
 
 

SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO 
 
 
 
 

Kuorintaprosessin analyysi ja 
mallintaminen 

 
 

Ari Isokangas, Esko Juuso ja Kauko Leiviskä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raportti B No 49, joulukuu 2003 



Oulun yliopisto 
Säätötekniikan laboratorio 
Raportti B No 49, joulukuu 2003 
 
 
Kuorintaprosessin analyysi ja mallintaminen 
 
Ari Isokangas,  Esko Juuso ja Kauko Leiviskä 
Oulun yliopisto, Säätötekniikan laboratorio 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rumpukuorinnan puuhäviöiden 
pienentämismahdollisuuksia mallipohjaisten menetelmien  avulla. Projektin kuluessa 
tutkimusta laajennettiin kuorimon toiminnan ja säädön kehittämiseen ja erilaisten 
kustannussäästömahdollisuuksien selvittämiseen. Tutkimus tehtiin pääosin UPM-
Kymmenen tehtaalla Pietarsaaressa, mutta neljän viimeisen kuukauden aikana 
tutkimusta tehtiin myös Rauman Metsä-Botnian kuorimolla. 
 
Teoriaosuudessa kerrotaan lyhyesti kuorinnan syistä ja puuhäviöiden syntymisestä. 
Raportissa esitetään puuhäviöihin vaikuttavat tekijät sekä tarkasteltujen kuorimoiden 
uudet ajotapasuositukset, joilla puuhäviöt saadaan minimoitua, sekä ajatus kuorinnan 
optimoivasta säädöstä, joka kompensoi puunlaadun vaihtelun ulkoisena häiriönä. 
Tutkimusten mukaan puuhäviöitä saadaan vähennettyä puiden riittävän kuoriutumisen 
kärsimättä, kun lasketaan rummun kierrosnopeutta ja minimoidaan puiden kuorinta-
aika. Kuorinta-aika saadaan minimoitua pitämällä kapasiteetti korkeana ja sulkuportti 
alhaalla. Optimaalisen täyttöasteen määrittäminen riippuu hyvin pitkälti rummun 
rakenteesta, joten se on tehtävä tehdaskohtaisesti. Muodostut puuhäviömallit toimivat 
melko hyvin, mutta vielä paremmaksi niiden toiminta saataisiin, jos käytössä olisi 
reaaliaikaista tietoa puunlaadusta. Koska tätä ei ole saatavilla, projektissa pyrittiin 
määrittämään puunlaatua kuvaavia tunnuslukuja. 
 
Tutkimuksien mukaisella ”hellemmällä” kuorinnalla voidaan saavuttaa satojen 
tuhansien eurojen säästöt vuodessa kuorimoa kohden. Lisäksi hakkeen laatu paranee, 
kun puita vaurioitetaan rummussa vähemmän. Hakkeen parempi laatu näkyy myös 
lopputuotteen laadussa. Optimaalinen kuorinta edellyttää korkeaa kapasiteettia. Tämä 
on hyvä uutinen tehtaille: kustannussäästöt ovat mahdollisia ja jatkossa voidaan 
vastata yhä korkeampiin tuotantovaatimuksiin taloudellisella kuorinnalla. Lisäksi 
kierrosnopeuden alentamisen myötä säästyy merkittävissä määrin sähköä.  
 
Tutkimus kuului osana TEKES:n rahoittamaan projektiin Keiton, pesun ja 

happidelignifioinnin älykäs ohjaus (KUHA), joka puolestaan oli Oulun yliopiston 
osuus Prosessi-Integraatio–teknologiaohjelmaan kuuluvassa hankkeessa Integroitu 

prosessilaitteiden ja prosessien hallinta. Yhteistyökumppaneina olivat UPM-
Kymmene, Metso Automation Oy ja Metso Paper Pori Oy. 
 
Hakusanat:  puuhäviö, hakepuhtaus, puunlaatu, kuorimo ja kuorinta. 
 
ISBN 951-42-7250-1    Oulun yliopisto 
ISSN 1238-9404    Säätötekniikan laboratorio 
       PL 4300 
       FIN-90014 OULUN YLIOPISTO 



SISÄLLYSLUETTELO 

SISÄLLYSLUETTELO ................................................................................................3 
1 JOHDANTO ..........................................................................................................4 
2 RUMPUKUORINNAN TEORIAA.......................................................................5 

2.1 Kuorinnan merkitys .............................................................................................5 
2.2 Rumpukuorinta ....................................................................................................5 
2.3 Puuhäviöiden syntyminen....................................................................................6 
2.4 Puuhäviön mittaaminen .......................................................................................7 

3 MALLINNUSMENETELMÄT ............................................................................8 
3.1 Lingvistiset yhtälöt.........................................................................................8 
3.2 Useamman lingvistisen yhtälön mallit.........................................................10 

4 PIETARSAAREN KUORIMON TUTKIMUKSET ...........................................12 
4.1 Pietarsaaren mittaukset ......................................................................................12 
4.2 Puuhäviön mallinnus havulinjalla......................................................................13 
4.3 Puuhäviön mallinnus koivulinjalla ....................................................................14 
4.4 Pietarsaaren koivu- ja havulinjan tutkimuksessa havaitut erot ..........................15 
4.5 Kuorihihnan korkeuden mallinnus ja kuoren kertyminen rumpuun ..................15 

5 RAUMAN KUORIMON TUTKIMUKSET .......................................................17 
5.1 Rauman kuorimon mittaukset ............................................................................17 
5.2 Hakepuhtausmallinnus.......................................................................................18 
5.3 Puuhäviömallinnus.............................................................................................19 
5.4 Teho/kapasiteetti-tunnusluvun käyttö puuhäviömallinnuksessa........................22 

6 PUULAADUN INDIKAATTORIT ....................................................................24 
6.1 Mitatun ja lasketun täyttöasteen erotus..............................................................24 
6.2 Kuorimäärän mallinnus......................................................................................25 
6.3 Hakulle menevän kapasiteetin mallinnus...........................................................26 
6.4 Hakun tehon ja puuvirtamittauksen erotus ........................................................26 
6.5 Indikaattoreiden käyttökohteet...........................................................................26 

7 RAUMAN JA PIETARSAAREN KUORIMOIDEN VERTAILU.....................27 
7.1 Sulatuksen vaikutus puuhäviöihin .....................................................................27 
7.2 Eri puulajien kuoriutuvuus ja puuhäviöt............................................................28 
7.3 Kuorintamallien käyttö ......................................................................................28 
7.4 Kuorinnan säätö puuhäviöiden ja kuoriutumisen perusteella ............................28 

8 KOKONAISSÄÄSTÖT KUORIMOLLA KÄYTTÄEN TUTKIMUSTEN 
MUKAISTA AJOTAPAA...........................................................................................29 
9 TULOSTEN TARKASTELU..............................................................................31 

9.1 Puuhäviömallien luotettavuus............................................................................31 
9.2 Sulatustehon vaikutus puuhäviöihin ..................................................................32 
9.3 Vuodenajan vaikutus puuhäviöihin....................................................................32 

10 JATKOKEHITYSIDEAT................................................................................33 
11 YHTEENVETO...............................................................................................34 
12 LÄHDELUETTELO........................................................................................35 
 



1 JOHDANTO 

Kuorimot ovat pitkään olleet tutkimusmielessä taka-alalla eikä niiden kehittämiseen 
ole juuri panostettu. Vasta viime vuosina kiinnostus kuorimoita kohtaan on 
lisääntynyt, osin uusien mittalaitteiden kuten puuhäviömittareiden myötä, mutta myös 
ymmärrettäessä, että kuorimolla on paljon potentiaalia parantaa kuorinnan 
taloudellisuutta ja tehokkuutta. Kuorinnan optimaalisesta ohjauksesta ei ole selvää 
käsitystä ja tämän vuoksi automaation taso on matala. Kuorimoita ajetaan käsin, 
yleisesti liian suurella rummun kierrosnopeudella ja ohjausstrategiat vaihtelevat 
laitos- ja jopa vuorokohtaisesti. Kuorimon nykyiset mittaukset ja ilmiöiden 
ymmärtäminen todettiin projektin aikana varsin epätarkoiksi ja riittämättömiksi. 
 
Rumpukuorinnassa kuori erotetaan puusta, koska kuoresta on haittaa myöhemmissä 
prosessivaiheissa. Kuorintaprosessi ei ole kuitenkaan ideaalinen, vaan puuhäviöt 
kasvavat halutun kuorintapuhtauden myötä. Niinpä kuorinta-asteen valinta on 
optimointitehtävä puiden puhtauden ja puuhäviöiden välillä. Aikaisemmin 
puuhäviöiden tutkiminen on ollut vaikeaa, koska puuhäviö on täytynyt määrittää 
työläiden käsinäytteiden avulla. Projektissa käytettiin Metso Paper Porin VisiBark–
mittaria, jolla voidaan mitata puuhäviöitä ja hakepuhtautta jatkuvatoimisesti. 
 
Työn alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia puuhäviöihin vaikuttavia tekijöitä, mutta 
tutkimukset laajenivat projektin myötä muihinkin kuorimon ongelmiin. Puuhäviöitä 
tutkittiin sekalaisella havupuulla, koivulla ja kuusella. Koska käsiteltävät puumäärät 
ovat valtavia, pienelläkin puuhäviöiden vähentämisellä on suuri rahallinen merkitys. 
Hellemmin kuorittuna puita vaurioitetaan vähemmän, mikä näkyy paitsi puuhäviöiden 
pienentymisenä myös parempana hakkeen laatuna. Keittohakkeen laadulla on tärkeä 
merkitys keittämön ajettavuuteen, sellun laatuun ja tuotantokustannuksiin.  
 
