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Alkusanat

Energia- ja metsäteollisuuden konsortio, johon ovat kuuluneet Energiateollisuuden
ympäristöpooli, Etelä-Savon Energia, Kotkan Energia, Metsäteho, Rovaniemen Energia,
Raumaster ja Vapo Oy, tilasi tammikuussa 2011 VTT:ltä hankkeen, jonka nimenä oli
”Kiinteiden biopolttoaineiden CEN – näytteenottostandardin soveltaminen Suomen oloihin”.
Hankkeen tavoitteena oli uuden näytteenotto- ja näytekäsittelystandardin (SFS-EN 14778 ja
14780) soveltaminen Suomen oloihin.

Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet edustajat kustakin organisaatiosta ja yrityksestä
sekä lisäksi Metsäteollisuus ry:stä.

Tavoitteen edellytyksenä oli, että näytteitä otettiin laitoksille tulevista metsäpolttoaineista eri
puolilta maata ja eri vuodenaikoina mahdollisimman paljon. Lisäksi selvitettiin automaattisen
näytteenoton tilannetta. Näytteenotto tehtiin laitoksilla, jotka osallistuivat hankkeeseen.
Koska näytteitä ja analyysejä kertyi huomattava määrä, niin hankkeen toteuttamisessa
tarvittiin nopeaa ja tarkkaa kosteuden mittauslaitetta, joksi valittiin Vaisala Oy:n kehittämä
ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR) perustuva laite. Hanke oli näytteenoton laajuuden
sekä näyte- ja analyysien lukumäärän suhteen haastava. Näin tehtiin siksi, että saatiin
luotettava ajallinen ja paikallinen edustavuus. Näytteenoton kehittämisen parissa tehtävä
työllä on suuri taloudellinen merkitys. Lisäksi näytteenoton edustavuuden ja tarkkuuden
nostaminen lisää toimijoiden välistä luottamusta ja parantaa metsäpolttoaineiden laatua.

Hankkeessa tekijöinä olivat tutkija Antti Heikkinen, tutkimusharjoittelija Pilvi Järvinen ja
erikoistutkija Timo Järvinen. Lisäksi kokouksiin osallistuivat erikoistutkija Risto Impola ja
tutkimusinsinööri Ismo Tiihonen. Timo Järvinen on laatinut tämän loppuraportin.

Hankkeen tekijöiden puolesta kiitän konsortiota mielenkiintoisen ja haastavan työn tilauksesta
sekä Vaisala ja Metso Automation Oy:tä NMR- laitteen käyttömahdollisuudesta! Lisäksi
kiitämme kaikkien em. konsortion voimalaitosten ja Jyväskylän Energian sekä Porin
Prosessivoiman, Raumasterin ja Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitoksen
henkilökuntaa näytteenoton järjestelystä ja avustamisesta.

Jyväskylässä 8.3.2012

Tekijöiden puolesta

Timo Järvinen

VTT:n projektipäällikkö
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1 Johdanto

Näytteenotolla tarkoitetaan tietyn, analysoitavaksi soveltuvan erän irrottamista ja erottamista
suuremmasta kokonaisuudesta siten, että sekä näyte että alkuperäinen materiaalierä ovat
halutuilta ominaisuuksiltaan samanlaisia. Edustava näytteenotto tarkoittaa itse asiassa
systemaattisen virheen pienentämistä. Peruskysymyksiä on mm. riittävä ajallinen ja
paikallinen edustavuus.

Hyvän näytteenoton yksinkertaistetut periaatteet ovat:

-  paikka mahdollisimman lähellä materiaalin (esim. polttoaine) luovutusta
- näytteenotto vapaasta liikkeestä (putoava virta)
- näytteenoton kohdistuttava koko materiaalivirtaan tai valtaosaan siitä
- materiaalivirrasta useampia pienempiä näytteitä
- vältettävä jatkuvaa osavirrasta tapahtuvaa näytteenottoa
- näytekäsittely ja jakaminen eivät saa muuttaa tutkittavia ominaisuuksia.

Tällä hetkellä on valmistumassa laaja kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalainen
standardijärjestelmä: Viimeiset standardit on äänestyksissä hyväksytty ja osa niitä käännetään
suomeksi. Valmisteluvaiheessa on viimeksi käytetty nk. teknisiä spesifikaatioita (CEN/TS),
jotka nyt uudistuvat EN – standardimuotoon. EN standardit korvaavat vastaavat kansalliset
standardit.

Näytteenotto- ja näytekäsittelypuolella on uusittu tekniset spesifikaatiot (esistandardit), jotka
on julkaistu 2005. Nämä ovat olleet:

CEN/TS 14778-1 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto. Osa 1: Näytteenottomenetelmät
(Solid biofuels. Sampling. Part 1: Methods for sampling) ja CEN/TS 14778-1 Kiinteät
biopolttoaineet. Näytteenotto. Osa 2: Menetelmä raemaisen materiaalin näytteenottoon
kuorma-autoista (Solid biofuels. Sampling. Part 2: Methods for sampling particulate material
transported in lorries)
CEN/TS 14779 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto. Menetelmät näytteenottosuunnitelmien
ja -todistusten laatimiseen (Solid biofuels. Sampling. Methods for preparing sampling plans
and sampling certificates)
CEN/TS 14780 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittelymenetelmät (Solid biofuels.
Methods for sample preparation).

Tekniset spesifikaatiot on uusittu ja tiivistetty kahdeksi EN-standardiksi:

SFS-EN 14778: 2012 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto (Solid biofuels. Sampling) ja

SFS-EN 14780: 2012 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittely (Solid biofuels.
Sample preparation).

Standardeissa ei ole välttämättä kovin hyvin huomioitu kansallisia erityispiirteitä, laajaa
polttoainekirjoa ja tekniikkaa ja oloja, jotka vaihtelevat suuresti eri puolilla Eurooppaa, koska
ne on haluttu tehdä yleiseurooppalaiksiksi. Näin on erityisesti näytteenottostandardin osalla.
Näytteenottostandardeissa laskentakaavat ovat sovelluksia hiilellä käytetyistä yhtälöistä, jotka
perustuvat yleensä paljon suurempiin toimituseriin ja osaeriin kuin biopolttoaineilla (ISO
13909-7, ISO 13909-8, ISO 18283, hiilistandardit). Useimmilla paljon bioenergiaa käyttävillä
mailla on ollut jo aikaisemmin omat kansalliset ohjeet ja jopa standardit näytteenotosta (mm.
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SS 187113. Biobränslen och torv Provtagning). Näin on ollut myös Suomessa, jossa on tähän
asti valtaosin käytetty FINBIOn Puupolttoaineiden laatuohjeeseen 1998 perustuvaa
näytteenottoa. Nämä ohjeet ovat olleet hyvin käytännössä toimivia ja hyväksyttyjä ja niiden
perusteella on tehty myös näytteenottojärjestelmiä. Uudessa näytteenottostandardissa
yksittäisnäytteiden lukumäärän laskemisessa käytetään yksittäisnäytteiden primäärisen
varianssin määritystä vähintään 30 näytteestä tai käyttämällä kokemustietoa tai standardin
opastavan liitteen D viitearvoja.  Koska Suomessa ei tähän mennessä ole määritetty kaavoissa
edellytettäviä hajontoja (  yksittäisnäytteiden primäärinen varianssi) mm. kosteuden ja osin
tuhkan osalta, niin yksittäisnäytelukumäärien laskemiseen tarkoitettuja kaavoja ei ole voitu
käyttää. Metsäpolttoaineiden hajontojen selvittämiseksi on työtä tehty BioNormI ja
BioNormII projekteissa (www.bionorm2.eu) ja niiden näytteenotto- ja -käsittelyosatehtävissä
Suomi ei ole ollut mukana. Kyseisissä hankkeissa otokset ovat kuitnekin olleet pieniä ja
alueellisesti sekä ajallisesti rajoittuneita. Nyt valmistuneen CEN –standardin (SFS-EN 14778)
merkittävät muutokset on tehty standardin valmistelun loppuvaiheessa, joka ei ole
mahdollistanut riittävän ja laskentakaavoihin soveltuvan taustamateriaalin hankintaa eri
maista ja oloista. Siksi kansalliseen soveltamiseen tarvitaan useissa tapauksissa lisää tietoa,
jota tässä hankkeessa on tuotettu.

Näytteenoton tarkkuudella on suuri taloudellinen merkitys polttoainetoimituksessa ja
vastaanotossa. Uusilla voimalaitoksilla on säännönmukaisesti automaattiset näytteenottimet,
joiden yhteyttä uuteen CEN – näytteenottostandardiin ei myöskään tunneta. Viime vuosina on
kehitetty myös uusia nopeita ja tarkkoja kosteuspitoisuuden instrumentaalimääritys-
menetelmiä, jotka mahdollistavat erityyppisten hajontojen nopean ja taloudellisen
määrityksen verrattuna standardin mukaiseen lämpökaappikuivaukseen. Siten myös CEN –
standardoinnin (SFS-EN 14778 ja 14780) joustavaksi soveltamiseksi saadaan nopeasti
tarvittavaa paikallista lisätietoa kansalliseen sovellukseen ja ohjeistukseen. Tämä toimii myös
hyvänä lähtökohtana EU –alueella tapahtuvissa suomalaisen tekniikan promootiossa tai
vientihankkeissa sekä mahdollisessa ISO –standardoinnissa.

2 Tavoitteet

Tavoitteena olivat kiinteiden biopolttoaineiden CEN –näytteenottostandardien (SFS-EN
14778 ja 14780) soveltaminen Suomen oloihin tutkimalla ja selvittämällä todelliset
kosteushajonnat ”metsäpolttoaineista”, joiksi hankkeessa määritettiin koko-, runkopuu- ja
metsätähdehakkeet sekä kantomurske. Kantomurskeesta haluttiin myös tuhkapitoisuudet ja -
hajonnat. Kosteus- ja tuhkapitoisuushajonnat haluttiin selvittää ajallisesti ja paikallisesti
edustavasti, joka tarkoitti näytteenottoa eri vuodenaikoina ja eri puolilla maata sijaitsevilla
laitoksilla sekä hyvin suurta yksittäisnäytteiden ja analyysien lukumäärää. Lisäksi pyrittiin
huomioimaan erilaiset toimitus- ja vastaanottotavat (hakkeet/murske, terminaali/vastaan-
ottoasema). Myös tienvarressa tapahtuvan näytteenoton ja kosteusmäärityksen yhteyttä
pyrittiin saamaan esiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi haluttiin selvyyttä automaattisen
näytteenoton ja CEN –standardoinnin yhteyteen.

3 Rajaukset

Tutkimuksessa selvitettiin polttoaineominaisuuksista vain kosteus- ja tuhkapitoisuutta sekä
niiden hajontoja edustavasti mainituilla metsäpolttoaineilla ja tuhkaominaisuudet
kantomurskeella. Tässä ei ole tutkittu muiden ominaisuuksien pitoisuuksia tai hajontoja esim.
palakoko tai kemialliset ominaisuudet (mm. lämpöarvo, S, N, Cl etc.), jotka käytön kannalta
voivat olla merkittäviä. Puun kuiva-aineen lämpöarvon vaihtelua ei tutkittu, koska teholliseen

http://www.bionorm2.eu
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lämpöarvoon saapumistilassa vaikuttaa valtaosin kosteuspitoisuus, paitsi kantomateriaalilla.
Kosteuspitoisuus ja tuhka ovat kuitenkin vaihtelun vuoksi merkittävimmät tekijät
näytteenoton taajuuden kannalta muuallakin, mutta erityisesti Suomen oloissa mm.
vuodenaikojen ja maan laajuuden sekä kantopolttoaineen lisääntyneen käytön myötä. Muut
ominaisuudet on kattavasti määritelty em. BioNorm –hankkeissa, koska niiden pitoisuudet
eivät ole niin aika- ja paikkariippuvaisia. Hankkeesta rajattiin pois myös sahojen sivutuotteet
kustannussyistä, vaikka niillä kuitenkin kosteus- ja tuhkapitoisuus ovat aika- ja
paikkariippuvia. Lisäksi niiden laatu (esim. kuori) riippuu usein käsittelytekniikasta.
Näytteenotto tapahtui voimalaitoksilla tai terminaaleissa. Näytteenottoa ei tehty ”pitkästä”
tavarasta tienvarressa tai hakkuualueella, vaan se kohdistui valmiiseen laitoksen käyttämään
hakkeeseen tai murskeeseen.

4 Näytteenottomenetelmät

Näytteenottomenetelmät Suomessa perustuvat yleisimmin käsinäytteenottoon autokuorma-
kohtaisesti Puupolttoaineen laatuohjeen 1998 mukaisesti. Jonkun verran niitä on modifioitu
CEN/TS –näytteenotto-ohjeen mukaisiksi, mutta pääosin kuitenkin on noudatettu em.
kansallista normia ennen varsinaista EN -standardia. Uudessa näytteenottostandardissa
näytteenotto on kuvattu ja määritelty matemaattisten laskentakaavojen mukaisesti. Hankkeen
näytteenotossa on pyritty seuraamaan uutta standardia niin paljon kuin mahdollista.

Puupolttoaineen  laatuohjeeseen 1998 perustuva näytteenotto4.1
laitoksilla

FINBIOn laatuohje vuodelta 1998 sisältää tarvittavat määritelmät ja polttoaineen laatu on
sidottu laatuluokitus-taulukkoon. Tyypillisiä puupolttoaineen ominaisuusarvoja
vaihteluväleineen on ohjeessa taulukoitu erilliseen liitteeseen.  Näytteenotosta on ohjeistettu,
että se tulisi tehdä suositeltavuusjärjestyksessä seuraavasti:

- polttoaineen luovutuspaikka,
- jatkuva polttoainevirta (vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä),
- kuorma; kuormaa purettaessa, tai
- vastaanottotaskun polttoainekasasta.

Näytteenottotavasta on suositeltu, että se tapahtuu koneellisesti jatkuvasta polttoainevirrasta
kuormattaessa, kuormaa purettaessa tai kuormasta. Vastaavasti käsinäytteenotto suositeltiin
tehtäväksi jatkuvasta polttoainevirrasta kuormattaessa tai kuormaa purettaessa. Ohjeessa on
myös maininta siitä että, jos edustavan näytteen saaminen polttoaineesta on teknisesti vaikeaa,
niin näytteenottopaikaksi on syytä valita se paikka, missä varmimmin ja kohtuukustannuksin
polttoaine-erästä saadaan edustava näyte. Puupoltto-aineen laatuohjeen aikana ja jo ennen sitä
myös automaattisia (koneellisia) näytteenottimia oli otettu käyttöön, ennen laatuohjetta
kuitenkin lähinnä jyrsin- ja palaturpeelle.

Yksittäisnäytteiden lukumäärästä laatuohjeessa on selvät määrälliset ohjeet:
kuljetinjärjestelmästä 4 kpl/ noin 100 m3 polttoainetta ja kuormaan kohdistettaessa 2 kpl, kun
kuorman koko alle 50 m3; 4 kpl, kun kuorman koko 50 - 120 m3 ja 6 kpl, kun kuorman koko
yli 120 m3.

Yksittäisnäytteen tilavuudesta on sovittu, että polttoainevirran koko poikkileikkaus otetaan
näytteeseen keskiarvoperiaatteen mukaan, mutta kuitenkin vähintään 10 litraa. Käsinäytteen-
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otossa kuormaa purettaessa otetaan vähintään 1 litra, mikäli partikkelikoko alle 60 mm ja
vähintään 5 litraa, mikäli partikkelikoko yli 60 mm.

