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ABSTRACT 
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Purpose of this study is to familiarize the reader to Kerttula's farm's grain dryer's self-

made heating system and to show its cost efficiency in grain drying. Material for this 

study is gathered from internet sources, previous bachelor theses and empirical research. 

The empirical research has been made during the heating system's construction and 

utilization phases. Research results show that self-build system is an inexpensive option 

in both fuel and apparatus purchase costs.  
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1 JOHDANTO 

Öljyn hinnan nousu sekä viljan hinnan lasku ovat painostaneet viljelijöitä etsimään 

halvempia ratkaisuja viljankuivauksessa. Markkinoille on viime vuosina tullut niin 

sanottuja etu-uuneja, jotka asetetaan viljankuivureiden öljypolttimien tilalle ja joissa 

polttoaineena käytetään esimerkiksi puuhaketta. Tällaisella laiteratkaisulla 

polttoainekustannuksia saadaan pienennettyä huomattavasti. Laitehankintakustannukset 

sen sijaan ovat todella korkeat, joten investointi halvemman polttoaineen käyttöön ei 

välttämättä olekaan edullisin vaihtoehto.  

Tässä työssä esitellään itsetehty pellettikäyttöinen lämmitysjärjestelmä, jolla sekä 

polttoaine-, että laitehankintakustannukset ovat erittäin edulliset. Lämmitysjärjestelmä 

on suunniteltu ja rakennettu Kerttulan tilalla ja on ollut tilan käytössä noin viisi vuotta. 

Työssä tuodaan esille itserakennetun lämmitysjärjestelmän kannattavuus verrattuna 

tehdasvalmisteiseen laitteistoon.  
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2 VILJANKUIVAUS 

Viljankuivureilla voidaan kuivata useita viljoja, esimerkiksi kauraa, ohraa, vehnää ja 

ruista. Viljaa kuivataan, jotta se säilyisi varastoitaessa pidempään ja näin ollen pysyisi 

kauppakelpoisena. Kuivattua viljaa voidaan käyttää leipäviljana, siemenenä, rehuna tai 

teollisuuden raaka-aineena. (Ojanen & Uusi-Ranta 2015.)  

Sadonkorjuun aikana viljan puintikosteus vaihtelee suuresti sääoloista riippuen. 

Hautalan ja kumppaneiden (2013) mukaan hyvissä oloissa viljan puintikosteus voi olla 

alle 20 %, mutta huonoissa oloissa viljan puintikosteus voi olla jopa 40 %. 

Kuivaus on fysikaalinen tapahtuma, jossa vettä haihdutetaan jyvästä. Vesi on sitoutunut 

jyvään kolmessa eri muodossa: kemiallisesti sitoutuneena kidevetenä, fysikaalis-

kemiallisesti sitoutuneena kolloidisen paisuntavetenä sekä fysikaalis-mekaanisesti 

sitoutuneena vetenä. Veden haihtumiseen jyvästä tarvitaan energiaa, joka saadaan 

tuotettua esimerkiksi öljyn avulla. (Kilpeläinen 2013.) 

2.1 Pilaantuminen 

Mikäli viljaa ei kuivata, se pilaantuu. Pilaantuminen johtuu mikrobeista, viljan omasta 

entsyymitoiminnasta ja hengityksestä. Mikrobit tarvitsevat elääkseen sekä ravinteita että 

kosteutta. Ne myös kykenevät absorboimaan ravinnostaan veden. Kuivaamalla viljaa 

saadaan kuriin mikrobien tärkein kasvutekijä, kosteus. Mikrobit eivät pysty irroittamaan 

kuivasta viljasta vettä, jolloin mikrobien kasvulle ei ole edellytyksiä. (Koivisto 2014.) 

Mikäli puidun viljan kosteusprosentti on yli 30%, kuivaus on aloitettava 12 tunnin 

sisällä puinnista. Viljan kosteuden ollessa 25 prosenttia, se on saatava kuivuriin 24 

tunnin kuluessa. Viljan kosteusprosentin ollessa 20, kuivaus on aloitettava 48 tunnin 

sisällä. Puintikosteudeltaan 14-prosenttisen viljan pilaantumisriski on pieni, mutta jo 

prosentin märempi vilja kasvattaa merkittävästi esimerkiksi punahomeriskiä. (Koivisto 

2014.)   
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2.2 Viljankuivurit 

Viljankuivurit voidaan luokitella toimintatavan, rakenteen ja kuivausilman suunnan 

mukaan. Kuivuri voi olla toimintatavaltaan joko jatkuvatoiminen tai eräkuivuri sekä 

käyttää kuivaamisessa lämmintä tai kylmää ilmaa. Jatkuvatoimisessa kuivurissa viljaa 

syötetään kuivuriin sellaisella nopeudella, että kuivurista poistuessaan se on jo kuivaa. 

