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Työssä tutkittiin rankahakkeen tiivistymistä eri kuormantäyttötavoilla. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin puhallusta ja kauhakuormaajan käyttämistä kuormantäyttötapoina ja 

vaikutusta rankahakkeen tiivistymiseen. Lisäksi työssä selvitettiin muita mahdollisia 

kuormantäyttötapoja rankahakkeelle ja tehtiin esimerkkilaskelmia tiivistämisestä 

saatavasta kustannushyödystä. 

Tutkimusaineisto kerättiin Vapon Mäntsälän terminaalista. Käytetystä rankahakkeesta 

analysoitiin kosteus, lämpöarvo ja palakokojakauma. Hakkeen irtotiheys määritettiin 

mitta-astialla standardin SFS-EN 15103/EN ISO 17828 mukaan tuoreena ja kuiva-

aineessa. Hakkeen irtotiheys määritettiin myös kuormassa tuoreena ja kuiva-aineessa. 

Tutkimuksessa kuormantäyttökokeita tehtiin kaksi kappaletta. Ensimmäisessä 

kuormantäyttökokeessa käytettiin rankapuuta, jonka keskimääräinen kosteus oli noin 

37% ja toisessa kuormantäyttökokeessa rankapuun keskimääräinen kosteus oli noin 

52%. Ensimmäisessä testissä huomattiin, että puhaltamalla ei saatu niin tiivistä 

kuormaa, mitä kauhakuormauksella, mutta toisessa testissä tilanne kääntyi toisin päin 

hakkeen ominaisuuksista johtuen, eikä itse puhaltamisen vuoksi. 

Tutkimustuloksista pääteltiin rankahakkeen ominaisuuksien ja kuormantäyttötavan 

vaihtumisen vaikuttuvan rankahakkeen tiivistymiseen. Tässä tapauksessa 

kuormantäyttötavan vaihtaminen ei vaikuttanut hakkeen tiivistymiseen toivotulla 

tavalla. Hakkeen ominaisuuksien muutos vaikutti enemmän tiivistymiseen kuin 

kuormantäyttötapa ja tuoreempi hake tiivistyi kuormassa paremmin. Lisäksi 

kuormaajan ammattitaito kuormata haketta kuormaan vaikutti myös hakkeen tiiviyteen 

kuormassa. Tutkimuksessa lisäksi selvitettiin muita mahdollisia kuormantäyttötapoja 

rankahakkeelle, mutta näiden kuormantäyttötapojen osalta ei tehty konkreettisia 

tiiviysmittauksia.  
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The thesis studied stem woodchip tightening by different load mechanism. In this thesis 

investigated blowing and front-end load with each other and investigated how steam 

wood chip will behave. In this thesis also investigate many different load mechanisms 

which can load steam wood chip. In this thesis also calculated example calculations 

where investigate how much we can get more sales when we tightening load. 

Research material was collected at the terminal of Vapo which located in Mäntsälä. 

Steam wood chip have investigated moisture content, heat value, steam wood chip 

distributes and density. Density was measured in measuring dish and measurements 

based on standard SFS-EN 15103/EN ISO 17828. Density determine of arrival and of 

dry matter in measuring dish and in load. 

In research did two load test with blowing and front-end load. In first test used wood 

chip which moisture content have approximately 37% and 2nd test used wood chip which 

moisture content have approximately 52%. In first test, we noticed that when we blow 

steam wood chip to load we can’t get tighter load than front-end loader. 2nd. Study 

noticed that in 2nd test the situation come upside down because of steam wood chip 

quality. 

In this thesis concluded that quality steam wood chip and different load mechanism have 

an influence on steam wood chip tightening. Steam wood chip quality change influence 

more for tightening than load and when delivery moisture was higher, steam wood chip 

was tightening more. Also, the way of load had affect to steam wood chip tightening for 

load. In this thesis, different load will not affect so much for tightening.  In this thesis 

also investigate many different load mechanisms for steam wood chip but for them will 

not do any test.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset symbolit 

BD Hakkeen irtotiheys [kg/i-m3] 

M Kosteuspitoisuus [p-%] 

m Massa  [kg] 

qp,net Tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 

V Tilavuus  [m3] 

Alaindeksit 

ar Saapumistilassa 

d Kuiva-aine 

Lyhenteet 

EU Euroopan Unioni 

i- irto 

k- kiinto 

ka keskiarvo 

k.a kuiva-aine 

m.a mitta-astia 

LUKE Luonnonvarakeskus 

MMM Maa- ja metsätalousministeriö 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Euroopan Unioni on asettanut vuonna 2009 RES-direktiivillä (2009/28/EY) Suomen 

lisäämään uusiutuvan energian käyttöä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä, mistä Maa- ja 

metsätalousministeriö on tuolloisen päätöksen perusteella tavoitellut puun osuutta 

tuotetusta energiasta olevan yli puolet vuoteen 2020 mennessä. (MMM. 2011. s. 17) 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus asetti uudeksi tavoitteeksi, että uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla olisi yli 

50 % kaikista energianlähteistä ja omavaraisuusaste yltäisi 55 %:iin. Lisäksi Maa- ja 

metsätalousministeriö on ”Kansallinen metsästrategia 2025” -ohjelmassaan linjannut, 

että tavoitteena on lisätä puun hakkuita jopa 20 milj. m3 vuoteen 2050 mennessä. 

(MMM. 2015. s. 17) Nämä kaikki toimet siis lisäävät puun käyttöä pitkällä aikavälillä 

ja puu tuleekin olemaan Suomen yksi tärkeimmistä tuotteista energia-alalla ja näin ollen 

puun energialogistiikka tulee lisääntymään lähivuosien aikana. Kuvassa 1.1 on esitetty 

Pöyryn ”Biotalousinvestointien puuraaka-ainehuollon varmistaminen” -

tutkimusraportissa Luonnonvaraskeskuksen laatimaa kestävää hakkuukertymäarviota 

vuosille 2012 – 2021, 2022 – 2031 ja 2032 – 2041. 

 

Kuva 1.1. Luonnonvarakeskuksen suurin kestävä hakkuukertymäarvio kymmenvuotiskausittain. (Pöyry. 2015. s. 7) 

Kuvassa 1.2 on esitetty Maa- ja metsätalousministeriön tavoiteltu puuston kasvu 

vuodelle 2025. LUKE:n arvio on tehty puun hakkuulle ja MMM:n arvio metsän 
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kasvulle, joten kuvista 1.1 ja 1.2 voidaan tulkita, että puun käyttö tulee olemaan kestävää 

ja puuta tulee riittämään kasvavaan energiasektorin tarpeisiin. 

 

Kuva 1.2. MMM:n linjaus hakkuukertymästä vuodelle 2025 asti. (MMM. 2015. s. 17) 

Puun energiasisältö on alhainen (18,3-20 MJ/kg) (Alakangas et al. 2016. s. 63) 

verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, mistä syystä puuta tulee kuljettaa suuria määriä ja 

tämä luo paineita kuljetuskustannusten nousulle. Puuta käytettiin eniten voimalaitosten 

polttoaineena vuonna 2015, jolloin se oli 7,3 milj. m3 (Strandström. 2016. s. 3) ja puun 

kysyntä tulee kasvamaan lähivuosina kuvan 1.2 osoittamalla tavalla. Voidaan todeta, 

että puun käyttö varmasti lisääntyy tulevaisuudessa ja näin ollen tämän diplomityön 

kannalta on hyvä selvittää, voidaanko energiapuun toimitusketjua tehostaa niin, että 

saadaan kuljetettua enemmän energiaa yhdessä kuormassa mitä aikaisemmin 

vertailemalla eri kuormantäyttötapoja toisiinsa. Diplomityön tärkein päämäärä on 

saavuttaa säästöjä kuljetuskustannuksista. 

Tässä diplomityössä tutkittiin nimenomaan rankahakkeen tiivistämisen vaikutusta 

kuljetuskustannuksiin ja vertailtiin kuormantäyttötapoja toisiinsa. Diplomityö tehtiin 

yhteistyössä Vapo Oy:n kanssa. Rankahake on Vapon yksi käytetyimmistä 

hakemuodoista ja Vapolle oli tärkeää löytää kuormantäyttötapa, mikä tiivistäisi 

rankahaketta eniten, jotta voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä. 

1.2 Yritysesittely 

Vapo on vuonna 1940 perustettu valtio-omisteinen yritys. Vuonna 1940 Valtioneuvosto 

keskitti valtion laitosten polttopuiden ja puutavarahankinnan Rautatiehallituksen 

Puutavaratoimistolle, joka oli nykyisen Vapon edeltäjä. Vuonna 1945 nimi muuttui 
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Valtion Polttoainetoimistoksi ja tämän jälkeen käyttöön otettiin Vapo-lyhenne. Lyhenne 

virallistettiin 60-luvulla. Vapo on turvetuotannon edelläkävijä Suomessa ja 

turvetuotannon Vapo aloitti jo 70-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen mukaan tuli 

lämpöliiketoiminta ja lopuksi ympäristöliiketoiminta. (Vapo. 2016. a) 

Nykyään Vapo on asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta 

ja puupolttoaineita ja tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä. Vapo on edelläkävijä 

paikallisten raaka-aineiden käytössä. Vapon viimeisin liikevaihto (5/2015-4/2016) oli 

459,8 milj. euroa, mistä tulosta kertyi -4,4 milj. euroa. (Vapo. 2016. b) Vapon 

Polttoaineet-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta on noin 10 %. 
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2 TYÖN TAUSTA JA SUORITUS 

2.1 Työn tausta 

Vapo myy rankahaketta asiakkaille, jotka maksavat toimitetun energiasisällöstä mukaan  

(€/MWh), kun taas kuljetusyrityksille Vapo maksaa viedystä kuormasta, eikä sillä ole 

väliä onko kuorma täynnä vai vajaa. Vapo on tehnyt aiempia mittauksia rankahakkeelle 

ja mittausten aikaväli oli lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja talven ajan 

kosteuspitoisuus pysyi noin 35 %:n tuntumassa, mutta kevään koittaessa 

kosteuspitoisuus lähti laskemaan. Näin ollen hakkeen lämpöarvo (MWh/t) nousi, mutta 

samalla energiatiheys (MWh/m3) ei kasvanut. Tämä johtui siitä, että kosteuspitoisuuden 

vähentyessä haihtuva kosteus korvautui ilmalla ja hakekasa paisui. Ennen mittauksia 

ajateltiin, että kuljettajat ajoivat vajaita kuormia, mistä aiheutui kustannustappioita, 

mutta syy löytyikin rankahakkeen ominaisuuksista. 

Tässä diplomityössä vertaillaan kuormantäyttötapoja toisiinsa. Diplomityössä pyritään 

löytämään kuormantäyttötapa, mikä tiivistäisi rankahaketta terminaalissa siten, että 

kuorman energiatiheys kosteuspitoisuuden alentuessa ei laskisi. Työn toteutukselle on 

asetettu tiukat vaatimukset. Vapon energialogistiikan toimitusketju on jo tehokas, joten 

kyseinen kuormaustapa ei saa maksaa liikaa, eikä se saa viedä enempää aikaa nykyisestä 

toimitusketjusta tai muuttaa nykyistä toimitusketjua oleellisesti. Diplomityön 

aikataulun vuoksi verrataan puhaltamista ja kauhakuormaamista keskenään 

kuormantäyttötapoina. Kauhakuormaus ja puhallus ovat kuormantäyttötapoina 

valtamenetelmät. Lisäksi diplomityöhön on koottu myös muita erilaisia 

kuormantäyttötapoja hakkeelle, mutta näiden esitys on jäänyt pelkästään kirjalliseksi. 

Diplomityön tekeminen keskittyi Mäntsälän terminaaliin ja rankahakkeeseen. Tulee 

huomioida, että jos esimerkiksi tutkittaisiin tienvarsihaketusta ja hakkuutähdehaketta, 

niin tutkimuksen lähtökohdat ja tulokset voisivat olla aivan toisenlaisia. Puun laatu, 

haketuksen laatu ja kuljetus vaikuttavat paljon siihen, millaisia tuloksia voidaan saada 

aikaan. Tämä diplomityö antaa vain suuntaavan arvion sille, miten eri 

kuormantäyttötavat vaikuttavat rankahakkeen tiiviyteen. Yrityksen tulee sopeuttaa 

toimintansa niin, että toimitusketju on mahdollisimman tehokas ja käytetyt työmuodot 

soveltuvat yrityksen toimintaan saumattomasti. 
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Rankahakkeen tiivistämisellä voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä. 

Vapon mukaan jo 10 % tiivistäminen tuo säästöä niinkin paljon, että voidaan olettaa 

toteutuksen olevan kannattavaa. Jos löydetään erilainen kuormantäyttötapa, millä 

hakettaa saadaan tiiviimmäksi, sitä kannatta jatkojalostaa Vapon käyttöön yrityksen 

sisällä. Tässä diplomityössä esitetään erilaisia kuormantäyttötapoja ja tehdään 

kuormantäyttökokeita kauhakuormauksella ja puhaltamisella. Lisäksi esitetään suuntaa 

antava arvio sille, kuinka paljon tiiviimpi rankahake säästää kuljetuskustannuksia 

vuodessa eri tiiviysasteilla, kuljetusetäisyyksillä ja kuormakoolla. 

2.2 Työn suoritus 

Työ suoritettiin tekemällä kuormantäyttökokeita puhaltamalla ja kauhakuormaamalla 

rankahaketta Mäntsälän terminaalissa. Samasta hake-erästä otettiin kuusi 

kosteusnäytettä, kaksi irtotiheysnäytettä ja yksi lämpöarvo- ja palakokoanalyysinäyte. 

Kosteus-, lämpöarvo- ja palakokoanalyysin mittaus tilattiin Labtiumilta, ja irtotiheyden 

mittaukset hoidettiin Vapon Jyväskylän laboratoriossa. Lämpöarvo määritettiin vain 

ensimmäisen kuormantäyttökokeen yhteydessä, sillä lämpöarvon vaihtelu on vähäistä. 

Ensimmäisessä kuormantäyttökokeessa käytettiin rankapuuta, jonka kosteus oli noin 37 

%. Toisessa kuormantäyttökokeessa käytettiin tuoretta rankapuuta, jonka kosteus oli 

noin 52 % ja selvitettiin, vaikuttaako rankahakkeen ominaisuuksien muutos tiiviyteen 

vai tiivistääkö pelkkä kuormantäyttötavan vaihtaminen. 

Kuormista mitattiin paino laitospäässä ja tarkka tilavuuden mittaus hoidettiin 

mittaamalla kuorman päältä 15 eri kohtaa käsin hakkeen pinnan ja kuormatilan 

yläreunojen välinen korkeusero. Kun tiedettiin kuorman paino ja tarkka tilavuus, voitiin 

määrittää hakkeen irtotiheys kuormassa. Lämpöarvon ja kosteuspitoisuuden avulla 

voitiin laskea energiatiheys kuormassa. Myös pelkän irtotiheyden avulla voidaan tulkita 

hakkeen tiivistymistä kuormassa, mutta kosteuden avulla voidaan esittää irtotiheys 

kuiva-aineessa. Energiatiheyden laskenta on työn kannalta myös tärkeä, sillä sen avulla 

voidaan laskea hakkeen tiivistymisestä saatava kustannussäästö. 
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3 RANKAHAKKEEN TOIMITUSKETJU JA HAKKEEN 

KUSTANNUKSET 

3.1 Yleistä 

Metsähakkeen käyttö on ollut kasvussa voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2015 

metsähaketta käytettiin 8 milj. m3 eli energiana mitattuna 16 TWh. Tämä on noin 4,4 % 

Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Lämpö- ja voimalaitoksissa metsähaketta 

käytettiin 7,3 milj. m3 ja pientalokiinteistöissä 0,7 milj. m3. Lämpö- ja voimalaitoksissa 

käytetystä metsähakkeesta pienpuuta käytettiin 53 %, hakkuutähteitä 32 %, kantoja 11 

% ja järeää runkopuuta 4 %. (Strandström. 2016. s. 3) Kuvassa 3.1 on esitetty mainitut 

tunnusluvut. 

 

Kuva 3.1. Metsähakkeen käyttö Suomessa vuosina 2000 – 2015. (Strandström. 2016. s. 4) 

Rankahake valmistetaan karsitusta runkopuusta, ja se on suurin pienpuuhakkuun tuote. 

Rankapuu on korjuussa ja metsänhoitotöiden yhteydessä metsään käyttämättä jäävä 

runkopuu kuorineen, mistä on myös latvusmassa poistettu. (Alakangas et al. 2016. s. 

75-76) Alakankaan ”Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia” -teosta on 

referoitu seuraavien tunnuslukujen määrittämiseksi. 
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Rankahakkeen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vaihtelee puulajeittain, mutta 

yleisesti lämpöarvo vaihtelee välillä 18,65-19,33 MJ/kg. Taulukossa 3.1 on esitetty 

rangan kuiva-aineen tehollisia lämpöarvoja puulajeittain. 

Taulukko 3.1. Rangan kuiva-aineen tehollisia lämpöarvoja puulajeittain. (Alakangas et al. 2016. s. 77) 

Puulaji 
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa 

[MJ/kg] 

Mänty 19,33 

Kuusi 19,02 

Hieskoivu 19,19 

Rauduskoivu 19,15 

Harmaaleppä 19,00 

Tervaleppä 19,31 

Haapa 18,65 

Rankahakkeen kosteuspitoisuus vaihtelee puun tuoreudesta riippuen, mutta yleisesti 

kosteuspitoisuus vaihtelee 25-50 %:n välillä. Taulukkoon 3.2 on koottu rangan 

kosteuspitoisuuksia riippuen puun tuoreudesta.  

