LINTAS / PAR ISET OY / M E 11

SISALLYS:

, 1\ !!

LUKIJALLE
I. 1IUKKAPUUS TA ENERGIAA
Puun energia alka a auringosta
H ukka puulla vo isi korvata 2, 7 milj . oljytonni a vuode siw
Mista hu kkapuuta saadaan
Huk kap uun poistosta on metsanhoidolle etua
IIUKKAPU UN KORJUU JA KULJETUS
KAATO J A KASAUS
Tutut tyovalineet soveltuvat myos hukkapuun ka atoo n
Ras ime netelma sopii varsinkin koivulle ja harm aa lepa llc
Siirt elykaa to helpottaa puiden kasausta
V,i nssa us ajouralle
H;akkuu tahteiden kasaus
Nain las keta a n hukkapuun korjaajalle tuntipalkk a
H uk ka puun paalaus
LAHIK ULJ ETUS
11ukk apuun liihikuljetus sujuu tavallisella maatil an ka l ustol lu
.Ja tke ttu vinssaus
Tra ktor i ja kuljetushakki
Kuor maju onto
Kcsamo kkil aisen klapimenetelma
Moo tt o rik elkka
l)ay ta nn on esimerkki jarkevasta moottorikelkan kiiytos ta

J.

HA l-1KOJE N JA KLAPIEN VALMISTUS
l(ay ttokoht eet
1---la
lkojen j a kla pien vakiomitat
Aisaa min e n ja halkominen kuivattavat puun
l-lakk uu metsiissa vai pihapiirissii
Ha lont eko koneet
Rnnk oj en tehokatkonta
Hu lkoje n j a klapien varastointi
Mu ista Lurva ta tuuletus

i
11

j

4.

HUKKAPUU HAKKEEKSI
Hakkeen kaytto on ta as yleistym assa
Eroon yksin kappalein ka sitt elysta
Hakemenetelma soveltuu maa til o ille
HAKETUS
Kokopuuhaketta vai rank a ha kctt a
Haketusmenetelman valint aa n va ik utt a via tekijoita
Hakelastu ja palahake
Hakkeen tasalaatuisuus ta rk ea~i
Haketus metsiissii vai valiv aras to lla
Haketusristeilija
HAKKEEN KUIVAAMIN E N
Kosteus vaikeuttaa hakkeen kas itt elya
Homepolyssii piilee vaara
Kuivaus aumassa
Kuivaus hakevajassa
Hakkeen keinokuivaus
Kuivausmahdollisuudet
ma atil alla

20
20
20
20
21
21
23
23
24
24
25
26
26
26
26
27
27
28

5.

HUKKAPUUN POLTTAMIN EN
Lampohuolto on kokonai suu s
Ensin on ratkaistava lamp oteh o n ta rve
Varaaja vai ei
Polttoainelaji on valittav a j o suunn it tel u va ihee n al ussa
Kattilan sijoituspaikka
Polttoaineen kulku kiiytto varas tos ta ka ttil aa n
Kattilatyypit
Savupiippu on tarkeampi kuin a rvaa tk aa n
Polttoaineen kulutus ratkai see

30
30
30
30
31
32
32
33
35
36

6.

HUKKAPUUTA MYYTAVA.KSI

37

,1

'

'l

~

(,

I
I

J

I
H
IJ

l!I
10
11
11

ii
I)

iI
II

iii
Iii
I ~1

17
I'I
17
17
II
IH
IH
19
II }

I

~

Lukijalle
Energian saastaminenja energian ko, timaisuusasteen lisaaminen ovat tanaan
keskeiset tavoitteet maamme energi ataloudessa.
Maanviljelijat,
metsatilanomi s taj a t,
omakotitalossaan asuvatja kesamokki laiset ovat kiinnostuneet etenkin puu sta
energialahteena . Ongelmana on kui tenkin miten saada hake tai polttopuut
vaivattomasti
ja huokealla poltetta viksi.
Erityisen mielenkiinnon kohteen a o n
niinsanottu hukkapuu: metsaan laho amaan jaava puuaines, joka ei pi enen
koon tai vikaisuuden vuoksi kelp aa
myytavaksi metsateollisuudelle.
Hukkapuun
korjuumenetelmat
o li
kehitetty maassamme jo varsin pitk allc
1960-luvun alussa . Korjuututkimu s j a
korjuukoneiden
kehittaminen
py sahtyivat kuitenkin silloin polttopuun ka yton taantumisen myota lahe s ka hd eks ikymmeneksi vuodeksi. Yksink ert a isin
konein korjattavan
polttohakk ee nkin
arveltiin jaaneen valivaiheeksi , uut ee n
aikakauteen
soveltumattomak si la mmonlahteeksi . Unohduksiin alk o i va ipua myos kaytannossa hyvaksi ha vaittu
halkojen ja polttopuiden tekoti eto us.

Ta han Hukkapuun korjuuoppaaseen
on koottu vanhasta perinteesta, viimeisimmista tutkimuksista ja uusista kaytann on sovellutuksista peraisin olevaa
hukk apuun korjuutietoutta.
Merkittava os a tietoude sta saatiin keratyksi Yhdys pankin julistaman valtakunnallisen
h ukk a puukilp ail un satona.
Tassa yhteyde ssa haluammekin Yhdys pa nkin puole sta kiittaa lampimasti
ka ikki a niita tuhansia puuntuottajia ja
to im ih enkili:iita , j otka joko kil pailij oi na
ta i tu o rna risto n jasenina o sallistuivat
vuos ina 1980- 8 1 Yhdyspankin
toimccnp a nemiin hukkapuukilpailuihin eri
pu o lilla maa ta.
p as o n ta rk o itettu kaikille hukkap uun ko rjuu sta , kuljetuksesta ja kaytos ta kiinn os tun eille . Erityisesti se on
kirj o itcttu o maa metsaansa - niin koko na is ta m etsikkoa kuin pienta kesamo kkip a lstaa kin - hoit a ville, jotka
vo iva t korj a ta hukkapuuta
omalta
maa ltaa n j a polttaa sita omassa lammityska ttila ssaa n tai tulisijassaan.
Toivo mm e oppaan antavan seka ideo ita ett a konkreettisia toimint a malleja
ka ikill e hukk a puun hyodyntamisesta
kiinn os tun e ille suomalaisille.
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1. HUKKAPUUSTA ENERGIAA

asiassa varastoitua aurinkocnergiaa,
valoa ja lam poa.
Energiaa ajatcllcn puun palaminen
on puun kasva misccn ni:ihdcn painvas-

PUUN ENERGIA
ALKAA AURINGOSTA
Kun auringon valo osuu puun vihreaan latvukseen, kaynnistyy eras elollisen luonnon tarkeimmista ketjureaktioista: fotosynteesi eli hiilen yhteyttaminen . Kyseessa on juurten ja lehvaston
yhteistyo auringon sateiden vangitsemiseksi. Juuret imevat maasta vetta, lehvasto ii mas ta hiilidioksidia,ja nama yhteytetaan auringon energian voimalla
puun rakennusaineiksi, paaasiassa hiilihydraateiksi . Samalla lehvasto erittaa
ilmak ehaa n sivutuotteena happea. Puuhun varastoituu energiaa, joka on itse
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Aurinko on energian alkukoti. Niinpii myos
kaikki kasvimassaan sitoutunut energia on
peraisin auringosta.
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Palaessaan puu hajoaa takaisin vedeksi ja hiilidioksidiksi , ja siihen sitoutunut energia
vapautuu liimmoksi. Huomaa puiden oikea
ladonta!

tainen tapahtuma. Kun halko tai hake
sytytetaan palamaan, tarvittava happi
saadaan ilmakehasta, ja puu hajoaa liekeissii. hiilidioksidiksi ja vesihoyryksi ,
jotka nousevat savuna taivaalle. Puuhun sitoutunut aurinkoenergia vapautuu nyt sateilevan kuumana liekkina
ihmisten kayttoon.
Nama kaksi tapahtumaa muodostavat yhdessii.jatkuvan kiertokulun: hiilidioksidia ja happea vuorotellen sitoutuu ja vapautuu. Niin kauan kuin aurinko sateilee, kiertokulku jatkuu. Puut
kasvavat, ja saamme niita poltettavaksi
yha uudelleen. Siksi puuta sanotaan
uudistuvaksi energialahteeksi.
HUKKAPUULLA VOISI KORVATA
2,7 MILJOONAA OLJYTONNIA
VUODESSA
Maamme metsat sitovat ja varastoivat puihin vuosittain melkoiset maarat
aurinkoenergiaa. J os puuston vuosikasvu poltettaisiin, lampoenergi aa saataisiin yhta paljon kuin puolentoista
vuoden oljyntuonnistamme. Mutta puu ta tarvitaan myos selluun, paperiin , lastulevyyn, lautaan ja moneen muuhun
teollisuutemme tuotteeseen. Paaosa
metsiemme kasvusta - vuosikasvusta
keskimaarin 60 % - kaytetaan nyt ja
tulevaisuudessakin
metsateollisuuden
korkealuokkaisena saha- ja kuitupuuna . Huomattava osa (40 %) kasvusta
jaa kuitenkin lahoamaan kasvupaikalleen metsaan pienpuuna, latvuksina,
oksina ja kantoina. Hukkaantuvana
tahteena,jonka kayttaminen on ainakin
tahan asti ollut metsateollisuudelle
kannattamatonta, mutta jolla olisi arvoa polttopuuna.
Metsiemme hukkapuuvarasto ja vuo-

sittain kasvavan hukkapuun maara tiedetaan monien selvitysten jalkeen suhteellisen tarkoin. Runkohukkapuuta,
oksia neulasineen seka kantoja jajuuria
voitaisiin metsistamme saada yhteensa
noin 40 milj. m 3 vuodessa.
H ukkapuun talteenotto viimeista oksaa myoten on kuitenkin kaytannossa
mahdotonta. Kantoja ja juuriakin revitii.an nykyaan poltettaviksi vain erikoistapauksissa, kuten pellon tai polttoturvesuon raivauksessa. Metsantutkimuslaitoksen selvityksissa on arvioitu, etta hakkuutahteen ja pienpuun
vuotuinen korjuu voitaisiin kaytannossa nostaa tasolle 15 milj. m 3 , mika vastaisi noin neljannesta metsateollisuuden
vuotuisesta puun kaytosta. Talia hukkapuumaaralla voisi korvata 2, 7 miljoonaa tonnia kallista tuontioljya - siis
perati 25 % maamme vuotuisesta oljyntuonnista.
MIST A.HUKKAPUUTA
SAADAAN
Metsiemme hukkapuu jakaantuu
kahteen toisistaan selvasti poikkeavaan
ryhmaan:
- hakkuualojen hakkuutahteeseen ja
- pienpuustoihin
Hakkuutahde koostuu oksista, latvuksista ja esimerkiksi lahovian takia
katkaistuista rungon patkista. Eniten
hakkuutahdetta kertyy avohakkuualoille, mista sen korjuukin on helpointa.
J os paatehakkuusavotta
on hoidettu
monitoimikonein, latvukset ja oksat
ovat koneenjaljiltajo valmiiksi pienissa
roykkioissa.
Verrattomasti enemman energiapuuta saadaan kuitenkin pienpuustoista.
Ne koostuvat pellon reunamien ja tien
5

