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KUUSIPUUN LAADUN SÄILYMINEN KESÄLLÄ 
MEKAANISTEN MASSOJEN RAAKA-AINEENA 

Olavi Pennanen, Jouko Laamanen, Mikael Lucander, 
Jari Terävä, Antero Varhimo 

Tutkimuksessa verrattiin puuominaisuuksiltaan 
samanlaisten, mutta eri tavoin kuljetettujenja va
rastoitujen kuusipuuerien ominaisuuksia me
kaanisten massojen ja paperin valmistuksessa 
kesäaikana. Niitä verrattiin sekä talvella tuorees
ta puutavarasta valmistettuihin massoihin että 
kunakin ajankohtana hankitusta tuoreesta puuta
varasta valmistettuihin massoihin. 

Puutavaraerien kuiva-ainepitoisuudet kasvoivat 
maavarastoinnissa noin 5 %-yksikköä kuukaudessa 
touko-kesäkuun lämpimän ja kuivan jakson aika
na. Huhtikuun kylmänjakson aikana kuivumista 
ei tapahtunut. Uitossa puutavaran kuiva-ainepi
toisuus pieneni vettymisenjohdosta noinyhden %
yksikön kuukaudessa. 

Talvella tuoreesta puutavarasta tehdyt massat oli
vat vaaleimpia. Kesällä tuoreesta puutavarasta 
valmistetun hierteen vaaleus oli 1 %-yksikköä ja 
hiokkeen 2 %-yksikköä pienempi kuin talvella val
mistettujen massojen vaaleudet. Talvella ja keväällä 
hakatusta uitto- ja kastelupuusta tehtyjen hier
teiden vaaleudet olivat elo-syyskuussa 3 - 4 %
yksikköä pienempiä kuin talvella. Hiokkeella vas
taava vaaleuden pieneneminen oli kasteltulla puul
la 4 %-yksikköäja uittopuulla noin 6 %-yksikköä. 

Kesäkuussa eri hakkuu- ja varastointieristä tehty
jen massojen vaaleudet eivät eronneet toisistaan. 

Elokuussa uitto- ja kastelupuusta tehdyt hierteet 
olivat 2- 3ja hiokkeet 2 -4 %-yksikköä tummempia 
kuin vastaavana aikana tuoreesta puutavarasta 
tehdyt massat. 

Koe-erien kuiva-ainepitoisuus vaihteli 42:sta 60 
%:iin. Kuiva-ainepitoisuuden vaikutus massojen 
veto- ja repäisylujuuksiin ei ollut johdonmukaista, 
eikä kuljetusmuotokaan niihin vaikuttanut. Vain 
uittoeristä tehdyn hierteen lievä repäisylujuuden 
pieneneminen havaittiin vastaavan ajankohdan 
tuoreiden erien hierteisiin verrattuna. 

Talvella tuoreesta puutavarasta tehtyjen massojen 
lujuudet olivat yleensä muita pienempiä. Talvella 
hakattujenja huhtikuun lopulla käyttöönotettujen 
koe-erien massat olivat yleensä lujia. Lujuusarvot 
korreloivat massanteon energiankulutuksen hans
sa. 

Hierteestä tehtyjen sanomalehtipapereiden pölyä
vyys ja painettavuusominaisuudet eivät poiken
neet kuljetus- ja varastointitavoittain. 

Toukokuun lopulla koneellisesti hakatut puutava
raerät menettivät kuorestaan 30 - 50 %. Kuoren 
puutavaraa suojaava vaikutus tulisi hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan erityisesti kesäaikana, 
sillä kuoriutuminen altistaa puuaineen kuivumi
selle ja tummumiselle 
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Massojen tummuminen aiheuttaa valkaisukustan
nuksia. Niiden suuruus vaihtelee puutavaran 
käyttötarkoituksen mukaan. Tässä tutkimuksessa 
esille tullut massojen tummuminen, 2 - 4 %-yk
sikköä, ei yleensä vaadi valkaisua sanomalehtipa
perin valmistuksessa, mutta aikakausilehtipaperiin 
käytettävien massojen valkaisu on tarpeellista. 
Ditioniittivalkaisun tämän hetken lasketut kus
tannukset ovat 1,50- 4,00 mk ja vetyperoksidival
kaisun 3,00- 7,00 mk kuutiometriäja %-yksikköä 
kohti tavoitevaaleuden mukaan. 