Taulukko 3.2. Rangan kosteuspitoisuuksia. (Alakangas et al. 2016. s. 62) 

Puun tuoreus Kosteus [p-%] 

Tuore 50 

Rasikuiva 40 

Ilmakuiva, ylivuotinen 25–30 

Puun kuiva-tuoretiheys vaihtelee riippuen puulajista. Yleisesti kuiva-tuoretiheys 

vaihtelee välillä 370-475 kg/k-m3. Taulukkoon 3.3 on kerätty eri puulajien kuiva-

tuoretiheyksiä haketettuna. 

Taulukko 3.3. Eri puulajien kuiva-tuoretiheyksiä haketettuna. (Alakangas et al. 2016. s. 65) 

Puulaji 
Kuiva-tuoretiheys 

[kg/k-m3] 

Mäntyhake 385 

Kuusihake 400 

Koivuhake 475 

Leppähake 370 
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Alakankaan teos antaa vain keskiarvollisia tunnuslukuja rankahakkeelle, mutta niiden 

avulla voidaan jo määritellä viitekehykset työn tekemiselle. VTT on myös julkaissut 

”Puupolttoaineiden laatuohje” -teoksen, mistä löytyy myös rankahakkeelle ominaisia 

tunnuslukuja. Tunnusluvut on esitetty taulukossa 3.4. 

Taulukko 3.4. Rankahakkeen ominaisuuksia. (Alakangas et al. 2014. s. 58) 

Kuiva-aineen 

tehollinen 

lämpöarvo 

[MWh/t]/(MJ/kg) 

Kosteus 

[p-%] 

Tehollinen 

lämpöarvo 

saapumistilassa 

[MWh/t]/(MJ/kg) 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Energiatiheys 

[MWh/i-m3] 

5,14-5,56 

(18,5-20,0) 
40-55 

1,94-3,06 

(7,0-11,0) 
250-350 0,5-2,0 

VTT:n julkaisemassa laatuohjeessa arvot poikkeavat hieman Alakankaan teoksen 

esittämistä luvuista, mutta pysyvät suurin piirtein samankaltaisina. Tärkeitä 

tunnuslukuja laatuohjeessa rankahakkeen osalta on myös tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa, kun kosteus on esimerkiksi 40-55 %:n välillä. Lisäksi hyviä 

tunnuslukuja ovat irtotiheys ja energiatiheys. 

On tärkeää huomata, että kosteuspitoisuus, tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa ja 

saapumistilassa, irtotiheys sekä kuiva-tuoretiheys vaikuttavat tiiviyslaskentaan ja 

lopullisesti energiasisällön laskentaan. VTT:n tutkimuksessa vuonna 2001 todettiin, että 

kosteuspitoisuus ei saisi olla liian korkea, sillä silloin tulee auton sallima maksimipaino 

vastaan (VTT. 2001. s. 22), mutta nykyiset maksimipainot ovat nousseet jopa 76 tonniin 

(Finlex), joten nykyisellään lain salliman painon pitäisi riittää. 

Vapon puolesta on jo todettu, että hake ei saisi olla liian kuivaa ja koivua tulisi olla noin 

30 % koko hakekuorman tilavuudesta. Liian kuiva hake ei painaudu tarpeeksi ja 

aiheuttaa liian suuren petilämpötilan voimalaitoksissa. Koivun suuren kuiva-

tuoretiheyden vuoksi koivu itsestään painaa kuormaa ja samalla tiivistää sitä. 

3.1.1 Mäntsälän terminaali ja rankapuun sekä -hakkeen toimitusketju 

Tässä diplomityössä kuormantäyttökokeet toteutettiin Vapon Mäntsälän terminaalissa. 

Mäntsälän terminaali sijaitsee Helsinki-Lahti moottoritien varrella noin 6km Mäntsälän 

keskustasta pohjoiseen. Mäntsälän terminaali on kuvattu Google Mapsin Earth -

toiminnolla kuvassa 3.2. 
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Kuva 3.2. Mäntsälän terminaali. (Google Maps. 2016) 

Kuvasta 3.2 nähdään kuorma-autojen tulosuunta ja haketuspaikka. Haketuspaikka on 

asfaltoitu, jotta hakekasaan ei pääsisi epäpuhtauksia. Mäntsälän terminaali on kuvasta 

poiketen laajentunut toisella asfalttikentällä ja tilaa on tullut lisää noin yhden hehtaarin 

verran. Mäntsälän terminaalissa hakkeen logistiikkamäärä on noin 1500 i-m3 yhden 

päivän aikana. Kuvasta nähdään myös, että rankapuut varastoidaan kahden 

asfalttikentän väliin ja terminaalin ulkopuolelle. Hake aumataan asfaltin keskelle. 

Terminaalin logistiikka toimii niin, että hakkuri tulee hakettamaan rankapuuta aumalle 

sovitun määrän noin joka toinen viikko ja poistuu sitten paikalta. Tämän jälkeen 

kuorma-auto ajaa paikalle, kuorma-auton kuljettaja täyttää kuorman 

kauhakuormaimella ja kuorma-auto jatkaa matkaansa asiakkaalle. Kuorma-auton 

kuljettaja ei joudu odottamaan hakkuria, vaan pääsee suoraan jatkamaan matkaansa. 

Kuorma-auto käy silloin, kun asiakkaalla on tarve saada haketta eli haketta on 

terminaalissa koko ajan saatavilla. 

Kuva karsitusta rankapuusta on esitetty kuvassa 3.3. Kuva on otettu Mäntsälän 

terminaalissa. Tämä rankapuu on kaadettu viime kesänä. 
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Kuva 3.3. Karsittua rankapuuta pinottuna. (Huhtinen. 2016) 

Kuvasta 3.3 nähdään, että rankapuu on pieniläpimittaista puuta, missä oksat sekä 

latvusmassa on poistettu. Tämän jälkeen rankapuu kasataan pinoihin ja tarvittaessa 

peitetään. Rankapuiden väliin laitetaan poikkipuita ilman kierron parantamiseksi ja 

kosteuden poistamiseksi. Vapo käyttää rankapuusta nimitystä sekaranka, missä 

oletetaan, että mänty- ja kuusipuuta on 70 %, koivua on 20 % ja muita lehtipuita on 

loput 10 %. Nämä luvut on otettu yleisesti Suomen metsien arvioidusta 

kokonaismäärästä, jonka toimittaa Metsäntutkimuslaitos. Viimeisimmässä 

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisussa arvioidut arvot vuonna 2013 olivat mänty- ja 

kuusipuulle 80 %, koivulle 17 % ja muille lehtipuille 4 %. (Metsäntutkimuslaitos). 

Arvot olisi hyvä päivittää vuosittain, jotta voidaan seurata toimitusketjua ja laskutusta 

mahdollisimman tarkasti. Kuvassa 3.4 on esitetty rankahakkeen toimitusketju 

terminaalista asiakkaalle. 
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Kuva 3.4. Rankahakkeen toimitusketju. (Höykinpuro. 2016. c. s. 3) 

Kuvasta 3.4 nähdään, että hakkeen kuljetukseen tarkoitetut kontit peitetään pressulla, 

jotta hake ei lentäisi kuljetuksen aikana pois. Kuvassa oleva hakkuri on Jenz HEM 820 

-rumpuhakkuri, mitä käytetään Mäntsälän terminaalissa eniten. 

3.2 Hakkeen kustannukset 

Haketuksen tiivistämisen kustannushyödystä on hyvin vähän olemassa olevaa tietoa. 

Monissa tutkimuksissa on vertailtu varastointipaikan, haketusmenetelmän ja 

kuljetusmenetelmän kustannuksia niin erikseen kuin yhdessä. Tiivistämisen ei tulisi 

nostaa kustannuksia niin, että itse tiivistämisestä saatava hyöty olisikin mitätön. 

VTT on tutkinut metsäpolttoaineen varastoitavuutta runkoina ja hakkeena. Tutkimus on 

erittäin hyvä kuvaamaan tiivistämisestä saatavaa kustannushyötyä. VTT:n tutkimuksen 

mukaan itse ”hakkeen tuotantokustannuksiin vaikuttavat puun kantohinta, hakkuu, 

metsäkuljetus, haketus ja hakkeen kaukokuljetus”. Toinen suuri kustannuserä 

muodostuu metsäkuljetuksesta, sillä “kokopuuna korjatun energiapuun 

metsäkuljetuskustannukset kiintokuutiota kohti ovat suuremmat kuin rankana korjatun 

energiapuun, koska rankana korjattu energiapuu mahtuu tiiviimmin kärryyn. 

Metsäkuljetuskustannuksia voidaan vähentää kasvattamalla kärryn tilavuutta 

esimerkiksi pidemmillä pankoilla”. (VTT. 2014. s. 16) 
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VTT:n mukaan kaukokuljetuskustannuksiin ”vaikuttavat matka, kuorman tiiviys ja 

kuljetettavan tavaran määrä”. Kuvassa 3.5 on esitetty pieniläpimittaisen puun 

korjuukustannus tienvarsivarastolta ja kuvassa 3.6 on esitetty harvennuspuun 

autonkuljetuskustannukset eri korjuutavoilla. VTT:n tutkimuksen mukaan polttoaineen 

hinta vaikuttaa kustannuksiin kaikissa toimitusketjun vaiheissa, mutta tiivistämisen 

vaikutuksesta saatava kustannushyöty Vapon tapauksessa näkyy vasta terminaalissa 

haketetun rangan toimittamisesta asiakkaalle. 

 

Kuva 3.5. Pieniläpimittaisen puun korjuukustannus tienvarsivarastolla. (VTT. 2014. s. 16) 

Kuvasta 3.5 voidaan todeta, että mitä suurempi on hakkuupoistuman 

rinnankorkeusläpimitta, sitä halvempi on korjuukustannus. Rangan 

rinnankorkeusläpimitta on yleensä pieni niin kuin kuvasta 3.3 nähdään, joten rangan 

kuljettaminen on kallista. On kannattavampaa kuljettaa rankapuuta lyhyen matkaa 

esimerkiksi terminaaliin ja hakettaa rankapuuta sitten, kun sille on tarve. Yleisesti ottaen 

palstahaketus ei ole osoittaunut kannattavaksi, mutta joissain tapauksissa näin edelleen 

toimitaan. 
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Kuva 3.6.  Harvennuspuun autokuljetuskustannukset eri korjuutavoilla. (VTT. 2014. s. 17) 

Kuvasta 3.6 voidaan todeta, että kokopuun kuljettaminen on kalliimpaa, mitä 

rankapuun, sillä rankapuu mahtuu tiiviimmin kärryyn. Kun rankapuuta haketetaan 

rankahakkeeksi, kasvaa tällöin kaukokuljetuskustannus. Voidaan todeta, että matkan 

pituus vaikuttaa oleellisesti kuljetuskustannuksiin ja rankahakkeen 

kaukokuljetuskustannus on pienempi, kuin palstahaketetun rangan ja kokopuun 

kaukokuljetuskustannus. Molemmista kuvista voidaan päätellä, että tiivistämisellä 

saatava kustannushyöty hakkeelle voi olla erittäin merkittävä. Vapon kannalta 

terminaalitoiminta ja toimitusketju ovat jo erittäin tehokkaita, mutta tiivistämällä 

voidaan kuljetuskustannuksia kuitenkin laskea merkittävästi. 

3.2.1 Rankahakkeen tunnuslukuja ja kustannuksia Vapon toimesta 

Vapo on itse myös analysoinut rankahakkeen kustannuksia ja vertaillut 

terminaalitoiminnan kannattavuutta. Kun puhutaan vain rankahakkeesta, niin 

terminaalihaketus on kannattavaa. Kuvista on jätetty pois yksityiskohtaiset tunnusluvut 

ja kuvissa esitetään havainnollistaen rankahakkeen ja hakkuutähdehakkeen 

kustannuseroja terminaalihaketuksen ja tienvarsihaketuksen välillä. Kuvassa 3.7 on 

esitetty toimitusketjujen kustannusvertailu nimenomaan rankahakkeelle riippuen siitä, 

haketetaanko ranka terminaalissa vai tienvarressa. Tienvarressa käytetään eniten 

puhallusta kuormauskeinona, kun taas terminaalissa käytetään yleisemmin 

kauhakuormaajaa. Sen takia kuvassa 3.7 kuormaus on esitetty omana kustannuksenaan. 
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Kuva 3.7. Toimitusketjun kustannusvertailu rankahakkeelle. (Höykinpuro. 2016. b. s. 5) 

Kuvasta 3.7 voidaan tulkita, että rankapuun hakettaminen terminaalissa on 

kustannustehokkaampaa, kuin tienvarsihaketus. Kuvassa 3.8 on esitetty 

toimitusketjujen kustannusvertailu nimenomaan hakkuutähteelle samalla periaatteella. 

 

Kuva 3.8. Toimitusketjujen vertailu hakkuutähteelle. (Höykinpuro. 2016. b. s. 6) 

Kuvasta 3.8 nähdään, että kun vaihdetaan raaka-aineen muotoa rangasta 

hakkuutähteeksi, niin hakkuutähdettä on kannattavampaa hakettaa tienvarressa. Tämä 

johtuu siitä, että hakkuutähdehakkeen puhaltaminen suoraan kuormaan tiivistää 

kuormaa paremmin kuin kauhakuormaajalla kuormattu kuorma. Tämä johtuu 

hakkuutähdehakkeen palakokojakauman epähomogeenisuudesta, sillä suurempien 
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palasten väliin jäävä tila korvaantuu pienemmillä palasilla, esimerkiksi neulasilla. 

Kuvista 3.7 ja 3.8 voidaan myös päätellä yleisesti kustannustasoa hakettamiselle. 

Kuvassa 3.9 on esitetty osittainen kustannusrakenne karsitulle rangalle. 

 

Kuva 3.9. Karsitun rangan osittainen kustannusrakenne. (Höykinpuro. 2016. c. s. 5) 

Kuvasta 3.9 voidaan tulkita, että pystyhinta ja korjuu muodostavat suurimmat 

kustannuserät rankahakkeen toimitusketjussa niin kuin aiemmin oli VTT:n 

tutkimuksessa mainittu. Hakkeen kuljetus asiakkaalle on noin 13% 

kokonaiskustannuksista, joten siitä karsimalla voidaan saada suuriakin 

kustannussäästöjä. Puhaltamalla esimerkiksi hakkeen kuormauksen kustannukset 

alenisivat samalla, sillä haketta ei tarvitsisi kuormata erikseen. Hakkurin tulisi tällöin 

olla aina paikalla, kun kuorma-autokin on paikalla. 

Aikaisemmin ajateltiin, että kuorma-auton kuljettajat ajoivat vajailla kuormilla haketta 

asiakkaille. Vapon toimesta asia selvitettiin ja juuri tällöin huomattiin, että 

kosteuspitoisuuden alentuessa myös energiatiheys aleni eli rankahakkeen ominaisuuden 

muutos vaikutti merkittävästi kuljetuskustannuksiin. Vapolla mitattiin lokakuusta 2013 

toukokuuhun 2014 asti rankahakkeen kosteuspitoisuutta, lämpöarvoa [MWh/t] ja 

energiatiheyttä [MWh/m3] ja tällöin ongelma huomattiin. Rangan laatu vaihtelee joka 

vuosi jonkun verran, mutta tutkimustulokset selkeästi osoittivat, että myös 

energiatiheyden määrä laski kevään edetessä. Kuvassa 3.10 on esitetty rankahakkeen 

kosteuspitoisuus lokakuusta 2013 toukokuuhun 2014. 
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Kuva 3.10. Rankahakkeen kosteuspitoisuus aikavälillä 10/2013 - 05/2014. (Höykinpuro. 2016. c. s. 4) 

Kuvasta 3.10 voidaan tulkita, että kosteuspitoisuus pysyy noin 35 %:n kohdalla 

lokakuusta helmikuuhun saakka, minkä jälkeen kevään edetessä kosteuspitoisuus alenee 

jopa 26 %:iin. Tällaiset kosteuspitoisuudet ovat hyviä ja nostavat rankahakkeen 

lämpöarvoa tuntuvasti. Rankapuut kuivuvat aukealla paikalla, mutta se ei vaikuta 

kosteuspitoisuuden kasvamiseen, ellei kuluva kesä ole erittäin sateinen. Rankaa 

varastoidaan kuitupuuna, sillä jos haketta varastoi liian pitkään palstalla, niin syntyy 

kuiva-ainetappioita. Kuiva-ainetappio (ts. kuiva-ainehävikki) johtuu kuiva-aineen 

orgaanisen osan hajoamisesta mikrobiologisissa, fysikaalisissa ja kemiallisissa 

prosesseissa varastoinnin aikana. Prosesseihin liittyy varastoitavan materiaalin 

lämpeneminen ja lähinnä kaasumaisten hajoamistuotteiden poistuminen 

varastoaumasta. Hakkeen kuiva-ainetappioita ovat tutkineet muun muassa Aalto, 

Jylänki, Tirronen ja Himmanen. Kuvassa 3.11 on esitetty rankahakkeen lämpöarvo 

lokakuusta 2013 toukokuuhun 2014. 
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Kuva 3.11. Rankahakkeen energiasisältö [MWh/t] aikavälillä 10/2013 - 05/2014 (Höykinpuro. 2016. c. 

s. 4) 

Kuvasta 3.11 nähdään, että lämpöarvo pysyy likimain samana lokakuusta helmikuuhun, 

kunnes helmikuun lopulla lämpöarvo lähtee nousemaan kosteuspitoisuuden alentuessa. 

