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Metsähakkeen käyttöä on viime vuosina lisätty uusiutuvan energiantuotannon kansalli-

seen tavoitteen saavuttamiseksi. Metsähakkeen käytön lisääminen on lisännyt myös hak-

keen laatuominaisuuksien mittaamisen tarvetta.  

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää sellu- ja paperiteollisuuteen kehitetyn ha-

keanalysaattorin soveltuvuus voimalaitoksissa. Tavoitteena on myös kehittää tarkka ja 

luotettava kosteudenmittausmenetelmä, joka hyödyntää näytteestä mitattavaa kiintotila-

vuutta ja massaa. Lisäksi tutkitaan muiden laatuominaisuuksien mittausta. Työ koostuu 

kirjallisuusosasta, jossa laatuominaisuuksien luokittelun perusteet käsitellään ja käytän-

töosasta. 

Hakeanalysaattorin soveltuvuutta ja kosteudenmittauksen luotettavuutta tutkittiin järjes-

tetyillä koeajoilla, jossa selvitettiin kosteuden ja irtotiheyden mittauksen tarkkuus vertai-

lumenetelmiin nähden. Analysaattorin ja vertailumenetelmän erovaisuuksien keskiha-

jonta kosteusmittauksessa oli 2,04 %-yks. ja irtotiheydessä 25 kg/m3. Lisäksi koeajoissa 

selvitettiin tehollisen lämpöarvon saapumistilassa määrittäminen sekä palakokoluokittelu 

analysaattorilla. Vertailumittauksia näille laatuominaisuuksille ei tehty. Tehollisen läm-

pöarvon saapumistilassa määritys vastaa yleisesti jo käytettyä menetelmää ja palakoko-

luokittelun tarkkuus on analysaattorilla aiemmin todettu sellu- ja paperiteollisuudessa. 

Saatujen tuloksien perusteella voidaan todeta, että hakeanalysaattorin kosteuden mittaus 

käytetyllä menetelmällä on riittävän tarkka ja luotettava voimalaitoksiin. Myös muiden 

tutkittujen laatuominaisuuksien osalta analysaattori täyttää voimalaitosten vaatimukset ja 

sitä voidaan soveltaa voimalaitosten polttoaineen vastaanotossa, jolloin analysaattorilla 

määritettyä hakkeen laatua voidaan hyödyntää hakkeen hinnoittelussa tai kattilaan syö-

tettävän polttoaineen analysointiin, jolloin tuloksia voidaan hyödyntää polton optimoin-

nissa. Johtopäätökset ovat tehty nyt saatujen tulosten perusteella. Kuitenkin, laajempi 

koeajojärjestely tarvitaan ennen analysaattorin käyttöönottoa voimalaitoksissa. 
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Use of wood chips are increased strongly in past decades to fulfil Finland’s national re-

newable energy production goal. Increased use of wood chips have also increased need 

of wood chips quality properties measurement.  

The aim of this thesis is to find out suitability of the chip analyser, which is developed to 

pulp and paper industry, in power plants. One major aim also is to develop reliable and 

accurate moisture measurement method by using sample’s measured solid volume and 

mass. Also, other quality properties measurement is studied. This thesis consists literature 

part, where quality properties’ classification principle is presented, and practise part. 

The suitability of the chip analyser in power plants and moisture measurement accuracy 

was studied by arranging test runs where moisture measurement and bulk density meas-

urement accuracies compared to reference methods were determined. The differences’, 

between analyser and reference method, standard deviation on moisture measurement 

was 2,04 %-unit. and on bulk density 25 kg/m3. Also, the determination of net calorific 

value and chip size classification with analyser were studied on test run. Reference meas-

urements for those properties weren’t done. The determination of net calorific value cor-

responds already commonly used method and accuracy of the chip size classification has 

been proofed in pulp and paper industry. 

With test run results, can be noted that analyser’s moisture measurement accuracy and 

reliability with used method is adequate on power plants. Also, measurement of other 

quality properties with chip analyser fulfils requirements of power plants. The chip ana-

lyser can be utilized in fuel receiving station of the power plant where the results can be 

used to determine the prize of wood chips. Chip analyser can be also used to analyse chips 

before boiler where results can be used for optimising combustion process. Conclusions 

are made based on results of this thesis. However, wider test run is required before utiliz-

ing chip analyser in power plants. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A  tuhkapitoisuus [%] 

BD  irtotiheys  [kg/m3] 

M  kosteuspitoisuus [%] 

m  massa  [kg] 

qp  lämpöarvo  [MJ/kg] 

V  tilavuus  [m3], [l] 

Kreikkalaiset aakkoset 

ρ  kiintotiheys  [kg/m3] 

Dimensiottomat luvut 

R  tuore- ja kiintotiheyden suhde 

st  syytiheys 

Alaindeksit 

ad  testinäyte 

analysaattori  analysaattorilta 

ar  saapumistilassa, as received 

d  kuivana, dry 

f  tuoreena, fresh 

ka  keskiarvo 

max  suurin mahdollinen 

net  tehollinen 

st  syytiheys 

vertailu  vertailumenetelmä 

w  vesi 

1,2,3…  mittauspisteet 

a,b,c…  osanäytteet 

 



 

 

Lyhenteet 

SCAN  Scandinavian pulp, paper and board testing committee, 

Skandinaavian paperin, sellun ja kartongin testauskomitea 

RFID Radio frequency identification, Radiotaajuinen etätuninstus 
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1 JOHDANTO 

Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energiantuotannon osuus 51 %:n vuoteen 2030 

mennessä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2019).  Merkittävä rooli tavoitteeseen pääsemi-

sellä on puuperäisillä polttoaineilla. Vuonna 2018 puuperäisillä polttoaineilla katettiin 27 

% Suomen kokonaisenergiankulutuksesta (Motiva, 2020). Puuperäisiin polttoaineisiin 

kuuluu muun muassa teollisuuden sivutuotteet kuten mustalipeä sekä metsähake.  Metsä-

hakkeen osuus puuperäisistä polttoaineista on merkittävä ja sen käyttöä on voimakkaasti 

lisätty. Kuvassa 1 on esitetty kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitok-

sissa vuosina 2000-2019.  

 

Kuva 1. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa. (Luonnonvarakeskus, 

2020a) 

Kuten kuvasta 1 havaitaan, on metsähakkeen käyttö vuosituhannen alusta kasvanut mer-

kittävästi. Myös viimevuosina hakkeen käyttö on kääntynyt uudelleen kasvuun ja esimer-

kiksi vuonna 2019 metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi 2 % vuoteen 2018 

verrattuna, ollen yhteensä 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Erityisesti, metsähakkeen käyttö 

pelkässä lämmöntuotannossa on ollut vuonna 2019 kasvussa. Suurin osa metsähakkeen 

raaka-aineesta on pienpuuta, eli karsittua tai karsimatonta rankapuuta. (Luonnonvarakes-

kus, 2020b.) 
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Lisääntynyt metsähakkeen käyttö on lisännyt myös tarvetta hakkeen laadunmääritykseen. 

Metsähakkeen laadulla on merkittäviä vaikutuksia voimalaitoksen toimintaan. Hakkeen 

kosteuspitoisuus vaikuttaa esimerkiksi hakkeesta maksettuun hintaan ja voimalaitoksen 

hyötysuhteeseen ja hakkeen palakoko polttoaineen syöttö- ja käsittelylaitteistojen toimin-

toihin. Voimalaitoksilla ilmenneet ongelmat johtuvat useimmissa tapauksissa polttoai-

neesta ja siinä esiintyvistä laatupoikkeamista (Padatsu, 2020).  

Hakekuorman kosteuspitoisuuden määrityksessä on yleisesti käytössä ollut niin kutsuttu 

uunikuivausmenetelmä. Menetelmän käytössä on lukuisia ongelmia ja haasteita. Esi-

merkkejä näistä on analyysin valmistumiseen kuluva pitkä aika, analysoitavan näytteen 

pieni koko verrattuna kuormaan, josta näyte otettaan sekä merkittävä manuaalisen työn 

osuus. Edellä mainituista haasteista johtuen, on viimevuosina kehitetty useita automaat-

tisia kosteuden mittausmenetelmiä. Kuitenkin, nämä automaattiset mittalaiteet mittaavat 

pääasiassa vain yhtä hakkeen laatuominaisuutta, eli kosteutta.  Hakkeen monipuolisempi 

laadun määrittäminen mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan polttoaineen hyödyntä-

misen. Tarkka tieto polttoaineen kokonaisvaltaisesta laadusta mahdollistaa polttoaineen 

ostajan reklamoida polttoaineen laadusta myyjälle tarvittaessa.   

Teknosavo Oy on savonlinnalainen sellu- ja paperiteollisuuden puunkäsittelyn mitta- ja 

optimointilaitteita valmistava yritys. Yritys on perustettu vuonna 1988 ja toimitettuja lait-

teistoja on pääasiassa Euroopassa, mutta myös Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasi-

assa. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu ChipSmart 3D -hakeanalysaattori, joka on ke-

hitetty selluhakkeen jatkuvatoimiseen laadunvalvontaan. Mittarin toiminta perustuu tark-

kaan hakepalan mittojen mittaukseen kamera- ja laserteknologian avulla. Analysaattorilla 

voidaan määrittää näytteestä useita hakkeen laatutekijöitä samanaikaisesti. Tämä diplo-

mityö on toteutettu yhteistyössä Teknosavo Oy:n kanssa.  

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää ChipSmart 3D -hakeanalysaattorin soveltu-

vuus voimalaitoksiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää luotettava kosteudenmittausmene-

telmä, joka perustuu hakenäytteen kiintotilavuuden ja massan mittaukseen analysaatto-

rilla. Lisäksi selvitetään analysaattorin kyky mitata muita hakkeen laatuominaisuuksia, 

kuten näytteen lämpöarvoa, palakokojakaumaa sekä irtotiheyttä.  
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Työ koostuu kirjallisuusosasta ja käytäntöosasta. Kirjallisuusosassa kartoitetaan ensin, 

käyttäen Suur-Savon Sähkön Savonlinnan voimalaitosta esimerkkilaitoksena, voimalai-

toksen nykyisiä metsähakkeen laatutekijöiden mittausmenetelmiä ja -tarpeita. Tämän jäl-

keen käsitellään metsähakkeen laatuluokittelu EN ISO -standardin mukaisesti. Jokainen 

standardin mukainen laatutekijä käsitellään erikseen sekä standardin mukainen mittaus-

menetelmä. Kirjallisuusosion viimeinen kappale käsittelee hakeanalysaattoria. Kappa-

leessa esitetään analysaattorin suorituskykyarvoja sekä esitellään laitteiston toiminta.  

Käytäntöosio koostuu pääasiassa analysaattorilla tehtyjen testiajojen ja -mittausten toteu-

tustavan esittelystä, mittaustuloksista ja niiden analysoinnista. Testiajoissa selvitetään 

analysaattorin kyky mitata hakkeen kosteutta, lämpöarvoa, palakokojakaumaa sekä irto-

tiheyttä. Kosteuden ja irtotiheyden mittaustuloksille selvitetään vertailuarvot standardin 

mukaisilla menetelmillä, joihin mittalaitteen tuloksia verrataan. Kosteusmittauksen käsit-

telyn yhteydessä selvitetään teoriaa puussa tapahtuvista muutoksista kosteuspitoisuuden 

vaihdellessa. Lopuksi tehdään selvitys analysaattorin erilaisista käyttömahdollisuuksista 

voimalaitoksessa ja arvioidaan mittaustulosten tarkkuuden ja luotettavuuden riittävyyttä. 
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2 CASE: SAVONLINNAN VOIMALAITOS 

Suur-Savon Sähkö Oy:n Savonlinnan voimalaitos sijaitsee UPM Savonlinnan vaneriteh-

taan kanssa samalla alueella Savonlinnan Pääskylahdessa. Voimalaitos ja vaneritehdas 

hyötyvät molemmat monista synergiaeduista, jotka samalla alueella toimiminen mahdol-

listaa. Vaneritehdas saa omiin prosesseihinsa prosessihöyryä ja sähköä, kun voimalaitos 

saa kuivaa ja hyvälaatuista polttoainetta vanerintuotannon sivuvirroista. Voimalaitos täyt-

tää myös suurimman osan Savonlinnan kaupungin kaukolämmön tarpeesta. (Padatsu, 

2020.) Kuvassa 2 on esitetty voimalaitos ja vaneritehtaan alue. Voimalaitoksen perustie-

dot ovat esitetty taulukossa 1. 

 

Kuva 2. Savonlinnan voimalaitos ja UPM Savonlinnan vaneritehtaan alue. Voimalaitos kuvassa 

keskellä. (Lumme Energia, 2018.) 
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Taulukko 1. Savonlinnan voimalaitoksen perustiedot. (Padatsu, 2020.) 

Kattilatyyppi Leijukerroskattila 

Polttoaineteho 81 MW 

Prosessihöyryteho 20 MW 

Kaukolämpöteho 33 MW 

Sähköteho 17 MW 

Leijukerroskattilassa palaminen tapahtuu ilmavirran avulla paikallaan leijuvassa kiinto-

ainepatjassa. Leijumateriaalina voidaan käyttää hiekkaa, polttoaineen omaa tuhkaa tai jo-

takin muuta reamaista materiaalia. Kattilatyypin etuina ovat suuret polttoaineen laadun-

vaihteluiden salliminen hyötysuhteen laskematta sekä monipuolinen polttoainevalikoima. 

Kerrosleijukattilan polttoaineiksi soveltuvat lähes kaikki kiinteät polttoaineet, joiden li-

säksi voidaan käyttää apupolttoaineina nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita. (Kara 

et. al. 2004, s.239.) 

2.1 Käytettävät polttoaineet 

Savonlinnan voimalaitoksen polttoainevalikoima koostuu pääasiassa puuperäisistä bio-

polttoaineista. Noin 50 % polttoaineesta tulee vieressä olevan vaneritehtaan tuotannon 

sivuvirroista. Nämä sivuvirrat jakaantuvat seuraavasti: 50 % koivun kuorta, 40 % viilu-

haketta ja n. 10 % hiontapölyä, vanerinsyrjää sekä hakkuripuuta. Loput polttoaineista tu-

lee tehdasalueen ulkopuolelta. Ulkopuolelta tulevat polttoaineet jakautuvat siten, että 

metsähaketta on n. 70-80 %, josta puolet metsätähdehaketta ja puolet ranka- ja kokopuu-

haketta, 20-30 % turvetta, jota käytetään vain talviaikaan sekä 0-4 % öljyä (Padatsu, 

2020). Yhteenvetona voimalaitoksen käyttämät polttoaineet ovat esitetty kuvassa 3.  Tal-

viaikaan, kun lämmöntarve on suurimmillaan, ulkoisia polttoainetoimituksia tulee noin 

10 rekka-autollista päivässä (Padatsu, 2020). Tämä sisältää sekä metsähakekuormat, että 

turvekuormat. Näin ollen Savonlinnan voimalaitokselle metsähakekuormia tulee n. 8 kap-

paletta päivittäin.  
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Kuva 3. Voimalaitoksen polttoainevalikoima. Sinisävyiset ovat polttoaineita UPM:n tehtaalta, 

punasävyiset ulkoisia toimituksia. (Padatsu, 2020). 

2.2 Hakekuormille tehtävät mittaukset 

Kun hakekuorma saapuu voimalaitokselle, voimalaitos saa tiedon kuorman hakkupai-

kasta ja haketyypistä. Metsätähdehake koostuu nimensä mukaisesti metsän hakkuutyö-

mailla syntyvistä tähteistä. Savonlinnan voimalaitokselle tuotava metsätähdehake on 

yleensä kuusikon oksa- ja latvusmassaa. Ranka- ja kokopuuhake yleensä nuoren metsän 

ensiharvennuspuuta. Yleensä, Savonlinnan voimalaitokselle saapuva rankahake on seka-

puuta. Voimalaitokselle saapumisen jälkeen kuorma punnitaan ja kuljettaja ottaa Suur-

Savon Sähkön näytteenotto-ohjeen mukaisesti kuormasta 3 kappaletta osanäytteitä, joista 

koostetaan yksi näyte kuormaa kohden kosteudenmääritystä varten. (Padatsu, 2020).  

Kosteusmääritys tehdään uunikuivausmenetelmällä, jonka tulokset saadaan seuraavan 

päivän aikana. Tämän kuormakohtaisen kosteustiedon avulla lasketaan kuorman teholli-

nen lämpöarvo. Tehollisen lämpöarvon ja kuorman massan avulla lasketaan kuorman 

energiasisältö, jonka perusteella kuormasta suoritettava maksu määräytyy. Suurin epä-

varmuustekijä yllä kuvatussa menetelmässä on näytteenotosta muodostuva epävarmuus. 

Näytteen pieni koko kuormaan verrattuna sekä kuljettajan mahdollisuus suosia parempi-

laatuista tai kuivempaa haketta näytteenoton aikana, aiheuttavat suuren epävarmuusteki-

jän kosteudenmäärityksessä. (Padatsu, 2020). 
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Palakokojakaumalle, eli minkä kokoisia partikkeleita hake sisältää, voimalaitoksella on 

käytössä toimittajakohtaiset raja-arvot, mutta varsinaista palakoon mittausta ei kuorma-

kohtaisesti tehdä. Toimittajaa kuitenkin reklamoidaan tarvittaessa, mikäli palakoosta joh-

tuvia ongelmia ilmaantuu toistuvasti.  Yleensä liian suuri palakoko aiheuttaa ongelmia 

polttoaineen käsittelylaitteistossa ja polton epätasaisuudessa. Polttoaineen tuhkapitoisuus 

määritetään kerran kuussa kattilan pohjatuhkan ja lentotuhkan määrästä. Minkäänlaista 

kuormakohtaista tuhkapitoisuuden määritystä ei voimalaitoksella tehdä. (Padatsu, 2020.) 
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3 METSÄHAKKEEN LAATULUOKITTELU 

Polttoaineen laatu on voimalaitoksen toimintaan merkittävästi vaikuttava tekijä. Esimer-

kiksi metsähakkeen kosteuspitoisuus vaikuttaa hakkeesta maksettuun hintaan (Korpinen 

et. al. 2019) ja liian suuret partikkelit aiheuttavat ongelmia polttoaineen käsittelylaitteis-

toissa (Alakangas & Impola, 2014, s.24). Suurin osa voimalaitoksen ongelmista johtuvat 

polttoaineesta ja sen laadusta (Padatsu, 2020). Polttoaineen laadun yksikäsitteisen mää-

rittämisen sekä sopimisen helpottamiseksi ostajan ja myyjän välillä, on metsähakkeen 

laatuluokittelu standardisoitu. Kuvassa 4  on esitetty esimerkki hyvä- ja huonolaatuisen 

hakkeen eroista. 

