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The thesis was made for Hyötypaperi Oy. To the business activity of the company belongs 
the recycling of materials and carry out for re-use and the manufacture of solid biofuels 
and solid recovered fuels. Hyötypaperi Oy delivers forest chips to its partner incineration 
plants by day and night though the year. The value of the forest chips is based on its 
percentage of dry material. It is important to dry forest chips well before its storage in piles 
and delivering to incineration plants.  
 
In the thesis was examed the increasing of the degree of refinement of forest chips by 
different drying methods. In the thesis was examined four different drying methods of the 
forest chips. The methods were field-, plate-, platform- and channel drying. In the channel 
drying was used a mechanical blower and the other drying methods were based on the 
weather conditions. By all drying methods were made test dryings during the summer 
2007. In the thesis was examined also the economical profitableness of the field- and 
channel drying. The last examination in the thesis was measuring of the forest chips’s 
humidity by humidity measuring equipment of sawn timber during November 2007.  
 
The field drying on the surface of asphalt is the only method of drying, which is used by 
Hyötypaperi Oy in its own production. There do not exist earlier properly examined facts 
of any drying methods of forest chips, because the drying of forest chips is a new branch. 
By field- and platform drying achieved lower humidity of forest chips than by plate drying.  
 
The object by using the humidity measuring equipment was to be informed of the humidity 
of forest chips. At present the humidity will find out after 24 hours when the sample of 
humidity quantity has been dried in the oven. The Lappeenranta University of Technology 
had the humidity measuring equipment of sawn timber. The values of humidity measured 
by the equipment from the sample of forest chips were 2 – 9 percent lower than the real 
values of humidity specified by drying in oven.  
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SYMBOLILUETTELO  
 

dgrQ ,  kuiva-aineen kalorimetrinen eli ylempi lämpöarvo MJ/kg 

arnetQ ,  polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 

dnetQ ,  absoluuttisen kuivan polttoaineen tehollinen eli alempi lämpöarvo MJ/kg 

M  polttoaineen kuiva-aineen sisältämän vedyn palaessa syntynyt  

vesimäärä  % 

arM   märkäpainoa kohti laskettu näytteen kosteus  % 

1m   tyhjän kuivausastian massa g 

2m   kuivausastian ja näytteen massa ennen kuivausta g  

3m   kuivausastian ja näytteen massa kuivauksen jälkeen g  

4m   pakkaukseen liittynyt kosteuden massa g  

U   veden höyrystymiseen kuluva lämpömäärä (+25 °C) MJ/kg  

W  energiamäärä MWh 
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1 JOHDANTO  

 

1.1 Yritysesittely  

 

Hyötypaperi Oy on perustettu vuonna 1986 ja se toimii Kaakkois-Suomen alueella. 

Konsernin käsittelylaitokset sijaitsevat Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa 

sekä alihankintatoimipisteet Kotkassa ja Imatralla. Työntekijöitä konsernin palveluksessa 

oli 57 vuoden 2007 lopussa ja samana vuonna konsernin liikevaihto oli 8,5 miljoonaa 

euroa. Hyötypaperi Oy:n liiketoiminta-alueita ovat eri materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö 

sekä bio- ja kierrätyspolttoaineiden valmistus.  

 

Hyötypaperi Oy:n vastaanottaa paperia, pahvia ja kartonkia sekä metalli- sähkö- ja 

elektroniikkaromua, sekä valmistaa kierrätyspolttoainetta teollisuuden ja pk-yritysten 

toimittamasta pakkausjätteistä ja tuottaa biopolttoainetta puuperäisistä materiaaleista. 

Kuvassa 1 on kuvattuna Hyötypaperi Oy:n kokonaispalvelu polttoaine-, kierrätys- ja 

ympäristöpalvelualalla.  

 

Kuva 1. Hyötypaperi Oy:n kokonaispalvelu.  
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Hyötypaperi Oy:n Valkealan laitoksella tuotetaan biopolttoainetta polttolaitosasiakkaille 

energiantuotantoa varten. Valkealan biopolttoainelaitos perustettiin vuonna 2002 ja sen 

vuosittainen tuotantokapasiteetti on yli 200 000 tonnia. Biopolttoaineiden raaka-aineina 

ovat metsätähteet, risut, latvukset, lahopuu, kannot, ruokohelpi, rakennus- ja purkupuu, 

kuormalavat, sahauspätkät, muovi ja kuitujakeet. Valkealan laitos käsittelee metsätähteitä 

irtorisuna sekä risutukkina, tosin risutukkeja murskataan enää satunnaisesti niiden kalliiden 

tuotantokustannusten vuoksi. Kuvassa 2 on esitelty Valkealan biopolttoainelaitos.  

 

Kuva 2. Ilmakuva Valkealan biopolttoainelaitoksesta.  

 

Valkealan terminaalialueella on metsähakkeeksi käypää metsätähdettä aina noin puoleksi 

vuodeksi eteenpäin, joten metsähakkeen toimitukset on turvattu tälle ajalle. Metsähaketta 

kuljetetaan asiakkaina oleville polttolaitoksille ympäri vuorokauden- ja vuodenajan.   

 

1.2 Työn tausta  

 

Metsätähteet kuljetetaan Hyötypaperin Valkealan terminaalille ja siellä ne kasataan suuriin 

kasoihin ja jätetään kuivumaan sopivaa haketusajankohtaa varten. Kantoja ja 

hakkuutähteitä käsitellään Hyötypaperilla omina tuoteryhminä, joten ne pidetään erillään 
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omissa kasoissa. Ne myös toimitetaan polttolaitoksille haketuksen jälkeen omina 

tuotteinaan.  

 

Terminaaliin tullessaan hakkuutähteiden kosteuspitoisuus on noin 50 prosenttia. Noin 3 – 6 

kuukautta kasoissa kuivettuaan hakkuutähteet haketetaan varastoaumoihin 

terminaalialueella. Sopiva aika haketukselle on metsätähdekasojen kosteuspitoisuuden 

ollessa noin 35 prosenttia. Ilmasto-olosuhteiden takia tähän kosteuspitoisuuteen ei aina 

päästä ja siksi metsätähteet joudutaan usein hakettamaan melko kosteina. Kostean hakkeen 

lämpöarvo on alhaisempi kuin kuivemman. Koska Hyötypaperi saa maksun 

polttoaineasiakkailtaan lämpöarvon perusteella, on tärkeää saada kuivattua hake 

mahdollisimman kuivaksi.  

 

Ongelmana metsähakkeen varastoinnissa ovat pitkähköt varastointijaksot ja tällöin 

syntyvät kostean hakkeen kompostoitumisen aiheuttamat kuiva-ainetappiot. Varsinkin 

syksyisin ja talvisin kastuminen aiheuttaa hakkeen lämpöarvon alentumista. Siksi hake 

pitää kuivattaa kesäaikaan riittävän kuivaksi. Tavoitekosteus hakeaumassa on 30 

prosenttia. Tällöin hake säilyy riittävän hyvin läpi vuoden. Tällä hetkellä Hyötypaperi 

toimittaa asiakaspolttolaitoksille haketta, jonka eri hake-erien kosteusprosentit vaihtelevat 

runsaasti vuodenaikojen mukaan. Loppukesästä asiakkaille toimitettavien hake-erien 

kosteusprosentti on lähellä 40 prosenttia ja talviaikaan jopa 65 prosenttia.  

  

1.3 Työn kokeelliset tutkimukset ja tavoitteet  

 

Diplomityössä tarkasteltiin metsähakkeen jalostusarvon nostamista eri 

kuivausmenetelmillä. Työssä tutkittiin neljää eri metsähakkeen kuivausmenetelmää, jotka 

ovat kenttä-, levy-, lava- ja kanaalikuivaus. Työn kokeelliset tutkimukset suoritettiin kesä- 

ja marraskuun välisenä aikana vuonna 2007. Lisäksi sovellettiin Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston jatkuvatoimista sahatavaran kosteusmittauslaitteistoa metsähakkeen 

kosteuspitoisuuden määrittämiseen syksyn 2007 aikana.  
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Hyötypaperilla eräs kuivausmenetelmä metsähakkeen kohdalla on kenttäkuivaus 

terminaalialueella. Se toteutetaan levittämällä kuivalla ilmalla haketta noin 15 cm kerros 

asfaltille. Kerrosta käännellään kuivumisen tehostamiseksi useita kertoja vuorokaudessa. 

Diplomityön kokeellisissa tutkimuksissa hakekerrosta ei käännelty, jotta siitä saatavia 

tuloksia voitiin verrata vastaaviin lava- ja levykuivauksiin. Työssä tutkittiin 

kenttäkuivauksessa olevan hakekerroksen paksuuden vaikutusta hakkeen kosteuteen. 

Tutkimuksissa selvitettiin myös tehokkain ajankohta vuodesta, jolloin kenttäkuivausta 

kannattaa vielä tehdä. Lisäksi tarkasteltiin kenttäkuivauksen kannattavuutta hehtaarin 

kokoisella asfalttikentällä, kun levitettyä metsähakekerrosta käännellään traktoriäestyksellä 

kolme kertaa vuorokaudessa.  

 

Lavakuivauksessa käytettiin kertalavasta rakennettua alustaa. Lavan pohjana olivat 

verkkolevy ja sen reunoina 20 cm korkeat umpinaiset vanerilaidat. Ilma pääsi kulkemaan 

alustan pohjalla ja verkkolevyn reikien kautta hakekerroksen läpi kuivattaen haketta ja 

vähentäen hakkeen pohjakosteutta.  

 

Levykuivauksessa asfaltin pinnalle levitettiin metsähaketta. Sen jälkeen hakekerroksen 

ympärille asetettiin vaihtolava ja vaihtolavan päälle metallilevy. Metallilevy kuumensi alla 

olevaa ilmakerrosta ja kuumentunut ilmakerros tehosti asfaltilla olevan hakkeen 

kuivumista.  

 

Kenttäkuivausta, levykuivausta ja lavakuivausta tehtiin rinnakkain samanaikaisesti 

taivasalla. Tällöin kaikki kolme kuivausmenetelmää olivat säiden armoilla ja samanlaisissa 

olosuhteissa. Näin ollen eri kuivausmenetelmillä saatavat tulokset ovat helposti 

vertailtavissa keskenään. Koekuivauserien kuivausaika oli säistä riippuen 3 – 4 

vuorokautta. Kuivauksia tehtiin koko kesän ja loppukesän ajan.  

 

Kanaalikuivauksessa kuivatettavan materiaalin ympäri vedettiin tiiviisti musta muovi. 

Materiaalikasan reunoja tuettiin paperipaaleista kasattavilla muureilla. Kuivatettavilla 

kasoilla oli leveyttä noin kolme metriä ja korkeutta kaksi metriä. Kasan etupäästä imettiin 

puhaltimen avulla ilmaa. Kasan takapää oli avonainen, josta ilma pääsi kasaan sisälle. 
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Tällöin kasan etupäähän syntyi alipaine. Syntyvä ilmiö aiheutti ilman imeytymisen 

kuivattavan kasan läpi. Kasan takapäässä imeytyvää ilmaa lämmitettiin mustien muovien 

avulla, joita auringon säteet lämmittivät. Kanaalikoekuivauksia tehtiin 3 kappaletta ja 

jokaisen koekuivauksen kuivausaika oli 6 vuorokautta.  

 

Viimeisenä diplomityössä tutkittiin metsähakkeen kosteuden mittausta uudenlaisella 

kosteudenmittauslaitteistolla. Tavoitteena on saada kosteuspitoisuus heti tietoon 

metsähakkeesta. Nykyisin kosteuspitoisuus selviää vasta vuorokauden jälkeen, kun 

kosteusnäyte-erät on saatu kuivatettua uunikuivauksella. Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla on sahatavaran kosteusmittauslaitteisto, jolla saa heti määritettyä sahatavaran 

kosteuden. Kyseistä laitteistoa sovellettiin metsätähdemurskeen ja seulomattoman 

kantomurskeen kosteuspitoisuuksien määrittämisiin.  

 

1.4 Työn suoritus  

 

Työn teoriaosassa perehdyttiin metsähakkeen eri ominaisuuksiin kuten polttoaine-, 

kuivumis- ja säilymisominaisuuksiin. Metsähakkeen kuivausmenetelmistä tarkasteltiin 

kenttäkuivausta asfalttikentällä sekä kylmäilmakuivausta. Lisäksi tarkasteltiin 

hakkuutähteitä metsähakkeen raaka-aineena ja metsähakkeen kosteuspitoisuuden 

määrittämistä. Työn kokeelliset tutkimukset tehtiin pääosin Hyötypaperi Oy:n Valkealan 

laitoksella.  

 

Tutkimuksien aikana joka päivältä saatiin säähavainnot Ilmatieteenlaitoksen www-sivuilta 

ja puuttuvat tiedot tilattiin kyseiseltä laitokselta. Tutkimusten säähavaintojen 

mittauspaikkana oli Utin sääasema, joka on alle kymmenen kilometrin etäisyydellä 

Valkealan Hyötypaperi Oy:stä.  
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2 METSÄHAKE POLTTOAINEENA  

 

2.1 Metsähakkeen määrittely  

 

Metsähaketta saadaan valmistettua markkinakelvottomasta metsään jäävästä puusta, joka ei 

laatunsa tai mittojensa puolesta käy puunjalostusteollisuuden raaka-aineeksi, mutta joka 

metsänhoidollisista syistä olisi saatava ainakin osin pois metsästä. Tällöin metsähaketta 

saadaan harvennus- ja päätehakkuiden hakkuutähteistä sekä taimikonhoitotöistä ja 

vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta. Metsähake on polttoaine, joka on valmistettu 

kokopuusta, rangasta, ainespuusta, pienpuusta tai hakkuu- ja metsätähteestä, ja jonka 

palakoko on pääosin 5 – 30 mm. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1998, 12)  

 

Kokopuuhake on kokopuusta valmistettua haketta. Kokopuu sisältää kaiken 

kantoleikkauksen yläpuolelle jäävän osan puusta. Puun neulaset tai lehdet saattavat puuttua 

vuodenajasta ja varastointiajasta riippuen. Rankahake valmistetaan yleensä 

runkohukkapuusta, joka sisältää korjuussa ja metsänhoitotöiden yhteydessä käyttämättä 

jäävän runkopuun kuorineen. Ranka on karsittu puun runko tai sen osa, joka ei täytä 

ainespuulle asetettuja vaatimuksia. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1998, 13)  

 

Hakkuutähdehake valmistetaan hakkuutähteestä, joka jää runkopuun hakkuun yhteydessä 

metsään oksina ja latvuksina. Hakkuutähteeksi luetaan myös uudistushakkuualueille jäävä, 

pienikokoinen lehtipuu, ns. raivauspuu. Metsätähdehake valmistetaan metsätähteestä, joka 

sisältää kaiken puustosta peräisin olevan biomassan, joka jää korjuussa ja 

metsänhoitotöiden yhteydessä käyttämättömänä metsään. Metsätähteisiin kuuluvat myös 

kanto- ja juuripuu. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1998, 13)  
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2.2 Hakkuutähteet  

 

Hakkuutähteet muodostavat käyttökelpoisen ja määrällisesti erittäin merkittävän raaka-

ainelähteen metsähakkeen tuotannossa. Ainespuun hakkuuvaiheessa tuotetun 

hakkuutähteen määrä ja koostumus vaihtelevat huomattavasti hakkuukohteittain. 

Päätehakkuukuusikoista saatavalla hakkuutähdehakkeella on metsähakkeista parhaat 

mahdollisuudet tuottaa lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan. (Alakangas 2000, 49 - 

50)  

 

2.2.1 Hakkuutähteen korjuu  

 

Hakkuutähteet voidaan korjata joko heti hakkuun jälkeen tuoreena neulasineen tai 

kesäkauden jälkeen kuivahtaneena, jolloin huomattava osa neulasista sekä pieni määrä 

kuorta ja ohuita oksia jää hakkuualalle. Kuivanutta hakkuutähdettä korjattaessa 

talteensaanto pienenee ja korjuun kannattavuus heikkenee. Ruotsissa hakkuutähteet 

korjataan pääosin neulasitta, jotta neulasten sisältämä ravinnemäärä jää hakkuualalle. 

Suomessa sen sijaan hakkuutähteet korjataan pääosin tuoreena. Hakkuutähteet ovat 

korjattavissa pääasiassa varttuneista ja kuusivaltaisista metsistä. Eniten hakkuutähdettä 

kertyy Keski- ja Etelä-Suomesta. (Alakangas 2000, 50 - 51)  

 

Alakankaan (2000, 51) mukaan hakkuualalle jäävän hakkuutähteen määrään vaikuttavat 

puulaji, hakkuupuiden määrä hehtaaria kohti, puuston järeys ja oksaisuus sekä lahon 

määrä. Kuusikoilla hakkuutähteen määrä on yli kaksinkertainen koivikoihin ja 

männiköihin verrattuna. Järeämmästä puustosta saatavassa hakkuutähteessä on enemmän 

oksamateriaalia kuin pienemmästä puustosta saatavassa. Jos puusto on lahoa, niin kasvaa 

hakkuutähteeksi jäävien hylkypölkkyjen määrä merkittäväksi. Etelä-Suomessa tyypilliselle 

kuusikon uudistushakkuualalle jää hakkuutähdettä n. 100 m³/ha, kun ainespuuta on korjattu 

n. 200 – 250 m³/ha.  
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Hakkuutähteen kosteus laskee 50 – 60 prosentista jopa 20 – 30 prosenttiin, jos sen 

annetaan kuivahtaa hakkuupalstalla pari kesäkuukautta. Mutta vastaavasti talvella 

kosteudet saattavat nousta jopa 65 prosenttiin, kun hakkeen joukkoon joutuu lunta ja jäätä. 

Kuivumisen myötä neulaset varisevat, ohuet oksat katkeilevat ja kuori irtoaa osittain. 

Hakkuutähteen puuainepitoisuus kasvaa ja kosteus vähenee, mutta toisaalta korjattavissa 

olevan hakkuutähteen määrä pienenee jopa 20 – 30 % pääasiassa neulasten karisemisen 

takia. Myös talteensaanto on kuivahtaneella hakkuutähteellä pienempi kuin tuoreella 

hakkuutähteellä. Kuivahtaneen hakkuutähteen talteensaanto on n. 45 % alkuperäisestä 

määrästä. (Alakangas 2000, 52)  

 

2.2.2 Hakkuutähteen kuivaus ja varastointi  

 

Suurin osa metsähakkeesta valmistetaan avohakkuiden hakkuutähteistä. Tuoreen 

hakkuutähteen kosteus on välillä 50 – 55 % (Nurmi 1999, 2). Puuaineksen 

kosteuspitoisuuteen vaikuttavat kasvupaikka, puulaji sekä puun ikä, lisäksi kosteus 

vaihtelee puun eri osissa (Alakangas 2000, 39). Kun ainespuun oksat ja latvukset on 

karsittu, niin tällöin syntyvät hakkuutähteet pyrkivät asettumaan tasapainotilaan ilman 

suhteellisen kosteuden kanssa (Nurmi 1999, 22).  

 

Hakkuupalstalla kasoilla olevat hakkuutähteet kuivuvat suuremman pinta-alansa ja kasojen 

harvuuden takia välivarastossa olevia hakkuutähteitä nopeammin. Parhaan 

kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi olisi hakkuutähteiden annettava kuivua 

hakkuupalstalla kesän yli ja kerättävä syksyllä välivarastoon odottamaan talviaikaista 

haketusta. Mikäli talvella hakatuilla aloilla olevaa hakkuutähdettä ei voida kuivattaa 

hakkuuta seuraavan kesän yli, tulisi hakkuutähteet kerätä välivarastoon välittömästi 

ainespuun korjuun jälkeen. Tällöin estetään lumen ja jään mukanaan tuoma lisäkosteus. 

(Nurmi 1999, 22)  

 

Hakkuutähteen varastointi sekä kuivattaminen hakkuupalstalla vaikuttavat oleellisesti 

hakkuutähteen kertymään. Suurin kertymä saadaan, kun hakkuutähteet kerätään tuoreena. 
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Tällöin tosin joudutaan kuljettamaan paljon vettä hakkuutähteen mukana, jolloin syntyy 

enemmän kuljetuskustannuksia. Suurissa laitoksissa yli 50 prosenttisen polttohakkeen 

poltto ei tuota vaikeuksia, mutta pienempiä laitoksia ei ole rakennettu vastaanottamaan 

näin kosteata polttoainetta. Mikäli hakkuutähteiden annetaan kuivua palstalla, paranee 

hakkuutähteestä saatavan polttohakkeen tehollinen lämpöarvo siinä määrin, että neulasten 

varisemisen johdosta tapahtuva massan menetys korvautuu täysin kosteuden alenemisella. 

Lisäksi metsämaan ravinteikkuuden kannalta on hyvä antaa ravinnerikkaan neulasmassan 

varista kuivumisen seurauksena palstalle. (Nurmi 1999, 22 – 23)  

 

Hakkuutähteen varastokasojen peittäminen pahveilla ja papereilla on varsin yleistä 

Ruotsissa sekä Suomessa. Peittäminen suojaa kasaa kastumiselta, joten haketus voidaan 

tehdä huonojenkin sääolosuhteiden aikana. Peitteet voidaan hakettaa hakkuutähdehakkeen 

joukkoon, joten ne eivät jää varastopaikalle. (Alakangas 2000, 56) VTT:n tutkimuksen 

(Hillebrand & Nurmi 2001, 289) mukaan peitetyissä kasoissa metsätähteen kosteus oli 10 – 

15 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin peittämättömissä. Tutkimuksissa huomattiin, että 

hakkuutähteet kuivuivat kesäkuun alussa tehdyissä tienvarsivarastokasoissa nopeasti, n. 14 

-20 prosenttiyksikköä ensimmäisten kahden kuukauden aikana. Kosteus pysyi alhaisena 

koko kesän, mutta syksyllä sateiden vaikutus näkyi kasojen kastumisena.  

 

2.2.3 Hakkuutähteen polttoaineominaisuudet  

 

Absoluuttisen kuivan männyn neulasettoman oksamassan tehollinen lämpöarvo on 20,09 ja 

kuusen 19,41 MJ/kg. Vastaavasti neulasten teholliset lämpöarvot ovat 21,04 ja 19,19 

MJ/kg. Männyn neulasten lämpöarvo on näin ollen muuta latvusmassaa korkeampi, kun 

taas kuusella ero neulasten ja oksien välillä on pieni. Tästä seuraa, että männyllä neulasten 

varisemisella tulisi olla suurempi vaikutus keskimääräiseen lämpöarvoon kuin kuusella. 

(Nurmi 1999, 21)  

 

Nurmi (1999, 20 – 21) on tutkimuksissaan osoittanut, että hakkuutähteen kalorimetrinen, 

eli ylempi lämpöarvo riippuu ensisijaisesti hiilen ja vedyn suhteellisista osuuksista. Koska 
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tämä suhde on erilainen hemiselluloosassa, ligniinissä ja uuteaineissa; niin kalorimetrinen 

lämpöarvo vaihtelee siten myös puu-, kuori- ja neulasmassan kesken. Tehollinen 

lämpöarvo vaihtelee puolestaan suuresti puumassan kosteuspitoisuuden mukaan. 

Havupuiden oksien puuaine poikkeaa rakenteeltaan runkopuusta siinä, että oksien 

alapuolelle muodostuu lylyä, joka sisältää runsaasti ligniiniä normaalipuuhun verrattuna. 

Ligniinin lämpöarvo on selluloosaa ja muita puun sisältämiä hiilihydraatteja korkeampi. 

Tämän seurauksena havupuiden oksissa olevan puuaineen lämpöarvo on rungon puuainetta 

korkeampi. Lisäksi oksapuun korkea uuteainepitoisuus nostaa niiden lämpöarvoa. Männyn 

ja kuusen oksissa olevan kuoren lämpöarvo on puolestaan oksien puuainetta hieman 

korkeampi.  

 

Puumassan päärakennusaineet, hiili, vety ja typpi palavat tullessaan kosketuksiin hapen ja 

korkean lämpötilan kanssa. Muut palamattomat alkuaineet muodostavat palamisessa 

syntyvän tuhkan. Kuusen rungon ja oksien puuaineen tuhkapitoisuus on 0,30 – 0,63 % 

kuivamassasta. Kuorta sisältävän oksamassan tuhkapitoisuus on 1,9 % ja pelkän kuoren 3,0 

%. Kuusen neulasten tuhkapitoisuus on kaikkein korkein, n. 4,2 – 5,1 %. Kuusen 

hakkuutähteen tuhkapitoisuus on 2 – 2,5 %. Nurmi (1999, 12) havaitsi tutkimuksissaan, 

että hakkuutähteiden välivarastoinnin pidentyessä niiden tuhkapitoisuus kasvaa. 

Suurimmillaan hakkuutähteiden tuhkapitoisuus oli 3,5 % paljaissa hakkuutähdekasoissa. 

Peitettyjen kasojen tuhkapitoisuudet olivat pienempiä.  

 

2.3 Metsähakkeen ominaisuuksia  

 

2.3.1 Kosteuspitoisuus  

 

Metsähaketta käytetään rakennusten lämmityskattiloissa, lämpölaitoksilla sekä 

teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla. Kosteuspitoisuus on metsähakkeen tärkein 

laatuominaisuus. (Alakangas 2000, 48) Muut tärkeät käyttötekniset laatuominaisuudet ovat 

irtokuutiometrin kuivamassa eli tiheys, tehollinen lämpöarvo ja palakokojakauma. 

Metsähakkeen kosteuspitoisuus vaikuttaa suuresti teholliseen lämpöarvoon, koska veden 
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höyrystäminen vaatii energiaa. (Alakangas 2000, 53) Kuvassa 3 on esitelty metsähakkeen 

keskimääräinen kosteuspitoisuuden vaihtelu sitä vastaanottavilla lämpö- ja voimalaitoksilla 

vuoden 2001 aikana.  

 

Kuva 3. Metsähakkeen kosteuden vaihtelu neljän suuren voimalaitoksen ja seitsemän 

pienen lämpölaitoksen keskiarvona vuoden 2001 aikana. (Hakkila 2004, 69)  

 

Erot metsähakkeen keskimääräisessä kosteudessa suurten ja pienten laitosten välillä 

johtuvat suuresti poltettavan raaka-aineen eroista. Pienet laitokset käyttävät enemmän 

kokopuuhaketta ja suuret laitokset hakkuutähdehaketta. Kokopuuhake on keskimäärin 

kuivempaa kuin hakkuutähdehake ja kantomurske vielä kokopuuhakettakin kuivempaa. 

Kuitenkin myös suuret laitokset ottavat kosteuserot huomioon siten, että ne pyrkivät 
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kohdistamaan kokopuuhakkeen ja kantomurskeen toimitukset talvikaudelle. (Hakkila 

2004, 69)  

 

Metsähakkeen liiallinen kosteus aiheuttaa epätäydellistä palamista polttolaitoksilla ja 

tällöin hiilimonoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt kasvavat. On mahdollista, että 

tulevaisuudessa lämpö- ja voimalaitosten ympäristöluvassa asetetaan energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja haitallisten päästöjen pienentämiseksi rajoja polttoaineen kosteudelle. 