Näytteiden käsittelystä ja säilytyksestä on myös ohjeet.

Koska Suomessa toimituserän muodostaa melkein aina polttoainetoimittajan vuorokaudessa
toimittamat kaikki kuormat ja yksi autokuorma muodostaa osaerän (sublot), niin käytännössä
laatuohjeen näytteenottoa on sovellettu siten, että erillisistä kuormista otetut yksittäisnäytteet
on yhdistetty vuorokautiseksi kokoomanäytteeksi. Kokoomanäytteestä muodostetaan
näytekäsittelyn ja jakamisen kautta laboratorionäyte edelleen kosteusmääritykseen.
Lämpöarvomääritys kuiva-aineesta tehdään n. kerran kuukaudessa riippuen laitoksesta tai
käytetään sovittua vakioarvoa eri puulajeilla.

Eurooppalaiseen kiinteän biopolttoaineen näytteenotto- ja4.2
näytekäsittelystandardiin perustuva näytteenotto

SFS-EN 14778: 2012 ja SFS-EN 14780: 2012 standardeissa on tarkat määritelmät ja ohjeet
näytteenotosta sekä näytekäsittelystä. Yksittäisnäytteiden lukumäärä perustuu laskentaan, joka
on alun perin lähtöisin hiilelle sovelletusta menetelmästä. Laskentakaavojen perustana on
ostettu ja toimitettu yleensä suuri erä (lot quantity) esim. laivalasti pellettiä (N x 1 000 t).
Suuri erä on jaettu pieniin osaeriin (sublot) esim. autokuorma tai suuren kuormaajan kauha (N
x 10 t).

Näytteenottostandardissa edellytetään tunnettavaksi kuormien sisäiset, väliset ja toimituserien
väliset ominaisuuksien hajonnat yksittäisnäytemäärien laskemiseksi. Kaavassa 1 on esitetty,
miten yksittäisnäytemäärät lasketaan standardin mukaan.

Kaava 1
PTL

I

VNP
Vn

4
4
2    , jossa

n =  yksittäisnäytteiden minimilukumäärä
PL=  haluttu kokonaistarkkuus sisältäen näytteenoton, esikäsittelyn ja määrityksen

(analyysin) 95 % tilastollisella luottamustasolla. Jos esim. halutaan tarkkuutta 1 %
kosteutta, niin PL = 1/1,96 = 0,51.

VI =  primäärinen yksittäisnäytteiden välinen varianssi
N =  toimituserän osien (sublot) lukumäärä
VPT=  esikäsittelyn ja määrityksen varianssi

Jos laskenta tuottaa vähemmän kuin 10 yksittäisnäytettä otetaan kuitenkin vähintään 10
yksittäisnäytettä valitusta toimituserästä tai sen valitusta osasta. Kuvassa 1 on esitetty
käyräparvella yksittäisnäytemäärät riippuen eri tekijöistä.
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Kuva 1. Yksittäisnäytteiden lukumäärän riippuvuus halutusta tarkkuudesta ja osaerien
lukumääristä standardin suosituskosteushajontatietojen perusteella.

Kuvan 1 (havupuu) hakkuutähdehakkeen kosteuden varianssiksi (VI) on oletettu 10 % (hajon-
ta n.   3,2 %) ja näytekäsittelyn sekä määritysmenetelmän varianssiksi (VPT) 0,73 %. Va-
rianssitiedot ovat standardin liitteestä D (Annex D). Piirrosta voi tulkita siten, että em.
hajonta-arvoilla yksittäisnäytemäärä kasvaa hyvin suureksi (> 30 kpl), jos yksi kuorma
muodostaa toimituserän ja tarkkuudeksi halutaan  2 prosenttiyksikköä 95 %:n tilastollisella
luottamustasolla. Jos toimituserässä on kolme kuormaa, niin vastaavaan tarkkuuteen samalla
hajonnalla päästään ottamalla 4 näytettä/kuorma ja kaikkiaan 3 x 4 näytettä. Kuitenkin
suosituksena hakkuutähdehakkeelle on ottaa aina vähintään 10 yksittäisnäytettä kuormaa
kohti (vrt. edell. kappaleet). Standardin laskuesimerkeissä olevat metsätähdehakkeen hajonnat
on saatu BioNorm – hankkeissa pienen otoksen tuloksena: näytteenotto ja määritykset tehty 5
kuormasta a´ 40 t marraskuussa 2002 kasalta ja kuljettimelta samasta yhdeltä alueelta
toimitetusta erästä Ruotsissa SLU:n toimesta. Vastaavia hajontoja ei Suomessa ollut vielä
tuolloin määritetty.

Varianssi määritetään kaavan 2 mukaisesti ja sen laskennassa täytyy olla vähintään tietty
määrä (30 kpl) toimituserästä tai yleensä tuosta polttoainetyypistä otettuja näytteitä.

Kaava 2 , jossa

n =  yksittäisnäytteiden lukumäärä, esim. 30 kpl
xi=  analysoitu suure, esim. kosteus
VPT=  esikäsittelyn ja määrityksen varianssi

Yksittäisnäytteen tilavuus perustuu standardissa kaavaan 3:

Kaava 3 Volincr = 0,5 kun d95 < 10;
Volincr = 0,05 * d95 kun d95  10, jossa

Volincr =  yksittäisnäytteen minimitilavuus litroina;
d95= partikkelin koko mm, jota < 95 %:a näytteestä.
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Kaavan 3 mukaan esim. nimellisellä partikkelikoolla 100 mm (< 95 % näytteestä)
yksittäisnäytteen tilavuus tulee olla n. viisi litraa.

Näytteenottostandardissa (SFS-EN 14778: 2012) on kuvauksia myös mekaanisista
näytteenottimista ja myös automaattisen näytteenoton työelimistä, jotka pohjaavat
hiilitekniikkaan.

Näytekäsittelystandardi (SFS-EN 14780: 2012) on myös hyvin yksityiskohtainen ja siinä on
huolellisesti kuvattu oikeaoppinen näytteen jakaminen; siihen liittyviä menetelmiä ja
laitteitakin.

Hankkeen näytteenotto laitoksilla4.3

CENsovellus – hankkeen näytteenotossa pyrittiin siihen, että sovelletaan uutta standardia
(SFS-EN 14778: 2012) niin hyvin kuin mahdollista ja yksittäisnäytteiden lukumäärä on
selvästi suurempi kuin Puupolttoaineen laatuohjeen edellyttämä ja toisaalta, että myös
kosteusanalyysejä saadaan paljon. Paikallinen ja ajallinen edustavuus varmistettiin siten, että
näytteitä otettiin kaikkiaan kuudella eri laitoksella eri puolella maata kolmena vuodenaikana
(talvi-, kesä- ja syysnäytteenotto). Näytteenotto kohdistui laitoksilla metsäpolttoaineisiin so.
suunnitelman mukaan koko-, runkopuu- ja metsätähdehakkeeseen sekä kantomurskeeseen,
joka kertautti näyte- ja analyysimääriä. Koska kaikilta laitoksilta ei saatu em.
puupolttoainelajikkeita ao. näytteenottoaikana, niin laitokset myös hieman vaihtuivat
vuodenajoittain. Toisaalta tähän vaikutti myös se, että automaattisia näytteenottimia ei ollut
kuin muutamilla laitoksilla.

Hankkeen näytteenotto tapahtui käsinäytteenottona useimmiten näytteenottokauhalla ja
yksittäisnäytteen tilavuus oli n. 5 litraa ja yksittäisnäytteitä otettiin 10 kpl/autokuorma so.
osaerää kohti tai vastaavasta määrästä terminaalissa kasalta. Kustakin yksittäisnäytteestä
määritettiin kosteuspitoisuus. Näytteenotto toistettiin samalla tavoin kussakin kohteessa
(laitoksella/terminaalissa) eri vuodenaikoina.

Talvinäytteenotto tehtiin helmikuusta maaliskuun loppuun ja kesänäytteenotto toukokuun
puolivälistä kesäkuun loppuun. Näytteenottopaikat olivat: Jyväskylän Energian (JE) Keljon-
ja Rauhalahden voimalaitos, Etelä-Savon Energian (ESE) Pursiala, Kotkan Energian (KEO),
Heinsuon terminaali ja Hovinsaaren voimalaitos ja Rovaniemen Energian (REN),
Mustikkamaan terminaali sekä Suosiolan voimalaitos.  Syysnäytteenotto tehtiin syyskuun
lopusta marraskuun loppuun aikajärjestyksessä: Rovaniemen Energia, Mustikkamaa, Etelä-
Savon Energia Pursiala ja Kotkan Energia, Heinsuo sekä Hovinsaari. Kantomurskeista
tuhkamäärityksiä varten tapahtunut näytteenotto tehtiin talvi- ja syysnäytteenoton yhteydessä
(KEO, ESE, JE, REN). Näytteet otettiin suurimmaksi osaksi kuusikantomurskeista (40 kpl),
mutta jonkin verran (10 kpl) myös mäntykantomurskeista. Männyn kannosta tehtyä mursketta
ei laitoksilla ollut saatavissa muuten kuin järjestelyn kautta.

Vertailunäytteenotto automaattiottimiin tehtiin syksyllä Porin Prosessivoiman (POVO) ja
Vaskiluodon Voiman Seinäjoen (SEVO) voimalaitoksilla lokakuun loppuun mennessä.
Näissä laitoksissa on hakkeille soveltuva automaattinen näytteenotto.

Näytteenotto toteutettiin, kuten suunniteltiin vuoden 2011 aikana. Huomioitava on, että
kevättalvi 2011 oli kylmä ja luminen myös Etelä-Suomessa ja kesä lämmin koko Suomessa.
Syksy oli ”pitkä” ja sateinen koko Suomessa.



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12

10 (54)

   Kosteus- ja tuhkamääritykset4.4

Koska oli selvää, että suunnitellussa näytteenottolaajuudessa kosteusmäärityksiä eri
hakelajikkeista tulee erittäin paljon, niin määrityksiin tarvittiin selvästi nopeampi menetelmä
kuin standardin (SFS-EN 14774-1) mukainen lämpökaapissa tapahtuva kuivaus (105 ± 2 °C)
vakiopainoon, joka kestää 12–24 h riippuen näytteestä ja lämpökaapista. Valittavan
menetelmän tuli olla riittävän tarkka; käytännössä rinnastettavissa standardimääritykseen.

VTT:ssä (Järvinen et. al 2007) on paljon tutkittu, testattu ja kokeiltu erilaisia instrumentaalisia
kosteusmittausmenetelmiä, joiden pohjalta käytettäväksi menetelmäksi valittiin
ydinmagneettiseen resonanssiin perustuva mittauslaite, jota Vaisala Oyj oli kehittänyt. Laite
ei ole on-line –tyyppinen mittari (kuva 2), vaan näyte on pantava laitteen mittausastiaan, joka
asetetaan magneetin sisään. Mittauksen tulos saadaan noin minuutissa (”at-line” –mittaus).

Kuva 2. Vasemmalla ylhäällä magneetti ja keskusyksikkö; oikealla magneetti ja alhaalla
vasemmalla 2 x 10 sarja näyteastioita ja oikealla kaksi näyteastiaa, joissa on kantomursketta.

NMR –laitteen tarkkuus hakkeilla varmistettiin vielä ennen hankkeen näytteenoton
aloittamista (kuva 3).
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Kuva 3. NMR –mittauksen menetelmätarkkuus kokopuuhakkeella.

NMR:n menetelmätarkkuus hakkeella ts. hakkeen tyypillisellä kosteusalueella oli
erinomainen. Koska näytekäsittely mm. jakaminen aiheuttaa aina virhettä, niin myös sen
vaikutus tutkittiin (kuva 4). Viiden litran näyte on jaettu niin, että osanäytteistä on määritetty
standardikosteus ja kosteus NMR-laitteella.

Kuva 4. Näytekäsittelyn ja NMR-mittauksen virhe kokopuuhakkeella.

Näytekäsittelyn ja NMR:n yhteistarkkuuden (VPT) nostamiseksi jokaisesta 5 l:n hakenäyt-
teestä päätettiin ottaa kaksi mittausnäytettä, jolloin näytteen massamäärä n. 2 x 150 g  300 g
vastaa standardin (SFS-EN 14774-1) edellyttämää näytemassaa. Laskennassa on aina käytetty
mittausnäytteiden NMR-kosteusmittauksien keskiarvoa. Koska on todennäköistä, että ajan
kuluessa ja kun tehdään paljon mittauksia, niin laitteen tarkkuus muuttuu. Siksi NMR-laite
kalibroitiin vedellä aina ennen uutta 10 näytteen erän mittausta ja myös ennen
rinnakkaismääritystä. NMR-laite myös tarkistettiin aina ennen 10 näytteen erää tunnetuilla
näytteillä ja samoin tehtiin tuon erämittauksen jälkeen (kuva 5). Jos mittauksessa oli jotakin
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”heittoa” niin tarkistus tehtiin aina uudelleen välillä kalibroiden, kunnes NMR-mittauksen
tulos täsmäsi tunnettujen näytteiden kanssa.

Kuva 5. NMR-mittauksen tarkistusmittaus kahden kuukauden jaksona tunnetuilla näytteillä.

Tuhkamääritykset on tehty standardin (CEN/TS 14775 (mod.) mukaisella menetelmällä
kiinteille biopolttoaineille, jossa näytteen kuiva-aine hehkutetaan 550 °C:n lämpötilassa.
ENAS Oy teki tuhkamääritykset.

5 Tulokset

Tavoitteen mukaisesti tutkittiin toimituserä- ja kuormakohtaiset kosteuspitoisuuden hajonnat
ajallisesti ja paikallisesti edustavasti: tarkoittaen laajaa näytteenottoa eri puolilla maata
sijaitsevilla voimalaitoksilla eri vuodenaikoina. Lisäksi selvitettiin kantomurskeen
tuhkapitoisuuksien hajontaa ja automaattisten näytteenottimien yhteensopivuutta standardin
kanssa. Näiden perustavoitteiden lisäksi saatiin esille paljon muita asioita mm.
keskikosteuksien ja hajontojen muutokset vuodenaikojen ja paikan mukaan, käsittelyn,
kosteuden ja puulajin vaikutusta kantomurskeen tuhkapitoisuuteen ja Venäjältä tuodun koko-
ja runkopuuhakkeen keskikosteudet ja vaihtelut sekä terminaalivarastointiin liittyviä asioita.

Hakepolttoaineiden kosteuden hajonnat5.1

5.1.1 Hakkeiden keskikosteudet ja hajonnat talvella

Talvinäytteenotto tehtiin neljällä laitoksella (JE, ESE, KEO ja REN) helmi- ja maaliskuussa
2011. Kaikilta saatiin näytteet kokopuu-, metsätähde- ja runkopuuhakkeesta. Kantomurske-
näytteet saatiin kolmelta laitokselta. Kuvassa 6 on kuormista otettujen kaikkien
yksittäisnäytteiden hajonnat hakelajeittain.
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Kuva 6. Keskikosteudet ja hajonnat (punaiset janat) kuormittain ja toimituserittäin eri
hakelajeilla talvinäytteenotossa (KP=kokopuu, RP=runkopuu, MT=metsätähde ja
KM=kantomurske).

Toimituserässä on useampi kuorma; hankkeen tapauksessa useimmiten kaksi kuormaa. Kuten
kuvasta 6 näkee niin suurimmat keskikosteudet ja myös hajonnat saatiin metsätähde- ja
kokopuuhakkeella ja pienin runkopuuhakkeella talvioloissa. Kuvassa 7 hajontojen erot
näkyvät hakelajeittain vielä selvemmin. Vertailuna kuvassa 7 on SFS-EN 14778 standardin
ohjearvoja, jotka on saatu BioNorm II –hankkeesta.

