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TIIVISTELMÄ 

 

Työssä tutkittiin viilun laadun muutoksia erilaisissa kuivausolosuhteissa. 
Työ on tehty Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Järvelässä. Telakuivaus-
koneiden toiminta perustuu kuumaan höyryyn, joka kiertää suurella 
paineella koneen sisällä. Torvien pinnassa on reikiä, joista höyry puhaltuu 
suoraan viilun pinnalle. Viilun kuivuminen telakuivauskoneessa vaatii noin 
180 asteen lämpötilan ja sopivan ilman kosteuspitoisuuden. Tarkoituksena 
oli selvittää, miten nämä kuivausolosuhteet muuttuvat telakuivauskoneen 
siivousten ja huoltojen välissä. 

Työssä käytettiin hyödyksi VDA-kosteusmittareiden tietoja, Mecano-
laadutuskameran ja ohjelmistojen keräämää tietoa kuivausolosuhteista. 
Puun laatu vaihtelee paljon, joten työssä tarkasteltiin tulosten lisäksi viilun 
laatua visuaalisesti ja perehdyttiin siivoojien ja telakuivauskoneiden 
operaattoreiden työn laatuun. 

Tutkimuksissa löytyneitä epäkohtia on työssä arvioitu ja annettu erilaisia 
ongelmanratkaisuvaihtoehtoja. Telakuivauskoneiden likaisuuden vaikutus 
viilun laatuun suoraan on vaikea todentaa, mutta viilun laatuun vaikuttavia 
tekijöitä on paljon ja niitä voidaan parantaa esimerkiksi kouluttamalla 
operaattoreita tai luomalla toimiva siivous- ja huoltosykli.  
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ABSTRACT 

 

This research examines the effect of loose dirt from a roller drying 
machine from the point of view of production efficiency. The work was 
done with Koskinen Oy at the Järvelä plywood mill.  

Drying machines have four to six shelves, between each there are nozzle 
boxes through which hot air of about 200 degrees is blown the water vapor 
on the surface of the veneer. During drying very fine dust and loose 
branches come off the veneer. Machines are cleaned on two-week periods 
and the machines are running around the clock.  

The extra mass of loose dust inside the roller drying machines affects the 
inside of the drying air to moving into the machine. 

The aim of the study was to look into the changes in the veneer quality 
and moisture between the weekly vapors of the roller dryer machines. 
VDA moisture meters, Mecano quality cameras and software data from 
drying conditions were used in the work.  

It seems that the quality of the wood varies considerably, so the veneer 
was examined also visually and the quality of the two-week cleaning 
period was improved. It was necessary to create an effective cycle for 
cleaning and maintenance, without compromising the quality of the 
veneer. 
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1 JOHDANTO 

Viilun kuivaus on yksi suurimpia viilun laatuun vaikuttavista vaiheista 

vanerin valmistuksessa. Kuivaus on myös liimauksen ohella toinen suuri 

energiaa vievä vaihe. Kuivauskoneita on koko vanerin valmistushistorian 

aikana ollut vain muutamia erilaisia toimivia konetyyppejä. Nykyään suurin 

osa kuivaajista on höyryllä toimivia telakuivauskoneita. 

Telakuivauskoneiden toiminta perustuu kuumaan höyryyn, joka kiertää 

kuivauskoneen kuumanosan sisällä suutinlaatikoiden kautta viilun pinnalle.  

Viilun laatuun vaikuttaa kaikki vaiheet ja olosuhteet puun 

kasvuympäristöstä sen käsittelyprosessiin. Kun puu kaadetaan, sen 

soluissa tapahtuvat kemialliset reaktiot vaikuttavat puun ominaisuuksiin 

sitoa ja luovuttaa vettä. Puun kaatohetki ja sen säilytys ennen haudontaa, 

haudota-altaan lämpötila ja sorvaus vaikuttavat viilun laatuun 

lopputuotteessa. Tämä kaikki muodostaa pitkän prosessin, jonka 

lopputuloksena on jalostettu puutuote - vaneri.   

Työssä käsitellään puun kuivumisominaisuuksia ja syvennytään viilun 

kuivaukseen. Työn tarkoitus on perehtyä telakuivauskoneen toimintaan ja 

viilun laadun parantamiseen tällä viilunkuivauskonetyypillä. Työssä 

tutkitaan sitä, mikä on irtoroskan määritelmä ja miten se vaikuttaa viilun 

laatuun telakuivauskoneella.  

Työssä tutkitaan kuivauskoneiden siivous- ja huoltovälien aikaisia 

muutoksia kuivausolosuhteissa. Kuivausolosuhteilla tarkoitetaan 

telakuivauskoneen sisällä olevaa lämpötilaa, kosteutta, höyrynpainetta ja 

häiriöpysähdysten määrää. Viilujen kosteustietoja kerätään ja verrataan 

keskenään, jotta tiedetään, vaikuttavatko kuivausolosuhteet myös viilujen 

tasaiseen kuivumiseen. Tasainen kuivuminen on suorassa yhteydessä 

kuivauskapasiteettiin, märät viilut kuivataan uudelleen, mikä vaikuttaa 

laskevasti kuivauskapasiteettiin.  



2 
 

1 VANERIN VALMISTUS JA VIILUN KUIVAUS 

1.1 Koskisen Oy 

Koskisen Oy on perheyritys vuodesta 1909. Perustaja Kalle Koskinen 

aloitti Järvelässä sahatavaratuotannolla, josta toiminta on laajentunut 

vaneri-, lastulevy- ja puunhankintatuotanto aloille. Koko konsernissa 

työskentelee noin 1000 henkilöä, joista lähes puolet vaneriteollisuudessa. 

Koskisen Oy:n liikevaihto oli vuonna 2016 noin 245 miljoonaa euroa, josta 

vanerituotannon osuus on noin 84 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tästä yli 

80 % on pinnoitettua vaneria. Valmista vaneria tuotetaan vuosittain lähes 

80 000 kuutiota, josta noin 90 % menee vientiin. (Koskisen Oy 2017.) 

Vanerin tuotanto keskittyy Koskisen Oy:llä koivuvaneriin. Koko konsernin 

liikevaihdosta vanerituotanto tuottaa kolmasosan. Koskisen Oy valmistaa 

korkealaatuista koivuvaneria Järvelässä. Koskisen koivuvaneri tuotetaan 

eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Tehtaassa sorvataan koivun 

lisäksi kuusta ja haapaa erilaisiin Combi-rakenteisiin. (Koskisen Oy 2017.) 

1.2 Vanerin valmistuksen historia ja markkinat 

Vanerin on tiettävästi valmistettu jo 1800-luvulta saakka Euroopassa. 

1800- luvun puolivälissä vanerin valmistus sorvaamalla alkoi yleistyä niin 

Euroopassa, kuin Yhdysvalloissa. Suomen ensimmäinen vaneritehdas 

perustettiin Pirkanmaalle 1893. Vielä 1990-luvulle Suomen vaneriteollisuus 

keskittyi koivuvaneriin, mutta Pelloksen tehtaiden alettua valmistaa 

paksuviiluista havuvaneria, siirtyi Suomen vaneriteollisuus uudelle 

aikakaudelle. Myös LVL- levyteollisuus tuli koivuvanerin rinnalle tuolloin 

1990 laman aikaan. Näiden tuotteiden vuosittainen kasvu on noin kolmen 

prosentin luokkaa. Kannattavuuteen näillä tuotteilla vaikuttavat paljon 

kustannuskilpailukyky verraten muihin suuriin valmistajamaihin. 

Valuuttakurssit näin vientipainotteisessa tuotannossa vaikuttavat suuresti 

kannattavuuteen. (Varis, 2017,140.) 
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KUVIO 1. Vanerin valmistus Suomessa (Rautavirta 2017a). 

 

Ennen 2007 lamaa vanerin valmistus oli huipussaan (KUVIO 1). Sieltä on 

vähitellen noustu ja valmistajat ovat muuttaneet tuotantoaan pidemmälle 

jalostettuihin tuotteisiin, kuten komposiittivanerit, LNG ja erilaiset 

kuljetusvälineisiin tarkoitetut vanerit erilaisine pinnoitteineen. 

