
Paalataan 
NAANTALIIN!
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RISUPAALAIN FIXTERI Teksti ja kuvat: Juha Pokki



Energiapuun korjuu on vähintäänkin sekavien olosuhteiden 
ala. Investoinnit ovat olleet viimeaikoina vähissä, sillä niihin 
tarvittavaa varmuutta energiapuun menekistä ei ole kukaan 
osannut luvata. Satakunnassa tehtiin kuitenkin tulevaisuuteen 
katsova päätös risujen paalaamisesta.
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 � RISUT KIMPPUUN. Fixterin 
toimintaan kuuluu olennaisesti 
Nisulan keräävä energiapuukoura 
eli joukkokäsittelevä hakkuulaite 
280E+ giljotiinikatkaisulla.

K
otimainen uusiutuva energia kuu-
lostaa nipulta hyvältä kuulostavia 
sanoja. Ja sitähän ne ovatkin. Har-
millisesti ne ovat jääneet monelta 
osin sanoiksi, ilman sen suurem-

pia käytännön tekoja, kun samaan aikaan 
maahan virtaa jos jonkinlaista ulkomaista 
energiaa, monessa tapauksessa vieläpä 
sitä uusiutumatonta. Kaikki ei kuitenkaan 
perustu onneksi tähän tuontienergian 
kanssa synkistelyyn, vaan aurinko pais-
taa sananmukaisesti risukasaan ainakin 
Lounais-Suomen suunnalla. Keväisessä 
männikössä puuta kerää kitaansa Fixteri-
risupaalain, joka on hankittu euralaisen 
Harvennuspojat Oy:n konerivistöön viime 
vuoden heinäkuussa.

NAANTALIN TARPEISIIN. ”Koneen han-
kintaa pohdittiin ja pähkäiltiin puolisen 
vuotta”, kertoo Harvennuspojat Oy:n yrit-
täjä Kari Tasanen. ”Yhtenä isona rat-
kaisutekijänä oli se, että energiapuun 
korjuuseen käytettävälle kalustolle saa 
haettua avustusta. Näin tehtiin ja saatiin-
kin myönteinen päätös”, Tasanen jatkaa. 
Nyt kone on paalannut noin 1600 tuntia 
ja töitä tehdään tällä hetkellä kahdessa 
vuorossa. Elokuun totuttelujakson jälkeen 

kone on ollut siis keskeytyksettä työssä 
ja urakanantajana toimii paikallinen MHY 
eli Lounametsä.

Mihin sitten perustuu tämä melko yl-
lättäväkin nousuvire energiapuun tuotan-
nossa tällä seudulla? Vastaus löytyy rei-
lun 70 kilometrin päästä eli Naantalista. 

Naantaliin nimittäin valmistuu uusi mo-
nipolttoainevoimalaitos. Turun Seudun 

Energiatuotanto Oy eli TSE rakennuttaa 
niin sanottua NA4 CHP –projektia, uut-
ta voimalaitosta jolla korvataan kivihiilen 
käyttö, eli toisin sanoen tuontienergia. 
Voimalaitoksen polttoaineteho tulee ole-
maan 430 megawattia ja hyötysuhde 
92%. Tuloksena on siis 396 megawattia 
energiaa, josta saadaan 250 megawattia 
lämpöä ja 146 megawattia sähköä. Aluk-

Tällä seudulla energiapuun kysyntä sai tervetulleen piristyksen 
Naantalin monipolttainevoimalaitoksen myötä.
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 � NÄIN SE KÄY. Kun risua on syötetty paalaimelle tarpeellinen määrä, kone rallattaa hetken paalia kasaan ja kietaisee sen kääreisiin. 
Yläasetelma nousee ja valmis paali pökätään pihalle. Seuraavan risukimpun muodostus voi alkaa.

si voimalaa käytetään 60-prosenttisesti 
bioenergialla, mutta myöhemmin pro-
senttiosuus voidaan nostaa jopa täyteen 
sataan. Laitoksen toiminta käynnistyy 
vuoden 2017 syksyllä.

