
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja A 

117 

SYTYKE 6 

BERTEL MYRFEN & JUHANI ANHAVA 

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TILA VUONNA 1995 

OSA 1: MAAILMAN MARKKINAT JA SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 

OSA 2: METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA, RAAKA-AINEIDEN JA ENERGIAN 
KULUTUS SEKÄ PÄÄSTÖT 1995 

OSA 3: METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET 1985-1995 

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
SYTYKE-ohjelma 
Helsinki 1992 





VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA — sarja A 

117 

SYTYKE 6 

BERTEL MYRFEN & JUHANI ANHAVA 

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TILA VUONNA 1995 

OSA 1: MAAILMAN MARKKINAT JA SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 

OSA 2: METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA, RAAKA-AINEIDEN JA ENERGIAN 
KULUTUS SEKÄ PÄÄSTÖT 1995 

OSA 3: METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET 1985-1995 

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
SYTYKE-ohjelma 
Helsinki 1992 



Tekijät ovat vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen voida vedota 
vesi- ja ympäristöhallituksen virallisena kannanottona. 

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA koskevat tilaukset: 
Valtion painatuskeskus, PL 516, 00101 Helsinki 
puh. (90) 56 601/julkaisutilaukset 

ISBN 951-47-6605-9 
ISSN 0786-9592 

HELSINKI 1992 



3 

KUVAILULEHTI 

Julkaisija 	 Julkaisun päivämäärä 
Vesi- ja ympäristöhallitus 	 Syyskuu 1992 

Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 
Bertel Myreen, Jaakko Pöyry Oy 
Juhani Anhava 

Julkaisun nimi 

Suomen metsäteollisuuden tila vuonna 1995 

Julkaisun laji 	 Toimeksiantaja 	 Toimielimen asettamispvm 
Selvitysraportti 

Julkaisun osat 	 Yhteenveto: S. 11 	 Osa 2: s. 87 
Osa 1: s. 23 	 Osa 3: s. 155 

Tiivistelmä 
Projektissa on laadittu arvio Suomen metsäteollisuuden tilasta vuonna 1995. Selvitys käsittää metsäteollisuuden 
tuotantomandollisuudet ja markkinat, perustuen maailmanmarkkinoiden trendiennusteisiin. Lisäksi siinä arvioidaan 
tuotantoteknologiassa tapahtuvat muutokset vuoteen 1995 mennessä. 
Tuotantoennusteiden pohjalta on laadittu vuoden 1995 arviot metsäteollisuuden raaka-aineiden ja energian tarpeesta, 
päästöistä vesistöihin ja ilmakehään sekä kiinteistä jätteistä. Selvityksessä arvioitiin ympäristönsuojelukustannukset 
vuosille 1989-1995. 
Metsäteollisuuden puunkäyttöennuste vuodelle 1995 on 42,6 milj. k-m3  havupuuta ja 14,5 milj. k-m3  lehtipuuta, 
yhteensä 57,1 milj, k-m3. 
Kemiallisen metsäteollisuuden polttoaineiden käytöksi on vuodelle 1995 ennustettu 233 000 TJ, josta 73 % saadaan 
jäteliemistä ja puupolttoaineista, 6 % turpeesta ja 21 % tuontipolttoaineista. Verrattuna vuoteen 1990 kotimaisten 
polttoaineiden osuus nousee. Vuodelle 1995 on arvioitu sähköenergian kulutus 21 400 GWh, joka olisi noin 17 % 
korkeampi kuin vuoden 1988 kulutus. Metsäteollisuuden höyryturbiineilla tuotettaisiin 7 600 GWh, omilla 
vesiturbiineilla 1 900 GWh ja 11 900 GWh olisi ostoenergiaa. 
Koko kemiallisen metsäteollisuuden emission ilmakehään on vuonna 1995 arvioitu olevan 23 milj. t hiilidioksidia, 
46 000 t kiinteitä hiukkasia, 24 000 t typpioksideja, 25 000 t rikkidioksidia sekä 1 700 tonnia pelkistyneitä 
rikkiyhdisteitä. Metsäteollisuuden jäteveden puhdistamoilta on vuonna 1995 arvioitu lähtevän yhteensä 534 milj. m3  
jätevettä, josta määrästä 65 % sisämaan vesistöihin. Koko jätevesimäärässä on 22 300 t kiintoainetta, pääasiassa 
puhdistamojen biomassaa, sekä orgaanista liuennutta ainetta, jonka biologinen hapenkulutus on 20 000 t, kemiallinen 
hapenkulutus 300 000 t, ja joka sisältää 7 000 t klooria. Jätevedet sisältävät 177 t fosforia ja 1 030 t typpeä. 
Projektin yhteydessä on laadittu ja toimitettu tilaajien käyttöön tietokoneohjelmisto ja siihen liittyvät tietokannat, joita 
käyttäen voidaan vaivattomasti päivittää laskelmat muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Ohjelmisto laskee mainitut 
tekijät tehtaittain ja tulokset voidaan yhdistää alueittain sekä laskea koko maan arviot. 

Asiasanat (avainsanat) 
Massa- ja paperiteollisuus, tuotanto, energia, päästöt, ennusteet, Suomi 

Muut tiedot 
Suomen metsäteollisuuden ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämisohjelma, SYTYKE-ohjelma - 
Projekti 6 

Sarjan nimija numero 	 ISBN 	 ISSN 
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - 	 951-47-6605-9 	 0786-9592 
sarja A 117 

Kokonaissivumäärä 	Kieli 	 Hinta 	 Luottamuksellisuus 
173 	 Suomi 	 Julkinen 

Jakaja 	 Kustantaja 
Valtion painatuskeskus 	 Vesi- ja ympäristöhallitus 
PL 516, 00101 HELSINKI 	 PL 250, 00101 HELSINKI 



M 

PRESENTATIONSBLAD 

Utgivare 
Vatten- och miljöstyrelsen 

Författare (uppgifter om organet: namn, ordförande, sekreterare) 
Bertel Myréen, Jaakko Pöyry Oy 
Juhani Anhava 

Publikation 

Läget i finsk skogsindustri år 1995 

Utgivningsdatum 
September 1992 

Typ av publikation 	Uppdragsgivare 	 Datum för tillsättandet av organet 
Utredningsrapport 

Publikationens delar 	Sammandrag: 11 	 Del 2: 87 
Del 1: 23 	 Del 3: 155 

Referat 
I projektet har uppgjorts en prognos för Finlands skogsindustri år 1995. Utredningen omfattar skogsindustrins 
produktionsförutsättningar och marknader utgående från trendprognoser för världsmarknaden. Förändringar i 
produktionsteknologin fram till år 1995 har uppskattats. 
Utgående från produktionsprognoserna har skogsindustrins behov av vedråvara och energi uppskattats, samt beräknats 
en prognos för utsläppen till vattendrag och atmosfären ävensom mängden fast avfall. Vidare har investeringar och 
driftskostnader för miljövårdsåtgärder under åren 1989-1995 estimerats. 
Skogsindustrins behov av vedråvara under år 1995 är 42,6 milj. m3  barrved, 14,5 milj. m3  lövved, tillsammans 
57,1 milj. m3, i fast mått räknat. 
Den kemiska skogsindustrins behov av bränslen under år 1995 har uppskattats till 233 000 TJ, varav 73 % genereras 
med avlutar och vedavfall, 6 % med torv och 21 % med fossila bränslen. I förhållande till förbrukningen år 1990 ökar 
andelen av inhemska bränslen. För år 1995 har förbrukningen av elenergi uppskattats till 21 400 GWh, vilket vore 
17 % mera än förbrukningen år 1988. • Med egna processångtuibiner skulle genereras 7 600 GVJK, med egna 
vattenturbiner 1 900 GWh och 11 900 GWh skulle köpas. 
Hela den kemiska skogsindustrins emission till atmosfären år 1995 uppskattas vara 23 milj. t koldioxid, 46 000 t stoft, 
24 000 t kväveoxider, 25 000 t svaveldioxid samt 1 700 t reducerade svavelföreningar. 
Från den kemiska skogsindustrins avloppsreningsverk leds enligt gjorda beräkningar till recipienter totalt 534 milj. m3  
avloppsvatten, varav 65 % till älvar och insjöar. I detta avloppsvatten vore 22 300 t suspenderat fast substans, 
huvudsakligen bioslam från reningsverken, samt löst organisk substans, vars biologiska syreförbrukning vore 
20 000 t, kemiska syreförbrukning 300 000 t och som innehåller 7 000 t bundet klor. Med avloppsvattnet 
skulle 177 t fosfor och 1 030 t kväve ledas till recipienterna. 
I samband med projektet har uppgjorts och levererats till beställaren ett datorprogram och en därtill hörande databas, 
med vilka uppskattningarna bekvämt kan uppdateras att motsvara förändrade förhållanden. Programmet utför 
beräkningarna för varje fabrik skilt för sig, och resultaten kan summeras regionsvis eller till att gälla för hela landet. 

Sakord (nyckelord) 
Massa- och pappersindustri, produktion, energi, emissioner, prognoser, Finland 

Ovriga uppgifter 
Forsknings- och utvecklingsprogram för miljövården inom Finlands skogsindustri, SYTYKE-programmet - 
Projekt 6 

Seriens namn och nummer 	 ISBN 	 ISSN 
Vatten- och miljöförvaltningens publikationer - 	951-47-6605-9 	 0786-9592 
serie A 117 

Sidantal 
	

Språk 
	

Pris 
	

Sekretessgrad 
173 
	

Finska 
	 Offentlig 

Distribution 	 Förlag 
Statens tryckericentral 	 Vatten- och miljöstyrelsen 
PB 51, SF-00101 HELSINGFORS, FINLAND 	PB 250, SF-00101 HELSINGFORS, FINLAND 



5 	 DOCUMENTATION PAGE 

Published by 
National Board of Waters and the Environment 

Author(s) 
Bertel Myreen, Jaakko Pöyry Oy 
Juhani Anhava 

Title of publication 

The state of the Finnish forest industry in 1995 

Date of publication 
September 1992 

Type of publication 
	

Commissioned by 
Research report 

Parts of publication 	summary: 	 Part 2: 87 
Part 1: 23 
	

Part 3: 155 

Abstract 
The state of the Finnish forest industry in the year 1995 has been estimated. The production conditions and the market have been 
forecast, based on the estimated trends in the world market. The changes in the production technologies up to the year 1995 have 
been assessed. 
Based on the production forecasts the Finnish forest industry's requirement of wood raw material and energy has been estimated 
and a forecast concerning the discharges into recipients, emissions into the atmosphere, and the generation of solid waste has been 
prepared. Furthermore, estimates of the investments and annual costs of environmental protection during the period 1989-1995 
have been made. 
The consumption of wood raw material in the year 1995 has been estimated to be 42,6 million m3  of softwood, and 14,5 million 
m3  of hardwood, in total 57,1 million m3. 
The pulp and paper industry's demand for fuels in 1995 is estimated to be 233 000 TJ. Of this energy 73 % would be generated 
from waste liquors and solid wood derived fuels, 6 % from peat, and 21 % from various fossil fuels. Compared with the fuel 
consumption in 1990, the share of domestic fuels would increase. For 1995 the consumption of electrical energy has been 
forecasted to be 21 400 GWh, an increase of 17 % as compared to the consumption in 1988. 7 600 GWh would be generated 
with the industry's process turbines, 1 900 GWh in the mills' hydropower stations, and 11 900 GWh would be purchased. 
The emissions to the atmosphere from the Finnish pulp and paper industry in 1995 are estimated to contain 23 million tons of 
carbon dioxide, 46 000 tons of particulates, 24 000 tons of nitrogen oxides, 25 000 tons of sulphur dioxide, and 1 700 tons of 
reduced sulphur compounds. 
The discharges from the Finnish pulp and paper mills and their waste water treatment plants have been estimated. The total waste 
water flow would be 534 million m3, 65 % of which into lakes and rivers. In this waste water there would be 22 300 tons of 
suspended solids, primarily biosludge from treatment plants, and dissolved organic matter, the biological oxygen demand of which 
would be 20 000 tons, the chemical oxygen demand 300 000 tons, and the organically bound chlorine 7 000 tons. The content 
of phosphor and nitrogen in the final discharge would be 177 tons and 1 030 tons, respectively. 
A computer program with supplementary databases has been written. With this program the estimates can easily be updated to 
correspond to future conditions. The computation is made mill by mill and the program sums up the results for groups of mills 
in selected regions, or for the whole country. 

Keywords 
Pulp and paper industry, production, energy, emissions, forecasts, Finland 

Other information 
SYTYKE, The Environmental Research and Development Programme for the Finnish Forest Industry - 
Project 6 

Series (key title and no.) 	 ISBN 
	

ISSN 
Publications of the Water and Environment 	 951-47-6605-9 

	
0786-9592 

Administration - series A 117 

Pages 	 Language 
	 Price 

	 Confidentiality 
173 	 Finnish 

	
Public 

Distributed by 	 Publisher 
Government Printing Centre 	 National Board of Waters and the Environment 
P.O.Box 516, SF-00101 HELSINKI, FINLAND 	P.O.Box 250, SF-00101 HELSINKI, FINLAND 



2 

DOKUMENTA TIONSBLA TT 

Veröffentlicht von 
Zentralamt fur Gewässer und Umwelt 

Autoren 
Bertel Myrgen, Jaakko Pöyry Oy 
Juhani Anhava 

Erscheinungsdatum 
September 1992 

Titel der Publikation 
Lage der finnischen Forst- und Holzverarbeitenden Industrie im Jahr 1995 

Art der Publikation 	Aultraggeber 
	

Grundungsdatum des Organs 
Untersuchungsbericht 

Teile der Publikation 	Zusammenfassung: 11 	 Tell 2: 87 
Teil 1: 23 	 Teil 3: 155 

Zusammenfassung 
Im Rahmen des Projektes ist eine Schätzung fiber die Situation der finnischen holzverarbeitenden Industrie im Jahr 1995 erstellt 
worden. Hierbei wurden das Produktionspotential und die Märkte der Forstindusirie auf der Basis von Trendprognosen der 
Weltmarktentwicklung einbezogen. Ausserdern wurden in den Schätzungen die kiinftigen Änderungen der Produktionstechnologie 
bis 1995 beräcksichtigt. 
Basicrend auf den Produktionsprognosen sind fir diesen Indusiriebereich der Rohstoff- und Energiebedarf, die Emissionen in die 
Gewässer und die Atmosphäre sowie die voraussichtlich anfallenden Mengen von festen Abfällen fiir 1995 veranschlagt. Es 
wurden auch die Umweltschutzkosten fir 1989-1995 geschätzt. 
Gemäss Prognosen beträgt der Holzverbrauch der Forstindusirie im Jahr 1995 42,6 Mio. fm Nadelholz und 14,5 Mio. 
fm Laubholz, ingesamt also 57,1 Mio. fm. 
Der Brennstoffverbrauch der chemischen holzverarbeitenden Industrie wird fur 1995 auf 233 000 TJ geschätzt, davon werden 
73 % durch Ablaugen und Holzbrennstoff, 6 % durch Torf und 21 % durch Importbrennstoffe gedeckt. Im Vergleich zu 1990 
wird der Anteil der inländischen Brennstoffe steigen. 1995 wird der Verbrauch an Elekiroenergie schätzungsweise 21 400 GWh 
betlagen, was eine Zunahme von etwa 17 % gegenuber 1988 bedeuten wiirde. Mit Dampfturbinen dieser Industriebranche wurden 
7 600 GWh und mit eigenen Wasserturbinen 1 900 GWh erzeugt und 11 900 GWh wurden fremd bezogen werden. 
Die Gesamtemission der chemischen holzverarbeitenden Indusirie wurde fur 1995 auf 23 Mio. t Kohlendioxid, 46 000 t 
Feststoffpartikeln, 24 000 t Stickstoffoxide, 25 000 t Schwefeldioxid sowie 1 700 t reduzierte Schwefalverbindungen angesetzt. 
Aus den Abwasserkläranlagen der Forstindusirie werden 1995 schätzungsweise ingesamt 534 Mio m3  Abwässer abfliessen, aus 
welcher Menge 65 % in die Inlandsgewässer gelangen. Die Gesamtabwassermenge unLasst 22 300 t abfiltrienbare Stoffe, 
hauptsächlich Biomasse der Reinigungsanlagen, sowie organisch gelöste Stoffe mit einem biologischen Sauerstoffbedarf 
von 20 000 t, einem chemischen Sauerstoffbedarf von 30 000 t und einem Chlorgehalt von 7 000 t. Die Abwässer enshalten 
177 t Phosphor und 1 030 t Stickstoff. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt sind Software-Programme und entsprechende Datenbasen ausgearbeitet und den AuP raggeber 
zur Verfugung gestellt worden, mit deren Hilfe die Berechnung muhelos gemäss den veränderten Verhältnissen aktualisiert warden 
können. Die Programme berechnen Ilie erwähnten Faktoren nach Fabriken. Die Ergebnisse können nach Gebieten zusammenge-
fasst und die Werte des gesamten Landes errechnet werden. 

Stichwörter 
Zellstoff- und Papierindustrie, Produktion, Energie, Emissionen, Prognosen, Finnland 

SYTYKE, das Umweltforschungs- und Entwicklungsprogramm der finnischen Holtzindustrie -
Projekt 6 

Nummer und Name der Serie 	 ISBNISSN 
Publikationen der Verwaltung fur Gewässer und 	951-47-6605-9 	0786-9592 
Umwelt - Serie A 117 

Seitenzahl 
173 

Sprache 
Finnische 

Preis Vertraulichkeit 
Offentlich 

Vertrieb 	 Verleger 
Finnisches Staatsdruckerei 	 Zentralamt fur Gewässer und Umwelt 
Postfach 516, SF-00101 HELSINKI, FINNLAND Postfach 250, SF-00101 HELSINKI, FINNLAND 



7 

ALKUSANAT 
Ympäristöministeriö, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto sekä Maj ja Tor 
Nesslingin Säätiö ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen koskien metsäteolli-
suuden ympäristönsuojelun tutkimus-ja kehittämisohjelmaa, jolle on annettu nimi 
SYTYKE. 

Ohjelman yleisenä tavoitteena on mm. luoda selvityksin tieteelliset ja tekniset 
perusteet metsäteollisuuden ympäristönsuojelun pitkän aikavälin tavoitteille ja 
toimenpiteille ja tuottaa päätöksenteon edellyttämää tietoa päästöistä ja niiden 
alentamisen teknillisistä mahdollisuuksista ja kustannuksista. Tavoitteiden asette-
lussa painotetaan erityisesti ajanjaksoa vuodesta 1995 eteenpäin, koska seuraavan 
viiden vuoden ympäristönsuojelutavoitteet on jo määritelty. Vuosi 1995 on siten 
ohjelman analyysien keskeinen vuosi. 

Jaakko Pöyry Oy sai 13.2.1990 ympäristöministeriön kanssa solmitulla sopimuk-
sella tehtäväksi suorittaa SYTYKE-ohjelmaan liittyvän selvityksen koskien 
Suomen metsäteollisuuden tilaa vuonna 1995. Selvitys käsittää metsäteollisuuden 
tuotantomandollisuudet ja markkinat. Lisäksi siihen kuuluu tuotantoteknologiassa 
tapahtuvat muutokset vuoteen 1995 mennessä, arviot metsäteollisuuden raaka-
aineiden ja energian tarpeesta, metsäteollisuuden päästöt vesistöihin ja ilmakehään 
sekä vuoden 1995 tekniikan ja tuotannon aikaansaamat jätteet. Selvityksessä 
suoritetaan myös ympäristönsuojelutoimenpiteiden kustannusten arviointi. Työn 
yhteydessä laaditaan tietokoneohjelmistot, joilla voidaan simuloida yksittäisten 
tehtaitten taseita sekä laskea koko maan tilannetta yllämainittujen tekijöiden 
kannalta. 

Selvitystyön tulokset raportoidaan viidessä eri osassa, joista tässä julkaisussa on 
osat 1-3. Osassa 1 on käsitelty maailmanmarkkinoita ja Suomen metsäteollisuuden 
tuotantoa vuosina 1995-2005, osassa 2. metsäteollisuuden tuotantoteknologiaa, 
raaka-aineiden ja energian kulutusta sekä päästöjä vuonna 1995 ja osassa 3. 
metsäteollisuuden ympäristönsuojelukustannuksia vuosina 1995-2005. 

Haluamme esittää parhaat kiitokset ympäristöministeriölle toimeksiannosta sekä 
SYTYKE-ohjelman tutkimusjohtajalle ja projektin seurantaryhmän jäsenille 
miellyttävästä yhteistyöstä. 

Jaakko Pöyry Oy 

Rainer Häggblom 	 Bertel Myreen 
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YHTEENVETO 
SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TILA VUONNA 1995 
TUOTANTO — RAAKA—AINEET — ENERGIA — PÄÄSTÖT — JÄTTEET 

1 MAAILMANMARKKINOIDEN KEHITYS 
Suomen metsäteollisuuden tuotannon kehitys on riippuvainen maailmanOmarkkinoiden 
kehityksestä, tuotteiden laatutasosta sekä niiden hintakilpailukyvystä avoimilla 
markkinoilla. Metsäteollisuuden maailmanlaajuiselle tuotannolle ennustetaan keskipit-
källä aikavälillä jatkuvaa kasvua, koska metsäteollisuus käyttää raaka—aineenaan 
tehokkaasti uusiutuvaa luonnonvaraa, jonka saanti on turvattu, ja kulutuksen kasvuun 
vaikuttavat myönteisesti mm. 

• väestön kasvu 
• kotitalouksien lukumäärän kasvu 
• koulutustason kohoaminen 
• teollisuustuotannon volyymin kasvu 
• mainonnan lisääntyminen 

Metsäteollisuuden tuotteiden kierrätettävyys on myös hyvä sekä tuotannon omavaraisuus 
energian suhteen on keskimäärin korkea. 

Taulukossa 1-1 on esitetty koko maailmaa kattava kulutusennuste paperi—ja kartonki-
tuotteille vuodelle 1995 sekä arvioitu vuotuinen kasvu vuoteen 2005. 

Taulukko 1-1. Paperituotteiden maailmanlaajuinen kulutusennuste vuodelle 1995 sekä 
kasvuennuste vuosille 1995 — 2000 

Paperi— ja kartonkilaji Kulutus 1995 
milj. tonnia 

Kasvu 
%/a 

Sanomalehtipaperi 38,6 2,3 
Päällystämätön hiokepitoinen paperi 14,0 2,2 
Päällystetty hiokepitoinen paperi 13,4 4,2 
Päällystämätön hienopaperi 39,7 3,1 
Päällystetty hienopaperi 13,4 4,0 
Pehmopaperi 16,3 3,1 
Aaltopahvi 75,7 2,6 
Sisäpakkauskartongit 7,5 2,1 
Säkkipaperi 6,0 0,5 
Muut paperit ja kartongit 28,9 0,7 

Yhteensä 	 273,5 

Paperimassan tuotantoennusteet voidaan suoraan johtaa paperin ja kartongin käyttöen-
nusteista. Merkittävämpiä muutoksia tuotteiden massalajikoostumuksessa ei tu le 
tapahtumaan. Sanomalehtipaperissa, hiokepitoisessa paperissa, pehmopaperissa sekä 
aaltopahvissa tulee kuitenkin keräyspaperista saadun kierrätyskuidun osuus nousemaan. 
Kierrätyskuitu korvaa ensisijaisesti mekaanista massaa eli hioketta ja hierrettä. Täyte—ja 
sideaineiden osuus määrätyissä tuotteissa tullee myös hieman nousemaan. 

Paperimassan tuotanto on pitkälti integroitu paperin ja kartongin tuotantoon eli se 
valmistetaan paperitehtaan yhteydessä. Osa on kuitenkin ns. markkinamassaa, joka 
massatehtaalla kuivatetaan, paalataan ja viedään raaka—aineeksi muualla sijaitseville 
paperitehtaille. Markkinamassan kulutus— ja kasvuennuste on annettu taulukossa 1-2. 
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Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden eli sahatavaran ja eri levytuotteiden 
maailmanlaajuinen kulutusennuste vuodelle 1995 sekä arvioitu keskimääräinen 
kulutuksen vuotuinen kasvu on annettu taulukossa 1-3. 

Taulukko 1-2. Markkinamassan maailmanlaajuinen kulutusennuste vuodelle 1995 

Massalaji Kulutus 1995 
milj. tonnia 

Kasvu 
%/a 

Mekaaninen ja puolikemiallinen massa 2,55 0,6 
Valkaisematon sulfaattimassa 1,77 — 0,2 
Valkaistu havusulfaattimassa 17,24 1,6 
Valkaistu lehtisulfaattimassa 12,97 3,0 
Sulfiittimassa 2,53 — 4,3 
Liukosellu 4,36 — 0,6 

Yhteensä 41,42 

Taulukko 1-3. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden maailmanlaajuinen kulutusen-
nuste vuodelle 1995 sekä kasvuennuste vuosille 1995 — 2005 

Tuotelaji Kulutus 1995 
milj. m3  

Kasvu 
%/a 

Havupuusahatavara 394,9 0,8 
Vaneri ja viilu 52,9 0,9 
Lastulevy 57,4 1,6 
Keskitiheä levy, MDF 5,6 4,7 
Kovalevy 8,8 0,7 

2 SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYNÄT 

Erittäin pääomavaltaisen metsäteollisuuden rakennemuutokset tapahtuvat hitaasti. Näin 
ollen nykyistä laite— ja konekantaa tullaan käyttämään vielä pitkään, eikä Suomen 
metsäteollisuuden tuotantorakenteessa keskipitkällä aikavälillä tule tapahtumaan 
voimakkaita muutoksia. 

Taulukossa 2-1 on annettu Suomen metsäteollisuuden vuosille 1995 ja 2005 ennustetut 
paperi— ja kartonkilajien tuotantoluvut. Nämä ennusteet, niinkuin kaikki muut Suomen 
metsäteollisuutta koskevat luvut ovat ns. trendiennusteita, jotka eivät ota huomioon suh-
dannetekijöistä aiheutuvia tuotantolukujen heilahteluja. 

Taulukkoon merkitty vuoden 1995 tuotanto saavutetaan sillä konekannalla, joka on 
olemassa ja nyt ra]Genteella. Merkittäviä uusia investointeja paperituotantoon tuskin 
tapahtuu vuoteen 1995 mennessä. 

Suomessa massan ja paperin tuotanto on pitkälle integroitua ja markkinamassaakin 
viedään osittain suomalaisten yhtiöiden omistamille ulkomailla sijaitseville tehtaille. 

Taulukossa 2-2 on Suomen metsäteollisuuden paperimassan tuotantoennusteet vuosille 
1995 ja 2005. 

Taulukkoon 2-2 merkittyä tuotantoa ei saavuteta sillä tuotantolaitteistolla, joka on nyt 
olemassa tai rakenteella. Vuoteen 1995 mennessä olisi siten sekä mekaanisen että 
kemiallisen massan tuotantokapasiteettiä rakennettava lisää. Sen rakentaminen riippuu 
massa— ja paperimarkkinoiden elpymisestä sekä Suomen metsäteollisuuden rahoitus-
mandollisuuksista. 
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Vuoden 1995 jälkeen on, niitä raaka—aineen saatavuuteen ja tieto—taitoon tulee, 
huomattavat mahdollisuudet lisäkapasiteetin rakentamiseen. Edellytyksenä näyttää 
kuitenkin olevan, että 

• metsäteollisuuden raaka—aine—, työvoima— sekä pääomakustannukset saadaan 
kilpailukykyiselle tasolle 

• metsäteollisuuden sähköenergian ja polttoaineiden saanti on turvattu 

• metsäteollisuudelle ei aseta lakisääteisesti sellaisia rasitteita, jotka heikentävät 
Suomessa toimivan metsäteollisuuden kilpailukykyä muihin maihin verrattuna. 

Jos nämä edellytykset täyttyvät, voidaan vuonna 2005 saavuttaa taulukoihin 2-1 ja 2-2 
merkityt tuotantoluvut. Muussa tapauksessa on vaara, että suomalaiset metsäyhtiöt yhä 
enenevässä määrässä investoivat ulkomaille ja Suomeen jää vanheneva tuotantokoneisto, 
joka vähitellen poistetaan käytöstä. 

Taulukkoon 2-3 on merkitty Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotantoennusteet 
vuosille 1995 ja 2005. Tuotannon ennakoidaan laskevan seuraavan 10—vuotiskaudella 
kaikissa tuoteryhmissä lähinnä huonosta hintakilpailukyvystä johtuen. 

Suomen markkinaosuudet maailman vientimarkkinoilla päätuotteittain on esitetty 
kuvassa 2/1. Suomen markkinaosuus oli vuonna 1988 huomattavan suuri hiokepitoisissa 
painopapereissa. Myös päällystämättömien hienopapereiden ja sisäpakkauskartonkien 
maailmanmarkkinoilla Suomen paperiteollisuus kuuluu suurimpien viejien joukkoon. 

Taulukko 2-1.. Suomen paperiteollisuuden tuotantoennusteet vuosille 1995 ja 2005. 

Paperi— ja kartonkilaji 	 Tuotanto, 1000 t 

v. 1995 	 v. 2005 

Sanomalehtipaperi 1 430 1 530 
Päällystämätön hiokepitoinen paperi 2 250 2 500 
Päällystetty hiokepitoinen paperi 1 870 2 500 
Päällystämätön hienopaperi 1 250 1 600 
Päällystetty hienopaperi 620 1 000 
Pehmopaperi 190 220 
Aaltopahvi 820 850 
Sisäpakkauskartongit 1 180 1 480 
Säkkipaperi 185 175 
Muut paperit ja kartongit 785 860 

Yhteensä 10 580 12 715 

Taulukko 2-2. Suomessa valmistettujen paperimassojen tu otantoennusteet vuosille 1995 
ja 2005 

Massalaji Tuotanto, 1000 t 

v. 1995 v. 2005 

Mekaaninen ja puolikemiallinen massa 4 040 4 775 
Valkaisematon sulfaattimassa 710 700 
Valkaistu havusulfaattimassa 2 920 3 350 
Valkaistu lehtisulfaattimassa 2 475 2 785 
Sulfiittimassa 50 50 
Liukosellu — - 
Kierrätyskuitu 580 700 

Yhteensä 10 775 12 360 
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Taulukko 2-3. Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotantoennusteet vuosille 
1995 ja 2005 

Tuotelaji Tuotanto, 1000 m 

V. 1995 V. 2005 

Havupuusahatavara 7 300 6 700 
Vaneri ja viilu 590 550 
Lastulevy 620 590 
Huokoinen kuitulevy 150 130 
Keskitiheä levy, MDF - - 
Kovalevy 87 77 

Kulutuksen kasvu (%/v.) 
- 5 

Päällystetty hiokepitoinen 

Päällystetty hienopaperi 
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Kuva 2/1. Suomen metsäteollisuuden markkinaosuus maailman vientimarkkinoilla 
tuotteittain 1988 
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3 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA-AINEET JA KEMIKAALIT 
Metsäteollisuuden puun käytön ennuste on annettu taulukossa 3-1. Se perustuu edellä 
esitettyihin tuotantoennusteisiin sekä olettamukseen, ettei tuoteyksikölle laskettu puun 
kulutus tule nykyisestä muuttumaan. Sahatavaran kohdalla on kuitenkin lievästi 
parantuva lautasaanto otettu huomioon. 

Taulukkoon 3-2 on merkitty metsäteollisuuden muun kuin puuraaka—aineen kulutusen-
nuste vuodelle 1995. Kierrätyskuidun saanto keräyspaperista on oletettu olevan 85 %, 
häviö on paperin täyteaineet sekä prosessoinnin kuituhäviö. Määrät on annettu abs. 
kuivina. 

Kierrätyskuidun suhteen on oletettu, että kierrätyskuitu perustuu kotimaiseen keräyspa-
periin. Kotimaisen paperinkulutuksen on vuonna 1995 ennustettu olevan 1 470 000 
tonnia, joten Suomessa käytetyn paperin talteenottoaste olisi 45 %. On kuitenkin 
mahdollista, että kauppapoliittisista syistä kierrätyskuidun osuutta paperituotteissa on 
nostettava, jolloin keräyspaperin talteenottoastetta on huomattavasti nostettava tai sitä 
on suuremmassa mittakaavassa tuotava Suomeen. Tämä vähentäisi vastaavasti lähinnä 
kuusipuun käyttöä mekaanisen massan raaka—aineena. 

Taulukossa 3-3 on annettu kemiallisen metsäteollisuuden vuodelle 1995 ennustettu 
kemikaalien tarve. Eräiden kemikaalien kulutukseen vaikuttaa oleellisesti miten 
sellutehtaat hoitavat rikki/natrium —suhteen keittolipeässä. Päästöjen vähentämispyrki-
mysten myötä rikkiä yhä enenevässä määrässä palautuu kemikaalikiertoon samanaikai-
sesti, kun klooridioksidin lisääntyvä käyttö tuo lisää rikkihappoa tehtaalle. Kaikki viittaa 
siihen, että nykytekniikalla rikkiä akkumuloituu kemikaalikiertoon jokaisessa selluteh-
taassa vuonna 1995. Joko rikkihapon käyttöä on pystyttävä vähentämään tai rikkiä on 
poistettava tehtaalta joko natrium— tai mahdollisesti kalsiumsulfaattina. Koska 
vaihtoehtoisia ratkaisuja on monta ja tehtaat kehittävät omia ratkaisujaan, ei rikkike-
mikaalien kulutusta vuonna 1995 voi luotettavasti ennustaa. Taulukossa annetut arvot 
perustuvat olettamukseen, että rikkikemikaalien ominaiskulutus on nykyisellä tasolla, 
joka kuitenkin johtaa rikki/natrium—epätasapainoon. 

Taulukko 3-1. Metsäteollisuuden puunkäyttöennuste vuodelle 1995 

Havupuu 	 Lehtipuu 

1000 k—m3 	 1000 k—m3  

Kemiallinen metsäteollisuus 
• mekaaninen massa 	 10 300 
• kemiallinen massa 	 21 880 	 12 630 

Raaka —aineen käyttö yhteensä 	 32 180 	 12 630 
Hake mekaanisesta metsäteollisuudesta 	—6 740 

Kemiallisen metsäteollisuuden runkopuu 25 440 12 630 

Mekaanisen metsäteollisuuden runkopuu 17 170 1 885 

Runkopuu yhteensä 42 610 14 515 

Taulukko 3-2. 	Metsäteollisuuden raaka—aineiden kulutusennuste vuodelle 1995 

Keräyspaperi 1000 t 655 
Täyte— ja päällysteaineet 1 730 
Liimat ja sideaineet 298 
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Taulukko 3-3. Kemiallisen metsäteollisuuden kemikaalien tarve vuonna 1995 

tonnia 

Rikkihappo 
Natriumsulfaatti 
Magnesiumsulfaatti 
Rikkidioksidi 
Alkuainerikki 
Kalsiumoksidi 
Ammoniakki 
Happi 
Natronlipeä 
Kloorikaasu 
Natriumkloraatti 
Vetyperoksidi 
Ditioniitti 
Natriumsilikaatti 
DTPA 

129 400 
540 

11 900 
57 300 
22 200 
49 600 
8 790 

89 900 
208 000 
70 400 

138 000 
35 900 
12 600 
58 400 
11 500 

4  ENERGIAN TUOTANTO JA KULUTUS 
Metsäteollisuuden polttoaineiden ja sähköenergian kulutusennusteet perustuvat vuoden 
1995 tuotantoennusteisiin. Jokaiselle tuotteelle on tilastotietoihin perustuen määritelty 
sekä lämmön että sähköenergian ominaiskulutusluvut. Prosessilämpötarpeesta on 
laskettu tehtaan vastapaine-energian tuotanto. Integroimattomilla sellutehtailla syntyy 
mustalipeän ja kuoren poltosta ylijäämähöyryä, jota käytettäisiin lauhdevoiman 
kehitykseen. 

Ennusteissa on oletettu, että kaikki tehtailla muodostunut puujäte ja mustalipeä 
käytetään polttoaineena. Ostopolttoaineiden suhteen on oletettu, että niitä käytetään 
suunnilleen nykyisissä määräsuhteissa. Taulukossa 4-1 annetaan vuodelle 1995 
arvioidut polttoaineista saadut energiamäärät ja vastaavat tilastotiedot jaksolta 1.7.1989 
- 31.6.1990. Luvut ovat vertailukelpoisia sillä varauksella, että energiamäärät voi olla 
laskettu eri lämpöarvojen määritelmillä. 

Taulukko 4-1. Kemiallisen metsäteollisuuden polttoaineen käyttö 1989-90 ja 1995 

1989 - 
Energia 
PT 

1990 

Osuus 
% 

1995 

Energia 
PJ 

Osuus 
% 

Kasvu 
% 

Jäteliemet 90,0 121,3 52,0 +34,8 
Puupolttoaineet 38,6 19,5 48,9 21,0 + 26,7 
Turve 11,8 6,0 13,7 5,9 + 16,1 

Kotimaiset yht. 140,4 70,9 183,9 78,9 + 31,0 

Maakaasu 28,9 28,9 22,2 9,5 - 23,2 
Kivihii1i 13,8 7,0 9,6 4,1 - 30,4 
Polttoöljy ym. 4,9 7,7 17,6 7,5 + 18,1 

Tuonti yht. 57,6 29,1 49,4 21,1 - 14,2 

Yhteensä 198,0 100,0 233,3 100,0 17,8 

Taulukkoon 4-2 on merkitty vuoden 1988 metsäteollisuuden sähköenergian kulutus ja - 
tuotanto Sähkölaitostilaston mukaan sekä vastaavat ennusteet vuodelle 1995. Kulutuksen 
erittely on suoritettu ominaiskulutusluvuilla. 
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Metsäteollisuuden käyttämän sähköenergian säästömandollisuuksista on esitetty kovin 
eriäviä mielipiteitä. On löydetty potentiaalisia säästömandollisuuksia. Kuitenkaan ei nyt 
ole odotettavissa mitään ennen vuotta 1995 vaikuttavaa teknillistä läpimurtoa, joka 
huomattavasti vähentäisi esim. mekaanisten massojen sähköenergian ominaiskulutus-
lukuja. 

Taulukkoon 4-2 on tehtailla olevien vesivoimaloiden tuotanto merkitty 1980—luvun 
keskiarvon mukaan. Vastapainevoiman tuotannolle annettu luku edellyttää, että 
metsäteollisuuden vastapainevoiman koko kapasiteetti on käytössä. Metsäteollisuudella 
on noin 280 MW rakennettua laudevoimakapasiteettia, jonka teoreettinen vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on yli 1 500 GWh. Taulukkoon on kuitenkin merkitty ainoastaan se 
lauhdevoima, joka tuotettaisiin sellutehtaiden ylijäämähöyryllä. Kaasuturbiinien ja 
tehtaiden kaukolämpötuotantoon liittyvässä sähkönkehityksessä ei ole ennakoitu 
muutosta. Näillä olettamuksilla laskettuna metsäteollisuuden ostosähköenergian tarve 
kasvaisi keskimäärin noin 2.6 % vuodessa. 

Taulukko 4-2. Sähköenergiatase vuosina 1988 ja 1995 

1988 
GWh/a 

1995 Lisäys 
% 

Kulutus 
Mekaaniset massat 6 992 7 626 + 14,0 
Uusiomassat 53 118 +122,6 
Kemialliset massat 3 850 4 606 + 19,6 
Paperit ja kartongit 6 052 7 404 + 22,3 
Mekaaninen teollisuus 1 045 984 — 5,8 
Mekaaninen jalostus ym, 562 618 + 10,0 

Kulutus yhteensä 18 254 21 356 + 17,0 

Oma kehitys 
Vesivoima 1 995 1 900 — 4,8 
Vastapainevoima 6 210 7 475 + 20,4 
Lauhdevoima 128 107 — 16,4 
Kaasuturbiinit ym. 176 176 + 0,0 

Oma kehitys yhteensä 8 509 9 658 + 13,5 

Ostoenergia 9 745 11 699 + 20,1 

5 METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN 
Metsäteollisuuden päästöt vesistöön on laskettu siten, että jokaisen tehtaan jäte-
vesikuorma on laskettu erikseen ja tulokset on laskettu yhteen. Jokaisen tehtaan 
kohdalla on arvioitu tehtaan ulkoisen puhdistuksen toteutusvaihtoehto vuonna 1995 ja 
laskelma on suoritettu tämän arvion perusteella. Mekaanisten massojen sekä paperilaji-
en kohdalla laskelma perustuu pääosin kokemusperäisiin ominaispäästölukuihin. 
Kemiallisten massojen tuotannossa syntyvien haitta —aineiden määrät on laskettu ottaen 
huomioon eri tehtaiden tuotantomenetelmät . Lähtökohtana on eri tehtaiden tuotantoen-
nusteet vuodelle 1995. 

Taulukossa 5-1 annetaan arvio kaikilta Suomen kemiallisen metsäteollisuuden tehtailta 
puhdistamoille tulevien ja tehtaiden jäteveden puhdistamoilta lähtevien jätevesien 
yhteenlaskettu vuotuinen määrä sekä vedessä olevien haitta—aineiden määrät. Arviot 
annetaan erikseen sisämaassa ja rannikolla sijaitsevien tehtaiden osalta sekä yhteenlas-
kettuna koko maan arvioitu tilanne. 

Merkittäviä määriä klooria sitoutuu orgaaniseen aineeseen ainoastaan kemiallisten 
massojen valkaisussa. Yhdistämällä sulfaattisellun tuotantoennusteet taulukossa 5-1 
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annettuihin arvioihin kuinka paljon orgaanisesti sitoutunutta klooria jätevesipuhdista-
moilta joutuu ympäristöön, saadaan taulukossa 5-1 annetut luvut. 

Taulukon 5-2 mukaan rannikolla sijaitsevien tehtaiden massatonnille lasketut AOX-
päästöt olisivat korkeammat kuin sisämaatehtaiden, Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että 
sisämaatehtailla tuotetaan suhteessa enemmän lehtipuusellua. Eräille rannikkotehtaille 
harkitaan investointeja, jotka alentaisivat tehtaiden AOX—päästöjä. Koska on epävarmaa 
toteutuvatko nämä investoinnit ennen vuotta 1995, niitä ei ole huomioitu laskelmissa. 