Kuva 7. Hajonnat hakelajeittain talvinäytteenotossa; pylvään keskellä keskikosteus. (*
merkityt hajonnat saatu standardista BioNorm II –hankkeen perusteella, KP-RP = koko- ja
runkopuuhakkeen seos).

Kaikkien yksittäisnäytteiden hajonnat kaikilla hakelaaduilla ovat hankkeen aineistossa
selvästi suuremmat kuin muissa standardin suosituksissa ja suuremmat kuin muissa
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suomalaisissa julkistetuissa otoksissa. Erityisesti kokopuu- ja metsätähdehakkeella hajonnat
ovat suuria. Metsätähdehake oli keskimäärin myös selvästi kosteampaa (46,1 p-%) kuin
muissa otoksissa, kun taas KP:lla tilanne oli päinvastoin (40,8 p-%). Runkopuuhake on kuivaa
(ka 35,8 p-%); kuitenkin kosteampaa kuin muissa suomalaisissa julkisissa otoksissa. Venä-
läinen runkopuuhake on ollut keskimäärin kosteaa (49,4 p-%) verrattuna kotimaiseen RP-
hakkeeseen. Kantomurske oli keskimäärin kuivaa (36,4 p-%), mutta kosteuden hajonta oli
kuitenkin melko suuri (lähes 6 %-yksikköä).

Kokopuu- ja metsätähdehakkeen kuormakeskiarvot ja keskiarvojen hajonnat vaihtelivat myös
toimituserittäin ja laitoksittain paljon. Vaihteluvälin ääripäät kokopuuhakkeella olivat
25,2/2,3 – 57,2/7,3 (keskikosteus/hajonta). Vastaavat arvot metsätähteellä olivat 32,5/3,1 –
56,3/6,6 ja runkopuuhakkeella 34,0/1,8 – 38,2/3,6 sekä kantomurskeella 35,2/2,3 – 39,9 p-
%/4,1 %-yksikköä.

Talviolojen suuret kosteushajonnat metsätähde- ja kokopuuhakkeella selittyvät paljolti
lumesta ja jäästä (kuva 8), jota tulee kuormien mukana laitokselle. Kokopuuhake voi olla aika
vaihtelevaa tavaraa, ja se voi olla lähellä karsittua rankahaketta so. runkopuuhaketta, joka
selittää myös pieniä keskikosteuksia ja hajontoja.

Kuva 8. Vasemmalla kokopuu- ja oikealla metsätähdehakkeen purkua voimalaitoksella.

5.1.2 Hakkeiden keskikosteudet ja hajonnat kesällä

Kesänäytteenotto aloitettiin Etelä-Suomessa 18.5. ja se tehtiin kesäkuun loppuun mennessä
”pohjoisessa”. Laitokset, joilta näytteet otettiin, olivat samoja kuin talvella (JE, ESE, KEO ja
REN). Kaikilta laitoksilta saatiin koko-, runkopuu- ja metsätähdehakenäytteet.
Kantomursketta saatiin kolmelta laitokselta. Kuvassa 9 on kuorma- ja toimituseräkohtaiset
hajonnat hakelajeittain.
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Kuva 9. Keskikosteudet ja hajonnat (punaiset janat) kuormittain ja toimituserittäin eri
hakelajeilla kesänäytteenotossa (KP=kokopuu, RP=runkopuu, MT=metsätähde ja
KM=kantomurske).

Toimituserässä on useampi kuorma; hankkeen tapauksessa useimmiten kaksi kuormaa.
Kesänäytteenoton hakkeiden keskikosteudet ja hajonnat erityisesti kokopuu- ja metsätähteen
osalta ovat laskeneet verrattuna talvinäytteenottoon. Em. hakkeiden laatu kosteuden osalta on
lähestynyt muiden lajikkeiden arvoja, jotka eivät ole oikeastaan muuttuneet juurikaan;
pikemminkin nousseet. Kuvassa 10 on esitetty hajonnat keskikosteusarvojen kanssa
lajikkeittain kesällä.
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Kuva 10. Hajonnat hakelajeittain kesänäytteenotossa; pylvään keskellä keskikosteus. (*
merkityt hajonnat saatu standardista BioNorm II –hankkeen perusteella, RP = kotimainen tai
kotimainen+venäläinen runkopuuhake).

Standardin (SFS-EN 14778) viitearvoihin verrattuna keskikosteudet ovat pienempiä, mutta
hajonnat Suomen oloissa selvästi suurempia myös kesäoloissa. Kesänäytteenoton aikana sää
oli useimmiten helteinen (kuva 11).

Kuva 11. Metsätähdehakekuorma ja näytteenottoa kesäkuun 2011 alussa.

Kuvan 11 kuormassa näkee hyvin myös kuorman lajittumista palakoon suhteen.

5.1.3   Hakkeiden keskikosteudet ja hajonnat syksyllä

Syysnäytteenotto aloitettiin syyskuun 20. päivä pohjoisesta ja viimeinen näytteenotto tehtiin
marraskuussa etelässä. Näytteitä otettiin viideltä laitokselta (REN, POVO, SEVO, ESE ja
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KEO), joista kahdella (POVO, SEVO) on myös automaattinäytteenotto.  Metsähaketta saatiin
kaikilta laitoksilta, koko- ja runkopuuhaketta sekä kantomursketta 3 laitokselta. Johtuen
useammista näytteenottopaikoista ja myös erityyppisestä näytteenotosta (automaattivertailut)
näytteenottojakso oli syksyllä pitempi (2-3 kk).  Kuvassa 12 on kuorma- ja
toimituseräkohtaiset hajonnat hakelajeittain syysnäytteenotossa.

Kuva 12. Keskikosteudet ja hajonnat (punaiset janat) kuormittain ja toimituserittäin eri
hakelajeilla syysnäytteenotossa (KP=kokopuu, RP=runkopuu, MT=metsätähde ja
KM=kantomurske).

Toimituserässä on useampi kuorma; hankkeen tapauksessa useimmiten kaksi kuormaa.
Kuvassa 12 runkopuuhakkeen hajonnat kuormittain ja toimituserittäin eivät anna oikeaa
kuvaa, koska kuormia oli yhteensä vain kolme ja toimituseriä 2. Eräältä laitokselta tuli
näytteeksi alle 30 %:n haketta kuorma ja toiselta kaksi kuormaa kosteuden ollessa runsas 40
%:a kummassakin. Siksi hajonta on ”liian” suuri. Esimerkiksi noiden kahden kuorman
kosteuspitoisuuden hajonta oli vain 2,3 ja 3,8 %-yksikköä. Kokopuu- ja metsätähdehakkeen
osalta keskikosteudet ja hajonnat ovat edustavia ja kuvaavat tilannetta. Kuvassa 13 on esitetty
vastaavasti kuin aikaisempien mukaan hajontapylväät, joiden keskellä keskikosteusarvot.
Metsätähde- ja kokopuuhakkeen keskikosteudet ja hajonnat ovat lähellä kesän arvoja.
Metsätähteellä laitosten kaikkien kuormien keskiarvo on ollut syksyllä korkeampi kuin
kesällä ja kokopuuhakkeella toisinpäin, johtuen lähinnä yhden laitoksen hyvin kuivasta
kokopuusta. Kuormien keskiarvojen hajonta metsätähde- ja kokopuuhakkeella on ollut
syksyllä pienempi kuin kesällä. Kantomurske on ollut syksyllä hyvin kuivaa ja hajonta pieni.
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Kuva 13. Hajonnat hakelajeittain syysnäytteenotossa; pylvään keskellä keskikosteus. (*
merkityt hajonnat saatu standardista BioNorm II –hankkeen perusteella, RP = kotimainen tai
venäläinen runkopuuhake).

 Hakelajikkeiden kosteuden ja hajontojen muutokset vuoden5.2
aikana

Hankkeen eräänä tärkeänä tavoitteena oli saada myös ajallista edustavuutta eri metsähake-
laatujen kosteuksista ja niiden vaihtelusta laitoksilla riippuen vuodenajasta. Tätä tietoa ei ole
saatavissa BioNorm –hankkeista eikä suomalaisista julkisista lähteistä. Laitoksien
polttoainejärjestelmistä löytyy tätä tietoa, mutta se ei ole kuormakohtaista, vaan pääosin
vuorokautisista kokoomanäytteistä tehtyjä toimituseräkohtaisia tuloksia. Tällöin näyte on
yleensä otettu Puupolttoaineen laatuohjeen 1998 mukaisesti ottamalla kunkin toimittajan
kuormista näytteet, jotka on yhdistetty vuorokautisiksi kokoomanäytteiksi. Kuormanäytteisiin
pitäisi Puupolttoaineen Laatuohjeen mukaisesti ottaa 6 yksittäisnäytettä/120 m3.

5.2.1 Metsätähde- ja kokopuuhakkeet

Koska metsätähde- ja kokopuuhakkeet eroavat selvästi tuotanto- ja hankintaketjun osalta
runkopuuhakkeesta ja kantomurskeesta, niin niiden tietoja on syytä käsitellä erikseen ja myös
tarkemmin. Tulokset on esitetty siten, että yksityiskohtaisimmassa (kuormakohtaiset pisteet)
tapauksessa kyseessä on kuormasta otetun kymmenen yksittäisnäytteen kosteuden keskiarvo
(20 kosteusmääritystä) ja ao. 2 x kymmenen kosteusnäytteen hajonnan keskiarvo. Kuvassa 14
on esitetty metsätähdehakkeen (hakkuutähdehake) keskikosteuden muutos vuodenajan
mukaan sekä kuvassa 15 vastaavat arvot kokopuuhakkeelle. Kuten kuvista näkee
keskikosteuden vaihtelut ovat suuria ja menevät päällekkäin vuodenajoittain mm.
metsätähdehakkeella kesällä keskikosteuden vaihtelu on ollut huomattava ja syksyllä
pienempi, joka näkyy myös edellisissä kappaleissa (5.1.1 ja 5.1.3). Kuviin voidaan sovittaa
myös kuvaajaa, jolla kuitenkaan ei ole hyvä korrelaatio pisteiden kanssa. Kuvaajasta voinee
kuitenkin tulkita sen hypoteesin, että kosteuden kehitys noudattaa paraabelia, jonka minimi on
kesällä.
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Kuva 14. Metsätähdehakkeen keskikosteudet vuodenajan mukaan.

Kuva 15. Kokopuuhakkeen keskikosteudet vuodenajan mukaan.

Vastaavat kuvat (16 ja 17) saadaan myös kosteuden kuormakohtaisista hajonnoista.

Kuva 16. Metsätähdehakkeen kosteuden kuormakohtaiset hajontakeskiarvot.
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Kuva 17. Kokopuuhakkeen kosteuden kuormakohtaiset hajontakeskiarvot.

Hajonnatkin menevät vuodenajoittain päällekkäin. Hajonnoissa näkyy myös talven vaikutus ja
hajontapisteisiin voidaan myös sovittaa paraabelia, jonka minimi näyttää olevan kesällä. Kun
keskikosteus- ja hajonta-arvot keskiarvoistetaan vuodenajoittain saadaan metsätähteelle kuva
18 ja kokopuuhakkeelle kuva 19.

Kuva 18. Metsätähdehakkeen vuodenajoittain keskiarvoistetut keskikosteuspitoisuudet ja
hajonnat.

Kuva 19. Kokopuuhakkeen vuodenajoittain keskiarvoistetut kosteuspitoisuudet ja hajonnat.
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Vuodenajoittain keskiarvoistettuihin kuviin paraabelin sovitus on luonteva. Maksimiarvot
esiintyvät keskimäärin talvella ja minimiarvot sattuvat kesään, josta kosteus ja hajonta-arvot
edelleen nousevat talvea kohti. Poikkeuksen näyttää muodostavan kokopuuhakkeen
keskikosteus, joka ei tuossa syksyn vaiheessa ollut noussut, vaan laskenut kesästä, mutta
hajonta oli jo kasvanut. Tämä keskikosteuden ”paraabelin” loiva muoto syksyä kohti johtunee
metsätähdehaketta suuremmasta runkopuuosuudesta, koska nuo hajontakeskiarvot silläkin
noudattavat paraabelia. Yhteenvetona voi odotuksen mukaisesti todeta, että hakkuutähde- ja
kokopuuhakkeella keskikosteus ja kosteuden hajonta riippuvat selvästi vuodenajasta.
Keskikosteuksien keskimääräinen ero kosteimman ja kuivimman ajan välillä on
metsätähdehakkeella melkein 5 %-yksikköä ja hajonnassa 1,3 %-yksikköä ja
kokopuuhakkeella keskikosteudessa runsas 5 %-yksikköä ja hajonnassa 2,4 %-yksikköä.

5.2.2 Runkopuuhake ja kantomurske

Runkopuuhake- ja kantomursketuloksista saadaan vastaavat kuvat kuin metsätähde- ja
kokopuuhakkeellakin. Kuvassa 20 on runkopuuhakekuormien keskikosteudet ja hajonnat eri
vuoden aikoina ja kuvassa 21 on vastaavat tulokset kantomurskeella.

Kuva 20. Runkopuuhakkeen keskikosteus ja hajonta kuormittain vuoden ajan mukaan.

Kuva 21. Kantomurskeen keskikosteus ja hajonta vuoden ajan mukaan.

Runkopuuhake ja kantomurske ”käyttäytyvät” hyvin eri tavalla vuodenajan suhteen kuin
metsätähde- ja kokopuuhakkeet. Runkopuuhakkeella ei voi juuri havaita keskikosteuden tai
hajonnan vuodenaikariippuvuutta. Olennainen kysymys runkopuuhakkeella kosteus-
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pitoisuuden osalta on, kuinka kauan ”pitkää” tavaraa on kuivattu tai varastoitu ennen
haketusta. Jos hake tehdään tuoreesta runkopuusta, niin hakkeen kosteus on lähellä natiivi
kosteutta eli n. 50 m-% riippumatta vuodenajasta. Kantomurskeilla oli selvä laskeva trendi
sekä kosteuspitoisuuden että hajontojen osalta ajan suhteen. Kantomurskeella kysymys on
hyvin samantapaisesta ilmiöstä kuinka runkopuullakin: kannot kuivuvat varastossa ja
erityisesti kesäaikana, eivätkä kostu syksyllä uudelleen. Kaikki hankkeen kantomurskeet oli
tehty ylivuotisesta kantomateriaalista, joka oli varastoitu valtaosin palasteltuna.

5.2.3 Kaikki hakkeet ja kantomurske

Kun vertaa kaikkia metsähakkeita ja kantomursketta niin voidaan nähdä, miten erilainen
niiden ”kosteuskäyttäytyminen” vuodenaikojen suhteen on. Kuvassa 22 on esitetty samassa
kuvassa kaikkien hakkeiden ja kantomurskeen kosteuskeskiarvot ja trendikäyrät
vuodenaikakeskiarvoina. Kuvasta näkee myös keskikosteuksien erot.

Kuva 22. Kaikkien metsähakkeiden ja kantomurskeen kosteuskeskiarvot vuodenajoittain; HT
= metsätähdehake (hakkuutähdehake), KP = kokopuuhake, RP = runkopuuhake ja KM =
kantomurske .

Kuvassa 23 on vastaavasti esitetty kosteuden hajontakeskiarvot vuodenajoittain.
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Kuva 23. Kaikkien metsähakkeiden ja kantomurskeen kosteushajontojen keskiarvot
vuodenajoittain.