Tutkimuksen tulokset ovat parhaiten hyödynnet
tävissä yrityskohtaisesti, kun tiedetään eri tavoin 
kuljetetun ja varastoidun puutavaran käyttö
tarkoitus eri massa- ja paperilaatuihin. 

JOHDANTO 

Tyypillisiä piirteitä puunkorjuun kausivaihtelulle 
ovat talvikorjuiden suuri määrä sekä kevät- ja kesäkor

_juiden vähäisyys. Vaihtelu johtuu leimikoiden kor
juu- ja kuljetusolosuhteista sekä puunhankinnan 
perinteisestä rytmityksestä. Talvella hakatut puut 
on perinteisesti ohjattu uittoonja vesivarastoihin tai 
tehtaiden kasteluvarastoihin. 

Mekaanisia massoja tarvitaan paperin valmistuk
seen tasaisesti ympäri vuoden. Massojen laadun tulisi 
olla tasainen ja mahdollisimman hyvä. Tavoitteena 
on hyvälaatuinen paperi, jolla on riittävä lujuu ja 
hyvät painatusominaisuudet. Massojen ominaisuudet 
siirtyvät sellaisenaan paperiin. 

TERMEJÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uiton sekä 
maakuljetuksen vaikutusta kuusipuun ominaisuuk
siin, koe-eristä tehtyihin mekaanisiin massoihin 
(kuumahierre ja painehioke) ja hierteestä valmistet
tuun paperiin. Erien ajoituksen lähtökohtana oli 
vain välttämätön varastointi ja lyhyet kuljetusajat. 

Tutkimus tehtiin yhteistyönä Oy Keskuslaborato
rion (KCL) ja Metsätehon kesken. Metsäteho vasta
si puunhankinnasta, koe-erien vertailtavuudesta ja 
eri kuljetus- ja varastointivaihtoehtojen toteutuk
sesta. KCL vastasi puutavaroiden haketuksesta, 
massojen sekä paperien teosta ja testauksesta. Yksi
tyiskohtaiset tuloksetjulkaistaan KCL:n raportissa. 

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä harvennus- ja 
yhdestä avohakkuuleimikosta. Edellinen oli Yhty-
neet Paperitehtaat Oy:n tilalla Konginkankaalla ja 
jälkimmäinen Kymmene Oy:n tilalla Uuraisilla. A 
Harvennusleimikossa rungon keskikoko oli 190 dm3 W' 
ja ikä keskimäärin 50 vuotta. Avohakkuuleimikon 
rungon keskikoko oli 370 dm3 ja ikä keskimäärin 80 
vuotta. Leimikot hakattiin hakku ukoneilla, joissa oli 
ketjuilla varustetut kumirullat. Puutavara katkot-
tiin 5 m pituiseksi. 

Koe-erät muodostettiin metsäkuljetuksen yhteydessä. 
Koe-erien pölkkyjakaumat yhtenäistettiin pystymit
tauksen mukaisen läpimittajakauman perusteella 
hakkuukohteittain mahdollisimman samanlaisiksi. 
Koe-erät sisälsivät sekä tukki- että kuitupuunkokoista 
puutavaraa. Eri varastointi- ja kuljetusvaihtoehtoi
hin menevät koe-erät arvottiin. 

EOK Energian ominaiskulutus (MWh/t) 
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Freeness 

Kuiva-ainepitoisuus 

Neliömassa 

PGW 

Pintalujuus 

Pölyäminen 

Repäisyindeksi 

Repäisylujuus 

Tikkupitoisuus 

TMP 
Vaaleus 

Vetolujuus 

Massan vedenpidätyskyky suodatettaessa (kuvaa mm. massan karkeutta) 

Kuivatun kappaleen massan suhde massaan ennen kuivatusta 

Paino pinta-alayksikköä kohti (g/m2l) 

Painehioke 

Paperin kyky sitoa pinnan hiukkaset 

Hiukkasten irtoaminen paperin pinnasta jatkojalostuksessa 

Repäisylujuuden ja neliömassan suhde 

Voima, joka tarvitaan repäisyn jatkamiseen alkuleikkauksesta 

Epätäydellisesti kuituuntuneiden kuitukimppujen osuus 

Kuumahierre 
Valon heijastuvuus 457 nm aallonpituudessa 

Vetovoima, joka tarvitaan koeliuskan katkaisemiseksi 



Koe-erä Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

MAALISKUU 
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ELOKUU 
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SELITYKSET 