Lämpöarvo on mitattu saapumistilassa ja kosteus on huomioitu lämpöarvossa. 

Lämpöarvon nousu on toivottavaa, sillä näin ollen yhdessä kuormassa saadaan 

kuljetettua enemmän energiaa mitä aikaisemmin. Kuvassa 3.12 on esitetty 

rankahakkeen energiatiheys lokakuusta 2013 toukokuuhun 2014. 
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Kuva 3.12. Rankahakkeen energiasisältö [MWh/m3] aikavälillä 10/2013 - 05/2014 (Höykinpuro. 2016. 

c. s. 4) 

Kuvasta 3.12 nähdään, että kevään edetessä rankahakkeen energiatiheys ei kasva, 

vaikka rankahakkeen lämpöarvo nousee. Tämä aiheuttaakin sen, että kokonaisenergian 

määrä laskee ja aiheutuu kustannustappioita. Kun kosteuspitoisuus laskee, niin haihtuva 

vesi korvautuu ilmalla ja hakekasa paisuu. Paisuva hakekasa vie enemmän tilaa 

kuormassa. Tulee ottaa huomioon, että hakkeen ominaisuudet vaihtelevat vuodenajan 

mukaan ja tämä vaikuttaa energiatiheyden laskentaan. 

3.2.2 Esimerkkilaskelmia tiivistämisen kustannushyödystä. 

Tässä esimerkissä lasketaan, kuinka paljon säästettäisiin kuljetuskustannuksista, jos 

rankahaketta saataisiin tiivistettyä 5, 10 tai 15 prosenttia. Tiiviysvaikutus lasketaan 

kuormille, joiden tilavuudet ovat 50 m3, 80 m3, 130 m3 ja 156 m3. Matkojen pituuksiksi 

terminaalista asiakkaalle valitaan 20 km, 40 km ja 60 km. Rankahakkeen kuormien 

määrä vuodessa on sama, mutta itse kuormakoko vaihtuu, jolloin rankahakkeen 

menekki vuodessa kasvaa. Rankana käytetään sekarankaa, jonka kuivatuore-tiheys on 
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663 kg/k-m3, kun puun kosteus on 37 %. (Höykinpuro. 2016. a) Lämpöarvona käytetään 

ensimmäisessä kuormantäyttökokeessa mitattua arvoa. Laskennan kannalta tarvittavat 

alkuarvot on koottu taulukkoon 3.5. 

Taulukko 3.5. Alkuarvot esimerkkilaskennan kannalta. 

Kuormien määrä 
15 kuormaa/vk 

780 kuormaa/a 

Suhdeluku 2,5 i-m3/k-m3 

Kosteus 37 % 

Kuiva-tuoretiheys 663 kg/k-m3 

Lämpöarvo 
18,645 MJ/kg k.a 

3,0 MWh/t 

Hakkeen hinta 20 €/MWh 

Esimerkki käytetyistä kuorma-autoista on esitetty kuvassa 3.13. 

 

Kuva 3.13. Käytetyt kuorma-autot esimerkkilaskelmassa. (Murto. 2013. s. 9-13) 

Kuvassa 3.13 on esitetty laskelmissa käytetyt kuorma-autot. Ensimmäisessä esimerkissä 

käytetään 3-akselista kuorma-autoa, jonka kuormatilan tilavuus on 50 m3. Kun tiedetään 

kuormien lukumäärä vuodessa, hakkeen kosteus ja lämpöarvo sekä asiakkaan maksama 

hinta, niin voidaan laskea saatu liikevaihto vuodessa. Tästä liikevaihdosta voidaan 

laskea myös tiivistämisestä saatu kustannushyöty. Kuljetuskustannukset on laskettu 

erikseen kuljetuskustannuslaskurilla. Kuvien 3.14-3.17 graafinen esitys on muodostettu 

niin, että ensin on laskettu kuljetuskustannus ilman tiiviysvaikutusta. Kuljetuskustannus 
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ilman tiiviysvaikutusta näkyy esityksessä yksikön ”norm”-kohdalla. Tämän jälkeen on 

laskettu tiiviysvaikutus, josta saadusta lisääntyneestä tuloksesta vähennetään 

kuljetuskustannuksen osuus. Jos kävisi niin, että kuljetuskustannus saadaan katettua 

pelkästään tiivistämisellä, niin tällöin luku muuttuu graafisessa esityksessä 

negatiiviseksi. Negatiivinen osuus on se summa, mikä voidaan maksimistaan käyttää 

tiivistämiskustannuksiin. Kuvassa 3.14 on esitetty tiivistämisestä saatava hyöty 

kuljetuskustannuksista, kun kuormatilan tilavuus on 50 m3. 

 
Kuva 3.14. Tiivistämisestä saatava hyöty kuljetuskustannuksista, kun kuormatilan tilavuus on 50 m3. 

Kuvasta 3.14 nähdään, että jos kuormatilan tilavuus on 50 m3, niin tällä ei saada katettua 

kuljetuskustannuksia edes 15 %:n tiivistymisellä. Jos matka olisi 20 km ja 

tiiviysvaikutus rankahakkeelle 15 %, tämä melkein kattaisi pelkästään 

kuljetuskustannusten osuuden, mutta itse tiivistämiskustannuksia tällä ei saada katettua. 

Toisessa esimerkissä käytetään 4-akselista kuorma-autoa, jonka kuormatilan tilavuus on 

80 m3. Kuvassa 3.15 on esitetty tiivistämisestä saatava hyöty kuljetuskustannuksista, 

kun kuormatilan tilavuus on 80 m3. 
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Kuva 3.15. Tiivistämisestä saatava hyöty kuljetuskustannuksista, kun kuormatilan tilavuus on 80 m3. 

Kuvasta 3.15 nähdään, että jos kuormatilan tilavuus on 80 m3, niin tällä saadaan katettua 

kuljetuskustannukset kokonaan 15 %:n tiivistymisellä ja 20 km etäisyydellä. 

Tiivistämiskustannuksiin voidaan tällöin käyttää maksimistaan noin 50 000 €/a, mutta 

tällöin tulos olisi yrityksen kannalta olematon. Olisi realistista, että 

tiivistämiskustannuksiin käytettäisiin maksimissaan noin puolet saadusta positiivisesta 

tuloksesta, jotta tiivistämisestä olisi tuloksellista hyötyä yritykselle. 

Kolmannessa esimerkissä käytetään puoliperävaunuyhdistelmää, jonka kuormatilan 

tilavuus on 130 m3. Kuvassa 3.16 on esitetty saavutettu tiivistämisestä saatava hyöty 

kuljetuskustannuksista, kun puoliperävaunun kuormatilan tilavuus on 130 m3. 

 

Kuva 3.16. Tiivistämisestä saatava hyöty kuljetuskustannuksista, kun puoliperävaunuyhdistelmän 

kuormatilan tilavuus on 130 m3 
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Kuvasta 3.16 nähdään, että jos puoliperävaunuyhdistelmän kuormatilan tilavuus on 130 

m3, niin tällä saadaan katettua kuljetuskustannukset kokonaan jo 10 %:n tiivistymisellä 

ja 20 km etäisyydellä. Tiivistämiskustannuksiin voidaan tällöin käyttää maksimistaan 

15 %:n tiivistymisellä ja 20 km etäisyydellä noin 130 000 €/a. Tällainen tulos olisi 

yrityksen kannalta hyvin kannattava ja voidaan olettaa, että tällaisella liikevaihdon 

lisäyksellä vuodessa saataisiin myös tiivistämiskustannukset katettua ja yrityksen tulos 

paranisi. 

Viimeisessä esimerkissä käytetään 9-akselista täysperävaunuyhdistelmää, jonka 

kuormatilan tilavuus on yhteensä 156 m3. Täysperävaunuyhdistelmä sisältää kuorma-

auton nupin, jonka kuormatilan tilavuus on 50 m3 ja täysperävaunun, jonka kuormatilan 

tilavuus on 106 m3.  Kuvassa 3.17 on esitetty saavutettu säästö kuljetuskustannuksista 

vuodessa, kun täysperävaunuyhdistelmän kuormatilan tilavuus on yhteensä 156 m3. 

 

Kuva 3.17. Tiivistämisestä saatava hyöty kuljetuskustannuksista, kun täysperävaunuyhdistelmän 

kuormatilan tilavuus on 156 m3. 

Kuvasta 3.17 nähdään, että jos täysperävaunuyhdistelmän kuormatilan tilavuus on 

yhteensä 156 m3, niin tällä saadaan katettua kuljetuskustannukset kokonaan jo 10 %:n 

tiivistymisellä ja 40 km etäisyydellä. Tiivistämiskustannuksiin voidaan tällöin käyttää 

maksimistaan 15 %:n tiivistymisellä ja 20 km etäisyydellä noin 170 000 €/a. Tulos ei 

merkittävästi muutu kolmannen esimerkin tuloksista, sillä ero kuormien koon välillä ei 

oleellisesti muutu ja kuljetuskustannus pysyy likimain samana. 
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Kuvaan 3.18 on koottu yhteenveto 15 %:n tiivistämisvaikutuksen tuomasta 

kustannussäästöstä eri kuormakoolla. Tämä saatava kustannussäästö vuodessa voidaan 

käyttää tiivistämiskustannuksiin. 

 

Kuva 3.18. Tiivistämiseen käytettävä kustannus.  
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4 RANKAHAKKEEN TIIVISTÄMISMAHDOLLISUUDET 

4.1 Aikaisempia tutkimuksia hakkeen tiivistämisestä 

Hakkeen tiivistämisestä on kerrottu monissa tutkimuksissa vain pintapuolisesti. 

Tutkimusta hakkeen kuormaamisesta eri kuormantäyttötavoilla ei ole montaa tehty. 

VTT on tehnyt vuonna 2001 kuormantäyttökokeita kauhakuormaajalla, puhaltimella, 

hakekuljettimella ja hakekuljettimen päähän asetettavalla mekaanisella heittimellä. 

Myös Metsähallitus ja Ruotsin maatalousyliopisto ovat tutkineet hakkeen tiivistymistä. 

Tähän kappaleeseen on koottu hakkeesta tehdystä tutkimuksesta asioita esille 

nimenomaan hakkeen tiivistämisen kannalta. Liitteessä I on esitetty yhteenveto 

energiapuukaupassa käytössä olevista yksiköistä ja muuntokertoimista. 

Hakkeen tiiviyteen vaikuttaa haketus, murskaus ja kuljetuksen tekninen ratkaisu. 

Hakkeen tiiviysluku osoittaa kiintokuution suhteen irtokuutioon kuinka paljon 

kiintokuutiota tulee yhdestä irtokuutiosta puuta [k-m3/i-m3]. Tiiviysluvun voi kääntää 

myös toisinpäin, jolloin vertailtavuus on helpompaa. Alakankaan mukaan ”tärkeimmät 

tekijät, jotka vaikuttavat tiiviyteen, ovat palakoko, palan muoto, puulaji, oksat, kosteus, 

vuodenaika, kuormausmenetelmä ja painuminen”. (Alakangas et al. 2016. s. 67) 

Hakkeen palakokojakauman tulisi olla epäyhtenäinen, sillä suurten palasten väliin jäävä 

tila korvaantuu pienillä palasilla kuormauksen ja kuljetuksen aikana eli toisin sanoen 

hakkeen pitäisi olla epähomogeenista. Toisaalta, jos hakkeeseen sekoitetaan 

sahanpurua, niin silloin tiiviys kasvaisi merkittävästi. Myös mitä suurempi on 

hakepalasen pinnan lävistäjän suhde palan paksuuteen, sitä alhaisempi on hakkeen 

tiiviys. (Alakangas et al. 2016. s. 67-68) 

Alakankaan mukaan myös haketusmenetelmän valinta vaikuttaa tiivistämiseen. 

”Hakkurin torven läpi puhallettu hake tuottaa tiiviimmän kuorman kuin kuljettimelta, 

kippilavalta, etukuormaajan kauhasta tai siilosta vapaasti putoava hake. Tulos riippuu 

kuitenkin hakkurin puhallusvoimasta sekä hakkeen lentokaaresta ja -etäisyydestä. 

Kuorman päältä puhaltava hakkurin torvi tuottaa tiiviimmän kuorman kuin perästä 

puhaltava.” Kuitenkin VTT tutkimuksessa vuonna 2001 todettiin, että kauhakuormaajan 

käyttäminen parantaa tiiviyttä, sillä ”kauhalla kuormattaessa hake ei lajitu 

kuormatilassa, kun taas puhaltaessa se lajittuu”. (VTT. 2001. s. 10) Mäntsälän 

terminaalista otettu kuva 4.1 todistaa tämän väitteen. 
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Kuva 4.1. Hake-erä. Lajittumatonta ja lajittunutta haketta. (Huhtinen. 2016) 

Kuvasta 4.1 voidaan päätellä hakkeen lajittuminen. Hakkuri on puhaltanut haketta 

aumalle, jolloin niin sanotusti hake ”etsii paikkansa”. Punaisella on rajattu 

likimääräisesti lajittunut hake ja mustalla on rajattu likimääräisesti kauhakuormaajalla 

vapaasti pudotettu hake. Tässä kohtaa huomataan, että lajittunut hake näyttää 

tiiviimmältä mitä lajittumaton, mutta tutkimustulosten mukaan näin ei kuitenkaan ole. 

Lajittumisessa hake selvästi homogenisoituu ja esimerkiksi kuvan mukaan hakelastut 

ovat muodostuneet yhtenäiseen muotoon. 

Tutkimuksessa myös todettiin, että hakekuljetin, jonka päässä on mekaaninen heitin, on 

paras vaihtoehto hakkeen tiivistämiseksi. (VTT. 2001. s. 11) VTT:n tutkimuksessa oli 

käytetty hakkuutähdehaketta ja TT1000 -laikkahakkuria. Tutkimuksessa mainitaan, että 

tehdyt kuormantäyttökokeet eivät välttämättä sovellu käytännössä toteutettaviin 

kuormauksiin. Mäntsälän terminaalissa käytetään rankahaketta ja rumpuhakkuria, joten 

lähtökohdat VTT:n tutkimuksen ja tämän diplomityön välillä ovat erilaiset. 

Hakkeen tiiviys vaihtelee välillä 0,37-0,45 k-m3/i-m3 (2,2-2,7 i-m3/k-m3) ja 

”nyrkkisääntönä” voidaan pitää hakkeelle tiiviyden lukua 0,4 k-m3/i-m3. Toisin sanoen 

yhdestä kiintokuutiosta puuta saadaan nyrkkisäännöllä 2,5 irtokuutiota haketta (2,5 i-

m3/k-m3). Taulukkoon 4.1 on koottu rankahakkeen tiiviyslukuja riippuen hakkurista ja 
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kuormaustavasta. Taulukkoa on muokattu niin, että suhde on käännetty alkuperäisestä 

taulukosta toisin päin. 

Taulukko 4.1. Rankahakkeen tiiviyslukuja riippuen hakkurista ja kuormaustavasta [i-m3/k-m3] [Muokattu 

alkuperäisestä] (Alakangas et al. 2016. s. 80) 

Puulaji 

Laikkahakkuri, 

takaa puhaltava 

Kesä/Talvi 

Laikkahakkuri, 

päältä puhaltava 

Kesä/Talvi 

Laikkahakkuri, 

kippaava 

Kesä/Talvi 

Rumpuhakkuri, 

päältä puhaltava 

Kesä/Talvi 

Mänty  2,04/2,00 2,38/2,38  

Koivu 2,27/2,27 2,33/2,17 2,17/2,17 2,33/2,27 

Leppä  1,79/1,79   

Niin kuin Alakangas esittää, hakkeen tiivistämiselle on olemassa monia keinoja. 

Kuitenkin Vapon terminaalitoiminta rajaa muutamia vaihtoehtoja pois. Esimerkiksi 

sahanpurun käyttö tiivistämisessä ei onnistu, sillä Vapon terminaalissa ei tuoteta 

sahanpurua ja Vapon asiakkaat eivät myöskään hyväksy sahanpurun käyttämistä 

rankahakkeen kanssa, sillä tuotteen laatu muuttuu oleellisesti. Lisäksi vuodenajalla ei 

ole merkitystä, sillä toiminta on ympärivuotista. 

Metsähallitus on tutkinut hakkeen tiivistymistä tutkimalla erilaisia laitevaihtoehtoja 

tiivistymiseen ja tutkimalla esimerkiksi kuormatilan täristämistä. Metsähallituksen 

mukaan haketta voidaan tiivisitää puristamalla, täristämällä ja suuntaamalla hakelastut 

optimaalisesti kuormatilaan nähden. (Metsähallitus. s. 1)  

VTT on tehnyt kuormantäyttökokeita huhtikuussa vuonna 2016 AM 2500 -

lumensiirtimellä ja julkaissut tutkimuksensa samana vuonna syyskuussa. Tutkimus 

toteutettiin Jyväskylässä ja siinä käytettiin hakekarhetta suoraan hakkeen ja murskeen 

varastokasalta. Hake jouduttiin kauhakuormaajalla kuormaamaan vanaksi, jotta lingon 

käyttö onnistuisi. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Arctic Machine Oy:n kanssa, joka 

kehitteli lingon hakkeen kuormausta varten. Hakkeen kosteus molemmissa tapauksissa 

oli 48,2%, joten hake oli kosteaa. Kuvassa 4.2 on esitetty VTT:n tekemän tutkimuksen 

kuormantäyttökokeiden tulokset kauhakuormaajalla kuormatessa. 
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Kuva 4.2. VTT:n kuormantäyttökokeiden tulokset kauhakuormaajalla kuormatessa. (Raitila et al. 2016. 

s. 3) 

Kuvasta 4.2 voidaan tulkita, että keskimääräinen kuormausaika kauhakuormaajalla 

kuormatessa oli noin 3 minuuttia ja keskimääräinen kuormattu hakemäärä 5,83 tonnia. 

