huokosista poistetaan ilmaa. Esihöyrystys 

parantaa keittokemikaalien tunkeutumista hakepalan sisään. Keittokemikaaleina käytetään 

vahvasti emäksistä valkolipeää, minkä tärkeimmät komponentit ovat natriumhydroksidi 

(NaOH) ja natriumsulfidi (Na₂S). Natriumhydroksidi toimii ligniiniä pilkkovana kemikaa-

lina, kun taas natriumsulfidi nopeuttaa keittoreaktiota ja vähentää selluloosan liukenemista. 

Keittolämpötila on sulfaattikeitossa yleensä 150–170 °C. (KnowPulp, 2022.) 

 

Kuva 2. Keiton jälkeisiä prosesseja (ForestBioFacts, 2022) 

 

Happidelignifioinissa hapen ja alkalin avulla massasta poistetaan lisää ligniiniä, jotta kappa-

luku sekä massan viskositeetti saadaan oikeaksi. Kappaluku kuvaa jäännösligniinin määrää 

massassa. Happivaiheen jälkeen massa vielä pestään kertaalleen ennen kuin se varastoidaan 

massatorneihin. Molemmissa pesuissa jäljelle jäänyt keittoliuos eli mustalipeä pumpataan 

haihduttamolle. Mustalipeä on keitossa reagoinutta valkolipeää, johon on liuennut puun yh-

disteitä. (KnowPulp, 2022.) 

 

2.3  Haihduttamo 

Haihduttamon ensisijainen tehtävä on poistaa mustalipeästä vettä, jotta se voidaan polttaa 

soodakattilassa. Nykyajan haihduttamot sisältävät tyypillisesti 5–7 haihdutusyksikköä, jossa 



11 

 

mustalipeää haihdutetaan. Monivaiheisen haihduttamon ideana on hyödyntää aikaisem-

massa vaiheessa käytettyä höyryä seuraavassa haihdutusyksikössä. Useammalla haihdutus-

vaiheella voidaan pienentää haihdutuksessa tarvitsevan höyryn määrää ja jäähdytysvettä. 

Höyrynkulutus riippuu myös keittimeltä tulevan mustalipeän lämpötilasta. Vedenpoiston li-

säksi haihduttamolla tuotetaan puun keitossa syntyvistä sivutuotteista metanolia, tärpättiä ja 

suopaa. (Sixta et al. 2006, 977.) 

 

Kuva 3. Haihduttamon yleiskuva (Sixta et al., 2006, 977) 

 

2.4  Soodakattila 

Soodakattilan tärkein tehtävä on keittokemikaalien talteenotto. Keittokemikaaleista tärkeim-

mät eli natrium ja rikki otetaan talteen kattilan pohjalla tapahtuvissa sulareaktioissa. Sulare-

aktioissa mustalipeän sisältämä natriumsulfaatti halutaan pelkistyvän natriumsulfidiksi. Ke-

mikaalisula valuu sulakouruja pitkin liuottajaan, jolloin sula ja sen sisältämä rikki ja natrium 

reagoi laihavalkolipeän kanssa muodostaen viherlipeää. Viherlipeä johdetaan kaustista-

moon, jossa siitä valmistetaan valkolipeää. (KnowPulp, 2022.) 

 

Mustalipeän sisältämä natriumsulfaatti ei kuitenkaan pelkisty täydellisesti sulfidiksi. Pelkis-

tyneen natriumsulfaatin eli rikin määrää kuvataan soodakattilan reduktioasteella. Tyypilli-

nen reduktioaste vaihtelee 90–95 %. Mitä suurempi reduktioaste, sitä vähemmän viherlipeä 

sisältää keitossa hyödytöntä natriumsulfaattia. (Sixta et al. 2006, 968.) 
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Mustalipeän orgaanisen aineksen palamisessa vapautunut lämpöenergia otetaan talteen soo-

dakattilan lämmönvaihtimissa. Tulistimissa tuotettava korkeapainehöyry muutetaan höy-

ryturbiinissa alemmille painetasoille, samalla hyödyntäen sen lämpöenergia sähköenergi-

aksi. Tehtaan höyryverkon painetasoja ovat matala, väli ja korkeapainehöyry. Matala- ja vä-

lipainehöyryä käytetään mm. prosessi- ja kattilaveden lämmityksessä. Useat sellutehtaat 

ovat sähkönkulutuksen suhteen omavaraisia, jolloin ylijäämä sähkö voidaan myydä. (Know-

Pulp, 2022.) 

