
Biopolttoainepaalien käsittely
Metsän biopolttoainetta on käsitelty paaleina jo useiden vuosien 
ajan. Paalattuja hakkuutähteitä kutsutaan usein risutukeiksi (ja 
Ruotsissa: GROTbuntar). Suomessa muutamat suurimmat lämpövoima-
lat käyttävät myös hakkuutähde-paaleja suuria määriä. Tekniikan 
kehitys alalla ja kiinteämpien paalien aikaan saaminen kiinnostavat 
tuotekehittäjiä. Tavoitellaan pääasiassa lisätonneja kuormaa kohti 
maantie- tai rautatiekuljetuksissa. Suurten biopolttoaineen käyttäjien 
mielenkiinto edullista biopolttoraaka-ainetta kohtaan on selvästi 
lisääntynyt ja kiinnostus kerätä sitä yhä kauempaa. 

John Deere 
Kaupallisten paalainten ensimmäisiä jatkokehittäjiä ja sarja-
valmistajia oli Timberjack eli nykyinen John Deere.  JD:n hakkuu-
tähdepaalain on löytänyt asiakkaansa pääasiassa Suomesta suurten 
voimalaitosten ansiosta, mahdollistaakseen heille halutun biopoltto-
aineen saamiseen. Paaleja tehdään lähinnä kuusivoittoisilla hakkuu-
alueilla. 

Irrallisten hakkuu-
tähteiden käsittely on 
tilaa vievää. 
Menetelmää käytetään 
pääasiassa keräilyyn 
korjuupaikalta ja 
siirtoon välivarastointi-
paikoille metsätien 
varteen. 
Siellä hakkuutähteet 
voidaan kuivattaa ja 
hakettaa, tai vaihto-
ehtoisesti paalata. 

Laajimmin levinnyt paalaintyyppi on John Deeren 1490D paalain, joka on ollut 
markkinoilla useita vuosia. Yksi paali sisältää noin 1 MWh energiaa. 

Kaksi perusmenetelmää – vihreitä tai ruskeita hakkuutähteitä
Metsän biopolttoaineen käsittelyssä on pari eri vaihtoehtoa:
1. Vihreän tai tuoreen hakkeen käsittely – haketetaan juuri korjattua raaka-

ainetta metsässä tai metsäautotien varressa. 

2. Kuivuneen tai ruskean biopolttoraaka-aineen käsittely ja hakettaminen
luonnollisen maastossa kuivumisen jälkeen. 

Kuten projektissa on aiemmin todettu, laatupellettejä ei voida 
tuottaa hakkuutähteistä; esim. tuhkapitoisuus tulee liian korkeaksi. 
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WoodPack
WoodPackin hakkuutähdepaalainta markkinoidaan yleensä yhdessä
Valmetin metsätraktorin kanssa. Koneen paalauskammion kiinteä
pituus on 3,2 m, joten sitä pitemmät latvat pitää katkaista. Siksi 
nosturin koura pitää olla varustettuna sahanterällä, jotta voidaan 
tarvittaessa lyhentää paalaimeen syötettäviä latvoja. Paalain 
voidaan irrottaa ja asettaa seisomaan omilla jaloillaan, jolloin
metsätraktoria voidaan käyttää esim. puun- tai paalien kuljetukseen 
korjuupaikalta.

Myös Valmetin Wood-
Pacia on kehitetty 
useiden vuosien ajan. 
Tuotanto on ollut 
vaatimatonta ja sen 
valmistus on Etelä-
Ruotsissa. Paalit ovat  
3,2 m pituisia ja 
painavat 450-550 kg. 
Oik.: Tukkikouran 
sahanterä  pitkien 
latvojen katkaisuun 
(ks. nuolen kohtaa)

Yllä: Pinox 330 paalain  
yhdessä Pinox 828  
peruskoneen kanssa.

Yllä: Pinoxin paalain voidaan irrottaa 
peruskoneesta. 

Oik.: Vihreä hakkutähdepaali, jonka   
Pinox paalain on puristanut kokoon.   

Pinox  
Pinoxin hakkutähdepaalain muistuttaa JD:n paalainta, koska 
paalain on jatkuvasyöttöinen, paalit kiinnitetään naruilla ja 
sahanterä katkaisee paalit halutun pituisiksi. Toisaalta puristus-
kanava on muotoiltu erilaiseksi, mikä antaa tiivistävälle yksikölle 
enemmän puristusvoimaa ja johtaa siten tiiviimpiin paaleihin. 
Paalain voidaan varustaa pikakiinnityksellä, jolloin paalain voidaan 
irrottaa seisomaan omilla jaloillaan, kun peruskonetta käytetään 
esim. paalien kuljetukseen metsäautotielle. 