H Harvennus ja avohakkuu 
[8] Vain avohakkuu 
K Käyttöönotto 

Maavarastointi 
Uitto 
Kastelu 

Maalla 8 ja kastelussa 14 vk H --+----+-:' ,m,·»'''""""f"~'m"""''l'''A'"'""'"""'''f"'w K 
SYYSKUU i . 
Uitossa 4 vk ®------- K 
Uitossa 13 vk lliJ---+----+--......_- K 

Kuva 1. Puutavaraerien hakkuun ja käyttöönoton ajoitus 

Puutavaraerien hakkuu, varastointi, kuljetus ja 
käyttöönotto tapahtuivat kuvan 1 mukaisesti. Kai
killa koe-erillä hakkuunja kuljetuksen välinen viive 
oli 1 - 2 viikkoa. Uiton koe-erät kuljetettiin Päijänteen 
pohjoispäässä olevan Haapakosken kautta Kuusan
koskelle. Koe-erät olivat köydellä eroteltuina suu
remman nipun sisällä niin, että koepuut olivat veden 
alla. Maavarasto- ja kasteluerät varastoihin Kai
palassa, Jämsässä. Siellä koe-erät olivat omina nip
puina pinojen keskiosissa. Varastoinninja kuljetuk
sen aikana eurattiin säätilaa ja veden lämpötilaa. 
Kastelu oli jaksoittaista ja perustui ilman lämpöti
laan ja kosteuteen. 

Puutavaraeristä mitattiin kuoriutuminen sekä koe
kiekoista muita puuta kuvaavia ominaisuuksia. 
Puutavarat kuorittiin roottorikuorimakoneella ja 
haketettiin Teollisuuden Hake Oy:n hakelaitoksella 
Kuusankoskella. Kustakin koe-erästä valittiin viisi 
pölkkyä ennen haketusta hiokkeen raaka-aineeksi. 

Hake kuumahierrettiin (TMP) KCL:ssä vakio-olois
sa SDJ:n RGP 42 -jauhimella. Tarvittu hakemäärä 
oli 4 i-m3 ja paperikone-erissä 6 i-m 3 . Freeness-tasot 
100 ml ja 80 ml hierrettiin kahdessa vaiheessa ja 
freeness-taso 60 ml kolmessa vaiheessa. Painehion
nassa (PGW) oli kehänopeus 20 m/s, ylipaine 250 kPa 
ja suihkuveden lämpötila 105 °C. Hionnat suoritet
tiin vakiosyöttönopeuden säädöllä mainittuihin kol
meen freeness-tasoon. 

Tuotetuista hierre- ja hiokemassoista otettiin labora
torionäytteet, joista määritettiin freeness, kuituja
kauma, kuidun keskipituus, massan vaaleus sekä 
tikkupitoisuus. Massojen lujuus- ja optiset ominai
suudet määritettiin 52 g/m2 -kiertovesiarkeista. J ohto
päätösten tekoa varten kustakin koe-erästä tehtyjen 
kolmen freeness-tason massa- ja arkkiominaisuudet 
interpoloitiin freeness-tasoon 80 ml, josta tutkimuksen 
päätelmät tehtiin. 

Kuva 2. Uitettu puutavara (C1) tummuu pinnasta ja kasteltu puutavara (G1) 
sektoreittain pintapuussa. Valok. Oy Keskuslaboratorio 
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Talvihakkuun tuoreesta, kuivana 13 viikkoa maa
varastoidusta, kasteluvarastoidusta sekä ns . pitkän 
uiton (uitossa 15 viikkoa) puutavarasta tehtiin hak
kuutavoittain hierremassaa myös paperikoneajaja 
varten. Erät hierrettiin sanomalehtipaperiin sopi
vaan freeness-tasoon (100 ml). Paperikoneiden an
nostelumassa oli 100 % hierrettä. Paperit painettiin 
Roland-arkkioffsetpainossa pölyävyydenja painojäljen 
laadun testaamiseksi . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Puutavaran ominaisuudet 

Toukokuun lopulla hakatut puutavaraerät kuoriu
tuivat voimakkaasti koneellisessa hakkuussa. Har
vennushakkuussa kuorta poistui 47 % pinta-alasta. 
Kuoriutuminen lisääntyi kahden kuukauden uiton 
j a käsittelyn jälkeen 67 %:iin. Avohakkuussa vas
taavat luvut olivat 27 ja 42 %. Harvennushakkuu
puun sydänpuun osuus oli noin 30 %, mikä oli kes
kimäärin 6 - 8 %-yksikköä pienempi kuin avohak
kuussa. Harvennushakkuupuun säteen kasvu oli 
keskimäärin 2.6 mm vuodessa. Se oli 0.7 mm suu-

