
Harvennushakkuiden tuoreesta energiapuusta 
puupellettejä
Bioenergiaa metsästä projektin kautta on saatu arvokasta tietoa ja 
kokemuksia koskien harvennushakkuusta saatavien raaka-aineiden 
jalostamiseen ja pelletöintiin. Seuraavalla sivulla on lyhyesti 
esimerkkinä logistiikkasyklin kulku harvennushakkuusta pelleteiksi.   

Puupellettien raaka-aineena voidaan käyttää vain käsittelemätöntä
puuta. Pellettien lisäaineina saadaan käyttää vain maa- ja metsä-
talouden luonnollisia tuotteita, joita ei ole kemiallisesti muokattu. Lue 
lisää INFO, 83 ja 84.

Pellettien laatuvaatimukset
Jotta puupellettien käsittely ja käyttö voi tapahtua ilman turhia 
ongelmia, on olemassa erilaisia laatustandardeja. CEN (European 
Committee for Standardisation) määrittelee ja testaa parhaillaan 
eurooppalaisia biopolttoainestandardeja – koskien myös puupellette-
jä. Kotitalouskäyttöön sopivien puupellettien osalta voidaan 
tarkastella CEN:in laatuehdotusta eurooppalaiseksi, hyvän pelletin 
laatustandardiksi, mikä sisältää mm. seuraavaa:
- pelletin halkaisija, 6 tai 8 mm Ø. 
- pelletin pituus, korkeintaan 4-5 x halkaisija (maksimi ~ 28-30 mm). 
- kosteus, alle 10 %.
- tuhkapitoisuus, korkeintaan 0,7 % kuiva-aineesta (mieluiten alla 0,5 % tuhkaa).
- pellettien kulutuksenkestävyys, ”testitärytyksen” jälkeen 97,5 % ”ehjinä”
- hienoaines (hienoaineksen osuus pelleteistä), alle 1-2 %. 
- rikkipitoisuus (S), alle 0,05 % kuiva-aineesta.
- typpi (N), alle 0,3 %  kuiva-aineesta.
- lisäaineet alle 2 % (vain luonnollisia lisäaineita kuten esim. perunajauhoja 

parantamaan kulutuksenkestävyyttä ja ”ulkonäköä”).

Peukalosääntö tilavuuspainolle: pellettien tulee painaa 600-700 kg/m3. 

Tuhka sulaa helposti jos pelleteissä on viherainesta
Polttaessa syntyy käytännössä ongelmia, jos pellettien tuhka-
pitoisuus on korkea, ja jos tuhkalla on alhainen sulamis-lämpötila. 
Jos tuhkan sulamislämpötila on alle 1300 °C, sulanut tuhka 
sintraantuu ja muodostaa pellettipolttimon polttokuppiin lasinkovia 
kasoja. 

Pidä tuhkapitoisuus alhaisena
Vältä ottamasta pellettien energiaraaka-aineeseen mukaan viher-
ainesta, kuten havuja, lehtiä ja oksia, koska ne helposti laskevat 
tuhkan sulamislämpötilaa. Jätä pois myös vesakko ja hyvin ohuet 
rungot (alle 5-6 cm), mitkä lisäävät kuorenosuutta aiheuttaen kor-
keamman tuhkapitoisuuden. Karsimattomista kokopuista tehtyjen 
pellettien tuhkapitoisuus on yleensä 1-2 %. Lue lisää INFO, 30, 39, 40, 
41 ja 66. 

Kestäviä pellettejä
Jotta saadaan riittävän kulutuksenkestäviä pellettejä, pitää pelletöinti 
voida tehdä riittävän kovalla puristusvoimalla. Tällöin käytännössä
kosteus ei saa olla liian korkea, matriisin reikäkanavan pitää olla 
sopivan pituinen ja muotoinen, sekä puristimen materiaalin syöttöä
pitää voida ohjata portaattomasti. Pellettien tulee olla riittävän 
kulutuksen kestäviä, jotta ne kestävät käsittelyä. Peukalosäännön 
mukaan tilavuuspainon tulee olla 600-700 kg/m3 pellettejä. Lue lisää 
INFO, 25 ja 30.