Hakelajeittain keskikosteudet ja hajonnat käyttäytyvät melko säännönmukaisesti. Järjestys on
tyypillinen suuremmasta pienempään kosteuspitoisuuteen ja hajontaan: metsätähdehake,
kokopuuhake, runkopuuhake ja kantomurske. Poikkeuksen ehkä muodostaa runkopuuhake,
jossa vaikuttavin asia on, kuinka tuoreesta puusta hake on tehty. Kantomurske on aina selvästi
keskimäärin kuivinta polttoainetta, jonka kosteushajonta on pieni eikä se riipu vuodenajasta.
Kantomurskeella täytyy kuitenkin myös todeta, että kannon murskaus ja erityisesti
kaksivaiheinen murskaus vähentää myös materiaalin sisältämää lunta ja jäätä todennäköisesti
enemmän kuin pelkkä hakkuri. Metsätähde- ja kokopuuhakkeella voidaan tulkita olevan
sellainen ”paraabelikäyttäytyminen” vuodenaikojen suhteen, että minimi on kesällä, kun taas
runkopuuhakkeella ja kantomurskeella paraabeli voi muodostua toisinpäin. Tämä riippuu
siitä, kuinka kauan pitkää tavaraa ja kantopalaa on varastoitu, jossa se on voinut kuivua.

5.2.4 Laitoksen sijainnin vaikutus hakepolttoaineiden kosteuspitoisuuteen ja
–hajontaan

Näytteenottolaitokset kattoivat edustavasti koko Suomen etelä- ja pohjoissuunnassa
(Kotka/Pori Rovaniemi) sekä itä- ja länsisuunnassa (Mikkeli Seinäjoki) ja keskeltä
Jyväskylä. Kuvaan 24 on kerätty laitoksittain kaikkien hakkeiden ja kantomurskeen
keskikosteudet ja hajonnat samaan kuvaan.
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Kuva 24. Kaikkien hakkeitten ja kantomurskeen keskikosteudet ja hajonnat laitoksittain.

Kuten kuvasta 24 näkee, niin neljän ensimmäisen laitoksen välillä ei ole suuria eroja
keskikosteuksissa ja hajonnoissa. Kolmelta laitokselta (Laitos 1, 2 ja 4) on saatu kaikkia
suunniteltuja hakelajikkeita. Laitokselta 3 ei ole saatu kokopuuhaketta. Laitokset 5 ja 6
edustavat laitoksia, joissa oli automaattinäytteenotin ja siksi näytteenotossa keskityttiin
tiettyihin saatavissa olleisiin lajikkeisiin.

Koska kaikista yksiköistä saatiin monipuolisesti ja paljon metsätähdehaketta eri
vuodenaikoina, niin oletettavaa on, että siellä voi näkyä sijaintierosta aiheutuvia kosteus- ja –
hajontaeroja. Kuvassa 25 on esitetty samassa kuvassa kuormittain keskikosteudet ja hajonnat.

Kuva 25. Kaikki kuormittaiset kosteuskeskiarvot ja hajonnat metsätähdehakkeella.

Kuten kuvasta 25 näkee, niin kuormittaiset vaihtelut ovat suuria, mutta laitoksittain ei näy
systemaattisuutta. Kevättalvi 2011 oli myös etelässä luminen ja kylmäkin. Kuormittaiset
vaihtelut peittävät mahdolliset sijaintipaikoista johtuvat erot. Siksi maantieteellisesti etelä-
pohjoissuunnassa ei voida havaita säännönmukaisuutta keskikosteuksissa tai hajonnoissa
Paikallisesti erot näyttävät riippuvan eniten laitoksen polttoaineen hankintatavasta,
toimitusjärjestelystä ja käsittelystä kuin sijainnista. Tämä tarkoittaa mm., että
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terminaalivarastointi, -käsittely ja -haketus verrattuna tienvarsihaketukseen vaikuttavat paljon
hakkeen kosteus- ja hajontaeroihin myös talvioloissa (kuva 26).

Kuva 26. Suoraan laitokselle tuodun hakkeen ja terminaalihakkeen keskikosteudet
hakelajikkeittain talvinäytteenotossa; KP = kokopuuhake, RP= runkopuuhake, KP-RP =
koko- ja runkopuuhakkeen seos, MT =metsätähdehake ja KM = kantomurske.

Kantomurskeen tuhkapitoisuudet5.3

Yleisesti on myös laitoksilla ollut tiedossa, että kantomateriaalin mukana tulee myös paljon
mineraaliaineista. Mineraaliainesta so. lähinnä kiviä ja hiekkaa on pyritty vähentämään
kehittämällä palastelu- ja ravistelutekniikkaa noston yhteydessä sekä varastointitekniikkaa ja
jopa kuormausta. Kuitenkin mittaustietoja kantomurskeen tuhkapitoisuudesta on ollut vähän
saatavilla. Lisäksi tuhkapitoisuuksien vaihtelusta ja hajonnasta riippuen puulajista
(kuusi/mänty) tai laitoksen sijainnista ei ole ollut tietoja. Kuvassa 27 on keskimääräiset
tuhkapitoisuudet ja niiden hajonnat laitoksittain.

Kuva 27. Tuhkapitoisuudet ja  hajonnat laitoksittain sekä standardin arvoja BioNorm -
hankkeesta metsätähteelle ja puuhakkeelle.
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Kuvassa 27 siniset pylväät edustavat 10 näytteen keskiarvoa ja laitoksella 3 20 näytteen
keskiarvoa. Hajonnat on laskettu vastaavista analyysimääristä. BioNorm – hankkeessa ei ole
ollut kantomursketta tai –haketta mukana. Siksi standardissa SFS-EN 14778 ei löydy ao.
viitearvoja. Laitoksien 1-3 murske oli kuusen kannoista ja laitoksen 4 männyn kannoista
tehtyä. Kaikki kannot oli murskattu mobiilimurskaimella.

Kantomurskeen keskimääräiset tuhkapitoisuudet vaihtelivat eräkohtaisesti ja laitoksittain
paljon (14,7 – 2,1 % ka) ja hajonnat olivat suuria, mutta hajonnan vaihtelu pieni (6,7 – 4,6 %-
yksik.), jos mäntykantomurske jätetään pois. Joissakin yksittäisnäytteissä tuhkaa oli lähes 25
%  kuiva-aineesta ja toisaalta sitä oli mäntykantomurskeessa yllätyksellisesti keskimäärinkin
huomattavan vähän (2,1 % ka) hajonnan ollessa runsaan prosenttiyksikön. Kantomurskeen
tuhkapitoisuus oli pääsääntöisesti ”toisella tasolla” verrattuna näytteenottostandardin
puupolttoaineen viitearvoihin.

Laitoksien väliset erot olivat suuria, joka johtuu todennäköisesti kantojen nostopaikoista,
käsittelystä ja murskaustavasta:

- laitoksella 3 kannot oli nostettu paljolti ”tonttipohjilta” terminaalivarastoon ja sieltä
otettu mobiilimurskaimelle,

- laitoksella 2 kanto nostettu palasteltuna varastoon terminaalissa (vuosi) ja sieltä otettu
murskaukseen,

- laitoksella 1 kanto tuotiin ylivuotisesta varastosta mobiililaitteistoille:
esimurskaukseen ja sieltä suoraan murskaimelle

- laitoksen 4 mäntykanto oli nostettu hiekkakankaalta ja normaalisti palasteltu sekä
ravisteltu, murske oli hyvin kuivaa (keskimäärin 25,65 m-%).

Kuva 28 näyttää kantomateriaalia (laitos 3) ja esimurskausta ja murskausta laitoksen 1
kentällä.

Kuva 28. Oikeanpuoleiset kuvat ovat laitoksen 3 kantomateriaalista ja vasemmanpuoleiset
laitoksen 1 mobiiliketjusta (esimurskaus-murskaus) kentällä näytteenottohetkellä.
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Monet tekijät vaikuttavat kantomurskeen tuhkapitoisuuteen ja eräs todennäköisesti vaikuttava
tekijä on kosteuspitoisuus, itse asiassa murskattavan kantomateriaalin kosteus koko ketjussa
murskeeksi asti.  Koska hankkeessa tehtiin paljon (50 kpl) murskeen tuhkamäärityksiä, niin
tutkittiin myös onko murskeen kosteudella ja tuhkapitoisuudella yhteyttä. Regressioanalyysin
perusteella näyttää, että murskeen keskikosteudella on tässä suhteessa merkitystä (kuva 29).

Kuva 29. Tuhka- ja kosteuspitoisuuden regressioanalyysi. Y=mitattu arvo; Predicted
Y=regressiosuoran perusteella laskettu Y arvo; R = selityskerroin.

Kuvassa 29 kukin mitattu Y –arvo edustaa kymmenen yksittäisen tuhka-analyysin keskiarvoa.
Tuhkapitoisuus oli suurempi kosteammilla kantomurskeilla; kosteus lisää maa-aineksen
tarttuvuutta

 Automaattinen näytteenotto laitoksilla5.4

Automaattinen tai mekaaninen näytteenotto on yleistynyt laitoksilla, erityisesti suuremmissa
yksiköissä (polttoaine käyttö > 500 GWh/a), mutta ei ehkä niin nopeasti kuin vielä 2000 –
luvun alussa ennakoitiin (Järvinen & al 1999). Automaattisen näytteenoton toteuttaminen
edellyttää polttoaineen käyttäjän ja toimittajan yhteistä sopimista ja hyväksyntää.
Toteutuksesta on saatava taloudellista hyötyä, ts. investoinnin on oltava kohtuullinen, esim.
pää(osto)polttoaineelle soveltuva ja siitä tulee saada säästöjä. Taloudellinen hyöty tulee mm.
tarkkuuden nousun vuoksi. Näytteenoton tekniikan on oltava luotettavaa so. noudattaa
tärkeimpiä näytteenoton periaatteita ja tasoittaa virheet ainakin keskipitkällä aikavälillä.
Lisäksi näytteenoton on oltava varmatoiminen (ylimääräinen huoltopiste) ja sillä tulee olla
riittävä tuotetuki.

Lähtökohta hankkeessa oli, että automaattiotin ottaa näytteitä puupolttoaineista ja sitä
arvioidaan uuden näytteenottostandardin pohjalta niin, että primäärinäytteenotto noudattaa
hyvän näytteenoton periaatteita ja on esimerkiksi kuvattuna standardissa ja toisaalta, että
yksittäisnäytteen massamäärää tai lukumäärää voidaan säätää. Rajallisten resurssien vuoksi
kohteiksi valittiin kaksi puupolttoaineelle sovellettua näytteenottojärjestelmää, joista toinen
ottaa näytteen autokuormasta putoavasta polttoainevirrasta vastaanottoasemassa ja toinen
vastaanottoaseman jälkeen hihnalta. Jälkimmäisessä tapauksessa primääriotin on linjaseulan
ja murskaimen jälkeen. Vastaanottoasemassa oleva näytteenotin (kuva 30) on Porin
Prosessivoiman voimalaitoksella (POVO) ja sen on toimittanut Raumaster Oy. Hihnalta
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ottava näytteenotin (kuva 31) on Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitoksella (SEVO) ja
sen on toimittanut BMH Technology Oy.

Kuva 30. Porin Prosessivoiman näytteenottolaitteisto (oikeanpuoleinen linja on
puupolttoaineille).

Kuva 31. Seinäjoen voimalaitoksen näytteenottolaitteisto puupolttoaineille; vasemmalla
järjestelmäkaavio ja oikealla primäärinäytteenottopään kaavio (vastaa SFS-EN 14778 –
standardin kaaviota).

5.4.1 Porin Prosessivoiman näytteenoton tutkimus

Näytteenotto tapahtuu ruuvilla autosta purkautuvasta materiaalivirrasta (kuva 32). Ruuvilla
otetaan aikaperusteisesti kuormasta useita näytteitä, jotka ruuvi purkaa hihnakuljettimelle.
Kuljetin vie materiaalin murskaukseen, joka pienentää näyte-erän alle 25 mm palakokoon.
Murskain pudottaa näytteen kierukalla varustetulle rumpusekoittimelle, jossa näyte
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homogenoidaan. Sekoitetusta näytteestä otetaan 2 litran yksittäisnäyte. Yli jäänyt osa viedään
kuljettimilla takaisin polttoainelinjaan. Kahden litran yksittäisnäytteet kerätään
toimittajakohtaiseen varasto/sekoitussäiliöön (V = 100 l) toimituseräkohtaisesti tai yhden
vuorokauden ajalta. Sekoitussäiliöstä otetaan päivän tai toimituserän päätteeksi 2 litran
lopullinen laboratorionäyte.

Kuva 32. Näytteenottimen primääripää PoVon puupolttoaineen vastaanottoasemassa.
Vasemmalla näkyy ruuvi paljaana ja oikealla täytenä.

Näytteenoton tutkimus tehtiin syyskuun 2011 lopussa. Toteutusaikana aikana laitokselle tuli
useita erilaisia puupolttoainelajikkeita, mutta niistä vain sahalla revitty kuusen kuori (kuormat
5 kpl) ja yksi metsätähdehake kuorma olivat automaattisen näytteenoton piirissä.
Kuljetuskalusto oli täysperävaunuautoja. Käsinäytteenoton vertailuksi otettiin
sekundäärinäytteet näytteenottoruuvien jälkeiseltä kuljetinhihnalta. Käsinäytteitä otettiin
autokuormaa kohti 10 (5 + 5, vetovaunu ja peräkärry) ja  sekundäärinäytteitä  4-8
kpl/yhdistelmä. Lisäksi otettiin lopullinen kuormakohtainen näyte näytteenottimen astiasta
Kuori oli märkää, seassa oli kuoreen imeytymätöntä irtovettä. Kuvassa 33 on esitetty
automaattiottimen ja käsinäytteenoton lineaarinen riippuvuus ja t-testi kuorelle.
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Kuva 33. POVOn automaattiottimen analyysiä kuorella.

Kuvasta 33 voi todeta, että pisteet ovat suoran molemmilla puolilla, joten systemaattista
virhettä kuorinäytteenotossa verrattuna käsinäytteenottoon ei ollut. Automaatin ja
käsinäytteiden kosteuskeskiarvot olivat lähellä toisiaan ja myös varianssi oli lähes sama. T-
testillä varmistettiin, että hypoteesi keskiarvojen yhtenevyydestä pitää paikkansa. Kuori ei
kuitenkaan ollut paras mahdollinen polttoaine tutkimuksen kannalta suuren
kosteuspitoisuuden vuoksi. Kuvaan 34 on piirretty samaan kuvaan kaikkien kuormien
keskikosteudet automaattiottimen sekundääri- ja laboratorionäytteistä sekä käsinäytteistä.

Kuva 34. Kaikkien näytteenottojen kuormittaiset keskiarvot.
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Kuten kuvasta 34 voi todeta, niin kuorikuormilla automaatin sekundääri- ja laboratorio-
näytteiden sekä käsinäytteiden kosteus seuraavat toisiaan, mutta metsätähdehakkeella
käsinäytteenotto antoi selvästi pienemmän kosteuspitoisuuden kuin automaatti.
Metsätähdehake kuorma tuli kuorikuormien välissä, joten on mahdollista, että märästä
kuoresta jäi irtovettä kuljettimille ja näytekäsittelylaitteisiin. Lämmennyt kuori höyrysi myös
voimakkaasti ja tuo kosteus saattoi tiivistyä näytekäsittelylaitteisiin. Näytteenottoruuvin ja
näytekäsittelylaitteiden pintakosteus saattoi kostuttaa metsätähdehakenäytteet. Toisaalta
kosteusmäärityksen yhteydessä havaittiin myös, että käsin otetuissa näytteissä oli enemmän
suurempia puupalasia kuin automaattinäytteissä.  Hakkeen seassa olevat puupalat voivat
kimmota pois näytteenottoruuvista, joka nostaa automaattiottimella otetun näytteen
kosteuspitoisuutta. Metsätähdehakkeissa hienoaines on aina kosteampaa kuin karkeampi
materiaali. Mahdollisesti kumpikin tekijä vaikutti keskimäärin suureen yli 10 %-yksikön
kosteuseroon automaattiotin- ja käsinäytteiden välillä metsätähdehakkeella.

