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ALKUSANAT
Markku Mäkelä on vastannut raportin koostamisesta sekä kirjoittanut johdantoja tarkasteluosuudet. Katriina Lipponen ja Kari Korhonen Metsäntutkimuslaitoksesta ovat kirjoittaneet pääosan aiheesta Puuaineen muuttuminen varastoinnissa;
sieniosuuden kirjoitti Anna-Maija Hallaksela (Metsäntutkimuslaitos). Kuorintatulokset perustuvat Mikko Karppelinin (Sunila Oy) ja Heikki Öhmanin (UPMKymmene Pulp Center) tuloksiin. Lisäksi Öhman on tehnyt jalostusarvolaskelmat.
Selluloosatulokset ovat Mikko Sainion (Lännen Laboratoriot Oy) kirjoittamia.
Tässä tutkimusraportissa ei ole valokuvia varastoinnin aikana tapahtuneesta puuaineen muuttumisesta. Tutkimusaineistosta on koostettu erillinen Metsätehon opas
Tunne puuraaka-aineen lahoviat. Siinä esitetään valokuvin ja raakaainesisältöpiirroksin eräkohtaiset puuaineksen muutokset.

Metsätehon raportti 71

22.4.1999

4

TIIVISTELMÄ
Varastolaho aiheutuu varastoitavassa puutavarassa tapahtuvista muutoksista.
Muutokset käynnistyvät lämpimänä aikana hyvin nopeasti. Varastolahon aiheuttamat muutokset puutavarassa ovat peruuntumattomia vaikuttaen koko myöhempään jalostusprosessiin. Varastolaho pilaa ensin kuitupuun pintakerrosta, jossa
raaka-aineen arvokkaimmat kuidut sijaitsevat.
Tutkimuksessa selvitettiin sellupuun varastoinnissa pölkyissä ja puuaineessa tapahtuvia muutoksia sekä eri pituisia aikoja varastoidun mänty- ja koivukuitupuun
käyttäytymistä kuorinnassa ja sellun valmistuksessa. Lisäksi selvitettiin varastoinnin vaikutus sellun laatuun.
Pääaineisto mänty-, kuusi-, koivu- ja haapakuitupuita hakattiin tutkimukseen talvella 1996 - 1997 Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Puut varastoitiin metsä- ja tehdasvarastoihin. Lisäksi syksyllä 1997 hakattiin pienempi mänty-, kuusi- ja koivuaineisto samoilta seuduilta. Tutkimuspinoja tarkasteltiin kesällä
ja myöhäissyksyllä 1997 ja 1998. Tarkastelussa selvitettiin pölkkyjen puuaineessa
tapahtuneet muutokset: kulloinkin terveen, värivikaisen, kovaa ja pehmeää lahoa
sisältävien osien määrät. Samalla otettiin hakenäytteet myöhemmin tehtyihin männyn ja koivun sellunkeittokokeisiin. Suomalaisten puiden lisäksi tutkimuksessa oli
mukana Etelä-Virossa Pärnussa varastoituja, talvella 1996 - 1997 ja heinäelokuussa 1997 hakattuja mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuita.
Talvella hakatussa puutavarassa muutokset seuraavana alkukesänä olivat hyvin
vähäiset. Yhden kesän jälkeen männystä oli tervettä 43 %, kuusesta
50 %, koivusta 30 % ja haavasta 45 % lopun ollessa värivikaista tai kovaa lahoa.
Toisen kesän jälkeen tervettä mäntyä oli 37 %, kuusta 35 %, koivua
7 % ja haapaa 40 %. Pehmeää lahoa oli tuolloin kussakin puulajissa viidennes.
Elo-syyskuussa hakattuun puuhun ei loppuvuonna tullut mainittavia muutoksia.
Seuraavan kesän jälkeen männyssä oli tervettä puuta 32 %, kuusessa 54 % ja
koivussa 28 %. Pehmeää lahoa oli havupuilla 2 – 5 % ja koivulla
18 %.
Suomalaisten ja virolaisten puiden lahoamisnopeudessa ei havaittu merkittäviä
eroja.
Tutkimuksessa selvitettiin myös värivikaa ja lahoa eri puulajeilla aiheuttaneet sienet. Havupuilla yleisin lahottaja oli verinahakka, männyssä myös harmaaorvakka.
Lehtipuiden lahottajista yleisimpiä olivat karvanahakka ja pinovyökääpä. Kaikki
yleisimmät lahottajasienet olivat valkolahottajia eli ne hajottavat ensisijaisesti ligniiniä.

Metsätehon raportti 71

22.4.1999

5

Kuorintakokeet tehtiin Sunila Oy:ssä Kotkassa ja Wisaforest Oy:ssä Pietarsaaressa. Kuorittu puutavara oli mänty- ja koivukuitupuuta, jotka oli hakattu talvella
ja säilytetty tehdasvarastossa yksi ja kaksi kesäkautta. Koivulla yhden kesän varastointi oli kuivattanut puuta siksi paljon, että se vaikeutti kuorintaa. Tämä ja
varastoinnin aiheuttamat puuainemuutokset puiden pintakerroksissa aiheuttivat
kuorinnassa suuren, 4,1 prosentin, puuainehäviön. Kaksi kesää varastoitu koivukuitupuu ei kestänyt kunnolla kuorintaa. Valtaosa puista katkesi, ja siksi puuhäviö
oli suuri, 6,1 %. Puuainemuutoksista johtuen hyväksyttävän hakkeen määrä väheni varastointiajan pidentyessä.
Männyllä ei kuorinnan koejärjestelyistä johtuen saatu tietoa puuaineshukasta.
Varastointi vähensi kuitenkin hyväksyttävän hakkeen määrää.
Tutkimuksen sellunkeitto- ja valkaisukokeet sekä laadunmääritykset tehtiin Lännen Laboratoriot Oy:ssä Raumalla. Mänty- ja koivukuitupuun varastolaho ei
muuttanut keittoaikaa eikä alkalitarvetta. Keiton saanto kuitenkin laski männyllä
yksi ja kaksi kesää varastoidulla puulla keskimäärin yhden prosenttiyksikön. Koivulla tuoreen ja kesän varastoidun erän saannoissa ei ollut eroja, kaksi kesää varastoidun puun saanto oli puolestaan noin puoli prosenttia alhaisempi kuin tuoreella puulla. Lisäksi puuaineen tiheys pieneni varastoinnissa, mikä nostaa puun
kulutuskerrointa (m3/t sellua).
Valkaisukemikaalien kulutuserot tuoreella ja varastoidulla mäntysellulla olivat pienet. Sen sijaan varastoidusta koivusta tehdyllä sellulla kemikaalin kulutus oli noin
10 % tuoreen puun vastaavaa suurempi. Varastointiajan piteneminen yhden vuoden ei enää lisännyt kemikaalin kulutusta.
Varastolahovaurio muuttaa valkaistun sellun ominaisuuksia paperinvalmistuksessa.
Jauhatusenergian tarve kasvaa kaikilla näytteillä ja repäisylujuus laskee, erityisen
voimakkaasti havuselluilla. Koivusellun laatua heikentää edelleen lahovaurion johdosta kasvava tiheys.
Varastolahovauriosta aiheutuu sellun- ja paperinvalmistuksessa niin taloudellisia
kuin laadullisia menetyksiä. Taloudellisia menetyksiä aiheuttavat keiton suurempi
puunkulutus sellutonnia kohti, keittämön tuotannonlasku, kasvanut jauhatusenergian tarve sekä koivusellulla kasvanut valkaisukemikaalien tarve. Laadullisia menetyksiä ovat heikommat lujuusominaisuudet, havuselluilla merkittävästi, sekä koivusellun korkeampi tiheys, jonka taloudellinen merkitys riippuu siitä mihin koivusellu
käytetään.
Kun otetaan kaikki jalostusarvoon vaikuttavat tekijät huomioon, pienenee koivukuitupuun jalostusarvo yhden kesän varastoinnin jälkeen viidenneksellä ja kahden
kesän jälkeen neljänneksellä. Mäntykuitupuun jalostusarvo alentui kahden kesän
varastoinnissa harvennuspuulla lähes 40 ja päätehakkuupuulla lähes 30 %. Yhden
kesän varastoidun mäntykuitupuun aineistoista ei saatu yleistettävissä olevia jalos-

Metsätehon raportti 71

22.4.1999

6

tusarvomuutoksia johtuen ensiharvennusmännystä tehdyn sellun epäloogisista ul juusarvoista.

1 JOHDANTO
Varastolaholla tarkoitetaan hakattuun puutavaraan kaadon ja käytön välillä tulevaa lahottajasienien aiheuttamaa lahoa. Sellutehtailla voimassa olevien laatuvaatimusten mukaan varastolahoa ei sallita vastaanotettavassa puussa, vaan puu luokitellaan raakiksi eli käyttökelvottomaksi sellun raaka-aineena.
Puunhankinnan tavoitteena on toimittaa hakattu puutavara nopeasti käyttökohteisiin. Käytännössä kuitenkin mm. puutavaralajien erilaisesta tarpeesta ja suhdanteiden vaihtelusta johtuen selluteollisuuden käyttöön tarkoitettua mänty- ja koivukuitupuuta joudutaan usein varastoimaan hakkuun jälkeen pitkiäkin aikoja.
Hankkeessa selvitettiin varastolahon alkuunpääsyä, etenemistä ja tärkeimpiä aiheuttajia eri vuodenaikoina erilaisista kohteista hakatuissa puissa. Lisäksi selvitettiin
varastolahoa sisältävän puun vaikutus sellun valmistukseen ja ominaisuuksiin.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli hankkia tietoutta, jonka avulla pystytään parantamaan selluteollisuuden puuraaka-aineen käyttökelpoisuutta. Kun tunnetaan
eri puu- ja puutavaralajeissa tapahtuvat muutokset ja näiden aikataulu, on mahdollista ohjata sellutehtaalle tulevat puuvirrat siten, että varastolahosta aiheutuvat
tappiot jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Metsävaiheen osuudesta saatiin tietämystä eri aikoina hakattuun puutavaraan varastoinnin aikana tulevan lahon alkuunpääsystä, aiheuttajista, määristä sekä vaikutuksista tilavuuspainoon ja puuaineen rakenteeseen.
Sellunkeittokokeiden perusteella pyrittiin saamaan selville varastolahoa sisältävän
raaka-aineen todellinen arvo eripituisen varastoinnin jälkeen. Tällöin sellutehtaalle
voidaan toimittaa prosessiin vielä käyttökelpoinen varastolahoa sisältävä raakaaine tätä huonomman ohjautuessa energian tuotantoon.
Sellunvalmistuksen osuudesta saatiin tietämystä kuorintavaiheen ja haketuksen
käsittelytappioista sekä hakkeen laadusta. Sellun keitosta saatiin tietoa mm. saannosta ja kemikaalinkulutuksesta.
Metsä- ja sellunvalmistusosuudesta saadut tulokset ovat mahdollista koostaa toimintamalliksi, jossa otetaan huomioon hankinta- ja jalostusketjun kokonaistaloudellisuus. Tällöin tutkimuksessa saadun tietämyksen avulla voidaan tehdä muutoksia puunhankinnan ohjaukseen sekä varastolahoa sisältävän puuraaka-aineen käsittely- ja jalostusprosesseihin.
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2 TOTEUTUS
Tutkimus on jatkoa Metsätehon ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyössä tekemiin
lahoa ja lahon torjuntaa käsitteleviin hankkeisiin. Tutkimuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa ovat olleet mukana Stora Enso Oyj, Lännen Laboratoriot Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Sunila Oy sekä UPM-Kymmene Metsä ja UPM-Kymmene
Pulp Center. Tutkimusta rahoitettiin Metsätehon osakasrahoituksen ja Metlan
oman rahoituksen lisäksi TEKESin HARJU-ohjelmasta.
Tutkimus jakautui raaka-aineen muuttumis- ja jalostusosaan. Raaka-aineen
muuttumista seurattiin Metsätehon ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla. Kuorintakokeet tehtiin Sunilassa ja Pietarsaaressa. Sellunkeittokokeet teki Lännen Laboratoriot Raumalla.