KUHA–projekti kuului TEKES:n rahoittamaan Prosessi-Integraatio–
teknologiaohjelmaan. Yhteistyökumppaneina projektissa olivat UPM-Kymmene, 
Metso Automation Oy ja Metso Paper Pori Oy. Tutkimuksen käynnistävinä voimina 
olivat ylimitoitetuista kuorimarummuista johtuvat suuret puuhäviöt sekä samaan 
aikaan kehitetty on-line puuhäviömittari. Projektin tutkimukset on tehty UPM-
Kymmenen Pietarsaaren sellutehtaan kuorimolla sekä projektin viimeisimpien 
kuukausien aikana myös Rauman Metsä-Botnian tehtaalla. 



2 RUMPUKUORINNAN TEORIAA 

Puiden kuoriminen on välttämätöntä kuitulinjan muiden prosessien toiminnan sekä 
massan ja paperin laadun varmistamisen kannalta /1/. Kuorinta-asteen valinta tehdään 
tehdaskohtaisesti ottaen huomioon prosessin toimivuus, lopputuote ja puuhäviöt. 
Optimaalisen kuorinta-asteen määräämisessä tarvitaan mittaustietoa puuhäviöistä ja 
hakepuhtaudesta.   
 

2.1 Kuorinnan merkitys 

Puut täytyy kuoria, sillä kuoren sisältämä pihka saattaa saostua ja tukkia keittimen 
osia /4/. Lisäksi kuori lisää massanvalmistuksessa keitto- ja valkaisukemikaalien 
kulutusta /5/. Kuoren mukana prosesseihin pääsee hiekkaa ja muita epäpuhtauksia, 
jotka aiheuttavat laitteiden kulumista ja lisäävät sellun roskalukua /2/. Tummat solut 
heikentävät massan vaaleutta ja heikentävät valmiiden tuotteiden laatua, kuten 
esimerkiksi sellun lujuuksia /7/. Hakkeen mukana keittämölle joutunut kuori 
pienentää myös saantoa ja vaikeuttaa vedenpoistoa pesureilla ja kuivauskoneella /4/. 
Kuoren kivisolut esiintyvät kasaumina valmiissa paperissa aiheuttaen ongelmia 
päällystyksessä /6/. Vaikka kuoresta voidaan saada myös hieman kuituja, se pyritään 
poistamaan ennen kuorintaa, sillä siitä on pääasiassa haittaa.  
 
Kuorinta-asteen valinta on tehdaskohtainen optimointitehtävä kuorintapuhtauden ja 
puuhäviöiden välillä: hakkeen kuorimäärän kasvaessa puuhäviöt yleensä pienenevät, 
mutta ongelmat myöhemmissä prosessivaiheissa lisääntyvät.  
 

2.2 Rumpukuorinta  

Rumpukuorinnassa kuoren irtoaminen perustuu kitkaan ja puiden toisilleen antamiin 
iskuihin. Kuori alkaa irtoilla puiden päistä ja kuorettomien laikkujen reunoilta. 
Kuoriutumisnopeus on verrannollinen paljastuneessa puussa olevan kuoren reunan 
pituuteen. /2 s. 159-161/  
 
Scheriau /3/ on tutkinut puiden liikettä rummussa ja eritellyt kuvan 1 mukaisesti 
dynaamisessa tilassa kolme osaa: 
 

1. Rummun mukana pyörivä osa, jossa ei ole puiden välisiä liike-eroja. 
2. Liukuminen kerroksen mukana, jossa tapahtuu puiden välisiä liike-eroja ja 

hankautumista. 
3. Vieriminen rinnettä alas. 



 

Kuva 1. Puiden liikeratoja kuorimarummussa. 

 
 

2.3 Puuhäviöiden syntyminen 

Puut pyritään kuorimaan täydellisesti niin, ettei puuta joudu kuoren joukkoon eikä 
hakkeeseen jää yhtään kuorta. Käytännössä tämä ei ole mahdollista, vaan aina osa 
kuorittavasta puusta poistuu kuoren mukana rummun kuoriaukkojen kautta. Juuri tätä 
kutsutaan puuhäviöksi. Puuhäviöt syntyvät, kun puut hankautuvat rummussa toisiaan 
sekä rummun seinämää vasten ja kun kuori on poistunut, alkavat puu-puu ja puu-
rumpu kontaktit, joista seuraa puuhäviöitä. Myös puiden päistä lohkeilee palasia ja 
päät pyöristyvät, mikä aiheuttaa puuhäviötä. Kaikkein suurimmat puuhäviöt 
muodostuvat puiden katketessa rummussa /8/. Hedenbergin mukaan puiden 
vaurioituminen rummussa aiheuttaa noin puolet puuhäviöstä /9/. Puuhäviöiksi 
lasketaan myös häviöt, jotka johtuvat puiden vaurioitumisesta kuorinnassa, mutta 
ilmenevät korkeampana hienojakeen määränä vasta seulonnassa /4/. 
 
Keskimääräinen puuhäviö kuorinnassa vaihtelee 1 - 3 %, mutta 3 - 6 % puuhäviöt 
ovat mahdollisia /10 s. 351/. Puiden kuoriutuminen ja puuhäviöt riippuvat mm. 
seuraavista asioista: 

 
- rummun täyttöaste 
- rummun kierrosnopeus 
- puiden kuorinta-aika  
- käsiteltävän puun ominaisuudet  
- puulaji 
- rummun mitoitus ja rakenne  
- kapasiteetti 
- puiden sulatus 



On kuitenkin huomattava, että monet edellä mainituista tekijöistä riippuvat toisistaan. 
Esimerkiksi rummun täyttöaste ja kierrosnopeus määräävät kuorinta-ajan, joka taas 
määrää puiden kuoriutumisasteen /11/. Rumpujen erilaisen mitoituksen vuoksi 
optimaalisia täyttöasteita yms. ei voida suoraan vertailla, vaan jokaiselle rummulle on 
löydettävissä omat optimaaliset parametrit. Puiden katkaisemisella enintään 3 metrin 
mittaan voidaan puuhäviötä pienentää 1 - 2 prosenttiyksikköä /7/. 
 

2.4 Puuhäviön mittaaminen 

Aikaisemmin puuhäviöiden tutkiminen on ollut vaikeaa, koska puuhäviö on täytynyt 
määrittää työläiden käsinäytteiden avulla. Projektin mahdollisti Metso Paper Porin 
VisiBark –mittari (Kuva 2), jolla voidaan mitata jatkuvatoimisesti: 

 
- puun määrää kuoren joukossa (puuhäviö) 
- kuoren määrää hakkeessa (kuorinta-aste). 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksissa käytetty mittari. 

 
 
Mittari perustuu viivakameratekniikkaan, joka ottaa kuvia hihnalta viiden sekunnin 
välein. Kuvankäsittelyalgoritmi tunnistaa vaaleat alueet puuksi ja tummat kuoreksi.  
Ensimmäinen mittarin kehitysversio oli mustavalkokameraan perustuva ja sillä 
pystyttiin mittaamaan vain havupuuta. Lehtipuita varten kehitettiin värikameraan 
perustuva mittari, jolla voitiin erotella lehtipuun lähes samanvärinen kuori ja puu 
toisistaan. 
 
 



3 MALLINNUSMENETELMÄT 

Kuorintaolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti prosessin toiminta-alueella, joten 
puuhäviöiden mallien tulee olla epälineaarisia. Epälineaariseen mallinnukseen on 
tarjolla runsaasti erilaisia menetelmiä /12/. Kuorinnan kannalta hyvin merkittävien 
puunlaatutiedon puuttuminen rajaa kuitenkin voimakkaasti menetelmävalikoimaa, 
sillä laatuvaihteluista aiheutuvat muutokset voivat siirtyä väärällä tavalla mallien 
tulomuuttujien vaikutuksiksi. Erityisesti neuraalilaskennan luotettavuus heikkenee, 
koska tasapaino epälineaarisuusvaatimuksen ja ylioppimisen välillä on vaikeaa hallita. 
Mallinnus   voisi perustua erilaisiin sumeisiin järjestelmiin, jos sääntöjen määrä 
pidetään riittävän pienenä.  
 
Lingvistisillä yhtälöillä voidaan rakentaa toimintaolosuhteisiin mukautuvia 
epälineaarisia malleja, jotka jo perustasollaan voivat korvata sumeita malleja hyvin 
pakatussa muodossa /12/. Mallinnusmenetelmäksi valittiin lingvistiset yhtälöt, joita 
tarvittaessa laajennettiin useamman lingvistisen yhtälön malliksi.  

3.1 Lingvistiset yhtälöt 

Lingvistiset yhtälöt voidaan kirjoittaa seuraavaan yhtälömuotoon: 
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missä Xj on muuttujan j lingvistinen taso, joka saadaan lasketuksi muuttujan 
reaaliarvosta sen jäsenyysmäärittelyjen avulla. Kertoimen Aij avulla kuvataan 
yhtälöiden muuttujien välisten vuorovaikutusten suuntaa ja voimakkuutta. Bi on vakio 
ja sitä tarvitaan erityisesti diagnostiikkasovelluksissa. 
 
Kuva 3 esittää Rauman datan perusteella muodostettuja jäsenyysmäärittelyitä. 
Pystysuoralla akselilla on reaaliset mittausarvot ja vaakasuoralla akselilla lingvistiset 
(skaalatut) arvot, jotka saavat arvot välillä [-2 2]. Jäsenyysmäärittelyiden avulla 
huomioidaan mittausten epälineaarisuudet, jolloin itse mallirakenne voidaan pitää 
lineaarisena (kaava 1).  Mallirakennetta varten tarvittavat X:n arvot saadaan 
muuttamalla reaaliset arvot jäsenyysmäärittelykäyrän mukaan lingvistisiksi arvoiksi.  
 