(Metsäteollisuus 2005) 
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KUVIO 2. Vanerin vientimarkkinat 2015 (Rautavirta 2017b) 

 

Suurten massavalmistaja maiden, kuten Venäjä ja Pohjois-Amerikka, takia 

suomalaisen koivu- ja havuvanerin vienti on vaikeutunut. Tähän on 

vastattu viime vuosien aikana keskittymällä asiakkaiden tarpeisiin. Vaneri 

on erittäin hyvä materiaali kuljetusvälineisiin, se on kevyt, vaimentaa ääniä 

ja silti kestävä. Erikoistuotteiden kasvattaminen on nostanut 

vanerituotannon uudelleen tärkeäksi vientimarkkinaksi. Suurin vanerin 

vienti kohdistuu Eurooppaan (KUVIO 2). (Varis 2017,141.) 

1.3 Vanerin valmistusprosessi  

Suomessa vaneritehtailla koivutukit haudotaan noin 40 - 50 asteen 

lämpötilassa haudonta-altaassa noin vuorokauden ajan. Haudonta 

pehmittää puuta, jotta se olisi helpommin sorvattavissa. Haudonta-altaan 

lämmitysenergia tulee viilunkuivauskoneiden hukkalämmöstä. 

Hautomoaltaiden lisäksi voidaan käyttää höyryhautomokamareita, joissa 

kuumalla höyryllä pehmennetään tukit. Tämä on kuitenkin enemmän 

energiaa kuluttava ratkaisu ja usein tätä käytetäänkin talvella jäisten 



5 
 

tukkien sulatukseen ennen haudonta-altaaseen laittoa, jotta altaan 

lämpötila ei laske jäisten tukkien takia. (Varis 2017, 51.) 

Haudonnan jälkeen tukit kuoritaan roottorikuorinnalla. Haudonnalla on 

myös merkitys, kuinka hyvin kuori irtoaa puusta. Jäisen tukin kuori on 

lujemmassa kuin lämmenneen. Sorvattavia tukkeja kuorittaessa on 

tärkeää, ettei kuorinta vahingoita puun pintaa liikaa, koska pintapuu on 

sorvattuna laadukkainta. (Husu 2013.) 

Tukkien katkaisussa tukit katkotaan vakiodimensioihin 1300 mm, 1600 mm 

ja 1800 mm, jotka tavoitemitat sorvaukseen. Havuvanerin valmistuksessa 

käytetään myös 2600 mm tukkipituutta, josta sorvataan 100 tuuman 

arkkeja. Koivuviilun arkkimitat ilmoitetaan yleensä tuumissa, joista 

yleisimmät ovat 50”, 60” ja 80”. Muitakin dimensioita voidaan sorvata, jos 

on tarpeellista. Sorvin asetteiden muutos vie aikaa ja pitkien sarjojen 

ajaminen on tuotantotehokkaampaa. (Varis 2017, 54.) 

Sorvauksessa pölli asetetaan kahden karan väliin ja se pyöräytetään, jotta 

nähdään optimaalinen saanto pöllistä. Pölliä pyöritetään karojen välissä 

(KUVA 1). Teräpenkki liikkuu sitä mukaa lähemmäs, kun pölli on 

sorvautunut karoihin asti, jolloin karat päästävät jäljelle jääneen purilaan 

irti. Tukkilaite tukee pölliä sorvauksen aikana, jotta suurella nopeudella 

pyörivän pöllin pakoisuusvoimat eivät aiheuta paksuusheittoja viiluun. 

Sorvaus perustuu leikkaavan terän ja vastaterän välisiin kulmiin ja terien 

välissä puun puristumiseen terien välistä. (Varis 2017, 59.) 
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KUVA 1. Viilun sorvaus (Puuproffa 2017) 

 

Laadut määräytyvät kuivauksen jälkeen sen mukaan, mihin 

jatkojalostukseen ne ovat sopivia. Keskiviiluja jatkosaumataan liimaviiluiksi 

tai saumataan kuiviksi keskiviiluiksi. Pintaviilut lajitellaan käsin tai linjalla 

suoraan ladontaan, paikattaviksi tai saumattaviksi. Pintaviilujen saumaus 

tehdään joko pelkästään puskusaumojen paksuussuuntaisella liimauksella 

tai siksak-kuvioisella liimalangalla. Pintaviilujen pääasialliset laadut ovat 

BB ja WG. Ladonnassa viilut ladotaan syysuunnat ristikkäin. Liimoina 

käytetään fenoliformaldehydiä ja melamiinihartsia. (Koskisen Oy 2017.) 

1.4 Viilun kuivaus 

Viilun kuivauksessa käytetään tela- ja verkkokuivauskoneita. 

Verkkokuivauskoneita käytetään lähinnä koivuvanerituotannossa, mutta 

nykyään verkkokuivauskoneita ei suosita. Lähes kaikki uudet viilun 

kuivauskoneet ovat telakuivauskoneita. (Jurvanen 2017.) 

Kuivaus on vanerin valmistuksessa yksi eniten energiaa kuluttavista 

vaiheista, joten sen tehokkuuden ja laadun seuranta on tärkeä vaihe 

valmistuksessa. Höyryn lämpötilalla ja sen virtausnopeudella 
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suutinlaatikoissa voidaan vaikuttaa viilun kuivumisnopeuteen ja laatuun. 

(Vainio 2014.) 

Kuivaajan lämpötila on koivuviilua kuivattaessa 175 - 185 astetta. 

Kuivauskoneen lämpötila määritellään yleensä kuiva- märkälämpötilojen 

avulla. Kuivalämpötila on koneessa olevan ilman lämpötila ja 

märkälämpötila mitataan niin sanotulla sukkamittauksella, jossa kostealla 

kankaalla peitetään mittausanturi. Näiden avulla voidaan määritellä 

kuivaajan ilman suhteellinen kosteus. (Vainio 2014.) 

Viilun loppukosteuden tavoitearvo riippuu lopputuotteesta ja puulajista. 

Koskisen Kärkölän vaneritehtaalla kaikilla kuivauskoneilla tavoitellaan 

neljän prosentin keskikosteutta. Kosteusmittarille on asetettu parametrit, 

joiden avulla voidaan sallia kosteuden määrättyjä huippuarvoja, 

määrätyissä laaduissa. Pintalaadun viilussa saa esiintyä kosteampia 

alueita omilla raja-alueillaan. (Koskisen 2017.) 

Viilun kuivuessa viilun pinnalla on jatkuvasti vesikalvo. Jos viilua kuivataan 

liikaa, alkaa viilusta haihtua höyrynä myös puun omat uuteaineet, jotka 

jäävät viilun pintaan. Tämä vaikuttaa viilun liimattavuuteen. Liima ei pääse 

imeytymään viiluun uuteaineiden ollessa viilun pinnalla. Viilun 

ylikuivumistasoa voidaan seurata vesipisara testillä, jossa seurataan 

veden imeytymistä viiluun. Testi on yksinkertainen, mutta sillä selvitetään 

nopeasti, kuinka viilun pinta päästää nestettä lävitseen. Vedellä on 

suhteellisen tasainen viskoosi ja näin ollen sillä on hyvä verrata tuloksia 

keskenään.  

Viilun yli kuivuessa häiriöpysähdyksen aikana viilu muuttuu koppuraiseksi 

(KUVA 2). Pysähdyksissä viilut jäävät painuksiin telojen väliin ja osa 

viilusta jää suutinlaatikoiden alle. Pysähdyksistä johtuen viilu kuivuu 

epätasaisesti ja siitä tulee kova ja hauras. (Vainio 2014.) 
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KUVA 2. Viilukuorman keskellä on häiriöpysähdyksen ajan uunissa olleet 

koppuraiset viilut (Koskisen Oy 2017) 

 

Suutinnopeudella on suuri vaikutus viilunkuivauksen 

tuotantotehokkuuteen. Suutinnopeus tarkoittaa ilmavirran nopeutta 

suutilaatikoissa, joista kuuma höyry puhaltuu viilun pintaan. Ilkka Husun 

diplomityössä on tutkittu suutinnopeuksia, jossa on todettu, että 

suutinnopeuden nostaminen lisää kapasiteettia huomattavasti, mutta 

nostaa energiankulutusta. Tutkimuksen lopputuloksena suutinnopeuden 

nostoa suositellaan kuivauskoneen alkuun, koska viilun kuivauksen 

loppuvaiheilla ei ole enää niin suurta merkitystä viilun kuivumiseen. 

Höyryntulon lisääminen puolestaan voi aiheuttaa viilun aaltomaisuutta ja 

jäykkyyttä. (Söyrilä 1988, 160.) 
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Teemu Vainion diplomityössä Kuivausolosuhteiden vaikutus viilun 

kuivumisaikaan ja laatuun tutkimustuloksien analysoinnissa oli huomattu 

tukkien tuoreudella olevan merkitystä viilun aaltoilulle. Vanhasta tukista 

sorvatut viilut olivat aaltoilevampia, kuin tuoreista tukeista sorvatut viilut. 

