
Pienimuotoisen pelletöinnin laitteistoketju 
Kiinnostuksen lisääntyminen pienimuotoista pelletöintiä kohtaan on 
kasvanut. Tämän johdosta voivat paikalliset urakoitsijat jalostaa 
puuraaka-ainetta tai energiapuuta paikallisten kuluttajien käyttöön. 
Pelletit sopivat esim. niille, jotka haluavat korvata öljyn 
lämmityksessä. Jotta polttaminen onnistuu häiriöttä pienehköissä
pellettipolttimissa, täytyy pellettien täyttää tietyt laatuvaatimukset. 
Näistä tärkeimpiä ovat kosteuspitoisuus, kestävyys, tuhkapitoisuus 
ja pellettien raaka-aineen laatu. Seuraavassa esitellään lyhyesti 
laitteistoja jotka soveltuisivat pelletöintiketjuun, harvennuksesta 
pelletöintiin. 

Energiapuuta on sijoitettu kuivumaan 
avoinaiselle paikalle. Kasat pitää kattaa
ennen syyssateiden alkamista. 

Kuorimalla raitoja puuhun (aisaus) voidaan ehkä 
saavuttaa tiettyjä etuja kuivumisen aikana. 

Energiaraaka-aineen käsittely haketettuna tai
kokonaisena
Lopullisen raaka-aineen laatuun vaikutetaan luonnollisesti jo kor-
juun yhteydessä metsässä. Energiapuun rationaalisessa korjuussa 
käytetään ns. MTH-laitteistoa, jolloin otetaan käsittelyyn useita 
puita kerrallaan. Korjuun yhteydessä voidaan myös joukkokarsia.  

Ks. myös Info 57, 75, 
104, 112 ja 114.

Korjattaessa energiapuuta MTH-laitteistolla 
voidaan käsitellä useita puita kerralla, ja 
samalla rungot voidaan joukkokarsia. 

Kuivalle saha- tai kutteripurulle sopiva laitteisto 
Tasaisen ja kuivan sahan- tai kutteripurun laitteistovaatimukset 
ovat yksinkertaisempia, joten monimutkaiset kuivauslaitteistot eivät 
ole tarpeen. Myös vasaramyllyn ja pellettipuristimen valinta 
helpottuu, koska laitokseen tuleva raaka-aine on usein tasalaatuista 
ja helposti jauhettavaa. 

Kaksi perusmenetelmää raaka-aineen käsittelyyn
Kaksi tavallisinta perusmenetelmää joita käytetään käsittely-
ketjussa metsästä pelletöintiin:
1. Märän hakkeen käsittely - hakettamalla tuoretta, korjattua raaka-ainetta 

metsässä tai metsäautotien varressa. 
2. Energiaraaka-aineen käsittely kokonaisena, luonnollinen kuivaus maastossa  

sekä hakettaminen sen jälkeen. 
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Kostean hakkeen käsittely
Hakettaminen metsässä
Tuore energiaraaka-aine, jota haketetaan heti ilman luonnollista 
kuivumista, vaatii suurta kuivauskapasiteettia hakkeen kosteuden
poistamiseksi. Siksi tämä menetelmä ei kiinnosta pieniä pelletöin-
tilaitoksia. Suuri osa kaukolämmöstä tai lämpövoimaloista (CHP)
käyttävät haketta, joka saadaan hakettamalla kokonaisia puita 
metsässä (kokopuuhaketus). 
Tuotettaessa laatupellettejä pienemmissä yksikössä on etua, että
raaka-aine on korjattu ilman oksia, eli jättämällä ”viheraines” 
metsään. Pelleteissä vähenee kuoren osuus ja suurin osa 
ravintoaineista jää metsään. Tietyt liikuteltavat haketinyksiköt voivat 
liikkua ajouria pitkin 
metsässä, kun taas 
suurikapasiteettisia 
hakettimia varten 
raaka-aine on ajettava 
metsätienvarteen.

Ks. myös Info 114

Kuorma-autoon 
asennettu suuri 
haketinyksikkö, joka 
hakettaa energia-
puuta, latvoja ja 
oksia tien varressa. 
Tällöin se voi suo-
raan täyttää rekan 
perävaunussa.  
LHM:n Giant 
haketinlaitteiston
haketuskapasiteetti 
on n. 200 m3 
haketta/h. Se toimii 
omalla, 600 hv:n 
moottorilla ja käyttää 
myös kuorma-auton 
400 hv:n moottoria 
muuhun laitteis-
toon. 

Urakoitsija korjaa ja hakettaa samalla metsässä puuraaka-aineen havuineen, 
lehtineen ja oksineen. Menetelmä ei tuota sellaista hakelaatua, joka sopisi 
tuotettaessa laatupellettejä omakotitalojen käyttöön. Sekahake voi soveltua 
poltettavaksi tietyissä suurehkoissa lämpövoimaloissa. 