Kertoimen Aij etumerkki kertoo sen, kumpaan suuntaan muuttuja vaikuttaa 
mallinnettavaan ulostuloon (positiivinen tai negatiivinen korrelaatio). Aij:n itseisarvo 
sen sijaan kertoo muuttujan suhteellisen merkityksen: mitä suurempi itseisarvo, sitä 
suurempi on sen merkitys. Mallinnettavalle ulostulolle tulee yleensä kaikkein suurin 
arvo itseisarvoltaan. Kertoimet Aij voidaan esittää joko reaali- tai kokonaislukujen 
avulla. Tavallisesti käytetään reaalilukukertoimia, koska niiden datapohjainen 
kehittäminen voidaan tehdä lineaarisen regression avulla. 
 
 



 

Kuva 3. Jäsenyysmäärittelyt. 

 
Jäsenyysmäärittelyt ja lingvististen yhtälöiden kertoimet voidaan kehittää 
datapohjaisesti käyttäen Matlab-ympäristössä toimivaa FuzzEqu ohjelmistoa /13/. 
Kehitettyjä malleja voidaan tässä ohjelmistossa myös muokata vuorovaikutteisesti. 
 
Esimerkki: Pietarsaaren havulinjan puuhäviömallin rakenne on seuraava: 
 
0,40  rummun nopeus 
-0,25 täyttöaste 2 
-0,11 portin asento 
-0,33  kapasiteetti (hakun teho) 
-0,832  puuprosentti kuoressa 
-0,023  vakio 
 
Mallinnettava (puuprosentti kuoressa) saa yleensä suuren negatiivisen kertoimen 
(tässä tapauksessa –0,832), johon ei tarvitse kiinnittää suurta huomiota. Samoin 
viimeisenä olevalla vakiolla ei ole merkitystä muuttujien väliseen vaikutukseen, vaan 
se ainoastaan määrittää mallin oikean tason. Rummun nopeuden kerroin on 
positiivinen, mikä tarkoittaa positiivista korrelaatiota eli rummun nopeuden 
nostaminen lisää puuhäviötä. Täyttöasteen, portin asennon ja kapasiteetin kertoimet 
ovat negatiiviset (negatiivinen korrelaatio) eli näiden muuttujien arvojen lisääminen 
pienentää puuhäviötä. Itseisarvoja vertaamalla nähdään muuttujien suhteelliset 
vaikutukset: rummun kierrosnopeudella on suurin vaikutus puuhäviöön ja portin 
asennolla pienin. 



3.2 Useamman lingvistisen yhtälön mallit 

Jäsenyysmäärittelykäyrät ovat monotonisesti kasvavia, joten yhdellä lingvistisellä 
yhtälöllä ei voida mallintaa tarkasti tapauksia, joissa muuttujilla on minimi- tai 
maksimikohtia. Tällainen esimerkki on kirjallisuuden perusteella täyttöaste, jolle 
voidaan löytää minimikohta. Yhdellä lingvistisellä yhtälöllä mallinnettuna 
täyttöasteelle saadaan vain vaikutussuunta eli tieto siitä, vaikuttaako muuttujan arvon 
kasvaminen mallinnettavaan ulostuloon lisäävästi vai vähentävästi. Vaikutus ei 
kuitenkaan ole lineaarinen – tämähän otetaan huomioon jäsenyysmäärittelyissä.  
 
Useamman lingvistisen yhtälön mallien kehittäminen liittyy monimutkaisten 
mallinnustehtävien hajottamiseen helpommin ratkaistavissa oleviin ongelmiin. Myös 
sumea mallinnus voi perustua tällaisten paikallisten mallinnustehtävien 
ratkaisemiseen /14/. Takagi-Sugeno –tyyppisissä sumeissa malleissa johtopäätösosa 
esitetään paikallisten parametroituvien funktioiden muodossa, joten ne soveltuvat 
hyvin epälineaaristen ongelmien mallintamiseen /15/. Yleensä käytetään lineaarisia 
funktioita, joiden yhteydessä tarvitaan lisäalgoritmeja mallinnusalueiden rajoille 
syntyvien poikkeamien tasoittamiseen /14/.  
 
Takagi-Sugeno (TS) –tyyppiset sumeat mallit voidaan virittää ANFIS-menetelmän 
(Adaptive-Network-based-Fuzzy-Inference-Systems) avulla /16/. Matlabin Fuzzy 
Logic Toolboxin oletusratkaisu muodostaa kullekin muuttujalla kaksi voimakkaasti 
päällekkäistä jäsenyysfunktiota. Tämä johtaa usean voimakkaasti päällekkäisen mallin 
muodostamiseen, jolloin osaa paikallisista malleista käytetään ainoastaan tarkan 
sovituksen varmistamiseksi. Tämä heikentää mallien yleistävyyttä ja 
ymmärrettävyyttä etenkin, jos mallissa käytetään useita muuttujia. Esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa käytetty viiden muuttujan malli sisältäisi 32 sääntöä, joiden avulla 
voidaan löytää lähes kaikki opetusaineiston pisteet ja päätyä monimutkaiseen 
mallipintaan, jonka yleistävyys on olematon. 
 
Hallittu jako osittain päällekkäisiin mallinnusalueisiin saadaan käyttäen erillistä 
klusterointia /17,18/.  TS-mallien yhteyteen soveltuu hyvin subtractive subtractive 
(subtractive clustering) /17/, jossa käytetään datapisteitä klustereiden kandidaatteina.  
Menetelmän nimi tulee siitä, että kussakin klusterointivaiheessa poistetaan parhaan 
klusterin vaikutus ja toiminta jatkuu jäljellä olevassa datajoukossa.  Numeerinen 
raskaus määräytyy ainoastaan datapisteiden lukumäärän perusteella, joten menetelmä 
soveltuu hyvin myös suuridimensioisiin ongelmiin. Fuzzy Logic Toolboxissa 
klusterointi tehdään tämän menetelmän mukaisesti mallinnuksessa käytettävien 
muuttujien pohjalta. Klustereiden lukumäärä määräytyy ohjelmalle annettavien 
parametrien perusteella.  
 
Sumeassa c-means -klusteroinnissa /18/ datapisteet jaetaan luokkiin siten, että 
kuhunkin luokkaan kuuluvien pisteiden etäisyys omasta keskipisteestä minimoituu. 
Alussa keskustat valitaan satunnaisesti. Kukin datapiste voi kuulua useampaan 
klusteriin. Haluttu klustereiden lukumäärä annetaan lähtötietona.  
 
Klusterointimenetelmät tuottavat moniulotteisen jäsenyysfunktion, jonka projisointi 
yhteen dimensioon tuottaa useita päällekkäisiä sääntöjä, joita yhdistetään erilaisten 



samankaltaisuusmittojen perusteella. Kummassakin menetelmässä klustereiden ja 
niiden määräämien sääntöjen lukumäärä voidaan pienenä. Fuzzy Logic Toolboxissa 
TS-mallin sääntökanta voidaan muodostaa subtractive-klusteroinnin pohjalta, mutta 
sumean c-means –klustroinnista ohjelmistossa ei ole suoraa linkkiä. 
 
FuzzEqu-ohjelmistossa klusterointi  haluttuun klusterien lukumäärään voidaan tehdä 
kummankin em. menetelmän avulla. Subtractive-klusterointia käytettäessä iteroidaan 
klusteroinnin parametreja halutun klusterimäärän saavuttamiseksi. Toisaalta sumeassa 
c-means –klusteroinnissa voidaan valita sopiva klusterien lukumäärä käyttämällä 
jakaantumiskertoimia ja –entropioita /19/. 
 
Klusterointi on erillinen vaihe, joten se voi perustua myös sellaisiin muuttujiin, joita 
ei käytetä suoraan osamalleissa. Tällöin osamallit muodostetaan kullekin klusterille 
erikseen. Itse asiassa klusteroinnissa voidaan käyttää myös mitä tahansa Matlab-
ympäristössä käytössä olevaa klusterointimenetelmää. FuzzEqu-ohjelmisto sisältää 
linkin neuraalilaskentaan perustuviin menetelmiin: itseorganisoituvat kartat, 
radiaalikantafunktiot, kilpailuoppiminen, LVQ ja perceptron. Näistä menetelmistä ei 
ole suoraa linkkiä TS-mallien muodostamiseen. 
 
Klusterointi voidaan kaikissa edellä kuvatuissa menetelmissä tehdä joko skaalattua tai 
skaalaamatonta dataa käyttäen. Skaalatun datan käyttö tasoittaa toimintaa mallien 
raja-alueilla, koska kaikki osamallit ovat epälineaarisia. Epälineaarisuuden käsittely 
jäsenyysmäärittelyjen kautta mahdollistaa jopa yksinkertaisen perceptron-menetelmän 
käytön.  
 
Klusterointi voi perustua myös lingvistisen yhtälömallin sumeuden tarkasteluun, jossa 
lasketaan yhtälön 1 vasemman puolen poikkeama nollasta. Lähellä nollaa olevat arvot 
tarkoittavat mallin (esimerkiksi normaalimallin) tarkkaa toteutumista. Suuret 
poikkeamat nollasta merkitsevät erilaista käyttäytymistä, joka pitäisi mallintaa 
erilaisella mallilla. Tämä menetelmä mahdollistaa subtractive-tyyppisen klusteroinnin, 
jossa osuvuusmittarina on mallin sumeus. 
 