Eräkuivurissa vilja kiertää useamman kerran kuivurin läpi. Rakenteeltaan kuivurit ovat 

joko lava-, siilo-, tai kennokuivureita. Kuivausilman kulkusuunta voi olla 

kuivurimallista riippuen vasta-, myötä-, sivu-, tai sekavirta. Suomessa kuivurit ovat 

yleensä lämpimällä ilmalla toimivia kennokuivureita. (Hautala ym. 2013.)  

Kennokuivurin varsinaisessa kuivausosassa on ilmaharjat (kennot). Niistä joka toinen 

on tulevan kuivausilman kenno ja joka toinen poistoilmakenno ks kuva12. Kuivausilma 

siirtyy viljakerroksen läpi tuloilmakennosta poistoilmakennoon. Kuivattava vilja on 

jatkuvassa liikkeessä kuivurin alla olevan syöttölaitteen avulla. Tämä syöttölaite 

huolehtii sopivasta viljan kiertonopeudesta. Kennorakenne takaa kuivaukselle ohuen 

kerrospaksuuden ja kierron ansiosta kuivattava vilja sekoittuu hyvin. Kennokuivurit 

ovat moduulirakenteisia. Halutun kokoinen kuivurirakenne saavutetaan kokoamalla 

kennostoja päällekkäin. (Hautala ym. 2013.) 

 

Kuva 1. Kennorakenne (Urakointiuutiset 2008). 
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2.3 Kuivauksen toimintaperiaate lämminilmakuivurissa 

Veden haihduttamiseksi jyvästä tarvitaan lämpöä. Lämmönlähteellä aikaansaatu kuuma 

palokaasu johdetaan kuivurin lämmönvaihtimeen. Lämmönvaihdin on energiatekniikan 

komponentti, jolla lämpöenergiaa siirretään eri lämpötilassa olevien fluidien välillä 

(Wikipedia 2016).  Viljankuivurin lämmönvaihtimessa palokaasu luovuttaa 

lämpöenergiaa ulkoa imettävälle kylmälle ilmalle ilman, että ne sekottuvat keskenään. 

Lämmönvaihtimen jälkeen  palokaasu johdetaan ulos, ja ulkoa imetty, 

lämmönvaihtimessa lämmennyt ilma, johdetaan viljankuivurin kuivauskennoon ks kuva 

2. Kuivauskennoon johdettu lämmitetty ilma sitoo itseensä kosteutta viljasta ja poistuu 

lopulta kennosta poistoilmakanavia pitkin.  Kuivausta jatketaan, kunnes haluttu viljan 

kosteusprosentti saavutetaan.   

Kuivauksen jälkeen vilja täytyy jäähdyttää. Koivisto (2014) kertoo artikkelissaan, että 

hyvinkin kuivattu vilja voi homehtua ja lämmetä, mikäli se on jäähdytetty huonosti. 

Kun haluttu kosteusprosentti saavutetaan, viljankuivurin lämmönlähde sammutetaan. 

Kuivuri kuitenkin jatkaa ilman puhaltamista sekä lämmönvaihtimelle että 

kuivauskennolle. Lämmönvaihtimen läpi johdettu ulkoilma jäähdyttää näin sekä 

lämmövaihtimen että kuivurissa olevan viljan. Jäähdytystä jatketaan kunnes 

kuivauskennolta tulevan poistoilman lämpötila on haluttu.  
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Kuva 2. Kuivauksen toimintaperiaate lämminilmakuivurissa (Perry of Oakley 2016). 
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3 VILJANKUIVURIN LÄMMÖNLÄHTEET   

Yleisimmin viljankuivauksessa käytetty polttoaine on öljy. Öljyn etuja ovat korkea 

lämpöarvo ja hyötysuhde sekä polttamiseen vaadittavan tekniikan yksinkertaisuus ja 

säätämisen helppous.  Kiinteiden polttoaineiden käyttö on kuitenkin yleistynyt viime 

aikoina. Kiinteillä polttoaineilla tarkoitetaan esimerkiksi puuhaketta tai -pellettiä. 

Esimerkiksi hakepolttimet ovat yleistyneet laitteistojen kehityksen sekä markkinaraon 

myötä. Kiinteitä polttoaineita varten onkin kehitetty niin sanottuja etu-uuneja, joiden 

avulla paloprosessin lämpöenergia saadaan siirrettyä kuivaukseen.  