 

Kuva 4. Vasemmalla hyvälaatuista, tasakokoista haketta. Oikealla huonolaatuista, palakooltaan 

vaihtelevaa haketta. (Bioenergianeuvoja. 2020.) 

Metsähakkeen laatuluokittelu perustuu EN ISO standardiin 17225-1: Kiinteät polttoai-

neet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Standardin 

tarkoituksena on määrittää selvät ja yksiselitteiset luokitteluperusteet, joita voidaan käyt-

tää apuna kaupankäynnissä. Lisäksi standardin tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä 

polttoaineen myyjän ja ostajan välillä. (EN ISO 17225-1. 2014. s.8) 

Standardissa määritellään laatuluokat hakkeen alkuperän, kauppanimikkeen, palakokoja-

kauman, kosteuspitoisuuden, tuhkapitoisuuden, tiettyjen alkuainepitoisuuksien (rikki, 

typpi, kloori), tehollisen lämpöarvon, irtotiheyden ja tuhkansulamiskäyttäytymisen 

osalta. Osa ominaisuuksista on velvoittavia ja osa opastavia. Velvoittavat ominaisuudet 

täytyy olla saatavissa, kun taas opastavat tiedot voidaan antaa lisätietona.  Lisäksi osan 

ominaisuuksien velvoitettavuus vaihtelee riippuen hakkeen alkuperästä. Esimerkiksi 
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rikki-, typpi- ja klooripitoisuus ovat velvoittavia vain kemiallisesti käsitellyn puun osalta. 

(EN ISO 17225-1. 2014. s. 44). 

Koska tässä työssä keskitytään pääasiassa kemiallisesti käsittelemättömään energiapuu-

hun, ei alkuainepitoisuuksien mukaista luokittelua käsitellä tämän tarkemmin. Tuhkansu-

lamiskäyttäytymisen ilmoittamista suositellaan ilmoitettavan, mutta myöskään sitä ei 

tässä työssä käsitellä. Sen sijaan muiden ominaisuuksien mukainen luokittelu käydään 

tarkemmin läpi seuraavaksi. 

3.1 Luokittelu alkuperän ja kauppanimikkeen mukaan 

SFS-EN ISO 17225-1 standardissa on lueteltu eri luokkia biopolttoaineille riippuen nii-

den alkuperästä. Metsähakkeen luokittelussa alkuperän mukaan, yläryhmänä toimii 

Luonnon- ja istutusmetsän puu ja muu luonnonpuu. Metsän ja istutusmetsän puubiomassa 

ja muu luonnonpuu ryhmä jakaantuu vielä useampaan alaryhmään. Yleisimmät metsäha-

ketta koskettavat luokat ovat 1.1.3 Runkopuu/ranka sekä 1.1.4 Hakkuutähde.  Jokainen 

alaluokka on vielä jaoteltu puulajien ja/tai -tyyppien mukaan. Taulukossa 2 on esitetty 

standardin mukainen luokittelu alkuperän mukaan pääluokan 1.1 Luonnon- ja istutusmet-

sän puu ja muu luonnonpuu osalta. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty raaka-ainekasat rankahak-

keelle sekä metsätähdehakkeelle. 

 

Kuva 5. Rankahakkeen raaka-ainetta. (Koisti, 2012.) 
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Kuva 6. Metsätähdehakkeen raaka-ainetta. (Koisti, 2012.) 

Standardin mukainen luokittelu alkuperän mukaan on yksiselitteinen ja auttaa yhteisym-

märryksessä hakkeen ostajan ja myyjän välillä. Molemmat osapuolet tietävät hakkeen al-

kuperän kuormalle ilmoitetun luokan perusteella ja esimerkiksi luokka 1.1.4.3 tarkoittaa 

varastoitua lehtipuuta (Taulukko 2). Näin ollen ostaja voi ohjata esimerkiksi voimalaitok-

sen polttoa paremmin, kun polttoaineen alkuperä on tiedossa.  

Kauppanimikkeen mukainen luokittelu metsähakkeelle on puuhake. SFS-EN ISO 17225-

1:n mukaan puuhakkeen tyypillinen palakoko 5-100 mm sekä paloittelu on tehty terävillä 

työkaluilla. Joissain tapauksissa metsähakkeen joukossa voi olla myös mursketta. Murs-

keen ja hakkeen eroavaisuudet ovat pääasiassa paloittelussa käytetyissä työkaluissa. 

Murskeessa paloittelu on tehty tylpillä työkaluilla ja palakoko on enemmän vaihtelevaa.  

(EN ISO 17225-1. 2014. s. 30). 
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Taulukko 2. Puubiomassan luokittelu alkuperän mukaan metsähaketta koskevilta osin. (EN ISO 

17225-1. 2014. s. 20). 

1. Puu-

biomassa 

1.1 Luonnon- ja 

istutusmetsän puu 

sekä muu luon-

nonpuu 

1.1.1 Koko-

puu (ei si-

sällä juuria) 

1.1.1.1 Lehtipuu 

1.1.1.2 Havupuu 

1.1.1.3 Lyhytkiertoinen vesakko 

1.1.1.4 Pensaikko 

1.1.1.5 Sekoitukset ja seokset 

1.1.2 Koko-

puu juuri-

neen 

1.1.2.1 Lehtipuu 

1.1.2.2 Havupuu 

1.1.2.3 Lyhytkiertoinen vesakko 

1.1.2.4 Pensaikko 

1.1.2.5 Sekoitukset ja seokset 

1.1.3 Run-

kopuu/ranka 

1.1.3.1 Kuorellinen lehtipuu 

1.1.3.2 Kuorellinen havupuu 

1.1.3.3 Kuoreton lehtipuu 

1.1.3.4 Kuoreton havupuu  

1.1.3.5 Sekoitukset ja seokset 

1.1.4 Hak-

kuutähteet  

1.1.4.1 Tuore/vihreä, lehtipuu (lehdet mukaan lu-

kien) 

1.1.4.2 Tuore/vihreä havupuu (neulaset mukaan lu-

kien) 

1.1.4.3 Varastoitu, lehtipuu 

1.1.4.4 Varastoitu, havupuu 

1.1.4.5 Sekoitukset ja seokset 

1.1.5 Kan-

not/juuret 

1.1.5.1 Lehtipuu 

1.1.5.2 Havupuu 

1.1.5.2 Lyhytkasvuinen vesakko 

1.1.5.4 Pensaikko 

1.1.5.5 Sekoitukset ja seokset 

1.1.6 Kuori (metsänhoitotoimenpiteistä) 

1.1.7 Sekalainen puu, joka on korjattu puutarhoista, puistoista, 

tienvarsien kunnossapidosta, viiniviljelmiltä ja hedelmätarhoista 

sekä makean veden uppotukit/ajopuut 

1.1.8 Sekoitukset ja seokset 
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3.2 Luokittelu palakolojakauman mukaan 

Hakkeen palakoko vaikuttaa voimalaitoksen toimintaan. Esimerkiksi polttoaineen hie-

noaineksen määrä sekä suurimpien partikkelien koko ja määrä vaikuttavat voimalaitoksen 

poltto- ja käsittelyjärjestelmiin (Alakangas & Impola, 2014, s.24). Palakooltaan liian suu-

rikokoinen materiaalivirta aiheuttaa polttoaineen käsittelylaitteistoissa ja kuljettimilla 

holvaantumista. Holvaantumisella tarkoitetaan materiaalivirran tukkeutumista ahtaaseen 

väliin, jossa hakkeenpalat takertuvat seinämiin ja toisiinsa muodostaen tukkeuman. 

Hakkeen laatuluokittelu palakokojakauman mukaan perustuu seitsemään laatuluokkaan, 

joissa määräävinä tekijänä on pääfraktion koko, eli minkä kokoluokan alle jää vähintään 

60 % näytteen hakepaloista. Tämä on niin kutsuttu P-luokka. Lisäksi eri kokoluokille on 

annettu rajoituksia suuren fraktion määrästä ja suurimmasta sallitusta pituudesta. Suurim-

man sallitun pituuden saa ylittää enintään kaksi palaa 10 litran karkean fraktion näyt-

teestä. Lisäksi kotitalouksille ja pienille kaupallisille laitoksille on käytössä erityinen S-

luokittelu. S-luokittelussa on tiukemmat rajoitukset isolle fraktiolle sekä suurimmalle sal-

litulle pituudelle. Eri palakokoluokat ja niiden rajoitukset ovat esitettyinä taulukossa 3 

ilman S-luokittelua, sillä nämä luokitukset eivät ole suuremmilla voimalaitoksilla käy-

tössä. (EN ISO 17225-1. 2014. s. 44,46). 

Taulukko 3. Hakkeen palakokoluokkien määritelmä ja rajoitukset. (EN ISO 17225-1. 2014. s. 

44). 

Luokka Pääfraktio 

(vähintään 60 p-%) 

Karkea fraktio, p% 

(palan pituus, mm) 

Palojen suurin pituus, 

mm 

P16 3,15 ≤ P ≤ 16 mm ≤ 6 % > 31,5 mm ≤ 150 mm 

P31 3,15 ≤ P ≤ 31,5 mm ≤ 6 % > 45 mm ≤ 200 mm 

P45 3,15 ≤ P ≤ 45 mm ≤ 6 % > 63 mm ≤ 350 mm 

P63 3,15 ≤ P ≤ 63 mm ≤ 6 % > 100 mm ≤ 350 mm 

P100 3,15 ≤ P ≤ 100 mm ≤ 6 % > 150mm ≤ 350 mm 

P200 3,15 ≤ P ≤ 200 mm ≤ 6 % > 250 mm ≤ 400 mm 

P300 3,15 ≤ P ≤ 300 mm Ilmoitettava Ilmoitettava 
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Lisäksi hakkeen laatuluokitteluun palakoon mukaan, kuuluu myös hienoaineksen määrä. 

Hienoaineksella tarkoitetaan palakokoa, joka on kooltaan alle 3,15 mm. Hienoaines-

luokittelu on jaettu 7 laatuluokkaan hienoaineksen paino-osuuden perusteella. Eri hie-

noainesluokat ovat esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4. Hienoainesluokat 

Luokka Hienoaineksen määrä 

F05 ≤ 5 % 

F10 ≤ 10 % 

F15 ≤ 15 % 

F20 ≤ 20 % 

F25 ≤ 25 % 

F30 ≤ 30 % 

F30+ ≥ 30 % 

3.2.1 Standardin mukainen palakoon määrittäminen 

Palakoon määritys on esitetty standardissa: SFS-EN ISO 17827 Puupolttoaineet. Palako-

kojakauman määritys tiivistymättömille polttoaineille. Standardi on jaettu kahteen osaan. 

Osassa 1 esitetään täryseulamenetelmä ja osassa 2 täryseulamenetelmä (värähtelevä). Itse 

seulontaprosessi on molemmissa menetelmissä pääpiirteittäin sama, mutta eroavaisuus 

tulee laitteiston mekaanisista eroavaisuuksista.  

Standardin mukaan, seulonta tehdään vähintään 8 litran näytteelle, joka on kosteuspitoi-

suudeltaan alle 20 %. Seulonta tehdään pyöreäreikäisellä seulalla, jonka reikäkoot ovat 

3,15 mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm, 45 mm ja 63 mm. Seulonta tapahtuu vaakasuorasti 

täryttävien seulojen läpi aleneviin luokkiin. Eli suurin reikäseula on ylimpänä ja pienin 

alimpana. Täryttävän liikkeen avulla saadaan seulottava aines tippumaan ylhäältä alas-

päin, jolloin suurimmat partikkelit jäävät ylemmille seuloille ja pienemmät partikkelit 

siirtyvät alemmille. Seulonta-aika on 15 minuuttia ja seulontasuuntaa vaihdellaan välillä. 
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(Alakangas. 2014. s.46.) Kuvassa 7 on esitetty esimerkki käytetystä seulasta (a) ja peri-

aatenäytteestä seulonnan jälkeen (b).  

(a) 

 

(b) 

 
Kuva 7. Täryseula ja periaate seulotusta näytteestä (Alakangas, 2017, Alakangas, 2014.) 

Seulonnan jälkeen eri seuloille jääneet partikkelit punnitaan 0,1 gramman tarkkuudella ja 

punnitustulosten avulla lasketaan paino-osuudet eri seuloissa, jonka jälkeen voidaan mää-

rittää näytteen palakoko- sekä hienoainesluokitus taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.  

3.3 Luokittelu kosteuspitoisuuden mukaan 

Kosteuspitoisuuden määritykseen voidaan käyttää kahta eri tapaa. Ensimmäisessä veden 

massaa verrataan hakkeen tuorepainoon ja toisessa sitä verrataan kuivapainoon. Eroavai-

suus näkyy kosteuspitoisuuden vaihteluvälissä. Kun veden määrää verrataan tuorepai-

noon, voi kosteuspitoisuus olla välillä 0-100 %, kun taas kuivapainoon vertaamalla, kos-

teuspitoisuus voi olla teoriassa 0 %:sta äärettömään. Tässä diplomityössä, kosteuspitoi-

suudella tarkoitetaan veden määrän suhdetta tuorepainoon.  

Kosteus on metsähakkeen tärkein laatuominaisuus. Kosteus alentaa polttoaineesta saata-

van energian määrää, sillä osa energiasta kuluu veden lämmittämiseen ja sen höyrystämi-

seen. Riippuen voimalaitoksesta, suurin sallittu kosteus vaihtelee pienten, alle 1 MW, 

kokoluokan laitosten 40 %:sta, suurten, savukaasulauhduttimilla varustetuin, laitosten yli 
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50 %:iin. Lisäksi kosteus vaikuttaa voimalaitoksen polttoaineen käsittelylaitteiston toi-

mintaan sillä kosteampi hake aiheuttaa holvaantumista enemmän sekä etenkin talviaikaan 

kostean hakkeen paakkuuntuminen jäätyessä aiheuttaa ongelmia kuljettimilla ja käsitte-

lylaitteistoissa. Lisäksi kosteus vaikeuttaa eri polttoainelaatujen, esimerkiksi hake ja turve 

sekoittumista. (Alakangas et. al. 2016. s. 73.) 

Hakkeen kosteuspitoisuus vaikuttaa myös hakkeen hinnoitteluun, sillä etenkin suurem-

milla voimalaitoksilla, hakkeen hinnoittelu perustuu polttoaineen energiasisältöön (Kor-

pinen et. al. 2019). Hinnoittelussa käytetään yksikköä €/MWh. Kosteudella on voimakas 

vaikutus biopolttoaineen teholliseen lämpöarvoon. Kuvassa 8 näytetään kosteuden vai-

kutus lämpöarvoon. Kuten kuvasta voidaan havaita, vaikuttaa kosteus hakkeen lämpöar-

voon alentavasti yli 80 prosenttia kosteuden muuttuessa 0…70 %:n yksikössä MJ/kg.  

 
Kuva 8. Hakkeen kosteuden vaikutus lämpöarvoon. (Alakangas et. al. 2016. s.71) 

SFS-EN ISO 17225-1 standardin laatuluokittelun mukaan metsähake jaetaan kosteuden 

mukaan 11:een laatuluokkaan. Laatuluokat kosteuden osalta ovat esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Hakkeen laatuluokittelu kosteuspitoisuuden mukaan. (SFS EN-ISO 17225-1, s. 44) 

Luokka Kosteuspitoisuus p-% saapumisti-

lassa 

M10 ≤ 10 % 

M15 ≤ 15 % 

M20 ≤ 20 % 

M25 ≤ 25 % 

M30 ≤ 30 % 

M35 ≤ 35 % 

M40 ≤ 40 % 

M45 ≤ 45 % 

M50 ≤ 50 % 

M55 ≤ 55 % 

M55+ ≥ 55 % (suurin arvo ilmoitettava) 

Kuten taulukosta 5 voidaan havaita, on kosteuden osalta standardissa varauduttu suureen 

vaihteluun, mikä metsähakkeella voikin olla hyvin merkittävää. Kosteuden vaihteluun 

vaikuttavat etenkin korjuuajankohta ja -paikka, varastointiaika ja -olosuhteet sekä kulje-

tus- ja haketusolosuhteet (Korpinen et. al. 2019. s.17-20). 

3.3.1 Standardin mukainen kosteuden määrittäminen 

Kosteuspitoisuuden määritys esitetään standardissa: SFS-EN ISO 18134-2 Kiinteät bio-

polttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritys. Uunikuivausmenetelmä. Osa 2: Kokonaiskos-

teus. Yksinkertaistettu menetelmä. Standardin osan 2 yksinkertaistettu menetelmä tar-

koittaa, että kuuman näyteastian aiheuttamaa nostetta ei huomioida, kuten se tehdään 

standardin osassa 1. (SFS-EN ISO 18134-2, 2017). 
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Standardin mukaan palakooltaan korkeintaan 31,5 mm sisältävästä hakkeesta, otetaan 

300 gramman painoinen osanäyte, jota kuivatetaan 105 ° C:ssa niin kauan, kunnes näyt-

teen paino ei enää muutu. Näytteen painon muuttumattomuus katsotaan toteutuvan, kun 

painon muutos on vähemmän kuin 0,2 % massan kokonaishäviöstä kuivattaessa 60 mi-

nuutin lisäjakso. Lämmitysaika ei saa kuitenkaan ylittää 24 tuntia. (SFS-EN ISO 18134-

2, 2017, s. 7). 

Kosteuspitoisuus määritetään punnitsemalla näyteastian paino, sekä näytteen paino näy-

teastiassaan ennen ja jälkeen kuivauksen. Punnitustulosten avulla kosteuspitoisuus laske-

taan seuraavalla yhtälöllä: 

 𝑀𝑎𝑟 =
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
∙ 100 % (1) 

, missä Mar on kosteuspitoisuus saapumistilassa [%], m1 on näyteastian massa [g], m2 on 

näytteen ja näyteastian massa ennen kuivausta[g] ja m3 on näytteen ja näyteastian massa 

kuivauksen jälkeen [g]. (SFS-EN ISO 18134-2, 2017, s. 7). 