Tässä tutkimuksessa klusteroinnissa ja osamallien muodostamisessa on käytetty 
samoja muuttujia. Mallit on tehty skaalattua dataa käyttäen. Useamman lingvistisen 
yhtälön mallien tapauksessa data on klusteroitu yleensä kahteen eri luokkaan, joille 
molemmille on muodostettu omat mallit. Tällöin klusteroinnin avulla data on jaettu 
kahteen eri luokkaan esimerkiksi ajopisteiden perusteella, joille niille voidaan tehdä 
omat alimallit. Näiden kahden rinnakkain toimivien mallien avulla voidaan mallintaa 
paremmin koko toiminta-alue. Toimintaolosuhteiden muutos otetaan huomioon 
sumean logiikan avulla, joten siirtyminen mallista toiseen tapahtuu pehmeästi. 
Virityksessä käytettävän datan osittainen päällekkäisyys tuottaa tähän sopivia malleja. 
 
 



4 PIETARSAAREN KUORIMON TUTKIMUKSET 

UPM-Kymmenen Pietarsaaren sellutehtaan puunkäsittelylaitoksella on käytössä kaksi 
identtistä kuorimarumpua, joiden halkaisijat ovat 6 metriä ja pituudet 36 metriä. 
Toisella rummulla kuoritaan koivua ja toisella havua niin, että kuusta ja mäntyä ei 
erotella toisistaan, vaan ne ajetaan sekaisin. Koivua kuoritaan noin miljoona ja havua 
noin kaksi miljoonaa kuutiota. Ominaista rummuille on se, että rummun sulkuportti 
jää täysin avattunakin varsin ylös, sillä se peittää lähes puolet rummun purkauspäästä. 
 

4.1 Pietarsaaren mittaukset 

Pietarsaaren kuorimolla on käytettävissä taulukon 1 mukaiset mittaukset. Mittaukset, 
kuten rummutkin, ovat molemmilla linjoilla samanlaisia. Ainoastaan koivulinjalla 
jonkin aikaa ollut puuhäviömittari oli värikameraan pohjautuva. Myöhemmin 
havulinjan VisiBark–mittarin isot puukappaleet kuoressa –mittaus korvattiin 
kuoripatjan korkeuden mittauksella, jolloin saatiin tieto kuorihihnalla menevän kuoren 
ja puun seoksen määrästä. 
 
Taulukko 1. Pietarsaaren kuorimolta saatavat mittaukset,  mittaustavat ja –alueet. 

 
 
Kapasiteettimittarina on radioaktiivinen hihnavaaka, jonka mittaus perustuu puiden 
aiheuttamaan säteilyn vaimentumiseen. Pietarsaaren puuvirtamittauksessa huomattiin 
suuria tasoeroja, jotka ovat tapahtuneet askelmaisesti. Säteilyä vastaanottavan 
detektorin paikka muuttui muutaman kerran ilmeisesti nosturin törmäyksen 
seurauksena, jolloin vastaanotettava säteilymäärä (ja luonnollisesti myös 
kapasiteettimittaus) muuttui huomattavasti. Lisäksi mittari ryömi likaantumisen yms. 
vuoksi eikä sitä kalibroitu riittävän säännöllisesti.  
 



Useissa tapauksissa paremmaksi kapasiteetin mittausvaihtoehdoksi todettiin hakun 
tehon mittaus, jota käytettiin radioaktiivisen hihnavaa’an sijaan. Hakku ottaa tehoa 
sitä enemmän mitä enemmän puuta menee hakkuun, eikä kalibrointia yms. tarvita. 
Myöskään hakun terien kulumisella ei näyttänyt olevan vaikutusta tehonkulutukseen.  
 

4.2 Puuhäviön mallinnus havulinjalla 

Puuhäviömallinnuksessa käytettiin mallin sisäänmenoina pääasiassa rummun 
kierrosnopeutta, täyttöastetta, sulkuportin asentoa ja kapasiteettitietoa. Kuten jo edellä 
mainittiin, kapasiteettitietona käytettiin usein hakun tehoa hihnavaa’an asemasta. 
 
Kuva 4 esittää puuhäviömallin testausta Pietarsaaren havulinjalla syyskuussa 2002. 
Mallinnuksessa on käytetty ainoastaan yhtä lingvististä yhtälöä ja mallirakenne on 
seuraava: 
 
0,40  rummun nopeus 
-0,25 rummun loppuosan täyttöaste  
-0,11 sulkuportin asento 
-0,33  kapasiteetti (hakun teho) 
-0,832  puupitoisuus kuoressa 
-0,023  vakio 
 

 
Kuva 4. Pietarsaaren havulinjan puuhäviömallin testaus. 
 
 
Mallin perusteella rummun kierrosnopeuden pienentäminen, täyttöasteen 
kasvattaminen, sulkuportin avaaminen ja kapasiteetin lisääminen pienentävät 
puuhäviötä. 
 



4.3 Puuhäviön mallinnus koivulinjalla 

Vuoden 2001 syksyllä käytössä oli myös värikameraan perustuva VisiBark–mittari, 
jolla voitiin mitata myös koivun puuhäviötä. Mustavalkokameralla koivua ei voi 
mitata, koska koivun kuori ja puu ovat lähes samanvärisiä. Käyttökelpoista dataa 
saatiin vain noin kuukauden jakso, joten saadut tulokset pohjautuvat kohtuullisen 
suppealle aineistolle. Pienemmistä datajaksoista tehtyjen mallien rakenteet olivat 
keskenään samanlaisia ja toimivat melko hyvin riippumattomalla testiaineistolla. 
Mallinnukseen käytettiin samoja mittauksia kuin havulinjalla. 
 
Kuva 5 on esitetty yhden lingvistisen yhtälön puuhäviömallin testausta 
riippumattomalla datalla, joka toimii varsin hyvin. Mallin rakenne on seuraava:  
 
0,36  rummun nopeus   
-0,34 rummun loppuosan täyttöaste 
-0,30 sulkuportin asento 
-0,30  puuvirta hakkurille 
-0,797  puupitoisuus kuoressa 
0,008  vakio 
 

 
Kuva 5. Koivun puuhäviömallin testaus riippumattomalla datalla (yhden lingvistisen 
yhtälön malli). 
 
 
Tulosten perusteella (sekä yhdellä että kahdella lingvistisellä yhtälöllä mallinnettuna) 
rummun kierrosnopeuden pienentäminen, täyttöasteen kasvattaminen, sulkuportin 
avaaminen ja kapasiteetin lisääminen pienentävät puuhäviötä. 



4.4 Pietarsaaren koivu- ja havulinjan tutkimuksessa havaitut erot  

Erona koivun ja havun kuorinnassa on se, että koivusta irtoava kuori ei juuri 
murskaudu rummussa. Tästä johtuen kaikki kuori ei poistu kuoriaukoista, vaan 
huomattava osa siitä tulee rummun sulkuportin yli puiden mukana. Ratkaisevaa 
lopputuotteen kuoripuhtaudessa on pesurullaston toiminta. Jos puut tulevat suurina 
röykkiöinä rummusta, pesurullasto ei pysty erottelemaan kuorta pois puuvirrasta. Näin 
irtonainen kuori kulkeutuu hakkuun ja päätyy sellunkeittoon haitallisine 
vaikutuksineen.  
 
Itse puuhäviömallien mallirakenteet ovat keskenään hyvin samanlaisia eli molemmilla 
linjoilla puuhäviöitä voidaan pienentää samoilla prosessiparametrien muutoksilla. 
Koivulinjalla puuhäviöitä voitaisiin myös pienentää huomattavasti. Koivu kuoriutuu 
kuitenkin selvästi havua huonommin ja kuoriutuvuuden suhteen liikutaan jo nyt raja-
alueella. Tästä johtuen puuhäviöiden pienentäminen edellyttäisi mittausta 
kuorintapuhtaudesta, jotta voitaisiin taata riittävä kuoriutuminen. Hakepuhtauden 
mittausta Pietarsaaressa ei kuitenkaan ollut käytettävissä, joten koivun kuorinnan 
ajotapaa ei uskallettu muuttaa ”hellemmäksi”. 
 

4.5 Kuorihihnan korkeuden mallinnus ja kuoren kertyminen 
rumpuun 

Pietarsaaren havulinjalla on kuorihihnan korkeusmittaus, joka perustuu 
ultraäänimittaukseen. Alun perin mittaus tuli Pietarsaareen ”vahingossa”, sillä sitä 
tarvitaan vain mittarin ollessa hakelinjalla fokusoimaan kameran linssin hakkeen 
pinnankorkeuden mukaisesti. Ultraääni mittaa kuorihihnan korkeutta niin tarkasti, että 
korkeus voidaan mallintaa varsin tarkasti prosessin mittausten avulla. Kuva 6 esittää 
kuorihihnan korkeusmallin testaamista riippumattomalla datalla. Kuva 7 esittää 
kuoripatjan korkeuden mitattujen ja mallinnettujen arvojen vertailua. Kuva näyttää 
”leikatulta”, koska opetusdataa on suodatettu enemmän kuin testidataa, joka saa 
laajemmalta alueelta arvoja. 
 
Lingvistisen yhtälön rakenne: 
 
-0,15  rummun nopeus   
-0,38 rummun loppuosan täyttöaste 
-0,31 sulkuportin asento 
-0,27  puuvirta hakkurille 
-0,80  kuoripatjan korkeus 
0,14  vakio 
 
 



 

Kuva 6. Pietarsaaren havulinjan kuorihihnan korkeusmallin testaaminen. 

 

 

Kuva 7. Kuoripatjan korkeuden mitattujen ja mallinnettujen arvojen vertailu. 

 
Havupuun kuoripatjan korkeuden malli toimii kohtuullisen hyvin eikä malliin sisälly 
viiveitä. Tämä tarkoittaa, että havupuun kuori poistuu rummun kuoriaukoista nopeasti 
eikä sitä keräänny rumpuun, kuten aikaisemmin on arvailtu. Koivulinjalla ei 
valitettavasti ollut käytössä kuoripatjan korkeuden mittausta, joten koivun kuoren 
kerääntymisestä ei voitu saada tuloksia. Koivun kuori pilkkoutuu kuitenkin niin 
huonosti ja poistuu heikosti kuoriaukoista, joten kuoren kerääntymistä tapahtuu mitä 
luultavimmin. 
 