3.1 Öljypoltin 

Öljypolttimet voidaan jakaa niissä poltettavan öljyn mukaan kevytöljypolttimiin ja 

raskasöljypolttimiin. Raskasta polttoöljyä käytetään suuremmissa laitospolttimissa, sillä 

se on paljon kevytpolttoöljyä paksumpaa. Raskas polttoöljy vaatii lämmityksen, jotta se 

on juoksevaa. (Wikipedia 2016.) 

Viljankuivureiden uuneissa käytetään kevytpolttoöljylle sopivaa öljypoltinta ks kuva 3.. 

Öljypoltin on rakenteeltaan yksinkertainen ja sen käyttöön vaadittava automatiikka on 

helppo toteuttaa. Polttimen pääosat ovat puhallin, öljypumppu, sytytyskärjet sekä 

suutin. Öljykäyttöisessä viljankuivurissa öljypolttimen palokaasu johdetaan kuivurin 

lämmönvaihtimeen ja sieltä ulos. Lämmönvaihtimessa palokaasu luovuttaa lämpöään 

ulkoa imettävälle kuivausilmalle. 

 

 

 

 

Kuva 3. Öljypoltin (Oilon 2016). 
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3.2 Etu-uuni 

Öljypolttimen tilalle on mahdollista vaihtaa etu-uuni, ks kuva 4. Etu-uunien merkittävin 

kotimainen valmistaja on tällä hetkellä Arskametalli Oy. Etu-uuni on käytännössä 

lämmönvaihdin, jolla esilämmitetään kuivurille menevä ilma. Lämpö taas tuotetaan eri 

valmistajien tarjoamilla palopäillä, jotka liitetään etu-uuniin. Palopäiden valmistajia 

ovat esimerkiksi Biofire Oy ja Ariterm, ks kuva 5. 

 

 

Kuva 4. Arskametallin etu-uuni (Arskametalli 2016). 

Arskametallin Etu-uunista palokaasut johdetaan palokaasuimurin avulla viljankuivurin 

lämmönvaihtimeen öljypoltinliitännän kautta. Palokaasuimuri sijoitetaan 

lämmönvaihtimen savupiippuun, ja sen avulla saadaan palamiseen vaadittava veto. 

Kuivaukseen tarkoitettu kuuma ilma saadaan aikaan muulla polttoaineella kuin öljyllä. 

Viljankuivuri on mahdollista vaihtaa takaisin öljykäyttöiseksi asentamalla öljypoltin 

omalle paikalleen etu-uunin liitännän tilalle.  Etu-uuni on mahdollista asentaa kaikkiin 

uunimalleihin. (Arska 2016.) 
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Kuva 5. Arskametallin etu-uuni Biofiren poltinjärjestelmällä (Arskametalli 2016). 
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4 KERTTULAN TILAN VILJANKUIVURI 

Kerttulan tilalla on Mepun kennokuivuri vuodelta 1987. Kuivurin tilavuus on noin 160 

hl ja öljypolttimen teho 170 kW. Kuivurin polttoaineena on käytetty öljyä vuoteen 2011 

asti. Öljyn hinnan kova nousu on kuitenkin painostanut kehittämään halvempaa 

vaihtoehtoa viljankuivaukselle. Kerttulan tilalla parhaaksi lämmitysjärjestelmäksi 

todettiin pellettikäyttöinen etu-uuni. Tehdasvalmisteinen etu-uuni palopäineen olisi ollut 

liian suuri investointi kuivattavaan viljamäärään nähden, joten Kerttulan tilalla 

lämmitysjärjestelmä tehtiin kokonaan itse. Polttoaineena käytetään puupellettiä, sillä se 

on tasalaatuista, se ei vaadi lähellekään yhtä järeitä kuljettimia kuin hake, se on helposti 

varastoitavissa ja se on öljyyn verrattuna edullisempaa. Lämmitysjärjestelmä on pyritty 

myös rakentamaan edullisesti, jolloin investointi saadaan kannattavaksi. 

Omavalmisteisen lämmitysjärjestelmän myötä polttoainekulut ovat tippuneet 

kolmannekseen alkuperäisestä. Rakennuskulut jäivät alle 5000 euron, kun 

tehdasvalmisteisen etu-uunikokonaisuuden hinta olisi ollut useita kymmeniä tuhansia 

euroja.  

