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Logistiikkaesimerkki biomassalle

Oikealla: Yksinkertaistettu katsaus reiteistä joilla biomassaa voidaan hankkia, 
energiametsästä, harvennuksista tai päätehakkuista. Valintoja on useita ja biomassan 
käyttömahdollisuudet sekä kilpailu lisääntyvät.

Biomassan saattamiseksi kaasutukseen vaaditaan toimiva logistiikka eli 
käsittelyketju. Logistiikka riippuu käytettävän raaka-aineen tyypistä sekä 
laadusta. Usein käytetty peukalosääntö on, että mitä homogeenisempi  
sekä puhtaampi raaka-aine on, sitä yksikertaisemmaksi kaasutuksen 
jälkeinen puhdistusprosessi tulee. 

Lähtökohtana on usein raaka-aineen saatavuus sekä se mihi n 
tuotekaasua Bio-SNG (Bio-synteesikaasua) tullaan käyttämään. Tuotetun 
kaasun suora poltto paikallisessa CHP- yksikössä (lämpövoimalaitos) asettaa 
alhaiset vaatimukset tuotekaasun puhtaudelle. Muuta käyttöä varten 
puhdistusta lisätään.

Metsästä saatavan biomassan korjuu, esikäsittely sekä käsittely tai 
prosessointi voidaan tehdä eri tavoin, pääasiassa myyjästä sekä ostajasta 
riippuen. Usein suurin ero käsittelyketjussa on siinä onko kyse suuresta 
asiakkaasta, lämpövoimalaitoksesta, vai paikallisesta asiakkaasta kuten 
energiaosuuskunnasta.  

Pienimuotoisessa kaasutuksessa maaseudulla on ensisijaisesti kyse  
kaasutuslaitoksen sekä paikallisen CHP- yksikön yhdistämisestä sekä 
lämmön että sähkön tuottamiseksi. Kaasutuslaitoksesta riippuen  
biomassalle voidaan tarvita enemmän tai vähemmän kuivausta ennen 
kuin se voidaan hienontaa ja käyttää kaasutukseen.
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Pieni harvesteri varustettuna MTH- aggregaatilla, ainespuun sekä harvennuksista  
saatavan biomassan korjuussa. Pieni korjuuaggregaatti oikealla on varustettu  
ketjusyötöllä sekä veitsillä karsintaa varten, aggregaatissa on tekniikka MTH- 
korjuuseen.

Biomassaa harvennuksilta
Harvennuksilta saatavan biomassan korjuu- sekä käsittelykalustona 
käytetään usein pienempiä koneita sekä kalustoa kuin mitä 
loppuharvennuksessa, jossa puuaines on paksumpaa ja mukana on  
suurempi osuus tukkipuuta. 
Ohessa on ainoastaan pari esimerkkiä koneista sekä kalustosta.

Korjuu

Kuljetus
Ainespuun sekä biomassaraaka-aineen kuljetus harvennuksilta 
suoritetaan usein pienillä metsätraktoreilla tai kuormatraktorilla.

Maataloustraktori varustettuna korjuulaitteella, jossa on sykesyöttöinen ainespuun 
korjuuaggregaatti. Oikealla yksinkertainen harvennetulle energiapuulle tarkoitettu MTH- 
aggregaatti, josta puuttuvat syöttörullat sekä karsintaveitset. 

Puunkorjuu
Ainespuun ja/tai biomassan yhdistettyyn korjuuseen sekä kuljetukseen  
voidaan käyttää pientä korjuria. Yksinkertaisin on usein kuormatraktori, 
joka on varustettu sopivalla nosturilla sekä tehtävään soveltuvalla korjuu- 
aggregaatilla. Otettaessa pieniä määriä ainespuuta voi korjuuaggregaatti 
olla yksinkertaisempi malli, joka on varustettu karsintaveitsillä. Karsinta 
voidaan täten suorittaa tarttumalla puuhun ja ohjaamalla aggregaatti puun 
myötä ylös niin korkealle että ainespuu saadaan karsittua. Jäljelle jäävät 
oksat ja latva voidaan korjata talteen biomassana.