Lisäksi liiallinen kosteus heikentää metsähakkeen säilyvyyttä ja lisää käsittelyongelmia 

jäätymisen muodossa talvella. Metsähakkeen seassa oleva viheraines aiheuttaa kemiallisten 

ja biokemiallisten reaktioiden seurauksena ainetappioita ja terveydelle haitallisia 

homekasvustoja. Reaktiot rauhoittuvat vasta, kun metsähakkeen kosteus laskee alle 25 

prosentin, mutta siihen tasoon päästään suurimittaisessa tuotannossa vain 

poikkeuksellisesti. (Hakkila 2004, 68)  

 

Tietotaidon karttuminen ja varastointitekniikan kehittyminen kokemuksen kautta ovat 

myötävaikuttaneet metsähakkeen kosteuden alenemiseen. Tavara osataan kerätä 

varastokasoille oikeaan aikaan, suuria kasoja suositaan, kasat muotoillaan vettä hylkiviksi 

ja peitetään. Kehitystä on myös edesauttanut palstahaketuksen osittainen korvautuminen 

välivarasto- ja käyttöpaikkahaketuksella. (Hakkila 2004, 69)  

 

Luonnonkuivauksen lisäksi on teknisesti mahdollista käyttää energiantuotannossa ja 

teollisuusprosesseissa syntyvää sekundäärilämpöä puupolttoaineiden höyry- tai 

savukaasukuivatukseen. Keinokuivatuksella saavutetut hyödyt eivät kuitenkaan toistaiseksi 

kata kuivauskustannuksia. Jos puupolttoaineiden hinta kasvaa päästökaupan seurauksena 

tulevaisuudessa, keinokuivaus saattaa käydä kannattavaksi. Toistaiseksi metsähakkeen 

osalta on tyydyttävä luonnonkuivaukseen. Tuotantoketjut ja kausivarastointi ovatkin 

suuressa määrin riippuvaisia luonnonkuivauksen tarjoamista hyödyistä ja niitä on ohjattava 

luonnon ehtojen mukaisesti. (Hakkila 2004, 70)  
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2.3.2 Lämpöarvot ja energiamäärä  

 

Tehollinen lämpöarvo eli alempi lämpöarvo saadaan ylemmästä lämpöarvosta ottamalla 

huomioon polttoaineen sisältämän vedyn palamisessa syntyvä lämpömäärä ja 

savukaasuissa poistuvan vesihöyryn haihduttamiseen kuluva lämpömäärä (Alakangas 

2000, 27). Kalorimetrinen eli ylempi lämpöarvo määritetään kahden rinnakkaisnäytteen 

perusteella pommikalorimetrillä laboratorio-olosuhteissa. Lämpöarvo ilmoitetaan 

megajouleina polttoainekiloa kohti (MJ/kg). Absoluuttisen kuivan polttoaineen tehollinen 

eli alempi lämpöarvo dnetQ ,  saadaan vastaavasta kalorimetrisestä lämpöarvosta yhtälöllä 

(Alakangas 2000, 29):  

 

MUQQ dgrdnet ×−= ,,  (1) 

 

missä  dgrQ ,   kuiva-aineen kalorimetrinen eli ylempi lämpöarvo  

 U  veden höyrystymiseen kuluva lämpömäärä (+25 °C) = 0,02441 MJ/kg  

 M  polttoaineen kuiva-aineen sisältämän vedyn palaessa syntynyt vesimäärä 

prosentteina (sijoitetaan ilman yksikköä yhtälöön).  

 

Tehollista lämpöarvoa saapumistilassa laskettaessa vähennetään energiamäärä, joka täytyy 

käyttää polttoaineen luontaisesti sisältämän ja palamisessa syntyvän veden 

haihduttamiseen. Saapumistilassa olevan polttoaineen tehollinen lämpöarvo arnetQ ,  

lasketaan yhtälöllä (Alakangas 2000, 29):  

 

ar
ar

dnetarnet MU
M

QQ ×−
−

×=
100

100
,,  (2) 

 

missä  arM   märkäpainoa kohti laskettu näytteen kosteus prosentteina (sijoitetaan ilman 

yksikköä yhtälöön)  
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Energiamäärä ilmoitetaan megawattitunteina (MWh) ja yksi megajoule on 0,2778 kWh 

(Alakangas 2000, 28). Metsähakkeen energiamäärä W  lasketaan megawattitunteina 

yhtälöllä (Alakangas 2000, 30):  

 

erä
arnet M

Q
W ×=

6,3
,  (3) 

 

missä  eräM  metsähake-erän massa tonneina  

 

2.3.3 Muut laatuominaisuudet  

 

Kosteuspitoisuuden, lämpöarvojen ja energiamäärän lisäksi metsähakkeella on muitakin 

laatuominaisuuksia. Finbio on julkaissut puupolttoaineiden laatuohjeen mukaiset 

ominaisuudet metsähakkeelle vuonna 1998 ja tärkeimmät niistä on esitelty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Metsähakkeiden ominaisuuksia. (Finbio 2005)  

Ominaisuus Metsätähde-
hake 

Kokopuu-
hake 

Ranka-
hake 

Kanto-
hake 

Kosteus,% 
(hakkeet 

kaatotuoreena) 

50–60 45–55 40–55 30–50 

Tehollinen 
lämpöarvo 

kuiva-aineessa,  
MJ/kg 

18,5–20 18,5–20 18,5–20 18,5–20 

Tehollinen 
lämpöarvo 

saapumistilassa,  
MJ/kg 

6–9 7–10 7–11 8–13 

Irtotiheys 
saapumistilassa,  

kg/i-m3 

250–400 250–350 250–350 200–300 

Energiatiheys,  
MWh/i-m3 

0,7–0,9 0,7–0,9 0,7–0,9 0,7–1,0 

Tuhkapitoisuus 
kuiva-aineessa,  

% 

1–3  1–2 0,5–2 1–3 
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Hakkuutähdehake on palakooltaan ja kosteuspitoisuudeltaan epähomogeenista. Sen 

palakoko vaihtelee purumaisesta neulas- ja kuoriaineksesta puukapuloihin ja oksanpätkiin. 

Palakokoon vaikuttavat haketettava raaka-aine, hakkuri tai murskain, terien kunto sekä 

käytettävän seulan reikäkoko. Mitä enemmän haketettava materiaali sisältää runkopuuta, 

sitä tasaisempi on hakkeen palakokojakauma. Murskaimilla tuotettu hake on palakooltaan 

karkeampaa kuin hakkureilla tuotettu hake. (Alakangas 2000, 54)  

 

Metsähakkeessa on mukana runsaasti latvusmassaa, sillä hakkuutähdehakkeessa sen osuus 

on jopa 80 – 90 % (Hakkila & al. 2001, 10). Tuoreessa hakkuutähdehakkeessa on 

keskimäärin 40 % puuainetta, 23 % kuorta ja 37 % neulasia. Kuivahtaneesta 

hakkuutähteestä tehdyssä hakkeessa vastaavat luvut ovat: yli 60 % puuainetta, alle 30 % 

kuorta ja alle 10 % neulasia. Viheraineettoman kuusihakkuutähteen keskimääräinen kuiva-

tuoretiheys on 465 kg/m³ ja viheraineen sisältävällä 425 kg/m³. Kuusikkohakkuualoilta 

talteen saatavat hakkuutähteiden määrät vastaavat yleensä 25 – 30 % korjattavan 

runkopuun määrästä. (Alakangas 2000, 52 – 54)  

 

Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna puupolttoaineet vaativat moninkertaisen kuorma- ja 

varastointitilan. Tämän takia metsähake on luonteeltaan paikallinen polttoaine. Jos 

kuljetusetäisyydet esim. kansainvälisessä kaupassa kasvavat todella pitkiksi, saattaa olla 

taloudellisempaa jalostaa metsähakkeesta puristeita tai nestemäisiä polttoaineita. (Hakkila 

2004, 71)  

 

2.4 Metsähakkeen energiakäyttö vuonna 2006  

 

Metsähaketta käytetään lämpö- ja voimalaitoksissa, mutta myös pientalokiinteistöjen 

(omakotitalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) lämmityksessä, joissa sitä kuluu vuosittain 

noin 0,4 milj. kiintokuutiometriä. Pientalokiinteistöjen käyttötiedot perustuvat Metlan 

lämmityskauteen 2000/2001 kohdistuneeseen tutkimukseen. Yhdessä energialaitosten 

käyttämän metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi vuonna 2006 kaiken 
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kaikkiaan 3,4 milj. kiintokuutiometriin. Kuvassa 4 on esitelty metsähakkeen 

kokonaiskäytön kasvu 2000-luvulla. (Ylitalo 2007)  

 

Kuva 4. Metsähakkeen kokonaiskäytön kasvu vuosina 2000 – 2006. (Ylitalo 2007)  

 

Metsähakkeen energialaitoskäyttö on liki nelinkertaistunut 2000-luvun aikana. 

Vuosituhannen alkupuolen n. 30 prosentin vuosikasvu on kuitenkin parin viime vuoden 

aikana puolittunut. Kansallinen metsäohjelma on asettanut tavoitteeksi 5 milj. 

kiintokuutiometrin vuotuisen käytön vuoteen 2010 mennessä. (Ylitalo 2007)  

 

Metsähakkeen merkittävin raaka-aine on edelleen hakkuutähteet. Melkein 60 % lämpö- ja 

voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta valmistetaan avohakkuualueilta kerättävistä 

latvuksista ja oksista. Vuoteen 2005 verrattuna metsähakkeen raaka-aineista kasvoivat 

voimakkaimmin lähinnä ensiharvennuksilta peräisin olevan karsimattoman pienpuun sekä 

kantojen ja juurakoiden käyttö. Metsähakkeen kokonaiskäytöstä oli ulkomaista alkuperää 

n. 3 %. (Ylitalo 2007)  
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2.5 Metsähakkeen tulevaisuus  

 

Bioenergialle asetetaan suuri painoarvo Suomen energia- ja ilmastostrategioissa. 

Kansallisen metsäohjelman asettama 5 milj. kiintokuutiometrin käyttötavoite 

metsähakkeelle vuodelle 2010 on haastava ja lisäksi se edellyttää valtiovallan tukitoimia. 

Lisäksi tarvitaan merkittävää kehityspanosta tuotanto- ja käyttötekniikkaan, logistisesti 

erittäin vaativien tuotantojärjestelmien käyttöönottoa, suuria investointeja sekä puun 

käyttöä edistävää energiapolitiikkaa. (Hakkila 2002, 10)  

 

Pöyry Forest Industry Consulting Oy laati selvityksen metsäenergiasta, joka on osa 

kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Selvityksen mukaan vuoden 2005 

alussa alkanut EU:n päästökauppa parantaa metsähakkeen kilpailukykyä niissä laitoksissa, 

jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. Päästökaupalla ei ole suoraa vaikutusta 

polttoainekustannuksiin pienissä päästökaupan ulkopuolissa laitoksissa. Metsähake on 

kilpailukykyisin polttoaine päästökauppaan kuuluvissa laitoksissa sen melko alhaisien 

päästöoikeuksien hintojen ansiosta. (Felt & Niemi 2006)  

 

Mikäli metsähakkeen kysyntä lisääntyy voimakkaasti esimerkiksi öljyn hinnan nousun 

vuoksi, niin metsähakkeen tuotantoa on mahdollista kasvattaa yli kaksinkertaiseksi. 

Metsähakkeen teknis-taloudelliseksi tuotantopotentiaaliksi on arvioitu n. 12 milj. 

kiintokuutiometriä vuodessa. Hallitus linjasi vuonna 2005 laatimassaan energia- ja 

ilmastostrategiassa, että pienpuuhakkeen käytön tukemista tulee jatkaa ainakin Kioton 

sopimuksen aikana vuosina 2008 – 2012. Tuen avulla ohjataan yksityismetsistä 

energiatuotantoon sellainen puu, joka ei ole käytettävissä teollisuuden raaka-aineeksi eikä 

ohjaudu markkinavetoisesti energiakäyttöön. (Felt & Niemi 2006)  
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3 HAKKEEN KUIVAUS  

 

Kuivauksella tarkoitetaan yleisesti veden poistamista kiinteästä aineseoksesta. Kuivaus 

voidaan suorittaa monella eri tavalla, esim. adsorboimalla kosteus toiseen aineeseen, 

mekaanisesti puristamalla, jäähdyttämällä tai haihduttamalla. Ilmakuivaus on yleisin tapa 

keinokuivata puuta. Siinä kuivausilma sitoo itseensä puusta haihtuvan kosteuden ja 

kuljettaa sen pois. Veden haihtumisenergia otetaan kuivausilman lämmöstä, jolloin 

poistuvan kuivausilman lämpötila laskee. Tällöin ilma poistuu kuivurista kosteampana ja 

kylmempänä. (Rinne 2002, 27)  

 

3.1 Hakkeen säilyvyys varastossa  

 

Hakkeen kuivumista luonnossa on tutkittu erittäin vähän, mutta hakkeen keinokuivausta on 

tutkittu pienemmän mittakaavan kohteissa kuten maatiloilla. Laitteet ovat yleensä olleet 

viljan kuivauslaitteita (Haikonen 2005, 10). Kuivaustavasta riippumatta suurilla hakkeen 

tuottajilla tuotanto on suurimmillaan kesällä, kun taas kysyntä on huipussaan talvella. 

Tämä muodostuu jonkin asteen ongelmaksi ja edellyttää tuottajalta melko suuria 

hakemäärän varastointitarpeita. (Heinola & al. 2007, 73)  

 

Varastoinnin aikana syntyvän kuiva-ainetappion määrä riippuu ensisijaisesti hakkeen 

koostumuksesta ja varastointioloista. Suuri viherainemäärä aktivoi korkean 

ravinnepitoisuuden takia hakkeessa olevia pieneliöitä ja lahottajasieniä lisäämällä niiden 

toimintaa. (Linna & Järvinen 1984, 6)  

 

Biopolttoaineen säilyvyyden kannalta on erittäin tärkeää varastoida se kuivana. 

Polttoaineen hajoamiseen vaikuttavat varastoinnin aikana mm. sen sisältämien ravinteiden 

määrä, auman happipitoisuus, materiaalin palakoko ja kosteuspitoisuus sekä auman muoto, 

koko ja lämpötila. Mikrobiologista hajoamista tapahtuu pääasiassa auman keskimääräisen 

kosteuden ollessa yli 30 % sekä lämpötilan ollessa 20 – 60 °C. Auman lämpötilan 
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kasvaessa kemiallinen hajoaminen kiihtyy eksponentiaalisesti. Kun polttoaineen kosteus 

saadaan 30 % alapuolelle, niin mikrobiologinen hajoaminen on vähäistä. (Haikonen 2005, 

10)  

 

Homepölyvaaran välttämiseksi tulisi hakkeen varastointikosteuden olla alle 25 %. Jopa 

puhallinkuivatettu hake voi homehtua, jos se kuivatetaan liian hitaasti tai se on 

epätasaisesti kuivurissa kuivatuksen aikana. Usein myös rasikuivatetun eli palstalla 

kuivatetun rangan pinnalla on hometta. Tällöin se joutuu haketuksen yhteydessä 

hakekasaan ja alkaa lisääntyä, ellei haketta kuivateta heti. (Linna & Järvinen 1984, 6)  

 

3.2 Kuivaustapahtuma  

 

3.2.1 Puun ja ilman kosteustasapaino  

 

Puu hakeutuu hygroskooppisena aineena kosteustasapainoon ympäröivän ilman kanssa. 

Puu sitoo kosteutta tai luovuttaa sitä ilmaan aina tiettyyn tasapainotilaan asti. Kun puun 

sitoman veden vesihöyryn osapaine on suurempi kuin ympäröivän ilman, niin puu 

luovuttaa vettä vesihöyrynä ilmaan. Tätä veden siirtymistä tapahtuu molempiin suuntiin, 

kunnes vesihöyryn osapaine-erot tasoittuvat. Ilmiötä voidaan kuvata puun 

kosteuspitoisuuden ja ilman suhteellisen kosteuden välisenä kosteustasapainokäyränä 

(kuva 5). Kosteustasapaino riippuu aina vallitsevasta lämpötilasta. (Kares & Linna 1983, 

20)  
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Kuva 5. Puun kosteuspitoisuuden ja ilman suhteellisen kosteuden välinen tasapainokäyrä 

lämpötilan ollessa 0 °C ja 30 °C. (Kares & Linna 1983, 20)  

 

Lähes liikkumattomassa ilmassa tasapainotilanteen lopullinen syntyminen on hyvin hidas 

ilmiö ja lisäksi puun kuori hidastaa tehokkaasti ilmiötä. Mitä hienojakoisemmaksi puu on 

pilkottu, sitä nopeammin puun sisäinen kosteus tasoittuu ja kosteustasapaino ilman kanssa 

syntyy, jos ilma virtaa puupalojen ympärillä. (Kares & Linna 1983, 21)  

 

3.2.2 Ilman vedensitomiskyky  

 

Ilman vedensitomiskykyä kuvaa kostean ilman diagrammi, ns. Mollier-piirros. (kuva 6). 

Piirroksesta selviää, että kuinka paljon ilma voi maksimissaan sitoa itseensä kosteutta 

kuivatettavasta materiaalista (Moran & Shapiro 1993). Diagrammin asteikot ovat:  

− kuivalämpötila (dry bulb temperature), °C  

− märkälämpötila (wet bulb or saturation temperature), °C  

− ilman ominaisentalpia (specific enthalpy of moist air), ilmakgkJ /   

− ilman suhteellinen kosteus (relative humidity), %  

− ilman vesisisältö (humidity ratio), ilmavesi kgkg /   
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− ilman ominaistilavuus (specific volume), ilmakgm /3 .  

 

Kuva 6. Kostean ilman diagrammi, ns. Mollier-piirros. (Moran & Shapiro 1993)  

 

Konvektiokuivauksessa veden haihdutusenergia otetaan kuivausilman lämmöstä, jolloin 

ilman lämpötila laskee vastaavalla määrällä. Samalla ilman kosteus kasvaa siten, että 

kuivausilman entalpia pysyy lähes muuttumattomana niin kauan kuin haihtuminen 

tapahtuu kuten vapaalta vesipinnalta. Ilman tilapiste siirtyy entalpiaviivojen mukaisesti 

kuivauksen aikana. Diagrammin entalpian nollakohdaksi on valittu kuivan ilman lämpötila 

0 °C:ssa. Kuivalämpötila on lämpötila, jonka lämpömittari normaalisti näyttää. 

Märkälämpötila näyttää ilman lämpötilalukemaa kylläisessä tilassa. (Rinne 2002, 32) 

Ilman ominaistilavuus ilmoittaa, että kuinka suuren tilavuuden 1 kg ilmaa ottaa 

normaalipaineessa kuutiometreinä (Kares & Linna 1983, 22).  
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3.2.3 Veden liikkuminen puussa  

 

Puun solut tarvitsevat vettä koko kasvuajan tärkeisiin elintoimintoihinsa. Tämä vesi 

esiintyy puusolujen soluonteloissa vapaana vetenä sekä soluseinämiin sitoutuneena vetenä 

(Kärkkäinen 1985, 114). Puun kuivuessa sen soluista poistuu aluksi vapaa vesi. Tällöin 

vapaa vesi liikkuu kapillaarivoimien vaikutuksesta solusta toiseen hyvin nopeasti. Kun 

kaikki vapaa vesi on poistunut puusoluista, mutta soluseinämiin on vielä sitoutunut 

maksimimäärä vettä, niin puun kosteustilaa kutsutaan puun syiden kyllästymispisteeksi 

(PSK). (Kärkkäinen 1985, 190)  

 

Suomalaisilla havupuilla PSK on n. 30 – 34 %. PSK muuttuu lämpötilan, puulajin sekä 

kevät- ja kesäpuun vaikutuksista. Lämpötilan nostaminen alentaa PSK:ta ja kesäpuussa se 

on alhaisempi kuin kevätpuussa. Puuaineen kosteuden ollessa PSK:n alapuolella se 

kutistuu kosteuden vähetessä ja turpoaa kosteuden lisääntyessä. (Sipi 2007, 31 – 34) 

Kuvassa 7 on esitelty kosteuden vaikutus puun kutistumiseen ja turpoamiseen PSK:n 

alapuolella.  

 

Kuva 7. Kosteuden vaikutus puun kutistumiseen ja turpoamiseen. (Sipi 2007, 33)  

 

Sidottu vesi liikkuu PSK:n alapuolella pääasiassa diffuusion vaikutuksesta. Diffuusiolla 

tarkoitetaan molekyylien lämpöliikkeestä johtuvaa, toistensa kanssa kosketuksissa olevien 

aineiden vähittäistä sekoittumista keskenään. Tässä tapauksessa tarkoitetaan veden ja ilman 
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sekoittumista keskenään. Tällöin puuaineksen kuivumisnopeus on erityisen hidasta, koska 

sidottu vesi poistuu hitaasti puun soluseinämistä. Mitä vähemmän puussa on vettä, sitä 

lujemmin se on siihen sitoutunut. (Sipi 2002, 31 – 34) Kuvassa 8 on esitelty puun 

kuivumisnopeuden riippuvuus sen kosteuspitoisuudesta.  

 

Kuva 8. Puun kuivumisnopeus sen kosteuspitoisuuden mukaan. (Sipi 2002, 115)  

 

Kuvasta 8 näkyy PSK:n yläpuolella tapahtuva nopea puun kapillaarinen kuivuminen, jossa 

vapaa vesi poistuu soluonteloista. PSK:n alapuolella kuivuminen on erittäin hidasta, koska 

kapillaarinen kuivuminen muuttuu pääasiassa diffuntoitumiseksi.  

 

3.3 Kuivaus asfalttikentällä  

 

Alestalo (Linna & Järvinen 1984, 18 – 19) käytti asfalttikenttää simuloivalla alustalla n. 

1,0 cm:n kuorikerrosta vuosina 1981 ja 1982 tehdyissä kuoren kuivauskokeissa. 

Tutkimusten mukaan kentän haihdutuskapasiteetti on n. 300 2/mkgvettä  ajalta 1.3. – 30.9., 

kun kuorikerros pöyhitään kerran vuorokaudessa. Tämä vastaa 1,9 23 /mmi −  kuivausta 60 

prosentin alkukosteudesta 20 prosentin loppukosteuteen. Toinen pöyhintä parantaa tulosta 

vielä n. 12 %, jolloin kuivauskapasiteetti on 2,1 23 /mmi − . Hehtaaria kohti 
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kuivauspotentiaali olisi tällöin 21 000 ami /3− . Kuoren kosteuspitoisuuden pudotessa alle 

40 prosentin alkaa haihtumisnopeus hidastua.  

 

Kuivaustavassa kuori levitetään kentälle aamulla, pöyhitään päivällä ja kasataan illalla. 

Menetelmä on tarkoitettu sovellettavaksi puunjalostusteollisuuden kuorijätteen 

kuivattamiseen polttoa varten. Käytännössä päästään n. 80 prosenttiin lasketusta 

kuivauspotentiaalista, joten kuivatuskapasiteetti olisi n. 25 200 ami /3− . Tämä edellyttää 

1,5 hehtaarin kuivauskenttää sekä kuorikerroksen pöyhimistä kaksi kertaa vuorokaudessa. 

(Linna & Järvinen 1984, 19)  

 

3.4 Kylmäilmakuivaus  

 

Yleisin pientaloissa ja maatiloilla käytetty hakekuivurityyppi on kylmäilmakuivuri, ja sen 

käyttö on lisääntynyt nopeasti. Sen sijaan suurkiinteistö- ja aluelämpöluokan laitoksissa 

hakkeen kuivaus on vielä harvinaista ja kuivaustekniikka kirjavaa. Käytössä olevat kuivurit 

ovat yleensä kokeiluversioita, eikä niiden käytöstä ole pitkäaikaisia kokemuksia. (Linna & 

Järvinen 1984, 1)  

 

Hakekuivurit ovat tavallisesti varastokuivureita, jolloin kuivuri toimii samalla 

polttoainevarastona. Varastokuivurit voidaan jakaa vaaka- ja pystykuivureihin. 

Vaakakuivureissa hakekerros on yleensä ohut, joten tarvittava pinta-ala on suuri. 

Hakekerroksen alla on ilmatila, jonka kautta kuivausilma puhalletaan. Pystykuivurit ovat 

siilomaisia ja niissä puhalluskanava sijaitsee siilon keskellä. Ilma puhalletaan rei’itettyä 

kanavaa pitkin hakkeeseen ja kosteus poistuu ilman mukana ulkoilmaan. (Rinne 2002, 66 – 

69) 
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3.4.1 Kuivausilman puhallus  

 

Puun kosteustasapainon saavuttaminen riippuu suuresti ympäröivän ilman liikkeestä, joten 

kuivausta voidaan tehostaa ilman puhalluksella. Hyvään lopputulokseen päästään, jos 

ilmavirtaus on mahdollisimman tasainen koko kuivurissa. Hakkeen kuivaamisessa on 

käyttökelpoisinta käyttää suuriläpimittaista ja kohtuukierroksista puhallinta. (Rinne 2002, 

36 – 37)  

 

Edullisin hakkeen puhallinkuivausajankohta ajoittuu toukokuusta elokuuhun, jolloin ilman 

vedensitomiskyky on suurimmillaan. Syyskuun lopulla ei enää kuivausta kannata aloittaa, 

sillä kuivausaika venyy pitkäksi. Tuoreesta puusta tehty hake alkaa lämmetä nopeasti, jopa 

1 – 2 päivässä, ellei kasaa jäähdytetä. Tällöin kuivaus on aloitettava heti haketuksen 

jälkeen. (Linna & Järvinen 1984, 22 – 26)  

 

Jos kuivaus tapahtuu lämmittämättömällä ulkoilmalla, on sopiva ilmamäärä kuivatettavaa 

hakekuutiota kohti 400 – 500 m³/h. Riittäväksi ilman nopeudeksi hakekasassa on arvioitu 

n. 0,1 m/s. Eräkuivauksessa puhallinta kannattaa käyttää aluksi yhtäjaksoisesti pari 

vuorokautta ja tämän jälkeen päivisin n. klo 9 – 21. Sateisella ja sumuisella ilmalla 

puhallinta ei kannata käyttää. Jos ilman suuri kosteus estää kuivauksen, on haketta 

tuuletettava pari kertaa vuorokaudessa niin, että hakkeesta poistuvan ilman lämpötila 

laskee lähelle ulkoilman lämpötilaa. Yhden hake-erän kuivausaika vaihtelee 1 – 2 viikkoon 

säästä riippuen. Kylmäilmakuivauksessa hakkeen kosteus alenee yleensä n. 15 prosentin 

tasolle. (Linna & Järvinen 1984, 26)  

 

Kuivurin ilmanottoaukko on edullisinta sijoittaa varastorakennuksen etelänpuoleiselle 

seinustalle, jossa kuivatusilma on päivisin lämpimintä. Lisäksi on huolehdittava, ettei 

kostea poistoilma pääse kiertämään takaisin imuaukkoon. (Linna & Järvinen 1984, 25 – 

26) 
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Jotta hake kuivuisi tasaisesti joka puolelta, tulee kuivuri täyttää siten, ettei hake lujitu. 

Myös hakkeen tallaamista tulee välttää, sillä tallatulta kohdalta hake tiivistyy, eikä 

kuivausilma kulje siitä yhtä helposti läpi. (Linna & Järvinen 1984, 26)  

 

Hakkeen kylmäilmakuivauksessa puhaltimen sähköenergian kulutus vaihtelee eri 

tapauksissa hyvin suuresti, 4,5 – 20 kWh/i-m³ kosteuden ollessa 40 – 50 % ja 

loppukosteuden 15 %. Useamman vuoden keskiarvona voidaan pitää 10 kWh/ i-m³ silloin, 

kun on käytetty sopivaa aksiaalipuhallinta. Keskipakopuhaltimien sähkönkulutus on 

puolestaan ollut 15 – 25 kWh/i-m³. Niiden käytön perusteena on lähes aina ollut valmiin 

puhaltimen olemassaolo. Sähkön lopullinen kulutus riippuu paljon säästä ja puhalluksen 

jaksottamisesta. (Rinne 2002, 38)  

 

3.4.2 Kenttäkuivuri  

 

Rinne (2002, 48 – 50) esittelee diplomityössään pilkkeiden kenttäkuivurin, mutta yhtä 

hyvin sitä voidaan käyttää hakkeen, palaturpeen ja heinän kuivaukseen. Kenttäkuivuri 

perustuu alipaineen hyväksikäyttöön kuivauksessa sekä aumamuovilla tiivistämiseen ja 

tyhjiön luomiseen. Myös aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää kuivauksen nopeuttamiseksi. 