4.1 Lämmitysjärjestelmän rakenne 

Lämmitysjärjestelmä koostuu polttoainesiilosta, syöttölaitteistosta, palopäästä, etu-

uunista sekä merikontista ks kuva 6. Etu-uuni, syöttölaitteisto sekä palopää on sijoitettu 

merikontin sisälle, jotta ne ovat säältä suojassa ks kuva 7. Merikonttia on lyhennetty 

alkuperäisestä pituudestaan ja sen kylkeen on tehty liukuovi. Kontti on sijoitettu lähelle 

viljankuivuria niin, että kuivuri imee kuivausilmansa kontin sisällä sijaitsevalta etu-

uunilta. Polttoaineena käytetty puupelletti sijaitsee siilossa kontin ulkopuolella. Siilo on 

kontin ulkopuolella paloturvallisuuden ja -määräysten takia. Periaatteena on, että ulkoa 

imettävä, niin sanottu raakailma, lämmitetään etu-uunin palopäässä syntyvän kuuman 

palokaasun avulla kahteen kertaan; ensin etu-uunin lämmönvaihtimessa ja tämän 

jälkeen kuivurin lämmönvaihtimessa. Kuivurin lämmönvaihtimeen johdetaan siis sekä 

etu-uunissa esilämmitetty raakailma että palokaasu. Kuivurin lämmönvaihtimessa 

kuuma palokaasu lämmittää raakailman lopulliseen lämpötilaansa. Lämmitetty 

raakailma johdetaan viljankuivurin kuivauskennoihin, kun taas lämpöään luovuttanut 

palokaasu johdetaan ulos. Kuvassa 8 nähdään tarkemmin kontin sisällä oleva laitteisto. 
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Kuva 6. Lämmitysjärjestelmän kokoonpano. 

 

Kuva 7. Kokonaisuus. 
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Kuva 8. Etu-uuni, palopää ja syöttölaitteisto. 

4.1.1 Syöttölaitteisto 

Pelletti syötetään palopäähän kontin ulkopuolella sijaitsevasta siilosta spiraaliruuvin 

avulla. Spiraaliruuvi tulee kontin seinän läpi kontin sisälle ja päättyy syöttölaitteiston 

keinuautomaattiin. Spiraaliruuvin pyörimiskäsky tulee keinuautomaatilta. Keinu on 

nivelöity alalaidastaan ja toimii painovoiman sekä jousen avulla ks kuva 9. Keinun 

ollessa tyhjä, jousi vetää sen pystyasentoon, jolloin keinun yhteydessä oleva valosilmä 

antaa siilon spiraaliruuville käskyn pyöriä. Spiraaliruuvi tuo tällöin pellettiä 

keinuautomaattiin. Keinun täyttyessä pelletistä, sen massa voittaa jousen voiman ja 

keinu kellahtaa muutamia asteita selälleen. Tällöin keinu peittää valosilmän ja 

spiraaliruuville menevä pyörimiskäsky katkeaa. Keinua tyhjentää jatkuvasti sen 

alapuolella olevat syöttöruuvit, jotka vievät pelletin palopäähän. Keinu tekee siis pientä 

liikettä edestakaisin muutaman sekunnin välein. 



17 

 

 

Kuva 9. Syöttölaitteisto. 

4.1.2 Pelletin annostelu palopäähän 

Keinusta pelletti siirtyy kahta vaakatasossa olevaa syöttöruuvia pitkin palopäähän. 

Syöttöruuvit sijaitsevat palopään yläpuolella. Näistä pelletti tippuu palopäähän kahta 

pystyssä olevaa putkea pitkin. Pystyputket ovat aina tyhjiä, minkä avulla estetään niin 

sanottu takapalo. Takapalolla tarkoitetaan pelletin palamista väärään suuntaan, eli 

taaksepäin. Tyhjien pystyputkien ansiosta tuli ei pääse siirtymään keinuautomaattiin, 

vaan pysyy aina palopäässä.  

Syöttöruuvit pyörivät sähkömoottorin avulla. Tämä moottori on taajuusmuuttajan PID-

säädön avulla lämpötilaohjattu. Viljankuivurin uunissa oleva lämpötila-anturi antaa 

taajuusmuuttajalle lämpötilaohjeen. Mikäli kuivausilman lämpötila on alle asetetun 

tavoitelämpötilan, taajuusmuuttaja nostaa ruuvien pyörimisnopeutta. Mitä nopeammin 

ruuvit pyörivät, sitä enempi pellettiä kulkeutuu etu-uunin palopäähän ja sitä 

korkeammaksi kuivausilman lämpötila nousee. Mikäli kuivausilman lämpötila on taas 

korkeampi kuin tavoitelämpötila, taajuusmuuttaja pienentää ruuvien pyörimisnopeutta 

ja lämpötila laskee. PID-säätöä tarvitaan, sillä sääolot vaikuttavat suuresti prosessin 

lämpötilaan. Aurinkoisella säällä pelletin kulutus on huomattavasti pienempi kuin 

viileänä syysiltana. Eri valmistajien pelleteissä on myös laatueroja, mikä vaikuttaa 

palolämpötilaan. PID-arvot ovat itse säädetty ja parhaaksi on todettu PD-säätö. Pysyvän 

tilan virheen poistavaa I-termiä ei tarvitse, koska prosessissa ei vaadita äärettömän 
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tarkkaa vastetta. PD-säädöllä kuivauslämpötila saadaan pidettyä halutussa lämpötilassa 

±1° tarkkuudella.  