Kuva 4. Soodakattilan yleiskuva (Valmet) 
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2.5  Kaustistamo 

Soodakattilan liuottajassa muodostunut viherlipeä suodatetaan tai selkeytetään, jonka jäl-

keen viherlipeä on valmis kaustisoitavaksi. Kaustisoinnin tarkoituksena on valmistaa viher-

lipeästä valkolipeää ns. kalkkikierron avulla. Kuva 5 havainnollistaa tehtaan sisäistä kalkki 

– ja lipeäkiertoa. (Sixta et al. 2006, 974.) 

 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  (1) 

 

Kaustisoinnin kemialliset reaktiot voidaan jakaa sammuttajassa, kaustisointisäiliöissä sekä 

meesauunissa tapahtuviin reaktioihin. Sammuttajassa kalsiumoksidi CaO reagoi viherlipeän 

sisältämän veden kanssa ja muodostuu kalsiumhydroksidia Ca(OH)₂. Kalkin sammutusre-

aktio on esitetty yhtälössä 1. (Sixta et al. 2006, 986.) 

 

𝑁𝑎2𝐶𝑜3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ↔ 2 𝑁𝑎(𝑂𝐻) + 𝐶𝑎𝐶𝑜3  (2) 

 

Kuva 5. Talteenottolinjan keskeisimmät prosessit (Sixta et al. 2006, 974.) 
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Kaustisointisäiliöissä kalsiumhydroksidi reagoi viherlipeän natriumkarbonaatin Na₂CO₃ 

kanssa, jolloin syntyy kalsiumkarbonaattia CaCO₃ ja natriumhydroksidia, eli valkolipeää. 

Kaustisoimisreaktio on esitetty yhtälössä 2. Valkolipeän joukosta täytyy erotella vielä kal-

siumkarbonaatti valkolipeäsuotimessa, jonka jälkeen se voidaan hyödyntää sellunkeitossa. 

(Sixta et al. 2006, 987.) 

𝐶𝑎𝐶𝑜3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2    (3) 

 

Valkolipeästä suodatettu kalsiumkarbonaatti poltetaan meesauunissa. missä kalsiumkarbo-

naatti hajoaa korkean lämpötilan vaikutuksesta kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi CO₂. Ha-

joaminen on esitetty yhtälössä 3. Tämän jälkeen kalsiumoksidia voidaan sekoittaa taas vi-

herlipeään ja kalkkikierto alkaa alusta. (Sixta et al. 2006, 987.) 
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3  Lämpökuorman syntyminen 

Teollisuudessa käytettävät koneet ja prosessit toimivat tietyllä hyötysuhteella, jolloin kaik-

kea käytettävissä olevaa energiaa ei voi hyödyntää mekaaniseksi työksi. Osa käytettävästä 

energiasta muuttuu kitkan vaikutuksesta lämmöksi, jonka seurauksena koneen lämpötila 

kasvaa. Käynnissä olevan koneen lämpötila voidaan pitää vakiona, jos sitä jäähdytetään yhtä 

suurella teholla kuin se itse tuottaa lämpöä. Jäähdytys toteutetaan lämmönsiirtimellä, jolla 

varmistetaan koneen turvallinen käyntilämpötila. (Yunus, 2002.) 

 

Lämmönsiirtimen tarkoituksena on siirtää lämpöä kahden eri lämpötilassa olevan fluidin vä-

lillä. Lämmönvaihtimen fluidina on usein ilma tai vesi. Vedellä on hyvä lämmönsiirtoker-

roin, se on halpaa ja usein helposti saatavilla. Ilmaa on puolestaan kaikkialla, mutta sillä ei 

ole niin hyvä lämmönsiirtokerroin kuin vedellä. Lämmönsiirtimiä on rakenteeltaan ja toi-

minnaltaan useita erilaisia, joista teollisuuskäytössä yleisimpiä ovat putkivaippalämmön-

vaihtimet. (Yunus, 2002.) 