Standardin mukaisen kosteusmäärityksen suurin epävarmuutta aiheuttava tekijä on näyt-

teen pieni koko verrattuna mistä määrästä haketta näyte otetaan (2 näytettä jokaista 50 i-

m3 kohden) (Alakangas, 2014, s.33). Kuitenkin kuorman sisäinen kosteusvaihtelu esimer-

kiksi rankahakkeella voi olla lähes 10 %-yksikköä (Korpinen et. al. 2019, s.17). Suuren 

vaihtelevuuden vuoksi myöskään standardissa ei anneta mittauksen tarkkuudelle tai tois-

tettavuudelle vähimmäisarvoja (SFS-EN ISO 18134-2, 2017, s. 7). Myös suuri käsin teh-

tävä työn osuus voivat aiheuttaa tuloksiin epävarmuutta inhimillisen virheen vuoksi. Li-

säksi ongelmallista uunikuivausmenetelmässä on tulosten saamisen pitkä kesto. Näyt-

teenoton jälkeen näyte-erän tulokset saadaan vasta seuraavana päivänä, jolloin kosteus-

tiedon käyttäminen esimerkiksi voimalaitoksen säädössä on mahdotonta, sillä tulosten 

saamisen aikaan, on normaalisti kyseistä näytteen edustama kuorma jo poltettu voimalai-

toksessa.  

3.4 Luokittelu tuhkapitoisuuden mukaan 

Polttoaineen tuhkapitoisuudella on monia vaikutuksia voimalaitoksen toimintaan. Tuhka 

aiheuttaa muun muassa kattilapintojen kuonaantumista, likaantumista sekä korroosiota. 
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Tuhkan aiheuttamat ongelmat ovat suurin yksittäinen syy kattiloiden ennakoimattomiin 

alasajoihin. Tuhkapitoisuuden suuruus puupolttoaineilla riippuu vahvasti polttoaineen 

kuoren osuudesta. Kotimaisten puupolttoaineiden tuhkapitoisuudet vaihtelevat pelkällä 

puulla 0,2 p-% (mänty) – 1,7 p-% (paju), kun taas pelkän kuoren tuhkapitoisuudet vaih-

televat 1,6 p-% (koivu) – 3,4 p-% (kuusi). (Raiko et. al. 2002, s.269-271.) 

Puupolttoaineiden laatuluokittelu standardin mukaan polttoaine jaetaan tuhkapitoisuuden 

mukaan 10:n laatuluokkaan. Laatuluokat ja raja-arvot ovat esitetty taulukossa 6.  

Taulukko 6. Tuhkapitoisuuden laatuluokat ja raja-arvot 

Luokka Tuhkapitoisuus p-% kuiva-aineesta 

A0.5 ≤ 0,5 % 

A0.7 ≤ 0,7 % 

A1.0 ≤ 1,0 % 

A1.5 ≤ 1,5 % 

A2.0 ≤ 2,0 % 

A3.0 ≤ 3,0 % 

A5.0 ≤ 5,0 % 

A7.0 ≤ 7,0 % 

A10 ≤ 10 % 

A10+ ≥ 10 % 

Kuten taulukosta 6 nähdään, ovat laatuluokat tuhkapitoisuudelle huomattavasti korkeam-

mat kuin kotimaisten puupolttoaineiden tyypilliset tuhkapitoisuuden arvot. Tyypilliset 

tuhkapitoisuudet ovat paino-osuuksia tuorepainosta, kun taas laatuluokkien raja-arvot 

määritetään vain polttoaineen kuiva-aineesta. Esimerkiksi 1 % tuhkapitoisuus tuorepai-

nosta polttoaineella, jonka kosteus on 50 % tarkoittaa tuhkapitoisuutta kuiva-aineesta 2 

%:n tuhkapitoisuutta. Lisäksi tuhkapitoisuutta biopolttoaineilla lisää polttoaineen jou-

kossa olevat epäpuhtaudet kuten hiekka ja savi (Raiko et. al. 2002, s. 270). Näiden mää-

rään voidaan vaikuttaa muun muassa korjuuajankohdalla ja varastoinnilla.  
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3.4.1 Standardin mukainen tuhkapitoisuuden määrittäminen 

Tuhkapitoisuuden määritys on esitelty standardissa: SFS-EN ISO 18122 Kiinteät biopolt-

toaineet. Tuhkapitoisuuden määritys. Standardin mukaan tuhkapitoisuus määritetään 

lämmittämällä esimerkiksi keraamisessa astiassa olevaa näytettä 550 °C:ssa 120 minuut-

tia. Näyte voi olla sama, jota on käytetty kosteuden määrityksessä, jolloin se on valmiiksi 

kuiva, tai näytteenä voidaan käyttää erillistä näytettä, jolloin myös kosteuspitoisuus on 

määritettävä pienemmällä testinäytteellä. Näyte-astia punnitaan tyhjänä, täytenä ennen 

lämmitystä ja täytenä lämmityksen jälkeen. Tuhkapitoisuus lasketaan yhtälöllä: (SFS-EN 

ISO 18122, 2015, s.7-9.) 

 𝐴𝑑 =
𝑚4−𝑚1

𝑚2−𝑚1
∙ 100 % ∙  

100

100−𝑀𝑎𝑑
 (2) 

, missä Ad on tuhkapitoisuus kuiva-aineesta [%], m4 on tuhkan ja näyteastian massa [g], 

Mad on testinäytteen kosteuspitoisuus [%].  

3.5 Luokittelu tehollisen lämpöarvon ja irtotiheyden mukaan 

Tehollinen lämpöarvo ja irtotiheys ovat laatuluokittelustandardin mukaan hakkeen osalta 

opastavia laatuominaisuuksia (SFS-EN ISO 17225-1, 2014, s. 46). Molemmat ovat kui-

tenkin tärkeitä, sillä isommilla voimalaitoksilla hakkeen hinnoittelu perustuu tehollisen 

lämpöarvon kautta laskettavaan energiasisältöön ja pienemmillä voimalaitoksilla, jossa 

kauppaa tehdään tilavuuden mukaan, on irtotiheydellä suuri vaikutus, muutattaessa yksi-

köitä massasta tilavuudeksi. Standardin mukaan näillä voimalaitoksilla irtotiheys suosi-

tellaan ilmoitettavaksi (SFS-EN ISO 17225-1, 2014, s. 46). 

Lämpöarvolle voidaan käyttää useampaa eri arvoa. Kalorimetrisellä lämpöarvolla tarkoi-

tetaan lämpömäärää, joka vapautuu poltettaessa massayksikkö polttoainetta täydellisesti 

ja palaessa syntyvä ja polttoaineen sisältämä vesi on palamisen jälkeen nesteenä perus-

lämpötilassa (25 °C). Tehollisella lämpöarvolla tarkoitetaan lämpömäärää, joka vapautuu 

poltettaessa massayksikkö polttoainetta täydellisesti ja palaessa syntyvä ja polttoaineen 

sisältämä vesi on palamisen jälkeen höyrynä peruslämpötilassa (25 °C). Tehollisella läm-
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pöarvolla saapumistilassa tarkoitetaan toimituskostean tai saapumistilassa olevan poltto-

aineen lämpöarvoa, joka lasketaan tehollisesta lämpöarvosta kosteuden avulla. (Alakan-

gas et. al. 2016, s.1,18). 

Laatuluokittelussa ei lämpöarvolle ole erillisiä laatuluokkia. Sen sijaan lämpöarvon osalta 

ilmoitetaan tehollisen lämpöarvon saapumistilassa lukuarvo. Mikäli näytteitä on analy-

soitu useampi, niin pienin lukuarvo ilmoitetaan. Yksikkönä voidaan käyttää joko MJ/kg 

tai MWh/kg. (SFS-EN ISO 17225-1, 2014, s. 46.) Tehollinen lämpöarvo voidaan määrit-

tää tarkasti käyttämällä pommikalorimetriä. Pommikalorimetrimäärityksessä polttoai-

netta poltetaan happi-ilmakehässä veden ympäröimässä suljetussa astiassa. Ympäröivän 

veden lämpötilan muutoksesta saadaan laskettua vapautunut lämpömäärä ja siten lämpö-

arvo. (Kuokkanen et. al. 2011, s. 1-2). Kuvassa 9 on esitetty periaatekuva pommikalori-

metrin rakenteesta.  

 

Kuva 9. Periaatekuva pommikalorimetrin rakenteesta. (Kuusisto, 2009). 

 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa lasketaan kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon ja 

kosteuspitoisuuden avulla yhtälöllä: 
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 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 = 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑑 ∙
100−𝑀𝑎𝑟

100
− 0,02443 ∙ 𝑀𝑎𝑟 (3) 

, missä qp,net,ar on tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg], qp,net,d on kuiva-aineen 

tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] ja kerroin 0,02443 on höyrystymisen entalpian korjausker-

roin vakiopaineessa. (Alakangas, 2014, s. 23). Eri puulajien tyypilliset kuiva-aineen te-

holliset lämpöarvot ovat esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Tyypillisiä kuiva-aineen tehollisia lämpöarvoja eri puulajeilla. (SFS-EN ISO 

17225-1, 2014, s.84-88.) 

   Havupuu Lehtipuu 

 Tyypillinen 

arvo 

Tyypillinen 

vaihtelu 

Tyypillinen 

arvo 

Tyypillinen 

vaihtelu 

qp,net,d 

[MJ/kg] 

Luonnon-

puu 

19,1 18,5-19,8 18,9 18,4-19,2 

Kuori 19,2 17,5-20,5 19,0 17,1-21,3 

Hakkuu-

tähteet 

19,2 18,5-20,5 18,7 18,3-18,5 

 

Kuten taulukosta 7 nähdään, on kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon vaihtelu puulajien 

välillä suhteellisen pientä, kuten myöskin tyypillinen vaihtelu puulajien sisällä. Näin ol-

len teholliseen lämpöarvoon saapumistilassa vaikuttava merkittävin tekijä on polttoai-

neen kosteuspitoisuus. Kuitenkin, tarkemman tuloksen saavuttamiseksi, tulisi eri puula-

jeille käyttää omaa tyypillistä kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon lukuarvoa. 

Irtotiheys puupolttoaineiden laatuluokittelustandardissa on hakkeen osalta jaettu seitse-

mään laatuluokkaan. Eri laatuluokat ovat esitetty taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Irtotiheyden laatuluokat ja raja-arvot. (SFS-EN ISO 17225-1, 2014.) 

Laatuluokka Irtotiheys [kg/m3] 

BD150 ≥ 150 

BD200 ≥ 200 

BD250 ≥ 250 

BD300 ≥ 300 

BD350 ≥ 350 

BD400 ≥ 400 

BD450+ ≥ 450 

Irtotiheyden standardin mukainen määrittely on esitetty standardissa: SFS-EN ISO 17828 

Kiinteät biopolttoaineet. Irtotiheyden määritys. Standardissa irtotiheys määritetään käyt-

tämällä sylinterin muotoista astiaa, joka on tilavuudeltaan 50 litraa.  Sylinterin sisähal-

kaisija on oltava 360 mm ja sisäkorkeus 491 mm. (SFS-EN ISO 17828, 2015, s.8).) 

Irtotiheyden määrityksessä tyhjä astia punnitaan, jonka jälkeen astia täytetään, kunnes 

astian yläpuolelle on noussut suurin mahdollinen keko. Tämän jälkeen astiaa pudotetaan 

3 kertaa 150 mm:n korkeudelta tasaiselle pinnalle, esim. lastulevyn tai vanerin päälle. 

Pudotuksien jälkeen syntynyt vaje täytetään astian pinnan tasolle, jonka jälkeen pinta ta-

sataan soirolla. Periaate mittauksen vaiheista on esitetty kuvassa 10. Tasaamisen jälkeen 

astia punnitaan ja punnitustuloksen avulla määritetään irtotiheys käyttäen yhtälöä: 

 𝐵𝐷𝑎𝑟 =
𝑚2−𝑚1

𝑉
 (4) 

, missä BDar on irtotiheys saapumistilassa [kg/m3], m2 on täytetyn astian massa [kg], m1 

on tyhjän astian massa [kg] ja V on astian tilavuus [m3]. (SFS-EN ISO 17828, s.8.) 
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a. 

 

b. 

 

d . 

 

c. 

 

Kuva 10. Irtotiheyden määrityksen vaiheet: a.) Astia täytetään, kunnes korkein mahdollinen kasa 

on muodostunut. b.) Astiaa pudotetaan kolme kertaa 150 mm:n korkeudelta ja muodostunut vaje 

täytetään. c.) Astian pinta tasataan käyttäen soiroa. d.) Näyteastia punnitaan. (Alakangas, 2014, 

s.52.) 
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4 CHIPSMART 3D - HAKEANALYSAATTORI 

Teknosavo Oy:n ChipSmart 3D hakeanalysaattori on kehitetty sellu- ja paperiteollisuu-

den raaka-aineena käytetyn hakkeen laadun jatkuvatoimiseen valvontaan. Analysaatto-

rilla voidaan määrittää hakkeen palakokojakauma, kuoripitoisuus, vaaleus sekä kosteus 

SCAN (Skandinavian sellun, paperin ja kartongin testauskomitean) standardin mukai-

sesti. (Teknosavo Oy, 2020.)  Mittauksessa hyödynnetään laser- ja kamerateknologiaa 

yhdessä muiden antureiden kanssa. Eri mittaustiedot yhdistetään kehitetyn ohjelmiston 

avulla ja joka näytteestä koostetaan tulosraportti. Analysaattori pystyy mittaamaan 8-10 

litran näytteen kerrallaan. Hakeanalysaattori on esitetty kuvassa 11. Analysaattorilla 

voidaan ottaa näytteitä automaattisesti putoavasta materiaalivirrasta, liittämällä järjestel-

mään automaattinen näytteenotin ja kuljetinjärjestelmä. 

 
Kuva 11. Teknosavo Oy:n ChipSmart 3D hakeanalysaattori. 



33 

 

4.1 Toiminnan kuvaus 

Hakenäyte kaadetaan analysaattorin päällä oleviin annostelutaskuihin, joita on normaa-

listi kaksi kappaletta, mutta annostelijoiden määrää voidaan kasvattaa neljään. Näytteet 

voidaan tyhjentää annostelutaskuihin yhtä aikaa, jolloin ensimmäisen näytteen valmistu-

misen jälkeen voidaan analysoida seuraava näyte.  

Näytteen tyhjentämisen jälkeen, käyttäjä valitsee käyttöpaneelilta, mistä annostelutas-

kusta analysointi aloitetaan ja painaa analysoinnin aloituspainiketta. Tämän jälkeen an-

nostelutasku kaataa näytteen taskun alapuolella olevalle kuljetinhihnalle, joka kuljettaa 

näytteen eteenpäin. Mikäli automaattinen näytteenotin ja kuljetinjärjestelmä on liitetty 

järjestelmään, voi käyttäjä valita automaattisen näytteenoton, jolloin näytteenotin ottaa 

materiaalivirrasta näytteen ja kuljetin tuo näytteen suoraan analysaattorin yläkuljetti-

melle. Yläkuljettimen jälkeen, hakenäyte tulee tikkuseulalle, missä hakkeen joukosta ero-

tellaan yli 150 mm pitkät tikut, jotka muuten voivat häiritä hakkeen kulkua myöhemmin 

prosessissa sekä häiritä kuvantamista. Nämä pudonneet pitkät tikut voidaan tarvittaessa 

punnita erillisellä vaakayksiköllä. 

Tikkuseulan jälkeen hake putoaa pyörivään seularumpuun, jossa materiaalista erotellaan 

alle 3 mm koon jakeet erilliseen purutaskuun. Seularummun jälkeen hakepalat ripotellaan 

mahdollisimman yksitellen alemmalle kuljetinhihnalle, jossa jokaisesta hakepalasta mi-

tataan pituus, leveys ja paksuus. Lisäksi hakepaloista mitataan tarvittaessa kuoripitoisuus 

ja vaaleus. Todellisuudessa, ei aivan jokaista palaa saada putoamaan yksitellen kuljetin-

hihnalle, vaan näytteestä mitataan erillisinä 80-90 % hakepaloista. Loppujen hakepalojen 

tarkkoja mittoja ei saada mitattua yksittäin, koska ne ovat päällekkäin toistensa kanssa. 

Näiden hakemuodostelmien tilavuus kuitenkin mitataan ja ne ovat mukana näytteen ko-

konaistilavuudessa. 

Kuvantamisen jälkeen hake putoaa vaakataskuun, jossa analyysin loppuvaiheessa kaikki 

hakkeet punnitaan. Vaa’an tarkkuus on 1 gramma. Tämän jälkeen aikaisemmassa vai-

heessa eroteltu puru pudotetaan kuljetinhihnalle ja purun osuus punnitaan erikseen. Tä-

män jälkeen näyte kaadetaan alla sijaitsevaan astiaan, josta näyte voidaan viedä tarvitta-

essa edelleen analysoitavaksi. Vaihtoehtoisesti materiaali voidaan palauttaa takaisin ma-
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teriaalivirtaan, mikäli kuljetinjärjestelmä on liitetty analysaattoriin. Yhden näytteen kä-

sittelyyn ja analysointiin kuluu aikaa 10-15 minuuttia. Näin ollen analysaattori parhaim-

millaan pystyy käsittelemään 60 litraa tunnissa.  

4.2 Syykuvion analysointi analysaattorilla 

Hakepalan pituudella tarkoitetaan palan äärimittaa syykuvion suunnassa eli puun pituus-

kasvun suunnassa. Sellu- ja paperiteollisuudessa hakepalan pituudella on merkitystä, sillä 

puun putkisolut, eli puun kuidut, josta sellua valmistetaan, ovat syykuvion suuntaisia. 

Tästä johtuen, analysaattori mittaa hakepalan pituuden ja leveyden siten, että pituus on 

aina syykuvion suuntainen mitta. Tämä on mahdollista, sillä analysaattori pystyy tunnis-

tamaan palasta syykuvion suunnan.   

Syykuvion suunnan lisäksi, analysaattorilla voidaan määrittää jokaiselle mitatulle hake-

palle syykuvion vahvuuden lukuarvo. Tämä lukuarvo on niin kutsuttu indeksiarvo, joka 

perustuu vierekkäisten syiden erottavuuteen sekä niiden välisiin etäisyyksiin eli syytihey-

teen.  