Kuiva-ainepitoisuus, % 
65~-----------------------, 

60 

Harvennus 

e Uittopuut 
0 Tuoreet puut 
N Maavarastoidut 

puut 

454-~~--------~~------_, -. ----. 

rempi kuin avohakkuussa. Puutavaraerien kes
kimääräiset kuivatuoretiheydet olivat hakkuutavasta 
riippumatta: hake noin 385 kg/m3 ja hioke noin 370 
kg/m3. Tiheyden vaihtelu oli suurempaa avohak
kuussa yksittäisten puiden kasvunopeuseroista joh
tuen. 

Puutavaraerien kuiva-ainepitoisuuksia seurattiin 
kuljetuksen ja varastoinnin aikana (kuva 3). Maalis
kuussa hakatun puutavaran kuiva-ainepitoisuus (noin 
45 %) ei muuttunut huhtikuun loppuun varastoita-
essa. Se johtui kylmästä keväästä. Pitempään maa
varastoidut puutavarat kuivuivat voimakkaasti. 
Myös kastelussa olleet koe-erät kuivuivat noin 60 
%:n kuiva-ainepitoisuuteen, mikä osoittaa kastelun 
olleen vähäistä. Kesäkuussa hakatun tuoreen puu
tavaran kuiva-ainepitoisuus oli noin 5 %-yksikköä 
suurempi kuin talvella hakatun. Se johtuu puiden 
kasvuaikaisesta suuremmasta kuiva-ainepitoisuu
desta, puutavaran kuoriutumisesta hakkuussa sekä 
noin kaksi viikkoa kestäneestä kuljetuksesta ja va
rastoinnista kuivissa olosuhteissa. Keväällä ja kesällä A 
hakattu puutavara vettyi uitossa nopeammin kuin • 
talvella hakattu puutavara, jonka kuiva-ainepitoisuus 
aleni uiton aikana vähemmän kuin yksi %-yksikköä 
kuukaudessa. 

Kuiva-ainepitoisuus, % 

65,-----------------------~ 

Avohakkuu 

Kuva 3. Puutavaraerien hakkeesta mitatut kuiva-ainepitoisuudet 
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Massojen optiset ominaisuudet 

Talvella tuoreesta puutavarasta tehdyt massat oli
vat vaaleimpia. Hiokkeella vaaleus oli noin 69 % ja 
hierteellä 65 %. Kesällä hakatusta tuoreesta puu
tavarasta tehdyn hierteen vaaleus oli yksi ja hiok
keen kaksi %-yksikköä pienempi kuin talvella. Kui
vassa maavarastoinnissa olleista puutavaroista teh
dyt massat tummuivat noin 0.5 %-yksikköä kuukau
dessa. Kastellusta puutavarasta tehdyt massat 
tummuivat noin 0.5- 1.0 %-yksikköä kastelussaolo
kuukaudessa. Uitetusta puutavarasta tehdyt hier
teet tummuivat noin 0.5- 1.0 ja hiokkeet 1.0 - 2.0 %
yksikköä vedessäolokuukaudessa. Talvella ja keväällä 
hakatusta uitto- ja kastelupuusta tehtyjen hiertei
den vaaleus oli elo-syyskuussa 3 - 4 %-yksikköä 
pienempi kuin talvella. Hiokkeiden vaaleusero oli: 
kasteltu puutavara 4 %-yksikköä ja uittopuu noin 6 
%-yksikköä (kuva 4). 

Alkukesällä tehtyjen massojen vaaleudet olivat lähes 
samat varastointitavasta ja -ajasta riippumatta. 
Talvella kaadetuista, kastelussa tai uitossa olleista 
puutavaroista tehdyt massat olivat elokuussa hier
teellä 2 - 3 ja hiokkeella 2-4 %-yksikköä tummempia 
kuin samaan aikaan tuoreista puutavaroista tehdyt 
massat. Toukokuun lopulla hakatuista ja nopeasti 

Vaa leus,% 

70.----------------------. 