 

 

Voimalaitoksissa käytetyt lauhduttimet ovat rakenteeltaan usein putkivaippalämmönvaihti-

mia. Lauhduttimen tehtävä on lauhduttaa turbiinilta tuleva matalapaineinen höyry takaisin 

Kuva 6. Lauhdutin (PPI Pumps 2016) 
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vedeksi, jolloin se voidaan pumpata kiertoprosessissa takaisin höyrystimeen. Höyryn lauh-

tumisessa vapautuu paljon lämpöenergiaa, mikä sitoutuu lauhduttimessa kiertävään jäähdy-

tysveteen. Lämmennyt jäähdytysvesi jäähdytetään jäähdytystorneissa ja käytetään uudestaan 

lauhduttimessa tai lasketaan sellaisenaan vesistöön. Jäähdytysveden sisältämä lämpöenergia 

aiheuttaa ympäristöön lämpökuorman, jonka suuruus riippuu jäähdytysveden lämpötilasta ja 

massavirrasta. Lämpökuormaa syntyy myös muista pienemmistä lämmönlähteistä mm. sa-

vukaasuista ja rakennusten ilmastoinnista. (Watco Group, 2021.)  

 

3.1  Lämpökuorman ympäristövaikutukset 

Tuotantolaitoksesta syntyvä lämpökuorma aiheuttaa vesistöön pistekuormituksen, minkä 

vaikutukset riippuvat mm. purkupaikan sijainnista, lämpömäärästä ja vuodenajasta. Kesä-

kuukausina lämpökuorman vaikutukset ovat merkittävämpiä, koska tällöin vesistön keski-

määräinen lämpötilanmuutos on suurempi kuin talvella. Lämmin jäähdytysvesi pidentää 

purkupaikan alueen kasvukautta ja lisää sen biologista kokonaistuotantoa (TVO, 2021). Oi-

kealla purkupaikan sijainnilla voidaan minimoida lämpökuorman alueellisia vaikutuksia 

mm. jään sulamista ja tiettyjen vesialueiden rehevöitymistä. (Mykkänen et al. 2019, 29) 
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Kuva 7 esittää Kemin rakenteilla olevan biotuotetehtaan jäte – ja jäähdytysvesien leviämistä, 

missä punainen nuoli kuvastaa jäähdytysvesien purkupaikkaa ja vaaleanpunainen nuoli jäte-

vesien purkupaikkaa. Mallinnuksessa jäte- ja jäähdytysveden massavirta on 8,5 m3/s ja läm-

pötilan nousu 15 ˚C. Tällöin tehdasintegraatista syntyy noin 280 MW lämpökuorma. Mal-

linnuksessa on otettu huomioon myös Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaan sekä Kemin 

Energian kuormitukset. Kuvasta huomataan, että meriveden lämpötila on noussut noin 15 

km2 alueella 1–5 ˚C. Lämpötilan nousu on jäähdytysveden purkupaikalla merkittävästi suu-

rempaa kuin jäteveden, koska jäähdytysveden massavirta on jätevettä suurempi. (Perälä, 

2019, 11.) 

 

3.1.1  Veden happipitoisuus 

Lämpökuorman aiheuttama pistekuormitus nostaa paikallisesti veden pinta- sekä pohjaker-

roksen lämpötiloja. Lämpötilan kasvaessa ilmakehästä sitoutuvan hapen määrä veteen pie-

nenee, jonka seurauksena vesistön luonteenomainen happikerrostuneisuus muuttuu. Veden 

Kuva 7. Meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkau-

della 2018 (Mykkänen et al. 2019, 34) 
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happipitoisuuteen vaikuttaa myös vesieliöstön happea tuottava ja kuluttava toiminta. Happi-

pitoisuus vaikuttaa vesistön kasvillisuuteen ja eliöstöön. Kuvasta 7 voidaan huomata, että 

happipitoisuus laskee nopeasti varsinkin pohjalietteen eli pohjasedimentin lähellä. (Kettu-

nen, 2008, 22.) 

