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Tämän työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa maatalousyrittäjälle klapikuivaimen 

prototyyppi ja suunnitella prototyypistä saaduilla tuloksilla lopullinen versio rakennetta-

vasta klapikuivaimesta. Kuivaimella on pääasiassa tarkoitus tuottaa polttopuuta myyntiä 

varten, joten kuivaimen on oltava myös kustannustehokas. 

Työssä esitellään maatalousyrittäjälle mahdolliset polttopuun kuivausmenetelmät, esitel-

lään kaikki prototyyppikuivaimelle asetetut vaatimukset ja niiden pohjalta valitaan sopi-

vin kuivaintyyppi prototyypin malliksi. Lisäksi ennen rakentamista prototyyppikuivai-

men kannattavuus arvioidaan kirjallisuudesta saatavilla arvoilla.  

Prototyyppikuivain rakennettiin mahdollisimman halvalla ja rakentamisen aikana tehtiin 

päätöksiä puhtaasti olettamuksien perusteella. Prototyyppiä testattiin puun kuivatuksessa 

vasta lokakuussa, jolloin ilma on jo kylmää ja kosteaa, joka ei ole edullista kuivaimelle, 

jota ei ole eristetty lainkaan. Prototyypin kannattavuus ei ole alustavien laskelmien mu-

kainen, mutta itse kuivausprosessista saatiin selville tärkeimpiä kehityskohteita ja selkeitä 

kohtia, joissa prototyyppiä tulee kehittää.   

Prototyyppikuivaimen perusteella saatujen kokemusten perusteella lopulliseen kuivain-

malliin tehdään useita muutoksia.  Kuivain rakennetaan eristettyyn konttiin, kuivausilma 

muutetaan toimimaan kiertoilmalla, lämmitintehoa ja puiden läpi virtaavaa ilman tila-

vuusvirtaa tullaan nostamaan, kuivaimeen asennetaan lämmöntalteenotto poistettavasta 

ilmasta ja kuivausta aletaan seuraamaan erillisillä lämpötila- ja kosteusantureilla.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

E Energia [kWh] 

V Tilavuus [m3] 

P Teho [kW] 

t Aika [h] 

S Hinta [€] 

X Kosteus [-] 

m Massa [kg] 

U Kosteussuhde [-] 

Alaindeksit 

p puhallin 

i-m3 Yksikön käyttö per irtomotti 

k Sähkölämmitin 

s Sähkö 

t Tuotto 

m Myynti 

Vesi Vesi 

Kok Kokonais- 

Kgvettä Kilogrammaa vettä  

 



 

Määritelmät 

i-m3 Irtomotti eli heittomotti. Klapien tilavuus, kun ne on kasattu heittämällä ne 

tiettyyn tilaan järjestelemättä. 

Klapi Klapi eli Pilke. Polttopuuta jonka pituus on 33 +/- 3 cm. 
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1 JOHDANTO  

Tässä työssä tarkastellaan klapikuivainvaihtoehtoja pienitoimisen maatalousyrittäjän 

käyttöön, joka kuivaa klapeja pientalojen polttoaineeksi sivutoimisena tulonlähteenään. 

Mahdollisia vaihtoehtoja ovat koneellinen kylmäilmakuivaus, sähkölämmitetty koneelli-

nen kuivaus, öljylämmitteinen koneellinen kuivaus ja hakekattilalämmitteinen koneelli-

nen kuivaus. Maatalousyrittäjän puunkuivaustoiminnan pienuuden vuoksi työssä ei käsi-

tellä varastorakennuksiin tehtyjä yli 100 m3:n suuruisia kuivaimia, vaan kuivaimen tulee 

olla tarpeeksi kompakti ja kustannustehokas 20-70 m3:n suuruisten määrien kuivaukseen. 

Kuivaimen tulisi tarvittaessa olla myös liikuteltavissa pienellä vaivalla.  

Työn tavoitteena on vertailla klapinkuivaustekniikoita energiatehokkuuden, kuivausno-

peuden, kuivauslaadun tasaisuuden, sekä investoinnin kannattavuuden näkökulmista. 

Tärkeimmät näkökulmat ovat kuivauslaadun tasaisuus ja investoinnin kannattavuus. Li-

säksi tavoitteena on avustaa maatalousyrittäjää valitsemaan hänen toimintansa kannalta 

paras klapikuivainvaihtoehto. 

Työssä esitellään ensin puunkuivauksen perusperiaatteet ja yleisimmät kuivaukseen käy-

tettävät menetelmät. Seuraavaksi työssä valitaan soveltuvin kuivainmalli kuivain proto-

tyypiksi, joka rakennetaan. Lopuksi kuivainta kehitetään prototyypistä saatujen tulosten 

perusteella. 

Valitusta mallista rakennetaan prototyyppiversio traktorin perävaunuun, jonka laitteisto 

on halpa ja se on helppo asentaa ja purkaa. Työssä lasketaan prototyyppikuivaimen alus-

tava kuivaukseen tarvittava energiamäärä ja kuivaimen kannattavuus olemassa olevan 

kirjallisuuden avulla. Kuivaukseen tarvittava energiamäärä ja kuivaimen kannattavuus 

lasketaan myös rakennetusta prototyypistä kerätyn tiedon avulla. Lisäksi kuivaimeen 

suunnitellaan mahdollisia parannuksia ja arvioidaan kuivauksen energiantarve ja kannat-

tavuus parannusten jälkeen. 

Tällä hetkellä maatalousyrittäjä kuivaa puita ulkona luonnonkuivauksella eli puut kuiva-

taan auringon ja tuulen avulla. Luonnonkuivauksen tehokkuus riippuu erittäin paljon kui-

vauskauden säästä. Edelliset kuivauskaudet ovat olleet kosteita ja klapien tilausmäärät 
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ovat kasvaneet, joten klapikuivaimella kuivattu puu helpottaa maatalousyrittäjän varasto-

tilannetta ja kuivain tuo varman tavan tuottaa kuivaa polttopuuta huonossakin säässä. Li-

säksi kuivain mahdollistaa parempilaatuisen konekuivatun polttopuun myynnin, joka on 

maatalousyrittäjän toiminta-alueella selkeä kilpailuetu. 
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2 PUUNKUIVAUS YLEISESTI 

Puuta kuivataan luonnonkuivauksella tai koneellisesti. Luonnonkuivatuksella tarkoite-

taan puun kuivattamista ulkona ilman mitään koneellista apua. Koneellisella kuivatuk-

sella tarkoitetaan puun kuivattamista eri apumenetelmiä käyttämällä. Käytetyin ja helpoin 

keinokuivaustapa klapien kuivatuksessa on ilmavirtauksen kasvattaminen puiden lävitse, 

jolloin puissa oleva kosteus haihtuu nopeammin jatkuvasti vaihtuvaan ilmaan. Koneel-

lista kuivausta voi vielä tehostaa lämmittämällä puiden lävitse ohjattavaa ilmaa, jolloin 

lämmitettyyn ilmaan sitoutuu enemmän vettä. 

2.1 Taustaa 

Suomessa käytetään polttopuuta pientalojen lämmitykseen kasvavissa määrin. Lämmi-

tyskaudella 2016/2017 puuta poltettiin yhteensä 6,9 miljoonaa kiintokuutiometriä, josta 

klapien osuus oli 4,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Kokonaisuudessaan 9 prosenttia Suo-

men kotimaisesta runkopuusta käytetään pientalojen lämmitykseen. Polttopuiden poltto 

lämmityskaudella 2016/2017 jakautuu eri asumismuodoille kuvan 2.1 mukaan. (Luon-

nonvarakeskus, 2018) 

 

Kuva 2.1. Polttopuun käyttö miljoonaa kuutiota asumismuotoa kohden. 
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Luonnonvarakeskuksen tuottaman kyselytutkimuksen mukaan polttopuun käytön kasvua 

aiheuttaa nykyisen ilmastopolitiikan tavoite, jossa halutaan madaltaa pientalojen hiilidi-

oksidipäästöjä. Talouksissa siirrytään pois öljylämmityksestä uudisrakentamisen ja kor-

jausrakentamisen avulla. Uudisrakennuksissa tavallisin lämmitysmuoto on nykyisin maa-

lämpö tai sähkö ja uusiutuvia lämmitysmuotoja käytetään päälämmitysmuodon rinnalla, 

joista puu on perinteisin. (Luonnonvarakeskus, 2018b) 

Kyselytutkimuksen lisäksi polttopuiden käyttö pientalojen lämmityksessä on kasvanut ta-

saisesti kuvan 2.2 mukaan jo vuodesta 1992. 