Hierre 

684-----------------------~ 
e Uittopuut 
D Tuoreet puut 
N Maavarasto idut puut 

66+---------------------~ 

uitetuista puutavaroista tehtyjen massojen vaaleus 
oli elokuussa samanlainen kuin talvella hakatuista 
puutavaroista samanaikaisesti tehtyjen massojen 
vaaleus. Lyhyt, neljän viikon uitto elo-syyskuussa 
vähensi massojen vaaleutta vain vähän. 

Nippujensisältä otetuissa vesinäytteissä olivat rau
ta- ja mangaanipitoisuudet kaksin- jopa kolminker
taisia nippujen ulkopuolelta otettuihin vesinäyttei
siin verrattuna. Ne yhdessä muiden veteen liuennei
den aineiden kanssa osoittivat kuoren uutteiden, 
kuten tanniinin, Iiukenevan nipun sisälle veteen ja 
sieltä kuoren rikkoumista puuaineeseen. Osa kuo
ren uutteista siirtyy suoraan kuoren läpi puuhun. 

Massojen ominaisuudet 

Hierrekuitujen keskipituudet vaihtelivat harvennus
hakkuuerissä 1.48 - 1.65 mm ja avohakkuuerissä 
1.38- 1.74 mm. Hiokkeen vastaavat kuitujen keski
pituudet vaihtelivat harvennushakkuuerissä 0.83 -
0.91 mm ja avohakkuuerissä 0.85 - 0.96 mm. Talvel
la tuoreesta puutavarasta tehtyjenja maavarastossa 
13 viikkoa olleista puutavaroista tehtyjen hierteiden 
kuitujen keskipituudet olivat lyhimmät (kuva 5). 

Vaa leus,% 

70.---------------------~ 

• 

Kuva 4. Massojen vaaleudet avo- ja harvennushakkuuerissä keskimäärin 
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Hierre, 
harvennus 

Hierre, 
avohakuu 

Ilioke, 
harvennus 

1-Iiokc, 
avohakuu 

1,2 1,4 1,6 1,8 
mm 

1,2 1,4 1,6 1,8 0,6 0,8 1,0 1,2 0,6 0,8 1,0 1,2 
mm mm mm 

Kuva 5. Kuitujen keskipituudet, freeness-taso 80 ml 

Hierrekuidut olivat keskipituudeltaan erityisen pit
kiä talvella hakatuissa ja maavarastossa 7 viikkoa 
olleissa koe-erissä. Ne olivat energiankulutuksel
taan myös suurimpia, mikä myös kuvaa hyvää kui
tuuntumista ko. erissä. Varastointitapojen välillä ei 
ilmennyt eroja kuitujen keskipituudessa sen enem
pää hierteellä kuin hiokkeellakaan. Myös kastelussa 
olleesta puutavarasta tehtyjen massojen kuidun keski
pituus oli suuri, erityisesti hiokkeen avohakkuu
erässä. 

Talvella tuoreesta avohakkuun puutavaraerästä 
valmistetun hierteen tikkupitoisuus oli 1.5 %-yk
sikköä suurempi kuin muiden hierteide'n. Muuten 
tikkupitoisuudessa ei ollut selvää eroa eri kuljetus
muotojen ja varastointitapojen välillä. 

Energiankulutus massojen teossa 

Hierrossa energian ominaiskulutus vaihteli 2.0 -2.5 
MWh/t niin avo- kuin harvennushakkuun koe-erissä 
(kuva 6). Vastaavasti hiokkeenteon energiankulutus 
vaihteli 1.2-1.8 MWh/t. Energian ominaiskulutus oli 
suurin talvella hakatunja kevättalveen varastoidun 
puutavaran hierrossa sekä hionnassa. Hierrettäessä 
uittoeriä energian ominaiskulutus näytti olevan 
pienempi kuin hierrettäessä tuoreita tai maavaras
toituja eriä. Hiokkeella näin ei ollut. Puutavaran 
sydänpuun osuus, tiheys sekä uutteiden määrä eivät 
näyttäneet vaikuttavan energiankulutukseen tuo
tettua yksikköä kohti . 