3 PUUAINEEN MUUTTUMINEN VARASTOINNISSA
Osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää varastolahon alkuunpääsyä, etenemistä ja
tärkeimpiä aiheuttajia talvella ja alkusyksyllä hakatussa mänty-, koivu- kuusi ja
haapakuitupuussa sekä varastolahon aiheuttamia muutoksia puun tuore- ja kuivatiheydessä sekä kosteudessa. Lisäksi tutkittiin miten puun alkuperä, hakkuutapa ja
hakkuumenetelmä sekä varastointiolosuhteet vaikuttavat puutavarassa varastoinnin aikana tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuksessa oli mukana virolaista puutavaraa, koska haluttiin tietoa myös tuontipuun laadun heikkenemisestä varastoinnin
aikana.

3.1 Aineisto ja menetelmät
3.1.1 Puutavaravarastot
Tutkimusaineisto käsitti 21 kuitupuupinoa Suomessa ja yhdeksän pinoa Virossa
eli yhteensä 30 kuitupuupinoa. Tutkimuksen pääpaino oli mänty- ja koivukuidussa. Hakkuuajankohdat ja pinojen lukumäärät puulajeittain esitetään alla olevassa
asetelmassa.
Suomi
Puulaji

Viro

Talvi
1996/1997

Elo-syyskuu
1997

Talvi
1996/1997

Heinäkuu
1997

7
1
6
2

3
1
1
–

1
1
1
–

2
1
2
1

Mänty
Kuusi
Koivu
Haapa
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Suomessa valtaosa seurannan kohteena olleesta puutavarasta oli peräisin konehakkuista. Virolaisesta puutavarasta oli metsurin hakkaamaa noin puolet. Puiden
pituus vaihteli hakkuutavasta riippuen (konehakkuu 5 m, metsuripuu 3 m, Viron
kuusi 4 m).
Ensiharvennuksista ja päätehakkuista saadun kuitupuun välisiä eroja tutkittiin varastoimalla hakkuuajaltaan ja -menetelmältään vertailukelpoisia puueriä samanlaisissa olosuhteissa. Virolainen puutavara oli kokonaisuudessaan harvennuspuuta.
Hakkuumenetelmän vaikutusta pyrittiin selvittämään ottamalla tutkimukseen mukaan sekä konehakkuu- että metsuripuuta; metsuriaineisto jäi kuitenkin suppeaksi.
Varastointipaikan ja -olosuhteiden vaikutusta selvitettiin varastoimalla puuta sekä
tehtaalla että metsässä. Tehdasvarastoissa pinojen koko oli 800 - 1 500 m3 ja
metsävarastoissa 50 - 60 m3. Virossa pinojen koko oli keskimäärin vain 25 - 30
m3.
Suomessa pinoja oli yhdellätoista paikkakunnalla, jotka esitetään oheisessa kartassa. Mäntykuitupuun tehdasvarasto oli Sunila Oy:ssä Karhulassa ja koivukuitupuun varasto Wisaforestilla Pietarsaaressa. Mänty- ja koivukuidun metsävarastot
sijaitsivat Sunilan ja Pietarsaaren tehtaiden toimitusalueilla itä- ja länsiosissa EteläSuomea. Kuusi- ja haapakuitua oli vain metsävarastoissa Itä-Suomessa. Virossa
varastointipaikkana oli Suomeen laivattavan puutavaran terminaalivarasto Pärnussa Länsi-Virossa.
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1. Pornainen
2. Ruotsinpyhtää
3. Kotka (Sunila)
4. Luumäki
5. Valkeala
6. Savitaipale
7. Suomenniemi
8. Ristiina
9. Karstula
10. Soini
11. Pietarsaari
(Wisaforest)
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3.1.2 Näytteenotto ja mittaukset maastossa
Suomessa talvella 1996 - 1997 hakatun puutavaran varastointi jatkui vuoden
1998 lokakuun loppuun eli kahden kesäkauden yli. Elo-syyskuussa 1997 hakatussa puutavarassa tapahtuvia muutoksia seurattiin runsaan yhden kasvukauden
ajan, vuoden 98 lokakuun loppuun. Pinot tutkittiin vuosittain kesä- ja lokakuun
lopussa.
Virossa talvella 1996 - 1997 hakatut pölkyt tutkittiin ensimmäisen kerran kesäkuun alussa 1997 ja toisen kerran marraskuun lopussa 1997. Kesähakkuupuista
otettiin ensimmäiset näytteet marraskuussa 1997. Vuonna 1998 varastoerät tutkittiin kesäkuun alussa ja marraskuun lopussa. Pisimmillään myös virolaista puutavaraa varastoitiin kahden kesäkauden yli.
Pinossa tapahtuneita muutoksia seurattiin tutkimalla jokaisella näytteenottokerralla
yleensä viisi pölkkyä pinon pinta-, keski- ja yläosista eli yhteensä 15 pölkkyä.
Virossa näytepölkkyjä otettiin puutavaran hakkuuajasta riippuen viidestä viiteentoista, ja ne pyrittiin ottamaan tasaisesti pinon eri osista ja läpimittaluokista.
Näytepölkyt sahattiin pätkiksi. Sahauskohdat olivat 5, 10, 20, 40, 60, 80 ja 100
cm pölkyn molemmista päistä, minkä jälkeen katkontaa jatkettiin puolen metrin
välein. Värivian tai sinistymän sekä kovan ja pehmeän lahon osuus arvioitiin silmämääräisesti sahauskohdan pinta-alasta. Menetelmästä ja tulkintavaikeuksista
johtuen saadut arvot ovat likimääräisiä. Havupuilla arviointi tehtiin mantopuun
pinta-alasta, koska sydänpuu oli lähes aina tervettä. Pölkystä arvioitiin silmämääräisesti myös hakkuun yhteydessä tapahtuneen kuoriutumisen määrä prosentteina
sekä selvitettiin, onko kysymys tyvipölkystä vai muusta pölkystä.
Näytteiksi laboratoriotutkimuksia varten otettiin viiden ja kymmenen senttimetrin
välinen kiekko pölkyn molemmista päistä sekä lisäksi kiekko pölkyn keskeltä.
Näytekiekoista mitattiin läpimitta, havupuista myös sydänpuun läpimitta. Kiekot
pakattiin näytteenottopaikalla muovipusseihin ja säilytettiin pakastettuina laboratoriotutkimuksiin asti.
3.1.3 Laboratoriotutkimukset ja laskenta
Laboratoriossa näytekiekot halkaistiin jäisinä. Toisesta puolikkaasta määritettiin
kiekon kosteusprosentti sekä tuore- ja kuivatiheydet ja toisesta eristettiin ja määritettiin värivikaa ja lahoa aiheuttavat sienet. Osasta kunkin varastoerän näytekiekkoja mitattiin lustomikroskoopilla kasvunopeus ja laskettiin ikä.
Sienten eristystä varten jokaisen kiekon mantopuusta veistettiin aseptisesti 4-8 cm
pitkä lastu, joka siirrettiin petrimaljaan ravintoalustalle. Lastusta esiin kasvavista
sienistä tunnistettiin yleisenä esiintyvät lajit.
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Kosteus- ja tiheysmäärityksiä varten näytekiekon puolikas punnittiin ensin tuoreena. Kiekon tilavuus määritettiin upottamalla kiekko vaa'an päällä olevaan vesiastiaan.
Tilavuuden
määrittämisen
jälkeen
kiekko
kuivattiin
104 °C:ssa vähintään 40 tuntia. Kuivauksen jälkeen kiekot punnittiin uudelleen.
Näytepölkyn tilavuus laskettiin tyvi-, keski- ja latvaläpimitan perusteella. Lahon,
sinistymän, terveen mantopuun ja sydänpuun osuuden laskemiseksi pölkky ajateltiin jaetuksi 10 cm:n pituisiksi pätkiksi. Puuttuvat läpimitat sekä lahon, sinistymän
ja terveen puun osuudet interpoloitiin kahdesta lähimmästä mitatusta arvosta.
Osuuksien perustella laskettiin lahon, sinistymän ja terveen puun tilavuudet jokaisessa 10 cm:n pätkässä ja koko pölkyssä sekä piirrettiin pölkyn kuvaaja (kuvat 1
ja 2).

tilavuus l/10 cm

2
pehmeä laho

1,5

kova laho
sinistymä

1

terve mantop.
sydänpuu

0,5
0
0

50
tyvi

100

150 200

tyvi

250 200

150 100

50

0

cm
latva

cm
latva

Kuva 1. Laho ja sinistymä kaksi kesää varastoidussa mäntypölkyssä
(A1/ 9810/k5, Ruotsinpyhtää, hakattu talvella 1997, tutkittu lokakuussa
1998). Tilavuudet litroina: koko pölkky 66.9, sydänpuu 4.9, terve mantopuu 28.3, sinistymä 6.8, kova laho 17.0 ja pehmeä laho 9.8.
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Kuva 2. Laho ja sinistymä yhden kesän varastoidussa koivupölkyssä
(F1/ 9710/s5, Soini, hakattu talvella 1997, tutkittu lokakuussa 1997).
Tilavuudet litroina: koko pölkky 49.9, terve puu 21.9, ruskea värivika
25.3, kova laho 2.8 ja pehmeä laho 0.
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Männyn ja pääosin myös kuusen sydänpuu säilyi lähes lahoamatta tutkimusjakson
ajan. Koska sydänpuun määrä vaihtelee puuerien kesken, lahoamisen etenemistä
männyllä ja kuusella tarkasteltiin pääsiassa mantopuun osalta. Tulokset laskettiin
myös koko puun osalta. Sydänpuun osuus suomalaisessa mäntyaineistossa oli
keskimäärin 12 % (harvennuspuussa 6 % ja päätehakkuupuussa 20 %) ja pienessä kuusiaineistossa vastaavasti 8 % (5% ja 14 %). Virolaisessa männyssä oli sydänpuuta 14 % ja kuusessa 13 %. Koivun ja haavan tulokset sisältävät koko
puun.
Pinojen välisiä eroja testattiin t-testillä (merkitsevä ero p < 0.05). Pinon eri osien
vaikutuksen testaamisessa käytettiin lineaarista mallia (GSM-ANOVA).