2. HUKKAPUUN KORJUU
JA KULJETUS

varsien vesakoista, hylattyjen peltojen
ojapusikoista, vajaatuottoisuuden vuoksi uudistettavista hieskoivikoista ja lepikoista, taimikoiden perkauspuusta ja
harvennusmetsien pienikokoisesta puusta.
Varsinaisella metsamaalla puuta hukkaantuu eniten nuorten kasvatusmetsien hoidossa. Kuitupuuna myytavalta
pollilta (pituus 2 metri-a) edellytetaan
naet tavallisesti 6 cm:n vahimmaispaksuutta (latvapaasta mitattuna). J os harvennettavan metsikon puut ovat rinnankorkeudelta alle IO cm:n paksuisia,
tiillii myyntiehdolla puiden kokonaisbiomassasta
hukkaantuu
yli puolet
rungon latvaosina ja oksina.
HUKKAPUUN POISTOSTA ON
METSANHOIDOLLE
ETUA
Metsiinhoidon kannalta hukkapuun
korjuulla on tarkeii merkitys. Poistamalla harvennusleimikoista markkinoille kelpaamatonta "roskapuuta"
parannamme jaljelle jiiiiviin kasvatettavan
puuston elinoloja. Jarean ja arvokkaimman
tukkipuun
kasvattaminen
edellyttaa menekkia myos pienikokoiselle puulle. Ellei pienikokoisempaa
puuta kyeta harvennusvaiheessa
joko
myyma iin kuitupuuksi tai kayttamaiin
polttopuuna,
tukkipuun tuotos hidastuu, koska harvennukset myohastyvat
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Ravinne katoon aul ta vat tielysti la nnoitteet. Mahdollista on myos tuhkan
palauttaminen
lampokcsk uk sen tai
oman kattil a n pesast ~i takaisin metsaan.

KAATO JA KASAUS

TUTUT TYOV ALINEET SOVELTUVAT MYOS HUKKAPUUN
KAATOON
Tavalliset pienpuun hakkuuvalineet
loytyvat jokaiselta maatilalta ja jopa
kesa mokilta. Hukkapuusavottaan
voi
mainiosti sonnustautua jo pelkin kasityovalinein: pienpuun kaatoon ja karsintaan sopivat pokasaha, vesuri ja kirves. Vesuri ja kirves kannattaa hioa teraviksi niin tyo kay rivakasti. Pokasahan teriit on nykyiiiin karkaistu. Nii ta ei
nain ollen voi teroittaa, vaan tylsyttyiian koko tera on vaihdettava uuteen.
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Joutuisammin pienpuiden kaato kay
tietenkin moottorivalinein.
Taimikon
hoitoaloilla
kaytetiian
raivaussahaa,
jolla pienpuutakin
voidaan
kaataa
ohuiden vesojen lisaksi aina noin 10
cm:n tyvilapimittaan . Tavallisesti pienpuu kaadetaan
kuitenkin
kevyellii
moottorisahalla.
RASIMENETELMA
SOPII
VARSINKIN KOIVULLE JA
HARMAALEPALLE
Rasiinkaato on vanha, paljon kaytetty itasuomalainen pienpuun korjuumenctelma. Puut kaadetaan alku- tai keskike salla ja jatetaan karsimattomina le-
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Rasiinkaato
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on tehokas kesaaikainen esikuivausrnenetelma

lehtipuille.
7

viilleen metsiiiin. Tavoitteena on rangan
kuivatt aminen antamalla vihreiin latvuksen haihduttaa vettii lehdist iiiin tai
neulasistaan. Jo parin kuivattavan kesaviikon jiilkeen rangan kosteus voi
edullisiss a oloissa laskea pystypuun
noin 50 prosentista 30 ja 40 prosentin
viilille.
Rangan kuivuminen alkaa tyvipiiiistii
ja etenee viihitellen oksiin ja lat vu kseen.
Rasipuiden lapimitta ei vaikuta kuivumiseen merkitseviisti, sillii rangan paksuuden korvaa tuuheampi lehviisto.
Kosteuden pudottua tiettyyn rajaan lehtien ja neulasten haihdutusimu tyrehtyy , ja kuivuminen pysiihtyy . Heiniipoudalla lehdet ja neulaset kuihtuvat
niin kuiviksi, ettii ne varisevat helposti
maahan, kun puut loppukesiistii kasataan ja kuljetetaan haketett aviksi. Puiden viheraine jaa metsiiiin lannoitteeksi
uudelle kasvulle.
Rasiinkaato sopii parhaiten koivulle .
Koivu haihduttaa kosteutensa nopeasti
lehdillii iin, ja lehdet myos varisevat
kuihduttuaan
helposti. Harmaaleppii
on rasipuuna liihes koivun veroinen, se
varistaa lehtensii hyvin , mutta jaii usein
kosteammaksi.
Havupuiden rasiinkaatoa rajoittaa
keviiiillii ja alkukesiillii tuhohyonteisvaara. Rasipuihin saattaa silloin iskeytyii tuholaisia, jotka vaurioittavat sekii
niitii ettii varsinkin jaljelle jiiiivaii kasvava a puustoa.
Kuusen rasiinkaato ajoitetaan loppukesiiiin , juhannuksen jiilkeen. Muista
puulajeista poiketen kuusi enniittaii
kuivua vielii syyskesiillakin. Miinty kuivuu rasissa hitaimmin. Yli kesiin kuivuneen rasimiinnyn kosteuspitoisuus jiiii
8

oksineen ha kete ttun a usein liihelle 50
prosentti a. Miinnyn neulaset myos varisevat hita ammin kuin kuu sen neulaset
tai lehtipuid en lehd et. Viihiiisen kuivumisen ja hyont eisvaara n ta kia pelkiistiiiin miinty ii ei kan nata kaataa rasi in.
Pienpuun rasiink aa toa kannattaa
harkita var sinkin sillo in kun puut o n
tarkoitus ha kett aa cikii hake tt a o le
mahdolli sta keinok uivata heti hake tuksen jiilkeen. Maatiloista ras imenete lmii
sopii parhait en scllaisillc tiloillc, joilla
maatalous- j a metsiityo t pystytiian limittiimaan ajallisesti; tos in puiden rasiinkaato sa ttuu uscin kiircisccn alkukesaiin.

Tavallista moottorisahaa kiiytettaessa jo pienpuun kaato on tyonii vaikeaa,
silla puu joudutaan kaatamaan aina
kumartuneena. Mita pienempiiii puuta
kaadetaan, sitii tiuhempaan viisyttiiv ii
asento toistuu. Kaatuvaa pienpuut a
tyonnetiian yleensa toisella kadellii sahauksen vielii jatkuessa. Tapaturman
vaara on tiillbin suuri.
Niiiden epakohtien
poistamiseksi

r\

Rasimenetelmallii on etujcn lisa ksi
myos ilmeisia varjopuolia.
1.

2.
3.

Puujiiii ai na niin kostcaksi, ctt ii
siitii tehty hake ei s~iily, cikii
nain kosteata puuta kan nata
polttaa pienla itoksissa.
Hak etu styo on lika ista, koska
puun kuori hajoaa j a polisee.
Ellei ha kera nkoj a kasata ajoi ssa, ne saa tt avat j iiiidii ru o hoj en
peittoon tai myohemmin syksyllii.aikaisen lum en alle.

SIIRTELYKA ATO HELP OTTAA
PUIDEN KASAUSTA
Varjopuolen a rasimenetelmiissii ja
muulloinkin, kun pienpuut kaadetaan
tavallisella moottorisahalla, on myos
puiden tyoliis kasaus. Levalleen kaadettujen karsimattomien puiden heittaminen, kantaminen tai vetaminen kasoiksi
on raskasta ja aikaavievaa, eika tyota
helpottavia koneita juuri ole.
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Lisii.laitteella tavallisesta moottorisahasta saadaan kii.tevii. pienpuun kaatola ite , joka saastaa sahaajan selkaa .

pienpuuta korjaavalle moottorisahamieh elle on kehitetty siirtelykaadoksi
kutsuttu tyomenetelmii. Moottorisaha
varustetaan kaatokahvalla, noin kilon
painoisella pikakiinnitteisellii lisalaitteella. Kaasuliipaisin on sijoitettu kahvan yliiosaa n, mutta mybs moottorisahan alkuperiiinen kaasuliipaisin toimii,
j a niiin sa haa voidaan valilla kiiyttaii
katkomiseen.
Kaatokahva siiiistiiii sahaajan selkiiii,
koska kumara tyoasento jiiii pois . Puu
kaatuu haluttuun suuntaan, kun sitii
piiasee tyontiimaiin seisaaltaan . Kaatuvan puun liikettii vauhdittamalla puuta
voidaan viela heittaii ilmassa kasan
suunt aa n muutama metri vain puolittain ohjail emalla. Siirtelykaadon olennaine n et u onkin kaadon ja kasauksen
yhdistyminen toisiinsa .
VINSSAUS AJOURALLE
Avo hakkuussa
pienpuut
saadaan
siirt elykaa tona jo kuljetusvalmiiksi.
Traktori voi ajaa kasalta kasalle, eika
varsinaisia ajouria tarvita . Taimikonhoito aloilla ja harvennushakkuissa tilanne on toinen: pienpuukasat tulisi sijoitta a ennalta valittujen ajourien varteen.
Pienpuiden kantomatkan tai kasin
tapahtuvan vetiimisen ylii.raja on kaytannossii 50 m. Na.in ollen ajourat on
sijoitettava maastoon alle sadan metrin
viilein. Ne tulevat joka tapauksessa niin
kauas toisistaan, ettii siirtelykaatona
saadaan vain osa puista valmiiksi traktorin ulottuville.
Pienpuiden kasauksessa ajouran varteen voidaan kantamisen asemesta
kiiyttiiii maataloustraktoriin
sovitetta9

vaa vinssia. Siirtelykaadon .kasat vedetaan vaijerilla ajouralle, eika kasvavien
puiden sekaan tarvitse ajaa.
Vinssaamisen tehokkuus riippuu ensisijassa taakan koosta ja vinssausmatkasta. Koska hukkapuutaakkoja
on
vaikea saada riittavan suuriksi, vinssauksen tyotulos jaa usein alhaiseksi.
Vinssausmatkan kasvaessa kasvaa pystyyn jaavien puiden kolhiutumisvaara
itse vinssauksen aikana. Vinssauksen
edut ovat parhaimmillaan vasta ensiharvennuksen saavuttaneissa puustoissa. Aivan pienikokoisten puiden vinssaus ei ole kannattavaa.
HAKKUUT .A.HTEIDEN KASA US
Valtaosa paatehakkuualueen
hakkuutahteesta on kaadettujen tukki- ja
kuitupuiden oksia ja latvuksia, jotka
ovat maassa hujanhajan paikoin viela
metsatraktorin tallomina. Usein hakkuualueelle on jaanyt pystyyn pienikokoisuuttaanja lahovikaisuuttaan myyntiin kelpaamaton puu, joka joudutaan
raivaamaan hakkuun jalkeen.
Latvukset ja raivauspuu voidaan ottaa ta lteen jo varsinaisen hakkuun yhteydessa . Kaikki puut kaadetaan samalla kertaa ja karsitaan latvusta myoten.
Latvukset erotetaan kuitupuusta rangoiksi ja kuljetetaan
raivauspuusta
valmistettujen rankojen ja kuitupuun
kanssa yhta aikaa valivarastolle. Rankapuu erotellaan
omaan pinoonsa
odottamaan myyntia. Hankintatyomai lla, varsinkin silloin kun metsanomistaja
huolehtii hakkuusta itse, paaosa hukkapuusta saadaan nain helposti tien
varteen.
Pystykauppana
myydyn leimikon
hakkuualueelle latvuk~et, oksat, vialli10

