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Metsäteho Oy:n tilastojen mu-
kaan 2000-luvulla Suomessa val-
taosa, noin 50–60 prosenttia, ener-
giapuusta on haketettu vuosittain 

tienvarsien varastoilla. Käyttöpai-
kalla haketuksen osuus on puo-
lestaan vaihdellut vajaasta neljän-
neksestä runsaaseen kolmannek-
seen. Erityisen merkittävä käyttö-
paikalla haketuksen rooli on ollut 
hakkuutähdepaalien, kantojen ja 

Kaukaan Voiman 
Saalasti Murska 1224 
HF testipenkissä
Murskaustyö oli niin tehokasta, että murskeen 
poistokuljettimet menivät tukkoon. Tutkimukses-
sa tulosten perusteella voi vain ihmetellä, mikseivät 
murskauksen volyymit käyttöpaikalla ole kasva-
neet 2000-luvulla nopeammin kuin on tapahtunut.

Murskauksen tuottavuuden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin energiapuuautojen kuormakokoja ja kuorman purkuaikoja.ã



järeän, (lahovikaisen) runkopuun 
haketuksessa.

Käyttöpaikkahaketus  
tarkastelussa
Suomessa energiapuuta murs-
kataan nykyisin seitsemällä kiin-
teällä käyttöpaikkamurskaimel-
la. Tutkimuksia kiinteistä käyttö-
paikkamurskaimista ja niiden toi-
minnasta ei ole julkaistu 2000-lu-
vulla. Metsäteho Oy käynnisti yh-
teistyökumppaneineen vuonna 
2010 Metsähakkeen tuotantoket-
jujen tehostaminen -projektin, jos-
sa tarkastellaan erilaisia logistisia 
tuotantoketjuvaihtoehtoja metsä-
haketoimituksiin. 

Käyttöpaikkahaketusta hank-
keessa tutkittiin kiinteällä, vaaka-
syöttöisellä Saalasti Murska 1224 
HF -suurtehomurskaimella. Saa-
lasti Murska 1224 HF oli Saalasti 
Oy:n valmistama nopeakäyntinen 
murskain.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 
murskauksen tuottavuutta ja säh-
kön kulutusta sekä valmistetun 
murskeen palakokojakaumaa. Li-
säksi selvitettiin energiapuuauto-
jen ajanmenekkiä kuorman pur-
kamisessa murskaimen syöttökul-
jettimelle sekä energiapuuautojen 
kuormien kokoa. 

Rajakapasiteettiä ei saavutettu 
kaikilla jakeilla
Pienpuun, hakkuutähdepaalien 
ja kantojen murskauksen tuotta-
vuus oli Tutkimuksessa 2 korke-
ampi kuin Tutkimuksessa 1. Sen 
sijaan järeällä runkopuulla ja ir-
tonaisilla hakkuutähteillä tuotta-
vuus oli tutkimuksissa melko sa-
malla tasolla. Merkille pantavaa 
oli, ettei kaikilla raaka-ainejakeil-
la pystytty tutkimuksessa saavut-
tamaan murskauksen rajakapa-
siteettiä – murskauslinjastossa 
murskeen poistokuljettimet me-
nivät tukkoon. Erityisen herkästi 
poistokuljettimet tukkeutuivat jä-
reällä runkopuulla.

Hakkuutähdepaalien ja kanto-
esimurskeen murskauksessa tuot-
tavuus oli tutkimuksessa korkein, 
yli 250 irtokuutiometriä tehotun-
tia kohden. Myös kannoilla, irto-
naisilla hakkuutähteillä ja pien-
puulla saavutettiin yli 200 irto-
kuutiota tehotunnissa -tuotta-
vuus. Järeän runkopuun murska-
uksessa tuottavuus jäi tehotunnil-
ta alle 200 irtokuutiometriin. 

Tuoretonneissa korkein eli 60–
70 tonnia tunnissa murskauksen 
tehotuntituottavuus saavutettiin 
hakkuutähdepaaleilla ja irtonai-
silla hakkuutähteillä. Pienin, 40 

tonnin tuottavuus oli järeällä run-
kopuulla. 