(Vainio 2014, 55.) 

1.4.1 Verkkokuivauskone 

Verkkokuivauskoneen periaate on jatkuvassa viilumatossa, joka tulee 

suoraan sorvilta. Katkeamaton viilumatto kulkee verkkokuivaajassa päästä 

päähän jokaisen kerroksen läpi. Kuivaajan päässä se kääntyy alaspäin 

kääntötelan avulla ja alimmassa kerroksessa on jäähdytysosio. 

Verkkokuivaajassa on sama höyrykiertoon perustuva kuivaus, kuin 

telakuivauskoneissa. Verkkokuivaajan edut ovat katkeamattomassa 

viilumatossa, jonka takia tulee vähemmän materiaalihukkaa. (Varis 2017, 

66.) 

Verkkokuivauskoneita ei enää suosita, ja suurin osa uusista 

viilunkuivauskoneista on telakuivauskoneita. Verkkokuivauskoneiden viilun 

laatu on hieman huonompaa. Verkkokuivaajalla kuivaus on tehokasta ja 

nopeampaa. Vanerin valmistajat ovat siirtyneet telakuivauskoneisiin 

lähinnä käytännöllisyyden ja hallittavuuden takia. Käytännössä 

verkkokuivauskoneiden ruuhkat, eli häiriötilanteet uunin sisäosissa ovat 

paljon haastavimpia, kuin telakuivauskoneissa. (Jurvanen 2017.) 

1.4.2 Telakuivauskone 

Telakuivauskoneita käytetään sekä koivu- että havuviilun kuivauksessa. 

Telakuivauskone koostuu syöttölaitteesta, kuumasta osiosta, 

jäähdytysosasta ja purkausrullastosta. Kuivauskoneen purkausrullaston 

jälkeen viilut kääntyvät risteysasemalla, josta ne menevät lajittelulaitteiston 

kautta pinkkaajalle.  
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Syöttölaite ja syöttörullasto 

Syöttölaite koostuu imulaatikoista, viilunsiirtotelasta, paininpyörästä, 

heittotelasta, tippelistä, vasteista ja syöttörullastosta. Syöttörullasto 

koostuu pyörivistä teloista, jotka kuljettavat viilut uuniin. Telat pyörivät 

ketjuilla, joita moottorit pyörittävät. Viilujen kulkemista auttavat vastatelat 

muutamassa kohdassa, jotka pitävät viilun suorassa.  

Kuumaosa  

Telakuivauskoneen kuumaosa koostuu tela- ja suutinlaatikkopareista. 

Telaparit on merkitty kuvassa (KUVA 2) kohtaan 1 ja torviparit kohtaan 3. 

Teloja pyörittää ketjut, jotka on merkitty kuvassa kohtaan 2. Hyllyjä 

telakuivauskoneissa on 4 - 6. Kuivauskoneiden kuumaosa on yleisesti 

jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen esikuumentaa viilut. Tässä 

vaiheessa tapahtuu nopea vapaanveden poistuminen puuaineesta. 

Toisessa osassa viilut kuivuvat tasaisesti kovassa ilmankosteudessa. Näin 

saadaan tasaisesti kuivunut ja ominaisuuksiltaan hyvä viilu.  

Tähän työhön valituissa kuivauskoneissa ei ole kaksiosaista kuumaa osaa. 

Kosteuden ja lämmön määrää eri kohdissa uunia kontrolloidaan 

poistoilman siipisäätimien avulla tai alipaineistamalla poistoilmapuhaltimilla 

uunin sisäosaa.  
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KUVA 3. Läpileikkaus telakuivauskoneen hyllyistä. 1. viiluja kuljettavat 

telaparit. 2. teloja pyörittävät ketjut. 3. suutinlaatikot (Koskisen Oy 2017) 

 

Kuivauskoneiden sisälle syntyvän alipaineen ansiosta ilman kiertoa 

voidaan hallita koneen yläpuolella olevista keskipakois- siipisäätimistä. 

Kuivauskoneen sisäilman poistoa voidaan myös hallita luomalla sisälle 

pieni ylipaine, jolloin sisäilman poistuminen on tehokkaampaa ja 

siipisäätimillä saadaan säädettyä kosteutta.  
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KUVA 4. Kuumailmapuhaltimet patterihuoneessa, Plymac4 (Koskisen Oy 

2017) 

 

Patterihuone on telakuivauskoneen yläpuolella oleva tila, jossa on 

pattereita ja kuumailmapuhaltimet puhaltavat täältä kuumaa höyryä 

koneeseen (KUVA 4).  
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KUVA 5. Telakuivauskone Plymac 2007 kuumaosan tela- ja torviparit 

(Koskisen Oy 2017) 

 

Telakuivauskoneen kuumanosan hyllyt koostuvat tela- ja 

suutinlaatikkopareista (KUVA 5). Nämä osat ovat irrotettavissa, ja niiden 

käyttöikä on noin 10 vuotta. Telojen vääntyminen ja suutinlaatikoiden 

kieroutuminen aiheuttavat koneessa käyntihäiriöitä ja ruuhkia. Ruuhkalla 

tarkoitetaan tilannetta, kun viilu ei kulje telojen välissä eteenpäin ja 

aiheuttaa tukoksen.  



14 
 

 

KUVA 6. Telakuivauskone Plymac 2007 kuumaosa, jonka yläpuolella 

verkkosuodattimien takana on patterihuone, jossa on patterit ja 

kuumailmapuhaltimet (Koskisen Oy 2017) 

 

Jäähdytysosa 

Jäähdytysosan tehtävä on viilentää viilut ennen pinkkausta. Puhaltimet 

imevät ulkoilmasta ilmaa, jota puhalletaan viilujen pinnalle. Jäähdytysosan 

lämpötila on noin 20 astetta. Viilujen lämpötila lajitteluun tultaessa on 20-

30 astetta. Liian kuumat viilupinkat voivat aiheuttaa haittaa liimauksessa.  
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Kuumanosan ja jäähdytysosan välissä on kärykaappi, joka estää ilman 

vaihtumisen kuuman- ja kylmän osion välillä. Kärykaapin tehtävä on myös 

poistaa kuumasta viilusta lähtevä käry sen tultaessa viileään ilmaan. 

Kuivauskoneiden korvausilma yleensä otetaan uunin päädyistä, joista viilut 

menevät sisään ja ulos. Uudemmissa kuivauskoneissa on ilmavirran 

tasaisuuden kannalta tehty koneen seiniin reikiä, joista se saa 

korvausilmaa. Lämmön talteenottojärjestelmän imuputket ovat 

kuumanosan alku- ja loppupäässä. Näin ei vaikuteta ilman kiertoon 

haittaavasti.  

Purkausrullasto 

Viilujen tullessa uunista purkausrullastolla on paininteloja, jotka auttavat 

viilut tasaisessa rivissä uunin suulta kuljettimille. Kuljettimina voi olla 

telarullia tai hihnakuljettimia. Viilut käännetään aina kulkemaan 

lajittelulinjalle leveyssuunnassa risteysasemalla.  

1.4.3 Toiminta 

Telakuivaajassa kuivausperiaate on puhaltaa kuumaa vesihöyryä viilun 

pinnalle, jolloin viilusta höyrystyy ensin vapaavesi soluonteloista (KUVA 6) 

ja lopuksi viilun soluseinämistä sitoutunut vesi haihtuu ja viilu saavuttaa 

halutun loppukosteuden. Kuuma vesihöyry tulee putkessa voimalaitokselta 

noin 15 bar:n paineella kuivaajalle. Höyry tulee putkien kautta 

patterihuoneeseen, josta se kulkee puhaltimien kautta uuniin ja 

suutinlaatikoihin. Suutinlaatikoissa virtaavan höyryn nopeus on merkittävä 

tekijä viilukuivumiskapasiteetin kannalta. (Söyrilä, Siimes &Salin 1998, 10). 