Syytiheyden mittauksen havainnollistamiseksi, tehtiin kolmella keinotekoisella hakepa-

lalla testimittaukset. Hakepalat ovat luonnollisista paloista poiketen sahattuja, tasapak-

suja ja suorakaiteen muotoisia kappaleita. Lisäksi eri palojen pintaan on liimattu puun 

syykuviota jäljittelevä kalvo. Syy keinotekoisten hakepalojen käyttöön on epävarmuus-

tekijöiden minimointi. Tasakokoisilla ja teräväreunaisilla paloilla minimoidaan palojen 

muodoista syntyvät epävarmuustekijät ja jäljitelmäkalvolla saavutetaan tasainen väri ja 

syykuvion erottavuus palojen välillä. Kuvassa 12 on esitetty käytetyt hakepalat. Kuten 

kuvasta huomataan, on kahdella vasemmanpuoleisella palalla syykuvio huomattavasti ti-

heämpi kuin oikeanpuoleisella, jossa syykuvio harvemmassa. 
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Kuva 12. Käytetyt keinotekoiset hakepalat. 

Testimittaukset suoritettiin mittaamalla jokainen pala analysaattorilla yksitellen kolme 

kertaa. Kolmen mittauksen tuloksista laskettiin keskiarvot. Kuvassa 13 on esitetty analy-

saattorin analyysikuvat eri paloille, joissa näkyvissä myös määritetty syykuvion suunta. 

Syytiheyden keskiarvot kuvan paloille on esitetty taulukossa 9. 

a. 

.  

b. 

 

c. 

 

Kuva 13. Analysaattorin analyysikuvat eri testipaloille. Punainen väri tarkoittaa tunnistettuja ää-

riviivoja ja vihreä nuoli merkitsee syykuvion suunnan. 
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Taulukko 9. Syytiheyden keskiarvot testipaloille. 

Testipala Syytiheyden keskiarvo 

a 2,61 

b 2,65 

c 3,13 

Kuten taulukosta voidaan havaita, on syytiheyden keskiarvoissa eroja. Testipalan c syy-

tiheyden lukuarvo on 19 % suurempi kuin testipalalla a. Taulukon 9 lukuarvoista voidaan 

päätellä, että analysaattori antaa sitä suuremman lukuarvon syytiheydelle, mitä harvem-

massa syyt todellisuudessa ovat. 

4.3 Laitteiston potentiaali voimalaitoksessa 

Tarkan yksittäisen palan mittauksen ansiosta, voidaan laitteistolla määrittää näytteen kiin-

totilavuus tarkasti. Kiintotilavuuden ja näytteen massan avulla voidaan laskea näytteen 

tuoretiheys. Tuoretiheydellä tarkoitetaan puun tiheyttä, jossa on mukana kosteuspitoisuu-

den mukainen veden massa. Vertaamalla mitattua tuoretiheyttä puun ominaiskuivatihey-

teen, voidaan selvittää veden massa näytteessä ja siten näytteen kosteuspitoisuus.  

Mikäli kosteuspitoisuus saadaan selvitettyä edellä kuvatulla menetelmällä riittävän tar-

kasti, saavutetaan voimalaitokselle saapuville hakekuormien kosteuspitoisuudelle huo-

mattavasti nykyistä suurempi edustavuus. Analysoitavan hakkeen määrä yhdestä voima-

laitokselle saapuvasta hakekuormasta voidaan laskea yhtälöllä: 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑡·𝑛
 (5) 

, missä Vmax on suurin mahdollinen analysoitavan hakkeen tilavuus hakekuormaa kohden 

[l], V on näytteen koko [l], t on näytteen analysointiin kuuluva aika [h] ja n on voimalai-

tokselle saapuvien hakekuormien määrä vuorokaudessa [1/24 h].  

Käyttämällä Savonlinnan voimalaitokselle vuorokauden aikana saapuvien hakekuormien 

määrää 10 ja näytteen kokona 10 litraa ja näytteen analysointiin kuluvana aikana 0,25 h, 

saadaan yhtälöstä (5) suurimmaksi mahdolliseksi analysoitavaksi tilavuudeksi hakekuor-

maa kohden: 
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 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
10 𝑙

0,25 ℎ ·
10

24 ℎ

= 96 𝑙 

Verrattuna uunikuivausmenetelmässä käytettyyn 300 g:n näytteeseen, joka vastaa kos-

teudesta riippuen n. 2 litraa, on analysaattorilla saavutettavissa oleva analysoitavan hak-

keen määrä lähes 50 kertainen. Lisäksi hakenäytteestä voidaan määrittää myös muita laa-

tuominaisuuksia, kuten palakokoluokka. Kaikki tulokset on saatavilla 15 minuutin kulut-

tua analyysin aloittamisesta.  

Padatsun (2020) mukaan 15 minuutin viive esimerkiksi kosteuspitoisuuden määrityk-

sessä on riittävän lyhyt voimalaitoksen säätönäkökulmasta. Näin ollen analysaattorin tu-

loksia voitaisiin käyttää myös voimalaitoksen säädössä. Reaaliaikaisella kosteustiedolla, 

voidaan voimalaitosta säätää siten, että kattilaan syötettävä polttoaine on mahdollisim-

man tasalaatuista, jolla saavutetaan parempi palamisen hallinta ja hyötysuhde. (Padatsu, 

2020.) 
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5 LAATUOMINAISUUKSIEN MITTAUS ANALYSAATTORILLA 

Analysaattorin soveltuvuutta voimalaitoksiin käytännössä arvioidaan laitteistolla tehtä-

vien mittausten avulla. Voimalaitokselle toimittavilta toimittajilta haetaan hakenäytteitä, 

jotka analysoidaan analysaattorilla. Tämän jälkeen mittausten tarkkuus ja toistettavuus 

selvitetään vertaamalla mittaustuloksia referenssimenetelmillä saatuihin tuloksiin. Mitat-

tavat suureet ovat kosteus sekä irtotiheys. Lisäksi määritetään koeajonäytteiden palako-

koluokka ja lämpöarvo, mutta näille ei tehdä referenssimittauksia.  

Koeajot tehdään Teknosavon esittely- ja testauskäyttöön tehdyllä ChipSmart 3D analy-

saattorilla, joka sijaitsee peräkärryssä. Näin ollen laitteisto voidaan siirtää esimerkiksi 

asiakkaan luokse vaivattomasti testikäyttöön. Laite on näytetty kuvassa 14. Eroavaisuu-

tena aiemmin kuvattuun analysaattoriin puuttuu tästä versiosta laitteiston päällä olevat 

käsiannostelijat, ja näytteen lataus tapahtuu kaatamalla näyte suoraan yläkuljettimelle. 

Kuvassa 15 näytetään yläkuljettimelle kaadettu näyte, joka on juuri menossa analysoita-

vaksi. 

 

Kuva 14. Esittely- ja testauskäyttöön tarkoitettu analysaattori peräkärryn sisällä. 
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Kuva 15. Näyte valmis analysoitavaksi. 

Testiajojen testihakkeena toimivat kolme erilaista näyte-erää. Näyte-erät on ovat kolmelta 

eri Suur-Savon Sähkön Savonlinnan voimalaitokselle haketta toimittavien toimittajien 

varastoista haettuja. Näyte-eristä kaksi on rankahaketta ja yksi metsätähdehaketta. Ku-

vassa 16 näytetään eri hake-erien eroavaisuudet. Kuten kuvasta voidaan huomata, on eri 

hakelaatujen ero huomattava, myös kahden rankahake-erän välillä. Myöhemmin tässä 

työssä eri näyte-eriin viitataan numeroin kuvan 16 mukaisesti. 

 

Kuva 16. Koeajoissa käytetyt hake-erät. Kaksi vasemmanpuoleista rankahaketta, oikealla metsä-

tähdehake. Myös ero rankahakkeiden välillä on huomattava. Lisäksi numeroinnit eri näyte-erille 

myöhempää viittausta varten. 

 

1 2 3 
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6 KOSTEUSPITOISUUDEN MITTAUS 

Kosteuden ollessa hakkeen tärkein laatuominaisuus, on sen luotettava mittaus tärkeää. 

Uunikuivausmenetelmän ongelmien vuoksi, on viime aikoina erilaisia kosteuden mittaus-

menetelmiä kehitetty useita. Näissä menetelmissä käytetään hyödyksi esimerkiksi rönt-

gensäteilyä tai magneettiresonanssia (Inray, 2020; Valmet, 2020). Tuore- ja kuivatiheyk-

sien eroavaisuuteen perustuva mittausmenetelmä on edellä mainittuja huomattavasti yk-

sinkertaisempi, eikä vaadi analysaattoriin uusia mittalaitteita tai sensoreita. 

Kaatotuoreen puun kosteus vaihtelee puulajeittain, puun osan sekä korjuuajankohdan ja -

paikan mukaan. Tuoreen puun kosteus vaihtelee koivun alimmasta 38 %:sta kuusen kor-

keimpaan 57 %:n (Hilli, 2017). Kuitenkin oikeilla varastointitavoilla ja hyvillä varastoin-

tiolosuhteilla, voidaan hakkeen osalta päästä jopa toimituskosteuteen 20 % (Korpinen et. 

al. 2019, s.20.) Näin ollen kosteusvaihtelun alue, johon tiheyspohjaisella mittausmenetel-

mällä vähintään tulisi päästä on 20-60 %-yks. 

6.1 Puun ominaisuuksien vaikutus mittausmenetelmään 

Puu on heterogeeninen materiaali, eli sen koostumus vaihtelee eri osien sisällä. Esimer-

kiksi puuhun sitoutunut vesi on jakautunut epätasaisesti puun eri osiin. Itse puuaines muo-

dostuu kasvussa syntyvistä solurakenteista. (Korpilahti, 2008). Puun heterogeenisuus, 

puun ominaisuuksien muutokset ja puulajien väliset ominaisuuksien vaihtelut täytyy ottaa 

huomioon tiheyspohjaisessa kosteuspitoisuuden määrityksessä. 

6.1.1 Kuivatiheyden vaihtelu 

Puun kuivatuoretiheys vaihtelee puulajien välillä sekä puiden eri osien välillä. Lisäksi 

kasvupaikalla on vaikutusta puun kuivatiheyteen. Taulukossa 10 on esitetty erilaisten ha-

kelaatujen keskimääräisiä kuivatuoretiheyden lukuarvoja. Kuivatuoretiheydellä tarkoite-

taan puun kuivamassan suhdetta tuoretilavuuteen. (Alakangas et. al. 2016. s. 64). 
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Taulukko 10. Eri hakelaatujen keskimääräisiä kuivatuoretiheyden lukuarvoja. (Alakangas et. al. 

2016. s. 65.) 

Puutavaralaji Puulaji Kuiva-tuoreti-

heys [kg/m3] 

Harvennusten kokopuu-

hake 

Mänty 385 

Kuusi 400 

Koivu 475 

Leppä 370 

Hakkuutähdehake neula-

sitta 

Mänty 405 

Kuusi 465 

Koivu 500 

Hakkuutähdehake neulasi-

neen 

Mänty 395 

Kuusi 425 

Keskiarvo  424 

Kuten taulukosta 10 voidaan havaita, vaihtelevat keskimääräiset kuivatuoretiheyden lu-

kuarvot merkittävästi. Suurimman ja pienimmän arvon suhteellinen ero verrattuna kaik-

kien keskiarvoon on jopa 30 %. Lisäksi taulukosta voidaan havaita, että puulajista riip-

pumatta on hakkuutähdehakkeen tuorekuivatiheys suurempi verrattuna kokopuuhakkee-

seen. Tämä johtuu hakkuutähdehakkeen pääraaka-aineena olevan oksiston suuremmasta 

tiheydestä (Marjomaa & Uurtamo, 1996). Näin ollen tieto puutavaralajista ja puulajista 

on tärkeää tiheyspohjaisen kosteusmittauksen käytössä.  

Tiheyspohjaisen kosteuden määrityksessä, taulukon 10 tuorekuivatiheyden arvot ovat 

kuitenkin vain suuntaa antavia, sillä menetelmässä tuoretiheyttä verrataan kuivatiheyteen. 

Kuivatiheydellä tarkoitetaan puun kuivamassan suhdetta kuivatilavuuteen. Massan li-

säksi, myös puun tilavuudessa tapahtuu muutoksia kosteuden muuttuessa. 

6.1.2 Puun tilavuuden muutokset kosteuden vaikutuksesta 

Puu on myös hygroskooppinen aine. Tämä tarkoittaa sitä, että puu pystyy sitomaan tai 

luovuttamaan kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Kosteuden 
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vaihtelu aiheuttaa puun kutistumista, turpoamista sekä muodonmuutoksia. (Puuinfo, 

2011.) 

Vesi on puuhun sitoutuneena soluseinämissä tai soluonteloissa, niin kutsuttuna vapaana 

vetenä. Puun kuivuessa, ensimmäisenä puusta poistuu soluonteloissa oleva vapaa vesi. 

Kun soluonteloiden vesi on pääsääntöisesti poistunut ja soluseinämät sisältävät enim-

mäismäärän vettä, saavutetaan puun syiden kyllästymispiste. Tällöin kosteuspitoisuus on 

noin 30-35 %. Tätä korkeammilla kosteuspitoisuuksilla puun kutistuma ja muodonmuu-

tokset ovat vähäisiä. (Puuinfo, 2011.) 

Puun edelleen kuivuessa, alkaa soluseinämissä oleva vesi poistua. Soluseinämistä pois-

tuva vesi saa aikaan puun kutistumisen sekä muodonmuutoksia. Kutistuminen on erisuu-

ruista riippuen suunnasta. Puun pituussuunnassa kutistuminen on vähäisintä, kun taas 

puun säteen ja tangentin suunnassa kutistuminen on voimakkainta (Puuinfo, 2011). Ku-

vassa 17 on esitetty kutistuminen säteen ja tangentin suunnassa kosteuspitoisuuden funk-

tiona.  

 

Kuva 17. Puun kutistuminen säteen ja tangentin suunnassa kosteuspitoisuuden funktiona. Pysty-

akselilla suhteellinen kutistuma tuoreeseen puuhun verrattuna. Vaaka-akselilla kosteuspitoisuus. 

(Simpson, 2001.) 
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Kuten kuvasta 17 havaitaan, puun kuivuessa on kutistuminen aluksi kiihtyvää, kunnes 

noin 20 %:n kosteuden jälkeen kutistuminen muuttuu lähes lineaariseksi. Tilavuuden ku-

tistumaan vaikuttaa kaikkien suuntien kutistuma kertaantuvasti. Tilavuuden kutistuminen 

kosteuden vaikutuksesta on 8-18 % (Saranpää, 1997). Eri kutistumien suunnat hakelastun 

mitoissa ovat esitetty kuvassa 18. Kuten kuvasta 18 huomataan, sijoittuvat puun säteen ja 

tangentin suuntaiset komponentit, missä kutistuminen on voimakkainta, hakelastun le-

veyteen ja paksuuteen.  

 

Kuva 18. Puun rungon eri suuntaiset komponentit hakelastussa. 

6.2 Kosteuspitoisuuden laskenta tuore- ja kuivatiheyden avulla 

Tuore- ja kuivatiheyden yhteys puun kosteuspitoisuuteen voidaan johtaa kosteuspitoisuu-

den määritelmästä. Puun kosteuspitoisuus voidaan ilmaista yhtälöllä: 

 𝑀𝑎𝑟 =
𝑚𝑤

𝑚𝑓
 (6) 

, missä mw on puun sisältämän veden massa [kg] ja mf on tuoremassa [kg]. 

Tuoremassalla tarkoitetaan puun kuivamassan ja puun sisältämän veden massan summaa. 

Puun sisältämän veden massa voidaan ilmoittaa tuoremassan ja kuivamassan avulla: 

 𝑚𝑤 = 𝑚𝑓 − 𝑚𝑑 (7) 
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Sijoittamalla yhtälöön (6) veden massan paikalle yhtälön (7) määritelmä, saadaan: 

 𝑀𝑎𝑟 =
𝑚𝑓−𝑚𝑑

𝑚𝑓
 (8) 

Kuivamassa ja tuoremassa voidaan ilmoittaa tilavuuden ja tiheyden avulla seuraavasti: 

 𝑚 = 𝑉𝜌 (9) 

, missä V on tilavuus [m3] ja ρ on tiheys [kg/m3].  

Mikäli oletetaan, että tilavuus ei muutu kuivatiheyden ja tuoretiheyden välillä, voidaan 

yhtälöön (8) sijoittaa massojen tilalle yhtälön (9) määritelmä. Tästä saadaan: 

 𝑀𝑎𝑟 =
𝑉𝜌𝑓−𝑉𝜌𝑑

𝑉𝜌𝑓
=

𝑉(𝜌𝑓−𝜌𝑑)

𝑉𝜌𝑓
=

𝜌𝑓−𝜌𝑑

𝜌𝑓
 (10) 

Sieventämällä yhtälöä (10), saadaan kosteuspitoisuuden yhtälöksi tuore- ja kuivatiheyk-

sien avulla ilmoitettuna: 

 𝑀𝑎𝑟 = 1 −
𝜌𝑑

𝜌𝑓
 (11) 

6.3 Mittausjärjestelyt 

Tiheyspohjaisen kosteusmäärityksen toimivuuden ja tarkkuuden arvioimiseksi, järjeste-

tään koeajot, jossa analysaattorilla analysoiduista näytteistä otetaan kosteuspitoisuuden 

määritysstandardin mukaiset näytteet, jotka kuivataan uunissa standardin mukaisesti. Uu-

nikuivausmenetelmällä saatuja tuloksia verrataan analysaattorilta saatujen tilavuus- ja 

massatuloksien avulla yhtälöllä (11) laskettuihin tuloksiin.  

Eri näyte-erät ovat otettu samasta varastokasasta samaan aikaan. Näin ollen oletettavasti 

näyte-erien sisäinen kosteusvaihtelu on vähäistä. Mahdollisimman suuren kosteusvaihte-

luvälin saavuttamiseksi, näyte-erät jaettiin näytteisiin, joista osaa kuivatettiin huoneläm-

pöisessä sisätilassa eri muotoisissa kasoissa. Osa näytteistä upotettiin eripituisiksi ajoiksi 

vesiastiaan, suuremman kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi. Kuvassa 19 näytetään näyt-

teiden kuivaaminen erimuotoisissa kasoissa. Kuivaamisen tai upotuksen jälkeen näytteitä 
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pidettiin suljetussa muovipussissa vuorokauden ajan mahdollisimman tasaisen kosteuspi-

toisuuden saavuttamiseksi näytteen sisällä.  

 

Kuva 19. Näytteiden kuivaamista erimuotoisissa kasoissa. Tässä vuorossa näyte-erän 1 kuivaa-

minen. 