Kuivatonneissa korkein, 35–40 
tonnin murskauksen tuottavuus 
oli hakkuutähdepaaleilla, esi-
murskatulla kannolla ja irtonaisil-
la hakkuutähteillä. Matalimmak-
si, vajaaksi 25 tonniksi tehotun-
tia kohden tuottavuus jäi järeällä 
runkopuulla. 

Vaikkei Saalasti Murska 1224 HF 
päässytkään näyttämään kynsiään, 
saavutettuja tuottavuustasoja voi-
daan pitää hyvinä. Mikäli murska-
uksen tuottavuutta halutaan nos-

taa, murskauslinjaston pullonkau-
lat on poistettava; ei riitä, että raa-
ka-aine murskataan tehokkaasti, 
se on myös poistettava tehokkaasti 
murskaimelta kattilaan.

Kuormakoko kasvoi  
merkittävästi esimurskeella 
Tuoretonneina isoin, 30,8 tonnin 
keskikuormakoko seurantatutki-
muksessa saavutettiin esimurska-
tulla kannolla. Järeällä, ylivuoti-
sella runkopuulla kuormakoko oli 
30,2 tonnia. Hakkuutähdepaaleilla 
kuormakoko oli keskimäärin 27,8 

tonnia, pienpuulla 24,3 tonnia ja 
kannoilla 24,2 tonnia. Näin kan-
toesimurskeella saavutettiin seu-
rantatutkimuksessa 27 prosenttia 
suurempi kuormakoko kuin kan-
noilla.

Pienimmät, 20,3 tonnin kes-
kikuormakoot olivat irtonaisilla 
hakkuutähteillä. Täten hakkuu-
tähdepaaleilla kuormakokoa saa-
tiin kasvatettua 37 prosenttia ver-
rattuna irtonaisten hakkuutähtei-
den kaukokuljetukseen.

Megawattitunneissa kookkaim-
mat keskikuormat olivat yli 100 
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Tutkimuksessa ollut Kaukaan Voima Oy:n Saalasti Murska 1224 HF -murskaimessa oli umpiteräksinen 
roottori kiinteillä murskausterillä. Roottorin halkaisija oli 1,2 metriä ja leveys 2,4 metriä. Roottorin pyörimis-
nopeus oli 600 kierrosta/minuutti.

ã



megawattituntia. Järeä runkopuu 
sisälsi 106 ja esimurskattu kanto 
105 megawattituntia. Hakkuutäh-
depaaleilla kuormakoko oli keski-
määrin 95 ja kannoilla 85 mega-
wattituntia. Pienpuulla keskikuor-
makoko oli 65 ja irtonaisilla hak-
kuutähteillä 57 megawattituntia.

Tunti käyntiin laitoksella 
Purkamisessa isoimmat purku-
taakat olivat järeällä runkopuulla 
ollen yli 700 kiloa. Vastaavasti pie-
nimmät purkutaakat olivat kanto-

jen ja esimurskatun kannon pur-
kamisessa ollen alle 200 kiloa. Jä-
reällä runkopuulla kuorman pur-
kamisaika oli keskimäärin 42 mi-
nuuttia. Järeällä runkopuulla eni-
ten tehoajasta kului odottamiseen 
syötössä. Esimurskatulla kannol-
la purkamisaika oli 40 minuuttia. 
Esimurskesilpun siivoaminen au-
ton kuormatiloista ja lisälaitojen 
käsittely veivät runsaasti aikaa.

Kantokuormien keskimääräi-
nen purkamisaika oli 33 minuut-
tia. Kantojen purkamisessa valta-
osa tehoajasta oli taakkojen nou-
toa kuormasta: taustalla oli pieni 
purkutaakan koko. Hakkuutäh-
depaaleilla purkamisaika oli kes-
kimäärin 25 minuuttia. Rikkinäi-
set paalit kasvattivat noudon ajan-
menekkiä. Lisäksi paalien asettelu 
syöttökuljettimen hihnalle vei ai-
kaa. Pienpuulla purkamisaika oli 
21 minuuttia ja irtonaisilla hak-
kuutähteillä 19 minuuttia.

Tutkimuksen 1 ensimmäiseltä 
työpäivältä tehtiin myös tarkas-
telu kokonaisajankäytöstä, kun 

energiapuuauto tulee laitokselle ja 
lähtee laitokselta. Tarkastelu osoit-
ti, että ennen purkamista tulee 
monesti odottamista. Purkamisen 
jälkeen siivottiin vielä kuormati-
loja varastokentällä. Murskaus-
linjaston toimintahäiriöt saattavat 
myös aiheuttaa ylimääräisiä kes-
keytyksiä ja odotuksia autoille. 