 

1.5 Koivuviilun kuivaus ja laatu 

Viilun kuivaus telakuivauskoneessa jakautuu kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa viilun pinnalle puhallettava höyry nostaa 

hetkellisesti viilun kosteutta, jonka takia viilun sisältämä vapaavesi 
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höyrystyy nopeammin viilusta. Kun vapaa vesi on poistunut viilusta, 

puhutaan puuaineen olevan puun syiden kyllästymispisteessä. Tämän 

jälkeen alkaa normaali kuivumisvaihe (KUVIO 3). Viilun lämpötila pysyy 

tämän aikana hyvin tasaisena ja se kuivuu tasaisella vauhdilla. Tässä 

vaiheessa viilusta alkaa poistua sitoutunutta vettä soluseinämistä ja 

soluista. Tämä vaihe aiheuttaa viilussa kutistumista, jolloin viiluun voi 

syntyä jännitteitä ja aaltomaisuutta. Kuivauskoneen loppuosassa viilun 

lämpötila alkaa nousta joka alkaa vaikuttaa puun ominaisuuksiin ja 

heikentää kuivumista. (Söyrilä ym. 1998, 23). 

 

KUVIO 3. Vapaan veden poistuminen soluonteloista (Puuproffa 2017). 

 

1.6 Telakuivauskoneen puhdistus 

Telakuivauskoneelle annetaan tehtaalta suositeltu siivous- ja huoltoväli, 

mutta jokainen kone on erilainen ja ominaisuudet muuttuvat. Koskisen 

Oy:llä on jokaisella vuorokauden ympäri pyörivällä koneella siivous ja 

huolto kahden viikon välein. Patterihuoneet siivotaan kerran kuukaudessa.  

Kuivaustehokkuuden kannalta tärkeimmät puhdistuskohteet ovat 

patterihuone ja kuumanosan suutinlaatikot. Nämä molemmat vaikuttavat 

oleellisesti kuivaustehokkuuteen ja laatuun.  



17 
 

1.7 Irtoroska 

Puusta eri työvaiheissa irtoava roska on haitallista eri työstövaiheissa. 

Uuniin kertyvä roskamassa koostuu hienosta pölystä, irronneista oksista ja 

viilun paloista. Hieno puupöly on erityisen paloherkkää ja yhdessä öljyn ja 

kuumien olosuhteiden kanssa erityisen riskialtista. Irtoroska myös 

kasvattaa palokuormaa tehtaassa. 

 

 

KUVA 7. Sorvilta tulevaa irtoroskaa märkäkuormissa (Koskisen Oy 2017). 

Viilujen pinnalla kulkeutuu uuniin irtoroskat, jotka ovat jo sorvaus 

vaiheessa jääneet viilupinon väliin (KUVA 7). Haitallisimmat roskat ovat 

suuret viilun palat, koska ne estävät ilman- ja höyrynkiertoa suuttimissa. 

Myös suuret määrät hienoa pölyä haittaa suutilaatikoissa virtaavan höyryn 
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nopeutta, jolloin viilut eivät kuivu tasaisesti. Myös telakuivauskoneen 

ulkopuolelle kertynyt lika lisää häiriöpysähdyksiä, jolloin viilun laatu 

heikkenee. 

 

 

KUVA 8. Telakuivauskoneen kuumaosa ennen siivousta, kuivaukone 2 
(Koskisen Oy 2017) 
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1.8 Telakuivauskoneen olosuhteet 

Telakuivauskoneen olosuhteita voidaan seurata lämpötilan ja 

sisäilmankosteuden kautta. Myös höyrynkulutus, tulohöyryn paine, 

poistoilman lämpötila ja määrä ja telakuivauskoneen nopeus vaikuttavat 

viilun laatuun.  

Olosuhteisiin vaikuttavat tekijät ovat monenlaisia. Vuoden aika, pakkaset 

ja helteet vaikuttavat omalta osaltaan viilun kuivaukseen. Uunin 

korvausilma otetaan usein tehtaan sisäilmasta ja jäähdytysosan ulkoa. 

Kovilla pakkasilla kuivauskoneen katolla olevat poistoilma venttiilit usein 

jäätyvät. Jos kuivauskoneella on paljon häiriöpysähdyksiä ja uuni pääsee 

kylmäksi ja kuivaksi, venttiilien jäätymisen riski on suurempi.  

Kuivauskoneiden höyry tuotetaan voimalaitoksilla, jotka toimivat tehtaan 

omilla sivutuotteilla. Voimalaitokset toimivat erilaisilla periaatteilla, 

leijukerroskattila on yleisin puutuoteteollisuudessa. Tällaisen kattila tyypin 

etu on sen monipuolinen polttoaineen käyttö. Vanerituotannossa syntyvä 

liimajäte ja kuiva puuhake voidaan käyttää näin hyödyksi. 

Leijukerroskattila, jota kutsutaan myös leijupetikattilaksi, koska sen sisälle 

muodostuu hiekasta, tuhkasta ja polttoaineesta leijuva massa, jota 

ilmavirralla nostatetaan leijumaan kattilassa. Voimalaitoksen hallinta ja 

putkistoon syötettävä höyryn lämpötila ja paine voivat vaihdella.  
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2 PUUN KUIVUMISOMINAISUUDET 

2.1 Puun kosteus 

Puussa oleva vesi voi olla vapaana vetenä, höyrynä soluonteloissa tai 

sidottuna vetenä soluseinämissä. Puu on hygroskooppinen aine, jolloin se 

pystyy luovuttamaan ja vastaanottamaan kosteutta. Puun kosteus 

ilmoitetaan puussa olevan veden ja puun kuivamassan välisenä suhteena. 

Tuorepuun kosteus on 40 - 200%. Tasapainokosteudessa puun 

kosteusprosentti pysyy vakiona tietyssä lämpötilassa ja ilman 

suhteellisessa kosteudessa. Suhteellisella kosteudella tarkoitetaan 

tietyssä lämpötilassa ilmassa olevan veden määrän suhdetta 

enimmäismäärään vettä vastaavassa lämpötilassa. (Puuinfo 2017.) 

2.2 Koivupuun solurakenne 

Puu erottuu ruohokasveista soluseinämien ligniinillä; jos seinämissä ei ole 

ligniiniä, se on ruohokasvi. Puu rakentuu solukosta, joka muodostuu 

suipposolukosta (prosenkyymisolukko) ja tylppysolukosta 

(parenkyymisolukko). Solut voidaan jakaa monella tapaa eri toiminnan tai 

muodon perusteella. Soluja tarkasteltaessa voidaan puhua myös 

vuosilustosta, joka on yhtenäinen puun rungon ympäri kiertävä 

kasvukauden luoma solukko. Trooppisissa olosuhteissa kasvavilla puilla 

voi olla kaksi lustoa, jolloin käytetään termiä kausilusto. (Kärkkäinen 2007, 

18.) 

Soluseinämät rakentuvat selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. 

Koivu kasvaa niin sanotulla sympodiaalisella kasvutavalla, mikä on yleinen 

lehtipuilla. Sympodiaalinen eli haarajatkoinen tarkoittaa puun kasvun 

alkavan uudestaan, jostakin päärangan ylimmistä silmuista, päärangan 

lopetettua kasvun. Tästä johtuen koivu voi kasvaa monihaaraiseksi. Koivu 

on hajaputkiloinen lehtipuu, minkä takia vuosilustot ja kesä- ja kevätpuu 

ovat vaikea erottaa. (Kärkkäinen 2007, 43.) 
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Lehtipuilla on trakeideja eli putkiloita, joiden muodostuminen ja muoto 

riippuvat lajista tai lehtipuusuvusta (KUVA 8). Putkilot muodostuvat 

pituussuunnassa olevien putkisolujen seinämien hävitessä. Koivulle on 

tyypillistä kahden tai useamman putkilon ryppäät, jotka esiintyvät tasaisesti 

puun poikkileikkauksessa.  

 

 

KUVA 9. Lehtipuiden solurakenne (Puuproffa 2017.) 

 

2.3 Puun kyky sitoa ja vapauttaa vettä 

Puu on hygroskooppinen aine, eli se kykenee imemään ympäristöstään 

vettä. Puu imee vettä kapillaarisesti soluonteloiden kautta tai 

molekylaarisena diffuusiona soluseinämissä, jota voidaan kutsua 

vesihöyryn osapaine-erona. Tämä tarkoittaa sitä, että puun sisällä olevat 

eri tasoiset konsentraation omaavat alueet pyrkivät tasoittumaan, jolloin 

vesihöyry siirtyy korkeasta konsentraation alueesta matalampaan. (Vainio 

2014.) 
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2.4 Kuivuminen 

Puun kosteus ilmaistaan veden massan suhteena puun kuivamassaan. 

Koivupuissa vettä on noin 70 - 120 %. Koivulla kosteus vähenee ytimestä 

pintaan päin ja nousee tyvestä latvaan (Heinilä 2015). 

