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Oksien ja latvojen sekä pienpuiden kausivaras-
toinnin aiheuttamat muutokset polttoaineen 
laadussa.
Puupolttoaineen käsittely aiheuttaa logistisia ongelmia, koska on 
varastoitava suuria määriä raaka-aineketjussa metsä –
lämpökeskus. Usein materiaalia on varastoitava 6 – 12 kuukautta. 
Uutena menetelmänä on tuottaa lämpöpolttoaineeksi tarkoitetuista 
hakkuujätteistä (oksat ja latvat) sekä pienpuista tiivistettyjä
sylinterimäisiä paaleja (CRLs, ”risutukkeja”).

Tutkimuksessa mitattiin oksista, latvoista ja pienpuista 
(2-10 cm paksuista, 3-4 m korkeista) lähtöisin olevan hakkuujätteen 
muutoksia. Seurattiin kosteuspitoisuutta, tuhkapitoisuutta, 
lämpöarvoja sekä materiaalihävikkiä risutukkien sesonkivarastoinnin 
aikana. Vertailuaineistona käytettiin paalaamatonta materiaalia. 
Materiaali varastoitiin noin 4 m korkeissa ja 40-50 m pitkissä
kasoissa, joiden alustana oli pyöröpuuta. Puolet risutukkeista oli 
peitetty paksulla pahvilla. Valmet Wood-Pac laitteistolla tuotetut 
risutukit olivat pituudeltaan 3,4 m ja halkaisijaltaan 70 cm.

Hakkuut toteutettiin toukokuun alussa, ja 3 viikossa hakkuupaikalla 
säilytettyjen paalien kosteuspitoisuus laski 45-55%:sta 27-29%:iin. 
Tiivistyksen ja 9-12 kuukauden varastoinnin aikana kosteuspitoisuus 
laski jopa 18-21%:iin peitettyjen kasojen osalta, ja 19-25%:iin 
peittämättömien kasojen osalta. Tiivistämättömän raaka-aineen 
kosteuspitoisuus nousi uudelleen 41%:iin 9 kuukauden varastoinnin 
jälkeen, mikä johtui siitä, että lumi pakkautui kasoihin. 

Kuvio 1. Tiivistämättömien hakkuujätteiden (oksat, latvat, pienpuut) kasausta

Havaittiin pieniä eroja tuhkapitoisuudessa (1,1-2,3%) ja ei-merkittäviä
eroja lämpöarvoissa (19,6-19,9 MJ/kg kuiva-ainetta). 

Materiaalihävikit olivat 8-18% ja muodostuivat pääosin havuista ja 
pienaineksesta, jotka varisivat käsittelyn aikana (lastauksen, 
kuljetuksen, purkauksen ja näytteidenotossa tarvittavien nostojen 
yhteydessä). Ilmasto-olot olivat kesänaikana kuivauksen kannalta 
edullisemmat kuin keskivertovuoden aikana.
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Kuvio 2. Risutukkia tuotetaan  Valmet Wood-Pac laitteistolla 

Tutkimus osoittaa, että polttoaineen laatuun ja materiaalihävikkiin 
vaikuttavat kaikki käsittely- ja varastointitoimenpiteet, mitkä
tapahtuvat raaka-aineketjussa metsästä käyttöönottoon saakka. 
Tutkimus osoittaa myös, että hakkuujätteiden (oksat, latvat, 
pienpuut) tiivistäminen risutukeiksi luo hyviä edellytyksiä sesonki-
varastoinnille, varsinkin jos kasa on peitetty. Tärkein ero on 
tiivistämättömän materiaalin kostuminen uudestaan talvikauden 
aikana. Risutukkien tiiviyden vuoksi lumi ei päässyt tunkeutumaan 
niiden sisälle. Lämpötilatilastot osoittavat, että Ruotsin ja Suomen 
pohjoisosien keskimääräiset olosuhteet sopivat hyvin risutukkien 
kuivaukseen ja varastointiin. 
Risutukkien eräänä etuna on pienempi varastointitilantarve 
verrattuna tiivistämättömään materiaaliin. 

Kuvio 3. Risutukkien varastointikasa metsätien varressa
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