set pollinpatkat ja raivauspuu jaavat
kuitenkin sellaisenaan. Jos hakattu
puusto on ollut enimmakseen jareaa
tukkia, hukkapuuta lojuu maassa melkoiset maarat, mutta sen kokoaminen
ottaa aikansa. Koneita ei toistaiseksi ole
kaytettavissa; ryteikkoon on varattava
karsivallisyytta ja terava pikkuvesuri.
Ensin valitaan tulevien ajourien paikat. Oksat karsitaan vesurilla, katkotaan seka kasataan mahdollisimman
suuriin kasoihin ajourien varteen. Yhden jarean tukkipuun oksien ja latvuksen selvittaminen
ku ljetusvalmiiksi
pienrangoiksi voi kestaa jopa tunnista
kahteen. Talle tyolle voi kuitenkin laskea kayvan tuntipalkan. Kaytannossa
on todettu, etta 45-50 jarean kuusitukin oksista ja latvuksista saadaan niin
paljon polttopuuta, etta pientalo lampiaa silla vuoden.
Monitoimikoneen
jaljelta hakkuutahteiden kasaus onjoutuisampaa.
Koneen jalkeensa jattamaa ajouraa pitkin
hakkuualalle voidaan tuoda hakkuutahdehakkuri, johon kasat syotetaan
kourakuormaimella.
Hakkuutahteet
voidaan koota sellaisinaan myos tilavaan peravaunuun.
Nain lasketaan hukkapuun korjaajalle
tuntipalkka.

Tuntipalkan ja vuosihyodyn vo1
laskea seuraavasti:
50 rungon selvitys
a/I,5 t
75 t
kotiinkuljetus
25 t
I 00 t
puiden kasittelytyo
ja lammitys
Yhteensa

100 t
200 t

Ta lia puumaaralla korvataan
3000 I oljya a 1,50 mk eli
4500 mk:n oljy.
Oljylaskun maksamista varten on
ansaittava 9000 mk, koska verottaja
vie viimeisesta tulosta suunnilleen
puolet.
Nyt voimmekin
tuntipalkan:

laskea

9000 mk
200 t

lopullisen

= 45

mk/t

Meilla on siis kaksi vaihtoehtoa: on
joko ansaittava 9000 mk rahaa vero jen ja oljyn maksuun tai uhrattava
nuo 200 tuntia tyohon, josta ainakin
toinen puoli on useimmille terveellista reippailua raikkaassa ulkoilmassa
ja virkistavaa vapaa-ajan puuhailua.

HUKKAPUUN PAALAUS
Jos oletjoskus raivannut pajupensaita rannoilta tai ojien varsilta, olet varmaan tyolastynyt risukoiden kuormaamiseen ja poiskuljettamiseen. Kuivut tuaan pienikokoinen ojapaju olisi erinomaista polttohakkeen
raaka -ainetta,
mutta korjuun hankaluus on ollut ylivoimainen este.
Ku ljetu songe lma voidaan kuitenkin
ratkaista paalaamalla risupuu olkipaalien tapaisiksi kimpuiksi. Vesurilla, raivaussahalla tai moottorisahalla kaadettu ojapajukko kerataan traktoriin kiinnitettavaan hydraulipaalaimeen,
joka
patkiija niputtaa risut siisteiksi paaleiksi. Paalien sidenuorana kaytetaan ta va l-

lista paa lauslankaa. Paali puristetaan
tiukaksi, ja nain hukkapuuta saadaan
mahtumaan paljon pieneen tilaan.
Paalit ladotaan korkeiksi pinoiksi
hyvan kulkuyhteyden varteen. Kuivuneina ne voidaan kuljettaa talouskeskukseen. Paalit ovat riittavan keveita
nosteltaviksi kasin, ja ne kestavat myos
lastauksen kourakuormaimella.
Kuivuneita
hukkapuupaaleja
voidaan kayttaa sellaisinaan kuin halkoa,
mikali kaytetaan riittavan suurta varaajakattilaa.
Paalit voidaan tietenkin myos hakettaa, mutta haketusta ei kannata suorittaa ennen kuinj uuri ennen polttoa, silla
kokonaisina risupuupaalit sailyvat pilaantumatta jopa sateessa.
Maataloustraktoriin
sopivia hukkapuun paa laajia on maassamme jo kokei ltavinaja myytavinakin. Myos monitoimikoneeseen on ehdotettu lisattavaksi tallainen paalain, joka niputtaisi
hakkuutahteet jo muun puunkorjuun
yhteydessa.

LAHIKULJETUS
HUKKAPUUN L.A.HIKULJETUS
SUJUU TAVALLISELLA
MAATILAN KALUSTOLLA
Hukkapuu voidaan katkoa, pilkkoa
tai hakettaa kayttovalm iiksi jo kasvupaikallaan metsassa. Useimmiten pienpuu kuitenkin kuljetetaan kokopuuna
tai karsittuna rankana ainakin valivarastolle tien varteen edelleen kasiteltavaksi. Maatilan pihapiiriin asti pienpuu
kuljetetaan tavallisesti karsittuna rankana.
II

Hukkapuun lahikuljetus kay mainiosti tavallisella maatilan kalustolla:
maataloustraktorilla ja sopivalla peravaunulla. Hevonenja reki olisivat talviaikana edelleen lyomaton parivaljakko
polttopuun korjuussa, jos maamme hevoskanta vain antaisi myoten. Eraanlaiseksi hevosen korvikkeeksi hukkapuun
ajossa on kehittymassa moottorikelkka
ja siihen suunniteltu reki tai pulkka.
Pienpuun lahikuljetuksen huolellinen
suunnittelu on valttamatonta etenkin
taimikoiden hoidossa ja ensiharvennuksissa. Pienpuukasat on sijoitettava
ja suunnattavajo kaadon yhteydessa sit en, etta vayla ajouralle on vapaa. Kay -

tettiinpa kuljetuksessa traktoria, hevosta tai moottorikelkkaa, on aina varmistettava , etta taimistot ja kasvavat puut
eivat vahingoitu ajoreitin varrella.
JATKETTU VINSSAUS
Mikali pienpuut haketetaan vasta valivarastolla, yksi ratkaisu kuljettaa puut

~
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Prototyyppiasteelle
eht inyt hukkapuun paalaaja, joka katkoo ja niputtaa risut helposti
kas ite ltavi ksi ki mpu iksi.

metsasta on laahusjuontona jatkettu
vinssaus. Juonto kay pelkalla vinssilla
kohottamalla
nipun tyvipaa ilmaan
vinssausvaijerin
avulla tai kayttaen
vinssin ja juontopankon yhdistelmaa.
Ohut lumipeite on laahusjuonnolle
eduksi, silla se pienentaa kitkaa ja estaa
juontotaakkaa
repimasta puiden mukaan kunttaa saastaen nain jatkossa
hakkurin teraa.
Pitemmalle kehitetty vaihtoehto on
kourajuonto. Tassa menetelmassa pienkokopuut tai polttorangat juonnetaan
traktorin kolmipistekiinnitykseen liitetyn alaspain aukeavan, hydrau!isen
kouran avulla. Menetelma edellyttaa,
etta pienpuut on kasattu miestyona
kourakasoihinjoko ajouran varteen tai
ajouralta palstalle pistavalle apu-uralle.
Apu-uran leveydelta vaaditaan vain, etta maataloustraktori paasee peruuttamaan kourakasojen luokse.
. TRAKTORI JA KULJETUSHAKKI
Pitemmilla kuljetusmatkoilla maatilaoloissa, esimerkiksi vietaessa rankapuu palstalta suoraan pihaan haketettavaksi, voidaan kayttaa maataloustraktoria.
Yksinkertaisin
tapa on rakentaa
maataloustraktorin peraan kolmipistekiinnitykseen pienpuun kuljetushakki.
Silla voidaan siirtaa rangat suoraan
kannolta kotiin, ja kuljetusmatkaa voi
olla useita kilometreja.
Hakki mitoitetaan 2 m 3 :n kuormaa
varten. Nain hakki on myos sopiva
"urakkamitta". Puut katkotaan 2 metrin pituuteen ja kasataan suoraan hakkiin. Kuormaus on helppoa, koska hakin voi laskea maahan. Lisaksi traktori

~~
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Maaramittaan katkotun poltto- tai hakerangan kuljetus metsasta kotiin kay nainkin mukavasti. Systeemi sop ii vaikeaankin maastoon ja pienten h ukkapuuerien kerai lyyn.

kulkee hakkeineen melkein minkalaisessa maastossa tahansa.
Hakkimenetclmalla on siis useita etuja . Paras puoli on pientenkin, hajallaan
olevien puuerien korjuun helppous.
N ain yksi ttaiset puut eivat unohdu metsaan lahoamaan tai jaa ylitalvisiksi.
KUORMAJUONTO
Tavallisessa kuormajuonnossa maatiloilla kaytetaan yleensa joko maatalous- tai puutavaraperavaunua tai erillisia rekia. Kuljetustilavuuden suurentamiseksi maatalousperavaunuun
voidaan laittaa puiset pystypankat ja poistaa peralauta, jolloin kuormatilan pituus ei rajoita kuljetusta. Kuormaus
joudutaan
useimmiten suorittamaan
miestyona, purkamisessa on taas jossakin tapauksessa mahdollista kayttaa
kippia.
13
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Suuremmissa traktoreissa voidaan
kayttaa puomikuormaimia , rankapuun
kuormaamiseen perakarryyn. Tavallisin kuormain on 4-5 metrin nivelpuomikuormain. Nivelpuomin ulottuvuus
on kuitenkin niin lyhyt , ettarangat tulee
kasata ajouran tuntumaan. Jos traktorikuormaimen nivelpuomi korvataan
liuku- tai teleskooppipuomilla, ulottuvuus kasvaa aina 10 metriin saakka.
Tama keventaa oleellisesti moottorisahamiehen kasaustyota.
Kuormatraktorin puomikuormaimen
ulottuvuuden pidentaminen mahdollistaa siirtelykaado n harvennusoloissakin. Menetelma soveltuu hyvin pienille
kokopuille metsikoissa, joissa ajourien
etaisyys on 20-25 metria . Teleskooppija liukupu om ien kaytossa tarvitaan jareampaa traktoria kuin tavallinen,
kookaskin maataloustraktori. Ne soveltuvat parhaiten urakoitsijoille.
KESAMOKKILAISEN
KLAPIMENETELMA
Kesamokkioloissaja muuallakin, missa maataloustraktoria ei ole kaytettavissa eivatka kuljetusmatkat ole pitkat,
klapien korjuussa voidaan kayttaa
apuna puusta valmistettua kevytta
tyontokarrya.
Tyontokarry rakennetaan hieman etupainoiseksija siihen mitoitetaan riittavan korkea maavara, ettei se takertelisi metsassa kantoihin. Pujottelua kannokossa edistaa myos tukirimojen rakentaminen pitkittaissuuntaan. Tyontokarryn leveydeksi rajataan
60 cm, ja sellaisenaan sen voi tyontaa
suoraan sisaan halkoliiterin ovesta.
Tyontokarryyn lastataan pokasaha,
vesuri, kirves tai kevyt moottorisaha
seka muutamia pitkia lautoja. Laudan
14