Hakettaminen metsäautotien varressa
Kuten aiemmin on esitetty, soveltuu tuoreena haketettu 
energiaraaka-aine lähinnä isoihin lämpövoimaloihin. On olemassa 
suurehkoja haketinlaitteistoja asennettavaksi kuorma-autoon, 
metsätraktoriin tai traktorin peräkärryyn. 

Suuri haketinyksikkö asennettuna metsätraktoriin, joka hakettaa hakkuujätettä  
metsätien varressa tai hakkuuaukiolla. Bruks-Klöckner 805CT haketinyksikkö 
toimii omalla, 450 hv:n dieselmoottorilla ja siinä on n. 20 m3 kokoinen 
hakesäiliö.



Luonnollisesti kuivaneen raaka-aineen haketus
Kun energiaraaka-aineet saavat kuivua luonnonmukaisesti, on 
mahdollista saada hakkeen kosteuspitoisuus laskemaan 25-
35%:iin. Siksi luonnollinen raaka-aineen kuivuminen on kiin-
nostavaa pienten pelletintuottajien kannalta, koska jälkikuivauksen 
tarve ja kuivauskustannukset laskevat huomattavasti. Haittapuolena 
on se, että luonnollinen kuivaus kestää 4-12 kuukautta riippuen 
korjuuajankohdasta. Jotta kuivaus onnistuu hyvin, on se tehtävä 
kesäkauden aikana. Ks. myös Info 97, 98, 100, 101 ja 112

Ilmakuivatun ja karsitun 
energiapuun hakettamisen 
voi urakoitsija tehdä tien-
varressa esim. traktorivetoi-
sella hakettimella, jossa on 
käytössä vaihtolava. 

Täysinäinen vaihtolava 
kuljetetaan jälkikuivattavaksi 
pelletöintiä varten tai 
kaukolämpöyksikköön 
poltettavaksi hakkeena. 

Hakkeen jälkikuivaus pelletöintiä varten
Luonnollisen kuivauksen jälkeen tarvitaan hakkeen jälkikuivausta. 
Kosteuspitoisuus pitää saada laskeman  25-35%:sta alas 10-
15%:iin, jotta pelletöinti voisi tapahtua häiriöttä. Hukkalämpöä
hyödyntäen voi jälkikuivaus tapahtua nopeammin ja edullisemmin. 
Hukkalämpöä voidaan saada esim. kaukolämpöyksiköstä. Ks. myös 
Info 110

Eräkuivaus kylmäilmakuivurissa
Hyvin pienimuotoi-
sessa pelletöinnissä
voidaan käyttää
sisäänajettavaa, 
kylmäilmakuivuria. 
Ongelmana on 
hyvin epätasainen 
kuivuminen. Ks. myös 
Info 60, 73 ja110

Siilo- tai rumpukuivuri
Jos halutaan kuivumisen tapahtuvan tasaisemmin, vaihtoehtoina 
ovat tehdasvalmisteiset siilo- tai rumpukuivurit, Sopiva kuivaus-
lämpötila voi olla 60-100 C°, jotta helposti haihtuvat orgaaniset 
ainekset (VOC) eivät häviäisi hakkeesta. Ks. myös Info 110 

Vas.: Arska, 
hakkeen 
siilokuivuri.

Oik.: Pyörivä   
rumpu-
kuivuri.

Pääkanava Kuivattavaa haketta
Puhallin 

Poikkipuut laitetaan 
ajosuuntaan

Suljettavia sivukanavia jos kuivataan 
vuorotellen molemmilta sivuilta

Haarakanavat 
– sivukanavat



Pelletöintilaitteisto
Pienimuotoiseen pelletöintiin on olemassa eri tyyppisiä pelletöinti-
koneita. Niistä on seuraavassa pari esimerkkiä:  Ks. myös Info 110  

Puuhakkeen jauhaminen
Ennen pelletöintiä on tärkeää pienentää puuhake tehokkaalla 
tavalla. Tavallisimmin laitteistona on vasaramylly, joka on varustettu

liikkuvilla vasaroilla ja 
seulalla. Seulassa on
yleensä 6-8 mm reikiä.

Tästä saatu puujauhe sopii 
8 mm puupelletin valmis-
tukseen. 

Vas.: Pieni vasaramylly, joka 
on laskettu lattian sisään, 
sahan- ja kutterinpurun 
jauhamiseen. 

Kuvan vasaramyllylaitteisto on 
liian pieni hakkeen pienentä-
miseen. 

Suurehko ja jykevä vasaramylly liikkuvine vasaroineen pystyy hajottamaan 
puuhakkeen pelletöintiä varten. 

6-8 mm seula

Liikkuvat vasarat

Vas.: Liettualainen OGM pellettipuristin 
pyörivine rengasmatriiseineen on 
Vimpelissä Tehowatti Oy:llä.

Alla:  Uusi pelletöintilaitos on 
Wilhelmsson Trävaru:lla Linköpingissä, 
jossa on rinnakkain asennettuna kaksi 
SPC puristinta, (Sweden Power
Chippers).

Amadeus Kahl pellettipuristin, 
jossa on kiinteä tasomatriisi.       
Kuva. Kahl

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239