Kuivatun puun tasapainokosteus eli hygroskooppinen tasapainopiste 

määräytyy ilman suhteellisen kosteuden mukaan, mikä tarkoittaa ilman 

sisältämän veden ja ilman maksimaalisen veden kantokyvyn suhdetta 

tietyissä lämpötiloissa. Kuviossa 3 on sahatavaran suhteellisen kosteuden 

vaikutus puun kosteusprosenttiin (KUVIO 4). Sahatavara kuivataan 

kosteampaan loppukosteuteen, noin 18 %:iin. (Puuinfo, 2017.) 

Puun tasapainokosteus on sen kuivuessa korkeampi, kuin jos puu olisi 

vastaanottamassa kosteutta. Puuaineen imiessä kosteutta ilmiötä 

kutsutaan adsoptioksi ja päinvastoin puun luovuttaessa kosteutta 

kutsutaan tätä deadsorptioksi. Kun aineen ominaisuudet muuttuvat 

riippuen aineen aikaisemmasta tilasta, kutsutaan ilmiötä hystereesiksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samassa ilmankosteudessa oleva 

puutavara ei ole samassa kosteudessa, johtuen siitä onko puuaine ollut 

puun kaatovaiheessa adsoptiossa vai deadsoptiossa. (Kärkkäinen, 

2017,178.) 
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KUVIO 4. Sahatavaran kosteus lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden 

kaaviona (Puuinfo 2017) 

 

2.5 Puun syiden kyllästymispiste 

Puun kuivuessa ensimmäisenä haihtuu soluonteloista vapaa vesi. Kun 

vapaa vesi on soluonteloista kuivunut, kutsutaan tätä tilaa puun syiden 

kyllästymispisteeksi. Hystereesi teorioiden mukaan puun syiden 

kyllästymispiste voi muuttua riippuen onko puu luovuttanut vai 

vastaanottanut vettä. Tämä tapahtuu puun kosteuden ollessa noin 24-30 

%, riippuen puulajista ja muista ympäristön vaikutuksista. Puun syiden 

kyllästymispisteen jälkeen puun kutistuminen alkaa. (Kärkkäinen, 2017, 

179.) 

2.6 Puun viat 

Puun vikaisuudet vaikuttavat tukin sorvattavuuteen ja sen veden 

sitomiskykyyn. Tiivisrakenteiset koivupuun solukot eivät ole tasaiset ja 
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sorvatessa viilumaton puunsyyt voivat olla hyvinkin erisuuntaisia. Tämä 

rakenne puussa aiheuttaa myös viilun pintakarheutta, joka taas vaikeuttaa 

jälkityöstöä, kuten hiontaa ja pinnoitusta. Viilun syiden erisuuntaisuus 

vaikuttaa myös viilun lujuusominaisuuksiin. Puhuttaessa puun 

vikaisuuksista, samat ominaisuudet nousevat esiin myös viilussa. 

Kuivuessaan puun sisäiset jännitteet muuttavat viilun muotoa. 

Oikeanlainen haudonta ja sorvaus voi vähentää viilun kupruisuutta ja 

vääntymistä. Kuivauksessa viilu on herkkä vääntymään puun jännitteiden 

mukaan. (Vainio, 2014, 69.) 
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3 KOKEELLINEN OSA 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tarkasteltavana on kaksi telakuivauskonetta. Rauten valmistama 

kuivauskone 3 Toinen telakuivauskone on Plymac:in valmistama 

kuivauskone 4, jolla kuivataan pääasiassa 60” koivuviilua. Molemmilla 

koneilla on Mecano:n laaduntunnistuskamera ja VDA- 

kosteusmittausjärjestelmä.  

Työn rajausta tehtäessä päätettiin keskittyä pelkästään kuivauskoneen 

likaisuuden vaikutukseen kuivauslaadussa. Työn edetessä ilmeni kuitenkin 

hyvin suuri määrä muuttujia, jotka vaikuttavat kuivauslaatuun.  

Tukkien laadun ja sorvauksen vaikutukset pidettiin minimissä oman 

kokemuksen ja muiden operaattoreiden tietämyksen avulla. Puun 

haudonta ja tukkien varastointi tukkipihalla ovat vaikuttava tekijä viilun 

laatuun. 

3.2 Koesuunnitelma  

Tarkoituksena oli seurata koneen toimintaa heti siivouksen jälkeen, jolloin 

kuivauskone on puhdas, ja siivousta edeltäviltä päiviltä, jolloin 

kuivauskone oli mahdollisimman likainen. Kuivauskoneiden siivousväli on 

kaksi viikkoa. Ensin seurattiin koneella viilun laatua, sitä miten 

pysähdykset ja kuormanvaihdot vaikuttavat viilun laatuun, ja asetusten ja 

parametrien seurausta. Kaikki tarkasteltavat koeviilut ja kosteustietokartat 

on katsottu koneen arvojen ollessa optimaaliset ja koneen täyttöasteen 

ollessa mahdollisimman korkea. Itse puuaineen laatuvaihtelu pidettiin 

tasaisena oman kokemuksen nojalla, esimerkiksi pitkä- ja lyhytpäiset viilut 

yritettiin eliminoida tutkimustuloksista.  
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3.3 Testijaksot 

Testijaksojen tarkoituksena on seurata viilun kuivausta ja tehdä 

alkuhavaintoja koneiden toiminnoista ja viilunlaadusta. Testijaksoissa 

haastateltiin operaattoreita viilun laadun parantamisesta. Testijaksoina 

operaattorit seurasivat kuivauskoneiden toiminnanohjausyksiköstä 

oleellisia arvoja, kuten lämpötilaa ja kosteuden määrää uunissa.  

3.3.1 Kosteustietojen keruu  

Kosteustutkimukset perustuvat VDA- kosteusmittarilta saatuihin 

mittaustuloksiin. Kosteusmittarin toiminta perustuu antureihin, joita on 

viuhkamaisesti satoja. Viuhkamaiset metalliputket myötäilevät viilun 

pintaa, jolloin putkien päässä olevat anturit osuvat viilun pintaan. 

Ohjelmisto muodostaa mittaustulosten perusteella kosteuskartan viilusta. 

Eri laaduille on eri kosteusparametrit.  

Kosteusmittari antaa tulokset taulukkona, joko värikarttana tai Excel- 

taulukkona. Tutkimuksiin otettiin Excel-taulukot, joissa jokaiselle 

mittaustulokselle on annettu pisteittäinen keskiarvo. Näiden numeeristen 

kosteuskarttojen avulla jokaiselle koeviilulle lasketaan 

keskikosteusprosentti, kosteushajonta ja reunoista erilliset 

keskikosteusprosentit ja kosteushajonnat. Tutkimuksilla halutaan selvittää, 

miten tasaisesti viilut kuivuvat eri kuivausolosuhteissa, ennen ja jälkeen 

kuivauskoneen siivouksen.  

3.3.2 Kuivausolosuhteet 

Merkityksellisin asia on kuivaustehokkuus siivousjaksoilla. 

Kuivaustehokkuudella tarkoitetaan energian käytön minimointia parhain 

tuloksin. Tätä verrataan höyrynkulutuksen, uunin lämpötilan ja kosteuden 

suhteella. Toinen verrattain tärkeä osa on kuivattujen viilujen määrä. 

Viilujen määrään vaikuttaa ajettava dimensio ja häiriöiden määrä 

ajallisesti. Seuranta-arvot otetaan Wonderware- ja Trend-ohjelmistoilla, 

jotka keräävät ja käsittelevät tietoja, jotka kuivauskoneilta saadaan.  
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Kuivauskoneen sisäilman kosteus, eli höyryn määrä vaikuttaa 

energiatehokkuuteen ja viilun lopulliseen laatuun merkittävästi. Jos 

kuivauskoneen sisäilman kosteutta nostetaan 150 g/kg:sta 650 g/kg:aan, 

säästetään noin 27 % lämpöenergiasta. Tämä perustuu uunin poistoilman 

kiertoon, sama määrä vettä poistuu, mutta ilman kosteuden ollessa 

suurempi, kuumaa ilmaa ei poistu uunista yhtä paljon. (Raute Oy 2017). 