Vas. Energiapuun kuormaus kuorma- 
traktoriin. 
Ylhäällä,  leikkaustoiminnalla varustetulla 
pienellä tukkikouralla voidaan myös  
leikata tai kaataa pieniä runkoj a 
raivauksessa.    

Pieni kuljetin energiapuun korjaamiseksi harvennukselta. Oikealla pieni, ilman 
karsintaleikkureita oleva MTH- aggregaatti biomassan korjuuseen harvennuksilla. 



MTH- aggregaatilla varustettu suuri korjuukone raivauksilta saatavan ainespuun sekä 
biomassan korjuuseen. Oikealla olevaa MTH- aggregaattia käytetään useiden  
energiapuiden poimimiseen samalla kertaa. Koska aggregaatissa on karsintaveitset  
voidaan sillä myös karsia poimitut puut nipussa mikäli halutaan energiapuuta ”ilman 
vihreitä osia”, esim. puupellettien valmistukseen.   

Biomassaa päätehakkuilta
Päätehakkuista saatavan ainespuun ja biomassan korjuussa sekä 
käsittelyssä voidaan usein olla ”täysikasvuisia” koneita. Erityisesti mikäli 
metsässä on suuri osa tukkipuuta tarvitaan reilun kokoiset laitteet.  
Seuraavassa pari esimerkkiä koneista sekä laitteista. 

Korjuu 

Suuressa korjuukoneessa voi olla korjuuaggregaatti joka soveltuu tukeille, mutta joka on 
varustettu käyttörullilla jotka soveltuvat myös useiden energiapuurunkojen keräämiseen 
samaan nippuun yhteiskarsintaa varten. Oikealla lähikuva sellaisesta MTH- 
aggregaatista tukkien, massapuun sekä biomassan korjuuseen. 

Kuljetus
Kuljetuskapasiteetti päätehakkuilla voi olla korkea, sillä suurille koneille on 
hyvin tilaa. Ainespuun sekä hakkuutähteen kuljetus saman tyyppisellä 
korjuukoneella mutta eri kerroilla riippuu siitä, halutaanko oksat sekä 
latvat kuivattaa hakkuualueella vai kasassa metsäautotien varressa.

Puunkorjuu korjurilla
Ainespuun ja/tai biomassan yhdistettyyn 
korjuuseen sekä kuljetukseen voidaan  
käyttää myös korjuri. Korjurissa voi olla 
yhdistetty kuormaustila johon voidaan 
samanaikaisesti laittaa aines- sekä 
energiapuuta.

Vas. Ainespuun kuormaus  kuorma- Oik. hakkuutähdet kuormataan kuormatraktoriin 
traktoriin. kuljetettavaksi metsäautotielle haketukseen  

sekä jatkokuljetukseen.

Korjuri tukkien korjuuseen.  

Biomassan niputus
Suuret lämpövoimalaitokset  
voivat niputtaa hakkuutäh- 
teet vaihtoehtoisena käsittely- 
nä, hakkuista tulevista energi- 
araaka-aineista. Risunipuissa 
olevat hakkuutähdteet voivat 
olla tulevaisuuden vaihtoehto 
myös biomassan kaasutusta  
tekeville laitoksille. 

CRL tai risutukkien niputus, oikealla metsäautotien varressa 
kuivuva risutukkikasa. (CRL=Composite Residue Logs)



Pajun korjuu
Nopeakasvuisia pajulajeja viljellään peltomailla. Menetelmiä istutukseen, 
viljelyyn sekä korjuuseen on kehitetty mm. Ruotsissa, Tanskassa sekä 
Hollannissa, missä viljely on hyvin mittavaa Suomessa tehtävään 
vaatimattomaan kokeiluun verrattuna. Myöskin paras tietous on saatavissa 
näissä maissa. Paju on myös vaihtoehtoinen raaka-aine biomassan  
kaasutukseen.