 

Vesistön pohjalla olevan veden happipitoisuus ei saa laskea liian pieneksi (alle 0,5 mg/L), 

koska muuten pohjasedimentin sisältämä fosfori vapautuu veteen. Fosforin liukeneminen 

veteen nostaa järven ravinnetasoa ja sen seurauksena on rehevöityminen. Nopeasti kohonnut 

fosforipitoisuus aiheuttaa leväkukintoa, mm. sinilevää. Kun leväbiomassa hajoaa, se kulut-

taa happea, ja itseään ruokkiva kierre on syntynyt. Vesistön ravinnetasapainoon vaikuttaa 

myös peltojen ravinnehuuhtoumat ja teollisuuden jätevedet. (Kettunen, 2008, 21.) 

 

Vedenlaatu, lämpötila ja happipitoisuus vaikuttaa vesistössä esiintyviin eliökantoihin. Kalat 

niin kuin muutkin eliöt tarvitsevat happea soluhengitykseen eli energiantuotantoon. Kalojen 

hapentarve riippuu sen aktiivisuudesta, aineenvaihdunnasta ja se vaihtelee myös kalalajeit-

tain. Esimerkiksi lohikalat ja ravut ovat hyvin vaativia vedenlaadun ja happipitoisuuden 

Kuva 8. Happi- ja hiilidioksidipitoisuudet kerrostuneessa järvessä (Kettu-

nen, 2008, 22) 
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suhteen, kun taas ruutana voi elää lähes hapettomissa olosuhteissa (Hirvikota, 2021).  Ka-

loilla alkaa esiintymään hapenpuuteoireita, jos veden happipitoisuus laskee alle 5 mg/L. Täl-

löin kalojen hengitystiheys nousee, ne nousevat pintaan ja haukkovat ilmaa. Hapenpuutetta 

voi hoitaa vettä ilmastamalla, jossa vesimassan alaosiin pumpataan ilmaa. Veteen voi myös 

johtaa happikaasua ja lisätä veden vaihtuvuutta pumppulaitoksilla (Kalaterveys, 2007). 

 

3.1.2  Jäänpaksuus 

Lämpökuorman vaikutukset jäänpaksuuteen riippuu siitä, että käyttääkö tuotantolaitos sul-

jettua vai avointa jäähdytysvesikiertoa. Suljetussa jäähdytysvesikierrossa lämmennyt vesi 

jäähdytetään yleensä jäähdytystorneissa. Jäähdytystornien haasteena on voimakas vesi-

höyryn muodostuminen, joka saattaa talviaikaan muodostua turvallisuus- ja viihtyvyysris-

kiksi (Perälä, 2019, 9). Avoimessa jäähdytysvesikierrossa vesi hyödynnetään vain kerran ja 

lasketaan takaisin vesistöön. Jäähdytystavalla ei voi vaikuttaa syntyneeseen lämpökuor-

maan. (BAT, 2015, 74.) 

Kuva 9. Jäte – ja jäähdytysveden vaikutus jäänpaksuuteen 

(Mykkänen et al. 2019, 29) 
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Avoin jäähdytysvesikierto aiheuttaa ongelmia talvisin, koska lämmin jäähdytysvesi heiken-

tää tai sulattaa kokonaan purkupisteen alueen jäät. Heikot jäät voivat aiheuttaa paikallisille 

vaaratilanteita tai estää tietyt talviharrastukset kokonaan, esim. pilkkimisen ja hiihdon.  Ku-

vassa 9 on havainnollistettu jäähdytys- ja jätevesien aiheuttaman lämpökuorman vaikutuksia 

jään paksuuteen (Mykkänen et al. 2019). Perämeren jäänpaksuus vaihtelee rannikolla nor-

maalitalviolosuhteissa 20–50 cm (Ilmatieteenlaitos, 2022). Tämä tarkoittaisi mallinuksen 

mukaan sitä, että jäät sulaisivat noin 4 km2 alueelta kokonaan. 
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4  Lämpökuorman laskenta 

Jäähdytysvedestä syntyvä lämpökuorma määritetään pääasiassa tehtaan automaatiojärjestel-

män historiatietojen avulla. Järjestelmästä voi tarkkailla mittausten hetkellisiä arvoja tai kat-

sella historiatietoja halutulla aikavälillä. Automaatiojärjestelmään asennettiin lämpökuor-

man määrittämiseksi jäähdytysveden lämpötilamittaus ennen purkupistettä. Lämpötilamit-

taus asennettiin joulukuussa 2021. Lämpötilamittauksen puuttuminen muutti laskentaa niin, 

että tässä osiossa lasketaan vain arvio todellisesta lämpökuormasta. 