Kuvassa 9 on esitelty kenttäkuivuri, joka on täytetty pilkkeillä.  
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Kuva 9. Kenttäkuivuri. (Rinne 2002, 49)  

 

Kenttäkuivurin leveys ja korkeus riippuvat käytettävästä kuljettimesta ja muusta 

materiaalien käsittelykalustosta. Kuivurin pituuden määrää puhaltimen paine-eron 

kestävyys, johon pituuden lisäksi vaikuttavat poikkileikkauspinta-ala ja materiaalin tiheys. 

Kuivuri voi olla poikkileikkaukseltaan suurempi, mutta maksimipituus on n. 5 metriä. 

(Rinne 2002, 49)  

 

Puhaltimen teho määräytyy kuivausajan, -ajankohdan ja kuivattavan määrän perusteella. 

Puhaltimen suojaverkko on muistettava asettaa paikoilleen kuivuria käytettäessä, jotta 

imuun joutuvat hakkeet eivät lennä puhaltimeen. Kuivaus etenee peräosasta puhallinta 

kohti. (Rinne 2002, 49 – 50)  
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3.5 Kuivauksella saatavat edut  

 

Linna ja Järvinen (1984, 108 – 109) päätyivät tutkimuksissaan tärkeimpiin hakkeen 

kuivatuksella saataviin etuihin, jotka ovat seuraavia:  

− Hakkeen lämpöarvo ja kattilan hyötysuhde paranevat, jolloin hakkeen kulutus 

pienenee.  

− Kattilasta saadaan suurempi teho kuin märällä hakkeella ja näin ollen lisätehon 

rakentamistarve pienenee.  

− Tukipolttoaineen käyttötarve pienenee.  

− Kattila pysyy puhtaana ja sen käyttöaika on pitempi.  

− Käsittely- ja poltto-ominaisuuksien parantuessa laitoksen käytettävyys paranee. 

Kuivatuksella estetään hakkeen jäätyminen, jolloin purkulaitteiden ja kuljettimien 

vauriot sekä hakkeen holvautumisvaara vähenevät.  

− Varastoitavuus paranee, kuiva-ainetappiot vähenevät ja vältetään hakkeen 

homehtuminen, jolloin hakkeen käsittelyyn liittyvät terveysriskit pienenevät.  

− Kuivauksen ansiosta voidaan hankkia kosteaa ja halvempaa haketta, esim. sahoilta 

kuorta tai pintahaketta.  

− Kuivalle polttoaineelle suunniteltu laitos on hankintahinnaltaan halvempi kuin 

märän polttoaineen laitos.  
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4 METSÄHAKKEEN KOSTEUDEN MÄÄRITYS  

 

4.1 FMI-järjestelmä  

 

Diplomityön yhtenä osa-alueena oli tutkia Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

sahatavaran kosteusmittauslaitteiston soveltuvuutta metsähakkeen kosteuspitoisuuden 

määrittämiseen. Laitteistona oli Sateko Finland Oy:n edustama FMI – Kontaktiton 

puunkosteusmittari, joka on korkealuokkainen ja luotettava järjestelmä jatkuvaan 

puutavaran kosteuden mittaamiseen niin sahoilla kuin muillakin mekaanisen 

metsäteollisuuden linjoilla. Järjestelmä on suunniteltu sahatavaran kosteuden mittaamiseen 

ja se on valmistettu Brookhuis Elektronig’s Ltd:n tehtailla Hollannissa.  

 

FMI-järjestelmä koostuu mikroprosessoriohjatusta ohjausyksiköstä ja yhdestä 

mikroprosessoriohjatusta kontaktivapaasta anturista. Järjestelmä on kapasitiivinen 

mittausperiaatteeltaan ja perustuu mitattavan materiaalin dielektrisyysvakioon keskeltä 

mitattuna. Järjestelmän anturit on suunniteltu pitkittäiskuljettimia varten ja ne eivät 

milloinkaan kosketa mitattavaa kappaletta. Kahden nopean mikroprosessorin ja 

suuritaajuisen kapasitiivisen mittausmetodin ansiosta FMI-järjestelmä pystyy ottamaan n. 

500 mittausta sekunnissa. (Sateko Finland Oy 2005, 2)  

 

FMI-järjestelmä voidaan kytkeä logiikkajärjestelmiin tai PC:hen mittaustietojen vastaan 

ottamiseksi ja järjestelmän asetusten käsittelemiseksi. FMI-järjestelmä koostuu 

keskusyksiköstä ja standardianturista pitkittäismittaukseen. (Sateko Finland Oy 2005, 3) 

Kuvassa 10 on esitelty FMI-järjestelmä.  
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Kuva 10. FMI-järjestelmä.  

 

Työssä käytetyn laitteen keskusyksikön ohjauselektroniikka on asennettu 

teräslevykaappiin, jossa on alumiininen ohjauspaneeli ja näyttöyksikkö. Kaappiyksikkö on 

roisketiivis ja se sisältää 18-näppäimisen näppäimistön grafiikkanäytöllä. (Sateko Finland 

Oy 2005, 3) Järjestelmän anturi mittaa puutavaran kosteuden koko pituudelta noin 15 cm:n 

leveydeltä. Puutavara syötetään anturiin pitkittäin ja sen on voitava kulkea vapaasti anturin 

läpi. Puutavaran korkeus- ja leveyssuuntaisilla liikkeillä ei käytännössä ole vaikutusta 

mittaustuloksiin. Puutavaran maksiminopeus kuljettimella voi olla 600 m/min ja anturi 

mittaa puutavaran kosteuden 400 kertaa sekunnissa. (Sateko Finland Oy 2005, 4)  

 

Näyttöyksikön avulla luodaan, kalibroidaan ja muutetaan mitattavia sahatavaratuotteita. 

FMI-järjestelmän tuoteohjelma käsittää kaikki mitattavan tuotteen oleelliset ominaisarvot, 

esim. dimensiot, kalibrointitiedot ja ominaispainon. Ohjelmisto on valikkokäyttöinen ja sen 

kapasiteetti on 250 tuotetta. Kutakin tuotetta varten ilmoitetaan puutavaradimensiot ja 

tuotteen kalibrointi tehdään yksittäisen tai useamman laudan perusteella. Jokaisen tuotteen 

ominaispaino ilmoitetaan tuoteohjelmaan 12 prosentin kosteudessa. (Sateko Finland Oy 

2005, 3 – 4)  

 

FMI-järjestelmä on kapasitiivinen mittausjärjestelmä, joka pystyy mittaamaan anturilla 

olevan vesimäärän. Järjestelmä ilmoittaa vesimäärän prosenttilukuna suhteessa tilavuuteen, 
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joten jokaisen tuotteen dimensiokohtainen kalibrointi on tehtävä huolellisesti kullekin 

tuoteohjelmalle. (Sateko Finland Oy 2005, 25)  

 

Laite saadaan helposti kalibroitua halutuille kosteusalueille. Tuoteohjelma saadaan 

tyydyttävästi kalibroitua 4 laudalla, jotka syötetään manuaalisesti anturille. Ennen 

kalibroinnin aloitusta on FMI-järjestelmä nollattava. Järjestelmän nollaus tapahtuu anturin 

ollessa tyhjillään. Kun puutavara asetetaan käsin anturille, annetaan ensin jokaisen 

kalibrointiin käytettävän laudan tunnettu kosteusarvo, jonka jälkeen se mitataan anturilla. 

(Sateko Finland Oy 2005, 27) Kalibroinnin voi tehdä myös metsähakenäytteillä, kun ne 

laitetaan näyterasiaan.  

 

FMI-järjestelmän maksimipoikkeama mittaustuloksissa on n. 0,3 % (Sateko Finland Oy 

2005, 21). Järjestelmään on sisäänrakennettu yksinkertainen lineaarisen regression funktio. 

Järjestelmä laskee kalibrointikappaleiden mukaan regressiosuoran, jota käytetään apuna 

kaikkien kosteuksien määrittämisissä. Jos kalibroinnissa todetaan virheitä, niin kalibrointia 

ei välttämättä tarvitse tehdä uudestaan. Kalibrointipisteille voidaan antaa uudet arvot tai 

regressiosuoran kulmakerrointa sekä tasoa voidaan korjata. (Sateko Finland Oy 2005, 38)  

 

4.2 Neliöintimenetelmä kokoomanäytteen näytekoon pienentämiseen  

 

Standardi CEN/TS 14780:fi kuvaa kokoomanäytteen näytekoon pienentämismenetelmiä 

kiinteille biopolttoaineille. Kokoomanäyte koostuu jonkin erän kaikista yksittäisnäytteistä 

ja josta halutaan saada kosteuspitoisuus selville. Neliöintimenetelmä on eräs menetelmä 

edustavan osanäytteen tuottamiseksi kokoomanäytteestä. Neliöintimenetelmä soveltuu 

tuottamaan metsähakkeesta osanäytteitä aina noin 1 kg:aan asti. Menetelmässä metsähake 

asetetaan puhtaalle ja kovalle pinnalle. Metsähake lapioidaan kartion muotoiseksi kasaksi 

laittaen kukin lapiollinen edellisen päälle siten, että metsähake putoaa tasaisesti alas 

kaikkia kartion sivuja pitkin. Näin ollen eri raekokoa oleva aines sekoittuu hyvin. Kasa 

tasoitetaan työntämällä lapio pystysuorassa asennossa toistuvasti kartion huipun sisään. 

Tällöin muodostetaan litteä kasa, joka on paksuudeltaan ja läpimitaltaan tasainen eikä 
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korkeudeltaan ylitä lapion teräosaa. Kasa jaetaan neljään eri osaan kahdella toisiaan 

kohtisuorassa olevalla ristikkäisellä poikkilinjalla. Kuvassa 11 on esitelty kasan jakaminen. 

(CEN/TS 14780:fi 2005, 22)  

 

Kuva 11. Kasan jakaminen neliöintimenetelmässä. (CEN/TS 14780:fi 2005, 24)  

 

Toinen vastakkain olevista neljäsosasektoriparista poistetaan. Kartiomaisen kasan 

muodostaminen ja jakaminen neljään osaan toistetaan, kunnes vaaditun kokoinen osanäyte 

on saavutettu. (CEN/TS 14780:fi 2005, 22)  

 

4.3 Näytteen uunikuivaus  

 

Tekninen spesifikaatio CEN/TS 14774-2:fi kuvaa menetelmää, jolla määritetään kiinteiden 

biopolttoainenäytteiden kokonaiskosteuspitoisuus kuivaamalla se uunissa. Standardi on 

nimeltään ”Kiinteät biopolttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritysmenetelmät. 

Uunikuivausmenetelmä. Osa 2: Kokonaiskosteus. Yksinkertaistettu menetelmä”. 

Menetelmää voidaan käyttää, kun kosteuspitoisuuden määritykseltä ei vaadita suurta 

tarkkuutta, esim. rutiinitarkkailussa tuotannossa paikan päällä. Tätä menetelmää voidaan 

käyttää kaikille kiinteille biopolttoaineille. Periaate menetelmässä on, että näytettä 

kuivatetaan 105 °C:ssa ilmakehässä kunnes vakiomassa saavutetaan. Kosteusprosentti 

lasketaan näytteen massan menetyksestä. (CEN/TS 14774-2:fi 2005, 6)  
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Laitteistona menetelmässä käytetään kuivausuunia, kuivausastioita ja vaakaa. 

Kuivausuunin lämpötilaa pitää pystyä säätämään alueella (105 ± 2) °C ja siinä ilma tulee 

vaihtua 3…5 kertaa tunnissa. Ilman nopeuden tulisi olla sellainen, etteivät näytehiukkaset 

irtoa kuivausastiasta. Kuivausastioiden materiaalina käytetään syöpymätöntä ja 

lämpöeristettyä materiaalia, esim. metalliastioita, lasi- tai posliiniastioita. Vaa’an tarkkuus 

on oltava riittävä punnitsemaan näyte ja kuivausastia lähimmän 0,1 g tarkkuudella. 

(CEN/TS 14774-2:fi 2005, 6)  
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5 KOLMEN ERI KUIVAUSMENETELMÄN SOPIVUUDEN 

VERTAILU METSÄHAKKEELLE  

 

Kesän 2007 aikana työssä tutkittiin samanaikaisesti kolmea eri kuivausmenetelmää, jotka 

olivat kenttä-, levy- ja lavakuivaus. Kullekin kuivausmenetelmälle suoritettiin viisi 

koekuivausta Valkealan Hyötypaperi Oy:n terminaalialueella ja kaikissa koekuivauksissa 

näitä kolmea kuivausmenetelmää suoritettiin samaan aikaan. Kaikki koekuivaukset 

suoritettiin samalla tavalla. Koekuivaukset olivat täysin säiden armoilla ja niiden 

kuivausaika oli säistä riippuen 3 – 4 vuorokautta. Kuivattavana materiaalina oli metsähake, 

joka oli tuotettu hakkuutähteistä murskaamalla. Säähavainnot saatiin Ilmatieteenlaitoksen 

Utin sääasemalta, joka on alle 10 kilometrin päässä Valkealan Hyötypaperista.  

 

5.1 Kuivausmenetelmät  

 

Kaikissa kuivausmenetelmissä tutkittiin hakekerroksia, joiden paksuudet olivat 5 cm, 10 

cm ja 15 cm. Lisäksi ensimmäisessä koekuivauksessa tutkittiin myös 20 cm 

kerrospaksuutta. Yhdessäkään kuivausmenetelmässä hakekerroksia ei käännelty, jotta 

menetelmät olisivat olleet samanarvoisia ja vertailtavissa keskenään. Kosteusnäytteet 

otettiin aina samoista kohdista ja samaan aikaan kunakin mittauspäivänä.  

 

Kenttäkuivaus tapahtui tumman asfaltin pinnalla, johon levitettiin tutkittavat metsähakkeet. 

Hakkeet levitettiin n. 4 m² alueelle eri kerrospaksuuksina. Auringon lämpö ja tuuli 

kuivasivat hakekerroksia. Erityisesti aurinko lämmitti hakkeiden ympärillä olevaa asfaltin 

pintaa ja pinnan lämpö siirtyi kuivattaviin hakkeisiin.  

 

Samoja luonnon kuivausvoimia käytettiin myös toisissa kuivausmenetelmissä. 

Levykuivauksessa asfaltin pinnalle levitettiin tutkittavat metsähakekerrokset. Sen jälkeen 

hakekerroksen ympärille asetettiin vaihtolava ja vaihtolavan päälle 1 mm paksuinen 

metallilevy. Kuvassa 12 on esitelty levykuivauksen koejärjestely. Metallilevy kuumensi 
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alla olevaa ilmakerrosta ja kuumentunut ilmakerros tehosti asfaltilla olevan hakekerroksen 

kuivumista. Kuivauksissa käytettiin 5 - 10 cm ilmakerrosta. Ilmakerroksen paksuutta 

pystyi säätelemään vaihtolavan alle asetettavilla lankuilla.  

 

Kuva 12. Levykuivauksen koejärjestely.  

 

Lavakuivauksessa käytettiin kertalavasta rakennettua alustaa. Lavan pohjana olivat 

metallinen verkkolevy ja sen reunoina 20 cm korkeat umpinaiset vanerilaidat. 

Verkkolevynä oli Karanor Oy:n valmistama litistetty verkkolevy 4-42F ja sen reikäpinta-

ala oli 52 %. Kuvassa 13 on esitelty lavakuivauksen koejärjestely.  

 

Kuva 13. Lavakuivauksen koejärjestely.  

 

Vanerilaitoihin merkittiin mitta-asteikko, jonka avulla pystyttiin määrittämään verkkolevyn 

päällä olevan hakekerroksen paksuus. Alustan pohjan maavara oli 10 cm. Ilma pääsi 

kulkemaan alustan pohjalla ja verkkolevyn reikien kautta hakekerroksen läpi kuivattaen 

haketta ja vähentäen hakkeen pohjakosteutta.  
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5.2 Kosteusnäytteen otto ja kosteuden määritys  

 

Kosteusnäyte otettiin käsin yhdestä kohtaa mitattavasta hakekerroksesta n. kämmenen 

levyiseltä alueelta aina pohjalta asti. Näyte laitettiin muoviseen näytepussiin ja se suljettiin 

välittömästi. Näytteen koko oli n. 4 – 6 litraa. Kaikki näytteet otettiin aina samaan kellon 

aikaan kunkin koekuivauksen aikana ja lisäksi näytteet analysoitiin viimeistään kahden 

vuorokauden kuluessa niiden otosta. Määrittämättömiä näytteitä säilytettiin pusseissa 

sisätiloissa suojassa auringon paisteelta.  

 

5.2.1 Näytteen valmistaminen ja kuivaus uunissa  

 

Ensimmäiseksi tyhjä metallinen kuivausastia punnittiin 0,1 g tarkkuudella. Sen jälkeen 

näyte siirrettiin pussista kuivausastiaan. Kuivausastia punnittiin näytteineen ja asetettiin 

uuniin, joka oli säädetty (105 ± 2) °C:een. Näytettä ei saanut kuivata yli 24 tuntia, jotta 

vältyttiin tarpeettomien yhdisteiden haihtumishäviöiltä. Tarvittava kuivausaika riippui 

näytteen kappalekoosta, uunin ilmanvaihdon nopeudesta ja näytekerroksen paksuudesta. 

Lopuksi kuivattu näyte oli punnittava kuumana uudelleen 0,1 g tarkkuudella 10…15 

sekunnin kuluessa kuivauksen päätyttyä. Tällöin vältyttiin kosteusabsorption 

muodostumiselta kuivausastian pinnalle. Jos kosteutta jäi pussiin, jossa näytettä oli 

säilytetty, niin se oli otettava huomioon kosteuspitoisuuden laskennassa: pussi kuivatettiin 

huoneen lämmössä pitämällä sitä auki ja punnittiin uudelleen. (CEN/TS 14774-2:fi 2005, 

8)  

 

5.2.2 Näytteen kosteuspitoisuuden laskenta  

 

Märkäpainoa kohti laskettu näytteen kosteus arM  laskettiin kuivauksen aikana 

tapahtuvasta massanmuutoksesta yhtälöstä (CEN/TS 14774-2:fi 2005, 8 – 10):  
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jossa 1m  tyhjän kuivausastian massa   

 2m  kuivausastian ja näytteen massa ennen kuivausta  

 3m  kuivausastian ja näytteen massa kuivauksen jälkeen  

 4m  pakkaukseen jääneen kosteuden massa.  

 

Näytteen kosteusprosentti laskettiin kahden desimaalin tarkkuudella ja pyöristettiin 

lähimpään 0,1 %:iin raportointia varten (CEN/TS 14774-2:fi 2005, 10).  

 

5.3 Koekuivaus 1  

 

Ensimmäinen koekuivaus kesti 3 vuorokautta ja se suoritettiin kenttä-, levy- ja 

lavakuivausmenetelmillä 3.7. – 6.7.2007. Kuivaukset aloitettiin samanaikaisesti 

ensimmäisenä päivänä klo 9:00 ja samalla otettiin kosteusnäytteet aloitustilanteesta. 

Kuivattavien hakekerroksien paksuudet olivat kaikissa kuivausmenetelmissä 5 cm, 10 cm, 

15 cm ja 20 cm.  

 

5.3.1 Säähavainnot  

 

Kuivauspäivien aikana olosuhteet olivat erittäin hyviä kuivauksen onnistumiselle. 

Keskilämpötila oli 20 °C:n paikkeilla kaikkina vuorokausina ja päivien huippulämpötilat 

vaihtelivat 22 – 25 °C:n lukemissa. Aamuöisin lämpötila laski n. 16 °C:een. Taulukossa 2 

on esitetty kuivauspäivien sääolosuhteet vuorokausien keskiarvoina.  
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Taulukko 2. Säähavainnot koekuivauksen 1 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Auringon 
paistetunnit 

(h) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Kokonais-
pilvisyys 

Keskimääräi-
nen tuulen 

nopeus (m/s)
3.7.2007 20,0 0,1 14,0 60,1 2 2,1 
4.7.2007 21,0 - 11,4 56,0 3 3,5 
5.7.2007 19,6 - 8,8 61,6 5 4,4 
6.7.2007 17,2 0,1 0,3 83,8 8 4,8 

 

Taulukossa 2 kokonaispilvisyys on mitattu kahdeksasosissa. Kokonaispilvisyys 0 

tarkoittaa, että on täysin pilvetön taivas ja pilvisyys 8, että taivaankansi on täysin pilvien 

peitossa. Kokonaispilvisyys on verrattavissa auringon paistetunteihin vuorokauden aikana 

ja taulukosta 2 huomataan, että paistetuntimäärät vähenivät kuivauksen edetessä. 

Keskimääräinen tuulen nopeus puolestaan kasvoi.  

 

Pieni vesisade (sademäärä 0,1 mm) tuli viimeisenä kuivausyönä. Ensimmäisen 

vuorokauden sademäärä (0,1 mm) oli tullut taivaalta jo ennen koekuivauksen aloittamista. 

Ilman suhteellinen kosteus oli 60 % paikkeilla kaikkina kuivausvuorokausina, paitsi 

viimeisenä vuorokautena yli 80 %.  

 

5.3.2 Kuivaustulokset  

 

Kuivattavasta metsähakkeesta otettiin kolme kosteusnäytettä aloitustilanteessa ja niistä 

määritettiin keskiarvokosteus. Keskiarvokosteudeksi saatiin 53 % ja tätä arvoa käytettiin 

kaikilla eri kerrospaksuuksilla tehtyjen mittauksien lähtökosteutena. Kuvissa 14 – 17 on 

esitetty kaikilla kuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien muutokset 5 cm, 10 cm, 15 cm 

ja 20 cm kerrospaksuuksilla kolmen kuivausvuorokauden ajalta. Lisäksi liitteessä I on 

esitetty näiden kosteuksien muutokset numeroarvoina. Kuvissa 14 – 17 lava tarkoittaa 

lavakuivausta, levy levykuivausta ja kenttä kenttäkuivausta.  
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Kuva 14. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 5 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 15. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 10 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 16. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 15 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 17. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 20 cm 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.3.3 Johtopäätökset koekuivauksesta 1  

 

Viimeisenä kuivausyönä tuli pieni sadekuuro (sademäärä 0,1 mm), mutta sillä ei ollut 

suurta merkitystä kuivaustuloksiin. Sade ei vaikuttanut mitenkään esim. 5 cm 
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kerrospaksuuksien kosteuksiin. Sateen vaikutus näkyi vain paksummilla hakkeen 

kerrospaksuuksilla, jolloin kosteus oli kasvanut n. 1 prosentilla lava- ja 

kenttäkuivauksessa. Levykuivaukseen sade ei vaikuttanut lainkaan, sillä levy oli suojannut 

hakkeita kosteudelta.  

 

Kuivaus oli tehokkainta pienimmillä hakkeen kerrospaksuuksilla. Esim. 5 cm:n 

kerrospaksuuksilla hakkeet olivat kuivuneet 53 prosentista 21 – 34 prosenttiin ja 20 cm 

kerrospaksuuksilla vain 39 – 46 prosenttiin. Ohuemmilla hakekerroksilla lavakuivaus oli 

tehokkain kuivausmenetelmä, mutta paksummilla hakekerroksilla tehokkain oli 

levykuivaus.  

 

Paksummilla metsähakekerroksilla (15 cm ja 20 cm) kosteustulokset olivat melko 

identtiset, joten 15 cm paksummilla kerroksilla kuivuminen hidastuu merkittävästi. Tästä 

johtuen seuraavissa koekuivauksissa ei tutkittu enää 20 cm paksua hakekerrosta.  

 

5.4 Koekuivaus 2  

 

Toinen koekuivaus kesti 4 vuorokautta ja se suoritettiin kenttä-, levy- ja 

lavakuivausmenetelmillä 19.7. – 23.7.2007. Kuivaukset aloitettiin samanaikaisesti 

ensimmäisenä päivänä klo 17:00 ja samalla otettiin kosteusnäytteet aloitustilanteesta. 

Kuivattavien hakekerroksien paksuudet olivat kaikissa kuivausmenetelmissä 5 cm, 10 cm 

ja 15 cm.  

 

5.4.1 Säähavainnot  

 

Koekuivauksen 2 aikana oli selvästi viileämpää kuin koekuivauksen 1 aikana. 

Vuorokausien keskilämpötilat olivat n. 14 – 17 °C:ssa ja päivien huippulämpötilat 

vaihtelivat 17 – 22 °C:n lukemissa. Aamuöisin lämpötila laski 10 – 12 °C:een. Taulukossa 

3 on esitetty kuivauspäivien sääolosuhteet vuorokausien keskiarvoina.  
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Taulukko 3. Säähavainnot koekuivauksen 2 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Auringon 
paistetunnit 

(h) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Kokonais-
pilvisyys 

Keskimääräi-
nen tuulen 

nopeus (m/s)
19.7.2007 15,1 0,3 0,0 79,6 8 4,3 
20.7.2007 14,6 - 3,3 68,9 6 3,4 
21.7.2007 15,0 0,5 8,4 73,5 4 1,4 
22.7.2007 17,3 - 16,1 60,9 1 2,0 
23.7.2007 17,5 0,1 12,9 63,3 3 4,0 

 

Kahtena ensimmäisenä kuivausyönä satoi vettä. Ensimmäisen yön sademäärä oli 0,3 mm ja 

toisen 0,5 mm. Sademäärät olivat kuitenkin erittäin pieniä, sillä seuraavina aamuina 

kosteudet olivat haihtuneet asfaltin pinnoilta jo ennen kello kahdeksaa. Taulukon 3 

viimeisin sademäärä (0,1 mm) tuli vasta koekuivauksen lopetuksen jälkeen.  

 

Ilman suhteellinen kosteus oli 60 – 75 prosentissa koko kuivauksen ajan. Kaksi viimeisintä 

kuivausvuorokautta olivat kuivauksen kannalta edullisimmat: ilman suhteellinen kosteus 

oli n. 60 prosentissa, keskilämpötila yli 17 °C:ssa ja sateita ei tullut lainkaan.  

 

Auringon paistetuntimäärät kasvoivat vuorokausittain ja kokonaispilvisyys parani 

kuivauksen edetessä. Keskimääräinen tuulen nopeus vaihteli 1 ja 4 m/s välillä.  

 

5.4.2 Kuivaustulokset  

 

Kuivattavasta metsähakkeesta otettiin kolme kosteusnäytteitä aloitustilanteessa ja niistä 

määritettiin keskiarvokosteus. Keskiarvokosteudeksi saatiin 55 % ja tätä arvoa käytettiin 

kaikkien kerrospaksuuksien lähtökosteutena. Kuvissa 18 – 20 on esitetty kaikkien 

kuivausmenetelmien kosteuksien muutokset 5 cm, 10 cm ja 15 cm kerrospaksuuksilla 

neljän kuivausvuorokauden ajalta. Lisäksi liitteessä II on esitetty näiden kosteuksien 

muutokset numeroarvoina.  
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Kuva 18. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 5 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 19. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 10 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 20. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 15 cm 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.4.3 Johtopäätökset koekuivauksesta 2  

 

Kahden ensimmäisen yön sateiden vaikutukset näkyvät erityisesti 10 cm paksujen 

hakekerrosten (kuva 19) kosteuksista. Esim. lava- ja kenttäkuivauksessa hakkeen kosteudet 

eivät ole suuresti laskeneet kahden ensimmäisen kuivausvuorokauden aikana. Lisäksi 

lavakuivauksessa hakkeen kosteus on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä verrattaessa 

lähtökosteuteen.  

 

Parhaiten kuivuivat 5 cm metsähakekerrokset koko kuivauksen aikana. Yösateiden 

vaikutusta ei juuri huomannut 5 cm kerroksien kosteuksissa, sillä hakekerrokset kuivuivat 

nopeasti päiväsaikaan ja näytteet otettiin vasta illansuussa kello 17:00. Lava- ja 

kenttäkuivaus olivat tehokkaimmat kuivausmenetelmät tällä kerrospaksuudella kuivuen 55 

prosentista lähes 30 prosenttiin. Levykuivauksella ei päästy kuin 46 prosenttiin.  