Mitään kvantitatiivista AOX:n jaottelua eri aineryhmiin ei ole suoritettu. Voidaan 
kuitenkin todeta, että tulevaisuudessakin pääosa orgaanisesti sitoutuneesta kloorista 
tullee esiintymään monihaaraisissa alifaattisissa ligniinin pilkkoutumisreaktioissa 
syntyneissä molekyyleissä, joiden moolimassa on melko korkea. Pieni osuus orgaanisesti 
sitoutuneesta kloorista on sidottu fenoleihin eli aromaattisiin pienimolekyylisiin yhdis- 

Taulukko 5-1. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 

Sisämaa Rannikko Koko maa 

Tehtailta tulevat jätevedet 
° jätevesimäärä 	1000 m3/a 349 000 185 000 534 000 
° kiintoaine t/a 137 000 58 400 195 400 
° kemiallinen hapenkulutus t/a 366 000 166 000 532 000 
° biologinen hapenkulutus t/a 138 000 56 400 194 400 
• orgaanisesti sit. kloori t/a 6 290 5 100 11 390 
• fosfori t/a 310 140 450 
° typpi t/a 1 085 225 1 310 

Puhdistamoilta lähtevät jätevedet 
° jätevesimäärä 	1000 m3/a 34-9 000 185 000 534 000 
• kiintoaine 	 t/a 15 700 6 600 22 300 
° kemiallinen hapenkulutus 	t/a 196 000 104 000 300 000 
° biologinen hapenkulutus 	t/a 11 200 8 700 19 900 
° orgaanisesti sit. kloori 	t/a 3 430 3 550 6 980 
. fosfori 	 t/a 177 90 267 
• typpi 	 t/a 1 030 345 1 375 

Taulukko 5-2. 	Metsäteollisuuden AOX— päästöt vuonna 1995 

Sisämaa 	Rannikko Koko maa 

Valkaistu tuotanto 
• havusulfaatti 	1000 ADT/a 1 480 1 440 2 920 
• lehtisulfaatti 1 700 770 2 470 
• sulfiitti 	 I ,  — — — 

Yhteensä 	 1000 ADt/a 	3 180 	2 210 	5 390 

Koko tuotanto 
• havusulfaatti 	1000 ADt/a 	1 760 	1 770 	3 530 
• lehtisulfaatti 	 1 700 	 790 	2 490 
° sulfiitti 	 U 	 50 	 — 	 50 

Yhteensä 	 1000 ADt/a 	3 510 	2 560 	6 070 

AOX 	 tAOX/a 	3 430 	3 550 	6 980 

AOX Massatonnille 
• valkaistu tuotanto 	kgAOX/ADt 	1,08 	 1,68 	 1,30 
° koko tuotanto 	I , 	 0,98 	 1,39 	 1,15 
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teisiin, joilla on taipumus bioakkumuloitua. Oletettu ja jo käynnissä oleva siirtyminen 
korkeampaan klooridioksiidin substituutioasteeseen valkaisussa tulee vähentämään tri—ja 
tetrakloorattujen fenolien määrää, mutta vastaavasti mono— ja dikloorattujen määrä tulee 
suhteellisesti kasvamaan. On kuitenkin mittaustuloksia, jotka osoittavat, että klooratut 
fenolit melko täydellisesti hajoavat aktiivilietelaitoksissa. Koska on oletettu, että lähes 
kaikilla valkaistua sellua valmistavilla tehtailla vuonna 1995 on tehokkaat biologiset 
vedenpuhdistamot, kloorifenolien määrä tulee todennäköisesti nykytasosta huomattavasti 
pienentymään. 

Taulukossa 5-1 on annettu arviot vesistöön joutuvista fosfori— ja typpimääristä. Mikäli 
tehtaalta ei tule tarpeeksi fosforia ja typpeä veden mukana aktiivilietelaitokseen, on se 
määrä ravinteita lisättävä, minkä biologinen puhdistamo tarvitsee BHK:n poistoon. 
Eräillä, mutta ei kaikilla tehtailla tulee riittämätön määrä ravinteita jäteveden mukana. 
Toisilla tehtailla on vedessä ravinteita yli tarvittavan minimimäärän. Ylijäämää ei 
kuitenkaan voi laskea alijäämäisten tehtaiden hyväksi. Huomattava osa tehtailta 
ympäristöön joutuvasta kiintoaineesta on aktiivilietelaitoksissa muodostunutta 
biomassaa, joka seuraa poistoveden mukana vesistöihin. Biomassan fosfori— ja 
typpipitoisuus on suhteellisen korkea, joten kiintoaineen poisto puhdistamoilta lähtevistä 
vesistä alentaisi myös jätevesien ravinnekuormitusta. 

6 METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT ILMAKEHÄÄN 
Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään on arvioitu yhdessä tehtaiden 
energian kulutuksen ja tuotannon kanssa, koska emissiot ilmakehään tapahtuvat 
pääasiallisesti energiantuotannon yhteydessä. Näin ollen arviot päästöistä ilmakehään 
perustuvat esitettyihin tuotantoennusteisiin, jotka on tehdaskohtaisesti eritelty, sekä 
niihin olettamuksiin, jotka johtavat luvussa 4 annettuihin polttoaineiden kulutuslukuihin. 

Taulukossa 6-1 on arvio kaikilta kemiallisen metsäteollisuuden tehtailta yhteenlaske-
tusta savukaasumäärästä, eriteltynä kuivana kaasuna ja savukaasussa olevana vesihöyry-
nä. Arvot on laskettu polttoaineiden määrän ja kosteuden, sekä oletettujen polttopara-
metrien perusteella. Vastaavalla tavalla on kuivaan savukaasuun sisältyvän hiilidioksidin 
määrä arvioitu. Varsinaisina haitta—aineina kaasussa on laskettu kiinteiden hiukkasten, 
rikkidioksidin ja typpidioksidin emissiot. Sellutehtaille on arvioitu, miten paljon 
pelkistyneitä rikkiyhdisteitä tehtailta joutuu ilmakehään. 

Taulukosta nähdään, että Suomen metsäteollisuus vuonna 1995 päästäisi noin 23 
miljoonaa tonni hiilidioksidia ilmakehään. On kuitenkin todettava, että suurin osa siitä 
hiilestä, joka palaessaan muodostaa tämän hiilidioksidin, on peräisin elollisesta 
biomassasta eli puusta, joka on sitonut vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä. Osa 
metsäteollisuuden polttoainetarpeesta tyydytetään fossiilisilla polttoaineilla, toisaalta osa 
puussa olevasta hiilestä jää metsäteollisuuden tuotteisiin. Taulukkoon 6-2 on laskettu 
metsäteollisuuden hiilitase vuodelle 1995. 

Taulukko 6-1. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään vuonna 1995 

Poltossa muodostunut savukaasu 
• kuiva savukaasu 106  m3n/a 74 350 
• vesihöyry savukaasussa 106  m3n/a 19 350 

Yhteensä 106  m3n/a 93 700 

Savukaasussa 
• hiilidioksidia t/a 23 100 000 
• rikkidioksidia t/a 25 000 
• typpioksideja (dioksidina) t/a 24 200 
• kiinteitä hiukkasia t/a 46 100 

Pelkistyneet rikkiyhdisteet 	 t/a 	 1 700 



Tuhka 
Kuiturejekti 
Kalkkirejekti 

Tehtaalta yhteensä 

t/a 86 700 
t/a 23 500 
t/a 135 500 

t/a 245 700 

Jätevedenpuhdistamoilta 
tuleva jäte 

Lietteen kuiva—aine 
Lietteen vesi 

Liete yhteensä 

t/a 220 000 
t/a 500 000 

t/a 720 000 
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Taulukko 6-2. Kemiallisen metsäteollisuuden hiilitase vuonna 1995 

Tehtaille tuotu hiili 

Puuraaka—aineen mukana 	 tC/a 
Fossiiliset polttoaineet 

Yhteensä 	 tC/a 

Tehtailta lähtevä hiili 

Ilmakehään savukaasussa 
• biopolttoaineet 	 tC/a 
• fossiiliset polttoaineet 	 tC/a 

Tuotteissa 	 tC/a 

Yhteensä 	 tC/a 

9 830 000 
tC/a 	 1 230 000 

11 060 000 

4 950 000 
1 230 000 	6 180 000 

:1 111 

11 060 000 

Tehtaiden rikkidioksidiemissioita on arvioitu käytetyn polttoainemäärän sekä kyseessä 
olevan polttoaineen rikkipitoisuuden mukaan. Mikäli rikkiä sisältävää polttoainetta on 
käytetty yhdessä puupolttoaineen kanssa, on puutuhkan kyky sitoa rikkidioksidia 
huomioitu. Soodakattiloiden rikkidioksidipäästöjä laskettaessa on huomioon otettu 
mustalileän korkean kuiva—ainepitoisuuden alentava vaikutus savukaasun rikki-
dioksidipitoisuuteen. 

Poltossa muodostuneen typpioksidien määrä eri ,polttoaineille ja eri polttolaitteille on 
arvioitu kirjallisuudesta ja låitetoimittajilta saatujen tietojen perusteella. Kaikka typen 
oksidit on laskettu ekvivalenttimääräksi typpidioksidia. Ennusteessa on oletettu, ettei 
laitteita typpioksidien poistamiseksi savukaasuista otettu huomioon käyttöön vuoteen 
1995 mennessä 

7 METSÄTEOLLISUUDEN KIINTEÄT JÄTTEET 
Kemiallisen metsäteollisuuden kiinteät jätteet muodostuvat pääasiallisesti prosessista 
tulevista kuitu— ja kalkkirejekteistä, energiantuotannon tuhkasta sekä aktiivilietelaitosten 
ylijäämälietteistå. Muiden kiinteiden jätteiden määrät ovat näitä huomattavasti 
pienempiä. Taulukossa 7-1 on annettu arvio kiinteiden jätteiden määristä vuonna 1995. 

Taulukon mukaan tehtaiden ulkoisten vedenpuhdistamojen ylijäämälietteen määrä on 
suuri. Suuri osa ylijäämälietteestä voidaan kuitenkin hävittää polttamalla, joten se osa 
ei joudu ulkoisen jätehuollon piiriin. Eräs osa lietteestä on peräisin sellutehtaiden 
vedenpuhdistamoilta, jolloin liete on kontaminoitu klooriyhdisteillä. On vielä epävarmaa 
voidaanko klooriyhdisteitä sisältävät lietteet polttaa tehtailla esim. yhdessä kuoren 
kanssa savukaasuihin mahdollisesti muodostuvien kloorattujen haitta—aineiden takia. 
Arvion mukaan noin 130 000 tonnia lietteen kuiva—aineesta on klooriyhdisteillä 
kontaminoitu. 

Taulukko 7-1. Kemiallisen metsäteollisuuden kiinteät jätteet vuonna 1995 

Tehtaalta tuleva jäte 
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8 YMPÄRISTÖINVESTOINNIT 
Työssä kerättiin yhtiöiden ilmoituksiin perustuen tiedot toteutuneista ympäristönsuoje-
luinvestoinneista vuosilta 1985-1988 sekä arvioitiin yhtenäisiä laskentaperusteita 
noudattaen kustannukset vuosille 1989-1995. 

Suomen metsäteollisuus on investoinut ja sen on arvioitu investoivan vielä lähivuosina 
eniten vesiensuojeluun. Vuosina 1985-1995 investoinnit ovat tällä sektorilla yhteensä 
arviolta 4 800 Mmk. Vuosina 1985-1989 toteutuneet investoinnit ovat yhteensä 2 000 
Mmk ja vuosina 1990-1995 on arvioitu investoitavan lisäksi noin 2 800 Mmk. 
Prosessin sisäisten toimenpiteiden osuuden on arvioitu olevan noin 60 % kaikista 
vesiensuojeluinvestoinneista vuosina 1985-1995. 

Ilmansuojeluun investoidaan vuosina 1985-1995 yhteensä suunnilleen 1 700 Mmk. 
Vuosina 1985-1989 on investoitu yhteensä noin 500 Mmk ja vuosina 1990-1995 
investoitaneen yhteensä noin 1 200 Mmk. Toimenpiteiden painopiste on kemiallisen 
massan valmistuksen rikki- ja hajupäästöjen vähentämisessä. 

Jätehuoltoon liittyviä investointikustannuksia on vuosina 1985-1995 arviolta 1 200 
Mmk. Vuosina 1985-1989 toteutuneet investoinnit ovat yhteensä 500 Mmk ja vuosina 
1990-1995 on arvioitu investoitavan noin 700 Mmk. 

Ympäristöinvestoinnit vuosina 1985-1989 ovat siis olleet em. kolmella osa-alueella 
yhteensä noin 3 700 Mmk. Vastaavasti arvioidaan vuosina 1990-1995 investoitavan 
yhteensä 4 000 Mmk. Vuosien 1985-1995 investointien kokonaismääräksi tulee arvion 
mukaan 7 700 Mmk. Investointien ajallista kehitystä on esitetty kuvassa 8/1. 

Investointien jakautuminen pääsektoreille ilmenee kuvasta 8/2. Ympäristönsuojelu-
toimenpiteiden käyttökustannusten arvioitiin vuonna 1985 olleen noin 220 Mmk/a, 
vuonna 1990 noin 320 Mmk/a ja vuonna 1995 niiden arvioidaan olevan 460 Mmk/a. 
Noin 60 % käyttökustannuksista aiheutuu vesiensuojelutoimenpiteistä. Käyttökustan-
nusten jakautuminen pääsektoreille ilmenee kuvasta 8/3. 

Mmk/a 
1200 

1000 

800 

800 

400 

200 

0 
1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Kuva 8/1 Ympäristönsuojeluinvestoinnit 1985-1995 
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Jätehuolto 
15.3% 

Ilmansuojelu 
22.3% 

YHTEENSÄ 7 700 MMK 

Kuva 8/2 Ympäristönsuojeluinvestointien jakautuminen eri osa —alueille 1985-1995 

te huol to 
23% 

Ilrnansuojelu 
12% 

YHTEENSÄ 3 600 MMK 

Kuva 8/3 Ympäristönsuojelun käyttökustannusten jakautuminen 1985-1995 



OSA 1 

MAAILMAN MARKKINAT JA 

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 

23 





25 

SISÄLLYS 
OSA 1 

1 	JOHDANTO 	.......................................... 27 
1.1 	Tutkittavat 	tuotteet 	...................................... 27 

1.1.1 	Paperit ja kartongit 	.................................. 27 
1.1.2 	Massat 	.......................................... 27 
1.1.3 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet 	..................... 28 

1.2 	Kulutus- ja tuotantoennusteiden laadintaperusteet 	................. 29 
1.2.1 	Kulutusennusteet 	 ........................... 29 
1.2.2 Tuotanto- ja nettokauppaennusteet 	....................... 29 
1.2.3 Massa- ja paperiteollisuuden linkitys 	...................... 30 

2 PAPERIN JA KARTONGIN MAAILMANMARKKINOIDEN 
KEHITYSNAKYMAT 	................................... 30 

2.1 Sanomalehtipaperi 	....................................... 30 
2.2 Päällystämätön hiokepitoinen paino- ja kirjoituspaperi 	.............. 32 
2.3 Päällystetty hiokepitoinen paino-ja kirjoituspaperi 	................. 34 
2.4 Päällystämätön hienopaperi 	................................ 36 
2.5 Päällystetty 	hienopaperi 	................................... 37 
2.6 Pehmopaperi 	.......................................... 39 
2.7 Laineri 	ja 	fluting 	....................................... 39 
2.8 Sisäpakkauskartongit 	 ........................... 41 
2.9 Säkkipaperi 	........................................... 43 
2.10 Muut 	paperit ja kartongit 	.................................. 44 

3 	MARKKINAMASSAN KEHITYSNÄKYMÄT ................... 45 
3.1 	Mekaaninen ja puolikemiallinen markkinamassa .................. 45 
3.2 	Valkaistu sulfaattimarkkinamassa ................. 	.......... 	46 
3.3 	Valkaisematon sulfaattimarkkinamassa ......................... 	47 
3.4 	Sulfiittimarkkinamassa .................................... 	49 
3.5 Liukosellumarkkinamassa ................................. 50 

4 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTTEIDEN 
KEHITYSNÄKYMÄT ................................... 51 

4.1 	Sahatavara 	.......................................51 
4.2 	Vaneri ja viilu 	.........................................52 
4.3 	Lastulevy ............................................. 	53 
4.4 Kovalevy ja MDF (Medium Density Fibreboard) .................. 54 

5 SUOMEN PAPERITEOLLISUUDEN TUOTANTO JA KOTIMAAN 
KULUTUS ........................................... 56 

5.1 Sanomalehtipaperi 	....................................... 56 
5.2 Päällystämätön hiokepitoinen paino- ja kirjoituspaperi 	.............. 57 
5.3 Päällystetty hiokepitoinen paino- ja kirjoituspaperi 	................ 58 
5.4 Päällystämätön hienopaperi 	................................ 60 
5.5 Päällystetty hienopaperi 	................................... 60 
5.6 Pehmopaperi 	.......................................... 62 
5.7 Laineri 	ja 	fluting 	....................................... 62 
5.8 Sisäpakkauskartongit 	..................................... 63 
5.9 Säkkipaperi 	........................................... 64 
5.10 Muut voimapaperit ja -kartongit 	............................. 65 
5.11 Muut 	paperit ja kartongit 	.................................. 65 



26 

6 SUOMEN MASSATEOLLISUUDEN TUOTANTO JA KOTIMAAN 
KULUTUS 	........................................... 66 

6.1 Mekaaniset 	massat 	...................................... 66 
6.2 Puolikemialliset 	massat 	................................... 67 
6.3 Valkaistu 	sulfaatti 	....................................... 68 
6.4 Valkaisematon sulfaatti 	................................... 70 
6.5 Sulfiitit 	........................................... 71 
6.6 Uusiomassa 	........................................... 71 
6.7 Liukosellu ja muut erikoismassat 	............................ 71 

7 SUOMEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 
JA KOTIMAAN KULUTUS 	............................... 73 

7.1 Sahatavara 	............................................ 73 
7.2 Vaneri 	ja 	viilu 	......................................... 73 
7.3 Lastulevy 	............................................. 74 
7.4 Kuitulevy 	............................................ 74 

8 	YHTEENVETO ......... ............................... 75 
8.1 	Paperiteollisuuden tuotanto ja paperin kulutus .................... 	75 
8.2 	Massateollisuuden tuotanto ja kotimaan kulutus ................... 	78 
8.3 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto ja kotimaan kulutus .......... 81 
8.4 Suomen metsäteollisuuden rnarkkinaosuudet maailmanmarkkinoilla ..... 82 
8.5 Suomen metsäteollisuuden tuotantorakenne 1988 ja 1995 ............ 83 



27 

1 JOHDANTO 
1.1 Tutkittavat tuotteet 
1.1.1 Paperit ja kartongit 

Paperin ja kartongin kulutus— ja tuotantotilastoissa noudatetaan pääsääntöisesti 
käyttöryhmittäistä jaottelua. Perusaineiston disaggregoinnissa ollaan pyritty ottamaan 
huomioon käsillä olevan tutkimuksen kannalta merkittävät tuotantoteknologian, 
panosrakenteen ja päästötasojen eroavuudet eri paperi— ja kartonkilajien välillä. 

Aineiston disaggregoinnissa on päädytty alla esitettyyn tuoteryhmäjaotteluun: 

. sanomalehtipaperi 
• tavallinen sanomalehtipaperi 
• erikoissanomalehtipaperi 

• paino— ja kirjoituspaperi 
• päällystämätön hiokepitoinen paperi 
• päällystetty hiokepitoinen paperi 
• päällystämätön hienopaperi 
• päällystetty hienopaperi 

• pehmopaperi 

• laineri ja fluting kartonki 
• kraftlaineri 
° NSSC fluting kartonki 
• muut (jätepaperipohjainen laineri ja fluting kartonki) 

• sisäpakkauskartongit 
• taivekartonki 
• valkoinen sellukartonki 
• valkopintainen harmaakartonki 

° säkkipaperi 
• muut voimapaperit ja voimakartongit 
• muut paperit ja kartongit 

1.1.2 Massat 

Massat voidaan määritellä joko puusta tai muista kuituisista selluloosa—aineista valmis-
tetuiksi välituotteiksi, jotka valmistusmenetelmästä, vaaleusasteesta, käyttötarkoituksesta 
ja käytetystä raaka—aineesta riippuen ovat jaettavissa useisiin tuoteryhmiin. Kunkin 
tuoteryhmän sisällä jako ulotetaan vielä ns. integroituihin ja markkinamassoihin. 
Integraateissa tuotettu massa käytetään yrityksen oman paperiteollisuuden raaka—
aineena, eikä massaa näin ollen kuivateta. Markkinamassa sen sijaan toimitetaan 
tavallisesti ostajalle (paperitehtaat tai muut selluloosaa tuotannossaan käyttävät laitokset) 
kuivina, paalattuina arkkeina, mutta joskus myös levyinä, rullina, hiutaleina tai 
jauheena. 

Tutkimuksen tavoitteita (päästö—, energia— ja raaka—ainekalkyylit) sekä tilastoaineiston 
saatavuus— ja hallittavuusnäkökohtia silmällä pitäen on päädytty seuraavanlaiseen 
massateollisuuden tuoteryhmäjaotteluun: 
• mekaaniset massat 
• hioke 



• painehioke 
• hierre 
• CTMP 

• puolikemialliset massat 
• NSSC 

• valkaistu sulfaatti 
• havupuusta 
• lehtipuusta 

• valkaisematon sulfaatti 
havupuusta 

• lehtipuusta 

• valkaistu sulfiitti 
• havupuusta 
• lehtipuusta 

• valkaisematon sulfiitti 
• havupuusta 
• lehtipuusta 

• erikoismassat 
• liukosellu 
• muut erikoismassat 

• uusiomassat 
• siistatut uusiomassat 
° muut uusiomassat 

• muut kuin puusta valmistetut massat 

Mekaanisten, puolikemiallisten ja erikoismassojen osalta havupuu/lehtipuujaotteluun ei 
ole menty. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Suomessa mekaanisia ja erikoismassoja 
valmistetaan poikkeuksetta vain havupuusta ja puolikemiallista neutraalisulfiittia vain 
lehtipuusta. Muita kuin puusta valmistettuja massoja (lintteri—, tekstiilileike—, ruoho—ja 
ruokokasvimassat) ei Suomessa valmisteta. 

Markkinatutkimuksessa noudatetaan varsin aggregoitua tuoteryhmäjaottelua. Sen sijaan 
raaka—aine— ja energiaselvityksissä tuoteryhmäjaottelu on tarkempi. 

1.1.3 Mekaanisen metsäteoiiisuuden tuotteet 

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tutkimuksessa noudatettava tuoteryhmä-
jaottelu on seuraava: 
• sahatavara 
• vaneri, viilu ja rimalevy 
• lastulevy 
• kuitulevy 
• kovalevy 
• huokoinen kuitulevy 
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1.2 Kulutus- ja tuotantoennusteiden laadintaperusteet 

1.2.1 Kulutusennusteet 

Yksityiskohtaisten ja mahdollisimman pitkälle spesifioitujen kulutusmallien laatiminen 
on lähinnä teoreettinen ongelma. Mitä disaggregoidummalla tuoteryhmätasolla 
liikutaan, sitä paremmin voidaan — ainakin teoriassa — identifioida kulutukseen 
vaikuttavat tekijät. Samalla joudutaan kuitenkin jossain määrin tinkimään olemassa 
olevan tilastoaineiston (kulutus ja kulutukseen vaikuttavat tekijät) suomasta mittaus—
tarkkuudesta. Spesifiointiongelman ratkaiseminen ei sitä paitsi vielä takaa mallin 
käyttökelpoisuutta käytännön ennustetyössä: mallien laadinnassa on otettava huomioon 
myös selittävien muuttujien ennustettavuus. 

Tiedon hallittavuuden, teoreettisen validiteetin sekä ennustettavuus— ja realis-
tisuusnäkökohtien yhteensovittamisessa on Jaakko Pöyry—yhtiöissä päädytty kulutusmal-
leihin ja —ennusteisiin, joissa yhtyvät sekä kvantitatiivinen (tilastollis—ekonometrinen) 
että kvalitatiivinen (kenttäinformaatio) tutkimusote. Ennusteiden laadinnassa pyritään 
historiallisten riippuvuussuhteiden ohella kvantifioimaan myös mahdollisia uusia 
visioita. 

Alla on lyhyt kuvaus kulutusennusteiden laadintajärjestelmästä ja —järjestyksestä: 

kulutukseen vaikuttavien tekijöiden analysointi ja mallin konstruointi 

2 	kulutukseen vaikuttavien tekijöiden projisoinnit, esim.: 

• väestön kasvu 
• kotitalouksien määrän kasvu 
• BKT:n kasvu (reaalihintaisena) 
° 	teollisuustuotannon volyymin kehitys 
° 	rakentamisen volyymi 
• loppukäyttötrendit (mainonta, laatu, pintapaino, uudet/väistyvät käyttökoh-

teet, painoteknologia jne.) 
• institutionaaliset tekijät (rajoitukset ja tukitoimenpiteet) 
• tarjontatekijät 

3 	kulutuksen ennusteet maittain ja alueittain 

Kulutusennusteet perustuvat ns. pitkän aikavälin malleihin, joissa maailmantalouden 
syklisiä vaihteluita ei ole otettu huomioon. Kasvuskenaariot eivät sisällä olettamuksia 
mahdollisista maailmantalouden häiriöistä (esim. energiakriisit), tai kulutuskäyttäytymi-
seen vaikuttavista, ei mitattavista tarvepriorisoinneista. 

1.2.2 Tuotanto— ja nettokauppaennusteet 

Nettokauppa määritellään tuotannon ja kulutuksen tai viennin ja tuonnin väliseksi 
erotukseksi (nettokauppa = tuotanto — kulutus = vienti — tuonti). 

Kulutusennusteet maittain ja tuotteittain luovat pohjan sekä tuotanto— että nettokaup- 
paennusteille. Tuotanto— ja nettokauppaennusteiden muita elementtejä ovat: 

historiallisen tuotannon ja nettokaupan analysointi maittain ja tuotteittain 

2 	historiallisten tuoterakenteen muutosten analysointi 
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3 	ilmoitettujen tuotantokapasiteetin muutosten vaikutusten analysointi ajallisesti ja 
tuoteryhmittäin (ilmoitetut laajennukset, uudet koneet/tehtaat, lajinvaihdokset ja 
koneiden/tehtaiden sulkemiset) 

4 	teollisuuden yleiset toimintaedellytykset (raaka—aineiden ja energian saatavuus, 
kustannuskilpailukyky, kapasiteetin käyttöaste, työvoimakysymykset, kuljetusyh-
teydet ym.) 

5 	kotimaan markkinoiden ja potentiaalisten vientimarkkinoiden kehitys sekä 
kauppavirtojen kehityksen arviointi 

6 	kaupan esteiden arviointi maittain ja tuotteittain 

Raportissa esitetyt tuotantoluvut ovat puhtaasti maantieteellisiä emoyhtiöiden kansal-
lisuudesta ja alkuperämaasta riippumatta (esim. suomalaisen metsäteollisuuden Saksassa 
sijaitseva paperitehdas on tilastoitu Saksaan, ei Suomeen). 

1.2.3 Massa— ja paperiteollisuuden linkitys 

Paperimassan käyttöennusteet voidaan suoraan johtaa paperin ja kartongin tuotantoen-
nusteista. Eri paperilajien tuotantoennusteet luovat pohjan tulevan massalajikoostumuk-
sen arvioinnille. Samalla arvioidaan erilaisten täyteaineiden ja pigmenttien käytön 
kehitystä paperiteollisuudessa. 

Massan tuotanto— ja nettokauppaennusteet laaditaan edellä esitettyjä suuntaviivoja 
noudatellen. Samalla arvioidaan integroidun ja markkinamassan tuotannon toiminta-
edellytyksiä maittain ja tuotteittain. 

Jätepaperin keräyksen ja käytön arviointi on ensiarvoisen tärkeää puumassojen 
kulutuksen ja tuotannon ennustamistyössä. Vuonna 1970 jätepaperin osuus koko 
maailman paperiteollisuuden kuituhuollossa oli 23 % (jätepaperin kulutus 31,1 
miljoonaa tonnia, paperimassojen kokonaiskulutus 134,3 miljoonaa tonnia). Vuonna 
1988 jätepaperin osuus oli jo 32 % (75,2 miljoonaa tonnia 235,1 miljoonan tonnin 
kokonaiskulutuksesta). Vuosituhannen vaihteeseen mennessä jätepaperin osuuden 
ennakoidaan kasvavan yli 40 %:iin. Vastaavasti neitseellisten kuitujen osuuden 
ennustetaan laskevan nykyisestä 68 %:sta alle 60 %:iin vuoteen 2000 mennessä. 

2 PAPERIN JA KARTONGIN MAAILMANIARKIUNOIDEN 
KICMTYYSNÄK'TÄ' 

2.1 San9elehtflpaperi 

Sanomalehtipaperin kulutusennusteet pääalueittain on esitetty taulukossa 2-1 ja kuvassa 
2/1. 

Sanomalehtipaperin kysynnän ennustetaan kasvavan keskimäärin 2.3 %:n vuosivauhdilla 
vuoteen 2005 mennessä. Kasvua ylläpitäviä tekijöitä ovat: 

Väestön kasvu (maailmassa 1,5 %/v., teollisuusmaissa 0.4 %/v.). 

Kotitalouksien lukumääräinen kasvu (teollisuusmaissa 0.9-1.0 %/v). 
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• Mainonnan voimakas lisääntyminen (sekä päivälehtien että ilmaisjakelun 
muodossa). 

• Sanomalehtien levikin ja sivumäärien voimakas kasvu kehitysmaissa (väestö, 
kotitalouksien määrä, tulotaso, koulutustaso, institutionaalisten sivumäärärajoit-
teiden poistaminen eräissä kehitysmaissa). 

Maailman sanomalehtipaperin kulutus kasvoi 21,1 miljoonasta tonnista vuonna 1970 
25,8 miljoonaan tonniin vuonna 1980 (kasvu "vain" 2,0 %/v). Koko 1970—luvun 
kestänyt suhteellisen hitaan kasvun kausi johtui osittain sanomalehtipaperin pintapai-
non alenemisesta. Sanomalehtipaperin neliömassan aleneminen 1970—luvulla (keski-
määrin 52,0 g/m2  vuonna 1970 ja 48,6 g/m2  vuonna 1980) aiheutti painoyksiköissä 
mitattavan kulutuksen kasvun hidastumista noin 0,6-0,7 %—yksiköllä vuodessa. Toisin 
sanoen, jos vuosikymmenen alun energiakriisi ei olisi lisännyt alttiutta alentaa puu— ja 
jakelukustannuksia alenevien neliömassojen muodossa, olisi sanomalehtipaperin kulutus 
vuonna 1980 ollut jo 27,5 miljoonaa tonnia. 2000—luvulle mentäessä keskimääräisten 
neliömassojen odotetaan pysyvän vakioina. 

Taulukko 2-1. Sanomalehtipaperin kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 

1988 

1000 vuonna 

1995 2000 2005 

P—Amerikka 13630 15606 16791 17760 
L—Eurooppa 7450 8931 9842 10685 
I—Eurooppa + NL 2035 2308 2488 2655 
Oseania 784 946 1027 1090 
E—Amerikka 1438 2034 2401 2800 
Japani 3336 3978 4320 4570 
Muu Aasia 2701 4325 5338 6400 
Afrikka 311 480 576 675 

Yhteensä 31685 38608 42783 46635 

1970 1975 1980 1985 1988 1995 2000 2005 

Vuosi 

0 P-Amerikka ® L-Eurooppa E I-Eurooppa+NL® Oseania 
llllll E-Amerikka 0 Japani 	 Muu Aasia 	® Afrikka 

Kuva 2/1. Sanomalehtipaperin kulutus alueittain 1970-2005 



2.2 

32 

Tiedossa olevien kapasiteetin laajennusten valossa erityisesti Pohjois—Amerikka ja 
Länsi—Eurooppa tulevat kasvavassa määrin hallitsemaan maailman sanomalehtipaperin 
markkinoita tulevaisuudessa. Lähivuosien kapasiteetin laajennukset erityisesti EY—
maissa tulevat siirtämään Pohjoismaiden tarjontapaineita perinteisten Länsi—Euroopan 
markkinoiden ulkopuolelle. Merkittävimmät sanomalehtipaperin tuottajamaat vuonna 
1988 on esitetty taulukossa 2-2. 

Viiden suurimman tuottajamaan osuus maailman tarjonnasta on lähes 70 %. Kym-
menen suurimman tuottajamaan yhteenlaskettu osuus on jo yli 80 % maailman-
markkinoista. 

Sanomalehtipaperin tuotannon ennustetaan kasvavan Länsi—Euroopassa nykyisestä 7,4 
miljoonasta tonnista 10,5 miljoonaan tonniin vuonna 2000. Jätepaperin käyttö sanoma-
lehtipaperiteollisuudessa tulee kasvamaan voimakkaasti: noin 2/3 koko Länsi—Euroopan 
sanomalehtipaperiteollisuuden kasvusta on arvioitu perustuvan jätepaperin käytön 
tehostamisen varaan. Pohjoismaiden neitseelliseen kuituun perustuvan sanomaleh-
tipaperin vienti EC—markkinoille tulee tarjoamaan EC— tuottajille hyvät edellytykset 
kierrätyksen tehostamiselle (kuituhäviöt kierrätyksessä — neitseellisen kuidun tarve 
säilyy). 

Taulukko 2-2. Sanomalehtipaperin tuottajamaat 

1000 t % 

Kanada 9969 31 
USA 5427 17 
Japani 3067 10 
Ruotsi 2064 6 
Neuvostoliitto 1700 5 
Suomi 1274 4 
Saksan Lt. 898 3 
Norja 882 3 
Iso—Britannia 530 2 
Australia 407 1 
Muut 5575 18 

Yhteensä 	 31793 	 100 

Päällystämätön hiokepitoinen paino- ja kir joituspapieri 

Päällystämättömän hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin maailmanmarkkinoiden 
ennakoitu kehitys on esitetty taulukossa 2-3 ja kuvassa 2/2. 

Päällystämättömän hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin (hiokepitoinen SC—, luettelo, 
konekalanteroitu aikakauslehti—, bulky— yms. paperit) maailmanmarkkinoiden ennuste-
taan kasvavan 2,1-2,2 % vuodessa vuoteen 2005 saakka. Länsi—Euroopan markkinoilla 
voimakkaimman kasvun kausi on jo sivuutettu (1988-2005 0,8 %/v.), mutta esim. 
USA:ssa, jossa SC—paperi on vasta viime aikoina vakiinnuttanut markkina—asemansa, 
kasvun ennustetaan jatkuvan suhteellisen voimakkaana erityisesti mainospainatuksessa. 

Uutta kapasiteettia tullaan nykysuunnitelmien mukaan rakentamaan pääasiassa Pohjois—
Amerikkaan. Länsi—Euroopassa ja Pohjoismaissa uutta kapasiteettia on suunnitteilla 
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vain vähän (uusia koneita ja modernisointeja yhteensä 900 000 t, samanaikaisia 
sulkemisia yhteensä 600 000 t). 

Vuonna 1988 suurimmat päällystämättömän hiokepitoisen painopaperin tuottajamaat on 
esitetty taulukossa 2-4. 

Viiden suurimman tuottajamaan yhteenlaskettu osuus koko maailman tuotannosta on 
noin 67 %. Kymmenen suurimman osuus maailman tarjonnasta on jo 85 %. 

Taulukko 2-3. Päällystämättömän hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin kulutus 
maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 	 1995 	 2000 	2005 

P—Amerikka 3368 4160 4720 5280 
L—Eurooppa 4050 4400 4550 4670 
I—Eurooppa + NL 1155 1494 1632 1759 
Oseania 158 202 230 253 
E—Amerikka 273 405 503 615 
Japani 2270 2400 2650 2900 
Muu Aasia 522 781 1081 1436 
Afrikka 92 122 130 140 

Yhteensä 	 11888 	13964 	15496 	17053 

1970 	1975 	1980 ' 1985 	1988 	1995 	2000 	2005 

Vuosi 
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Kuva 2/2. Päällystämättömän hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin kulutus alueittain 
1970-2005 
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Taulukko 2-4. Päällystämättömän hiokepitoisen painopaperin tuottajarnaat 

1000 t 	 % 

Suomi 2115 17 
Japani 2109 17 
Kanada 1489 12 
USA 1473 12 
Saksan Lt. 1144 9 
Neuvostoliitto 600 5 
Ruotsi 462 4 
Italia 398 3 
Itävalta 333 3 
Norja 283 2 
Muut 1850 15 

Yhteensä 	 12256 	 100 

2.3 Päällystetty h okep toktre pailno ja k rj tuspaperl 
Päällystetyn hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin markkinaennusteet on nähtävissä 
taulukossa 2--5 ja kuvassa 2/3. 

Päällystetyn hiokepitoisen paino- ja kirjoituspaperin (LWC—, MWC/HWC— ja 
pigmentoidut hiokepitoiset paperit) maailmanmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 
keskimäärin 4,2 % vuodessa vuoteen 2005 saakka. Päällystetyn hiokepitoisen painopa-
perin suurimmat käyttökohteet ovat aikakauslehdet, mainospainatus ja postimyyntiluet-
telot, joista erityisesti kahden viimeksi mainitun paperin käyttö on voimakkaasti 
kasvamassa. 

Yleisiä mainonnan nopeaan kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat päivittäistavarakaupan 
keskittyminen ja tarjouskilpailun lisääntyminen, sanomalehtien liitteistyksen mukanaan 
tuoma tehokas mainosliitteiden jakelu, vapaa—ajan lisääntyminen ja yleinen mat-
kailuelinkeinon kehittäminen sekä siihen liittyvä matkanjärjestäjien keskinäinen kilpailu, 
suoramainonnan kehittyminen (osoitteistot) ym. 

Taulukko 2-5. Päällystetyn hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin kulutus maailmassa 
1988-2005 

Alue 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P— Amerikka 4459 5680 6920 8200 
Eurooppa 4005 5327 6480 7620 
I—Eurooppa + NL 205 336 424 523 
Oseania 149 241 311 388 
E—Amerikka 49 65 101 148 
Japani 1019 1540 2160 2790 
Muu Aasia 91 146 210 287 
Afrikka 24 41 53 67 

Yhteensä 10001 13376 16659 20023 
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Tiedossa olevien kapasiteetin laajennusten valossa erityisesti Pohjoismaat ja eräät 
Länsi—Euroopan valtiot tulevat lisääntyvässä määrin hallitsemaan maailman LWC— ja 
MWC—paperimarkkinoita — myös ns. perinteisten markkina—alueidensa ulkopuolella. 
Pohjois—Amerikassa meneillään olevat kapasiteetin laajennusprojektit eivät tule 
sanottavassa määrin vaikuttamaan maailmankaupan tasapainoon. 

Maailman tuotannosta noin 41 % on keskittynyt Pohjois—Amerikkaan ja noin 48 % 
Länsi—Eurooppaan. Viiden suurimman tuottajamaan yhteenlaskettu osuus maailman 
tuotannosta on noin 83 %. Kymmenen suurinta tuottajamaata käsittää jo 97 % koko 
maailman tarjonnasta. 

Vuonna 1988 merkittävimmät päällystetyn hiokepitoisen painopaperin tuottajamaat 
olivat: 

Taulukko 2-6. Päällystetyn hiokepitoisen painopaperin tuottajamaat 

1000 t 	% 

USA 3774 38 
Saksan Lt. 1539 15 
Suomi 1291 13 
Japani 898 9 
Italia 878 9 
Ranska 608 6 
Kanada 331 3 
Belgia 275 3 
Ruotsi 99 1 
Sveitsi 76 1 
Muut 280 3 

Yhteensä 	 10049 	 100 
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2.4 Pääliystänätön hienopaperi 
Päällystämättömän hienopaperin kysyntäennusteet alueittain on esitetty taulukossa 2-7 
ja kuvassa 2/4. 

Päällystämättömän hienopaperin kysynnän arvioidaan kasvavan nykyisestä 31,5 
miljoonasta tonnista 53,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2005 mennessä (3,1 %/v). 
Kasvua ylläpitävät tekijät ovat lähinnä toimisto—, kopiointi— ja tietojenkäsittelytekno-
logian sekä suoramainonnan kehitys. Tietotekniikan kehitys on siis nähtävä paperin 
kulutusta pääosin lisäävänä tekijänä. Läntisissä teollisuusmaissa kirja— ja op-
pimateriaalisektoreiden hienopaperin käyttö on jo vakiintumassa; sen sijaan kehitys-
maissa em. sektoreiden kysyntä kasvaa vielä voimakkaasti. Tuoteryhmittäin jaoteltuna 
kysynnän kasvu keskittyy pääasiassa A4—tyyppiseen arkkitavaraan sekä jatkolomake-
sektorille. 

Päällystämättömän hienopaperin kapasiteetti on huomattavasti tasaisemmin jakautunut 
eri maiden ja maanosien kesken kuin esim. hiokepitoisten painopapereiden kapasiteetit. 

Taulukko 2-7. Päällystämättömän hienopaperin kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 	1985 	2000 	2005 

P—Amerikka 12570 15581 18069 20630 
L—Eurooppa 6600 7996 9331 10505 
I—Eurooppa + NL 1421 1794 2054 2323 
Oseania 354 470 553 635 
E—Amerikka 1676 2413 2956 3567 
Japani 2513 2933 3560 4170 
Muu Aasia 5759 7618 9014 10339 
Afrikka 608 883 1006 1123 

Yhteensä 	 31501 	39688 	46543 	53292 
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Sama pätee rakenteilla tai suunnitteilla oleviin tuotannon laajennusinvestointeihin. 
Kysyntä/tarjontanäkökohdat huomioon ottaen on todennäköistä, että erityisesti Länsi—
Eurooppa (ml. Pohjoismaat) ja Latinalainen Amerikka tulevat lisäämään nettovientiään; 
nettotuontitarve puolestaan kasvaa lähinnä Aasian ja Afrikan markkinoilla. 