3.4 Telakuivauskoneen siivous 

Telakuivauskoneen siivouksessa käytetään paineilmaa (noin 7 bar:a), jolla 

puhalletaan siivoojasta riippuen noin 5 - 10 sekunnin ajan suutinlaatikoihin 

ilmaa kapeasta päästä suutinlaatikkoa. Uunin siivoajat eivät tarkasta 

suutinlaatikoiden puhtautta siivottaessa, eikä uunin toiselta puolen 

puhaltaja näe puhdistuuko suutinlaatikko kokonaan. Uunin puhaltaja 

puhaltaa hyllyjen päältä irtoroskan pois ja katsoo, ettei telojen ja 

suutinlaatikoiden väleissä ole irtoroskaa. Myös telojen päistä 

ketjukuljettimista puhalletaan öljyyn takertunut hieno pöly pois. 

Keskimäärin uunin sisältä tulevaa pölyä ja viilunpaloja tulee yhden 

irtokuution verran.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Kuivausolosuhteiden muutokset 

Kuivauskoneen olosuhteita seurataan uunin lämpötilan, kosteuden ja 

höyrynpaineiden avulla. Operaattorit säätävät siipisäätimiä ja 

höyryventtiiliä sen mukaan, millä asetuksilla saadaan optimiarvot. 

Tavoitearvot asetetaan energiatehokkuutta ja viilun laatua ajatellen.  

Kuorman vaihdoissa ja häiriötilanteissa uunin sisäilman kosteus laskee 

alle puoleen tavoitearvosta. Koska energiahukka on suuri uunin ollessa 

kuiva, noin 150-200 g/kg, tulisi näin suuria kosteusarvon alentumia 

kuivauskoneessa välttää. Märkäkuormien vaihdon aikana kuivauskoneen 

sisäilman kosteus laskee noin puoleen optimiarvosta. Uunin sisälle 

asennettavilla sumuttimilla tai sprinklereiden hyödyntämisellä voitaisiin 

keinotekoisesti pitää uunin kosteutta yllä kuorman vaihtojen aikana. 

4.1.1 Lämpötilajaksot 

Tilastolliset keskiarvot sisältävät noin 1200 arvoa, jotka tallentuvat 

automaattisesti kuivauskoneilta. Kuvaajasta (LIITE 1) tarkasteltuna näkee, 

että kuivaajan lämpötila pysyy tasaisempana heti siivouksen jälkeen ja 

viikko siivouksesta. Kuvaajassa (LIITE 1) on esitetty kuivauskone 3:n 

lämpötilakäyrä kahden viikon jaksolta. Suuremmat laskut lämpötilassa 

ovat pysähdyksiä, jolloin kuumailmapuhaltimet ovat pois päältä ja höyryn 

tulopelti on lähes suljettuna, jolloin kuivauskoneen sisäilman lämpötila 

laskee. Lähempänä siivousta on enemmän häiriöpysähdyksiä, joissa 

lämpötilat laskevat. Tilastosta on poistettu uudelleen kuivattavan ajot, 

koska silloin kuivauskoneen lämmön annetaan laskea tarkoituksella. 

Kuivauskone 3 taulukoidut arvot ovat esitettynä liitteissä, josta näkee 

pysähdysten aiheuttamat lämpötila huiput (LIITE 1-4). Liitteissä 2 ja 4 on 

suuria lämpötilan laskuja, jotka ovat huoltokatkoja tai materiaalin puutteen 

vuoksi kuivauskatkoja.  

 



29 
 

TAULUKKO 1. Kuivauskone 3 lämpötilojen keskiarvojen muutokset 

ensimmäisellä ja toisella viikolla. 

Lämpötilajakso, 

Kuivauskone 3 

1 viikko, puhdas 

Keskiarvo (C°) 

2 viikko, likainen 

Keskiarvo (C°) 

ero % 

24.2 -11.3 170,8 170,4 - 0,27 % 

11.3 – 24.3 171,1 164,1 - 2,2 % 

24.3 – 7.4 171,8 172,0 + 0,1 % 

7.4 – 21.4 170,5 156,1 - 8,4 % 

 

 

Yllä olevassa taulukossa (TAULUKKO 1) on vertailtu kuivauskone 3 

lämpötilan muutoksia siivouksen jälkeen ja ennen siivousta. Kuivauskone 

3:n patterihuoneen siivous on tässä tarkastelujaksossa suoritettu 11.3 ja 

7.4. Tässä jaksossa patterihuoneen siivoamisella ei ole ollut vaikutusta 

kuivauskoneen lämpötilaan. Viimeisen jakson 7.4 – 21.4, selkeästi 

suurempi, yli kahdeksan prosentin lämpötilakeskiarvon alentuminen johtuu 

normaalista poikkeavilla monilla reseptien muutoksilla ja huoltokatkoilla.  

Ajettavien reseptien parametri muutokset ja uudelleenkuivattava aiheuttaa 

lyhyitä katkoja kuivaukseen, jolloin kokonaiskuivauskapasiteetti laskee. 

Viilunkuivauksessa tulisi suosia pitkiä kuivausjaksoja, jotta viilun laatu on 

tasaista ja kapasiteetti nousee.   
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TAULUKKO 2. Telakuivauskone 4:n lämpötilojen keskiarvojen muutokset 

ensimmäisellä ja toisella viikolla siivousjaksolla suhteessa toisiinsa. 

Lämpötila jakso, 

Kuivauskone 4 

1 viikko, puhdas 

Keskiarvo (C°) 

2 viikko, likainen 

Keskiarvo (C°) 

ero % 

13.3 - 27.3 170,3 170,8 + 0,3 % 

27.3 – 10.4 171,3 170,5 - 0,5 % 

10.4 – 24.4 170,3 170,4 + 0,1 % 

24.4 – 8.5 172,4 167,8 - 2,7 % 

 

 

Kuivauskone 4 pitää lämpötilan tasaisena häiriöistä huolimatta, joten erot 

ovat pieniä (TAULUKKO 2). Kahden viikon jaksolla lämpötila-arvoja on 

uunin kolmesta eri lämpötila-anturista noin 2600/anturi. Neljännen jakson 

suurempi lämpötila ero johtuu osittain syöttölaitteen huollosta, jonka 

havaitsee lämpötilakuvaajasta (LIITE 8). Lämpötilakuvaajissa (LIITE 5-8) 

näkee lämpötilan muutokset koneessa kolmelta eri anturilta 

kuivauskoneen alku-, keski- ja loppupäästä. 

 

4.1.2 Häiriöpysähdykset 

Keskimäärin häiriöpysähdykset nousivat likaisella viikolla 9 %. 

Häiriöpysähdysten kesto aikaa ei pysty tilastoista näkemään. Kuivauskone 

4:n häiriöpysähdysten kolme ensimmäistä jaksoa (TAULUKKO 3) olivat 

tasaisia. Kolmas jakso pysyi tasaisena, vaikkakin ensimmäisellä viikolla 

syöttöpäässä oli paljon ruuhkia ja toisella viikolla ajossa oli erikoiskuivaa, 

jonka takia viilut ovat koppuraisempia eivätkä ne kulje kuljettimilla 

sujuvasti. Neljännen jakson molemmilla viikoilla oli normaalia enemmän 

huoltoja, ruuhkia ja erikoiskuivattua viilua.  
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TAULUKKO 3. Häiriöpysähdykset kuivauskone 4, neljässä 

siivousjaksossa. 

Jakso, 

Kuivauskone 4 

1 viikko, puhdas 

Häiriöt (kpl) 

2 viikko, likainen 

Häiriöt (kpl) 

ero % 

13.3 - 27.3 231 235 + 1,7 % 

27.3 – 10.4 174 182 + 4,4 % 

10.4 – 24.4 184 195 + 5,6 % 

24.4 – 8.5 510 498 - 2,4 % 

 

 

4.1.3 Höyrynkulutus 

Höyrynkulutusta mitataan tonnia/kulutus tunti. Mittausarvoja on kahdelta 

viikolta noin 1200 kappaletta. Höyrynkulutus on suurimmillaan, kun 

kuivauskone pysähtelee paljon ja jos joutuu sammuttamaan 

kuumailmapuhaltimet. Häiriöpysähdysten syitä on monia. Kuljettimilla on 

valokennoja, jotka havaitsevat ruuhkat kuljettimilla. Myös syöttöpäässä 

olevat viilujen syöttölaitteet ja rullasto voi aiheuttaa häiriöpysähdyksen. 

Erilaiset konehäiriöt voi myös pysäyttää kuivauskoneen.  
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TAULUKKO 4. Höyrynkulutus kuivauskone 4. 