Pihapiirin
puunsiirto-ong elmat ratkeavat
kevyel la tyontokarrylla.
Huomaa karryjen
tarkoituksenmukainen
rakenne.

voi heittaa aina pehmeaan paikkaan
tien kovikkeeksi,jota pitkin kuorma paluumatkalla lyka taan. Tallainen kevyt
tyontokarry varustuksineen ratkaisee jo
tavallisen kesamokkilaisen sauna- ja
takkapuuongelmat, mikali mokin ymparilla on omaa metsaa. Metsattoman
mokkilaisen kannattaa kysella lahimetsan omistajalta puun saannin mahdollisuuksia.
MOOTTO RIKELKKA
Moottorikelkalla on merkittavia, viela riittamattomasti
kaytettyja etuja
hukkapuun korjuussa. Se on pienikokoinen, eika vahingoita kasvavaa puustoa niin paljon kuin maataloustraktori.
Moottorikelkalla voidaan puuta ajaa
nimenomaan paksun lumen aikana,jolloin traktorin kaytto on vaikeaa ja hevostenkin kanssa on hankaluuksia.
Hukkapuun ajossa moottorikelkan
peraan kytketaan erikoisreki tai pulkka. Hevoskauden pankkoreki kay yleensa sellaisenaan, joskin se on moottorikelkalle hieman raskas. Hukkapuun

ajoa varten voidaan rakentaa kevytrakenteinen erikoisreki ja sen paalle lavetti.
Hukkapuuta voidaan lastata myos
hevostukkireen levyiseen muovi- tai lasikuitu pulkkaan. Pulkka varustetaan
kahdella noin IO cm levealla ja 5- I 0
cm korkealla jalaksella, jotka paitsi ohjaavat pulkkaa myos vahvistavat pulkan pohjaa ja runkoa. Laidat vahvistetaan ja varustetaan jatkotolpilla. Nain
moottorikelkalla voi terashangen aikana kuljettaa suurtakin kuormaa.
KA.YTANNON ESIMERKKI
JA.RKEVA.STA MOOTTORIKELKAN KAYTOST A
Moottorikelkalla 2,5-3,5 metrista
polttorankaa saa paksun lumen aikaan
ajetuksi huonoilta ja louhikkoisiltakin
palstoilta. Seuraavaa moottorikelkalla

tapahtuvaa hukkapuun korjuumenetelmaa on kaytetty menestyksella vaikeakulkuisessa aj omaastossa.
Jo sulan maan aikana valitaan ajourien paikat, ja liian pitkat kannot lyhennetaan. Puut kaadetaan, karsitaan
ja kasataan ajourien varteen mahdollisimman suuriin ja korkeisiin kasoihin.
Kevattalvella, mieluiten suojailmalla,
ajetaan moottorikelkalla ajourat auki.
Samalla luodaan lumi valmiiksi pois
kasojen paalta. Kun suojailman jalkeen
tulee hankikeli, valjastetaan moottorikelkan peraan reki. Kuljettaja tarvitsee
avukseen yhden apumiehen. Koska
hanki ei upota miehen alla, hukkapuun
lastaus rekeen kay vaivattomasti. Puut
ajetaan pihapiiriin valmista, jaatynytta
ajouraa pitkin. Ajomatkaa voi olla aina
pariin kilometriin saakka.

Moottorikelkka sop ii mainiosti hukkapuun kuljetukseen,
eika vahingoita puustoa niin paljon kuin traktori .

sill a se kulkee vaikka umpihangessa
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3. HALKOJEN JA KLAPIEN
VALMISTUS
KAYTTOKOHTEET
Aina 1960-luvulle saakka, kun rakennustemme lampo saatiin la.hes yksinomaan puusta, poltettiin etupaassa
halkoja ja klapeja eli nalikoita. Kevyt
polttooljy syrjaytti ne kaupunkipa ikoissa ja julkisissa rakennuksissa, mutta uunilammitys piti pintansa maaseudulla, missa se on hakemenetelman nopeasta leviamisesta huolimatta edelleen
yleinen lammitystapa.
Halko ja klapi soveltuvat polttoa ineeksi nimenomaan pienta lojen tulisijoihin: uuneihin, puuhelloihin, saunan
kiukaisiin ja takkoihin. Maatiloilla ja
omakotitaloissa uutta nousuaan kokeva leivinuuni ja siihen liittyvii sydanmuuri lampiavat niinikaan parhaiten
kuivilla pikkupuilla. Useat polttohaketta polttamaan suunnitellut pientalojen
kattilat soveltuvat myos halkojen ja
klapien polttamiseen. Halotja klapit eivat siis suinkaan ole mitaan historiallisia polttoaineita, vaan niille loytyy ede lleen kayttoa.
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HALKOJEN JA KLAPIEN
VAKIOMITAT
Halkojen vakiomitta on yksi metr i,
kun taas klapit katkotaan ja pilkotaan
suoraan pesaan sopiviksi 25-40 cm:n
mittaisiksi.
J os halkoja valmistetaan myynt iin,
hukkapuun lisaksi hakataan yleensa
myos markkinapuun mitat tayttavaa
runkopuuta, paaas iassa koivua . Myos
mantya, leppaa, haapaaja runkomaista
raitaa valmistetaan joskus haloiksi.
Myyntiin meneville haloi lle on asetettu
rungon minimilapimitta, tavallisesti 5
cm.

Suurin osa maatilojen omaan kayt toon tulevasta polttopuusta poltetaan
kuitenkin klapeina. Jareammatkin ranganpatkat kannattaa katkoa suoraan
klapimittaan jos halkoja saataisiin vain
jokunen.
AISAAMINEN JA HALKOMINEN
KUIVATTAVAT PUUN
Ohuimmat halot, lapimitaltaan 510 cm aisataan vuolemalla puun ydinosa nakyviin kuoren alta vahintaan yhdelta sivulta, koko halon pituudelta. Yli
10 cm:n polkyt halkaistaan. Aisaaminen kay nykyaan katevasti moottorisahalla. Halkomiseen on kehitetty maassamme aivan oma kirvestyyppi, mutta
lenkojenja kierteisten puiden halkomisessa voidaan tarvita lisaksi halkaisukiilaa .
Aisaaminen ja halkominen ovat tarpeen puun kuivumisen edistamiseksi.
Kuoripaallisina rangat eivat kuivu riittavan hyvin edes sisavarastossa; kuivumisen sijasta lahtee sen sijaan helposti lahoaminen alkuun. Halkaisemattoman, halon mittaisen puun kuivuminen
rajoittuu nimittain etenkin ko ivulla
polkyn paihin, karsima jalkien ymparille ja muihin kuoren rikkoumakohtiin .
Kuoripaalliset polkyt lahoavat sienille
edullisen kosteuden vallitessa pahoinjo
toisena kesana kaatamisesta.
HAKKUU METSAssA
VAI PIHAPIIRISSA.
Rangat voidaan hakata polttopuiksi
jo metsassa , kaadon yhteydessa. Jos on
kaytettavissa maataloustraktori, ha lot
ja k lapit saadaan pihapiiriin vahin
kuormauksin . Traktoriin liitetaan kol17

mipistekiinnitykseen
puutavarakehikko, kooltaan kapeampi ja rakenteeltaan
tiiviimpi kuin edella mainittu (s. 13)
rangankuljetushakki.
Halot ja klapit
ladotaan kehikkoon heti hakkuun yhteydessa ja ajetaan kuivumaan ilmavaan liiteriin tai sen lahettyville .
Yleisimmin halot ja klapit kuitenkin
valmistetaan vasta viilivarastolla tai
maatilan pihapiirissii. Nain metsassii
tapahtuva hakkuutyo seka kuljetus helpottuu, silla kasityonakin rankojen kuljetus tapahtuu nopeammin kuin halkojen kuljetus.
Pihapiiriin tuodut, kotona poltettavaksi tarkoitetut rangat pienitaan klapeiksi katkomalla ne poka- tai moottorisahalla tulipesien mittoihin sopiviksi
patkiksi. Polkyt halkaistaan kirveella.
Tehokkaampi vaihtoehto on katkaisusirkkeli, joka saa voimansa joko maataloustraktorista
tai sahkomoottorista.
Sirkkeliin voi kuulua koneellinen ha lkaisulaite.
HALONTEKOKONEET
Pyrkimys pois halkojen metsavalmistuksesta johtuu paljolti koneiden vaatimuksesta. Siirtamalla halon teko metsasta pihapiiriin, se voidaan ainakin
osittain koneellistaa ja samalla suorittaa keskitetysti yhdessa paikassa tarvitsematta juuri siirrella koneita.
Tyolaiista kirveshalonnasta paastaan
eroon traktorin voimanottoon kiinnitettavalla halkaisukoneella, j oista era.at
tyypit voivat myos aisata ohuempia
polkkyja. Pisimmalle kehitetty halontekokone pystyy seka katkomaan etta
halkomaan rangat haloiksi ja vielapa
pinoamaan ne kuljettimen avulla. Suurimmat koneet ovat tietenkin jo niin
18

kalliita, etta ne tulisi hankkia joko yhteisesti usean tilan kesken tai urakointiin. Maatilaolosuhteissa 50 pinokuutiometrin halkoeran korjuuseen kuluu
normaalisti 2-3 miestyoviikkoa.
RANKOJEN TEHOKATKONTA
Rankojen katkonta nopeutuu, jos on
mahdollista sahata useita rankoja yhtaaikaisesti. Tehokatkontaa on kokeiltu
muun muassa erityisissii katkontatelineissa sekii reessa. Klapien tekoa on
mahdollista jouduttaa vaikkapa seuraavasti: rakennetaan
tarkoitukseen
soveltuva rullarata, jossa liikkuvan akselin varaan on kiinnitetty moottorisaha. Polttorankoja syotetaan vasemmalla kadella rullarataa pitkin ja oikealla
kadella kaytetaiin moottorisahan kaasua (kasi kaasukahvalla).

