
Harvennusten energiapuuta voidaan pelletöidä
Lisääntynyt puupellettien kysyntä on lisännyt myös pellettien 
valmistusta, mikä on puolestaan johtanut puuveistämöistä ja 
sahoilta saatavan perinteisen raaka-aineen vajaukseen. Raaka-
aineen kysyntä on luonut myös paineita selvittää, miten juuri-
korjattua, tuoretta puumateriaalia voidaan käyttää pelletöintiin.
Projektissa Bioenergiaa metsästä olemme tutkineet mahdollisuuksia 
saada pelletöinnin raaka-ainetta harvennuksista ja korjuusta. 
Projektin eri yhteistyötahot ovat tutkineet monia erilaisia ongelmia, 
jotka liittyvät tuoreeseen raaka-aineeseen. Olemme saaneet paljon 
uutta kokemusta koskien tekniikkaa ja työmenetelmiä, kun tuoretta 
puuraaka-ainetta käytetään puu-
pellettien valmistukseen.

Puuhake, jossa on havuja, lehtiä ja oksia saa 
aikaan sulanutta tuhkaa, joka sintraantuu 
polttokuppiin aiheuttaen ongelmia.   
Kuva: Sylvia Larsson, SLU-BTK 

Onnistumisen peukalosääntöjä 
Esimerkkejä peukalosäännöistä, jotta saadaan hyväksyttävää 
pellettipolttoainetta:
o Minimoida vihreät osat ja kuori korjuun yhteydessä 
o Kuivattaa materiaalia metsässä tehokkaasti
o Materiaalin pienentäminen tasaiseksi tehokkaalla hakkurilla
o Jälkikuivata materiaali kosteudeltaan alle 15%:ksi 
o Jauhaminen riittävän tehokkaalla vasaramyllyllä 
o Luoda sekoittamalla homogeeninen raaka-aine-erä
o Määritellä pellettipuristimen asetukset tarkasti ja käyttää kyseiselle 

raaka-aineelle sopivaa pellettimatriisia
o Järjestää tehokas jäähdytys ennen paketointia tai varastointia
o Suojata varastoidut pelletit kosteudelta

Hyvänlaatuisiin pelletteihin tarvitaan hyvää pelletti-
raaka-ainetta
Pelletöintiin tarvittavaan hyvään puuraaka-aineeseen päätetään jo 
korjuuvaiheessa olla sekoittamatta roskaista materiaalia kuten 
vesakkoa, oksia, pilaantunutta tai likaantunutta materiaalia.
Pidä tuhkapitoisuus alhaisena
Ensimmäisenä päämääränä on saada aikaan raaka-ainetta, joka 
pitää pellettien tuhkapitoisuuden alhaisena. Siksi korjuussa oksat ja 
viheraines tulee jättää metsään. Jätä valikoimasta pois ohuimmat
rungot (alle 5-6 cm) ja vesakko, jotka aiheuttavat vain kuoren määrän 
lisäystä ja lisäävät tuhkapitoisuutta. 
Viheraines aiheuttaa turhia ongelmia  

Jotta saadaan aikaan sen laatu-
isia pellettejä, että ne käyvät pie-
nemmille käyttäjille, kuten oma-
kotitaloihin, täytyy asettaa suuria 
vaatimuksia koko käsittelyketjulle 
korjuusta pelletöintiin.
Seuraavassa lyhyt yhteenveto  
nyrkkisäännöistä,  joita tulee ottaa 
huomioon tehtäessä pellettejä, 
jotka toimivat myös pienissä, 
omakotitalojen pellettipolttimissa.  

Havut, lehdet ja oksat sisältävät 
eniten ravinto-aineita, ja jos niitä 
pääsee mukaan, lisääntyvät savu-
kaasupäästöt. Sen lisäksi, että tuhka 
sulaa ja sintraantuu poltettaessa, 
tukkeentuu myös pellettipolttimon 
polttokuppi lasimaisesta 
palaneesta tuhkasta. 
Lue lisää: INFO, 40, 41 ja 66.
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Joukkokarsinta korjuun yhteydessä  

Lue lisää: INFO, 54, 63, 104, 105, 112 ja 114.

Tehokas kuivaaminen 
Luonnollinen energiapuun kuivuminen metsässä kesäkauden 
aikana vaatii vähiten energiaa ja on edullisin menetelmä. Tehok-

Suurehko hakkuri on varustettu omalla 
vetomoottorilla, jotta se selviytyisi suuresta 
energian tarpeesta. 

Isohkot hakkurit on 
varustettu tasaisella ja 
vakaalla ohjauksella, 
jolla materiaali saa-
daan  terälaikan/rum-
mun luo. Hyvän 
hakelaadun saavutta-
minen vaatii urakoitsi-
jalta laitteiston tehokas-
ta hoitoa ja huoltoa.
Lue lisää: INFO, 112. 