Kaikkiaan energiapuuauton 
viipyminen laitoksella on helposti 
tunnin luokkaa. Jo 5–10 minuutin 
-odotus-/keskeytysaikojen leikka-
us kuormaa kohden vuoden ai-
kana mahdollistaa kullekin ener-
giapuuautolle 15–30 lisäkuorman 
kuljettamisen energialaitokselle. 
Pyrittäessä tehostamaan käyttö-
paikkamurskaus-tuotantoketjua 
on ensiarvoisen tärkeää, että ener-
giapuuautojen odottamiset laitok-
sella saadaan minimoitua mah-
dollisimman vähiin.

Käyttöpaikkamurskaus  
lisääntynee 
Tehty tutkimus osoitti, miten te-
hokkaasti eri metsäenergiajakeis-
ta saadaan polttomursketta käyt-
töpaikalla. Tulosten perusteel-
la voi vain ihmetellä, mikseivät 
murskausvolyymit käyttöpaikoilla 
ole kasvaneet 2000-luvulla nope-
ammin kuin on tapahtunut. Kun 
jatkossa metsähaketta polttavien 
laitosten käyttömäärät kasvavat, 
käyttöpaikkahaketuksesta tulee 
entistä houkuttelevampi tuotan-
toketjuvaihtoehto energialaitok-
sille.  n

Kirjoittajat ovat Metsäteho Oy:n 
(Kärhä) ja TTS tutkimuksen (Mu-
tikainen) tutkijoita sekä Helsingin 
yliopiston opiskelija (Hautala), jo-
ka tekee pro gradu -työtään Metsä-
tehoon.
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Aikatutkimukset tehtiin Kaukaan 
Voima Oy:n biovoimalaitoksella, 
UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan 
tehtailla Lappeenrannassa joulu-
kuussa 2010 ja helmikuussa 2011.

Murskauksen tuottavuusselvi-
tys tehtiin kahdessa eri jaksossa:
n Ensimmäisessä jaksossa (Tut-

kimus 1) murskaustyötä teh-
tiin laitoksen asettamilla ajopa-
rametreillä, jotka energiapuu-
auton kuljettaja valitsi ohjaus-
paneelista tulleessaan purka-
maan kuormaa.

n Toisessa tutkimusjatkossa (Tut-

kimus 2) valvomosta muutet-
tiin murskaimen ajoparamet-
rejä, eli syöttökuljettimen hih-
nan nopeutta ja yläroottorin 
korkeutta. Näin pyrittiin löytä-
mään niin sanottu rajakapasi-
teetti kullekin metsäenergiaja-
keelle. Lisäksi Tutkimuksessa 2 
käytettiin murskausterien sijas-
ta leikkaavia teriä, jotka oli tar-
koitettu erityisesti pitkän raa-
ka-aineen (eli paalit, runkopuu 
ja pienpuu) murskaamiseen.

n Tutkimuksessa 1 murskattiin 
kaikkiaan 16 energiapuuauto-
kuormallista metsäenergiaa 

(kantoja, esimurskattua kan-
toa, irtonaisia hakkuutähteitä, 
hakkuutähdepaaleja, pienpuu-
ta (kokopuuta) ja järeää, yli-
vuotista runkopuuta) ja Tutki-
muksessa 2 murskattiin 9 kuor-
maa. 

Energiapuuautojen kuor-
makokoa seurattiin 1.12.2010–
31.3.2011 välisenä aikana murs-
kaimelle tuoduista kuormista. 
Seuranta-aineisto koostui 913 
kuormasta ja oli yhteensä 21 273 
tuoretonnia. Siitä yli puolet oli 
kantoja.
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Murskauksen tehotuntituottavuus metsäenergiajakeittain Tutki-
muksessa 1 (laitoksen asettamat ajoparametrit) ja Tutkimuksessa 2 
(syöttökuljettimen hihnan nopeutta lisättiin ja yläroottorin korkeutta 
nostettiin). 
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Energiapuuautojen keskikuormakoko metsäenergiajakeittain seu-
rantatutkimuksessa.
ã
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