6.4 Mittaustulokset 

Koeajojen vertailutuloksina toimivat, uunikuivaamalla saadut kosteustulokset, määritet-

tiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kuitulaboratorion tiloissa ja lait-

teilla. Vertailunäytteet tehtiin jokaiselle näytteelle uunikuivausmenetelmästandardin mu-

kaisesti. Yhteensä näytteitä kosteuspitoisuuden määritystä varten analysoitiin 30 kappa-

letta. Näytteet jakautuivat näyte-erien välillä siten, että näyte-erästä 1 analysoitiin 16 näy-

tettä, näyte-erästä 2 analysoitiin kahdeksan näytettä ja näyte-erästä 3 analysoitiin kuusi 

näytettä Tämän lisäksi näytteiden sisäisen kosteusvaihtelun selvittämiseksi, otettiin kol-

mesta näytteestä jokaisesta kolme osanäytettä analysoitavaksi uunikuivausmenetelmällä. 

Kuvassa 20 näytetään kahdeksan näytteen näyteastiat ennen kuivausta.  
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Kuva 20. Uunikuivausnäytteet ennen kuivausta. 

Analysaattorin mittaustuloksina saadaan näytteen kiintotilavuus ja massa. Näiden avulla 

voidaan laskea näytteen tuoretilavuus yhtälöllä: 

 𝜌𝑓 =
𝑚𝑓

𝑉
 (12) 

Mittaustulokset kahdeksan näytteen osalta uunikuivausmenetelmällä ja vastaavat massa- 

ja tilavuustulokset analysaattorilta ovat esitetty taulukossa 11. Kaikkien näytteiden vas-

taavat tulokset ovat esitetty liitteessä 1.  

Taulukko 11. Uunikuivauksen punnitustulokset sekä analysaattorilta saadut tulokset. Massojen 

numerointi yhtälön (1) mukaisesti. 

 Uunikuivaus Analysaattori 

Näyte nro m1 [g] m2 [g] m3 [g] mf  [g] V [l] 

1 313,2 658,1 492,2 2014 2,07 

2 311,8 617,2 430,4 2580 1,09 

3 312,7 628,5 449,9 2680 1,65 

4 274,6 593,9 407,2 2220 1,29 

5 314,0 635,1 475,2 2095 1,78 

6 453,6 755,4 601,7 2033 1,95 

7 451,4 787,0 617,8 1908 1,77 

8 412,5 765,7 576,0 1937 1,67 

Sijoittamalla taulukon Taulukko 11. Uunikuivauksen punnitustulokset sekä analysaatto-

rilta saadut tulokset. Massojen numerointi yhtälön (1) mukaisesti. uunikuivauksen arvot 

yhtälöön (1), saadaan näytteelle numero 1 vertailukosteuden arvoksi: 
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 𝑀𝑎𝑟 =
658,1 g−492,2 g

658,1 g−313,2 g
· 100 % = 48,1 % 

Vastaavasti sijoittamalla taulukosta 11 analysaattorin arvot yhtälöön (12), saadaan näyt-

teelle numero 1 tuoretiheydeksi: 

 𝜌𝑓 =
2014 g

2,07 l
= 974,2

g

l
= 974

kg

m3  

Taulukon 11 kaikki näytteet ovat peräisin näyte-erästä 1. Näin ollen voidaan olettaa, että 

näytteiden kuivatiheys on vakio.10 Taulukon 10 perusteella, näytteiden kuivatiheydeksi 

arvioidaan 400 kg/m3. Sijoittamalla arvot yhtälöön (11), saadaan näytteen 1 kosteudeksi 

ilman tilavuuden muutoksen huomioimista kuivatiheyden ja tuoretiheyden välillä: 

 𝑀𝑎𝑟 = 1 −
400

kg

m3

974,2
kg

𝑚3

= 0,5894 = 58,9 % 

Muiden näytteiden osalta, tulokset ovat esitetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Näytteiden vertailukosteudet, tuoretiheydet, lasketut kosteusarvot sekä erot vertai-

lukosteuden ja lasketun kosteuden välillä. 

Näyte # Mar,vertailu [%] ρar [kg/m3] Mar,analysaattori[%] Δ [%-yks.] 

1 48,1 974,2 58,9 -10,8 

2 61,2 2364,7 83,1 -21,9 

3 56,6 1620,9 75,3 -18,8 

4 58,5 1716,6 76,7 -18,2 

5 49,8 1175,6 66,0 -16,2 

6 50,9 1040,5 61,6 -10,6 

7 50,4 1076,8 62,9 -12,4 

8 53,7 1163,2 65,6 -11,9 

 ka. -15,1 

Kuten taulukosta 12 voidaan havaita, antaa tiheysperustainen kosteudenmääritys selkeästi 

liian suuria kosteuspitoisuuden arvoja kaikille näytteille. Tämä johtuu heikosta arviosta 

näytteiden kuivatiheydelle. Iteroimalla tuloksia, eri kuivatiheyksien arvoilla, saadaan kui-

vatiheydellä 593 kg/m3 keskimäärin parhaimmat tulokset. Kuivatiheyden arvo on tauluk-

koon 10 verrattuna liian suuri. Syynä tähän on todennäköisesti se, että mittalaite mittaa 
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tilavuuden hieman liian pieneksi, jolloin tuoretiheys on liian korkea. Kuivatiheydellä 593 

kg/m3 lasketut kosteustulokset vertailuarvoineen ovat esitetty taulukossa 13. 

Taulukko 13. Näytteiden kosteuspitoisuudet kuivatiheyden arvolla 593 kg/m3. 

Näyte # Mar [%] MC [%] Δ [%-yks.] 

1 48,1 39,1 9,0 

2 61,2 74,9 -13,7 

3 56,6 63,4 -6,8 

4 58,5 65,4 -7,0 

5 49,8 49,5 0,3 

6 50,9 43,0 8,0 

7 50,4 44,9 5,5 

8 53,7 49,0 4,7 

 ka 0 

Taulukosta 13 havaitaan, että iteroidulla kuivatiheyden lukuarvolla saadut tulokset ovat 

taulukkoa 12 paremmat, mutta edelleen hajonta vertailunäytteisiin nähden on liian suurta, 

jotta menetelmää voisi hyödyntää esimerkiksi voimalaitoksilla. Suurin epävarmuustekijä 

menetelmässä, on tilavuuden mittaaminen sekä tilavuuden todellinen vaihtelu kosteuspi-

toisuuden funktiona. Tätä epävarmuustekijää pyritään seuraavaksi vähentää. 

6.5 Tilavuuden muutosten huomiointi 

Tilavuuden muutos kosteuspitoisuuden muuttuessa sekä epävarmuus tilavuuden mittauk-

sessa, joka aiheutuu muun muassa hakepaloista, joiden mittoja ei saada yksitellen mitat-

tua, tai palojen erilaisista muodoista, jolloin esimerkiksi hakepalan ja mittauskuljettimen 

väliin voi jäädä ilmaa, jota ei ”nähdä”.  Edellä mainittujen haasteiden ratkaisu on luoda 

matemaattinen malli, jossa pyritään huomioimaan yllä mainitut haasteet, ja jonka avulla 

kosteuspitoisuus voidaan laskea.  

Laskennan yksinkertaistamiseksi, lasketaan näytteille tuoretiheyden ja kuivatiheyden 

suhde R. Mikäli voitaisiin olettaa kuivatiheyden olevan vakio, riippumatta haketyypistä 

ja puulajista, ei suhdelukua tarvittaisi, vaan malli voitaisiin rakentaa vain tuoretiheyden 

perusteella. Tuore- ja kuivatiheyden suhdeluku voidaan laskea yhtälöllä: 
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 𝑅 =
𝜌𝑓

𝜌𝑑
 (12) 

, missä R on tuore- ja kuivatiheyden suhde [-]. 

Käytetään kuivatiheyden arvona ensimmäisenä arvioitua 400 kg/m3. Näytteen 1 suhde-

luku R on: 

 𝑅 =
933,1

kg

m3

400 
kg

m3

= 2,33  

Muiden kahdeksan näytteen vastaavat suhdeluvut ja vertailukosteudet ovat esitetty taulu-

kossa 14. Kaikkien analysoitujen näytteiden tulokset ovat esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 14. Näytteiden vertailuarvot sekä tuore- ja kuivatiheyden suhdeluvut. 

Näyte nro. Mar [%] R  

1 48,1 2,33 

2 61,2 5,88 

3 56,6 3,84 

4 58,5 4,23 

5 49,8 2,79 

6 50,9 2,48 

7 50,4 2,62 

8 53,7 2,81 

 

Taulukosta 14 voidaan havaita, että mitä suurempi vertailukosteus, niin sitä suurempi 

tuore- ja kuivatiheyden suhdeluku keskimäärin on. Sijoittamalla arvot koordinaatistoon, 

voidaan arvioida suhdelukujen vaikutusta vertailukosteuksiin paremmin. Lukuarvot sijoi-

tettuna koordinaatistoon kaikkien analysoitujen näytteiden osalta on esitetty kuvassa 21. 

Kaikille näyte-erille on käytetty samaa kuivatiheyttä 400 kg/m3. Eri näyte-erät ovat ero-

teltu eri värein.  
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Kuva 21. Vertailukosteudet suhdeluvun R funktiona. Sininen näyte-erä 1, punainen näyte-erä 2 ja 

vihreä näyte-erä 3 

Kuvasta 21 havaitaan selkeä riippuvuus kosteuspitoisuuden sekä suhdeluvun välillä kai-

killa näyte-erillä, mutta riippuvuus ei ole lineaarista vaan polynomiaalista. Tämä johtuu 

tilavuuden ja siten tiheyden muutoksista puun kuivuessa. Tilavuuden muutokseen vaikut-

taa kaikkien puun kolmen eri dimensioiden muutokset. Esimerkiksi pituus, leveys ja pak-

suus komponenttien kaksinkertaistuessa, kasvaa tilavuus kahdeksankertaiseksi ja tiheys 

vastaavasti pienenee kahdeksasosaan.  

Lisäksi kuvasta voidaan havaita eri näyte-erien erilainen käyttäytyminen menetelmässä. 

Tämä johtuu käytetystä vakiosta kuivatiheyden arvosta, mikä ei eri näyte-erien välillä 

todellisuudessa pidä paikkaansa. Kuivatiheyksien lukuarvot iteroidaan siten, että saadaan 

tulokset kaikilla näyte-erillä kulkemaan samalla käyrällä. Toisin ilmaistuna, etsitään eri 

näyte-erille todellisuutta vastaavat kuivatiheyden arvot. Iteroidut kuivatiheyden arvot 

ovat esitetty taulukossa 15.  

Taulukko 15. Iteroidut kuivatiheyksien arvot eri näyte-erille. 

Näyte-erän nro. ρd [kg/m3] 

1 414 

2 305 

3 652 
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Kuten iteroiduista kuivatiheyden arvoista voidaan havaita, on niiden vaihtelu huomatta-

vasti suurempaa, kuin teoreettisilla tuorekuivatiheyden arvoilla taulukossa 10. Etenkin 

näyte-erän 2 kuivatiheys on varsin alhainen, mikä osittain selittyy näyte-erän sisältämien 

jo selkeästi lahonneiden hakepalojen osuudesta. Lahonneiden hakepalojen massa on sa-

mankokoisten tuoreiden palojen massaa huomattavasti pienempi, mikä alentaa kuivati-

heyttä. Näyte-erän 3, eli metsätähdehakkeen selkeästi suurempi kuivatiheyden arvo ai-

heutuu todennäköisesti analysaattorin mittauksesta. Näyte-erän sisältämät havunneulaset 

aiheuttavat epävarmuutta mittaukseen, niiden pienen koon, etenkin paksuuden, sekä suu-

ren lukumäärän vuoksi. Näin ollen todennäköisesti mitattu kiintotilavuus jää todellisuutta 

pienemmäksi. Huolimatta iteroitujen kuivatiheyksien numeroarvojen todenmukaisuu-

desta, on tärkeää, että analysaattori mittaa erilaisia hakelaatuja johdonmukaisesti ja tois-

tettavasti. 

Käyttämällä iteroituja kuivatiheyden arvoja, voidaan kosteuspitoisuuden ja tuore- ja kui-

vatiheyden suhteen välille tehdä sovitekäyrä. Johtuen aiemmin mainituista syistä eri di-

mensioiden muutosten vaikutuksista tilavuuteen, käytetään sovitekäyränä kolmannen as-

teen sovitetta, mikä antaakin parhaimman vastaavuuden. Kuvassa 22 on esitetty vertailu-

kosteudet suhdeluvun funktiona iteroiduilla kuivatiheyden arvoilla. Lisäksi kuvaan ase-

tettu kolmannen asteen sovitekäyrä. 

 

Kuva 22. Vertailukosteudet suhdeluvun funktiona iteroiduilla kuivatiheyksien arvoilla. Siniset 

pisteet näyte-erä 1, punaiset näyte-erä 2 ja vihreät näyte-erä 3. Lisäksi kolmannen asteen sovite-

käyrä. 
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Kuvan 22 sovitekäyrän selitysaste R2 on 0,947. Sovitekäyrän yhtälön avulla voidaan las-

kea tiettyä suhdelukua R vastaava kosteuspitoisuus. Sovitekäyrän yhtälö on: 

 𝑀𝑎𝑟 = 0,92𝑅3 − 12,9𝑅2 + 59,9𝑅 − 33,8 (13) 

Kuten kuvasta 22 havaitaan, on näyte-erässä 3 eniten hajontaa sovitteeseen nähden, eli 

pisteet ovat kauimpana sovitekäyrältä. Tämä tukee aiempaa näkemystä mittauksen epä-

varmuudesta metsätähdehakkeella.  

Sovitekäyrän yhtälön avulla voidaan laskea tuore- ja kuivatiheyksien suhdelukua vas-

taava kosteuspitoisuus. Esimerkkinä näytteelle numero 1 laskettu kosteuspitoisuus yhtä-

löä käyttäen: 

 𝑀𝑎𝑟 = 0,92 · 2,333 − 12,9 · 2,332 + 59,9 · 2,33 − 33,8 = 46,1 % 

 Muiden näytteiden tulokset ovat esitetty liitteessä 1. Eri näytteiden kosteuspitoisuuden 

eroavaisuudet vertailumenetelmän ja sovitekäyrän avulla saatujen tuloksien välillä on esi-

tetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Eri näytteiden kosteuspitoisuuden eroavaisuudet vertailumenetelmän ja sovitekäyrän 

avulla laskettujen tulosten välillä. Siniset näyte-erä 1, punaiset näyte-erä 2 ja vihreät näyte-erä 3. 

Kuten kuvasta 23 nähdään on lähes jokaisen näytteen eroavaisuus korkeintaan ± 4 %-

yksikköä vertailuarvoihin nähden. Kaksi näyte-erän 3 näytettä kuitenkin menevät 4 pro-

sentin yli selkeästi. Näyte-erän 1 tulokset ovat lähimpänä vertailuarvoja, mikä selittyy 
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tasalaatuisella hakkeella. Myös suurempi näytemäärä vaikuttaa näyte-erän 1 parempaan 

tarkkuuteen, sillä niiden vaikutus tehtyyn sovitteeseen on myös suurin. Kuvan 23 eroa-

vaisuuksien keskihajonta on 3.01 %-yks ja 95%:n luottamusväli 1,08 %-yks. 

Kuvan 23 eroavaisuuksien hajontaan vaikuttaa monta tekijää. Ensimmäinen vaikuttava 

tekijä on analysaattorin mittauksesta aiheutuva hajonta. Toinen tekijä on vertailumenetel-

mänä käytetyn uunikuivausmenetelmän tarkkuus ja toistettavuus. Uunikuivausmenetel-

män aiheuttaman hajonnan arvioimiseksi, kolmesta satunnaisesti valitusta näytteestä kui-

vattiin kaksi erillistä osanäytettä, jotka molemmat olivat standardin mukaiset 300 gram-

man painoiset. Näiden osanäytteiden kosteuspitoisuudet ovat esitetty taulukossa 16. 

Taulukko 16. Uunikuivausmenetelmän hajonnan arvioimiseksi kuivattujen osanäytteiden tulok-

set. 

Näyte nro Näyte-erä Osanäyte Mar [%] 

5 1 
1 49,8 

2 51,9 

23 2 
1 42,4 

2 39,2 

27 3 
1 47,0 

2 47,5 

Kuten taulukosta 16 nähdään, myös uunikuivausmenetelmän tuloksilla on merkittävää 

hajontaa. Pienimillään, kolmen näytteen otoksella, eri osanäytteiden ero on 0,5 %-yks. ja 

suurimmillaan jopa 3,2 %-yks. Keskimäärin eroavaisuus on 1,9 %-yks. 

6.6 Sisäisen tiheyden vaihtelun huomiointi kosteudenmäärityksessä 

Kolmas tiheyspohjaisen kosteudenmäärityksen tuloksien hajontaa aiheuttava tekijä on 

mitattavasta materiaalista syntyvä hajonta. Tällä tarkoitetaan kuivatiheyden vaihtelua, 

tässä tapauksessa saman näyte-erän sisällä, mutta todellisuudessa saman puulajin tai ha-

ketyypin sisällä. Kuivatiheyden vaihteluun vaikuttaa esimerkiksi materiaalin laatu, esi-

merkiksi, jo aiemmin mainittu puun lahoaminen alentaa kuivatiheyttä, sekä kasvupaikka. 

Kasvupaikan vaikutus kuivatiheyteen tulee esimerkiksi puun vuotuisesta kasvusta. Hi-

taammin kasvavassa puussa vuosirenkaat ovat tiheämmässä kuin nopeammin kasvavassa 



54 

 

puussa. Tästä aiheutuu hitaammin kasvaneen puun suurempi kuivatiheys. Myös oksis-

toissa kuivatiheys on korkeampi kuin rungossa. Hakkeessa kasvun vuosirenkaat ovat nä-

kyvissä syykuviossa ja syiden välisissä etäisyyksissä. 

Kuten aiemmin jo havaittiin, analysaattorilla voidaan yksittäisistä paloista määrittää syy-

tiheyden lukuarvo, joka on suoraan verrannollinen syiden välisiin etäisyyksiin. Laske-

malla näytteiden sisältämien hakepalojen syytiheyden lukuarvoista tilavuuksilla paino-

tettu keskiarvo, saadaan jokaiselle näytteelle yksi syytiheyttä kuvaava lukuarvo.  