Vuonna 1988 suurimmat päällystämättömän hienopaperin tuottajamaat olivat: 

Taulukko 2-8. Päällystämättömän hienopaperin tuottajamaat 

1000 t 

USA 11179 35 
Kiina 3360 11 
Japani 2570 8 
Saksan Lt. 1365 4 
Brasilia 1204 4 
Ranska 1092 3 
Suomi 931 3 
Kanada 928 3 
Intia 900 3 
Iso—Britannia 791 3 
Muut 7192 23 

Yhteensä 31512 100 

Viiden suurimman tuottajan yhteenlaskettu osuus maailman tuotannosta on noin 62 %. 
Kymmenen suurinta tuottajaa käsittää noin 3/4 maailman tarjonnasta. 

2.5 Päällystetty hienopaperi 
Päällystetyn hienopaperin kysyntäennusteet on esitetty taulukossa 2-9 ja kuvassa 2/5. 

Päällystetyn hienopaperin kulutuksen ennustetaan kasvaan 4,0 %:n vuosivauhdilla 
vuoteen 2005 saakka. Kasvua ylläpitäviä tekijöitä ovat lähinnä mainonnan lisääntyminen 
ja mainospainotuotteiden kilpailuaseman pysyvyys muihin mainosmedioihin nähden, 
aikakauslehtisektorilla erityisesti kansi— ja mainossivujen asettamat painoasuvaatimuk-
set, jotka suosivat päällystetyn hienopaperin käyttöä sekä kirjasektorilla erityisesti 
kuvakirjojen kasvava kysyntä. 

Uutta kapasiteettia tullaan tiedossa olevien suunnitelmien ja investointipäätösten mukaan 
rakentamaan lähinnä Länsi—Eurooppaan, Pohjois—Amerikkaan ja Japaniin. Länsi—
Euroopan (ml. Pohjoismaat) vienti Euroopan ulkopuolelle tulee lähitulevaisuudessa 
kasvamaan voimakkaasti (nykyinen nettovienti Länsi—Euroopasta noin 500 000 tonnia, 
ennustettu nettovienti vuonna 2005 noin 1,2 miljoonaa tonnia). 

Pohjois—Amerikka, Länsi—Eurooppa ja Japani käsittävät yli 90 % maailman päällystetyn 
hienopaperin tuotannosta. Vuonna 1988 suurimmat tuottajamaat on esitetty taulukossa 
2-10. 

Vuonna 1988 Suomen päällystetyn hienopaperin tuotanto oli noin 250 000 tonnia. 
Ilmoitettujen laajennusinvestointien pohjalta on arvioitavissa, että Suomi tulee 
nousemaan kymmenen suurimman tuottajamaan joukkoon seuraavan 5—vuotiskauden 
aikana. 
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Taulukko 2-9. Päällystetyn hienopaperin kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 	1995 	2000 	2005 

P—Amerikka 3791 4660 5820 7000 
L—Eurooppa 3490 4585 5626 6690 
I—Eurooppa + NL 77 112 130 150 
Oseania 149 207 257 309 
E—Amerikka 239 356 463 590 
Japani 1860 2100 2630 3190 
Muu Aasia 721 1221 1712 2298 
Afrikka 76 116 140 165 

Yhteensä 10403 13357 16778 20392 

Taulukko 2-10. Päällystetyn hienopaperin tuottajamaat 

1000 t 	% 

USA 3344 32 
Japani 2050 19 
Ranska 585 6 
Itävalta 565 5 
Saksan Lt. 557 5 
Italia 4-22 4 
Ruotsi 377 4 
Alankomaat 366 3 
Iso—Britannia 353 3 
Espanja 321 3 
Muut 1577 15 

Yhteensä 10517 100 
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2.6 Pehmopaperi 
Pehmopaperin kysyntäennusteet on nähtävissä taulukossa 2-11 ja kuvassa 2/6. 

Pehmopaperin maailmanmarkkinoiden ennustetaan kasvavan nykyisestä 13,0 miljoonasta 
tonnista 21,8 miljoonaan tonniin vuonna 2005 (3,1 %/v). Suhteellisesti nopeimmin 
kasvavat pehmopaperituotteet ovat keittiö-, teollisuus-, ym. rullat ja pyyhkeet sekä 
lautasliina- ja kasvopaperit. Toilettipaperi on sen sijaan määrällisesti nopeimmin 
kasvava tuoteryhmä. 

Jätepaperin käyttö pehmopaperin valmistuksessa tulee kasvamaan voimakkaasti. Esim. 
Länsi-Euroopassa pehmopaperin tuotannosta noin 43 % perustuu kierrätyskuidun 
käyttöön. Länsi-Euroopan pehmopaperin tuotannon ennustetaan kasvavan nykyisestä 3,3 
miljoonasta tonnista 4,9 miljoonaan tonniin vuonna 2000, ja jätepaperin käytön 
pehmopaperiteollisuudessa nykyisestä 1,4 miljoonasta tonnista 2,9 miljoonaan tonniin 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Toisin sanoen, markkinoden koko kasvun 
ennakoidaan perustuvan jätepaperin hyötykäytön varaan. 

Teollisuusmaissa pehmopaperin kysynnän ennustetaan kasvavan keskimäärin 1,5-2,5 
%:n vuosivauhdilla. Alhaisen kulutustason maissa keskimääräiset kasvuodotukset 
liikkuvat 5-6 %:n tuntumassa. Kasvuarviot perustuvat lähinnä väestön kokonais-
määrän, kaupungeissa asuvien kokonaismäärän, ikärakenteen ym. demografisten 
indikaattorien kehitysennusteisiin, BKT:n kasvuodotuksiin sekä loppukäytön ja 
substituutiomandollisuuksien analyysiin. 

Taulukko 2-11. Pehmopaperin kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 

1988 

1000 t vuonna 

1995 2000 2005 

P-Amerikka 5340 6114 6710 7200 
L-Eurooppa 3330 4023 4636 5180 
I-Eurooppa + NL 500 700 866 1020 
Oseania 190 272 328 370 
E-Amerikka 1130 1684 2178 2690 
Japani 1270 1582 1814 2030 
Muu Aasia 1130 1764 2358 3000 
Afrikka 130 200 266 340 

Yhteensä 13020 16339 19156 21830 

Pehmopaperit ovat tyypillisiä kotimarkkinatuotteita. Kansainvälisen kaupan osuus 
maailman kulutuksesta on alle 5 %, mikä muihin paperiteollisuden tuotteisiin verrattuna 
on varsin alhainen. Näin ollen pehmopaperin tuotanto on keskittynyt niille alueille ja 
niihin maihin, joissa kulutuskin on suuri. Vuonna 1988 suurimmat tuottajamaat olivat 
USA (4 968 000 t), Japani (1 281 000 t), Saksan Lt. (680 000 t) ja Kiina (680 000 t), 
joiden yhteenlaskettu osuus maailman tuotannosta oli noin 58 %. 

2.7 Laineri ja fluting 

Aaltopahvin raaka-aineiden eli lainerin ja flutingin kulutusennusteet on esitetty 
taulukossa 2-12 ja kuvassa 2/7. 



Miljoonaa tonnia 
25 

20 
Kasvu 1970-1988: 4.5 %/v. 	 ,w F 

1988-2005. 3.1 %/v.  

15 

H...., 	........m :.::........:...::: 

10 

r

j

-1 

..................... 

0 rJi! 
1970 	1975 	1980 * 1985 	1988 	1995 	2000 	2005 

Vuosi 

M P-Amerikka M L-Eurooppa 	] I Eurooppa+NLf Oseania 

	

E-Amerikka 	Jap~.ni 	E.` 	Muu Aasia 	l=am Afrikka 

Kuva 2/6. Pehmopaperin kulutus alueittain 1970-2005 

Taulukko 2-12. Lainerin ja flutingin kulutus maailmassa 1988-2005 

1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

22740 26600 29256 31520 
12670 15390 17370 191.40 
4160 4985 5490 6000 
800 1000 1090 1170 
3500 4150 4690 5240 
7220 8810 10290 11720 
9800 13360 15940 18450 
1140 1450 1710 1960 

62030 75745 85836 95200 

Alue 

P—Amerikka 
L—Eurooppa 
I—Eurooppa + NL 
Oseania 
E—Amerikka 
Japani 
Muu Aasia 
Afrikka 

Yhteensä 

Lainerin ja flutingin maailmanmarkkinoiden ennustetaan kasvavan nykyisestä 62,0 
miljoonasta tonnista 95,2 miljoonaan tonniin vuonna 2005 (2,6 %/v.). 	Yleisen 
talouskehityksen ja väestön kasvun ohella aaltopahvin kulutukseen vaikuttavia tekijöitä 
ovat teollisuustuotannon kehitys, vähittäiskaupan ja jakelusysteemien muutokset sekä 
pakkausteknologian ja kilpailevien pakkausmenetelmien kehitys. 

Aaltopahvin kysyntänäkymät ovat eri loppukäyttösektoreilla varsin erilaiset. Kasvavia 
pakkaussektoreita ovat pakasteet, valmisruoat, hedelmät ja vihannekset, juomat sekä 
lääke—, kemian—, paperi —, paino— ja huonekaluteollisuuden tuotteet. Tekstiili—, lasi, 
keramiikka—, kumi— ja tupakkateollisuuden tuotteiden pakkauksissa aaltopahvin käyttö 
ei sen sijaan enää ratkaisevasti kasva. 

Jätepaperin osuus ja käyttö tulee entisestään lisääntymään erityisesti lainerin valmistuk-
sessa. Vuonna 1988 jätepaperin (OCC eli Old Corrugated Containers) osuus koko 
Länsi—Euroopan laineri/fluting — tuotannon kuidun kulutuksesta oli noin 75 %. Vuoteen 
2000 mennessä jätepaperin osuuden ennakoidaan kasvavan noin 81 %:iin. `Toisaalta 
myös valkopintaisen ja ns. pilvilainerin markkinat ovat kasvamassa. Ruskea kraftlaineri 
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sen sijaan tulee menettämään markkinaosuuksiaan, vaikka kokonaiskulutus vielä 
kasvaakin. 

Tiedossa olevien kapasiteetin laajennusten sekä alueellisten kysyntänäkymien mukaan 
on arvioitavissa, että erityisesti Pohjois-Amerikka tulee lisäämään nettovientiään. 
Nettotuontitarve kasvaa merkittävimmin Aasiassa ja EC-maissa. 

Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan osuus koko maailman tuotannosta on noin 60 %. 
Vuonna 1988 suurimmat lainerin ja flutingin tuottajamaat on esitetty taulukossa 2-13. 

1970 	1975 	1980 • 	198.5 	1988 	1995 	2000 	2005 
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Kuva 2/7. Lainerin ja flutingin kulutus alueittain 1970-2005 

Taulukko 2-13. Lainerin ja flutingin tuottajamaat 

1000 t 	 % 

USA 23428 38 
Japani 7103 11 
Kiina 4380 7 
Kanada 1981 3 
Saksan Lt. 1952 3 
Ranska 1867 3 
Ruotsi 1778 3 
Muut 19921 32 

Yhteensä 	 62410 	 100 

2.8 Sisäpakkauskartongit 
Sisäpakkaus- eli kotelokartonkien kulutusennusteet on nähtävissä taulukossa 2-14 ja 
kuvassa 2/8. 

Maailman kulutuksen ennustetaan kasvavan nykyisestä 23,2 miljoonasta tonnista 33,1 
miljoonaan tonniin vuonna 2005 (2,1 %/v.). Sisäpakkauskartonkien kulutus riippuu 
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lähinnä elintarvikesektorin kehityksestä (yli 50 % kotelokartonkien kulutuksesta). 
Erityisesti valmisruokien ja kuivien elintarvikkeiden kasvava kysyntä on vaikuttanut 
kotelokartonkien markkinoiden kehitykseen. Länsi—Euroopassa ja Pohjois—Amerikassa 
nestepakkauskartongit ovat jo suurelta osin syrjäyttäneet vaihtoehtoiset maidon ja 
mehujen pakkausmateriaalit; em. kehitys on muualla maailmassa vasta alkamassa. Myös 
lääke— ja kosmetiikkateollisuus (10-15 % kokonaiskulutuksesta) nähdään sisäpakkaus-
kartonkien kulutuksen kannalta suotuisana markkinasegmenttinä. 

Sisäpakkauskartonkien kilpailuvaltti pakkausmarkkinoilla on lähinnä kartongin painet-
tavuus (pakkauksen myynninedistämisfunktio) sekä jäykkyys. Muovipakkausten taholta 
tuleva kilpailu nähdään em. syistä johtuen varsin rajoitettuna. 

Pohjois—Amerikan ja Länsi—Euroopan yhteenlaskettu osuus maailman sisäpakkauskar-
tonkien tuotannosta on noin 65 %. Tiedossa olevat kapasiteetin laajennussuunnitelmat 
sekä kysyntä/tarjontanäkökohdat huomioon ottaen on todennäköistä, että Lånsi---1?uroop-
pa ja etupäässä Pohjoismaat tulevat lisäämään nettovientiään. Erityisesti Aasian 
nettotuontitarve tulee ratkaisevasti kasvamaan. 

Taulukko 2-14. Sisäpakkauskartonkien kulutus maailmassa 1988 - 2005 

Alue 

P—Amerikka 
L—Eurooppa 
I—Eurooppa + NL 
Oseania 
E—Amerikka 
Japani 
Muu Aasia 
Afrikka 

Yhteensä 

1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

7250 8055 8610 9090 
6450 7530 8120 8620 
2960 3290 3470 3650 

290 350 400 445 
910 1195 112i 1460 

2080 2595 3140 3665 
2840 3980 4820 5600 

390 4-65 535 605 

23170 	27460 	30420 	33135 

Miljoonaa tonnia 
35 

Kasvu 1970-1988: 2.6 %/v. 
30 	— 1988-2005: 2.1 %/ v. 
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Kuva 2/8. Sisäpakkauskartonkien kulutus alueittain 1970-2005 
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2.9 Säkkipaperi 
Maailman säkkipaperimarkkinoiden ennakoitu kehitys on nähtävissä taulukossa 2-15 ja 
kuvassa 2/9. 

Läntisten teollisuusmaitten säkkipaperin kulutus on taantumassa. Tähän ovat osaltaan 
olleet vaikuttamassa bulkkikuljetusten lisääntyminen sementtitoimituksissa sekä osaltaan 
paperisäkkien korvautuminen muovisäkeillä muissa käyttökohteissa. Kehitysmaissa 
paperisäkkien korvautumiskehitys on ollut hitaampaa, ja kokonaismarkkinat ovat 
edelleen kasvaneet. Maailman kokonaiskulutuksen ennustetaan kasvavan varsin hitaasti 
vuoteen 2005 mennessä (noin 0,5 %/v). 

Vuonna 1988 suurimmat säkkipaperin tuottajat olivat USA (862 000 t), Ruotsi 
(662 000 t), Kiina (400 000 t), Japani (345 000 t) ja Kanada (320 000 t). Em. viiden 
maan yhteenlaskettu osuus koko maailman tuotannosta on noin 45 %. Viime vuosien 
investointiaktiviteetti ja tuotannon laajennussuunnitelmat ovat olleet vähäisiä. 

Taulukko 2-15. Säkkipaperin kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P—Amerikka 964 900 800 700 
L—Eurooppa 1132 1050 990 930 
I—Eurooppa + NL 1000 1100 1200 1300 
Oseania 85 100 100 100 
E—Amerikka 830 900 940 980 
Japani 360 370 370 370 
Muu Aasia 1050 1225 1350 1470 
Afrikka 260 320 360 390 

Yhteensä 5681 5965 6110 6240 

Miljoonaa tonnia 
8 

Kasvu 1970-1988: 1.2 %/v. 
1988-2005: 0.5 %/v. 
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Kuva 2/9. Säkkipaperin kulutus alueittain 1970-2005 
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2.101 Muut paperit ja kartongit 

Muiden paperien ja kartonkien markkinaennusteet ovat nähtävissä taulukossa 2-16 ja 
kuvassa 2/10. 

Muut paperit ja kartongit sisältävät useita toisistaan poikkeavia tuoteryhmiä kuten 
voimapaperit, sulfiittipohjaiset käärepaperit, rakennuspaperit ja -kartongit ym. Eri 
tuoteryhmillä on vastaavasti hyvinkin erilaiset markkinanäkymät, mutta kokonaisuu-
tena ottaen kulutuksen ennustetaan kasvavan keskimäärin 0,7 %:n vuosivauhdilla 
vuoteen 2005 mennessä. Voimapapereiden ja sulfiittipohjaisten käärepapereiden kulutus-
trendi on lähinnä aleneva, mutta esim. irrokepaperin kysyntä on voimakkaasti 
kasvamassa (Länsi-Euroopassa jopa 5 %/v). 

Taulukko 2-16. Muiden paperien ja kartonkien kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 

1988 

1000 t vuonna 

1995 2000 2005 

P-Amerikka 8944 9113 9282 9450 
L-Eurooppa 4190 4174 4048 3930 
I-Eurooppa + NL 3745 3760 3784 3800 
Oseania 258 260 260 260 
E-Amerikka 1003 1076 1102 1130 
Japani 3882 4241 4472 4675 
Muu Aasia 4555 5586 6307 6970 
Afrikka 645 672 690 705 

Yhteensä 27222 28882 29945 30920 

1970 1975 1980 1985 1988 1995 2000 2005 

\'UOSi 

® P-Amerikka M/ L-Eurooppa Lii I-Eurooppa+NLELE Oseania 

E-Amerikka 0 Japani 	 Muu Aasia 	I Afrikka 

Kuva 2/10. Muiden paperien ja kartonkien kulutus alueittain 1970-2005 
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3 MARKKINAMASSAN KEHITYSNÄKYMÄT 
3.1 Mekaaninen ja puolikemiallinen markkinamassa 

Mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan kulutusennusteet pääalueittain on 
esitetty taulukossa 3-1 ja kuvassa 311. 

Mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan kulutuksen kasvu selittyy lähinnä 
CTMP:n kysynnän kasvulla. Vaikka markkina—CTMP ei olekaan integroidun CTMP:n 
veroista (kuivatus huonontaa massan laatua), löytyy markkinapotentiaalia erityisesti 
monikerroskartonkien ja pehmopaperien tuotantosektoreilta. Uusiomassan käytön 
yleistyminen on kuitenkin nähtävä mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan 
kysynnän kasvua hidastavana tekijänä. 

Mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan tuotanto on pääosin keskittynyt 
Ruotsiin (570 000 t vuonna 1988), Kanadaan (450 000 t), Uuteen Seelantiin (335 000 
t) ja Norjaan (240 000 t). Em. neljän maan yhteenlaskettu osuus maailman tuotannosta 
on noin 70 %. 

Taulukko 3-1. Mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan kulutus maailmassa 
1988-2005 

Alue 

1988 

1000 t vuonna 

1995 2000 2005 

P—Amerikka 403 400 400 400 
L—Eurooppa 1062 900 850 800 
I—Eurooppa + NL 25 5065 80 
Oseania 56 40 40 40 
E—Amerikka 144 150 165 180 
Japani 532 580 615 650 
Muu Aasia 267 385 470 550 
Afrikka 15 40 55 70 

1970 1975 1980 1985 1988 1995 2000 2005 

Vuosi 
M P-Amerikka ® L-Eurooppa L I-Eurooppa¢NIM Oseania 

E-Amerikka 0 Japani 	 Muu Aasia 	® Afrikka 

Kuva 3/1. Mekaanisen ja puolikemiallisen markkinamassan kulutus alueittain 1970-
2000 
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3.2 Valkaistu stil faattiu narkkinarnassa 
Valkaistun sulfaattimarkkinamassan kulutusennusteet pääalueittain on esitetty taulukossa 
3-2 ja kuvassa 3/2. 

Valkaistun sulfaatin kysynnän ennustetaan kasvavan keskimäärin 2,1-2,2 %:n 
vuosivauhdilla vuoteen 2005 mennessä. Loppukäyttömarkkinoidensa kysynnän kasvuun 
verrattuna (paino- ja kirjoituspaperit 3,2-3,3 %/v,pehmopaperit 3,1 %/v., valkeat 
kartongit 2-3 %/v.) kehitys on hitaampaa johtuen lähinnä integroitumisasteen noususta 
ja kuitukoostumuksen muutoksista (uusiomassa) ja täyteaineiden osuuden kasvusta. 

Havupuusulfaatin kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä 14,9 miljoonasta tonnista 
19,3-19,4 miljoonaan tonniin vuonna 2005 (1,6 %/v.). Päällystetyn painopaperin 
tuotannon voimakas lisääntyminen on nähtävä valkaistun havupuusulfaatin merkittävim-
pänä kasvutekijänä (täyteaineiden korkea osuus e.m. papereissa edellyttää kuitu-
koostumusta, jossa pitkäkuituinen massa avainasemassa). Pohjoisamerikkalaiset tuottajat 
tulevat tiedossa olevien kapasiteetin laajennusten valossa yhä enenevässä määrin 
hallitsemaan maailman havupuusulfaatin markkinoita. 

Taulukko 3-2. Valkaistun sulfaattimarkkinamassan kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P-Amerikka 6881 7860 8540 8950 
L-Eurooppa 10869 12330 13420 14400 
I-Eurooppa + NL 597 765 805 845 
Oseania 210 350 430 475 
E-Amerikka 12,78 1640 1975 2320 
Japani 2555 3325 3760 4180 
Muu Aasia 2115 3320 3670 4020 
Afrikka 464 615 685 750 

Yhteensä 24969 30205 33285 35940 

Havupuusulfaatti 	14889 	17240 	18500 	19345 
Lehtipuusulfaatti 	10080 	12965 	14785 	16595 

Lehtipuusulfaatin kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä 10,1 miljoonasta tonnista 
16,6 miljoonaan tonniin vuonna 2005 (3,0 %/v.). Parhaiden eukalyptusmassojen 
arvostuksen kasvu (painopapereissa erinomainen formaatio ja opasiteetti, pehmopape-
reissa korkea bulkki ja pehmeys) sekä tuotantotaloudelliset seikat (istutusten lyhyt 
kiertoaika, nopea puun kasvu, maan ja pääoman käytön tehokkuus) ovat osaltaan 
vaikuttamassa lehtipuusulfaatin kysynnän ja tarjonnan suotuisaan kehitykseen tulevai-
suudessa. Tiedossa olevien kapasiteetin laajennusten valossa erityisesti Latinalaisen 
Amerikan maat, etupäässä Brasilia, tulevat kasvavassa määrin hallitsemaan maailman 
lehtipuusulfaatin markkinoita tulevaisuudessa. 

Vuonna 1988 merkittävimmät valkaistun sulfaattimarkkinamassan tuottajamaat on 
esitetty taulukossa 3-3. 
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Kuva 3/2. Valkaistun sulfaattimarkkinamassan kulutus alueittain 1970-2005 

Taulukko 3-3. Valkaistun sulfaattimarkkinamassan tuottajamaat 

1000 t 	% 

Kanada 7710 31 
USA 6171 24 
Ruotsi 2540 10 
Suomi 1690 7 
Brasilia 1560 6 
Portugali 1045 4 
Espanja 729 3 
Ranska 600 2 
Neuvostoliitto 450 2 
Japani 410 2 
Muut 2373 9 

Yhteensä 
	

25278 	 100 

Viiden suurimman tuottajamaan yhteenlaskettu osuus maailman valkaistun sulfaattisellun 
markkinoista on lähes 80 %. Kymmenen suurimman tuottajamaan osuus on jo yli 90 
% maailmanmarkkinoista. 

3.3 Valkaisematon sulfaattimarkkinamassa 
Valkaisemattoman sulfaattimarkkinamassan kulutusennusteet on esitetty taulukossa 3-4 
ja kuvassa 3/3. 



Kasvu 1970-1988: -2.7 %/v. 

1988-2005: -0.2 %/v. 
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Taulukko 3-4. Valkaisemattoman sulfaattimarkkinamassan kulutus maailmassa 1988-
2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P—Amerikka 135 110 90 70 
L—Eurooppa 377 320 270 220 
I—Eurooppa + NL 182 160 145 130 
Oseania 70 60 55 50 
E—Amerikka 165 160 155 150 
Japani 326 355 380 400 
Muu Aasia 381 440 480 520 
Afrikka 74 95 110 120 

Yhteensä 	 1710 	1700 	1685 	1660 

III 

!4.I.I.IItLL _ 
:::j! 
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Vuosi 
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Kuva 3/3. Valkaisemattoman sulfaattimarkkinamassan kulutus alueittain 1970-2005 

Valkaisemattoman sulfaattimarkkinamassan kulutustrendi on läpi koko 1970— ja 1980—
luvun ollut laskeva. Havupuun luontaisilla kasvualueilla laskevaan trendiin ovat 
vaikuttaneet lähinnä paperiteollisuuden integraatiokehitys ja jätepaperin lisääntynyt 
käyttö. Markkinamassan kysyntä on kuitenkin kasvanut havupuun luontaisten kasvu—
alueiden ulkopuolella, erityisesti Aasiassa ja Afrikassa. Koko maailman kysynnän 
ennustetaan nykytasoltaan hivenen laskevan. 

Vuonna 1988 merkittävimmät valkaisematonta sulfaattimarkkinamassaa tuottavat maat 
olivat Neuvostoliitto (450 000 t), Japani (285 000 t), Chile (235 000 t), USA (190 000-
t), Ruotsi (180 000 t) ja Uusi Seelanti (150 000 t). Em. maiden osuus oli noin 70 % 
koko maailman tuotannosta. 
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3.4 Sulfiittimarkkinamassa 

Maailman sulfiittimarkkinoiden ennakoitu kehitys on esitetty taulukossa 3-5 ja kuvassa 
3/4. 

Sulfiitin kysynnän ennustetaan laskevan nykyisestä 3,2 miljoonasta tonnista 1,5 
miljoonaan tonniin vuonna 2005 (-4,3 %/v.). Teollisuuden vanheneminen ja ympäris-
tönsuojelulliset näkökohdat huomioon ottavien laajennusinvestointien kannattamat-
tomuus johtavat k.o. tuotantoteknologian luontaiseen poistumaan, joka luonnollisesti 
vaikuttaa pitkän aikavälin tarjontaa supistavasti. 

(
Vuonna 1988 merkittävimmät sulfiittimarkkinamassan tuottajat olivat Kanada 
(490 000 t), USA (445 000 t), Ruotsi (385 000 t), Tsekkoslovakia (290 000 t), Ranska 
26 5 000 t) ja Neuvostoliitto (240 000 t). Niiden yhteenlaskettu osuus koko maailman 

sulfiittitarjonnasta oli noin 75 %. 

Taulukko 3-5. Valkaistun ja valkaisemattoman sulfiittimarkkinamassan kulutus 
maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 	 1995 	 2000 	2005 

P—Amerikka 509 430 365 300 
L—Eurooppa 1401 1000 700 400 
I—Eurooppa + NL 678 630 600 550 
Oseani 30 25 20 15 
E—Amerikka 55 40 30 20 
Japani 104 76 58 40 
Muu Aasia 408 316 251 185 
Afrikka 13 12 11 10 

Yhteensä 	 3198 	 2529 	 2035 	1520 

1970 1975 1980 1985 1988 1995 2000 2005 
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Kuva 3/4. Sulfiittimarkkinamassan kulutus alueittain 1970-2005 
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3.5 Liukosellurarkkinamassa 
Maailman liukosellun kysynnän ennakoitu kehitys on esitetty taulukossa 3-6 ja kuvassa 
3/5. 

Liukosellun maailmanmarkkinat ovat hiljalleen taantuneet, eikä kokonaismarkkinoiden 
kasvua enää ole odotettavissa. Liukosellun kohonneita tuotantokustannuksia ei olla 
pystytty siirtämään lopputuotteesta saatavaan hintaan, mikä on tehnyt useilla tehtailla 
tuotannon kannattamattomaksi. 

Liukosellun kysynnän ennustetaan laskevan nykyisestä 4,5 miljoonasta tonnista 4,0-
4,1 miljoonaan tonniin vuonna 2005 (-0,6 %/v.). Kysynnän maailmanlaajuinen heik-
keneminen johtuu pääasiassa seuraavista tekijöistä: 

• Tekstiili— ja rengasteollisuuden käyttämien liukosellujohdannaisten (mm. rajonvilla, 
raionsilkkilanka ja —koordi) korvautuminen muilla synteettisillä kuiduilla. 

• Viskoosipohjaisen sellofaanin korvautuminen LDPE:llä ja muilla muoviteollisuuden 
tuotteilla. 

Taulukko 3-6. Liukosellun kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

	

1988 
	

1995 	2000 
	

2005 

P—Amerikka 
	

803 
	

632 
	

564 
	

495 
L—Eurooppa 
	 857 

	
818 
	

712 
	

600 
I—Eurooppa + i ~ L 
	

1716 
	

1750 
	

1770 
	

1790 
Oseania 
	 1 

	
1 
	

1 
	

1 
E—Amerikka 
	 143 

	
126 
	

115 
	

104 
Japani 
	

436 
	

357 
	

300 
Muu Aasia 
	 561 

	
656 
	

'/24 
	

/00 
Afrikka 
	

5 
	

23 
	

29 
	

32 

Yhteensä 
	

4522 
	

4363 
	

4215 	4052 

C3 P-Amerikka f L-Eurooppa = I-Eurooppa+NL EMI Oseania 
E-Amerikka U Japani 	 Muu Aasia 	~~ Afrikka 

Kuva 3/5. Liukosellun kulutus alueittain 1970-2005 
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Vuonna 1988 merkittävimmät liukosellun tuottajat olivat USA (1 240 000 t), Neuvos-
toliitto (895 000 t), Etelä-Afrikka (450 000 t), Kanada (267 000 t) ja Intia (250 000 t). 
Em. maiden yhteenlaskettu osuus koko maailman tuotannosta on lähes 70 %. 

4 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTTEIDEN 
KEHITYSNÄKYMÄT 

4.1 Sahatavara 

Havupuusahatavaran kulutusennusteet pääalueittain on esitetty taulukossa 4-1 ja kuvassa 
4/1. 

Taulukko 4-1. Havupuusahatavaran kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 

1988 

1000 t vuonna 

1995 2000 2005 

P-Amerikka 139,3 135,0 137,00 139,0 
L-Eurooppa 59,6 59,0 59,0 59,0 
I-Eurooppa + NL 99,0 110,0 120,0 130,0 
Oseania 4,0 4,5 5,5 6,7 
E-Amerikka 13,8 15,8 18,1 20,7 
Japani + muu Aasia 61,5 64,6 70,0 75,9 
Afrikka 4,8 6,0 7,0 8,2 

Yhteensä 382,0 394,9 416,6 439,5 
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Kuva 4/1. Havupuusahatavaran kulutus alueittain 1970-2005 
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Havupuusahatavaran kysynnän ennustetaan kasvavan keskimäärin 0,8 % vuosivauhdilla 
vuoteen 2005 mennessä. Pohjois—Amerikassa ja Länsi—Euroopassa kulutuksen 
arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, koska kokonaisrakentamistarve ei 
merkittävästi kasva. Sahatavaran kulutuksen loppukäyttöjakaumassa tapahtuu kuitenkin 
merkittävä muutos, koska kulutuksen painopiste siirtyy uudisrakentamisesta koijausra-
kentamiseen. Tämä merkitsee kysynnän kohdistumista nykyistä parempilaatuiseen saha-
tavaraan, jota käytetään esimerkiksi sisustukseen. Havupuusahatavaran markkinapoten-
tiaalia lisää trooppisen lehtipuusahatavaran saatavuuden heikkeneminen, mutta tästä 
syystä vapautuvasta markkinapotentiaalista on havupuusahatavaran kanssa kilpailemassa 
mm. tietyt puulevyt (esim. MDF) sekä lauhkean vyöhykkeen lehtipuusahatavara. 

Havupuusahatavaran kulutuksen ennustetaan huomattavasti kasvavan Itä—Euroopassa ja 
Neuvostoliitossa, missä poliittisten muutosten odotetaan johtavan taloudellisen kasvun 
nopeutumiseen ja vastaavasti perushyödykkeiden, kuten rakennussahatavaran, käytön 
lisääntymiseen. Samalla tämä aiheuttaa nettovientimandollisuuksien pienenemisen ao. 
alueilta ja esimerkiksi Länsi—Euroopassa on löydettävä korvaavia tuontilähteitä 
Neuvostoliitosta ja muista Itä — Euroopan maista tulleelle tuonnille. Mahdollisia uusia 
tuontilähteitä ovat esimerkiksi Chile ja Brasilia, kun sen sijaan Pohjois—Amerikan 
nettovientipotentiaali ei kasvane merkittävästi nykyisestä. 

402 Vaiier1 ja 

Vanerin ja viilun kulutusennusteet pääalueittain on nähtävissä taulukossa 4---% ja kuvassa 
4/2. 

Taulukko 4-2. Vanerin ja viilun kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 	 1000 t vuonna 

1988 	 1995 	 2000 	2005 

P—Amerikka 
L—Eurooppa 
I—Eurooppa + NI., 
Oseania 
E—Amerikka1 
Japani -F muu Aasia 
Afrikka 

23877 22500 22000 21500 
4887 4800 4500 4200 
2512 3000 3500 4100 

253 300 350 410 
478 1700 1900 2100 

15874 19500 22000 24000 
1000 1100 1200 1300 

Yhteensä 	 49881 	52900 	55450 	57610 

Vanerin ja viilun kysynnän ennustetaan kasvavan noin 0,9 %/v. vuoteen 2005 
mennessä. Vuoden 1988 tilanteeseen verrattuna kulutuksen painopiste siirtyy Pohjois--
Amerikasta Aasiaan. Pohjois—Amerikan vanerin kulutus on kääntynyt laskuun johtuen 
hinnaltaan kilpailukykyisten korvaavien materiaalien (esim. Waferboard, Oriented 
Structural Board) käytön lisääntymisestä. Nämä uudet levytuotteet korvaavat ensisi-
jaisesti havupuuvaneria rakentamisessa. Vanerin käytön pienenemistä aiheuttaa myös 
uudisrakentamistarpeen väheneminen. 

Aasian markkinoilla vanerin kysynnän ennustetaan sitä vastoin kasvavan noin 2,5 % 
vuosittain. Japani on Aasian selvästi merkittävin vanerin käyttäjä, mutta viime vuosina 
vanerin käyttö on nopeasti kasvanut mm. Itrdonesiassa lisääntyneen tuotannon myötä. 
Indonesiasta on tullut myös sekä Aasian että koko maailman tärkein vanerin viejä, sillä 
Indonesian osuus koko maailman vanerin viennistä oli vuonna 1988 peräti noin 50 %. 
Indonesian merkitys vanerin vientimarkkinoilla tulee olemaan erittäin huomattava, kun 
maan vaneriteollisuus kehittyy entisestään ja jatkojalostettujen tuotteiden tarjonta lisään-
tyy. 
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Länsi-Euroopassa, joka on Suomen tärkein vientimarkkina, vanerin kulutuksen 
ennustetaan kääntyvän lievästi laskuun, johtuen lähinnä korvaavien puulevyjen (esim. 
MDF = Medium Density Fibreboard ja pinnoitettu lastulevy) lisääntyvästä tarjonnasta. 
Trooppisen vanerin käyttöön vaikuttaa negatiivisesti trooppisten puuvarojen suojeluun 
tähtäävät kampanjat. 

1970 1975 1980 .1985 1988 1995 2000 2005 

Vuosi 

M P-Amerikka M L-Eurooppa 0 I-Eurooppa+NLM Oseania 

E-Amerikka 0 Aasia 	 Eti Afrikka 

Kuva 4/2. Vanerin ja viilun kulutus alueittain 1970-2005 

4.3 Lastulevy 

Lastulevyn kulutusennusteet pääalueittain on esitetty taulukossa 4-3 ja kuvassa 4/3. 

Lastulevyn kysynnän ennustetaan kasvavan noin 1,6 % vuodessa vuoteen 2005 
mennessä. Lastulevyteollisuuden kilpailukyky perustuu halvan raaka—aineen käyttöön ja 
raaka—aineen hyvään saatavuuteen. Länsi—Euroopassa, joka on huomattavin lastulevyä 
käyttävä alue maailmassa, lastulevyn kulutuksen odotetaan yhä vähitellen lisääntyvän 
(noin 0,8 %/v), koska lastulevyn markkinapotentiaali kasvaa uusia jatkojalosteita 
kehittämällä (esimerkiksi betonimuotteihin soveltuva levy, joka kilpailee betonoisti-
vanerin kanssa). 

Taulukko 4-3. Lastulevyn kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 

1988 

1000 t vuonna 

1995 2000 2005 

P—Amerikka 12591 12700 12900 13100 
Eurooppa 20906 22000 23000 24000 
I—Eurooppa + NL 12220 14000 15000 16000 
Oseania 879 1100 1350 1650 
E—Amerikka 1956 2430 2850 3300 
Japani + muu Aasia 2662 4400 6200 8700 
Afrikka 567 790 960 1200 

Yhteensä 51781 57420 62260 67950 



54 

Pohjois-Amerikassa OSB:n (Oriented Structural Board = suuntaissiroteltu lastulevy) ja 
Waferboardin (= leikelastulevy), jotka lasketaan lastulevyjen ryhmään, kulutus kasvaa 
delleen, mutta nopeimman kasvun vaihe on jo ohitettu. OSB:n ja Waferboardin käyttö 
ei kuitenkaan laske uudisrakentamisen vähentyessä, koska ne pystynevät edelleen 
voittamaan markkinaosuutta havuvanerilta. 

Itä-Euroopassa ja Neuvostoliitossa lastulevyn kulutus kasvaa huomattavasti, mikäli 
alueen maiden taloudellinen tilanne antaa edellytykset uudisrakentamisen lisäämiseen. 
Lastulevyn tuotantoon tarvittavan raaka-aineen saanti ei asettane rajoituksia tuotannon 
lisäämiselle kysynnän kasvun mukaan. 

Lastulevyn kulutuksen ennustetaan kasvavan erittäin nopeasti Aasiassa (7,2 %/v), koska 
lastulevyn raaka-aineena voidaan käyttää saha- ja vaneriteollisuuden puujätettä, jonka 
käyttö jalostukseen on nykyisin vähäistä. Lastulevyn käyttöä Aasiassa on rajoittanut sen 
huonohko kosteuden kestävyys, mutta tilanne on muuttunut kun yhä enenevässä määrin 
on alettu käyttää kosteuden kestäviä liimoja. Lastulevyn käytön ennakoidaan kasvavan 
sekä rakentamisessa että huonekaluteollisuudessa. 

Miljoonaa m3 
80 Kasvu 1970-1988: 5.7 %/v. 
70 	1988-2005; 1.6 %o-/v. 
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Kuva 4/3. Lastulevyn kulutus alueittain 1970-2005 

4®4 Kovalevy ja MDF (Medium Density Fibs ehoard) 

Kovalevyn ja MDF:n markkinaennusteet vuoteen 2005 on esitetty taulukossa 4-4 ja 
4-5 kuvassa 4/4. 

Kovalevyn kysynnän ennustetaan kasvavan noin 0,7 %/v vuoteen 2005 mennessä. 
Kovalevyn kysynnän kehitys on sikäli kaksijakoinen, että kovalevyn kulutus on 
kääntynyt laskuun Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa, mutta Itä-Euroopassa, 
Neuvostoliitossa, Aasiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa tapahtuu merkittävää kasvua. 
Pääasiallisin syy kulutuksen laskuun Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on ollut 
märkämenetelmällä valmistetun kovalevyn aiheuttamat ympäristöongelmat. Tästä syystä 
olemassa olevat tehtaat ovat vanhentumassa, koska niiden uusimiseen ei ole investoitu 
ja samalla kovalevyn kilpailukyky esimerkiksi ohutlastulevyyn ja vaneriin verrattuna on 



heikentynyt. Itä —Euroopassa ja Aasiassa ympäristöongelmiin ei ole vielä kiinnitetty 
aivan vastaavaa huomiota. 

Toisaalta kovalevyn tuotannossa on siirrytty käyttämään ns. kuivamenetelmää, joka ei 
aiheuta yhtä paljon päästöjä vesistöön. Kuivamenetelmällä valmistettu kovalevy on 
kuitenkin lujuusominaisuuksiltaan ja kosteudenkestoltaan hieman märkämenetelmällä 
tehtyä kovalevyä heikompaa, eli se soveltuu ensisijaisesti sisäkäyttöön. 

MDF—levyn eli ns. kuivamenetelmällä valmistetun puolikovan kuitulevyn kysynnän 
ennustetaan kasvavan peräti noin 4,7 %:n vuosivauhdilla vuoteen 2005 mennessä. MDF 
on tuotteena melko uusi ja sen käyttö yleistyi merkittävästi vasta 1970—luvun 
loppupuolella alkaen Pohjois—Amerikasta. 1980— luvulla MDF—tehdasprojekteja on ollut 
runsaasti Pohjois—Amerikassa, Länsi—Euroopassa ja varsinkin vuosikymmenen lopulla 
myös Aasiassa. Vuonna 1989 oli maailmassa toiminnassa yhteensä 74 MDF tehdasta ja 
rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 18 uutta tehdasta. 

MDF—tuotannon ja kulutuksen arvioidaan tulevaisuudessakin painottuvan Pohjois—
Amerikkaan ja Länsi—Eurooppaan, mutta myös Aasian ja Itä—Euroopan MDF kysynnän 
ennustetaan kasvavan huomattavasti. Näillä kaikilla alueilla MDF:n ensisijainen lop-
pukäyttösektori on huonekaluteollisuus, missä MDF korvaa pääasiassa massiivipuuta 
mutta osittain myös lastulevyä ja rimalevyä. MDF—teollisuuden kehittyessä ja jalostuk-
sen lisääntyessä potentiaalisten loppukäyttökohteiden määrä lisääntyy oleellisesti. 

Tällä hetkellä Pohjoismaissa ei ole yhtään MDF tehdasta toiminnassa, mutta Tanskassa 
on rakenteilla uusi tehdas, jonka kapasiteetti tulee olemaan 100 000 m3/v ja suunniteltu 
käyntiinlähtö vuonna 1991. 