Kokonaismassa (total mass) on hakkeen ja kuorma-auton yhteenlaskettu massa ja 

lastattu massa (load mass) on hakkeen määrä kuormassa, johon verrataan kumpaakin 

kuormantäyttötapaa. 

 

Kuva 4.3. VTT:n kuormantäyttökokeiden tulokset AM 2500 -lumensiirtimellä kuormatessa. (Raitila et 

al. 2016. s. 4) 

Kuvasta 4.3 voidaan tulkita, että keskimääräinen kuormausaika kauhakuormaajalla 

kuormatessa oli noin 2 minuuttia ja keskimääräinen kuormattu hakemäärä 6,77 tonnia. 

Näin ollen on laskettu, että linkoa käytettäessä kuormauskapasiteettia säästyy noin 33 

%:a ja tiiviysvaikutus hakkeelle on 16 %. Lasketut tiiviyserot painottuvat vain 

massaeroihin eikä tilavuuksia määritetty tarkasti tai otettu irtotiheysnäytteitä kuormassa 

eikä mitta-astialla. Näin ollen tutkimukseen pitää suhtautua varauksella ja lisää 

tutkimuksia tarvittaisiin määrittämään tarkka tiiviysvaikutus, jotta voitaisiin laskea 

tiiviysvaikutuksen tuoma kustannushyöty hakkeelle. Tutkimuksessa ei myöskään 

kerrottu kuormatilan kokoa ja toteutettiinko kuormaus vain auton nupista. Työn tekijät 

kertoivat, että lingon käyttäjä ei ollut aikaisemmin lingonnut haketta kuormaan, joten 

voidaan olettaa, että ammattitaidon kehittyessä tiiviysvaikutus on parempi. Hakkeena 

käytettiin hakkeen ja murskeen sekoitusta, joten suoraan ei voida verrata 

rankahakkeeseen, sillä hakkeen ominaisuudet ovat erilaiset. 

Load, No Loading time Total mass tn Load mass Fuel type Notes

1 7:45 18880 18,88 5,3 Stem wood chips Loaded by a truck driver (excluded)

2 6:14 18760 18,76 5,18 Stem wood chips Loaded by a truck driver (excluded)

3 3:30 19480 19,48 5,9 Stem wood chips

4 3:01 19540 19,54 5,96 Stem wood chips

5 2:48 19220 19,22 5,64 Stem wood chips

Averages 3:06 19413,33 19,41 5,83

Load, No Loading time Total mass tn Load mass Fuel type Notes

1 2:32 20420 20,42 6,82 Stem wood chips

2 2:17 20420 20,42 6,82 Stem wood chips

3 1:34 20260 20,26 6,66 Stem wood chips

4 2:26 20220 20,22 6,62 Stem wood chips

5 1:42 20520 20,52 6,92 Stem wood chips

6 1:57 20400 20,4 6,8 Stem wood chips

Averages 2:04 20373,33 20,37 6,77

33,1 %,Loading time saved vs. bucket 16,1 %, additional load vs. bucket
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Muihin hakkeeseen kohdistuvissa tutkimuksissa oli myös esitetty (Klemetti ja Jylänki), 

että puhaltamalla hake saataisiin tiiviimmäksi mitä kauhakuormaajalla. Suoraa näyttöä 

tästä ei ole, joten kerrottu tieto perustuu olettamukseen. 

Lopuksi voidaan todeta, että hakkeen tiiviyteen liittyvää tutkimusta on vähän ja osa 

tiedoista perustuu vain olettamukseen. VTT:n vuonna 2001 tehty tutkimus on ainoa 

hyvä tutkimus, mutta siinäkin hakkeen laatu ja kuormaustapa ovat erilaisia, mitä 

nykyisin käytetään. Voidaan todeta, että tämä diplomityö on tärkeä alan kehityksen 

kannalta ja toivottavasti vie puuenergia-alaa eteenpäin. 

4.2 Nykytilanne ja tiivistämisen vaihtoehdot 

Nykytilanteessa kuorma-auton kuljettaja saapuu terminaaliin ja lastaa haketta kuorma-

autoon kauhakuormaajalla. Hakkeesta on tehty kauhakuormaajalle silta, mitä pitkin 

kuormaaja ajaa pudottaakseen haketta kuorma-autoon, mutta ilman siltaakin saadaan 

kauhakuormaajaa käytettyä. Kuorma-auto seisoo paikallaan koko prosessin ajan ja hake 

on haketettu jo valmiiksi palstalle. 

Hakkeen kuormaamiseen ja samalla tiivistämiseen on olemassa muutamia vaihtoehtoja. 

Nämä ovat hakkeen puhaltaminen hakkurilla suoraan kuormaan, erillinen hakekuljetin 

johon voidaan myös yhdistää mekaaninen heitin, lumensiirtoon tarkoitettujen linkojen 

käyttäminen, rumpuhakkurin seulan vaihtaminen erilaisen hakkeen palakokojakauman 

luomiseksi, erilliset umpinaiset kontit joiden sisällä on prässi, joka tiivistää haketta 

kontin sisällä, jätelavoja joiden päässä on toimilaite, mikä tiivistäisi haketta lavassa, 

Chip Densifier -hakekuormain, erilliset kuorman täristimet ja Wood Chip Flinger -

hakekuormain. 

Nykytilannetta voisi pienin järjestelyin muuttaa niin, että kauhakuormaajan kauhan 

tilalle asennettaisiin linko, joka linkoaisi haketta kuormaan. Lingon aiheuttama voima 

ja kuormaustapa tiivistäisi haketta kuormaan paremmin, mitä vapaassa pudotuksessa. 

Lingot ovat tarkoitettu alun perin lumensiirtoon, mutta myös haketta on lingottu VTT:n 

toimesta vuonna 2016 ja käytännön testit ovat olleet lupaavia. Tässä tutkimuksessa 

nousi esille Arctic Machinen valmistama AM 2500-lumensiirrin. AM 2500- 

lumensiirrin on tutkimuksien mukaan parempi, kuin tavalliset lingot ja tällä siirtimellä 

on saatu aikaan jopa 40–50 % tiiviimpiä lumikuormia, mitä kauhakuormaajalla 
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kuormatessa. (Arctic Machine) VTT:n tekemässä tutkimuksessa vuonna 2016 oli 

saavutettu 16 %:n parempi tiiviys, kuin kauhakuormaajalla kuormatessa. Kuvassa 4.4 

on esitetty AM 2500 -lumensiirrin. 

 

Kuva 4.4. Arctic Machine AM 2500 -lumensiirrin. (Arctic Machine) 

Tavalliset lingot on rakennettu niin, että linko pyörii aina yhteen suuntaan. Kuvasta 4.4 

voidaan tulkita, että AM 2500 kerää lunta reunoilta keskelle ja ohjaa sen torveen, jolloin 

kuormauskapasiteetti on huomattavasti parempi. Lumensiirrin on isompi kuin 

perinteiset lingot, sillä toimilaite vaatii työkoneelta 7-10 tonnin voiman työntää laitetta 

eteenpäin, joten työkalustolta vaaditaan tehoa liikuttaa toimilaitetta. Mäntsälän 

terminaalin toimitusketjua tulisi muuttaa niin, että terminaaliin hankittaisiin laitteet ja 

työkoneet lingon käyttämiseksi, elleivät nykyiset työkoneet käyttöön sovellu. Lisäksi 

lumensiirtimen käyttö vaatisi vielä yhden henkilön lisää kuormauksen ajaksi. Lingon 

käytöstä on saatu lupaavia tuloksia ja VTT:n mukaan Arctic Machinella on olemassa 

valmis konsepti lingolle, jolla kuormattaisiin lumen sijasta haketta. Ennen hankintaa 

tulisi selvittää lingon käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä käyttöaste ja laskea 

investoinnin takaisinmaksuaika. 

Puhaltaminen hakkurilla suoraan kuormaan on vaihtoehdoista nykymenetelmillä 

helpoin toteuttaa. Puhaltamisessa hakkuri puhaltaa haketta suoraan kuormaan joko 

kuorman perästä tai päältä. Päältä puhaltaessa auton tai hakkurin torven tulisi liikkua 

samaan aikaan, jotta hake levittyisi mahdollisimman tasaiseksi kuormaan ja samalla 
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hake tiivistyisi kuormassa paremmin. Perästäpäin puhaltaessa ongelmana muodostuu 

kuorman jäämiseksi vajaaksi auton etuosassa. Mäntsälän terminaalin toimitusketjua 

tulisi muuttaa niin, että hakkuri ja kuorma-auto olisivat samaan aikaan paikalla. Jos 

puhaltaminen on tiiviimpää mitä kauhakuormaajalla kuormattu hake, niin ainakin osan 

kuormista voisi täyttää puhaltamalla, eikä toimitusketjuun tulisi minkäänlaisia 

muutoksia. 

Mäntsälän terminaalissa on yleensä käytössä Jenz HEM 820 -rumpuhakkuri. 

Rumpuhakkuri eroaa laikka- ja ruuvihakkurista siten, että rumpuhakkurin seulan 

vaihtamisella voidaan hakkeen palakokojakaumaa muuttaa ja näin ollen saataisiin 

mahdollisimman epähomogeenista haketta. Kuvassa 4.5 on esitetty rumpuhakkurin 

toimintaperiaate. 

 

Kuva 4.5. Rumpuhakkurin toimintaperiaate (Lepistö. 2010. s. 29) 

Kuvasta 4.5 voidaan tulkita, että seula sijaitsee rummun ulkokehällä. Jylhä on tutkinut 

Metsäntutkimuslaitoksen toimesta seulan vaihtamista hakkeen palakokojakauman 

muuttamiseksi. Tutkimuksessa käytettiin vuoden 2005 LHM Giant -rumpuhakkuria, 

joka oli asennettu kuorma-auton (Sisu 11E420) takarungon päälle. Käytetyt seulakoot 

tutkimuksessa olivat 30 x 30 mm, 40 x 60 mm ja 80 x 150 mm. Kuvassa 4.6 on esitetty 

hakkeen palakokojakauma erilaisten seulojen vaikutuksesta. 



38 

 

 

Kuva 4.6. Hakkeiden kumulatiiviset palakokojakaumat. Palakoon mediaanit kullakin seulatyypillä on 

merkitty nuolilla. (Jylhä. 2013. s. 12) 

Kuvasta 4.6 voidaan tulkita, että pienemmällä seulalla saatiin tuotettua haketta, jonka 

palakokojakauma oli pienin. Kun seulakokoa vaihtaa suurempaan, niin 

palakokojakauma keskimäärin kasvaa. Voi siis ajatella, että seulojen vaihtamisella 

saataisiin tuotettua epähomogeenisempaa haketta ja näin kuorma tiivistyisi enemmän. 

Voisi esimerkiksi tehdä niin, että aloittaisi suuremmalla seulakoolla ja kuormauksen 

puolivälissä vaihtaisi pienempää seulakokoon. Mäntsälän terminaalissa on käytössä 

rumpuhakkuri ja hakettajalla on valmiiksi käytössä seulakoot 40 x 60 mm ja 80 x 100 

mm. Jylhän tutkimuksessa oli käytetty samaa seulakokoa 40 x 60 mm, mutta isompi 

seulakoko oli 80 x 150 mm. Seulakoko 80 x 100 mm tuottaisi haketta, jonka palakoko 

on keskimäärin hieman pienempi, mitä Jylhän tutkimuksessa käytetty seulakoko 80 x 

150 mm, mutta palakokojakauma olisi kuitenkin selvästi erilainen. Seulan vaihtaminen 

hakettajan mukaan kestää noin puoli tuntia, joten Mäntsälän terminaalitoiminnan 

toimitusketjuun ei muuten tulisi muutosta kuin että kuormausaika pidentyisi. Seulakoon 

vaihtaminen toisaalta vaikuttaa haketuksen kustannuksiin siten, että hakkurin 

polttoaineenkulutus kasvaa ja kuormauskapasiteetti alenee. (Jylhä. 2013. s. 15) 

Hakkeen kuormaaminen voisi toteuttaa myös erillisellä hakekuljettimella, jonka päähän 

on asennettu mekaaninen heitin. Juuri VTT:n tekemässä tutkimuksessa tällaisella tavalla 

hake tiivistyi kuormaan parhaiten. Hakekuljettimen käyttö muuttaisi toimitusketjua 

oleellisesti, sillä kuormaustapa muuttuisi täysin. Toisaalta kuljettimen käyttö ei 
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välttämättä lisäisi tarvetta työntekijöille terminaalissa, jos hakekuljetin saataisiin 

asennettua niin, että hakekuljetin vain laitettaisiin päälle, ja se kuormaisi kuorma-auton 

täyteen. Kuorma-auto voisi liikkua samaan aikaan, kun kuljetin heittäisi haketta 

kuormaan. Kuvassa 4.7 on esitetty hakekuljetin, johon on yhdistetty mekaaninen heitin. 

 

Kuva 4.7. Hakekuljetin, johon on yhdistetty mekaaninen heitin. (Tuometall) 

Hakekuljetin toimii sähköllä, joten Mäntsälän terminaaliin tulisi vetää sähköt, jotta 

laitetta voitaisiin käyttää. 

Jos lähdetään ajattelemaan nykyisten menetelmien ulkopuolelta, voidaan havaita pari 

käytännöllistä vaihtoehtoa. Nykyisin on olemassa umpinaisia jätteenkäsittelyyn 

tarkoitettuja kontteja, joiden sisällä on hydraulinen puristin, joka tiivistäisi haketta. 

Kontissa on toimilaite, millä hydraulinen puristin toimii. Toinen vaihtoehto olisi 

jätelava, jonka päässä oleva toimilaite tiivistäisi haketta. Esimerkki umpinaisesta 

kontista on esitetty kuvassa 4.8 
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Kuva 4.8. Umpinainen kontti sisäänrakennetulla prässillä. (Europress) 

Kontissa on toimilaite, joka liikuttaa kontin sisällä olevaa hydraulista puristajaa, joka 

tiivistää kuormaa. Toimilaite toimii sähkömoottorilla. Kontin alle voi asentaa pyörät, 

jolloin liikuteltavuus olisi helppoa. Kontteja voisi olla valmiina terminaalissa useampia, 

jolloin sovittuun aikaan kuljettaja tulee tyhjän kontin kanssa takaisin terminaaliin, 

vaihtaa tyhjän ja puristetun kontin keskenään ja taas lähtee pois. Kontin sisällä oleva 

hake tiivistettäisiin joko valmiiksi tai silloin kun kuljettaja saapuu paikalle. Jos 

toimitusketju rakennettaisiin konttien varaan, toimitusketju muuttuisi huomattavasti. 

Lopuksi pitäisi vielä tutkia kontin käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä käyttöaste. 

Lisäksi Mäntsälän terminaaliin tulisi vetää sähköt. 

Toinen vaihtoehto olisi kokeilla jätelavoja, joiden päässä oleva lavamurskain tiivistäisi 

haketta lavalla. Lavamurskain toimii sähkömoottorilla. Kuvassa 4.9 on esimerkki 

lavasta ja murskaimesta. 
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Kuva 4.9. Husmann -lavamurskain Roll Packer Gigant GT 1750. (L&T) 

Murskaimien käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä käyttöaste tulisi selvittää ja 

Mäntsälän terminaaliin tulisi myös vetää sähköt. 

Chip Densifier on laite, joka minimoi hakelastujen välissä olevan ilmatilan. Laite 

lajittelee haketta niin, että hakelastut ovat tasaisesti jakaantuneet ulospäin 

samankeskisten kehien muodossa kuljettuaan laitteen läpi. Densifier myös jakaa 

hienomman aineksen tasaisesti hakemassaan. (Metsähallitus. s. 2) Kuvassa 4.10 on 

esitetty Chip Densifier. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.10. Havainnekuvia Chip Densifier -toimilaitteesta. (Metsähallitus. s. 2) 
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Haketta voidaan tiivistää myös täristämällä tai ravistamalla ja tähän on kehitetty erilaisia 

ravistajia. Tällaiset laitteet vaativat paljon paineistettua ilmaa. Laite sisältää 

kompressorin ja tankin. Kompressori täyttää tankin ilmalla korkeaan paineeseen ja 

tämän jälkeen kuormatilaa ravistetaan ulkoapäin hakkeen tiivistymiseksi. Laite tuottaa 

paljon melua. (Metsähallitus. s. 3) Kuvassa 4.11 on esitetty ravistajia. 

Kuva 4.11. Car Shakers -toimilaite. (Metsähallitus. s. 3) 

Wood Chip Flinger on laite, mikä sisältää rummun, joka pyörii vaakasuoraan oman 

akselinsa ympäri. Rummussa on teriä, mitkä puhaltavat hakkeen katkaistun sektorin 

muotoiseen kuvioon, jolloin hakepalaset ovat kuormassa pääosin yhdensuuntaisina ja 

näin ollen hake on tiiviimpänä kuormassa. Laitteen syöttökourulla hakeohjataan 

tasaisesti koko rummun alueelle ja metsähallituksen mukaan laite on säädettävissä myös 

hakkeen mukaan. (Metsähallitus. s. 8) Kuvassa 4.12 on esitetty Wood Chip Flinger 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.12. Wood Chip Flinger -toimilaite. (Metsähallitus. s. 8) 
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Kankainen Metsähallituksesta on tutkinut hakekuorman tiivistämistä täristämällä. 