 

Kuva 2.2. Pientalojen polttopuun käyttö. (Luonnonvarakeskus, 2018) 

Tutkimusten perusteella voidaan siis olettaa, että polttopuiden kulutus tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa ja se tulee lisäämään tarvetta tasalaatuisen ja toimitusvarman puun tuo-

tannolle. 
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2.2 Kuivauksen periaatteet ja edut 

Käytettävän klapipolttoaineen eli pilkkeen kosteuden tulisi olla hyvin palaakseen alle 20 

prosenttia. Tuoreen kaadetun puun kosteus vaihtelee kuvan 2.3 mukaan puulajista ja vuo-

denajasta riippuen noin 42 prosentista 57 prosenttiin. Männyn ja kuusen kosteus pysyy 

lähes samana koko vuoden läpi ja on jatkuvasti muutaman prosentin suurempi kuin leh-

tipuiden kosteus. Lehtipuiden kosteus vaihtelee suuresti vuodenaikojen mukaan, joka 

kannattaa myös ottaa huomioon puun kuivausta tai kaatoaikaa miettiessä.  

 

Kuva 2.3. Suomen yleisimpien puulajien kosteuden vaihtelu vuodenaikojen mukaan. (Raitila 2014) 

Puun kosteus vaikuttaa huomattavasti puun lämpöarvoon ja energiatiheyteen, joten kui-

vaamisella saavutetaan merkittäviä parannuksia etenkin lämpöarvoon, joka vähentää tar-

vittavan puun määrää lämmityksessä. Lämpöarvon ja energiatiheyden muuttuminen kos-

teuden funktiona on esitetty kuvassa 2.4. 



12 

 

 

Kuva 2.4. Puun lämpöarvon ja energiatiheyden muuttuminen kosteuden mukaan. (Raitila 2009) 

Kuivumisessa tulee myös huomioida puun lajike, yleiset kuivausolosuhteet ja polttopuun 

pituus ja koko. Koska tiheys ja kuoren tiiveys vaikuttavat kuivumisnopeuteen., hitaimmin 

kuivuva puu Suomessa on koivu ja nopeimmin kuivuvat havupuut. (Mottinetti 2020). 

Kuivattu puu on myös kevyenä huomattavasti helpompaa käsitellä kuin juuri kaadettu 

kostea puu. 

2.3 Luonnonkuivaus 

Luonnonkuivauksella tarkoitetaan polttopuiden kuivausta pelkästään katoksessa tai ka-

soissa ja kuivuminen tapahtuu pelkästään ulkoisten sääolojen mukaan. Luonnonkuivaus 

on edelleen käytetyin polttopuun kuivaustyyli, mutta se on paljon hitaampaa ja kuivauk-

sen laatu riippuu paljon silloisen kuivauskauden laadusta, eli kuinka kosteaa tai lämmintä 

kesällä on ollut. Lisäksi polttopuita saa kuivattua vain kevään ja kesän aikana, joten kui-

vaus on kausiluontoista ja polttopuut tulee tehdä jo maalis- huhtikuussa jos polttopuut 

aiotaan kuivata 20% tavoitekosteuteen kevään ja kesän aikana. (Ämmälä 2012, 18) 

2.4 Keinokuivaus 

Keinokuivaus tarkoittaa polttopuun kuivauksen tehostamissa ulkoisella energialla. Ylei-

sesti tällä tarkoitetaan ilman virtauksen kasvattamista polttopuiden läpi, jolloin kosteutta 



13 

 

siirtyy nopeammin pois puusta. Tai puiden lävitse kulkevaa ilmaa voidaan lämmittää, 

jolloin ilmaan pystyy sitoutumaan enemmän kosteutta. Näitä keinokuivaustapoja kutsu-

taan kylmäkuivaukseksi ja lämminilmakuivaukseksi. (Kauppinen 2014, 12) 

2.4.1 Kylmäilmakuivaus  

Kylmäilmakuivauksessa tehostetaan ilman kulkua kuivattavan materiaalin lävitse. Käy-

tettävä kuivausilma on samassa lämpötilassa ulkoilman kanssa tai hieman lämpöisempää 

auringon säteilyenergiaan perustuvien esilämmitysmenetelmien johdosta, kuten kuivaus-

ilman otto aurinkoiselta seinustalta. Ilmaa puhalletaan tai imetään kuivattavan klapien 

läpi riippuen tilanteeseen sopivimmasta ratkaisusta. Lisäksi kylmäilmakuivaus on sää-

riippuvaa, koska kuivaukseen otettavaa ilmaa ei käsitellä merkittävästi ja ulkoilman liian 

suuri kosteus tai matala lämpötila estävät kuivauksen. Optimaalisimman kuivauksen saa-

vuttamiseksi puhaltimia ei kannata käyttää jatkuvasti, vaan niitä kannattaa säätää klapien 

kosteuden ja ilman suhteellisen kosteuden mukaan. (Erkkilä et al. 2012, 56) Ilman kos-

teuden ja lämpötilan takia kylmäilmakuivauksen käyttöaika rajoittuu yleensä touko- elo-

kuulle (Vääräsmäki 2003, 15). 

Kylmäilmakuivauksessa sopiva ilman tilavuusvirta on noin 200 m3
ilmaa/h/i-m3

klapia kohti 

tai mitoituksessa ohjeellisena ilman virtausnopeutena kuivaimen läpi voidaan käyttää 

360-720 m/h. Virtausnopeuden ja kuivaimen pohjan pinta-alan avulla saadaan laskettua 

riittävä ilman tilavuusvirta kuivaimelle. Lisäksi kuivainta ei kannata pitää jatkuvasti 

käynnissä, koska kosteuden siirtyminen puun pintaan tarvitsee aikaa. Ilmiön voi huomata 

poistoilman suhteellisen kosteuden laskuna. (Vääräsmäki 2003, 14) 

Kylmäilmakuivaimen energiankulutus on usean vuoden keskiarvolla 10 kWh/i-m3 oikein 

mitoitettuna, mutta kuivauksen eri vaiheissa tai erilaisilla kuivainkonstruktioilla energi-

ankulutus on välillä 4,5-20 kWh/i-m3(Roitto 2014, 60). Ja keskimääräinen kuivausaika 

kylmäilmakuivaimella on voin yksi tai kaksi kuukautta (Ämmälä 2012, 19). Lisäksi in-

vestointina aksiaalituuletin ja yksinkertaisimmillaan pressusuojus eivät ole kallis. Alla on 

esitelty kaksi erilaista kylmäilmakuivainta. Kuvassa 2.5 on erittäin yksinkertainen alipai-

neisella aksiaalituulettimella varustettu pressusuojattu kuivain.  
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Kuva 2.5. Kevytrakenteinen alipainekuivuri (Kauppinen 2014, 26) 

Tai kylmäilmakuivurin voi rakentaa myös rakennukseen ja tuuletuksen voi ohjata lattiaan 

tehtyjen kanavien kautta, mutta silloin investointikustannukset kasvavat. Kuvassa 2.6 on 

esitetty rakennukseen tehtävän kylmäilmakuivurin periaatepiirros.  

  

Kuva 2.6. Rakennukseen tehtävän kylmäilmakuivurin periaatepiirros. (Ämmälä 2012, 

18) 

Kuivainmalleissa pitää kuitenkin huomioida, että tuuletin tarvitsee imu- ja poistopuolelle 

vähintään halkaisijansa verran tilaa toimiakseen ilmoitettujen teknisten arvojen mukaan. 