 



5 RAUMAN KUORIMON TUTKIMUKSET 

Projektin viimeisten neljän kuukauden ajaksi tutkimusta tehtiin myös Metsä-Botnian 
Rauman tehtaan kuorimolla. Tutkimuksen tekemiseen ei ollut paljon aikaa, mutta 
tutkimukset päästiin aloittamaan hyvin nopeasti Pietarsaaresta saadun kokemuksen 
pohjalta. Tutkimusta helpotti olennaisesti myös se, että kuorimolta kerättyä dataa oli 
tallessa noin kahden vuoden ajalta. 
 
Metsä-Botnian Rauman kuorimolla on myös käytössä kaksi keskenään identtistä 
kuorimarumpua, joiden halkaisijat ovat 5,5 metriä ja pituudet 35 metriä. 
Ensimmäisellä rummulla ajetaan pelkkää mäntyä ja toinen on tarkoitettu kuuselle, 
mutta silläkin ajetaan välillä mäntyä. Puuhäviömittari on kalibroitu kuuselle ja siksi 
puuhäviömallinnusta on tehty pelkästään kuuselle. Kuorintakapasiteetti on yhteensä 
noin kaksi miljoonaa kuutiota, joka on pääasiassa mäntyä. 
 
Seuraavaksi esitellään kuorimon mittaukset, hakepuhtausmallinnuksen ja 
puuhäviömallinnuksen tulokset. 
 

5.1 Rauman kuorimon mittaukset 

Rumpujen sulkuportin saa täysin auki, jolloin rumpu on päästä katsottuna kuin 
”putki”. Edellisestä johtuen kuorimolla on mahdollista kuoria myös pienellä 
täyttöasteella. Erona Pietarsaaren kuorimoon ovat paremmat mittaukset 
sulatuskuljettimelta, jolta saadaan mittaukset saapuvan ja poistuvan sulatusveden 
määrästä sekä lämpötilasta ja kuoren lämpötilasta. Sulatuskuljettimen mittaukset 
todettiin melko epätarkoiksi. Esimerkiksi poistuvan veden lämpötila sulatuksesta oli 
usein korkeampi kuin sinne tuleva vesi, mikä on mahdotonta.  
 
Raumalla käytettävissä olevat mittaukset ovat nähtävissä ristikorrelaatiotaulukosta 2. 
Taulukkoa luetaan siten, että vaaka- ja pystyakselien risteyskohta kertoo kyseisten 
muuttujien välisen korrelaation. Lisäksi voidaan tutkia prosessiparametrien 
keskinäisiä riippuvuussuhteita eli onko korrelaatio todellakin kyseisen muuttujan 
aiheuttamaa vai tuleeko vaikutus epäsuorasti jonkin muun muuttujan kautta. Taulukon 
mukaan puuhäviöt ovat pienet, kun kuoren lämpötila on korkea, täyttöaste pieni, 
sulkuportin asento alhainen, kapasiteetti (tuotanto hakulle) korkea, rummun 
pyörimisnopeus alhainen ja teho/kapasiteetti suhde alhainen. Ristikorrelaatiotaulukon 
mukaan kuoren määrä hakkeessa on suuri, kun kapasiteetti on korkea (suurin 
vaikutus), sulkuportin asento on alhainen, täyttöaste on alhainen ja teho/kapasiteetti 
on alhainen. 



Taulukko 2. Rauman mittausten ristikorrelaatiotaulukko 

 
 
 

5.2 Hakepuhtausmallinnus 

Rauman kuorimolla on käytössä myös hakepuhtausmittari. Kyseessä on sama 
VisiBark–mittari (Kuva 2), mitä käytetään myös puuhäviön mittaamiseen. 
Käytännössä kuorinnassa optimoidaan puuhäviöiden ja hakepuhtauden välillä: kun 
kuoritaan ”hellemmin”, puuhäviöt laskevat, mutta kuorinta-aste heikkenee. 
Hakepuhtausmittari on sijoitettu hakelinjan päälle, jossa se mittaa hakehihnalla 
kulkevaa kuorta hakkeen joukossa. 
 
Kuva 8 on testattu hakepuhtausmallia yhdellä lingvistisellä yhtälöllä. Mallirakenne on 
seuraava: 
 
-0,064  Täyttöaste purkaus  
0,58  Tuotanto hakulle  
-0,81  Kuoripitoisuus hakkeessa 
-0,045 Rummun pyörimisnopeus 
-0,04  vakio 



 
Eli kun tuotanto hakulle kasvaa, kasvaa myös kuoripitoisuus hakkeessa. Rummun 
pyörimisnopeudella ja täyttöasteella (eikä muillakaan mittauksilla paitsi kapasiteetilla) 
ole merkittävää vaikutusta hakepuhtauteen. Kuva 8 perusteella kuoripitoisuus 
hakkeessa vaihtelee noin 0,1 – 0,6 % välillä. Käytännössä varsinkin sellutehtaalla 
hakepuhtauden ei tarvitsisi olla näin hyvä, vaan huonompikin kuoriutuvuus riittäisi 
mainiosti (jolloin itse puuhäviöt saataisiin pienemmäksi). 
 

 
Kuva 8. Rauman kuorimon hakepuhtausmallin testaaminen 
 

5.3 Puuhäviömallinnus 

Rauman kuorimon puuhäviömallinnuksessa käytettiin hyvin pitkälti samoja 
mittauksia kuin Pietarsaaressakin. Pietarsaareen verrattuna uutena muuttujana on 
kuoren lämpötila, jolla on varsin suuri vaikutus puuhäviöihin. Koska hakepuhtaus 
selittyi lähes täysin kapasiteetilla, oli luonnollista odottaa, että sillä on merkittävä 
vaikutus myös puuhäviöihin. Kapasiteetin vaikutus puuhäviöihin on loogista 
hakepuhtausmallinnuksen perusteella, mutta sen vaikutus ei ole lähellekään niin 
merkittävä kuin hakepuhtauden mallintamisessa. Taulukon 2 perusteella Rauman 
tapauksessa sulkuportin asennolla ja täyttöasteella on keskenään hyvin suuri 
korrelaatio, joten vain täyttöastetta on käytetty mallinnuksessa.  
 



Kuvassa 9 on testattu yhden lingvistisen yhtälön puuhäviömallia, jonka rakenne on 
seuraava: 
 
-0,222  Kuoren lämpötila 
-0,895  Puupitoisuus kuoressa 
0,143  Täytösaste purkaus  
-0,281  Tuotanto hakulle  
0,201  Rummun pyörimisnopeus  
-0,095  vakio 
 

 
Kuva 9. Rauman datan testaus yhden lingvistisen yhtälön mallilla. 
 
 
Kuvassa 10 on esitetty kahden lingvistisen yhtälön mallin pintakuvaajat. Mallin 
pintakuvaajissa mallinnettava suure on pystysuoralla akselilla ja siihen vaikuttavat 
tekijät (mallin sisäänmenot) vaaka-akseleilla. Näitä kuvia tutkimalla voi 
havainnollisesti nähdä mallin sisäänmenojen vaikutuksen mallinnettavaan muuttujaan 
Kuva 11 samalla mallilla on testattu mallin toimivuutta. Mallin lingvististen 
yhtälöiden kertoimet ovat seuraavat: 
 
-0.447  Kuoren lämpötila  
-0.632  Puupitoisuus kuoressa 
0.118 Täytösaste purkaus  
-0.268  Tuotanto hakulle 
0.202  Rummun pyörimisnopeus 
-0.476 Vakio 

 
-0.270  Kuoren lämpötila 
-0.413  Puupitoisuus kuoressa 
0.388  Täytösaste purkaus 
-0.234  Tuotanto hakulle 
0.067  Rummun pyörimisnopeus 

  



 
Kuva 10. Kahden lingvistisen yhtälön puuhäviömallin mallipinnat Rauman 
kuorimolla. 
 
 

 
Kuva 11.  Kahden lingvistisen yhtälön puuhäviömallin testaus Rauman kuorimolla. 
 
 



5.4 Teho/kapasiteetti-tunnusluvun käyttö puuhäviömallinnuksessa 

Ristikorrelaatiotaulukosta 2 huomataan, että kuorimon mittaukset eivät ole 
riippumattomia, vaan mittauksilla on vuorovaikutuksia keskenään. Esimerkiksi 
Pietarsaaren kuorimolla sulkuportin asento määrää hyvin pitkälti rummun täyttöasteen 
ja täyttöasteen taas kasvaessa kapasiteetti nousee selvästi. Rummun tehon kulutus on 
sitä suurempi, mitä suurempia ovat rummun kierrosnopeus ja täyttöaste (Kuva 12). 
Koska rummun tehon mittaus on tarkka verrattuna moneen muuhun kuorimon 
mittaukseen, sitä kannattaa käyttää mallinnuksessa.  
 
Kapasiteetti on kohtuullisen riippumaton muista muuttujista ja siihen vaikuttaa vain 
rumpuun lastatun puun määrä. Tämä on siten huomioitava myös mallinnuksessa.  
Seuraavaksi esitettävässä mallissa on huomioitu myös kuoren lämpötilan vaikutus. 
Rummun tehon ja kapasiteetin käyttö erillisinä mittauksina ei antanut läheskään yhtä 
hyvää tulosta kuin näiden kahden luvun yhdistäminen. Tämän tunnusluku (yksikkö 
kW/m3) kertoo, paljonko kuorinnassa käytetään energiaa kuutiota kohti. Puuhäviö 
voidaan mallintaa myös varsin hyvin käyttämällä suhdelukua rummun teho per 
kapasiteetti. Mallin testaustuloksia on esitetty kuvassa 13. Mallirakenne on seuraava: 
 
-0,32 kuoren lämpötila 
-0,83  puupitoisuus kuoressa 
0,38 rummun teho/kapasiteetti 
  
 

 

Kuva 12. Rummun nopeuden ja täyttöasteen vaikutus rummun tehoon. 



