
Energiapuun 
varastointitekniikat



Varastointitekniikat

• Energiapuuta (pienkokopuuta, 
karsittua rankaa, hakkuutähdettä, 
kantoja jne.) voidaan 
varastoida kokonaisena

• Maastossa pienissä kasoissa
• Välivarastossa (tien varressa tai 

terminaalissa)

• Hakkeena 



Tienvarsivarastointi

Varastolla työskentelee 
yleensä suuria ja painavia 
koneita, joten 
varastoalueen 

• on oltava kantavuudeltaan 
hyvä, eikä siinä saa olla 
kuljetusta haittaavia esteitä: 
kiviä, kantoja tai kuoppia 

• on oltava lisäksi riittävät 
kääntymis- ja ohitustilat, 
jotta voidaan välttää 
koneiden siirrot muun 
liikenteen vuoksi 



Metsä Groupin sopimuskumppani Veljekset Hannonen Oy sai keväällä kokeiluluvan 
HCT-yhdistelmälle (high capacity transport), paino lasteineen 84 tonnia



Tienvarsivarastointi

Jos toiminta perustuu 
tienvarsihaketukseen 
Hakkuri-hakeauto -ketju on ns. 
”kuuma ketju” 
 toisen yksikön 

häiriöt heijastuvat välittömästi 
koko ketjun toimintaan

 varastotoiminta vaatii 
huolellisen suunnittelun 
ja ketjutuksen.



Energiapuun varastointiohjeet

• Varastokasat on sijoitettava 
• tasaiselle, kivettömälle 

maapohjalle, tuuliselle 
paikalle

• hakkurin tai murskaimen 
kuormaimen ulottuville

• Hakkurin tekniset ominaisuudet 
ratkaisevat, kummalle puolelle 
tietä energiapuu on kasattava 
vai voidaanko kasat tehdä tien 
molemmin puolin. 

•Sähkölinjojen läheisyyteen kasoja 
ei saa sijoittaa. 



Energiapuun varastointiohjeet

– Kasan alle tulisi sijoittaa aluspuita
• ilman kierto

– Pääosa tyvistä ajouralle päin
• Haketus helpointa

– Kasat mahdollisimman suuria ja 
korkeita 

• Kastuva pinta mahdollisimman 
pieni

• Vähentää koneiden siirtotarvetta 
⇒ tehokkuus 

– Kasan etureuna tulisi olla lippamainen
• Estää veden pääsyn kasan sisälle 

– Kasaus pitää tehdä huolella
• Kivet ja maa-aines saattavat 

rikkoa hakkurin terät
• Ongelmia lämpölaitoksellaLähde: Metsäteho / Energiapuun varastointiohjeet

Sivu tielle päin vino

Pohjapuuna 
kokopuunippu

4-5 m

4-5 m

Tie



Energiapuun varastointiohjeet

• Lunta ei saa lingota varastokasaan. 
Lumen lisäksi kasaan saattaa joutua 
myös maa-ainesta.

• Raaka-ainehävikin suuruus riippuu 
varastointiajan pituudesta ja 
varastokasojen koosta

• Pienissä kasoissa hävikki on suurempaa 
kuin isoissa, palstalla kaikkein suurinta

• Tiealue tulee siivota haketuksen 
jälkeen liikennöitävään kuntoon



Energiapuun varastointiohjeet / kasan 
peittäminen

• Peittäminen voidaan tehdä pressuilla, muovilla tai erityisellä 
lasikuituvahvistetulla peittopaperilla (voidaan hakettaa)

• Peittämisen kannattavuus ja tarpeellisuus on kiinni 
lämpölaitoksen raaka-ainevaatimuksista (aluelämpölaitos vrs. 
maatila) ja energiasta saatavasta hinnasta

• Kasan muotoilulla voidaan vähentää peittämisen tarvetta



Hakkeen varastointi

Kuvat: VAPO



Hakkeen varastointi

Peittäminen
Lisää kosteutta ja 
kuiva-ainehävikkiä etenkin 
kesäaikaan

Kuiva-ainehävikki
Karkealla hakkeella 
pienempi

Kosteus
Auman keskikosteus ei 
muutu, mutta kosteus 
jakautuu epätasaisesti 
aumassa