 

Lämpökuorman laskennassa on tehty oletus, että jäähdytysveden lämpötilaero pysyy vuo-

denajasta riippumatta vakiona. Tällöin syntyvä lämpökuorma on riippuvainen vain jäähdy-

tysveden kulutuksesta. Edellä mainittu oletus toteutuu, jos jäähdytysvettä käyttävät prosessit 

toimivat vakioteholla. Laskuissa on käytetty jäähdytysveden massavirtana vuosittaista kes-

kiarvoa ja veden ominaislämpökapasiteetti on oletettu vakioksi. Tässä osiossa tarkastellaan 

myös tehtaan raakavesijärjestelmää ja instrumentti-ilmaa tuottavia paineilmakompresso-

reita. 

 

4.1  Raakavesijärjestelmä 

Äänekosken biotuotetehdas ottaa raakavetensä Ala-Keiteleestä, jonka jälkeen vesi läpäisee 

välpät ja kulkeutuu rumpusuotimille. Rumpusuotimista jäljelle jäänyt irtoaines pumpataan 

rejektipumpulla Äänejärveen ja suodatettu vesi pumpataan raakavesipumpuilla tehtaalle. 

Mekaanisesti puhdistettua raakavettä voidaan käyttää sellaisenaan jäähdytysjärjestelmissä, 

koska siitä on poistettu suurimmat eliöt ja kappaleet, esim. lehdet, oksat, hiekka, kalat jne. 

Osa jäähdytysvedestä desinfioidaan, jolla estetään mahdolliset leväkasvustot (KnowPulp, 

2022). 
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Kuva 10. Raakaveden kulutus tehtaalla 

 

 

Kuva 11. Tehtaalle saapuvan (sininen) ja poistuvan (punainen) jäähdytysveden lämpötila 

 

Raakaveden kulutus on tehtaalla suuri, koska käytössä on avoin jäähdytysvesikierto. Tämä 

korostuu erityisesti kesällä, kun käytettävän raakaveden lämpötila kasvaa. Tällöin saman 
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jäähdytystehon saavuttamiseksi tarvitaan enemmän vettä. Raakaveden kulutus on hyvin lä-

hellä jäähdytysveden kulutusta, koska mekaanisesti puhdistettua vettä kuluu jäähdytysveden 

lisäksi vesilaitoksella noin 0,5 m3/s prosessi- ja kattilaveden valmistukseen. Raakaveden 

vuotuista kulutusta, sekä lämpötilaa on havainnollistettu kuvissa 10 ja 11. Kuvasta 10 huo-

mataan, että raakaveden kulutus vaihtelee 3–6 m3/s ja on vahvasti riippuvainen raakaveden 

lämpötilasta.  

 

4.2  Turbiini – ja pintalauhdutin 

Jäähdytysveden lämpötila kasvaa jäähdytyskierron aikana noin 11 ℃ ennen kuin se laske-

taan takaisin vesistöön. Suurin lämpötilan nousu ja siitä syntyvä lämpökuorma muodostuu 

höyryturbiinin lauhduttimessa, jossa matalapaineturbiinilta saapuva höyry lauhdutetaan ve-

deksi. Toinen merkittävä lämpökuorman lähde on haihduttamon pintalauhdutin, mikä sijait-

see haihduttamon sarjojen jälkeen. Pintalauhduttimen tarkoitus on lauhduttaa aikaisemmissa 

haihdutusvaiheissa käytetty matalapainehöyry (Sixta et al. 2006, 977). Alla on esitetty lauh-

duttimen tasekuva, 

 