(Ämmälä 2012, 24) 
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2.4.2 Lämminilmakuivaus 

Lämminilmakuivauksessa kuivausilmaa lämmitetään korkeampaan lämpötilaan, jossa 

siihen voi sitoutua enemmän kosteutta pienemmällä tilavuusvirralla. Kuivaus tehdään 

yleensä 60-70 °C lämpötilassa, mutta kuitenkin aina alle sadassa asteessa. Lämminilma-

kuivatus on hyvä vaihtoehto, jos halutaan kuivattaa puuta nopeasti ja/tai ympärivuotisesti. 

Yleisesti lämpöenergian kulutus kesällä lämpötilassa 15 °C on noin 100 kWh/i-m3 ja tal-

vella –15 °C lämpötilassa noin 160 kWh/i-m3, jos kuivaimessa ei ole minkäänlaista läm-

möntalteenottoa tai kiertoilmajärjestelmää. Kiertoilman tai lämmöntalteenoton avulla 

energiankulutus saadaan noin puolet pienemmäksi. (Erkkilä et al. 2012, 56) 

Tärkein kuivaustehokkuuteen vaikuttava asia lämminilmakuivatuksessa on kuivausilman 

lämpötila ja korottamalla lämpötilaa 45 asteesta 70 asteeseen kuivausaikaa saadaan ly-

hennettyä kolmasosalla. Kuivaimen tulee olla riittävän tehokas, että kuivauslämpötila 

saadaan nostettua nopeasti kuivauslämpötilaan, jotta puut kuivuisivat mahdollisimman 

tasaisesti. Lisäksi virtauksen kanavoitumista tulisi pyrkiä estämään, koska se johtaa epä-

tasaiseen kuivumiseen ja kuivausaikojen pitenemiseen. Kuivausilman lämpötila kannat-

taa valita myös mahdollisimman korkeaksi koska silloin investointi ja käyttökustannukset 

ovat pienimmät. Korkeammalla lämpötilalla virtaavaan ilmaan sitoutuu enemmän vettä, 

joten tilavuusvirran ei tarvitse olla enää niin iso. (Ämmälä 2012, 20) 

Lämminilmakuivaimen investointi- ja muuttuvat kustannukset ovat korkeammat kuin 

kylmäilmakuivauksessa, johtuen monimutkaisemmasta laitteistosta ja kuivaukseen käy-

tettävästä energiasta. Lämmöntalteenotto maksaa myös investointina paljon, mutta se tu-

lee säästämään itsensä nopeasti takaisin lämmitysenergian kulutuksen pienentyessä. Jos 

se on mitoitettu oikein. (Kauppinen 2014, 17) Lisäksi kuivaimen tulee olla hyvin eristetty 

toimiakseen tarkoituksenmukaisesti (Kauppinen 2014, 34).  

Lämmönlähteenä lämminilmakuivaimessa voidaan käyttää hyödyntää jo valmiina olevaa 

lämpökeskusta, jos se on kuormituksensa puolesta sopiva ratkaisu. Pienissä lämminilma-

kuivaimissa voidaan käyttää öljykäyttöisiä rakennuskuivureita tai sähkölämmitintä. 

(Vääräsmäki 2003, 17) Lämminilmakuivaimen lämmönlähteenä voidaan esimerkiksi 

myös käyttää hakepoltinta tai lämmitintä, joka käyttää jätepuuta polttoaineenaan. 
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Kuvassa 2.7 on esitettynä ilman kierto lämminilmakuivaimessa, jossa on lämmöntalteen-

otto. Kuvassa lämmönvaihtimen läpi virtaava ilma lämpenee ja se kulkee kuivattavan 

massan läpi. Ilman suhteellinen kosteus kasvaa ja osa siitä poistetaan, loput virtauksesta 

johdetaan sykloniin, jossa siitä poistetaan vettä. Syklonin jälkeen kiertävään ilmaan lisä-

tään tuoretta ilmaa säädettävällä puhaltimella, jonka jälkeen ilma kulkee puhaltimen läpi 

uudestaan lämmönvaihtimelle. Kuivaimesta poistettavan ja uuden korvausilman määrän 

tulisi olla noin kymmenesosa kuivaimen sisäiseen kiertoon verrattuna. (Kauppinen 2014, 

34) 

 

Kuva 2.7. Kaavio kiertoilmalla varustetun lämminilmakuivaimen ilman kierrosta. (Kauppinen 2014, 34) 
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3 KUIVAINTYYPIN VALINTA 

Kuivaintyypin ja kuivausmekanismin valinta vaikuttaa suuresti kuivaimen rakenteeseen, 

käytettävyyteen ja hintaan. Klapikuivaimen vaatimuksista ja rajoitteista keskusteltiin 

maatilayrittäjän kanssa, jonka perusteella tehtiin alla olevat päätökset. Tässä luvussa ava-

taan vaatimukset, jotka klapikuivaimen on täytettävä ja käydään läpi mahdolliset kuivain-

mallit, joista valitaan paras vaihtoehto prototyypin malliksi.  

3.1 Kuivaimen vaatimukset 

Kuivaimen vaatimuksista keskusteltaessa eniten esille tulivat helppokäyttöisyys, käyttö-

varmuus ja yksinkertaisuus. Prototyypissä hinnan tulee olla mahdollisimman pieni. Li-

säksi kuivaimen tulee olla riittävän suuri, että sillä pystyy kuivaamaan riittävän suuren 

määrän klapeja kysyntään nähden. Prototyyppi pitää myös rakentaa traktorin perävau-

nuun, mutta parannellulla versiolla ei ole samanlaista rajoitetta. Perävaunu on lisäksi sa-

tunnaisesti muussakin käytössä, joten prototyypin tulee olla helposti irrotettava ja takaisin 

asennettava ilman suuria pysyviä muutoksia perävaunuun.  

3.2 Kuivaintyypin valinta 

Järkevinä vaihtoehtoina kuivaimiksi maatilayrittäjälle ovat pelkällä sisään puhalluksella 

toimivat lämmittimet ja alipainetuulettimen kanssa toimivat lämmittimet. Lämmitystapa 

voi olla joko sähkölämmitin, öljykäyttöinen lämmitin tai hakepoltin. Lisäksi kuivain voi-

daan rakentaa avoimella ilman kierrolla tai kiertoilmakuivaimena. Maatilayrittäjän 

kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen mahdolliset prototyypit rajautuivat paljolti alipai-

netuulettimelliseen avoimen kierron kuivaimeen.  

Prototyyppikuivaimen katto tulee olemaan pelkkä perävaunun yli vedetty pressusuoja, 

joten alipainetuuletus valittiin ilmavuotojen minimoimista varten. Alipaineistuksella 

pressu saadaan imeytymään perävaunun laitoihin kiinni ja ilman poistumista muualta 

kuin haluttuja reittejä pitkin saadaan pienennettyä. Ilman virtauksen avoimeen kiertoon 

päädyttiin, koska kiertoilmalla toimiva kuivain olisi ollut liian vaikea toteuttaa perävau-

nuun ilman pysyviä muokkauksia. Ilman lämmittimeksi valikoitui sähkölämmitin, koska 
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se on helpoin ja varmatoimisin vaihtoehto. Mutta sähkölämmitin tulee olemaan pienite-

hoisin vaihtoehto kuivaimeen, joka pidentää kuivausaikoja. Hakepoltinta ei harkittu pro-

totyyppiin, koska se olisi ollut liian monimutkainen ja kallis asentaa. Hakepoltin on kui-

tenkin vakavasti harkittava vaihtoehto lopulliseen malliin. Öljylämmitin hylättiin pääosin 

ympäristösyistä ja sen mahdollisesti aiheuttamista negatiivisista mielikuvista asiakkaiden 

suuntaan.  