HALKO JEN J A KLAPIEN
VARAS TO INTI
Halkoja ja klapeja voidaan varastoida pienpinoihinjo hakkuupaikalle metsiian. Metsiivarastoinnin etuna on puun
kuivuminen jo hakkuupaikalla . Kuiva
puu on kaikin puolin mukavampaa kasitellii. Varjopuolena metsiivarastoinnilla on kuitenkin yksi ylimaiirainen latominen. Polttopuu joudutaan kuljettamaan naista metsapinoista erikseen
valivarastolle tai pihapiiriin.
Normaalisti ainakin halot ja usein
myos klapit varastoidaan ulkosalle pinoihin pihapiiriin sopivaan paikkaan
lammityskauden jokapaivaista tarvetta
varten. Pinot ladotaan riittavii n suuriksi ja korkeiksi, jotta hitaammin kuivuvia pin on ala- ja ylapintoja jaisi mahdollisimman viihan. Pinon alaosan tuuletuksen varmistamiseksi pinon pohjalle
asetetaan tukevat pohjapuut siten, ettii
pinon pohja on irti maasta.
Halkopinoissa ylimmat halot ladotaan halottu puoli ylospain, koska nain
sadevettii ohjautuu pinon sisaan vahemmiin. Ulkona varastoidun puun
kuivumista edistaa pinon kattaminen
muovilla. Muovin piialle asetetaan
muutamia halkoja painoksi.
MUISTA TURVATA TUULETUS
Mika.Ii pinoja tu lee useita vierekkain,

niiden valiin tu lee jattiia reilu sola, jotta
ilma paasisi kulkemaan vapaasti pinojen lapija niiden valistii. Jos puut varastoidaan kostealle, pensaikkoiselle paikalle, niiden kosteus jaa suuremmaksi
kuin kuivalla ja tuulisella paikalla.
H uolellisesti toteutetussa ulkovarastoinnissa halotun puun kosteus putoaa
jo yhden kesan jalkeen 22-35 %:iin.
Valmiiksi pilkottujen klapien paras
varasto on perinteinen harvaseinainen
vaja eli liiteri. Siina ilma pa.a.see hyvin
kiertamaiin, mutta katto ja seinat estavat kuitenkin sadetta kastelemasta puita. Klapivarastossakin tulisi olla pohjapuista rakennettu niin tukev a pohjaritila, ettii puut eivat tule kosketuksiin
maan kanssa. Parasta olisi, jos ritilan
alus olisi auki.
Klapit heitelliiiin liiteriin valmistuksen yhteydessa. Niiden latominen varsinaisiksi pinoiksi ei ole viilttamatontii,
jos varastossa on vain riittavasti tilaa.
Usein polttopuu joudutaan varastoimaan pihapiirissiikin kokonaisina
rankoina, joista kayttovalmiit halot ja
klapit valmistetaan myohemmin muiden toiden salliessa. Rankojakin varastoi taessa tulee muistaa pohja- eli al uspuiden kayttaminen kasojen alla. Maasta uhoava kosteus homehduttaa alimmat rangat muuten helposti.

Ru llarata ja siihen kiinn itetty moottorisaha
nopeuttavat rankojen ka tkomista huomattavasti.
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4. HUKKAPUU HAKKEEKSI

HAKKEEN KAYTTO
ON TAAS YLEISTYMA.SSA.
Polttohakemenetelmii kehitettiin Suomessa jo varsin pitkiille 1960-luvun
alkuun mennessii. Silloin ennustettiin,
etta halotja klapit tulevat syrjiiytymiiiin
vanhanaikaisina polttoaineina, ja hakkeesta tulee korvaava lammonlahde
varsinkin maatiloille ja pienlampokeskuksiin.
Kevyt polttooljy kuitenkin syrjiiytti
hakkeen, ja menetelmiin kehittamisesta
luovuttiin vuosikymmenen ajaksi. Nyt
hakkeen kiiytto liimmitykseen on taas
nopeasti yleistymiissa. Markkinoilla on
myytaviinii "toinen toistaan parempia"
pienhakkureita, ja myos haketta polttavia kattiloita on kehitetty nopeaa vauhtia hyvinkin lukuisa joukko.
EROON YKSIN KAPPALEIN
KASITTEL YST A
Hukkapuun teko haloiksija klapeiksi
on menetelma, joka pitaii edelleen pintansa pienkiiytossii. Suuremman mittakaavan korjuussa menetelmiilla on kuitenkin yksi ylipiiiisemiittomalta tuntuv a
haitta: halkojen ja klapien teon koneellistaminen on pystytty ratkaisemaan
vain tyydyttaviisti. Polttopuuta joudutaan ede lleen kiisittelemiiiin ihmisvoimin ja kappale kerrallaan. Tyon tuottavuus jiiii pakostakin viihaiseksi verrattuna muihin metsiitoihin tai muihin
maatilan toihin.
Hakemenetelman ylivoimainen etu
on siinii, ettii verrattain y ksinkertaisten
mutta tehokkaiden koneiden avulla
piiiistaiinjo korjuuketjun alkuvaiheessa
eroon polttopuun yksin kappalein ka20

sittelysta. Hukkapuu saadaan hakkeeksi: tasalaatuiseksi massaksi,jonka siirtely kuljetuksessa,jalostuksessa ja poltossa on helppoa. Sopivissa kattiloissa puu
palaa hakepalana tehokkaasti, ja koko
polttotapahtuma
syottoineen ja kattilan saiitoineen voidaan automatisoida.
HAKEMENETELMA. SOVELTUU
MAATILOILLE
Hukkapuun korjuu polttohakkeeksi
on yksinkertaisinta maatiloilla. Hakkeen hankinta kaikkine tyovaiheineen
voidaan sovittaa toiden lomaan, kausiinjolloin m uiden toiden tyohuiput sen
sallivat. Polttohakkeen varastointikin
voidaan helposti jarjestaa.
Ainoa maatilalle tarvittava lisalaite
on hakkuri. Sekaan ei suinkaan tule
hankittavaksi valttamiitta joka tilalle,
vaan ensin kannattaa selvittaii mahdollisuudet yhteishakkurin
hankintaan
naapureiden kesken metsiinhoitoyhdistyksen puitteissa, vuokrakoneen kayttomahdollisuus, tai voidaanko haketus
jiittaa urakoitsijalle.
Isantii valmistaa tilansa metsista tyopaivassii parhaimmillaan I 0-20 irtokuutiometriii polttohaketta viilineiniian
moottorisaha, traktori, vintturi, hakkurija kipattava periikarry. Tallainen paivatulos vastaa puulajista riippuen polttoarvoltaan noin yhtii oljytonnia. Normaalisti maatilan vuosittain tarvitse man hakkeen hankintaan kuluu 2-3
tyoviikkoa. Tiimiin tyopanoksen tuotoksella korvataan 6000-10000 markan oljylasku. Laskuun tarvittava raha
olisi nettopalkkaa, eli bruttopalkkaa
tarvitaan paljon enemmiin.

HAKETUS
KOKOPUUHAKETTA VAi
RANKAHAKETTA
Hakemenete lmii kehitettiin alunperin karsituille rangoille. Nyt hakkeen
toisen tulemisen aikana suuntaus on
hukkapuun korjuuseen kokopuuna ja
sen haketukseen oksineen, latvuksineen, sillii pienpuun tyolaastii karsimisesta halutaan paasta eroon.
Kokopuumenetelmiillii saa vu tetaan
monia etuja. Koska puu kiiytetaan kannon katkaisukohdan ylapuolelta kokonaisuudessaan, hukkaantuva osa puubiomassaa pienenee. Kokopuukorjuussa hakkuutyon tuottavuus nousee kaksinkertaiseksi rankamenetelmaan verrattuna, koska rankojen karsiminen ja
katkominen jiiaviit pois. Kokopuumenetelmiin voi yhdistaii puiden rasiinkaatoon.

Rankamenetelmalla on myos puolellaan joitakin kiistattomia etuja, joita
voi vastaavasti pitiiii kokopuumenetelman haittoina. Karsitusta rangasta saatava hake on tasalaatuista, kun taas kokopuumenetelmiin hake on usein risupitoista, eivatkii automaattiset hakkeen
kuljettimet ja kattiloiden syottolaitteet
kuljeta sitii moitteettomasti. Etupesissii
risupitoinen hake palaa epatasaisesti
aiheuttaen lisaksi holvaantumista.
Useiden pienhakkureiden syottosuppilo on niin ahdas, etta oksaisten puiden
tyontaminen siihen on vaikeaa; karsituilla rangoilla itse haketus helpottuuja
nopeutuu. Niimii hakkureista johtuvat
rankamenete lmiin edut viiheneviit, mi-

~

u;
~

~

~-?~~

-

~==ln-~1

Tavanomainen pienpuuhakkuri
keen suoraan perakarryl le.

puha lt aa hak-
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kali hakkurit voidaan kehittaa ri ittavan
varmatoimisiks i ja riittavan tasa laatuista haketta tekeviksi.
Hakkurista riippumaton rankamenetelman etu on kuitenkin hakkeen sailyvyydessa: varsinkin metsatuoreesta puus ta haketettuna rankahake sailyy pa remmin kuin kokopuuhake. Toinen etu
saada an kuljetuksesta : puuta voidaan
kuormata perakarryyn rankoina tiiviimmin ja enemman kuin kokopuuna
tai irtohakkeena.
HAKETUSMENETELMAN
VALINTAAN VAIKUTTAVIA
TEKIJ OITA
Selvas ti paremmaksi ei tana paivana

Kokopuumenetelmii

Rankamenetelma

+
+

+

puu kaytetaan tarkemmin
hyodyksi
hakkuutyon tuottavuus
kaksinkertainen
hakettaminen on hankalampaa
hake on risupitoista
palaminen voi olla epatasa ista

1IAKELASTU JA PALAHAKE
Tava llisimmat nykyaan kaytettavat
hakk urit leikkaavat puun veitsimaisilla
tL:rilla last u- tai muruhakkeeksi. Hakepa lan kokoa saadetaiin terien asennoi lla. ·rasalaatuisena pienipalainen hake
sovd tuu hyvin automaattisiin hakkeen
syo ttolaitt eisiin sekii pienlaitoksiin,jois sa ci o lc varaa jaa.
Picnipalaisen hakkeen vaihtoehtona
on palahake. Suuripalainen, pilkemainen hak e valmistetaan hakkurilla, jossa
22

voi luokitella sen enempaa kokopuumenetelmaa kuin rankamenetelmaakaan. Rankahakkeesta
saadaan joka
tap auksessa varmemmin tasalaatu ista,
kuivempa a ja helpommin poltettavaa
haketta.
Haketusmenetelman valinta riippuu
maatilan tyohuippujen
ohella mm.
hakkurin tehosta ja sen tekeman hak keen tasalaatuisuudesta seka hakkeen
kuivatusmahdollisuudesta.
Lisaksi on
otettava huomioon hakekatti lan ominaisuudet, automatiikan maara ja toimivuu s se ka lammityslaitoksen teho.
Pieniaitokset vaativat yleensa korkealaatuisempaa haketta kuin isotehoiset lammity slaitokset.