Vanha raaka-aine ei kelpaa
SLU-BTK:n pelletöintikokeet Uumajassa osoittavat, että ylivuotinen 
raaka-aine tuottaa pelletöinnissä ongelmia. Liian vanhasta koivu-
raaka-aineesta ei ehkä tule lainkaan pellettejä, koska hajoamis-
prosessi on hävittänyt ne luonnolliset sideaineet, jotka ovat hyvässä
raaka-aineessa. 
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Esimerkkinä logistiikkasyklin kulku harvennushakkuusta pelleteiksi
MTH-korjuu ja kuljetus luonnollinen kuivuminen  laatuhake  jälkikuivaus  pelletöinti  pellettien poltto

Korjuu joukkokäsittelevällä ja joukkokarsivalla 
MTH-korjuulaitteistolla 
(MTH=Mult-tree handling, joukkokäsittely)
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Valitse raaka-aine vain hyvistä metsiköistä 
Jotta saadaan aikaan hyvänlaatuista, pelletöintiin sopivaa haketta, 
tulee valita vain hyviä harvennusmetsiköitä. Huonompilaatuisesta
energiaraaka-aineesta voidaan tehdä puuhaketta. Huolellinen 
korjuutapa, jossa jätetään viheraines metsään, on edellytyksenä 
riittävän hyvänlaatuiselle raaka-aineelle, josta tehtyä haketta 
voidaan käyttää laatupellettien valmistukseen.  

Vierailu Lohtajan energiaosuuskunnan 
haketta käyttävällä lämpölaitoksella.

Energiayrittäjiä tarvitaan
Osaavat lämpöyrittäjät ja energiaosuuskunnat vievät paikallista 
kehitystä eteenpäin. Jotta voidaan kehittää pienehköjen taajamien, 
koulujen ja vanhainkotien pienimuotoista lämmitysyhteistyötä sekä
kehittää paikallista pellettituotantoa, tarvitaan osaavia lämpöyrittäjiä
ja kiinnostuneita energiaosuuskuntia. Erityisesti Suomessa ovat 
energiaosuuskunnat kehittyneet ja parantaneet paikallista työlli-
syyttä toimittamalla kunnille ja yksityisille rivitaloille kaukolämpöä. 
Energiaosuuskuntien panostusten kautta ovat myös  paikalliset 

energiayrittäjät saaneet töitä. 
Usein energiayrittäjät vastaavat 
korjuusta, haketuksesta ja puu-
hakkeen kuljetuksesta paikallisiin 
lämpölaitoksiin.

Puhdas raaka-aine
Omakotitalojen lämmitykseen käytettävissä laatupelleteissä tulee 
ravintoaineiden, kloorin (Cl) ja piin (Si) pitoisuudet olla alhaisia. 
Kloorin määrä saadaan alhaiseksi siten, ettei puun viherainesta tule 
mukaan pelletöintiin. Pölyisten sorateiden läheltä korjatussa 
energiapuuta on korkea määrä Piitä. Piin vaikutuksesta tuhkan 
sulamislämpötila laskee ja tuhka sintraantuu helpommin. 
Ravintoaineita on lähinnä puun vihreissä osissa, kuten havut, 
lehdet ja pienet oksat. Mikäli nämä eivät tule mukaan pelletteihin, 
saadaan puhtaampia savukaasuja.

Käytä hyväksi luonnollista kuivauskapasiteettia  
Parempi kuivaustulos saavutetaan luonnollisen kuivauksen avulla 
maastossa käyttäen tervettä järkeä ja määrätietoista asennetta. 
Kokemus ja tiedot osoittavat, että kosteus saadaan laskemaan 25-
30 %:iin pienin lisäpanostuksin. Joitakin peukalosääntöjä ovat:
- Valitse avoin ja ilmava kuivaus- ja varastointipaikka
- Laita riittävän kestävät alustat energiapuukasoille
- Peitä kasat ennen syyssateiden alkamista
- Käytä hyväksi kesäkauden kuivausilmat
- Estä lumen ja veden pääsy korjuu- ja hakekasoihin
- Ylivuotinen raaka-aine tulee polttaa hakkeena, ei pelletteinä

Käytä edullista kuivausilmaa jälkikuivaukseen 
Luonnollinen kuivaus ei riitä pelletöinnissä, vaan jälkikuivaus on 
tarpeen hyvässä pellettituotannossa. Edullisinta on käyttää jälki-
kuivaukseen hukkalämpöä esim. lämpölaitoksesta. Siksi voi olla 
hyödyllistä sijoittaa hakekuivuri ja pelletinvalmistus lähelle kauko-
tai lämpövoimalaitosta. Puuhakkeen pitää kuivua tasaisesti ja 
kosteuden tulee laskea alle 15%:iin.
Hakkeen kuivatukseen on olemassa useita mahdollisia kuivaus-
vaihtoehtoja. Valintaan vaikuttavat käytettävissä olevat tilat ja 
pellettituotannon suunniteltu laajuus. Lue lisää INFO, 110 ja 115.
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