Varastointitekniikat

Pienpuu



Pienkokopuun kuivaus 
/ kuivana pitäminen

1. Luonnonkuivaus palstalla
 neulaset ja lehdet jäävät ravinteeksi

2. Kuivaus tienvarsipinossa
 ravinteet metsästä tienvarsiojaan 
Varastointi toimitukseen saakka edellyttää 
pinon kattamista (pienkäyttäjillä)

3. Keinollinen kuivaus kylmäilmakuivurilla
 varmistaa häiriöttömän käytön myös 
kostean kesän jälkeen (maatilakokoluokassa)



Pienpuun varastointi

Pienten laitosten 
hakehankinnassa sekä 
rankaa että kokopuuta 
haketetaan tarpeen 
mukaan myös talvella

Puun terminaalivarastointi on 
lisääntynyt pienten aluelaitosten 
hakehuollossa. Ei hakkeena 
varastointia. 

Varasto voi olla myös 
lämpökeskuksen vieressä, 
jolloin hakevarasto voidaan 
täyttää useita kertoja 
lämmityskauden aikana



Pitkäaikainen pienpuun varastointi

• Pienpuuta voidaan 
varastoida pinoissa tai 
kasoissa pari vuotta

• Näin saadaan kosteus 
alenemaan ja kuiva-
ainetappiot eivät ole vielä 
merkittäviä

• Haketettavat ranka- ja 
kokopuupinot kannattaa 
pitkäaikaisessa 
varastoinnissa suojata 
peitteillä



Hakkeen varastointi / Kosteuden 
vaikutukset

• Kosteus saadaan alenemaan 
ylivuotisella varastoinnilla 25-40 
%:iin (tärkeää etenkin maatiloilla)

• Jos puut haketetaan tuoreeltaan 
(kosteus 50 – 60 %), tulisi hake kuivata 
kylmäilmakuivurissa noin 20 %:iin 
mikrobitoiminnan estämiseksi

• Tuoreeseen hakkeeseen kehittyy 
sienirihmastojen homepölyä, joka 
on terveydelle haitallista



Hakkeen varastointi / Kosteuden 
vaikutukset

• Liian kostea polttoaine palaa 
tehottomasti ja aiheuttaa 
päästöjä normaalia enemmän

• Mitä kosteampaa puupolttoaine 
on sitä vähemmän siitä saadaan 
lämpöenergiaa

• Hakkeen suuri kosteuspitoisuus 
aiheuttaa polttoaineen 
holvaantumista, homehtumista 
ja talvella jäätymistä



Varastointitekniikat

Kannot



Kantojen nosto

• Kannot nostetaan esim. 
kantoharan avulla, joka 
on kiinnitetty tela-
alustaiseen 
kaivinkoneeseen

• Nostolaitteen avulla 
kanto saadaan 
puhtaana maasta 

• Muokkaus voidaan 
tehdä samalla laitteella



Kantojen varastointi hakkuualalla

• Noston jälkeen 
kantojen annetaan 
kuivua palstalla jonkin 
aikaa

• Metsäkuljetus 
kuormatraktorilla 
tienvarteen

• ravistelemalla saadaan 
enin maa-aines 
putoamaan 



Kantojen tienvarsivarastointi

• Tienvarsivarastolla kannot 
puhdistuvat sateen 
vaikutuksesta

• Kesällä kanto myös kuivuu 
varastoinnin aikana
⇒ Raaka-aineen laatu 
paranee 

• Kannon kosteus on n. 40 %



Kantojen tienvarsivarastointi

• Varastomuodostelmaan 
ja varastoalueeseen 
pätevät samat säännöt 
kuin muuhunkin 
energiapuun 
varastointiin. 









• Pienkokopuu kuivuu hyvin avoimelle paikalle 
tehdyssä varastokasassa 
• Yhden kesän aikana alle 40 %:iin

• Pienkokopuu ei kastu peittämättömässä kasassa 
talven aikana niin paljon kuin hakkuutähdekasoissa

• Peittämällä saadaan noin 6 % -yksikköä kuivempaa 
haketta
• Risutukeilla n. 4,5  % -yksikköä 

• Peitetyissä hakkuutähdekasoissa kosteus 10-15 %-
yksikköä alhaisempi kuin peittämättömissä.

• Peittämistä tärkeämpi tekijä on varastokasan
ympäristö
• Varjoisissa paikoissa kosteus 7-17 % -yksikköä suurempi

YHTEENVETO
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