Kuva 12. Lauhduttimen tasekuva 
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missä  𝑝ℎö𝑦𝑟𝑦 on höyryn paine [kpa], 𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 on höyryn massavirta [kg/s], 𝑇ℎö𝑦𝑟𝑦 on höyryn 

lämpötila [K], 𝑇𝑗𝑣 on jäähdytysveden lämpötila [K], 𝑞𝑚,𝑗𝑣 on jäähdytysveden massavirta 

[kg/s], [K], 𝑝𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑒 on lauhteen paine [kpa], 𝑞𝑚,,𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑒 on lauhteen massavirta [kg/s] ja 

𝑇𝑙𝑎𝑢ℎ𝑑𝑒 on lauhteen lämpötila [K] 

 

Haihduttamon pintalauhduttimesta syntyvää lämpökuormaa ei voi määrittää erikseen, koska 

pintalauhduttimen jäähdytysvesikierrosta puuttuu laskennan kannalta olennaisia mittauksia. 

Tämän takia turbiinin ja haihduttamon lauhduttimista syntyvä lämpökuorma lasketaan suo-

raan yhteen. Kuvan avulla voidaan muodostaa energiatase ja laskea lauhduttimien tarvitsema 

jäähdytysteho [MW] yhtälöllä (4), 

 

         Ф = 𝑞𝑚𝑐𝑝∆𝑇                                   (4) 

 

 

missä 𝑞𝑚 on vuotuinen keskiarvo jäähdytysvesien massavirrasta [kg/s]. 𝑐𝑝 on veden omi-

naislämpökapasiteetti [kJ/kJK] ja ∆𝑇 on jäähdytysveden lämpötilaero [K] 

 

Ф = 4552
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4,19

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ 11𝐾 ≈  215,75 𝑀𝑊 

 

Kun lauhduttimien tarvitsema jäähdytysteho tunnetaan, voidaan laskea lauhduttimista syn-

tyvä lämpökuorma tehon määritelmän avulla, 

 

               𝐸 = Ф𝑡              (5) 

 

jossa E on energia [MWh], Ф on jäähdytysteho [MW] ja t on aika [h]. 
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Lasketaan höyryturbiinin ja haihduttamon lauhduttimista syntyvä lämpökuorma kuukausi ja 

vuositasolla [GWh]. 

 

𝐸𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 = 215,75 MW ∗ 720 h ≈ 155 GWh 

𝐸𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 215,75 MW ∗ 8766 h ≈ 1891 GWh 

 

4.3  Paineilmakompressorit 

Tehtaan paineilmajärjestelmässä on kolme ruuvikompressoria, jotka tuottavat instrumentti-

ilmaa. Instrumentti-ilmaa tarvitaan kaikkiin laitteisiin, joissa on paineilmasylintereitä esim. 

automaattiventtiilit. Suurin osa prosessinohjauksesta toteutetaan automaattiventtiileillä, jo-

ten on erityisen tärkeää pitää kompressoreiden toiminta häiriöttömänä.  

 

Kompressorit ovat suunniteltu niin, että paineilmajärjestelmän paine pysyisi mahdollisim-

man tasaisena. Tällöin kompressori toimii vakioteholla ja laskennassa voidaan tehdä seuraa-

vat oletukset: jäähdytysveden lämpötilaero ei muutu käytön aikana, jäähdytysvesi jakautuu 

kompressoreittain tasaisesti ja kompressori luovuttaa lämpöenergiaa jäähdytysvedelle yhtä 

paljon kuin se itse tuottaa. Kompressoreiden käyttämä jäähdytysvesi lämpenee kierron ai-

kana noin 7 ℃ ja jäähdytykseen menee vettä yhteensä 46 kg/s. Kuvassa 13 on esitetty komp-

ressorin tasekuva,  
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jossa 𝑞𝑚,𝑖𝑙𝑚𝑎 on ilman massa virta [kg/s], 𝑇𝑖𝑙𝑚𝑎 on ilman lämpötila [K], p on ilman paine 

[kpa], 𝑇𝑗𝑣 on jäähdytysvedenlämpötila [K], 𝑞𝑚,𝑗𝑣 on jäähdytysveden massavirta [kg/s].  