+
+

hake tasalaatuista,
palaa tasaisesti
hake tt a minen nopeaa ja helppoa
sailyy paremmin kuin
kokopuuhake
kars inta tyolasta
tyon tuottavuus pienempi

puu leikataan su urikokoisella kartioruuvilla tai vastaavalla. Palahake on
huomatt avas ti karkeampaa kuin tavanomainen hake, ja sen syottiiminen
lammityskatti laan tapahtuu tavallisesti
kiisityokaluin. Suuren koon vuoksi ilmav a mpi palahakekasa kuivuu tuoreesta puusta valmistettuna hieman helpommin kuin lastumainen hake. Palahakemenetelma edellyttiia luonnollisesti aina karsittuja rankoja.
Lastumaisen hakkeen tai palahak23

keen valinta riippuu viime kadessa hakekattilan ominaisuuksista. 'Aina ennen
kattilan hankintaa tulisi ottaa selville
esimerkiksi testaustuloksia tutkimalla,
millaisella hakkeella kattila toimii parhaiten.
HAKKEEN TASALAATUISUUS
TARKEAA
Useimmilla maataloustraktoriin kiin nitettavilla pienhakkureilla voidaan hakettaa ainakin karsitusta rangasta hyvalaatuista polttohaketta . Laadun mittana ei ole niinkaan itse hakepalan suuruus, vaan hakepalan pysyminen tasakokoisena.
Hakkeen palakoon vaihtelu vaikut taa nimittain hakkeen kasiteltavyyteen ,
esimerkiksi holvaantumiseen, syotto - ja
lammity slaitteiden toimivuuteen seka
itse palamistapahtumaan
kattilassa.
Hyvalaatuisen hakkeen seassa ei saa olla tikkum aisia hakepaloja, pitkia risunpatkia eika purua. Kuor ikaan ei saisi
irrota haketettaessa ydinpuusta. Hakkeen palakoon pysymiseen tasaisena
vaikuttavat paitsi itse puuraaka-aineen
tasalaatuisuus ja -kokoisuus, myos
hakkuriin liittyvat tekijat kuten terien
kunto , terapyoran kierrosluku seka
puun syottonopeus ja -kulma. Hakkurien terat tulisikin tarkistaa saannollisesti ja teroittaa tarvittaessa.
HAKETUS METSAssA

VAi

V ALIVARASTOLLA

Koska kar simattomien puiden kuormaus kasityona on hidasta ja raskasta,
pienpuun haketukseen tulisi pyrkia jo
palstalla tai ajouralla . Tahan soveltuvan hakkurin - palstahakkurin
maastokelpoisuudelle asetetaan anka24

rat vaatimukset. Hakkurin on olt ava
monimutkaisempi mutta samalla kevyempi kuin valivarastohakkurin.
Tasta
syysta koneen tehokin pyrkii jaamaan
pienemmak si.
Palstahak etu s soveltuu parhaiten avohakkuuoloihin . Lisak si sen ka ytto on
mahdollista harvennu shakkuus sa aj ourilla, mikali ne ovat riitt ava n leveit a ja
suoria ja ma asto tasa ista.
Yksinkertai sin pa lsta ha kkuri ase nnetaan maatalou strakt o rin ko lmipi stekiinnityk seen. Syottb ta pahtuu kasin ,
mika rajoitt aa puid en cnimm aiskoon
vaivattom asti nostet taviin rank oihin.
Suurempia puit a kas itcltacssa tra ktorissa tulisi oll a ku o rm a in ,j a lisa ksi pa ksuimmat ok sa t olisi karsittava syo ton
helpottamis eksi. Kuo rm aimclla tapahtuva syotto ei o le kuit enkaa n yleistynyt
palstahaketuk sessa .
Jarean linjan ko kopuuh akctu s, missa
haketta valmi stetaa n j a to imit etaa n
suurkulutu spisteisiin kut cn kunn a llisiin
lampoke skuk siin, edellyttaa ras ka ita ja
tehokkaita korjuuk oneita. Ha ketus tapahtuu norma alisti ha ketuk sena valivarastolla, jos sa suurt ehoha kkuri puhal taa kokopuuh aketta suo raa n polttoaineen kuljetusy ksikk oo n , p eravaunulliseen kuorm a-a ut oon .
Maatilaolois sa valivarast ohaketusta
ei tavallisesti kayt eta, vaan palstahaketus ja haketus pihapiiriss a ovat toistensa vaihtoehtoja . Mika.Ii hukkapuu haketetaan vasta pihapiirissa , hakkurin
maastokelpoisuudelle
ei aseteta niin
suuria vaatimuksia . Etuna on myos
mahdollisuus hakettaa puut suoraan
rangoista varastoon.

HA KETUSRISTEILIJ A
Palstahaketuksessa hake puhalletaan
tavallisesti traktorin perakarryyn. Kettera mp i menetelma saadaan, jos hakesailio sijoitetaan kiinteasti traktoriin.
Kehitettavanajajo kaytossakin on kaksi periaateratkaisua: hakesailio hakkuri n yhteydessa traktorin nostolaitteissa
ta i hakesailio traktorin katolla.
Traktorin nostolai tteisiin kytkettava hakkurikuljetussiiloyhdistelma
on
suunniteltu syottolaitteeltaan erityisesti
vcsa kon ja rantapajukon seka jareiden
ksien syottoa varten . Hakkuri puhaltaa ha kkeen hakkurin pa.a.Ila olevaan
no i n 1,5 kuutiometrin hakesiiloon. Kun
ha kesiilo on taynna, traktorihakkuriyhdi stelma kay tyhjentamassa konttinsa pa lsta- tai metsaautotielle jatettyyn
p(;rakarryyn, tai suoraan hakevarastoo n. Silloin tyhjennys tapahtuu siten,

etta hake valuu karistinten avulla uudelleen hakkuriin, joka osittain linkoaa,
osittain puhaltaa hakkeen perakarryyn
tai varastoon.
Erillisella , traktorin katolle sijoitetulla hakesailiolla on etunaan riippumattomuus hakkurin merkista.
Hakesailio tayttyy ohjaamalla normaalin traktorin peraan kiinnitetyn
hakkurin torvi sailion aukkoon. Sailio
tyhjennetaan etupuolelta hydraulisesti
kippaamalla.
Haketusristeilijat osuvat keskeisesti
hukkapuun korjuun ydinongelmaan:
keruuseen, pienimiseen ja kasaukseen.
Hukkapuu saadaan katevasti talteen ja
yksinkertainen ajatus toteutuu: risuja ei
rahdata vaan kone menee risujen luo.

Yl1dy spa nkin Hukk a puukilpai lu ssa palkitun hakkurin ideana on, etta itse hakkuri muodostaa
sama ll a rnyos hakkeen lahiku ljetus laitteen.
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HAKKEEN KUIVAAMINEN
KOSTEUS VAIKEUTTAA
HAKKEEN KASITTEL YA
Kaatotuoreessa
hukkapuussa
kos teu .s vaihtelee vuodenaJasta riippuen
45-60 prosentin valilla. Hakemenetelman tavoitteena on alentaa hakkeen
kosteus ainakin 25-30 prosentin tasolle. Nain kuivana haketta voidaan varas toida, ja siita saadaan poltossa parempi palamisen hyotysuhde. Pienkattilan
lisalaitteeksi asennettava hake-stoker
(= hakkeen syottolaite) toimii parhai ten kun hakkeen kosteus on alle 25 %.
Liiallinen kosteus vaikeuttaa hakkeen kasittelya muun muassa seuraavis ta syista:
Kostea hake on raskasta; sen siir tely kasimenetelmin on tyolasta.
Kosteat hakepalat jaatyvat talvella
toisiinsa kiinni.
Hakevaja sijaitsee yleensa kylmissa
tiloissa, joten vajan lampoti la seuraa ulkolampotilojen
va ihtelua.
Talven suojailmalla hakekasan pintakerros sulaa, ja pakkasen uude lleen kiristyessa taas jaatyy tiiviiksi
kanneksi. Tama vaikeuttaa varsinkin ihmisvoimin tapahtuvaa varaston tyhjennysta. Saavaihtelujen yhteydessa varaston seinia vasten
olevat hakekerrokset jaatyvat puolestaan seiniin kiinni. Tama hankaloittaa varaston koneellista tyhjentamista, koska hake holvaantuu.
HOMEPOLYSSA PIILEE VAARA
Vakavin hakkeen kosteudesta aiheutuva haitta on hakevarastoon syntyva
homevaara. Kosteana varastoitu hake
nimittain homehtuu pinna ltaan herkas26

ti, jos varaston ilmastointi on puutteellinen. Kun homeinen hake kuivuu, ho me rupeaa polyamaan.
Homepoly
koostuu home- ja sadesienten itiopa loista, jotka ovat hyvin hienojakoisia.
Ne paasevat tunkeutumaan keuhkojen
perimmaisiin osiin asti ja aiheuttavat
niissa pahamaineisen, homepolykeuh kon nimella tunnetun keuhkoputkiston
aariosien allergisen sa irauden.

VARO TATA!
Homepolyn syntymiscllc luod aa n
otolliset olosuhtect,
jos haketetaan kcs~lll~ituoreesta
kokopuu sta las tu ha kctta,
jos tuore , yli 30 c;1J kosteutta
sisaltava
hake varastoidaan
umpinaiseen
tilaan Lai isoon
kasaan,
jos kuiv a nkin hakkccn varasto
jatetaan
siivoamatta
vanhan
hake-eran loputtua ·.
Jos on vaara, et ta home tta paasee
syntymaan, hake tuli si keinokuivata.
Homeisen hakkeen siirt elyssa on kaytettava hengitys suojainta , tyypiltaan
samanlaista kuin karja suojissa heinapaa leja kasiteltaessa kayt ettava suojain.
KUIVAUS AUMASSA
Mikali hake varastoidaan valivarastoon ulkosalle aumaan ennen siirtamista varsinaiseen kayttovarastoon,
hakkeen kuivumista voidaan edistaa tai ainakin ehkaista sen pilaantumista kattamalla auma muovilla.
Kattamattomassa
aumassa hake ei
kuivu, vaan kostuu varsinkin pintaosis-

ta noin puolen metrin paksuudelta. Ha ke tummuuja siihen kasvaa homesienen
rihmastoja. Sadeveden kastelun ehkaisc miseksi auman paalle tulisi vetaa kehysrankojen varaan muovikalvo, joka
painotetaan rangoilla tai haloilla.
Hake saadaan kuivumaan aumassa
varmemmin kun auman sisaan rakennctaan haketusvaiheessa tuuletuskanavia. Kanavat ovat poikkileikkauksellaan suorakaiteen,
puo lisuunnikkaan
Lai kolmion muotoisia rimo ista tai verkoista rakennettuja "salaojia", joiden
lcvcyde ksi suositellaan 40- 50 cm ja
korke udeksi 30- 40 cm.
Muista siis
I. muovikate ja
2. tuuletuskanavat

I<UIVAUS HAKEVAJASSA
Varsi nkin jo rasiinkaadettuna
hyvin
kuivuneesta puusta valmistetun hakkccn kosteus vahenee r iittavasti harvasci naisessa hakevajassa. Vajassa tu lee
kiinnittaa huomiota tuuletukseen: iiman tulee kiertaa hyvin. Eras ratkaisu
o n rakentaa kevytrakenteinen,
harvasci na inen hakesiilo eli eraanlainen nili
to l ppien paalle, jollo in ilma saadaan
varmasti kiertamaan
myos hakkeen
:Illa. Tallaisesta kevytrakenteisesta kuivausmenete lmasta on saatu myonteisia
k okcmuksia.
11:ikcvaja toimii luonnollisesti hak~ l"l'll k u ivauksen ohella myos polttoai1we11 kiiyttovarastona. Hakevarasto tu'11,1~iksi sijo ittaa kattilahuoneen viereen
l/1hd le rn nkojen valivarastoa siten, etta
11:ike voidaa n siirtaa kuljettimella suor:rnn kiiyttovarastoon.