Eli prototyyppi tulee olemaan alipainetuulettimella varustettu sähkölämmitetty avoimen 

kierron kuivain. Suunnitelmat ja alustavat laskelmat tehdään tämän päätöksen perusteella. 

Prototyyppikuivaimen lämmittimen tehoksi valikoitui 15 kW lämmitin ja alipainetuulet-

timeksi 300 W tehoinen ja tilavuusvirraltaan 2700 m3/h imevä tuuletin. Komponentit esi-

tellään kappaleessa 5. 
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4 ALUSTAVAT LASKELMAT 

Prototyypin komponenttien valitsemisvaiheessa laskettiin myös alustavat laskelmat säh-

köllä toimivan kuivaimen energiankulutuksesta viitteellisillä arvoilla, joita löytyy kirjal-

lisuudesta. Kuivaimen alustavat kannattavuuslaskelmat on laskettu arvoilla kahdesta eri 

lähteestä, joiden perusteella yritetään arvioida klapikuivaimen kannattavuutta ja rakenta-

misen järkevyyttä. Ensimmäisessä arviointilaskelmassa lasketaan klapikuivaimen kan-

nattavuus Kauppinen 2014 arvojen mukaan kesällä ja talvella. Toisessa laskennassa käy-

tetään arvoja, jotka löytyvät Roitto 2014 julkaisusta, joiden avulla lasketaan myös kui-

vaukseen tarvittava energia kesällä ja talvella. Molemmissa laskuissa käytetään todellisia 

klapin myyntihintoja ja lasketaan kuivaukseen kuluva energia, kuluva aika ja kuivausku-

lut prototyyppiin tulevien komponenttien ominaisuuksien perusteella. 

4.1 Laskentatapa 1 

Kauppinen 2014 arvojen kanssa tehdyn esimerkkilaskelman mukaan kesällä kuivaukseen 

kuluu energiaa 93 kWh/i-m3 ja talvella 158 kWh/i-m3. Kauppisen esimerkkilaskelman 

laskut ja testikuivaukset on tehty 25 i-m3 klapikuormalla. Kauppinen 2014 on myös eri-

telty taulukon 4.1 mukaisesti eri kuivausvaiheissa kulunut energia. Kesällä kuivauksen 

hyötysuhteeksi on oletettu 70 % ja talvella 50% kesälämpötilan ollessa 17 °C ja talviläm-

pötilan ollessa -7 °C. Kuivurissa on kuivattu klapeja kosteudesta 45% kosteuteen 20%, 

joka on erittäin lähellä prototyyppikuivaimessa kuivattavien puiden alku- ja tavoitekos-

teutta. (Kauppinen 2014, 19)  

Prototyyppikuivain tullaan rakentamaan noin 20 m3 tilavuudeltaan olevaan traktorin pe-

rävaunuun, joten esimerkkilaskelmien arvot ovat todennäköisesti hyvinkin verrattavissa 

myös rakennettavaan prototyyppikuivaimeen. 
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Taulukko 4.1. Kuivurioppaan esimerkkilaskelmien tulokset eriteltynä kuivausvaiheittain kesällä ja tal-

vella (Kauppinen 2014, 19). 

Kuivausvaihe Kesä 

[kWh] 

Talvi 

[kWh] 

Jään lämmittäminen - 15 

Jään sulattaminen - 291 

Puussa olevan veden lämmittäminen 147 147 

Puun kuiva-aineen lämmittäminen 28 58 

Veden höyrystäminen 1461 1461 

Hyötysuhteesta johtuva energiankulutus 701 1972 

Yhteensä 2337 3945 

kWh/i-m3 93 158 

 

Eli tarkoituksena on laskea prototyyppikuivaimen kannattavuus talvella ja kesällä. Ensin 

kuivaukseen kuluva energia saadaan yhtälöllä 1.  

𝐸 = 𝐸𝑖−𝑚3 ∙ 𝑉𝑖−𝑚3 (1) 

Jossa E on kuivaukseen käytettävä lämpöenergia, [kWh], 

 𝐸𝑖−𝑚3 on kuivaukseen kuluva energia per irtokuutiometri, [kWh/i-m3], 

 𝑉𝑖−𝑚3 on kuivattavien klapien tilavuus irtokuutiometreinä, [i-m3]. 

Seuraavaksi lasketaan kuivauksen hinta, jonka saa kertomalla kuivaukseen käytettävän 

energian alueen keskimääräisellä sähkön hinnalla ja lisäämällä kuluihin myös puhaltimen 

käyttämän sähkön hinnan. Puhaltimen energiankulutuksen saa laskettua selvittämällä kui-

vaukseen kuluvan ajan kuivaukseen käytettävästä energiasta E ja lämmittimen tehon Pk 

avulla, joka on esitetty yhtälössä 2. 
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𝑡 = 𝐸/𝑃𝑘 (2) 

Jossa t on kuivaukseen kuluva aika, [h], 

 𝑃𝑘 on kuivaimen lämmittimen teho, [kW]. 

Kuivaimen tuulettimen kuluttama energia saadaan siten yhtälöllä 3. 

𝐸𝑝 = 𝑃𝑝 ∙ 𝑡 (3) 

Jossa 𝐸𝑝 on puhaltimen kuluttama energia, [kWh], 

 𝑃𝑝 on puhaltimen teho, [kW]. 

Yhden kuivauksen kokonaishinnaksi saadaan laskettua yhtälöllä 4. 

𝑆 = 𝐸 ∙ 𝑆𝑠 + 𝐸𝑃 ∙ 𝑆𝑠 (4) 

Jossa S on kuivauksen kokonaishinta, [€], 

 𝑆𝑠 on sähkön hinta, [€/kWh]. 

Myyntitulot kuivatulle klapille saadaan vähentämällä kuivauksen kulut myyntihinnasta. 

Tulot on laskettu yhtälöllä 5. 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑚 ∙ 𝑉𝑖−𝑚3 − 𝑆 (5) 

Jossa 𝑆𝑡 on klapin myynnistä saatu tuotto, [€], 

 𝑆𝑚 on klapin myyntihinta, [€/i-m3]. 

Lasketut energiankulutukset, kuivausajat, kuivauksen hinta ja myyntitulot on esitetty tau-

lukossa 4.2 kesälle ja talvelle. Myyntitulot on laskettu käyttämällä koneellisesti kuivatun 

koivuklapin hintaa, joka on 69 €/i-m3 (Kousa 2020) 
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Taulukko 4.2. Laskentatavalla 1 saadut tulokset. 

 Kesä Talvi 

Energiankulutus [kWh] 1860 3160 

Kuivausaika [pv] 5,2 8,8 

Tuulettimen kuluttama energia [kWh] 37,2 63,2 

kuivauksen hinta [€] 227,7 386,8 

Myyntitulot [€] 1152,3 993,2 

 

4.2 Laskentatapa 2 

Roitto 2014 raportissa esitetään pääosin hakkeen kuivauksen menetelmiä ja siihen kulu-

vaa energia, mutta samojen arvojen oletettiin sopivan myös klapien kuivaukseen kuluvan 

energian laskemisessa. Puussa olevan vapaan veden poistuminen toimii samalla periaat-

teella myös isommilla puukappaleilla kuin hakkeella. Hakkeessa on kuitenkin palakoon 

takia huomattavasti suurempi kuivaus pinta-ala verrattuna klapeihin ja pienempi kuoren 

peittämä osuus, jotka helpottavat veden haihtumista (Raitila 2014, 4). Mutta laskettu arvo 

antaa suuntaa antavan energiankulutuksen ja sitä kautta saadaan laskettua toisillakin ar-

voilla suuntaa antava kuivauksen hinta ja myyntitulot. 