3.2 Tulokset ja niiden tarkastelu
3.2.1 Lahon ja sinistymän eteneminen varastoinnin aikana
Taulukoissa 1 ja 2 esitetään tutkittujen varastopinojen keskiarvotulokset eri näytteenottokerroilla. Tulokset yksittäisistä pinoista ovat liitteenä 1. Tyypillisen mänty, kuusi-, koivu- ja haapapinon kuvaajat (lahon, sinistymän ja terveen puun osuudet keskimääräisessä pölkyssä) ovat liitteenä 2.
Joidenkin pinojen tuloksissa esiintyy epäjohdonmukaista vaihtelua. Tähän lienee
kaksi syytä: kerralla tutkittujen pölkkyjen määrä ei ollut riittävä pinon epähomogeenisuuden takia ja toisaalta lahon eri asteiden ja sinistymän sekä sydänpuun
osuuksien määrityksessä oli tulkintavaikeuksia.
3.2.1.1 Suomalaiset puut
Talvella hakatussa puutavarassa tervettä puuta oli ensimmäisen varastointikesän
alussa, kesäkuun lopussa, vähintään 90 % kokonaistilavuudesta. Lahoksi luokiteltua puuta oli sekä männyssä, kuusessa että koivussa alle 2 %. Nopeimmin laho
levisi haavassa, jossa lahon puun tai lahon tyyppisen värivian osuus oli n. 5 %.
Männystä 9 % oli sinistynyt. Kuusessa sinistymää ei vielä tässä vaiheessa ollut, ei
myöskään koivussa. Koivussa ei myöhemminkään tavattu merkittävää sinistymää,
sen sijaan koivulle tyypillinen oli kovaa lahoa edeltävä ruskea värivika, joka esitetään kuvissa sinistymän paikalla.
Lokakuun lopussa, ensimmäisen varastointikesän jälkeen, terveen näköistä puuta
oli männyssä 43 %, kuusessa 50 %, koivussa 30 % ja haavassa 49 %. Kovan
lahon osuus oli tässä vaiheessa männyssä, kuusessa ja haavassa 35 - 45 %. Koivussa kovaa lahoa oli runsaat 30 % ja ruskeaa värivikaa 40 %; raja näiden välillä
oli kuitenkin vaikeasti määritettävissä. Pehmeää lahoa ei talvella hakatuissa puissa
ollut merkittävästi ensimmäisen varastointikesän jälkeen. Männyssä sinistymän
määrä oli kaksinkertaistunut kesäkuusta, mutta myöhemmin sinistyminen ei enää
oleellisesti lisääntynyt.
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Talven ja alkukesän aikana, vuoden 1998 kesäkuun loppuun mennessä, laho levisi
männyssä ja haavassa verrattain vähän - kuusessa ja koivussa enemmän. Koivupuusta vain muutama prosentti oli enää täysin tervettä, puolet oli värivikaista, ja
osa kovasta lahosta pehmenemässä.
TAULUKKO 1. Terveen puun, sinistymän (koivulla ruskean värivian) sekä
kovan ja pehmeän lahon prosenttiosuudet varastopinoista
otetuissa näytepuissa. Suomalaiset puut
Puulaji ja
näytteenottoajankohta

Puun tilavuudesta, %
SinistyKovaa laTervettä
nyttä*
hoa
Talvella 1996 - 1997 hakatut puut
Mänty (7 pinoa)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
lokakuu 98
Kuusi (1 pino)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
lokakuu 98
Koivu (6 pinoa)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
lokakuu 98
Haapa (2 pinoa)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
lokakuu 98

Pehmeää
lahoa

90
43
38
37

9
21
21
20

1
36
41
25

18

99
50
29
35

1
5
12
5

45
59
40

20

98
30
4
7

2
38
54
15

32
37
58

5
20

90
49
60
40

1
4
10
17

9
45
30
25

1
19

24
27

3
39

2

4
12

1
11
29

5

3
4

49

18

Elo-syyskuussa 1997 hakatut puut
Mänty (3 pinoa)
lokakuu 97**
100
kesäkuu 98
73
lokakuu 98
32
Kuusi (1 pino)
lokakuu 97
99
kesäkuu 98
85
lokakuu 98
54
Koivu (1 pino)
lokakuu 97
100
kesäkuu 98
97
lokakuu 98
28
*) Koivulla värivikaa
**) Vain yksi pino tutkittiin
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Toisena varastointikesänä, kesäkuun lopusta lokakuun loppupuolelle 1998, terveen puun osuus väheni suhteellisen vähän edelliseen kesään verrattuna. Huomattavin muutos tapahtui lahoasteessa, kaikilla puulajeilla 30 - 40 % kovasta lahosta
muuttui pehmeäksi. Terveen näköistä puuta oli tässä vaiheessa männyssä 37 %,
kuusessa 35 %, koivussa 7 % ja haavassa 40 %. Kovan ja pehmeän lahon osuus
oli yhteensä männyssä 43 %, kuusessa 60 %, koivussa 78 % ja haavassa 44 %.
Sateisena kesänä 1998 puiden märkyys saattoi hidastaa lahon etenemistä. Havupuilla lahon puun osuuden hitaampi kasvu toisena kesänä saattoi johtua myös siitä,
että etenevä lahorintama kohtasi lahonkestävän sydänpuun.
Elo-syyskuussa 1997 hakattu aineisto käsitti vain kolme mäntypinoa ja yhden
kuusi- ja koivupinon (taulukko 1). Kuusi ja koivu sekä yksi mäntypino tutkittiin jo
saman vuoden lokakuussa, jolloin puut olivat käytännöllisesti katsoen terveitä.
Seuraavan vuoden kesäkuun lopussa terveen puun osuus oli männyssä 73 %
(loppu pääosin sinistynyttä), kuusessa 85 % ja koivussa 97 %. Yhden kesän varastoinnin jälkeen tervettä puuta oli jäljellä männyssä 32 %, kuusessa 54 ja koivussa 28 %. Männyssä oli lahoa n. 40 %, kuusessa n. 35 % ja koivussa lähes 70
%. Osa kovasta lahosta oli muuttumassa pehmeäksi. Kesän 1998 sateisuus ei siis
olennaisesti vähentänyt lahoamista syksyllä hakatuissa puissa, joita varastoitiin
ensimmäistä kesää.
3.2.1.2 Virolaiset puut
Virolainen talvella hakattu aineisto oli suppea käsittäen vain yhden mänty-, kuusija koivupinon (taulukko 2). Puu oli läpimitaltaan vaihtelevaa harvennuspuuta, jossa sydänpuun osuus oli männyssä keskimäärin 14 % ja kuusessa 13 %. Kuten
suomalaisessa myös virolaisessa puutavarassa terveen puun osuus oli ensimmäisen
varastointikesän alussa (kesäkuussa) kaikilla puulajeilla yli 90 % kokonaistilavuudesta. Kovaa lahoa oli vain havupuissa, männyssä 8 %, kuusessa 1%. Koivussa
ruskean värivian osuus oli 7 %.
Ensimmäisen kesän varastoinnin jälkeen marraskuussa tervettä puuta oli männyssä
35 % ja kuusessa 48 %. Mänty ja kuusi olivat sinistyneet voimakkaasti (55 % ja
41 %). Koivun laadun heikentyminen oli nopeinta: tervettä puuta oli tässä vaiheessa jäljellä vain 7 % lopun ollessa värivikaa ja kovaa lahoa. Pehmeää lahoa ei tässä
vaiheessa ollut missään puulajissa.
Talven ja alkukesän aikana, kesäkuun puoliväliin mennessä, kovan lahon osuus
lisääntyi koivussa ja männyssä, mutta ei kuusessa. Koivussa ei ollut jäljellä yhtään
tervettä puuta. Vastaavassa suomalaisessa koivussa sitä oli kesäkuun lopussa 4 %
(taulukko 1).
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Toisena varastointikesänä, kesäkuun lopusta marraskuuun alkuun 1998, osa kovasta lahosta oli pehmennyt kaikilla puulajeilla. Eniten pehmeää lahoa oli koivussa
(57 %) ja vähiten männyssä ( 4 %). Kuusessa oli tervettä vielä
49 % ja männyssä 31 %. Koivu oli kokonaan lahoa; lahosta oli kovaa 43 % ja
pehmeää 57 %.
TAULUKKO 2. Terveen puun, sinistymän (koivulla ruskean värivian) sekä
kovan ja pehmeän lahon prosenttiosuudet varastopinoista
otetuissa näytepuissa. Virolaiset puut
Puulaji ja
näytteenottoajankohta

Puun tilavuudesta, %
SinistyKovaa
Tervettä
nyttä*
lahoa
Talvella 1996 - 1997 hakatut puut
Mänty (1 pino)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Kuusi (1 pino)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Koivu (1 pino)
kesäkuu 97
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Haapa (puuttuu)

Pehmeää
lahoa

92
35
27
31

49
30
35

8
16
43
31

4

99
48
77
49

41
13
9

1
11
10
23

19

96
7
-

7
67
52
0

27
48
43

57

86
57
36

8
22
22

7
21
32

10

58
63
45

19
10
9

24
27
35

11

52
20
1

47
38
2

1
42
69

28

66
70
23

17
18
26

16
12
41

10

Heinäkuussa 1997 hakatut puut
Mänty (2 pinoa)
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Kuusi (2 pinoa)
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Koivu (2 pinoa)
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
Haapa (1 pino)
lokakuu 97
kesäkuu 98
marraskuu 98
*) Koivulla värivikaa
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Heinäkuussa 1997 hakattu aineisto käsitti kaksi mänty-, kuusi- ja koivupinoa
sekä yhden haapapinon. Marraskuussa, vajaan viiden kuukauden kuluttua hakkuusta, tervettä puuta oli jäljellä männyssä 86 %, kuusessa 58 %, koivussa 52 %
ja haavassa 66 %. Kaikissa puulajeissa oli värivian lisäksi myös kovaa lahoa.
Eniten sitä oli kuusessa (24 %) ja haavassa (16 %).
Seuraavan kesäkuun loppuun mennessä terveen puun osuus väheni edelleen melko nopeasti männyssä ja koivussa. Koivussa ja havupuissa lisääntyi kovan lahon
osuus. Haavan laatu heikkeni vähiten. Marraskuun loppuun mennessä, puolentoista vuoden varastoinnin jälkeen, oli kaikissa puulajeissa pehmeää lahoa. Eniten
sitä oli koivussa (28 %); määrä on noin puolet siitä mitä oli talvella hakatuissa
koivuissa. Muissa puulajeissa pehmeää lahoa oli n. 10 %. Myöskään kovan lahon
osuuksissa ei ollut männyssä, kuusessa ja haavassa suuria eroja (32 - 41%). Tervettä puuta oli eniten jäljellä kuusessa (45 %) ja männyssä (36 %).

3.2.2 Puiden alkuperän, hakkuumenetelmän ja varastoinnin vaikutus lahoamiseen
3.2.2.1 Lahon määrä pinon eri osissa
Metsään varastoitujen talvella hakattujen mäntypinojen pohjaosassa olevat puut
säilyivät selvästi paremmin kuin pinon keskellä ja varsinkin pinnalla olevat puut
(kuva 3). Lineaarinen malli osoitti eron tilastollisesti merkitseväksi. Vastaavaa
ilmiötä ei esiintynyt männyn tehdasvarastossa. Ilmeisenä syynä tähän oli metsään
varastoitujen mäntyjen suurempi kosteus pinon pohjalla sekä mahdollisesti keskimäärin alempi lämpötila. Kesä 1997 oli poikkeuksellisen lämmin ja riittävän sateinen, joten pinojen pintaosissa lahoaminen eteni nopeasti. Koivupinoissa ei todettu
vastaavaa eroa lahon etenemisessä ja puun kosteuspitoisuudessa pinon eri osien
välillä (kuva 4).
Syksyllä hakatuissa pienehköissä mäntypinoissa ei ollut näkyvissä selviä eroja
lahon määrässä pinon eri osien välillä. Kesä 1998 oli poikkeuksellisen sateinen.
3.2.2.2 Metsävarasto ja tehdasvarasto
Talvella hakatussa mäntyaineistossa lahoa ja sinistymää oli ensimmäisen kesän
jälkeen Sunilan tehdasvarastossa enemmän kuin metsään varastoiduissa pinoissa
(kuva 5). Vielä tarkastelujakson lopussa terveen puun osuus oli tehdasvarastossa
merkitsevästi pienempi.
Päinvastoin kuin männyn, koivun pilaantuminen eteni hiukan nopeammin metsässä
kuin tehdasvarastossa (kuva 6).
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Metsävarasto (4 pinoa)

osuus mantopuun tilavuudesta

100 %
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36 45 53

35 39 49

terve mantopuu
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40 %

pehmeä laho

20 %
0%
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lokakuu 98

osuus mantopuun tilavuudesta
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pintakeskip ohja

100 %

30 27 25
%

80 %

28 26 25

pinta
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29
29

terve mantopuu
60 %

sinistymä
kova laho

40 %

pehmeä laho

20 %
0%
kesäkuu 97

lokakuu 97

kesäkuu 98

lokakuu 98

Kuva 3. Mänty, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja
lahon mantopuun määrä metsässä ja tehtaalla varastoitujen pinojen
pinta-, keski- ja pohjaosassa. Puiden keskimääräinen kosteusprosentti on merkitty pylväisiin.
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Metsävarasto (4 pinoa)

osuus puun tilavuudesta, %
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80
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34