Taulukko 4-4. Kovalevyn kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P—Amerikka 1944 1800 1600 1400 
L—Eurooppa 1190 1100 1100 1100 
I—Eurooppa + NL 2793 2900 3000 3100 
Oseania 112 105 100 100 
E—Amerikka 551 650 800 950 
Japani + muu Aasia 1477 1800 2050 2350 
Afrikka 81 115 150 195 

Yhteensä 8148 8470 8800 9195 

Taulukko 4-5. MDF:n kulutus maailmassa 1988-2005 

Alue 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

P—Amerikka 1630 2150 2600 3000 
L—Eurooppa 1325 1800 2200 2600 
1— Eurooppa + NL 140 350 620 1000 
Oseania 117 150 175 200 
E—Amerikka 45 100 200 400 
Japani + muu Aasia 856 1000 1200 1800 
Afrikka 45 50 75 100 

Yhteensä 	 4158 	5600 	7070 	9100 
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Kuva 4/1. Kovalevyn kulutus alueittain 1970-2005 

5 SUOMEN PAFEIWITEOLI 2SUUDEN TUOTANTO JA KO'  ifls. 
MAAN KULUTUS 

5.1 Sanomalehtipa ed 

Vuonna 1988 Suomessa tuotettiin 1,27 milj. tonnia sanomalehtipaperia. Kotimaan 
kulutus oli noin 200 000 tonnia (16 % kokonaistuotannosta). 

Tuotannon ennustetaan kasvavan 1,43 milj. tonniin vuoteen 1995 ja 1,53 milj. tonniin 
vuoteen 2005 mennessä. Nettoviennin ennakoidaan vakiintuvan 1,20-1,30 milj. tonmin 
tasolle (kuva 5/1, taulukot 8-1...8-4). 

Vuonna 1989 tapahtuneet ja sen jälkeen tuotannollisen kapasiteetin piiriin tulevat 
laajennukset sekä julkistetut investointisuunnitelmat lisäisivät sanomalehtipaperin 
kapasiteettia yhteensä 300 000 tonnilla, ks taulukko 5-1. 

Summan tehtaiden +40 000 tonnin laajennuksella tarkoitetaan PK 3:n kapasiteetin 
lisäystä 140 000 tonnista 180 000 toniin. Kaipolan tapauksessa on kysymys uudesta 230 
000 tonnin koneesta, ja Inkeroisten tapauksessa PK 3:n laajennusinvestoinneista 
nykyisestä 200 000 tonnista 230 000 tonniin. 

Edellisten lisäksi vuoden 1988 puolivälissä tapahtunut Yhtyneiden Kajaanin laajennus 
(40 000 t) tulee näkymään täysimääräisenä vasta vuoden 1989 tuotantotilastoissa. 
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Taulukko 5-1. Sanomalehtipaperin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos 
1000 t 

Vuosi 

Enso—Gutzeit/Summa 40 1989 
Yhtyneet/Kaipola 230 1989 
Tampella/Inkeroinen 30 1990 

Yhteensä 300 

1000 tonnia 
1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0` 
1970 
	

1975 	1980 	1985 	1990 
	

1995 	2000 	2005 

Vuosi 

	

Tuotanto 	Kulutus 
	

Kapasiteetti 

Kapasiteetti: V. 1990 tiedossa olleet 
päätetyt kapasiteetin muutokset 

Kuva 5/1. Sanomalehtipaperin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

5.2 Päällystämätön hiokepitoinen paino- ja kirjoituspaperi 

Vuonna 1988 Suomen paperiteollisuus tuotti noin 2,12 milj. tonnia päällystämätöntä 
hiokepitoista painopaperia. Kotimaan kulutuksen osuus oli noin 100 000 tonnia. 

Tuotannon ennakoidaan kasvavan 2,25 milj. tonniin vuonna 1995 ja 2,50 milj. tonniin 
vuoteen 2005 mennessä (kuva 5/2, taulukko 8-1). 

Vuoden 1989 aikana ja sen jälkeen tapahtuneet (tai odotettavissa olevat) investoinnit ja 
sulkemiset eivät vaikuttaisi ratkaisevasti kokonaiskapasiteettiin. 

Inkeroisten PK 2 ja Kaipolan PK 2 suljettiin vuonna 1989. Rauman PK 2 suljetaan 
vuoden 1990 lokakuussa (160 000 t), ja samalla starttaa tehtaan uusi 230 000 tonnia 
tuottava SC—paperikone. Kajaanin PK 2 uusitaan vuoden 1990 aikana. 

Edellisten lisäksi Yhtyneiden Jämsänkosken tehtaille on tiettävästi suunnitteilla uusi 
hiokepitoista paperia tuottava, 250 000 tonnin kone, mutta projektiaietta ei ole 
julkisuudessa täsmennetty. 
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Taulukko 5-2. Päällystämättömän hiokepitoisen paperin kapasiteettimuutokset. 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos Tuote Vuosi 
1000 t 

Tampella/Inkeroinen —80 MF 1989 
Yhtyneet/Kaipola —75 SC 1989 
Rauma—Repola/Rauma —150 Sc 1990 
Rauma—Repola/Rauma 230 Sc 1990 
Yhtyneet/Kajaani 20 Sc 1990 

Yhteensä —55 

5.3 Päällystetty hiokepitoinen paino- ja kujoitospaperi 
Vuonna 1988 Suomen paperiteollisuus tuotti LW— ja MWC—paperia yhteensä 1,29 
milj. tonnia, josta kotimaan kulutuksen osuus oli vajaa 9 %. 

Tuotannon ennustetaan kasvavan 1,87 milj. tonniin vuonna 1995 ja saavuttavan 2,5 milj. 
tonnin tason vuonna 2005 (kuva 5/3 ja taulukko 8-1). 

Viime vuosien investointiaktiviteetti on ollut korkea. Yksinomaan vuonna 1988 uutta 
kapasiteettia rakennettiin yli 350 000 tonnia (Kymmene +140 000 t, Rauma +185 000 t, 
Myllykoski +30 000 t). Investointiaktiviteetti jatkui korkeana myös viime vuonna 
(taulukko 5-3). 

Vuonna 1989 siirryttiin Lappeenrannassa LWC:stä MWC—paperin tuotantoon 
investoimalla kolmanteen off—machine päällystysyksikköön. Samana vuonna laajen-
nettiin Voikkaan PK 11:n kapasiteettia 15 000 tonnilla. Kuusankosken PK 4 suljettiin 
(-42 000 tonnia), ja päällystysyksikön no 2 kapasiteettia lisättiin. Kirkniemen PK 2:n 
kapasiteettia laajennettiin 140 000 tonnista 160 000 tonniin, ja Inkeroisten PK 2:n 



tonnia), ja päällystysyksikön no 2 kapasiteettia lisättiin. Kirkniemen PK 2:n kapasiteettia 
laajennettiin 140 000 tonnista 160 000 tonniin, ja Inkeroisten PK 2:n tuotantosuuntaa 
vaihdettiin päällystämättömästä hiokepitoisesta pigmentoituihin laatuihin. Veitsiluodon 
PK 1 uusittiin, jonka seurauksena koneen kapasiteettia nostettiin 120 000 tonnista 140 
000 tonniin. 

Vuosien 1988 ja 1989 aikana tuotannollisen kapasiteetin piiriin tulleiden investointien 
nettovaikutus on noin 570 000 tonnia. 
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Taulukko 5-3. Päällystetyn hiokepitoisen paperin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muut 
1000 t 

Tuote Vuosi 

Kymmene/Lappeenranta 130 MWC 1989 
—100 LWC 1989 

Kaukas/Voikkaa 15 pigm. 
1989 
Kymmene/Kuusankoski 45 .. 1989 

42 .. 1989 
Metsä—Serla/Kirkniemi 20 LWC 
1989 
Tampella/Inkeroinen 130 pigm. 
1989 
Veitsiluoto/Veitsiluoto 20 .. 1989 

Yhteensä 218 



1000 tonnia 
2000 

1500 

1000 

500 

5.4 Päällystämätcin hienopaperi 

Vuonna 1988 päällystämättömän hienopaperin tuotanto ylitti 930 000 tonnia. Noin 12-
13 % kokonaistuotannosta (117 000 tonnia) kulutettiin kotimaassa. 
Tuotannon ennustetaan kasvavan 1,25 milj. tonniin vuonna 1995 ja saavuttavan 1,60 
milj. tonnin tason vuoteen 2005 mennessä (kuva 5/4, taulukko 8-1). 

Vuonna 1988 saatettiin loppuun yksi suuri hienopaperi—investointi (Kymrnene 
220 000 t). Vuosien 1989 ja 1990 aikana kapasiteetti todennäköisesti laskee jonkin 
verran (taulukko 5-4). 
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Kuva 5/4. Päällystämättömän hienopaperin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

Taulukko 5-4. Päällystämättömän hienopaperin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas 	 Kapas. muutos 	 Vuosi 
1000 t 

Enso—Gutzeit/Kaukopää 40 1989 
Kymmene/Kuusankoski —75 1989 
Metsä—Serla/Kangas —35 1990 
Veitsiluoto/Veitsiluoto 25 1990 

Yhteensä 	 —45 

5.5 Päällystetty hienopaperi 

Vuonna 1988 Suomen päällystetyn hienopaperin tuotanto oli noin 250 000 tonnia. 
Kotimaassa kulutettiin vajaa neljännes koko tuotantomäärästä (59 000 tonnia). 
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Tuotannon ennustetaan kasvavan 620 000 tonniin vuoteen 1995 mennessä. Vuoden 
2005 arvioitu tuotantotaso on noin 1,0 milj. tonnia (kuva 5/5, taulukko 8-1). 
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Kuva 5/5. Päällystetyn hienopaperin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

Vuoden 1990 alussa tiedossa olleet kapasiteetin laajennusprojektit ja julkistetut 
investointisuunnitelmat lisäisivät päällystetyn hienopaperin kapasiteettia yli 400 000 
tonnilla: 

Taulukko 5-5. Päällystetyn hienopaperin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos 	Tuote 
1000 t 

Vuosi 

Enso-Gutzeit/Tervak. 7 	 ohkop. 1989 
Kymmene/Kuusankoski -65 	 .. 1989 

115 	 yksip. 1989 
Enso-Gutzeit/Kaukopää 30 	 .. 1990 
Metsä-Serla/Kangas 65 	 .. 1990 
Veitsiluoto/Oulu 250 	 .. 1991 

Yhteensä 402 

Vuoden 1989 alussa suljettiin Kuusankoskella päällystysyksikkö no 1, ja vuoden lopulla 
PK 7:n tuotantosuuntaa muutettiin yksipuolisesti päällystetylle paperille. Vuoden 1990 
helmikuussa Kankaan tehtaiden PK 2 muutettiin tuottamaan päällystämättömän 
hienopaperin sijasta päällystettyjä laatuja. Kaukopään PK 6:n kapasiteettia nostetaan 
60 000 tonnista 90 000 tonniin kuluvan vuoden syksyllä. Veitsiluodon 250 000 tonnin 
paperi-koneinvestointi ennakoidaan saatettavan loppuun vuoden 1991 syksyyn 
mennessä. 
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5.6 Pehmopaperi 
Vuonna 1988 Suomessa tuotettiin pehmopaperia yhteensä 165 000 tonnia. Kotimaassa 
tästä määrästä jalostettiin ja kulutettiin noin 55 % (91 000 tonnia). 

Tuotannon ennakoidaan kasvavan noin 190 000 tonniin vuoteen 1995 ja noin 220 000 
tonniin vuoteen 2005 mennessä (kuva 5/6 ja taulukko 8-1). Vuonna 1989 peh-
mopaperin kokonaiskapasiteetti lisääntyi 12 000 tonnilla (Mänttä: uusi PK +30 000 t, 
PK 8 sulkeminen —18 000 t maaliskuussa 1989). 
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Kuva 5/6. Pehmopaperin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

5.7 Lamneri ja fluting 

Suomen lainerin ja flutingin tuotanto oli noin 720 000 tonnia vuonna 1988. I.aninerikar-
tongin tuotanto oli noin 330 000 tonnia ja flutingin lähes 390 000 tonnia. Kotimainen 
aaltopahviteollisuus kulutti noin 160 000 tonnia, josta kraftlainerin osuus oli noin 60 % 
ja flutingin vastaavasti 40 %. 

Lainerin ja flutingin tuotannon ennustetaan kasvavan 820 000 tonniin vuoteen 1995 
mennessä. Tuotannon kasvu hidastunee uudelle vuosituhannelle mentäessä (850 000 
tonnia vuonna 2005, ks. kuva 5/7 ja taulukko 8-1). 

Investointisuunnitelmat kraftlainerin tuotantoon rajoittuvat Kemi Oy:n 40 000 tonnin 
laajennustyöhön, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 1990 syyskuussa. Fluting—
kapasiteettia laajennettiin Tampellan Heinolan tehtailla 1989 kesällä noin 50 000 tonnil-
la. Vuoden 1992 aikana on odotettavissa k.o. koneen uusi laajennusprojekti (20 000 
tonnia). 
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Kuva 5/7. Lainerin ja flutingin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

5.8 Sisäpakkauskartongit 

Vuonna 1988 Suomessa tuotettiin erilaisia kotelokartonkilaatuja yhteensä 977 000 tonnia. 
Taivekartongin tuotanto oli 488 000 tonnia, valkoisen sellukartongin 449 000 tonnia ja 
valkopintaisen harmaakartongin 40 000 tonnia. Noin 11 % koko sisäpakkauskartonkien 
tuotannosta käytettiin kotimaassa. 

Kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 1,18 milj. tonniin vuonna 1995 ja 1,48 milj. 
tonniin vuoteen 2005 mennessä. Valkopintaisen sellukartongin tuotanto tulee kasvamaan 
nopeimmin (2/3 koko kotelokartonkien tuoteryhmän kasvusta, ks. kuva 5/8 ja taulukko 
8-1). 
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Vuonna 1989 aikana loppuun saatetut investoinnit ja lähitulevaisuuden laajennussuun-
nitelmat lisäisivät sisäpakkauskartonkien kapasiteettia yhteensä 275 000 tonnilla: 

Taulukko 5-6. Sisäpakkauskartonkien kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos 
1000 t 

Tuote Vuosi 

Enso—Gutzeit/Kaukopää 30 nestep 1989 
Metsä—Serla/Aänekoski 20 taivek 1989 
Enso—Gutzeit%Tainionk. 50 nestep 1990 
Tampella/Inkeroinen 45 taivek 1991 
Enso—Gutzeit/Kaukopää 80 pääll. 1991 

50 nestep. Suun- 
nitteilla 

Yhteensä 	 275 

Kaukopään PK 4:n kapasiteettia nostettiin vuoden 1990 vaihteessa 30 000 tonnilla, ja 
suunnitelmissa on vielä noin 50 000 tonnin laajennus 1990— luvulla. Kaukopään PK 2:n 
laajennustyö nykyisestä 100 000 tonnista 180 000 tonniin saatettaneen loppuun vuoden 
1991 alussa. Äänekosken PK 1:n kapasiteettia laajennettiin 20 000 tonnilla vuoden 1989 
elokuussa (taivekartonki— ja tapettipaperikone). Inkeroisten PK 4:n laajennustyö 
valmistuu näillä näkymin vuoden 1991 aikana. 

5.9 Säkkipaperi 
Vuonna 1988 Suomen paperiteollisuus tuotti hieman yli 200 000 tonnia säkkipaperia, 
josta kotimaan kulutukseen meni 90 000 tonnia. Em. määrästä yli 90 % vietiin 
ulkomaille jalosteiden muodossa (valmiit paperisäkit). 

Tuotanto 	+ Kulutus 	9 Kapasiteetti 

Kapasiteetti: V. 1990 tiedossa olleet 
päätetyt kapasiteetin muutokset 

Kuva 5/9. Säkkipaperin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 
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Säkkipaperin tuotannon ennustetaan laskevan nykyiseltä tasoltaan noin 185 000 tonniin 
vuonna 1995 ja edelleen 175 000 tonniin vuoteen 2005 mennessä (kuva 5/9). Rauma—
Repolan Porin tehtaan pk 3 lopettaa säkkipaperin tuotannon vuoden 1990 lopulla 
(19 000 tonnia) siirtymällä muihin laatuihin. Nykyiset markkinanäkymät tuskin 
innostavat uusinvestointeihin säkkipaperisektorilla. 

5.10 Muut voimapaperit ja -kartongit 
Muiden voimapapereiden ja —kartonkien tuotanto oli vuonna 1988 noin 400 000 tonnia. 
Tuotannon ennakoidaan hivenen kasvavan nykyisestä (425 000 tonnia vuonna 1995 ja 
460 000 tonnia vuonna 2005). Kotimaan kulutus, joka käsittää noin 35 % nyky—
tuotannosta, kasvaa enää vain marginaalisesti. 

Investointiaktiviteetti muiden voimapaperien ja —kartonkien sektorilla on vähäistä. 
Selkeitä kapasiteetin laajennusprojekteja ei tällä hetkellä ole julkisuuteen annettu. 
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Kapasiteetti: V. 1990 tiedossa olleet 
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Kuva 5/10 Muiden voimapapereiden ja —kartonkien tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-
2005 

5.11 Muut paperit ja kartongit 

Vuonna 1988 tuotettiin muita paperi— ja kartonkilaatuja yhteensä noin 330 000 tonnia. 
Tuotannon ennakoidaan jonkin verran kasvavan lähitulevaisuudessa, johtuen lähinnä 
seuraavista projekteista: 

Taulukko 5-7. Muiden paperi— ja kartonkilaatujen kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos Tuote Vuosi 
1000 t 

Enso—Gutzeit/Varkaus 22 hylsyk 1989 
Näsin Pahvit./Tampere —6 erik. 1989 
Rauma—Repola/Pori 40 hylsyk 1991 

Yhteensä 	 56 
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Tuotanto 	+ Kulutus 	3  Kapasiteetti 

Kapasiteetti: V. 1990 tiedossa olleet 
päätetyt kapasiteetin muutokset 

Kuva 5/11. Muiden paperien ja kartonkien tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

Hylsykartongin valmistuskapasiteettia nostettiin Enso—Gutzeitin Varkauden tehtailla 
vuoden 1989 kesäkuussa nykyisestä 38 000 tonnista 60 000 tonniin. Rauma — Repolan 
Porin tehtaille on tulossa uusi hylsykartonkikone vuoden 1991 kevääseen mennessä. 
Näsin Pahviteollisuus lopetti toimintansa vuoden 1989 lopulla. 

6 SUOMEN MASSATEOLLISUUBEN TUOTANTO JA 
KOTIMAAN KULUTUS 

6J Mekaaniset massat 

Vuonna 1988 Suomen massateollisuus tuotti 3,24 milj. tonnia mekaanista massaa. 
Kotimaan kokonaiskulutus oli 3,18 milj. tonnia, josta pääosa käytettiin integroituun 
sanomalehtipaperin ja hiokepitoisten painopapereiden tuotantoon. Vientiin meni noin 
60 000 tonnia CTMP—massaa. 

Mekaanisen massan tuotannon ennustetaan kasvavan 3,75 milj. tonniin vuoteen 1995 
mennessä (tuotannon kasvu 1988-1995 n. 500 000 tonnia). Vuoden 2005 tuotannoksi 
arvioidaan 4,32 milj. tonnia (kuva 6/1, taulukko 8-4). 

Vuoden 1990 alussa tiedossa olleet, tuotannollisen kapasiteetin piiriin tulevat laajennuk-
set sekä julkistetut investointisuunnitelmat lisäisivät mekaanisen massan kapasiteettia 
yhteensä 665 000 tonnilla. On korostettava, että osa laajennusinvestoinneista on vasta 
suunnitteluasteella. 

Rauma—Repolan 100 000 vuositonnin ETMP—projektiaietta on syytä tässä yhteydessä 
täsmentää. Kyseessä on CI'MP—pohjaisen revintä— eli fluff—massan tuotantoon tähtäävä 
suunnitelma. 
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Kuva 6/1. Mekaanisen massan tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

Taulukko 6-1. Mekaanisten massojen kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas 	 Kapas. muutos 	Tuote 	Vuosi 
1000 t 

255 TMP 1990 
30 CTMP 1990 
60 GW 1990 

—100 GW 1991 
70 PGW 1991 

150 CTMP Suunnitteilla 
100 CTMP Suunnitteilla 

Yhtyneet/Kaipola 
Metsä—Serla/Tampere 
Rauma—Repola/Rauma 
Kaukas/Voikkaa 

Enso—Gutzeit/Vuoks. 
Rauma—Repola/Rauma 

Yhteensä 

6.2 Puolikemialliset massat 

Vuonna 1988 Suomen puolikemiallisen massan tuotanto oli 405 000 tonnia. Koko 
tuotanto käytettiin kotimaassa lähinnä NSSC—flutingin valmistukseen. 

Tuotannon jatkuminen seuraavan 15 vuoden aikana sekä Tampellan Heinolan tehtailla 
että Savon Sellun Kuopion tehtailla on avainkysymys tulevaisuuden tuotantoa 
ennustettaessa. Tuotannon supistukset ovat mahdollisia, mutta nykytietojen pohjalta on 
ennenaikaista esittää suurisuuntaisia muutoksia puoleen taikka toiseen. Tuotannon 
arvioidaan kasvavan 460 000 tonniin vuoteen 1995 mennessä, jonka jälkeen kasvua ei 
enää ole odotettavissa (kuva 6/2, taulukko 8-4). 

Tuotannon laajennussuunnitelmat ovat tätä nykyä varsin varovaisia: 



Taulukko 6-2. Puolikemiallisten massojen kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas 

Rauma—Repola/Pori 
Enso—Gutzeit/Varkaus 

Yhteensä 

Kapas. muutos 	Tuote 	 Vuosi 
1000 t 

35 	 NSSC 	 1990 
20 	 NOSC 	1989 

55 

Taulukossa 6-2 mainitut laajennusinvestoinnit liittyvät kiinteästi ao. tehtaiden 
hylsykartonkikoneinvestointeihin. 
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Kuva 6/2. Puolikemiallisen massan tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

6.3 Valkaistu sulfaatti 

Vuonna 1988 valkaistun sulfaatin kokonaistuotanto oli 4,24 milj. tonnia (havupuusu-
lfaatti 2,27 ja lehtipuusulfaatti 1,97 milj. tonnia). Noin 68 % (2,89 milj. tonnia) 
kokonaistuotannosta kulutettiin kotimaassa lopun mennessä vientiin (1,36 milj. tonnia). 

Tuotannon ennustetaan kasvavan 5,20 milj. tonniin vuonna 1995 ja 6,14 milj. tonniin 
vuoteen 2005 mennessä. Havupuusulfaatin viennin ennakoidaan kasvavan nykyisestä 
540 000 tonnista 780 000 tonniin seuraavan 15 vuoden aikana. Lehtipuusulfaatin vienti 
todennäköisesti laskee nykyiseltä tasoltaan (800 000 tonnia) noin 15 % (680 000 tonnia 
vuonna 2005). Kotimaan kulutuksen ennustetaan kasvavan nykyisestä 2,89 milj. tonnista 
4,68 milj. tonniin vuoteen 2005 mennessä (kuva 6/3, taulukot 8-4 ja 8-5). 

Vuoden 1990 alussa tiedossa olleet kapasiteetin laajennusprojekiit ja julkistetut 
investointisuunnitelmat lisäisivät valkaistun sulfaatin kapasiteettia nykyisestään yhteensä 
1,94 milj. tonnilla: 
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Kuva 6/3. Valkaistun sulfaatin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 
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Taulukko 6-3. Valkaistun sulfaatin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas Kapas. muutos 
1000 t 

Tuote Vuosi 

Metsä—Botnia/Kemi 35 lehti 1990 
35 havu 1990 

Enso—Gutzeit/Vuoksenn. —100 lehti 1992 
--20 havu 1992 
100 lehti 1992 
100 havu 1992 

Rauma— Repola/Rauma 300 havu 1992 

Enocell/Uimaharju 340 lehti 1993 
Enso—Gutzeit/Uimah. —125 lehti 1993 

135 havu 1993 

Kymmene/Lappeenr. 80 lehti 1993 
80 havu 1993 

Joutseno/Joutseno 40 lehti 1994 
135 havu 1994 

Metsä—Botnia/Kaskinen 200 lehti Suunnitteilla 
200 havu Suunnitteilla 

Pohjan Sellu/Kajaani 200 lehti Suunnitteilla 
200 havu Suunnitteilla 

Yhteensä 1935 

On varsin todennäköistä, että osa tai kaikki taulukon "suunnitteilla" merkityt hankkeet 
siirtyvät 1990—luvun loppupuolelle. 

6.4 Valkaisernaton sulfaatti 

Vuonna 1988 Suomessa tuotettiin noin 800 000 tonnia valkaisematonta sulfaattisellua, 
josta kotimaan kulutuksen osuus oli yli 90 % (724 000 tonnia). Valkaisemattoman 
sulfaattisellun tuotantotrendi on lähes koko 1970— ja 1980—lukujen ajan ollut laskeva. 
Tuotannon ennustetaan vielä jonkin verran laskevan vuoteen 2005 mennessä (kuva 6/4). 

Lähitulevaisuuden kapasiteettimuutokset ja investointisuunnitelmat ilmenevät taulukosta 
6-4. 

Taulukko 6-4. Valkaisemattoman sulfaatin kapasiteettimuutokset 

Yhtiö/tehdas 	 Kapas. muutos 	Vuosi 
1000 t 

Metsä—Botnia/Kemi 	 30 	 1990- 
Rauma—Repola/Pori 	 —25 	 1990 
Enso—Gutzeit/Vuoksenn. 	 65 	 1992 
Rauma—Repola/Pori 	 —75 	 Suunnitteilla 

Yhteensä 	 —5 
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Kuva 6/4. Valkaisemattoman sulfaatin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

6.5 Sulfiitit 

Vuonna 1988 Suomen sulfiitin tuotanto ja kulutus oli noin 110 000 tonnia. Sekä 
tuotannon että kulutuksen trendit ovat viimeisten 20 vuoden aikana olleet jyrkästi 
laskevia. Rauma-Repola on ilmoittanut sulkevansa valkaistua sulfiittia tuottavan 
linjansa vuoden 1992 loppuun mennessä. Yhtyneiden Paperitehtaitten Tervasaaressa 
sijaitseva valkaisematonta sulfiittia tuottava linja (SAP) pysynee tuotannollisessa 
toiminnassa vielä vuoden 1995 jälkeenkin (kuva 6/5). 

6.6 Uusiomassa 

Vuonna 1988 reilu kolmannes Suomen paperin kulutuksesta saatiin paperin keräyksen 
piiriin. Keräysvolyymi oli tuolloin 384 000 tonnia. 

Jätepaperin keräyksen ennakoidaan kasvavan noin 700 000 tonniin vuoteen 2005 
mennessä, mikä vastaisi lähes puolta maan ennakoidusta paperin kokonaiskulutuksesta 
(kuva 6/6, taulukko 6-4) 

6.7 Liuk®sellu ja muut erikoismassat 

Vuonna 1988 Suomen liukosellun tuotanto oli noin 152 000 tonnia. Muita erikoismas-
soja (Rauman massat) tuotettiin noin 62 000 tonnia. 

Liukosellun tuotanto tulee laskemaan nykyiseltä 150 000 - 160 000 tonnin tasolta noin 
40 000 - 50 000 tonniin vuoteen 1995 mennessä. Rauma-Repola on ilmoittanut 
dissolving-linjansa (115 000 tonnia) sulkemisesta vuoden 1992 loppuun mennessä. 
Metsä-Serla ei ole vielä lokakuun 1990 alkuun mennessä tehnyt lopullista päätöstä 
dissolving-sulfiittilinjansa sulkemisesta Mäntän tehtaillaan. 

Muiden erikoismassojen osalta mainittakoon, että Rauma-Repola muuttaa nykyisen 
sulfiittirevintämassalinjansa sulfaattipohjalle vuoden 1992 loppuun mennessä. 
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Kuva 6/5. Sulfiitin tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 
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Kuva 6/6. Jätepaperin keräys (tuotanto) ja kulutus Suomessa 1970-2005 
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Kuva 6/7. Liukosellun ja muiden erikoismassojen tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-
2005 

7 SUOMEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN 
TUOTANTO JA KOTIMAAN KULUTUS 

7.1 Sahatavara 

Vuonna 1988 Suomen sahateollisuuden tuotanto oli 7,79 milj. m3, josta kotimaan 
kulutuksen osuus oli noin 36 % (2,79 miljoonaa m3). Tuotannon ennustetaan laskevan 
noin 7,30 miljoonaan m3:iin vuonna 1995 ja edelleen 6,60 miljoonaan m3:iin vuoteen 
2005 mennessä (kuva 7/1, taulukko 8-7). Tuotannon alenevaan trendiin ovat vaikutta-
neet toisaalta korkea tukkipuun hinta ja toisaalta yleisen hintakilpailun kiristyminen ja 
kansainvälisen tarjonnan lisääntyminen erityisesti halvempien sahatavaralajien kohdalla. 
Suomen sahateollisuus tulee yhä enenevässä määrin keskittymään laadun parantamiseen 
volyymin kustannuksella. 

7.2 Vaneri ja viilu 
Suomen vanerin ja viilun tuotanto oli vuonna 1988 noin 630 000 m3, josta kotimaan 
kulutuksen osuus oli noin 22 % (137 000 m3). Tuotannon trendi on viimeisten 20 
vuoden aikana ollut pääosin laskeva. Tuotannon ennustetaan edelleen laskevan ja 
alittavan 600 000 m3:n tason vuosituhannen vaihteessa (kuva 7/2 ja taulukko 8-7). 
Tuotannon supistuminen johtuu toisaalta koivuvarojemme vähenemisestä ja toisaalta 
kiristyvästä kansainvälisestä kilpailusta erityisesti vanerin jalosteiden markkinoilla. 
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Kuva 7/2. Vanerin ja viilun tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

7.3 Lastulevy 
Vuonna 1988 Suomen lastulevyteollisuuden tuotanto oli lähes 660 000 m3. Kotimaahan 
m ytiin noin 2/3 kokonaistuotannosta. Tuotannon ennakoidaan laskevan noin 590 000 
m :iin vuoteen 2005 mennessä (kuva 7/3, taulukko 8-7). Tuotannon supistuminen 
johtuu lähinnä Englannin lastulevyteollisuuden laajenemisesta ja nettotuontitarpeen 
supistumisesta: Suomen lastulevyteollisuuden ulkomaankauppa on perinteisesti nojannut 
Englannin markkinoiden kysyntään. 

7.4 Kuitulevy 
Vuonna 1988 Suomen kuitulevyn tuotanto oli noin 160 000 m3, josta kotimaan 
kulutuksen osuus oli noin 3/4 (120 000 m3). Tuotannon ennakoidaan laskevan noin 
130 000 m3:iin vuoteen 2005 mennessä (kuva 7/4, taulukko 8-7). 
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Kuva 7/3. Lastulevyn tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 
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Kuva 7/4. Kuitulevyn tuotanto ja kulutus Suomessa 1970-2005 

8 YHTEENVETO 

8.1 Paperiteollisuuden tuotanto ja paperin kulutus 

Suomen paperin tuotannon ennustetaan kasvavan nykyisestä 8,65 milj. tonnista 10,58 
miljoonaan tonniin vuonna 1995 ja 12,72 milj. tonniin vuoteen 2005 mennessä. 
Tuotannon kasvu keskittyy pääasiassa päällystettyihin painopapereihin, päällystämät-
tömään hienopaperiin sekä valkoiseen sellukartonkiin (taulukko 8-1). 
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Noin 15 % Suomen paperiteollisuuden tuotannosta jalostetaan kotimaassa. Kokonais-
kulutus on nykyään noin 1,3 miljoonaa tonnia, josta paperin jalosteiden vientiin menee 
yli 400 000 tonnia. Kokonaiskulutuksen ennakoidaan kasvavan 1,68 miljoonaan tonniin 
vuoteen 2005 mennessä (kasvu 1988-2005 1,6 %/v., ks taulukko 8-2). 

Paperin ja kartongin nettoviennin ennakoidaan kasvavan nykyisestä 7,36 miljoonasta 
tonnista 11,03 miljoonaan tonniin vuoteen 2005 mennessä. Erityisesti paino- ja 
kirjoituspapereiden nettovienti kasvaa voimakkaasti (taulukko 8-3). 

Taulukko 8-1. Suomen paperiteollisuuden tuotanto 1988-2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Sanomalehtipaperi 1274 1432 1490 1530 

Paino- ja 
kirjoituspaperi 4587 5990 6820 7600 
• p:tön hiokepitoinen 2115 2250 2380 2500 
• p:tty hiokepitoinen 1291 1870 2190 2500 

p:tön hienopaperi 931 1250 1430 1600 
• p:tty hienopaperi 250 620 820 1000 

Pehmopaperi 165 190 205 220 

Laineri ja fluting 717 820 835 850 
kraftlaineri 330 370 385 400 

• nssc-fluting 387 450 450 450 
° muut 0 0 0 0 

Sisäpakkauskartongit 977 1180 1340 1480 
• taivekartonki 488 540 580 610 
• valk. sellukartonki 449 600 720 830 
• valkopint. harmaakart. 40 40 40 40 

Säkkipaperi 204 185 180 175 

Muut voimapaperit ja 
• kartongit 400 425 445 460 

Muut 329 360 380 400 

Paperi ja kartonki 
yhteensä 8653 10582 11695 12715 
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Taulukko 8-2. Paperin kulutus Suomessa 1988-2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Sanomalehtipaperi 198 226 244 255 

Paino ja kirjotuspaperi 390 445 500 550 
• p:tön hiokepitoinen 100 106 112 116 
• p:tty hiokepitoinen 114 139 163 187 
• p:tön hienopaperi 117 124 132 138 
• p:tty hienopaperi 59 76 93 109 

Pehmopaperi 91 115 127 138 

Laineri ja fluting 162 204 222 240 
• kraftlaineri 97 125 135 145 
• nssc—fluting 65 79 87 95 
• muut 0 0 0 0 

Sisäpakkauskartongit 110 127 139 150 
• taivekartonki 30 34 37 40 
• valk. sellukartonki 70 83 92 100 
• valkopint. harmaak. 10 10 10 10 

Säkkipaperi 90 95 90 85 

Muut voimapaperit ja 
• kartongit 140 145 147 149 

Muut 109 112 114 116 

Paperi ja kartonki 
yhteensä 	 1290 	1469 	1583 	1683 



Taulukko 8-3. Paperin nettovienti Suomesta 1988-2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

[988 1995 2000 2005 

Sanomalehtipaperi 1076 1206 1246 1275 

Paino— ja 
kirjoituspaperi 419'7 5545 6320 7050 
• p:tön hiokepitoinen 2015 2144 2268 2384 
° p:tty hiokepitoinen 1177 1731 2027 2313 
° p:tön hienopaperi 814 1126 1298 1462 
• p:tty hienopaperi 191 544 727 891 

Pehmopaperi 74 75 78 82 

Laineri ja fluting 555 616 613 610 
• kraftlaineri 233 245 250 255 
° nssc—fluting 322 371 363 355 
• muut 0 0 0 0 

Sisäpakkauskartongit 867 1053 1201 1330 
• taivekartonki 458 506 543 570 
• valk. sellukartonki 379 517 628 730 
° valkopint. harmaak. 30 30 30 30 

Säkkipaperi 114 90 90 90 

Muut voimapaperit ja 
• kartongit 260 280 298 311 

Muut 220 248 266 284 

Paperi ja kartonki 
yhteensä 7363 9113 10112 11032 

8.2 Massateo111stiude" tuotanto ja kotimaan kulutus 

Suomen massatuotannon (sis. kaikki massalaadut, myös uusiomassa) ennustetaan 
kasvavan nykyisestä 9,39 miljoonasta tonnista 10,85 miljoonaan tonniin vuonna 1995 
ja 12,48 miljoonaan tonniin vuoteen 2005 mennessä. Voimakkaimmin kasvavat 
tuoteryhmät ovat valkaistu sulfaatti (kasvu 1,90 miljoonaa tonnia = 112 000 t/v.), 
mekaaninen massa (kasvu 1,08 miljoonaa tonnia = 63 000 t/v.) ja uusiomassa (kasvu 
0,32 miljoonaa tonnia = 19 000 t/v.). Valkaisemattoman sulfaatin, liukosellun ja 
sulfiittisellujen tuotannon ennakoidaan supistuvan nykyisestään (taulukko 8-4). 

Suomen massan kulutus käsittää noin 83 % maan kokonaistuotannosta. Kulutuksen 
ennakoidaan kasvavan nykyisestä 7,75 miljoonasta tonnista 10,90 miljoonaan tonniin 
vuoteen 2005 mennessä (keskimääräinen kasvu 2,0 %/v., taulukko 8--5). 

Massojen nettoviennin ennustetaan vähenevän nykyisestä 1,63 miljoonasta tonnista 1,58 
miljoonaan tonniin vuoteen 2005 mennessä. Sekä mekaanisen massan (CTMP) että 
valkaistun havupuusulfaatin nettoviennin odotetaan kasvavan nykyiseltä tasoltaan. 

Lehtipuusulfaatin vientivolyymi pienenee jonkin verran (raaka—ainekysymykset, 
integraatio). Uusiomassaa ryhdyttäneen tuomaan yhä enenevässä määrin (taulukko 8-
6). 
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Taulukko 8-4. Suomen massateollisuuden tuotanto ja markkinamassojen osuudet 1988- 
2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Mekaaninen 3239 3562 4040 4315 
• markkinamassa (91) (104) (128) (142) 

Puolikemiallinen 405 482 460 460 
• markkinamassa (0) (0) (0) (0) 

V:tu havusulfaatti 2277 2916 3145 3350 
markkinamassa (736) (800) (853) (897) 

V:tu lehtisulfaatti 1959 2474 2545 2787 
markkinamassa (954) (871) (826) (787) 

V:ton sulfaatti 805 706 720 700 
• markkinamassa (107) (110) (82) (67) 

V:tu sulfiitti 39 39 0 0 
markkinamassa (0) (0) (0) (0) 

V:ton sulfiitti 70 50 70 70 
° markkinamassa (10) (5) (0) (0) 

Paperimassat 8794 10229 10980 11682 
markkinamassa (1898) (1890) (1889) (1893) 

Uusiomassa 340 580 604 700 

Paperimassat yht. 9134 10809 11584 12382 

Liukosellu ym. 
erikoismassat 214 100 100 100 

Yhteensä 	 9438 	10909 	11684 	12482 



Taulukko 8-5. 
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Massan kulutus Suomessa 1988-2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Mekaaninen 3181 3493 3949 4212 

Puolikemiallinen 405 482 460 460 

Valkaistu 
havusulfaatti 1725 2276 2432 2573 

Valkaistu 
lehtisulfaatti 1164 1733 1839 2110 

Valkaisematon 
sulfaatti 724 621 658 650 

Valkaistu 
sulfiitti 39 39 0 0 

Valkaisematon 
sulfiitti 71 50 70 70 

Paperimassat 	 7309 	8694 	9408 	10075 

Muut paperimassat 
• ei puusta valm. 
• uusiomassa 

2 
373 

3 
558 

4 
650 

5 
770 

Paperimassat yht. 7684 9252 10062 10850 

Liukosellu ym. 
erikoismassat 68 60 55 50 

Yhteensä 	 7752 	9312 	10117 	10950 
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Taulukko 8-6. 	Massan nettovienti Suomesta 1988-2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Mekaaninen 58 69 91 103 

Puolikemiallinen 0 0 0 0 

V:tu havusulfaatti 543 640 713 777 

V:tu lehtisulfaatti 803 741 706 677 

V:ton sulfaatti 75 85 62 50 

V:tu sulfiitti —2 0 0 0 

V:ton sulfiitti 1 0 0 0 

Paperimassat 1478 1535 1572 1607 

Paperimassat —2 —3 —4 —5 
• ei puusta valm. 
• uusiomassa 11 —22 —46 —70 

Paperimassat yht. 	1487 	1510 	1522 	1532 

Liukosellu ym. 	 146 	 40 	 45 	 50 
erikoismassat 

Yhteensä 	 1633 	1550 	1567 	1582 

8.3 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto ja kotimaan kulutus 
Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon ennakoidaan laskevan tulevan 15-
vuotiskauden aikana tuoteryhmästä riippuen noin 10-20 % (taulukko 8-7). Tuotannon 
aleneminen johtuu lähinnä kilpailevan tarjonnan lisääntymisestä maailmanmarkkinoilla 
sekä siihen liittyvästä hintakilpailun kiristymisestä. 

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kotimaan kysyntä ei enää sanottavasti kasva. 
Sahatavaran ja vanerin kysynnän ennakoidaan kasvavan vain 03-0.6 %:n vuosivauh-
dilla vuoteen 2005 mennessä. Lastulevyn kulutus pysynee ennallaan tulevan 15—vuotis-
kauden aikana. Kuitulevyn kulutus sen sijaan hieman laskee nykyiseltä tasoltaan 
(taulukko 8-8). 

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden nettoviennin ennakoidaan pitkällä aikavälillä 
pienenevän (taulukko 8-9). Vientituotannossa tullaan yhä enemmän keskittymään 
laatuun ja jalostusasteen nostamiseen. 	Rakennesahatavaran ja standardilevyjen 
markkinoilla Suomen markkinaosuus tulee kilpailevan tarjonnan vuoksi vääjäämättä 
pienenemään. 



Taulukko 8-7. Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto 1988-2005 

Tuoteryhmä 	 1000 t vuonna 

1988 	1995 	2000 	2005 

Sahatavara 7790 7300 7000 6700 
Vaneri ja viilu 628 590 570 550 
Lastulevy 657 620 600 590 
Kuitulevy 162 150 140 130 
• huokoinen kuitul. 68 63 58 53 

kovalevy 94 87 82 77 

Taulukko 8-8 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kulutus Suomessa 1988-2005 

Tuoteryhmä 	 1000 t vuonna 

1988 	1995 	2000 	2005 

Sahatavara 2788 2900 3000 3100 
Vaneri ja viilu 137 135 110 145 
Lastulevy 433 430 430 430 
Kuitulevy 121 115 110 105 
• huokoinen kuitul. 79 75 70 65 
° kovalevy 42 4-0 40 4-0 

Taulukko 8-9 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden nettovienti Suomesta 1988-
2005 

Tuoteryhmä 1000 t vuonna 

1988 1995 2000 2005 

Sahatavara 5002 4400 4000 3600 
Vaneri ja viilu 491 455 430 405 
Lastulevy 224 190 170 160 
Kuitulevy 41 35 30 25 
• huokoinen kuitul. —11 —12 —12 —12 
• kovalevy 52 47 42 37 

8.4 Suomen metsäteollisuuden markkinaosuudet 
maailmanmarkkinoilla 

Suomen markkinaosuudet maailman vientimarkkinoilla päätuotteittain on esitetty 
kuvassa 8/1. Suomen markkinaosuus on huomattavan suuri hioke— pitoisissa painopape-
reissa (osuus koko maailmankaupasta noin 35-40 %). Myös päällystämättömien 
hienopapereiden ja sisäpakkauskartonkien maailmanmarkkinoilla Suomen paperiteolli-
suus kuuluu suurimpien viejien joukkoon (markkinaosuudet 15-20 %:n välillä). 