KOHTI TEHOKKUUTTA. Pääosin biopolt-
toaineena Naantalissa tulee toimimaan 
metsähake. Aluksi tarve olisi noin 700 
000 kiintomotille haketta, myöhemmin 
jopa 1,2 miljoonalle kuutiolle. Tämä mas-
sa on tarkoitus hankkia noin reilun sa-
dan kilometrin säteellä voimalasta, joten 
lounaassa tehdään tämän takia jo paalia 
reippaalla tahdilla. ”Vaikka laitos ei vielä 
otakaan tavaraa vastaan, näitä tehdään 
jo, sillä paalien pitää kuivua vuoden ver-
ran”, kertoo Kari Tasanen. Paalit ovat 
tuoreena painoltaan jotakuinkin 400-500 
kilon verran ja kiintotilavuutta vähän si-
sällöstä riippuen puolen kuution tienoilla. 

Työkohteet ovat vaihdelleet laajemmis-
ta, täysin poispuitavista viteliköistä en-
siharvennuksille, kunnostuksille ja rai-
vauksille. Nytkin ollaan tekemässä uraa 
metsään, jossa normaalisti olisi heilu-
nut raivaussahuri. Sekä Harvennuspo-
jat Oy:lle että Metsänhoitoyhdistykselle 
Fixteri-toiminta on vielä hieman hake-
massa täydellistä muotoaan, mutta pal-
jon edistystä on jo tapahtunut. ”Hieman 
on vielä sellaista vaihtelevuutta tilaajan 
suunnalla siinä, minkälaisiin kohteisiin 
kone tilataan. Toisaalta osa nyt tehtävistä 
palstoista on sellaisia, että sopimukset 
on tehty jo ennen tämän koneen tuloa 
ja niitä tehdään nyt tällä eivätkä ne ole 
aina niitä tuottavimpia puumäärältään”, 
kertoo Kari Tasanen. Optimaalisempia 
paikkoja on kuitenkin jo tiedossa, sillä 
palauteketju toimii ja tieto koneen par-
haasta hyödyntämisestä lisääntyy MHY:n 
tiimien keskuudessa. ”Paras palsta on 
sellainen 10-15 metristä puuta runsaal-
la otolla, silloin syntyy jälkeä helposti ja 
nopeasti”, Tasanen toteaa.

 � KÄÄNTYVYYS ON TAIKAA. Fixterin tehokkaan käytön perusedellytyksiä on 
myös se, että peruskoneen hytti ja nosturi kääntyvät samaan aikaan. Itse paalain 
kääntyy myös, mahdollistaen helpon materiaalinsyötön kitaan.
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YHTEENSOPIVA PAKETTI. Tekniikaltaan 
Fixteri-paalaimen ja Logman 811FC-
peruskoneen yhteispeli on sujunut Har-
vennuspojat Oy:n leivissä hyvin. ”Kaikki 
tunnit on tehty työtä”, Kari Tasanen muis-
tuttaa. Konetta kuljettava Atte Tasanen 
on samoilla linjoilla ja lokakuusta risuja 
paalanneena työ on maistunut. ”Muka-
vaa hommaa, ei tarvitse huolehtia lajeis-
ta, sen kuin syöttää vain”, Atte tuumii. 
Hänelle ajoparina toimii koneen toinen 
kuljettaja ja tänään iltavuorossa oleva 
Markus Heinilä.

Paalaimen toimintavarmuus on ollut 
hyvällä tasolla, mutta muutama kehi-
tysehdotus silti löytyy. ”Kaiken muun 
se hoitaa hienosti itsestään ja ilmoittaa 
kun paali on valmis. Mutta jos jostain 
syystä paali ei pääse pyörimään, siitä 
ei tule varoitusta, vaan tavaraa voi syöt-
tää koneen tukkoon. Siihen pitäisi saa-
da joku ilmoitus”, Kari Tasanen sanoo. 
”Yleensä se kangertelee nimenomaan 
vuoron alussa”, lisää Atte Tasanen oman 
havaintonsa. Harmiksi asti tämä ei kui-
tenkaan pääse toistumaan, mutta tästä 
on jo vinkkiä laitettu eteenkinpäin val-
mistajalle.