 

Tasekuvasta voidaan muodostaa kompressorille energiatase ja laskea kompressoreiden vaa-

tima jäähdytysteho [MW] yhtälöllä (4). 

 

Ф = 𝑞𝑚𝑐𝑝∆𝑇  (4) 

 

Jäähdytysveden lämpötilaero voidaan laskea, kun tunnetaan kompressoriin tulevan ja lähte-

vän veden lämpötila. Määritetään jokaisen kompressorin lämpötilaero ja lasketaan näistä 

keskiarvo. Tällöin jäähdytystehon lauseke voidaan kirjoittaa muotoon, 

 

Ф = 46 
kg

s
∗ 4,9 

kJ

kgK
∗ 7 K ≈ 1,3 MW 

 

Kuva 13. Paineilmakompressorin tasekuva 
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Kun kompressoreiden tarvitsema jäähdytysteho tunnetaan, voidaan laskea kompressoreista 

vapautuva lämpökuorma [MWh] yhtälön (5) avulla. 

 

    𝐸 = Ф𝑡   (5) 

 

Lasketaan kompressoreiden jäähdytysvesistä syntyvä lämpökuorma kuukausi – ja vuosita-

solla.  

𝐸𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 = 1,303 MW ∗ 720 h ≈ 938 MWh 

𝐸𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 1,303 MW ∗ 8765 h ≈ 11423 MWh 

 

Lauhduttimista ja kompressoreista syntyvä lämpöteho on kokonaisuudessaan noin 218MW, 

jolloin kuukausittainen lämpökuorma on 156 GWh ja vuosittainen 1900 GWh. Lämpöteho 

nousee ja laskee tarvittavan jäähdytystarpeen mukaan. Esimerkiksi höyryturbiinin hätäsam-

mutuksessa lämpöteho voi kasvaa hetkellisesti todella suureksi. Hätäsammutuksessa täytyy 

lauhduttaa kaikki se höyry vedeksi, josta olisi voinut tuottaa sähköä turbiinigeneraattorin 

avulla. Turbiinigeneraattorilla tuotetaan 150–200 MW sähköä.   
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5  Johtopäätökset ja pohdinta 

Sellu- ja paperiteollisuudesta syntyy paljon ylijäämälämpöä, ja sen voi kartoittaa ainakin 

osittain. Oletuksien ja käytettävissä olevien mittauksien avulla laskettiin Äänekosken 

biotuotetehtaasta syntyvä jäähdytysveden lämpökuorma. Laskennasta olisi tullut tarkempi, 

jos käytössä olisi ollut mittaustietoja riittävän suurelta aikaväliltä. Suuruuden arvioinnista 

tekee vaikeaa myös se, että isolla tehtaalla tuotantokapasiteetin vaihtelut ovat suuria, mikä 

näkyy jäähdytysveden lämpötilassa. 

 

Jäähdytysveden sisältämä lämpökuorma nostaa vesistön lämpötilaa paikallisesti muutamalla 

asteella. Jo näin pieni lämpötilamuutos muuttaa vesistön ekosysteemiä, mikä havaitaan pe-

rustuotannon lisääntymisenä ja rehevöitymisenä. Jäähdytysveden purkupiste pitäisi sijoittaa 

vesistössä sellaiseen kohtaan, jossa virtaukset ovat hyvin suuria. Tällöin lämmin jäähdytys-

vesi sekoittuisi vedenalaisiin virtauksiin ja lämpötilaerot tasaantuisivat. Ongelmaksi voi tulla 

vesistön vedenalaisten virtauksien määrittämien ja niiden luetettavuus. Jäähdytysvettä voi-

taisiin myös jäähdyttää vesialtaissa ennen, kuin se lasketaan vesistöön. 

 

Äänekosken biotuotetehtaan jätevesiraporttiin lasketaan kuukausittainen jäähdytysveden 

lämpökuorma. Raportoitu lämpökuorma on määritetty tässä työssä käytettyjen menetelmien 

pohjalta. Tulevaisuudessa tulemme näkemään kuinka lähellä tämän työn tulokset ovat todel-

lista lämpökuormaa ja pysyykö jäähdytysveden lämpötilaero vuodenajasta riippumatto-

mana.   
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