
Hakkeen asfalttikenttäkuivaus

&

Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa

Bioenergiateeman hanketreffit 28.1.2016, Elinkeinotalo, Seinäjoki

Kestävä metsäenergia –hanke (päättynyt)

Risto Lauhanen, Tuomas Hakonen, Ismo Makkonen, Laurila Jussi 

& Esala Jussi



Kestävä metsäenergia -hanke

Edistää metsäenergian tuotantoa ja käyttöä tutkimuksen, kehittämisen 

ja neuvonnan keinoin

Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön johtama Kestävä 

metsäenergia –hanke Manner-Suomen maaseutuohjelmassa

Rahoittajina EU, Suomen valtio, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset

sekä metsäkeskusalueen yritykset, kunnat ja metsäenergiatoimijat 

SeAMK Oy oli hankkeen toinen toteuttaja

12.12.2008
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13.3.2014

SeAMK elitarvike ja maatalous

– Noin 1 000 opiskelijaa (SeAMK:issa noin 5 000)

– AMK-koulutus:

• Maaseutuelinkeinot, agrologi, Ilmajoki

• Metsätalous, metsätalousinsinööri, Seinäjoki

• Ravitsemusala, restonomi, Seinäjoki

• Bio- ja elintarviketekniika, insinööri, Seinäjoki

– Ylempi AMK-tutkinto: 

• Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma

• Elintarvike- ja maatalouspuolen yAMK uutena
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• Hakkeen asfalttikenttäkuivaus on jo käytössä oleva menetelmä 

erityisesti paljon haketta käyttävillä maatiloilla.

• Koe tehtiin yhteistyössä menetelmää hyödyntävän maatilan kanssa.
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Hakkeen asfalttikenttäkuivaus

Kuva: Jussi Laurila

Pohjautuu Jussi Laurilan ja Risto Lauhasen selvitykseen.



Koejärjestely
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• Kokeessa käytettiin kahta päivää 

aikaisemmin haketettua mäntyhaketta.

• Hake levitettiin kuivikkeenlevittimellä 

asfalttikentälle 3 – 4 cm paksuksi patjaksi.

• Patjan leveys 2,5 m.

• Haketta kuivattiin yhden päivän verran n. 12 

h.

• Päivän päätteeksi otettiin näytteet 

edustavasti useasta kohtaa hakepatjaa.  

• Näytteet analysoitiin 

uunikuivausmenetelmällä.

• Koe suoritettiin Lapualla 21.6.2012.

Kuva: Enni  Kangas



Sääolosuhteet ja kuivumistulos

• Päivä oli aurinkoinen (ylin lämpötila oli 17 ºC ja tuuli 4 m/s).

• Hake kuivui päivän aikana tuoreesta 23 % kosteuteen.

• Erittäin todennäköisesti helteellä päästäisiin alle 20 % kosteuteen. 

• Erinomainen tulos!
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Soveltaminen käytäntöön

7

Kuvat: Enni  Kangas

• Kuivikkeenlevittimellä aikaa 20 i-m3

levittämiseen kuluu 10 -15 min.

• Kuivuminen todennäköisesti hieman 

nopeutuu, kun hakepatjojen väliin 

jätetään pieni väli.

• Tuuli nopeuttaa kuivumista, mutta 

saattaa viedä pienimmät hakepalat 

mennessään. 

• Mikäli hake ei huonosta säästä johtuen 

kuiva päivän aikana tarpeeksi, voidaan 

kuivausta jatkaa seuraavana päivänä. 

• Päivän päätteeksi hake voidaan kerätä 

esim. etukuormaajalla.

• Muistettava aina maatilan 

paloturvallisuus



Rangan kuivuminen tienvarressa ja 

terminaalissa

• Energiapuukasan rakenteella ja 

kasan sijoituspaikalla on 

vaikutusta kuivumistulokseen.

• Rakenteen kannalta merkittäviä 

alus- ja välipuut sekä lippa.