34

34

terve puu
60

sinistymä
kova laho

40

pehmeä laho
20
0
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Tehdasvarasto (2 pinoa)
pinta keski pohja

osuus puun tilavuudesta, %

100
80

34
%

34

37

34

34

34

41

36

34
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31
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terve puu

60

sinistymä
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40

pehmeä laho
20
0
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lokakuu 97

kesäkuu 98
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Kuva 4. Koivu, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon puun määrä metsässä ja tehtaalla varastoitujen
pinojen pinta-, keski- ja pohjaosassa. Puiden keskimääräinen
kosteusprosentti on merkitty pylväisiin.
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osuus mantopuun tilavuudesta

100 %

metsä

metsä tehdas

80 %
terve mantopuu
sinistymä

60 %

kova laho
40 %

pehmeä laho

20 %
0%
kesäkuu 97

lokakuu 98
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Kuva 5. Mänty, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon mantopuun määrä metsässä ja tehtaalla varastoiduissa pinoissa. Metsäpinoja oli 4 ja tehdaspinoja 3.

metsä tehdas
osuus puun tilavuudesta, %

120
100
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terve puu
sinistymä

60
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40
20
0
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lokakuu 97
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Kuva 6. Koivu, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon puun määrä metsässä ja tehtaalla varastoiduissa
pinoissa. Metsäpinoja oli 4 ja tehdaspinoja 2.
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3.2.2.3 Harvennus- ja päätehakkuupuut
Suomessa talvella hakatussa mäntykuidussa laho levisi nopeammin ensimmäisenä
kesänä harvennuspuussa ja sinistymä päätehakkuupuussa (kuva 7). Seuraavana
kesänä erot lahon suhteen tasoittuivat, mutta sinistymää oli päätehakkuupuussa
edelleen kaksinkertainen määrä. Ero oli myös tilastollisesti merkitsevä. Sellun
valmistuksen kannalta sinistymä heikentää puun laatua vain vähän, ja jos sinistymä
ja terve puu lasketaan yhteen, päätehakkuupuu sisältää suunnilleen saman verran
käyttökelpoista mantopuuta kuin ensiharvennuspuu. Terveen puun osuutta päätehakkuusta peräisin olevassa männyssä lisää kuitenkin suuri sydänpuun määrä, jota
ei ole otettu huomioon kuvassa 7. Päätehakkuumännyssä oli keskimäärin 20 %
sydänpuuta, harvennusmännyssä 6 %.
Päätehakkuista ja harvennuksista peräisin olevan koivun lahoamisnopeudessa ei
ollut selviä eroja (kuva 8).
3.2.2.4 Hakkuukoneen ja metsurin tekemä hakkuu

osuus mantopuun tilavuudesta

Hakkuumenetelmää selvittelevä aineisto oli suppea, eikä hakkuumenetelmien välillä todettu olevan johdonmukaista ja tilastollisesti merkitsevää eroa (kuva 9).
Tässä tutkimuksessa hakkuuajankohdat olivat talvi ja loppukesä, jolloin kuoren
rikkoutuminen ei ole herkimmillään. Hakkuumenetelmän vaikutusta tulisikin ilmeisesti tutkia erityisesti nila-aikaan (alkukesästä) hakatulla puulla.

100 %

harv. pääteh.

80 %
60 %

terve mantopuu
sinistymä

40 %

kova laho
pehmeä laho

20 %
0%
kesäkuu 97

lokakuu 97

kesäkuu 98

lokakuu 98

Kuva 7. Mänty, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon mantopuun määrä harvennuspinoissa ja päätehakkuupinoissa. Harvennuspinoja oli 2 ja päätehakkuupinoja 2.
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harv. pääteh.
osuuus puun tilavuudesta, %

100
80
terve puu

60

sinistymä
kova laho

40

pehmeä laho
20
0
kesäkuu 97

lokakuu 97

kesäkuu 98

lokakuu 98

Kuva 8. Koivu, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon puun määrä harvennuspinoissa ja päätehakkuupinoissa. Harvennuspinoja oli 3 ja päätehakkuupinoja 2

kone metsuri
osuus puun tilavuudesta, %
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Kuva 9. Koivu, hakattu talvella 1996 - 1997. Terveen, sinistyneen ja lahon puun määrä koneen ja metsurin hakkaamissa
puissa. Konepinoja oli 4 ja metsuripinoja 1.
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3.2.2.5 Suomalaisten ja virolaisten puiden vertailu
Virolaisia puita voidaan verrata suomalaisiin vain talvella hakattujen puiden osalta;
toinen hakkuuajankohta (heinäkuu) poikkesi suomalaisesta (elo-syyskuu). Vertailua vaikeuttaa myös se, että virolaisten varastojen koko oli vain noin puolet
suomalaisten metsävarastojen koosta. Varastointipaikka (terminaalivarasto Pärnussa) vastasi paremmin tehdas- kuin metsävarastoa.
Tilastollisesti merkitseviä eroja suomalaisten ja virolaisten puiden välillä ei ollut.
Virolaisen talvihakkuumännyn lahoaminen oli hiukan hitaampaa kuin suomalaisen
(Liitteen 1 kuva BP ja raportin kuva 6). Lievästi samansuuntainen tulos saatiin
kuusella (Liite 1: pinot AP ja C1). Virolaisen talvella hakatun koivun laatu sen
sijaan heikkeni varastossa nopeammin kuin suomalaisen koivun.
3.2.3 Puiden kosteus ja tiheys
Mänty säilyi metsävarastossa sitä paremmin mitä kosteampana se pysyi. Kuorellinen puutavara kuivuu pinoissa ilmeisesti lämpimänäkin kesänä (1997) niin hitaasti,
että puun kuivuus alkaa harvoin rajoittaa lahon leviämistä. Tällaista näytti jonkin
verran tapahtuvan tehdasvarastojen pintaosien pieniläpimittaisessa puussa.
Talvella hakatuissa koivupinoissa (6 kpl) kuivatuoretiheys aleni hakkuuvuoden
lokakuun loppuun mennessä keskimäärin 1,5 % ja lähes kahden vuoden varastointiaikana 4,3 %. Muilla puulajeilla kuivatuoretiheyden laskusta ei saatu tarkkaa
kuvaa käytetyillä menetelmillä puuyksilöiden välisestä suuresta vaihtelusta johtuen.
Meneillään olevan jatkotutkimuksen yhteydessä pyritään puiden välinen vaihtelu
eliminoimaan.
3.2.4 Varastolahoa aiheuttavat sienet
Varastolahoa aiheuttavien sienien osalta on tässä vaiheessa käytettävissä tulokset
ensimmäiseltä varastointikesältä. Kokonaisuudessaan sienilajistoa koskevat tulokset julkaistaan myöhemmin erillisenä julkaisuna.
Mänty. Talvella 1996 - 1997 hakatuista männyistä eristettiin kesäkuun 1997
lopussa pääasiassa sinistäjäsieniä, mm. Graphium, Leptographium -lajeja, jotka tunnetaan tyypillisinä männyn sinistymän aiheuttajina. Alkavasta lahosta eristettiin useimmiten verinahakka (Stereum sanguinolentum), joka on yleinen puutavaran valkolahottaja ja aiheuttaa vauriolahoa myös kasvavissa puissa. Muita yleisiä lahottajasieniä olivat harmaaorvakka (Phlebiopsis gigantea) ja kurokka (Sistotrema sp.).
Lahottajasienien määrä lisääntyi mäntypölkyissä ensimmäisenä varastointikesänä
voimakkaasti. Lajistossa ei ollut muutoksia, mutta jo aikaisemmin mainitut lajit
yleistyivät. Lahottajasienten vaikutuksen voimistuessa sinistäjäsienten osuus eristysten joukossa pieneni. Virolaisten mäntypölkkyjen sienilajisto ei poikennut sinistäjien ja lahottajien osalta suomalaisesta.
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Kuusi. Suomalaisissa kuusipölkyissä oli kesäkuussa hakkuutalven jälkeen vähemmän sekä lahottajia että sinistäjiä kuin mäntypölkyissä. Verinahakka oli valtalaji myös kuusella. Virolaisissa kuusipölkyissä oli enemmän sinistäjäsieniä kuin
suomalaisissa. Yleisiä olivat Graphium- ja Sclerophoma-lajit sekä Phialophora
fastigiata.
Lokakuun lopun kuusipölleissä verinahakka oli edelleen yleisin lahottaja. Myös
pehmikkä (Cylindrobasidium evolvens) oli yleinen. Harmaaorvakka sen sijaan
oli huomattavasti harvinaisempi kuin mäntypölkyissä. Jonkin verran oli vauriolahon
aiheuttajana tunnettua Peniophora pithya -sientä, jota ei löytynyt männystä. Virolaisissa kuusipölkyissä lahottajasieniä näytti olevan vähemmän kuin suomalaisissa. Myös lajisto oli erilainen, sillä virolaisesta puutavarasta eristettiin vain pehmikkää.
Koivu. Talvella hakatut suomalaiset koivupölkyt olivat vielä kesäkuussa hakkuutalven jälkeen lähes puhtaita. Värivian aiheuttajina olivat Sclerophoma-lajit sekä
Phialophora fastigiata. Virolaisissa näytteissä oli jo alkuvaiheessa sekä lahottajia että sinistäjäsieniä selvästi enemmän kuin suomalaisissa. Lahonaiheuttajana
olivat karvanahakan lisäksi koivulla yleinen purppuranahakka (Chondrostereum
purpureum) sekä kurokkasieni.
Lokakuun loppuun mennessä sienilajisto lisääntyi suomalaisissa koivupölkyissä
erittäin voimakkaasti. Lahottajasienilajisto oli runsas.Yleisimpiä lajeja olivat karvanahakka (Stereum hirsutum), pehmikkä, pinovyökääpä (Trametes zonatella), purppuranahakka, tuhkakääpä (Bjerkandera adusta) ja kurokka. Myös
homeita oli runsaasti. Värivikaa aiheuttivat samat sienet kuin kesäkuussa. Yleisiä
olivat P. fastigiata ja Libertella sp., jonka tiedetään seuraavan tai avaavan tietä
lahottajille puuaineksessa. Virolaisissa koivuissa sienilajisto oli vähälajisempi,
mutta tartunta yhtä runsasta kuin suomalaisessa aineistossa.
Haapa. Haapapölkyissä sienilajisto ja sen kehitys oli hyvin samantyyppinen kuin
koivussa.