Vuoteen 2005 mennessä Suomen markkinaosuuksien ennakoidaan muuttuvan seuraavas-
ti: 



• Suomalaisen sahatavaran, sanomalehtipaperin, lainerikartongin, flutingin ja valkaistun 
lehtipuusulfaatin markkinaosuudet maailman vientimarkkinoilla tulevat pienenemään 
nykytasoltaan. 

• Suomen paperiteollisuus säilyttänee asemansa sekä päällystämättömän että 
päällystetyn hiokepitoisen paino— ja kirjoituspaperin ja päällystämättömän hienopa-
perin vientimarkkinoilla. 

• Päällystetyn hienopaperin maailmanmarkkinoilla Suomen paperiteollisuuden 
ennakoidaan kasvattavan markkinaosuuksiaan. 

Kulutuksen kasvu (%/v.) 
5 

Päällystetty hiokepitoinen 

Päällystetty hienopaperi 	
° 
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° 	 Sisäpakkauskartongit 

San 	ale 

2 
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	 Päällystämätön hiokepitoinen 

1 

Muut paperit ja kartongit 
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Kuva 8/1. Suomen markkinaosuus maailman vientimarkkinoilla tuotteittain 1988 

8.5 Suomen metsäteollisuuden tuotantorakenne 1988 ja 1995 

Suomen metsäteollisuuden ennakoidut tuotantorakenteen muutokset vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä on nähtävissä kuvissa 8/2-8/4. 



P:tön hienop, 
0.931 

P:tty hiokepi 
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Muut 
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1.432 

Muut 
1.16 
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Ilmoitetut tuotantokapasiteettien muutokset ja vientimarkkinoiden kehitystrendit 
ennakoivat tietynasteista tuotantorakenteen muutosta Suomen paperiteollisuudessa. 
Toisaalta puun kulutusta ja puukustannuksia minimoivat tuoteryhmät tulevat kasvatta-
maan osuuttaan paperiteollisuutemme tuotannossa. Toisaalta halpojen bulkkituotteiden 
osuus tulee pienenemään: 

• Päällystettyjen paino— ja kirjoituspaperien osuus Suomen paperiteollisuuden 
tuotannosta kasvanee nykyisestä alle 18 %:sta 23-24 %:iin vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä. Päällystämättömän hienopaperin osuus kasvanee nykyisestä alle 
11 %:sta noin 12 %:iin vuoteen 1995 mennessä. 

• Aaltopahvin raaka—aineiden (lainerikartongin ja flutingin), säkkipaperin ja muiden 
voimapapereiden ja —kartonkien yhteenlaskettu osuus Suomen paperiteollisuuden 
tuotannosta pienenee nykyisestä yli 15 %:sta 13-14 %:iin vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä. Myös sanomalehtipaperin ja päällystämättömän hiokepitoisen 
paino— ja kirjoituspaperin osuus tuotannosta laskee jonkin verran. 

• Pehmopaperin ja sisäpakkauskartonkien osuudet pysynevät kutakuinkin ennallaan 

Kotelokail 
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Tuotanto 1988, 8,65 milj, tonnia 
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1.87 
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1.25 

P:tty hie 
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0.82 	 1 18 

Tuotanto 1995: 10,58 milj, tonnia 

Kuva 8/2. Suomen paperiteollisuuden tuotantorakenne vuosina 1988 ja 1995 



Paperiteollisuuden tuotannon rakennemuutokset heijastunevat paperi— ym. massojen 
tuotanto—osuuksiin seuraavasti: 

• Valkaistujen sulfaattimassojen tuotannon osuus koko kuitutuotannosta kasvanee 
nykyisestä 45 %:sta 48 %:iin vuosikymmenen puoliväliin mennessä. 

• Jätepaperin osuus Suomen kuitutuotannosta kasvanee vuoden 1988 4 %:sta noin 
5 %:iin vuoteen 1995 mennessä. 

• Valkaisemattoman sulfaatin osuus pienenee nykyisestä 8-9 %:sta alle 7 %:iin 
vuoteen 1995 mennessä. Sulfiitin, liukosellun ja erikoismassojen yhteenlasketun 
osuuden ennakoidaan pienenevän nykyisestä 3-4 %:sta 1-2 %:iin tulevan 5-
vuotiskauden aikana. 

• Mekaanisten massojen tuotannon osuus koko kuitutuotannosta pysynee ennallaan 
koko tulevan 5—vuotiskauden ajan. 

Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon rakenne pysynee lähes ennallaan koko 
1990—luvun ajan. Sekä sahatavaran, vanerin, lastulevyn että kuotulevyn kokonais-
tuotannot laskevat, mutta tuotantojen keskinäiset osuudet eivät sanottavasti muutu. 
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Kuva 8/3. Suomen massateollisuuden tuotantorakenne vuosina 1988 ja 1995 
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levy 0.162 

stulevy 0.667 

Vanerl 0.628 

Sahatavara 7.7! 

Tuotanto 1988: 9,24 milj, m3 

Sahatavara 7.: 

levy 0.15 

stulevy 0.62 

Vanerl 0,59 

Tuotanto 1995: 8.66 milj. m3 

Kuva 8/4. Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotantorakenne vuosina 1988 ja 1995 
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1 JOHDANTO 
Tässä raportissa esitetään arvio Suomen metsäteollisuuden tilasta vuonna 1995. Aluksi 
hahmotellaan ne tuotantotekniikassa odotettavissa olevat muutokset, jotka toteutunevat 
nyt käytössä olevien tietojen perusteella. On tietysti mahdollista — joskin varsin 
epätodennäköistä — että joku toistaiseksi tuntematon teknillinen läpimurto tuotantoteknii-
kassa tapahtuu jo seuraavana viisivuotiskautena. Toisaalta on muistettava, että pää-
omaintensiivisessä metsäteollisuudessa teknillinen uudistus tapahtuu melko hitaasti ja on 
riippuvainen tehtaiden uudistustarpeesta ja uudistusten rahoitusmandollisuuksista. 

Keskeisenä työkaluna tässä projektissa on laadittu tietokoneohjelmisto SYTYKE ja 
siihen liittyvät tietokannat, joiden avulla voidaan arvioida jokaisen metsäteollisuuden 
tuotantoyksikön aine— ja energiataseet sekä ympäristölle haitallisten aineiden muodostu-
mista ja poistumista tehtaalta. Yhdistämällä eri tehtaille laskettuja lukuja voidaan saada 
vastaavat luvut alueittain ja koko maata käsittävinä. Tietokoneohjelmistoa sekä siihen 
liittyviä tietokantoja selostetaan lähemmin erillisessä raportin osassa 4. 

Tämän projektin erillisessä raportin osassa 1 on esitetty Suomen metsäteollisuuden 
tuotantoennuste vuodelle 1995. Yhdistämällä tuotantoennuste ja tieto nykyisestä 
tuotantotekniikasta sekä siinä arvioidut muutokset vuoteen 1995 mennessä, voidaan 
tietokoneohjelmistolla estimoida metsäteollisuuden tila vuonna 1995. Joskin tietokoneoh-
jelmisto huomioi erittäin monta tuotantovaihtoehtoa ja on sopeutettu laskemaan 
ensisijaisesti Suomessa sijaitsevien tuotantoyksikköjen arvoja, on muistettava tieto-
koneohjelman algoritminen laskentatapa. Näin ollen tehtaiden erikoispiirteitä ei kaikissa 
tapauksissa voida huomioida, ja käytetyt ominaisluvut ovat mieluummin maan keskiar-
voja kuin yksittäisten tehtaitten parametreja. Malliin ja tietokantoihin on pääasiallisesti 
kerätty tietoja JAAKKO POYRYn tietopankeista ja julkisista tietolähteistä kuten 
tutkimusraporteista, aikakausilehdistä, yhtiöitten henkilökuntalehdistä jne. ja ainoastaan 
harvoissa tapauksissa on tietoja pyydetty suoraan tehtailta. 

Tuotantoennusteen ja muiden lähtötietojen perusteella on laadittua tietokoneohjelmistoa 
hyväksikäyttäen arvioitu Suomen kemiallisen metsäteollisuuden kulutus— ja päästöluvut 
vuonna 1995, nimittäin: 

• puuraaka—aineen kulutus 
• kemikaalien kulutus 
• polttoaineiden ja sähköenergian kulutus 
• päästöt vesistöön 
• päästöt ilmakehään 
• kiinteät jätteet 

2 METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA 
VUONNA 1995 

2.1 Kemiallisen massan valmistus 

2.1.1 Puunkäsittely 

Tehtaiden puunkäsittely tulee olemaan yleensä samanlainen kuin tänään. Puunkäsittely 
perustuu kuivaan rumpukuorintaan ja puiden pesuun ennen hakkua, siis nyt jo käytössä 
olevaan teknologiaan. Vanhempia laitoksia uusitaan jolloin vedenkäyttö laskee uusien 
laitosten tasolle. Veden kierrätys— ja selkeytysjärjestelmä tulee joka laitokseen. 
Kuitenkaan ympäristökuormitus jätevedenkäsittelyyn (BHK, ravinteet), 	ei tule 
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laskemaan suhteessa veden käyttöön, koska se määrä, joka käsiteltävästä puusta irtoaa, 
on likimain vakio. 

2.1.2 Delignil'iointi 

Suomen ainoan jäljellä olevan kalsiumbisulfiittitehtaan teknillis—taloudelliset tulevaisuu-
den näkymät ovat huonot, ja tehtaan tuotanto on keskeytetty. Rauma— Repola Oy on 
ilmoittanut sulkevansa Raumalla valkaistua sulfiittia tuottavan tehtaansa vuonna 1992. 
Puolikemiallisen NSSC—massan tuotanto kahdella tehtaalla tullee jatkumaan vuoden 
1995 jälkeenkin, mutta uusia, tällä delignifiointiperiaatteella toimivia tehtaita ei 
suunnitella. Kehitteillä olevat uudet delignifiointimenetelmät, esim. orgaanisten 
liuottimien käyttöön perustuvat prosessit, eivät vielä 1995 ole saavuttaneet kaupallista 
kehitystasoa, joten niiden käyttöönottoa lähivuosina Suomessa tuskin harkitaan. 

Näin ollen sulfaattikeittomenetelmä tulee yhä olemaan pääasiallinen massanval-
mistusmenetelmä. Eräät nykyisistä keittämöistä uusitaan ja eräkeittämö saavuttaa 
vakavan kilpailu—aseman jatkuvatoimiseen keittämöön nähden. Uusissa eräkeittämöissä 
saavutetaan noin 50 %:n lämpöenergian säästö vanhaan eräkeittämöön verrattuna ja 
delignifioinnin selektiivisyys hallitaan paremmin. Tästä johtuen delignifiointia 
eräkeittimessä voidaan jatkaa alhaisemmalle kappatasolle vaarantamatta massan laatua. 
Näin jatkettu keitto on myös mahdollinen uusissa vuokeittimissä. Sen sijaan vanhoissa 
vuokeittimissä varsinkin havumassakeiton jatkaminen alhaisemmalle kappatasolle tuottaa 
vaikeuksia. Havumassan delignifiointia voidaan uusissa tai uusituissa keittämöissä jatkaa 
tavanomaiselta kappatasolta 30 — 35 tasolle 22 — 25, ja koivumassan delignifiointia 
kappatasolta 20 — 24 tasolle 15 — 17. Happidelignifioinnilla voidaan jäännösligniinin 
määrää vielä huomattavasti vähentää, noin 40 — 50 %. 

Nykyisellään Suomen tehtaissa on neljä happidelignifiointilaitosta käynnissä. Varsinkin 
tiukennetut AOX—päästörajat aiheuttavat sen, että tehtailla massan jäännösliginiinipitoi-
suutta on huomattavasti alennettava ennen kloorikemikaleilla suoritettavaa delignifiointia 
ja massan loppuvalkaisua. Näin ollen on todennäköistä, että lähivuosina tullaan 
rakentamaan happidelignifiointilaitoksia monelle suomalaiselle sellutehtaalle. 

Happidelignifiointilaitokset tulevat olemaan nykyisten kaltaisia keskisakeudessa toimivia, 
yksivaiheisella hapen sekoituksella ja tehokkaalla pesulla varustettuja. Sekä keiton että 
happidelignifionnin jälkeistä pesua tehostetaan uusilla lisälaitteella. 

2.1.3 Valkaisu 

Massan valkaisussa tapahtuu asteittainen kehitys, lähinnä kloorikemikaalien vähentämis-
tarpeesta johtuen. Miten nopeasti muutokset tapahtuvat Suomen sellutehtaissa riippuu 
nykyisten valkaisimoiden teknisestä kunnosta tai viranomaisten asettamista päästörajoi-
tuksista. Uudessa tai uudistetussa tehtaassa jatketun keiton ja happidelignifioinnin 
ansiosta valkaisimoon saapuvan massan jäännösligniini on alle puolet siitä, mitä se on 
vanhassa tehtaassa. Tästä johtuen hapettavien valkaisukemikaalien tarve on vastaavasti 
pienempi. Tehokkaamman pesun ansiosta pesuhäviön kuluttama valkaisukemikaalien 
määrä pienenee. Ruskean massan lajittamon tehostamisella pienenee myös valkaisukemi-
kaalien käyttö massan epäpuhtauksien poistossa. Tehokkaimmilla kemikaalisekoittimilla 
voidaan vähentää kemikaalien yliannostustarvetta. Yhteisvaikutuksena nämä toimenpiteet 
voivat vähentää hapettavien valkaisukemikaalien määrää aktiivikloorina mitattuna tavan-
omaisesta arvosta noin 100 kg arvoon 50 kg massatonnille laskettuna. 

Nykyiset modernit valkaisimot ovat tyypillisesti viisivaiheisia, joissa happamat ja 
emäksiset vaiheet vuorottelevat. Ensimmäinen vaihe on hapan kloorivaihe. Osa 
kloorivaiheen kloorikaasusta on jo korvattu klooridioksidilla, jolla syötetylle elementaa-
rikloorimäärälle laskettuna on viisinkertainen hapetuspotentiaali. Koivumassan 
valmistuksessa dioksidisubstituutio on jo monessa tehtaassa 100 %. Ilavumassalla 
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substituutioaste on huomattavasti alhaisempi mutta selvästi noususuunnassa. Viiden 
vuoden kuluessa, kun klooridioksidin valmistuskapasiteettiä on tarpeeksi nostettu, voi 
havumassan kloorivaiheen klooridioksidin substituutioaste, laskettuna aktiivikloorina, olla 
noin 50 %. Korkeammalla substituutioasteella klooridioksidin tehokkuus heikkenee ja 
aktiivikloorin määrää valkaisussa on nostettava. 

Kloorikaasun käyttöä on syytä vähentää, koska kloori aiheuttaa paitsi hapetus— myös 
korvausreaktioita ligniinin kanssa. Näin kloorautuu orgaanista ainetta, muodostaen mm. 
pieniä määriä kloorifenoleja sekä erittäin pieniä määriä kloorattuja dibenzodioksiineja 
ja dibenzofuraaneja. 

Seuraava valkaisuvaihe on emäksinen uuttovaihe. Tämäkin on muuttumassa hapettavaksi 
valkaisuvaiheeksi, koska massaan syötetään happea ja joissakin tapauksissa myös 
vetyperoksidia. Näin ollen alkalivaihe yhä enemmän muistuttaa happidelignifiointia, 
varsinkin jos alkalivaihe paineistetaan ja lämpötilaa nostetaan. 

Massan varsinainen valkaisu eli vaaleuden nosto tapahtuu perinteisesti klooridioksidilla, 
yleensä kahdessa eri vaiheessa, joiden välissä on emäksinen uuttovaihe. Koska 
esivalkaisun jälkeinen jäännösligniini edellä selostettujen muutosten jälkeen on alhainen, 
voidaan varsinainen emäksinen uuttovaihe korvata yksinkertaisemmalla happamuuden 
säädöllä ensimmäisen dioksidivaiheen pesurilla. 

2.1.4 Kemikaalien talteenotto 

Mustalipeän talteenotto tehostuu massan pesulaitteiden kehityksen myötä. Pidemmälle 
viety delignifiointi ennen kloorikemikaalien käyttöä lisää myös talteenotetun mustalipeän 
määrää. Toisaalta happidelignifiointi vaatii prosessilämpöä, joten siitä saatu osittain jo 
hapetettu jäteliemi ei huomattavasti vaikuta tehtaan lämpötaseeseen. Mustalipeän 
haihdutus ja väkevöinti nostetaan korkeampaan kuiva—ainepitoisuuteen. Nykyinen 65 
%:n keskiarvotaso nousee 75 %:n tasoon. Tehtaat hankkivat uusia ja uusivat vanhoja 
väkevöintiyksiköitä lisähaihdutuskapasiteetiksi. 

Soodakattilat säilynevät nykyisenlaisina. Uudet yksiköt ovat suurempia ja korvaavat 2 -
3 vanhaa. Mustalipeän väkevöinnillä saavutetaan kuiva—ainetonneina laskettuna suurempi 
polttokapasiteetti. Mustalipeän kuiva—aineen nostolla on myös huomattava ilmansuojelu-
vaikutus, koska rikkipäästöt soodakattilasta vähenevät oleellisesti. Tämän lisäksi 
rakennetaan yleisesti uusiin soodakattiloihin savukaasupesurit. 

Kaustistamon nykyiset käytössä olevat tyypit tehokkaine viherlipeän selkeytyksineen ja 
valkolipeän ja meesan pesun painesuotimineen säilyvät ennallaan. 

Meesan poltto tapahtuu yhä edelleen pyörivissä uuneissa, mutta sikäli kuin uuneja tai 
niiden varusteita uusitaan, märät pesurit korvataan kuivilla sähkösuotimilla. Väkevien 
hajukaasujen poltto meesauunissa tulee vähentymään, koska monessa tehtaassa 
asennetaan erilliset hajukaasujen polttojärjestelmät, joiden poistokaasuista rikkidioksidi 
pestään pois ja palautetaan prosessiin. Myös laimeiden hajukaasujen keräily tehostuu ja 
hajukaasuja sisältävää ilmaa ruvetaan käyttämään kattiloiden palamisilmana. Laimeiden 
hajukaasujen keräily tehostuu mm. pesemössä, sikäli kun otetaan käyttöön uusia 
rumpupesureita korvaavia pesulaitteita, joista tulee huomattavasti vähemmän poistoilmaa. 

215 Vaikaisukemikaalien valmistus 

Pääasiallisina hapettavina valkaisukemikaaleina säilyvät yhä: 
° kloori 
• klooridioksidi 
• happi 
° vetyperoksidi 



Happamuuden säätöön käytetään natronlipeää sekä rikkidioksidia, jota myös käytetään 
hapettavien kemikaalien jäänteiden poistamiseen. Näiden käytössä pyritään tekemään, 
ja tulee myös tapahtumaan seuraavia muutoksia: 

• kloorin käyttö vähenee 
• klooridioksidin käyttö lisääntyy 
• hapen käyttö lisääntyy 
• vetyperoksidin käyttö lisääntyy 

Lipeää käytetään valkaisussa kloorauksen jälkeen. Kloorin käytön vähentämisen myötä 
lipeän tarve myös vähenee, tosin vain noin puolet kloorin käytön vähenemästä. Tästä 
tulee epätasapainoa kloorin ja lipeän kulutuksen suhteeseen verrattuna nykytilanteeseen. 
Lipeää tarvittaisiin samanaikaisesti rikittömänä täydennyskemikaalina keittokemi-
kaalikierron sulfiditeetin säätöön. Tarve korostuu entisestään, kun rikkiemissiot 
ilmakehään rajoitetaan, ja rikkidioksidi palautetaan pesureista yms. prosessiin. Vaihtoeh-
toisen natriumlähteen, natriumkarbonaatin markkinat ovat rajalliset, ja muita lipeän 
tuotantotapoja käytännössä ei vielä ole. Hapetetun valkolipeän käyttö valkaisun 
ensimmäisessä alkalivaiheessa voisi tulla kysymykseen, koska tällä tavoin voitaisiin 
poistaa ylijäämärikkiä tehtaan kemikaalikierrosta valkaisujäteliemen mukana. Valkoli-
peän sulfidin täytyy silloin hapettaa sulfaatiksi, koska se muuten kuluttaisi hapettavia 
valkaisukemikaaleja. Koko lipeämäärää ei voi korvata hapetetulla valkolipeällä ilman 
että kemikaalikiertoon lisättäisiin rikkiä. Ympäristönsuojelun kannalta on kuitenkin 
rikkitasapainon hoitaminen tällä tavalla kyseenalaista. 

Kloorin ja lipeän ainoa merkittävä tuotantotapa on toistaiseksi natriumkloridin 
elektrolyyttinen hajoitus. Suomessa selluteollisuuden valkaisulaitokset ovat melkein 
ainoat molekyylikloorin ja natronlipeän kuluttajat. Kloorin kulutus on viime vuosina 
jatkuvasti vähentynyt ja tämä suuntaus jatkuu lähivuosina. Sen sijaan vastaavaa 
vähennystä ei esiinny natronlipeän kulutuksessa. Natronlipeän ja kloorin kulutuksen 
epätasapaino on aiheuttanut huomattavan natriumlipeän hinnankorotuksen. 

Klooridioksidia valmistetaan natriumkloraatista monella eri prosessilla. Muutamaa 
tehdasta lukuunottamatta Suomen sellutehtaat käyttävät rikkidioksidia ja/tai rikkihappoa 
klooridioksidin valmistukseen, jolloin sivutuotteena syntyy natriumsulfaattia. Klooridiok-
sidin käytön lisääntyessä kaikkea natriumsulfaattia ei voida käyttää enää keittokemi-
kaalien täydennyskemikaalina. Kloraatti voidaan pelkistää klooridioksidiksi rikkidioksi-
dilla, kloridilla tai metanolilla. Suuri rikkiylijäämä saadaan rikkidioksidipelkisteisessä 
Mathieson—prosessissa, jonka takia suuntaus on ollut kloridipelkisteisiin menetelmiin. 
Näiden haittapuolena on katsottu olevan molekyylikloorin muodostuminen sivutuotteena 
klooridioksidiliuokseen. Tästä syystä ori siirrytty metanolipelkistystä käyttävään 
prosessiin, jossa molekyylikloorin pitoisuus liuoksessa on melko alhainen, mutta joka 
taas perustuu rikkihapon käyttöön. Kun ilmansuojelutoimenpiteillä rajoitetaan 
rikkidioksidin päästöjä ilmakehään muodostuu tehtaan kemikaalikierron rikkitase 
sellaiseksi, ettei rikkidioksidi— ja 	metanolipelkisteissä klooridioksidiprosesseissa 
muodostunut sulfaatti enää mahdu tehtaan kemikaalikiertoon. 

Kloraattia ja klooridioksidia voidaan myös sähköenergian avulla valmistaa integroidusti 
suolahaposta tai kloorista. Koska tämä menetelmä vaikuttaa yleensä myös kloori-
lipeätaseeseen lisäämällä kloorin tuotantoa ja vastaavasti tuotetun lipeän määrää, on sen 
laajempaa käyttöönottoa harkittu. Rajoituksina ovat kasvavat käyttökustannukset ja 
korkea investointi. Näin ollen integroituja kloraatti—klooridioksidilaitoksia tuskin 
rakennetaan kuin muutama vuoteen 1995 mennessä. Yksi on nyt käynnistynyt. Koko-
naisuutena valkaisukemikaalien valmistus ja keittokemikaalien täydennys sekä rikki-
natrium—tase ovat ajankohtaisia selluteollisuuden pulmia, jotka on lähitulevaisuudessa 
ratkaistava. 
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2.2 Mekaanisen massan valmistus 
2.2.1 Puunkäsittely 

Puun kuivakuorinta tulee yleistymään kuorimoja uusittaessa ja uusia kuorimoja 
rakennettaessa. Puun erillinen sulatus pakkaskauden aikana tulee lisääntymään. 
Kuorimoveden kierrätysjärjestelmiä tehostetaan. 

Haketuksessa syntyvä purun osuus tulee pienenemään hakkujen kehittämisen ja 
uusintojen myötä. Tämä tulee tekemään purun erottamisen tarpeettomaksi joissain 
tapauksissa. Polttoon ohjautuva purumäärä tulee tältä osin pienenemään. 

2.2.2 Hierremenetelmät 

Hierremenetelmissä ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia vuoden 1995 loppuun 
mennessä. Kehitys tulee painottumaan jauhinlevyjen materiaaleihin ja muotoiluun, 
laitekonstruktioihin, prosessin hallinnan parantamiseen ja lämmön talteenoton 
tehostamiseen. Hierreprosessin sähkönkulutuksen pienentämiseen — joko materiaalivalin-
noilla tai kokonaan uudella kuidutustekniikalla — on tutkimus— ja kehitystyön kohteena. 
Hierteen valmistuksen sähkönkulutus hierretonnia kohti tuskin kuitenkaan vähenee 
vuoden 1995 loppuun mennessä. 

2.2.3 Hiontamenetelmät 

Painehionnan osuus tulee edelleen kasvamaan tavallisen hionnan kustannuksella. 
Tavallinen hioke tulee säilyttämään asemansa hienopaperin lisämassana, ja sitä tullaan 
ilmeisesti käyttämään myös sellaisissa paperilajeissa, joita perinteisesti on valmistettu 
ilman mekaanista massaa. Painehionnan yhteydessä syntyneen sekundäärilämmön tal-
teenotto sekä höyryn että kuuman veden muodossa tulee kehittymään ja yleistymään. 

Tavallisen hionnan ja painehionnan menetelmissä ei ole odotettavissa merkittäviä 
muutoksia vuoden 1995 loppuun mennessä. Hiontamateriaaleja, hiontapinnan 
ominaisuuksia ja hiontaolosuhteita pyritään kehittämään edelleen, ja tietämystä 
prosessiolojen vaikutuksesta hiokkeen laatuun tullaan syventämään. Tämän kehityksen 
vaikutuksesta massan laadussa ja hiomoiden energiataloudessa tulee tapahtumaan lievää 
paranemista. 

2.2.4 Mekaanisen massan valkaisu 

Mekaanisia massoja tullaan valkaisemaan korkeampaan vaaleuteen, koska mekaanisten 
massojen käyttö hienopaperissa lisääntyy. Ditioniittivalkaisulla saavutettu vaaleustaso ei 
näissä tapauksissa riitä, vaan siirrytään peroksidivalkaisuun. Nykyisestä yksivaiheisesta 
valkaisusta siirrytään kaksivaiheiseen mekaanisen massan valkaisuun (peroksidi + 
peroksidi tai peroksidi + ditioniitti). Massan sakeudet, missä valkaisu suoritetaan, tulevat 
nousemaan sekä vaaleustavoitteiden että valkaisun kustannusten noustessa. 

On myös todennäköistä, että pyrkimys vesikiertojen sulkemiseen tulee eräissä 
tapauksissa johtamaan valkaisun vesikierron erottamiseen tehtaan muusta vesikierrosta. 

2.3 Paperin ja kartongin valmistus 
2.3.1 Massaseokset 

Armeerausmassana käytettävän havusellun osuus puupitoisissa papereissa tulee edelleen 
pienenemään. Syynä tähän on hierteen ja painehiokkeen käytön lisääntyminen. Hierteellä 
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ja painehiokkeella on hiokkeeseen verrattuna paremmat paperitekniset lujuusominaisuu-
det. Tätä kehitystä hidastaa kuitenkin pyrkimys täyteaineen osuuden lisäämiseen. 

Kierrätyskuidun käyttö sanomalehtipaperissa on kasvanut vuoden 1988 jälkeen YPT 
Kaipolan tehtaan keräyspaperin siistauslaitoksen ansiosta. Kierrätyskuidun käyttöä eräissä 
paperilajeissa tullaan monessakin maassa vaatimaan, joten tätä kehitystä on valppaasti 
seurattava myös Suomessa. Tullaanko uusia siistauslaitoksia rakentamaan tai nykyisiä 
oleellisesti laajentamaan vuoden 1995 loppuun mennessä, on tässä vaiheessa epäselvää. 
Kierrätyskuidun saatavuutta Suomesta rajoittaa maamme alhainen paperinkulutus 
verrattuna paperin tuotantoon, josta valtaosa menee vientiin. 

Puupitoisten paperilajien valmistuksessa ppaperikoneen kiertovesi on tyypillisesti hapanta 
johtuen puusta kuidutusprosessin yhteydessä liuenneista orgaanisista hapoista. 
Kiertoveden happamuutta voidaan kemikaaleilla säätää. Paperinvalmistuksessa alkalinen 
prosessi tulee yleistymään, mikä mahdollistaa kalsiunikarhonaatin lisääntyvän käytön 
täyteaineena ja päällystyspigmenttinä. I-lappamassa vedessä kalsiumkarbonaatti osittain 
liukenisi ja liuennut aines voisi muodostaa saostuneia kiertovesijärjestelmässä. 
Siirtyminen alkaliseen prosessiin vaikuttaa myös jonkin verran alentavasti jauhatuksen 
energiankulutukseen. 

232 Paperi— ja 	to uhålt:: wcil. 

Muutokset paperi- ja kartoiikikoneissa tarkastelujaksolla 1988 — 1995 ovat vähäisiä. 
Tuotantolinjoja uusittaessa ja uusia rakennettaessa modernien sovellutusten osuus kasvaa: 

° ajonopeudet nousevat 

puristinosan toiminta tehostuu, radan kuiva—ainepitoisuudet nousevat(pitkänippipuris-
timet, lämpötilan nosto, puristinkuivatus, irnpulssikuivatus) 

° kuivausosan toiminta ja paperin ajettavuus paranevat (kuivaussylintereiden sijoittelu, 
ajettavuutta huonontavien ilmavirtojen hallinta, radan suljettu vienti) 

° kunnon valvonta tehostuu (automaattinen Liedonkeruu, häiriöiden ja huoltotoimenpi-
teiden ennakointi, hyötysuhteen paraneminen) 

Näillä toimenpiteillä voi olla marginaalinen alc.ntava vaikutus paperikoneen lä.mpöener--
gian ominaiskulutukseen. Päästöihin ilmakehään ja vesistöön niillä ei ole merkitystä. 

2.3.3 Märän pään haflinla 

Viiraosan retention, formaation, limanto junaan ja prosessin stabilisuuden hallinta on 
vaikeutunut vesikiertoja suljettaessa. Mittausmenetelmät ja tietämys näiden ilmiöiden 
taustoista tulee kehittymään, mikä mahdollistaa prosessin hallittavuuden ja stabilisuuden 
nostamisen sekä vesikiertojen edelleen sulkemisen. 

2.3.4 Pintalisniaus ja päällystys 

Uudentyyppisten pintaliiman applikointilaitteiden ansiosta päällystämättömien 
hienopapereiden ajonopeudet tulevat edelleen kasvamaan. Päällystettyä hienopaperia 
tuottavien linjojen keskikoko ja tuotantokapasiteetti kasvavat. i äällystetyn paperin 
kuivauksessa siirrytään enenevässä määrin infrakuivaukseenja maakaasun käyttöön. On-
line—tekniikka tulee edelleen yleistymään päällystyksessä ja kiilloituksessa. Ajonopeu-
det tulevat edelleen kasvamaan ja hylkymäärät välienemään prosessien hallinnan kehittyessä. 
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2.4 Mekaaninen metsäteollisuus 
2.4.1 Sahatavaran valmistus 

Asteittainen siirtyminen vannesaha— ja osittain pyörösahatekniikkaan perinteisen 
kehäsahauksen sijasta parantaa käyttösuhdetta eli tuotteiden saantoa tukista uusituilla 
sahoilla. Siirtyminen on kuitenkin varsin hidasta, joten valtakunnallisella tasolla vaikutus 
on vähäinen. Optimoivien ja automaattisten särmäsahojen yleistyminen parantaa lauta-
saantoa. Uusituilla sahoilla parannus voi olla jopa 5 prosenttiyksikköä lautojen osalta. 
Arvion mukaan em. tekijöiden ja parantuneen ohjaustekniikan yhteisvaikutuksesta 
sahateollisuuden käyttösuhde paranisi valtakunnallisella tasolla 1—prosenttiyksikön. 

Sahateollisuuden energian tuotanto keskittyy lämmön kehitykseen omaan tarpeeseen 
lähinnä kuorta ja jonkin verran purua polttamalla. Tähän tilanteeseen ei ole odotettavissa 
oleellisia muutoksia. Tulevaan lämmön kulutukseen vaikuttavat lähinnä seuraavat kaksi 
tekijää: 

erikoiskuivaus alempaan loppukosteuteen parhaiden sahatavaralaatujen osalta, mikä 
lisää lämmön kulutusta 

• kuivaamojen parantuvat ohjaus— ja valvontajärjestelmät, jotka alentavat lämmön 
tarvetta. 

Edellä olevien tekijöiden arvioidaan varsin pitkälle kompensoivan toisensa, joten 
valtakunnallisella tasolla energian käyttö sahatavarakuutiota kohden säilynee ennallaan. 
Hiukkaspäästöjen (lentotuhka, pöly) osalta ei ole odotettavissa muutoksia. 

Kemikaalipäästöjen osalta on pahimmasta päästy eroon, kun kloorifenolipohjaisen 
sinistymäsuoja—aineen käytöstä on luovuttu, ja korvattu se vähemmän haitallisilla suoja—
aineilla. Suoja—aineiden ominaisuudet tunnetaan ja tiedostetaan nykyään, joten käsittely 
on sen mukaista. 

Tukkien vesivarastoinnin supistuminen pienentää tästä aiheutuvaa kuormitusta 
vesistöissä. 

2.4.2 Levytuotanto 

Lastulevy— ja kuitulevyteollisuudessa ei lyhyellä tähtäyksellä ole odotettavissa 
tuotantoteknillisiä muutoksia, jotka vaikuttaisivat puun kulutukseen. 

Vaneriteollisuudessa lähinnä viilun leikkuutekniikan kehittyminen parantaa viilun saantoa 
parhaimmillaan jopa 10 %— yksikköä. Koivupulasta johtuva pillien laadun heikkene-
minen vie osan saavutettavasta edusta. Lopputuloksena voisi olla saannon paraneminen 
2 prosenttiyksikköä vanerin valmistuksessa valtakunnallisella tasolla. 

Lastulevy— ja kuitulevyteollisuudessa ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia energian 
tuotossa ja käytössä. Vaneriteollisuus tuottaa oman lämpöenergiansa omilla sivutuotteil-
laan, lähinnä kuorella ja kuivalla viilu— ja vanerijätteellä myös v. 1995 kuten tänään. 
Vaneriteollisuuden energiankulutus jäänee ennalleen seuraavista toisensa kompensoivista 
seikoista johtuen: 

• nykyistä kosteamman viilun käyttö liimauksessa 
• parantunut kuivaajien ohjausjärjestelmä 

Hiukkaspäästöihin ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia. 

Kuitulevyteollisuuden jätevesipäästöissä ei tapahdu muutoksia. Muiden levytehtaiden 
jätevesipäästöt ovat merkityksettömiä.Vähän vapaata formaldehydiä sisältävien liimojen 



käyttö levyteollisuudessa on jo yleistä eikä tässä suhteessa ole lähiaikoina odotettavissa 
merkittävää kehitystä. 

2.4.3 Jalostus 

Mekaanisen metsäteollisuuden jatkojalostusprosesseissa ei ole odotettavissa muutoksia, 
jotka oleellisesti vaikuttaisivat puun käyttöön tai energian tarpeeseen. Vesi—ohenteisten 
pintakäsittelyaineiden käytön lisääntyminen vähentää liuotinpäästöjä hieman. Näiden 
prosessien ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. 

3 KEMIALLISEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 
VUONNA 1995 

3.1 Tehtaat ja alueellinen jako 

Tässä raportissa on huomioitu taulukossa 3-2 luetellut kemiallisen metsäteollisuuden 
tehtaat, jotka on oletettu toimivan maassamme vuonna 1995. Tehtaat on alueellisesti 
jaettu ryhmiin, lähinnä vesistökuormitusten laskemista varten. Aluejako on suoritettu 
taulukossa 3-1 esitetyllä tavalla, ja taulukkoon on myös merkitty alueen koodi. 

Tämän lisäksi tehtaat on luokiteltu joko rannikolla sijaitseviin (koodi RAN) tai 
sisämaassa sijaitseviin tehtaisiin (koodi SIS). Mihin alueeseen tehdas on laskettu 
kuuluvan on merkitty taulukkoon 3-2. 

Taulukko 3-1. Alueellinen jako 

Alue 	 Koodi 

Vuoksen ylempi vesistöalue VYL 
Vuoksen alempi vesistöalue VAL 
Kymijoen ylempi vesistöalue KYL 
Kymijoen alempi vesistöalue KAL 
Kokemäenjoen vesistöalue KOK 
Muut vesistöalueet MUU 

3.2 Tuotteet ja niiden reseptit 
Metsäteollisuuden tuottamat paperi— ja kartonkilajit on ryhmitelty taulukossa 3-3 
esitetyllä tavalla. Jokaiselle taulukossa 3-2 luetellulle tuotantolaitokselle on arvioitu 
tämän jaottelun mukainen tuotanto vuonna 1995. Jokaiselle paperi— ja kartonkilajille on 
arvioitu tehtaan käyttämä tuoteresepti. Reseptitiedot perustuvat JAAKKO POYRYn 
tieto—taitoon ja on kerätty SYTYKE—ohjelmiston RESEPTI—tiedostoon, joka kuitenkin 
jää ainoastaan JAAKKO POYRYn sisäiseen käyttöön. 

Taulukossa 3-4 on lueteltu ne massalajit, joita on käytetty laskelmissa. Tuotantoennus-
teen ja reseptien perusteella on laskettu vuotuiset massojen tarpeet, joihin vielä on lisätty 
markkinamassojen vuotuinen tuotanto. 

Tuotantoluvut ovat sopusoinnussa raportin erillisessä osassa 1 esitettyjen vuoden 1995 
tuotantoennusteiden kanssa. 



Taulukko 3-2. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotan tolaitokset vuonna 1995 

Yhtiö ja tuotantolaitos Aluekoodi 

A.Ahlström Osakeyhtiö 
Karhula KAL RAN 
Kauttua MUU SIS 

Enocell Oy 
Uimaharju VYL SIS 

Enso —Gutzeit Oy 
Kaukopää VAL SIS 
Kotka KAL RAN 
Pankakoski VYL SIS 
Summa MUU RAN 
Tainionkoski VAL SIS 
Tervakoski KOK SIS 
Varkaus VYL SIS 

Keräyskuitu Oy 
Kotka KAL RAN 

Kymmene Yhtymä 
Kaukas VAL SIS 
Kuusankoski KAL SIS 
Pietarsaari MUU RAN 
Voikkaa KAL SIS 

Oy Kyro Ab 
Kyröskoski KOK SIS 

Lohjan Paperi Oy 
LohJ'a 
Oy Metsäbotnia Ab 

MUU SIS 

Kaskinen MUU RAN 
Kemi MUU RAN 

Metsäsellu Oy 
Aänekoski KYL SIS 

Metsäserla Oy 
Kangas, Jyväskylä KYL SIS 
Kirkniemi MUU SIS 
Lielahti KOK SIS 
Mänttä KOK SIS 
Tako, Tampere KOK SIS 
Savon Sellu, Kuopio VYL SIS 
Aänekoski KYL SIS 

Myllykoski Oy 
Myllykoski KAL SIS 

Nokia Yhtymä 
Nokia KOK SIS 

Stromsdal Oy 
Juankoski VYL SIS 

Sunila Oy 
Kotka KAL RAN 

Oy Tampella Ab 
Anjala KAL SIS 
Heinola KYL SIS 
Inkeroinen KAL SIS 

Veitsiluoto Oy 
Kemijärvi MUU SIS 
Oulu MUU RAN 
Veitsiluoto MUU RAN 

Vääräkoski Oy 
Vääräkoski KOK SIS 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Joutseno VAL SIS 
Jämsänkoski KYL SIS 
Kaipola KYL SIS 
Kajaani MUU SIS 
Kotka KAL RAN 
Pori KOK SIS 
Rauma MUU RAN 
Simpele VAL SIS 
Valkeakoski KOK SIS 
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Taulukko 3-3. Paperi— ja kartonkilajit 

Koodi 
	

Laj i 

01 Sanomalehtipaperi 
02 Erikoissanomalehtipaperi 
03 Puupitoinen paperi 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 
05 Hienopaperi 
06 Hienopaperi, päällystetty 
07 Pehmopaperi 
08 Kraftliner 
09 Fluting 
10 Muut laatikkokartongit 
11 Taivekartonki 
12 Valkoinen sellukartonki 
13 Valkopintainen harmaakartonki 
14 Säkkipaperi 
15 Muut voimapaperit ja —kartongit 
16 Muut paperit ja kartongit 

Taulukko 3-4. Massalajit 

Koodi 	 Laj i 

17 Hioke, CSF 100 
18 Hioke, CSF 65 
19 Painehioke, CSF 100 
20 Painehioke, CSF 65 
21 Hierre, CSF 100 
22 Hierre, CSF 65 
23 Kemihierre 
24 NSSC korkeasaantosellu 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 
26 Havusulfaatti, valkaistu 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 
29 Sulfiitti, valkaisematon 
30 Sulfiitti ja liukosellu, valkaistu 
31 Kierrätyskuitu, siistattu 
32 Kierrätyskuitu, muu 

3.3 Massojen tuotantovaihtoehdot 
3.31. Mekaaniset massat 

Mekaanisten massojen kohdalla on massatyypin (hioke, painehioke ja hierre) lisäksi 
eritelty kaksi eri jauhatustasoa, CSF 100 ja CSF 65 (Canadian Standard Freeness 100 
ml ja 65 ml). Jauhatustasolla on huomattava vaikutus mm. ominaissähköenergian tarpee-
seen. Lisäksi mekaaniset massat on luokiteltu kolmeen eri vaaleustasoon: 

valkaisematon massa, vaaleus ISO 60 % 
puolivalkaistu massa, vaaleustaso ISO 66 % 
valkaistu massa, vaaleustaso ISO 72 % 
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3.3.2 Kemialliset massat 

Taulukossa 3-4 esitetyn puuraaka—aineen ja massanvalmistusmenetelmän perusteella 
tehdyn luokituksen lisäksi on sulfaattimassojen kohdalla huomioitu seuraavat tuotanto—
vaihtoehdot: 

Puun kuorinta 
• märkäkuorinta 
• kuivakuorinta 

Keitto 
• normaali eräkeitto 
• jatkettu eräkeitto 
• normaali vuokeitto 
• jatkettu vuokeitto 

Massan pesu 
• normaali pesu 
• tehostettu pesu 
• tehostettu pesu avoimella vaiheella 

Happidelignifiointi 
• ei käytössä 
• 1—vaiheinen 
• 2—vaiheinen 

Valkaisu 
• alhainen sakeus, alhainen D—substituutio 
• alhainen sakeus, korkea D—substituutio 
• keskisakeus, alhainen D—substituutio 
• keskisakeus, korkea D—substituutio 

Mustalipeän konsentrointi ja poltto 
• mustalipeän kuiva—ainepitoisuus n. 65 % 
• mustalipeän kuiva—ainepitoisuus n. 75 % 

Mäntyöljyn palstoitus 
. palstoitusta ei suoriteta 
• palstoitus rikkihapolla 
• palstoitus klooridioksidilaitoksen jätehapolla 

Klooridioksidin valmistusmenetelmä 
• rikkidioksidipelkistys 
• kloridipelkistys 
• suolahappopelkistys 
• metanolipelkistys 
. ei klooridioksidin valmistusta 

Hajukaasujen poisto 
• Hajukaasujärjestelmä normaali, meesanpesu normaali 
• Hajukaasujärjestelmä normaali, meesanpesu tehostettu 
• Hajukaasujärjestelmä tehostettu, meesanpesu normaali 
• Hajukaasujärjestelmä tehostettu, meesanpesu tehostettu 

Vesitalous 
• vesikiertojen sulkemisaste normaali 
• vesikiertojen sulkemisaste tehostettu 
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NSSC—korkeasaantosellun valmistuksessa on huomioitu, että toinen tehdas on 
natriumpohjalla ja toinen ammoniumpohjalla toimiva. 