Kankaisen mukaan hakkeen tiiviystarvetta on ”kannattavaa tutkia 76 tonnin 

kokonaispainon omaavilla autoilla, sillä alle 40 %:n kosteuksisilla hakkeilla ei saavuteta 

maksimipainoa, jos oletetaan, että auton tyhjäpaino on noin 31 tonnia ja hakkeen 

tiiviyskertoimena käytetään lukua 0,4” k-m3/i-m3. Kankainen on luonut korrelaation, 

missä on tutkittu hakkeen kosteuden vaikutusta hakkeen energiatiheyteen, kun 

kuormatilan tilavuus on 160 m3. Kuvassa 4.13 on esitetty korrelaatio. 

 

Kuva 4.13. Korrelaatio hakkeen kosteuden vaikutuksesta hakkeen energiatiheyteen. (Kankainen. 2015. 

s. 1)  

Kuvasta 4.13 nähdään, että hakkeen kosteuden alentuessa hakkeen energiatiheys kasvaa 

ja hakkeen paino vähenee. Kuvasta nähdään selkeästi, että märkä hake painaa 

huomattavasti enemmän, kuin esimerkiksi hake, jonka kosteus on 30 %. Kankaisen 

mukaan ”160 m3 hakekuorman painuessa 10 cm kuormatilaa vapautuu noin 5,3 m3 ja 

vastaavasti hakekuorman painuessa 20cm kuormatilaa vapautuu jo yli 10 m3, mitä 

voidaan pitää merkittävän tilavuuden lisäyksenä”. (Kankainen. 2015. s. 1) Kankaisen 

tekemä korrelaatio on tehty matemaattisten oletusten pohjalta. Vapon tekemät 

käytännön testit kuitenkin osoittavat, että hakkeen ominaisuudet voivat vaikuttaa 

energiatiheyteen myös niin, että energiatiheys ei kasva hakkeen kosteuden alentuessa 

kuvan 3.12 mukaan. 

Kankainen on tutkinut hakkeen tiivistymistä kuormassa täristämällä kuormaa erillisellä 

laitteella. Laite on palkkimainen ja toiminnassa kuormatilassa koko 
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kuormaustyövaiheen ajan. Laite pysyy kuormatilassa myös kuorman tyhjennyksen 

aikana, sillä laite on kiinnitetty ketjuilla kuormatilaan. Laite toimii teknisesti siten, että 

palkin alapuolella oleva sähkömoottori liikuttaa laitetta ja saa palkin värisemään ja näin 

laite tärisyttää koko kuormatilaa. Kuvassa 4.14 on esitetty laite. 

 

Kuva 4.14. Tiivistintäristin kuormatilassa. (Kankainen et al. 2015. s. 2) 

Kuvan mukaisen laitteen mittoja tutkimuksessa ei esitetty ja tutkimuksessa käytetyn 

lavan tilavuus oli noin 30 m3. Tutkimuksen mukaan, kun laitetta käytettiin 55 minuuttia, 

niin kuorma painui noin 5 cm, mikä tarkoittaa 3,3 %:n tiivistymistä. Tutkimuksen 

johtopäätöksessä todetaan, että nykyisellä tavalla laite ei tiivistä kuormaa tarpeeksi, 

joten laite vaatisi kehittelyä niin, että laitteen teho olisi parempi ja tärinää tulisi saada 

välitettyä laajemmalle alueelle. 

Ruotsin maatalousyliopisto on tutkinut hakkeen tiivistymistä ajon aikana. 

Tutkimuksessa käytettiin kuorma-autoa, johon oli liitetty kolme lavaa ja lavojen 

tilavuudet olivat samat. Tutkimuksessa tehtiin 44 kuormaa, mistä osa täytettiin talvella 

(kuormat 1-29) ja osa kesällä (kuormat 30-44) ja kuormien matka keskimäärin oli noin 

40 km. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että keskimääräinen hakekuorman 

tiivistymisprosentti oli noin 2,3 % 10 kilometrin ajon jälkeen. Tiivistymisestä 70 % 

tapahtui 5-10 kilometrin aikana. (Nilsson et al. 2012. s. 34, Kankainen et al. 2015. s. 1) 

Kuvassa 4.15 on esitetty tiiviysvaikutus terminaalista asiakkaalle eri kuormatilavuuden 

omaavilla hakekuormilla.  
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Kuva 4.15. Hakkeen tiivistyminen eri kuormatiloissa terminaalista käyttöpaikalle. (Nilsson et al. 2012. 

s. 34) 

Kuvasta 4.15 voidaan tulkita, että ensimmäisen 5 km aikana hake tiivistyy hyvin. 

Kuitenkin ruotsalaisten tekemässä tutkimuksessa todetaan, että tiiviysvaikutus on lievä. 

Tässä diplomityössä tutkitaan kauhakuormausta ja puhallusta toisiinsa. Ensimmäisessä 

kuormantäyttökokeessa käytetään rankapuuta, minkä kosteus on noin 37 %. Toisessa 

kuormantäyttökokeessa käytetään tuoretta rankapuuta, jonka kosteus on noin 52 % 

Diplomityössä vertaillaan kauhakuormauksen ja puhalluksen eroa ja selvitetään, miten 

rankahake tiivistyy kuormassa, kun vaihdetaan kuormantäyttötapaa tai rankahakkeen 

ominaisuutta. Koejärjestelyt on esitetty kappaleessa 5 ja saadut tulokset on esitetty 

kappaleessa 6.  



46 

 

5 TIIVISTÄMISKOKEET 

5.1 Koejärjestelyt ja mittausmenetelmät 

Koejärjestelyt toteutettiin niin, että käytettiin puhalluksessa ja kauhakuormauksessa 

samaa hake-erää. Tällöin vertailtavuus kuormantäyttömuotojen välillä olisi 

mahdollisimman hyvä. Haketetusta hake-erästä otettiin näytteitä erillisiin saaveihin. 

Normaalisti kosteuspitoisuus määritetään laitospäässä, mutta työn luotettavuuden 

vuoksi kosteuspitoisuuden mittaus tilattiin Labtiumilta. Kosteusnäytteet otettiin 

puhaltaessa kuorman päältä ja kauhakuormaajalla kuormattaessa kosteusnäytteet 

otettiin aumasta. Tutkimuksen kannalta määritettiin itse myös irtotiheys mitta-astialla 

standardin SFS-EN 15103/EN ISO 17828 mukaisesti Vapon Jyväskylän laboratoriossa 

ja lisäksi lämpöarvo- ja palakokoanalyysin mittaus tilattiin Labtiumilta. Kuorman paino 

punnittiin laitospäässä ja tarkka tilavuus määritettiin mittaamalla käsin hakkeen pinnan 

ja kuormatilan yläreunojen korkeusero 15 eri kohtaa. Ennen kuormausta myös kuorman 

sisätilat mitattiin tyhjänä ja otettiin myös huomioon kuorman sisällä tilavuutta 

vähentävät osat. 

Näin saatiin laskettua hakkeen irtotiheys kuormassa tarkasti, sillä kuorman 

nimellistilavuuteen ei voi luottaa, sillä haketta ei voida kuormata niin, että kuormasta 

saataisiin tasainen. Kun kuorma oli täytetty, kiivettiin kuorman päälle ja lapioitiin 

kuorma niin tasaiseksi kuin mahdollista. Kun irtotiheys saatiin määritettyä, niin tällöin 

saatiin määritettyä myös energiatiheys. Lopuksi mitattiin vielä kuormauskapasiteetti. 

Irtotiheyden avulla voidaan selittää, mistä tiivistyminen johtuu. Irtotiheys mitataan 

kuormasta ja erikseen mitta-astialla. Kuvassa 5.1 on selvennetty irtotiheyden käsitettä. 

 

Kuva 5.1. Esimerkki irtotiheyden mittaamisesta. 
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Kuva 5.1 pyrkii selventämään irtotiheyden mittaamisen tarkoitusta. 

Esimerkkitapauksessa kuvitellaan, että hakkeen tuore irtotiheys on mitta-astialla eri, 

mutta kuormassa sama. Tämä tarkoittaa, hake on tiivistynyt mitta-astialla, mutta ei 

kuormatessa, mikä kertoo siitä, että tiiviysvaikutus perustuu hakkeen ominaisuuteen eli 

toisin sanoen palakokojakauma voi olla erilainen tai kosteuspitoisuus on erilainen. Jos 

tilanne olisi päinvastainen eli irtotiheys mitta-astialla on sama, mutta kuormassa eri, 

tämä selittäisi sen, että kuormaustapa vaikuttaa hakkeen tiivistymiseen eikä hakkeen 

ominaisuudet vaikuta tiivistymiseen. 

Puhaltamiskokeissa hake puhallettiin hakkurin torven läpi ylhäältä kohtisuoraan 

kuormaan. Haketta puhallettiin kuorman päältä niin, että hake jäi kukulle kuormassa. 

Kauhakuormaajalla täytettäessä kauhakuormaajan ajaja kauhoi hake-erästä haketta ja 

täytti sillä auton niin, että hake jäi kukulle kuormassa. 

Irtotiheys määritettiin itse Vapon Jyväskylän laboratoriossa. Irtotiheysnäytteitä otettiin 

aumalta kaksi kappaletta 75 litran saaviin ja puhallettaessa yksi kappale kuorman päältä. 

Irtotiheyden mittaamiseen tarvittiin erillinen 52,5 litran saavi Mittauksen painoanalyysit 

tehtiin CAS PB-60 vaa’alla, jonka tarkkuus 30 kg asti oli 10 g. Kuvassa 5.2 on esitetty 

kuva mittauslaitteista. 

 

Kuva 5.2. Vasemmalla mittaamiseen tarkoitettu vaaka, keskellä irtotiheyden mittaamiseen tarkoitettu astia ja oikealla 

näytteenottosaavi. (Huhtinen. 2016) 
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Mittausjärjestely tehtiin niin, että ensin punnittiin saavin paino tyhjänä ja sen jälkeen 

täytettiin saavi selvästi kukulle ja pudotettiin vapaapudotuksena lattialle kolme kertaa, 

jolloin ylimääräinen ilma poistui näytteestä. Pudotuskorkeus oli noin 20 cm. Tämän 

jälkeen täytettiin saavi vielä kerran kukulle ja puulaudalla pudotettiin ylimääräinen hake 

pois niin, että hake jäisi piripintaan saaviin. Puulaudalla ei painettu haketta, vaan sitä 

käytettiin vain ylimääräisen hakkeen poistamiseksi mitta-astiasta. Lopuksi mitattiin 

saavin paino. Koejärjestely toteutettiin kolme kertaa. Kuvassa 5.3 on esitetty, millä 

tavalla ylimääräinen hake pudotettiin käyttämällä puulautaa. 

 

Kuva 5.3. Tapa, jolla ylimääräinen hake pudotettiin pois saavista. (Erkkilä. 2016) 
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5.2 Vertailtavat menetelmät 

Hakkeen tiivistämistä lähdettiin miettimään sillä, että vaikka VTT:n tutkimuksessa 

vuonna 2001 oli todettu, että puhaltaminen ei tiivistä kuormaa paremmin, mitä 

kauhakuormaajalla lastattu kuorma, niin päätettiin kokeilla puhaltamisen 

tiivistämisvaikutusta. Ensimmäisessä kokeessa käytettiin Jenz 820 HEM -

rumpuhakkuria. Toisessa kokeessa käytettiin samaa hakkuria, mutta kuormattiinkin 

tuoretta rankapuuta, jonka kosteus oli selvästi korkeampi mitä ensimmäisessä kokeessa. 

Tällä tavalla selvitettiin, miten hakkeen ominaisuuden muutos vaikuttaa hakkeen 

tiivistymiseen kuormassa. 

Kauhakuormaajalla täyttöä käytetään Mäntsälän terminaalissa eniten, joten se on 

menetelmä, johon verrataan puhaltamista. Kauhakuormaajan käytön etu on myös se, 

että Mäntsälän terminaalin työntekijät ovat käyttäneet sitä eniten, jolloin ammattitaito 

kauhakuormaajan käytössä on varmasti paras mahdollinen. 

5.3 Kuormantäyttökokeet 

Kuormantäyttökokeet tehtiin joulukuussa 2016 ja helmikuussa 2017. Ensimmäisessä 

kokeessa käytettiin rankahaketta, mitä yleisemmin haketetaan Mäntsälässä. Rankapuu 

oli kaadettu viime kesänä. Toisessa kokeessa käytettiin puuta, mikä oli kaadettu noin 

kuukausi sitten eli rankapuu oli käytännössä kaatotuoretta, jolloin puun kosteus oli 

korkeampi. Saadut mittaustulokset on esitetty kappaleessa 6 ja tulosten vertailua 

keskenään on esitetty kappaleessa 7. 

5.3.1 Koeajot joulukuussa 2016 

Ensimmäinen kuormantäyttökoe suoritettiin Mäntsälän terminaalissa joulukuussa 

9.12.2016. Mäntsälän terminaalissa oli vähän lunta puiden päällä, ilman lämpötila oli 

noin +0 °C kohdalla, mutta ei kuitenkaan satanut lunta tai vettä. Tällöin puhallettiin yksi 

kuorma suoraan autoon Jenz HEM 820 -rumpuhakkurilla ja Volvo BM 4500 -

kauhakuormaajalla täytettiin toinen kuorma. Kauhakuormaajan kauhan tilavuus oli noin 

10 m3. Haketetut puut olivat pääosin mäntyä ja kuusta, mutta sijaitsivat sekaisin 

terminaalissa, joten ei voitu määrittää tarkasti, kuinka paljon kutakin puulajia haketettiin 

aumalle ja kuormaan. Kuitenkaan tällä ei ole merkitystä, sillä männyn ja kuusen 

lämpöarvo ei eroa toisistaan paljoa ja kosteuspitoisuuden arvoon sillä ei ole vaikutusta. 
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Kuvassa 5.4 on esitetty, millaisista puista hake on haketettu ja miltä näyttää, kun hakkuri 

hakettaa aumalle. 

 

Kuva 5.4. Jenz 820 HEM -rumpuhakkuri hakettaa aumalle. Kuvassa havaittavissa, että puiden päällä on 

vähän lunta. (Huhtinen. 2016) 

Alun perin oli tarkoituksena, että olisi puhallettu kaksi kuormaa, mutta hakkuriin tullen 

vian takia jouduttiin tyytymään yhteen puhallettuun kuormaan. Kuvassa 5.5 ja 5.6 on 

esitetty kuormaustavat. 
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Kuva 5.5. Kuormaus kauhakuormaajalla. (Huhtinen. 2016) 

Kauhakuormaajan ajaja täytti kuorman niin, että hän aloitti kuormaamaan kuorman 

edestä ja siirtyi sitten sitä mukaan kuorman perälle. Näin saatiin mahdollisimman paljon 

haketta kuormattua yhteen kuormaan ja kuorma täytetiin niin kukulle kuin mahdollista. 

Kun puhallettiin suoraan kuormaan, niin jouduttiin säätämään hakkurin torvea siten, että 

saatiin puhallettua kohtisuoraan kuormaan. Jenz 820 HEM -rumpuhakkurin torvea 

voitiin siirtää vaakasuorassa kuorman eri kohtiin, jolloin kuorma-auton kuljettajan ei 

tarvinnut siirtää autoa lainkaan. Kuorma täytettiin niin, että se saatiin aivan kukulle. 

Kuormauksen loppuvaiheessa havaittiin, että hakkurin torvesta hake sinkoutui suurella 

voimalla kuormaan, jolloin loppuvaiheessa suurin osa hakkeesta lensi pois kuormasta 

ja tällöin torvea siirrettiin uuteen kohtaan. 
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Kuva 5.6. Kuormaus puhaltamalla. (Huhtinen. 2016) 

Kuormausta tehdessä otettiin kellosta aikaa, jotta saatiin laskettua kuormauskapasiteetti. 

Kuormauksen aikana oli jo havaittavissa, että puhaltamalla työn tuottavuus on 

melkeinpä kaksikertainen verrattuna kauhakuormaajalla täytettäessä. Kuvissa 5.7 ja 5.8 

on esitetty pisteet, mistä otettiin kosteusnäytteet ja irtotiheysnäytteet kuorman päältä ja 

aumasta. Kosteusnäytteitä otettiin yhteensä kuusi, joista aumalta otetuista 

irtotiheysnäytteistä analysoitiin kokonaiskosteus ja kuorman päältä otetusta 

irtotiheysnäytteestä analysoitiin kokonaiskosteus. Irtotiheysnäytteestä analysoitiin 

myös palakokojakauma ja lämpöarvo. Puhalletussa kuormassa voidaan arvioida olevan 

enemmän kuusipuuta ja aumalta otetusta näytteestä mäntypuuta. 
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Kuva 5.7. Mittauspisteet aumalta. Sinisellä ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu kosteusnäyte ja 

punaisella ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu irtotiheysnäyte. (Huhtinen. 2016) 

 

Kuva 5.8. Mittauspisteet kuorman päältä. Sinisellä ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu 

kosteusnäyte ja punaisella ympyrällä on merkitty kohta, josta otettu irtotiheysnäyte. (Huhtinen. 2016) 
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5.3.2 Koeajot helmikuussa 2017 

Toinen kuormantäyttökoe suoritettiin Mäntsälän terminaalissa helmikuussa 10.02.2017 

ja tällöin haketettiin lähes kaatotuoretta rankapuuta. Mäntsälän terminaalissa puut olivat 

lähinnä paljaana ja ilman lämpötila oli noin -10 °C kohdalla. Kuormantäyttökokeessa 

puhallettiin kaksi kuormaa suoraan autoon Jenz HEM 820 -rumpuhakkurilla ja Volvo 

BM 4500 -kauhakuormaajalla täytettiin yksi kuorma. Kauhan tilavuus oli noin 10 m3. 