3.3 Yhdistelmä
Varastoinnin aikana puuaineessa tapahtuvia muutoksia selvitelleessä tutkimuksessa pääpaino oli mänty- ja koivukuitupuussa. Näiden ohella tutkittiin pieni aineisto
kuusta ja haapaa. Puut varastoitiin pinoissa metsässä ja tehtaalla. Aineisto sisälsi
koneen ja metsurin talvella ja syksyllä hakkaamaa harvennuksista ja päätehakkuista peräisin olevaa kuitupuuta sekä virolaista Suomeen tuotavaa puutavaraa.
Tarkastelussa pölkyt sahattiin pätkiksi ja sahauspinnasta määritettiin terveen, sinistyneen ja lahon puun osuudet silmämääräisesti. Lahon etenemistä ja puussa
tapahtuneita muutoksia seurattiin kahden kasvukauden ajan.
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Talvella hakatun kuitupuun laatu heikkeni hakkuutalvea seuraavan kesäkuun loppuun mennessä lahoamisen vuoksi hyvin vähän. Yhden varastointikesän jälkeen
mäntypölkyissä oli jäljellä tervettä puuta keskimäärin 43 %
kokonaistilavuudesta, sinistynyttä puuta 21 % ja kovaa lahoa 36 %. Kuusipuusta
oli tervettä 50 %, sinistynyttä 5 % ja kovaa lahoa 45 %. Havupuiden sydänpuu
säilyi hyvin; sen osuus männyn harvennuspuussa oli keskimärin 6 % ja päätehakkuupuussa 20 %. Kuusella vastaavat luvut olivat 5 % ja 14 %. Koivupuusta 30 %
oli tervettä, 40 % värivikaista ja 30 % kovaa lahoa, haapapuusta vastaavasti 45
%, 5 % ja 50 %. Pehmeää lahoa ei ollut missään puulajissa.
Seuraavan talven ja alkukesän aikana laho eteni hitaasti. Kahden kesän varastoinnin jälkeen männyn sydänpuu oli edelleen tervettä. Mäntypölkyissä oli tässä vaiheessa jäljellä tervettä puuta 35 %; sinistyneen puun osuus oli
20 %, kovan lahon 25 % ja pehmeän 18 %. Kuusipölkyissä tervettä puuta oli 37
%, sinistynyttä 5 %, kovaa lahoa 40 % ja pehmeää lahoa 20 %. Koivukuitu sisälsi
7 % tervettä puuta, 73 % kovaa lahoa (tai ruskeaa värivikaa) ja 20 % pehmeäksi
luokiteltua lahoa. Haapapölkyissä oli jäljellä tervettä puuta keskimäärin 40 %,
värivikaista 17 %, kovaa lahoa 25 % ja pehmeää lahoa
19 %.
Elo-syyskuussa hakatussa kuitupuussa ei hakkuuvuoden lopulla ollut merkittävää
sinistymistä eikä lahovikaa. Seuraavan kesäkuun lopussa terveen puun osuus
männyssä oli 73 %, sinistyneen puun 24 % ja kovan lahon 3 %. Kuusesta tervettä
oli 85 %, sinistynyttä 4 % ja kovaa lahoa 11 %. Runsaan vuoden varastoinnin
jälkeen, lokakuun lopussa, männystä oli tervettä 32 %, sinistynyttä 27 %, kovaa
lahoa 39 % ja pehmeää lahoa 2 %, kuusesta vastaavasti 54 %, 12 %, 29 % ja 5
%. Pienessä koivuaineistossa oli hyvin vähän lahoa vielä kesäkuun lopussa, mutta
lokakuussa tervettä puuta oli enää 28 %, kovaa lahoa tai värivikaa 53 % ja pehmeää lahoa 18 %.
Yleisin lahottaja männyssä ja kuusessa oli verinahakka (Stereum sanguinolentum), männyssä myös harmaaorvakka (Phlebiopsis gigantea). Lehtipuiden lahottajista tärkeimpiä olivat karvanahakka (Stereum hirsutum) ja pinovyökääpä
(Trametes zonatella). Kaikki runsaimpina esiintyvät lahottajasienet olivat valkolahottajia eli ne hajottavat ensisijaisesti ligniiniä.
Talvella hakattu mäntykuitu säilyi ainakin lämpimänä kesänä metsävarastossa paremmin kuin tehdasvarastossa. Päätehakkuusta peräisin oleva mänty säilyi paremmin kuin ensiharvennusmänty, joskaan ero ei ollut suuri. Koivulla vastaavia
eroja ei ollut. Koneen ja metsurin hakkaaman puun välillä ei todettu selviä eroja.
Suomalaisten ja virolaisten puiden lahoamisnopeudessa ei myöskään havaittu
merkitseviä eroja, joskin virolainen koivukuitu näytti lahoavan vähän suomalaista
nopeammin.
Koivulla kuivatuoretiheys aleni 1,5 % yhden kesän ja 4,3 % kahden kesän varastoinnissa. Muilla puulajeilla tiheyden alentumisesta ei saatu tarkkaa kuvaa johtuen puuyksilöiden välisestä suuresta tiheysvaihtelusta.
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Lahoamisen aiheuttama kuitupuun pilaantuminen on sitä vähäisempää mitä kosteammassa ja viileämmässä puu voidaan varastoida. Metsävarastoinnissa on
otettava huomioon lain asettamat talvella hakattua kuorellista havupuuta koskevat
rajoitukset. Lämpimänä vuodenaikana tapahtuva puutavaran varastointi on pääsyy
varastolahon etenemiseen. Varastointipaikalla, hakkuutavalla ja hakkuumenetelmällä on melko pieni vaikutus lahon etenemiseen.
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4 VARASTOINNISSA TAPAHTUNEIDEN MUUTOSTEN
VAIKUTUS KUORINTAAN
4.1 Kuorintakokeiden toteutus
Kuorintatutkimukset toteutettiin kahdessa vaiheessa. Tutkimuksen alussa kuorittiin
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin sellutehtaalla yhdestä kahteen kesää varastoituna
olleita koivu- ja mäntykuitupuita.
Tutkimusohjelman mukaiset koivun kuorintakokeet tehtiin Wisaforest Oy:ssä
Pietarsaaressa ja mäntykuorinta Sunila Oy:ssä Kotkassa. Näissä kokeissa selvitettiin puunkäsittelyn tase tuoreella sekä yksi ja kaksi kesää varastoidulla kuitupuulla.

4.2 Koivun kuorinta
4.2.1 Kuorittu puu
Kymin sellutehtaalla kuorittu koivu oli pääosin moottorisahalla hakattua venäläistä
tuontipuuta. Suomen puolella puut oli varastoitu metsässä korkeissa pinoissa.
Korjuussa ja kuljetuksissa puu oli kuoriutunut vain vähän. Kuorintaerä sisälsi tervettä puuainesta keskimäärin 62 % ja lahoa 38 % (kuva 10). Kuorintatulosta
verrattiin koivun normaaliajossa vuorokohtaisesti tehtävien puuhäviömittausten
tuloksiin.
Wisaforestilla kuorittu koivu oli korjattu UPM-Kymmene Metsän Pohjanmaan
hankinta-alueen pohjoisosista kevättalvella 1997. Kaksi kolmannesta puista oli
metsurien hakkaamia, loput oli valmistettu hakkuukoneilla. Metsuripuissa kuori oli
ehyttä. Hakkuukonepuiden kuorihäviö oli 15 - 20 %. Alhainen kuorihäviö korjuuja kuljetusvaiheissa johtui siitä, että korjuu oli tehty talvella ennen nilakauden alkamista. Harvennus- ja päätehakkuupuuta oli erissä suunnilleen yhtä paljon. Kokeeseen hankitut puut jaettiin rautatiekuljetuksen jälkeen kolmeen osaan. Vertailuerä kuorittiin toukokuun loppupuolella 1997, loput kaksi erää varastoitiin tehdasalueelle aukeaan paikkaan odottamaan myöhempiä kuorintakokeita.
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Kuva 10. Kymin sellutehtaalla kuoritun koivun sisältö

Vertailuerässä ei ollut varastoinnin aiheuttamia muutoksia. Yhden kesän varastoitu
koivukuitupuu sisälsi marraskuussa 1997 keskimäärin 38 % tervettä puuta, 53 %
värivikaista ja lahoa 9 %. Kahden kesän varastoinnin jälkeen oli koivuerässä
syyskuussa 1998 tervettä puuta 5 %, värivikaista 18 % ja lahoa 77 %.
4.2.2 Koivukoeajot puunkäsittelylaitoksella
Kymin sellutehtaalla koivun kuorintakoe tehtiin toukokuussa 1997 rumpukuorinnassa aiheutuvan puuhäviön selvittämiseksi. Koe tehtiin vakioasetuksilla (250 km³/h), jotka vastaavat normaalia kuorintaprosessia. Näin tuloksia voitiin verrata
normaaliajon puuhäviömittaustuloksiin.
Wisaforestilla Pietarsaaressa koeajot puunkäsittelylaitoksella ajettiin toukokuussa
ja marraskuussa 1997 ja syyskuussa 1998. Tavoitteena oli ajaa mitoitustuotantotasolla eli n. 220 m³/h. Tässä onnistuttiin varsin hyvin. Toisena tavoitteena oli hakkeen kuoripitoisuus 0,8-1,0 %. Tässä onnistuttiin huonommin, sillä
ensimmäisessä ajossa kuorinta oli liian rajua (kuoripitoisuus vain 0,5 %). Toisessa
ajossa kuorinta oli vaikeaa johtuen kuoren kuivumisesta lujasti kiinni puuhun
(kuoripitoisuus peräti 1,9 %). Kolmannessa ajossa kuoripitoisuus saavutettiin (1,0
%), mutta suuren puuhäviön kustannuksella.
Pietarsaaren kuorintakokeiden yhteydessä otettiin hakenäytteet koekeittoihin ja
koevalkaisuihin, jotka tehtiin syksyllä 1998 Lännen Laboratoriossa Raumalla.
Hakkeen laatu määriteltiin SCAN-seulonnan perusteella.
4.2.3 Tulokset
Kymin sellutehtaalla yhdestä kahteen kesää varastoidun koivun kuorinnassa saatiin hakkeen kuoriprosentiksi 0,14 %. Kuorinnan puuainehäviö oli 6,8 %, mikä on
lähes 2,5-kertainen hyvin onnistuneeseen koivun kuorintaan verrattuna. Tuloksista
toteuttajat huomauttivat, että otanta oli melko pieni, mutta tulokset ovat yhteneviä
pitkään varastoidun koivun normaaliajon puuhäviömittausten kanssa. Koeseulonnan tulosten mukaan hyväksyttyä hakepalakokoa oli 87,1 % kokonaismäärästä.
Wisaforestin koeajossa saatujen tulosten analysointia hankaloittavat erilaiset hakkeen kuoripitoisuudet. Yhteenvetona puuhäviöistä on seuraava taulukko, jossa
häviöprosentit on laskettu kuitupuun puuaineksesta:
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TAULUKKO 3.

Koivukuitupuun varastolahotutkimus
Tavoitteellinen
ajotilanne

Hakkeen kuoripitoisuus, %
Kuorinnan puuhäviö
Haketuksen/seulonnan
puuhäviö
Kuivatuoretiheys, kg/m³
Keittosaanto, %
Valkaisusaanto, %
Kokonaissaanto, %
Puuraaka-ainekustannukset, mk/ADt

Tuoreen
puun
koeajo

Ensimmäisen kesän
lahopuun
koeajo
1,9**
4,1***

Toisen
kesän
lahopuun
koeajo
1
6,1****

1
2

0,5*
3,2

1,4

1,6

1,7

1,6

484,4
53,7
95,7
51,4

484,4
53,7
95,7
51,4

471,9
53,6
94,9
50,9

466,5
52,8
93,9
49,6

1 000

1 017

1 068

1 135

* ylikuorittu
** vajaakuorittu
*** kuori lujasti kiinni puussa
**** kuori irtosi helposti puusta

Valkaistun koivusellutonnin puukustannuksiksi on taulukossa otettu 1 000
mk/ADt, joka vastaa tilannetta Suomessa vuosina 1997/1998.
Tuoreen koivukuitupuun ajossa kuorintaolosuhteet olivat liian rajut. Tämän takia
tarkasteluun on otettu mukaan normaalista käytöntarkkailusta saatu tavoitteellinen
ajotilanne.
Yhden kesän varastoidulla koivukuitupuulla puuhäviöt olivat jo 4,1 % (kuorinta)
ja 1,7 % (haketus), vaikka hakkeen kuoripitoisuus on korkea (1,9 %).
Kaksi kesää varastoitu koivukuitupuu kuoriutui helposti, mutta kuoren mukaan
irtosi runsaasti puuta (kuorintahäviö 6,1 %). Puista n. 90 % katkesi rummutuksessa, mikä johtui pitkälle edenneestä lahosta. Haketuksessa syntyneen purun määrä
jäi pieneksi (puruhäviö 1,6 %). Selityksenä tähän on hakkeen palakoon kasvu,
mikä puolestaan aiheutui lahonneiden puiden katkeiluista ja pätkien menosta poikittain hakkuriin. Myös hakun vetokulman vaikutus lahon pehmentämällä puulla oli
voimakkaampi, jolloin puut imeytyivät lujemmin kulutuslevyjen pinnoille.
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Kuva 11 . Puuhäviöt Wisaforestin puunkäsittelylaitoksella.