Puun kuivattamisessa kuluu lämpöenergiaa noin 1 kWh/kgvettä. Tämä arvo vaihtelee 10 

% kumpaankin suuntaan riippuen eri lähteistä. Alustavat laskelmat kesälle lasketaan kui-

tenkin arvolla 1,13 kWh/kgvettä, joka on lämmitysenergian kulutus häviöllisessä kuivaus-

prosessissa 20 °C lämpötilassa. Lisäksi talvelle lämmitysenergia kulutus lasketaan arvolla 

1,76 kWh/kgvettä, joka on lämmitysenergian kulutus häviöllisessä prosessissa –20 °C läm-

pötilassa. (Roitto 2014; 60, 65) 

Kyseisillä arvoilla saadaan laskettua yhden kuorman kuivaukseen kulunut energiamäärä 

kesällä ja talvella. Puun painon avulla saadaan laskettua poistettavan veden määrä kui-
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vauksen aikana. Kuivauksen myyntitulot lasketaan koivuklapeilla, joten laskentaan käy-

tetään koivun painoa, joka on 243 kg/i-m3, kun puun kosteus on 20% (Halkoliiteri 2018). 

Oletetaan kuivattavan polttopuun kosteudeksi 45%, joka on sama kuin laskentatyyli 1:n 

alkukosteus.  

Poistettavan veden määrän saa laskettua ratkaisemalla ensin koivun kuiva-aineen massan, 

jonka saa laskettua yhtälöllä 6. Ja sen jälkeen märässä puussa olevan veden määrän saa 

ratkaistua kosteussuhteen kautta yhtälöllä 7 ja 8. Kosteus määritellään alla olevalla yhtä-

löllä ja sen avulla saadaan laskettua ensin veden määrä koivussa ja sen jälkeen myös 

kuiva-aineen massa. 

𝑋 =
𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖

𝑚𝑘𝑜𝑘

(6) 

Jossa X on kosteus, [-], 

 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 on veden massa, [kg], 

 𝑚𝑘𝑜𝑘 on puun kokonaismassa [kg]. 

Kosteussuhde märälle puulle saadaan ratkaista yhtälöllä 7. 

𝑈 =
𝑋

1 − 𝑋
(7) 

Jossa U on kosteusuhde, [-]. 

Ja veden määrä kosteassa puussa saadaan yhtälöllä 8. 

𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑈 ∙ 𝑚𝑘𝑜𝑘 (8) 

Jossa 𝑚𝑘𝑎 on puun kuiva-aineen massa, [kg] 

Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 4.3. 
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Taulukko 4.3. Koivun kokonaismassa ja veden määrä alku- ja loppukosteudessa ja kuivauksessa poistet-

tavan veden määrä. 

Koivu 
  

Kosteus [%] 20 45 

kokonaismassa [kg/i-m3] 243 353.5 

kuiva-aine [kg/i-m3] 194.4 194.4 

vesi [kg/i-m3] 48.6 159.1 

Poistettava vesi [kg/i-m3] 110.5 
 

 

Loput laskennasta tapahtuu lähes samalla kaavalla kuin laskentatapa 1:ssä. Lasketaan 

energiankulutus yhtälöllä 9, kuivaukseen kuluva aika yhtälöllä 2, tuulettimen käyttämä 

energia yhtälöllä 3 ja kuivauksen hinta ja myyntitulot yhtälöillä 4 ja 5. Tulokset on esitetty 

taulukossa 4.4. 

Kuivauksen energiankulutus saadaan laskettua yhtälöllä 9. 

𝐸 = 𝐸𝑘𝑔𝑣𝑒𝑡𝑡ä
∙ 𝑉𝑖−𝑚3 ∙ 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 (9) 

Jossa 𝐸𝑘𝑔𝑣𝑒𝑡𝑡ä
 on energiankulutus per kilogramma vettä, [kWh/kgvettä}, 

 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 on veden määrä puussa, [kg/i-m3]. 
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Taulukko 4.4. Laskentatavalla 2 saadut tulokset. 

 
kesä Talvi 

Poistettavan veden määrä [kg] 2209.1 2209.1 

Kuvaukseen kuluva energia [kWh] 2496.3 3888.0 

Kuivausaika [pv] 6,9 10,8 

Tuulettimen kuluttama energia [kWh] 49.9 77.8 

kuivauksen hinta [€] 305.5 475.9 

Myyntitulot [€] 1074.5 904.1 

 

4.3 Hintojen vertailu 

Molemmista laskentatyyleistä saatuja myyntituottoja verrattiin pelkällä luonnonkuiva-

tuksella kuivattuun klapiin. Maatilayrittäjä on pystynyt myymään luonnonkuivattua koi-

vuklapia hintaan 49 €/i-m3 ja konekuivattua klapia pystyisi myymään hintaan 69 €/i-m3 

(Kousa 2020). Taulukossa 4.5 on vertailtu molempien laskutapojen myyntituloja kesällä 

ja talvella suhteessa luonnonkuivattuun klapiin.  

Taulukko 4.5. Laskentatapojen 1 ja 2 myyntitulot verrattuna luonnonkuivattuun puuhun. 

 Energian hinta 

[€] 

Myyntitulot [€] Myyntituloja verrattuna luon-

nonkuivattuun [€] 

luonnonkuivattu klapi - 980 - 

Laskutapa 1, kesä  227.7 1152,3 172,3 

Laskutapa 1, talvi  386,8 993,2 13,2 

Laskutapa 2, kesä 305,5 1074,5 94,5 

Laskutapa 2, talvi 475,9 904,1 -75,9 

 

Kuten taulukosta 4.5 voidaan lukea, prototyyppikuivain tuottaisi kesällä enemmän rahaa 

kuin pelkkä luonnonkuivatun klapin myyminen. Talvella kuivaimella ei olisi kannattavaa 

tehdä puita, mutta silloin luonnonkuivauskaan ei onnistu. Lisäksi kiertoilman tai lämmön 
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talteenoton käyttäminen tekisi kuivaimesta kustannustehokkaan talvellakin, mutta niitä ei 

vielä prototyyppiin asenneta. Tuloksissa pitää ottaa huomioon se, että laskenta on tehty 

täysin kirjallisuudesta löydetyillä arvoilla ja todennäköisesti prototyyppikuivaimen ener-

giankulutus on hieman erilainen kuin laskuissa on arvioitu. Kulutukset ovat suuntaa an-

tavat ja osoittaa, että koneellinen kuivaus kesällä on todennäköisesti kannattavaa. 
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5 PROTOTYYPPIKUIVAIN 

Prototyypin rakentaminen ja siitä syntyneet kustannukset avataan tässä kappaleessa. Li-

säksi prototyypin toimivuudesta ja havaituista ongelmista kerrotaan. 

5.1 Rakenne/Suunnittelu 

Prototyyppikuivain rakennetaan 20 m3 kokoiseen traktorin perävaunuun. Vaunun takalai-

taan alareunaan asennetaan tuloilma-aukko, jossa on Meganex 15kW/400V sähkölämmi-

tin, joka on esiteltynä kuvassa 5.1. Poistoilma-aukko asennetaan vaunun etulaidan ylä-

reunaan omalle vaneriselle korotuspalalleen. Poistoilma-aukossa on Tamforce alipai-

neimuri 250 mm 300 W imemässä ilmaa pois perävaunusta, joka on esitelty Kuva 5.1. 

Alipaineimurin tilavuusvirta on teknisten tietojen mukaan 45 m3/min (Tamforce 2020). 

 

 

 

Kuva 5.1. Meganex 15kW/400V sähkölämmitin (vasen) ja Tamforce alipaineimuri 300W (oikea). (IKH 

2020) & (Puuilo 2020) 

Vaunun pohjalle asennetaan ilmarako, joka tehdään raudoituksesta. Raudoitus peitetään 

verkkokankaalla, jotta klapit eivät putoaisi raudoituksen väleihin. Perävaunussa ei ole 

kattoa, vaan se peitetään tiiviillä pressulla. Perävaunun tulee myös olla päältä täytettävä 

ja lisäksi tyhjennettävä vaunun omalla kippimekanismilla. Suunnitteluvaiheessa suurin 
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huoli liittyi ilmavirtauksen tasaisuuteen ja siihen, että ilmaa virtaisi liikaa pitkän ilmaraon 

kautta suoraan toiseen laitaan ja etenkin tuloilma-aukon yläpuolinen alue jäisi hieman 

sivuun virtauksesta. Suunnitelmaa ei kuitenkaan haluttu muuttaa ja ilmaraon muotoa ei 

muutettu. Kuva 5.2 on prototyypin havainnekuva sivusta. Oikealla alalaidassa näkyy läm-

mitin ja vasemmalla ylälaidassa alipainepuhallin ja pressun asettuminen kuivaimen 

päälle.  