Metsään paketti sopii hyvin, kuten 
suotavaa olisi. Toki näkyvyys taakse on 
tehokkaasti peitossa ja kääntyvän paa-
laimen kanssa täytyy muistaa, ettei sitä 

hakkaa ympäröiviin 
puihin: ”Pitää olla 
tietysti tarkka-
na isojen puiden 
kanssa eikä tällä 
juuri peruutella”, 

toteaa Atte Tasanen. Kahdeksan tonnia 
painava laite ei kuitenkaan ole koneen 
kulkupuolelle ongelma. Painopiste on ul-
konäöstä huolimatta matalalla, sillä var-
sinainen painavampi tekniikka sijaitsee 
melko lailla paalaimen alaosassa. Koneen 
painokin on täyteen kuormattua tämän 
kokoluokan ajokonetta pienempi, joten 
pinnalla pysymisen kanssa ei ole suurta 
ongelmaa. ”Kerran on suossa käyty, niin 
että päästiin hinaamaan, mutta sekään ei 
ollut varsinaisella työmaalla, vaan siirty-
essä sellainen liejukko jossa pääsi vielä 
kone tökkäämään penkkaan”, muistele-
vat Tasaset. ”Kun kyseessä on ajokoneen 
pohjalle tehty ratkaisu, eteneminen sujuu 
melkein missä tahansa”, luonnehtii Kari 
yhdistelmän liikuntakykyä.

Ainoana järkevänä vaihtoehtona miehet 
näkevät peruskoneeksi nimenomaan Log-
manin, sillä pyörivän hytin ja sen vieressä 
olevan kuormaajan yhdistelmä on ainoa 
toimivan oloinen tapa kerätä ja syöttää 
puuta koneelle. Muuten työssä ei ole te-
hokkuutta, he tuumailevat.

KIINNOSTUSTA JA HYVÄKSYNTÄÄ. 
MHY:n jäsenet ovat ottaneet koneen po-
sitiivisesti vastaan ja kyselyitä on tullut 
Harvennuspojat Oy:lle myös yhtiöiden 
asiakkailta. ”Heille joudutaan sanomaan 
ei, koska sopimukset olemme tehneet 

MHY:n kanssa. Kiinnostusta olisi, koska 
yhtiöt eivät tarjoa tätä palvelua ainakaan 
tällä alueella. Yhdistyksen jäsenmaksua 
pitää maksaa, jotta paikalle voidaan läh-
teä”, linjaa Kari Tasanen.

Tällä hetkellä maanomistajille on lu-
vattu, että paalit ajetaan melko lailla 
heti pois metsästä, mutta tähän Kari 
Tasanen tuumailee mielellään suovansa 
muutoksen. ”Kun paalit saisivat kuivaa 
jonkin aikaa metsässä, häviäisi ajettavaa 
painoa merkittävästi. Toisaalta ajaminen 
on näinkin jo helppoa”. Yksi tärkeitä syitä 
tämän tavan valitsemiseen olikin se, että 
nyt ei risunajoon tarvitse pyhittää yhtä 
ajokonetta. Yrityksellä on kaksi motoket-
jua ProfiPron motoilla ja Timberjackin 
ajokoneilla ja ne saavat touhuta omia 
hommiaan. Kun paalien ajon aika tulee, 
se voidaan käydä tekemässä nopeastikin 
välissä. ”200-300 mottia menee äkkiä 
tien varteen”, kertoo Atte Tasanen.

Koneen jättämät jäljetkään eivät ole 
olleet tilaajille ongelma. Ovathan ajourat 
oikeastaan aivan siistejä, koska kahdek-
sanpyöräinen kone suhteellisen kevyel-
lä painolla ei paljoa harvesterista eroa. 
Kaiken kaikkiaan Fixteri-risupaalain on 
osoittanut tällä alueella jo näin uransa 
suhteellisessa alkuvaiheessa hyötynsä 
ja toimivuutensa osana tulevaan bioener-
giakysyntään vastaamisessa. Vastaavia 
voimalaitosprojekteja saisi nyt syntyä 
muuallekin, jotta kotimaisen energiapuun 
sekä siihen liittyvän kaluston menekki 
saataisiin arvoiseensa nousuun. Lounais-
Suomen esimerkki on ainakin rohkaiseva 
alan kannalta. 

 � ON NIITÄ TEHTYKIN. Kun 
puusto on otollista, paalia syntyy 
erittäin tehokkaasti ja miellyttä-
viä määriä. Kone onkin tärkeätä 
osata sijoittaa optimaalisimmille 
työmaille.

Paalaamisen etuna on myös 
se, että risujen ajaminen 
metsästä ei kauaa kestä.
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