4.1.3 Palopää 

Palopää on rakennettu suorakulmaisesta mahallaan olevasta teräsprofiilista ks kuva 10. 

Profiili on sijoitettu osittain etu-uunin lämmönvaihtimen sisälle. Pelletti tippuu aiemmin 

mainittuja pystyputkia pitkin palopään pohjalle. Pohja on korotettu noin kaksi senttiä 

kahdella irrotettavalla arinalevyllä. Näihin levyihin on porattu tarpeellinen määrä reikiä 

ilman kulkua varten. Profiilin kylkiin on hitsattu ilmatiivis kotelo, jonka sisään 

puhalletaan ilmaa. Kotelon sisältä ilma pääsee sekä profiilin kylkiin porattujen reikien 

että arinalevyjen reikien kautta palopään sisälle. Puhallettu ilma tulee siis palopään 

kyljistä sekä rei'itettyjen arinalevyjen läpi kuumaan hiillokseen. Tätä ilmaa kutsutaan 

primääri-ilmaksi.  

Palopään sisällä on myös kola, joka muutaman minuutin välein työntää kasassa olevaa 

pellettiä eteenpäin. Liike on vain noin viiden sentin pituinen, sillä pidempi liike 

tyhjentäisi palopään. Kolan pienellä liikkeellä saadaan pidempi ja tasaisempi palopeti, 

sekä estetään pelletin kivettymistä arinalevyille. Kolan liikkeellä on myös kohentava 

vaikutus hiillokseen. 

 

Kuva 10. Palopää. 
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4.1.4 Etu-uunin lämmönvaihdin 

Lämmönvaihdin on rakennettu kolmesta suuresta teräksisestä säiliöstä, jotka on asetettu 

jonoon ahtaan tunnelin sisälle ks kuva 11. Palopää on siis sijoitettu osittain ensimmäisen 

säiliön sisälle, jolloin säiliöiden sisäpuolella kulkee palamisessa syntynyt kuuma 

palokaasu. Kuvassa 11 punaiset nuolet kuvaavat savun kulkua säiliöiden sisällä. Tämä 

kaasu luonnollisesti kuumentaa säiliöiden pinnat. Säiliöiden välillä on putket, jotta 

palokaasu pääsee kulkemaan säiliöstä toiseen. Putket ovat sijoitettu säiliöihin 

epäkeskisesti, mikä aiheuttaa palokaasulle voimakkaan pyörimisliikkeen. 

Pyörimisliikkeen ansiosta suurimmat partikkelit erottuvat palokaasusta ja putoavat 

reunojen kautta säiliöiden pohjalle. Säiliöiden jälkeen palokaasu kulkee vielä kuivurin 

lämmönvaihtimeen ja lopulta savupiipusta ulos. Savun kulku sekä palamiseen 

vaadittava veto saadaan aikaan palokaasuimurilla, joka on sijoitettu ulos savupiippuun. 

Tätä palokaasuimurin liikuttamaa ilmaa kutsutaan sekundääri-ilmaksi. Palokaasuimurin 

luomaa alipainetta, eli sekundääri-ilman määrää, voidaan säätää taajuusmuuttajan 

avulla. Alipaineen suuruus todetaan nestepatsaan ja asteikon avulla.  

Kuuman palokaasun avulla lämmitetään siis lopulta kuivauskennoihin menevä ilma. 

Kuivuri imee kuivausilmansa etu-uunin lämmönvaihtimen läpi. Kuvassa 11 siniset sekä 

vihreät nuolet kuvaavat kuivausilman kulkua etu-uunin läpi. Koska lämmönvaihtimen 

kuumat säiliöt sijaitsevat ahtaan tunnelin sisällä, lämmittävät ne kuivurin imemän 

kuivausilman. Kuvassa 11 sinisen nuolen muuttuminen vihreäksi kuvaa tätä 

lämpeämistä. Lämmennyt kuivausilma johdetaan kuivurin omaan lämmönvaihtimeen, 

jonne myös palamisessa syntynyt kuuma palokaasu johdetaan.   
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Kuva 11. Ilman kulku etu-uunissa. 