• Kasan sijoituspaikka mielellään 

avoin, ympäröivää maastoa 

korkeammalla oleva 

(aurinkoisuus, tuulisuus) ja 

kuivapohjainen.
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Kuva: Tuomas Hakonen

Pohjautuu Tuomas Hakosen ja Ismo Makkosen selvitykseen.



Koejärjestely 1/4
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• Kolme varastopaikkaa:

• 2 tienvarsivarastoa (Isokyrö, Orisberg)

• terminaalivarasto (Laihia, Jukaja)

• Yhteensä 8 koekasaa: 

• karsittua rankaa

• valtaosin mäntyä

• osin kuitupuun kokoluokkaa

• Puut korjattiin 15.5.2013 – 31.5.2013 välisenä 

aikana ja ne kuivuivat kasoissa 24. –

26.3.2014 asti eli kuivumisaika oli n. 10 kk.

• Koekasat olivat peittämättömiä lukuun 

ottamatta terminaalissa sijainneita kasoja, 

jotka peitettiin 13.11.2013.



Koejärjestely 2/4
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Kuva: Ismo Makkonen

Tienvarsivarasto 1

•Kasat: 

 A. aluspuilla

 B. ilman väli- ja 

aluspuita

•Kuivapohjainen tasainen paikka

•Puita aivan kasojen ympärillä



Koejärjestely 3/4

Kuva: Tuomas Hakonen
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Tienvarsivarasto 2 

• Kasat:

 A. aluspuilla 

 B. väli- ja 

aluspuilla

 C. ilman väli- ja 

aluspuita

• Kuivapohjainen 

mäenrinne

• Tienvarsivarastoksi avoin 

paikka



Koejärjestely 4/4

Kuva: Tuomas Hakonen
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Terminaalivarasto 

• Kasat:

 A. aluspuilla 

 B. väli- ja aluspuilla

 C. ilman väli- ja 

aluspuita

• Hyvin avoin asfalttipohjainen 

kenttä

• Ei puustoa lähellä



• Kosteusnäytteet otettiin kasojen haketuksen yhteydessä.

• Jokaisesta kasasta tasaisesti 8  näytettä (2 litraa haketta/näyte).

• Näytteet pussitettiin ja pakastettiin.

• Kosteus määritettiin uunikuivausmenetelmällä (lämpötila 105 ºC ja 

aika 24 h).
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Näytteenotto ja näytteiden analysointi
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Tulokset

• Tienvarsivarastossa 1 

rankojen kosteus selkeästi 

muita varastoja korkeampi.

• Varjoinen ja puiden suojaama 

paikka on hidastanut 

kuivumista huomattavasti.

• Aluspuut ovat hieman 

parantaneet kuivumista 

tienvarsivarastossa 1.
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Tulokset

• Tienvarsivarastossa 2 puu 

kuivui lähes yhtä hyvin kuin 

terminaalissa.

• Paikka oli poikkeuksellisen 

hyvä tienvarsivarastoksi.

• Väli- ja aluspuukasan 

suurempi kosteus 

aluspuukasaan verrattuna 

saattoi johtua kasan 

mataluudesta (suurempi osa 

sateelle alttiina).

• Terminaalissa kaikki kasat oli 

lähestulkoon samassa 

kosteudessa.



Tarkastelua

• Varastopaikalla suuri vaikutus kuivumisen kannalta -> suosittava avoimia, 

kuivapohjaisia ja mielellään ympäröivää maastoa korkeammalla olevia 

paikkoja.

• Kun varastopaikka on hyvä, pinon rakenteen merkitys vähenee.

• Myöhään tehdyllä (13.11.2013) terminaalikasojen peittämisellä 

korkeintaan vähäinen vaikutus kuivumistuloksiin.

• Mikäli peittämisellä halutaan vaikuttaa kuivumiseen, tulisi se tehdä 

aiemmin (yleensä elo-syyskuun vaihteessa).
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Kiitos!