Hierre, 
harvennus 

Hicrrc, 
avohakkuu 

Hioke, 
harvennus 

Hioke, 
avohakkuu 
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TALVI 
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Maavarastossa 7 vk 
KESAKUU 
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Maavarastossa 13 vk 
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Kuva 6. Energiankulutus massojen teossa, freeness-taso 80 ml 
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Massa-arkkien veto- ja repäisylujuudet 

Hierteen vetolujuus vaihteli harvennushakkuuerissä 
38- 41ja avohakkuuerissä 35-41 Nm/g. Hiokkeella 
vastaava vetolujuus vaihteli harvennushakkuuerissä 
38- 42ja avohakkuuerissä 37-46 Nm/g. Vetolujuu
det eivät eronneet varastointi- ja kuljetuserittäin 
johdonmukaisesti. Erot johtuvat ilmeisesti vaihte
luista massojen teossa ja osin raaka-aineessa. Har
vennus- ja avohakkuueristä tehtyjen massojen veto-

lujuuksissa ei myöskään ollutjohdonmukaisia eroja. 
(Taulukot 1 ja 2) 

Hierrearkkien repäisyindeksi vaihteli harvennus
hakkuuerissä 6.2- 7.0 ja avohakkuuerissä 5.8- 7.0 
mNm2/g. Hiokearkkien repäisyindeksi vaihteli har
vennushakkuuerissä 3. 7 - 4.3 ja avohakkuuerissä 
3. 7 - 4.6 mNm2/g. Avohakkuueristä tehtyjen masso
jen repäisylujuus vaihteli enemmän kuin harven
nushakkuueristä tehtyjen massojen. Vaihtelusta 

TAULUKKO 1 Hierteen lujuusarvot koe-erittäin, freeness-taso 80 ml 

Avo- Harvennus- Avo- Harvennus-
Massan valmistusajankohta hakkuu hakkuu hakkuu hakkuu 
ja koe-erä 

Vetoindeksi, Nm/g Repäisyindeksi, mNm2/g 

MAALISKUU 
Tuore 35.0 38.0 5.9 6.2 

HUHTIKUU 
Maavarastossa 7 vk 40.5 39.5 7.0 6.7 

KESÄKUU 
Tuore 40.5 41.0 6.6 7.0 
Maalla 7 vk ja uitossa 6 vk 38.0 38.5 6.5 6.4 
Maavarastossa 13 vk 36.0 38.5 5.9 6.4 

ELOKUU 
Tuore 37.0 - 6.5 -
Uitossa 9 vk 40.0 39.0 6.8 6.8 
Maalla 7 vk ja uitossa 15 vk 39.0 39.5 6.7 6.5 
Maalla 8 vk ja kastelussa 14 vk 40.0 41.0 6.4 6.4 

SYYSKUU 
Uitossa 4 vk 36.5 - 6.1 -
U itossa 13 vk 37.5 - 6.5 -

TAULUKKO 2 Hiokkeen lujuusarvot koe-erittäin, freeness-taso 80 ml 

Avo- Harvennus- Avo- Harvennus-
Massan valmistusajankohta hakkuu hakkuu hakkuu hakkuu 
ja koe-erä 

Vetoindeksi, Nm/g Repäisyindeksi, mNm2/g 

MAALISKUU 
Tuore 39.5 38.5 3.7 3.7 

HUHTIKUU 
Maavarastossa 7 vk 40.0 40.5 4.3 4.1 

KESÄKUU 
Tuore 38.5 40.5 4.0 4.3 
Maalla 7 vk ja uitossa 6 vk 40.5 38.0 4.2 3.8 
Maavarastossa 13 vk 40.0 41 .5 3.9 4.1 

ELOKUU 
Tuore 38.5 - 4.0 -
Uitossa 9 vk 40.5 40.0 4.4 3.8 
Maalla 7 vk ja uitossa 15 vk 38.0 39.5 4.1 3.9 
Maalla 8 vk ja kastelussa 14 vk 45.5 39.0 4.6 4.2 

SYYSKUU 
Uitossa 4 vk 36.5 - 4.0 -
Uitossa 13 vk 40.0 - 4.5 -
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huolimatta avohakkuueristä tehtyjen massojen re
päisylujuus näytti olevan hieman suurempi kuin 
harvenn ushakkuueristä tehtyjenmassojen. Talvella 
tuoreesta puutavarasta tehtyjen massojen repäisy
lujuus oli hieman muita koe-eriä pienempi. Hier
teessä havaittiin myös uittoerien massojen lievää re
päisylujuuden pienenemistä verrattuna vastaavan 
ajankohdan tuoreen puutavaraerän massaan. 