 

Paksuimmilla hake kerroksilla (15 cm) kaikilla kuivausmenetelmillä saadut kosteuden 

muutokset olivat melko samanlaisia alentuen 55 prosentista melkein 50 prosenttiin. Tällä 
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kerrospaksuudella kenttäkuivatun hakkeen kosteus muuttuu epäloogisesti, joten viimeisen 

vuorokauden kosteusnäytteen otossa tai määrityksessä on esiintynyt virhe kuivauksen 

aikana. Hake on todennäköisesti ollut kenttäkuivauksessa kuivempaa aloitustilanteesta 

lähtien verrattaessa toisien kuivausmenetelmien hakkeisiin.  

 

5.5 Koekuivaus 3  

 

Kolmas koekuivaus kesti 4 vuorokautta ja se suoritettiin kenttä-, levy- ja 

lavakuivausmenetelmillä 6.8. – 10.8.2007. Kuivaukset aloitettiin samanaikaisesti 

ensimmäisenä päivänä klo 14:00 ja samalla otettiin kosteusnäytteet aloitustilanteesta. 

Kuivattavat hakekerroksien paksuudet olivat kaikissa kuivausmenetelmissä 5 cm, 10 cm ja 

15 cm.  

 

Koekuivaukseen 3 otettiin myös mukaan kenttäkuivausmenetelmä, jossa haketta 

käänneltiin Hyötypaperi Oy:n tuotantohenkilökunnan toimesta kolme kertaa 

vuorokaudessa. Tätä kuivausta tehtiin vain kaksi vuorokautta, jonka jälkeen kuivatut 

metsähakkeet kuormattiin rekkoihin polttolaitoksille toimitusta varten. Käännelty 

kenttäkuivaus aloitettiin samaan aikaan muiden kuivauskokeiden kanssa ja siitä saatiin 

tulokset yhdeltä päivältä, kahden vuorokauden kuivauksen jälkeen. Tässäkin 

kuivausmenetelmässä kuivattavien hakekerroksien paksuudet olivat 5 cm, 10 cm ja 15 cm.  

 

5.5.1 Säähavainnot  

 

Sääolosuhteet olivat kaikkein parhaimmat koekuivauksen 3 aikana. Vuorokausien 

keskilämpötilat olivat n. 21 - 23 °C:ssa ja päivien huippulämpötilat vaihtelivat 24 - 27 °C:n 

lukemissa. Aamuöisin lämpötila laski vain 15 - 17 °C:een. Taulukossa 4 on esitetty 

kuivauspäivien sääolosuhteet vuorokausien keskiarvoina.  
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Taulukko 4. Säähavainnot koekuivauksen 3 aikana. 

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Auringon 
paistetunnit 

(h) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Kokonais-
pilvisyys 

Keskimääräi-
nen tuulen 

nopeus (m/s)
6.8.2007 20,7 - 15,8 63,8 1 2,3 
7.8.2007 23,0 - 15,7 55,3 1 2,3 
8.8.2007 22,2 - 15,8 56,5 1 4,4 
9.8.2007 21,0 - 15,2 60,8 1 4,0 
10.8.2007 21,5 - 15,4 66,5 2 2,3 

 

Sateita ei tullut ollenkaan kuivauspäivien aikana. Ilman suhteellinen kosteus vaihteli 60 

prosentin molemmin puolin, joten ilman vedensitomiskyky oli hyvä. Auringon 

paistetuntimäärä oli yli 15 tuntia kaikkina kuivausvuorokausina ja kokonaispilvisyys oli 

myös erinomainen. Keskimääräinen tuulen nopeus vaihteli 2,3 ja 4,4 m/s välillä, joten 

kuivausilmalla oli voimaa kuljettaa haihtuva kosteus pois hakkeen pinnalta.  

 

5.5.2 Ilman lämpötilamittaukset levykuivauksessa  

 

Levykuivauksen osalta tehtiin ilman lämpötilamittauksia toisena kuivausvuorokautena 

7.8.2007 kello 14. Mittaukset tehtiin koekuivauksien aikana. Lämpömittarina oli sensorilla 

varustettu digitaalinen Sisä-ulko min-max-merkkinen lämpömittari, jonka mittausalue oli -

50 – 60 °C. Ulkolämpötilaksi auringossa mitattiin 34,4 °C. Levyn alla olevasta 

ilmakerroksesta suoritettiin seuraavat mittaukset:  

− 42,4 °C (0 cm levyn alapinnasta, eli sensori kiinni levyn alapinnassa)  

− 29,8 °C (5 cm levyn alapinnasta)  

− 29,3 °C (10 cm levyn alapinnasta)  

− 29,5 °C (15 cm levyn alapinnasta)  

 

Tuloksista huomataan, että korkein lämpötila (42,4 °C) oli heti levyn alapinnassa, joka oli 

korkeampi kuin normaali ulkolämpötila suoraan auringossa. Kun hakkeen ja levyn välissä 

oleva ilmakerros kasvoi yli 5 cm:n, laski ilman lämpötila alle normaalin ulkolämpötilan 
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(34,4 °C). Tuloksista huomataan myös, että lämpötilan suhteen ei ollut suurta väliä, oliko 

ilmakerroksen paksuus 5 – 15 cm. Ilman lämpötila ei muuttunut tällä ilmakerroksen 

paksuusalueella. Kaikissa levykuivauksissa ilmakerroksen paksuus oli 5 – 10 cm, joten 

kuivattavat hakkeet ovat olleet viileämmissä kuivausolosuhteissa varjoisuuden takia kuin 

muiden kuivausmenetelmien hakkeet.  

 

5.5.3 Kuivaustulokset  

 

Kustakin kuivausmenetelmästä, eli kenttä-, levy- ja lavakuivauksesta, otettiin yksi 

kosteusnäyte aloitustilanteessa. Käännellyn kenttäkuivauksen lähtökosteutena käytettiin 

kenttäkuivauksen lähtökosteutta, koska niissä käytettiin samaa metsähaketta. 

Kenttäkuivauksessa lähtökosteus oli 56,7 %, levykuivauksessa 57,1 % ja lavakuivauksessa 

55,2 %. Kuvissa 21 – 23 on esitetty näiden kuivausmenetelmien kosteuksien kehitykset 5 

cm, 10 cm ja 15 cm hakekerroksilla neljän kuivausvuorokauden ajalta. Lisäksi samoissa 

kuvissa ovat käännellyn kenttäkuivauksen vastaavat kosteudet kahden vuorokauden 

kuivauksen jälkeen. Liitteessä III on esitetty näillä kaikilla kuivausmenetelmillä saatujen 

kosteuksien arvot numeroarvoina.  
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Kuva 21. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 5 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 22. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 10 cm 

kerrospaksuuksilla. 
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Kuva 23. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 15 cm 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.5.4 Johtopäätökset koekuivauksesta 3  

 

Koekuivauksessa 3 5 cm hakekerroksien loppukosteuksissa päästiin PSK:n alapuolelle 

kaikilla kuivausmenetelmillä paitsi levykuivauksella. Kaikilla hakekerroksien paksuuksilla 
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kahden kuivausvuorokauden jälkeen käännellyllä kenttäkuivauksella saavutettiin n. 5 

prosenttiyksikköä parempi kuivuminen kuin neljän vuorokauden kenttäkuivauksella. 

Käännellyllä kenttäkuivauksella päästiin 5 cm kerrospaksuudella jopa 20 prosentin 

loppukosteuteen. Paksummilla kerroksilla päästiin 40 prosentin (10 cm kerrospaksuus) ja 

44 prosentin (15 cm kerrospaksuus) loppukosteuksiin. Hakekerrosten kääntämisen avulla 

saavutettiin selvästi paras lopputulos, kun otetaan huomioon kuivausajan lyhyys.  

 

Käännellyn kenttäkuivauksen jälkeen toiseksi paras kuivausmenetelmä oli lavakuivaus. 

Lämmin ilma ja puhaltava tuuli olivat tehostaneet lavakuivauksen pohjakosteuden 

haihtumista pohjan reikien kautta. Lavakuivauksella päästiin 12,8 prosentin 

loppukosteuteen 5 cm kerrospaksuudella neljän kuivausvuorokauden jälkeen ja 

paksummilla hakekerroksilla 41 prosentin loppukosteuteen.  

 

Ohuemmilla hakekerroksilla kenttäkuivaus oli levykuivausta parempi, mutta 

kerrospaksuuden kasvaessa kosteuserot tasoittuivat. 5 cm kerrospaksuudella 

kenttäkuivauksella päästiin 25 prosentin loppukosteuteen, kun levykuivauksella päästiin 

vain 41 prosentin loppukosteuteen. 15 cm kerrospaksuuksien vastaavat loppukosteudet 

olivat kummankin kuivausmenetelmän osalta n. 48 %.  

 

5.6 Koekuivaus 4  

 

Koekuivaus 4 kesti neljä vuorokautta ja se suoritettiin kenttä-, levy- ja 

lavakuivausmenetelmillä 13.8. – 17.8.2007. Kuivaukset aloitettiin samanaikaisesti 

ensimmäisenä päivänä klo 11:00 ja samalla otettiin kosteusnäytteet aloitustilanteesta. 

Kuivattavien hakekerroksien paksuudet olivat kaikissa kuivausmenetelmissä 5 cm, 10 cm 

ja 15 cm.  
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5.6.1 Säähavainnot  

 

Sääolosuhteet olivat kaikista koekuivauksista huonoimmat koekuivauksen 4 aikana. 

Kuivauksen aikana satoi runsaasti vettä, mutta oli melko lämmintä. Sateet tulivat rajuina 

ukkoskuuroina. Vuorokausien keskilämpötilat olivat n. 20 - 23 °C:ssa ja päivien 

huippulämpötilat vaihtelivat 24 - 28 °C:n lukemissa. Aamuöisin lämpötila laski 16 - 17 

°C:een. Taulukossa 5 on esitetty kuivauspäivien sääolosuhteet vuorokausien keskiarvoina.  

 

Taulukko 5. Säähavainnot koekuivauksen 4 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Auringon-
paistetunnit 

(h) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Kokonais-
pilvisyys 

Keskimääräi-
nen tuulen 

nopeus (m/s)
13.8.2007 22,7 - 14,4 59,9 2 3,8 
14.8.2007 22,2 17,1 6,2 70,9 5 2,6 
15.8.2007 20,2 - 10,3 71,4 3 2,1 
16.8.2007 21,1 11,8 8,5 68,5 6 3,3 
17.8.2007 18,6 1,4 5,2 75,1 5 4,6 

 

Ensimmäisenä kuivausaamuna tuli pieni sadekuuro, joka alkoi kello 4:50 ja kesti 5 

minuuttia. Vettä satoi 0,5 mm. Kosteus haihtui kuitenkin nopeasti, sillä asfaltti oli täysin 

kuiva jo puolentoista tunnin jälkeen sateesta. Toisena kuivausyönä satoi rankasti ja yön 

sademäärä oli 16,5 mm. Taulukossa 5 nämä kaksi vesisadetta on merkitty samalle 

vuorokaudelle (14.8.). Kolmas vesisade tuli viimeisenä kuivausyönä, jolloin vettä satoi 

11,8 mm. Vesisade alkoi kello 2 ja loppui vasta kello 8:30. Taulukon 5 mukainen 

viimeisen vuorokauden sademäärä 1,4 mm ei tullut enää kuivauksien aikana.  

 

Ilman suhteellinen kosteus oli 60 – 75 prosenttia koko kuivauksen ajan. Auringon 

paistetuntimäärät vaihtelivat sadevuorokausina kuudesta tunnista kahdeksaan tuntiin ja 

poutaisina vuorokausina 10 tunnista 14 tuntiin. Kokonaispilvisyys oli vaihtelevaa ja 

keskimääräinen tuulen nopeus oli 2 – 4 m/s.  
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5.6.2 Kuivaustulokset  

 

Kullakin kuivausmenetelmällä, eli kenttä-, levy- ja lavakuivauksella, tutkitusta hakkeesta 

otettiin yksi kosteusnäyte aloitustilanteessa. Kenttäkuivauksessa hakkeen lähtökosteus oli 

47 %, levykuivauksessa 48,5 % ja lavakuivauksessa 46,3 %. Kuvissa 24 – 26 on esitetty 

näiden kuivausmenetelmien kosteudet 5 cm, 10 cm ja 15 cm hakekerroksien paksuuksilla 

neljän kuivausvuorokauden ajalta. Lisäksi liitteessä IV on esitetty näiden kosteuksien 

numeroarvot.  
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Kuva 24. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 5 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 25. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 10 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 26. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 15 cm 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.6.3 Johtopäätökset koekuivauksesta 4  

 

Kaikilla kerrospaksuuksilla ensimmäisen kuivausvuorokauden näytteiden kosteudet olivat 

alentuneet, joten 0,5 mm sademäärällä ei ole suurta vaikutusta hakekerroksien kosteuteen. 
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Toisen kuivausvuorokauden jälkeen näytteiden kosteudet olivat nousseet rajun vesisateen 

takia paljon suuremmiksi kuin lähtökosteudet. Esimerkiksi kenttäkuivauksessa 5 cm 

paksun hakekerroksen kosteus nousi ensimmäisestä kuivausvuorokauden kosteudesta 25 

prosenttiyksikköä. Levykuivauksessa olleilla paksuimmilla kerrospaksuuksilla (10 cm ja 

15 cm) kosteudet olivat pysyneet melko samana toisena kuivausvuorokautena verrattaessa 

niiden lähtökosteuksiin.  

 

Kolmannen kuivausvuorokauden aikana hakkeiden kosteudet laskivat hyvän sään ansiosta. 

Eniten kosteus laski lavakuivauksessa 5 cm hakekerroksella. Neljäntenä vuorokautena 

kosteudet kasvoivat, koska koko edellisen yön ja aamun satoi vettä. Kosteudet nousivat 

jokaisessa kuivausmenetelmässä 64 prosenttiin, sillä kaikki hakkeet kastuivat koko 

kerroksen paksuudelta. Vain levykuivauksessa paksummilla hakekerroksilla (10 cm ja 15 

cm) levy suojasi hakkeita sateelta. Näiden hakekerrosten kosteudet nousivat vain 53 

prosenttiin.  

 

Koekuivauksessa 4 ei saatu hakkeen lämpöarvoa parannettua. Kuivausmenetelmissä 

käytettyjen hakkeiden lähtökosteudet olivat 46 - 48 % ja loppukosteudet vielä korkeampia. 

Koe kuitenkin osoitti vesisateiden vaikutuksen hakkeiden kuivumiseen eri 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.7 Koekuivaus 5  

 

Koekuivaus 5 kesti neljä vuorokautta ja se suoritettiin kenttä-, levy- ja 

lavakuivausmenetelmillä 7.9. – 11.9.2007. Kuivaukset aloitettiin samanaikaisesti 

ensimmäisenä päivänä klo 11:00 ja samalla otettiin kosteusnäytteet aloitustilanteesta. 

Kuivattavien hakekerroksien paksuudet olivat kaikissa kuivausmenetelmissä 5 cm, 10 cm 

ja 15 cm.  
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5.7.1 Säähavainnot  

 

Ilman lämpötila oli alhainen koekuivauksen 5 aikana. Vuorokausien keskilämpötilat olivat 

alle 10 °C:n ja päivien huippulämpötilat vaihtelivat 12 - 14 °C:n lukemissa. Aamuöisin 

lämpötila laski 2 - 5 °C:een. Taulukossa 6 on esitetty kuivauspäivien sääolosuhteet 

vuorokausien keskiarvoina.  

 

Taulukko 6. Säähavainnot koekuivauksen 5 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Auringon-
paistetunnit 

(h) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Kokonais-
pilvisyys 

Keskimääräi-
nen tuulen 

nopeus (m/s)
7.9.2007 9,3 - 8,8 75,5 2 3,1 
8.9.2007 9,0 - 10,1 74,4 2 2,0 
9.9.2007 9,3 - 8,4 76,8 2 2,5 
10.9.2007 9,0 - 6,5 68,8 3 1,9 
11.9.2007 8,6 - 9,7 71,9 2 1,5 

 

Vesisateita ei tullut ollenkaan kuivausjakson aikana, mutta öisin ja aamuisin oli runsaita 

kasteita. Tuolloin ilman suhteellinen kosteus nousi 92 - 97 prosenttiin. Muutoin 

vuorokausien keskimääräiset ilman suhteelliset kosteudet vaihtelivat 68 - 77 prosentissa.  

 

Auringon paistetuntimäärät vaihtelivat kuudesta kymmeneen tuntiin ja kokonaispilvisyys 

kahdesta kolmeen, joten sää oli melko aurinkoista. Keskimääräinen tuulen nopeus laski 

kuivauksen edetessä.  

 

5.7.2 Kuivaustulokset  

 

Kullakin kuivausmenetelmällä, eli kenttä-, levy- ja lavakuivauksella, kuivatusta hakkeesta 

otettiin yksi kosteusnäyte aloitustilanteessa. Kenttäkuivauksen hakkeen lähtökosteus oli 

60,7 %, levykuivauksen 59,3 % ja lavakuivauksen 62,9 %. Kuvissa 27 – 29 on esitetty 

näillä kuivausmenetelmillä saatujen hakkeiden kosteuksien arvot 5 cm, 10 cm ja 15 cm 
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kerrospaksuuksilla neljän kuivausvuorokauden ajalta. Lisäksi liitteessä V on esitetty näiden 

kosteuksien numeroarvot.  

40

45

50

55

60

65

0 1 2 3 4 5

Kuivausaika, vrk

Ko
st

eu
sp

ito
is

uu
s,

 %

Lava
Levy
Kenttä

 

Kuva 27. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 5 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 28. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 10 cm 

kerrospaksuuksilla.  
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Kuva 29. Metsähakkeen kosteuspitoisuudet eri kuivausmenetelmillä 15 cm 

kerrospaksuuksilla.  

 

5.7.3 Johtopäätökset koekuivauksesta 5  

 

Hakkeiden päällä oli huurretta ensimmäisenä, kolmantena ja neljäntenä kuivausaamuna, 

joten tuolloin ilman lämpötila oli käynyt nollan alapuolella. Kuivauksen teho ei ollut enää 

merkittävä ja tulokset jäivät melko vaatimattomiksi. Keskimäärin 60 prosentin 

aloituskosteudesta päästiin 5 cm kerrospaksuuksilla 50 prosenttiin, 10 cm 

kerrospaksuuksilla 55 prosenttiin ja 15 cm kerrospaksuuksilla 57 prosenttiin. 

Kenttäkuivaus oli paras kuivausmenetelmä kaikilla kerrospaksuuksilla.  

 

5.8 Kenttäkuivauksen kannattavuustarkastelu  

 

Eräs kuivausmenetelmä Hyötypaperin tuotannossa on ollut kenttäkuivaus, jossa asfaltin 

pinnalle levitettyä hakekerrosta oli käännelty traktoriäestyksen avulla muutaman kerran 

päivässä. Kerroksen paksuus on 5 - 20 cm. Kesän 2007 kenttäkuivauksien aikana 

hakekerrosta käänneltiin erilaisten maanmuokkauslaitteiden avulla ja parhaimmaksi 
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osoittautui modifioitu kultivaattori siipiterillä. Siipiterillä päästiin parhaiten hakekerroksen 

alle, jolloin kerros kääntyi pohjalta asti. Toisilla maanmuokkauslaitteilla ei päästy niin 

hyviin tuloksiin, sillä niiden terät jäivät paksumpien hakekerroksien kohdalla kerroksen 

päälle. Hakkeen levitys ja kasaus suoritettiin pyöräkuormaajan avulla.  

 

5.8.1 Esimerkkilaskelma yhden hehtaarin kenttäkuivausalueesta 

 

Esimerkkilaskelmassa on ajateltu kuivattavan metsähaketta, jonka kerrospaksuus on 15 

cm, yhden hehtaarin kokoisella asfalttikentällä 4 vuorokautta. Metsähakekerroksia 

käännellään kultivaattorilla 3 kertaa vuorokaudessa. Metsähakkeen lähtökosteus on 60 % 

ja sen kuutiopaino on 540 kg. Tällöin hehtaarin kokoiselle alueelle saa levitettyä haketta 1 

500 m³, mutta käytännössä määrä on pienempi, koska haketta on vaikea levittää 

pyöräkuormaajalla tasaisesti. Laskuissa on käytetty 1 400 m³:n määrää, jolloin kuivattava 

hake painaa lähtötilanteessa 756 tn.  

 

Tuotannon ajanmenekkinopeus:  

- levitys pyöräkuormaajalla (45 tn/h)  

- muokkaus kultivaattorilla:  

 kaksi ensimmäistä kertaa levityksen jälkeen (12 min/1 000 m²)  

 hakekentän tasoituttua (7 min/1 000 m²)  

- kasaus aumoihin pyöräkuormaajalla (30 min/1 000 m²)  

 

Tuotannon kokonaiskustannukset hehtaarin kokoisella kentällä, kun haketta kuivatetaan 

neljä vuorokautta ja käännellään kolme kertaa vuorokaudessa:  

- levitys n. 17 h a 50 €/h = 850 €/ha  

- muokkaus n. 16 h a 38 €/h = 608 €/ha  

- kasaus n. 5 h a 50 €/h = 250 €/ha  

- kustannukset yhteensä 1 708 €/ha  
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Taulukkoon 7 on laskettu hehtaarin kokoisen kuivausalueen hakemäärän painon 

väheneminen lähtökosteudesta 60 % kosteuteen 20 %. Kuivattava metsähake painaa 756 

tn, kun sen kosteus 60 %.  

 

Taulukko 7. Metsähakkeen kokonaispainon väheneminen kosteuspitoisuuden mukaan 

kuivauksen aikana, kun kuivattavan metsähakkeen paino on 302,4 tn absoluuttisen 

kuivana.  

Metsähaketta 
(tn) 

Vettä 
(%) 

Puuainesta 
(%) 

Vettä 
(tn) 

756,0 60,0 40,0 453,6 
672,0 55,0 45,0 369,6 
604,8 50,0 50,0 302,4 
549,8 45,0 55,0 247,4 
504,0 40,0 60,0 201,6 
465,2 35,0 65,0 162,8 
432,0 30,0 70,0 129,6 
403,2 25,0 75,0 100,8 
378,0 20,0 80,0 75,6 

 

Kuivauksen hyötyjä hehtaarin kokoiselta kuivauskentältä on laskettu taulukkoon 8. 

Liitteeseen VI on laskettu esimerkkilaskut taulukon lähtötilanteen 60 prosentin kosteuden 

lukuarvoista ja samalla tavalla on laskettu myös taulukon muut lukuarvot. Laskuissa on 

käytetty erään Hyötypaperi Oy:n asiakaspolttolaitoksen metsähakkeen ostohintaa, joka on 

14 €/MWh.  
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Taulukko 8. Kuivauksen hyötyjä hehtaarin kokoiselta kuivauskentältä, kun kuivattavan 

metsähakkeen lähtöpaino on 756 tn ja lähtökosteus 60 %.  

Kosteus (%) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 
Paino (tn) 756,0 672,0 604,8 549,8 504,0 465,2 432,0 403,2 378,0
Tehollinen 
lämpöarvo 

(MJ/kg) 19,26 19,38 19,50 19,62 19,74 19,87 19,99 20,11 20,23

Tehollinen 
lämpöarvo 

saapumistilassa 
(MJ/kg) 6,24 7,38 8,53 9,69 10,87 12,06 13,26 14,47 15,70

Energiamäärä 
(MWh) 1310 1377 1433 1480 1522 1558 1591 1621 1648

Energiamäärän 
lisäys (MWh) 0 67 123 170 212 248 281 311 338 

(Energiamäärän 
lisäyksen 

hyöty)-
(tuotantokustan-

nukset) (€) -1708 -769 13 678 1257 1767 2227 2644 3027

 

Taulukosta 8 nähdään, että hehtaarin kokoisella kuivauskentällä on päästävä alle 50 

prosentin loppukosteuteen, kun metsähakkeen lähtökosteus on ollut 60 % ja kuivausaika 4 

vuorokautta. Tällöin metsähakkeen kuivaus on vielä taloudellisesti kannattavaa.  

 

5.8.2 Kenttäkuivauksen reunaehdot  

 

Taulukon 8 perusteella metsähakkeen energiamäärää pitää kasvattaa n. 122 MWh neljän 

kuivausvuorokauden aikana, jotta kuivauksesta vielä hyödytään hehtaarin kokoisella 

kuivauskentällä. Se merkitsee, että jos kuivauksen lähtökosteus on 55 %, niin 

loppukosteuden täytyy olla alle 42,5 %. Jos lähtökosteus on 50 %, niin loppukosteuden 

täytyy olla alle 35 %. Sama kosteuskehitys jatkuu tästäkin eteenpäin. Mitä pienempi 

lähtökosteus on, sitä enemmän täytyy metsähaketta kuivata. Tällöin on paljon helpompi 

kuivata erittäin märkiä metsähakkeita ja saada niistä sama hyöty, kuin kuivata kuivempia 

metsähakkeita erittäin pieniin loppukosteuksiin. Lisäksi märemmät metsähakkeet saa 

kuivatettua paljon nopeammin kosteuksiin, joissa vielä hyödytään kuivauksesta. Tällöin 

kuivauksen riski pienenee, tuotantokustannukset vähenevät ja kokonaistuotto kasvaa.  
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5.9 Johtopäätökset eri kuivausmenetelmien vertailusta  

 

Kesän 2007 aikana tutkittiin samanaikaisesti kolmea eri kuivausmenetelmää, jotka olivat 

kenttä-, levy- ja lavakuivaus. Kullekin kuivausmenetelmälle suoritettiin viisi samanaikaista 

koekuivausta, jolloin niitä voitiin verrata keskenään. Kaikki kuivausmenetelmät olivat 

säiden armoilla ja yhtäläisissä olosuhteissa.  

 

Kokonaisuudessaan kesä 2007 oli erittäin sateinen, joten koekuivauksien määrä jäi melko 

pieneksi. Lisäksi muutamien koekuivauksien aikana satoi vettä ja loppukesästä alkoi jo 

muodostua yökasteita. Keväällä olisi ollut hyviä kuivauskelejä, mutta silloin koekuivauksia 

ei päästy vielä aloittamaan.  

 

Hyvillä kuivauskeleillä eri kuivausmenetelmien tehokkuudet erottuivat selvästi toisistaan. 

Tuolloin lavakuivaus oli paras kuivausmenetelmä, koska hakkeiden pohjakosteus haihtui 

hyvin pohjan reikien kautta. Seuraavaksi paras oli kenttäkuivaus ja heikoin levykuivaus. 

Levykuivauksessa metallilevy ei kuumentanut tarpeeksi väliin jäävää ilmakerrosta, joten 

hakkeet olivat varjossa.  

 

Koekuivauksen 3 aikana kosteus aleni parhaimmillaan 5 cm kerrospaksuudella 

lavakuivauksessa 40 prosenttiyksikköä, kenttäkuivauksessa 30 prosenttiyksikköä ja 

levykuivauksessa 15 prosenttiyksikköä neljän kuivausvuorokauden aikana. Tuolloin 

lähtökosteus oli yli 55 %. 15 cm kerrospaksuudella vastaava kosteuden aleneminen oli 

lavakuivauksen osalta n. 15 prosenttiyksikköä sekä kenttä- ja levykuivauksen osalta n. 10 

prosenttiyksikköä.  

