
Laatupelletit edellyttävät laadukasta työtä
korjuussa, käsittelyssä, kuivauksessa ja 
haketuksessa
Kasvava hyvänlaatuisen puuhakkeen kysyntä asettaa samalla 
myös korkeampia laatuvaatimuksia koko polttoainehakkeen 
käsittelyketjulle. Jotta hyvänlaatuisten pellettien tuottamiseen 
saadaan riittävän korkealaatuista raaka-ainetta, täytyy eri 
työvaiheet korjuusta pelletöintiin saakka suorittaa riittävän hyvin.

Yleisiä nyrkkisääntöjä
Pellettipuristimeen menevän lopullisen pellettiraaka-aineen laatuun 
vaikuttaa – paitsi puuraaka-aineen laatu – myös työn laatu käsit-
telyketjun eri vaiheissa. Joitakin yleisiä nyrkkisääntöjä pelletöintiin 
tarkoitetun energiaraaka-aineen käsittelyssä voivat olla esim.:
- Vältä energiaraaka-aineen sotkeutumista maa-ainekseen ja pölyyn sekä

muihin saasteisiin korjuun ja kuljetuksen aikana
- Poista ravintoainepitoiset vihreät osat korjuun aikana
- Erottele erilaiset raaka-aineet jo aikaisessa vaiheessa
- Valitse hyvä paikka luonnollista kuivausta ja varastointia varten, jossa 

likaantumista voidaan välttää ja jossa kuivaus tapahtuu parhaiten
- Peitä energiaraaka-ainekasat ennen syyssateiden alkamista. Vältä varas-

toimasta suuria määriä kosteaa haketta pitkään, koska kostea hake alkaa
helposti homehtua, jolloin energian hävikin lisäksi homeitiöitä leviää
ympäristöön

- Minimoi homeenmuodostuksen riskiä aloittamalla kuivaus ajoissa
- Suojaa kuivattu raaka-aine sateilta varastoimalle sen katoksen alla
- Minimoi kosteuden pääsy maasta kuivattuun hakeraaka-aineeseen  

Yllä: Kuorimalla raitoja energiapuuhun 
voidaan poistaa osa kuoresta, mikä johtaa 
vähempään ’tuhkamäärään’. Se saattaa 
myös edistää kuivumista. 

Korjuu
Raaka-aineen laatua voidaan varmistaa jo metsässä laatutietoisen 
työskentelyn avulla. MTH-laitteiston avulla voidaan käsitellä ja 
karsia useita puita samanaikaisesti. 
Ks. myös INFO-F57, -F63, -F87, -F104 ja -F105.

Vasemmalla: Pieni korjuri 
etenee harvennusmetsäs-
sä ketterästi puiden välis-
sä.

Alla: MTH-laitteistolla 
voidaan ottaa useita puita 
yhdellä otteella joukko-
karsittavaksi.
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Suurehko traktori-
vetoinen haketin, jota 
käyttäen kokenut 
urakoitsija saa usein 
aikaan paremman 
laatuista haketta. 

Luonnollinen kuivuminen varastossa maastossa
Hyvin valmisteltu varastointipaikka luo edellytyksiä energiapuun 
hyvälle kuivumiselle.
Ks. Myös INFO-F37, -F64, -F65, -F73, -F100, .-F101.

Hakettaminen
Energiaraaka-aineen 
hyvä käsittelytapa
asettaa kuljettajalle 
vaatimuksia tarkkuu-
den ja sen suhteen,  
että haketin antaa  
hyvän tuloksen 
hyvänlaatuisesta 
hakkeesta. 

Kuljetus
Energiaraaka-aineen kuljettaminen metsästä varastointipaikalle 
kuivamaan sekä hakkeen siirtäminen haketuspaikalta hake-
varastoon ja jälkikuivaukseen, pitää tapahtua saasteita lisäämättä. 
Maata tulee helposti mukaan lastauslaitteistoista ja traktorin 
renkaista.

Energiapuun 
lastaaminen vaa-
tii tarkkaa kuljet-
tajaa, joka ei ota 
kauhaan mukaan 
maa-ainesta. 

Luonnollinen 
kuivaminen 
avoimella 
paikalla 
maastossa ja 
samalla 
energiapuu-
kasassa, mit-
kä peitetään 
ennen kuin 
syyssateet 
alkavat.

Hakkeen 
kuljetusta  
container-
mallisella 
traktorin 
vaihtolaval-
la. Hake-
kuorma 
pitää kattaa 
kuljetuksen 
ajaksi suo-
japeitteellä.



Kuivatun hakkeen varastointi
Kun puuhake on kuivattu, pitää se myös pysyä kuivana katon alla,
jotta vesi ei pääsisi varastointitilaan. Jos haketta kuivataan erissä, 
tarvitaan suurehko välivarasto ennen pelletöintiä. 
Jatkuvatoimisessa kuivauksessa voi välivarasto olla melko pieni,
kun kuivurin kapasi-
teetti on oikeassa 
suhteessa pelletöinti-
laitteiston kapasiteet-
tiin. 

Hakkeen jälkikuivaus 
sisään ajettavassa 
kuivurissa saa aikaan 
kuivamista ylhäältä ja 
alhaalta päin, mikä 
johtaa hakkeen epäta-
saiseen kosteus%:iin.

Laatu
Korkealaatuinen pelletöitävä polttoaine parantaa myös mahdollisuuk-
sia tuottaa korkealaatuisia puupellettejä. Hyvää laatua edistäviä tai 
siitä kertovia tekijöitä ovat mm.:
- korkealaatuinen raaka-aine antaa enemmän nettoenergiaa
- hygieenisesti hyvä laatu – haketta ei ole saastuttanut maa, homeitiöt,   

pöly tms. Se lisää varmuutta poltettaessa.
- alhainen ja tasainen kosteuspitoisuus

lisää pellettien kulutuksenkestävyyttä.
- hyvänlaatuisen raaka-aineen

energiaa voidaan hyvin hyödyntää.
- alhainen ravinneaineiden määrä 

merkitsee puhtaampia polttokaasuja.
- vähäinen kuoren määrä vähentää 

tuhkamääriä.

Jälkikuivaus
Hyvin suunniteltu kuivaamon logistiikka helpottaa käsittelyä. 
Vähäisestä energiahävikistä ja hakkeen tasaisen loppukosteudesta
jälkikuivauksen jälkeen seuraa paremman laatuista kuivaa haketta. 
Ks. myös INFO 73 ja110.

Jälkikuivaus lämpökeskuksen 
hukkalämmön avulla siilokuivurissa voi 
olla eräänä vaihtoehtona pienessä 
pelletöintikeskuksessa. 

Kuivattu haketta 
tulee varastoida 
katetussa tilassa, 
jossa ei ole riskiä, 
että kosketus tai vesi 
pääsisi kastelemaan 
haketta ylhäältä tai 
alhaalta päin. 
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Kostea ilma ulos

Kuivattu 
hake ulos

Lämmin  ilma 
sisään