Paperien painettavuusominaisuudet 

Talvella avohakatusta tuoreesta puutavarasta ja 
toisaalta maalla 13 viikkoa varastoidusta puutava
rasta tehdyt massa-arkit olivat lujuudeltaan heikoh
koja. Myös papereista tehtyjen lujuusmittausten 
tulokset olivat samansuuntaiset lujuusarvojen olles
sa noin 5 % pienempiä kuin uitto- ja kastelupuuerien 
paperien. Varastoiduista puutavaraeristä tehtyjen 
papereiden lujuusarvot eivät poikenneet toisistaan. 

Papereiden pölyävyys korreloi selvästi pintalujuu
den kanssa ts. talvella tuoreista puutavaraeristä 
tehtyjen papereiden pölymäärät olivat merkittävästi 
muita suuremmat. Painojäljen laadussa ei ollut 
!p.erkitseviä eroja. 

TULOSTENTARKASTELU 

Tutkimuksen puutavaraerät olivat mitattavilta 
ominaisuuksiltaan hakkuutavoittain vertailukelpoi
sia. Puutavaraerien samankaltaisuus antoi hyvän 
mahdollisuuden selvittää varastoinnin ja kuljetus
tavan sekä -ajan vaikutusta massojen ja paperin omi
naisuuksiin ja niiden muutoksiin. 

Harvennushakkuupuun kasvunopeus oli suurempi 
ja sydänpuuosuus pienempi kuin avohakkuupuun. 
Erot olivat kuitenkin niin vähäiset, etteivät ne 
vaikuttaneet massojen ominaisuuksiin. 

Uittaen kuljetettu puutavara oli koko ajan veden 
alla. Käytännön oloissa nipun yläpuolinen osa kui
vuu ellei sitä kastella. Ero on otettava huomioon 
näitä tuloksia tulkittaessa. Veden yläpuolinen osuus 
on noin 20 % nipun koko puumäärästä. 

Kastelussa olleet puutavaraerät kuivuivat noin 60 
%:n kuiva-ainepitoisuuteen, mikä osoittaa kastelun 
olleen vähäistä. 

Puutavara kuorittiin puhtaaksi. Hakkeen palako
kojakaumissa oli eroja, mutta niiden vaikutus tu
loksiin lienee vähäinen. 

Maavarastoidussaja erityisesti kastellussa pu utava
rassa kuori oli puiden kuivumisestajohtuen tiukasti 
kiinni. Kuorintavaikeudet aiheuttavat tehtaassa tuot
tavuuden laskua sekä puuhäviöitä ja/tai kuoren 
joutumista massaan. Uittonippujen kuorinnan hal
linta on vaikeaa, koska veden päällä ollut kuivunut 
puutavara joutuu veden alla olleen helposti kuoriu
tuvan puutavaran kanssa yhtaikaa kuorintaan. 

8 

Kuumahierteen tekoon käytetty jauhin oli aivan 
uusi tutkimuksen ensimmäisiä koe-eriä jauhettaes
sa. Tämä on saattanut vaikuttaa talvituoreen puuta
varaerän massojen ominaisuuksiin, massa-arkkien 
lujuuksiin ja eristä tehtyjen paperien ominaisuuk
siin. 

Aikaisempien tutkimusten tulosten mukaan kuusi
puu on säilyttänyt vaaleutensa parhaiten vesivaras
toinnissa ja tummuminen on ollut vähäistä. Tässä 
tutkimuksessa maa- ja vesivarastoinnissa olleesta 
puutavarasta tehdyt hierteet tummuivat yhtälailla. 
Hiokkeella eroa oli hieman maavarastoinnin eduksi . 
Ero aiempien tutkimusten tuloksiin verrattuna voi 
selittyä sillä, että koneellinen hakkuu rikkoo kuorta, 
jolloin paljastunut puun pinta on altis tummumiselle 
kuoren suojaavan vaikutuksen vähentyessä. Tätä 
käsitystä tukee tummumisen leviämistapa koe
puutavarassa. Muissa uusimmissa tutkimuksissa 
päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin kuin tässä tut
kimuksessa (Halinen 1990). 

Uittopuusta tehtyjen massojen lujuustulokset eivät 
tue käytännön kokemuksia paperin lujuuksien pie
nenemisistä eräillä tehtailla uittopuuta käytettäes
sä. Syynä voi olla se, että tässä tutkimuksessa kaikki 
uitettu puutavara oli veden alla. Käytännössä puu
tavaranipun yläosa kuivuu loppukesästä yli 60 %:n 
kuiva-ainepitoisuuteen ja se vaikeuttaa massojen 
valmistusta yhtä aikaa nipun alaosan kanssa, jossa 
kuiva-ainepitoisuus on alle 45 %. Tätä tukevat tutki
muksen tuloksetlujuuden paranemisesta, kun uitto
nippujaon kasteltu (Ihalainen 1989). 