Pajua (Salix) viljellään eniten Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa. Täällä käytetään myös 
erityisiä korjuukoneita tehokkaaseen korjuuseen. Kuva, Claas, Saksa.

Raaka- eli kostean hakkeen korjuu
Biomassaraaka-aineen laatu heikkenee nopeasti mikäli sienet, bakteerit 
sekä hyönteiset pääsevät lisääntymään nopeasti varastoinnin aikana. 
Tämä riski on aina olemassa raaka- eli kostealla hakkeella lämpimissä 
olosuhteissa. 

Päätehakkuun vihreän hakkuutähteen haketus  
kuormatraktoriin kiinnitetyllä suurella haketus- 
laitteella.

MTH- aggregaatilla varustettu korjuukone ainespuun sekä biomassan korjuuseen viljeltyä 
hieskoivua sisältävässä energiametsässä.  Hieskoivu voi olla hyvä vaihtoehto lyhytkiertoi- 
seksi energiametsäksi.

Biomassaa energiametsästä
Koneet biomassan korjuussa ja käsittelyssä energiametsässä voivat usein 
olla saman tyyppisiä kuin harvennusmetsässä käytettävät koneet ja  
laitteet. 

Hieskoivun korjuu

Hakkuujätteen haketus

Suuret lämpö- ja lämpövoimalaitokset  
(CHP- yksiköt) käyttävät kahta menetel- 
mää hakkujätteen haketukseen. Osin  
vihreää eli tuoretta raaka-ainetta mutta 
enimmäkseen ruskeaa eli ilmakuivattua 
raaka-ainetta.



Luonnollinen kuivaus
Luonnollinen ilmakuivaus on edullisin vaihtoehto raaka-aineen suurim- 
man kosteuspitoisuuden poistamiseksi. Peittely ennen syyssateiden  
alkamista voi alentaa energiaraaka-aineen kosteuspitoisuutta vähintään 5 
%-yksiköä peittämättömään pinoon verrattuna.   

Metsätraktoriin integroitu siirrettävä haketus- 
yksikkö. Kuva, Silvaro Ab.

Raaka-aineen hajoamisen estäminen varastoinnin aikana
Biomassaraaka-aineen laatu heikkenee nopeasti mikäli sienet, bakteerit 
sekä hyönteiset pääsevät lisääntymään nopeasti varastoinnin aikana.  
Hajoamisriskiä voidaan alentaa oikein suoritetulla kuivauksella. 

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

Suuressa hakkurissa on laitteisto nopeaan  
haketukseen, mikä varmistaa myös tasaisen 
sekä hyvälaatuisen hakkeen. 

Hienontaminen
Hienontaminen suoritetaan usein hakkurilla tai murskaimella. Murskainta 
käytetään mikäli kyseessä on matalalaatuisempi raaka-aine ja on 
olemassa riski että mukana on epäpuhtautena maata. Hakkuukasoilla 
saattaa murskain olla monesti toimintakelpoi-
sempi kuin hakkuri.

Hyvin peitetty energiaraaka-aine antaa kuivemman lopputuotteen. Ominaisuuksista  
riippuen voidaan raaka-aineen kosteuspitoisuus saada alle 30 %. 

Haketus metsässä
Tavallisesti hienontaminen eli  
haketus suoritetaan metsäauto- 
tien varressa. Mutta on olemas- 
sa myös kuormattavalla yksi- 
köllä varustettu laitteisto, joka  
sopii biomassan haketukseen  
metsässä. Laitteiston käyttö- 
edellytyksenä on, että energia- 
raaka-aine on helposti saata- 
villa ja se on puhdaslaatuista  
ilman mukana olevaa maa- 
sekä kiviainesta.   
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