Höyrynkulutusjakso, 

Kuivauskone 4 

1 viikko, puhdas 

Keskiarvo (t/h) 

2 viikko, likainen 

Keskiarvo, (t/h) 

ero % 

13.3 -27.3 4,1 4,0 - 2,6 % 

27.3–10.4 4,1 4,0 - 2,6 % 

10.4 – 24.4 4,3 4,1 - 3,8 % 

24.4 – 8.5 4,0 3,7 - 7,4 % 

 

 

Höyrynkulutuksessa ensimmäinen viikko on kaikissa neljässä jaksossa 

(TAULUKKO 4) korkeampi kuin likaisen viikon keskiarvo. Viimeisen jakson 

suurempi höyrynkulutuksen lasku toiselle viikolle tultaessa voi selittyä 

häiriöpysähdysten laskusta. Neljännessä jaksossa on paljon 

häiriöpysähdyksiä, mutta niiden pituus on ollut pidempi. Höyryn kulutus 

kuivauskoneen ollessa kiinni on noin 1 - 2 t/h, jolloin pitkät häiriöt ja 

ruuhkat laskevat höyrynkulutuksen keskiarvoa.  

 

4.2 Kosteustutkimukset 

Kuivauskoneilla on kosteusmittarit, joista seurataan päivittäisessä 

tuotannossa vuorokauden pituiselta ajalta viilujen keskikosteutta. Koivu 

viilun tavoitekosteus on noin 5 - 7 %. VDA-näytöltä seurattavaan lukuun 

lukeutuu kaikki viilut, myös uudelleen kuivattavat. Tilastollisesti lahot ja 

muut epäkurantit viilut nostavat märän prosentuaalista osuutta paljon, 

jolloin keskikosteus antaa väärän kuvan. Yleensä kuivauskoneilla onkin 

tästä syystä matalampi vuoron keskikosteuden tavoite. 

Tutkimusotannoissa katsottiin visuaalisesti, ettei otantaan sisälly lahoja tai 

muuten vikaisia viiluja.  
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Kosteustutkimuksissa selvästi kosteuskeskiarvoltaan korkea viilu oli myös 

keskihajonnaltaan korkea. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa myös 

reunojen kosteuserot suurenevat, jos viilun keskiarvokosteus ja 

kosteushajonta ovat suuret. Tarkasteltaessa koeviiluja 2 ja 12 (KUVIO 4), 

niiden keskikosteus on yli sallitun rajan (tavoite 4 %) ja niiden reunojen 

kosteuserot suuret.  

Koeviilujen kuvaajista näkee viilujen keskikosteuden ja eriteltynä viilun 

reunojen keskikosteuden. Kuivauskone 4 viilujen kosteustutkimuksissa 

likaisen uunin (KUVIO 4-5) koeviilujen kosteuksien vaihtelu on suurempaa 

kuin puhtaan uunin (KUVIO 6-7). Viilujen visuaalinen laatu on otantaa 

kerätessä tarkastettu samankaltaiseksi. Koeviilut ovat ehjiä ja 

vähäoksaisia, eikä niissä ole saanut esiintyä lahoa tai muita näkyviä 

vikaisuuksia.  

 

 

KUVIO 5. Koeviilujen keskikosteus ja niiden reunojen keskiarvo kosteus. 

Kuivauskone 4, likainen uuni.  
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KUVIO 6. Koeviilujen keskihajonta ja niiden reunojen keskihajonta. 

Kuivauskone 4, likainen uuni. 

 

Yllä olevissa kuvioissa (KUVIO 5-6) on samojen koeviilujen keskikosteus 

ja reunojen keskikosteus sekä keskihajonta ja reunojen keskihajonta. 

Viilun reunoilla tarkoitetaan kantikkaan viilun pitkittäissuuntaisia reunoja. 

Viilut kulkevat kuivauskoneessa kolmen viiluarkin rivissä, jolloin reunojen 

tasainen kuivuminen voi heikentyä, kun kuivauskoneessa ei pääse höyry 

kiertämään tasaisesti. Keskikosteudeltaan normaalin luokkaan kuuluvat 

koeviilut 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 ovat myös keskihajonnaltaan matalalla 

tasolla, jolloin viilu on tasaisesti kuivunut. Korkeamman keskikosteuden 

koeviilut 2 ja 12 ovat reunoiltaan epätasaisesti kuivuneet, koska niiden 

reunojen keskikosteuden ero on suuri ja kaskihajonta vaihtelee reunojen 

välillä.  
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KUVIO 7. Koeviilujen keskikosteus ja niiden reunojen keskiarvo kosteus. 

Kuivauskone 4, puhdas uuni.  

 

 

KUVIO 8. Koeviilujen keskihajonta ja niiden reunojen keskihajonta. 

Kuivauskone 4, puhdas uuni. 

 

Puhtaan uunin kuvaajissa (KUVIO 7-8) koeviilujen keskikosteudet ja 

keskihajonta ovat tasaisempia, eikä suuria eroja koeviilujen välillä ole. Kun 
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suurempia eroja ei koeviilujen välillä ole, voidaan olettaa 

kuivausolosuhteiden olevan sopivia, jolloin viilut kuivuvat tasaisesti.  

 

 

KUVIO 9. Koeviilujen keskikosteus ja niiden reunojen keskiarvo kosteus. 

Kuivauskone 3, likainen uuni. 

 

 

KUVIO 10. Koeviilujen keskikosteus ja niiden reunojen keskiarvo kosteus. 

Kuivauskone 3, puhdas uuni. 
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Yllä olevissa kuvaajissa on esitettynä kuivauskone 3:n koeviilujen 

keskikosteus ja eriteltynä koeviilujen reunojen keskikosteudet. Tämä 

kuivauskone on eri mallinen kuin aiemmin käsitelty kuivauskone 4. Tässä 

on enemmän hyllyjä ja viiluarkkeja ajetaan kaksi rinnakkain. Puhtaan 

uunin koeviilut (KUVIO 10) ovat epätasaisemmin kuivuneita, kuin likaisen 

uunin (KUVIO 9). Kuitenkin puhtaan uunin koeviilujen keskikosteudet ovat 

keskimäärin lähempänä tavoitearvoa, joka on 4 - 5 %. Likaisen uunin 

koeviilut ovat liian kuivia.  

 

 

KUVIO 11. Koeviilujen keskihajonta. Kuivauskone 4, puhdas uuni. 

 

Yllä olevissa kuvaajissa on kuivauskone 3:n koeviilujen keskikosteudet ja 

keskihajonnat (KUVIO 10-11). Koeviilu 12 toinen reuna on kosteampi kuin 

koeviilun keskikosteus ja toinen reuna, jolloin sen keskihajontakin on 

suurin. Tasaisesti kuivuneiden viilujen keskihajonta-arvot ovat 

kohtuullisella tasolla.  
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Alla olevissa taulukoissa (KUVIO 12-13) on samalta siivous/huolto jaksolta 

toinen koeviiluerä. Kahta keskikosteusrajan ylittävää koeviilua, koeviilut 1 

ja 2, koeviilujen keskikosteudet ja keskihajonnat ovat tavoitellulla tasolla.  

 

KUVIO 12. Koeviilujen keskikosteus ja niiden reunojen keskiarvo kosteus. 

Kuivauskone 3, puhdas uuni. 

 

 

KUVIO 13. Koeviilujen keskihajonta. Kuivauskone 4, puhdas uuni. 
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4.3 Telakuivauskoneen siivous 

Telakuivauskoneen siivouksessa uunin sisältä tuleva lika kerättiin samaan 

astiaan, jotta saatiin selville kuinka paljon irtoroskaa uunin sisälle kertyy 

kahdessa viikossa. Jotta määrä olisi luotettavampi, kerättiin uunin sisällä 

olevat irtoroskat kahtena siivouskertana. Astian tilavuus laskettiin ja uunin 

sisällä olevan irtoroskan tilavuudeksi saatiin 1,2 m3 (KUVA 10). 

 

 

KUVA 10. Telakuivauskoneen siivouksessa kerätty irtoroska uunin sisältä.  
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

Kokeita tehdessä ilmeni hyvinkin haastavia ongelmia, kuten koneiden 

vikoja, joita ei voitu aikataulujen puitteissa korjata, jonka takia koeviilujen 

määrä jäi tavoiteltua määrää paljon alhaisemmaksi.  

Kuivauskoneiden operaattorit ajavat hyvin erilaisilla tyyleillä, joten tämä voi 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Kuivauskoneen siivouksessakin ilmeni 

eroavaisuuksia. Sorvatun tukin laatu vaihtelee laadukkaasta tyvitukista, 

vuoden vanhoihin ulkona säilöttyihin tukkeihin.  

