
Käsittelyketju energiapuusta pelletteihin  
Käsittelyketju tai käsittelyn logistiikka koskee tuoreen energiaraaka-
aineen käsittelyä pienimuotoisessa pelletöinnissä. Energiaraaka-
aineen laadukkaassa ja rationaalisessa käsittelyssä metsästä
pelletöintiin saakka pyritään käsittelyketjuun, joka on laadultaan 
varma, taloudellinen ja johon sisältyvät laitteistot ja metodit eivät 
ole herkkiä erilaisille häiriöille. 

Vaihtoehtoisia käsittelyketjuja metsästä pelletöintiin 
On olemassa muutamia perusmetodeja energiaraaka-aineen 
käsittelylle metsässä. 
1. Märän hakkeen käsittely – hakettamalla tuoretta, korjattua raaka-ainetta 

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

ja hakettaminen sen jälkeen.
Pienehkön, laadukasta raaka-ainetta tarvitsevan pellettintuottajan 
käsittelyketju voi näyttää seuraavien periaatekuvien tapaiselta.  
Ks. myös INFO 115.        (MTH=joukkokäsittely)

Käsittelyssä on monia erialaisia menetelmiä 
Käsittelyketju metsän energiaraaka-aineesta pienimuotoiseen 
pellettitehtaaseen saakka voi näyttää ulkoisesti erilaiselta. 
Seuraavassa esitellään pääpiirteittäin muutamia erilaisia 
systeemejä esimerkkeinä erilaisista käsittelyketjuista. Kunkin 
käsittelyketjun lenkit määräytyvät kyseisen alueen käytettävissä
olevien laitteistojen ja urakoitsijoiden mukaan.
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Märän hakkeen hakettaminen
Käsittelyketjussa, joka perustuu märän hakkeen hakettamiselle, 
asetetaan suuria vaatimuksia sille, että raaka-aine käytetään 
määrätyssä ajassa, varsinkin lämpöisenä vuodenaikana. Mikro-
organismit saavat nopeasti aikaan hajoamisprosessin, joka johtaa
lämpötilan kohoamiseen, epätasaiseen kosteuteen ja runsaaseen 
homepölyyn. 
Laatupellettejä tuotettaessa tulee oksat ja viheraines jättää
metsään. Haketuksen jälkeen materiaali pitää kuivata tehokkaassa 
kuivurissa ja sitten välivarastoida katon alla ennen pelletöintiä. 

Pääpiirteinen yleiskuva käsittelyketjuista, joissa korjataan ja haketetaan 
märkää haketta pellettien raaka-aineeksi ilman luonnollista kuivumista. 

Märän hakkeen kuivaaminen   
Jotta voidaan kuivata haketta, jonka kosteuspitoisuus on 45-55%, 
pitää suuri määrä vettä saada poistettua, jotta voidaan päästä alle 
15% kosteuspitoisuuteen. Tarvitaan tehokas kuivuri, joka voi 
käyttää hyväkseen hukkalämpöä pitääkseen kuivatuskustannukset 
alhaisina. Pienehkölle pelletintuottajalle tämä merkitsee usein sitä, 
että kuivuri rakennetaan paikallisen kaukolämpölaitoksen 
läheisyyteen. On valittavissa erilaisia hakekuivureita, ja voi olla 
aihetta tutustua lähimmin pyörivään rumpukuivuriin, siilo- tai 
patjakuivuriin. Ks. myös INFO 110.

Kun haketetaan märkää pellettiraaka-ainetta, tulee kuivauksen tapahtua 
tehokkaassa kuivurissa ennen kuin puuhake menee pellettitehtaalle. 



Luonnollisesti kuivatun energiapuun korjuu 
Hyvänlaatuisen polttopuun tuottamisessa on luonnollisella 
kuivumisella aina ollut suuri merkitys. Jälkikuivauksen kustannusten 
pienentämiseksi on pelletöitävän hakkeen ilmakuivaus tärkeä osa 
käsittelyketjua. Ks. myös INFO 37, 64, 65, 73, 100 ja 101.

Pääpiirteinen yleiskuva käsittelyketjuista, joissa korjuussa ja käsittelyssä 
halutaan käyttää hyväksi energiaraaka-aineen luonnollista kuivumista 
maastossa. 

Hakkeen jälkikuivaus  
Luonnollisesti kuivatun energiapuun kosteuspitoisuus on haketuk-
sen jälkeen usein 25-40%. Siksi tarvitaan jälkikuivausta, jotta 
kosteuspitoisuus saadaan alle 15%:n. Hyvä kuivuri, joka voi

hyödyntää hukkalämpöä, on suuri etu pyrittäessä pitämään 
kuivauskustannukset alhaisina.  Pieni pelletintuottaja voi usein hank-
kia käytetyn, hakkeelle soveltuvan kuivurin. Pyörivä rumpukuivuri, 
siilokuivuri tai itse valmistettu, sisäänajettava tasapohjainen kuivuri 
voivat olla sopivia vaihtoehtoja. Ks. myös INFO 110.

Kuivatetusta energiapuusta haketettu puuhake 
pitää jälkikuivata, ennen kuin se viedään 
pellettitehtaalle. Ennen pelletöintiä puuhake 
jauhetaan, siivilöidään ja sekoitetaan, jotta 
saadaan tasainen kosteuspitoisuus ja raaka-
aineen laatu. Siten myös saadaan helpommin 
hyvänlaatuisia pellettejä.
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