 

Kuva 13. Rauman kuusen puuhäviöiden mallintaminen käyttäen kuoren lämpötilaa 
sekä rummun teho/kapasiteetti -tunnuslukua. 

 

Puuhäviömallien perusteella puuhäviöt saadaan minimoitua pienentämällä kuorintaan 
käytettävää energiaa eli alentamalla kierrosnopeutta ja täyttöastetta. Samalla 
ylimitoitetun rummun läpi tulee ajaa paljon puuta, jotta suhteellinen puuhäviö jää 
pieneksi. Portin asento tulee olla täysin auki, jotta puiden kuorinta-aika on lyhyt ja 
täyttöaste alhainen. Puita täytyy mallin mukaan myös sulattaa voimakkaasti talvella, 
sillä korkealla kuoren lämpötilalla on puuhäviöitä pienentävä vaikutus.  



6 PUULAADUN INDIKAATTORIT 

Koska kuorimolta on saatavissa vain suppea määrä mittauksia ja nekin ovat 
kohtuullisen epäluotettavia, syntyi ajatus muodostaa epäsuoria mittauksia 
yhdistelemällä eri tavoin saatavilla olevia mittauksia. Näistä epäsuorista mittauksista 
käytettiin nimeä puunlaadun indikaattorit, joiden avulla pyritään saamaan tietoa 
epäsuorasti puulaadusta ja kuorinnan olosuhteiden muuttumisesta. Kuva 14 on 
Pietarsaaren kuorimon simulaattorimalli, josta voidaan nähdä 
puunlaatuindikaattoreita. Useita indikaattoreita on muodostettu ja testattu on-line 
Pietarsaaren tapauksessa Simulink –ympäristössä. 
 
 
 

 
Kuva 14. Simulaattorimalli Pietarsaaren kuorimosta. Simulaattorissa on epäsuoria mittauksia, joista on 
käytetty nimeä indikaattorit. 
 

6.1 Mitatun ja lasketun täyttöasteen erotus 

Mitattu täyttöaste ei kerro rummun todellista tilavuuspohjaista täyttöastetta, koska 
mittaus perustuu rummun painon mittaamiseen ja tiedetään, että puiden tiheys 
vaihtelee suuresti. Täyttöaste voidaan laskea rummun ottaman tehon ja nopeuden 
perusteella seuraavasti: 
 

Rummun teho = rummun kierrosnopeuden vaikutus + täyttöasteen vaikutus, 

 
joten täyttöaste voidaan laskea vähentämällä rummun tehosta kierrosnopeuden 
vaikutuksen: 
 
Rummun täyttöaste = rummun teho – rummun kierrosnopeus. 

 



Kun laskettua täyttöastetta verrataan punnitsemalla mitattuun arvoon, voidaan 
erotuksesta saadaan puulaatua (lähinnä tiheyttä) kuvaava tunnusluku. Indikaattorit 
mitatun ja lasketun täyttöasteen erotukselle on muodostettu sekä rummun alku- että 
loppuosalle. Lisäksi on vertailtu rummun alku- ja loppupään täyttöasteita, joiden 
pitäisi olla samat noin 15 minuutin viiveen erotuksella. Kuva 15 esittää lasketun ja 
mitatun täyttöasteen erotusta noin puolen vuoden ajalta. Kuvasta havaitaan, että 
mitattu (punnittu) täyttöaste on ryöminyt pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä 
erotukset kertovat puiden tiheyden muuttumisesta.  
 

 
Kuva 15. Lasketun ja mitatun täyttöasteen erotus. Mitattu täyttöasteen taso on 
muuttunut ajan mukana. 
 

6.2 Kuorimäärän mallinnus 

Kuorihihnalla olevaa kuoren ja puun seoksen määrää voidaan mallintaa melko tarkasti 
rummun nopeuden, täyttöasteen, portin asennon ja puuvirran perusteella. Mittauksen 
poikkeamat mallista kertovat kuorimolle tulevan puun kuorimäärän muutoksista. 
Tiedetään, että puiden korjausmenetelmästä johtuen puiden suhteellinen kuorimäärä 
voi vaihdella huomattavasti. Varsinkin puiden koneellinen korjaus poistaa suuren 
osan kuorta jo puiden korjausvaiheessa. 
 
Koska puuhäviömittari mittaa kuorihihnan pintaa laskien puun ja kuoren suhteellisen 
osuuden, on puiden mukana tulevalla kuorimäärällä vaikutusta puuhäviön 
määrittämiseen. Esimerkiksi jos todellinen puuhäviö on sama eli kuorihihnalle 
tippuva puumäärä, mutta se on sekoittunut ensimmäisessä tapauksessa suureen 
määrään kuorta ja toisessa tapauksessa pieneen määrään kuorta. Ensimmäisessä 
tapauksessa puuhäviöksi mitattaisiin pieni lukema ja toisessa huomattavasti 
korkeampi. Niinpä tällä mallinnuksella on mahdollista saada parannettua puuhäviön 
määritysalgoritmia entisestään. Ainakin männyn kuorimäärän mallinnuksella on 
lisäksi todistettu vääräksi väite, että kuorta kerääntyisi rumpuun ja että se poistuisi 
sieltä jaksollisesti.  



6.3 Hakulle menevän kapasiteetin mallinnus 

Kapasiteetille on muodostettu malli rummun nopeuden, täyttöasteen ja portin asennon 
perusteella. Tätä mallia verrataan mittaukseen ja erokohdat kertonevat mm. puiden 
pituudesta. Puiden pituudella on nimittäin merkitystä kapasiteettiin: pitkät puut 
tekevät tukoksia portin eteen ja puuvirta pienenee. 
 

6.4 Hakun tehon ja puuvirtamittauksen erotus 

Hakun ottama teho ja puuvirtamittaus hakulle korreloivat kohtuullisesti, mutta 
näidenkin erotuksesta voidaan saada tietoa puulaadusta. Esimerkiksi kuiva puu vaatii 
enemmän tehoa ja halkaisijaltaan pienet puut kuluttavat vähemmän tehoa hakussa 
kuutiota kohden. Lisäksi hakun tehon ja puuvirtamittauksen erotuksesta on 
Pietarsaaren tapauksessa pyritty määrittämään hakun terien vaihtotarve on-line, mutta 
tämä käyttö vaatii vielä lisäselvityksiä. 
 

6.5 Indikaattoreiden käyttökohteet 

Edellä mainittuja indikaattoreita voidaan käyttää puuhäviömallinnuksessa antamaan 
informaatiota puulaadusta, jota ei voi suoraan mitata. Indikaattoreita voidaan myös 
hyödyntää säädöissä, jolloin indikaattoreiden avulla voidaan poistaa häiriöiden 
vaikutus, esimerkiksi täyttöasteen määrittämiseen vaikuttava puun tiheyden vaihtelu. 
Rauman indikaattorit poikkeavat Pietarsaaren indikaattoreista, sillä kuorimoiden 
mittaukset ovat erilaiset. Indikaattorit toimivat sekä Pietarsaaren että Rauman 
kuorimoilla on-line. Pietarsaaren indikaattoreita on verrattu prosessissa ajettavaan 
puunlaatuun, mutta prosessiin tuleva puulaatu vaihtui niin nopeasti, että 
indikaattoreiden toimivuutta on hankala todeta. 
 



7 RAUMAN JA PIETARSAAREN KUORIMOIDEN 
VERTAILU 

Rummun kierrosnopeuden kasvattaminen lisää puuhäviötä sekä Rauman että 
Pietarsaaren kuorimoilla. Myös portin pitäminen niin auki kuin mahdollista vähentää 
puuhäviötä. Optimaalinen täyttöaste ja näin myös sulkuportin asento riippuvat 
rummun rakenteesta. Niinpä optimaalinen täyttöaste on määritettävä tutkimuksien 
perusteella tehdaskohtaisesti.  
 
Pietarsaaren optimaalinen täyttöaste on korkea eli noin 55 %, mutta Raumalla 
optimaalinen täyttöaste on hyvin matala, noin 20 %. Pietarsaaren korkea optimaalinen 
täyttöaste voidaan selittää sillä, että sulkuportti peittää täysin avattunakin lähes puolet 
rummun päästä. Jos täyttöaste on matala (< 50 %), ei rummusta tule ollenkaan puuta. 
Korkeammalla täyttöasteella sen sijaan puuhäviöt eivät ole korkeat. Tähän löytyy 
selitys kapasiteetista: Pietarsaaressa korkea täyttöaste lisää kapasiteettia selvästi, 
jolloin puuhäviöitä pienentävä vaikutus tuleekin enemmän kapasiteetin kuin 
täyttöasteen kautta. Pienillä täyttöasteilla puuhäviöt ovat vastaavasti suuret, koska 
kapasiteetti jää pieneksi. 
 
Raumalla kuorintarumpu on ylimitoitettu ja sen vuoksi puiden kuorinta-ajan tulee olla 
mahdollisimman lyhyt. Lyhyeksi kuorinta-aika saadaan laskemalla portin asento 
mahdollisimman alas (jolloin täyttöasteesta tulee alhainen) ja pitämällä kapasiteetti 
korkeana. Kun täyttöaste on pieni, kuorittavaa puukiintokuutiota kohden käytetään 
mahdollisimman vähän energiaa. Optimaalinen täyttöaste on Raumalla noin 20 %. 
Näin alhaisella täyttöasteella ajo on mahdollista, koska sulkuportin saa täysin auki.  
 