4.2 Lämpötilat 

Viljankuivurin omassa lämmönvaihtimessa kohtaavat palokaasu sekä etu-uunissa 

lämmennyt kuivausilma. Kuivurin oma alkuperäinen öljypoltin on irrotettu ja sen tilalle 

on asennettu etu-uunilta tulevan kuuman palokaasun tuloputki. Ennen kuivurin omaan 

lämmönvaihtimeen pääsyään palokaasun lämpötila on noin 350 astetta. Se on siis 

luovuttanut lämpöään jo etu-uunin lämmönvaihtimessa kuivausilmalle. Kuivausilman 

lämpötila ennen etu-uunia on säästä riippuen keskimäärin 20 astetta. Etu-uunissa sen 

lämpötila nousee noin 60 asteeseen. Viljankuivurin omassa lämmönvaihtimessa 

palokaasu luovuttaa vielä lisää lämpöään kuivausilmalle, jolloin kuivausilma saadaan 

yli 80 asteiseksi. Tämän jälkeen kuivausilma johdetaan viljankuivurin kuivauskennoihin 

ja palokaasu savupiippuun. Kuvasta 12 nähdään lämpötilojen muutokset etu-uunissa. 
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Kuva 12. Lämpötilojen muutokset etu-uunissa. 

Palokaasun lämpötila kuivurin lämmönvaihtimen jälkeen on noin 130 astetta. Tämäkin 

jäljellä oleva lämpö pyritään ottamaan talteen. Niinpä kuivurin lämmönvaihtimen 

jälkeen palokaasua ei vielä johdeta ulos, vaan se kulkee kontin läpi lämmittäen kontin 

sisäilmaa. Savupiippu siis kulkee kontin sisällä ja luovuttaa lämpöä ympärilleen. Koska 

kuivuri imee kuivausilmansa kontin sisältä, on sisäilman lämmittämisellä merkitystä. 

Palokaasun lämpötila juuri ennen kontista ulospääsyään on noin 120 astetta.  
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5 KANNATTAVUUDEN VERTAILU 

Etu-uunilla pyritään pienentämään kuivauskustannuksia. Öljyn hinnan noustessa etu-

uunit ovatkin yleistyneet viime vuosina. Öljyn sijasta etu-uuneissa käytetään yleisimmin 

puuhaketta, sillä puuhakkeen hinta on tällä hetkellä noin neljäsosa öljyn hinnasta. Hake 

vaatii kokonsa ja koostumuksensa takia järeät kuljettimet siilolta polttimelle. Myös 

hakkeen puhdas palaminen vaatii tarkan ilmamäärän, mikä toteutetaan automatiikan 

avulla. Etu-uunien hinnat ovat vielä todella korkealla. Esimerkiksi Arskan etu-uuni 

polttimineen ja kuljettimineen kustantaa noin 50 000 - 100 000 euroa riippuen 

laitteistosta. Tämä arvio perustuu esittelijöiden antamiin arvioihin sekä yleiseen 

keskusteluun.  

5.1 Polttoaine- sekä hankintakustannukset 

Kerttulan tilan viljankuivurilla on kertynyt viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 

300 kuivaustuntia vuodessa. Kuivurin tehon ollessa 170kW tarkoittaa tämä 

energiamääränä noin 51000 kWh kuivaussesongin aikana. Tämän energiamäärän 

tuottamiseen kuluisi polttoöljyä noin 5100 litraa.  Polttoainekustannus taas olisi noin 

5900€ (www.hankkija.fi). Saman energiamäärän tuottamiseen tarvittaisiin sen sijaan 

64m
3
 haketta tai 10500 kg pellettiä. Polttoainekustannukset olisivat hakkeella 1280€ ja 

pelletillä 2400€ (www.bioenergianeuvoja.fi). Puuhake on siis selvästi halvin polttoaine 

kolmesta edellä mainituista vaihtoehdosta. Sen sijaan laitehankintakustannuksissa tulee 

suurin ero eri vaihtoehtojen välille. Mikäli kuivuri olisi säilytetty polttoöljykäyttöisenä, 

laitehankintakustannusten voidaan olettaa olevan nolla euroa, sillä vanhan 

viljankuivurin lyhennyksiä ei enää ole. Jos öljypolttimen tilalle olisi hankittu 

tehdasvalmisteinen etu-uuni hakepolttimella, hankintakustannus voidaan olettaa olevan 

noin 50 000 €. Kun koko lämmitysjärjestelmä etu-uuneineen, kuljettimineen ja 

polttimineen tehtiin kokonaan itse, hankintakustannus oli vain noin 5000 €. 