5.4.2 Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitoksen näytteenoton tutkimus

Näytteenoton tutkimus tehtiin lokakuun 2011 alussa. Hakkeet tuodaan SEVOlle  pääasiassa
puoliperävaunuilla. Tutkimuksen aikana laitokselle toimitettiin puupolttoaineita, jotka olivat
metsätähde- ja kokopuuhaketta. Kaikkiaan kolmesta metsätähdehake- ja neljästä kokopuu-
hakekuormasta saatiin vertailukelpoiset käsi- ja automaattinäytteet.

SEVOn puupolttoainenäytteenottimen primääripään tyyppi on ns. ”Cross Belt sampler” –
hihnaleikkuri (kuva 31), jonka periaate on kuvattu myös standardissa (SFS-EN 14778).
Primääripäätä käytettiin näytteenotossa manuaalisesti kunkin kuorman purkauksen jälkeen.
Primääripää pudottaa näytteen hihnakuljettimelle, joka vie sen murskaimelle, jonka alla on
kierukalla varustettu rumpusekoitin. Yksittäisnäyte otetaan sekoittimen sisältä kunkin
toimittajan näyteastiaan. Ylimäärä ”näytevirrasta” palautetaan kolakuljettimella
polttoainelinjalle. Kunkin toimittajan näyteastiaan kerätään runsas litra yksittäisnäytteitä
toimituserittäin tai vuorokauden ajan. Näytteenotin ja näytekäsittelyn laitteet toimivat tietyn
sekvenssin mukaisesti.

Käsinäytteenotto tehtiin samoin kuin aikaisemmin (10 näytettä/kuorma). Automaattiottimella
saatiin 4-10 näytettä / kuorma. Näytteenotto kohdistettiin käsinäytteenottoa vastaavaan
kuormaan hihnakuljettimella liikkuvan polttoainemäärän (patjan) perusteella.

Kuva 35. Näytteenottoa SeVon vastaanottoasemassa.
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SeVon puupolttoaineen automaattinen näytteenotin sijaitsee kaukana vastaanottoasemasta
erillisessä murskainrakennuksessa ja primääriotin ottaa näytteen seulonnan ja murskauksen
jälkeen. Kuvassa 36 on esitetty automaattiottimen ja käsinäytteenoton lineaarinen riippuvuus
ja T-testi metsätähdehakkeella. Koska näytteenotin sijaitsee kaukana vastaanottoasemasta ja
ennen näytteenottoa on pudotuksia/risteyksiä sekä seulonta ja murskaus, niin näytteenot-
timelta saatujen näytteiden kosteuspitoisuuksien hajonta on pienempi kuin samoista kuormista
vastaanottoasemassa otettujen näytteiden hajonta. Automaattinäytteitä on myös vaikea saada
ajallisesti ja paikallisesti vastaaviksi kuin käsinäytteet. Jos kuorman kosteuspitoisuuden
hajonta nousee, niin automaatti- ja käsinäytteen vastaavuus heikkenee. Tämä vaikeuttaa
tilastollista analyysiä, joka periaatteessa vaatisi tällöin huomattavasti suuremman otoksen.
Tähän ei kustannuspuitteessa ole kuitenkaan ollut mahdollisuuksia.

Kuva 36. SEVOn automaattiottimen analyysiä metsätähdehakkeella.

Systemaattista virhettä automaatti- ja käsinäytteenoton välillä kuitenkaan havaittu, vaikka
lineaarinen korrelaatio ei ole hyvä (kuva 36). Tämä johtuu em. hajontojen erosta. Kosteuksien
keskiarvot olivat lähellä toisiaan ja t-testissä näkyy, että hypoteesi niiden yhtenevyydestä
pitää paikkansa. Varianssit eroavat kuitenkin selvästi toisistaan. Kuvassa 37 on vastaava
analyysi kokopuuhakkeella.
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Kuva 37. SEVOn automaattiottimen analyysiä kokopuuhakkeella.

Kokopuuhakkeella automaattiottimen näyte oli systemaattisesti kosteampi kuin
vastaanottoasemassa kuormasta otetut käsinäytteet. Tämä näkyy myös t-testissä, jossa
keskiarvoissa on eroa ja hypoteesikin niiden yhtenevyydestä ei toteudu.  Lineaarista
korrelaatiota löytyy jonkin verran suuremmalla ”kosteuspitoisuustasolla”. Tämä johtuu siitä,
että kokopuuhakkeen kosteushajonta oli pienempi kuin metsätähdehakkeella, jolloin myös
hajontaerot käsi- ja automaattinäytteen välillä olivat pienemmpiä. On huomioitava myös, että
kokopuuhake oli kuivaa: kosteuspitoisuus oli enimmilläänkin < 38 m-%. Vastaavaa
systemaattista virhettä voi ajatella syntyvän myös metsätähdehakkeella ”kuivassa päässä”
(kuva 36).  SEVOn näytteissä ei silmämäärin voitu havaita eroja käsi- ja automaattinäytteen
välillä.

5.4.3 Automaattiottimien toiminnan analyysiä

Automaattiottimilla primääripään ottama näytemäärä(massa) ja yksittäisnäytteiden lukumäärä
on melko vapaasti valittavissa, koska ylijäämänäyte palautetaan polttoainelinjaan, ja siksi
edustavan näytteen saantiin on hyvät edellytykset . Tämä toteutuu hyvin hankkeessa
läpikäydyissä automaattiottimissa. Toinen tärkeä periaate, joka toteutuu, on näytteenoton
kohdistuminen koko tai suurimpaan osaan materiaalivirtaa kuorman purkauksessa tai hihnalla.
Kuitenkin tärkeää on, että systemaattiset virheet saadaan eliminoitua. Näitä virheitä voi
muodostua ennen kaikkea primääripäässä, mutta myös näytekäsittelyssä, erityisesti
jakamisessa. Näytteenottostandardissa (SFS-EN 14778) on kuvattuna muutama primääripää,
kuten em. hihnaleikkuri ja esim. primääripää putoavasta virrasta ottavalle laitteelle (kuva 38).
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Kuva 38. Putoavan materiaalivirran näytteenotin (leikkuri).

Standardissa suositellaan näytteenottoa mahdollisimman lähellä polttoaineen luovutusta
putoavasta materiaalivirrasta.

Tässä hankkeessa tutkituissa automaattiottimissa eniten systemaattista virhettä saattoi
aiheutua siitä, että näyte-erän suuremmat kappaleet eivät tule näytteeseen, koska ne
kimpoavat primääripäästä. Tämä on ollut tyypillistä myös aikaisemmissa tutkimuksissa ja
testeissä (Sivonen 1999, Järvinen 2000) mekaanisessa näytteenotossa. Ongelman muodostaa
silloin se, että kiinteillä biopolttoaineilla hienoaineksen kosteus- ja tuhkapitoisuuskin on
yleensä suurempi kuin karkeammassa jakeessa. Toinen mahdollista virhettä aiheuttanut tekijä
oli hyvin kosteasta polttoaineesta näytteenottolaitteisiin jäävä kosteus. Yleensä tämä
edellyttää kuitenkin irtovettä näytteessä eli, että käsin puristamalla voidaan myös saada vettä
näytteestä ulos. Vertailua ja johtopäätöksiä vaikeuttaa myös ottimen sijoitus ja useat
käsittelyvaiheet ennen näytteenottoa.  Suomessa vielä oman ongelmakenttänsä muodostavat
talviolot (lumi ja jää), jotka voivat voimistaa edellä mainittuja tekijöitä ja/tai tehdä uusia
vaikeuksia. Resurssein vuoksi tässä hankkeessa ei pystytty tekemään mittauksia kuin tiettyinä
aikoina, jotka sattuivat ”sulanmaan” tilanteeseen.

Primäärinäytteenottopään toimintaan tutkituissa näytteenottimissa vaikuttaa myös muut
tekijät, kuten autojen purkupään asemointi suhteessa (ruuvi)ottimeen ja vastaavasti leikkurin
toteuttaminen olemassa olevalle hihnalle. Tämä tarkoittaa, että kaarevuus vastaa hihnan
kaarevuutta. Lisäksi leikkurissa vaikuttaa myös mm. leikkausnopeus ja taajuus, joilla voi olla
merkitystä kimpoamisessa. Leikkurin toimintaan vaikuttaa paljon myös hihnakuorma.

Kun pelkästään uuden näytteenottostandardin ja hyvän näytteenoton periaatteiden pohjalta
tarkastelee tässä hankkeessa analysoituja näytteenottolaitteistoja, niin suositeltava primääripää
olisi putoavasta virrasta ottava leikkuri mahdollisimman lähellä polttoaineen luovutusta.
Automaattisen näytteenottolaitteiston toteuttaminen on kuitenkin suuri investointikysymys,
erityisesti olemassa olevaan linjaan. Myös teknisesti joudutaan useasti tekemään
kompromissiratkaisuja. Lisäksi on huomioitava haasteelliset talviolot. Olennaista on, että
kaikki osapuolet voivat hyväksyä laitteiston ja sen ominaisuudet myös testataan mahdollisten
systemaattisten virheiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.

  Laitoksien käsinäytteenoton ja hankkeen näytteenoton vertailu5.5

Koska laitoksilla toimi samanaikaisesti heidän oma käsinäytteenottonsa, niin kaikilta
laitoksilta pyrittiin saamaan myös laitosnäytteenoton tulokset hankkeen käyttöön. Alun perin
oli tarkoituksena käyttää laitosnäytteenottoa niin paljon hyväksi kuin mahdollista, mutta
koska kyselyn laitoksilla noudatettiin Puupolttoaineen laatuohjeen 1998 –mukaista
näytteenottoa, niin kyseisellä tavalla ei ole mahdollista saada kuormakohtaisia kosteus- tai
tuhkahajontoja. Puupolttoaineen laatuohjeen mukaan otetaan 6 yksittäisnäytettä/kuorma (120
m3), jotka yhdistetään (samaan näyteastiaan kuormanäytteeksi; kuva 39) ja kuormanäytteet
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kerätään vuorokautiseksi kokoomanäytteeksi, josta otetaan näytejakamisen avulla yksi
laboratorionäyte ja mahdollisesti rinnakkaisnäyte kosteusmääritykseen. Kosteusmääritys
tapahtuu lämpökaapissa standardin mukaisesti. Laitoksilla näytteenotto on ohjeistettu
polttoainekuormia tuovien rekkojen kuljettajille. Näytteenoton edustavuus riippuu
olennaisesti kuljettajien ohjeistuksesta ja huolellisuudesta.

Hankkeen näytteenotossa otettiin kuormasta 10 yksittäisnäytettä a` 4-5 litraa, joista jokaisesta
määritettiin kaksi kertaa kosteus. Yksittäisnäyte jaettiin kahdeksi osanäytteeksi, joista em.
kosteudet määritettiin NMR –laitteella (vrt. kohta 4.3. ja 4.4.)

Kuva 39. Laitoksen kuormanäyte kokopuuhakkeesta vasemmalla ja oikealla VTT:n näytesäkit
(säkki/kuorma), joissa on 10 erikseen pussitettua yksittäisnäytettä.

Laitoksien näytteenoton antamia kosteustietoja pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon
samoista hakelaaduista kuin hankkeessa oli suunniteltu. Riittävästi vertailukelpoisia so.
samoista kuormista otettuja näytteitä saatiin metsätähde- ja kokopuuhakkeesta. Lisäksi
muutama laitoksen kuormakosteus saatiin kantomurskeesta. Kuvassa 40 on analysoitu
tilannetta kaikkien hake- ja murskepolttoaineiden osalta.
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Kuva 40. VTT:n ja laitosnäytteenoton analyysiä kaikilla hake- ja mursketyypeillä.

Kuten kuvasta ja t-testistä näkee, niin keskiarvot ja varianssit ovat kohtuullisen lähellä
toisiaan ja lisäksi jonkun verran on myös lineaarista korrelaatiota VTT:n ja laitosnäytteenoton
välillä. Kuitenkaan hypoteesi keskiarvojen yhtenevyydestä ei toteudu. Kun tilannetta
analysoidaan eteenpäin erottamalla eri ”päähakelajikkeet” toisistaan, niin tulokset muuttuvat
ja selittyvät. Kuvassa 41 on vastaava kuva kuin edellä kokopuuhakkeelle.

Kuva 41. VTT:n ja laitosnäytteenoton analyysiä kokopuuhakkeella.

Kokopuuhakkeella keskiarvokosteus laitoksen ja VTT:n ottamissa näytteissä on käytännössä
sama kuten myös varianssi. T-testi osoittaa selvästi, että hypoteesi keskiarvojen
yhtenevyydestä pätee. Mitään systemaattista virhettä ei voi löytää, mutta kosteuksien
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erotuksien hajonta on melko suuri (n. 5 %-yksikköä), joka selittyy pääosin kuormittaisen
kosteushajonnan suuresta arvosta (3-5 %-yksikköä) kokopuuhakkeella (vrt. esim. kuva 23).
Metsätähdehakkeella kuormittainen kosteushajonta (4,5-5,7 %-yksikköä) oli kuitenkin vielä
suurempaa kuin kokopuulla. Kuvassa 42 on vertailtu laitos- ja VTT:n näytteenottoa samoista
kuormista metsätähdehakkeella. VTT on saanut metsätähdehakkeella systemaattisesti
suurempia kosteuspitoisuusarvoja kuin kuljettajien ottamista näytteistä on tullut. Keskiarvojen
ero on huomattava, lähes 5 %-yksikköä. Tämä johtaa myös siihen, että varianssien erot ovat
suuret. T-testissä ei toteudu hypoteesi keskiarvojen yhtenevyydestä. Lineaarista korrelaatiota
on jonkun verran, mutta alemmalla tasolla (so. suuremmalla kosteuspitoisuustasolla).

Kuva 42. VTT:n ja laitosnäytteenoton analyysiä metsätähdehakkeella.

Laitoksien metsätähdehakenäytteenoton ja VTT:n vastaavan näytteenoton välinen
systemaattinen virhe selittää myös kaikille hakkeille yhdessä tehdyn tarkastelun virheet (kuva
40). Nykyinen Puupolttoaineen laatuohjeeseen perustuva näytteenotto näyttää toimivan
kokopuuhake – tyyppisellä materiaalilla, mutta metsätähdehakkeella hajonta ja keskikosteus
ovat niin suuria, että laatuohjeeseen perustuva näytteenotto, tai tässä tapauksessa hankkeessa
mukana olleiden laitosten sovellus laatuohjeen näytteenotosta näyttää johtavan
systemaattisesti todellista pienempään kosteuspitoisuuteen. Tällöin kuitenkin oletetaan, että
VTT:n näytteenotto kuormista ja kosteuden määritysmenetelmä ovat riittävän edustavia.
Kokopuuhakkeen hyvän korrelaation selittää metsätähdettä pienempi keskikosteus ja hajonta.
Tämän tutkimuksen perusteella metsätähdehakkeella laitoksien näytteenotto ei näytä
luotettavalta, erityisesti ao. hakkeen kosteuden suuren hajonnan vuoksi. Tähän vaikuttavat
mm. laitoksen käytännöt, polttoainenäytteenoton ohjeistus, kuljettajien huolellisuus
näytteenotossa esim. kuormien lajittumisen suhteen (kuva 43).
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Kuva 43. Lajittunut metsätähdehakekontti.