Kosteuspitoisuuden määrityksessä käytettyjen näytteiden syytiheydet vaihtelivat välillä 

0,77…1,43, keskiarvon ollessa 1,28. Kaikkien näytteiden syytiheyden arvot ovat esitetty 

liitteessä 1. Syytiheyden lukuarvoa käytetään lasketun tuoretiheyden muuttamiseen, jotta 

kuivatiheyden sisäisiä vaihteluita saadaan kompensoitua. Uusi tuoretiheys lasketaan yh-

tälöllä: 

 𝜌𝑓,𝑠𝑡 = 𝜌𝑓 · 𝑠𝑡 (14) 

, missä ρf,st on tuoretiheys, jossa syytiheys huomioitu [kg/m3] ja st on näytteen syytiheys 

[-]  

Esimerkiksi ensimmäisen näytteen, jonka syytiheys on 1,41, uusi syytiheydellä huomi-

oitu tuoretiheys on: 

𝜌𝑓,𝑠𝑡 =
933,1

kg
𝑚3 · 0,96

0,77
= 1160 

kg

𝑚3
 

Kaikkien näytteiden vastaavat tulokset ovat esitetty liitteessä 1. Uusilla tuoretiheyden ar-

voilla lasketaan kosteuspitoisuus samoin kuin aiemmilla tuoretiheyden arvoilla, joissa ei 

syytiheyttä ollut huomioitu. Eli, lasketaan uudet tuore- ja kuivatiheyden suhdeluvut, si-

joitetaan suhdeluvut koordinaatistoon vertailukosteuksien kanssa ja iteroidaan uudet kui-

vatiheyden arvot vastaamaan eri näyte-erien välisiä eroavaisuuksia. Uudet iteroidut kui-

vatiheyden arvot ovat esitetty taulukossa 17. 
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Taulukko 17. Eri näyte-erien kuivatiheyden arvot syytiheyden huomioinnilla. 

Näyte-erä ρd,st [kg/m3] 

1 403 

2 221 

3 601 

Kuten taulukosta 17 nähdään, on näyte-erän 2, jossa merkittävästi lahonneita hakkeen 

palasia, kuivatiheyden arvo entistäkin pienempi verrattuna muihin näyte-eriin. Ensim-

mäisen näyte-erän kuivatiheys pysyi lähes muuttumattomana ja kolmannen näyte-erän 

kuivatiheys on hieman pienentynyt. Kuvassa 24 on esitetty koordinaatistossa uudet suh-

deluvut sekä vertailukosteudet sekä näille pisteille asetettu sovitekäyrä. 

 

Kuva 24. Vertailukosteudet uusien suhdelukujen funktiona, sekä sovitekäyrä. Siniset ovat näyte-

erä 1, punaiset näyte-erä 2 sekä vihreät näyte-erä 3. 

Kuvan 24 sovitekäyrän selitysaste R2 on 0,976 ja sovitekäyrän yhtälö on: 

 𝑀𝑎𝑟 = 0,28𝑅𝑠𝑡
3 − 5,47𝑅𝑠𝑡

3 + 35,69𝑅𝑠𝑡
3 − 22,43 (15) 

Teoriassa, kun tuoretiheys on yhtä suuri kuivatiheyden kanssa, eli suhdeluku R on yksi, 

tulisi kosteuspitoisuuden olla 0 %. Kuvasta 24 havaitaan, että sovitekäyrä ei aivan kulje 

kyseisen pisteen kautta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että sovitekäyrän näytteistä 

yksikään ei ole ollut riittävän kuiva, jotta sovitekäyrä kääntyisi riittävän jyrkästi kohti 

suhdelukua 1. Myöskin puun erilainen käyttäytyminen tilavuuden muutoksessa alemmilla 

kosteuspitoisuuksilla vaikuttaa käyrän muotoon. Puun syiden kyllästymispistettä pienem-

millä kosteuspitoisuuksilla, tilavuuden muutos muuttuu lineaariseksi kuten kuvasta 17 

havaittiin. 
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Yhtälöllä (15) laskettujen näytteiden kosteuspitoisuuksien sekä vertailukosteuksien eroa-

vaisuudet ovat esitetty kuvassa 25. Kuvan 25 eroavaisuuksien keskihajonta on 2,04 % ja 

95 %:n luottamusväli 0,73 %-yks.  

 

Kuva 25. Laskettujen kosteuspitoisuuksien, jossa syytiheydet huomioitu sekä vertailukosteuksien 

eroavaisuudet. Siniset ovat näyte-erä 1, punaiset näyte-erä 2 ja vihreät näyte-erä 3. 

6.7 Kosteusmittauksen tulosten analysointi 

Yhteensä kolmen kymmenen näytteen kosteudet määritettiin hakeanalysaattorilla ilman 

syytiheyden huomiointia sekä syytiheyden huomioinnin kanssa. Kuvassa 26 on esitetty 

molempien menetelmien eroavaisuudet vertailukosteuksiin nähden.  

  

Kuva 26. Eroavaisuudet vertailukosteuksiin verrattuna. Yhtenäinen väri ilman syytiheyden huo-

miointia, raidallinen syytiheyden huomioinnilla. Värit kuten kuvassa 25. 
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Kuvasta 26 huomataan, että lähes jokaisen näytteen eroavaisuus vertailukosteuteen näh-

den on pienempi syytiheyden huomioinnilla, kuin ilman sitä. Joillakin näytteillä ero on 

yli 3 %-yks. syytiheyden huomioinnin eduksi. Myös lähes yhden prosenttiyksikön pie-

nempi keskihajonta ja luottamusväli sekä suurempi sovitteen selitysaste osoittavat syyti-

heyden huomioinnin toimivuuden kosteudenmittauksessa. Kuvassa 27 on havainnollis-

tettu normaalijakauman avulla, mitä pienempi keskihajonta tarkoittaa. 

 

Kuva 27. Molempien menetelmien eroavaisuuksien normaalijakauman käyrä. Sininen ilman syy-

tiheyden kompensointia, punainen syytiheyden kompensoinnilla. 

Kuten kuvasta 27 havaitaan, on normaalijakauman käyrän huippu syytiheyden kompen-

soinnilla korkeammalla, mikä käytännössä tarkoittaa, että on todennäköisempää saada 

menetelmien eroavaisuudeksi 0 %-yks. Lisäksi käyrä on kapeammalla alueella verrattuna 

menetelmään ilman kompensointia, eli myös eroavaisuudet ovat keskimäärin kapeam-

malla vaihteluvälillä syytiheyden kompensoinnilla kuin ilman kompensointia.  

Hakkeen laatuluokittelustandardin mukaan, kosteuden eri laatuluokat ovat viiden pro-

senttiyksikön välein. Taulukossa 18 on esitetty kosteuden laatuluokat kaikille näytteille 

vertailukosteuksien, menetelmällä ilman syytiheyden kompensointia sekä syytiheyden 

kompensoinnilla. 
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Taulukko 18. Kosteuden laatuluokat vertailumenetelmällä, ilman syytiheyden kompensointia ja 

kompensoinnilla. Punainen väri ilmaisee eri luokan vertailumenetelmään verrattuna. 

Vertailukos-

teus 

M50 M55+ M55+ M55+ M50 M55 M55 M55 M40 M45 

M45 M50 M35 M45 M25 M55+ M25 M25 M55 M25 

M55 M45 M45 M55 M50 M25 M50 M55+ M30 M25 

Ilman    

kompensoin-

tia 

M50 M55+ M55+ M55+ M55 M50 M50 M55 M40 M45 

M45 M50 M30 M45 M25 M55+ M30 M25 M50 M25 

M50 M45 M45 M55 M55 M25 M55 M55+ M25 M25 

Syytiheyden 

kompensoin-

nilla 

M50 M55+ M55+ M55+ M55 M50 M50 M55 M45 M45 

M45 M50 M35 M45 M30 M55+ M20 M25 M55 M25 

M55 M45 M45 M55 M50 M25 M50 M55+ M25 M25 

Taulukosta 18 havaitaan, että analysaattorilla laatuluokka olisi ollut eri kuin vertailume-

netelmällä ilman syytiheyden kompensointia 10:llä näytteellä ja kompensoinnin kanssa 

seitsemällä näytteellä. Vaikka lukemat ovat lukumääräisesti suuret näytemäärään nähden, 

täytyy myös huomioida luokittelun jäykkyys. Esimerkiksi 0,1 prosenttiyksikön muutos 

analysaattorilta saaduissa kosteuksissa olisi saanut jo kaksi näytettä samaan laatuluok-

kaan vertailumenetelmän kanssa sekä ilman syytiheyden kompensointia, että kompen-

soinnin kanssa.  Lisäksi täytyy myös huomioida vertailumenetelmän epävarmuus ja ha-

jonta näytteiden sisällä. 

Kosteusmittauksen tarkkuutta analysaattorilla sovitekäyrän avulla voidaan pitää riittä-

vänä etenkin syytiheyden kompensoinnilla. Esimerkiksi syytiheyden kompensoinnin 

eroavaisuudet vertailukosteuksiin nähden alittavat kolmea näytettä lukuun ottamatta 3,2 

%-yks., mikä oli myös suurin eroavaisuus kahden samasta näytteestä otettujen uu-

nikuivausmenetelmällä määritettyjen tulosten välillä.  

Vaikkakin näyte-erille laskennassa käytetyt kuivatiheydet eivät vastaa todenmukaisia 

kuivatiheyden arvoja täysin, voidaan kosteuspitoisuudet laskea sovitteen avulla hyvin 

johdonmukaisesti. Näin ollen menetelmän käytössä, tärkeintä on löytää eri haketyyppien 

tai puulajien kuivatiheyksien oikeat suhteet toisiinsa nähden.  
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7 LÄMPÖARVON MÄÄRITYS 

Lämpöarvon määrittäminen voimalaitokselle saapuvasta hakekuormasta on äärimmäisen 

tärkeää. Kuormakohtaisen lämpöarvon ja kuorman massan avulla saadaan laskettua toi-

mitettu energiamäärä. Hakekuormasta määräytyvä maksun suuruus on suoraan riippuvai-

nen toimitetusta energiamäärästä. Esimerkiksi Suur-Savon Sähkön Savonlinnan voima-

laitoksella kuormista maksetaan toimitetun megawattitunti (MWh) määrän mukaan (Pa-

datsu, 2020). 

Hakeanalysaattorilla voidaan näytteestä määrittää hakkeen tehollinen lämpöarvo saapu-

mistilassa. Käyttämällä tässä työssä aiemmin esitettyä kosteusmittausta, voidaan teholli-

nen lämpöarvo saapumistilassa laskea yhtälön (3) avulla. Vastaavaa yhtälöä lämpöarvon 

määritykseen käytetään myös Savonlinnan voimalaitoksen polttoaineen vastaanotossa 

(Padatsu, 2020). Savonlinnan voimalaitoksen kaikille hakelaaduille käytetään samaa 

kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa 19,2 MJ/kg.  

Lämpöarvon määritys analysaattorilla tehdään viiden testinäytteen avulla, jotka on otettu 

samoista näyte-eristä kuin kosteuden mittauksessa. Näyte-eristä 1 ja 2 analysoitiin kaksi 

näytettä kustakin ja näyte-erästä 3 analysoitiin yksi näyte.  Analysaattorilla mitatut näyt-

teiden kosteudet ovat esitetty taulukossa 19. 

Taulukko 19. Testinäytteiden kosteuspitoisuudet lämpöarvon määritystä varten. 

Näyte nro. Näyte-erä Mar [%] 

31 1 33,7 

32 1 57,2 

33 2 51,5 

34 2 20,2 

35 3 26,0 

Taulukon 19 eri näytteiden kosteuspitoisuuksien arvoilla voidaan laskea näytteen tehol-

linen lämpöarvo saapumistilassa yhtälöllä (3). Yhtälössä tarvittava kuiva-aineen teholli-

sena lämpöarvona käytetään 19,2 MJ/kg. Näytteen numero 31 tehollinen lämpöarvo saa-

pumistilassa on: 

 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 = 19,2 
MJ

kg
·

100−33,7

100
− 0,02443 · 33,7 = 11,9 

MJ

kg
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Muiden näytteiden lasketut teholliset lämpöarvot saapumistilassa ovat esitetty taulukossa 

20. Lisäksi testinäytteiden vertailukosteudet määritettiin uunikuivausmenetelmällä, joten 

myös nämä kosteuspitoisuudet ja niitä vastaavat teholliset lämpöarvot saapumistilassa 

ovat esitetty taulukossa eroavaisuuksineen analysaattorin arvoihin nähden.  

Taulukko 20. Testinäytteiden analysaattorilla ja vertailumenetelmällä määritetyt kosteuspitoi-

suudet ja teholliset lämpöarvot saapumistilassa sekä eroavaisuudet 

Kuten taulukosta yllä havaitaan, on kosteuspitoisuuden vaikutus teholliseen lämpöarvoon 

merkittävä. Taulukosta voidaan myös havaita, että yhden prosenttiyksikön ero kosteuspi-

toisuudessa analysaattorin ja vertailuarvon välillä, vaikuttaa teholliseen lämpöarvoon saa-

pumistilassa noin 0,2 MJ/kg.  

Todellisuudessa myös kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vaihtelee riippuen puulajista ja 

puun osasta, josta analysoitava näyte koostuu. Taulukossa 7 esitettiin tyypillisiä kuiva-

aineen tehollisia lämpöarvoja vaihteluväleineen havu- ja lehtipuille. Kuten taulukosta ha-

vaitaan, on pienimmän ja suurimman tyypillisen arvon välillä 0,5 MJ/kg. Tämän seurauk-

sena, käyttämällä samaa kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa kaikille haketyypeille, aiheu-

tetaan laskennassa virhe, mikä vastaa 2,3 prosenttiyksikön virhettä kosteuspitoisuudessa.  

Tehollisen lämpöarvon saapumistilassa määrittäminen onnistuu hakeanalysaattorilla joh-

donmukaisesti ja vastaavalla tavalla kuin voimalaitoksissa lämpöarvoa määritetään, mi-

käli kosteuspitoisuus saadaan mitattua riittävän tarkasti ja luotettavasti. Kuormasta saata-

van tiedon perusteella, voitaisiin tyypillistä kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa käyttää 

jokaiselle haketyypille tarvittaessa erikseen. Tällainen laskenta analysaattorilla onnistuisi 

automaattisesti, kun eri haketyypeille olisi määritetty tarvittavat parametrit. 

 

Näyte-

nro. 

Näyte-

erä 

Mar,ver-

tailu [%] 

Mar,analy-

saattori [%] 

ΔMar 

[%] 

qp,net,ar, vertailu 

[MJ/kg] 

qp,net,ar, analy-

saattori [MJ/kg] 

Δqp,net,ar 

[MJ/kg] 

31 1 31,4 33,7 -2,3 12,4 11,9 0,5 

32 1 60,2 57,2 3,0 6,2 6,8 -0,6 

33 2 51,5 54,2 -2,7 8,1 7,5 0,6 

34 2 20,2 21,3 -1,1 14,8 14,6 0,2 

35 3 25,1 26,0 -0,9 13,8 13,6 0,2 
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8 IRTOTIHEYDEN MITTAUS 

Hakkeen irtotiheyteen vaikuttavat muun muassa hakkeen kosteus sekä palakoko. Koste-

alla, palakooltaan pienellä ja tasalaatuisella, hakkeella irtotiheys on suurempi, kun taas 

kuiva, vaihteleva ja suuri keskimääräinen palakoko johtaa pienempään irtotiheyteen.  

8.1 Mittausmenetelmä ja mittauksen tulokset 

Irtotiheyden mittauksen tarkkuus ja luotettavuus analysaattorilla todennetaan tekemällä 

vertailumittauksia irtotiheyden määritysstandardin mukaisesti. Tämän jälkeen vertailu-

mittauksessa käytetyt hakkeet analysoidaan analysaattorilla ja mittauksen tuloksia verra-

taan toisiinsa. Vertailumittauksessa käytetty astia sekä astian mitat ovat esitetty kuvassa 

28. Standardista poiketen astian tilavuus on 54,6 litraa eli 0,0546 m3. Tyhjän astian massa 

m1 on 1,29 kg.   

a. 

 

b. 

 

Kuva 28.  a.) Irtotiheyden vertailumittauksessa käytetty astia. b.) Käytetyn astian mitat 

millimetreinä. 

Vertailumittauksia tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta. Näistä kolme tehtiin näyte-

erälle 1, kaksi näyte-erälle 2 ja kaksi näyte-erälle 3. Vertailumittausten punnitustulokset 

ovat esitetty taulukossa 21.  
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Taulukko 21. Täyden astian punnitustulokset. 

Näyte nro. Näyte-erä Astian massa täytenä m2 [kg] 

36 1 22,44 

37 1 20,37 

38 1 15,30 

39 2 11,54 

40 2 13,53 

41 3 14,05 

42 3 16,59 

Yhtälöllä (4) voidaan laskea näytteiden irtotiheyden vertailuarvot. Esimerkiksi näytteen 

numero 36 irtotiheyden vertailuarvo on: 

 𝐵𝐷 =
22,44 kg−1,29 kg

0,0546 𝑚3 = 387
kg

m3  

Näin ollen, näytteen 36 irtotiheyden laatuluokka on taulukon 8 19246mukaisesti BD350. 

Kaikkien näytteiden osalta irtotiheyden lukuarvot sekä standardin mukaiset laatuluokat 

ovat esitetty taulukossa 22. 

Taulukko 22. Näytteiden irtotiheyden vertailuarvot ja standardin mukaiset laatuluokat. 

Näyte nro. Näyte-erä BD [kg/m3] Laatuluokka 

31 1 387 BD350 

32 1 349 BD300 

33 1 257 BD250 

34 2 188 BD150 

35 2 224 BD200 

36 3 234 BD200 

37 3 280 BD250 

Näytteet jaettiin keskimäärin kahdeksaan pienempään näytteeseen, jotka analysoitiin ana-

lysaattorilla. Tämän jälkeen näiden osanäytteiden tilavuus- ja massatulokset summattiin. 

Esimerkiksi näytteen 36 analysaattorin tulokset ovat esitetty taulukossa 23. 
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Taulukko 23. Näytteen 36 analysaattorilla analysoitujen osanäytteiden massat ja tilavuudet sekä 

näiden summat. 