Nykyiset paineistetut massanvalmistusmenetelmät 
näyttävät sietävän kuivunuttakin puutavaraa, ku
ten tutkimuksen tulokset sydänpuun painehionnasta 
osoittavat (Haikkala ym. 1987 ja Bengs 1991). Tämän 
tutkimuksen puutavaraerien kuiva-ainepitoisuus oli 
suurimmillaan noin 60 %. Niistä tehdyt massat oli
vat ainakin yhtä lujia kuin muut massat. 

PÄÄTELMÄT 

Keväällä puutavara kuivuu nopeasti ellei sitä kastel
la tai panna veteen. Alkukesällä käyttöönotettavan 
talvella hakatun puutavaran kuiva-ainepitoisuus 
säilyy myös maalla kastelematta varastoitaessa, alle 
55 %:na. Alkukesällä käyttöönotetuista koe-eristä 
tehtyjen massojen vaaleudet olivat samanlaiset, oli 
puutavaran kuljetus- tai varastointitapa mikä ta
hansa tutkituista. 

Loppukesällä ja syksyllä puutavaraa käytettäessä 
varastointitapa merkitsee enemmän. Maalla varas
toitaessa puutavaran kuiva-ainepitoisuus nousee 60 
%:iinja ylikin ellei kastelu ole kohtalaisen runsasta. 
Jos loppukesästä massan valmistukseen ei ole käy
tettävissä tuoretta puutavaraa, massojen tummumi
nen 2- 4 %-yksikköä on todennäköistä. Sama koskee 
sekä uitettua että kasteitua kuusta. 



Koneellinen hakkuu mahdollistaa nopeat puuntoi
mitukset, mikä on kuusenkin kesäajan laadun säily
misen kannalta hyvä. Hakkuukoneiden syöttölait
teita pitää kehittää ja käyttää niin, että puun kuori 
rikkoutuu vähemmän ja puutavara säilyisi parem
min niin kuivumiselta kuin uiton tai kastelun ai
heuttamalta tummumiselta. Pitkäaikaiseen varas
tointiin kannattaa ohjata puutavaraa,jonka kuori on 
ehyttä. 

Yksityiskohtaiset päätökset puutavaran kesäaikai
sesta hankinnasta ovat paljolti yrityskohtaisia. 
Kesäaikaiset kuusipuun hakkuumahdollisuudet 
vaihtelevatyrityksittäinja alueittain. Tärkein kulje
tusmatkaan ja samalla kuljetusmuodon valintaan 
vaikuttava tekijä on kuusipuuvarastojen sijainti 
käyttökohteisiin nähden. Eri kuljetusmuotojen 
käyttömahdollisuudet poikkeavat vesistöalueittain 
ja yrityksittäin. Massojen teko ja tuotettavat paperi
laadut asettavat myös vaatimuksia, jotka vaikutta
vat puutavaran kuljetus- ja varastointi tapaan. 

e Metsäteho Review 1/1993 
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SPRUCE QUALITY IN THE SUMMER AS MECHANICAL PULP RAW MATERIAL 

The aim ofthe study was to compare the mechanical 
pulp properties of spruce wood lots, which were 
transported and stored in different ways in the summer. 
There were 19 sample lots from two felling sites. The 
study was done by Metsäteho and The Finnish Pulp 
and Paper Research Institute in cooperation. 

The differences in brightness ofthe mechanical pulps 
made in June from pulpwood lots with different 
storage history was small or negligible. The bright
ness of thermo mechanical pulps made in August 
from flotated and irrigated pulpwood were 2 to 3 and 
the brightness of groundwood pulps 2 to 4 units lower 
than those made from green pulpwood during the 
same period. 

The effect ofthe dry matter content in the range of 42 
to 60 % on the strength values of the pulps was not 
consistent. Type of transportation did not affect 
strength properties either. Pulps made from lots cut 
in March and taken into use at the end of April had 
the strength properties among the best ones in this 
study and better than those from the same lot pro
cessed in March. 

The linting and printing characteristics ofnewsprint 
made from thermo mechanical pulps did not differ as 
a result of type of storage or transportation. 

Key words : spruce, storage, moisture content, 
mechanical pulp, pulp properties 
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