Käytä tehokasta hakkuria 
Energiapuun hakettamiseen pelletöintiä varten tulee valita tehokas 
laitteisto, joka takaa tasaisen ja hyvän hakkeen ilman tikkuja ja puun 
palasia. Hyvä hake helpottaa korkean laadun ylläpitämistä 
kuivumisen ja jauhami-
sen aikana. 

Tasalaatuinen raaka-aine helpottaa pelletöintiä.   
Kestävien ja tasalaatuisten pellettien tuottamiseksi pitää raaka-
aineen olla yhtenäistä ja  tasalaatuista. Erilaiset puuvalikoimat tai 
erät voidaan sekoittaa joko ennen haketusta tai sen jälkeen tai

Hyvällä joukkokäsitte-
lyyn soveltuvalla kor-
juulaitteistolla, (MTH),
joka samalla pystyy 
joukkokarsimaan, saa-
daan korjattua nope-
asti ja hyvänlaatuista 
energiapuun raaka-
ainetta. Lajittele korju-
un yhteydessä hyvä 
energiaraaka-aine 
erilleen huonoista 
kasoista, jotka eivät 
sovellu pelletöintiin. 

kaaseen kuivaami-
seen tarvitaan avoin 
ja ilmava varastointi-
paikka. Lisäksi kasat 
on katettava hyvin, 
ennen kuin syyssa-
teet alkavat. 
Hyvä varastointipaik-
ka, kattaminen ja 
hoito vaikuttavat kui-
vumistuloksiin useita 
kymmeniä prosentti-
yksiköitä.  Lue lisää 
INFO, 64, 97 ja 101.

kuivauksen ja jauhamisen jälkeen.
Tietyt pelletöintilaitteistot asettavat 
hyvin suuria vaatimuksia tasa-
laatuisesta ja hyvästä raaka-
aineesta, jotta laitteisto saataisiin 
helposti säädettyä tuottamaan 
hyvänlaatuisia pellettejä. Arvelut-
tava tai huonolaatuinen raaka-
aine tulee lajitella pois ennen 
haketusta. Ks. INFO, 112, 116.



Jälkikuivaus ennen pelletöintiä   
Kestävien pellettien takaamiseksi tulee puuhake kuivata tasaiseen, 
alle 15%:n kosteuteen. Jälkikuivaus voi tapahtua esim. 
siilokuivurissa kuuman ilman avulla. 

Jotta saadaan korkealaatuisia pellet-
tejä, tarvitaan tietoja ja välineitä, joilla 
saadaan säädettyä puristimen ja laitt-
eistojen asetukset oikein. Tarvitaan 
esim. erityyppisiä matriiseja, joissa on 
erilaiset reikien pituudet ja muodot, 
jotta saataisiin optimisäädöt erilaisille 
raaka-ainevalikoimille. Ohjaus- ja 
säätölaitteistot pitää olla sellaisia, että 
hienosäätöä voidaan tehdä toiminnan 
aikana.  Ks. INFO, 94 ja 108.

Valitse oikea pellettipuristimen matriisi ja asetukset   

Tasainen hienontaminen ja jauhaminen   

Jäähdytä pelletit ennen pakkausta ja varastointia   

Jotta materiaali kuivaa 
tasaisesti, tulee sitä 
liikutella kuivumisen 
aikana, ettei hake-
erään helposti muodos-
tuisi turhia ilmakanavia.
Kuivauskustannuksia 
voidaan alentaa hyö-
dyntämällä hukkaläm-
pöä esim. savukaasui-
sta tai läheisestä kau-
kolämpölaitoksesta.  
Lue lisää INFO, 110, 115, 
118 ja 121.

Puuhake tulee jauhaa tehokkaassa 
vasaramyllyssä, joka on varustet-
tuna oikealla seulalla niin, että 
saadaan sopivaa materiaalia juuri 
käytössä olevaan pellettipuristi-
meen. Vasaramylly on pellettiteh-
taassa usein juuri se laitteisto, joka 
helposti voi saada aikaan kipinöitä ja 
tulipalon, jos kivi tai metalliesine 
tulee hakkeen mukana myllyyn. 
Myös vasaramyllyn melutaso vaatii 
melua eristäviä toimenpiteitä.

Pellettien kestävyyden var-
mistamiseksi tulee pellettien 
jäähdytys puristuksen jäl-
keen tehdä tehokkaasti ja 
hellävaraisesti. Usein käyte-
tään jäähdytystornia tai -
pylväitä. 
Hienoaines, (ns. fines) pitää 
seuloa ja imeä pois ennen 
kuin pelletit menevät pak-
kaukseen ja toimitukseen.  
Suojaa pelletit kosteudelta ja 
vedeltä, koska pelletit imevät 
helposti itseensä kosteutta. 

Lue lisää INFO-lehdistä: 
84, 116 ja 120.

Ulf-Peter Granö
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