Huomiotavaa on, että omatekoisen lämmitysjärjestelmän rakentamiseen kuluneelle 

ajalle ei ole laskettu hintaa. 
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5.2 Takaisinmaksuajat  

Tehdas- sekä omavalmisteisen lämmitysjärjestelmän takaisinmaksuaika on laskettu 

polttoainesäästöjen kautta ks taulukko 1. Vuosittainen lyhennys on siis 

polttoainekustannuksissa säästetty rahamäärä. Itsetehdyn lämmitysjärjestelmän säästö 

polttoainekuluissa on 2040 €/v. Omatekoinen lämmitysjärjestelmä on siis maksanut 

itsensä takaisin noin kahdessa ja puolessa vuodessa. Tehdasvalmisteisen 

lämmitysjärjestelmän säästö polttoainekuluissa olisi noin 3160 €/v. Järjestelmän 

hankintakustannus olisi kuitenkin ollut noin 50 000 €. Näin ollen sen takaisinmaksuaika 

olisi ollut melkein 16 vuotta.  

 

Taulukko 1. Kustannukset ja takaisinmaksuaika. 

Kuivurin teho 170 kW

Öljy Hake Pelletti

Kulutus/h 17 litr/h 0,21 m3/h 35 kg/h

Kulutus/kuivaussesonki 5 100 litr 64 m3 10 500 kg

Yksikköhinta 0,87 €/l 25 €/m3 230 €/tn

Polttoaineen kokonaiskustannus 4 440 € 1 280 € 2 400 €

Laitteiston hinta 0 50 000 € 5 000 €

Säästö polttoainekuluissa 0 3 160 € 2 040 €

verrattuna öljyyn

Takaisinmaksuaika 0 15,8 v 2,5 v  
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6 KERTTULAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KEHITYS 

Kerttulan tilan viljankuivurin lämmitysjärjestelmä on ollut kehityksen alla siitä lähtien, 

kun idea itsetehdystä etu-uunista syntyi. Valmiita piirroksia ei ollut, ainoastaan periaate 

oli selvillä. Alkuvaiheessa ei myöskään käytetty tietokoneavusteista suunnittelua apuna, 

vaan ideat koottiin paperille ja toteutettiin sen pohjalta. Nykyään lämmitysjärjestelmän 

kehityksessä käytetään apuna 3D piirto-ohjelmaa. Ideoiden testaaminen virtuaalisesti 

helpottaa suunnittelua ja vähentää turhan työn määrää. Tulevia lämmitysjärjestelmän 

kehityskohteita ovat muun muassa palopää, palamisilman määrän säätö sekä laitteiden 

logiikkaohjaus.  

6.1 Kuivurin testausvaihe 

Lämmitysjärjestelmän testausvaiheessa ainoa osakokonaisuus oli vain etu-uuni ja 

palopää, joka sijoitettiin kylläkin nykyiselle paikalleen, mutta taivasalle. Tässä 

vaiheessa merikonttia ei vielä ollut. Polttoaineen annostelu tapahtui linnunruokinta-

automaatin periaatteella; pelletti valui palopäään yläpuolella olevasta säiliöstä sitä 

mukaan, kun sitä palamisprosessin myötä paloi. Kun etu-uuni todettiin toimivaksi, 

sijoitettiin se merikontin sisälle säältä suojaan. Samalla rakennettiin myös 

syöttölaitteisto ja siilo. Pelletin annostelu palopäähän ei vielä tässä vaiheessa ollut 

taajuusmuuttajalla PID-ohjattu, vaan syöttöruuveja käyttävää sähkömoottoria käytettiin 

aikareleellä. Haluttu tuntikulutus saatiin säätämällä aikareleen työ- ja taukoaikoja. Näitä 

aikoja säätämällä saatiin myös pelletin kerta-annos sopivaksi. Myöskään 

palokaasuimurin pyörimisnopeutta ei pystytty alun perin säätämään, vaan sen 

taajuusmuuttaja on asennettu myöhemmin. Nykyään siis pelletin annostelu toimii 

automaattisesti ja palokaasuimurin luomaa alipainetta voidaan säätää manuaalisesti. 

6.2 Palopään jatkokehitys 

Nykyinen palopää on toiminut erittäin hyvin. Kuivaustunteja on kertynyt neljän vuoden 

aikana yli tuhat tuntia, ja tuona aikana on täytynyt vaihtaa ainoastaan palopään pohjalla 

olevia arinalevyjä. Levyt vääntyvät kieroksi ja kuluvat loppuun kuumuuden takia. 

Arinalevyjä voidaan kuitenkin pitää kulutusosina, sillä ne ovat helppoja vaihtaa ja ovat 
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suhteellisen halpoja. Levyt vaihdetaan kerran kahden kuivaussesongin aikana. Nykyisen 

palopään tehokkuutta huonontava ominaisuus on pelletin kivettyminen. Esimerkiksi 

kahdeksan tunnin kuivauserän jälkeen arinalevyjen pinnalle kertyy kovettunutta 

palamisjätettä, joka tukkii arinalevyjen ilmareiät. Ennen seuraavan kuivauksen 

aloittamista on tämä kivettymä poistettava käsin, jotta palopää toimisi oikein. 