HAKKEEN KEINOKUIVAUS
Hakkeen keinokuivaus tapahtuu puhaltamalla hake-eran lapi ilmaa: joko
ulkoilmaa sellaisenaan tai hieman lam mitettyna. Koska hakkeeseen joudu ~
taan aina uhraamaan keinokuivauksessa energiaa (ainakin sahkoa puhaltimeen), kannattaa
mahdollisuuksien
mukaan kayttaa avuksi luonnon omaa
energiaa: aurinkoista, kuivattavaa ilmaa.
Ku ivaushetken valinnalla voidaankin vaikuttaa ratkaisevasti puhallusilman kuivaustehoon.
Paivalla ilman
suhteellinen kosteus on alhaisin; vuodenajoista vain kevatja alkukesa soveltuvat luonnonkuivaukseen.
Loka-maa liskuulla ulkoi lman kuivattava vaikutus
on niin heikko, etta hakkeen kuivaamista pe lkalla kylmailmapuhalluksella
e1
kannata yri ttaa.
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PUURITILAT
TAI REIKALEVY

Hyva hake on mahdoll isi mman kuivaa. Parhaiten hakkeen ku ivaus on ni stuu kevaa lla ta i
alkukesalla, k un il ma on su htee lli sen ku ivaa
ja lam min ta.
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Paitsi auringon energialla ulkoilmasta imettavaa
kuivausilmaa
voidaan
lammittaa myos polttamalla osa jo kuivatusta hakkeesta kuivuriin tulevan iiman lammittamiseksi . Hakkeen polttaminen niin kuin myos muiden polttoaineiden kayttaminen hakkeen kuivaukseen on tietenkin viimeinen, ei suositeltava hakkeen kuivaamismenetelma.
KUIVAUSMAHDOLLISUUDET
MAATILALLA
Maatiloilla eri tyyppisia kuivureita jo
kaytetaan seka viljan etta heinan kuivaukseen. Hakkeen kuivaus kannattaa
ajoittaa lomrttain naiden kanssa,j olloin
voidaan kayttaa samoja laitteita ja jopa
samoja tiloja.
Erityisen sopiva hakkeen kuivauk-
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seen on kylmailmalla toimiva heinantai viljankuivuri. Sen rakenteet kayvat
hakkeen kuivaukseen sellaisinaan, kunhan heinankuivurin ritiloiden lautojen
valit pienennetaan hakekokoon tai ritilat korvata an esimerkiksi reikalevylla.
Jos hakk ee n kuivaamiseen rakennetaan erillinen kuivuri, se kannattaa rakentaa varastokuivuriksi.
Ha kekuivurin puhaltimi se ksi so piv a t parh a iten
potkuripuh a ltim et. 2,2 kW j a 0 50 cm
potkuripuhallin riiWi.a n. SOm 2 :n hakevaraston kuivauk see n. Ta man kokoinen puhalli n o n m elk o aa nekas , ja usein
onkin valitt a va iso m pi hid as kierroksinen (1440 r/min) 4 kW ja 0 60 cm puhallin. Se riitt aa j o 70- 80 m 2 :n varaston kuivauk see n tay tto pa ksuud e n ollessa 1-2 rnetri a.
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5. HUKKAPUUNPOLTTAMINEN

LAMPOHUOLTO

ON

ENSIN ON RATKAISTAVA
LAMPOTEHON TARVE
Ensimm a inen tehtava lampohuoltoa
uusittaessa on maarittaa· lampotehon
huipputarve. Mikali valitaan jatkuvapaloinen kattila, on varottava ettei
hankita ylisuurta kattilaa. Varaajakayttoa varten sopiva kattilan teholuokka
on 2-3 kertaa niin suuri kuin suorassa
jatkuvapalois essa lammityksessa.

KOKONAISUUS

Nyt seuraa tarkeaa asiaa kaikille, jotka harkitsevat maatilan tai pientalon
lampohuollon jarjestamista kotimaisen
polttoaineen avulla.
Kun suunnitellaan siirtymista kotimaisten polttoaineiden kayttoon, on
koko ajan pidettava mielessa, etta kaikkien eri tekijoiden on sovittava hyvin
yhteen. Toisin sanoen on huomattava,
etta yksityinen hyva osaratkaisu ei tee
lammityslaitoksesta
hyvaa kokonaisuutta. Pikemminkin painvastoin. Hyva osaratkaisu sijoitettuna heikkojen
ratkaisujen ketjuun tekee laitoksesta ·
erittain huonon. Esimerkiksi hyva kattila kytkettyna tavanomaiseen heikkoon
savupiippuun saattaa lyhyessa ajassa
sarkea koko piipun !

VARAAJA VAi EI

Tarvitaanko var aaja vai ei, on ikuinen kysymy s johon ei selvaa vastausta
ole. Eraat kattilat toimivat hyvin ilman
varaajaa, mikali poltt oain e on kunnollista ja tasaista. Hcikko po ltto a ine vaatii aina varaajan .
Yleensa kaikki ka ttil at vaa tivat erillisen lamminve siboil erin , pienen varaa-

ja n. Tama on tarpeen kesaaikaisen
ka yttoveden valmistukseen, ja sen a vu Ila voidaan pienia lampotehoja tarvittacssa hoitaa lammitys varaajakayttona.
Va rsinaisen lammityskauden
aikana
hyvat, tarkasti saatyvat kattilat toimivat kunnollisella polttoaineella tasaisimmin ja vaivattomimmin jatkuvapaloisina .
POLTTOAINELAJI ON VALITTAVA
.JO SUUNNITTELUVAIHEEN
ALUS SA
Puu sinansa ei viela ole polttoainelaji.
Vasta kun puu on halkona, klapina tai

hakkeena, meilla on kasilla puupolttoainelajeja, joiden kayttoa varten voidaan tarkastella eri kattiloita. Aina pitaisi pyrkia valitsemaan kattila niin, etta se s_oveltuu mahdollisimman hyvin
pitkan paalle varmasti saatavissa olevalle polttoaineelle. Kattilaa ei suinkaan hankita tietyn roskapuukasan tai
purettavan rakennuksen polttoa varten!
Joka ainoassa suunnittelutapauksessa on alkuvaiheessa valittava vain yksi
polttoainelaji. Paasaantbisesti valinnan
on kohdistuttava klapiin tai hakkeeseen. Uutta lammityslaitosta ei yleensa
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toimivan kattilan oikea putkikytkenta.

SYOTTOPUTKI0 90 mm

V11n h 11blj yk Htlil a voidaan varustaa automaattisella

PALAMISILMAPUHALLIN

hakkeen ruuvisyi:itt61aitteella.
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kannata rakentaa halonmittaisen puun
kiiyttoon. Pienissii laitoksissa halko on
varaajastakin huolimatta liian iso polttoainepala edullisesti hyodynnettiiviiksi. Isoissa laitoksissa taas halon kiiyttb
muodostuu tyoliiiiksi .

KATTILAN SIJOITUSPAIKKA
Maatiloilla ja omakotitaloissa
lammityskattila on sijoitettu perinteisesti
asuinrakennuksen
yhteyteen. Erilliseen
rakennukseen
sijoitettu lampokeskus
on kuitenkin yleistymiissii. Sellainen
soveltuu varsinkin maatiloille, joilla
liimpoii tarvitaan muuallakin kuin pelkiistaiin asuinrakennuksessa . Erillisen
liimpokeskuksen
myotii piiiistaiin viiljempiin tyoskentelytiloihin.
Samalla
poistuu polttoaineen tiiyton ja tuhkan
poiston yhteydessii asuinhuoneisiin leviiiviin polyn ongelma.
Mika.Iitaloudessa on jo valmis kattilahuone, ja sen yh teyteen voidaan sijoittaa vaikkapa vain muutaman viikon
polttoainevarasto,
niin vanha katti lahuone voi hyvin tulla kysymykseen uuden kotimaisella polttoaineella toimi van kattilalaitoksen
sijoituspaikkana.
Tama on pidettiiva mielessii varsinkin
laitoksen hankintakustannuksia
arvioitaessa seka tarkasteltaessa
kokonaan
uuden lampokeskushankkeen
kustannuksia, monesti jopa kayttomukavuuttakin.
Markkinoilla on m uutamia kattilatyyppejii, jotka sopivat hyvin vanhaan
kattilahuoneeseen. Lisaksi on pidettavii
mielessa se, ettii vanha kattila voidaan
ehkii varustaa etupesiilla tai automaattisella syottolaitteella, hake-stokerilla.
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POLTTOAIN EE N KULKU KAYTTOVARASTO STA KATTILAAN
Po ltt opuun kayttovarasto tulee jarjestaii mahdollisimman lahelle kattilahuonett a tai lampokeskusta. Varasto sijoitetaan ka ttilan tayttoaukkoon
niihden joko sa maan tasoon tai sen ylapu olelle. Varsinkin liimpokeskuksiin soveltuu kaksitasoin en jarjestelmii, johon
liittyy varastope siillinen kattilatyyppi.
Varastopes aa n ma htuu runsaasti polttoainetta j a se o n helppo tayttaii "toisesta kerrok ses ta ". Yli 2,5 metria korkeita var astop es ia ci yleensa suositella.
Asuinrak ennu slcn yhtcyd essii oleviin
kattiloihin ei pid ~i asc ntaa korkeit a,
ylakerrasta ta yte ttavi a po ltt oa inesiiloja . Uusis sa va rsina is issa lampok eskuksissa on selv~is ti o llut havaittavi ssa pyrkimys tehd a ylisuuri a j a ylikorkeita siiloja. Suuri s ta siiloista o n lopultakin
monesti en e mm a n ha itt aa kuin hyotya.
Haittoin a on mm . sisaa nsavutus, holvaantumin en, pik cc ntyminen ja tulipalovaara. Ka ttil aa o n kuitenkin mm.
tuhkauk sen j a va lvo nn a n taki a kiiytavii
hoitamassa
pa ivitt a in. Uusissa palomaarayksis sa tulla ankin r ajoittamaan
siilokokoj a.
Halot ja klapit siirr eta a n kayttovarastosta kattilaan edell een kasin. Hak keen siirtely voida a n se n sijaa n automatisoida. Tosin lampokeskuksen varastopesan tiiyttiiminen ylapuolelta on verraten vaivatonta
kiisityomenetelminkin. Hakkeen siirtamiseen kasasta tayttoaukon kuiluun voidaan kayttiia esimerkiksi bmilcolaa. Hyvii idea on kiinnittaa kolaan pienet pyorat, jotka
helpottavat kolan liikuttelua.
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A 11to 1r1
aatti sybtb ll ii. varus tettu hakekattila

putkituksineen.