3.4 Tuotantoennuste ja alueellinen jako 
Taulukoissa 3-5 .. 10 annetaan SYTYKE— ohjelman laskema koko maan tuotanto—
ennuste sekä tuotannon alueellinen jako. Vuoksen valuma—alueen tehtaisiin on laskettu 
kaikki taulukossa 3-2 VYL— ja VAL—koodilla merkityt tehtaat ja Kymijoen valuma—
alueen tehtaisiin on laskettu kaikki KYL— ja KAL—koodilla merkityt tehtaat. Kokemäen-
joen valuma—alueen tehtaat on taulukossa 3-2 merkitty koodilla KOK. 

Taulukkojen ensimmäisessä sarakkeessa on tuotteiden vuotuinen myynti. Massojen 
suhteen lukuihin sisältyy markkinamassan ohella myös yhtiön tehtaalta toiselle tapahtuva 
massan siirto. Tästä johtuen myyntimassan luvut ovat suurempia kuin raportin erillisessä 
osassa 1 esitetyt markkinamassan ennusteet. 

Taulukkojen toisessa ja kolmannessa sarakkeessa tehtailla tuotetut massat sekä tehtaille 
ostetut massat on annettu abs. kuivina laskettuina. Toisessa sarakkeessa on annettu 
tehtaiden tuotannot ja kolmannessa sarakkeessa eri tehtaiden paperin valmistukseen 
ostamat massat. Koska mitään massan tuontia ei ole oletettu tapahtuvan ja sarakkeisiin 
2 ja 3 on lisätty myös ostetut täyte— ja päällysteaineet, liimat ja sideaineet sekä laskettu 
tuotteisiin sisältyvä kosteus, sarakkeiden 2 ja 3 lukujen yhteenlaskettu summa on yhtä 
suuri kuin sarakkeen 1 lukujen summa. Näin ollen ostomassa on osa taulukossa 
merkitystä myyntimassasta ja vientiin menevä massa on myyntimassan ja ostomassan 
erotus (kun ostomassan määrä lasketaan 10 %:n kosteuspitoisuudessa). 

Taulukoissa esiintyvät eräät pienet ostomassaerät johtuvat siitä, että tuoteryhmässä 16, 
muut paperit ja kartongit, ei kaikille tehtaille tehdaskohtaisia reseptuureja ole määritelty 
vaan on käytetty maan keskiarvoa. Näin ohjelma laskee pieniä massan siirtoeriä, joilla 
ei ole merkitystä. 
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Taulukko 3-5. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 

Koko maa 	 Määrä, t (100 %)/a 

Myynti 	Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 1132000 
02 Erikoissanomalehtipaperi 300000 
03 Puupitoinen paperi 2250000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 1870000 
05 Hienopaperi 1250000 
06 Hienopaperi, päällystetty 190000 
07 Pehmopaperi 190000 
08 Kraftliner 370000 
09 Fluting 450000 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 540000 
12 Valkoinen sellukartonki 600000 
13 Valkopintainen harmaakartonki 40000 
14 Säkkipaperi 185000 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 425000 
16 Muut paperit ja kartongit 360000 
17 Hioke, CSF 100 0 321700 0 
18 Hioke, CSF 65 0 709550 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 139300 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 528750 
21 Hierre, CSF 100 0 675580 0 
22 Hierre, CSF 65 0 751300 0 
23 Kemihierre 90000 81000 3600 
24 NSSC 0 434000 600 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 139555 555149 124470 
26 Havusulfaatti, valkaistu 1860000 2624050 849890 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 15000 16300 800 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 1510000 2224900 427950 
29 Sulfiitti, valkaisematon 8700 39330 7800 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 59555 307989 51600 
32 Muu kierrätyskuitu 221000 248250 198930 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 1732100 
34 Liimat ja sideaineet 0 297970 
35 Kosteus 1132951 0 
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Taulukko 3-6. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 

Sisämaan tehtaat Koko maa Määrä, t (100 %)/a 

Myynti Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 852000 
02 Erikoissanomalehtipaperi 180000 
03 Puupitoinen paperi 1850000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 1280000 
05 Hienopaperi 950000 
06 Hienopaperi, päällystetty 440000 
07 Pehmopaperi 190000 
08 Kraftliner 85000 
09 Fluting 450000 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 540000 
12 Valkoinen sellukartonki 600000 
13 Valkopintainen harmaakartonki 40000 
14 Säkkipaperi 90000 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 315000 
16 Muut paperit ja kartongit 315000 
17 Hioke, CSF 10.0 0 282900 0 
18 Hioke, CSF 65 0 390600 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 104100 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 517950 0 
21 Hierre, CSF 100 0 491580 0 
22 Hierre, CSF 65 0 615750 0 
23 Kemihierre 70000 63000 3600 
24 NSSC 0 434000 600 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 139555 251600 115470 
26 Havusulfaatti, valkaistu 860000 1333000 825890 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 0 2800 800 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 945000 1526650 427950 
29 Sulfiitti, valkaisematon 8700 39330 7800 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 0 226390 51600 
32 Muu kierrätyskuitu 0 49350 142230 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 1297050 
34 Liimat ja sideaineet 0 0 
35 Kosteus 776546 0 
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Taulukko 3-7. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 
Rannikolla sijaitsevat tehtaat 

Koko maa 	 Määrä, t (100 %)/a 

Myynti 	Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 280000 
02 Erikoissanomalehtipaperi 120000 
03 Puupitoinen paperi 400000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 590000 
05 Hienopaperi 300000 
06 Hienopaperi, päällystetty 180000 
07 Pehmopaperi 0 
08 Kraftliner 285000 
09 Fluting 0 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 0 
12 Valkoinen sellukartonki 0 
13 Valkopintainen harmaakartonki 0 
14 Säkkipaperi 95000 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 110000 
16 Muut paperit ja kartongit 45000 
17 Hioke, CSF 100 0 38800 0 
18 Hioke, CSF 65 0 318950 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 35200 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 10800 
21 Hierre, CSF 100 0 184000 0 
22 Hierre, CSF 65 0 135550 0 
23 Kemihierre 20000 18000 0 
24 NSSC 0 0 0 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 0 303550 9000 
26 Havusulfaatti, valkaistu 1000000 1291050 24000 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 15000 13500 0 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 565000 698250 0 
29 Sulfiitti, valkaisematon 0 0 0 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 59555 81600 0 
32 Muu kierrätyskuitu 221000 198900 56700 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 435050 
34 Liimat ja sideaineet 0 76250 
35 Kosteus 356405 0 
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Taulukko 3-8. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 
Vuoksen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Koko maa 	 Määrä, t (100 %)/a 

Myynti 	Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 170000 
02 Erikoissanomalehtipaperi 0 
03 Puupitoinen paperi 65000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 400000 
05 Hienopaperi 390000 
06 Hienopaperi, päällystetty 110000 
07 Pehmopaperi 20000 
08 Kraftliner 85000 
09 Fluting 230000 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 165000 
12 Valkoinen sellukartonki 600000 
13 Valkopintainen harmaakartonki 0 
14 Säkkipaperi 0 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 45000 
16 Muut paperit ja kartongit 104000 
17 Hioke, CSF 100 0 79700 0 
18 Hioke, CSF 65 0 30400 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 11900 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 111700 
21 Hierre, CSF 100 0 98600 0 
22 Hierre, CSF 65 0 13650 0 
23 Kemihierre 0 0 0 
24 NSSC 0 213900 0 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 130000 142500 20440 
26 Havusulfaatti, valkaistu 520000 904600 120240 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 0 2800 0 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 775000 1137100 83600 
29 Sulfiitti, valkaisematon 0 0 0 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 0 0 32000 
32 Muu kierrätyskuitu 0 85880 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 322800 
34 Liimat ja sideaineet 0 85070 
35 Kosteus 312120 0 
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Taulukko 3-9. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 
Kymijoen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Koko maa Määrä, t (100 %)/a 

Myynti 	Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 402000 
02 Erikoissanomalehtipaperi 80000 
03 Puupitoinen paperi 1330000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 855000 
05 Hienopaperi 535000 
06 Hienopaperi, päällystetty 310000 
07 Pehmopaperi 0 
08 Kraftliner 0 
09 Fluting 220000 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 145000 
12 Valkoinen sellukartonki 0 
13 Valkopintainen harmaakartonki 40000 
14 Säkkipaperi 0 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 105000 
16 Muut paperit ja kartongit 155000 
17 Hioke, CSF 100 0 115800 0 
18 Hioke, CSF 65 0 266200 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 16200 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 229800 
21 Hierre, CSF 100 0 190980 0 
22 Hierre, CSF 65 0 580250 0 
23 Kemihierre 0 0 0 
24 NSSC 0 204600 100 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 9555 100599 13600 
26 Havusulfaatti, valkaistu 375000 478750 508000 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 0 0 800 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 150000 350100 151400 
29 Sulfiitti, valkaisematon 0 0 800 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 59555 177290 2450 
32 Muu kierrätyskuitu 221000 237650 39650 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 833150 
34 Liimat ja sideaineet 0 120800 
35 Kosteus 363141 0 



Taulukko 3-10. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto sekä massojen siirrot 
Kokemäenjoen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Koko maa Määrä, t (100 %)/a 

Myynti 	Oma massa Ostomassa 

01 Sanomalehtipaperi 0 
02 Erikoissanomalehtipaperi 0 
03 Puupitoinen paperi 100000 
04 Puupitoinen paperi, päällystetty 0 
05 Hienopaperi 25000 
06 Hienopaperi, päällystetty 0 
07 Pehmopaperi 170000 
08 Kraftliner 0 
09 Fluting 0 
10 Muut laatikkokartongit 0 
11 Taivekartonki 230000 
12 Valkoinen sellukartonki 0 
13 Valkopintainen harmaakartonki 0 
14 Säkkipaperi 90000 
15 Muut voimapaperit ja kartongit 205000 
16 Muut paperit ja kartongit 56000 
17 Hioke, CSF 100 0 87400 0 
18 Hioke, CSF 65 0 53000 0 
19 Painehioke, CSF 100 0 0 0 
20 Painehioke, CSF 65 0 0 0 
21 Hierre, CSF 100 0 0 0 
22 Hierre, CSF 65 0 0 0 
23 Kemihierre 70000 63000 3600 
24 NSSC 0 15500 500 
25 Havusulfaatti, valkaisematon 0 100500 75430 
26 Havusulfaatti, valkaistu 0 3000 77000 
27 Lehtisulfaatti, valkaisematon 0 0 0 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu 0 21450 135000 
29 Sulfiitti, valkaisematon 8700 39330 5500 
30 Sulfiitti, valkaistu 0 0 0 
31 Kierrrätyskuitu, siistattu 0 102700 12250 
32 Muu kierrätyskuitu 0 10600 29550 
33 Täyte— ja päällysteaineet 0 35900 
34 Liimat ja sideaineet 0 8100 
35 Kosteus 75390 0 

4 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA—AINEEN TARVE 
VUONNA 1995 

4.1 Yleistä 

Metsäteollisuuden puun käytön ennuste perustuu raportin erillisessä osassa 1 esitettyihin 
vuoden 1995 tuotantoennusteisiin sekä olettamukseen, ettei tuoteyksikölle laskettu puun 
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kulutus tule nykyisestä muuttumaan. Sahatavaran kohdalla kuitenkin lievästi parantuva 
lautasaanto on huomioitu. 

Puuraaka —aineen suhteen ei ole laskettu alueellista jakautumaa eikä myöskään ennustettu 
tuontipuun osuutta. On varsin todennäköistä, että lehtipuun tarvetta tullaan tyydyttämään 
tuontipuulla, josta osa on eukalyptusta. 

Kierrätyskuidun suhteen on oletettu, että nykyinen käytäntö jatkuu, eli kierrätyskuitu 
perustuu kotimaiseen keräyspaperiin. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa 
myös paperissa, jota viedään Suomesta, vaaditaan määrättyä kierrätyskuituosuutta, jolloin 
kauppapoliittisista syistä kierrätyskuidun osuus nousisi, ja että keräyspaperia joudutaan 
tuomaan Suomeen. Tämä vähentäisi vastaavasti lähinnä kuusipuun käyttöä kuituraaka-
aineena. 

4.2 Mekaaninen metsäteollisuus 
Mekaanisen metsäteollisuuden puutaseen ennuste on havupuun osalta esitetty taulukossa 
4-1 ja lehtipuun osalta taulukossa 4-2. 

Taulukko 4-1. Mekaanisen metsäteollisuuden puutase vuonna 1995 
Havupuu 

Sahatavara 	Vaneri ja 	Lastulevyt 	Kuitulevyt Yhteensä 
rimalevyt 

100 k—m3/a 

Tuote 7200 210 	— — 	7410 
Hake 7200 370 7570 
Polttoaine 1650 160 	— — 	 1830 
Jäte 350 30 	— — 	 380 

Puu yhteensä 16400 770 	— — 	 17170 
Jätepuu — — 	 — — 	 — 

Runkopuu 16400 770 	— — 	17170 

Taulukko 4-2. Mekaanisen metsäteollisuuden puutase, 1000 k—m3/a, vuonna 1995 
Lehtipuu 

Havupuu Lehtipuu 

Kemiallinen metsäteollisuus 
• mekaaninen massa 10300 — 
• kemiallinen massa 21880 12630 

Yhteensä 32180 12630 

Sahahake —6740 — 

Kemiallinen metsäteollisuus 25440 12630 

Mekaaninen metsäteollisuus 17170 1885 

Yhteensä 42610 14515 
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Ennusteen mukaan. mekaaninen metsäteollisuus käyttäisi siten vuonna 1995 

• havurunkopuuta 	 17 170 000 k—m3/a 
° lehtirunkopuuta 	 1 885 000 k—m3/a 

jätepuuta 	 120 000 k—m3/a 

Laskelman mukaan kaikki muodostunut lehtipuuhake käytettäisiin levytuotantoon. 
Havusahahaketta muodostuisi noin 7 500 000 k—m3/a, joka pääosin olisi käytettävissä 
massantuotannon raaka—aineena. 

Vuonna 1995 mekaanisen metsäteollisuuden piirissä arvioidaan syntyvän.polttoaineeksi 
kelpaavaa puujätettä — lähinnä puun kuorta ja sahanpurua — noin 2 370 000 k—m3. Tämä 
puupolttoaine voidaan käyttää teollisuuden omana polttoaineena, mutta myös kemiallisen 
metsäteollisuuden, kuntien ym. energiantuotantolaitoksissa. 

4.3 Kemiallinen metskeol isuus 

Kemiallisen metsäteollisuuden kokonaispuuntarve on laskettu SYTYKE—ohjelmistolla 
ja laskelman lähtökohtana on luvussa 3 annetut tuotantoennusteet. Tulokset on annettu 
taulukossa 4-3, jossa on yhteenveto koko metsäteollisuuden puun tarpeesta vuonna 1995. 
Laskelma edellyttää, että sahahakkeesta suurin osa eli 90 % voidaan ohjata massateolli-
suuden raaka—aineeksi. Mainittakoon vielä, että mekaanisen massan valmistukseen 
käytetään pelkästään kuusipuuta, kun kemiallisen havupuumassan raaka—aineena 
käytetään sekä mäntyä että kuusta. 

Taulukko 4-3. Metsäteollisuuden puunkäyttöennuste, 1000 k—m3/a, vuodelle 1995 

Havupuu Lehtipuu 

Kemiallinen metsäteollisuus 
° mekaaninen massa 10300 - 
° kemiallinen massa 21880 12630 

Yhteensä 32180 12630 

Sahahake —6740 — 

Kemiallinen metsäteollisuus 25440 12630 

Mekaaninen metsäteollisuus 17170 1885 

Yhteensä 42610 14515 

Metsäteollisuuden puun tarve vuonna 1995, molemmat puulajit yhteenlaskettuina, olisi 
siten 57,1 miljoonaa k—m3. 

Ennustettu kierrätyskuidun, täyte— ja päällysteaineiden sekä liimojen ja sideaineidcn 
tarve ilmenee taulukossa 3-5 (sivu 103). 
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5 METSÄTEOLLISUUDEN KEMIKAALIEN TARVE 
VUONNA 1995 

5.1 Kemikaalien kulutus 
Kemiallisen metsäteollisuuden kemikaalien tarve on laskettu SYTYKE—ohjelmistolla ja 
laskelman perustana on luvussa 3 annetut tuotantoennusteet. Kemikaalien kulutus on 
laskettu jokaiselle tehtaalle erikseen huomioiden tehtaalle määritellyt tuotantovaih-
toehdot, jonka jälkeen määrät on ohjelmalla laskettu yhteen. Jokaisella tehtaalla on siten 
yksilöllinen kemikaalien ominaiskulutus. 

Kemikaalien kulutusta ei ole alueellisesti jaettu. 

Eräiden kemikaalien kulutukseen vaikuttavat oleellisesti miten tehtaat hoitavat 
rikki/natrium—suhteen valkolipeässä. Päästöjen vähentämispyrkimysten myötä rikkiä yhä 
enenevässä määrässä palautuu kemikaalikiertoon samanaikaisesti, kun klooridioksidin 
lisääntyvä käyttö tuo lisää rikkiä rikkihappona tehtaalle. Tähän ongelmaan etsitään 
ratkaisuja monella eri tavalla. Jo nyt kuljetetaan jäterikkihappoa tehtaiden välillä. Kaikki 
viittaa siihen, että nykytekniikalla rikkiä akkumuloituu kemikaalikiertoon jokaisessa 
sellutehtaassa vuonna 1995. Joko rikkihapon käyttöä on vähennettävä, rikkihappoa on 
pystyttävä kierrättämään prosesseissa, tai rikkiä on poistettava tehtailta natriumsulfaattina 
tai mahdollisesti kipsinä. Koska vaihtoehtoisia ratkaisuja on monta, ja tehtaat kehittävät 
omia ratkaisujaan, ei rikkikemikaalien kulutusta vuonna 1995 voi luotettavasti ennustaa. 
Laskelma on tehty siten, että rikkikemikaalien ominaiskulutus on nykyisellä tasolla, joka 
johtaa rikki/natrium—epätasapainoon. 

Laskelman tulokset on esitetty taulukossa 5-1. Taulukossa ilmenee toinenkin vakava 
epätasapaino, nimittäin natronlipeän ja kloorin kulutus. Natronlipeää ja klooria 
valmistetaan elektrolyyttisesti natriumkloridista, jolloin muodostuu 1.27 kg NaOH per 
kg C12. Taulukon mukaan metsäteollisuuden natronlipeän ja kloorin kulutussuhde vuonna 
1995 olisi 2,90 kg NaOH/kg C12. Koska Suomessa metsäteollisuus on ainoa kloorin ja 
natronlipeän suurkuluttaja, johtaa näin vakava epätasapaino kloorin ja natronlipeän 
käytössä huomattavaan natronlipeän tai natriumkarbonaatin tuontiin. Koska kloorin 
käyttöä ympäristöpoliittisista syistä rajoitetaan, on vaihtoehtona tutkittava mahdolli-
suuksia natriumkemikaalien tehokkaampaan talteenottoon tehtailla. Suurin natriumin 
häviö tehtaalta on alkalisten valkaisujäteliemien johtaminen vesistöön. Nykytekniikalla 
ei näitä valkaisujäteliemiä voida palauttaa kemikaalien talteenottojärjestelmään, koska 
ne aiheuttavat korroosiota ja käyttöhäiriöitä tehtaalla. 

Taulukko 5-1. Metsäteollisuuden ennustettu kemikaalien tarve vuonna 1995 

Rikkihappo t/a 129384,580 
Natriumsulfaatti t/a 543,333 
Magnesiumsulfaatti t/a 11910,972 
Rikkidioksidi t/a 57275,191 
Alkuainerikki t/a 22232,889 
Kalsiumoksidi t/a 49637,485 
Ammoniakki t/a 8793,667 
Happi t/a 89891,435 
Natronlipeä t/a 207855,267 
Kloori t/a 70371,434 
Natriumkloraatti tia 138353,361 
Vetyperoksidi t/a 35910,567 
Ditioniitti t/a 12615,170 
Natriumsilikaatti t/a 58355,222 
DTPA t/a 11499,706 
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6 METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIAN TARVE 
VUONNA 1995 

6.1 Yleistä 

Metsäteollisuuden polttoaineiden ja sähköenergian tarpeet on laskettu lähtien vuoden 
1995 tuotantoennusteesta. Laskenta on suoritettu SYTYKE—ohjelmistolla. Jokaiselle 
tuotteelle on määritelty sekä lämmön että sähköenergian ominaiskulutusluvut eri 
tuotantovaihtoehdoille. Näitä käyttäen on laskettu jokaisen tehtaan prosessilämmön ja 
sähköenergian kulutus. Prosessilämpötarpeesta on laskettu tehtaan vastapaine—energian 
tuotanto, käyttäen jokaiselle tehtaalle määriteltyjä korkeapaine—, väliotto— ja vasta-
painehöyryn arvoja. Integroimattomilla sellutehtailla, joilla syntyy mustalipeän ja kuoren 
poltossa ylijäämähöyryä, on laskettu että tällä höyryllä on kehitetään lauhdevoimaa. 

Polttoaineiden kulutusta laskettaessa on jokaiselle tehtaalle valittu tyypillinen 
polttoaineen seos, joka vastannee tehtaan polttolaitteita ja nykyistä käytäntöä. Siten esim. 
maakaasun käytön suhteen on oletettu, että ainoastaan tehtaat, jotka nyt polttavat 
maakaasua, tekevät niin myös vuonna 1995. Monella tehtaalla on hyvät mahdollisuudet 
joustavasti vaihtaa polttoainetta. Mitä polttoainetta vuonna 1995 käytetään on 
mahdotonta tarkasti ennustaa, koska tehtaat sopeutuvat polttoaineiden välisiin 
hintasuhteisiin ja tulevat käyttämään halvinta vaihtoehtoa. Ilmansuojeluvaatimukset 
rajoittavat kuitenkin tehtaiden valintamandollisuuksia. Tässä vaiheessa parhaaksi 
ennusteeksi on oletettu, että ostopolttoaineita käytetään suurin piirtein nykyisissä 
määräsuhteissa. 

Sähkönkulutusluvut on tarkistettu käyttäen vuoden 1988 tilastotietoja. Vuoden 1988 
tilastotietojen perusteella laskettuja ominaissähkönkulutuslukuja on eräissä tapauksissa 
hieman muutettu. Mitään suurempia muutoksia näissä luvuissa ei kuitenkaan ole 
odotettavissa vuoteen 1995 mennessä, ellei sähkötariffeissa tapahdu huomattavia 
muutoksia. Näin saatuja vuoden 1995 ennusteita verrataan vuoden 1988 tilastotietoihin. 

6.2 Lämpöenergian kulutus 

6.2.1 Prosessilämmön tarve 

Prosessilämmön tarve esitetään tuotekohtaisesti massojen kohdalla taulukossa 6-1, 
paperituotteiden kohdalla taulukossa 6-2 ja mekaanisen teollisuuden tuotteiden kohdalla 
taulukossa 6-3. Taulukkoihin on myös merkitty käytetyt ominaiskulutusluvut. 
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Taulukko 6-1. Prosessilämmön tarve 1995 
Massat 

Massalaji Tuotanto Ominais— Kulutus 
kulutus 

1000t/a GJ/t TJ/a 

Hioke 100 CSF 357 0,2 71 

Hioke 60 CSF 788 0,2 158 

Painehioke 100 CSF 155 0,2 31 

Painehioke 60 CSF 587 0,2 117 

Hiene 100 CSF 751 —3,1 —2328 

Hiene 60 CSF 834 —4,3 —3586 

Kemihierre 90 0 0 

NSSC 482 3,9 1880 

Havusulfaattimassa 
• valkaisematon pumppumassa 447 10,6 5056 
• valkaisematon paalimassa 139 13,9 1932 
• valkaistu pumppumassa 1125 12,3 13838 
• valkaistu paalimassa 1786 15,5 27683 

Lehtisulfaattimassa 
• valkaisematon pumppumassa 3 10,0 30 
• valkaisematon paalimassa 15 13,2 198 
• valkaistu pumppumassa 992 11,0 10912 
• valkaistu paalimassa 1480 14,0 20720 

Sulfiittimassa 
• valkaisematon pumppumassa 42 9,4 395 
• valkaisematon paalimassa 0 13,4 0 
• valkaistu pumppumassa 0 11,8 0 
• valkaistu paalimassa 0 15,8 0 

Liukosellu 100 17,7 1770 

Uusiomassa 
• siistattu 342 1,1 376 
• siistaamaton 238 0 0 

Yhteensä 10783 79253 
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Taulukko 6-2. Prosessilämmön tarve 1995 
Paperi ja kartonki 

Tuotelaji 	 Tuotanto 	Ominais— 	Kulutus 
kulutus 

1000 t/a 	GJ/t 	 TJ/a 

Sanomalehtipaperi 1130 5,3 5989 
Erikoissanomalehtipaperi 300 5,3 1590 
Päällystämätön puupitoinen paperi 2250 5,4 12150 
Päällystetty puupitoinen paperi 1870 5,3 9911 
Päällystämätön hienopaperi 1250 7,1 8875 
Päällystetty hienopaperi 620 7,8 4836 
Pehmopaperi 190 6,9 1311 
Kraftlainer 370 5,8 2146 
Fluting 450 5,6 2520 
Muut laatikkokartongit 5,7 
Taivekartonki 540 7,0 3780 
Valkoinen sellukartonki 600 7,3 4380 
Valkopint. harmaakartonki 40 7,0 280 
Säkkipaperi 185 6,9 1277 
Muut voimapaperit ja —kartongit 425 7,3 3103 
Muut paperit ja kartongit 360 7,5 2700 

Yhteensä 	 10580 	 64848 

Taulukko 6-3. Prosessilämmön tarve 1995 
Mekaaninen metsäteollisuus 

Tuotelaji Tuotanto Ominais— Kulutus 
kulutus 

yks./a GJ/yks. TJ/a 

Sahatavara, 1000 m3  7300 1,2 8760 
Vaneri, viilu, rimalevy, 1000 m3  590 5,7 3363 
Lastulevy, 1000 m3  620 2,7 1674 
Huokoinen kuitulevy, 1000 t 18 10,0 180 
Kova kuitulevy, 1000 t 78 7,0 546 

Yhteensä 
	

14523 

SYTYKE—ohjelmiston koko maan vuoden 1995 energiaennuste on annettu taulukossa 
6-4. Polttoaineiden määrät on annettu abs. kuivina. Ohjelma laskee ainoastaan 
kemiallisen metsäteollisuuden höyrystä siirrettävän prosessilämmön, jolle se tulostaa 
arvon 133 477 TJ/a. Sulfaattimassojen valmistuksessa käytetään myös meesauunissa 
prosessilämpöä, joka on 1,6 .. 1,7 GJ massatonnille laskettuna, vastaten koko sulfaatti-
massatuotannolle laskettuna noin 10 000 TJ/a. Tämä energiankulutus on taulukossa 6-4 
huomioitu polttoaineiden kulutuksessa. Taulukkojen 6-1 ja 6-2 mukaan prosessiläm-
mön tarve olisi 144 100 TJ/a, joka varsin hyvin täsmää SYTYKE—ohjelmiston laskeman 
arvon kanssa, kun meesanpolton tarvitsema prosessilämpö huomioidaan. 
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Taulukko 6-4 Kemiallisen metsäteollisuuden prosessilämmön kulutus, sähköenergian 
sekä polttoaineiden tuotanto ja kulutus vuonna 1995 

Tarvittava prosessilämpö 	 TJ/a 	133568,553 

Tarvittava sähköenergia GWh/a 19548,740 

Tuotettu vastapainevoima GWh/a 7479,737 
Tuotettu lauhdevoima GWh/a 106,675 
Myyty sähköenergia GWh/a 112,837 

Ostettu sähköenergia GWh/a 12075,165 

Polttoaineet 

Mäntymustalipeä t/a 6203410,520 
Koivumustalipeä t/a 3568084,000 
Na—NSSC jäteliemi t/a 90241,000 
NH4—NSSC jäteliemi t/a 74865,000 
Sulfiittijäteliemi t/a 38543,000 
Puupolttoaine t/a 2264136,175 
Polttoöljy t/a 297719,679 
Kivihiili t/a 387486,095 
Luonnonkaasu t/a 466863,062 
Turve t/a 673993,605 

6.2.2 Lämpövoiman tuotanto 

SYTYKE—ohjelmistolla on ennustettu tehtaiden tuottama vastapainevoiman määrä. 
Ohjelma tulostaa vastapainevoimalle arvon 7 475 GWh/a. Arvo perustuu olettamukseen, 
että keskimäärin noin 95 % höyrykattiloiden korkeapainehöyrystä johdetaan turbiinien 
kautta. Tämä osuus on melko korkea ja edellyttää, että teollisuuslaitosten kannattaa 
kaikkina vuodenaikoina tuottaa vastapainevoimaa. Vastapainevoiman kehitys laskettuna 
höyrystä siirrettävälle prosessilämmölle on noin 56 kWh/GJ, joka tehtaiden nykylaitteilla 
pitäisi olla saavutettavissa. 

Eräillä integroimattomilla sulfaattitehtailla syntyy ylijäämähöyryä mustalipeän ja kuoren 
poltossa. Tätä höyryä käytetään lauhdevoiman kehitykseen. Tällöin osa tehtaista tulee 
ylijäämäiseksi myös sähköenergian suhteen, jota ne voivat myydä. SYTYKE—ohjelmisto 
huomioi tämän mahdollisuuden, ja tulostaa lauhdevoiman tuotannoksi arvon 106.7 
Gwh/a ja myyntisähkön arvoksi 112,8 Gwh/a. Ohjelma ei kuitenkaan huomioi eräiden 
tehtaiden kaukolämpötuotantoa, joka myös vaikuttaa vastapainevoiman kehitykseen. 

6.2.3 Lämmön tarve yhteensä 

SYTYKE—ohjelmiston ennusteen mukaan tarvitaan vastapainevoiman tuotantoon 7 475 
Gwh/a, jota vastaa lämpöyksikössä 26 900 TJ/a. Lauhdevoiman tuotantoon kuluu 
vastaavasti 384 TJ/a, jonka lisäksi lauhduttimissa johdetaan jäähdytysveteen noin 900 
TJ/a, eli yhteensä noin 1 300 TJ/a. 

Taulukossa 6-1 on hierteen lämmön ominaiskulutukseksi merkitty negatiivisiä lukuja. 
Tämä johtuu siitä, että hiertämöiden yhteyteen on rakennettu sekundäärihöyryn 
talteenottolaitteet. Sekundäärihöyryn energiasisältö on tällä tavoin laskettu paperitehtaan 
sisäiseksi kierroksi, eikä tuotetuksi prosessilämmöksi. 
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Metsäteollisuuden lämmöntarve kulutuskohteissa on siten 

TJ/a 

• massa— ja paperitehtaiden prosessilämpö 	 133 500 
• massatehtaiden meesauunit 	 10 000 
• mekaaninen teollisuus 	 14 500 
• vastapainevoima 	 26 900 
• lauhdevoima 	 1 300 

Yhteensä 	 186 200 

6.3 Polttoaineiden kulutus 
Metsäteollisuuden lämmöntarve tyydytetään polttoaineilla, joista jäteliemet ja polttoon 
joutuva puuaines, lähinnä kuori ja sahanpuru, on tuotantolaitoksilla syntyvää polttoainet-
ta, jonka lisäksi käytetään ostopolttoaineita. Taulukossa 6-4 on esitetty SYTYKE-
ohjelmistolla saatu arvio kemiallisen metsäteollisuuden polttoaineiden kulutuksesta 
vuonna 1995. 

Arvio perustuu seuraaviin laskentamenetelmiin ja olettamuksiin: 

• Jokainen tehdas lasketaan erikseen ja eri tehtaiden polttoainekulutukset lasketaan 
yhteen 

• Kaikki tehtaalla syntyvä jäteliemi ja puunkäsittelyssä syntynyt jätepuu poltetaan 
tehtaalla 

• Soodakattiloille ja muille jäteliemikattiloille lasketaan energiatase, lähtien jäteliemen 
kalorimetrisesta lämpöarvosta, sulan ja savukaasun energiasisällöstä jne., jonka 
perusteella saadaan kattilan tuottama prosessienergia. 

• Tehtaalle määritellään primäärikattila, joka vastaa nykyistä tehtaan pääprimäärikatti-
laa. Mahdolliset tiedossa olevat kattilamuutokset huomioidaan. 

• Kaikki tehtaalla syntyvä puupolttoaine poltetaan primäärikattilassa. Energiataseella 
lasketaan puupolttoaineen tuottama prosessienergia.Taseessa huomioidaan savukaasu-
tuhka— ja säteilyhäviöt. 

• Mikäli näin jäteliemestä ja puupolttoaineesta saatu prosessienergia ei riitä tehtaan 
tarpeeseen, käytetään primäärikattilassa myös ostopolttoaineita. Ostopolttoaineista on 
muodostettu neljä tyyppiyhdistelmää paino—osuuden mukaan: 

Yhdistelmä 	 1 	 2 	 3 	 4 
puupolttoaine 	 — 	 — 	 — 	 1,00 
polttoöljy 	 0,02 	— 	 0,25 	 — 
kivihiili 	 — 	 0,20 	 0,75 	- 
maakaasu 	 0,98 	— 	 — 	 - 
polttoturve 	 — 	 0,80 	 —  

Jokaiselle tehtaalle on valittu maantieteellisen sijainnin sekä tiedossa olevan polttolait-
teiston perusteella sopivin polttoaineyhdistelmä. Tällä polttoaineyhdistelmällä peitetään 
tehtaan energiavajaus. 

Omien polttoaineiden kohdalla laskentatapa lienee melko tarkka. Ostopolttoaineiden 
suhteen epätarkkuutta tulee varsinkin polttoaineen tyyppiyhdistelmän laadinnassa sekä 
valinnassa eri tehtaille. Jako eri polttoaineille ehkä ei ole yhtä tärkeä kuin ostopolttoai-
neissa ostetun kokonaisenergiamäärän arviointi. Tätä tärkeämpänä tehtävänä projektissa 
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on ilmakehään tapahtuvien päästöjen arviointi. Koska emissiot pääasiallisesti ovat 
lähtöisin tehtaan polttolaitteista ja päästöjen määrät vahvasti riippuvaisia käytetystä 
polttoaineesta, on päädytty esitettyyn laskentatapaan. SYTYKE-ohjelmistossa on erittäin 
helppoa muuttaa tyyppipolttoaineyhdistelmiä ja osoittaa ne eri tehtaille. Pienellä 
lisäohjelmoinnilla voidaan polttoaineyhdistelmien määrää lisätä. Taulukon 6-4 arvot sekä 
tässä raportissa muualla esitetyt SYTYKE-ohjelmiston tulostukset perustuvat kuitenkin 
edellä kuvattuun neljään yhdistelmään, koska moni tehdas voi joustavasti siirtyä 
polttoaineesta toiseen ja mitä polttoainetta tehdas käyttää riippuu sen saatavuudesta ja 
hinnasta. Näitä tekijöitä ei tarkemmin voi ennakoida. 

Taulukossa 6-5 verrataan vuodelle 1995 arvioidut polttoaineiden energiasisällöt 
vastaaviin tilastotietoihin jaksolta 1.7.1989 - 30.6.1990. Polttoaineilla on eri lämpöarvot, 
jotka on huomioitava laskettaessa polttoaineiden energiasisällöt. Lämpöarvotkin on 
määritelty eri tavalla, varsinkin mustalipeän, koska soodakattilan alaosassa tapahtuvat 
pelkistysreaktiot ja sulan muodostus voidaan huomioida eri tavalla. Näin ollen on 
mahdollista, että taulukossa 6-5 jäteliemien energiasisällöt on laskettu vähän toisistaan 
poikkeavalla tavalla. Vuoden 1995 arvio perustuu taulukkoon 6-4. 

Mekaanisen metsäteollisuuden polttoaineen tarve on huomioitu siten, että prosessiener-
gian tarve on jaettu oletetulla hyötysuhteella 0,80 ja näin lasketun polttoaineen energiasta 
on oletettu saatavan puupolttoaineista 70 % ja öljystä 30 %. 

Tarkasteltaessa taulukkoa 6-5 on huomioitava, että laskelmat perustuvat tuotantoennus-
teeseen, joka ei huomioi suhdannevaihteluja. Esitettyjen lukujen valossa metsäteollisuu-
den polttoaineiden kotimaisuusaste nousisi huomattavasti seuraavalla viisivuotiskaudella. 
Tämä johtuisi pääasiallisesti siitä, että massatuotannon jäteliemien osuus kasvaisi 
enemmän kuin polttoaineiden kulutuksen keskimääräinen kasvu. Tämä on myös 
odotettavissa, koska ympäristönsuojelusyistä sulfaattimassan keittoa tullaan viemään sekä 
ns. jatketulla keitolla että happidelignifioinnilla nykyistä käytäntöä pidemmälle, jolloin 
mustalipeäsaanto massatonnille laskettuna kohoaa. Sen lisäksi - myös ympäristönsuoje-
lusyistä - tehostetaan massan pesua ja näin ollen mustalipeän talteenottoa. 

Toinen tulokseen myötävaikuttava tekijä on, että hierteen valmistuksessa on oletettu 
tehostunut lämmöntalteenotto, joka osaltaan vähentää tuontipolttoaineiden määrää. 

Taulukko 6-5. Metsäteollisuuden polttoaineen käyttö vuonna 1989-90 ja 1995 

1989-90 1995 

Osuus Energia Osuus Energia Kasvu 
% PJ % PJ % 

Jäteliemet 45,5 90,0 52,0 121,3 +34,8 
Puupolttoaineet ym 19,5 38,6 21,0 48,9 +26,7 
Turve 6,0 11,8 5,9 13,7 +16,1 

Kotimaiset yht. 70,9 140,4 78,9 183,9 +31,0 

Kivihiili 7,0 13,8 4,1 9,6 -30,4 
Maakaasu 14,6 28,9 9,5 22,2 -23,2 
Polttoöljy ym 7,7 14,9 7,5 17,6 +18,1 

Tuonti yht. 29,1 57,6 21,1 49,4 -14,2 

Yhteensä 100,0 198,0 100,0 233,3 +17,8 
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6.4 Sähköenergian kulutus 
6.4.1 Sähköenergian käyttö 

Sähköenergian tarve esitetään tuotekohtaisesti massojen kohdalla taulukossa 6-6, 
paperituotteiden kohdalla taulukossa 6-7 ja mekaanisen teollisuuden tuotteiden kohdalla 
taulukossa 6-8. Taulukkoihin on merkitty käytetyt ominaiskulutusluvut. 

Mekaanisten massojen osalta ominaissähkönkulutuksen lukuihin sisältyvät puunkäsitte-
lyn, kuidutuksen, lajittelun, karkean jakeen uudelleen jauhatuksen sekä valkaisimon 
sähköenergian tarve. Näin ollen massanvalmistuksen ja paperitehtaan välisen taserajan 
on oletettu kulkevan valkaisimon ja paperitehtaan massan varastosäiliöiden välissä. 