Ilmareikien tukkeutuminen kuivauksen aikana huonontaa pelletin palamista, pidentää 

kuivausaikaa ja hidastaa seuraavan kuivauksen aloittamista. Näin ollen tehokkuus 

laskee huomattavasti.  

Kehitteillä oleva palopää eliminoi edellä esitetyn ongelman. Uudessa palopäässä 

arinalevyjä puhdistavat ketjun avulla kulkevat lattaraudat ks kuva 13. Raudat raapivat 

arinalevyjä, jolloin kivettymä murenee ja kulkee rautojen sekä ilmavirran mukana 

säiliön pohjalle. Kettinki on kahden laakeroidun akselin ympärillä ja etummaista akselia 

pyöritetään sähkömoottorin avulla. Palopää voidaan tehdä myös nykyistä pidemmäksi, 

sillä liikkuvien rautojen avulla pelletti saadaan vietyä pidemmälle pesään. Pidemmän 

palopedin avulla saadaan lisää tehoa tai toisaalta jaettua lämpökuormaa isommalle 

alueelle, jolloin esimerkiksi arinalevyjen toimintaikä kasvaisi ja käytettävyys paranisi.  

 

Kuva 13. Kehitteillä oleva palopää. 
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6.3 Palamisilman määrän säätö 

Nykyisen palopään ilmamäärien säätö on tehty niin sanotusti tuntumalla. Savupiipussa 

olevan palokaasuimurin nopeus, eli sekundääri-ilman määrä, säädetään nestepatsaan 

avulla sopivaksi. Pietilän (2005) mukaan liian vähäisestä sekundääri-ilman syötöstä 

seuraa pyrolyysikaasujen poistuminen tulipesästä palamattomina, kun taas liian suuri 

sekundääri-ilman määrä jäähdyttää tulipesää, jolloin pyrolyysikaasujen palamisreaktiot 

hidastuvat. Palopään ilmakoteloihin puhallettava primääri-ilma on myös säädetty 

sekundääri-ilman kanssa sopivan tuntuiseksi. Primääri-ilman avulla pidetään myös 

arinalevyjen reiät puhtaana. Palopäähän puhallettavasta primääri- sekä sekundääri-

ilmasta ei kuitenkaan ole saatavilla sellaista luettavaa arvoa, jonka avulla ilmamäärät 

voitaisiin säätää sopiviksi. Tällä hetkellä ilmamäärien suhde on säädetty sopivalle 

tasolle, mikä voidaan todeta liekin väristä ja kirkkaudesta sekä palamisesta syntyvästä 

äänestä. 

Lambda-anturin avulla saataisiin luettava arvo, jonka avulla voitaisiin tarkasti säätää 

ilmamäärät optimaalisiksi ja näin ollen parannettua hyötysuhdetta ks kuva 14. 

Wikipedian (2016) mukaan lambda-anturi on happitunnistin, joka kertoo onko 

pakokaasussa liikaa jäännöshappea tai palamatonta polttoainetta. Lamda-anturilta 

ulostuleva jännite voitaisiin yksinkertaisimmin lukea esimerkiksi yleismittarilla. 

Yleismittarin antaman jännitelukeman perusteella voitaisiin olla varmoja primääri- ja 

sekundääri-ilmamääristä.  

 

Kuva 14. Lambda-anturi (Wikipedia 2016). 
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7 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintyö käsitteli viljankuivausta ja erityisesti sen polttoaineena käytettävän 

polttoöljyn korvaamista puupelletillä. Aluksi pureuduttiin viljankuivaukseen ja 

viljankuivureihin sekä tutustuttiin niissä yleisimmin käytettyihin lämmönlähteisiin. 

Työssä keskityttiin selostamaan yksityiskohtaisesti Kerttulan tilan viljankuivaamon 

itserakennetun lämmitysjärjestelmän toimintaa. Puupellettiä polttoaineena käyttävä 

lämmitysjärjestelmä todettiin toimivaksi kokonaisuudeksi ja sen hankinta- sekä 

polttoainekustannukset edullisiksi. Näitä kustannuksia verrattiin aiemmin tilalla 

käytetyn polttoöljyllä toimivan lämmitysjärjestelmän sekä mahdollisen 

tehdasvalmisteisen hakekäyttöisen polttimen tuomiin kustannuksiin. Vertailu osoitti 

itserakennetun järjestelmän olevan kustannustehokkain ratkaisu Kerttulan tilalla. 

Lopuksi esiteltiin myös jo suunniteltuja kehityskohteita itserakennetussa 

lämmitysjärjestelmässä, joiden myötä viljankuivaamon käytettävyys sekä hyötysuhde 

paranisivat.  
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