Näyte nro. m [kg] V [m3] 

31a 2,4 0,0014 

31b 3,3 0,0019 

31c 2,6 0,0015 

31d 2,2 0,0014 

31e 2,7 0,0016 

31f 2,6 0,0014 

31g 2,9 0,0016 

31h 1,8 0,0010 

Summa 20,4 0,0117 

Kuten taulukosta 23 havaitaan, on näytteen massa ja tilavuus eri verrattuna vertailume-

netelmästä saatuihin arvoihin. Massan eroavaisuus, joka on analysaattorilla noin 700 

grammaa pienempi, selittyy osittain analysaattorin toiminnalla, sillä pidemmät hakepalat 

poistetaan, mutta nämä eivät myöskään ole tilavuuden laskennassa mukana. Tilavuuden 

eroavaisuuden syy, joka on analysaattorilla huomattavasti pienempi, on eri tilavuudet, 

jota menetelmillä mitataan. Kun vertailumenetelmässä mitataan irtotilavuutta tai kehys-

tilavuutta, niin analysaattori mittaa kiintotilavuutta. Esimerkiksi taulukon 23 summien 

arvoista näytteen 36 kiintotiheydeksi saadaan 1745 kg/m3. Muiden näytteiden vastaavat 

kiintotiheyden arvot ovat esitetty taulukossa 24.  

Taulukko 24. Irtotiheyden määrityksessä käytettyjen näytteiden analysaattorilla mitatut kiintoti-

heyden arvot. 

Näyte nro. ρf [kg/m3] 

31 1745,3 

32 1397,9 

33 821,4 

34 414,4 

35 520,3 

36 932,5 

37 1370,6 
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Kiintotilavuuden muuttamiseksi kehystilavuudeksi ja päinvastoin on esitetty erilaisia 

muuntokertoimia. Hakkeen osalta muuntokertoimen suuruus riippuu vuodenajasta, hak-

kurityypistä, purkutavasta sekä tehdäänkö mittaus ennen vai jälkeen kuljetuksen (Alakan-

gas. et. al. 2016. s.72). Esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen määräyksessä puutavaran 

mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista (414/2013) annetaan hakkeen irtotilavuu-

den kiintotilavuusprosenteiksi lukuarvoja väliltä 37,5…40,2 (Metsäntutkimuslaitos, 

2013). 

Kiintotilavuusprosentin lukuarvolla voitaisiin muuntaa analysaattorin mittaama kiintoti-

lavuus irtotilavuudeksi jakamalla kiintotilavuus kiintotilavuusprosentilla. Kuitenkin, 

vaikka analysaattorin tilavuudenmittaus on hyvin johdonmukaista, ei välttämättä tilavuu-

den lukuarvo ole täysin oikea ja mittauksessa esiintyy vaihtelua erilaisista mitattavista 

materiaaleista johtuen. Kosteudenmittauksen koeajojen aikana havaittiin havuneulasten 

mittauksen vaikeus, johtuen neulasten suuresta lukumäärästä ja pienestä koosta. Tästä 

johtuen, hyödynnetään kosteuden mittauksessa hyväksi havaittua menetelmää myös irto-

tiheyden mittauksessa. Tämä tehdään sijoittamalla vertailumenetelmällä saadut irtotihey-

den arvot ja vastaavat analysaattorilta saadut kiintotiheyden arvot koordinaatistoon. Näin 

havaitaan irtotiheyden riippuvuus analysaattorilta saadusta kiintotiheydestä. Vertailume-

netelmällä mitatut irtotiheyden arvot ja vastaavat analysaattorilla mitatut kiintotiheyden 

arvot koordinaatistossa ovat esitetty kuvassa 29. 

 

Kuva 29. Vertailumenetelmän irtotiheys analysaattorilla mitatun kiintotiheyden funktiona. Li-

säksi asetettu sovitesuora. Siniset pisteet näyte-erä 1, punaiset näyte-erä 2 ja vihreät näyte-erä 3. 

Kuten kuvasta 29 havaitaan, on analysaattorilla mitatulla kiintotiheydellä ja vertailume-

netelmällä selkeä lineaarinen riippuvuus. Kuvasta 29 voidaan myös havaita, että ilman 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0

B
D

 [
kg

/m
3 ]

ρf [kg/m3]



65 

 

näyte-erän 3 näytteitä lineaarinen riippuvuus olisi vieläkin selkeämpi. Näyte-erällä 3 on-

gelmia tilavuuden mittaukseen jälleen aiheuttaa havunneulasten mittaamisen vaikeus. 

Kuvaan 29 asetetun sovitesuoran yhtälö on:  

 𝐵𝐷 = 0,135 · 𝜌𝑓 + 134,8
kg

m3 (16) 

Sovitesuoran yhtälön avulla voidaan analysaattorilla mitattu kiintotiheys muuntaa vastaa-

maan vertailumenetelmällä mitattua irtotiheyttä. Esimerkiksi näytteen 36 irtotiheys ana-

lysaattorin kiintotiheyden avulla laskettuna on: 

 𝐵𝐷𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 = 0,135 · 1745 
kg

m3
+ 134,8 

kg

m3
= 371 

kg

m3
 

Eroavaisuus analysaattorin irtotiheydessä vertailuarvoon nähden näytteen 36 osalta on 16 

kg/m3, mitä voidaan pitää hyvin tarkkana. Muiden näytteiden vertailumenetelmän ja ana-

lysaattorin irtotiheyden arvot ovat esitetty taulukossa 25. 

Taulukko 25. Vertailumenetelmän ja analysaattorin tuloksista lasketut irtotiheyden arvot sekä 

näiden väliset eroavaisuudet 

Näyte nro. BDvertailu [kg/m3] BDanalysaattori [kg/m3] Δ [[kg/m3] 

31 387 371 16 

32 349 324 25 

33 257 246 11 

34 188 191 -3 

35 224 205 19 

36 234 261 -27 

37 280 320 -40 

8.2 Irtotiheyden tulosten analysointi 

Irtotiheyden lukuarvot analysaattorin tuloksista saadaan vastaamaan hyvin vertailumene-

telmän arvoja sovitteen avulla, kuten taulukosta 25 havaitaan. Eroavaisuuksien keskiha-

jonta on 25 kg/m3 ja 95 %:n luottamusväli 19 kg/m3. Taulukosta myös havaitaan kuinka 

näyte-erän 3 molemmat näytteet antavat suurimman eroavaisuuden vertailumenetelmään 

nähden.  
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Laatuluokittelustandardissa laatuluokat ovat jaettu 50 kg/m3:n välein, näin ollen kaikki 

tulokset jäävät alle laatuluokkien välien suuruuden. Kuitenkin analysaattorilta saaduista 

tuloksista määritetyt laatuluokat poikkeavat kolmen näytteen osalta, kuten taulukosta 26 

voidaan havaita, jossa molempien menetelmien mukaiset laatuluokat ovat esitetty. 

Taulukko 26. Vertailumenetelmällä ja analysaattorilla määritetyt irtotiheyden laatuluokat. Pu-

nainen väri ilmaisee eroavaisuuden vertailumenetelmään. 

Näyte nro Laatuluokkavertailu Laatuluokkaanalysaattori 

36 BD350 BD350 

37 BD300 BD300 

38 BD250 BD200 

39 BD150 BD150 

40 BD200 BD200 

41 BD200 BD250 

42 BD250 BD300 

Vaikkakin laatuluokissa on eroavaisuuksia eri menetelmien välillä, on irtotiheyden mää-

rityksen tarkkuus analysaattorilla vähintäänkin riittävä. Esimerkiksi näytteen 38 eri laa-

tuluokka määräytyi 11 kg/m3:n erosta johtuen mikä on prosentuaalisesti vertailuarvoon 

nähden vain 4 %. Lisäksi, johtuen suurehkosta käsin tehtävästä työstä, ei vertailumene-

telmänkään tuloksia voida pitää absoluuttisen tarkkoina. Esimerkiksi eri ihmisten toi-

mesta suoritetut irtotiheyden määritykset voiva antaa toisistaan poikkeavia tuloksia.  

Edellä mainitun kaltainen inhimillisen virheen puute on ehdottomasti analysaattorin käy-

tön yksi suurimmista vahvuuksista. Toinen analysaattorin vahvuuksista irtotiheyden mää-

rityksessä on vähäisemmän materiaalin tarve. Sovitesuoran avulla voidaan analysaattorin 

jokaisesta näytteestä määrittää irtotiheys erikseen. Eli standardin mukaisesta 50 litran 

näytteestä saadaan analysaattorilla 5-7 tulosta, joiden mahdollisesta eroavaisuudesta voi-

daan päätellä kuorman tasalaatuisuutta, mikäli näytteet ovat otettu eri osista kuormaa.  
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9 PALAKOKOJAKAUMAN MÄÄRITYS 

Palakokojakauma on tärkeä hakkeen laatuominaisuus ja se vaikuttaa muun muassa pala-

misen tasaisuuteen sekä materiaalivirran sujuvuuteen poltto- ja käsittelylaitteistoissa. 

Hienoaineksen määrä hakkeessa riippuu käytetystä hakkurityypistä sekä haketettavasta 

puusta. Esimerkiksi hauraista puulajeista, kuten harmaalepästä, tai jäätyneestä puusta 

tehty hake sisältää enemmän hienoainesta (Alakangas et. al. 2016, s.68). 

9.1 Seulonnan toteutus hakeanalysaattorilla 

Sellu- ja paperiteollisuudessa palakokojakaumalla on jopa suurempi merkitys hakkeen 

laatutekijänä kuin energiantuotannossa. Tämän vuoksi, hakeanalysaattorin kehityksen 

päämääränä alun perin on ollut tuottaa luotettavaa tietoa hakkeen palakokojakaumasta 

hakkurin jälkeen tai ennen keittoprosessia ja tämä on myös pystytty todentamaan sellu-

hakkeen osalta. Näin ollen palakokojakauman tai hienoaineksen osalta ei tuloksia verrata 

vertailumenetelmän arvoihin.  

Hakeanalysaattorin palakokojakauman määritys jäljittelee SCAN-CM 40:01 -standardin 

menetelmää. Standardin menetelmässä hakenäyte erotellaan oskilloivassa seulassa, jossa 

on kuusi tasoa. Tasot ovat sijoiteltu seulaan siten, että ylimpänä oleviin jäävät suuremmat 

partikkelit ja pienemmät valuvat alemmille tasoille. Tasot koostuvat neljästä reiällisestä 

tasosta, yhdestä rakotasosta ja yhdestä yhtenäisestä tasosta. Eri tasot ovat esitetty ku-

vassa 30. (SCAN-CM 40:01, 2001). 

 

Kuva 30. SCAN-CM 40:01 -standardin mukaisen seulan tasot. (SCAN-CM 40:01). 
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Kuten kuvasta 30 havaitaan, on käytännössä energiantuotannossa käytetyn EN-ISO -stan-

dardin palakokojakauman seulonta hyvin samantyyppinen kuin SCAN standardissa. Ai-

noat eroavaisuudet ovat erilaiset reikäkoot tasojen välillä, sekä SCAN standardin toiseksi 

ylin taso, jossa rakojen avulla seulotaan liian paksujen hakkeiden osuus. Myöskin seulan 

liike on samanlainen. Näin ollen samaa hakeanalysaattorin seulontamenetelmää voidaan 

käyttää myös metsähakkeen palakokojakauman ja hienoaineksen määrittämiseen, muut-

tamalla vain seulonnan luokkien koot vastaamaan EN-ISO standardin tasojen reikiä, jotka 

ovat näytetty kuvassa 7.  

Hakeanalysaattorilla, seulonnassa yksittäin mitattuja hakepaloja virtuaalisesti seulotaan 

samalla tavoin kuin standardin mukaisessa seulassa tiettyjen mittaparametrien avulla. 

Käytännössä jokainen mitattu hakepala käy seulonnan tasot läpi ylimmästä alkaen, kun-

nes hakepalan mitat vastaavat tasolle asetettuja ehtoja, jotka vastaavat tason reikien ko-

koa. Tasoille jääneiden hakepalojen tilavuuksien summan ja koko näytteen tilavuuden 

suhteena saadaan määritettyä palakokojakauma. Eroavaisuus analysaattorin seulonnassa 

standardin mukaiseen seulontaan on se, että analysaattori seuloo tilavuuksien suhteena, 

kun standardimenetelmässä seulonta tapahtuu massojen suhteena. Kuitenkin näiden vas-

taavuus on pystytty hyvin todentamaan. 

9.2 Palakokojakauman tulokset 

Palakokojakauman määritys analysaattorilla tehdään samoille näytteille kuin lämpöarvon 

määritys. Viiden näytteen eri palakokojakauman luokkien tilavuuksien suhteet ovat esi-

tetty taulukossa 27. 

Taulukko 27. Viiden eri näytteen analysaattorilla seulottujen palakokojen suhteelliset osuudet 

koko näytteestä 

 Seulan tasoille jääneiden hakepalojen osuudet koko näytteestä 

Näyte 

nro. 

Näyte-

erä 

>100 

[%] 

63-100 

[%] 

45-63 

[%] 

31,5-45 

[%] 

16-31,5 

[%] 

8-16 

[%] 

3,15-8 

[%] 

<3,15 

[%] 

31 1 0,04 0,11 0,43 4,22 24,68 37,2 20,76 12,56 

32 1 0 0 1,08 7,68 41,26 31,52 11,42 7,04 

33 2 0 0,05 0,9 5,89 41,66 33,86 10,39 7,25 

34 2 0,01 0 0,69 4,05 32,7 37,91 15,57 9,07 

35 3 0 0 0,30 0 12,94 24,54 37,16 25,06 
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Taulukon 27 avulla voidaan määrittää näytteiden standardin mukainen palakokoluokka 

ja hienoainesluokka. Hienoaineksen luokka saadaan taulukon viimeisen sarakkeen luke-

mista sekä taulukossa 4 esitettyjen raja-arvojen avulla. Palakokoluokka määräytyy taulu-

kon 3 mukaisesti. Esimerkiksi näytteen 31 pääfraktio, 60 % näytteestä, koostuu palako-

koluokista 31,5…3,15. Myös suuren fraktion osuus, eli kokoluokka 45 tai suurempi, on 

alle 6 %-yks. Näin ollen näytteen palakokoluokka on P31. Hienoainesluokka samalle 

näytteelle on F15. Taulukossa 28 on esitetty kaikkien viiden näytteen palakoko- ja hie-

noainesluokat.  

Taulukko 28. Viiden näytteen palakokoluokat ja hienoainesluokat laatuluokittelustandardin mu-

kaisesti. 

Näyte nro Näyte-erä Palakokoluokka Hienoainesluokka 

31 1 P31 F15 

32 1 P31 F10 

33 2 P31 F10 

34 2 P31 F10 

35 3 P16 F30 

9.3 Tulosten analysointi 

Taulukosta 28 havaitaan että palakokoluokittelu analysaattorin avulla onnistuu hyvin joh-

donmukaisesti. Ja ainakin pienempi palakokoluokka näytteen numero 35 osalta pitää sil-

mämääräisesti paikkaansa, kuten myös suurempi hienoaineksen määrä. 

Analysaattorin tarkkuus palakokojakauman osalta tiedetään selluhakkeen osalta, mikä on 

ollut riittävä. Metsähakkeen osalta materiaalista syntyvää epävarmuutta on enemmän, 

mutta myöskin luokittelu on erilaista. Kun metsähakkeella riittää saada selville pääfraktio 

ja suuren fraktion osuus, on selluhakkeen seulonnassa jokaisella luokalla merkitystä ja 

niiden tarkkuuksia vertaillaan standardin mukaiseen seulontaan. 

Haasteena palakokojakauman määrittelyssä analysaattorilla on suurien, yli 150 millimet-

riä pitkien tikkujen mittaaminen ja analysointi, koska ne pyritään poistamaan analysaat-

torista ennen mittausta. Pitkien tikkujen määrä ja osuus koko näytteestä saadaan mitattua 

punnitsemalla ne erillisellä vaaka-astialla johon, ne voidaan prosessista ohjata, mutta yk-

sittäisten tikkujen pituuksia ei saada määritettyä. Eri laatuluokille on annettu suurimpien 
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palojen mittoja, jotka vaihtelevat luokkien mukaan. Nämä pituudet ovat esitetty taulu-

kossa 3. 

Lukuun ottamatta näytteiden suurimpien palojen mittoja, voidaan analysaattoria muilta 

osin käyttää palakoon ja hienoaineksen laatuluokitteluun. Virtuaalisen seulonnan tulokset 

saadaan analysaattorin virittämisellä vastaamaan standardin mukaista seulontaa ja tulok-

set pääfraktiosta, suuresta fraktiosta ja hienoaineksen määrästä saadaan mitattua.   
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10 ANALYSAATTORIN HYÖDYNTÄMINEN 

VOIMALAITOKSISSA 

Hakeanalysaattori soveltuu useiden metsähakkeen laatuominaisuuksien mittaamiseen sa-

manaikaisesti yhdestä näytteestä. Kuten aiemmin esitellyistä tuloksista ilmenee, voidaan 

analysaattorilla mitata luotettavasti kosteuspitoisuus, tehollinen lämpöarvo saapumisti-

lassa, irtotiheys sekä palakokojakauma. Kattavampi tieto hakkeen laatuominaisuuksista 

selventää hakkeen kaupankäyntiä sekä auttaa voimalaitosta hyödyntämään hake mahdol-

lisimman tehokkaasti.  Edellä mainittujen syiden perusteella, hakeanalysaattorin hyödyn-

täminen voimalaitoksissa on perusteltua.  

10.1 Analysaattorin vahvuudet ja mahdollisuudet voimalaitoskäytössä 

Hakeanalysaattorin ehdoton vahvuus, myös voimalaitoskäytössä, on sen automaattinen 

mittaaminen. Jokainen näyte käsitellään samalla tavoin ja tulokset ovat täysin vertailu-

kelpoisia keskenään. Esimerkiksi kosteuspitoisuuden uunikuivausmäärityksen näytteen 

manuaalisesta käsittelystä johtuvan inhimillisen virheen mahdollisuus on analysaattorilla 

eliminoitu. 

Myös näytteestä mitattavan usean laatuominaisuuden samanaikainen analysointi antaa 

analysaattorin käyttäjälle eli voimalaitokselle enemmän tietoa hakkeen laadusta, jolloin 

hakkeen kokonaisvaltainen laadunseuranta on mahdollista. Tämä mahdollistaa esimer-

kiksi reklamoinnin hakkeen toimittajalle entistä helpommin ja nopeammin. Välittömällä 

reagoinnilla hakkeen laatupoikkeamiin voidaan vaikuttaa myös hakkeen toimittajien toi-

mintaan. Välittömän palautteen seurauksena hakkeen eri laatuominaisuuksista, on toimit-

tajallakin tarve toimittaa mahdollisimman hyvälaatuista haketta, mikä parantaa hakkeen 

kokonaisvaltaista laatua pitkän ajan kuluessa.   