KAl "rI L/\ T YYPIT
Puun p o lttoon soveltuvat lammityska ttil at yypit j'aetaan niiden palamistava 11 muk aa n ylapalokattiloihin
ja a lapa loka ttil o ihin .
Kos ka puupolttoaineissa
on suhteellisw pa ljo n ha ihtuvia aineosia , ne palava l pilk ~1'la liekilla. Sen vuoksi puuta
po ltta vassa ka ttilassa pita.a olla tilava
Iil·~ k 1,;s~
i.
I YHi1
rnlokattiloissa palaminen tap ,il1t i111sa m ana ikaisesti koko polttoaiw1 ,1vt11ks1,;sstl. Pala miselle valttamaton
il11i,1 1nltck t,1a n os ittain ensioilmana
.11111
,111l[1p1ja os itt a in toisioilmana kaa1,u vvii h ykki.:i.;s1,;i,;
n.
l( at t ila1111tu lee lisiita polttoainetta
p11.
:nin vU!iajo in j a pie nina erinii, jotta

,q,

tasainen palaminen saadaan aikaan.
Polttoaine lisiitiian yleensa kattilan sivussa o levasta Iuukusta. Yliipalokattila
on siiiidetta vyyde ltaan h uono, ja sita on
paras kayttaa yhdessa varaajan kanssa.
Ylapalokattilat soveltuvat hakkeen kiiyttoon polttoaineena
ainoastaan automaattisyotollii varustettuina.
2. Alapalokattiloita on seka luonnonvetoisia etta puhaltimella varustettuja.
Luonnonvetoisissa kattiloissa polttoaine kaasutetaan polttoainesailion eli varastopesan alaosassa, ja syntyneet kaasut poltetaan erillisessii lieskapesassa.
Puhaltimella varustetuissa · alapalokatti loissa ilma puhalletaan polttoaineen palamisvyohykkeeseen,
missa puu
kaasuuntuu ja kaasut palavat lahes sa33
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manaikaisesti. Alapalokattilan arinalla
olev a n polttoaineen palaessa uutta polttoainetta painuu tilalle , ja palaminen
j a tkuu niin kauan kuin poltettavaa riittaa. Polttoaineen, esimerkik si hakkeen
olle ssa tasalaatuista , voidaan tayttoluukusta lisata uutta haketta siiloon
polton siita karsimatta. Alapalokattilat
ovat nykyaan
parhaita
hukkapuun
polttoon sove ltuvia kattiloit a polton
tehokkuuden ansiosta.
Luonnonvetoisiin
alapalokattil o ihin
suositellaan poltettavaksi 10-35 mm:n
kokoi sta haketta . Niissa voida a n toki
poltt aa myos palahaketta, jonka kok o
on suurempi: 50-100 mm . Palah a kkeell a luonnonvetoisten kattiloiden saadettavyy s kuitenkin karsii silloin kun
tehontarve on pieni . Parhaiten pa lahak e
soveltuu
puhaltimella
varustettuihin
alap a lokattiloihin,
koska niissa palakoko ei vaikuta yhta herkasti hakk een
palamiseen ja kattilan tehoon kuin
Iuonnon vetoisissa kat tiloissa.
YLAPALOKATTILA

~n~
,~~

~

1

I I

3. Etup esiin avull a va nha a kattilaa
voidaan kaytta a edelleen , vaikka siirr ytaankin oljysta h a kk eeseen . Etupesa ei
itse asia ssa ole mikaan uutuus, vaan jo
vuosikymm enia kayto ssa ollut hakkeen
j a sahanpurun
kaasutuslaite.
Etupesa
voidaan pe r iaatteessa yhdistaa kaikkiin
keskuslammitysk a ttiloihin, ei kuitenkaan parhaisiin oljykattiloihin,
jotka
toimivat ylipaineella.
Etupesa kiinnitetaan kattilaan tulenkestavasta ma ssasta tehdylla tulikanavalla. Se vastaa alapalokattilan
varastopesaa, jossa polttoaine kaasutetaan .
Palokaasut
matk aa vat tulikanavaan,
minne syotetaan toi sioilmaa , ja poltto
tulee tehokkaak si. Etup esassa poltettavan hakkeen tulisi olla koolt a an alle 10
mm .
4. Kaksoispesiikattiloissa voidaan poltta a vaihtoehtoi sesti polttooljya tai esimerkiksi klapej a . Niissa o n kummallekin polttoaineelle oma pesansa.
Kaksoispesakattila
on luonteeltaan

ALAPALOKATTILA

ETUPESALL A VARUSTETTU KATTILA

:,

/
1. ensioilma 2. toisioilma 3. palokaasut

Via- ja alapalokattilan
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seka etupesan toi mintaperi aate.

I

ko mpromissi: siina kylla palaa seka neslcmainen etta kiintea polttoaine, mutta
k umm a llakaan ei saada hyvaa lammit ys tulosta. Parhaiten kaksoispesakattila
sovc ltuu hukkapuun ja palavan jatteen
po llt a miseen kesaaikana.
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Karhun it-betonia

~ Terasver kk o

~B

etonia
M uovi t ai h uopa

Nor maali tiili

270 x130 x 75

S /\VUPllPPU ON TA.RKEA.MPI
l<UIN ARVAATKAAN
.lok a ikinen tulisija ja kattila vaatii
w toa la itteen lapi . Yksikaan lammitys1.iitc ci itse veda; ei edes puhallinpolt1u 111
cn la itos tayton aikana. Savupiippu
1die 11ttaa vedon , ja itse lammityslaitos
v:1~t11staa vetoa.
Kcs ku slammityslaitoksen savupiipun
111k c ain a olla muurattu vahintaan kak1:lilkc nai se ksi seinama ltaan, tai sitten
;1J1111uull
a ta valla saavutettava yhta hyv.l p iirun seinan lampoeristys. Tassa
•,11l11
l-'1~ss:1 o n tehty ja tehdaan edelleen
p .d1,11u vi rh eita . Huonokuntoinen
oljyl,. 111d:1t111 o pettanut tekemaan huonoja
•,,1v,, pii ppu ja . Tavalliset huonot oljykat1Ji.11 k un o vat paljolti piipun lammittillllll , l'!lt !i oso ittaa jo se, etta parhaat
., J1yk: 1ttila t pi entaloissakin
vaativat
k ti ksi nk c rt a ise ksi muuratun tai lisaeristc·t y11sa vupiipun.
S:i vuh o rmin reian tu lee olla suhteessa
k11ttilan tchoo n . Korkean piipun reika
v 111 nib I'.licnem pi kuin matalan piipun,
111111
1:1lyhy t pi ippu ei parane reikaa suu1r1111.1111u
Ilt1, v:wn hu o nonee.
V,11,1.q:1kt1llilo issa ja kuivissa sydan111111
,•p.•..1 •,d ..11cr ila isissa kaminatyyppi.i•,•,i i 11,11
w1•,,~1, st1vl1kaas ujen lampotila
1111 .q .. 111.1111
yli 150°C. Nain kay aina
1ll11111l !illn111 pn ltto a ince n ollessa heik""·' · •,,1,11n . h1 · 111101\ o llcssa virheellinen
y 111, •,y1•,t ;l l',tlP va aru n valttamiseksi on

Sementti kalkki laastia
Tulitii\i( syrj l:!.IIM n)

230 x114 x6 4
(mye.ishyv.1:1.
tlo rmitiili)

Karhu nit- laastia
tiilie n pai hi n ja syrjiin
Ulko-ja sisakehan
val iin ei saa asettaa
mi!Mn. Tiill vasten tiilU!!

20
560

Hyva savupiippu on aina vii.hintaan kaksinkertainen. Kuvan piippu riittaii. 15 - 40 kW:n
katt ila lle.

piipun oltava naissa tapauksissa kaksi nkertai nen.
Jatkuvapaloisissa
laitteissa savukaasu tiivistyy osatehoja kaytettaessa vedeksi jo piipussa rapauttaen piipun ja
heikentaen vetoa, mikali piipun . eristys
ei ole riittava . Esimerkkeina tasta , ovat
kosteat rapautuneet oljypiippujen ylapaat. Puukattiloiden
kohdalla huonot
piiput ovat jo aiheuttaneet tapauksia,
joissa lammitys on ollut pakko lopettaa
piipun la.pi tihkuvan haisevan pikiveden
takia.
Myes aina vaanivan nokipalon vaa ran vuoksi savupii pun tulisi olla kaksinkertainen. Yksinkertainen
piippu voi
sarkya nokipa lossa, ja itse nokipalokin
on yleisempi yksinkertaisessa piipussa.
Teraspii punk in tulisi olla sellainen, etta
kantav a osa on ulkovaipassa, ja sisa35
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6. HUKKAPUUTAMYYTAVAKSI

putkena olisi haponkestava terasputki
tai keraaminen osista koottava hormiputki.
Kattilan valmistajan ohjeita piipun mitoituksesta on aina ehdottomasti noudatettava. Kaytannossa se merkitsee sita,
etta ennen piipun suunnittelua tai tekoa
on tiedettava tarkkaan hankittava kattilamerkki ja sen teho.
Vanhaa savupiippua kaytettaessa on
loydettava kattila, joka sopii kyseiselle
savupiipulle.
Savupiippua
voidaan
usein korjata asentamalla lisaeristetty
sisaputki piippuun, eristamalla piippu
kylmalla ullakolla ja jatkamalla piippua . Yksinkertainen peltijatko piipun
paassa ei juuri tilannetta paranna, mutta kyllakin nopeuttaa piipun rapautumista.
POLTTOAINEEN
KULUTUS
RAT KA I SEE
Usein ajatellaan kotimaisen ja varsinkin oman kotoisen polttoaineen kaytosta, etta ei ole niin valia kuluuko polttoainetta vaikkapa vahan runsaanlai-
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sesti, kunhan lammityksesta selvitaan
vahalla vaivalla. Usein tahan ajatteluun
liittyy viela uskomus, etta kun puut voidaan kayttaa isoina polleina niin hyva
on!
Todellisuus on kuitenkin aivan toista .
Se on nahty lukemattomat kerrat. On
aivan yleisesti huomattu, etta lammityslaitos on onnistunut vain silloin kun
polttoaineenkulutus
on pieni tai korkeintaan kohtuullinen. Pienen polttoainemaaran hankinnassa ja edelleenkasittelyssa kun ei voi kulua suurta tyomaaraa. Naennainen isopalaisen puun
hankinnan helppou s sortuu siihen , etta
niita puita tarvit aan paljon. Kaikenlaisten hairioiden ym. haittailmioiden maara on myos sita suurempi , mita suuremmasta materiaalimaarasta
on kyse !
Kaikille pitaisi jo olla sel vaa, etta takavuosien puheet tuoreen tai kostean
puun polttomahdollisuuksista
ja sen
eduista ovat pelkkaa haihattelua. Polttoaineen tulee olla kuivaa ja mahdollisimman tasalaatuista.

Maa tilojenja omakotitalojen lammi lykscc n tarvittavan hukkapuun maara
tuk c ja a maan verraten
vahaiseksi ,
vaikka sen kaytto yleistyisikin huomatl,1vas ti. Merkittavammin
hukkapuun
ktlytt b vaikuttaa energiataloudessam1m; va sta sitten, kun hukkapuuta ruvel,1an myymaan oman kayton ulkopuok lk .
IC iytannossa hukkapuun hankintaa
;1v~it ainakaan kokonaan tule hoita111aan a mmattimetsurit,
vaan paaosa
puu sta saadaan maatiloilta. Jos tilalle
,w j o ha nkittu hakkeen valmistuksessa
t:1rvittavat koneet, ja maatilan tyohuiput sallivat hakkeen hankinnan omaa

kayttoa laajemmassakin
mittakaavassa, hukkapuun myyntia kannattaa harkita.
Hukkapuu ostetaan joko valmiina
hakkeena tai hyvan kulkuyhteyden varteen kasattuina rankoina, jotka urakoitsija hoitaa edelleen. Hakkeen kayt topisteita ovat nykyaan mm. kunnalliset kaukolampokeskukset
seka meijerien ja sairaaloiden yhteyteen rakenne tut lampokeskukset.
Hukkapuusta
on
siten kehittymassa
maatiloille paitsi
oma lammon lahde , mybs uusi myyntiartikkeli. Silloin hukkapuu ei enaa olekaan hukkapuuta, vaan uusi osa metsalbn tuotantoa.
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