 

Sateella ei juuri ole hakkeiden kosteutta lisäävää vaikutusta, jos sademäärän jää alle 5 mm 

vuorokaudessa kerrospaksuuden ollessa 15 cm. Toisaalta jo kahden millimetrin sademäärä 

nostaa hakkeiden kosteutta, kun kerroksen paksuus on 5 cm.  
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Sateisilla ilmoilla levykuivaus oli paras kuivausmenetelmä, koska levy suojasi hakkeita 

suoralta sateelta. Tätä kuivausmenetelmää, samoin kuin lavakuivausta, on kuitenkin vielä 

hankala toteuttaa käytännössä suuremman mittakaavan tuotannossa. Yhden hehtaarin 

alueen kenttäkuivauksen taloudellisen tarkastelun perusteella kenttäkuivausta kannattaa 

suorittaa polttohakkeen teollisessa tuotannossa. Kappaleessa 5.8 on tarkasteltu 

kenttäkuivauksen kustannuksia ja hakkeen lämpöarvon nousua. Jos metsähakkeiden 

lähtökosteus on 60 %, niin tällöin on päästävä vähintään 50 % kosteuteen neljässä 

vuorokaudessa, jotta kuivaus on kannattavaa. Laskelmissa on huomioitu, että 

hakekerroksia käännellään kolme kertaa vuorokaudessa ja kuivaus toteutetaan normaaleilla 

Suomen kesäsääolosuhteilla.  

 

Pienimittaisista kenttäkuivauskokeiluista on positiivisia kokemuksia Hyötypaperin 

tuotannossa, mutta sen toteuttamisessa on vielä kehittämisen varaa. Etenkin hakkeen 

levitys- ja kääntämistekniikoita pitää saada tehokkaammiksi, sillä pyöräkuormaajilla 

hakkeen levitys on hidasta ja kääntäminen asfaltin pinnalla syö kääntöteriä. Lisäksi 

hakkeen kääntäminen pitää toteuttaa niin, että pinnalle saadaan aina hakekerroksen 

pohjalta kostea materiaali. Nykyisin äestyksellä pelkästään sekoitetaan hakekerroksia.  

 

Näiden tulosten perusteella kenttäkuivaus on kannattavaa suuremman mittakaavan 

tuotannossa, sillä se ei vaadi suuria investointikustannuksia ja kuivauksen toteuttaminen on 

helppoa verrattaessa muihin kuivausmenetelmiin. Kenttäkuivaukseen ei tarvitse tuoda 

lisäenergiaa, sillä se on luonnonkuivausmenetelmä. Tulevaisuudessa sitä pitää vielä 

kehittää jatkotutkimuksilla, jotta kuivausta saadaan tehostettua hakkeen käsittelyn ja 

muokkauksen osalta.  

 

5.10 Kenttäkuivauksen tehokkain ajankohta vuodesta  

 

Työn tulokset osoittavat, että Suomen olosuhteissa kenttäkuivausta kannattaa suorittaa 

huhtikuusta aina syyskuun loppuun, jolloin ilman vedensitomiskyky on korkeimmillaan. 

Kuitenkin kuivausta voidaan suorittaa vain kelien mukaan, joten säätä on tarkkailtava 
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jatkuvasti. Syksyllä eli syyskuussa alkaa muodostua yökasteita ja samalla vuorokauden 

keskimääräinen ilman lämpötila laskee, jolloin kuivausteho heikkenee merkittävästi.  
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6 KANAALIKUIVAUKSEN SOVELTUVUUS 

METSÄHAKKEELLE 

 

Kanaalikuivaus oli viimeinen kuivausmenetelmä, jota tutkittiin kesän 2007 aikana. 

Kanaalikoekuivauksia suoritettiin 3 kpl Valkealan Hyötypaperi Oy:n terminaalialueella ja 

kaikissa koekuivauksissa puhaltimen käyttöaika oli 6 vuorokautta. Kuivattavana 

materiaalina oli metsähake, joka oli tuotettu hakkuutähteistä murskaamalla. Säähavainnot 

saatiin Ilmatieteenlaitoksen Utin sääasemalta.  

 

6.1 Kuivausmenetelmä  

 

Kanaalikuivauksessa kuivatettavan metsähakkeen ympäri vedettiin tiiviisti musta 

aumamuovi. Metsähakekasan reunoja tuettiin paperipaaleista kasattavilla muureilla (kuva 

30). Kuivatettavilla kasoilla oli leveyttä noin 2,2 – 2,4 m ja korkeutta 2,0 – 2,2 m 

koekuivauksista riippuen. Kaikki kanaalikoekuivauskasat koottiin ja rakennettiin samalla 

tavalla, vain kasan pituutta vaihdeltiin koekuivauksien mukaan 6 metristä 3 metriin. Kasan 

etupäästä imettiin puhaltimen avulla ilmaa ja kasan takapää oli avonainen, josta ilma pääsi 

kasaan sisälle (kuva 31). Tällöin kasan etupäähän syntyi alipaine. Syntyvä ilmiö aiheutti 

ilman imeytymisen kuivattavan kasan läpi. Kasan takapäässä imeytyvää ilmaa lämmitettiin 

mustien aumamuovien avulla, joita auringon säteet lämmittivät. Kasan takapää eli kanaalin 

telttaosa oli kaikissa kanaalikoekuivauksissa 4 metrin pituinen.  

  
Kuvat 30 ja 31. Vasemmalla kasan etupää, josta imettiin puhaltimella ilmaa ja oikealla 

kasan avonainen takapää, josta aumamuoveilla lämmitetty ilma pääsi kasaan sisälle.  
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Hakekasan kummatkin päädyt oli tuettu päällekkäin pinotuilla trukkilavoilla, jotka olivat 

myös aumamuovin sisäpuolella. Kuvassa 32 on esitetty kanaalikuivauksen kasausvaihe, 

jossa trukkilavoja oli pinottu päällekkäin hakekasan päätyihin. Trukkilavat oli pinottu 

rinnakkaisiin kasoihin hakekasan takapäässä. Kasan etupäässä trukkilavoja oli tuplamäärä 

takapäähän verrattuna, sillä rinnakkaisia trukkilavapinoja oli kaksi peräkkäin. Hakekasan 

etupäähän lavoja pinottiin enemmän, jotta puhaltimen imuputki ei ottanut kiinni 

hakekasaan ja imenyt kuivatettavaa haketta puhaltimeen. Kasan etupäähän 

trukkilavapinoon sahattiin puhaltimen imuputken kohdalle reikä, johon imuputki asetettiin. 

Imuputken pää oli 40 cm lavapinojen sisällä.  

 

Hakekasan päällinen tasoiteltiin pyöräkuormaajien ja lapioiden avulla mahdollisimman 

tasaiseksi ja samaan tasoon päädyissä olevien trukkilavapinojen kanssa. Lopuksi 

aumamuovin loppulieve vedettiin kasan yli ja aumamuovin päällyssauma tiivistettiin 

laittamalla päälle metsähaketta (kuva 33).  

  
Kuvat 32 ja 33. Vasemmalla kanaalikuivauksen kasausta ja oikealla aumamuovin 

tiivistäminen hakekasan päällä.  

 

Hakekasan etupäässä aumamuovi tiivistettiin hyvin viikkaamalla ja paketoimalla, sillä 

alipaineen vaikutuksesta muovi tarrautui tiukasti kiinni lavojen seinämiin. Tällöin alipaine 

tiivisti saumakohdat itsestään. Kasan lopputiivistäminen tehtiin teippaamalla. 

Aumamuovin kiinnitys ja tiivistäminen puhaltimen imuputkeen on esitetty kuvassa 30. 

Puhaltimena käytettiin ns. lietsopuhallinta, joka oli varustettu 15 kW:n Bevi-merkkisellä 

sähkömoottorilla.  
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6.2 Mittaukset kanaalikoekuivausten aikana  

 

Kaikista kanaalikoekuivauksista suoritettiin samanlaiset mittaukset. Kuivattava 

metsätähdehake punnittiin kuivauksen alussa sekä lopussa, jolloin saatiin selville 

kuivauksessa haihtuneen veden massa. Metsähake punnittiin Valkealan Hyötypaperin 

autovaa’alla pyöräkuormaajien avulla. Lisäksi kuivattavista metsähakkeista otettiin aina 

kosteusnäytteet kuivauksen aloitus- ja lopetustilanteissa. Kosteusnäytteet analysoitiin 

kappaleiden 5.2.1 ja 5.2.2 mukaisesti uunikuivausmenetelmällä. Näytteet kerättiin käsin 

muovisiin näytepusseihin ja ne suljettiin välittömästi. Yhden näytteen koko oli 4 – 6 litraa.  

 

Kuivauksen aikana kanaalin telttaosasta mitattiin kasan läpi menevän ilman lämpötila ja 

suhteellinen kosteus. Kasan toisesta päästä mitattiin puhaltimen imuilmasta samat asiat 

sekä ilmavirta eli tilavuusvirta. Kuvassa 34 on esitetty puhaltimen imuilman lämpötilan ja 

suhteellisen kosteuden mittaus ja kuvassa 35 on esitetty ilmavirran mittaus imuputken 

sisältä. Ilmavirta mitattiin aina imuputken keskikohdasta.  

  
Kuvat 34 ja 35. Vasemmalla imuilman lämpötilan sekä suhteellisen kosteuden mittaus ja 

oikealla ilmavirran mittaus.  

 

Kasan kummastakin päästä mitattiin ilman suhteellista kosteutta Fischerin valmistamalla 

viisarinäyttöisellä ilman suhteellisen kosteuden mittarilla, jonka mittausalue oli 0 – 100 %. 

Mittarin yhteydessä oli myös lämpömittari, jolla mitattiin myös kasaan menevän ja tulevan 

ilman lämpötila. Lämpömittari oli tavallinen elohopeanäyttöinen ilman lämpötilamittari, 

jonka mittausalue oli -30 – 50 °C. Imuputken ilmavirtaa mitattiin Magnehelic-merkkisellä 

ilmanvirtausmittarilla, joka oli viisarinäyttöinen. Mittarin mittausalue oli 0 – 40 m/s. 
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Imuputkessa virtaavan ilman virtausnopeuden pystyi muuttamaan tilavuusvirraksi mittarin 

mukana olevan taulukon avulla, kun virtausnopeuden suhteutti imuputken halkaisijaan.  

 

6.3 Kanaalikoekuivaus 1  

 

Ensimmäinen kanaalikoekuivaus suoritettiin metsähakkeelle 26.6. – 2.7.2007. Puhallin 

käynnistettiin ensimmäisenä kuivauspäivänä klo 13:00 ja sammutettiin viimeisenä 

kuivauspäivänä klo 13:00. Puhallin oli käynnissä yhtäjaksoisesti 6 vuorokautta. 

Kuivattavan metsähakekasan leveys oli 2,2 m, korkeus 2,2 m ja pituus 6,1 m. Tällöin 

kuivatettavan metsähakkeen tilavuus oli 29,5 m³.  

 

Koekuivauksessa hakekasan kylkeen asennettiin kaksi sisähalkaisijaltaan 95 mm 

muoviputkea kuvan 36 mukaisesti, joilla helpotettiin ilman kulkua hakekasan sisään. 

Putkien toinen pää ylettyi hakekasan puoliväliin ja toinen pää kasaa tukevien paperipaalien 

ulkopuolelle. Muoviputket asennettiin hakekasan toiseen kylkeen kahden metrin välein 

hakekasan pituussuunnassa ja ne teipattiin tiiviisti saumakohdistaan kiinni aumamuoviin. 

Tällöin ilma ei päässyt saumoista kasan sisälle. Putket olivat korkeussuunnassa hakekasan 

puolivälissä, eli 1,1 m korkeudella.  

 
Kuva 36. Muoviputkien asennukset hakekasan sisään.  

 

Muoviputkista mitattiin ilmavirtaa sekä kuivattavan metsähakekasan sisälämpötilaa. Kasan 

sisälämpötilaa mitattiin samaisella digitaalisella Sisä-ulko min-max-merkkisellä 

lämpömittarilla, joka on esitelty kappaleessa 5.5.2. Lämpömittarin lämpötilasensori oli 3 m 
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mittaisen johdon päässä, joten sillä ylettyi hakekasan sisälle. Lämpötilasensori kiinnitettiin 

3 m pituiseen puurimaan, joka työnnettiin muoviputkia pitkin hakekasan sisään n. 40 cm 

syvyydelle. Lämpötilaa mitattiin muoviputkista vasta toisena kuivausvuorokautena ja 

ilmavirtaa kolmantena kuivausvuorokautena, sillä mittalaitteiden hankinta oli myöhässä.  

 

6.3.1 Säähavainnot  

 

Sääolosuhteet olivat erittäin huonot ensimmäisen kanaalikoekuivauksen aikana. Kolmen 

ensimmäisen kuivausvuorokauden aikana satoi lähes jatkuvasti, mutta kuivauksen loppua 

kohti sää parani. Taulukossa 9 on esitetty kuivauspäivien olosuhteet vuorokausien 

keskiarvoina. Taulukon 9 viimeisen vuorokauden sademäärä (6,7 mm) tuli taivaalta vasta 

kuivauksen loputtua.  

 

Taulukko 9. Säähavainnot kanaalikoekuivauksen 1 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Auringon-
paistetunnit 

(h) 
Kokonais-
pilvisyys 

26.6.2007 10,8 2,1 90,9 0,1 8 
27.6.2007 12,8 16,8 95,3 - 8 
28.6.2007 13,4 2,5 75,9 1,3 7 
29.6.2007 13,9 5,9 88,6 2,2 7 
30.6.2007 15,6 - 75,8 2,1 6 
1.7.2007 17,4 - 63,6 11,4 4 
2.7.2007 17,9 6,7 69,4 5,8 5 

 

Kuivauksen alussa vuorokauden keskilämpötila oli 10,8 °C ja siitä lämpötila kasvoi 

tasaisesti viimeisen kuivauspäivän 17,9 °C:een. Vuorokausien huippulämpötilat vaihtelivat 

13 – 15 °C:n lukemissa ensimmäisten päivien aikana ja viimeisinä päivinä 20 – 21 °C:ssa. 

Aamuöisin lämpötila laski 10 – 12 °C:een kaikkina kuivausvuorokausina.  

 

Ilman suhteellinen kosteus oli erittäin korkea ensimmäisinä kuivausvuorokausina, 75 – 95 

prosenttia, mutta laski alle 70 prosenttiin viimeisinä kuivausvuorokausina. Auringon 

paistetuntimäärä vuorokaudessa kasvoi kuivauksen loppua kohti sekä kokonaispilvisyys 

pieneni samaan tahtiin.  
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6.3.2 Kanaalikoekuivauksen purku  

 

Ensimmäinen kanaalikoekuivaus lopetettiin 2.7.2007 klo 13:00 ja kuivatettu 

metsähakekasa purettiin välittömästi. Purkaminen suoritettiin kaivinkoneella, jonka avulla 

saatiin leikattua hakekasasta suoria rintamia. Purkaminen aloitettiin telttaosan puoleisesta 

päädystä ja samalla otettiin kosteusnäytteet pituussuunnassa kolmesta halkaistuista 

metsähakerintamista. Näytteitä otettiin 3 kpl kaikista rintamista siten, että ne oli jaoteltu 

ala-, keski- ja yläkerroksiin. Kuvassa 37 on esitetty ensimmäinen halkaistu rintama, kun 

halkaistua rintamaa oli jäljellä 5 m pituussuunnassa.  

 
Kuva 37. Telttaosan puoleisen päädyn ensimmäinen halkaistu rintama.  

 

Kuvasta 37 nähdään, että hakekasan sisällä oli selvästi erittäin märkiä sekä kuivia 

hakekohtia. Erityisesti kasan reunakohtien hakkeet olivat silminnähden kuivemman 

näköisiä kuin kasan keskusosan hakkeet. Reunakohtien hakkeet olivat kuivaneet n. 20 cm 

syvyydeltä. Kasan reunakohtien hakkeista ei otettu kosteusnäytteitä, sillä kaikki näytteet 

koostuivat kasan keskusosan hakkeista.  

 

6.3.3 Mittaustulokset  

 

Kuivattavan metsähakkeen paino ja kosteuspitoisuus mitattiin kuivauksen aloitus- ja 

lopetustilanteessa. Aloitustilanteessa metsähakkeen paino oli 12 540 kg. Kun metsähaketta 

oli 29,5 m³, niin sen kuutiopaino oli 425 kg/m³. Metsähakkeen lähtökosteus oli 50,7 % 
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määritettynä kolmen kosteusnäytteen keskiarvona. Näytteet oli otettu kasan täyttämisen 

aikana ja ne koostuivat kaikista pyöräkoneen kauhallisista, joten ne edustivat hyvin koko 

kuivauserää.  

 

Kuivauksen loputtua metsähakkeet punnittiin toisen kerran ja painoksi mitattiin 10 680 kg. 

Tällöin hakkeista oli haihtunut vettä 1 860 kg kuivauksen aikana ja hakkeen kuutiopaino 

väheni 362 kg/m³:iin. Painon vähenemisen perusteella laskettiin koko kasan 

kosteuspitoisuus kuivauksen loputtua. Kuivauksen lopussa hakkeen kokonaispaino oli 

10 680 kg, joten hakkeeseen jäi vielä vettä 4 498 kg. Koko kasan kosteuspitoisuus aleni 

42,1 prosenttiin kuivauksen aikana. Kaiken kaikkiaan hakekasan kosteuspitoisuus aleni 8,6 

prosenttiyksikköä.  

 

Kosteusnäytteitä otettiin 9 kpl kolmesta leikatusta metsähakerintamasta ja 

kosteusnäytetulokset on esitetty kuvassa 38.  

 
Kuva 38. Kanaalikoekuivauksen 1 kosteusnäytetulokset kuivauksen loputtua. Kuivatettu 

metsähakekasa on esitetty kuvassa siten, että vasemmassa päädyssä oli ollut puhallin ja 

oikeassa päädyssä avonainen telttaosa.  

 

Kuvan 38 tuloksien perusteella määritettiin keskiarvona hakekasan sisäosien hakkeiden 

loppukosteus ja tulokseksi saatiin 53,6 %. Kun koko hakekasan lähtökosteus oli 50,7 %, 

niin kasan sisäosien hakkeiden kosteus lisääntyi 2,9 prosenttiyksiköllä.  

 

Kuivauksen aikana suoritettiin myös mittaukset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta. 

Mittauksia suoritettiin kaksi kertaa jokaisena kuivausvuorokautena ja mittaustulokset on 
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esitetty taulukossa 10. Kaikilla mittauskerroilla puhaltimesta mitattiin tulevan imuilman 

suhteellinen kosteus, lämpötila ja ilmavirta. Lisäksi telttaosan sisältä mitattiin kasaan 

menevän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Kasan sivulla olevista kahdesta 

muoviputkesta mitattiin ilmavirta sekä hakekasan sisälämpötila.  

 

Taulukko 10. Mittaustulokset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta kanaalikoekuivauksen 1 

aikana.  

MITTAUSAIKA 
PUHALTIMEN 

IMUILMA 

PUHALTIMEN 
PUOLEINEN 
MUOVIPUTKI

TELTTAOSAN 
PUOLEINEN 
MUOVIPUTKI 

TELTTAOSAN 
SISÄILMA 

Pvm Klo 

Suh-
teelli-
nen 

kosteus 
(%) 

Läm-
pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h)

Hake-
kasan 
sisä-
läm-

pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h)

Hake-
kasan 
sisä-
läm-

pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h) 

Suh-
teelli-
nen 

kosteus 
(%) 

Läm-
pötila 
(°C) 

13:30 83 25 7962         88 14 
26.6.2007 16:00 65 25 7962         83 14 

11:00 54 20 8107         84 15 
27.6.2007 16:00 53 21 8107 13   13   82 15 

8:00 48 20 8107 13   13   68 14 
28.6.2007 16:00 46 21 8396 14   14   51 16 

8:00 49 20 8107 14 49 14 21 74 15 
29.6.2007 16:00 53 22 8107 20 52 17 25 73 16 

9:00 47 22 8107 17 53 16 23 59 18 
30.6.2007 18:00 49 25 8107 20 57 19 25 53 22 

9:00 44 23 8107 19 56 19 24 35 26 
1.7.2007 18:00 40 29 7962 21 54 21 27 40 24 

8:00 47 24 8107 19 51 19 21 48 23 
2.7.2007 12:00 42 28 7962 24 55 24 26 28 32 

 

6.3.4 Kannattavuustarkastelu kanaalikoekuivauksesta 1  

 

Puhaltimen käyttö sekä kanaalin rakentaminen ja purkaminen aiheuttivat kustannuksia 

kuivauksessa. Kanaalin rakentamiseen ja purkamiseen meni aikaa yhdeltä työntekijältä 

kahdeksan tuntia. Puhaltimen (teho 15 kW) ja työn kustannukset laskettiin seuraavasti, kun 

sähkön hinta oli 0,0566 €/kWh ja työntekijän tuntikustannus 38 €/h:  

− Puhaltimen sähkönkulutus 15 kW × 144 h = 2 160 kWh  

− Puhaltimen käyttökustannus 2 160 kWh × 0,0566 €/kWh = 122,26 €  

− Työkustannukset 38 €/h × 8 h = 304 €  

− Kustannukset yhteensä 426,26 €  
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Kuivauksen hyöty laskettiin metsähakkeen energiamäärän lisäyksen mukaan. 

Energiamäärän lisäys laskettiin yhtälöiden 1 – 3 avulla, kun tiedettiin, että alussa 

metsähaketta oli 12 540 kg (kosteus 50,7 %) ja lopussa 10 680 kg (kosteus 42,1 %). 

Yhtälöistä 1 – 3 laskemalla saatiin energiamäärän lisäykseksi 1,63 MWh. Kun erään 

Hyötypaperi Oy:n asiakaspolttolaitoksen metsähakkeen ostohinta on 14 €/MWh, niin 

kanaalikuivauksella saavutettiin 22,82 € hyöty metsähakkeen energiamäärän lisäyksellä. 

Lopuksi kuivauksen hyödystä vähennettiin kustannukset (426,26 €), jolloin tappiota kertyi 

403,44 €.  

 

6.3.5 Johtopäätökset kanaalikoekuivauksesta 1  

 

Tehtyyn työhön ja kustannuksiin nähden kuivaus oli kannattamatonta. Metsähakkeiden 

sisäosien kosteuspitoisuus ei laskenut yhtään kuivauksen aikana. Hakkeet kuivuivat 

pääasiassa kasan reunoilta. Kuivauksen aikaiset sääolot olivat erittäin huonoja, sillä vettä 

satoi jatkuvasti ensimmäisinä kuivauspäivinä. Tuolloin ilman suhteellinen kosteus oli 

korkea, joten ilman vedensitomiskyky oli heikko. Lisäksi telttaosasta kasaan menevä ilma 

oli pääosin kylmempää kuin puhaltimesta ulos tuleva ilma, joten kylmällä ilmalla ei ollut 

edellytyksiä sitoa itseensä kosteutta. Kuivauksessa on olennaista, että kasaan menevä ilma 

olisi lämpimämpää kuin siitä poistuva.  

 

Ilmaa ei mennyt muovisista sivuputkista hakekasan sisälle kuin muutamia kymmeniä 

kuutiometrejä tunnissa, kun puhaltimen läpi meni n. 8 000 kuutiometriä tunnissa. Tästä 

johtuen lähes kaikki ilmamäärä oli mennyt koko kasan läpi. Ilmamäärä hakekuutiota kohti 

oli 271 m³/h.  

 

Näytti siltä, että suurin osa ilmasta oli mennyt kasan reunoja myöten, koska kasan reunoilla 

oleva metsähake oli silminnähden kuivaa. Lisäksi hakekasan halkaistuista rintamista 

havaittiin pieniä yksittäisiä hakekohtia, joissa hake oli kuivanut lähes absoluuttisen 

kuivaksi. Ilmavirta oli tehnyt reittinsä näihin kuiviin hakekohtiin ja kulkenut niitä pitkin. 

Tätä käsitystä vahvistaa vielä muovisten sivuputkien ilmavirran nousu kuivauksen 

edetessä. Ilmavirta oli avartanut itselleen suurempaa kulkureittiä kuivauksen edetessä, sillä 
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hake kuivui ja kutistui kulkureitin ympärillä. Muuten hake oli silmämääräisesti erittäin 

kosteaa kasan sisäosissa.  

 

Hakekasasta oli haihtunut vettä 1 860 kg kuivauksen aikana ja suurin osa vedestä oli 

haihtunut kasan reunoilla olevista hakkeista. Kuivauksen lopussa hakekasan sisäosien 

kosteusnäytteiden kosteuspitoisuudet eivät olleet alentuneet.  

 

Puhaltimen imuilman suhteellinen kosteus laski koko kuivauksen ajan. Se merkitsi, että 

imuilman mukana lähti kosteutta, jolloin kuivausta tapahtui. Kosteus poistui suurimmaksi 

osaksi hakekasan reuna-alueiden hakkeista. Lisäksi kuivaus vaikeutui näiltä alueilta koko 

ajan, koska imuilman suhteellinen kosteus laski kuivauksen edetessä.  

 

Hakekasan sisälämpötila ei noussut kuivauksen aikana, vaan vaihteli 13 – 24 °C:ssa. 

Lämpötilamittarin sensoria ei saanut muovisista sivuputkista kovin syvälle hakekasan 

sisään, sillä hake oli erittäin tiivistä. Lämpötilasensorin sai kasan sisään 40 cm syvyydelle 

ja mittauksien aikana huomattiin, että kasan sisälämpötilamittaukset vastasivat ulkoilman 

lämpötilaa. Tällöin kasan sisältä mitattiin ulkoilman lämpötilaa, koska muoviputkien 

ilmavirta jäähdytti lämpötilan mittauskohtia. Kun lämpötila mitattiin 2,5 m syvyydeltä 

aumasta, josta kanaalikoekuivauksen 1 metsähakkeet otettiin, niin auman sisälämpötilaksi 

lämpötilaksi saatiin 54 °C. Joten kanaalikuivauksella oli kuivatettavan kasan lämpötilaa 

alentava vaikutus.  

 

6.4 Kanaalikoekuivaus 2  

 

Kanaalikoekuivaus 2 suoritettiin metsähakkeelle 17.7. – 23.7.2007. Puhallin käynnistettiin 

ensimmäisenä kuivauspäivänä klo 16:00 ja sammutettiin viimeisenä kuivauspäivänä klo 

16:00. Puhallin oli käynnissä yhtäjaksoisesti 6 vuorokautta. Kuivattavan metsähakekasan 

leveys oli 2,4 m, korkeus 2,2 m ja pituus 6,1 m. Tällöin kuivatettavan metsähakkeen 

tilavuus oli 32,2 m³. Kasan pituus oli sama kuin kanaalikoekuivauksessa 1.  

 

Koekuivauksessa hakekasan toiseen kylkeen asennettiin kaksi sisähalkaisijaltaan 95 mm 

muoviputkea samalla tavalla kuin kanaalikoekuivauksessa 1. Muoviputkista tehtiin jälleen 
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samat mittaukset kanaalikoekuivauksen 1 mukaisesti. Lisäksi kasan pituussuuntaan 

asennettiin neljä 3 metrin pituista salaojaputkea. Kaksi salaojaputkea asennettiin kasan 

etupäähän ja kaksi takapäähän, jolloin putkien toiset päät ylettyivät kasan puoliväliin ja 

toiset päät trukkilavapinojen sisään. Salaojaputket asennettiin kummassakin kasan päässä 

vastakkaisiin kulmiin siten, että kasan sisällä olevat salaojaputket eivät mene vastakkain. 

Putkilla oli tarkoitus helpottaa ilman kulkua kasan sisällä. Kuvassa 39 on esitetty viimeisen 

salaojaputken asennus oikeaan yläkulmaan puhaltimen puoleisessa päädyssä. 

Salaojaputkista ei tehty mittauksia.  

 
Kuva 39. Viimeisen salaojaputken asennus puhaltimen puoleisessa päädyssä.  

 

6.4.1 Säähavainnot  

 

Toisen kanaalikoekuivauksen aikana oli lämmintä, mutta vettä satoi kahteen otteeseen. 