Hakkeen palakokojakautuma oli paras tuoreella koivulla, hyväksyttyjen hakepalojen osuus koko määrästä eli aksepti oli 88,4 %. Yhden kesän varastoidulla
puulla hakkeen laatu oli selvästi heikompi (aksepti 85,7 % ja kuorta 1,9 %).
Kaksi kesää varastoitu puu antoi huonon haketustuloksen, vaikka puruosuus jäikin pieneksi (aksepti 77,1 %).

Kuva 12. Koivuhakkeen laatu prosessiseulan jälkeen.

Yhteenvetona Pietarsaaren kokeesta voidaan todeta, että koivukuitupuu pilaantuu
pinovarastoinnissa lahottajasienten vaikutuksesta nopeasti. Yhden kesän varastoitu koivukuitupuu kuoriutuu huonosti kuivumisesta johtuen. Tämä ja alkava pintalaho aiheuttavat kuorinnassa suuren puuhäviön (4,1 %). Kaksi kesää varastoitu
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koivukuitupuu ei kestä kuorintaolosuhteita. Valtaosa puista katkeaa ja puuhäviö
muodostuu suureksi (6,1 %).
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4.3 Männyn kuorinta
4.3.1 Kuorittu puu
Kymin sellutehtaalla kuorittu mänty oli tuontipuuta Venäjältä. Suomessa puut oli
välivarastoitu korkeissa pinoissa metsässä. Pääosa puista oli hakattu moottorisahalla. Puut olivat kuoriutuneet aiemmissa käsittelyissä vain vähän. Tervettä
puuta oli kuorintaerän puuaineesta keskimäärin 38 %, värivikaista 10 %, ja lahoa
52 % lahoa. Vertailuna käytettiin männyn normaaliajossa vuorokohtaisesti tehtäviä
puuhäviömittauksia.

Kuva 13. Kymin sellutehtaalla kuoritun männyn sisältö

Sunilassa kuorittu mänty oli hakattu hakkuukoneilla Enso Oyj:n Porvoon piiriltä
talven 1996 - 1997 aikana puiden ollessa jäätyneinä. Mäntykuorintakokeiden
puut olivat pääasiassa harvennuspuita. Noin 1 500 m3:n mäntyerä varastoitiin autokuljetuksen jälkeen tehtaan läheisyydessä olevaan, avoimeen ja hyvin tuulettuvaan niemivarastoon kesäkuun lopussa 1997. Toinen syksyllä 1997 hakattu noin
500 m3:n erä varastoitiin tehtaan puukentälle lokakuussa 1997. Talvipuut olivat
kuoriutuneet korjuussa ja kuljetuksessa 15 - 20 % ja syksyllä hakatut puut vastaavasti 20 - 25 %.
Vertailuerissä ei ollut varastoinnin aiheuttamia muutoksia. Kesän varastoinnin jälkeen männyn raaka-ainesisältö joulukuussa 1997: tervettä puuta keskimäärin 31
%, sinistymää 32 % ja kovaa lahoa 37 %. Toisen varastointikesän lopulla heinäkuussa 1998 oli kuorintaerässä tervettä puuta 21 %, sinistynyttä 29 %, kovaa
lahoa 38 % ja pehmeää lahoa 12 %. Syksyllä hakatussa ja seuraavan kesän yli
varastoidussa mäntyerässä tervettä puuta oli 17 %, sinistymää 24 %, kovaa lahoa
56 % ja pehmeää lahoa 3 %. Vertailutietoina käytettiin aiemmin ensiharvennuspuulla tehdyn laajan tutkimuksen tuloksia ja kesällä 1998 puunkäsittelyn normaalivirrasta tehtyjä määrityksiä.
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4.3.2 Mäntykoeajot puunkäsittelylaitoksella
Kymin sellutehtaalla männyn kuorintakoe tehtiin kesäkuussa 1997. Koe toteutettiin vakioasetuksilla (320 k-m³/h), jotta tuloksia voitiin verrata normaaliajon puuhäviötuloksiin.
Sunilassa varastoihin kerätyistä puista tehtiin puunkäsittelyssä kolme läpiajokoetta,
joissa verrattiin varastossa lahoavan puun käyttäytymistä normaalipuuhun. Koeaikataulu oli seuraava:
- Koe 1:
- Koe 2:
- Koe 3:

joulukuu 1997, talvella 1996 - 1997 hakattua mäntykuitupuuta
heinäkuu 1998, talvella 1996 - 1997 hakattua mäntykuitupuuta
elokuu 1998, syksyllä 1997 hakattua mäntykuitupuuta

Kokeessa olleet puut mitattiin ja punnittiin ennen kuorinnan ja haketuksen aloittamista. Kuorintarumpu ja hakku sekä kuorilinja ajettiin tyhjäksi ennen kokeiden
aloittamista.
Kuorintakokeen yhteydessä toimitettiin lisäksi varastopinoja hyvin edustavat, urakoitsijan haketusasemalla haketetut, näytteet koekeittoja varten Lännen Laboratorioon.
4.3.3 Tulokset
Kymin sellutehtaalla pitkään varastoidun männyn kuorinnassa hakkeen kuoriprosentti oli 0,03. Puuainehäviö oli tällöin 6,0 %, mikä on erittäin suuri osuus. Kokeiluajalta ei tehtaalla ollut käytettävissä puuainehäviötietoja normaalin mäntykuitupuun kuorinnasta. Pääsyynä suureen puuhäviöön pidettiin heikkolaatuisten, halkaisijaltaan pienten, puiden katkeilua kuorinnan aikana. Katkenneet säleiset puukappaleet ohjautuivat tällöin kuoren joukkoon. Ilmiö on tyypillinen kuorittaessa eri
järeysluokkien puita suurihalkaisijaisessa kuorimarummussa ilman kuorintaa edeltävää pitkien (5 – 6 m) puiden katkaisua.
Sunilassa ei määritetty kuorinnan puuainehävikkiä. Vaikka kuorimäärät mitattiin, ei
niistä voitu päätellä hävikkiä, koska puiden kuoriutumisen lähtötilanne ei ollut tiedossa.
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Hakkeen palakokojakaumat olivat kokeissa seuraavat:
Pituus,
mm

Paksuus,
mm

yli 45

8

Pituus, mm

Koe 1

7,8

15,8

yli 7
yli 13
% määrästä
60,6
10,9

Koe 2

10,1

17,8

61,4

8,1

2,1

0,5

5,6

12,8

67,4

11,4

2,3

0,5

2,0

9,3

67,5

15,2

5,0

1,0

4,2

11,4

67,5

13,4

2,9

0,6

Koe 3
Vertailu
1*
Vertailu
2**

yli 3

alle 3

4,0

0,9

* joulukuun 1997 haketustulosten keskiarvo,
** heinäkuun lopun 1998 haketustulosten keskiarvo

Hyväksyttävän hakkeen osuus (aksepti) oli tutkimuspuilla pienempi kuin normaalituotannossa. Talvella 1996 - 1997 hakattujen puiden käsittelyssä ero oli runsaat
10 prosenttiyksikköä, kun taas syksyllä 1997 hakatulla puulla se oli vain kaksi
prosenttiyksikköä.
Sunilassa tehdystä männyn puunkäsittelytutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista
voidaan päätellä, että puun varastointiaika vaikuttaa haitallisesti puusta tehtävän
hakkeen palakokojakaumaan; ei-tavoiteltujen ylisuurten jakeiden määrä hakkeessa nousee selvästi, mutta hienojakeiden määrässä ei näytä syntyvän eroa normaalipuusta tehtyyn hakkeeseen verrattuna.
Männyn kuorinnasta ei aineistoista pystytä tekemään yhtä varmoja päätelmiä kuin
koivulla. Näyttäisi kuitenkin siltä, että myös pitkään varastoidulla männyllä kuorinnan puuainehävikki on suurempi kuin tuoreella puulla. Kesän yli tapahtuva varastointi näyttäisi vähentävän palakooltaan hyväksyttävän hakkeen määrää.
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5 PUUAINEMUUTOSTEN VAIKUTUS SELLUN
VALMISTUKSEEN JA LAATUUN
5.1 Koejärjestely
5.1.1 Yleistä
Tässä osassa raporttia esitetään tuloksia ja johtopäätöksiä laboratoriokokeista,
joissa on tutkittu varastolahosta kärsineiden koivu- ja havuhakkeiden käyttäytymistä sulfaattikeitossa ja klooridioksidivalkaisussa sekä vaikutuksia valkaistun
sellun laatuominaisuuksiin. Tutkimuksen koordinoi Metsäteho Oy, sellunvalmistajina mukana ovat UPM Kymmene Oyj, Wisaforest Oy ja Sunila Oy, jotka ovat
huolehtineet myös raaka-aineina käytettävien hakkeiden hankkimisesta. Koekeitot
syrjäytyseräkeittomenetelmällä, valkaisukokeet ja valkaistun sellun analysoinnin
suoritti Lännen Laboratoriot Oy.
5.1.2 Raaka-aineet
Kokeisiin hankittiin koivuhake-erä sekä kaksi havuhake-erää ensiharvennus- ja
päätehakkuurungoista. Kutakin laatua oli edelleen kolme erää: tuore vertailuerä,
yhden kesän yli ja kahden kesän yli varastoidut erät. Vertailuerissä ei ollut varastoinnin aiheuttamia muutoksia. Yhden kesän varastoitu koivukuitupuu sisälsi 38 %
tervettä puuta, 53 % värivikaista ja lahoa 9 %. Kahden kesän varastoinnin jälkeen
oli koivuerässä tervettä puuta 5 %, värivikaista 18 % ja lahoa 77 %. Männyllä
kesän varastoinnin jälkeen raaka-ainesisällössä oli tervettä puuta 31 %, sinistymää
32 % ja kovaa lahoa 37 %. Kaksi kesää varastoidussa männyssä oli tervettä
puuta 21 %, sinistynyttä 29 %, kovaa lahoa 38 % ja pehmeää lahoa 12 %.
Puut kaadettiin varastoon talvella 1997. Varastointi tapahtui isoissa pinoissa tehdasalueella. Yhden kesän yli varastoidut pölkyt kuorittiin ja haketettiin Wisaforestin ja Sunilan tehtailla syksyllä 1997 ja kahden kesän yli varastoidut syksyllä
1998. Välittömästi haketuksen jälkeen näytteet toimitettiin Lännen Laboratorioihin.
5.1.3 Keittokokeet
Keittokokeet suoritettiin laboratoriomittakaavaisella koekeittimellä. Kerralla keitettiin koivuhakkeita 5,5 kg ja havuhakkeita 4,0 kg kuivaksi laskettuna. Keitoissa
jäljiteltiin useissa nykyisissä tehtaissa käytössä olevaa syrjäytyseräkeittomenetelmää. Keittokemikaalit hankittiin tehtailta, joten ne vastasivat todellisia olosuhteita.
Koivukeitot suoritettiin keskenään samaan keittoasteeseen ja havukeitot vastaavasti keskenään samalla tavoin. Jokaisesta hakenäytteestä tehtiin kaksi rinnakkaista keittoa tulosten luotettavuuden parantamiseksi.
Jokaisesta keitosta analysoitiin kokonaissaanto eli sellun kuivapainon suhde siihen
käytetyn hakkeen kuivapainoon, lajittelurejekti eli keittymätön osuus hakkeesta
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(tikkupitoisuus) sekä näiden erotuksena lajiteltu saanto. Keittymätön osuus erotettiin ja selluista analysoitiin mm. keittoastetta kuvaava kappaluku, jonka jälkeen
näyte vietiin valkaisukokeisiin.
5.1.4 Valkaisukokeet
Kustakin hake-erästä tehdyistä keitoista toinen valittiin valkaistavaksi. Noin 300
gramman erä valkaistiin laboratoriossa. Valkaisun tulos - sellun vaaleus - mitattiin
kuten myös käytetyn valkaisukemikaalin määrä. Valkaisukokeet suoritettiin jokaiselle näytteelle useammalla kemikaalin määrällä, jotta valkaisun tehokkuuden vertailu näytteiden kesken olisi mahdollista. Luotettavuuden parantamiseksi kukin
koe tehtiin kahteen kertaan.
5.1.5 Valkaistun sellun analyysit
Valkaistuista selluista, jotka edustaisivat sellutehtaan lopputuotetta, valittiin kustakin erilaisesta raaka-aineesta yksi näyte lujuusominaisuuksien mittaukseen. Tämäkin mittaus tehtiin kullekin näytteelle kahteen kertaan. Lujuusominaisuuksien määrittämiseksi laboratoriossa valmistettiin paperiarkkeja, jotka sitten mitattiin eri
lujuusominaisuuksien mittauslaitteilla.