Havupuun kuorintaan sekä Pietarsaaren että Rauman kuorimarummut ovat 
ylimitoitettuja. Sen sijaan koivu kuoriutuu selvästi huonommin, joten nykyinen rumpu 
on sopiva koivun kuorintaan. 
 

7.1 Sulatuksen vaikutus puuhäviöihin 

Rauman kuorimolla puuhäviöt vähenivät, kun kuoren lämpötilan arvot pidettiin 
korkeina. Pietarsaaressa kuoren lämpötilan mittausta ei ollut, joten kuorimoiden 
tuloksia ei voi kuoren lämpötilan osalta verrata. Raumalla sulatuksen eri mittausten 
(sulatukseen tulevan ja sieltä poistuvan veden lämpötilan, sulatusveden määrän, 
kuoren lämpötilan ja ulkolämpötilan) perusteella pyrittiin määrittämään erilaisia 
tunnuslukuja. Näitä olivat esimerkiksi sulatustehon suhde ulkolämpötilaan sekä 
kuoren lämpötilan ja ulkolämpötilan suhde.  
 
Tunnusluvut eivät kuitenkaan antaneet lisätietoa mallinnukseen, joten parhaiten 
puuhäviöitä selittäväksi mittaukseksi jäi kuoren lämpötila. Toisaalta sulatuksen 
mittaukset ovat varsin epätarkkoja, esimerkiksi poistuvan veden lämpötila oli usein 
suurempi kuin saapuvan, mikä selittää osin sulatuksesta saadun ymmärryksen 
vähyyttä.  



7.2 Eri puulajien kuoriutuvuus ja puuhäviöt 

Pietarsaaren kuorimolta saatujen tulosten perusteella koivu kuoriutuu selvästi 
huonommin kuin havupuu. Itse asiassa koivun kuoriutuminen on juuri ja juuri 
riittävän hyvä, kun taas havupuun kuorinta aste on lähes täydellinen. Rauman 
kuorimon perusteella kuusi kuoriutuu huonommin kuin mänty. Puuhäviöt ovat 
käänteisiä ilmiöitä kuoriutuvuudelle, joten männyn puuhäviöt ovat kuusta suuremmat. 
Mielenkiintoista Pietarsaaren tuloksissa on se, että sekä havu- että koivulinjan 
optimaaliset ajo-olosuhteet ovat hyvin pitkälti samanlaiset. Tämä tarkoittanee sitä, että 
puuhäviöiden muodostuminen riippuu enemmänkin rummun rakenteesta kuin 
puulajista. 
 

7.3 Kuorintamallien käyttö 

Kuorintamallien toimivuus ei ole vielä niin hyvä, että niitä voitaisiin käyttää säädön 
pohjana. Datapohjaisen mallinnuksen kautta voidaan kuitenkin löytää sellaiset 
tuotannollisesti järkevät ajopisteet, joissa puuhäviöt ovat keskimäärin pienimmät. 
Koska puunlaatu vaihtelee paljon, optimaalisten ajopisteiden löytäminen olisi erittäin 
työlästä esimerkiksi koeajojen perusteella. Tällöin päädyttäisiin helposti vääriin 
johtopäätöksiin, koska puunlaatu ei pysy samanlaisena kokeiden aikana. 
Datapohjaisessa mallinnuksessa dataa on tutkittu hyvinkin pitkillä aikaväleillä, jolloin 
puunlaadun vaikutus puuhäviöihin voidaan eliminoida: puunlaadun vaihtelut näkyvät 
vain pieninä pätkinä, jolloin selitysmalli ei toimi. 
 

7.4 Kuorinnan säätö puuhäviöiden ja kuoriutumisen perusteella 

Pietarsaaren koivulinjalla puuhäviöitä voitaisiin pienentää huomattavasti. Kuitenkin jo 
nyt liikutaan raja-alueella kuoriutuvuuden suhteen, joten todellinen on-line optimointi 
edellyttäisi mittausta myös hakepuhtaudesta. Havulinjalla ongelmaa ei ole, sillä 
hellästikin kuorittaessa kuoriutuminen on aina riittävän hyvä. Koivulinjalla kuorintaa 
voitaisiin optimoida puuhäviö- ja hakepuhtausmittausten perusteella. Esimerkiksi kun 
puuhäviö pienenee ja hakepuhtaus huononee, on puunlaatu muuttunut huonommin 
kuoriutuvaksi ja ylätason ohjauksen tulisi antaa ohje parantaa kuorintatehoa 
esimerkiksi lisäämällä rummun kierrosnopeutta. 
 
 



8 KOKONAISSÄÄSTÖT KUORIMOLLA KÄYTTÄEN 
TUTKIMUSTEN MUKAISTA AJOTAPAA 

Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli pienentää puuhäviöitä ja saada sitä kautta 
rahallista säästöä. Projektin edetessä huomattiin kuitenkin, että puuhäviöiden 
pienentäminen on vain yksi – tosin merkittävin – säästökohde. Puuhäviöiden 
pieneneminen on todettu myös Pietarsaaressa mm. puunkulutusluvun pienentymisenä. 
Koska kuorittavat määrät ovat suuria, pienelläkin puuhäviön alentamisella saadaan 
selvää säästöä. Projektin alkuvaiheessa laskettiin, että kuorimoa kohden voidaan 
säästää satoja tuhansia euroja vuodessa.  
 
Optimaalisesti kuorittuna puita vaurioitetaan vähemmän, mikä näkyy paitsi 
puuhäviössä myös hakkeen laadussa. Hakkeen laadulla on suuri merkitys seuraavissa 
prosessivaiheissa, joten kuorimotoimenpiteillä on vaikutusta myös lopputuotteen 
laatuun.  
 
Tutkimuksen alkaessa operaattoreilla oli käsitys, että ajetaan joko pienillä 
puuhäviöillä tai korkealla kapasiteetilla. Tutkimusten myötä selvisi, että pienet 
puuhäviöt eivät ole ristiriidassa tuotannon kanssa vaan pienet puuhäviöt saadaankin 
juuri korkealla kapasiteetilla. Tämä johtunee siitä, että Suomen rummut ovat niin 
ylimitoitetut, että rummun läpi pitää ajaa paljon puuta, jotta puita ei ylikuorita ja 
kuorima-aika jäisi lyhyeksi. Koska kapasiteettia voidaan nostaa suhteellista 
puuhäviöitä kasvattamatta, on mahdollista ajaa esimerkiksi viikon tuotanto viidessä 
päivässä, mikä tietää kustannussäästöjä. Tehtaiden kannalta ajateltuna tulos tarkoittaa 
myös sitä, että nykyisillä kuorimoilla voidaan taloudellisellakin kuorinnalla vastata 
tulevaisuuden korkeampiin tuotantovaatimuksiin. 
 
Puuhäviöistä saadaan pienet, kun ajetaan pienillä rummun kierrosnopeuksilla. Tällöin 
myös rummun sähkönkulutus pienenee, sillä rummun ottama teho on sitä suurempi 
mitä korkeampi on kierrosnopeus ja mitä suurempi on täyttöaste (kuten Kuva 12 jo 
aikaisemmin esitettiin). Kuva 16 perusteella kierrosnopeuden laskeminen viidestä 
kierroksesta kolmeen ja puoleen kierrokseen pienentää energiankulutusta seuraavasti 
(rummun kokonaistehonkulutukseen on laskettava sekä alku- että loppuosan 
moottorien tehot): 
 
Rummun alkuosan teho: 180 – 140 = 40 kW. 
Rummun jälkiosan teho: 400 – 280 = 120 kW. 
Yhteensä tehoa säästyy 160 kW.  
 
Vuorokautta kohden energiaa säästyy 160kW*24h = 3,84 MWh. 
Vuodessa energian säästö on 365*3.84Mwh = 1401,6 MWh. 
 
Jos sähkön hinta 3 c/kWh ja vuotuinen käyttöaste 90 %: säästö on noin 37.800€ 
vuodessa yhtä rumpua kohden. 



 

Kuva 16. Rummun kierrosnopeuden vaikutus rummun tehonkulutukseen. 

 
 



9 TULOSTEN TARKASTELU 

9.1 Puuhäviömallien luotettavuus 

Puuhäviöitä mittaava VisiBark–mittari kuvaa kuori- tai hakepatjan pintaa olettaen, 
että seos on homogeenisesti jakautunut. Todellisuudessa seos on luokittunut varsin 
voimakkaasti. Esimerkiksi tapauksessa, jossa kuorihihnan suunta on prosessivirran 
suuntainen, kuorihihnalle tippuu rummusta ensin kuori ja rummun loppuosassa 
pääasiassa enää puuta. Edellinen epäkohta pyritään huomioimaan mittarin 
kalibroinnissa, mutta kokonaan epäkohtaa ei saada poistettua. Lisäksi mittari mittaa 
välillä kumista kuorihihnaa, jonka mittari tulkitsee (kumin värin perusteella) joko 
puuksi tai kuoreksi. Muutenkin puuhäviömittari vertaa vain kuoren ja puun määrän 
suhteellista osuutta. Tämä ei huomioi ollenkaan sitä, että puu tulisi kuorimolle täysin 
kuori kiinni (esim. metsurin kaatamana) tai suurin osa kuoresta jo metsään jääneenä 
(koneellinen korjaus). Puuhäviömittarin tulisikin huomioida tämä ja verrata 
kuorihihnalla olevaa puumäärää ajettavaan kapasiteettiin. 
 