Haketettu puu oli haapaa ja se oli kaadettu noin kuukausi aiemmin. Kuvassa 5.9 on 

esitetty rangan hakettamista aumalle. 

 

Kuva 5.9. Jenz 820 HEM -rumpuhakkuri hakettaa aumalle tuoretta haapaa. (Huhtinen. 2017) 

Tuore rankapuu on lujempaa, kuin tavallisesti haketettu rankapuu. Hakkuri joutui välillä 

pitämään taukoa, sillä jos tuoretta rankapuuta laittoi liian nopealla vauhdilla kiskolle, 

niin tuore rankapuu puski itsensä ulos rummusta. Kuvasta 5.9 on havaittavissa myös, 

että rankapuun läpimitta oli suurempi kuin tavallisesti. Kuvassa 5.10 ja 5.11 on esitetty 

kuormaustavat. 
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Kuva 5.10. Kuormaus kauhakuormaajalla. (Huhtinen. 2017) 

Kauhakuormaajan ajaja oli eri kuin edellisessä kuormantäyttökokeessa. Ajaja täytti 

kuorman niin, että hän aloitti kuormaamaan kuorman keskeltä ja siirtyi sitten 

kuormaamaan sivuille. Ajaja myös painoi haketta jonkun verran kauhakuormaajan 

kauhalla ja kuorma täytetiin niin kukulle kuin mahdollista. Hakkurikuski oli myös tällä 

kertaa eri, mitä edellisessä kuormantäyttökokeessa. Hakkuri puhalsi haketta kuormaan 

siten, että hän aloitti puhaltamaan kuorman edestä, kun taas edellinen hakkuri aloitti 

puhaltamaan kuorman keskeltä. Kun aloitettiin puhaltamaan kuorman edestä, niin 

kuorma ei tullut niin nopeasti täyteen mitä aikaisemmin. Vastaavalla tavalla 

loppuvaiheessa, kun kuorma täyttyi ja kuorman laita tuli vastaan, niin hakkuri siirsi 

torvea kohti kuorman takaosaa. Tällä kuormaustavalla saatiin paljon tasaisemmin 

haketta kuormaan. 
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Kuva 5.11. Kuormaus puhaltamalla. (Huhtinen. 2017) 

Kuormausta tehdessä otettiin kellosta aikaa, jotta saatiin laskettua kuormauskapasiteetti. 

Kuvissa 5.12 ja 5.13 on esitetty pisteet, mistä otettiin kosteusnäytteet ja 

irtotiheysnäytteet kuorman päältä ja aumasta. Kosteusnäytteitä otettiin yhteensä kuusi, 

joista kaksi näytettä otettiin irtotiheysnäytteen yhteydestä aumalta ja yksi kosteusnäyte 

irtotiheysnäytteen yhteydessä kuorman päältä kummaltakin kerralta. Lisäksi 

irtotiheysnäytteestä analysoitiin palakokojakauma aumalta ensimmäisestä 

irtotiheysnäytteestä ja puhalletusta kuormasta ensimmäisestä kuormasta. Lämpöarvoa 

ei tällä kertaa määritetty, joten sen oletetaan olevan sama kuin edellisellä kerralla. 

Tällä kertaa puhallettiin kaksi kuormaa ja mittauspisteet kuorman päältä kuvassa 5.12 

on esitetty ensimmäisestä puhalletusta kuormasta. Toisesta puhalletusta kuormasta 

mittauspisteet otettiin samasta kohtaa. 
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Kuva 5.12. Mittauspisteet puhalletusta kuormasta. Sinisellä ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu 

kosteusnäyte ja punaisella ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu irtotiheysnäyte. (Huhtinen. 2017)

 
Kuva 5.13. Mittauspisteet aumalta. Sinisellä ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu kosteusnäyte ja 

punaisella ympyrällä on merkitty kohdat, joista otettu irtotiheysnäyte. (Huhtinen. 2017) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa käsitellään kuormantäyttökokeista saatuja mittaustuloksia. 

Tärkeimpiä tunnuslukuja rankahakkeelle on määritetty kosteus, lämpöarvo, irtotiheys ja 

palakokojakauma. Saatujen tuloksien pohjalta on luotu taulukoita ja hahmotusta 

helpottavia kuvia. Toisessa kuormantäyttökokeessa ei määritetty hakkeen lämpöarvoa. 

6.1 Koeajot joulukuussa 2016 

Taulukossa 6.1 on esitetty rankahakkeen kosteuspitoisuus aumasta ja kuorman päältä. 

Tulee huomioida, että aumalta otetut näytteet 5 ja 6 on otettu irtotiheysnäytteen 

yhteydessä ja siitä on analysoitu kokonaiskosteus ja puhalletusta kuormasta näyte 6 on 

otettu irtotiheysnäytteen yhteydessä ja siitä on analysoitu kokonaiskosteus. 

Taulukko 6.1. Kosteuspitoisuudet aumalta ja puhalletusta kuormasta. 

Auma Puhallettu kuorma 

Näyte nro. Kosteus [%] Näyte nro. Kosteus [%] 

1 33,2 1 38,3 

2 32,4 2 37,1 

3 39,6 3 41,0 

4 39,7 4 39,5 

5 36,0 5 40,1 

6 35,1 6 34,5 

Taulukosta 6.1 voidaan päätellä, että aumasta analysoitu kosteus on keskimäärin 

pienempi, mitä kuorman päältä analysoitu kosteus. Vapolle toimitettu kosteusanalyysin 

tulos poikkesi noin prosentin Labtiumin määrittämästä kosteusanalyysistä. Irtotiheys 

määritettiin itse Vapon Jyväskylän laboratoriossa. Irtotiheyden mittausjärjestely käytiin 

läpi aikaisemmin. Irtotiheys saapumistilassa voidaan laskea yhtälön (1) mukaan. 

(Alakangas et al. 2014. s. 53) 

 BDar =
m2 −m1

V
 (1) 

missä BDar Irtotiheys saapumistilassa 

 m1 tyhjän säiliön paino 

 m2 täytetyn säiliön paino 
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 V mitta-astian tilavuus 

Yhtälön (2) avulla voidaan laskea irtotiheys kuiva-aineessa, mikä ottaa huomioon 

hakkeen kosteuden. (Alakangas et al. 2014. s. 51) 

 BDd = BDar ∙
100 − Mar

100
 (2) 

missä BDd Irtotiheys kuiva-aineessa 

 Mar Kosteus saapumistilassa 

Edellä esitettyjen yhtälöiden (1) ja (2) avulla voidaan laskea hakkeen irtotiheys 

saapumistilassa ja kuiva-aineessa. Toisaalta voidaan sanoa, että hakkeen irtotiheys 

saapumistilassa on tuore irtotiheys. Taulukossa 6.2 on esitetty rankahakkeen tuoreen 

irtotiheyden mittauksessa mitta-astiassa saadut arvot. Aumalta otettiin kaksi 

irtotiheysnäytettä ja kuorman päältä yksi. Tyhjän 52,5 litran saavin paino oli 3,24 kg. 

Irtotiheysnäytteet tehtiin samalla saavilla. 

Taulukko 6.2. Standardin mukaiset tuoreiden irtotiheyksien arvot mitattuna mitta-astiassa aumalta ja 

puhalletusta kuormasta. 

Auma 1 Auma 2 Puhallettu kuorma 

Näyte 

nro. 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Näyte 

nro 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

1 13,59 258,9 1 12,70 241,9 1 11,83 225,3 

2 13,31 253,5 2 12,73 242,5 2 11,95 227,6 

3 13,25 252,4 3 12,75 242,9 3 12,10 230,5 

 ka 254,9  ka 242,2  ka 227,8 

Taulukosta 6.2 voidaan todeta, että puhalletun kuorman tuore irtotiheys mitta-astiassa 

on noin 9 % alhaisempi, kuin aumasta otettujen näytteiden keskiarvo. Ero voi selittyä 

sillä, että puhalletussa kuormassa oli arvion mukaan enemmän kuusipuuta ja aumassa 

oli enemmän mäntypuuta. Taulukkossa 6.3 on esitetty irtotiheys kuiva-aineessa, mikä 

ottaa huomioon hakkeesta mitatun kosteuden ja näin ollen tuloksia on helpompaa 

verrata keskenään. Kosteus on määritetty puhalletusta kuormasta pisteestä 6 ja aumasta 

pisteistä 5 ja 6. 
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Taulukko 6.3. Standardin mukaiset irtotiheyksien arvot kuiva-aineessa mitattuna mitta-astiassa aumalta 

ja puhalletusta kuormasta. 

Auma 1 Auma 2 Puhallettu kuorma 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

1 165,7 1 157,0 1 147,6 

2 162,3 2 157,4 2 149,1 

3 161,5 3 157,6 3 151,0 

ka 163,1 ka 157,3 ka 149,2 

Taulukosta 6.3 nähdään, että kun otetaan analysoitu kosteus huomioon, niin irtotiheyden 

arvot eroavat toisistaan vähemmän. Ero aumalta mitatun irtotiheyden hyväksi on noin 

7,4 %. Nyt kun kosteudet on otettu näytteistä huomioon, niin voidaan selittää, että 

irtotiheyden erot selittyvät puun lajikkeen vaihtumisella. Aumasta otettu näyte sisälsi 

enemmän mäntyä ja puhalletusta kuormasta otettu näyte sisälsi enemmän kuusta. 

Taulukossa 6.4 on esitetty rankahakkeen tehollinen lämpöarvo ja tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa, mikä ottaa analysoidun kosteuden huomioon. Näytteet on otettu 

kustakin irtotiheysnäytteestä. Aumalta kaksi irtotiheysnäytettä ja puhalletusta 

kuormasta yksi irtotiheysnäyte. 

Taulukko 6.4. Rankahakkeen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg k.a]/[MWh/t k.a] ja tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa [MJ/kg]/[MWh/t] aumalta ja puhalletusta kuormasta. 

Auma 1 Auma 2 Puhallettu kuorma 

Lämpöarvo 

Lämpöarvo 

saapumis-

tilassa 

Lämpöarvo 

Lämpöarvo 

saapumis-

tilassa 

Lämpöarvo 

Lämpöarvo 

saapumis-

tilassa 

18,68/5,188 11,07/3,076 18,68/5,188 11,26/3,129 18,61/5,169 11,35/3,152 

Taulukosta 6.4 nähdään, että hakkeen tehollisessa lämpöarvossa ei ollut juuri eroa. 

Lämpöarvo saapumistilassa on puhalletussa kuormassa 1,6 % korkeampi, sillä 

kokonaiskosteus otetusta pisteestä oli hieman alhaisempi. Kuitenkaan lämpöarvo ei 

vaihtele oleellisesti. Tässä diplomityössä käytetään lämpöarvon arvona aumasta 

analysoitujen ja puhalletusta kuormasta analysoidun lämpöarvon keskiarvoa, jolloin 

teholliseksi lämpöarvoksi kuiva-aineessa saadaan 18,645 MJ/kg k.a. Vapolle toimitettu 

lämpöarvoanalyysin tulos poikkesi noin 1,5 % Labtiumin määrittämästä 

lämpöarvoanalyysistä. Taulukossa 6.5 on esitetty eri kuormaustavoilla tehtyjen 

kuormauskokeiden keskiarvotulokset. 
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Taulukko 6.5. Joulukuussa 2016 tehtyjen kuormauskokeiden keskiarvotulokset. 

Kuormaustapa Kuormausten keskiarvot 

 

Hakkeen 

tuore 

irtotiheys 

kuormassa 

[kg/i-m3] 

Hakkeen 

kosteus 

[%] 

Kuormaus-

kapasiteetti 

[m3/h] 

Kuormaus-

kapasiteetti 

[t/h] 

Kuorman 

paino [kg] 

Puhallus 260 38,4 380,60 98,91 11 540 

Kauhakuormaus 267 36,0 144,49 38,64 12 880 

Taulukosta 6.5 nähdään, että puhalletun kuorman tuore irtotiheys on 2,7 % alhaisempi, 

kuin kauhakuormaajalla kuormatun kuorman tuore irtotiheys. Puhalletun kuorman 

paino on 11,60 % alhaisempi mitä kauhakuormaajalla kuormatun kuorman paino. Tästä 

nähdään, että jos tiiviyslaskentaa lasketaan pelkästään massaeroihin perustuen, erot 

voivat olla suuriakin. Tästä syystä on tärkeää, että tiiviyslaskentaa tehdään 

perusteellisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että pelkästään kuormantäyttötavan 

vaihtaminen tiivistäisi kuormaa enemmän. Taulukossa 6.6 on esitetty energiatiheys. 

Taulukko 6.6. Hakkeen keskiarvoenergiatiheys. 

Energiatiheys [MWh/i-m3] 

Puhallus Kauhakuormaus 

0,76 0,82 

Taulukosta 6.6 nähdään, että energiatiheys aumalta on 7,9 % parempi kuin puhalletusta 

kuormasta. Tämä johtuu alhaisemmasta kosteuspitoisuudesta ja paremmasta 

irtotiheydestä. Kuvissa 6.1 ja 6.2 on esitetty hakkeen palakokojakauma. 

Palakokojakauma on määritetty puhalletusta kuormasta ja ensimmäisen 

irtotiheysnäytteen yhteydessä aumalta. 
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Kuva 6.1 Hakkeen palakokojakauma puhalletusta kuormasta. (Labtium) 

 

Kuva 6.2 Hakkeen palakokojakauma aumalta. (Labtium) 

Kuvista 6.1 ja 6.2 voidaan tulkita, että puhallettaessa hienomman aineksen osuus on 

suurempi, kuin taas kauhakuormaajalla kuormattaessa suurempaa palakokojakaumaa 

oli kuormassa enemmän. Tämä johtuu siitä, että puhallettaessa jo aumalle pienemmät 

palaset varmasti lajittuvat auman pohjalle ja suuremmat palaset auman päälle. 

Palakokojakaumanäytteet oli otettu niin, että kauhottiin noin 30 cm haketta pois kasan 

päältä, mutta pienimmät palaset olivat varmasti lajittuneet paljon syvemmälle aumaan. 
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Kuitenkin hakkeen palakokojakauma on hyvin tasalaatuista ja kuvista 6.1 ja 6.2 

nähdään, että kokoluokat 8,0-16,0 mm ja 16,0-31,5 mm ovat dominoivimmat. Liitteessä 

on esitetty tarkempi taulukko palakokojakaumasta 

Kuorma-auton nupin osalta nimellistilavuus oli 50 m3, mikä luki kuorma-auton nupin 

kyljessä. Itse mittaamalla saatiin kuormatilan tilavuudeksi 44,8 m3. Energia-alalla 

käytetään vakiintunutta tilavuutta, jotta ei tarvitsisi joka kerta varmistaa kuorman 

tilavuutta erikseen, eikä yleisesti ottaen edes ole aikaa määrittää tarkasti kuorman oikeaa 

tilavuutta joka kerta erikseen. Taulukkoon 6.7 on koottu tulokset tarkasta mitatusta 

tilavuudesta kummankin kuormaustavan osalta ja verrattu näiden arvoa kuorman-auton 

nupin nimellistilavuuteen. Kuorma-auton kuormatilan mitattu tilavuus on itse laskettu 

käsin mittaamalla kuorman korkeus, leveys ja pituus kuorman sisältä, kun kuorma on 

ollut tyhjä. Hakekuorman tarkka tilavuus määritettiin Excel -

taulukkolaskentaohjelmistolla. 

Taulukko 6.7. Kuorman nimellistilavuus ja kuorman mitattu tarkka tilavuus ja niiden välinen ero. 

Kuormaustapa Nimellistilavuus [m3] 
Hakekuorman 

tilavuus [m3] 
Ero [%] 

Puhallus 50 44,4 -12,61 

Kauhakuormaus 50 48,2 -3,73 

Taulukosta 6.7 nähdään, että puhalletussa kuormassa hakekuorman tilavuuden ero 

nimellistilavuuteen on -12,61 % ja kauhakuormaajalla kuormatussa kuormassa 

hakekuorman ero nimellistilavuuteen on -3,73 %. 

Excel -laskentaohjelmalla laskettiin kuorman tarkka tilavuus siten, että mitattiin 15 eri 

kohtaa kuorman pinnan ja hakkeen pinnan välinen korkeusero. Kuvassa 6.3 on esitetty 

havainnollistettu kuva Excelin periaatteesta laskea tarkka tilavuus. Plusmerkki 

tarkoittaa sitä, että hakkeen pinta on hieman kuormatilan yläreunan pintaa ylempänä ja 

miinusmerkki päinvastoin. Kun kaikki 15 pistettä on määritetty, niin tämän jälkeen 

lasketaan neljän pisteen ryhmässä kahden eri etäisyyden välissä hakkeen pinnan ja 

kuormatilan yläreunan välisen korkeuseron keskiarvo. Tämän jälkeen jäljellä on 8 

etäisyyspistettä, joista jokaisen kohdalla lasketaan tilavuus. Nämä määritetyt tilavuudet 

summataan yhteen ja vähennetään vielä erikseen osat, mitkä vaikuttavat vähentävästi 

kokonaistilavuuteen, kuten esimerkiksi kolaohjuri. 
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Kuva 6.3. Tilavuuden tarkka määrittäminen Excel-laskentaohjelmalla. 