5.2 Varastolahon vaikutus sellunkeitossa
5.2.1 Keiton tehokkuus
Kuva 13 esittää keitossa saavutettua keittoastetta keittoajan suhteen. Keittoastetta mitataan kappaluvulla, joka laskee, kun keitto etenee. Koivu- ja havuhakkeet keittyvät selvästi eri nopeudella, mikä on tunnettu ilmiö. Havupuista puolestaan päätehakkuu- ja ensiharvennuspuut eroavat hieman. Ensiharvennuspuu keittyy hieman nopeammin. Sen sijaan näiden kolmen raaka-aineen eri aikoja varastoidut näytteet eivät eronneet toisistaan eli varastolaho ei vaikuta keiton tehokkuuteen.
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Keittoaika
Kuva 13. Eri raaka-aineiden keittoaste (kappaluku) suhteessa
keittoaikaan.

Keiton tehokkuudella on käytännön merkitystä keittämön keittoasteen ohjauksen
kannalta; jos raaka-ainevirrassa tapahtuu ennustamattomia muutoksia, jotka vaikuttavat keiton tehokkuuteen, syntyy keittotuloksessa tahatonta hajontaa. Keittotuloksen hajonta on haitallista prosessin ohjauksen ja tehokkuuden kannalta. Varastolahon aiheuttamaa keittoasteen muutosta muutoin vakioidussa raakaainevirrassa ei siis kuitenkaan todettu millään raaka-aineella.
5.2.2 Keiton saanto
Keiton saanto on olennainen puunkulutuksen kautta valmistuskustannuksiin vaikuttava suure. Se määritellään jakamalla keitosta saatavan sellun määrä käytetyn
hakkeen määrällä (100 tonnia puuta, saadaan 47 tonnia sellua; saanto on 47 %).
Saantoon vaikuttaa käytettävä puulaji sekä puulajin sisällä käytettävän raakaaineen ominaisuudet, hakkeen laatu sekä keiton olosuhteet. Tässä tarkasteltiin,
kuinka saantoon vaikuttavat varastointiaika ja sen aiheuttama lahovika.
Tulokset osoittivat, että kun tarkastellaan saantoa tietyllä keittoasteella (tietyssä
kappaluvussa), koivuhakkeen varastolaho aiheuttaa keskimäärin puolen prosenttiyksikön saantohäviön kahden kesän varastoinnin jälkeen. Yhden varastointikesän jälkeen ei eroa vielä ollut juuri havaittavissa. Havuhakkeiden keitossa saantohäviö oli suurempi, noin prosenttiyksikön luokkaa.
Muutokset hakkeiden tiheydessä mitattiin myös. Havaittiin, että varastointi kesän
tai kahden yli laskee puun tiheyttä 2,5-5 % tuoreeseen verrattuna. Tällä on merkitystä siinä mielessä, että sellutehtaalla hakkeet pakataan keittimeen, jolla on
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tietty tilavuus. Kun hakkeen tiheys laskee, sitä mahtuu tiettyyn tilavuuteen kiloina
mitattuna vähemmän. Tämä puolestaan johtaa pienempään keittokohtaiseen sellutuotantoon. Sellutehtaan kannalta nämä kaksi tekijää, saannon ja tiheyden lasku,
ovat molemmat keittämön tuotannon kannalta epäsuotuisia. Molemmat johtavat
siihen, että keittämöltä saadaan yhtä keittoerää kohden vähemmän tuotantoa.
Saantohäviö johtaa lisäksi puunkulutuksen ja kustannusten kasvuun. Yhteenlaskettu vaikutus tuotannon laskuna on lahon laajuudesta riippuen 2 - 3 prosentin
luokkaa.

5.3 Varastolahon vaikutus valkaisussa
Kuva 14 osoittaa, kuinka koivusellujen vaaleus kehittyy kemikaaliannostuksen
suhteen. Mitä suurempi annostus, sitä vaaleampi sellu. Tavoitteena ns. täysvalkaistulle sellulle on yleensä suunnilleen 88 %.
Valkaisu suoritettiin klooridioksidilla, ja kemikaaliannostus onkin laskettu kuvassa
aktiivikloorinkulutuksena. Valkaisun talouden kannalta on sitä edullisempaa mitä
pienemmällä kemikaaliannostuksella tietty vaaleustaso saavutetaan. Koivusellujen
tuloksista havaitaan, että tuoreesta puusta tehty sellu tarvitsee selvästi vähemmän
kemikaalia tiettyyn vaaleuteen valkaistaessa tai kääntäen: samalla kemikaalin annostuksella saadaan vaaleampi tuote. Molemmat varastolahosta kärsineet raakaaineet vaativat noin 10 % suuremman kemikaaliannostuksen eli kymmenyksen
korkeammat valkaisukemikaalin kustannukset saman vaaleuden saavuttamiseksi.
Havusellujen valkaisussa puolestaan ei näkynyt vastaavia eroja, havusellujen valkaisukemikaalien kulutukseen ei varastolaholla ollut juuri merkitystä.
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Kuva 14. Koivusellujen kemikaalinkulutus valkaisussa laskettuna prosentteina aktiiviklooria happivaiheen jälkeistä kappalukua
kohden.
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5.4 Valkaistun sellun lujuusominaisuudet
5.4.1 Jauhatusenergian tarve
Jauhatusenergian tarve on olennainen paperinvalmistuksen energiatalouteen vaikuttava suure. Sellu jauhetaan aina ennen paperikoneelle tuomista, ja tavoitteena
jauhatuksessa on yleensä tietty vetolujuuden taso. Vetolujuus kasvaa jauhatusmäärän kasvaessa, joten mitä pienemmällä jauhatuksen määrällä tietty vetolujuus
saavutetaan, sitä vähemmän jauhatusenergiaa tarkoitukseen on käytettävä.
Jauhatusenergian tarvetta tarkasteltiin laboratoriojauhatusten tulosten perusteella.
Laboratoriossa suoritettava jauhatus ei täysin vastaa tehdasjauhatusta, varsinkin
kun jauhatuksen suoritustavat ja laitteet tehtaissa ovat erilaisia. Se on kuitenkin
vakioitu tapa tarkastella sellujen eroja jauhatusenergian tarpeen suhteen.
Koivuselluilla havaittiin selvää jauhatusenergian tarpeen kasvua varastolahon seurauksena. Yhden kesän yli varastoidulla näytteellä jauhatusenergian tarve kasvoi
noin 50 % ja kahden kesän yli varastoidulla jo noin 100 %.
Vastaavasti päätehakkuumännystä tehdyillä selluilla havaittiin samansuuntainen,
mutta suhteellisesti lievempi ilmiö; yhden kesän jälkeen nousu oli noin 20 % ja
kahden kesän jälkeen noin 40 - 45 %. Havusellujen jauhatusenergian tarve on
kuitenkin suurempi kuin koivusellujen, joten pienemmät suhteelliset erot vastannevat suunnilleen samansuuruista eroa kilowattitunneissa mitattuna.
Ilmiötä todennäköisesti selittää se, että lahottajaorganismit käyttävät kasvuunsa
puun kuitujen rakenteesta niitä kemiallisia komponentteja, hemiselluloosia eli yl hytketjuisempia hiilihydraatteja, jotka ovat myös vetolujuuden kehittymisen kannalta tärkeitä. Vetolujuutta kehittävän sitoutumiskykyisen aineksen puuttuessa
tulokseen päästään käyttämällä työhön enemmän energiaa.
5.4.2 Repäisylujuus
Paperinvalmistajalle oleellinen sellun laadun lujuusominaisuuksien mittari on repäisylujuus tietyllä vetolujuuden tasolla. Sellun jauhatus pyritään ajamaan paperilaadun edellyttämään vetolujuuteen ja paperista muodostuu sitä kestävämpää mitä
korkeampi repäisylujuus tällöin saavutetaan. Tyypillisesti repäisylujuus laskee
vetolujuuden kasvaessa, joten kyseessä on myös optimointitehtävä.
Havuselluja käytetään eri paperilaaduissa useimmiten nimenomaan suuren lujuutensa takia. Massa- ja täyteaineseoksessa havusellukuidut kantavat pääasiallisen
vastuun kuituverkoston koossapysymisestä. Tästä syystä repäisylujuus suhteessa
vetolujuuteen on havuselluille huomattavasti lehtipuuselluja kriittisempi laatuominaisuus.
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Kuva 15. Päätehakkuuhavusellujen repäisylujuuden kehittyminen vetolujuuden funktiona PFI laboratoriojauhatuksessa. Kutakin raaka-ainetta edustaa kaksi riippumatonta valkaisua ja valkaistun sellun testausta.

Repäisylujuutta suhteessa vetolujuuteen tarkasteltiin kuvaajista, joissa ne oli piirretty toistensa suhteen, kuten kuva 15 osoittaa päätehakkuuselluille.
Useimmin käytännön kannalta merkittävä vetolujuusalue on välillä 60 - 70 Nm/g.
Tällä alueella päätehakkuuselluilla varastolahosta kärsineet raaka-aineet tuottavat
tuoretta puuta ratkaisevasti huonomman tuloksen. Repäisylujuus on noin neljä
yksikköä pienempi varastolahopuista tehdyllä sellulla, mikä on todella suuri heikennys laadussa paperinvalmistuksen kannalta.
Suurin piirtein vastaava tulos saatiin ensiharvennusmännyistä tehdyillä selluilla.
Koivuselluillakin lahovikaiset raaka-aineet antoivat huonomman tuloksen, mutta
ero ei ollut yhtä suuri. Repäisylujuuden lasku oli koivuselluilla noin 0,5 yksikköä,
kun repäisylujuuden taso koivuselluilla on 8-9 mNm2/g eli noin puolet havusellujen tasosta.
5.4.3 Vaikutus koivusellun tiheyteen
Koivusellun tiheys (tai sen käänteisarvo ominaistilavuus) on oleellinen lehtipuusellun laatuominaisuus. Korkea ominaistilavuus (alhainen tiheys) on tärkeää paperikoneen ajettavuuden kannalta; tiheyden kasvaminen johtaa paperiradan vedenpoiston heikkenemiseen ja laskee tätä kautta paperikoneen tuotantoa. Toisaalta
korkea ominaistilavuus on tärkeää laaduissa, joissa vaaditaan suurta jäykkyyttä
(lähinnä kopiopaperit ja kartongit).
Varastolahovaurio kasvattaa koivuselluilla arkin tiheyttä tietyllä vetolujuuden tasolla eli ominaistilavuus laskee. Toisaalta tietylle vetolujuuden tasolle vaadittava
jauhatusmäärä kasvaa varastolahon johdosta. Tässä valossa tiheyden samanaikainen kasvu on odotettua, mutta koivusellun laadun kannalta huono asia.
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5.5 Yhdistelmä
Koivu- tai havupölkyn varastolahovaurio ei muuta syrjäytyseräkeiton tehokkuutta
näillä raaka-aineilla; sama keittotulos saavutetaan samoilla olosuhteilla. Keiton
saanto kuitenkin laskee varastolahovaurion johdosta. Kaksi kesää varastoidulla
koivuhakkeella ero on noin 0,5 %-yksikköä, havuhakkeella saantohäviö on noin
yhden prosenttiyksikön suuruinen. Lisäksi puuaineen tiheys laskee varastoinnissa.
Tämä ja alhaisempi saanto lisäävät puukustannuksia.
Valkaisukemikaalien kulutuksessa koivuselluilla nähdään varastolahovaurion johdosta selkeä, noin 10 % kasvu. Havuselluilla erot kemikaalien tarpeessa valkaisussa olivat pienet.
Varastolahovaurio muuttaa valkaistun sellun ominaisuuksia paperinvalmistuksessa.
Jauhatusenergian tarve kasvaa kaikilla näytteillä ja repäisylujuus laskee, erityisen
voimakkaasti havuselluilla. Koivusellun laatua heikentää edelleen lahovaurion johdosta kasvava tiheys.
Varastolahovauriosta aiheutuu sellun- ja paperinvalmistuksessa niin taloudellisia
kuin laadullisia menetyksiä. Taloudellisia menetyksiä aiheuttavat keiton suurempi
puunkulutus sellutonnia kohti, keittämön tuotannonlasku, kasvanut jauhatusenergian tarve sekä koivusellulla lisäksi kasvanut valkaisukemikaalien tarve. Laadullisia
menetyksiä ovat heikommat lujuusominaisuudet - havuselluilla merkittävästi - sekä
koivusellun suurempi tiheys, jonka taloudellinen merkitys riippuu siitä mihin koivusellu käytetään.
Kun otetaan kaikki jalostusarvoon vaikuttavat tekijät huomioon, laskee koivukuitupuun varastointiarvo yhden kesän varastoinnin jälkeen karkeasti viidenneksellä
ja kahden kesän jälkeen neljänneksellä (taulukko 4). Mäntykuitupuun jalostusarvo
alentui kahden kesän varastoinnissa harvennuspuulla lähes 40 ja päätehakkuupuulla lähes 30 %. Yhden kesän varastoidun mäntykuitupuun aineistoista ei saatu
yleistettävissä olevia jalostusarvotuloksia.
TAULUKKO 4. Koivun ja männyn jalostusarvo eripituisten varastointiaikojen jälkeen
Jalostusarvo