Käsittely  
Kun paaleja tai ”risutukkeja” tuotetaan korjuualueella, ne kuljete-
taan usein kuormatraktorilla välivarastopaikkaan metsäautotien 
varteen. Hakkuutähteiden olisi hyvä kuivaa jonkin aikaa 
korjuupaikalla ennen paalausta. Jos paaleja tuotetaan heti korjuun 
jälkeen, saadaan aikaan vihreitä paaleja, joissa on korkea ravinto-
ja klooripitoisuus. Monet lämpövoimalat ovat siirtyneet käyttämään 
ruskeita hakkuutähteitä, jotka ovat kuivuneet korjuupaikalla.

Yllä: Vihreiden paalien 
kuljetusta korjuupaikalta 
metsäautotien varteen. 

Vas.: Paalit ovat saaneet 
kuivaa metsäautotien 
varressa, jotta saadaan 
kuivempaa ja parempaa 
ns. ruskeaa haketta.

Hakkuutähdepaalien murskaaminen tai hakettaminen 
Suuret lämpövoimalat kuljettavat usein paalit omiin terminaalei-
hinsa, jossa ne pienennetään suuressa murskaajassa. 
Vaihtoehtona on paalien hakettaminen metsäautotien varressa.
Paalit voidaan myös jakaa eri päätyyppeihin, jotka antavat 
tietynlaista haketta, vihreää/tuoretta haketta tai ruskeaa/kuivanutta 
haketta. Yhä useammat pitävät parempana ruskeaa haketta, jota 
saadaan luonnollisesti korjuupaikalla kuivanneista hakkuutähteistä
tai paaleissa tienvarressa kuivanneena. 
Kun materiaali on saanut kuivua, vähenee veden lisäksi sisällöstä 
myös klooria (Cl). Poltettaessa kloori edistää korroosiota 
lämpökattilassa ja lämmönvaihtimen konvektiopinnoilla. 

Vihreiden paalien hakettamista metsäautotien varressa suurella LHM hakkurilla, 
joka on asennettuna kuorma-autoon. Hakkurin puhallin voi helposti täyttää 
pitkänkin kuorma-auton peräkärryn. 



Uusi Fixeri yhteistyössä Komatsu Forestin kanssa
Uusi kaksoispaalain energia- ja massapuulle. Paalin koko on noin 
puoli kiinto-m3 tai 450-500 kg. Paalin pituus on 2,6 m, joten kaksi 
paalia voidaan kuormata peräkkäin metsätraktoriin. Kapasiteetti on 
30-60 paalia 8 h:ssa.  Fixeri on rakennettu kahteen kerrokseen, 
jolloin kaksi paalauskammiota toimii samanaikaisesti. Kone on 
mitoitettu työskentelyyn ajourissa, ja paalaamaan harvennus-
metsässä samanaikaisesti sekä energia- että massapuuta.

Uusi hakkuutähteiden suurpaalain. Sivuseinät 
neljine hydraulimäntineen puristaa materiaalin 
kokoon (kuvassa  männät puristettuina sisään). 
Hakkuu- tähteiden lisääminen tapahtuu 
avattavan yläkannen kautta.  
Kuva: Tage Fredriksson, BioEnergia.

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239

Fixeri on uusi kaksoispaalain, jolla voi työskennellä samanaikaisesti  kahdessa 
eri kerroksessa ja  kahden eri paalin kanssa. Kuva: Jorma Vuotinen, Koneviesti

Laitteisto on asennettu kuorma-autoon ja tarkoitettu paalaukseen 
metsäautotien varressa. Koneen tekemät paalit painavat noin 1000 
kg, ovat noin 4,8 m pitkiä ja sisältävät 1,6- 2,5 MWh energiaa. Jotta 
paalit saadaan riittävän kiinteiksi, tarvitaan paaleihin vähintään pari 
pitkää latvaa. Uudella paalaimella saadaan tiiviimpiä ja suurempia 
paaleja, jolloin kuormatila saadaan paremmin hyödynnettyä. Paalit 
sidotaan litteällä muovikuitunauhalla jollaista käytetään teollisuu-
dessa. 

Uusi suurpaalain kehitteillä 
Suurehko hakkuutähteiden paalain on kehitteillä ja sitä on testattu 
Pohjois-Ruotsissa. Keksijä Per-Erik Harr on kehittänyt paalaimen, 
joka tekee energiasisällöltään kaksi kertaa suurempia paaleja 
verrattuna aiempiin koneisiin.