Näytteen tulee olla myös partikkelikooltaan edustava. Kuorman purkamisessa suuremmat
kappaleet lajittuvat helposti sivuille, joista näyte ”helpoimmin” myös otetaan.
Metsätähdehakkeella kuitenkin kostean hienoaineksen osuus on suurempi kuin
kokopuuhakkeella, jossa on todennäköisesti enemmän runkopuuta.

Yksittäisnäytteiden lukumäärä5.6

SFS-EN 14778 standardissa yksittäisnäytteiden lukumäärä perustuu laskentaan (kaava 1,
kohdassa 4.2.), jossa suuri vaikuttava tekijä osatoimituserien lukumäärän (N) lisäksi on
primäärinen yksittäisnäytteiden varianssi. Varianssi on kyseisen ominaisuuden, esim.
kosteuspitoisuuden hajonnan neliö.

Perusajatus lähtee siitä, että jos otetaan suuri määrä näytteitä jostakin polttoaineen
osatoimituserästä ja niistä analysoidaan erikseen joku tietty ominaisuus, niin yksittäisen
analyysin tarkkuus voidaan ilmoittaa analysoidun ominaisuuden standardipoikkeaman
(hajonta) avulla kaavan 4 mukaisesti olettaen, että ominaisuus on normaalisti jakautunut
(kuva 44).

Kaava 4 SPTVsP 22 = yksittäisen mittauksen tarkkuus (presisio), jossa

s = perusjoukon keskihajonnan estimaatti tai arvio perusjoukon keskihajonnasta ( )

VSPT = rinnakkais- tai toistonäytteiden tulosten kokonaishajonta (sisältää näytteenoton,
käsittelyn ja määrityksen virheet)
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Kuva 44. Standardoitu normaalijakautuma (z=(x- )/ ); x=mittaustulos,
=keskiarvo(odotusarvo),  = hajonta.

VSPT voidaan edelleen määritellä tilastomatemaattisesti standardissa esitettyjen yhtälöiden
avulla, jolloin päästään kokonaistarkkuuteen (PL). Kokonaistarkkuuden laskentakaavassa on
tekijänä primäärinen yksittäisnäytteiden välinen kyseisen ominaisuuden varianssi, joka on
esitetty yhtälöllä 2 (kohta 4.2.). Standardissa (SFS-EN 14778) edellytetään vähintään 30
yksittäisnäytteen erillistä analysointia VI: n laskemiseksi. Biopolttoaineilla suositellaan
käytettäväksi ominaisuutena tuhka- ja kosteuspitoisuutta yksittäisnäytteiden varianssin ja
lukumäärän laskemisessa. Yksittäisnäytemäärän laskemiseksi kaavan 1 mukaan (kohta 4.2.)
tarvitaan hajontatietojen lisäksi näytekäsittelyn ja määrityksen varianssi (VPT). Standardissa
tuon varianssin laskemiseksi on kaava 5.

Kaava 5
P

i
PT n

d
V

2

2

, jossa

di = yksittäisten parien välinen ero
np = parien lukumäärä

NMR – kosteusmittaukselle ja näytekäsittelylle on määritetty Vpt – arvo käyttäen 70
mittausparia, jotka sisältävät kolme kuormaa metsätähdehaketta ja neljä kokopuuhaketta
Suomen oloissa. Vpt – arvoksi on tällöin saatu 1,88 m- %, josta valtaosa johtuu
näytekäsittelystä eli 4-5 l:n (n. 1 700 g haketta) yksittäisnäytteen jakamisesta kahdeksi
mittausnäytteeksi (2 x 0,65 l eli n. 2 x 150 g haketta). Metsätähde- ja kokopuuhakkeen
kosteushajonta on niin suuri, että jo 4-5 l:n yksittäisnäytteessä on huomattava hajonta. Pelkän
NMR- määrityksen vastaavasti määritetty ”testaushajonta” (Vt) on 212 mittausparille vain
0,42 m-%. Vpt -arvon pienentämiseksi NMR – mittauksen näytekäsittelyn osalta
hajontalaskelmissa on aina käytetty em. kahden mittausnäytteen keskiarvoa.

On huomattava, että standardikosteusmäärityksessä (SFS-EN 14774-1 ja SFS-EN 14774-2)
syntyy käytännössä näytekäsittelyn osalta samanlainen virhe, kuin NMR – määrityksessä,
koska standardikosteusmäärityksen vähimmäisnäytemassa on 300 g ja rinnakkaismääritystä ei
edellytetä. Vastaava NMR – mittauksen näytemassa on ollut n. 2 x 150 grammaa.
Kantomurskeet on vielä erikseen murskattu VTT:llä, jotta palakoko on saatu mittausastiaan
sopivaksi (kuva 2).
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Standardissa (SFS-EN 14778: opastava Liite D taulukko 7) havupuusta tehdyllä
metsätähdehakkeella on näytekäsittelyn ja määrityksen varianssin (VPT) suositusarvona 0,73
p-% eli vajaa puolet tässä hankkeessa saadusta arvosta. Samassa taulukossa vastaava
yksittäisnäytteen varianssi (VI) on 10 p- %, joka vastaa 3,16 prosenttiyksikön hajontaa. Tässä
hankkeessa mitatut hajonta-arvot ovat huomattavasti suurempia (4,5–5,7 prosenttiyksikköä)
vastaavalle poltto-aineelle, joka nostaa varianssin yli kaksinkertaiseksi. Taulukossa
suositellaan kokonais-tarkkuudeksi (PL) 1,5 p-%.

Kuvissa 45 ja 46 on esitetty metsätähdehakkeelle yksittäisnäytteiden lukumäärä
kokonaistarkkuuden (PL) funktiona toimituserien osien lukumäärän (kuormalukumäärä) (N)
ollessa parametrina.

Kuva 45. Yksittäisnäytteiden lukumäärä metsätähdehakkeella talvinäytteenotossa; N =
osaerien (kuormien) lukumäärä.

Kuva 46. Yksittäisnäytteiden lukumäärä metsätähdehakkeella koko vuoden keskimääräisellä
hajonnalla.



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12

41 (54)

Kuten kuvista 45 ja 46 näkee, niin kokonaistarkkuudella 1,5 m-%:ä ei käytännössä mikään
näytemäärä riitä tuon tarkkuuden saamiseksi 95 %:n todennäköisyydellä käytetyllä
määritysmenetelmällä. Tämä johtuu mm. jo siitä, että näytekäsittelyn ja määrityksen varianssi
(VPT) on jo suurempi kuin tuo tarkkuus. VPT – arvon noustessa käyrä kääntyy nopeammin
vaakatasoon lisäten yksittäisnäytteiden lukumäärää (kuva 47).

Jos käytetään metsähakkeelle realistisempaa kokonaistarkkuuden arvoa 4 p- %, joka yhdellä
kuormalla vastaa n. 11 yksittäisnäytettä ja kahdella 4/kuorma (so. 2 x 4 = 8/toimituserä), niin
näytemäärät kohtuullistuvat. Vielä 3 p-%:n PL-arvolla yhden kuorman muodostaessa
toimituserän yksittäisnäytemäärä nousee kohtuuttomaksi. Kuvassa 47 on vielä vertailun
vuoksi esitetty tilanne metsätähdehakkeella kahden kuorman muodostaessa toimituserän
näytteenottostandardin suositusten mukaisesti ja tässä hankkeessa mitattujen arvojen
mukaisina.

Kuva 47. Yksittäisnäytteiden lukumäärä tämän hankkeen tulosten ja standardin suositusten
mukaisina, kun N=2 metsätähdehakkeella.

Jo kahdellakin kuormalla (N=2) standardin suositusten mukaisilla arvoilla jouduttaisiin
kohtuuttomiin yksittäisnäytemääriin (kuva 47) puhumattakaan hankkeessa saaduilla
varianssiarvoilla (VI ja VPT). Hankkeen talvinäytteenoton ja keskimääräisen hajonnan erot
eivät kuitenkaan vaikuta kovin paljon, joka näkyy kuvassa (47). Kokopuuhakkeellakin tilanne
on vielä kaukana standardin (SFS-EN 14778) suositusten tilanteesta. Kuvissa 48 ja 49 on
esitetty tilanne talvinäytteenoton ja keskimääräisen hajonnan perusteella.
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Kuva 48. Yksittäisnäytteiden lukumäärä kokopuuhakkeella talvinäytteenotossa.

Kuva 49. Yksittäisnäytteiden lukumäärä kokopuuhakkeella koko vuoden keskimääräisellä
hajonnalla.

Kokopuuhakkeella yhden kuorman muodostaessa toimituserän 4 p-%:n tarkkuuteen päästään
6 yksittäisnäytteellä, kun käytetään keskimääräisiä hajonta-arvoja. Tämä vastaa kuitenkin jo
Puupolttoaineen laatuohjeen 1998 suosituksia näytelukumäärän osalta. Standardin (SFS-EN
14778) suosituksen mukaiseen 1,5 p-%:n tarkkuuteen ei ole mahdollisuuksia päästä. Kuvassa
50 on kokopuuhakkeen ja standardin metsätähdehakkeen tilanteen vertailu, kun kaksi
kuormaa muodostaa toimituserän.
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Kuva 50. Yksittäisnäytteiden lukumäärä tämän hankkeen tulosten ja standardin suositusten
mukaisina, kun N=2 kokopuuhakkeella.

Kokopuuhakkeella keskimääräisillä hajonta-arvoilla yksittäisnäytelukumäärät menevät
standardin ja talvinäytteenoton väliin. Kuitenkin kokopuuhakkeellakin 4 m-%:n
kokonaistarkkuus johtaa kohtuullisiin yksittäisnäytelukumääriin kaikissa tilanteissa.

Kuva 51. Yksittäisnäytteiden lukumäärä runkopuuhakkeella koko vuoden keskimääräisellä
hajonnalla.

Runkopuuhakkeelle tilanne yksittäisnäytemäärien osalta on hyvin lähellä kokopuuhakkeen
tilannetta (kuva 51) kaikkien vuodenaikojen osalta. Kantomurskeella yksittäisnäytemäärät
ovat jo suhteellisen lähellä standardia. Kuvassa 52 on vuosittaisen keskimääräisen hajonnan
mukaan lasketut yksittäisnäytemäärät eri tapauksissa.
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Kuva 52. Yksittäisnäytteiden lukumäärä kantomurskeella koko vuoden keskimääräisellä
hajonnalla.

Kantomurskeella ottamalla 10 yksittäisnäytettä/kuorma pääsee 3 m-%:n tarkkuuteen
kosteuspitoisuudessa, kun N=1 (toimituserä = 1 kuorma). Noin 8 yksittäisnäytteellä pääsee
neljällä kuormalla 1,5 m-%:n tarkkuuteen. Tällöin kuitenkin yksittäisnäytemäärä toimituserää
kohti on 4 x 8 = 32 kpl. Kuvassa 53 on esitetty tilanne standardin ”metsätähdehakearvoilla” ja
hankkeen varianssiarvoilla kosteuspitoisuudelle.

Kuva 53. Yksittäisnäytteiden lukumäärä kuomaa kohti tämän hankkeen tulosten ja standardin
suositusten mukaisina, kun N=2 kantomurskeella.

Kun toimituserän muodostaa kaksi kuormaa kantomursketta, niin noin 7 näytteellä/kuorma
pääsee sekä hankkeen että standardin metsätähde kosteusarvojen perusteella n. 2 m-%:n
tarkkuuteen. Tuossa pisteessä käyrät leikkaavat. Runkopuuhakkeella ja kantomurskeella VPT-
arvona on käytetty samaa arvoa (1,88) kuin metsätähde- ja kokopuuhakkeella.
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Kuitenkaan kantomurskeella kosteuspitoisuushajonta ei periaatteessa määrää
yksittäisnäytteiden lukumäärää, vaan paljon kriittisempi tekijä on tuhkapitoisuus.
Standardissa havupuun hakkuutähteelle ehdotettu tuhkapitoisuuden kokonaistarkkuus (PL) on
1,0 % ja yksittäisnäytteiden varianssi (VI) 1,15 % ja näytekäsittelyn ja määrityksen varianssi
(VPT) 0,37 % kuiva-aineesta. Standardissa ei ole tietoja kantomateriaalista. Hakkuutähteen
yksittäisnäytteiden tuhkapitoisuuden varianssi on suurin standardissa mainituista metsästä
tulevista polttoaineista. Sitä hieman suurempia arvoja löytyy oliivin puristetähteelle ja vehnän
olkipaaleille.

Hankkeen mittauksissa kantomateriaalin tuhkapitoisuuden keskiarvo oli 8,9 % kuiva-aineesta
ja standardipoikkeama 4,8 %. Murskenäytteet (5 x 10 kpl, a`5 l) oli kerätty eripuolilla Suomea
sijaitsevilta voimalaitoksilta, kuten kohdassa 4.3 on kuvattu. Näytekäsittelyn ja määrityksen
(VPT) varianssiksi saatiin 40 näyteparilla 0,19 %. Yksittäisnäytteen primäärivarianssiksi (VI)
saadaan näin 23 %. Kantomateriaalin tuhkahajonta (varianssi) on huomattavasti suurempi
kuin standardin esimerkkiarvoissa metsähakkeelle (23 >> 1,15). Siksi yksittäisnäytemäärät
tulisivat kaikissa vaihtoehdoissa kohtuuttomiksi, jos tarkkuusvaatimuksena (PL) pidetään 1,0
% (kuva 54). Kuvassa 55 on vertailu vielä standardin metsätähdehakearvoilla laskettuun
käyrään, kun osatoimituserien lukumäärä on 2.

Kuva 54. Yksittäisnäytelukumäärien laskentaa hankkeen kantomurskeen tuhka-arvoilla.
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Kuva 55. Yksittäisnäytelukumäärien/kuorma vertailua standardin tuhka- arvoilla laskettuun
tilanteeseen.

Jos kantomurskeen yksittäisnäytelukumäärien laskennassa käytetään kosteuspitoisuuden
hajonnan perusteella saatuja arvoja, niin noin 7 näytteellä/kuorma päästään
kosteuspitoisuudessa n. 2 %:n ja tuhkapitoisuudessa n. 2,5 %:n tarkkuuteen, kun
osatoimituserien lukumäärä on 2. Jos vastaavaa 7 näytteen lukumäärää sovelletaan yhden
kantomurskekuorman toimituserään, niin kosteuspitoisuuden tarkkuudeksi tulee runsas 3 % ja
tuhkapitoisuuden n. 4 %.