Puuhäviömallien tarkkuus paranisi, jos kuorimon mittaukset olisivat tarkempia. 
Lisäksi kuorimoiden mittauksia kalibroidaan välillä, mikä heikentää puuhäviömallien 
toimivuutta. Esimerkiksi venymäliuskojen mittausta kalibroidaan, jolloin muutetaan 
kerrointa, eli mitä tietty paino vastaa täyttöasteprosentteina sekä radioaktiivista 
säteilymittaria, jolla mitataan kapasiteettia. Lisäksi itse puuhäviömittarissa tapahtuu 
mittauksen ryömimistä heikentyvän valotehon sekä linssin likaantumisen myötä sekä 
monesta muusta selvittämättömästä asiasta, jolloin puuhäviömittari saattaa näyttää 
välillä eritasoisia arvoja.  
 
Puunlaadulla on merkittävä vaikutus puuhäviöiden muodostumiseen. Puunlaadusta ei 
saada reaaliaikaista tietoa, jota voitaisiin käyttää kuorimon ohjauksessa tai edes 
tietona siitä, millaista puuta kuorimolle on tullut. Pitkällä aikavälillä datapohjaisesti 
mallinnettuna puulaadun vaikutus voidaan tavallaan eliminoida: sen vaikutus voidaan 
katsoa olevan pitkäaikaisen puuhäviömallin hetkellistä vaihtelua. Edellisistä tekijöistä 
johtuen esimerkiksi vuoden sitten muodostetulla puuhäviömallilla nykyisiä 
puuhäviöitä testattaessa voidaan olla eri tasolla. Puuhäviömallien muodostamisessa 
(ajasta riippumatta) tulee muuttujille aina samanlaiset painokertoimet 
mallirakenteeseen, mikä taas tukee sitä, että puuhäviömalleihin voi luottaa. 
 
Puuhäviömalli pystyy nykyään seuraamaan tasovaihtelut puuhäviöissä varsin hyvin, 
mutta hetkellisiä suuria vaihteluita puuhäviömalli ei pysty selittämään. Hetkelliset 
puuhäviömittauksen suuret vaihtelut johtunevat joko selvästi erilaisesta puulaadusta 
tai puuhäviömittarin mittausvirheestä. Edellisen kaltaisista häiriöistä johtuen 
korrelaatio on huono tunnusluku kuvaamaan mallin toimintaa – malli toimii kuitenkin 
pitemmällä aikavälillä kohtuullisen hyvin. Puuhäviömallinnuksessa on päästy tasolle, 
jonka parantaminen vaatii mittausten tarkkuuden ja kalibrointikäytännön kehittämistä 
ja uusia mittauksia. 
 
 



9.2 Sulatustehon vaikutus puuhäviöihin 

Datan analysoinnin perusteella sulatuksella on selvä vaikutus puuhäviöihin. Puuhäviöt 
ovat datan perusteella sitä pienemmät mitä korkeampi on kuoren lämpötila. 
Puuhäviömittari perustuu mustavalkokameraan ja kuvankäsittelyalgoritmi jakaa 
mustavalkokuvan tietyn tummuusasteen perusteella kuoreksi ja puuksi. Edellisen 
perusteella voidaan edellinen tulos tietysti kyseenalaistaa: vaikuttaako sulatustehon 
lisääminen tosiaan alentavasti puuhäviöihin vai vaikuttaako puiden kastelu siihen, että 
puun ja kuoren seoksesta tulee kasteltaessa tummempi. Tämä taas saattaa vaikuttaa 
siihen, että suurempi osuus tulkitaan kuoreksi, jolloin myös puuhäviömittari näyttää 
pienempää arvoa.  
 

9.3 Vuodenajan vaikutus puuhäviöihin 

Kirjallisuuden perusteella puuhäviöt ovat talvella suuremmat kuin kesällä. Talvella 
puun ja kuoren välinen sidoslujuus on korkea, jolloin kuorintaan joudutaan 
käyttämään enemmän energiaa ja puuhäviöt kasvavat. Dataa tutkimalla asiaa ei voi 
vahvistaa, koska puuhäviömittarin taso on muuttunut ajan mukaan monta kertaa ja 
muitakin kuorimon mittareita on kalibroitu monta kertaa. Suomessa voisi tilanteen 
kuvitella olevan päinvastainen, koska kuorimarummut ovat ylimitoitettuja: mitä 
jäisempiä puut ovat sitä huonommin ne kuoriutuvat ja sitä pienemmäksi puuhäviöt 
tulevat. Toisaalta puiden ollessa jäässä ne saattavat katketa helpommin, mikä lisäisi 
huomattavasti puuhäviötä. Lisäksi lumi ja jää tukkivat mm. kuoriaukkoja aiheuttaen 
ongelmia, minkä vuoksi puiden kuorimista sulattamatta ei uskallettu kokeilla.    
 
 



10  JATKOKEHITYSIDEAT 

KUHA –projektin aikana mittaukset todettiin riittämättömiksi ja varsin epätarkoiksi. 
Kuorimolla on siis vielä paljon potentiaalia kehittää kuorinnan ohjausta ja 
taloudellisuutta. Jatkossa kuorimon mittauksien kehittäminen on avainasia pyrittäessä 
kuorimon täydellisempään hallintaan. Ilman tarkempia mittauksia puuhäviömallit 
eivät voi toimia juuri nykyistä paremmin. Myös säätöjen toimivuus on voimakkaasti 
riippuvainen mittausten luotettavuudesta eivätkä ne voi toimia hyvin ilman tarkkoja 
mittauksia.  
 
Kuorimon taloudelliseen toimintaan vaikuttaa erittäin paljon myös operaattoreiden 
toiminta varsinkin taukojen ja katkojen aikana. Juuri näitä tilanteita varten tulisi antaa 
selvät ohjeet, kuinka toimia. Rumpua ei saa jättää pyörimään sulkuportti kiinni, sillä 
tästä seuraa puuhäviötä. Yhdeksi tavoitteeksi kannattaisi laittaa häiriötilanteiden 
vikadiagnostiikka ja automaatiojärjestelmän suora puuttuminen epäoptimaaliseen 
ajoon taukojen ja katkojen aikana. Myös kehittynyt ylätason säätö parantaisi 
kuorinnan taloudellisuutta oikean ajoalueen myötä, jotta ajettaisiin järkevällä 
kapasiteetilla, rummun kierrosnopeudella ja täyttöasteella. Paljon jää edelleen 
ajomiesten ja lastaajien varaan, koska kapasiteettia ei saada suuremmaksi, jos lastaajat 
eivät lastaa puuta riittävästi.  
 
KUHA –projektin aikana ei ollut mahdollisuutta tutkia puiden katkaisun vaikutusta 
puuhäviöihin. Lyhyemmät puut eivät aiheuta pitkien puiden tapaan tukoksia rummun 
suulle eivätkä näin aiheuta epätasaista puuvirtaa rummusta. Puiden katkaisu 
esimerkiksi kahden metrin mittaan estäisi ohuita puita lisäksi katkeilemasta 
rummussa. Puuhäviöthän muodostunevat pääosin puiden katketessa rummussa. 
Puiden katkaisu lisää hieman puuhäviötä (katkaisuterän verran katkaisua kohden), 
mutta kokonaispuuhäviö saattaisi kuitenkin laskea huomattavasti.  
 
 
 



11  YHTEENVETO 

Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää puuhäviöihin vaikuttavat tekijät. 
Projektin aikana tutkittiin myös muita ongelmakohtia aina, kun sellaisia ilmeni. 
Esimerkiksi puunlaatutietoa ei ollut mahdollista saada reaaliaikaisesti, joten sitä 
pyrittiin määrittämään epäsuorasti. Epäsuoran laatutiedon tuottamisen tarkkuutta 
heikentää se, ettei projektin aikana voitu toteuttaa hallittuja kokeita laadultaan 
erilaisella puulla. 
 
Saatujen tulosten perusteella koivu kuoriutuu tutkituista puulajeista selvästi heikoiten. 
Männyn kuoriutuvuus on kaikkein paras, mutta toisaalta sen puuhäviötkin ovat 
suurimmat.  
 
Tutkimuksissa selvitettiin molempien kuorimoiden puuhäviöihin vaikuttavat tekijät ja 
muodostettiin puuhäviömalleja, jotka toimivat melko hyvin. Tutkimusten perusteella 
puuhäviöt vähenevät, kun pienellä kierrosnopeudella ajetaan ylimitoitettujen 
rumpujen lävitse mahdollisimmat paljon puuta aikayksikköä kohden. Tällöin 
kuorintaan käytetty teho kiintokuutiota kohden puuta minimoituu. Varsinkin 
hakepuhtauteen kapasiteetilla oli määräävä vaikutus. Kapasiteetin vaikutus 
puuhäviöihin on luultavasti mallien antamaa vaikutusta korkeampi. Optimaalisen 
täyttöasteen määrittäminen riippuu hyvin pitkälti rummun rakenteesta ja niinpä 
tutkimukset on tehtävä tehdaskohtaisesti.  
 
Puuhäviömallien perusteella voidaan kuorinnalle määrittää optimaaliset ajo-
olosuhteet. Kuorintaa on mahdollista säätää puuhäviöiden ja kuoriutuvuuden 
perusteella, kunhan käytettävissä on mittaukset sekä puuhäviöstä että 
hakepuhtaudesta.  
 
Optimoimalla kuorintaolosuhteet puuhäviöt saadaan vähenemään, millä voidaan saada 
satojen tuhansien eurojen säästöt vuodessa kuorimoa kohden. Lisäksi hakkeen 
laadusta saadaan parempaa, kun puita vaurioitetaan rummussa vähemmän. Tämä 
vaikutus näkyy myös lopputuotteen laadussa. Optimaalinen kuorinta edellyttää myös 
korkeaa kapasiteettia. Tämä on hyvä uutinen tehtaille: kustannussäästöt ovat 
mahdollisia ja jatkossa voidaan vastata yhä korkeampiin tuotantovaatimuksiin 
taloudellisella kuorinnalla. Lisäksi kierrosnopeuden alentamisen myötä säästyy 
merkittävissä määrin sähköä.  
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