Lisäksi analysaattorin selkeä vahvuus on mittaustulosten nopea saatavuus. Analysoidun 

näytteen kaikki tulokset saadaan heti analyysin valmistuttua. Aikaa yhden näytteen val-

mistumiseen menee 10-15 minuuttia. Verrattuna uunikuivausmenetelmän minimissään 

16 tunnin analyysiaikaan, ovat analysaattorin edut kiistattomat. Optimoimalla analyysin 

kesto, voitaisiin yhden näytteen valmistumisaikaa lyhentää entisestään, mahdollisesti 
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jopa puoleen. Tällöin erikseen mitattujen palojen osuus hieman laskisi, mutta esimerkiksi 

kosteuspitoisuuden mittaukseen ei tämä juurikaan vaikuttaisi.  

Todennäköisesti analysaattoria voitaisiin käyttää myös muiden materiaalien kuin hak-

keen analysointiin. Esimerkiksi Savonlinnan voimalaitoksen polttoaineina käyttämän va-

nerinsyrjän ja muiden sivutuotteiden analysoinnilla saataisiin esimerkiksi analysoitua pa-

lakokoa ja kosteuspitoisuutta myös näistä polttoaineista. Näin ollen voimalaitos voi hyö-

dyntää tietoa polton optimoinnissa. Näiden materiaalien osalta vaaditaan kuitenkin lisä-

tutkimusta ja -selvitystä. Kuitenkaan mitään varsinaista estettä näiden materiaalien ana-

lysointiin analysaattorilla ei ole nähtävissä.  

10.2 Analysaattorin rajoitteet ja haasteet voimalaitoskäytössä 

Analysaattorin selkein rajoite tavoitetarkkuuteen pääsemisessä on mittauksen perustumi-

nen yksittäisiin näytteisiin. Kuorman sisäisen laadunvaihtelun vuoksi, ei kuormasta otetut 

näytteet ole välttämättä koko kuormaa edustavia. Kuitenkin selkeästi suuremmat näytteet 

verrattuna esimerkiksi standardin mukaiseen kosteusmääritykseen sekä lyhyt analysoin-

tiaika näytettä kohden mahdollistavat useampien näytteiden analysoinnin ja siten kuor-

makohtaisesti on parempi edustavuus saavutettavissa. 

Kuten aiemmin havaittiin, aiheutuu mittaukseen epävarmuutta mitattavista materiaa-

leista. Koeajoissa käytetyn metsätähdehakkeen suuri havunneulasten määrä aiheutti tila-

vuuden mittaukseen epävarmuutta ja esimerkiksi irtotiheyden määrityksessä näyte-erän 

3 näytteet poikkesivat muiden näyte-erien tuloksista. Kosteudenmäärityksessä tilavuuden 

mittauksen epävarmuuden vaikutusta pystyttiin pienentämään syytiheyden kompensoin-

nilla. Nyt käytetyt kolme näyte-erää edustavat vain pientä osaa polttoaineena käytetyn 

hakkeen laaduista. Näin ollen mittaukseen voi syntyä lisää epävarmuutta riippuen analy-

soitavista materiaaleista. Näiden selvittäminen onnistuu kuitenkin vain laajemmassa koe-

käytössä todellisessa ympäristössä ja todellisilla hakelaaduilla. Selvitystyö vaatii kuiten-

kin merkittävän määrän resursseja ja tutkimusta, mikä viivästyttää analysaattorin käyt-

töönottoa voimalaitoksissa ja lisää kehityskustannuksia.  

Analysaattorin virittäminen eri hakelaaduille on suhteellisen työlästä. Eri hakelaaduille 

vaaditaan riittävä määrä vertailutuloksia. Esimerkiksi kosteusmittauksen viritys vaatii eri 
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hakelaaduille koko kosteuspitoisuuden vaihteluvälin mukaisia näytteitä, jotta sovite-

käyrän yhtälö saadaan luotettavasti määritettyä. Eri hakelaatujen todelliset eroavaisuudet 

kosteuspitoisuuden mittauksessa voidaan selvittää vasta laajemmalla koeajolla. Myös esi-

merkiksi vuodenaikojen mukaisten vaihtelujen vaikutukset tulee selvittää. Esimerkiksi 

talvisin jäätyneen hakkeen kuivatiheydet voivat vaihdella nyt sulan puun aikana määri-

tettyihin kuivatiheyden arvoihin verrattuna.  

10.3 Analysaattorin käyttömahdollisuudet voimalaitoksissa 

Analysaattoria voidaan hyödyntää voimalaitoksissa käytännössä kahdella eri tavalla. 

Näytteitä voidaan analysoida polttoaineen vastaanotossa, jolloin voimalaitos saa tiedon 

saapuvan materiaalin laadusta tai näytteitä voidaan analysoida juuri ennen polttoa, jolloin 

saadaan tieto polttoon menevästä materiaalin laadusta. Myös molemmista sijainneista 

analysointi on mahdollista yhdellä laitteistolla. 

10.3.1 Analysaattorin käyttö polttoaineen vastaanotossa 

Voimalaitoksen vastaanotossa analysaattoria voidaan käyttää kuorman laadun määrityk-

seen. Analysoinnin tuloksista voidaan koostaa kuorman tuoteselostetta vastaava raportti. 

Tuoteseloste on toimittajan tuottama ilmoitus hakkeen laadusta, jolla varmistetaan, että 

laatuvaatimukset täyttyvät. (Alakangas, 2014, s.26). Kuvassa 31 on esitetty esimerkki 

rankahakkeen tuoteselosteesta. 

 

Kuva 31. Esimerkki rankahakkeen tuoteselosteesta. (Alakangas, 2014, s.44). 
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Kuvan 31 arvoista, raaka-aine ja sijainti tulisi kuorman tiedoista, ja tuhkapitoisuutta lu-

kuun ottamatta muut arvot voidaan määrittää analysaattorilla. Näin analysaattorin tulok-

sia vertaamalla toimittajan toimittamaan tuoteselosteeseen, voidaan havaita laatupoik-

keamat toimitetun erän ja laatuvaatimusten välillä.  

Toinen analysaattorin käyttömahdollisuus voimalaitoksen vastaanotossa on käyttää ana-

lysaattorin kosteusmittausta hakekuorman hinnoittelussa. Käyttämällä analysaattorilla 

näytteistä määritettyä kuorman keskimääräistä lämpöarvoa ja kuorman kokonaismassaa 

saadaan laskettua toimitettu energiamäärä. Puutavaran mittauksesta on säädetty laissa: 

Laki puutavaran mittauksesta 414/2013. Lain mukaan, mikäli mittalaitteella mitataan pai-

noa, tilavuutta tai kappalemäärää, ja näiden mittaustuloksia käytetään hinnoittelun perus-

teena, tulee mittalaitteen täyttää lain vaatimukset. Kun analysaattorin mittaustuloksista 

käytetään lämpöarvoa tai pikemminkin kosteuspitoisuutta hinnoittelun perusteena, ei mit-

talaitteen toiminta ole lain piirissä. Näin ollen analysaattorin käyttö hinnoittelun perus-

teena on ostajan ja toimittajan välillä sovittavissa. 

Mikäli analysaattoria halutaan hyödyntää hakkeen hinnoittelussa, tulee kosteuspitoisuu-

den mittaus olla luotettavaa ja riittävän tarkka. Padatsun (2020) arvion mukaan, riittävä 

kosteuspitoisuuden mittaustarkkuus hinnoittelun perusteena on muutama prosenttiyk-

sikkö. Koeajoissa havaittiin, että syytiheyden kompensoinnilla neljää näytettä lukuun ot-

tamatta erot vertailuarvoon nähden oli alle 3 %-yks ja suurinkin ero oli 4,9 %-yks. Otta-

malla huomioon analysaattorilla saavutettavissa oleva parempi edustavuus, voidaan to-

deta että, koeajoilla saavutettu kosteuspitoisuuden mittauksen tarkkuus etenkin syytihey-

den kompensoinnilla on riittävä hakkeen hinnoitteluun.  

Käytännössä, näytteiden vieminen analysaattorille voidaan toteuttaa manuaalisesti tai au-

tomaattisesti. Molemmissa menetelmissä näytteiden määrä tulee optimoida siten, että 

analysaattorin mittaus ei häiritse kuormien purkua. Toisin sanoen näytteitä tulee ottaa sen 

verran kuin analysaattori ehtii analysoimaan ennen seuraavan kuorman saapumista. Sa-

vonlinnan voimalaitoksen tapauksessa, jossa hakekuormia tulee keskimäärin 10 kappa-

letta päivässä, tämä tarkoittaisi noin kaksi tuntia ja 20 minuuttia analysointiaikaa jokaista 

kuormaa kohden. Optimitilanteessa, analysoitavia näytteitä tällöin olisi 8-10 kappaletta, 

eli 80-100 litraa analysoitavaa haketta jokaista kuormaa kohden.  
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Manuaalisessa näytteen käsittelyssä, kuorman tuonut kuljettaja ottaisi kuorman purun yh-

teydessä riittävän määrän näytteitä purun eri vaiheissa. Tämän jälkeen kuljettaja toisi 

näytteet analysaattorille ja kaataa näytteet erilliseen astiaan. Tämän jälkeen kuljettaja 

käynnistää analysaattorin. Kuorman muut tiedot siirtyisivät joko automaattisesti tai esi-

merkiksi kuljettajalla mukana olevalla RFID, eli radiotaajuinen etätunnistus, tunnisteen 

avulla. RFID teknologiaa voidaan hyödyntää hakkeen toimituksissa kuorma- tai jopa 

konttikohtaisesti koko toimitusketjussa ja tunnisteen mukana siirtyisivät tiedot erän omis-

tajasta, alkuperästä, sisällöstä ja laadusta, jolloin kokonaisvaltaisesta tiedosta hyötyisivät 

kaikki toimitusketjun osapuolet (Föhr et. al., 2016). Analysoinnin aloituksen jälkeen, 

näytteet annosteltaisiin automaattisesti säiliöstä analysaattorille.  

Automaattisessa näytteen käsittelyssä, analysaattorin yhteyteen asennettaisiin Teknosa-

von automaattinen näytteenotin, joka ottaa näytteitä putoavasta materiaalivirrasta, ja kul-

jetinjärjestelmä, joka tuo näytteet analysaattorille. Johtuen kokonaisen kuorman purun 

lyhyehköstä ajasta, joka voi olla vain 10 minuuttia, riippuen purkutavasta, tulisi näytteen-

ottimen peräkkäiset näytteet siirtää ensin välisäilöön. Näin ollen analyysiin kuluva aika 

ei viivästyttäisi kuorman purkua. Automaattisen näytteenoton investointikustannukset 

ovat suuremmat, mutta kuljettajan mahdollisuus suosia parempilaatuista haketta kuorman 

sisällä poistuisi.  

10.3.2 Analysaattorin käyttö ennen polttoa 

Analysaattorin mittauksen tuloksilla voidaan ohjata polttoprosessia ja pitää poltto mah-

dollisimman tasaisena. Näin polttoprosessin hyötysuhde saadaan pidettyä mahdollisim-

man hyvänä (Padatsu, 2020). Näytteenotto toteutettaisiin automaattisena ja käyttöhenki-

lökunta saisi 15 minuutin välein tietoa polttoon syötettävästä polttoaineesta, jolloin rea-

gointi polttoaineessa tapahtuviin muutoksiin on mahdollista.  

Analysaattorin tuloksia polttoprosessin säätöön voidaan hyödyntää myös silloin, kun ana-

lysaattoria käytetään polttoaineen vastaanotossa. Tällöin tulee tietää aika, jonka poltto-

aine seisoo näytteenoton ja polttoon syötön välissä, esimerkiksi siilossa. Kun tiedetään 

polttoaineen laadunvaihtelut eri aikaan saapuneista kuormista, jotka ovat siirtyneet siiloi-

hin odottamaan polttoa, voidaan muutoksiin polttoaineen syötössä reagoida tarvittaessa 
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jo etukäteen. Esimerkiksi, yhden selkeästi kosteamman kuorman vaikutuksia polttopro-

sessiin voitaisiin vähentää sekoittamalla kuorman joukkoon kuivempaa polttoainetta, kun 

kosteuspitoisuuden tulokset saataisiin välittömästi kuorman purun yhteydessä.  
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11 YHTEENVETO 

Metsähakkeen käyttö on lisääntynyt Suomen energiantuotannossa, johtuen Suomen ta-

voitteesta lisätä uusiutuvan energian tuotantoa siten, että se kattaa yli 51 % kokonaistuo-

tannosta vuoteen 2030 mennessä. Lisääntynyt hakkeen käyttö on lisännyt myös hakkeen 

mittausmenetelmien kehityksen tarvetta ja uusia kosteudenmittausmenetelmiä on otettu 

kaupalliseen käyttöön viime vuosina useita. Metsähakkeen useiden laatuominaisuuksien 

samanaikaisesti mittaavaa laitteistoa ei ole ollut markkinoilla.  

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää Teknosavo Oy:n valmistaman ChipSmart 3D 

-hakeanalysaattorin soveltuvuus voimalaitoksissa. Laitteisto on alun perin kehitetty sellu- 

ja paperiteollisuudessa käytetyn hakkeen laadunvalvontaan. Lisäksi työn tavoitteena oli 

kehittää luotettava kosteudenmittausmenetelmä, joka perustuu näytteestä mitattuun kiin-

totilavuuteen ja massaan. Näiden lisäksi, tarkoituksena oli selvittää metsähakkeen läm-

pöarvon, palakokoluokan ja irtotiheyden mittaus hakeanalysaattorin avulla.  

Työ toteutettiin kahdessa osassa. Ensin työn kirjallisuusosassa selvitettiin metsähakkeen 

laatuominaisuuksia EN ISO -standardin mukaan ja esitettiin standardin mukaiset mittaus-

menetelmät eri laatuominaisuuksille. Työn jälkimmäinen osa koostui testiajoista ja niiden 

tulosten raportoinnista. Testiajoissa tarkasteltiin analysaattorin kykyä mitata hakkeen 

kosteuspitoisuutta, lämpöarvoa, palakokojakaumaa ja irtotiheyttä. Kosteuspitoisuudelle 

ja irtotiheydelle määritettiin vertailuarvot käyttäen standardin mukaisia mittausmenetel-

miä.  

Hakeanalysaattorin kosteudenmittaustulokset käyttäen mitattua kiintotilavuutta ja massaa 

ovat nyt suoritetuilla koeajoilla riittävän tarkkoja ja luotettavia. Kosteusmittauksen tes-

tiajot suoritettiin 30 erillisille metsähakenäytteelle, joiden vertailukosteudet määritettiin 

uunikuivausmenetelmällä. Hakenäytteet koostuivat eri hakelaaduista sisältäen kahta eri-

laista rankahaketta ja yhtä metsätähdehaketta. Metsätähdehakkeen osalta haasteita mit-

taukseen aiheuttivat hakkeen sisältämät havunneulaset. Kuitenkin ottamalla huomioon 

puun tilavuudessa tapahtuvat muutokset kosteuspitoisuuden vaihdellessa sekä hakelaatu-

jen sisäiset vaihtelut syytiheyden kompensoinnilla oli 30 näytteen eroavaisuuksien keski-
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hajonta analysaattorin ja vertailumenetelmän välillä 2,04 %-yks. Näin ollen voidaan to-

deta, että työn tavoite kehittää luotettava kosteudenmittausmenetelmä käyttäen näytteen 

kiintotilavuutta ja massaa saavutettiin. 

Myös muiden laatuominaisuuksien mittausta analysaattorilla voidaan pitää tässä työssä 

esitettyjen tulosten perusteella riittävinä. Vaikkakin esimerkiksi palakokojakaumalle ei 

vertailumittauksia tehty, on analysaattorin suorituskyky kyseiseen mittaukseen toden-

nettu aiemmin sellu- ja paperiteollisuuden palakokojakauman määrityksissä.  

Hakeanalysaattoria voidaan hyödyntää voimalaitoksissa useammalla tavalla. Esimerkiksi 

hakekuormien vastaanotossa analysaattorin tuloksia voidaan hyödyntää kuorman hinnan 

määräytymisessä sekä voimalaitos voi antaa välitöntä palautetta hakkeen laadusta toimit-

tajalle. Näytteenotto voidaan järjestää manuaalisesti tai automaattisesti näytteenottimen 

ja kuljetinjärjestelmän avulla. Joka tapauksessa, analysaattorilla saavutettava analysoidun 

hakkeen edustavuus on huomattavasti nykyään edelleen monissa voimalaitoksissa käy-

tössä olevaa uunikuivausmenetelmää suurempi ja tulokset voidaan hyödyntää heti ana-

lyysin valmistuttua. Toinen käyttömahdollisuus analysaattorille on käyttää sitä kattilaan 

syötettävän polttoaineen analysointiin. Tällöin polttoprosessia voidaan säätää hakkeen 

laadun mukaisesti ja maksimoida kattilan hyötysuhde.  

Tässä työssä esitettyjen tuloksien ja hakeanalysaattorin merkittävien hyötyjen perusteella, 

voidaan todeta, että hakeanalysaattori soveltuu myös voimalaitosten käyttöön. Kuitenkin, 

nyt suoritetuissa testiajoissa käytetyt hakelaadut edustavat vain pientä osaa voimalaitos-

ten käyttämästä hakkeesta, ja eri hakelaatujen mahdollisesti aiheuttamista haasteista ana-

lysaattorin mittaukseen ja tuloksiin ei ole käytännön kokemusta. Myöskin vuodenajoista 

johtuvaa epävarmuutta ei ole tarkasteltu, sillä nyt tehdyt koeajot tehtiin sulana olleille 

hakenäytteille.  

Ennen analysaattorin laajempaa käyttöä voimalaitoksissa, tulee edellä mainittujen mah-

dollisten haasteiden vaikutukset selvittää. Selvitys tehdään laajemmalla ja pitempikestoi-

sella koeajojärjestelyllä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi todellisessa voimalaitos-

ympäristössä esimerkiksi vuoden kestoisena koeajojaksona. Näin voimalaitokselle saa-

puvien hakekuormien laadun koko vaihteluväli sekä vuodenajoista johtuvat vaihtelut saa-

daan selvitettyä.  
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