Excel -laskentaohjelmalla mallinnettiin myös kuorman muoto puhalletusta ja 

kauhakuormaajalla kuormatusta kuormasta. Kuvassa 6.4 on esitetty puhalletun kuorman 

muoto ja kuvassa 6.5 on esitetty kauhakuormaajalla kuormatun kuorman muoto. 

Molemmissa malleissa on otettu huomioon myös kolaohjuri, joka vähennettiin 

tilavuudesta erikseen. Viimeisin mittauspiste otettiin 6 metrin etäisyydeltä kuoman 

edestä, mutta Excelillä on laskettu koko hakekuorman tilavuus. 
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Kuva 6.4. Puhalletun hakkeen muoto kuormassa. 

Kuvasta 6.4 voidaan tulkita, että puhalletussa kuormassa kuorman edessä ja takana 

kuorma jäi selvästi vajaaksi. Keskeltä hake saatiin kuormattua kukulle. Merkinnät A1, 

A2 ja A3 tarkoittavat sitä, että A1 on otettu kuorman vasemmalta puolelta, A2 kuorman 

keskeltä ja A3 kuorman oikealta puolelta kuorman pituussuunnassa. 

  

Kuva 6.5. Kauhakuormaajalla kuormatun hakkeen muoto kuormassa. 
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Kuvasta 6.5 voidaan tulkita, että kauhakuormaajalla kuormattu hake saatiin kuormattua 

paljon tasaisemmaksi ja enemmän kukulle, jolloin haketta saatiin enemmän kuormaan 

ja näin ollen irtotiheys ja kuorman massa olivat suurempia. 

Kuvassa 6.6 on esitetty hakkeen tuore irtotiheys ja irtotiheys kuiva-aineessa puhalletun 

kuorman ja kauhakuormaajalla kuormatun kuorman välillä tarkasti määritettynä. 

Kuvassa on lisäksi esitetty tuore irtotiheys mitta-astiassa määritettynä ja sen lisäksi 

myös irtotiheys kuiva-aineessa mitta-astiassa määritettynä. Näin ollen voidaan vertailla 

kumpaakin kuormaustapaa toisiinsa ja selittää, mistä erot kummastakin 

kuormaustavasta johtuvat. Mitta-astialla olevat irtotiheyksien erot johtuvat hakkeen 

ominaisuuksista ja kuorman välillä olevat irtotiheyksien erot johtuvat kuormaustavasta. 

Aumalta otettiin kaksi irtotiheysnäytettä, joten kuvassa 6.6 on esitetty aumalta otettujen 

irtotiheysnäytteiden keskiarvotulokset tuoreesta irtotiheydestä ja irtotiheydestä kuiva-

aineessa. 

 

Kuva 6.6. Eri tavoilla kuormatun rankahakkeen irtotiheys kuormatilassa tarkasti määritettynä ja mitta-

astialla mitattuna. (m.a = mitta-astia) 

Kuvasta 6.6 voidaan todeta, että kauhakuormaajalla kuormatun hakkeen irtotiheys 

tuoreena ja kuiva-aineessa on hieman suurempi, mitä puhallettaessa niin kuormatessa 

kuin mitta-astiassakin. Erot eivät ole suuria. Mitta-astiassa erot ovat muutamia 

prosentteja, mikä kertoo siitä, että aumalta otetun näytteen ja puhalletusta kuormasta 
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otetun hakkeen ominaisuudet eroavat toisistaan vähän, mutta vaikutusta kuorman 

tiivistymiseen sillä ei ole. Kuormaustavan vaihto myös vaikutti kuorman irtotiheyteen, 

mikä kertoo puhalluksen ja kauhakuorman eroista, mutta eroa on lähinnä muutaman 

prosentin verran. Taulukkoon 6.8 on koottu yhteenveto, missä on verrattu irtotiheyden 

arvoja tuoreena ja kuiva-aineessa mitattuna mitta-astialla ja kuormassa ja laskettu 

näiden prosentuaalinen ero toisiinsa nähden. 

Taulukko 6.8. Irtotiheyden arvot tuoreena ja kuiva-aineessa mitattuna mitta-astiassa ja kuormassa sekä 

näiden prosentuaalinen ero. 

 Kauhakuormaus Puhallettu kuorma Ero [%] 

Tuore irtotiheys 

mitta-astialla 
249 228 9,2 

Irtotiheys k.a 

mitta-astialla 
160 149 7,4 

Tuore irtotiheys 

kuormassa 
267 260 2,7 

Irtotiheys k.a 

kuormassa 
171 160 6,9 

Taulukosta 6.8 nähdään, että tuoreen irtotiheyden arvo mitta-astialla 

kauhakuormauksen hyväksi on noin 9 %, mutta kuiva-aineessa ero maltillisempi, 7,4 

%. Kuormausvaiheessa tuoreen irtotiheyden ero on 2,7 %, mutta kuiva-aineessa on 

suurempi, 6,9 %. Tämä kertoo siitä, että mitta-astialla aumalta otettu näyte on tiiviimpi, 

mitä puhalletusta kuormasta ja kuormasta mitatusta irtotiheydestä nähdään, että 

tuoreena kauhakuormaus on tiivistänyt kuormaa noin 3 % verran. Puhalletussa 

kuormassa ero on noin puoli %-yksikkö suurempi, jos verrataan kauhakuormauksen ja 

puhalletun kuorman irtotiheyttä kuiva-aineessa mitta-astialla ja kuormassa keskenään. 

Erot ovat maltillisia ja voidaan todeta, että kuormaustavan vaihto puhaltamiseen 

tiiviyden parantamiseksi näillä käytettävissä olevilla rankahakkeen ominaisuuksilla ei 

ole kannattavaa. 

6.2 Koeajot helmikuussa 2017 

Taulukossa 6.9 on esitetty rankahakkeen kosteuspitoisuus aumasta ja molempien 

puhallettujen kuormien päältä. Tulee huomioida, että aumalta otetut näytteet 5 ja 6 on 

otettu irtotiheysnäytteen yhteydessä ja puhalletuista kuormista näyte 6 on otettu 
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irtotiheysnäytteen yhteydessä. Irtotiheysnäytteen yhteydessä otettu kosteusnäyte otettiin 

putoavasta virrasta. Tällä pyrittiin siihen, että kosteusnäyte olisi otettu 

standardimittausten mukaisesti. 

 

Taulukko 6.9. Kosteuspitoisuudet aumalta ja puhalletusta kuormasta. 

Auma Puhallettu kuorma 1 Puhallettu kuorma 2 

Näyte 

nro. 
Kosteus [%] 

Näyte 

nro. 

Kosteus 

[%] 

Näyte 

nro. 
Kosteus [%] 

1 51,4 1 53,8 1 55,8 

2 51,5 2 53,6 2 57,1 

3 50,0 3 49,6 3 55,1 

4 50,8 4 52,5 4 54,2 

5 50,3 5 52,4 5 52,0 

6 51,3 6 50,0 6 51,4 

Taulukosta 6.9 voidaan päätellä, aumasta analysoitu kosteus on hieman pienempi, mitä 

puhalletuista kuormista analysoitu kosteus. Vapolle toimitettu kosteusanalyysin tulos 

poikkesi noin prosentin Labtiumin määrittämästä kosteusanalyysistä. Irtotiheys 

määritettiin itse Vapon Jyväskylän laboratoriossa samalla tavalla, mitä ensimmäisen 

kuormantäyttökokeen kohdalla. Taulukossa 6.10 on esitetty rankahakkeen tuoreen 

irtotiheyden mittauksessa mitta-astiassa saadut arvot. Aumalta otettiin kaksi 

irtotiheysnäytettä ja molempien kuormien päältä yksi irtotiheysnäyte. Irtotiheyden 

mittauksessa käytettiin samaa saavia, mitä ensimmäisen kuormantäyttökokeen 

kohdalla. 

Taulukko 6.10. Standardin mukaiset tuoreiden irtotiheyksien arvot mitattuna mitta-astiassa aumalta ja 

puhalletuista kuormista. 

Auma 1 Auma 2 
Puhallettu 

kuorma 1 

Puhallettu 

kuorma 2 

Näyte 

nro. 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Näyte 

nro 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Paino 

[kg] 

Irtotiheys 

[kg/i-m3] 

1 17,06 325,0 1 17,18 327,2 1 16,69 317,9 1 16,70 318,1 

2 17,22 328,0 2 17,33 330,1 2 16,88 321,5 2 17,05 324,8 

3 17,29 329,3 3 16,99 232,6 3 16,93 322,5 3 16,76 319,2 

 Ka 327,4  ka 327,0  ka 320,6  ka 320,7 

Taulukosta 6.10 voidaan todeta, että puhalletun kuorman tuore irtotiheys mitta-astiassa 

on noin 2 % alhaisempi kuin aumasta mitatun tuoreen irtotiheyden, mikä kertoo siitä, 

että hakkeen ominaisuudet ovat hyvin samankaltaiset, sillä haketettu puu oli kaikki 
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haapaa ja tuoretta puuta, minkä lisäksi käytettiin samaa hakkuria. Taulukkossa 6.11 on 

esitetty irtotiheys kuiva-aineessa, mikä ottaa huomioon hakkeesta mitatun kosteuden ja 

näin ollen tuloksia on helpompaa verrata keskenään. Kosteus on määritetty puhalletuista 

kuormista pisteestä 6 ja aumasta pisteistä 5 ja 6. 

Taulukko 6.11. Standardin mukaiset irtotiheyksien arvot kuiva-aineessa mitattuna mitta-astiassa aumalta 

ja puhalletuista kuormista. 

Auma 1 Auma 2 Puhallettu kuorma 1 Puhallettu kuorma 2 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

Näyte 

nro. 

Irtotiheys kuiva-

aineessa [kg/i-m3] 

1 161,5 1 159,4 1 159,0 1 154,6 

2 163,0 2 160,8 2 160,8 2 157,8 

3 163,7 3 157,6 3 161,2 3 155,1 

ka 162,7 ka 159,2 ka 160,3 ka 155,9 

Taulukosta 6.11 nähdään, että aumalta mitta-astiassa määritetystä irtotiheydestä kuiva-

aineessa irtotiheys on suurempi kuin puhalletusta kuormasta. Ero on kuitenkin hyvin 

pieni, mikä kertoo siitä, että hakkeen ominaisuudet ovat samankaltaiset, vaikka 

kosteuseroa näytteiden välillä oli. Lämpöarvoa ei tällä kertaa määritetty, vaan käytetään 

samaa kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa, mitä edellisessä kuormantäyttökokeessa, 

18,645 MJ/kg k.a. Tämä tehollinen lämpöarvo pidetään vakiona, mutta itse tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa muuttuu. Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa lasketaan 

yhtälön (3) mukaan (Alakangas et al. 2014. s. 51) 

 qp,net,ar = qp,net,d ∙
100 − Mar

100
− 0,02443 ∙ Mar (3) 

missä qp,net,ar Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 

 qp,net,d Tehollinen lämpöarvo  [MJ/kg k.a] 

Näin ollen saadaan yhtälön (3) mukaan aumalle teholliseksi lämpöarvoksi 7,9 MJ/kg eli 

2,2 MWh/t ja puhalletulle kuormalle 7,4 MJ/kg eli 2,1 MWh/t. Taulukossa 6.12 on 

esitetty eri kuormaustavoilla tehtyjen kuormauskokeiden keskiarvotulokset. 
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Taulukko 6.12. Helmikuussa 2017 tehtyjen kuormauskokeiden keskiarvotulokset. 

Kuormaustapa Kuormausten keskiarvot 

 

Hakkeen 

irtotiheys 

kuormassa 

[kg/i-m3] 

Hakkeen 

kosteus 

[%] 

Kuormaus-

kapasiteetti 

[m3/h] 

Kuormaus-

kapasiteetti 

[t/h] 

Kuorman 

paino [kg] 

Puhallus 1 325 52,0 353,36 114,72 19 120 

Puhallus 2 339 54,3 341,28 115,68 19 280 

Kauhakuormaus 327 50,9 229,30 75,04 18 760 

Taulukosta 6.12 nähdään, että puhalletun kuorman tuore irtotiheys on keskimäärin 1,5 

% korkeampi, kuin kauhakuormaajalla kuormatun kuorman tuore irtotiheys. Puhalletun 

kuorman paino on 2,3 % korkeampi mitä kauhakuormaajalla kuormatun kuorman paino. 

Tästä nähdään, että tulos on päinvastainen edelliseen kuormantäyttökokeeseen verraten, 

vaikkakin tiiviysvaikutus puhaltamisen hyväksi on muutama prosentti. Taulukossa 6.13 

on esitetty energiatiheys. 

Taulukko 6.13. Hakkeen keskiarvoenergiatiheys. 

Energiatiheys [MWh/i-m3] 

Puhallus 1 Puhallus 2 Kauhakuormaus 

0,69 0,68 0,72 

Taulukosta 6.13 nähdään, että puhallettujen kuormien energiatiheys on alhaisempi, mitä 

kauhakuormaajalla kuormatun kuorman energiatiheys. Tämä johtuu aumasta mitatusta 

alhaisemmasta kosteuspitoisuudesta. Vaikka 2. puhalletun kuorman tuoretiheys oli 

selvästi korkeampi mitä muissa kuormissa, 2. puhalletun kuorman hake oli kosteampaa 

mitä muut. Tämä nostaa irtotiheyden arvoa, sillä paino nousee, mutta energiatiheys 

laskee kosteuden lisääntyessä. Kuvissa 6.7 ja 6.8 on esitetty hakkeen palakokojakauma. 

Palakokojakauma on määritetty ensimmäisestä puhalletusta kuormasta ja ensimmäisen 

irtotiheysnäytteen yhteydessä aumalta. 
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Kuva 6.7. Hakkeen palakokojakauma puhalletusta kuormasta. (Labtium) 

 

Kuva 6.8 Hakkeen palakokojakauma aumalta. (Labtium) 

Kuvista 6.7 ja 6.8 voidaan tulkita, että puhallettaessa hienomman aineksen osuus on 

suurempi niin kuin ensimmäisen kuormantäyttökokeen kohdalla ja myös 

kauhakuormaajalla kuormattaessa suurempaa palakokojakaumaa oli kuormassa 

enemmän. Hakkeen palakokojakauma on jälleen hyvin tasalaatuista ja kuvista 6.7 ja 6.8 
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nähdään, että kokoluokat 8,0-16,0 mm ja 16,0-31,5 mm ovat dominoivimmat. Liitteessä 

on esitetty tarkempi taulukko palakokojakaumasta. 

Kuorma-auton nupin osalta nimellistilavuus oli 55 m3, mikä luki kuorma-auton nupin 

kyljessä. Itse mittaamalla saatiin kuormatilan tilavuudeksi 54,2 m3. Taulukkoon 6.14 on 

koottu tulokset tarkasta mitatusta hakekuorman tilavuudesta kummankin 

kuormaustavan osalta ja verrattu näiden arvoa kuorma-auton nupin nimellistilavuuteen. 

Kuormatilan tilavuus on itse laskettu samalla tavalla mitä edellisen 

kuormantäyttökokeen yhteydessä. Hakekuorman tilavuus määritettiin samalla tavalla 

Excel -taulukkolaskentaohjelmistolla. 

Taulukko 6.14. Kuorman nimellistilavuus ja kuorman mitattu tarkka tilavuus ja niiden välinen ero. 

Kuormaustapa Nimellistilavuus [m3] 
Hakekuorman 

tilavuus [m3] 
Ero [%] 

Puhallus 1 55 58,9 +7,10 

Puhallus 2 55 56,9 +3,45 

Kauhakuormaus 55 57,3 +4,18 

Taulukosta 6.14 nähdään, että ensimmäisessä puhalletussa kuormassa hakekuorman 

tilavuuden ero nimellistilavuuteen on +7,1 %, toisessa puhalletussa kuormassa 

hakekuorman tilavuuden ero nimellistilavuuteen on +3,45 % ja kauhakuormaajalla 

kuormatussa kuormassa hakekuorman tilavuuden ero nimellistilavuuteen on +4,18 %. 

Tulos on päinvastainen mitä ensimmäisessä kuormantäyttökokeessa, sillä tällä kertaa 

kuorma saatiin kuormattua tasaisesti ja hyvin joka puolelle kuormaa molemmilla 

kuormantäyttötavoilla.  

Excel-laskentaohjelmalla mallinnettiin samaan tapaan kuorman muoto. Kuvassa 6.9 on 

esitetty ensimmäisen puhalletun kuorman muoto. Käytetyt symbolit ovat samat mitä 

ensimmäisen kuormantäyttökokeen mallinnuksen osalta. 
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Kuva 6.9. Puhalletun kuorman muoto kuormassa. 

Kuvasta 6.9 voidaan tulkita, että kuorman edestä ja takaa saatiin puhaltamalla 

kuormattua suhteellisen lähelle kuormatilan ylälaitaan nähden ja keskellä kuorma oli 

kukulla. Kuvassa 6.10 on esitetty toisen puhalletun kuorman muoto 

  

Kuva 6.10. 2. puhalletun kuorman muoto. 