Taulukko 6-6. Sähköenergian tarve 1995 
Massat 

Massalaji 	 Tuotanto Ominais— Kulutus 
kulutus 

1000t/a 	Kwh/t 	Gwh/a 

Hioke 100 CSF 
Hioke 60 CSF 
Painehioke 100 CSF 
Painehioke 60 CSF 
Hierre 100 CSF 
Hierre 60 CSF 
Kemihierre 

NSSC 

Havusulfaattim ass a 
• valkaisematon pumppumassa 
• valkaisematon paalimassa 
• valkaistu pumppumassa 
• valkaistu paalimassa 

Lehtisulfaattimassa 
• valkaisematon pumppumassa 
• valkaisematon paalimassa 

valkaistu pumppumassa 
• valkaistu paalimassa 

Sulfiittimassa 
valkaisematon pumppumassa 

• valkaisematon paalimassa 
• valkaistu pumppumassa 
• valkaistu paalimassa 

Liukosellu 

Uusiomassa 
• siistattu 
• siistaamaton 

Yhteensä 

357 1 520 542 
788 1 695 1 336 
155 1 520 236 
587 1 695 995 
751 2 415 1 814 
834 3 025 2 523 
90 2 000 180 

482 400 193 

477 492 235 
139 632 88 

1 125 682 767 
1 786 810 1 447 

3 500 2 
15 650 10 

992 625 620 
1 480 765 1 132 

42 505 21 
0 645 0 
0 680 0 
0 820 0 

100 905 91 

342 310 106 
238 50 12 

10 783 12 350 
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Taulukko 6-7. Sähköenergian tarve 1995 
Paperi ja kartonki 

Tuotelaji 	 Tuotanto Ominais— Kulutus 
kulutus 

1000t/a 	Kwh/t 	Gwh/a 

Sanomalehtipaperi 1130 585 662 
Erikoissanomalehtipaperi 300 590 177 
Päällystämätön puupitoinen paperi 2 250 615 1 384 
Päällystetty puupitoinen paperi 1 870 770 1 440 
Päällystämätön hienopaperi 1 250 670 838 
Päällystetty hienopaperi 620 855 530 
Pehmopaperi 190 1 015 193 
Kraftlainer 370 535 198 
Fluting 450 515 232 
Muut laatikkokartongit 550 
Taivekartonki 540 740 400 
Valkoinen sellukartonki 600 870 522 
Valkopint. harmaakartonki 40 740 30 
Säkkipaperi 185 1 010 187 
Muut voimapaperit ja —kartongit 425 850 361 
Muut paperit ja kartongit 360 700 252 

Yhteensä 10 580 7 404 

Taulukko 6-8. 	Sähköenergian tarve 1995 
Mekaaninen metsäteollisuus 

Tuotelaji Tuotanto Ominais— Kulutus 
kulutus 

yks./a MWh/yks. Gwh/a 

Sahatavara, 1000 m3  7 300 85 621 
Vaneri, viilu, rimalevy, 1000 m3  590 300 177 
Lastulevy, 1000 m3  620 190 118 
Huokoinen kuitulevy, 1000 t 18 1 200 22 
Kova kuitulevy, 1000 t 78 610 48 

Yhteensä 	 984 

6.4.2 Sähköenergian käyttö vuonna 1988 

Taulukoissa käytettyjä sähköenergian ominaiskulutuslukuja on tarkistettu laskemalla 
vuoden 1988 tuotantotietojen perusteella ja näitä ominaiskulutuslukuja käyttäen vuoden 
1988 metsäteollisuuden sähköenergian kulutus. Saatua tulosta on verrattu Sähkölaitosti-
laston mukaan toteutuneeseen kulutukseen. Koska käytetyt ominaiskulutusluvut 
perustuvat pääosin samoihin tilastotietoihin, saatu tulos täsmää erittäin hyvin tilastoarvon 
kanssa. SYTYKE—ohjelmisto käyttää näin tarkistettuja sähköenergian ominaiskulutuslu-
kuja. 

Taulukkoon 6-9 on merkitty vuoden 1988 metsäteollisuuden sähkönkulutus ja —tuotanto 
Sähkölaitostilaston mukaan. Kulutuksen erittely on suoritettu ominaiskulutusluvuilla. 
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Mekaanisen jalostuksen sähkönkulutus on laskettu kokonaiskulutuksen ja kemiallisen 
metsäteollisuuden kulutuksen erotuksena. 

Taulukko 6-9. Sähköenergiatase vuosina 1988 ja 1995 

1988 	1995 	Lisäys 

Gwh/a 	 % 

6 69:! 7 626 +14,0 
53 118 +122,6 

3 850 4 606 +19,6 
6 052 7 404 +22,3 
1045 984 —5,8 

562 618 +10,0 

18 254 21 356 +17,0 

Kulutus 
Mekaaniset massat 
Uusiomassat 
Kemialliset massat 
Paperit ja kartongit 
Mekaaninen teollisuus 
Mekaaninen jalostus ym. 

Kulutus yhteensä 

Oma kehitys 
Vesivoima 
Vastapainevoima 
Lauhdevoima 
Kaasuturbiinit ym. 

Oma kehitys yhteensä 

Ostoenergia 

1995 1900 —4,8 
6 210 7 4'7`i +20,4 

128 107 —16,4 
176 i'/6 +0,0 

8 X09 9 658 x-13,5 

9 745 11 699 +20,1 

6.4.3 Sähköenei gåsan lc yUdercauste vuo€ielle 199å 

Metsäteollisuuden käyttämän sähköenergian säästömandollisuuksista esitetään kovin 
eriäviä mielipiteitä. On löydetty potentiaalisia säästömandollisuuksia. Tuitc.n1aan ei 
näillä näkymin ole odotettavissa mitään ennen vuotta :1995 vaikuttavaa teknillistä 
läpimurtoa, joka huomattavasti vähentäisi esim. mekaanisten nra~,sujen sähkön 
ominaiskulutuslukuja. Näin ollen ominaiskulutuslukuihin ei ole tehty mitään oleellisia 
muutoksia. Mekaanisen jalostuksen kulutuksen on arvioitu noin 10 % suurcinmaksi kuin 
vuonna 1988. 

Vuodelle 1995 lasketut sähköenergian kulutuksen ja tuotannon eimusteet on esitetty 
taulukossa 6-9. Metsäteollisuuden tehtailla olevien vesivoimaloiden tuotanto on merkitty 
1980—luvun keskiarvon mukaan. Vastapainevoiman tuotanto on laskettu SYT'YKE-
ohjelmistolla. Annettu luku edellyttää, että teollisuuden vastapainevoiman koko 
kapasiteetti on käytössä. Lauhdevoiman suhteen tapahtuisi taulukon mukaan lievää 
laskua. Metsäteollisuudella on noin 280 MW rakennettua lauhdevoimakapasiteettia, jonka 
teoreettinen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yli 1 500 Gwh. Taulukkoon on vuodelle 
1995 merkitty ainoastaan se SYTYKE—ohjelmistolla laskettu lauhdevoima, joka 
tuotetaan sellutehtaiden ylijäämähöyryllä. Kaasuturbiinien ja tehtaiden kaukolämpö-
tuotantoon liittyvässä sähkönkehityksessä ei ole ennakoitu muutosta. 
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7 METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN 
VUONNA 1995 

7.1 Laskentaperusteet 
Metsäteollisuuden päästöt vesistöön on arvioitu käyttäen SYTYKE—ohjelmistoa. 
Ohjelman laskentatavan mukaan jokainen tehdas lasketaan erikseen, ja tulokset lasketaan 
yhteen. Lähtökohtana on luvussa 3 annetut tuotantoennusteet. Mekaanisten massojen ja 
paperilajien kohdalla laskelma perustuu pääosin kokemusperäisiin ominaispäästölukuihin. 
Kemiallisten massojen tuotannossa syntyvien ulkoiseen puhdistukseen joutuvien haitta—
aineiden määrät lasketaan huomioiden eri tehtaiden tuotantovaihtoehdot, jotka on lueteltu 
osassa 3.3.2. 

Jokaisen tehtaan prosessista poistuva jätevesi johdetaan ulkoiseenjäteveden puhdistuslai-
tokseen. Jäteveden puhdistamoille on määritelty seuraavat toteutusvaihtoehdot, joiden 
pääominaisuudet on algoritmisesti huomioitu laskentaohjelmassa: 

Valkaisimojäteveden osakäsittely 
° 	ei käytössä 
° 	reaktorissa 
• ultrasuodatuksella yms. 

Esiselkeytys 
• ei käytössä 
• ilman kemikaaleja 
• kemikaaleilla 

Biologinen puhdistus 
• ei käytössä 
• korkeakuormitteinen ilmastettu lammikko 
° 	matalakuormitteinen ilmastettu lammikko 
• korkeakuormitteinen aktiivilietelaitos 
• matalakuormitteinen aktiivilietelaitos 
• anaerobikäsittely ja aktiivilietelaitos 

Tertiääripuhdistus 
• ei käytössä 
• selkeytys lammikossa 
• suodatus 
• saostus kemikaaleilla 

Jokaisen tehtaan kohdalla on arvioitu tehtaan ulkoisen puhdistuksen toteutusvaihtoehto 
vuonna 1995, ja laskelma on suoritettu tämän arvion perusteella. Monen tehtaan kohdalla 
on ennustettu muutoksia nykyiseen käytäntöön, joka tietysti tulisi aiheuttamaan 
investointeja. Tehtaat ovat julkistaneet tietoja koskien osaa oletetuista investoinneista. 
Tulostuksena saadaan sekä tehtaalta tuleva että puhdistamolta lähtevä jäteveden koko 
vuodelle yhteenlaskettu 

• määrä 
• kiintoaine 
• kemiallinen hapenkulutus 
• biologinen hapenkulutus 
• orgaanisesti sitoutunut kloori 
• fosfori 
• typpi 
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Tämän lisäksi lasketaan biologisen puhdistamon vaatimat fosfori— ja typpiravinne-
lisäykset sekä puhdistamon jäteveden ilmastukseen tarvittava vuotuinen sähköenergia. 
Ohjelmaan pyrittiin myös saamaan algoritmi raskasmetallipäästöjen laskemista varten, 
mutta todettiin ettei tähän tarkoitukseen tarvittavia lähtötietoja ole riittävästi saatavissa. 

7.2 Alueellinen tilanne 1995 

Taulukoissa 7-1 annetaan SYTYKE—ohjelmiston laskema kaikilta Suomen kemiallisen 
metsäteollisuuden tehtailta puhdistamoon tulevan sekä tehtaidenjäteveden puhdistamoilta 
lähtevän jäteveden yhteenlaskettu vuotuinen määrä sekä vedessä olevien haitta—aineiden 
määrät. Taulukoissa 7-2 ja 7-3 annetaan vastaavat luvut erikseen sisämaassa ja 
rannikolla sijaitsevien tehtaiden osalta. Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen valuma—
alueilla sijaitsevien tehtaiden vastaavat luvut on koottu taulukkoihin 7-4 .. 6. Alueellinen 
jako on sama kuin osassa 3.4 selostettu tuotantoennusteen jako. Täten tässä luvussa 
ennustetut eri alueilla tapahtuvat päästöt vesistöön voidaan yhdistää vastaavan alueen 
tuotantoennusteeseen. 

Taulukko 7-1. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Koko maa 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 534016,671 
Kiintoaine t/a 195804,474 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 532282,363 
Biologinen hapenkulutus t/a 194176,001 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 11390,263 
Fosfori t/a 447,385 
Typpi t/a 1309,967 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 533513,684 
Kiintoaine t/a 22318,187 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 299656,837 
Biologinen hapenkulutus t/a 19959,852 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 6976,847 
Fosfori t/a 267,365 
Typpi t/a 1376,261 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori 	 t/a 	 639,971 
Typpi 	 t/a 	 2217,015 

Puhdistamon sähkönkulutus, 	 MWh/a 	 188601,512 
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Taulukko 7-2. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Sisämaan tehtaat 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 349156,754 
Kiintoaine t/a 137356,058 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 366071,415 
Biologinen hapenkulutus t/a 137811,541 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 6294,356 
Fosfori t/a 308,707 
Typpi t/a 1084,241 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 348800,312 
Kiintoaine t/a 15701,560 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 195803,244 
Biologinen hapenkulutus t/a 11214,858 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 3426,716 
Fosfori t/a 177,021 
Typpi t/a 1031, 059 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori t/a 440,957 
Typpi t/a 1455,785 

Puhdistamon sähkönkulutus, MWh/a 135218,459 

Taulukko 7-3. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Rannikolla sijaitsevat tehtaat 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 184859,917 
Kiintoaine t/a 58448,417 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 166210,948 
Biologinen hapenkulutus t/a 56364,460 
Orgaanisesti sit.'kloori t/a 5095,907 
Fosfori t/a 138,679 
Typpi t/a 225,726 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 184713,371 
Kiintoaine t/a 6616,627 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 103853,594 
Biologinen hapenkulutus t/a 8744,994 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 3550,131 
Fosfori t/a 90,344 
Typpi t/a 345,202 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori t/a 199,014 
Typpi t/a 761,230 

Puhdistamon sähkönkulutus, MWh/a 53383,053 
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Taulukko 7-4. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Vuoksen valuma-alueella sijaitsevat tehtaat 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 165974,806 
Kiintoaine t/a 54775,472. 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 164752,790 
Biologinen hapenkulutus t/a 59258,104 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 4290,971 
Fosfori t/a 153,777 
Typpi t/a 698,169 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 1655830,290 
Kiintoaine t/a 6417,99 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 89396,143 
Biologinen hapenkulutus t/a 4309,080 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 2353,144 
Fosfori t/a 81,656 
Typpi t/a 665,792 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori t/a 187,160 
Typpi t/a 660,231 

Puhdistamon sähkönkulutus, MWh/a 59075,714 

Taulukko 7-5. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Kymijoen valuma-alueella sijaitsevat tehtaat 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 143776,671 
Kiintoaine t/a 63666,446 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 154045,490 
Biologinen hapenkulutus t/a 59588,771 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 2216,762 
Fosfori t/a 126,463 
Typpi t/a 297,168 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 143612,063 
Kiintoaine t/a 6674,266 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 83463,064 
Biologinen hapenkulutus t/a 8657,122 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 1381,445 
Fosfori t/a 72,036 
Typpi t/a 269,936 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori 	 t/a 	 178,337 
Typpi 	 t/a 	 577,309 

Puhdistamon sähkönkulutus, 	 MWh/a 	 53941,642 
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Taulukko 7-6. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt vesistöön 
Kokemäenjoen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Tehtaalta tuleva jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 28402,056 
Kiintoaine t/a 14991,667 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 30823,058 
Biologinen hapenkulutus t/a 12174,328 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 51,837 
Fosfori t/a 15,520 
Typpi t/a 41,628 

Puhdistamolta lähtevä jätevesi: 

Jätevesimäärä 1000 m3/a 28368,219 
Kiintoaine t/a 1716,332 
Kemiallinen hapenkulutus t/a 18544,497 
Biologinen hapenkulutus t/a 1824,470 
Orgaanisesti sit. kloori t/a 24,622 
Fosfori t/a 16,219 
Typpi t/a 60,707 

Ravinteita lisätty: 

Fosfori t/a 49,654 
Typpi t/a 147,391 

Puhdistamon sähkönkulutus, MWh/a 11277,165 

7.3 Orgaanisesti sitoutunut kloori 
Merkittäviä määriä klooria sitoutuu orgaaniseen aineeseen ainoastaan kemiallisten 
massojen valkaisussa. Edellä esitetyissä taulukoissa on annettu orgaanisesti sitoutuneen 
kloorin eli AOX:n vuotuiset määrät sekä valkaistun kemiallisten massojen määrät. 
Yhdistämällä nämä luvut saadaan taulukossa 7-7 annetut massatuotannolle lasketut 
ominaispäästöluvut, erikseen sisämaassa ja rannikolla sijaitsevien tehtaiden osalta ja 
yhdistettynä kaikille maan tehtaille. 

Taulukko 7-7. Massateollisuuden AOX—päästöt vuonna 1995 

Sisämaa Rannikko Koko maa 

Valkaistu tuotanto 
• havusulfaatti 1000 ADt/a 1 481 1 435 2 916 
• lehtisulfaatti 1000 ADt/a 1 696 776 2 472 
• sulfiitti 1000 ADt/a — — — 

Yhteensä 1000 ADt/a 3 177 2 211 5 388 

Koko tuotanto 
• havusulfaatti 1000 ADt/a 1 761 1 772 3 533 
• lehtisulfaatti 1000 ADt/a 1 699 7 912 490 
• sulfiitti 1000 ADt/a 43 — 43 

Yhteensä 3 503 2 563 6 066 

AOX tAOX/a 3 427 3 550 6 977 
AOX massatonnille 
• valkaistu tuotanto kgAOX/ADt 1,08 1,68 1,30 
• koko tuotanto kgAOX/ADt 0,98 1,39 1,15 
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Taulukon 7-7 mukaan rannikolla sijaitsevien tehtaiden tuotetulle massalle lasketut 
AOX—päästöt olisivat korkeammat kuin sisämaatehtaiden. Tämä johtuu pääasiallisesti 
siitä, että sisämaatehtailla tuotetaan suhteessa enemmän lehtipuusellua. Eräille 
rannikkotehtaille harkitaan investointeja, jotka alentaisivat tehtaiden AOX--päästöjä. 
Koska on epävarmaa toteutuvatko nämä investoinnit ennen vuotta 1995, niitä ei ole 
huomioitu laskelmissa. Luvussa 10 tarkastellaan AOX—päästöjä tuotekohtaisesti 
tarkemmin. 

Mitään AOX:n jaottelua eri aineryhmiin ei SYTYKE—ohjelmistossa ole toteutettu. 
Voidaan kuitenkin kvalitatiivisesti todeta, että tulevaisuudessakin pääosa orgaanisesti 
sitoutuneesta kloorista tullee esiintymään monihaaraisissa alifaattisissa ligniin 
pilkkoutumisreaktioissa syntyneissä molekyyleissä, joiden moolimassa on melko korkea. 
Kloorattuja fenoleja on vielä tehtaalta tulevassa vedessä. Oletettu ja jo käynnissä oleva 
siirtyminen korkeampaan klooridioksidin substitutioasteeseen tulee vähentämään tri— ja 
tetrakloorattujen fenolien määrää, mutta vastaavasti mono— ja dikloorattujen fenolien 
määrä tulee suhteellisesti kasvamaan. On kuitenkin mittaustuloksia, jotka osoittavat, että 
klooratut fenolit melko täydellisesti hajoavat aktiivilietelaitoksessa. Koska on oletettu 
että lähes kaikilla valkaistua sellua valmistavilla tehtailla vuonna 1995 on tehokkaat 
biologiset vedenpuhdistamot, kloorifenolien määrä tulee todennäköisesti huomattavasti 
nykytasosta pienentymään. 

Monikloorattujen dibentsodioksiinien ja dibentsofuraanien suhtce;n voidaan todeta, että 
päästöt vesistöön koko maassa jo nyt ovat vain muutama gran-mia vuodessa, ja että 
ylikloorauksen vähenemisen ja klooridioksidisubstituution lisääntymisen myötä tilanne 
vielä paranee. Näiden aineiden suhteen on todennäköistä, että myös Suomessa 
kiinnostuksen painopiste siirtyy poltossa syntyviin dioksiinipäästöihin. 

7.4 Ravinteet 
Taulukkoihin on merkitty SYTYKE—ohjelmiston laskemat ne vuotuiset fosfori— ja 
typpimäärät, jotka tulevat tehtailta, jotka lisätään vedenpuhdistamoissa ja jotka ovat 
puhdistamoilta lähtevässä vedessä. Erotus poistuu ylijäämälietteen mukana. Ohjelma 
laskee jokaiselle tehtaalle sen jätevesipuhdistamon biomassan ravinnetarpeen. Mikäli 
tehtaalta ei tule tarpeeksi fosforia tai typpeä veden mukana, ohjelma laskee sen 
minimimäärän ravinteita, minkä biologinen puhdistamo tarvitsee BIIKK:n poistoon. 
Eräillä, mutta ei kaikilla tehtailla tulee riittämätön määrä ravinteita jäteveden mukana. 
Toisilla tehtailla on vedessä ravinteita yli tarvittavan minimimäärän, jota kuitenkaan ei 
voi laskea alijäämäisten tehtaiden hyväksi. Tästä johtuen tehtaiden jätevesipuhdistamojen 
yhteenlaskettu ravinteiden tarve on suurempi kuin esim. maan keskiarvoilla laskettu arvo 
antaisi odottaa. 

Jätevesipuhdistamoiden ravinnetaseet ovat herkkiä eräille lähtöarvoille. Kaavamaisessa 
laskennassa, jota koko maan tilannetta tarkasteltaessa on käytetty, tehtaiden erikoispiir-
teitä ei voi ottaa huomioon. Ravinnetasetta jätevesipuhdistamoissa voidaan tehdastasol-
la tarkemmin selvitellä SYTYKE—ohjelmiston simulointiosalla. 

8 METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT ILMAKJE IÄAN 
VUONNA 1995 

8.1 Laskentaperusteet 

Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään on arvioitu käyttäen SY`l'YKE-
ohjelmistoa. Jokainen tehdas on siten laskettu erikseen ja tulokset on laskettu yhteen. 
Lähtökohtana on luvussa 3 annetut tuotantoennusteet sekä luvussa 6 annetut polttoainei- 
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den kulutusennusteet. Tällöin on muistettava osassa 6.3 luetellut olettamukset, joihin 
laskelmat perustuvat. 

Jokaisen soodakattilan kohdalla on huomioitu kattilaan syötetyn mustalipeän kuiva-
ainepitoisuus, sekä seuraavat kaasunpuhdistus vaihtoehdot: 
• sähkösuodatin, normaali 
• sähkösuodatin, tehostettu 
• sähkösuodatin ja sen jälkeen pesuri 

Tehtaiden primäärikattiloille on määritelty seuraavat emissioihin vaikuttavat vaihtoehdot: 

Polttolaitteet 
• suspensiopoltto 
• arinapoltto 
• poltto leijupetissä tai kiertoleijupetissä 

Rikinpoistolaitteet 
• ei käytössä 
• pesuri 
• kalkki—imeytys leijupetissä 

Typpioksidien poistolaitteet 
• ei käytössä 
• pesuri 
• ammoniakki—injektio 

Pölynpoistolaitteet 
• dynaaminen erotin 
• pesuri 
• sähkösuodatin 
• sähkösuodatin sekä pesuri 

Meesauunin kaasunpuhdistuslaitteille on määritelty seuraavat vaihtoehdot: 
• märkäerotin, vanha 
• märkäerotin, uusi 
. sähkösuodatin 
• sähkösuodatin, tehostettu 
• sähkösuodatin, jonka jälkeen pesuri 

Hajukaasuemission arvioinnin yhteydessä on huomioitu onko valkolipeän sulfiditeetin 
taso 
• alhainen 
• normaali 
• korkea 

Laskelmat perustuvat sekä mittauksiin että laitetoimittajien antamiin tyypillisiin 
ominaispäästölukuihin, pääasiallisesti ilmoitettu yksikössä mg/MJ Kaasunpuhdistuslait-
teiden kohdalla on käytetty tyypillisiä reduktiokertoimia. 

8.2 Päästöt 1995 
8.2.1 Alueellinen jakauma 

Taulukossa 8-1 annetaan SYTYKE—ohjelmiston laskema kaikilta maan kemiallisen 
metsäteollisuuden tehtailta yhteenlaskettu savukaasumäärä, eriteltynä kuivana kaasuna 
ja savukaasussa olevana vesihöyrynä. Arvot on laskettu polttoaineiden määrän ja 
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kosteuden, sekä oletettujen polttoparametrien perusteella. Vastaavalla tavalla on laskettu 
hiilidioksidiemissio. Varsinaisina haitta—aineina kaasussa on laskettu rikkidioksidin, 
typpidioksidin sekä hiukkasten vuotuiset emissiot. Sellutehtaille on arvioitu miten paljon 
pelkistyneitä rikkiyhdisteitä tehtailta joutuu ilmakehään. 

Vaikka jokien valuma—alueilla ei ole suurempaa merkitystä ilmaan joutuvien haitta—
aineiden tarkastelussa, edustavat Vuoksen, Kymijoen sekä Kokemäenjoen valuma—alueet 
määrättyä maantieteellistä jakoa. Siksi päästöt ilmakehään on laskettu niille tehtaille, 
jotka sijaitsevat näillä alueilla. Tulokset on esitetty taulukoissa 8-2 .. 4. Laskelmassa 
mukana olevat tehtaat ilmenevät koodin mukaan taulukosta 3-2 ja niiden yhteenlasketut 
tuotannot taulukoista 3-8 .. 10. 

Taulukko 8-1. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään 
Koko maa 

Kuiva savukaasu 	 10E6 man/a 	 74349,062 
Vesihöyry savukaasussa 	10E6 man/a 	 19337,024 

Hiilidioksidi 	 1000 t/a 	 23120,058 

Rikkidioksidi 	 t/a 25014,854 
Typpidioksidi 	 t/a 24160,567 
Hiukkaspäästö 	 t/a 46082,987 
Pelkistyneet rikkiyhdisteet 	t/a 1714,560 

Taulukko 8-2. 	Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään 
Vuoksen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Kuiva savukaasu 	 10E6 man/a 	25384,581 
Vesihöyry savukaasussa 	10E6 man/a 	 6460,753 

Hiilidioksidi 	 1000 t/a 	 8115,331 

Rikkidioksidi t/a 4334,174 
Typpidioksidi t/a 6838,278 
Hiukkaspäästö t/a 9793,987 
Pelkistyneet rikkiyhdisteet t/a 632,807 

Taulukko 8-3. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään 
Kymijoen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Kuiva savukaasu 	 10E6 m3n/a 	 18886,622 
Vesihöyry savukaasussa 	10E6 man/a 	 4891,935 

Hiilidioksidi 	 1000 t/a 	 5382,861 

Rikkidioksidi 	 t/a 5559,225 
Typpidioksidi 	 t/a 7562,032 
Hiukkaspäästö 	 t/a 14713,147 
Pelkistyneet rikkiyhdisteet 	t/a 451,598 
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Taulukko 8-4. Kemiallisen metsäteollisuuden päästöt ilmakehään 
Kokemäenjoen valuma—alueella sijaitsevat tehtaat 

Kuiva savukaasu 
Vesihöyry savukaasussa 

Hiilidioksidi 

Rikkidioksidi 
Typpidioksidi 
Hiukkaspäästö 
Pelkistyneet rikkiyhdisteet 

10E6 man/a 3611,413 
10E6 man/a 893,470 

1000 t/a 988,682 

t/a 5247,645 
t/a 1709,747 
t/a 2263,809 
t/a 78,718 

8.2.2 Hiukkaspäästöt 

Kiintoainepäästöt ilmakehään ovat vaikeasti laskettavissa. Pääosa hiukkaspäästöistä on 
höyrykattiloiden savukaasun mukana kulkeutuvaa lentotuhkaa. 	Muodostuneen 
lentotuhkan määrä eri polttoaineille ja eri polttolaitteille on arvioitu kirjallisuudesta ja 
laitetoimittajilta saatujen tietojen perusteella. Lentotuhkan määrä on laskettu poltossa 
vapautuvalle lämpöenergiamäärälle. Vastaavasti on määritelty savukaasun puhdistuslait-
teiden tehokkuuskertoimet eri lentotuhkatyypeille. Meesauunien hiukkaspäästöt on 
huomioitu erikseen. Näistä arvoista lähtien on jokaiselle tehtaalle laskettu kokonais-
hiukkaspäästö ja näistä luvuista koko kemiallisen metsäteollisuuden yhteinen hiukkas-
päästö, joka vuonna 1995 taulukon 8-1 mukaan olisi 46 000 tonnia. 

8.2.3 Hiilidioksidi 

Voidaan todeta, että metsäteollisuus Suomessa vuonna 1995 päästää arviolta noin 23 
miljoonaa tonnia hiilidioksidia ilmakehään. On kuitenkin myös todettava, että suurin osa 
siitä hiilestä, joka palaessaan muodostaa tämän hiilidioksidin, on peräisin elollisesta 
biomassasta eli puusta, joka on sitonut vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä. 
Moderni sulfaattisellutehdas ei aiheuta hiilidioksidin lisäystä ilmakehässä. Osa 
metsäteollisuuden polttoainetarpeesta tyydytetään fossiilisilla polttoaineilla. Taulukossa 
6-5 esitetyn ennusteen mukaan fossiilisten polttoaineiden sekä suhteellinen osuus että 
absoluuttinen määrä alenisi vuoteen 1995 mennessä. Vuonna 1995 metsä — teollisuuden 
hiilitase olisi taulukon 8-5 mukainen. 

Taulukko 8-5. Kemiallisen metsäteollisuuden hiilitase vuonna 1995, 1000 tC/a 

Tehtaille tuotu hiili 

Raaka —aineen mukana 
havupuu 	 6 480 

• lehtipuu 	 3 350 	 9 830 
Fossiiliset polttoaineet 	 1 230 

Tuotu yhteensä 	 11 060 

Tehtailta lähtevä hiili 

Tuotteissa 	 4 880 
Savukaasuissa ilmakehään 
• jäteliemet 	 3 650 
• kuori ym. puujäte 	 1 200 
• lietteet 	 100 	 4 950 
• fossiiliset polttoaineet 	 1 230 

Lähtevä yhteensä 	 11 060 
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Kemiallisen metsäteollisuuden käyttämä, vuotuiseen kasvuun perustuva puu sitoo hiiltä 
ilmakehästä tämän laskelman mukaan 9 830 000 tonnia, kun taas tehtaiden vuotuinen 
hiilidioksidiemissio hiilenä laskettuna on 4 950 000 tonnia biopolttoaineista ja 1 230 000 
muista polttoaineista, eli yhteensä 6 180 000 tonnia. Kemiallinen metsäteollisuus sitoo 
tuotteisiinsa noin 4 kertaa enemmän hiiltä, kuin se päästää ilmakehään fossiilisten 
polttoaineiden polton yhteydessä. 

8.2.4 llTcIcåesis§iot 

Tehtaiden rikkidioksidiemissiot on laskettu käytetyn polttoainemäärän sekä kyseessä 
olevan polttoaineen rikkipitoisuuden mukaan. Mikäli rikkiä sisältävä polttoaine on 
käytetty yhdessä puupolttoaineen kanssa, on puutuhkan kyky sitoa rikkiä huomioitu. 
Soodakattiloiden rikkidioksidipäästöjä laskettaessa on huomioitu mustalipeän kuiva-
ainepitoisuuden vaikutus rikkidioksidiemissioon sekä mahdollinen savukaasupesuri. 
Meesauunien mahdollisia rikkidioksidipäästöjä ei ole huomioitu. 

Taulukon 8-1 mukaan metsäteollisuuden rikkidioksidiemissiot vuonna 1995 olisivat noin 
25 000 tonnia. Tämä arvo perustuu olettamukseen, ettei nyt toimintansa lopettanut 
kalsiumbisulfiittitehdas enää markkinatilanteen muuttuessa oteta käyttöön ainakaan 
nykyisessä muodossa. On myös oletettu, että NSSC— tehdas, jolla nyt ei o1c rikkidioksi-
din talteenottoa, saa jo tehdyn investointipäätöksen mukaisen rikkidioksidipesurin. Ilman 
näitä toimenpiteitä metsäteollisuuden rikkidioksidipäästöt vuonna 19% olisivat noin 36 
700. 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöjen arviointi on varsin vaikeaa. Tulevaisuudessa 
huomattava osa vuotuisesta hajukaasuemissiosta johtuvat satunnaispäästöistä. Pelkisty-
neet rikkiyhdisteet edustavat kuitenkin ainoastaan pienen rnu rto—osan kaikista 
metsäteollisuuden rikkipäästöistä. Eräillä sulfaattitehtaillapelkis>tyneiden rikkiyhdisteiden 
osuus kaikista rikkipäästöistä on kuitenkin vielä hyvin iiierkittävä. Ennusteessa on 
oletettu, että näillä tehtailla vuoteen 1995 mennessä tämä tilanne on korjattu. 

8.2.5 Typpiemissiot 

Poltossa muodostuneen typpioksidien määrä eri polttoaineille ja eri polttolaitteille on 
arvioitu kirjallisuudesta ja laitetoimittajilta saatujen tietojen perusteella. Typpioksidien 
määrä on laskettu poltossa vapautuvalle lämpöenergiamäärälle ja kaikki typen oksidit on 
laskettu ekvivalenttimääräksi typpidioksidia. Ennusteessa on oletettu, ettei laitteita 
typpioksidien poistamiseksi savukaasuista ole otettu käyttöön vuoteen 1995 mennessä. 
Näistä arvoista lähtien on jokaiselle tehtaalle laskettu typpidioksidipäästö ja näistä 
luvuista koko kemiallisen metsäteollisuuden typpidioksidiernissio, joka vuonna 1995 
taulukon 8-1 mukaan olisi 24 000 tonnia. 

9 METSÄTEOLLISUUDEN KINTEÄT1  

VUONNA 1995 

9.1 Laskentaperusteet 
Kemiallisen metsäteollisuuden kiinteät jätteet on laskettu SYTYKE—ohjelmistolla saman 
periaatteen mukaan kuin päästöt vesistöön ja ilmakehään. Ainoastaan seuraavat suuret 
kiintoaineen muodossa jätehuollon piiriin joutuvat aineet on huomioitu: 

Prosessista 
• kuiturejekti 
• valkolipeämöiden kalkkirejekti, sisältäen myös viherlipeästä erotetun kiintoaineen 
Energiantuotannosta 

tuhkat 
Jätevesipuhdistamoilta 
0 ylijäämälietteet ja niiden sisältämä vesi 
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9.2 Tulokset 
Taulukkoon 9-1 on merkitty SYTYKE—ohjelmiston tulostama ennuste kiinteistä jätteistä 
alueittain sekä koko maan osalta. Vertailun vuoksi samaa aluejakoa on käytetty kuin 
vesistöpäästöjä laskettaessa. 

Taulukko 9-1. Kemiallisen metsäteollisuuden kiinteät jätteet 
Koko maa 

Alueet t/a 

Vuoksen— 
joki 

Kymijoki Kokemäen 
joki 

Muut Koko maa 

Tuhka 14670 8568 6561 56922 86721 
Kuiturejekti 6867 6776 1215 8664 23522 
Kalkkirejekti 54675 23236 3124 54474 135509 

Yhteensä 76212 38580 10900 120060 245752 

Vedenpuhd. lietteen ka. 61826 72207 1.6057 69586 219676 
Lietteen vesi 143262 162395 33721 158682 498060 

Liete yhteensä 205088 234602 49778 228268 717736 

Yhteensä 281300 273182 60678 348328 943488 

Taulukossa 9-1 on annettu tehtaiden ulkoisten vedenpuhdistamoiden tuottaman 
ylijäämälietteen vuotuinen kuiva—aineen määrä sekä siihen sisältyvä vesi. Suuri osa 
ylijäämälietteestä voidaan hävittää polttamalla, joten se osa ei joudu ulkoisen jätehuollon 
piiriin. 

Eräs osa lietteestä on kuitenkin peräisin sellutehtaiden ulkoisilta vedenpuhdistamoilta, 
jolloin liete ja sen mukana kulkeva vesi on kontaminoitu klooriyhdisteillä. On vielä 
epävarmaa, voidaanko klooriyhdisteitä sisältävät lietteet polttaa tehtailla esim. yhdessä 
kuoren kanssa savukaasuihin mahdollisesti muodostuvien kloorattujen haitta—aineiden 
takia. Taulukkoon 9-2 on merkitty se ulkoisten vedenpuhdistamojen lietteiden määrä, 
joka sisältää klorideja ja orgaanisesti sidottua klooria. 

Taulukko 9-2. Kloorilla kontaminoidut ulkoisten jätevedenpuhdistamojen lietteet 

Alueet t/a 

Vuoksen— Kymijoki Kokemäen Muut Koko maa 
joki joki 

Kuiva—aine 53991 19338 4591 51102 129382 
Vesi 123687 39866 10056 117850 291459 

Yhteensä 177678 59204 15007 168952 420841 
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10 TUOTEKOHTAINEN TARKASTELU 
10.1 lassat 

10.1.1 Laskentatapa 

SYTYKE-ohjelmistolla voidaan poimia siihen kuuluvasta tehdastiedostosta kaikki ne 
tehtaat, jotka valmistavat jotain määrättyä massalajia. Tämän jälkeen ohjelma laskee 
tehtaiden raaka-aine-, kemikaali- ja energiakulutukset sekä tehtaiden päästöt vesistöön 
sekä ilmakehään ja myös tehtaiden kiinteiden jätteiden määrät olettaen, että tehdas 
valmistaa ainoastaan tätä massalajia. Laskutoimituksessa otetaan huomioon tehtaalle 
valittu tuotantokapasiteetti sekä kaikki tehtaalle määritetyt tuotantomenetelmät. Ohjelnma 
laskee tulokset koko maata kattaviksi summiksi. Jakamalla saadut tulokset koko maali 
kyseessä olevan massalajin tuotannolla saadaan ominaislukuja, jotka kuvaavat tämän 
tuotteen valmistukseen liittyvät koko maata käsittävät keskimääräiset ominaiskulutuksct 
ja -päästöt. 

Seuraavassa esitetyt tulokset on laskettu tällä tavalla. Mekaanisten massojen osalta oli 
laskettu ainoastaan freeness-tasolle CSF 65 jauhettujen massojen arvoja. Freeness-
tasolle CSF 100 jauhettujen massojen arvot poikkeavat näistä ainoastaan siinä suhteessa, 
että niillä on alhaisempi sähköenergian kulutus. Sulfaattimassoista on ainoastaan 
valkaistut massat huomioitu. Taulukossa 10-1 on annettu massojen koodit sekä 
vuosituotannot. 

Taulukko 10-1. Massojen koodit ja vuosituotannot 

18 Hioke CSF 65 SGW 788 400 
20 Painehioke CSF 65 PGW 587 500 
22 Hierre CSF 65 TMP 834 800 
24 Puolikemiallinen massa NSSC 450 000 
26 Havusulfaatti, valkaistu BSWK 2 915 600 
28 Lehtisulfaatti, valkaistu BHWK 2 472 100 

10.1.2 Puun kulutus 

Kuvassa 10/1 on esitetty eri massojen valmistuksessa tarvittava puuraaka-aineen tarve. 
Lehtipuun kulutuksessa heijastuu paitsi massalajien eri saantojen ohella myös lehtipuun 
havupuuhun verrattuna noin 30 % korkeampi tuoretiheys. 

10.1.3 Energian tuotanto ja kulutus 

Kuvassa 10/2 on annettu massojen valmistuksessa tarvittava prosessilämpö. Kuuniahier-
teen (TMP) kohdalla negatiivinen arvo johtuu siitä, että kuuma-hierreprosessiin on 
liitetty tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä, joka tuottaa enemmän prosessihöyryä kui 
massanvalmistus vaatii. 

Kuvaan 10/3 on piirretty massojen valmistuksessa tarvittava sähköenergia. Samassa 
kuvassa on myös annettu massanvalmistuksen yhteydessä tehtailla tuotettu vastapaine-
voima. Sulfaattimassojen suhteen voidaan todeta, että oma sähköntuotanto ylittäii 
sähköenergian tarpeen. Integroiduissa tehtaissa ylijäämä käytetään muualla tehtaissa kun 
taas integroimattomat sellutehtaat voivat myydä sähköenergiaa tehtaan ulkopuolelle. 
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Kuorellisen puun tarve, 1c—m3/ADt 
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Kuva 10/1. Puuraaka—aineen kulutus massanvalmistuksessa 

Tarvittava prosessilämpö, GJ/ADt 
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Kuva 10/2. Massanvalmistuksessa tarvittava prosessilämpö 

10.1.4 Päästöt vesistöön 

Lehtipuu 

Havupuu 

Prosessilämpd 

Kuvassa 10/4 on annettu SYTYKE—ohjelmiston laskemat jäteveden määrät ulkoisen 
jätevesipuhdistamon jälkeen. Mekaanisten massojen sekä puolikemiallisen massan 
suhteen voidaan todeta, että näiden massojen valmistus on aina integroitu paperi— tai 
flutingtehtaaseen, ja että tehtaiden sisäiset vesikierrot kulkevat massanvalmistusosaston 
ja paperitehtaan välillä. Osa mekaanisen massanvalmistuksen prosessivedestä käytetään 
siten paperinvalmistuksessa eikä lasketa jätevedeksi. Sulfaattimassojen osalta on 
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todettava, että annetut arvot ovat maan tuotannolla painotettuja keskiarvoja, eräillä 
uusilla tehtailla vedenkulutus on alhaisempi, kun taas vanhoilla tehtailla se vastaavasti 
on korkeampi. 

Kuvassa 10/5 on annettu jätevesipuhdistamoilta jäteveden mukana lähtevän kiintoaineen 
määrä massatonnille laskettuna. Kaikilla Suomen kemiallisen metsäteollisuuden tehtailla 
on jäteveden primääriselkeytys ja suurimmalla osalla on myös biologinen jäteveden 
puhdistus selkeyttimineen. Jäteveden sisältämän kiintoaineen määrä massatonnille 
laskettuna on enemmän riippuvainen jäteveden määrästä ja ulkoisten jätevesipuhdista-
moiden ennustetusta tehokkuudesta kuin siitä prosessista, mistä kiintoaine on joutunut 
jäteveteen. Täten huomattava osa biologisesti puhdistetun jäteveden kiintoaineesta on itse 
puhdistamossa muodostunutta biomassaa, eikä prosessiperäistä kiintoainetta. 

Jätevesien massatonnille laskettu kemiallinen hapenkulutus, joka kuvaa veteen liuenneen 
orgaanisen aineen määrää, on annettu kuvassa 10/6. Kuvaa tarkasteltaessa on 
muistettava, että se ilmaisee maan keskiarvoja sillä tekniikalla, joka on oletettu 
toteutuneen vuonna 1995 massoja valmistavilla tehtailla. 

Kuvassa 10/7 on annettu jäteveden biologinen hapenkulutus ja kuvassa 10/8 jäteveden 
mukana kulkeva orgaanisesti sidottu kloori, molemmat massatonnille laskettuina. 
Jätevesipuhdistamoilta massatonnille lasketut lähtevän veden ravinnemäärät on annettu 
kuvissa 10/9 ja 10/10. 

Typpipäästöjen yhteydessä kuvaan 10/10 ei ole puolikemiallisen massan arvoa merkitty, 
koska se on ammoniumpohjaisen NSSC—tehtaan takia toista suuruusluokkaa, eli noin 
850 g/ADt. 