 

Kuva 5.2. Klapikuivaimen havainnekuva sivusta 

Kuva 5.3 on prototyypin havainnekuva edestä ja takaa, josta näkee ilmaraon ja alipai-

netuulettimen kehikon muodon. 
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Kuva 5.3. Klapikuivaimen havainnekuva etu- ja takapuolelta 

5.2 Rakennusvaihe 

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa paikalleen asennetaan vaunun pohjalle tuleva il-

marako. Se rakennetaan hitsaamalla betonin raudoitukseen tarkoitetusta rautaverkosta 
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kaareva tila, jossa ilma pääsee virtaamaan vapaammin koko perävaunun alueelle. (Kuva 

5.4) 

 

Kuva 5.4. Kuivaimen raudoitus omalla paikallaan. 

Seuraavaksi raudoituksen päälle asennetaan vahva verkkokangas, joka estää kuivattavien 

klapien putoamisen ilmarakoon. Lisäksi alipainetuulettimelle rakennetaan teline latta-

raudasta ja vanerista, jolla se saadaan asennettua paikoilleen perävaunun etupään ylälai-

taan. (Kuva 5.5) 
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Kuva 5.5. Tamforce alipaineimuri 250 mm 300 W paikoillaan korotuspalassa ja ilmarako peitettynä verk-

kokankaalla. 

Kolmannessa vaiheessa klapikuivaimen takalaitaan rakennetaan puusta kehikko, johon 

lämmitin liitetään kiinni. Näin lämmitin saadaan parhaiten paikoilleen ilman perävaunun 

muokkaamista. (Kuva 5.6) 

 

Kuva 5.6. Ilmanottoaukko, johon sähkölämmitin asennetaan. 
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Viimeisenä lämmittimen alkuperäinen teline vaihdetaan lattaraudasta hitsattuun telinee-

seen, jolla se saadaan kiinnitettyä perävaunun takalaitaan. (Kuva 5.7) 

 

Kuva 5.7. Meganex 15kW/400V sähkölämmitin ja lattaraudasta hitsattu kiinnitysteline. 

Koko prototyyppikuivain on rakennettu toimivaksi muokkaamatta ollenkaan alustana 

käytettyä perävaunua. Moni rakentaessa tehdyistä ratkaisuista olisi ollut erilainen, jos 

käytettyä alustaa olisi saanut muokattua. Lisäksi osat ovat helposti irrotettavia ja kuivai-

men kasaaminen käyttökuntoon tai purkaminen vie noin 15 minuuttia. 

5.3 Hinta 

Prototyyppikuivaimen hinta koostuu pääosin kuivaukseen vaadittavasta tilasta, poistoil-

mapuhaltimesta, sähkölämmittimestä ja asennukseen kuluvista materiaaleista. Tässä ta-

pauksessa tilana käytettiin jo olemassa olevaa traktorin perävaunua ja rakentamiseen käy-

tettiin pelkästään materiaaleja, jotka löytyivät jo kiinteistön alueelta. Eli Tamforce alipai-

nepuhallin 139 € ja Meganex sähkölämmitin 259,20 € muodostavat prototyypin koko-

naishinnan (Puuilo 2020), (IKH 2020). Kuivaimen kokonaishinnaksi muodostuu siis noin 

400 €, joka hyväksyttävä hinta prototyypille. Lisälämmitysteho tai tuuletus olisi maksa-

nut jo liikaa, joten niitä ei lisätty prototyyppiin, vaikka se olisi todennäköisisesti paranta-

nut kuivaimen toimivuutta merkittävästi. 
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5.4 Toimivuus 

Klapikuivaimen prototyypin toimivuus ja toteutunut energiankulutus on arvioitu seuraa-

vissa kappaleissa. Lisäksi prototyypin suurimpia ongelmia on avattu vielä erillisessä kap-

paleessa. 

5.4.1 Yleinen toimivuus/käytettävyys 

Prototyyppiä kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 lokakuun puolessa välissä, jol-

loin sää oli erittäin kosteaa ja lämpötila oli arviolta noin 10 °C. Kuivaus kesti alustavia 

laskelmia pidemmän ajan, joka oli jo odotettavissa kylmän ja kostean sään takia. Lisäksi 

alustavissa laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollisia prototyypin yksilöllisiä hävi-

öitä. Kuivausta pidettiin päällä 9 päivää alkuperäisen lasketun noin 6 päivän sijasta ja 

tarkastelussa huomattiin, että klapien kuivuminen on erittäin epätasaista. Vaunun alaosan 

klapit olivat kuivuneet hyvin noin 20 %:iin, mutta vaunun yläosassa olevat klapit olivat 

vielä alkukosteudessaan tai jopa hieman kosteampia. Tämän oletettiin johtuvan siitä, että 

suurin osa ilmasta kulkee ilmarakoa pitkin perävaunun alaosassa ja kuivaa vain ilmaraon 

lähellä olevia puita.  

Ja vaunun yläosan kosteus ja kuivumattomuus johtuu, siitä, että vaunun takaosan ylänur-

kassa ei virtaa ollenkaan ilmaa ja vaunun yläosan ilmanvaihtuvuus on muutenkin erittäin 

heikkoa. Lisäksi lämpöisen kostean ilman nouseminen vaunun yläosaan aiheuttaa ylimää-

räisen kosteuden nousun, koska huonon ilman vaihtuvuuden takia kostea ilma jäähtyy ja 

vapauttaa kosteuden takaisin klapeihin vaunun yläosassa.  

Lisäksi ensimmäisen välitarkastuksen jälkeen huomattiin, että vettä alkoi kertymään 

kuivaimen alaosaan.  Todettiin, että lämmennyt kostea ilma kondensoitui myös kuivai-

men metallisiin kylkiin, joista se valui kuivaimen lattialle, mistä se ei päässyt pois. On-

gelma ratkaistiin poraamalla pieni vedenpoistoaukko perävaunun takalaidan alakulmaan.  

Kuivaimen toimivuus nykyisessä muodossaan on siis epävarmaa ja se ei kuivaa klapeja 

lähellekään tasaisesti. Klapien tekeminen kuivaimeen suoraan klapikoneesta ja niiden 

poistaminen vaunun omalla kippimekanismilla toimivat kiitettävästi. 
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5.4.2 Kuivausnopeus ja energiankulutus 

Klapikuivaimen kuivausnopeus oli alkuperäisiä suuntaa antavia laskelmia paljon hi-

taampi. Osittainen kuivaus kesti hieman yli 9 päivää, joka on noin kolmasosan pidempi 

alustaviin laskelmiin verrattuna. Lisäksi poistopuolen ilma muuttui lämpöiseksi vasta 2 

päivää lämmityksen aloittamisesta kosteassa viileässä lokakuun säässä. Eristys perävau-

nun laitoihin, pohjaan ja kattoon nopeuttaisi kuivamista huomattavasti, sillä perävaunun 

metalliset rakenteet johtavat lämpöä tehokkaasti pois vaunun sisältä ja sitä myöten pois 

kuivaustehosta. 

Kuivain kulutti reilusti enemmän energiaa, mitä alustavissa laskelmissa arvioitiin, sillä 

sen kuivausaika oli arvioitua pidempi. Alla olevassa yhtälössä laskettu kuivaimen todel-

lisuudessa kuluttama energia.  

E =  t ∙ (Pk + Pp) (10) 

Jossa  t on aika [h] 

  Pk on lämmittimen teho [kW], 

  Pp on puhaltimen teho [kW]. 