Koivu, %

Tuore
1 kesä varastoitu
2 kesää varastoitu

100
79
73
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71
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6 TARKASTELUA
6.1 Puuaineksen muuttuminen
Varastoinnin aikana puuaineksessa tapahtuu laatua huonontavia muutoksia. Ensivaiheessa pölkkyihin tulee värivikaa, joka sinänsä ei huononna sellun raakaaineeksi tarkoitettua puuta. Seuraavassa vaiheessa mukaan tulevat lahottajasienet
saavat aikaan ensin kovaa ja myöhemmin pehmeä lahoa. Laho muuttaa puuaineen
rakennetta, mikä vaikuttaa sen ominaisuuksiin ja arvoon sellun raaka-aineena.
Kesäkaudella on ratkaiseva merkitys puuaineksessa tapahtuviin muutoksiin. Puun
ollessa jäätyneenä muutoksia ei yleensä tapahdu. Tulosten mukaan talvella hakatuissa puissa ei tapahdu sellun valmistuksen kannalta merkittäviä muutoksia heinäkuuhun mennessä. Loppukesällä kovaa lahoa aiheuttavat sienet levisivät puihin
vallaten kolmanneksen tai puolet tilavuudesta. Pehmeä laho tuli puihin vasta toisen
varastointikesän aikana. Syksyllä hakatussa puussa oli tapahtunut jonkinlaisia
värivika- ja lahomuutoksia seuraavan kesän heinäkuuhun mennessä. Kesän loppupuolella osa kovasta lahosta oli jo muuttumassa pehmeäksi. Toisen kesän vaikutukset olivat samantapaiset kuin talvikaatoisella puulla.
Puulajeista talvikaatoiseen koivuun ja mäntyyn tulee nopeasti ja runsaasti värivikaa. Kovaa lahoa näytti tulleen nopeimmin ja runsaimmin kuuseen. Kuusiaineistona oli tosin vain yksi pino. Männyllä, koivulla ja haavalla ei ollut suuria eroja.
Kahden varastointikesän jälkeen kaikilla puulajeilla oli pehmeää lahoa noin viidennes tilavuudesta. Syksyllä kaadettiin sen verran vähän puita, ettei niistä voi tehdä
puulajivertailua.
Talvella hakatussa harvennus- ja päätehakkuukoivukuitupuussa ei lahoamisnopeudessa ollut selviä eroja. Sinistymä levisi ensimmäisenä kesänä päätehakkuumäntykuitupuussa nopeammin ja laho hitaammin kuin harvennuspuussa. Seuraavana kesänä erot lahomäärissä tasoittuivat, mutta sinistymää oli päätehakkuupuissa kaksinkertainen määrä.
Havupuilla ja koivulla lahoa aiheuttavat eri lahottajasienet. Molemmilla runsaimpina esiintyvät lahottajasienet ovat valkolahottajia eli ne hajottavat ensisijaisesti ligniiniä. Ligniinin erottaminen selluloosakuiduista on sama tehtävä kuin sellutehtaalla
ja voi tiettyyn pisteeseen asti helpottaa sellun valmistusta.

6.2 Tiheyden muutokset
Puuaineen kuivatiheyden muutoksia eri aikoja varastoiduissa pölkyissä ei saatu
luotettavasti selville käytetyllä näytteenotto- ja analysointimenetelmällä. Ongelman
aiheutti yksittäisten pölkkyjen suuri keskinäinen tiheysvaihtelu. Keittokokeissa
käytetyistä hake-eristä määritetyistä kuivatiheyksistä saadaan jonkinlainen kuva

Metsätehon raportti 71

22.4.1999

44

tiheysmuutoksista. Männyllä ja koivulla kuivatiheydet laskivat varastoinnin aikana
suurimmillaan vajaat neljä prosenttia. Tulos perustuu kuitenkin pieneen aineistoon.

6.3 Varastoinnin vaikutus kuorintaan
Puutavaran varastointi vaikuttaa kuorintaan. Kuorinnan puuhäviö oli kesän yli
varastoidussa koivussa hyvin suuri verrattuna tuoreen puun kuorintaan. Lisäksi
hyväksyttävän hakkeen määrä vähenee selvästi varastointiajan pidentyessä. Kaksi
kesää varastoitu koivu ei kestä enää kuorintaa kunnolla, vaan suuri osa puista
katkeaa ja puuhäviö on todella suuri.
Männyllä eivät tulokset koejärjestelyistä johtuen olleet yhtä selkeitä. Varma tulos
oli kuitenkin, että kesän yli varastointi vähentää hyväksyttävän hakkeen määrää.

6.4 Varastoinnin vaikutus sellun valmistukseen
Varastoinnissa muuttunut puuraaka-aine ei vaikuttanut sellun valmistuksessa keiton kemikaalikulutukseen eikä keittoaikaan. Keiton saantoon se sen sijaan vaikutti
männyllä prosentin ja kaksi kesää varastoidulla koivupuulla puoli prosenttia. Tehdasmittakaavassa erot ovat suuremmat, koska lahon puun aiheuttama tiheyden
pieneneminen vähentää tehdaskeittimiin mahtuvan puun määrää.
Sellun valkaisussa puuaineen muutokset vaikuttavat kemikaalin kulutukseen.
Männyllä ei muutos ollut suuri, mutta koivulla kemikaalinkulutus oli 10 % suurempi
kuin tuoreesta puusta tehdyllä sellulla. Tämä on selkeä ylimääräinen varastoinnin
aiheuttama kustannus.
Varastolahovauriosta aiheutuu sellun- ja paperinvalmistuksessa niin taloudellisia
kuin laadullisia menetyksiä. Taloudellisia menetyksiä aiheuttavat keiton suurempi
puunkulutus sellutonnia kohti, keittämön tuotannonlasku, kasvanut jauhatusenergian tarve sekä koivusellulla lisäksi kasvanut valkaisukemikaalien tarve. Laadullisia
menetyksiä ovat heikommat lujuusominaisuudet, havuselluilla merkittävästi, sekä
koivusellun korkeampi tiheys, jonka taloudellinen merkitys riippuu siitä mihin koivusellu käytetään.
Kun otetaan kaikki jalostusarvoon vaikuttavat tekijät huomioon, laskee koivukuitupuun jalostusarvo yhden kesän varastoinnin jälkeen karkeasti viidenneksellä ja
kahden kesän jälkeen neljänneksellä. Mäntykuitupuun jalostusarvo alentui kahden
kesän varastoinnissa harvennuspuulla lähes 40 ja päätehakkuupuulla lähes 30 %.
Yhden kesän varastoidun mäntykuitupuun aineistoista ei saatu yleistettävissä olevia jalostusarvomuutoksia.
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6.5 Harvennus- ja päätehakkuupuun erot
Harvennus- ja päätehakkuupuun erilaista säilymistä voitiin tarkastella vain talvella
kaadetuista puista. Puun säilymisessä varastoinnissa ei harvennus- ja päätehakkuupuun välillä ollut suuria eroja. Männyllä sinistymää oli päätehakkuupuissa
enemmän kuin harvennuspuissa. Sinistymällä ei toisin sellupuun käyttökelpoisuuteen ole merkittävää vaikutusta. Kovan ja pehmeän lahon määrissä ei ollut eroja.
Koivulla alkuvaiheessa kovaa lahoa oli enemmän päätehakkuupuissa. Kahden
kesän yli varastoidussa puussa harvennuspuussa oli puolestaan päätehakkuupuita
enemmän pehmeää lahoa.
Kuorintatuloksista ei saatu suoraan selville harvennus- ja päätehakkuupuiden
käyttäytymiseroja. On kuitenkin pääteltävissä, että monasti ohuemmat harvennuspuut kuivuvat nopeammin, mikä puolestaan alkaa haitata kuoren irtoamista aiemmin kuin päätehakkuupuilla. Kauan varastoidut puut katkeilivat paljon kuorimarummussa. Katkeilu on todennäköisesti yleisempää ohuemmilla harvennuspuilla
kuin järeämmillä päätehakkuupuilla.
Sellun valmistukseen tai laatuun ei harvennus- ja päätehakkuupuun samanpituinen
varastointi aiheuttanut erityyppisiä tai voimakkuudeltaan erilaisia muutoksia.
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LIITE 3
SÄÄTILOJEN VAIHTELU TUTKIMUSAIKANA
Vuosi 1997
Maaliskuu:
Huhtikuu:
Toukokuu:
Kesäkuu:
Heinäkuu:
Elokuu:
Syyskuu:
Lokakuu:
Marraskuu:
Joulukuu:

Lämmin – satoi vaihtelevasti
Kylmä – runsassateinen
Selvästi kylmempi – vähäsateinen
Lämmin – satoi vaihtelevasti
Lämmin – satoi vaihtelevasti
Selvästi lämpimämpää – todella vähäsateinen
Hieman lämpimämpää, runsassateinen
Kylmä – vähäsateinen (hieman)
Normaali – normaali
Lämmin – vähäsateinen

Vuosi 1998
Tammikuu:
Helmikuu:
Maaliskuu:
Huhtikuu:
Toukokuu:
Kesäkuu:
Heinäkuu:
Elokuu:
Syyskuu:
Lokakuu:
Marraskuu:
Joulukuu:

Hyvin lämmin – runsassateinen
Lämmin – sateinen
Kylmä – satoi vaihtelevasti
Normaali – vähäsateinen
Viileä – sateinen
Viileä – sateinen
Lähes normaali ( – ) – sateinen
Viileä – sateinen
Lämmin – vähäsateinen
Vähän lämpimämpi – erittäin runsassateinen
Kylmä – vähäsateinen
Lämmin – sateinen
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