Ravinnepäästöjä laskettaessa on oletettu, että biologiset puhdistamot pystytään ajamaan 
optimaalisesti, ja satunnaiset käyttöhäiriöt eivät oleellisesti pääse vaikuttamaan 
pitkäaikaisiin keskiarvoihin. Tässä suhteessa on oletettu eräillä tehtailla nykyistä 
parempaa biologisen puhdistamon hallintaa. 
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Kuva 10/3. Massanvalmistuksen yhteydessä tuotettu ja käytetty sähköenergia 
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Kuva 10/4. Massanvalmistuksen jätevesimäärä 
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Kuva 10/5. Kiintoaine puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 
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Kemiallinen hapenkulutus, kg/ADt 
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Kuva 10/6. Kemiallinen hapenkulutus puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 

Biologinen hapenkulutus, kg/ADt 
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Kuva 10/7. Biologinen hapenkulutus puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 

BOD 
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Kuva 10/8. Orgaanisesti sitoutunut kloori (AOX) puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 

Fosfori, g/ADt 
50 

40 

30 

20 

10 

0 
SGW PGW TMP NSSC BHWK BSYI 

Massalaji 

Kuva 10/9. Fosfori puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 
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Typpi, g/ADt 
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Kuva 10/10. Typpi puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 

10.1.5 Päästöt ilmakehään 

Kuvissa 10/11 .. 14 on annettu SYTYKE—ohjelmiston ennustamat massojen valmistuk-
sesta aiheutuvat päästöt ilmakehään. Annetut arvot sisältävät ainoastaan tehtaalla 
prosessilämmön ja vastapainevoiman kehityksestä aiheutuvat päästöt. Mekaanisten 
massojen valmistuksessa tarvittavan sähköenergian kehityksen yhteydessä muodostuneita 
päästöjä, jotka tapahtuvat tehtaan ulkopuolella, ei ole huomioitu. Mikäli sähköenergian 
tuotanto tapahtuisi yksinomaan fossiilista polttoainetta käyttävässä lauhdevoimalassa, 
esim. TMP:n tuotannosta johtuva hiilidioksidipäästö olisi samaa suuruusluokkaa kuin 
havusellutuotannosta johtuva päästö. Ostosähkön tuotantomenetelmää ei kuitenkaan voi 
kytkeä johonkin tuotteeseen. 

Kuvassa 10/12 esitetty ennuste eri massatuotteiden valmistuksesta johtuvasta 
rikkidioksidiemissiosta käsittää ainoastaan poltossa syntyvän rikkidioksidin. Tämän 
lisäksi sulfaattitehtailla syntyy myös ilmakehään joutuvia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, 
joten kokonaisrikkipäästö sulfaattitehtailta on jonkin verran kuvassa 10/12 esitettyä 
suurempi. Puolikemiallisen massan suhteen on oletettu, että Metsäserla Oy:n Savon 
Sellun tehtaalla toteutetaan ilmoitettu tehokas rikkidioksidin talteenotto savukaasuista. 
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Kuva 10/11. Massanvalmistuksessa prosessilämmön ja vastapaino—energian kehityksestä 
johtuva hiilidioksidipäästö 
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Kuva 10/12. Massanvalmistuksessa prosessilämmön ja vastapaine—energian kehityksestä 
johtuva rikkidioksidipäästö 
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Kuva 10/13. Massanvalmistuksessa prosessilämmön ja vastapaine—energian kehityksestä 
johtuva typpidioksidipäästö 
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Kuva 10/14. Massanvalmistuksessa prosessilämmön ja vastapaine—energian kehityksestä 
johtuva hiukkaspäästö 

140 

NO2 



141 

10.1.6 Kiinteät jätteet 

Massanvalmistuksen yhteydessä syntyvät kiinteät jätteet on esitetty kuvassa 10/15. 
Epäorgaaninen jäte on polttoaineiden tuhkaa sekä prosessista poistettua epäorgaanista 
ainetta kuten valkolipeämön kalkkirejekti. Kuituliete on massanlajittelun rejektiä kun taas 
bioliete on ulkoiselta jätevedenpuhdistamolta tulevaa kiinteäa jätettä. Tähän sisältyy 
paitsi varsinainen bioliete myös primääriselkeyttimeltä tuleva kiintoaine. Epäorgaaninen 
jäte sekä kuitujäte joutuvat ulkoisen jätehuollon piiriin. Biolietteeksi kutsuttu jäte 
voidaan hävittää polttamalla tehtaan kuorikattilassa, mikäli kattilan polttokapasiteetti on 
riittävä, eikä poltossa synny ilmakehään joutuvia haitta—aineita. Ulkoisilta vedenpuhdis-
tamoilta tuleva lietteen kosteuspitoisuus on korkea, ja sen poltossa saatava energiahyöty 
on melko olematon ellei jopa negatiivinen. 
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Kuva 10/15. Massanvalmistuksen yhteydessä syntynyt kiinteä jäte 

10.2 Paperit ja kartongit 
10.2.1 Laskentatapa 

Paperi— ja kartonkituotteiden ominaiskulutusluvut sekä tuotannon ympäristövaikutukset 
voidaan laskea toisaalta siten, että ainoastaan paperinvalmistus ja siihen liittyvä 
mekaanisen massan valmistus huomioidaan (integroimaton tuotanto), ja toisaalta siten, 
että kaikkien paperinvalmistuksessa tarvittavien massojen — siis myös ostomassojen — 
vaikutukset huomioidaan (integroitu tuotanto). Seuraavassa on arvioitu sekä integroimat-
toman että integroidun tuotannon vaikutukset. 
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Koska monet suomalaiset paperitehtaat ostavat paperinvalmistukseen käyttämänsä 
kemialliset massat, joiden alkuperää ei voida jäljittää, SYTYKE-ohjelmistolla ei voi 
laskea tuotekohtaisia ominaislukuja paperilajeille samalla tavalla kuin massoille. 
Ominaisluvut voidaan kuitenkin laskea mille tuotteelle tahansa ohjelmiston simuloin-
tiosalla, mutta silloin on määriteltävä ne tuotantomenetelmät, millä tuotteet valmistetaan. 
Koska nämä vaihtelevat eri tehtailla, tuotannolla painotettua maan keskiarvoa ei tällä 
laskentatavalla saada. 

Simulointimallilla suoritettavaa laskentaa varten on ostomassoille määritelty tyypillinen 
tuotantomenetelmä. Tätä samaa tuotantomenetelmää on käytetty, kun kaikkien 
paperilajien ympäristövaikutukset on ennustettu. 

Tällä tavoin saadaan - ei välttämättä oikeita - mutta kuitenkin vertailukelpoisia ja varsin 
hyvin suuntaa antavia tuloksia. Havu- ja lehtisulfaattimassojen valmistus on oletettu 
tapahtuvan seuraavin edellytyksin: 

° puun kuivakuorinta 
° normaali vuokeitto 
° ruskean massan tehostettu pesu 
. yksivaiheinen happidelignifiointi 
° valkaisu keskisakeudessa ja korkealla D-substituutiolla 

(havusellulle 50 %, koivusellulle 100 %) 
° mustalipeän kuiva-ainepitoisuus poltossa noin 75 % 
° mäntyöljyn palstoitus klooridioksidilaitoksen jätehapolla 
. metanolipelkisteinen klooridioksidin valmistusmenetelmä (R8) 
° ei tehostettua hajukaasujärjestelmää tai meesanpesua 
° tehostettu vesikiertojen sulkemisaste 

Taulukossa 10-2 on lueteltu ne tuotteet, joiden ominaislukuja tällä tavalla on laskettu, 
sekä annettu tuotteiden koodit, joita kuvissa on käytetty. 

Taulukko 10-2. Tuotteet ja niiden koodit 

Koodi 	Tuote 

01 sanomalehtipaperi 
03 puupitoinen paperi (SC paperi) 
04 päällystetty puupitoinen paperi (LWC paperi) 
05 hienopaperi 
06 päällystetty hienopaperi 
07 pehmopaperi 
08 kraftliner 
09 fluting 
11 taivekartonki 
12 valkoinen sellukartonki 

10.2.2 Puun kulutus 

Eri paperien ja kartonkien valmistukseen integroidussa tuotannossa tarvittavan raaka-
aineen määrä on esitetty kuvassa 10/16. Jokaiselle paperi- ja kartonkilajille on valittu 
maan keskimääräinen massaseos, joten kuvassa esitetyt arvot myös edustavat maan 
keskiarvoa. Eräissä paperilajeissa käytetään kierrätyskuitua, esim. pehmopaperissa (07), 
joka selvästi heijastuu puun kulutukseen. 
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10.2.3 Energian tuotanto ja kulutus 

Kuvaan 10/17 on piirretty paperilajien valmistuksessa tarvittava prosessilämpö sekä 
integroimattomassa että integroidussa tuotannossa. Arvot on laskettu joka tuotteen koko 
maan keskimääräisellä massaseoksella, joten tuloksiin heijastuu sekä kierrätyskuidun 
käytön että kuumahierteen valmistuksen yhteydessä talteenotetun sekundäärilämmön 
vaikutus. 

Kuvassa 10/18 on esitetty integroidussa tuotannossa eri paperilajien valmistuksessa 
tarvittava sähköenergia tuotetonnia kohti. Samaan kuvaan on myös piirretty se oma 
sähköntuotanto, joka tarvittavan prosessilämmön perusteella saadaan tehtaan vasta-
paineturbiinilla. Voidaan todeta, että integroidussa paperintuotannossa jokainen paperilaji 
vaatii enemmän sähköenergiaa kuin tehtaalla vastapainevoimana pystytään tuottamaan 
sen tuotteen tarvitsemalla prosessihöyryllä. 
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Kuva 10/16. Puuraaka—aineen kulutus paperin valmistuksessa 
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Kuva 10/17. Paperinvalmistuksessa tarvittava prosessilämpö 
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Kuva 10/18. Paperinvalmistuksessa tuotettu ja käytetty sähköenergia 
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10.2.4 Päästöt vesistöön 

Päästöt vesistöön on laskettu simulointimallilla edellä esitetyillä tuotanto—olettamuksilla. 
Sen lisäksi on ulkoisen jätevesipuhdistamon suhteen oletettu että: 

• erillistä valkaisujäteveden käsittelyä ei käytetä 
• esiselkeytys suoritetaan ilman kemikaaleja 
• biologinen puhdistus suoritetaan matalakuormitteisessa aktiivilietelaitoksessa 
• tertiääripuhdistusvaihetta ei käytetä 

Näillä edellytyksillä saadaan eri massalajeille seuraavat tuotetonnille lasketut tulokset. 
Tulokset on laskettu sekä integroimattomalle että integroidulle tuotannolle. AOX:n 
suhteen tulokset on annettu ainoastaan integroidulle tuotannolle, koska integroimatto-
massa tuotannossa ei esiinny laskettavissa olevia AOX—päästöjä. Ravinteiden kohdalla 
on laskettu ainoastaan integroidun tuotannon tuotetonnille lasketut arvot sekä 
puhdistamolle tulevassa että sieltä lähtevässä vedessä. 
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Kuva 10/19. Paperinvalmistuksen jätevesimäärä 
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Kuva 10/20. Kiinkoaion puhdistamoilta \äbkeväxSä 'äkvedoxxä 
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Kuva 10/21. Kemiallinen hapenkulutus puhdistamoilta lähtevässä 'ötevcdoSSä 
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Biologinen hapenkulutus, kg/ADt 
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Kuva 10/22. Biologinen hapenkulutus puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä 

2 
Orgaanisesti sit. kloori, kg/ADt 

® Integroitu 

1.5 

1 

0.5 

0 
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 

Paperilaji 

Kuva 10/23. Orgaanisesti sitoutunut kloori (AOX) puhdistamoilta lähtevissä jätevedessä 
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Kuva 10/24. Fosfori jätevedessä 
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Kuva 10/25. Typpi jätevedessä 
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Puhdistamoilta lähtevän jäteveden ravinnepäästöjä laskettaessa on tässä niinkuin 
massojenkin kohdalla oletettu, että puhdistamot pystytään ajamaan optimaalisesti, ja 
etteivät satunnaiset käyttöhäiriöt oleellisesti pääse vaikuttamaan pitkäaikaisiin 
keskiarvoihin. Tällöin voidaan todeta, että kaikilla tuotteilla fosforipäästöt alentuisivat 
puhdistamoissa. Sen sijaan jäteveden typpipitoisuus olisi korkeampi puhdistamolta 
poistuvassa kuin siihen tulevassa vedessä kaikkien tuotteiden paitsi sanomalehden sekä 
puupitoisen painopaperin valmistuksessa, joissa puhdistamoon johdetun jäteveden BHK-
kuorma on alhainen. Flutingin osalta on todettava, että sekä tulevan että lähtevän 
jäteveden typpipitoisuus ylittää kuvan skaalan johtuen Savon Sellun korkeista 
typpipäästöistä. 

10.2.5 Päästöt ilmakehään 

Ilmanpäästöjä laskettaessa simulointimallilla on ostopolttoaineet määriteltävä. 
Polttoaineen valinta vaikuttaa oleellisesti mm. rikkidioksidiemissioon. Vertailukelpoi-
suuden vuoksi on kaikki simuloinnit suoritettu samalla taulukkoon 10-3 merkityllä 
ostopolttoainejakaumalla, joka on taulukon 6-4 mukaan koko maan ostopolttoaineiden 
keskijakauma: 

Taulukko 10-3. Keskimääräinen ostopolttoaineiden kulutus 

Polttoaine 	 paino—osuus 

Polttoöljy 16,3 
Kivihiili 21,2 
Maakaasu 25,6 
Polttoturve 36,9 

Tämä valinta johtaa siihen, ettei absoluuttisilla päästöjen arvoilla tehdaskohtaisesti ole 
merkitystä, mutta että arvot ovat keskenään vertailukelpoisia. Paperi— ja kartonkituot-
teiden valmistuksesta johtuvien ilmapäästöjen ennusteita on siis käytettävä varoen ja 
pidettävä laskentaperusteet mielessä. 

Simulointimallilla laskettaessa on myös määriteltävä käytössä olevat ilmansuojelulaitteet. 
Tässä on oletettu että: 

• jäteliemikattila on varustettu tavanomaisella sähkösuotimella 
• primäärikattilassa kiinteät polttoaineet poltetaan leijupetissä 
• primäärikattila on varustettu tavanomaisella sähkösuotimella 
• primäärikattilassa ei ole rikkidioksidin tai typpioksidin poistolaitteita 
• meesauuni on varustettu tehokkaalla märkäpesurilla 

Näillä olettamuksilla — ja varauksilla — on laskettu sekä integroimattoman että 
integroidun paperintuotannon päästöt ilmakehään. Tulokset on annettu seuraavissa 
kuvissa. 
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Kuva 10/26. Hiilidioksidiemissio (CO2) paperinvalmistuksen yhteydessä 
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Kuva 10/27. Rikkidioksidiemissio (SO2) paperinvalmistuksen yhteydessä 
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Kuva 10/28. Typpioksidiemissio (NO2) paperinvalmistuksen yhteydessä 
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Kuva 10/29. Hiukkaspäästöt paperinvalmistuksen yhteydessä 
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Simuloinnilla saadut kuvaan 10/27 piirretyt tulokset osoittavat, että integroimaton 
tuotanto aiheuttaisi tuotetonnille laskettuna suuremman rikkidioksidipäästön kuin 
integroitu tuotanto. Tulos vaikuttaa yllättävältä, mutta johtuu seuraavista seikoista: 

° ostopolttoaineena on käytetty varsin rikkipitoista polttoainetta, josta johtuva 
rikkidioksidiemissio energiayksikölle laskettuna on suurempi kuin soodakattiloiden 
vastaava arvo 

° sulfaattisellutuotanto on yliomavarainen tuotetun prosessilämmön suhteen 

° integroidussa tuotannossa poltetaan primäärikattilassa myös kemiallisen massan 
puuraaka—aineen kuori, joka on rikitön ja jonka tuhka sitoo huomattavan määrän 
samassa kattilassa käytetyn ostopolttoaineen poltossa muodostuneen rikkidioksidin 

Tulos osoittaa miten herkkä laskentatapa on polttoaineen koostumukselle ja osoittaa, ettei 
tässä luvussa esitetyt tulokset ole yleispäteviä vaan ainoastaan esimerkkejä, jotka antavat 
erään vertailumandollisuuden eri paperilajien tuotannon vaikutuksista ilmanpäästöihin. 

10.2.6 Kiinteät ,itteet 

Paperinvalmistuksen yhteydessä muodostuneiden kiinteiden jätteiden määrä on laskettu 
tuotetonnille ainoastaan integroidussa tuotannossa. Tulokset on kuvassa 10/30. 
Epäorgaaninen jäte on pääasiallisesti kerniallisen massanvalmistuksen yhteydessä 
muodostunut kalkkirejekti sekä poltossa muodostunut tuhka. Kuiturejekti on sekä massa—
että paperitehtaan massanlajittelun rejektiä, jossa voi olla huomattava osa epäorgaanista 
ainetta. Vedenpuhdistamon liete on sekä primääriselkeyttimissä erotettu kiintoaine että 
biologisen puhdistamon liete. Riippuen paperilajista tässäkin lietteessä on vaihtelevia 
määriä epäorgaanista ainetta. Paitsi korkea kosteuspitoisuus myös korkea tuhkapitoisuus 
ja tuhkan epämääräiset kuonaantumisominaisuudet tekevät ulkoisen jätevesipuhdista-
moilta tulevan lietteen polton tehtaan primäärikattilassa mielekkyyden kyseenalaiseksi. 

Valtaosa tuotetusta paperista ja kartongista joutuu ennemmin tai myöhemmin jätteeksi. 
Huomattava osa tehtävänsä suorittaneesta paperista ja kartongista kerätään talteen ja siinä 
oleva kuitu käytetään uusiomassan muodossa uuden paperin tai kartongin valmistukseen. 
Se osa jätepaperista, joka ei ole keräyspaperia, joutuu pääasiallisesti kaatopaikoille. 
Ulkoisen jätehuollon piiriin joutuvat myös keräyspaperin täyteaineet. Pieni osa käytetystä 
paperista poltetaan, jolloin siinä olevat epäorgaaniset täyteaineet muodostavat kiinteän 
jätteen. Suomen metsäteollisuus käyttää vuosittain tuotteisiinsa yli 1,7 miljoonaa tonnia 
epäorgaanisia täyte— ja päällysteaineita, joista pääosa menee paperin mukana vientiin. 
Kuluttajamaissa nämä aineet joutuvat kaatopaikoille. 

Kuvassa 10/31 on esitetty Suomen paperiteollisuuden päätuotteiden käytön jälkeen 
muodostuneen jätepaperin keskimääräinen koostumus. 
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Kuva 10/30. Paperinvalmistuksessa muodostunut kiinteä jäte 
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Kuva 10/31. Jätepaperin keskimääräinen koostumus 
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1 YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUSTEN MÄÄRITTELY 
Ympäristönsuojelukustannuksilla tarkoitetaan tämän selvityksen yhteydessä 
ympäristönsuojelusta aiheutuvia investointi—jakäyttökustannuksia. Ympäristönsuojeluun 
katsotaan tällöin kuuluvaksi vesiensuojelu, ilmansuojelu ja jätehuolto PROJEKTI 95:ssä 
sovitun rajauksen mukaisesti. 

Kustannuslaskelmien yksityiskohtaisemmat laskentaperusteet on jaoteltu kolmeen 
pääryhmään seuraavasti: 

kemiallinen massa (sulfiitti ja sulfaatti) 

mekaaninen massa ja paperi (hioke, hierre, kemihierre, NSSC—massa, paperi 
ja kartonki) 

mekaaninen metsäteollisuus (sahat, kuitulevy— ja lastulevytehtaat, vaneriteh-
taat ym.) 

Ryhmittelyn mukaiset kustannusten laskentaperusteet on esitetty liitteissä I...III. 
Todettakoon, että laskelmiin sisältyy mekaanisen metsäteollisuuden osuus pääsääntöisest i 
niissä tapauksissa, joissa tuotantolaitokset sijaitsevat massa— ja paperitehdasintegraatin 
yhteydessä. Massa— ja paperiteollisuuden osuus on kuitenkin kokonaiskustannuksista niin 
suuri, ettei tämä aiheuta kovin suurta epätarkkuutta kustannusarvioihin. 

Kustannukset on laskettu kunkin vuoden hintatasossa, ja näin ollen vuodesta 1990 
eteenpäin kustannusarvioihin sisältyy hintatason nousun edellyttämä korjaus. Kustannus-
tason nousuksi on arvioitu 5 % vuodessa. 

2 TIEDON KiERUU JA ANALYSOW 
Vuosina 1985-1988 toteutuneiden vesiensuojeluinvestointien osalta tiedot perustuvat 
vesi—ja ympäristöhallituksen tilastoihin. Vuodesta 1989 alkaen arviot perustuvat 
PROJEKTI 95:n tuotanto— ja teknologiatiedostoihin sekä PÖYRYn muihin tehdaskoh-
taisiin tietoihin. Näin kerättyjä tietoja, joista mainittakoon Tekniikka ja Talous—lehden 
keväällä 1990 suorittama tiedustelu, verrattiin muista lähteistä saatavissa oleviin 
kustannustietoihin. Suunnitteilla olevista tehdasprojekteista saatiin monessa tapauksessa 
yksityiskohtaiset tiedot projektien kustannusarvioista. Muita tietolähteitä olivat alan 
ammattilehdet ja yritysten henkilökuntalehdet. Näin kerättyjä tietoja täsmennettiin ja 
täydennettiin lisäksi useilla tehdaskohtaisilla puhelinhaastatteluilla. Jätehuollon osalta 
voidaan todeta, että ympäristöministeriö luovutti tämän selvityksen tueksi tilastokes-
kuksen keräämiä tietoja, joista käy ilmi vuosien 1985-1987 jätehuoltokustannukset. 

3 YMPÄ ISTÖNSUOJELUINYLSTOINNIIT JA KÄYTTÖKUS-
TANNUKSET 19854995 

3.1 Kokonaisinvest&&nit 
Investoinnit ympäristönsuojeluun ovat laskelmien mukaan vuosina 1985-1995 yhteensä 
noin 7,7 miljardia markkaa. Niiden vuotuinen kehitys on esitetty kuvassa 3/1. 
Yleensä investoinnit ovat 600-800 Mmk:n vuositasolla, mutta vuotuinen vaihtelu 300-
900 Mmk:n välillä. Investointien määrä ja niiden ajoittuminen riippuvat toisaalta 
tehtaiden laajennus— ja uudistusohjelmista, toisaalta erilaisten ympäristölupien sisältä-
mistä velvoitteista. Vuosina 1985-1990 valtaosa paperitehtaista ja osa sellutehtaista 
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investoi ympäristön— ja erityisesti vesiensuojeluun. Vuosina 1991-1995 investointien 
pääpainon oletetaan olevan sellutehtaiden uudistamisessa. 

Investointien jakautuminen vesiensuojelun, ilmansuojelun ja jätehuollon kesken ilmenee 
kuvasta 3/2. 

Vesiensuojelun osuus on siis lähes kaksi kolmasosaa ja ilmansuojelun on yksi viidennes. 
Jätehuollon osuus on keskimäärin 15 %. 

Vuosina 1991-1995 vesiensuojelun osuudeksi on arvioitu keskimäärin 58 %, 
ilmansuojelun noin 25 % ja jätehuollon arviolta 17 % kokonaisinvestoinneista, joiden 
määrä vuosina 1991-1995 on arviolta 4 miljardia markkaa. 

Jos tarkastellaan investointien jakautumista prosessin sisäisten toimenpiteiden ja ulkoisen 
puhdistuksen tai jätteen loppusijoituksen välille, voidaan todeta, että prosessin sisäiset 
toimenpiteet edustavat keskimäärin 60 % koko ympäristöinvestoinneista. 

Ympäristönsuojelutoimenpiteiden aiheuttamat käyttökustannukset olivat vuonna 1985 
220 Mmk/v ja niiden arvioidaan kasvavan vuoteen 1995 mennessä noin 460 Mmk/v. 
Käyttökustannuksiksi arvioidaan koko laskentajaksolla yhteensä noin 3 600 Mmk. Ne 
jakautuvat vesiensuojelun, ilmansuojelun ja jätehuollon kesken kuvan 4/3 esittämällä 
tavalla. 
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Kuva 3/1. Ympäristönsuojeluinvestoinnit 1985-1995 
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Jätehuolto 
15.3% 

Ilmansuojelu 
22.3% 

YHTEENSÄ 7 700 MMK 

Kuva 3/2. Ympäristönsuojeluinvestointien jakautuminen eri osa—alueille 1985-1995 
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Kuva 3/3. Ympäristönsuojelun käyttökustannusten jakautuminen 1985-1995 

3.2 Vesiensuojelu 
Investointikustannuksia tarkastellaan seuraavassa tarkemmin ympäristönsuojelun eri osa—
alueiden osalta. Vuotuiset vesiensuojelukustannukset vaihtelivat vuosina 1985-1988 
130-530 Mmk:n välillä ja vuosina 1989-1995 vaihteluväliksi on arvioitu 410-550 
Mmk/a (kuva 3/4). 
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Jäteveden puhdistamojen rakentaminen on intensiivistä vuosina 1985-1995. Jakson 
alkupuolella painopiste on paperitehtaissa ja loppupuolella sellutehtaissa ja yhditetyissä 
sellu— ja paperitehtaissa. Puhdistamojen rakentaminen keskittyy aktiivilietemenetelmään, 
joka tulee olemaan yleisin jäteveden puhdistusmenetelmä vuonna 1995. Osa ilmastetuista 
lammikoista tullaan muuttamaan aktiivilietemenetelmäksi. Anaerobinen esikäsittely ei 
lisääntyne vuosina 1990-1995. loin puolella sellutehtaista tulee olemaan vuonna 1995 
tehostettu delignifiointi (jatkettu keitto ja/tai happidelignifiointi) ja yli puolet tehtaista 
tulee vähentämään kloorin käyttöä valkaisussa. 

Arvio vesiensuojelun investointi— ja käyttökustannuksista on esitetty tarkemmin liitteessä 
IV. Käyttökustannukset on esitetty graafisesti myös kuvassa 3/5. 
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Kuva 3/4. Vesiensuojeluinvestoinnit 1985-1995 
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Kuva 3/5. Vesiensuojelun käyttökustannukset 1985-19953 
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3.3 Ilmansuojelu 
Arvio ilmansuojeluinvestointien kehityksestä on esitetty kuvassa 3/6. 

Noin 90 % ilmansuojeluinvestoinneista keskittyy sellutehtaisiin ja NSSC— massan 
valmistukseen. Investoinnit kohdistuvat pääasiassa hajuntorjuntajärjestelmien 
rakentamiseen tai täydentämiseen sekä savukaasujen pöly— ja rikkipäästöjen 
vähentämiseen. Pölypäästöjen vähentäminen on muutaman paperitehtaan kehitysohjel-
massa, ja investoinnit ajoittuvat tällöin uusien apukattiloiden hankinnan yhteyteen. 

Arvio ilmansuojelun investointi— ja käyttökustannuksista on esitetty tarkemmin liitteessä 
IV. Käyttökustannukset on esitetty graafisesti myös kuvassa 3/7. 

3.4 Jätehuolto 
Jätehuollon investointien on arvioitu kehittyvän kuvassa 3/8 esitetyllä tavalla. 

Jätehuoltoinvestointien painopiste on puunkäsittelyn jätemäärien minimoinnissa, 
primäärilietteen sisältämän kuituraaka—aineen tehokkaammassa hyödyntämisessä ja 
polttokelpoisen jätteen mahdollisimman taloudellisessa poltossa. Sekä sellu— että paperi-
tehtaat tulevat tarvitsemaan muutamia uusia kaatopaikkoja, ja mekaaninen metsäteolli-
suus tullee kunnostamaan muutamia likaantuneita maa—alueita. 

Arvio jätehuollon investointi— ja käyttökustannuksista on esitetty tarkemmin liitteessä 
IV. Käyttökustannukset on esitetty graafisesti myös kuvassa 3/9. 
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Kuva 3/6. Ilmansuojeluinvestoinnit 1985-1995 
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Kuva 3/7. Ilmansuojelun käyttökustannukset 1985-1995 
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Kuva 3/8. Jätehuoltoinvestoinnit 1985-1995 
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Kuva 3/9. Jätehuollon käyttökustannukset 1985-1995 

4 TIIVISTELMA 
Projekti 95:ssä kerättiin yhtiöiden ilmoituksiin perustuen tiedot toteutuneista 
ympäristönsuojeluinvestoinneista vuosilta 1985-1988 sekä arvioitiin yhtenäisiä 
laskentaperusteita noudattaen kustannukset vuosille 1989-1995. 

Suomen metsäteollisuus on investoinut ja investoi seuraavan viiden vuoden aikana eniten 
vesiensuojeluun. Vuosina 1985-1995 investoinnit ovat tällä sektorilla yhteensä arviolta 
4 800 Mmk. Vuosina 1985--1989 toteutuneet investoinnit ovat yhteensä 2 000 Mmk ja 
vuosina 1990-1995 on arvioitu investoitavan lisäksi noin 2 800 Mmk. Prosessin sisäisten 
toimenpiteiden osuuden on arvioitu olevan noin 60 % kaikista vesiensuojelu-
investoinneista vuosina 1985-1995. 

Ilmansuojeluun investoidaan vuosina 1985-1995 yhteensä suunnilleen 1 700 Mmk. 
Vuosina 1985-1989 on investoitu yhteensä noin 500 Mmk ja vuosina 1990-1995 
investoitaneen yhteensä noin 1 200 Mmk. Toimenpiteiden painopiste on kemiallisen 
massan valmistuksen rikki— ja hajupäästöjen vähentämisessä. 

Jätehuoltoon liittyviä investointikustannuksia on vuosina 1985-1995 arviolta 1 200 
Mmk. Vuosina 1985-1989 toteutuneet investoinnit ovat yhteensä 500 Mmk ja vuosina 
1990-1995 on arvioitu investoitavan noin 700 Mmk. 

Ympäristöinvestoinnit vuosina 1985-1989 ovat siis olleet em. kolmella osa—alueella 
yhteensä noin 3 700 Mmk. Vastaavasti arvioidaan vuosina 1990-1995 investoitavan 
yhteensä 4 000 Mmk. Vuosien 1985-1995 investointien kokonaismääräksi tulee arvion 
Bmukaan 7 700 Mmk. Ympärisönsuojelutoimenpiteiden käyttökustannusten arvioitiin 
vuonna 1985 olleen noin 220 Mmk/a, vuonna 1990 noin 320 Mmk/a ja vuonna 1995 
niiden arvioidaan olevan 460 Mmk/a. Noin 60 % käyttökustannuksista aiheutuu 
vesiensuojelutoimenpiteistä. 
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LIITE 1. KEMIALLISEN JA PUOLIKEMIALLISEN MASSAN-
VALMISTUKSEN YMPÄRISTONSUOJELUKUSTANNUKSET 

Uusi tehdas Vanha tehdas 

Inv. Käyttö— Inv. Käyttö— 
kust. kust. kust. kust. 

1 VESIENSUOJELU 

Puuvarasto ja kuorimo 
• kiertovesisysteemi 100 % +100 % 100 % +100 % 
• kuivakuorinta 100 % +100 % 100 % +100 % 
• jäteveden esikäsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• erillisviemäröinti 100 % 100 % 

Keitto, pesu, lajittamo ym. 
• vuotojen keräilyjärjestelmä 100 % +100 % 100 % +100 % 
• likaislauht. käsittely 80 % +80 % 100 % +100 % 
• pesun tehostaminen, pesu — 

häviö alle 10 kg/t COD:nä 80 % —100 % 100 % —100 % 
° 	vesikiertojen sulkeminen 50 % +100 % 50 % +100 % 
° 	jatkettu keitto 50 % +50 % 50 % +50 % 
° 	happidelignifiointi 50 % —100 % 50 % —100 % 
• muu massan esikäsittely 50 % —100 % 50 % —100 % 
• organosoly— 	tms. uusi 

delignifiointimenetelmä 20 % +20 % 

Valkaisu, jälkilaj., kuivauskone 
. 	valkaisusekvenssin muutos 20 % ±100 % 
° 	valkaisukemikaalien val- 

mistus, vesiensuojelumotivaatio 10 % +10 % 10 % +10 % 
• vuotojen keräilyjärjestelmä 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	vesikiertojen sulkeminen 80 % +80 % 80 % +80 % 
• valkaisuvesien kierrätys 

talteenottojärjestelmään 100 % +100 % 100 % +100 % 
. 	valkaisujätevesien esikäsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 

Talteenotto—osastot 
• likaislauhteiden käsitt. 80 % +80 % 100 % +100 % 
• haihduttamon ylikapasit. 100 % +100 % 100 % +100 % 
• jäteliemikattilan ylikapasiteetti 100 % ±100 % 100 % ±100 % 
. 	valkolipeän valmistuksen 

ylikapasiteetti 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	vuotojen keräilyjärjestelmä 80 % +80 % 80 % +80 % 

Jäteveden käsittely 
• erillisviemäröinti 100 % 100 % 
• jäteveden käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 

• lietteen käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• mittaus— 	ja tarkkailulaitteet 100 % +100 % 100 % +100 % 
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LIITE 1/2 

Uusi tehdas Vanha tehdas 

Inv. Käyttö— Inv. Käyttö— 
kust. kust. kust. kust. 

2 ILMANSUOJELU 

Jäteliemen polttokattila 
• lisäkustannukset hiukkaspäästö- 

jen alentamiseksi alle 500 mg/m3  100 % 100 % 
• savukaasupesuri 100 % ±0— 100 % ±0- 

100 % 100% 
• lipeän väkevöinti 

• yli 65 % k.a. pitoisuuteen 100 % +100 % 
• yli 72 % k.a. pitoisuuteen 100 % ±100 % 

• liuottajan hönkäpesuri 100 % +100 % 100 % +100 % 
• savupiippu (yli 90 m osalta) 100 % 100 % 

Meesauuni 
• lisäkustannukset hiukkaspäästö- 

jen alentamiseksi alle 250 mg/m3  100 % 100 % 
° 	savukaasupesuri sähkö— 

suodattimen lisäksi 100 % +100 % 100 % +100 % 
• kuoren käyttö poltto- 

aineena (kaasaus tms) 80 % ± 80 % 80 % ± 80 % 
• savupiippu (yli 40 m) 100 % 100 % 

Apukattila 
° 	lisäkustannukset hiukkaspäästö- 

jen alentamiseksi alle 500mg/m3 100 % 100 % 
• rikinpoistolaitteet 100 % +100 % 100 % +100 % 
. 	savupiippu (yli 50 m) 100 % 100 % 

Mu ut 
• hajuntorjuntajärjestelmät 100 % +100 % 100 % +100 % 
• valkaisun ja valkaisukemikaalien val- 

mistuksen kaasujen käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• valk. kemikaalien valm. menetelmä tai 

sen muutos, ilmansuojeumotiivi 10 % +10 % 10 % +10 % 
° 	keittohapon valmistuksen 

kaasujen käsittely (si) 100 % +100 % 100 % +100 % 
• sivutuotteiden valmistuksen 

ilmansuojelutoimenpiteet 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	lipeän käyttö natriumsulfaatin 

asemesta korvauskemikaalina +100 % +100 % 
• mäntyöljyn käyttö polttoaineena +100 % +100 % 
• vähärikkisen öljyn käyttö 

polttoaineena (hintaero) +100 % +100 % 
• mittaus ja päästöjen tarkkailu 100 % +100 % 100 % +100 % 

3 JÄTEHUOLTO 

• kuorijätteen lajittelu 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 
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Uusi tehdas 

Inv. 
kust. 

Käyttö— 
kust. 

Vanha tehdas 

Inv. 	Käyttö— 
kust. 	kust. 

° 	kuorijätteen poltto 10 % +10 % 10 % +10 % 
• lietteiden käsittely (kuorimo) 100 % +100 % 100 % +100 % 
• lietteen poltto 100 % +100 % 100 % +100 % 
• rejektien keräily ja lajitt. 80 % +80 % 80 % +80 % 
° 	soodasakan vedenerotus 80 % +80 % 80 % +80 % 
• valkolipeän valmistuksen 

kiinteiden jätteiden käsitt. 100 % +100 % 100 % +100 % 
• tuhkan käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• rakennus— ja talousjätteen käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• öljyjätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• ongelmajätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	jätteen hyötykäyttö (tapauskoht.) +/— 0— ±0- 

100 % 100 % 100 % 100 % 
• kaatopaikat 100 % +100 % 100 % +100 % 
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LIITE 2/1 

LIITE 2. PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSEN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET 

Uusi tehdas 	Vanha tehdas 

1 VESIENSUOJELU 

Puuvarasto ja kuorimo 
• kiertovesisysteemi 
• kuivakuorinta 
• jäteveden esikäsittely 
• erillisviemäröinti 

Mekaanisen massan valmistus 
. kuitujen talteenottojärjestelmä 
• mekaanisen massan pesun 

toteuttaminen tai tehostaminen 
. vesikiertojen sulkeminen 
. muu mek. massan esikäsittely 

Paperikone 
• kuitujen talteenottoj. 

vesikiertojen sulkeminen 
• jätevesien esikäsittely 

Jäteveden käsittely 
° erillisviemäröinti 
• jäteveden käsittely 
• lietteen käsittely 

Muut 
• prosessin ohjausjärjestelmä, 

vesiensuojelumotiivi 
• mittaus— ja analyysilaitteet 

Inv. Käyttö— Inv. Käyttö— 
kust. kust. kust. kust. 

100 % +100 % 100 % +100 % 
100 % +100 % 100 % +100 % 
100 % +100 % 100 % +100 % 
100 % 100 % 

20% +20 % 20 % +20 % 

80 % +80 % 80 % +80 % 
50 % +50 % 50 % +50 % 
50 % +50 % 50 % +50 % 

80 % +20 % 20 % +20% 
50 % +50 % 50 % +50 % 

100 % +100 % 100 % +100 % 

100 % 100% 
100 % +100 % 100 % +100 % 
100 % +100 % 100 % +100 % 

100 % 	 100 % 
100 % 	+100 % 100 % 	+100 % 

2 ILMANSUOJELU 

Apukattila 
• lisäkustannukset hiukkaspäästö-

jen alentamiseksi alle 500 mg/m3  
• rikinpoistolaitteet 
• savupiiput (yli 50 m) 

Muut 
• prosessihönkien käsittely 
• vähärikkisen öljyn käyttö 

polttoaineena (hintaero) 
mittaus ja päästöjen tarkkailu 

100% 	100 % 
100 % +100 % 100 % +100 % 
100% 100 % 

100 % +100 % 100 % +100 % 

+100 % +100 % 
100 % +100 % 100 % +100 % 
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Uusi tehdas 

Inv. 	Käyttö— 
kust. 	kust. 

Vanha tehdas 

Inv. 	Käyttö— 
kust. 	kust. 

3 JÄTEHUOLTO 

• kuorijätteen lajittelu 100 % +100 % 100 % +100 % 
. 	kuorijätteen poltto 10 % +10 % 10 % +10 % 
• lietteiden käsittely (kuorimo) 100 % +100 % 100 % +100 % 
• lietteen poltto 100 % +/-100 % 100 % +/-100 % 

• rejektien keräily ja lajitt. 80 % +80 % 80 % +80 % 
• tuhkan käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• rakennus— 	ja talousjätteen käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• öljyjätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• ongelmajätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• jätteen hyötykäyttö (tapauskohtaisesti) 0— ±0— 0—±0- 

100 % 100 % 100 % 100 % 
• kaatopaikat 100 % +100 % 100 % +100 % 
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LIITE 3/1 
LIITE 3: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET 

Uusi tehdas Vanha tehdas 

Inv. 	Käyttö— Inv. Käyttö— 
kust. 	kust. kust. kust. 

1 VESIENSUOJELU 

Puuvarasto ja kuorimo 
• kiertovesisysteemi 100 % 	+100 % 100 % +100 % 
• jäteveden esikäsittely 100 % 	+100 % 100 % +100 % 
• erillisviemäröinti 100 % 100 % 

Saha, vaneritehdas, tms. 
° vesikiertojen sulkeminen 	 50 % 	+ 50 % 	50 % 	+ 50 % 
• jätevesien esikäsittely 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 

Jäteveden käsittely 
° erillisviemäröinti 	 100 % 	100 % 
° jäteveden käsittely 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 
° lietteen käsittely 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 

2 ILMANSUOJELU 

Apukattila 
° lisäkustannukset hiukkaspäästö- 

jen alentamiseksi alle 500 mg/m3 	100 % 	100 % 
• rikinpoistolaitteet 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 
° savupiippu (yli 50 m) 	 100 % 	 100 % 

Mu ut 
° prosessihönkien käsittely 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 
° vähärikkisen öljyn käyttö 

polttoaineena (hintaero) 	 100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 
° mittaus ja päästöjen tarkkailu 	100 % 	+100 % 	100 % 	+100 % 

3 JATET UOLTO 

• kuorijätteen lajittelu 100 % +100 % 100 % +100 % 
. 	kuorijätteen poltto 10 % +10 % 10 % +10 % 
° 	lietteiden käsittely (kuorimo) 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	lietteen poltto 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	puujätteen keräily ja lajitt. 80 % +80 % 80 % +80 % 
° 	tuhkan käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
° 	rakennus— ja talousjätteen käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• öljyjätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 
• ongelmajätteiden keräily ja käsittely 100 % +100 % 100 % +100 % 

• jätteen hyötykäyttö (tapauskohtaisesti) 0— ±0- 
100 % 100 % 100 % 100 % 

° 	kaatopaikat 100 % +100 % 100 % +100 % 
. 	likaantuneen maaperän kunnostus 100 % +100 % 100 % +100 % 
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Uusi tehdas Vanha tehdas 

Inv. Käyttö— Inv. 	Käyttö— 
kust. kust. kust. 	kust. 

4 MUUT YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET 

• vesiensuojelumaksut +100 % +100 % 
• päästömaksut +100 % +100 % 
• päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailu 

kustannukset +100 % +100 % 
• ympäristönsuojeluun liittyvä 

T&K—työ 	 100 % +100 % 100 % 	+100 % 
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LIITE 4 

LIITE 4. YHTEENVETO INVESTOINTI— JA KÄYTTÖKUSTANNUS-
LASKELMMISTA 

A. INVESTOINNIT 

Vesiensuojelu 
(Mmk/a) 

Ilmansuojelu 
(Mmk/a) 

Jätehuolto 
(Mmk/a) 

Yhteensä 
(Mmk/a) 

1985 526 42 68 636 
1986 128 47 144 319 
1987 429 67 44 540 
1988 443 110 83 636 
1989 460 218 93 771 
1990 475 202 78 755 
1991 412 211 103 726 
1992 498 220 126 844 
1993 550 235 148 933 
1994 440 191 157 788 
1995 430 168 133 731 

Yhteensä 	 4 791 	 1 711 	1 177 	 7 679 

B. KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

1985 153 15 52 220 
1986 157 18 55 230 
1987 163 23 59 245 
1988 171 27 64 262 
1989 190 36 71 297 
1990 205 40 76 321 
1991 222 43 81 346 
1992 237 47 88 372 
1993 260 51 93 404 
1994 281 55 98 434 
1995 295 58 104 457 

Yhteensä 2 334 413 841 3 588 
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