Yhtälöllä 1 on laskettu energian kulutus yhdeksän vuorokauden kuivausajalla. 

E =  9 ∙ 24h ∙ (15 kW +  300W) =  3304 kWh 

Kuivauksen hinnaksi tulisi yhtälön 4 mukaan siis 396,5 € ja yhtälön 5 mukaan myyntitu-

loja tulisi 983,5 €.  

Eli energiankulutus on noin kaksinkertainen laskentatapa 1.n kesällä tehtyyn kuivaukseen 

verrattuna ja todellinen energiankulutus ylittää talvellekin arvioidun kulutuksen. Lasken-

tatapa 2:lla ja todellisilla tuloksilla ei ole niin räikeää eroa, mutta kesän tuloksiin verrat-

taessa eroa on kuitenkin lähes 1000 kWh.  
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Kuivain ei tällä hetkellä ole kannattava. Kokonaishinta klapien kuivattamiselle muodos-

tuu liian korkeaksi, jos kuivausaika kasvaa näinkin suureksi. Lisäksi kuivain ei tuottanut 

tasalaatuista polttopuuta, joten myyntihintakin olisi pienempi kuin tasalaatuisella puulla.  

5.4.3 Ongelmat 

Prototyyppikuivaimessa oli useita ongelmia ja suoria suunnitteluvirheitä. Pääosa ongel-

mista johtui kuitenkin rajoitteesta, ettei kuivaimen runkona käytettyä perävaunua saanut 

muokata. Suurin yksittäinen ongelma on ilman virtaus pelkästään vaunun alaosassa, 

koska se aiheuttaa puun kuivamisen epätasaisuuden. Kanavoitumisongelma ja kostean 

höyryn nouseminen huonosti tuulettuvalle alueelle on esitetty kuvassa 5.8. Lisäksi selkeä 

lämmittimen liian pieni teho ja veden kerääntyminen kuivaimen pohjalle lokakuun ilmas-

tossa aiheuttivat omat haasteensa. 

 

Kuva 5.8. Prototyyppikuivaimen ilmavirtauksen kanavoituminen (punainen) ja kosteuden nousemien (si-

ninen) kuivaimen yläosaan. 
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Eli kuivurissa on ongelmana ilman virtauksen kanavoituminen, joka johtaa suoraan lähes 

kaikkiin muihin ongelmiin. Kuivaimen yläosan puut eivät kastuisi lisää, vesi ei konden-

soituisi niin paljon vaunun seinämiin ja valuisi vaunun pohjalle ja kuivauksen tasaisuus 

parantuisi. 

Tilavuusvirran määrä on myös todennäköisesti liian pieni. Teknisten tietojen mukaan pro-

totyyppiin asennetun alipainetuulettimen tilavuusvirta on 2700 m3/h ja Roitto 2014 ra-

portissa hieman suurempi klapikuivain on laskettu toimimaan 3000 m3/h tilavuusvirralla. 

Tilavuusvirta ei siis ole huomattavasti liian pieni, mutta sitä voisi kasvattaa vähintään 

Roitto 2014 arvoihin.  Kuitenkin on varottava, ettei tilavuusvirta kasva liian suureksi, 

jolloin kuivaimen läpi kulkevan ilman suhteellinen kosteus ei nousisi tarpeeksi ja kuivai-

men hyötysuhde huonontuisi (Kauppinen 2014, 24). 

Virtauksen kanavoitumista voidaan vähentää poistamalla ilmarako kokonaan tai pienen-

tämällä sitä huomattavasti. Lisäksi lopulliseen kuivaimeen tullaan suunnittelemaan täysin 

erilainen ilmajakomenetelmä, joka jakaisi ilman tasaisesti koko kuivattavaan materiaa-

liin. 
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6 OPTIMOINTI/KEHITYSEHDOTUKSET 

Prototyypin testauksen perusteella on havaittu, että kuivaimen rakenne vaatii vielä paljon 

muokkausta ennen kuin se toimii halutulla tavalla. Kuivaimen parannusehdotukset kes-

kittyvät pääosin ilmavirtauksen kanavoitumisen estämiseen ja energiankulutuksen vähen-

tämiseen. Muutokset saadaan toteutettua helpommin lopulliseen kuivainmalliin, koska 

nyt kuivaimen rakentamisessa ei ole kuivaimen rungon muokkausrajoitteita. Muutoksista 

keskusteltiin maatilayrittäjän kanssa ja lopullisesta kuivaimesta rakennetaan kiertoilmalla 

toimiva eristetty konttikuivain energian säästämiseksi. 

6.1 Prototyypin parannukset 

Prototyypin suurimpana parannuksena tulee olemaan ilmavirtauksen ohjaus ja ilman kier-

ron kokonaisvaltainen muuttaminen kanavoitumisen estämiseksi ja soveltuvaksi kiertoil-

man käyttöön. Ilmavirta ohjataan vaakasuorasti kontin päädystä klapien läpi ja pois kui-

vaustilan toisesta päädystä. Ilman tulo ja poisto pyritään saamaan mahdollisimman ta-

saiseksi, ettei virtaus kanavoidu mihinkään suuntaan sen kulkeutuessa klapien lävitse. 

Kuivattava polttopuu lastataan konttiin pussitettuina lavan päällä, joten pieni veden ker-

tyminen kontin pohjalle ei häiritse kuivausprosessia. Kuivausilman kierto katosta sisään 

ja pois lattian kautta olisi mahdollista ja takaisi tasaisen virtauksen, mutta silloin ilmaka-

navien tukkeutuminen olisi suurempi ongelma ja kiertoilman toteutus olisi teknisesti vai-

keampaa (Raitila & Virkkunen). 

Kuivaimessa otetaan käyttöön kiertoilmakuivaus kuvan 6.1 mukaisesti. Kuivausilmaa 

kierrätetään klapien läpi, jolloin sen lämpötila ja siihen sitoutunut vesimäärä kasvaa ja 

kuivauksesta saadaan tasaisempi. Kuivausilman pitäminen riittävän kosteana poistaa on-

gelman, jossa klapin pinta kuivuisi nopeasti ja sen keskelle jäisi kosteutta, joka jättäisi 

puun kosteaksi (Vääräsmäki 2003, 17). Kuivaimen kosteudenpoisto tulee toimimaan si-

ten, että kiertoilman saavuttaessa 100% suhteellisen kosteuden, kosteutta aletaan vähen-

tämään poistamalla ilmaa poistoilmaputkella ja lisäämällä uutta ilmaa tilalle säädettävän 

tuulettimen avulla. Lisäilman tilavuusvirta tulee olemaan vain noin kymmenesosa kier-

toilman tilavuusvirrasta, joka on suositeltu Kauppinen 2014 oppaan mukaan. Lisäksi 
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kuivaimeen asennetaan lämmön talteenotto, jolla kuivaimen poistoilmalla saadaan läm-

mitettyä tuloilmaa ja kuivaimen hyötysuhdetta saadaan kasvatettua.  

 

Kuva 6.1. Kuvaus ilman kierrosta kiertoilmakuivurissa. (Raitila 2017, 40) 

Kuivain tullaan rakentamaan 20’DC merikonttiin, jonka sisätilavuus on 31.8 m3 (Finn-

containers 2020). Kontin kattoon saa helposti asennettua kiertoilman kulkukanavan ja 

kontin päätyyn saa asennettua kiertoilmatuulettimet ja lämmönvaihtimen lämmönläh-

teeltä, jolloin kuivattavalle polttopuulle jäävä tila olisi arviolta noin 20 m3. Konttiin asen-

nettavat eristeet sijoitetaan kontin ulkopuolelle, etteivät ne pienennä kontin sisätilavuutta 

ja samalla kuivauskapasiteettia. Vertailukelpoisessa toisessa kuivaimessa puhaltimen 

teho on 4 kW ja kuivaimen lämmönvaihdin on 40 kW (Raitila & Virkkula 2018, 13). 