6 Tulosten tarkastelu

Hankkeen näytteenotto oli todennäköisesti Suomen oloissa laajin ja ajallisesti sekä
alueellisesti kattavin metsäpolttoaineisiin kohdistuva erillinen tutkimustarkoituksissa tehty
näytteenotto, joka kohdistui kosteus- ja tuhkapitoisuuksiin. Luonnollisesti polttoainetoimit-
tajilla sekä voima- ja lämpöyhtiöillä on jatkuva näytteenotto, josta on kertynyt paljon
suurempi tietoaineisto, mutta näytteenotto on tehty eri periaatteilla kuin tässä hankkeessa.
Laitoksien näytteenotossa otetaan kustakin kuormasta 4-6 yksittäisnäytettä kuormanäytteeksi,
jotka kerätään toimituseräkohtaisesti vuorokautiseksi kokoomanäytteeksi. Tästä
kokoomanäytteestä tehdään erilaisilla näytteenjakotekniikoilla laboratorionäyte
kosteusmääritykseen. Menetelmä vastaa Puupolttoaineiden laatuohjetta (1998). Laitoksilla,
joilla on automaattinen näytteenotto, ottotapa ja näytekäsittely perustuvat ao. laitteiston
tekniikkaan. Sielläkin kuitenkin yleisimmin kerätään vuorokautinen toimituseräkohtainen
(toimittajakohtainen) kokoomanäyte, josta valmistetaan laboratorionäyte
kosteusmääritykseen. Kuvassa 56 on suomalaisilta laitoksilta kerätyn materiaalin pohjalta
tehty keskiarvo- ja hajontakuva. Periaatteessa tarkoituksena oli, että voimalaitoskyselystä
saadaan valmiina tietoa näytteenoton tarkkuuden (presisio) arviointia varten, joka on
määritelty yhtälöllä 3. Presisio puuttui esistandardeista ja se sisällytettiin varsinaiseen
standardiehdotukseen vuosien 2008–2010 aikana. Biomassapolttoaineiden näytteenoton
presision määrittämisen pääasiallisen perustan muodostivat Bionorm -projektit, joiden osana
olleet biomassan näytteenottotutkimukset teki SLU Uumaja. Bionorm – projekteista on saatu
voimassaolevan näytteenottostandardin (SFS-EN 14778) suositusarvot. Metsäpolttoaineiden
osalta tuo näytteenotto on ollut kuitenkin ajallisesti ja alueellisesti hyvin rajoittunut.



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12

47 (54)

Tulokseksi voimalaitoksilla tapahtuneesta datankeruusta tuli, että tietomassa ei sisältänyt sitä
informaatiota, joka tarvitaan näytteentoton tarkkuuden arviointiin. Tarkkuuden laskemisessa
olennainen tieto on yksittäisnäytteiden välinen hajonta, ts. ”inkrementtien” varianssi, mikä
tarkoittaa, että kunkin otetun yhden yksittäisnäytteen kosteuspitoisuus pitäisi määrittää.
Tällöin saataisiin käytössä olevan näytteenottomenetelmän (VSPT) ominainen varianssi. VSPT
sisältää näytteenoton, näytekäsittelyn ja määritysmenetelmän virheet.  Tämän lisäksi täytyy
erikseen määrittää myös näytekäsittelyn ja määritysmenetelmän varianssi (VPT).
Voimalaitosdata sisälsi vain kokoomanäytteestä määritetyn tiedon ja se kuvaa täsmäävyyttä
(accuracy), eli sitä kuinka polttoainedatan perusteella laskettu energiamäärää vastaa
voimalaitoksessa tuotettua energiamäärää (Moilanen 2010). Sitä voidaan käyttää ja käytetään
myös käytännön polttoainekaupassa, koska pitemmällä aikavälillä virheet tasoittuvat.

Tässä hankkeessa tavoitteena oli selvittää edustavasti Suomen oloissa kuorma- sekä
toimituseräkohtainen hajonta metsäpolttoaineilla, jonka vuoksi kustakin kuormasta on otettu
10 yksittäisnäytettä, joista kustakin on erikseen määritetty kosteus- ja kantomurskeesta myös
tuhkapitoisuus. Näytteenotto on kohdistunut neljään metsäpolttoainelajikkeeseen
(metsätähde-, kokopuu- ja runkopuuhake sekä kantomurske) kolmena vuodenaikana (talvi-,
kevätkesä- ja syysnäytteenotto 2011) 4-6 laitoksella eri puolilla maata: pohjois-eteläsuunnassa
Rovaniemi-Kotka ja itä-länsisuunnassa Mikkeli-Seinäjoki. Koska kosteusmääritykseen tuleva
näytelukumäärä on ollut huomattava, niin hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman nopeaa
instrumentaalianalyyttistä kosteusmittauslaitetta, joksi valittiin NMR – menetelmään
perustuva laite. Näytekäsittelyn ja määrityksen varianssit (VPT) on määritetty käytetyille
menetelmille, jotka ovat olleet em. NMR –kosteusmittausmenetelmä ja
standardituhkamääritys (CEN/TS 14775 (mod.).

Kuvassa 57 on esitetty samassa kuvassa em. voimalaitoskyselystä ja tässä hankkeessa saadut
eri hakelajikkeiden keskikosteus- ja hajontatiedot.

Kuva 56. Voimalaitoksilta saatu toimittaja- ja polttoainelajikekohtainen kosteustieto
kuukauden ajalta. Keltaiset pylväät edustavat keskiarvoa ja keskihajonta on merkitty janalla
pylväiden päihin (Moilanen 2010).
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Kuva 57. Voimalaitoskyselystä ja CENsovellus –hankkeesta saadut keskikosteudet ja hajonnat
hakelajikkeittain.

Hankkeessa saadut keskimääräiset arvot näyttävät kaikilta osin pienemmiltä kuin muutama
vuosi sitten tehdyssä kyselyssä saadut luvut (kuva 57). Näitä ei voi suoraan verrata, koska
kyse ei ole samoihin eriin kohdistuvasta kahdesta erillisestä näytteenotosta, mutta vaikuttavia
tekijöitä voi olla mm. talvinäytteiden osuus suhteessa koko näytemäärään. Hankkeen pelkässä
talvinäytteenotossa yksittäisnäytteiden hajonnat olivat lähes aina suurempia kuin
voimalaitoskyselyn näytteenotossa.

CEN-sovellus -hankkeessa kuormakohtainen näytteenotto on ollut edustava, jota osoittaa mm.
vertailut laitoksien näytteenottoon. Suurin mahdollinen virhe kosteusmäärityksessä aiheutuu
näytekäsittelystä so. laboratorionäytteen edustavasta jakamisesta NMR –laitteen
mittausastiaan. Tämä vaikuttaa erityisesti näytekäsittelystä ja määrityksestä johtuvaan
varianssiin (VPT –arvoon). Metsätähde- ja kokopuuhakkeella virhe ei ole suuri, mutta
murskeilla se voi korostua. On kuitenkin otettava huomioon, että vastaavaa virhettä syntyy
myös standardin mukaisessa lämpökaappikuivauksessa, kun laboratorionäytteen sisäinen
kosteusjakautuma (ja partikkelikoko) on suuri. Se on varmasti esim. metsätähdehakkeella
suurempi kuin standardin suosituksessa esitetty VPT –arvo 0,73 % edellyttää, koska tuo arvo
on saatu Bionorm –hankkeen varsin rajoitetusta näytteenotosta. Kohdan 4 kuvissa 3 ja 4 on
esitetty NMR-mittauksen menetelmätarkkuus ja näytekäsittelyn sekä NMR-mittauksen
tarkkuus, joka sisältää myös 5 l:n laboratorionäytteen jakamisesta aiheutuvan virheen (kuva
4). NMR-mittauksen keskivirheeksi on saatu 0,42 %:a ja NMR:n sekä näytteen jakamisen
keskivirheeksi on saatu 1,4 %:a kokopuuhakkeella. Tässäkin täytyy huomioida, että
jälkimmäisessä tapauksessa standardin mukaisen ”lämpökaappimäärityksen” ja näytteen
jakamisen virhe sisältyy em. virhearvoon.
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7 Johtopäätökset

Metsästä tulevien hakepolttoaineiden keskikosteudet ja hajonnat olivat CENsovellus –hank-
keen näytteenotossa selvästi suuremmat kuin Bionorm –hankkeissa oli saatu ja käytetään
näytteenottostandardin suosituksina. Taulukkoon 1 on kerätty hankkeessa saadut keskikos-
teudet, niiden vaihteluvälit ja hajonta-arvot sekä niiden vaihteluvälit kuormakeski-arvoista
sekä muista lähteistä vastaavantyyppisiä tietoja, kuten näytteenotto-standardi (SFS-EN
14778), FINBIOn Puupolttoaineen laatuohje 1998, em. voimalaitosnäytteenotto ja muista jul-
kaistuista lähteistä saatuja arvoja. CENsovellus –hankkeessa keskikosteus on hyvin lähellä
uuden näytteenottostandardin keskikosteutta hakkuutähteestä tehdyllä metsätähdehakkeella,
mutta hajonta-arvot ovat kuitenkin siis selvästi suuremmat. Muuten hankkeessa saadut mit-
tausarvot ovat hyvin loogisia verrattuna muihin samantyyppisiin tietoihin: suomalaisilta voi-
malaitoksilta kyselyn perusteella saadut tiedot ovat melko hyvin yhtenevät hankkeen talvi-
näytteenoton tietojen kanssa (taulukko 2), mutta ei koko vuoden keskiarvojen kanssa, Kois-
tisen gradun (2010) tiedot metsätähdehakkeen osalta näyttävät hyvin samantyyppisiltä, kuin
tässä hankkeessa on saatu; eroja on lähinnä kokopuu- ja runkopuuhakkeen osalta. Metsätehon
raportin osalta kyse on lähinnä siitä, että yhdessä kuormassa oli todennäköisesti tuoreesta
metsätähteestä haketettua haketta, joka nosti keskikosteuden vaihteluvälin yläpään korkeaksi,
muuten maksimiarvo olisi ollut 43,8 m-% ja hajonta 5,26 %-yksikköä. Eniten eroihin näyttää
vaikuttavan onko kyse tuoreesta vai kentällä tai tienvarressa kuivuneesta ”pitkästä” tavarasta
haketetusta materiaalista.

Taulukko 1. CENsovellus –hankkeessa määritetyt keskikosteudet, hajonnat ja vaihteluvälit
kuormakeskiarvoista sekä vastaavan tyyppisiä arvoja muista lähteistä: EN 14778 standardi,
Puupolttoaineen laatuohje 1998, kysely suomalaisilta voimalaitoksilta, Tuomas Koistisen
(TK) pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 2010, Käyttöpaikkahaketukseen perustuva
puupolttoaineen tuotanto, Korpilahti, Suuriniemi, Metsätehon raportti 122, 2001.
Lähde CENsovellus SFS-EN

14778
PL
1998

Suomal.
voimalaitos

TK gradu Metsätehon
raportti 122

aika vuosi 2011 Bionorm
2002: 11.

tuore
hake

2008: 1. ja
2.

2010: 9. 1999 kesällä

Metsätähdehake
keskikosteus m-% 43,43 43,4 (44,0) - 51,76 40,2 38,16
keskikosteuden vaihteluväli 28,41 - 56,28 44 - 44,6 50 - 60 40,3 - 63,0 32,4 - 52,5 27,03 - 61,53
kosteuden hajonta tai sen
keskiarvo

5,10 3,16 tai 2,08 7,21 5,2 9,72

hajonnan vaihteluväli 1,21 - 10,75 1,9 - 2,4 0,7 - 15,9 - -
Kokopuuhake
keskikosteus m-% 37,9 - 55,74 44,5
keskikosteuden vaihteluväli 23,12 - 57,16 45 - 55 50,2 - 62,4 36,3 - 52,0
kosteuden hajonta tai sen
keskiarvo

3,69 8,88 4,3

hajonnan vaihteluväli 1,24 - 8,01 5,6 - 11,1 -
Kantomurske
keskikosteus m-% 32,01 - 40,95
keskikosteuden vaihteluväli 25,65 - 42,81 30 - 50 35,8 - 44,0
kosteuden hajonta tai sen
keskiarvo

2,22 5,13

hajonnan vaihteluväli 0,51 - 4,12 3,5 - 8,4
Runkopuu
keskikosteus m-% 35,02 45,11 - 45,15 26,8
keskikosteuden vaihteluväli 23,04 - 43,68 40 - 55 42,2 - 48,1 25,1 - 28,4
kosteuden hajonta tai sen
keskiarvo

3,9 3,54 tai 3,72 6,25 1,1

hajonnan vaihteluväli 1,39 - 7,47 2,8 - 9,7 -
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Taulukko 2. Keskikosteudet ja hajonnat sekä vaihteluvälit  CENsovellus hankkeen
talvinäytteenottossa ja voimalaitoskyselyn mukaan.

Lähde CENsovellus suomal. voimalaitos
aika 2011 talvi 2008: 1-2.
Metsätähdehake
keskikosteus m-% 46,08 51,76
keskikosteuden vaihteluväli 28,0 - 61,83 40,3 - 63,0
kosteuden hajonta tai hajonnan keskiarvo 10,84 7,21
hajonnan vaihteluväli 0,7 - 15,9
Kokopuuhake
keskikosteus m-% 40,76 55,74
keskikosteuden vaihteluväli 21,54 - 64,62 50,2 - 62,4
kosteuden hajonta tai hajonnan keskiarvo 10,48 8,88
hajonnan vaihteluväli 5,6 - 11,1
Kantomurske
keskikosteus m-% 36,43 40,95
keskikosteuden vaihteluväli 24,91 - 46,71 35,8 - 44,0
kosteuden hajonta tai hajonnan keskiarvo 5,66 5,125
hajonnan vaihteluväli 3,5 - 8,4
Runkopuu
keskikosteus m-% 41,07 45,15
keskikosteuden vaihteluväli 28,88 - 55,60 42,2 - 48,1
kosteuden hajonta tai hajonnan keskiarvo 7,99 6,25
hajonnan vaihteluväli 2,8 - 9,7

Taulukossa 2 tämän hankkeen arvot on saatu kaikkien talvinäytteenoton yksittäisnäytteiden
keskiarvoista ja hajonnoista hakelajeittain. Yksittäisnäyte edustaa aina kahden
kosteusmittauksen keskiarvoa ja yksittäisnäytteitä on otettu 10 kpl/kuorma (vrt. luku 4.4).
Voimalaitoskyselyssä on kyse toimituseräkohtaisten kokoomanäytteiden keskiarvoista ja
toimituseräkohtaisten hajontojen keskiarvoista, joten ne eivät näytteenottomenetelmän ja
otosten osalta ole vertailukelpoisia. Kuitenkin keskikosteuksien vaihteluvälit ja hajonnat ovat
melko lähellä toisiaan, vaikka keskikosteudet näyttävät olleen voimalaitosnäytteenotossa
kosteampia kuin CENsovellus – hankkeen näytteenotossa.

Standardi (SFS-EN 14778) suosittaa mekaanisessa (automatisoidussa) näytteenotossa
hihnaleikkurin sijaan käytettäväksi primäärinäytteenottopäänä putoavasta polttoainevirrasta
ottavaa leikkuria, jonka periaatekuva on kuvassa 38. Kuitenkin tällaisen näytteenoton
järjestäminen on usein vastoin sitä periaatetta, että näytteenoton tulisi tapahtua mahdolli-
simman lähellä polttoaineen luovutusta. Lisäksi toimittajien erottelu voi joissakin tapauksissa
olla hankalaa. Olennaista automaattisen näytteenoton toteutuksessa on, että ottimet testataan
ja mahdolliset systemaattiset virheet tunnistetaan ja niitä pyritään minimoimaan. Lisäksi
kaikkien osapuolien tulee hyväksyä valittu menetelmä. Yksittäisnäytteiden lukumäärä voidaan
automaattiottimilla yleensä säätää halutuksi. Rajoitteen lukumäärälle muodostaa useimmiten
toimittaja/toimituseräkohtaisen kokoomanäyteastian koko. Käytännössä automaattiottimilla
on vaikea aivan täysin noudattaa hyvän näytteenoton periaatteita, koska investointi- ja
käyttökustannukset nousevat tällöin kohtuuttomiksi. Laitteisto on aina kompromissi, jossa
voidaan painottaa tiettyjä asioita esim. paikka, yksittäisnäytteen määrä/lukumäärä,
toimittajien/toimituserien erottelu jne.
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Näytteenottostandardissa on kiinnitetty paljon huomiota yksittäisnäytteiden lukumäärien
määrittämiseen perustuen näytteenoton tarkkuuteen (presisio, PL). Tarkkuudesta on annettu
suosituksia esim. havupuun hakkuutähteelle PL= 1,5 p-% kosteuden ja PL= 1,0 p-% tuhkan
osalta ja kuorelliselle puuhakkeelle vastaavat arvot PL = 1,0 p-% ja PL= 0,1 p-%  (SFS-EN
14780 Taulukko E.7 s.  74 Taulukko E.4 s. 72). Siksi tässä hankkeessa on käytännössä haettu
laitoksilta eri puolilta Suomea eri vuodenaikoina riittävät ja edustavat hajontatiedot
yksittäisnäytteiden varianssin laskemiseksi, josta päästään edelleen määrittämään
yksittäisnäytteiden lukumäärät halutuilla tarkkuuden tasoilla. Standardin
kokonaistarkkuussuositusarvojen kaavamainen noudattaminen johtaisi Suomen oloissa
kohtuuttomaan yksittäisnäytteiden lukumäärään.