Kuvasta 6.10 voidaan tulkita, että toisella kerralla puhaltamalla saatiin samankaltainen 

kuorma, mitä 1. kuormauksessa. Kuorman keskellä kuorma on kukulla ja edestä sekä 
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takaa kuormatilan ylälaidan kohdalla Kuvassa 6.11 on esitetty kauhakuormaajalla 

kuormatun kuorman muoto. 

 

Kuva 6.11. Kauhakuormaajalla kuormatun kuorman muoto. 

Kuvasta 6.11 voidaan tulkita, että kauhakuormaamalla ei saatu niin tasaista kuormaa 

mitä puhaltamisella. Kuorman keskellä kuorma on kukulla, kuorman edessä kuorma on 

kuormatilan ylälaidan kohdalla ja kuorman takaa kuorma on vajaa. 

Kuvassa 6.12 on esitetty hakkeen tuore irtotiheys ja irtotiheys kuiva-aineessa puhalletun 

kuorman ja kauhakuormaajalla kuormatun kuorman välillä tarkasti määritettynä ja sen 

lisäksi myös irtotiheys kuiva-aineessa mitta-astiassa määritettynä. Näin ollen voidaan 

vertailla kumpaakin mittaustapaa toisiinsa ja selittää, mistä erot kummastakin 

kuormaustavasta johtuvat. Mitta-astialla olevat irtotiheyksien erot johtuvat hakkeen 

ominaisuuksista ja kuorman välillä olevat irtotiheyksien erot johtuvat kuormaustavasta. 

Aumalta otettiin kaksi irtotiheysnäytettä, joten kuvassa 6.12 on esitetty aumalta 

otettujen irtotiheysnäytteiden keskiarvotulokset tuoreesta irtotiheydestä ja 

irtotiheydestä kuiva-aineessa. Lisäksi puhalletuista kuormista otettiin myös keskiarvot, 

sillä tällä kertaa puhallettuja kuormia tehtiin kaksi kappaletta. 
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Kuva 6.12. Eri tavoilla kuormatun rankahakkeen irtotiheys kuormatilassa tarkasti määritettynä ja mitta-

astialla mitattuna. 

Kuvasta 6.12 voidaan todeta, että tuoretiheys puhalletusta kuormasta on suurempi, mikä 

johtuu hakkeen korkeammasta kosteudesta. Kun otetaan kosteus huomioon, tällöin 

kauhakuormaajalla kuormatussa kuormassa irtotiheys kuiva-aineessa on suurempi. Erot 

ovat silti keskenään hyvin maltillisia, maksimissaan muutaman prosenttiyksikön verran. 

Taulukkoon 6.15 on koottu yhteenveto, missä on verrattu irtotiheyden arvoja tuoreena 

ja kuiva-aineessa mitattuna mitta-astialla ja kuormassa ja laskettu näiden 

prosentuaalinen ero toisiinsa nähden. Tiheyden arvot ovat maltillisia ja voidaan olettaa, 

että näytteenottotarkkuuden rajoissa tiheyden arvot ovat yhtä suuria. 

Taulukko 6.15. Irtotiheyden arvot tuoreena ja kuiva-aineessa mitattuna mitta-astiassa ja kuormassa sekä 

näiden prosentuaalinen ero. 

 Kauhakuormaus 
Puhallettu 

kuorma 
Ero [%] 

Tuore irtotiheys 

mitta-astialla 
327,2 320,7 2,0 

Irtotiheys k.a 

mitta-astialla 
161,0 158,1 1,8 

Tuore irtotiheys 

kuormassa 
327,3 331,9 -1,4 

Irtotiheys k.a 

kuormassa 
160,7 155,5 3,3 
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Taulukosta 6.15 nähdään, että tuoreen irtotiheyden arvo mitta-astialla 

kauhakuormauksen hyväksi on noin 2 %, mutta kuiva-aineessa ero on 1,8 %. 

Kuormausvaiheessa tuoreen irtotiheyden ero kauhakuormauksella on -1,4 %, mutta 

kuiva-aineessa on 3,3 %. Tämä kertoo siitä, että mitta-astialla aumalta otettu näyte on 

tiiviimpi, mitä puhalletusta kuormasta. Toisaalta kuormausvaiheessa tilanne kääntyy 

toisin päin puhalluksen hyväksi ja puhaltamalla saatiin 1,4 % tiiviimpi kuorma mitä 

kauhakuormauksella tuoretiheyden mittaukseen perustuen. Kun otetaan kosteus 

huomioon, ja puhalletuissa kuormissa hake oli kosteampaa, mitä kauhakuormaajalla 

kuormatussa kuormassa, niin tällöin irtotiheys kuiva-aineessa on suurempi 

kauhakuormaajalla kuormatussa kuormassa. Kauhakuormaajalla kuormatussa 

kuormassa ero on noin 1,4 % suurempi, jos verrataan kauhakuormauksen ja puhalletun 

kuorman irtotiheyttä kuiva-aineessa mitta-astialla ja kuormassa keskenään. 

Tiivistämisellä ei ollut suurta vaikutusta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä diplomityössä tutkittiin rankahakkeen tiivistymistä vertailemalla 

kauhakuormausta ja puhallusta toisiinsa kuormantäyttötapoina. Työn alkuperä muuttui 

niin, että aluksi oli tarkoitus vertailla kauhakuormausta, linkoamista ja puhallusta 

toisiinsa, mutta lingon vuokraus ei tämän diplomityön kannalta onnistunut. 

Diplomityössä tutkittiin myös erilaisia kuormausvaihtoehtoja. Kaikki 

kuormausvaihtoehdot on koottu yhdeksi kirjallisuuskatsaukseksi tämän diplomityön 

alkuun. Kuormausvaihtoehtoja on tarjolla useampia ja näiden vertailua voisi toteuttaa 

keskenään laajemmassakin mittakaavassa. 

Diplomityön tavoitteena oli löytää kuormantäyttötapa, millä saataisiin rankahake 

tiiviimpää muotoon mitä nykyisin. Diplomityön aikataulun puitteissa tutkittiin 

kauhakuormausta ja puhallusta toisiinsa kuormantäyttötapoina, mutta tutkimuksien 

tuloksia tarkasteltaessa huomattiin, että puhaltamalla ei saada niin tiivistä kuormaa mitä 

pitäisi, jotta saavutettaisiin selkeää kustannushyötyä. 

Diplomityössä tehtiin myös esimerkkilaskelmia. Esimerkkilaskelmissa oli laskettu 

saavutettu säästö kuljetuskustannuksista eri tiiviysasteilla, eri kuormakoolla ja eri 

etäisyyksillä. Saaduista tuloksista voidaan päätellä, että kuormakoon kasvattaminen ja 

15 %:n tiivistäminen kattavat vähintään syntyvät kuljetuskustannukset, jos kuormakoon 

tilavuus on yli 80 m3 ja etäisyys 20 km. Jäljelle jää osuus, mikä voidaan käyttää 

tiivistämiskustannuksiin eli esimerkiksi eri kuormauslaitteen investointikustannuksiin 

sekä kuormauslaitteen käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin. Yrityksen tulee sopeuttaa 

toimintansa niin, että tiivistäminen tuo yritykselle selkeää tulosta liiketoimintaan ja näin 

ollen parantaa yrityksen liikevaihtoa ja tasetta. Esimerkkilaskelmat ovat vain suuntaa 

antavia ja yrityksen tulee laskea itse saavutettava säästö tiivistämisessä yrityksen 

olemassa olevan kuljetuskaluston ja etäisyyksien perusteella. Jos terminaalista 

kuljetetaan haketta moneen eri kohteeseen, joiden etäisyydet ja käytettävät kuormakoot 

eroavat toisistaan, niin tällöin kustannus pitäisi laskea painotettujen keskiarvojen 

mukaan. Lopuksi voidaan todeta, että jo 15 %:n parempi tiiviys kuormassa tuo selkeää 

kustannushyötyä. Jos löydetään keino, jolla saadaan parannettua tiiviyttä 15 % 

kuormassa, kannattaa tätä ehdottomasti jatkojalostaa terminaalitoiminnan käyttöön. 
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Esimerkkilaskelmat on tehty yrityksen toiminnan näkökulmasta. Yleisesti ottaen 

tiivistämisestä saatava hyöty on parempi pidemmillä kuljetusmatkoilla, mutta 

nykytilanteessa asiakkaat eivät voi maksaa toimitetusta energiasta niin hyvää hintaa, 

että hakkeen kuljettaminen pidemmällä matkalla olisi yrityksen toiminnan kannalta 

järkevää. Esimerkkilaskelmat on tehty niin, että se antaa sellaisen kuvan, että kuinka 

paljon tiivistämiseen voi investoida olemassa olevalla kalustolla. Tiivistämisestä 

saatava hyöty voitaisiin myös laskea yksiköissä [€/kuorma], [€/t] ja [€/m3]. Saadut 

tulokset voivat poiketa esimerkkilaskelman tuloksista. 

Ensimmäisessä kuormantäyttökokeessa joulukuussa 2016 puhallettiin yksi kuorma ja 

kauhakuormattiin yksi kuorma nimellistilavuudeltaan 50 m3 kuorma-auton nuppiin. 

Saatujen tuloksien ja laskennan perusteella todettiin, että tässä kuormantäyttökokeessa 

kauhakuormaajalla saavutettiin tiiviimpi kuorma, mitä puhaltaessa. Ero selittyy 

hakkeen kosteudella, sillä kuiva-aineen irtotiheys oli puhalletussa kuormassa pienempi.  

Lisäksi kauhakuormaajalla kuormattu puu oli pääosin mäntyä ja puhaltamisessa 

käytetty puu pääosin kuusta. Toinen selittävä tekijä on hakkurin kuljettajan ja 

kauhakuormaajan kuljettajan ammattitaito eli tapa käyttää laitetta niin, että hake 

saadaan kuormattua mahdollisimman tasaisesti kuormaan. Käytetyn hakkeen kosteus 

oli keskimäärin 37 %. 

Toisessa kuormantäyttökokeessa helmikuussa 2017 puhallettiin kaksi kuormaa ja 

kauhakuormattiin yksi kuorma. Kuormantäyttökokeen asetelmaa edelliseen verrattuna 

muutettiin niin, että tässä kuormantäyttökokeessa käytettiin kaatotuoretta rankapuuta, 

jonka kosteus oli keskimäärin 52 %. Hake kuormattiin nimellistilavuudeltaan 55 m3 

kuorma-auton nuppiin. Saatujen tuloksien ja laskennan perusteella todettiin, että tässä 

kuormantäyttökokeessa puhaltamalla saatiin tiiviimpi kuorma mitä 

kauhakuormauksella, jos tiiviysvaikutus lasketaan pelkästään massaeroon perustuen. 

Ero selittyy sillä, että hakkurin kuljettaja alkoi puhaltaa kuormaan kuorman edestä, kuin 

joulukuussa tehdyssä kuormantäyttökokeessa hakkurin kuljettaja aloitti puhaltamaan 

kuorman keskeltä. Näin saatiin kuormattua haketta tasaisemmin kuormaan. Toisen 

kuormantäyttökokeen tulosten erot ovat maltillisia ja voidaan todeta, että 

kuormaustavan vaihto puhaltamiseen tiiviyden parantamiseksi näillä käytettävissä 

olevilla rankahakkeen ominaisuuksilla ei ole kannattavaa. Voidaan myös todeta, että 

hakkeen kosteus vaikuttaa siihen, että puhaltamalla saatiin tiiviimpi kuorma mitä 
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kauhakuormauksella, jos lasketaan tiiviysvaikutus pelkästään massaeroon tai 

tuoretiheyteen perustuen. Tällaisen tutkimuksen yhteydessä on aina syytä tutkia 

mahdollisimman tarkkaan moni tekijä ja ottaa huomioon varsinkin hakkeen kosteus 

kuormausvaiheessa. Mitta-astialla mitatut tuoreen irtotiheyden ja kuivatuore-tiheyden 

arvot kertovat sen, onko tiivistävä tekijä itse hake vai kuormaustapa. Hakkeen 

ominaisuudet olivat samat kummallakin kuormantäyttötavalla. 

Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että puhaltamalla ei saada tiiviimpää kuormaa 

kuin kauhakuormaajalla, eikä näin ollen puhallusta kannata käyttää pelkästään yhtenä 

kuormantäyttömuotona. Kuormaustapojen vaikutus hakkeen tiivistymiseen oli 

pienempi, kuin hakkeen ominaisuuksien vaikutus tiivistymiseen. Puhalluksen 

kuormauskapasiteetti on lähes kaksinkertainen kauhakuormaukseen verrattuna, joten 

ajallisesti puhallus on tehokkaampi vaihtoehto, jos yrityksen toiminnan kannalta ajalla 

on merkitystä. Nopeampi kuormaus säästäisi aikaa esimerkiksi kuljetuskustannuksista, 

mutta ero on vain muutamia minuutteja, jos kuormankoon tilavuus olisi esimerkiksi 50 

m3. Jos lastattaisiin aina mahdollisimman suuria kuormia, joiden tilavuus olisi 

esimerkiksi 156 m3, aikaa säästyisi paljon enemmän ja tämä säästäisi myös 

kuljetuskustannuksista. 

Yksi esimerkki Mäntsälän terminaalin kannalta olisi vaihtaa rumpuhakkurin seulaa 

tiheämmäksi kuormauksen puolivälissä. Rumpuhakkurin seulan vaihtamisella 

tiheämmäksi saataisiin palakokojakaumaltaan hienolaatuisempaa haketta ja teoriassa 

saataisiin tiiviimpi kuorma. Tässä kohtaa kuitenkin kuluisi aikaa seulan vaihtamiseen 

eikä voida olettaa kuorman olevan niin tiivistä mitä pitäisi. Lisäksi seulan vaihtaminen 

vaikuttaa haketuksen kustannukseen merkittävästi lähinnä polttoaineen kulutuksen 

kannalta ja kuormausaikakin pitkittyisi, mikä vaikuttaisi kuljetuskustannusten nousuun. 

Diplomityössä tutkittiin myös muita kuormantäyttötapoja kirjallisessa muodossa. 

Kuormantäyttömuotoja on monenlaisia ja voi olla, että joku kuormantäyttötapa 

tiivistäisi haketta paremmin kuin puhaltaminen. VTT on tehnyt vuonna 2001 ja vuonna 

2016 kuormantäyttökokeita lingolla ja hakekuljettimella, jonka päässä on mekaaninen 

heitin. Näillä kuormantäyttötavoilla saataisiin tiiviimpi kuorma kuin 

kauhakuormaajalla. Tulee kuitenkin huomioida, että VTT käytti vuonna 2001 

hakkuutähdehaketta eikä rankahaketta. Vuonna 2016 VTT:n tekemien 
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kuormantäyttökokeiden tulosten tiiviyseron laskenta perustuu vain massaeroon 

kuormien välillä eikä tässä tapauksessa määritetty irtotiheyttä mitta-astiassa eikä 

kuormassa. Lisäksi työn tekijöiden mukaan hakkeena käytettiin ”hakekarhetta”, jossa 

oli hakkeen ja murskeen sekoitusta, mitä ei voida suoraan pitää rankahakkeena. 

Diplomityölle asetetut tavoitteet eivät täyttyneet siltä osin, että ei voitu vertailla 

kolmatta kuormantäyttötapaa eikä löydetty kuormantäyttötapaa, mikä tiivistäisi haketta 

enemmän mitä kauhakuormaajalla kuormattu hake. Muuten diplomityölle asetetut 

tavoitteet täyttyivät. Diplomityössä tutkittiin laaja-alaisesti eri kuormantäyttömuotoja 

kirjallisesti ja lisäksi tutkittiin puhallusta ja kauhakuormausta keskenään. Tämän 

tapaista tutkimusta ei diplomityönä ole aikaisemmin tehty ja on myös todettu, että aihe 

on tärkeä kuljetuskustannusten säästömahdollisuuksien näkökulmassa. Aiheen parissa 

voisi tutkimuksia jatkaa vielä lisää. 

Tehdyt tiiviysmittaukset perustuivat kuormassa mitattuun irtotiheyteen kuiva-aineessa, 

mutta yrityksen toiminnan kannalta tuore irtotiheys sekä energiatiheys ovat 

kiinnostavampia tietoja, sillä tietojen perusteella kuorman paino ja toimitettu energia 

saadaan laskennallisesti helpommin selville. Kuiva-tuoretiheys on laskennallisena 

suureena hankala käsitellä, jos ajetaan paljon esimerkiksi sekakuormia. Kuiva-

tuoretiheyden arvo on puulajikohtainen ja sen arvo voi vaihdella myös ise puulajissa. 

Mäntsälän terminaalissa käytetään pelkkää rankapuuta, mutta käytetyt puulajit 

vaihtelevat jonkun verran. 

Tiivistymistä voisi tutkia monella eri kuormantäyttömuodolla ja monella eri 

hakemateriaalilla, jolloin tutkimusaineistoa saataisiin hyvinkin paljon. Lisäksi tulisi 

tutkittavien kuormien määrää lisätä, sillä diplomityössä tutkittavien kuormien määrä oli 

alhainen. Olisi järkevää tehdä kymmeniä kuormia, joista jokaiselle pitäisi tehdä 

samanlaiset mittaukset samalla tavalla, miten tässä diplomityössä tehtiin, jotta voitaisiin 

varmistua eri kuormauslaitteen tuomasta tiiviysvaikutuksesta hakkeelle. Tällainen 

tutkimus varmasti hyödyttäisi yrityksiä, jotka pyrkivät tehostamaan toimitusketjuaan 

puuenergia-alalla ja pyrkivät etsimään kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja toimitusketjun 

tehostamiseksi ja kuljetuskustannusten minimoimiseksi. 
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