Vesisateet tulivat toisena ja kolmantena kuivausyönä. Taulukossa 11 on esitetty 

kuivauspäivien sääolosuhteet vuorokausien keskiarvoina. Taulukon 11 kaksi viimeisintä 

sademäärää (0,5 mm ja 0,1 mm) eivät tulleet Valkealan terminaalialueella kuivauksien 

aikana, joten sää oli tuolloin poutaista.  
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Taulukko 11. Säähavainnot kanaalikoekuivauksen 2 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Auringon-
paistetunnit 

(h) 
Kokonais-
pilvisyys 

17.7.2007 20,0 - 65,6 14,9 3 
18.7.2007 19,1 6,5 68,0 11,5 4 
19.7.2007 15,1 0,3 79,6 - 8 
20.7.2007 14,6 - 68,9 3,3 6 
21.7.2007 15,0 0,5 73,5 8,4 4 
22.7.2007 17,3 - 60,9 16,1 1 
23.7.2007 17,5 0,1 63,3 12,9 3 

 

Kuivauksen alussa vuorokauden keskilämpötila oli 20 °C ja siitä keskilämpötila laski 

tasaisesti sateiden vaikutuksesta 14,6 °C:een neljän ensimmäisen vuorokauden aikana. 

Keskilämpötila nousi kuivauksen loppua kohti ja saavutti arvon 17,5 °C viimeisenä 

vuorokautena. Vuorokausien huippulämpötilat vaihtelivat 21 – 24 °C:n lukemissa ja 

sadepäivinä 15 – 17 °C:ssa. Aamuöisin lämpötila laski 11 – 15 °C:een kaikkina 

kuivausvuorokausina.  

 

Ilman suhteellinen kosteus oli 60 – 80 % koko kuivauksen ajan. Auringon paistetuntimäärä 

vuorokaudessa vaihteli nollasta 16 tuntiin ja kokonaispilvisyys vaihteli samaan tahtiin 

kuivauksen aikana.  

 

6.4.2 Kanaalikoekuivauksen purku  

 

Toinen kanaalikoekuivaus lopetettiin 23.7.2007 klo 16:00 ja kuivatettu metsähakekasa 

purettiin välittömästi. Purkaminen suoritettiin jälleen kaivinkoneella, jonka avulla saatiin 

leikattua hakekasasta suoria rintamia. Purkaminen aloitettiin telttaosan puoleisesta 

päädystä ja samalla otettiin kosteusnäytteet pituussuunnassa kolmesta halkaistuista 

metsähakerintamista. Näytteet otettiin samalla tavalla ala-, keski- ja yläkerroksista kuin 

kanaalikoekuivauksessa 1. Kuvassa 40 on esitetty viimeinen halkaistu rintama, kun 

halkaistua rintamaa oli jäljellä 1 m pituussuunnassa.  
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Kuva 40. Viimeinen halkaistu rintama puhaltimen puoleisesta päädystä.  

 

Kuvasta 40 nähdään, että erityisesti kasan reunakohtien hakkeet olivat silminnähden 

kuivemman näköisiä kuin kasan keskusosan hakkeet.  

 

6.4.3 Mittaustulokset  

 

Kaikki mittaukset suoritettiin samalla tavalla kuin kanaalikoekuivauksessa 1. Kuivattavan 

metsähakkeen paino ja kosteuspitoisuus mitattiin kuivauksen aloitus- ja lopetustilanteessa. 

Aloitustilanteessa metsähakkeen paino oli 16 060 kg. Kun metsähaketta oli 32,2 m³, niin 

sen kuutiopaino oli 499 kg/m³.  

 

Kuivattavasta metsähakekasasta otettiin lähtökosteusnäytteet kolmesta eri kerroksesta 

korkeussuunnassa. Metsähakkeesta määritettiin lähtökosteudet ala-, keski- ja 

yläkerroksesta kasan täyttövaiheessa. Alakerroksen lähtökosteus oli 57,0 %, 

keskikerroksen 57,1 % ja yläkerroksen 56,6 %. Näistä luvuista saadaan keskiarvona koko 

hakekasan lähtökosteudeksi 56,9 %. Näytteet koostuivat kaikista pyöräkoneen 

kauhallisista, joten ne edustivat hyvin koko kuivauserää.  

 

Kuivauksen loputtua metsähakkeet punnittiin toisen kerran ja painoksi mitattiin 14 500 kg. 

Tällöin hakkeista oli haihtunut vettä 1 560 kg kuivauksen aikana ja hakkeen kuutiopaino 

väheni 450 kg/m³:iin. Menetetyn painon perusteella laskettiin koko kasan kosteuspitoisuus 

kuivauksen loputtua. Kuivauksen lopussa hakkeen kokonaispaino oli 14 500 kg, joten 
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hakkeisiin jäi vielä vettä 7 578 kg. Näin ollen koko kasan kosteuspitoisuus aleni 52,3 

prosenttiin kuivauksen aikana. Koko hakekasan kosteuspitoisuus aleni 4,6 

prosenttiyksikköä.  

 

Kosteusnäytteitä otettiin 9 kpl tasaisin välein leikatuista metsähakerintamista ja 

kosteusnäytetulokset on esitetty kuvassa 41.  

 
Kuva 41. Kanaalikoekuivauksen 2 kosteusnäytetulokset kuivauksen loputtua. Kuivatettu 

metsähakekasa on esitetty kuvassa siten, että vasemmassa päädyssä oli ollut puhallin ja 

oikeassa päädyssä avonainen telttaosa.  

 

Kuvan 41 tuloksien perusteella hakekasan ala-, keski- ja yläkerroksille määritettiin 

loppukosteudet. Kustakin kerroksesta määritettiin kolmen kosteusnäytteen perusteella 

loppukosteus ja alakerroksen loppukosteudeksi saatiin 56,1 %, keskikerroksen 56,6 % ja 

yläkerroksen 53,6 %. Näistä luvuista saadaan keskiarvona hakekasan sisäosien hakkeille 

loppukosteudeksi 55,4 %. Kun hakekasan lähtökosteus oli 56,9 %, niin kasan sisäosien 

hakkeiden kosteus väheni 1,5 prosenttiyksikköä.  

 

Kuivauksen aikana suoritettiin myös mittaukset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta. 

Mittauksia suoritettiin kaksi kertaa jokaisena kuivausvuorokautena ja mittaustulokset on 

esitetty taulukossa 12. Kaikilla mittauskerroilla puhaltimesta mitattiin tulevan imuilman 

suhteellinen kosteus, lämpötila ja ilmavirta. Lisäksi telttaosan sisältä mitattiin kasaan 

menevän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Kasan sivulla olevista kahdesta 

muoviputkesta mitattiin ilmavirta sekä hakekasan sisälämpötila. Kasan sisällä olevista 

salaojaputkista ei suoritettu mittauksia.  
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Taulukko 12. Mittaustulokset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta kanaalikoekuivauksen 2 

aikana.  

MITTAUSAIKA 
PUHALTIMEN 

PUHALLUSILMA 

PUHALTIMEN 
PUOLEINEN 
MUOVIPUTKI

TELTTAOSAN 
PUOLEINEN 
MUOVIPUTKI 

TELTTAOSAN 
SISÄILMA 

Pvm Klo 

Suh-
teelli-
nen 

kosteus 
(%) 

Läm-
pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h)

Hake-
kasan 
sisä-
läm-

pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h)

Hake-
kasan 
sisä-
läm-

pötila 
(°C) 

Ilma-
virta 

(m³/h) 

Suh-
teelli-
nen 

kosteus 
(%) 

Läm-
pötila 
(°C) 

17.7.2007 16:00 68 51 5501 27 230 28 20 33 29 
9:00 55 27 5791 22 230 22 20 55 27 

18.7.2007 16:30 47 30 6080 23 770 24 40 39 27 
8:00 49 24 5791 16 690 16 40 65 18 

19.7.2007 16:00 49 24 5791 17 660 17 40 59 19 
8:00 48 22 5791 13 540 13 40 63 15 

20.7.2007 16:00 40 25 5791 19 640 19 40 32 23 
9:00 48 23 5791 17 820 17 40 39 25 

21.7.2007 17:00 48 26 5791 19 840 19 40 46 22 
9:00 48 23 5791 18 820 18 40 36 27 

22.7.2007 17:00 45 27 5791 24 820 23 40 28 26 
9:00 47 24 5791 20 790 20 40 36 26 

23.7.2007 15:30 42 28 5791 24 790 23 40 36 25 
 

Ensimmäisen kuivausvuorokauden jälkeen (24 h) otettiin kosteusnäyte hakekasan sisältä 

puhaltimen puoleista muoviputkea pitkin. Puhallin sammutettiin näytteenoton ajaksi ja 

uudelleenkäynnistämisen jälkeen huomataan taulukosta 12, että ilmavirtaukset olivat 

voimistuneet aikaisemmista mittausarvoista muovisissa sivuputkissa. Kasan sisältä saadun 

näytteen kosteudeksi määritettiin 10,8 %. Näyte koostui muoviputken ilmavirtausalueella 

olevista metsähakkeista.  

 

6.4.4 Kannattavuustarkastelu kanaalikoekuivauksesta 2  

 

Kanaalikoekuivauksen 2 taloudellinen kannattavuus laskettiin samoin kuin 

kanaalikoekuivauksen 1. Puhaltimen käyttö sekä kanaalin rakentaminen ja purkaminen 

aiheuttivat kustannuksia kuivauksessa. Tällöin kustannukset olivat samat kuin edellisessä 

kanaalikoekuivauksessa, joten kustannukset olivat yhteensä 426,26 €  
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Kuivauksen hyöty laskettiin metsähakkeen energiamäärän lisäyksen mukaan. 

Energiamäärän lisäys laskettiin yhtälöiden 1 – 3 avulla, kun tiedettiin, että alussa 

metsähaketta oli 16 060 kg (kosteus 56,9 %) ja lopussa 14 500 kg (kosteus 52,3 %). 

Yhtälöistä 1 – 3 laskemalla saatiin energiamäärän lisäykseksi 1,24 MWh. Kun erään 

Hyötypaperi Oy:n asiakaspolttolaitoksen metsähakkeen ostohinta on 14 €/MWh, niin 

kanaalikuivauksella saavutettiin 17,36 € hyöty metsähakkeen energiamäärän lisäyksellä. 

Lopuksi kuivauksen hyödystä vähennettiin kustannukset (426,26 €), jolloin jäätiin 

tappiolle 408,90 €.  

 

6.4.5 Johtopäätökset kanaalikoekuivauksesta 2  

 

Sääolosuhteet olivat paremmat kuin edellisessä kanaalikoekuivauksessa, sillä vain kahtena 

kuivausyönä satoi vettä, muuten oli poutaa. Kanaalikoekuivauksen 2 aikana vuorokausien 

keskilämpötilat olivat suhteessa korkeampia kanaalikoekuivaukseen 1 verrattaessa. Lisäksi 

ilman suhteellinen kosteus oli keskimäärin pienempi kanaalikoekuivauksessa 2. Kuitenkin 

kuivauksella saavutettiin taloudellisesti huonompi kannattavuus verrattaessa edelliseen 

kanaalikoekuivaukseen. Kasan sisäosien hakkeiden kosteus aleni 1,5 prosenttiyksikköä. 

Merkittävin kosteuden aleneminen tapahtui yläkerroksessa, jossa kosteus aleni 3 

prosenttiyksikköä. Painon menetyksen perusteella koko kasan kosteuspitoisuus aleni 4,6 

prosenttiyksikköä.  

 

Ilman tilavuusvirtaus oli n. 5 800 m³/h, joten se oli pienempi kuin ensimmäisessä 

koekuivauksessa (n. 8 000 m³/h). Ilman tilavuusvirtaus väheni koekuivauksessa 2, koska 

hakkeiden lähtökosteus oli suurempi ja kasa näin ollen tiiviimpi. Tällöin ilma virtasi 

huonommin kasan sisällä. Ilmamäärä hakekuutiota kohti oli 180 m³/h.  

 

Ilmavirta kulki jälleen suurimmaksi osaksi hakekasan läpi reunoja pitkin, koska kasan 

reunoilla olevat metsähakkeet olivat silminnähden kuivia kuivauksen jälkeen. Käsitystä 

vahvistaa myös ensimmäisen kuivausvuorokauden jälkeen puhaltimen puoleisesta 

sivuputkesta otettu kosteusnäyte (10,8 %), joka koostui ilmavirtausalueen hakkeista. 

Tällöin hakekasan reuna-alueiden ja kasan sisällä olevien putkien lähettyvillä olevat 
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hakkeet kuivuivat nopeasti. Erityisesti salaojaputkien ympärillä olevat metsähakkeet olivat 

kuivia, koska ilma pääsi virtaamaan hakkeiden ympärillä putken pienistä rei’istä.  

 

Imuilman suhteellinen kosteus laski jälleen kuivauksen edetessä, joten kuivausta tapahtui 

ainakin hakekasan reuna-alueiden hakkeissa. Hakekasan sisälle menevä kuivausilma oli 

taas lähes aina kylmempää kuin kasasta poistuva, joten kuivausteho oli huono. Kuivauksen 

alkutunteina puhaltimesta tullut imuilma oli yli 50 °C, joka johtui kasan lämpiämisestä 

kanaalin rakentamisen aikana. Lisäksi hakekasa oli tiivis, joka vaikeutti ilman kulkemista 

kasan läpi, jolloin puhallin kuumeni. Kasan sisälämpötila ei kasvanut kuivauksen aikana.  

 

6.5 Kanaalikoekuivaus 3  

 

Kanaalikoekuivaus 3 suoritettiin metsähakkeelle 1.8. – 9.8.2007. Puhallin käynnistettiin 

ensimmäisenä kuivauspäivänä klo 15:00 ja siitä lähtien puhallin oli käynnissä 

yhtäjaksoisesti neljä vuorokautta. Tämän jälkeen puhallin sammutettiin aina yön ajaksi ja 

käynnistettiin aamulla uudestaan. Puhallin oli aina sammuksissa klo 21 - 9 välisenä aikana. 

Koekuivaus lopetettiin 9.8.2007, jolloin puhallin sammutettiin klo 21:00. Tällöin puhallin 

oli käynnissä 6 vuorokautta ja 6 tuntia koekuivauksen aikana.  

 

Kuivattavan metsähakekasan leveys oli 2,4 m, korkeus 2,0 m ja pituus 3,2 m. Tällöin 

kuivatettavan metsähakkeen tilavuus oli 15,4 m³. Kasan pituus oli puolet lyhyempi kuin 

kahdessa ensimmäisessä kanaalikoekuivauksessa. Koekuivauksessa hakekasan sisälle ei 

asennettu yhtään putkea, ei edes edellisissä koekuivauksissa kasan sivulla olleita muovisia 

putkia.  

 

6.5.1 Säähavainnot  

 

Sääolosuhteet olivat kaikkein parhaimmat kolmannen kanaalikoekuivauksen aikana. 

Vesisateita ei tullut ollenkaan kuivausjakson aikana sekä ilma oli lämmin ja poutainen. 

Taulukossa 13 on esitetty kuivauspäivien olosuhteet vuorokausien keskiarvoina.  
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Taulukko 13. Säähavainnot kanaalikoekuivauksen 3 aikana.  

Pvm 

Vuorokauden 
keskilämpötila 

(°C) 
Sademäärä 

(mm) 

Ilman 
suhteellinen 
kosteus (%)

Auringon-
paistetunnit 

(h) 
Kokonais-
pilvisyys 

1.8.2007 16,1 - 76,8 4,5 5 
2.8.2007 15,6 - 78,9 5,5 5 
3.8.2007 16,8 - 77,0 5,7 5 
4.8.2007 19,1 - 63,3 12,9 2 
5.8.2007 19,7 - 66,0 14,2 4 
6.8.2007 20,7 - 63,8 15,8 1 
7.8.2007 23,0 - 55,3 15,7 1 
8.8.2007 22,2 - 56,5 15,8 1 
9.8.2007 21,0 - 60,8 15,2 1 

 

Vuorokausien keskilämpötilat olivat 15 - 23 °C:ssa ja päivien huippulämpötilat vaihtelivat 

19 - 27 °C:n lukemissa kuivausjakson aikana. Aamuöisin lämpötila laski 12 - 14 °C:een 

neljänä ensimmäisenä kuivausvuorokautena, jolloin puhallin oli vielä yhtäjaksoisesti 

päällä.  

 

Ilman suhteellinen kosteus oli yli 70 prosentissa ensimmäisinä päivinä, mutta laski n. 60 

prosenttiin viimeisten päivien aikana. Auringon paistetuntimäärä vuorokaudessa kasvoi 

kuivauksen edetessä ja kokonaispilvisyys aleni samaan tahtiin.  

 

6.5.2 Kanaalikoekuivauksen purku  

 

Kolmas kanaalikoekuivaus lopetettiin 9.8.2007 klo 21:00 ja kuivatettu metsähakekasa 

purettiin seuraavana aamuna. Purkaminen suoritettiin jälleen kaivinkoneella, jonka avulla 

saatiin leikattua hakekasasta suoria rintamia. Purkaminen aloitettiin puhaltimen puoleisesta 

päädystä ja samalla otettiin kosteusnäytteet pituussuunnassa kahdesta halkaistuista 

metsähakerintamista. Näytteet otettiin samalla tavalla ala-, keski- ja yläkerroksista kuin 

edellisissä kanaalikoekuivauksissa. Tällöin näytteitä kertyi yhteensä 6 kappaletta. Kuvassa 

42 on esitetty ensimmäinen halkaistu rintama, kun kasasta oli halkaistu 1,1 m 

pituussuunnassa.  
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Kuva 42. Ensimmäinen halkaistu metsähakerintama kuivauksen jälkeen.  

 

Kuvasta 42 nähdään jälleen, että erityisesti kasan reunakohtien hakkeet olivat 

silminnähden kuivemman näköisiä kuin kasan keskusosan hakkeet. Reunakohtien hakkeet 

olivat kuivaneet n. 20 cm syvyydeltä. Kasan sisältä huomattiin jälleen muutamia yksittäisiä 

kohtia, joissa hakkeet olivat kuivaneet enemmän kuin muissa kohdissa. Nämä kohdat 

olivat sellaisia, joissa ilmavirta oli tehnyt kulkureittinsä kasan läpi.  

 

6.5.3 Mittaustulokset  

 

Kaikki kanaalikoekuivauksen 3 mittaukset suoritettiin samaan tapaan kuin edellisten 

kanaalikoekuivausten mittaukset. Kuivattavan metsähakkeen paino ja kosteuspitoisuus 

mitattiin kuivauksen aloitus- ja lopetustilanteessa. Aloitustilanteessa metsähakkeen paino 

oli 8 180 kg. Kun metsähaketta oli 15,4 m³, niin sen kuutiopaino oli 531 kg/m³.  

 

Kuivattavasta metsähakekasasta otettiin lähtökosteusnäytteet kolmesta eri kerroksesta 

korkeussuunnassa. Metsähakkeesta määritettiin lähtökosteudet ala-, keski- ja 

yläkerroksesta kasan täyttövaiheessa. Alakerroksen lähtökosteus oli 61,7 %, 

keskikerroksen 57,9 % ja yläkerroksen 55,7 %. Näistä luvuista saadaan keskiarvona koko 

hakekasan lähtökosteudeksi 58,4 %. Näytteet koostuivat kaikista pyöräkoneen 

kauhallisista, joten ne edustivat hyvin koko kuivauserää.  
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Kuivauksen loputtua metsähakkeet punnittiin toisen kerran ja painoksi mitattiin 6 880 kg. 

Tällöin hakkeista oli haihtunut vettä 1 300 kg kuivauksen aikana ja hakkeen kuutiopaino 

väheni 447 kg/m³:iin. Menetetyn painon perusteella laskettiin koko kasan kosteuspitoisuus 

kuivauksen loputtua. Kun kuivauksen lopussa hakkeen kokonaispaino oli 6 880 kg, niin 

hakkeisiin jäi vielä vettä 3 477 kg. Näin ollen koko kasan kosteuspitoisuus aleni 50,5 

prosenttiin kuivauksen aikana. Koko hakekasan kosteuspitoisuus aleni 7,9 

prosenttiyksikköä.  

 

Kosteusnäytteitä otettiin yhteensä 6 kpl leikatuista metsähakerintamista ja 

kosteusnäytetulokset on esitetty kuvassa 43.  

 
Kuva 43. Kanaalikoekuivauksen 3 kosteusnäytetulokset kuivauksen loputtua. Kuivatettu 

metsähakekasa on esitetty kuvassa siten, että vasemmassa päädyssä oli ollut puhallin ja 

oikeassa päädyssä avonainen telttaosa.  

 

Kuvan 43 tuloksien perusteella hakekasan ala-, keski- ja yläkerroksille määritettiin 

loppukosteudet. Kustakin kerroksesta määritettiin kahden kosteusnäytteen perusteella 

loppukosteus ja alakerroksen loppukosteudeksi saatiin 54,6 %, keskikerroksen 52,3 % ja 

yläkerroksen 50,5 %. Näistä luvuista saadaan keskiarvona hakekasan sisäosien hakkeiden 

loppukosteudeksi 52,5 %. Kun hakekasan lähtökosteus oli 58,4 %, niin kasan sisäosien 

hakkeiden kosteus väheni keskimäärin 5,9 prosenttiyksikköä.  

 

Kuivauksen aikana suoritettiin myös mittaukset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta. 

Mittauksia suoritettiin kaksi kertaa jokaisena kuivausvuorokautena ja mittaustulokset on 
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esitetty taulukossa 14. Kaikilla mittauskerroilla puhaltimesta mitattiin tulevan imuilman 

suhteellinen kosteus, lämpötila ja ilmavirta. Lisäksi telttaosan sisältä mitattiin kasaan 

menevän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila.  

 

Taulukko 14. Mittaustulokset hakekasan läpi virtaavasta ilmasta kanaalikoekuivauksen 3 

aikana.  

MITTAUSAIKA 
PUHALTIMEN 

PUHALLUSILMA 
TELTTAOSAN 

SISÄILMA 

Pvm Klo 

Suhteel-
linen 

kosteus 
(%) 

Lämpö-
tila (°C)

Ilma-
virta 

(m³/h) 

Suhteel-
linen 

kosteus 
(%) 

Lämpö-
tila (°C) 

1.8.2007 16:00 69 41 5501 54 21 
8:00 49 22 6080 71 17 

2.8.2007 15:00 49 25 6080 50 22 
8:00 47 23 6080 62 20 

3.8.2007 16:00 48 26 5791 44 23 
9:00 50 23 5791 51 24 

4.8.2007 18:00 47 29 5501 34 28 
9:00 50 24 5501 43 27 

5.8.2007 18:00 45 29 5212 37 27 
10:00 49 29 5212 38 30 

6.8.2007 15:00 44 32 5212 31 31 
10:00 48 31 5212 35 30 

7.8.2007 16:00 43 33 5212 30 32 
10:00 51 31 5212 42 29 

8.8.2007 16:00 43 31 5212 31 30 
10:00 51 29 5501 49 28 

9.8.2007 16:00 44 30 5501 33 28 
 

6.5.4 Kannattavuustarkastelu kanaalikoekuivauksesta 3  

 

Kanaalikoekuivauksen 3 taloudellinen kannattavuus laskettiin samalla tavalla kuin 

edellisissä kanaalikoekuivauksissa. Puhaltimen käyttö sekä kanaalin rakentaminen ja 

purkaminen aiheuttivat kustannuksia kuivauksessa. Kustannukset olivat lähes samat kuin 

edellisissä kanaalikoekuivauksissa, mutta puhallin oli käynnissä kuusi tuntia kauemmin. 

Tällöin kustannukset olivat yhteensä 431,35 €.  

 

Kuivauksen hyöty laskettiin metsähakkeen energiamäärän lisäyksen mukaan. 

Energiamäärän lisäys laskettiin yhtälöiden 1 – 3 avulla, kun tiedettiin, että alussa 
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metsähaketta oli 8 180 kg (kosteus 58,4 %) ja lopussa 6 880 kg (kosteus 50,5 %). 

Yhtälöistä 1 – 3 laskemalla saatiin energiamäärän lisäykseksi 1,08 MWh. Kun erään 

Hyötypaperi Oy:n asiakaspolttolaitoksen metsähakkeen ostohinta on 14 €/MWh, niin 

kanaalikuivauksella saavutettiin 15,12 € hyöty metsähakkeen energiamäärän lisäyksellä. 

Lopuksi kuivauksen hyödystä vähennettiin kustannukset (431,35 €), jolloin tappiota kertyi 

416,23 €.  

 

6.5.5 Johtopäätökset kanaalikoekuivauksesta 3  

 

Kuivauksen taloudellinen kannattavuus oli vielä huonompi kuin aikaisemmissa 

kanaalikoekuivauksissa, koska kuivatettava kasa oli lyhyempi. Tällöin metsähakkeiden 

energiamäärän lisäystä tapahtui määrällisesti vähemmän.  

 

Kuivatettavan metsähakekasan pituuden lyhentämisestä oli hyötyä, koska kasan sisäosien 

hakkeet olivat kuivaneet 5,9 prosenttiyksikköä. Tällöin ilma oli virrannut myös kasan 

sisäosien läpi. Painon menetyksen perusteella koko kasan kosteuspitoisuus aleni 7,9 

prosenttiyksikköä. Kasan reuna-alueiden hakkeet olivat jälleen erittäin kuivia kuivauksen 

jälkeen, joten ilma oli virrannut hakekasan reunoja myöten.  

 

Kasan ilmavirtausmittaustulokset olivat samankaltaisia kuin aikaisemmissa 

kanaalikoekuivauksissa. Kuivauksen alussa puhaltimesta tulleen imuilman lämpötila oli 

korkea, mutta laski nopeasti n. 30 °C:een. Samalla imuilman suhteellinen kosteus laski 

tasaisesti koko kuivauksen ajan. Ilman tilavuusvirta oli n. 5 500 m³/h, joten ilmamäärä 

hakekuutiota kohti oli 357 m³/h.  

 

6.6 Johtopäätökset kanaalikuivauksien onnistumisista  

 

Kesän 2007 aikana tutkittiin kanaalikuivausta metsähakkeille. Kanaalikoekuivauksia 

järjestettiin kolme kappaletta ja kaikissa koekuivauksissa puhallin oli käynnissä n. kuusi 

vuorokautta. Ensimmäisessä koekuivauksessa hakekasan tilavuus oli 29,5 m³, toisessa 32,2 

m³ ja kolmannessa 15,4 m³. Kuivattujen hakkeiden kosteus aleni ensimmäisessä 
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koekuivauksessa 8,6 prosenttiyksikköä (lähtökosteus 50,7 %), toisessa 4,6 

prosenttiyksikköä (lähtökosteus 56,9 %) ja kolmannessa 7,9 prosenttiyksikköä 

(lähtökosteus 58,4 %). Metsähakkeiden kuivauksessa jäätiin taloudellisesti tappiolle 

kaikissa koekuivauksissa, sillä hakkeiden kosteuden alenemisesta saadut hyödyt eivät 

korvanneet kuivauksesta aiheutuneita kustannuksia.  

 

Kahdessa ensimmäisessä koekuivauksessa haketta oli saman verran, mutta ensimmäisessä 

koekuivauksessa hakkeiden kosteus aleni suhteessa paremmin kuin toisessa 

koekuivauksessa. Lisäksi koekuivauksen 2 aikana sääolosuhteet olivat paremmat. Syy 

koekuivauksen 1 paremmuuteen oli, että ensimmäisessä koekuivauksessa hakkeiden 

lähtökosteus oli 6,2 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin toisessa koekuivauksessa. Tällöin 

toisen koekuivauksen metsähake oli tiiviimpää kuin ensimmäisen koekuivauksen, joten 

ilma virtasi heikommin kasan sisäosissa koekuivauksessa 2. Kolmannessa koekuivauksessa 

oli suurin hakkeiden lähtökosteus, mutta hakkeiden kosteus aleni ensimmäisen 

koekuivauksen veroisesti. Asian selitti hakekasan puolta pienempi tilavuus, joten ilma oli 

virrannut helpommin kasan sisäosien läpi.  

