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Pitkäntähtäimen tuotantokyvyn takaamiseksi hakkuujätteiden 
käytössä saatetaan tulevaisuudessa asettaa vaatimuksia tuhkan 
lannoituskäytölle. Puun ravinneaineet keskittyvät niihin osiin puuta, 
joissa olennaiset elintoiminnot tapahtuvat (havut, pienet oksat ja 
kuori). Siksi on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa näitä
ainesosasia jää hakkuupaikalle. Heikoilla kasvupaikoilla tämä on 
erityisen tärkeää. Näiden ainesosasten karsinta laskee lisäksi 
polttoaineen tuhka- ja mineraalipitoisuutta, jotka voivat tietyissä
polttolaitoksissa aiheuttaa käyttöhäiriöitä. 

Kun hakkuujätteitä puristetaan risutukeiksi WoodPac:in avulla, 
materiaalia pyöritetään koneessa kovassa puristuksessa. 
Paalikammiossa pyörivät rullat hankaavat osan materiaalista irti. 

Jotta voitiin  tutkia mitkä ainesosaset hankautuivat irti ja mitata 
niiden määriä, teki eräs WoodPac risutukkeja kuorma-peitteen 
päällä. Irtihankautuneet ainekset punnittiin ja kattava näyte otettiin 
talteen sekä risutukeista että irtihankautuneesta materiaalista. 
Tehty risutukki punnittiin nosturinkärkeen asennetulla vaa’alla. 
Prosessi toistettiin kahdeksan kertaa kuiville hakkuujätteille (28 % 
kosteuspitoisuus) ja myöhemmin kahdeksan kertaa tuoreille 
hakkuujätteille (44 % kosteuspitoisuus). Irtihankautuneet 
ainesosaset lajiteltiin isoihin oksiin, pieniin oksiin, kuoreen, havuihin 
ja pölyyn (ks. kuvio 4).

Kuvio 1. Risutukkeja punnitaan nosturinkärkeen asennetulla vaa’alla

Millaisia määriä ja ainesosasia hankautuu 
irti paalattaessa WoodPacilla ?
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Kuvio 2. Irtihankautuneet määrät kuivissa WoodPac -risutukeissa

Kuvio 3. Irtihankautuneet määrät tuoreissa WoodPac -risutukeissa
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Kuvio 4. Irtihankautunut materiaali jaettuna ainesosiin

Tulokset osoittavat, että keskimäärin 24 % kuivien risutukkien 
kuivapainosta ja keskimäärin 20 % tuoreiden risutukkien 
kuivapainosta hankautuu irti tuotannon aikana. Kuiva-aineena 
laskettuna havujen osuus  ennen paalausta oli 76 kg/risutukki. 
Irtihankautuneessa materiaalissa oli 23 kg havuja kuiva-aineesta ja 
risutukkiin jäi 53 kg havuja. Kuiva-aineen kokonaispainosta 
irtihankautuneessa materiaalissa oli siten havujen osuus (43%), 
prosentuaalisesti yli kaksinkertainen verrattuna tuoreisiin risutukkeihin 
(20% kuiva-aineesta). Jotta voidaan paremmin vertailla erilaisia 
hakkuujätteiden talteenottotapoja, tullaan tämän 
informaationperusteella tekemään ravinnetasapainolaskelmia. 
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