5.1 Kuivausolosuhteiden muutokset 

Kuivauskoneiden lämpötilan tarkastelussa täytyy huomioida muita tekijöitä, 

jotka vaikuttavat lämpötilaan kuten häiriöpysähdykset, huollot, 

uudelleenkuivattava viilu ja ruuhkat. Myös oleellista on, onko 

patterihuonetta siivottu. Tämä siivotaan kerran kuukaudessa. Pattereiden 

pölyisyys ja ilmavirtaa estävä irtoroska vaikuttavat ilman kiertoon ja 

suoraan viilun kuivauslaatuun.  

Häiriöpysähdyksiin vaikuttavat tekijät ovat viilun laatu ja kuivauskoneen 

linjastojen likaisuus. Kun käytetään lähes pelkästään valokennoja 

ilmoittamaan linjastolla olevasta ruuhkasta, likaisuudella on merkitystä 

häiriöpysähdyksiin. Koppurainen ja vääntynyt viilu ei kulje linjastolla hyvin 

ja usein aiheuttaa kuivauskoneen pysähdyksen ja rikkoo viiluarkkeja.  

5.2 Kosteustutkimukset 

Kuivauskone 4 kosteustutkimuksissa puhtaan ja likaisen uunin koeviilujen 

keskikosteus ja keskihajonta tuloksissa on kokonaisuudessaan eroja. 

Puhtaan uunin keskikosteus (KUVIO 7) ja keskihajonta (KUVIO 8) ovat 

tasaisia ja lähellä tavoitteita. Likaisen uunin koeviilujen keskikosteus 

(KUVIO 5) ja keskihajonta (KUVIO 8) on vaihtelevaa ja sisältää suuria 

eroja. Kuivauskone 3 on rakenteeltaan erilainen ja viiluarkit ajetaan kaksi 

rinnan, kun kuivauskone 4:llä kolme rinnan. Kuivauskone 4:n 
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kosteustutkimuksissa on enemmän eroja puhtaan ja likaisen uunin välillä, 

kun kuivauskone 3:n tuloksissa ei ole huomattavia eroja.  
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6 KEHITYSEHDOTUKSET 

6.1 Uunin siivous 

Uunin siivousohjeita päivitettiin, jotta uudet työntekijät tietää 

työtehtävänsä. Ohjeisiin lisättiin tarkentavia ohjeita siivoojien rooleista 

siivouksen aikana. Lisäehdotelmana viilun laadun parantamisen kannalta 

suutinlaatikoiden puhaltaminen paineilmalla tulisi olla tärkeysasteella 

korkeimmalla. Suutinlaatikoiden ja uunin hyllyjen ja telojen siivoamiseen 

tulisi varata enemmän aikaa ja työn jälki tulisi olla tarkastettu ennen uunin 

uudelleen käynnistystä. Siivouksen laadun seurantaan tulisi nimittää yksi 

vastuuihminen, joka arvioi työnlaadun joka siivouksen jälkeen.  

Siivouksen jälkeen tehtävät viikkohuollot tulisi suorittaa järjestelmällisesti 

ja yhdessä operaattoreiden ja huoltotiimin kanssa. Yhteinen 

seurantatiedosto, joka tulisi kuitata joka huoltopäivänä. Näin pystyttäisiin 

katsomaan mitä koneelle on tehty ja mitä tulisi tehdä seuraavassa 

huollossa. Seurantajaksojen aikana kuivauskoneiden seinämien saumojen 

ja ovien välistä pääsi paljon höyryä tehtaaseen. Kosteuden säilyttäminen 

uunissa on tärkeää, joten kuivauskoneen ei tulisi vuotaa.  

6.2 Koulutus 

Työntekijöillä on erilaisia ajotapoja koneilla, jolloin laatu on vaihtelevaa. 

Puu on muuttuva materiaali, mutta tietyt perusasetukset pitäisi olla aina 

lähtökohtana. Kuivauskoneilla tulisi optimoida laatu- ja nopeusolosuhteet 

huomioon ottaen ja luoda normit joka kuivauskoneelle. Operaattoreiden 

osaamista pystyy kehittämään erilaisilla koulutuksilla. Erilaiset työtavat 

voivat aiheuttaa häiriöpysähdyksiin ylimääräistä aikaa. Operaattoreiden 

yhtenäiset työtavat edistävät tasaista laatua.  
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6.3 Viilun laatu 

Viilun laatuun vaikuttavat monet tekijät raaka-aineen lisäksi. Vinot tai 

sotkuiset sorvikuormat aiheuttavat vajautta uunissa, jolloin uunin kosteus 

laskee ja viilun laatu heikkenee. Kuivauskoneen sekä linjan pysähdykset 

aiheuttavat viilujen koppuraisuutta. Linjojen huolto ja modernisointi nostaisi 

häiriöttömän käynnin osuutta. Häiriöpysähdykset aiheuttavat 

koppuraisuutta viiluissa, jolloin näiden vähentäminen nostaisi viilunlaatua. 

Pidemmissä häiriötilanteissa uuniin jääneet viilut tulisi ajaa 

polttomurskattavaksi energiahakkeeksi, jos häiriön kesto ylittää määritellyn 

ajan. Ajan määritys tulisi katsoa operaattoreiden kanssa jokaiselle koneille 

erikseen. Liian kauan pysähtyneessä uunissa ollut viilu on kelvotonta 

materiaalia liimausvaiheessa. 

Viilun laatua voidaan parantaa ajamalla viilut hieman päällekkäin 

syöttörullastolla, jolloin viilut kulkevat uunissa niin sanotusti kokonaisena 

mattona. Näin viilun päät eivät kuivu liikaa tai halkeile. Viilun päät kuivuvat 

uunissa ensimmäisenä ja aiheuttaa viiluun jännitteitä ja kupruisuutta. 

Tämä on kuljettimien ajoitusten säädön avulla testattavissa.  

6.4 Palautteen anto työpisteiden välillä  

Kuivauskoneilta viilut menevät erilaisille jatkokäsittelylinjoille. Kuivattujen 

viilujen viat voivat mennä erilaisissa jatkokäsittelyissä läpi liimaukseen asti, 

mutta liimauksessa se joudutaan hylkäämään. Eri työvaiheissa olisi hyvä 

tunnistaa viilujen laadusta viat, jotka eivät seuraavassa työvaiheessa 

sovellu käytettäväksi tai aiheuttavat lopputuotteessa vikaisuuksia.  
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7 YHTEENVETO 

Työn tarkoitus oli selvittää, miten irtoroska telakuivauskoneen sisällä 

vaikuttaa viilun laatuun ja kuivausaikaan. Telakuivauskoneiden likaisuuden 

tiedettiin vaikuttavan siivousvälien aikana hidastavasti ja laadullisesti, 

mutta konkreettisia tuloksia ei ole ollut näyttää. Tutkimusten aikana ilmeni, 

että häiriötilanteiden määrä nousee, mitä likaisempi kone on. Tähän 

vaikuttaa erityisesti telakuivauskoneen ulkopuolella oleva lika.  

Telakuivauskoneen sisällä olevat patterit ja puhaltimet ovat tärkeä osa 

höyryn kiertoa. Suutinnopeus on telakuivauskoneen sisällä muuttuva 

tekijä, jolla on suurin vaikutus viilun kuivumiseen ja laatuun. 

Suutinlaatikoiden keräämä pöly aiheuttaa suutinnopeuden hidastumista, 

jolloin tehokkuus laskee huomattavasti. Suutinopeuksien seuranta 

telakuivauskoneella olisi tarvittavaa, jos kuivaustehokkuus on heikkoa.   

Työssä perehdyttiin puuaineen kuivumisominaisuuksiin syvällisesti ja 

niiden avulla voidaan ymmärtää viilun kuivausolosuhteita ja niiden 

kehittämistä. Konkreettisesti työn tarkoitus oli todistaa, että 

telakuivauskoneen toimintaan vaikuttaa uunin likaisuus. Viilujen 

kosteustutkimuksissa toisella kuivauskoneella viilut kuivuivat tasaisemmin 

kuivauskoneen ollessa puhdas, mutta toisella ei ollut suurta vaikutusta. 

Häiriöpysähdysten määrä nousi keskimäärin 9 % puhtaalta viikolta 

likaiselle. Kuivauskoneen ulkoinen likaisuus vaikuttaa häiriöpysähdysten 

määrään kuljettimilla.   
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