Yksittäisnäytteiden lukumäärä on kohdassa 5.8. laskettu käyttäen kuormakohtaisten
hajontojen keskiarvoa kaikkien vuodenaikojen tai talvinäytteenoton osalta, joka vastaa myös
taulukon 1 arvoja koko vuodelta 2011. Hakkuutähteestä tehdyllä metsätähdehakkeella
kokonaistarkkuudeksi (PL) kannattaa Suomen oloissa valita 4 prosenttiyksikköä, jolloin 95
%:n todennäköisyydellä yhden kuorman muodostaessa toimituserän yksittäisnäytteiden
lukumäärä on n. 10 kpl/kuorma ja kahden kuorman tapauksessa n. 5 kpl/kuorma (vrt. kuva
46). Tätä tukee myös laitoksien ja hankkeen näytteenoton vertailu (vrt. kohta 5.7. kuva 42).
Kokopuuhakkeella 4 prosenttiyksikön tarkkuus tuottaa 6 yksittäisnäytettä/kuorma yhden
kuorman toimituserässä ja kahden kuorman tapauksessa 3 yksittäisnäytettä/kuorma. Tämä
vastaa jo nykyistä käytäntöä, kuten laitos- ja hankkeen näytteenoton vertailu myös osoittavat
(vrt. kohta 5.7. kuva 41). Runkopuuhakkeella tilanne on hyvin vastaava kokopuuhakkeen
kanssa yksittäisnäytemäärien osalta. Kantomurskeella voitaisiin periaatteessa tarkkuutta
nostaa so. rajaa laskea kosteushajontaan perustuvalla laskennalla yksittäisnäytelukumäärien
nousematta kohtuuttomiksi. Kuitenkin tuhkapitoisuuden vaihtelut ovat kantomurskeella
paljon vaikuttavampia näytteenotossa. Jos tuhkapitoisuuden kokonaistarkkuusvaatimus on
esim. n 3 prosenttiyksikköä yhden kuorman tapauksessa, niin yksittäisnäytteitä täytyy ottaa n.
10 kpl/kuorma. Tällöin kosteuspitoisuuden kokonaistarkkuus on myös n. 3 prosenttiyksikköä.
Kantomurskeen tuhkapitoisuuden tarkkuusvaatimus näytteenoton kannalta täytyy määrittää
paikallisille oloille ja tekniikalle järkeväksi. Uudessa standardissa ei löydy suositusarvoja
tämäntyyppiselle materiaalille.

Hankkeen tulosten perusteella metsätähdehakkeen osalta näyttäisi tarvittavan näytteenoton
tehostamista, mutta muilla lajikkeilla nykyinen näytteenotto antaa hyvän tuloksen 4
prosenttiyksikön tarkkuusvaatimuksella. Näin toimien Suomessakin on käytännössä
mahdollista noudattaa uutta näytteenottostandardia (SFS-EN 14780), jonka suositusarvoja
voidaan tarkentaa myöhemmissä päivityksissä.

8 Yhteenveto

Tällä hetkellä on valmistumassa laaja kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalainen
standardijärjestelmä. Tässä yhteydessä on uusittu mm. näytteenotto- ja
näytekäsittelystandardit, jotka ovat valmistuneet vuonna 2011 ja niistä on saatu vuoden 2012
alussa myös suomenkieliset versiot:

SFS-EN 14778: 2012 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto (Solid biofuels. Sampling)
SFS-EN 14780: 2012 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittely (Solid biofuels. Sample
preparation).

Näytteenottostandardeissa ei ole välttämättä kovin hyvin huomioitu kansallisia erityispiirteitä,
laajaa polttoainekirjoa ja tekniikkaa ja oloja, jotka vaihtelevat suuresti eri puolilla Eurooppaa.
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Standardeissa laskentakaavat ovat sovelluksia hiilellä käytetyistä yhtälöistä, jotka perustuvat
yleensä paljon suurempiin toimituseriin ja osaeriin kuin biopolttoaineilla. Useimmilla paljon
bioenergiaa käyttävillä mailla on ollut jo aikaisemmin omat kansalliset ohjeet ja jopa
standardit näytteenotosta. Näin on ollut myös Suomessa, jossa on tähän asti valtaosin käytetty
Puupolttoaineiden laatuohje 1998 –normiin perustuvaa näytteenottoa.

Näytteenoton tarkkuudella on suuri taloudellinen merkitys polttoainetoimituksessa ja
vastaanotossa. Uusilla voimalaitoksilla on säännönmukaisesti automaattiset näytteenottimet,
joiden yhteyttä uuteen CEN – näytteenottostandardiin ei myöskään tunneta. Viime vuosina on
kehitetty myös uusia kosteuspitoisuuden instrumentaalimääritysmenetelmiä, jotka
mahdollistavat nopean ja tarkan kosteuspitoisuuden määrityksen verrattuna standardin
mukaiseen lämpökaappikuivaukseen.

Näytteenottostandardien käyttöönoton ja niiden tulkinnan helpottamiseksi käynnistettiin
alkuvuodesta 2011 tämä hanke nimeltään: Kiinteiden biopolttoaineiden CEN –
näytteenottostandardin soveltaminen Suomen oloihin.  Tavoitteeksi määriteltiin kiinteiden
biopolttoaineiden CEN –näytteenottostandardien soveltaminen Suomen oloihin tutkimalla ja
selvittämällä todelliset kosteushajonnat ”metsäpolttoaineista”, joiksi hankkeessa määritettiin
koko-, runkopuu- ja metsätähdehakkeet sekä kantomurske. Kantomurskeesta haluttiin myös
tuhkapitoisuudet ja hajonnat. Kosteus- ja tuhkapitoisuushajonnat haluttiin selvittää ajallisesti
ja paikallisesti edustavasti, joka tarkoitti näytteenottoa eri vuodenaikoina ja eri puolilla maata
sijaitsevilla laitoksilla sekä hyvin suurta yksittäisnäytteiden luku- ja analyysien määrää.
Lisäksi haluttiin selvyyttä automaattisen näytteenoton ja CEN –standardoinnin yhteyteen.

Koska oli selvää, että suunnitellussa näytteenottolaajuudessa kosteusmäärityksiä eri
hakelajikkeista tulee erittäin paljon, niin määrityksiin tarvittiin selvästi nopeampi menetelmä
kuin standardin mukainen lämpökaapissa tapahtuva kuivaus vakiopainoon. Valittavan
menetelmän tuli olla riittävän tarkka; käytännössä rinnastettavissa standardimääritykseen.
Käytettäväksi menetelmäksi valittiin ydinmagneettiseen resonanssiin perustuva (NMR)
mittauslaite. Laitetta käytettiin VTT:llä Jyväskylässä tutkimushallissa ja mittauksen tulos
saatiin n. minuutissa. Taulukossa 3 on yhteenvetona vuoden 2011 aikana eri hakelajikkeista
mitatut keskikosteudet, hajonnat ja niiden vaihteluvälit.
Taulukko 3. Eri hakelajikkeiden keskikosteudet, hajonnat ja niiden vaihteluvälit.

CENsovellus/vuosi 2011 Metsätähdehake Kantomurske
keskikosteus m-% kuormittain 43,43 32,01
keskikosteuden vaihteluväli kuormien välillä 28,41 - 56,28 25,65 - 42,81
kosteuden kuormahajontojen keskiarvo 5,10 2,22
hajonnan vaihteluväli 1,21 - 10,75 0,51 - 4,12

Kokopuuhake Runkopuuhake
keskikosteus m-% kuormittain 37,9 35,02
keskikosteuden vaihteluväli kuormien välillä 23,12 - 57,16 23,04 - 43,68
kosteuden kuormahajontojen keskiarvo 3,69 3,9
hajonnan vaihteluväli 1,24 - 8,01 1,39 - 7,47

Hakelajeittain keskikosteudet ja hajonnat käyttäytyvät melko säännönmukaisesti. Järjestys on
tyypillinen suuremmasta pienempään kosteuspitoisuuteen ja hajontaan: metsätähde-,
kokopuu- ja runkopuuhake sekä kantomurske. Poikkeuksen ehkä muodostaa runkopuuhake,
jossa vaikuttavin asia on, kuinka tuoreesta puusta hake on tehty. Kantomurske on aina selvästi
keskimäärin kuivinta polttoainetta, jonka kosteushajonta on pieni eikä se riipu vuodenajasta.
Kosteuden ja hajontojen maksimiarvot esiintyivät talvella ja minimiarvot sattuivat kesään,
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josta arvot nousevat talvea kohti. Laitoksen sijaintipaikan suhteen keskikosteuksissa ja
hajonnoissa ei voitu havaita selviä eroja. Kuormittaiset vaihtelut peittivät mahdolliset
sijaintipaikoista johtuvat erot. On huomattava, että kevättalvi 2011 oli myös etelässä luminen
ja kylmäkin.

Kantomurskeen keskimääräiset tuhkapitoisuudet vaihtelivat eräkohtaisesti ja laitoksittain
paljon (14,7 – 2,1 % ka) ja hajonnat olivat suuria, mutta hajonnan vaihtelu pieni (6,7 – 4,6 %-
yksik.), jos mäntykantomurske jätetään pois. Joissakin yksittäisnäytteissä tuhkaa oli lähes 25
% kuiva-aineesta ja toisaalta sitä oli mäntykantomurskeessa yllätyksellisesti keskimäärinkin
huomattavan vähän (2,1 % ka) hajonnan ollessa runsaan prosenttiyksikön. Kantomurskeen
tuhkapitoisuus oli pääsääntöisesti ”toisella tasolla” verrattuna näytteenottostandardin
puupolttoaineen viitearvoihin. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että standardissa ei
ole mainintaa tai suositusarvoja kantomateriaalille. Siksi kantomurskeeseen tai –hakkeeseen
voidaan soveltaa kansallisesti tai paikallisesti sovellettua näytteenottoa.

Yksittäisnäytteiden lukumäärään vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat ominaisuuden, esim.
kosteuspitoisuus todellinen hajonta siinä erässä (kuormassa), johon näytteenotto kohdistuu, ja
tarkkuus(presisio)vaatimus. Kun hajonta kasvaa niin, suuri tarkkuusvaatimus nostaa
yksittäisnäytelukumäärät helposti kohtuuttomiksi. Standardissa nyt suosituksina olevat
tarkkuusvaatimukset metsästä tuleville polttoaineille näyttävät liian tiukoilta Suomen
ajallisesti ja paikallisesti vaihteleviin oloihin. Tämän hankkeen perusteella suositeltava
tarkkuusvaatimus ”metsäpolttoaineilla” täkäläisiin oloihin on  4 prosenttiyksikköä. Tällöin
on vielä kohtuullisilla yksittäisnäytelukumäärillä mahdollista päästä standardin edellyttämään
95 %:n luottamustasoon em. tarkkuudella. Ainostaan metsätähdehakkeen osalta näyttäisi
tarvittavan näytteenoton tehostamista, mutta muilla lajikkeilla nykyinenkin näytteenotto antaa
hyvän tuloksen esitetyllä tarkkuusvaatimuksella. Kun hakkuutähteestä tehdyllä
metsätähdehakkeella kokonaistarkkuudeksi valitaan 4 prosenttiyksikköä, niin 95 %:n
todennäköisyydellä yhden kuorman muodostaessa toimituserän yksittäisnäytteiden lukumäärä
on n. 10 kpl/kuorma ja kahden kuorman tapauksessa n. 5 kpl/kuorma. Kantomurskeella
tuhkapitoisuuden vaihtelut ovat paljon vaikuttavampia kuin kosteuspitoisuuden vaihtelut.
Kuitenkin kantomurskeellakin on mahdollista päästä kohtuullisiin yksittäisnäytelukumääriin,
jos tuhkapitoisuuden tarkkuusvaatimukseksi voidaan valita esim. 3 prosenttiyksikköä.  Kun
näin tehdään, niin yhden kuorman tapauksessa yksittäisnäytteitä täytyy ottaa n. 10
kpl/kuorma. Tällöin kosteuspitoisuuden kokonaistarkkuudeksi tulee myös n. 3
prosenttiyksikköä, joka on varsin hyvä tulos Suomen oloissa.

 Automaattiottimilla primääripään ottama näytemäärä(massa) ja yksittäisnäytteiden
lukumääräkin on melko vapaasti valittavissa ja, koska ylijäämänäyte palautetaan
polttoainelinjaan, niin edustavan näytteen saantiin on hyvät edellytykset. Tämä toteutuu
hankkeessa läpikäydyissä automaattiottimissa. Toinen tärkeä periaate, joka toteutuu, on
näytteenoton kohdistuminen koko tai suurimpaan osaan materiaalivirtaa kuorman
purkauksessa tai hihnalla.  Kuitenkin tärkeää on, että systemaattiset virheet saadaan
eliminoitua. Näitä virheitä voi muodostua ennen kaikkea primääripäässä, mutta myös
näytekäsittelyssä, erityisesti jakamisessa. Standardi suosittaa mekaanisessa (automatisoidussa)
näytteenotossa hihnaleikkurin sijaan käytettäväksi primäärinäytteenottopäänä putoavasta
polttoainevirrasta ottavaa leikkuria. Leikkurin etuna on myös se, että suuremmat kappaleet
jäävät edustavasti näytteeseen edellyttäen, että primääripään ”leikkauslaatikko” on
suuaukoltaan ja syvyydeltään riittävä. Kuitenkin tällaisen näytteenoton järjestäminen voi olla
vaikea toteuttaa lähelle polttoaineen luovutusta. Lisäksi toimittajien erottelu voi joissakin
tapauksissa olla hankalaa. Olennaista automaattisen näytteenoton toteutuksessa on, että
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ottimet testataan ja mahdolliset systemaattiset virheet tunnistetaan ja niitä pyritään
minimoimaan. Lisäksi kaikkien osapuolien tulee hyväksyä valittu menetelmä.

Kun uuden näytteenottostandardin opastavia tarkkuussuositusvaatimuksia täydennetään ja
uusille ”metsäpolttoaineille”, kuten kantomurske määritetään kansalliset tai paikalliset
näytteenoton tarkkuusvaatimukset niin, Suomessa on myös käytännössä mahdollista
noudattaa SFS-EN 14778 ja 14780 näytteenotto- ja näytekäsittelystandardia.
Näytteenottostandardin suositusarvoja voidaan myöhemmissä päivityksissä tarkentaa.
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