 

Kaikissa koekuivauksissa hakekuutiota kohti imettiin ilmaa 180 – 357 m³/h, joten se oli 

liian vähän verrattaessa Linnan ja Järvisen suosittelemaan määrään (400 – 500 m³/h). 

Lisäksi kahdessa ensimmäisessä koekuivauksessa hakekasat olivat liian pitkiä. Puhallin oli 

liian tehoton kaikissa koekuivauksissa kuivattaviin hakemääriin nähden.  

 

Ilmavirta etsi helpoimman reittinsä kasan läpi ja kulki sen jälkeen samaa reittiä. 

Koekuivauksissa hakkeiden kosteus aleni eniten kasan reuna-alueiden hakkeissa, joten 

ilma virtasi pääosin kasan reunoja myöten. Näytti siltä, että mitä tiiviimpi metsähakekasa 

oli, sitä huonommin ilma virtasi kasan sisäosien läpi ja sitä vähemmän kosteus aleni 

metsähakkeissa. Tällöin kuivauksessa auttaisi metsähakkeiden pienempi lähtökosteus sekä 

suurempi palakoko, jolloin kasa olisi ilmavampi. Erittäin märkiä metsähakkeita (kosteus 

yli 50 %) kannattaisi kuivattaa ensin kenttäkuivauksena asfaltin pinnalla ja sen jälkeen 

siirtää hakkeet kanaalikuivaukseen. Lisäksi metsähakkeiden sekaan kannattaisi sekoittaa 

suurempi palakokoista rankahaketta ennen kanaalikuivauksen aloittamista.  
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7 HAKKEEN JA MURSKEEN KOSTEUDEN MÄÄRITYS 

FMI-JÄRJESTELMÄLLÄ  

 

7.1 Lähtökohta  

 

Tällä hetkellä jokaisesta Hyötypaperi Oy:n asiakaspolttolaitokselle toimitettavasta 

kiinteästä biopolttoainekuormasta on määritettävä sen kosteuspitoisuus. Kosteuspitoisuus 

määritetään voimassa olevien toimitussopimusten ja standardin CEN/TS 14774-2:fi 

mukaisesti uunikuivausmenetelmällä, jolloin kosteuspitoisuus selviää vasta vuorokauden 

kuivauksen jälkeen. Työssä tutkittiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston sahatavaran 

kosteusmittauslaitteiston soveltuvuutta metsätähdemurskeelle ja –hakkeelle sekä 

seulomattomalle kantomurskeelle.  

 

Laitteisto määritti kosteuspitoisuuden sahatavaroista reaaliaikaisesti, ilman että laitteiston 

anturi kosketti sahatavaran pintaa. Laitteistona oli Sateko Finland Oy:n edustama FMI – 

Kontaktiton puunkosteusmittari. Ensimmäinen laitteistokoemittaus tehtiin 

yksittäisnäytteille ja toinen kokoomanäytteille. Toisessa laitteistokoemittauksessa jokainen 

kokoomanäyte oli koottu viidestä eri yksittäisnäytteestä ja nämä kaikki yksittäisnäytteet 

mitattiin myös laitteistolla.  

 

Erityisesti tutkittiin laitteiston soveltuvuutta hakkeen ja murskeen kosteuden määritykseen 

ja sitä, että miten laitteistolla määritetyt näytteiden kosteuspitoisuudet vastaisivat 

uunikuivausmenetelmällä määritettyjä todellisia kosteuspitoisuuksia. FMI-järjestelmän 

laitteistokokeet suoritettiin marraskuun 2007 aikana, jolloin kyseinen laitteisto vuokrattiin 

Hyötypaperille Valkealan laitokselle.  
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7.2 Mittauksien esivalmistelut  

 

Ennen koemittausten aloittamista FMI-järjestelmän anturille kiinnitettiin muoviteline, 

jonka ansiosta anturille laitettava näyterasia tuli laitettua aina samalle kohdalle mittauksien 

aikana. Näyterasian sai kohdistettua aina vakiopaikkaan muovitelineen kulmauksen 

reunaan. Kuvassa 44 on esitelty muovitelineen kiinnitys anturille.  

 

Kuva 44. Anturille kiinnitetty muoviteline.  

 

Muoviteline oli kiinnitetty anturille siten, että siihen laitettava näyterasia tuli keskelle 

anturia horisontaalisessa suunnassa. Näyterasian pohja oli 2 cm irti anturin pohjasta 

vertikaalisessa suunnassa. Muovisena näyterasiana käytettiin Curver-yhtiön valmistamaa 

Aroma fresh-säilytysrasiaa, jonka mitat olivat (180 × 110 × 51) mm. Näyterasian tilavuus 

oli 1 litra, jolloin saatiin sopiva määrä jaetta sen todellisen kosteuspitoisuuden 

määrittämistä varten. Todellinen kosteuspitoisuus määritettiin uunikuivauksella. Mittauksia 

varten valmistettiin metallipaino, jonka massan avulla painettiin näyterasiassa oleva jae 

aina samaan tiheyteen. Metallipainon paino oli 2 950 g.  

 

Ensimmäisessä mittaussarjassa tutkittiin metsätähdemursketta ja seulomatonta 

kantomursketta, kun taas toisessa mittaussarjassa tutkittiin metsätähdehaketta ja 

seulomatonta kantomursketta. Kyseiset jakeet kuuluvat laatuluokkaan P3. Se merkitsee, 
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että 95 % jakeista on palakooltaan alle 60 mm. Tutkittavat murskeet ja hakkeet otettiin 

ulkona olevista aumoista sisälle kuivumaan kummankin mittaussarjan alussa, koska 

aumoissa jakeiden kosteudet olivat vuoden aikaan nähden erittäin kosteita. Tällöin saatiin 

tutkia kuivempia jakeita seuraavina mittauspäivinä. Ensimmäisenä mittauspäivänä 

tutkittavat materiaalit olivat kosteimmillaan, koska ne oli juuri otettu ulkoa. Tutkittavat 

jakeet levitettiin omiin kasoihin molempien mittaussarjojen alussa ja kasojen kerroksien 

paksuus oli n. 5 cm. Kuvassa 45 on seulomaton kantomurske omassa kasassaan.  

 

Kuva 45. Seulomaton kantomurske.  

 

7.3 Laitteiston tuoteohjelman luominen ja kalibrointi  

 

FMI-järjestelmän näytön tapa muutettiin jatkuvamittaukseksi. Laitteiston mittaustavaksi 

valittiin keskiarvomittaus, joka laski tuotteen mittaustuloksista mittauskeskiarvon. Sekä 

metsätähdemurskeelle että seulomattomalle kantomurskeelle luotiin omat tuoteohjelmat. 

Mitattavan tuotteen korkeudeksi ja leveydeksi syötettiin näyterasian mitat (51 × 110) mm. 

Tuotteen ominaispainoksi syötettiin metsätähdemurskeelle 500 kg/m³ ja seulomattomalle 

kantomurskeelle 316 kg/m³. Murskejakeiden ominaispainot selvitettiin Hyötypaperin 

omilla kuormalavoilla ja vaa’alla. Ensin kuormalava täytettiin murskejakeella täyteen ja 

sen jälkeen sen paino punnittiin. Metsätähdemurskeen kosteus oli punnittaessa n. 56 % ja 

seulomattoman kantomurskeen n. 42 %.  
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Kumpikin tuoteohjelma kalibroitiin käsisyöttöisesti neljällä näytteellä. Kalibrointi tehtiin 

murskejakeiden kosteuspitoisuusalueille, johon lähes kaikki Hyötypaperin toimittamat 

murskejakeet kuuluvat. Metsätähdemurske kalibroitiin näytteillä, joiden tunnetut 

kosteuspitoisuudet olivat 30 %, 40 %, 50 % ja 60 %. Seulomaton kantomurske kalibroitiin 

näytteillä, joiden kosteuspitoisuudet olivat 20 %, 30 %, 40 % ja 50 %.  

 

Kalibrointinäytteiden tarkat kosteuspitoisuudet saatiin siten, että ensin kuivattiin 

murskejakeet absoluuttisen kuivaksi kuivausuunissa. Sen jälkeen murskejaetta ja vettä 

laitettiin muovisiin näytepusseihin oikeissa suhteissa punnitsemalla ne. Pussien suut 

suljettiin ja näytteiden annettiin tekeytyä 3 tuntia välillä ravistellen pusseja.  

 

7.4 Yksittäisnäytteiden kosteuden mittaus  

 

Kosteusmittaus suoritettiin metsätähdemurskeelle sekä seulomattomalle kantomurskeelle 

yksittäisnäytteinä samanaikaisesti. Ensimmäiseksi muovinen näyterasia täytettiin 

murskejakeella ja sen jälkeen näyterasiassa oleva murskejae tiivistettiin aina samaan 

tiheyteen metallipainon massan avulla. Seuraavaksi suoritettiin kosteusmittaukset 

murskejakeen omalla tuoteohjelmalla. Täytetty näyterasia käytettiin käsin 5 kertaa 

laitteiston anturilla aina samalla tavalla ja laitteiston antamat kosteustulokset kirjattiin ylös. 

Jokaisesta yksittäisnäytteestä laskettiin keskiarvokosteus. Kaikkien yksittäisnäytteiden 

kohdalla meneteltiin samalla tavalla. Kuvissa 46 ja 47 on esitelty näyterasiassa olevan 

murskejakeen tiivistäminen ja näyterasian käyttäminen laitteiston anturilla.  
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Kuvat 46 ja 47. Vasemmalla murskejakeen tiivistäminen ja oikealla näyterasia laitteiston 

anturilla.  

 

Kosteusmittauksen jälkeen selvitettiin näytteen todellinen kosteuspitoisuus 

uunikuivauksella. Kaikki uunikuivausnäytteet analysoitiin kappaleiden 5.2.1 ja 5.2.2 

mukaisesti. Ensin murskejakeet kumottiin muovisesta näyterasiasta uunikuivaukseen 

soveltuvaan metalliseen näyteastiaan, joka on numeroitu. Sen jälkeen näytteen märkäpaino 

punnittiin vaa’alla, jonka punnitustarkkuus oli 1 g. Lopuksi näyte laitettiin kuivausuuniin, 

jonka lämpötila oli (105 ± 2) °C. Kaikkien näytteiden kuivausaika kuivausuunissa oli 21 

tuntia.  

 

7.4.1 Metsätähdemurskenäytteiden kosteudet yksittäisnäytteistä  

 

Metsätähdemurskeesta otettiin neljä näytettä jokaisena vuorokautena. Mittauksia tehtiin 

viitenä vuorokautena, joten näytteitä kertyi yhteensä 20 kpl. Kuvassa 48 on esitetty 

laitteistolla määritettyjen metsätähdemurskenäytteiden keskiarvokosteudet ja niiden 

kosteuspitoisuudet uunikuivauksen jälkeen.  
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Kuva 48. Yksittäisnäytteiden laitteistokosteudet metsätähdemurskeelle sekä niiden 

kosteuspitoisuudet uunikuivauksen jälkeen.  

 

Kuvasta 48 huomataan, että ensimmäisen vuorokauden näytteiden kosteuspitoisuudet 

(ensimmäiset 4 näytettä) ovat hyvin lähellä uunikuivauksella määritettyjä 

kosteuspitoisuuksia. Niiden välillä on alle 2 prosenttiyksikön mittausvaihtelua. Mitä 

pienempiä näytteiden kosteuspitoisuudet ovat, sitä suurempia eroja on niiden 

kosteusmittauksissa. Viimeisten kahdeksan näytteen kosteusmittauksissa on 6 – 9 

prosenttiyksikön eroja. Lähes aina laitteistomittauksella on saatu kuivempia 

kosteustuloksia.  

 

Liitteen VII, 1 taulukossa on esitetty kaikki yksittäisnäytteiden kosteusmittaukset 

metsätähdemurskeesta lukuarvoina. Taulukossa on esitetty myös kaikki viisi 

kosteusmittausta jokaisesta näytteestä. Taulukosta huomataan, että lähes jokaisen näytteen 

kohdalla nämä viisi kosteusmittausta ovat yhden kymmenyksen sisällä sen keskiarvosta ja 

joissakin näytteissä mittausvaihtelua ei ole lainkaan.  
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7.4.2 Seulomattomien kantomurskenäytteiden kosteudet yksittäisnäytteistä  

 

Seulomattomalle kantomurskeelle tehtiin samanaikaisesti yhtäläiset laitteisto- ja 

uunikuivausmittaukset kuin metsätähdemurskeelle. Kuvassa 49 on esitetty laitteistolla 

määritettyjen seulomattomien kantomurskenäytteiden keskiarvokosteudet ja niiden 

kosteuspitoisuudet uunikuivauksen jälkeen.  
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Kuva 49. Yksittäisnäytteiden laitteistokosteudet seulomattomalle kantomurskeelle sekä 

niiden kosteuspitoisuudet uunikuivauksen jälkeen. 

 

Kuvasta 49 nähdään, että kolme viimeisintä näytettä oli otettu kuivuneen kasan 

märimmästä kohdasta. Laitteisto antoi myös seulomattomalle kantomurskeelle lähes aina 

kuivempia kosteustuloksia kuin niiden todelliset kosteuspitoisuudet olivat. Ainoa poikkeus 

on näytenumero 10, jolle laitteisto antoi keskiarvokosteudeksi suuremman kosteustuloksen 

kuin sen todellinen kosteuspitoisuus oli. Kaikki laitteistolla mitatut näytteiden 

keskiarvokosteudet ovat järjestään n. 2 – 5 prosenttiyksikköä alhaisempia kuin todelliset 

kosteuspitoisuudet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Näytenumeroiden 1, 3, 4, 10 ja 

20 laitteistolla mitatut kosteuspitoisuudet ovat alle 2 prosenttiyksikköä todellisista 

kosteuspitoisuuksista.  
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Liitteen VII, 2 taulukossa on esitetty kaikki yksittäisnäytteiden kosteusmittaukset 

seulomattomasta kantomurskeesta lukuarvoina. Taulukossa on esitetty myös kaikki viisi 

kosteusmittausta jokaisesta näytteestä. Taulukosta huomataan, että 12 ensimmäisen 

näytteen kohdalla niiden viisi kosteusmittausta ovat lähes aina yhden kymmenyksen sisällä 

sen keskiarvosta. Mittausvaihtelua ei ole lainkaan viimeisten 8 näytteen mittauksissa.  

 

7.5 Kokoomanäytteiden kosteuden mittaus  

 

Kokoomanäytteiden kosteusmittauksia varten otettiin uudet mitattavat jakeet sisätiloihin 

kuivumaan. Kosteusmittaus tehtiin samanaikaisesti metsätähdehakkeiden ja 

seulomattomien kantomurskeiden kokoomanäytteille, joista jokainen oli koottu viidestä eri 

yksittäisnäytteestä. Myös nämä kaikki yksittäisnäytteet mitattiin laitteistolla ja nämä 

yksittäisnäytteet muodostivat lopulliset kokoomanäytteet. Laitteistomittauksissa 

metsätähdehakkeelle käytettiin metsätähdemurskeen tuoteohjelmaa ja seulomattomalle 

kantomurskeelle normaalisti sen omaa tuoteohjelmaa. Todelliset kosteuspitoisuudet 

määritettiin vain kokoomanäytteistä uunikuivauksen avulla, koska käytössä oli pelkästään 

yksi kuivausuuni, johon mahtui kerralla kahdeksan kosteusnäytettä.  

 

Kokoomanäytteiden kosteusmittaus suoritettiin samalla periaatteella kuin 

yksittäisnäytteiden kosteusmittaus. Jokaisen kokoomanäytteen kohdalla meneteltiin aina 

samalla tavalla. Ensin laitteistolla mitattiin 5 eri yksittäisnäytettä, joista jokaista käytettiin 

viisi kertaa laitteiston anturilla. Tällöin jokaisesta yksittäisnäytteestä laskettiin 

keskiarvokosteus. Kaikki viisi yksittäisnäytettä kumottiin pöydälle samaan kasaan ja 

kasasta tehtiin kappaleen 4.2 neliöintimenetelmän mukaan edustava kokoomanäyte. 

Tätäkin kokoomanäytettä käytettiin viisi kertaa laitteistossa ja siitä laskettiin 

keskiarvokosteus. Lopuksi kokoomanäyte punnittiin vaa’alla ja laitettiin kuivausuuniin. 

Kaikkien kokoomanäytteiden kuivausaika kuivausuunissa oli 21 tuntia.  
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7.5.1 Metsätähdehakenäytteiden kosteudet kokoomanäytteillä  

 

Metsätähdehakkeesta koottiin neljä kokoomanäytettä kaikkina kolmena 

mittausvuorokautena. Tällöin uunikuivausnäytteitä kertyi metsätähdehakkeesta yhteensä 

12 kpl mittaussarjan aikana. Jokainen kokoomanäyte koostui viidestä yksittäisnäytteestä, 

jotka mitattiin laitteistolla samoin kuin kokoomanäytteet. Kuvissa 50 – 53 on esitetty 

metsätähdehakkeesta otettujen yksittäisnäytteiden ja niistä tehtyjen kokoomanäytteiden 

laitteistomittaukset sekä kokoomanäytteiden todelliset kosteudet. Kokoomanäytteiden 

todelliset kosteudet määritettiin uunikuivauksella. Metsätähdehakkeen 

kosteusmittaustulokset on esitetty kuvissa 50 – 53 neljänä eri kuvaajasarjana, eli neljänä eri 

kokoomanäytesarjana. Jokaisen sarjan kokoomanäytenumero 1 oli mitattu ensimmäisenä 

vuorokautena, kokoomanäytenumero 2 toisena vuorokautena ja kokoomanäytenumero 3 

kolmantena vuorokautena. Liitteessä VIII on esitetty metsähakkeesta tehtyjen 

kokoomanäytesarjojen kosteusmittaustulokset numeroarvoina.  
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Kuva 50. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 1 metsähakenäytteille kolmen 

mittausvuorokauden ajalta.  
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Kuva 51. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 2 metsähakenäytteille kolmen 

mittausvuorokauden ajalta.  
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Kuva 52. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 3 metsähakenäytteille kolmen 

mittausvuorokauden ajalta.  
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Kuva 53. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 4 metsähakenäytteille kolmen 

mittausvuorokauden ajalta.  

 

Edellä olevista kuvaajista huomataan, että kaikkien kokoomanäytteiden todellinen 

kosteuspitoisuus on laitteistolla mitattuja kokoomanäytteiden keskiarvotuloksia n. 5 – 9 

prosenttiyksikköä suurempi. Laitteistolla mitatut yksittäisnäytteiden keskiarvotulokset 

osuvat erittäin hyvin niistä tehtyjen kokoomanäytteiden laitteistomittauksien lähelle. 

Jokaisen yksittäisnäytteen viiden kosteusmittauksen poikkeama on vähintään kahden 

kymmenyksen sisällä varsinaisen näytteen keskiarvotuloksesta. Mitä kuivempi mitattavan 

yksittäisnäytteen kosteuspitoisuus oli, sitä vähemmän poikkeamia ilmeni.  

 

7.5.2 Seulomattomien kantomurskenäytteiden kosteudet kokoomanäytteillä  

 

Seulomattomalle kantomurskeelle tehtiin samanaikaisesti yhtäläiset laitteisto- ja 

uunikuivausmittaukset kuin metsätähdehakkeelle. Kuvissa 54 – 57 on esitetty 

seulomattomasta kantomurskeesta otettujen yksittäisnäytteiden ja niistä tehtyjen 

kokoomanäytteiden laitteistomittaukset sekä kokoomanäytteiden todelliset kosteudet. 

Kokoomanäytteiden todelliset kosteudet määritettiin uunikuivauksella. 

Kosteusmittaustulokset on esitetty kuvissa 54 – 57 samanlaisina kokoomanäytesarjoina 
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kuin metsätähdehakenäytteiden kokoomanäytesarjat. Liitteessä IX on esitetty 

seulomattomista kantomurskeista tehtyjen kokoomanäytesarjojen kosteusmittaustulokset 

numeroarvoina. 
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Kuva 54. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 1 seulomattomille 

kantomurskenäytteille kolmen mittausvuorokauden ajalta.  
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Kuva 55. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 2 seulomattomille 

kantomurskenäytteille kolmen mittausvuorokauden ajalta.  
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Kuva 56. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 3 seulomattomille 

kantomurskenäytteille kolmen mittausvuorokauden ajalta.  

 

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4

Kokoomanäytenumero

Ko
st

eu
sp

ito
is

uu
s,

 %

Yksittäisnäytteet

Kokoomanäyte

Kokoomanäytteen
todellinen kosteus

 

Kuva 57. Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 4 seulomattomille 

kantomurskenäytteille kolmen mittausvuorokauden ajalta.  

 

Edellä olevista kuvaajista huomataan, että kaikkien kokoomanäytteiden todellinen 

kosteuspitoisuus on laitteistolla mitattuja kokoomanäytteiden keskiarvotuloksia n. 2 – 6 

prosenttiyksikköä suurempi. Vain kokoomanäytenumero 2 kokoomanäytesarjasta 1 (ero 
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10,1 prosenttiyksikköä) ja kokoomanäytenumero 1 kokoomanäytesarjasta 4 (ero 0,8 

prosenttiyksikköä) muodostavat poikkeuksen. Laitteistolla mitatut yksittäisnäytteiden 

keskiarvotulokset ovat samaa suuruusluokkaa niistä tehtyjen kokoomanäytteiden 

laitteistomittauksien kanssa. Jokaisen yksittäisnäytteen viiden kosteusmittauksen 

poikkeama on yhden kymmenyksen sisällä varsinaisen näytteen keskiarvotuloksesta. Yli 

puolella yksittäisnäytteistä ei ollut minkäänlaisia poikkeamia niiden viidessä 

kosteusmittauksessa.  

 

7.6 Johtopäätökset hakkeen ja murskeen kosteuden mittaamisesta FMI-

järjestelmällä  

 

Yksittäisnäytteiden kosteuspitoisuusmittaus antoi keskimäärin 2 – 9 prosenttiyksikköä 

alempia kosteustuloksia metsätähdemurskenäytteille kuin niiden uunikuivauksella 

määritetyt kosteuspitoisuudet olivat. Seulomattomalle kantomurskeelle laitteisto antoi vain 

2 – 5 prosenttiyksikköä alempia kosteustuloksia. Seulomaton kantomurske oli 

partikkelikooltaan paljon suurempaa ja koostumukseltaan lähempänä kokopuuta kuin 

metsätähdemurske, joten sen takia seulomattomasta kantomurskeesta saatiin parempia 

tuloksia.  

 

Kokoomanäytteiden kosteuspitoisuusmittaus antoi samanlaisia tuloksia. Toisena 

mitattavana materiaalina oli metsätähdehake, jonka todellinen lähtökosteus oli vain 44 - 48 

% mittauksien alussa. Yksittäisnäytteiden kosteuspitoisuusmittaukseen kuuluneen 

metsätähdemurskeen lähtökosteus oli n. 56 %. Kuivemmasta materiaalin 

kosteuspitoisuudesta johtuen laitteisto antoi heti metsätähdehakkeelle n. 5 – 9 

prosenttiyksikköä alempia kosteustuloksia kuin niiden uunikuivauksella määritetyt 

kosteuspitoisuudet olivat. Muuten tulokset olivat ihan vastaavia metsätähdemurskeen 

kanssa, joten ei ollut väliä, oliko kyseessä hake vai murske metsätähteen osalta. Samaa 

tuoteohjelmaa pystyi käyttämään kummallekin jakeelle. Kokoomanäytteiden 

kosteuspitoisuusmittaus antoi myös seulomattoman kantomurskeen osalta yhtäläisiä 

mittaustuloksia kuin sen yksittäisnäytteiden kosteuspitoisuusmittaus.  
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Kaikista tuloksista huomataan selvä yhdenmukaisuus laitteisto- ja uunikuivausmittausten 

välillä. Näyttäisi, että laitteisto antaa n. 2 – 9 prosenttiyksikköä pienempiä tuloksia kuin 

uunikuivaus, mutta kuitenkin riippuvuus on selvä.  

 

Laitteistolla saadut mittaustulokset olivat erittäin herkkiä pienillekin häiriöille. Laitteiston 

anturille ei saanut laittaa mitään metallisia esineitä, sillä ne aiheuttavat virheitä 

mittaustuloksiin. Erityisesti seulomattoman kantomurskeen seassa oli hiekkaa ja pieniä 

kiviä. Myös näyterasian mittauskohdalla laitteiston anturilla oli iso merkitys. Jos täytetyn 

rasian laittoi yhden senttimetrinkin sivuun varsinaisesta mittauskohdasta, niin laitteiston 

mittaustulos erosi 2 – 5 prosenttiyksikköä varsinaisesta laitteistomittauksesta. Lisäksi 

mittaustulos erosi joissain tapauksissa 2 prosenttiyksikköä, jos näyterasian laittoi 

pitkittäissuunnassa toisin päin (käännetty 180 °) laitteiston anturille.  

 

Laitteisto mittasi anturille laitetun vesimäärän. Laitteisto ilmoitti vesimäärän 

prosenttilukuna suhteessa näytteen tilavuuteen, joten jokainen näyterasia oli täytettävä 

huolellisesti aina samaan tilavuuteen. Jos rasian jätti normaalia vajaammaksi, niin laitteisto 

ilmoitti alempia kosteuspitoisuuksia.  

 

Puumateriaalin ominaispaino olisi pitänyt ilmoittaa jokaiseen tuoteohjelmaan 12 % 

kosteudessa. Tämä vaatimus oli tarkoitettu lähinnä sahatavaroille. Metsätähdemurskeelle 

ominaispaino määritettiin n. 56 % kosteudessa ja seulomattomalle kantomurskeelle n. 42 

% kosteudessa. On selvää, että murskeiden kuivuessa niiden ominaispainot pienenevät 

merkittävästi. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että mitä kuivempaa mitattava jae on 

ollut, sitä suurempi mittausero on tullut niiden välille. Erityisesti yksittäisnäytteiden 

mittauksissa ensimmäisten näytteiden kohdalla mittausero on ollut erittäin pieni, koska 

tuoteohjelmaan ilmoitettu ominaispaino on ollut lähellä mitattavan materiaalin todellista 

ominaispainoa.  

 

Laitteistomittausten perusteella FMI-järjestelmä soveltuu pikamittausmenetelmänä 

hakkeiden ja murskeiden kosteuden mittaamiseen. Edellytyksenä on, että tuoteohjelmista 

pitää jokaisen tuotteen kohdalla siirtää niiden regressiosuoran tasoja oikealle kohdalle. 
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Lisäksi suoran kulmakerrointa pitää muuttaa tilanteen mukaan jokaiselle jakeelle. Tällöin 

jatkotutkimuksia kannattaa suorittaa laitteiston kalibroinnin ja tuoteohjelmien 

muokkauksien osalta, jotta saadaan luotettavampia tuloksia.  