Puhaltimen teho vaikuttaa suhteettoman suurelta kuivaimen kokoon nähden, ja Kauppi-

nen 2014, 40 esitellyssä lämminilmakuivaimessa on 4 kW tuuletin, jonka tilavuusvirta on 

23500 m3/h ja kuivaimen tilavuus on kolme kertaa suurempi kuin rakennettavan kuivai-

men tilavuus tulee olemaan. Ohjeellisten mitoitusten mukaan kuivaimen tilavuusvirran 

tulisi olla 200 m3/h/i-m3 tai virtausnopeuden tulisi olla 360-720 m/h (Vääräsmäki 2003, 

14). Eli kuivaimen ilman tilavuusvirran tulisi olla kuivaustilavuuden mukaan 200 m3/h/i-

m3 ∙ 31,8 i-m3 = 6360 m3/h tai virtausnopeuden ja kontin pohjan alan mukaan 360-720 

m/h ∙ 13,72 m3 = 4900-9900 m3/h. Laskennallisesti kontin kiertoilman puhaltimeksi riittää 

siis pienempitehoisempikin puhallin. Korvausilman tuulettimeksi valitaan sopivan kokoi-

nen tilavuusvirraltaan noin 200 m3/h kanavapuhallin. Valitaan kuivaimen lämmönsiirti-

men tehoksi 40 kW, joka on samaa tasoa kuin vertailukelpoisessa kuivaimessa. Proto-

tyyppikuivaimessa 15 kW lämmitin oli reilusti alitehoinen etenkin kuivauksen alkuvai-
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heessa, jolloin lämpötila tulisi saada nostettua nopeasti korkeammaksi. Lisäksi kontin tu-

lisi lähtökohtaisesti olla sivusta-aukeava klapien lastauksen ja purkamisen helpotta-

miseksi, mutta kuivain saadaan rakennettua myös vain päädystä aukeavaan malliin, jos 

kyljestä aukeava malli on liian suuri investointi kuivaimeen. 

Kuivaimen toimintaa ohjataan ja kuivauksen edistymistä seurataan erilaisten antureiden 

avulla. Ulkoisia kuivaukseen vaikuttavia arvoja mitataan ulkoilman kosteusanturilla ja 

ulkoilman lämpötilamittauksella. Kuivaimen sisäisistä arvoista mitataan lämmitetyn tu-

loilman lämpötila, kuivaimesta poistuvan ilman lämpötilaa ja kuivaimessa kiertävän il-

man kosteutta. Lisäksi muita hyödyllisiä mitattavia suureita ovat kuivausajan pituus, säh-

kön kulutus ja sähkön hinnan seuraaminen. Antureiden avulla saadaan optimoitua oikea 

kiertoilman ja korvausilman määrä, jotta kiertoilman suhteellinen kosteus pysyy lähellä 

100 prosenttia ja kuivauksen hyötysuhde pysyy myös mahdollisimman korkealla. Läm-

pötila-antureilla saadaan laskettua kuivaimen tarkka energiankulutus ja lopetettua kui-

vaus, jos lämpötila laskee liian alhaiseksi. Lisäksi kuivaimen voi automatisoida liittämällä 

anturit kaupallisesti saatavilla oleviin ohjausyksiköihin tai hankkimalla pienen prosesso-

rin ja ohjelmoimalla sen itse. 

Kuivaimen lämmitin on ideaalisesti lämmönsiirrin, johon saadaan lämpöenergiaa kiin-

teistön lämpökeskuksesta tai kuivaimen lämmönlähteeksi hankitaan oikein mitoitettu pel-

letti- tai hakepoltin. Öljykäyttöistä kuivainta voi myös harkita, mutta polttoainekustan-

nukset voivat nousta korkeiksi.  

Parannetun kuivaimen periaatekuva on esitetty kuvassa 6.2. Kiertoilma on toteutettu si-

ten, että ilma kiertää ensin vapaasti polttopuiden yli ilmakanavaa pitkin ja virtaus kääntyy 

sen jälkeen polttopuulavojen läpi. Polttopuiden jälkeen on tila, jossa tapahtuu ensimmäi-

senä kostean ilman poisto ja korvausilman otto. Sen jälkeen virtaus kulkee lämmönsiirti-

men ja kiertoilmapuhaltimien läpi uudestaan kiertoon.  
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Kuva 6.2. Konttikuivaimen periaatekuva sivusta katsottuna. Vasemmalla alhaalla on poisto- ja tuloilma-

putket, joista tuloilmaputkessa on kanavapuhallin. Vasemmalla yläkulmassa ovat Lämmönsiirrin ulkoiselta 

lämmönlähteeltä ja kuivaimen kiertoilmapuhallin. Nuolet näyttävät ilman kiertosuunnan. 

6.2 Arvio parannuksien vaikutuksesta kuivaukseen 

Kuivauksen laatu tulee parantumaan huomattavasti paremmin mietityn ilman virtauksen, 

suuremman tilavuusvirran ja tehokkaamman lämmönlähteen johdosta. Kuivausaikakin 

lyhentyy ja kuivattu puu on tasaisesti kuivunutta. Lisäksi eristykset ja kiertoilman käyttö 

parantavat myös kuivaimen hyötysuhdetta. Kuivaimesta tulee siis energiatehokkaampi ja 

energian kulutus irtomottia kohden pienenee ja klapien myynnistä saadut voitot kasvavat.   
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7 YHTEENVETO 

Tavoitteena työssä on suunnitella ja rakentaa maatilayrittäjälle prototyyppi polttopuun-

kuivauslaitteesta, josta saatujen kokemusten perusteella suunnitellaan paranneltu ja lo-

pullinen versio kuivaimesta. Työn alussa esitellään yleisimmät kuivainmallit, jotka ovat 

soveltuvia maatalousyrittäjän käyttöön. Niitä ovat luonnonkuivaus, kylmäilmakuivaus ja 

lämminilmakuivaus. Luonnonkuivaus on helpointa ja vaatii vähiten investointeja, mutta 

se on eniten säästä   riippuvainen. Kylmäilmakuivauksessa vaaditaan jo muutamien tu-

hansien investointeja kuivainrakennukseen ja puhaltimiin ja kylmäilmakuivaus on vielä 

säästä ja etenkin ilman kosteudesta riippuvainen kuivausmuoto. Lämminilmakuivaus 

vaatii suurimmat investoinnit, mutta sillä saadaan tasalaatuisinta puuta ja kuivaus ei ole 

enää läheskään niin paljon sääriippuvaista. Prototyypiksi päätettiin tehdä sähköllä toimiva 

lämminilmakuivain suoralla ilman läpivirtauksella.  

Prototyyppi rakennettiin traktorin perävaunuun ja komponentteihin käytettiin vain 400 €. 

Lisäksi prototyypissä on monia puutteita, jotka johtuvat pääosin siitä, ettei alustana käy-

tettyä perävaunua saanut muokata. Prototyypissä tehtiin monia olettamuksia ilman vir-

tauksesta ja vaadittavasta lämmitystehosta ja osat oletuksista eivät olleet oikein. Kuivai-

men läpi virtaavan ilmavirran tilavuusvirta oli liian pieni ja virtaus kanavoitui pahasti 

kuivaimen pohjalla olleeseen ilmarakoon. Lisäksi lämmitysteho oli riittämätön etenkin 

testiajon aikaan lokakuussa.  

Kuivaimen paranneltu versio tehdään eristettyyn merikonttiin. Ilman virtausta kasvate-

taan ja kuivaimeen tehdään kiertoilmajärjestelmä. Lämmönlähteestä tehdään tehok-

kaampi, jotta kuivausaika lyhenisi ja ilmasta saataisiin kuumempaa. Kiertoilmajärjestel-

mällä kuivauksessa käytettävän ilman lämpötila saadaan kasvatettua ja siihen voi sitoutua 

enemmän kosteutta. Lisäksi kuivaimen poistoilman kosteuden pitäminen lähellä 100 % 

parantaa kuivaimen hyötysuhdetta ja parantaa kuivauksen tasaisuutta. 
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