 

Laitteisto maksaa kymmeniä tuhansia euroja, mutta hyöty on se, että kosteustulokset 

saadaan heti selville. Nykyisin tuloksia joutuu odottamaan uunikuivausmenetelmällä 

vuorokauden. Eräs mahdollisuus olisi, että kaikki tuotannosta tulevat näytteet 

analysoitaisiin FMI-järjestelmällä, mutta uunikuivauksella analysoitaisiin vain joka 

kymmenes näyte vertailun vuoksi. On selvää, että uunikuivauksella määritetyissäkin 

hakkeen kosteuspitoisuuksissa on eroja, sillä eri polttolaitoksilla kosteusnäytteet ovat 

kuivausuunissa 16 – 24 tuntia. Puuaineesta alkaa haihtua uuteaineita, kun sitä kuivataan 

uunissa pitkään. Tarkkaa tutkimustietoa ei ole siitä, missä vaiheessa uuteaineita alkaa 

haihtua eri puulajeista.  
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8 TYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Diplomityössä tutkittiin neljää eri kuivausmenetelmää, jotka olivat kenttä-, levy-, lava- ja 

kanaalikuivaus. Näistä kolmea ensimmäistä tarkasteltiin samanaikaisilla koekuivauksilla, 

jotta niistä saatuja tuloksia voitiin tarkastella keskenään. Kanaalikuivausta tarkasteltiin 

omana menetelmänään, koska siinä käytettiin puhallinta ja kuivattavat metsähakkeet olivat 

aumamuovin sisällä. Muut kuivausmenetelmät perustuivat sääolosuhteisiin, joten ne olivat 

luonnonkuivausmenetelmiä. Kenttä- ja levykuivauksessa hakkeita kuivattiin asfaltin 

pinnalla eri paksuisina kerroksina, ja levykuivauksessa hakekerroksia lämmitettiin lisäksi 

päältä auringon kuumentamilla metallilevyillä. Lavakuivauksessa hakkeita kuivattiin lavan 

päällä, jossa oli verkkolevy pohjana, ja jolloin hakkeiden pohjakosteus väheni paremmin 

verrattaessa muihin kuivausmenetelmiin. Kenttä-, levy- ja lavakuivauksissa tutkitut 

hakekerrospaksuudet olivat 5 cm, 10 cm, 15 cm ja 20 cm. Näiden kuivausmenetelmien 

hakekerroksia ei käännelty kuivauksien aikana. Kaikkien kuivausmenetelmien 

koekuivaukset järjestettiin kesällä 2007. Lisäksi työssä tarkasteltiin kenttä- ja 

kanaalikuivauksen taloudellista kannattavuutta.  

 

Työssä tutkittiin myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston sahatavaran 

kosteusmittauslaitteiston soveltuvuutta metsätähdemurskeelle ja –hakkeelle sekä 

seulomattomalle kantomurskeelle. Laitteistomittauksissa tutkittiin erityisesti laitteiston 

soveltuvuutta hakkeen ja murskeen kosteuden määritykseen ja sitä, että miten laitteistolla 

määritetyt näytteiden kosteuspitoisuudet vastasivat uunikuivausmenetelmällä määritettyjä 

todellisia kosteuspitoisuuksia. Laitteisto määritti materiaaleista kosteuspitoisuuden 

reaaliaikaisesti, ilman että laitteiston anturi kosketti mitattavan materiaalin pintaa. 

Kosteusmittauksia tehtiin yksittäisnäytteille sekä yksittäisnäytteistä koostuville 

kokoomanäytteille. Laitteistomittaukset järjestettiin marraskuussa 2007.  

 

Koekuivauksessa 1 metsähakkeiden kosteus väheni kenttä-, levy- ja lavakuivauksessa 

useita kymmeniä prosenttiyksikköjä kolmen vuorokauden kuivausjakson aikana, jolloin 

kuivauspäivät olivat tavallisia kesäpäiviä. Vuorokausien keskilämpötilat olivat yli 18 °C ja 

sateet eivät suuremmin haitanneet kuivausta. Tuolloin hakkeiden kosteus väheni 5 cm 
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kerrospaksuuksilla lavakuivauksessa 31,8 prosenttiyksikköä, kenttäkuivauksessa 26,4 

prosenttiyksikköä ja levykuivauksessa 18,9 prosenttiyksikköä. Metsähakkeiden 

lähtökosteus oli 53 %. Vastaavasti 15 cm kerrospaksuuksilla hakkeiden kosteus aleni 

näissä kaikissa kuivausmenetelmissä 6,7 – 13,3 prosenttiyksikköä. Kun kerrospaksuus oli 

yli 15 cm, niin hakkeiden kuivaus hidastui merkittävästi, sillä 15 cm ja 20 cm 

kerrospaksuuksilla hakkeiden kuivumistulokset olivat melko identtiset. Sateella ei juuri ole 

hakkeiden kosteutta lisäävää vaikutusta kuivauksen aikana, jos sademäärän jää alle 5 mm 

vuorokaudessa kerrospaksuuden ollessa 15 cm. Toisaalta jo kahden millimetrin sademäärä 

nostaa hakkeiden kosteutta, kun kerroksen paksuus on 5 cm.  

 

Hyvillä kuivauskeleillä lavakuivaus oli paras kuivausmenetelmä, koska hakkeiden 

pohjakosteus haihtui hyvin pohjan reikien kautta. Seuraavaksi paras oli kenttäkuivaus ja 

heikoin levykuivaus. Levykuivauksessa metallilevy ei kuumentanut tarpeeksi väliin jäävää 

ilmakerrosta, joten hakkeet olivat varjossa. Vastaavasti sateisilla ilmoilla levykuivaus on 

paras kuivausmenetelmä, koska levy suojasi hakkeita suoralta sateelta. Levy- ja 

lavakuivausta on kuitenkin vielä hankala toteuttaa käytännössä suuremman mittakaavan 

tuotannossa. Pienimittaista kenttäkuivausta on käytetty Hyötypaperin tuotannossa, mutta 

siinä olevia työvaiheita pitää vielä kehittää. Etenkin hakkeen levitys- ja 

kääntämismenetelmiä pitää saada tehokkaimmiksi, sillä pyöräkuormaajilla hakkeen levitys 

on hidasta ja kääntäminen asfaltin pinnalla syö kääntöteriä. Näistä työvaiheista kannattaa 

suorittaa jatkotutkimuksia. Kenttäkuivaus on paras kuivausmenetelmä suuremman 

mittakaavan tuotantoon jo nykyisillä käsittelytekniikoilla, mutta menetelmää pitää kehittää 

kuivauksen tehostamiseksi.  

 

Kenttäkuivauksen taloudellista kannattavuutta hehtaarin kokoisella asfalttikentällä on 

tarkasteltu kappaleessa 5.8. Tarkasteluissa huomattiin, että jos hakkeiden lähtökosteus on 

60 %, niin neljän vuorokauden kuivauksen jälkeen on päästävä vähintään 50 prosenttiin, 

jotta kuivauksesta hyödytään taloudellisesti. Normaaleilla kuivaussäillä siihen päästään 

helposti.  
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Kanaalikuivauksissa metsähakkeiden kosteus ei merkittävästi alentunut, sillä kosteus 

väheni koekuivauksista riippuen 4,6 – 8,6 prosenttiyksikköä, kun hakkeiden lähtökosteus 

oli yli 50 %. Kaikissa koekuivauksissa hakekuutiota kohti imettiin ilmaa 180 – 357 m³/h ja 

se oli liian vähän verrattaessa Linnan ja Järvisen suosittelemaan määrään (400 – 500 m³/h). 

Puhallin oli liian tehoton kuivattavaan hakemäärään nähden, sillä ilma virtasi suurimmaksi 

osaksi hakekasan reunoja myöten. Tällöin reuna-alueiden metsähakkeet kuivuivat 

silminnähden kuiviksi. Ilmavirta etsi helpoimman reittinsä kasan läpi ja kulki sen jälkeen 

samaa reittiä. Lisäksi märkä metsähake oli liian tiivistä, joten ilmavirralla oli vaikeuksia 

läpäistä kasan sisäosia. Kanaalikuivauksissa havaittiin, että mitä pienempi oli hakkeiden 

lähtökosteus, sitä paremmin hakkeet kuivuivat. Lisäksi metsähakkeiden sekaan kannattaa 

sekoittaa suurempi palakokoista rankahaketta ennen kuivauksen aloittamista, jolloin 

kasasta tulee ilmavampi. Metsähakkeiden kuivauksessa jäätiin taloudellisesti tappiolle 

kaikissa kanaalikuivauksissa, sillä hakkeiden kosteuden alenemisesta saadut hyödyt eivät 

korvanneet kuivauksesta aiheutuneita kustannuksia. Jokainen kanaalikoekuivaus aiheutti 

yli 400 euroa tappiota. Kanaalikuivauksesta kannattaa suorittaa jatkotutkimuksia siten, että 

hakkeita kuivattaisiin kontin sisällä. Näin ollen hakkeiden lastaus ja purku on vaivatonta 

sekä ylimääräiset työvaiheet jäävät pois.  

 

Kosteudenmittauslaitteistolla tavoitteena oli saada kosteuspitoisuus tietoon heti 

metsähakkeesta. Kaikista laitteistomittaustuloksista päätellen huomattiin selvä 

yhdenmukaisuus laitteisto- ja uunikuivausmittausten välillä. Näytti, että laitteisto antoi 2 – 

9 prosenttiyksikköä pienempiä kosteustuloksia uunikuivaukseen nähden, mutta kuitenkin 

riippuvuus oli selvä. Puumateriaalin ominaispaino olisi pitänyt ilmoittaa jokaiseen 

tuoteohjelmaan 12 % kosteudessa. Tämä vaatimus oli tarkoitettu lähinnä sahatavaroille. 

Metsätähdemurskeelle ominaispaino syötettiin tuoteohjelmaan 56 % kosteudessa ja 

seulomattomalle kantomurskeelle 42 % kosteudessa. Oli selvää, että murskeiden kuivuessa 

niiden ominaispainot pienenivät merkittävästi. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että mitä 

kuivempaa mitattava jae oli, sitä suurempi mittausero tuli niiden välille. Lisäksi laitteisto 

oli erittäin herkkä pienillekin häiriöille. Laitteiston mittaustulos erosi useita 

prosenttiyksikköjä varsinaisesta mittaustuloksesta, jos näyterasia hakkeineen oli täytetty eri 

tilavuuteen kuin laitteistoon ilmoitettu tilavuus. Jos rasian laittoi yhtään sivuun telineen 

mittauskohdasta tai rasian käänsi ympäri 180 °, niin kosteustulos vaihteli jälleen.  
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Työn tulokset tuovat lisäarvoa hakkeiden kuivaustutkimukseen, koska aikaisempaa 

tutkimustietoa hakkeiden kuivauksesta on vähän. Aikaisemmat tutkimustiedot perustuvat 

lähinnä metsähakkeiden raaka-aineen, esimerkiksi hakkuutähteen kuivaukseen. 

Haketuksen tai murskauksen jälkeisiä kuivausvaiheita ei ole paljon tutkittu. Lisäksi 

kiinteiden biopolttoaineiden reaaliaikaisista kosteusmäärityksistä ei ollut aikaisempaa 

tutkimustietoa, sillä kosteuspitoisuus määritetään yleisesti standardien mukaisesti 

vuorokauden kestävällä uunikuivauksella. Reaaliaikainen mittaus toisi 

biopolttoainemarkkinoille nopeammat kosteusmääritykset.  

 

Tämän työn tulokset osoittavat, että sahatavaran kosteusmittauslaitteistoa voi käyttää 

hakkeiden ja murskeiden pikakosteusmittauksiin. Laitteisto antaa samoja tuloksia kuin 

uunikuivausmenetelmä, kunhan laitteiston tuoteohjelmat ja kalibrointi ovat kunnossa. 

Erityisesti regressiosuoran taso ja kulmakerroin pitää määrittää jokaiselle tuotteelle 

erikseen.  

 

Työn tulosten perusteella kenttäkuivaus asfaltin pinnalla on paras metsähakkeen 

kuivausmenetelmä teollisen mittakaavan tuotannossa, mutta sitäkin pitää kehittää 

tehokkaammaksi parantamalla hakkeen käsittelytekniikkaa. Kenttäkuivauksen osalta 

saatiin myös tietoa sademäärien vaikutuksista eri paksuisiin hakekerroksiin nähden ja siitä, 

että minkä suuruinen sademäärä on haitallista kuivauksen kannalta. Levy- ja 

lavakuivausmenetelmät eivät sovellu suuriin hakkeen kuivausmääriin. Kanaalikuivausta ei 

kannata enää näillä koejärjestelyillä suorittaa, mutta jatkotutkimuksia kannattaa tehdä 

hakkeen vastaavasta kuivauksesta kontin sisällä.  
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LIITTEET  LIITE I  

Koekuivauksessa 1 eri kuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien arvot eri 

kerrospaksuuksilla, kun metsähakkeiden kuivausaika oli kolme vuorokautta.  

Kuivausaika 
(vrk) 

Hakkeen kosteus 
lavakuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
levykuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(%) 
        
  5 cm 5 cm 5 cm 
0 53,0 53,0 53,0 
1 37,4 43,4 41,4 
2 26,1 36,6 31,6 
3 21,2 34,1 26,6 
        
  10 cm 10 cm 10 cm 
0 53,0 53,0 53,0 
1 38,9 47,6 47,2 
2 39,1 43,4 43,8 
3 33,2 39,0 44,0 
        
  15 cm 15 cm 15 cm 
0 53,0 53,0 53,0 
1 44,2 42,2 46,8 
2 39,3 42,3 43,9 
3 40,1 37,6 45,2 
        
  20 cm 20 cm 20 cm 
0 53,0 53,0 53,0 
1 45,6 46,3 49,6 
2 41,1 40,5 45,5 
3 42,0 39,6 46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE II  

Koekuivauksessa 2 eri kuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien arvot eri 

kerrospaksuuksilla, kun metsähakkeiden kuivausaika oli neljä vuorokautta.  

Kuivausaika 
(vrk) 

Hakkeen kosteus 
lavakuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
levykuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(%) 
        
  5 cm 5 cm 5 cm 
0 55,0 55,0 55,0 
1 46,9 58,0 50,7 
2 41,4 56,4 44,8 
3 31,2 48,6 38,5 
4 31,1 46,3 32,6 
        
  10 cm 10 cm 10 cm 
0 55,0 55,0 55,0 
1 55,1 54,0 53,6 
2 56,0 51,7 53,7 
3 48,7 50,4 51,3 
4 48,2 48,7 52,3 
        
  15 cm 15 cm 15 cm 
0 55,0 55,0 55,0 
1 54,6 57,1 47,4 
2 52,5 56,3 47,7 
3 54,3 55,5 47,1 
4 51,2 53,3 50,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE III  

Koekuivauksessa 3 lava-, levy- ja kenttäkuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien 

arvot eri kerrospaksuuksilla, kun metsähakkeiden kuivausaika oli neljä vuorokautta. 

Lisäksi metsähakkeen kosteuspitoisuudet 2 vrk kenttäkuivauskokeissa, joissa 

hakekerrosta käänneltiin kolme kertaa vuorokaudessa.  

Kuivaus-
aika 
(vrk) 

Hakkeen kosteus 
lavakuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
levykuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(käännelty) (%) 
          
  5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 
0 55,2 57,1 56,7 56,7 
1 45,7 52,5 49,0   
2 31,0 50,1 40,7 20,2 
3 19,9 44,7 27,5   
4 12,8 40,9 25,2   
          
  10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 
0 55,2 57,1 56,7 56,7 
1 50,5 53,4 54,9   
2 43,8 46,5 49,6 39,8 
3 41,6 52,6 47,1   
4 41,5 49,1 46,4   
          
  15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 
0 55,2 57,1 56,7 56,7 
1 53,9 53,9 53,5   
2 51,2 52,8 53,0 44,1 
3 50,1 49,9 50,4   
4 41,4 48,3 48,8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE IV  

Koekuivauksessa 4 eri kuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien arvot eri 

kerrospaksuuksilla, kun metsähakkeiden kuivausaika oli neljä vuorokautta.  

Kuivausaika 
(vrk) 

Hakkeen kosteus 
lavakuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
levykuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(%) 
        
  5 cm 5 cm 5 cm 
0 46,3 48,5 47,0 
1 39,6 41,3 37,3 
2 58,5 57,4 61,8 
3 51,7 57,0 57,7 
4 64,2 64,2 64,2 
        
  10 cm 10 cm 10 cm 
0 46,3 48,5 47,0 
1 43,9 43,4 42,3 
2 55,8 47,9 58,5 
3 51,8 43,9 54,1 
4 64,2 52,9 64,2 
        
  15 cm 15 cm 15 cm 
0 46,3 48,5 47,0 
1 44,2 47,3 41,6 
2 52,5 48,8 59,4 
3 51,9 43,7 52,9 
4 64,2 52,9 64,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE V  

Koekuivauksessa 5 eri kuivausmenetelmillä saatujen kosteuksien arvot eri 

kerrospaksuuksilla, kun metsähakkeiden kuivausaika oli neljä vuorokautta.  

Kuivausaika 
(vrk) 

Hakkeen kosteus 
lavakuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
levykuivauksessa 

(%) 

Hakkeen kosteus 
kenttäkuivauksessa 

(%) 
        
  5 cm 5 cm 5 cm 
0 62,9 59,3 60,7 
1 57,9 60,2 59,2 
2 54,4 57,7 52,5 
3 49,4 53,4 48,7 
4 50,9 48,1 47,3 
        
  10 cm 10 cm 10 cm 
0 62,9 59,3 60,7 
1 62,5 55,2 59,2 
2 58,8 54,2 53,0 
3 58,1 56,4 55,4 
4 54,1 55,8 53,1 
        
  15 cm 15 cm 15 cm 
0 62,9 59,3 60,7 
1 60,8 57,4 55,5 
2 58,9 55,7 56,6 
3 57,9 56,6 56,7 
4 59,1 56,8 54,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VI, 1  

Esimerkkilaskut lämpöarvoista ja energiamäärästä, kun metsähakkeen paino on 756 

tn ja kosteuspitoisuus 60 %.  

 

Lasketaan esimerkki tehollisesta eli alemmasta lämpöarvosta, tehollisesta lämpöarvosta 

saapumistilassa ja energiamäärästä. Metsähakkeesta tiedetään vain paino (756 tn), 

kosteuspitoisuus (60 %) ja kalorimetrinen lämpöarvo (20,72 MJ/kg). Kalorimetrinen 

lämpöarvo on laskettu keskiarvona Hyötypaperin selvittämistä kalorimetrisistä 

lämpöarvoista vuosilta 2003 – 2007. Keskiarvoon sisältyy 18 kpl lämpöarvomäärityksiä ja 

ne kaikki on määritetty luotettavien laboratorioiden pommikalorimetreissä, suurin osa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston voimalaitostekniikan laboratoriossa.  

 

Sijoitetaan tunnetut arvot yhtälöön 1 ja lasketaan metsähakkeen tehollinen lämpöarvo:  

 

60
kg
MJ 0,0244172,20, ×−=

kg
MJQ dnet   

dnetQ ,  = 19,255 
kg
MJ   

 

Sijoitetaan tunnetut arvot yhtälöön 2 ja lasketaan metsähakkeen tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa:  

 

60
kg
MJ0,02441

100
60100255,19, ×−

−
×=

kg
MJQ arnet  

arnetQ ,  = 6,238 
kg
MJ   

 

Sijoitetaan tunnetut arvot yhtälöön 3 ja lasketaan metsähakkeen energiamäärä:  



 

 LIITE VI, 2  

 tn756
6,3

238,6
×=

kg
MJ

W   

W  = 1 309,98 MWh ≈ 1 310 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VII, 1 

Yksittäisnäytteiden kosteusmittaukset metsätähdemurskeesta.  

Näytenro 

5 kpl laitteistomittauksia 
näytteestä 
(%) 

Laitteistomittaus- 
keskiarvo 
yksittäisnäytteestä
(%) 

Uunikuivaus 
(%) 

Ero 
uunikuivauksen 
ja 
laitteistomittaus-
keskiarvon 
välillä (%) 

1 55,7  55,8  55,8  55,9  55,9 55,8 55,9 0,1 
2 57,5  57,6  57,6  57,7  57,7 57,6 55,8 -1,8 
3 57,0  57,0  57,0  57,0  56,9 57,0 55,8 -1,2 
4 57,0  57,0  57,0  57,0  57,0 57,0 55,2 -1,8 
5 45,7  45,7  45,7  45,6  45,6 45,7 51,0 5,3 
6 38,1  38,2  38,2  38,2  38,2 38,2 48,3 10,1 
7 46,7  46,7  46,7  46,8  46,8 46,7 49,1 2,4 
8 48,2  48,2  48,2  48,2  48,2 48,2 51,0 2,8 
9 36,0  36,0  36,0  36,0  36,0 36,0 43,2 7,2 

10 36,4  36,4  36,4  36,5  36,4 36,4 43,1 6,7 
11 39,1  39,1  39,1  39,2  39,2 39,1 44,8 5,7 
12 41,4  41,4  41,4  41,4  41,4 41,4 44,0 2,6 
13 28,5  28,5  28,6  28,6  28,6 28,6 37,8 9,2 
14 24,5  24,5  24,5  24,6  24,6 24,5 32,9 8,4 
15 27,0  27,0  27,0  27,0  27,1 27,0 32,6 5,6 
16 26,8  26,8  26,8  26,8  26,9 26,8 34,5 7,7 
17 22,6  22,6  22,6  22,6  22,6 22,6 30,8 8,2 
18 17,1  17,1  17,2  17,2  17,2 17,2 26,4 9,2 
19 20,0  20,0  20,0  20,1  20,1 20,0 27,2 7,2 
20 20,9  21,0  21,0  21,0  21,0 21,0 30,5 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VII, 2 

Yksittäisnäytteiden kosteusmittaukset seulomattomasta kantomurskeesta.  

Näytenro 

5 kpl laitteistomittauksia 
näytteestä  
(%) 

Laitteistomittaus- 
keskiarvo 
yksittäisnäytteestä
(%) 

Uunikuivaus 
(%) 

Ero 
uunikuivauksen 
ja 
laitteistomittaus-
keskiarvon 
välillä (%) 

1 42,5  42,3  42,2  42,3  42,3 42,3 42,6 0,3 
2 40,1  40,1  40,1  40,1  40,1 40,1 42,4 2,3 
3 40,4  40,3  40,3  40,3  40,3 40,3 41,9 1,6 
4 42,2  42,2  42,2  42,2  42,2 42,2 42,3 0,1 
5 33,7  33,6  33,5  33,5  33,5 33,6 37,1 3,5 
6 31,3  32,3  32,3  32,3  32,3 32,1 35,2 3,1 
7 35,0  35,0  35,0  35,0  35,0 35,0 37,4 2,4 
8 32,0  32,0  32,0  32,1  32,1 32,0 34,6 2,6 
9 23,8  23,8  23,9  23,8  23,9 23,8 26,2 2,4 

10 28,7  28,7  28,7  28,7  28,7 28,7 27,8 -0,9 
11 21,3  21,3  21,3  21,2  21,2 21,3 25,0 3,7 
12 21,4  21,3  21,3  21,3  21,3 21,3 24,3 3,0 
13 22,3  22,3  22,3  22,3  22,3 22,3 25,7 3,4 
14 17,1  17,1  17,1  17,1  17,1 17,1 20,9 3,8 
15 15,9  15,9  15,9  15,9  15,9 15,9 20,3 4,4 
16 17,2  17,2  17,2  17,3  17,3 17,2 21,6 4,4 
17 14,3  14,3  14,3  14,3  14,3 14,3 18,6 4,3 
18 26,8  26,8  26,8  26,8  26,8 26,8 32,1 5,3 
19 26,7  26,7  26,7  26,7  26,7 26,7 31,0 4,3 
20 27,7  27,7  27,7  27,7  27,7 27,7 28,8 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VIII, 1 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 1 metsätähdehakenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 35,7 ±0,1 36,6 43,9 7,3 
  32,7 ±0,1       
  33,8 ±0,1       
  33,5 -0,1       
  32,3 -0,2       
            
2 24,8 0,1 29,4 36,2 6,8 
  23,8 0,0       
  29,0 0,0       
  31,3 0,2       
  28,3 0,0       
            
3 20,1 0,0 23,5 31,3 7,8 
  21,6 0,0       
  24,3 0,0       
  26,8 0,1       
  27,6 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VIII, 2 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 2 metsätähdehakenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 38,5 -0,2 37,6 44,2 6,6 
  35,8 0,1       
  34,5 ±0,1       
  39,9 0,1       
  39,1 0,1       
            
2 27,2 0,1 31,5 36,4 4,9 
  30,3 0,0       
  31,8 0,1       
  29,2 0,0       
  29,9 0,0       
            
3 25,4 0,0 22,9 30,6 7,7 
  24,8 0,0       
  24,9 0,1       
  24,4 0,0       
  25,2 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VIII, 3 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 3 metsätähdehakenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 38,3 ±0,1 40,4 48,0 7,6 
  37,6 ±0,1       
  38,1 -0,1       
  39,4 -0,1       
  41,9 ±0,1       
            
2 27,8 0,0 31,1 37,8 6,7 
  31,6 -0,1       
  28,9 -0,1       
  29,8 0,1       
  31,5 0,0       
            
3 22,0 0,0 21,3 29,7 8,4 
  24,0 0,0       
  24,9 0,0       
  22,4 0,0       
  23,1 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE VIII, 4 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 4 metsätähdehakenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 36,5 ±0,1 36,9 46,4 9,5 
  36,6 0,1       
  35,6 -0,1       
  36,1 -0,1       
  37,1 ±0,1       
            
2 31,7 0,0 32,6 38,3 5,7 
  30,6 0,0       
  29,1 0,0       
  36,0 0,0       
  33,5 0,0       
            
3 21,3 0,0 18,9 28,0 9,1 
  22,3 0,0       
  20,1 0,0       
  21,0 0,0       
  20,5 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE IX, 1 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 1 seulomattomille 

kantomurskenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 38,7 0,0 37,2 44,1 6,9 
  40,0 0,0       
  41,6 0,0       
  40,2 0,0       
  37,8 0,0       
            
2 28,7 -0,1 24,1 34,2 10,1 
  26,5 0,0       
  26,3 0,0       
  26,7 0,0       
  28,4 0,0       
            
3 21,0 0,0 16,9 22,1 5,2 
  17,0 0,0       
  21,3 0,0       
  21,4 0,1       
  20,5 -0,1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE IX, 2 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 2 seulomattomille 

kantomurskenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 36,6 0,1 36,1 40,3 4,2 
  37,8 0,0       
  41,3 0,1       
  36,2 0,1       
  42,1 0,1       
            
2 24,9 -0,1 25,2 29,7 4,5 
  24,0 0,1       
  23,7 -0,1       
  26,8 -0,1       
  26,1 0,0       
            
3 24,8 0,0 17,0 21,7 4,7 
  14,7 0,0       
  18,9 0,0       
  20,9 0,0       
  16,5 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE IX, 3  

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 3 seulomattomille 

kantomurskenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 34,5 0,1 35,5 40,4 4,9 
  34,9 0,1       
  40,2 -0,1       
  38,1 0,1       
  37,6 0,0       
            
2 24,4 0,0 26,5 31,1 4,6 
  29,6 0,0       
  26,3 0,0       
  24,2 0,0       
  28,1 0,1       
            
3 19,1 0,1 18,2 21,8 3,6 
  17,2 0,0       
  14,9 0,0       
  16,4 0,0       
  15,7 0,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LIITE IX, 4 

Kosteusmittaustulokset kokoomanäytesarjan 4 seulomattomille 

kantomurskenäytteille.  

Kokooma-
näytenro 

Yksittäisnäytteen 
keskiarvokos-

teus 5 laitteisto-
mittauksesta (%) 

Suurin 
laitteistomit-

tauspoikkeama 
5 mittauksesta 

yksittäis-
näytteessä (%)

Kokooma-
näytteen 
laitteisto-
mittaus-

keskiarvo 
(%) 

Kokooma-
näytteen 

uuni-
kuivaus 

(%) 

Ero uuni-
kuivauksen ja 

laitteistomittaus-
keskiarvon 

välillä kokooma-
näytteessä (%) 

1 40,0 0,1 39,7 40,5 0,8 
  41,0 0,0       
  39,6 0,0       
  40,7 -0,1       
  40,0 0,1       
            
2 29,9 0,0 29,0 31,4 2,4 
  24,9 0,0       
  24,6 0,0       
  24,4 0,0       
  22,3 0,0       
            
3 14,5 0,0 15,7 20,8 5,1 
  18,3 0,0       
  16,3 ±0,1       
  12,4 0,1       
  14,6 0,1       
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