
Hakkeen kuivaus
Lämmityksessä käytettävä hake on usein kosteaa, ja 
kosteuspitoisuus vaihtelee yleensä 30-50 % välillä. Säilyttämällä 
raaka-ainetta hakkuun jälkeen avoimessa ja ilmavassa paikassa, 
sekä peittämällä kasat ennen syyssateiden alkamista, voidaan 
hakkeen kosteuspitoisuutta merkittävästi laskea. Kuivempi raaka-
aine parantaa hakepolttoaineen laatua ja lämpöarvoja.

Suojaa itsesi käsitellessäsi kosteaa haketta
Kasvosuojaimen käyttö on tärkeää käsiteltäessä kosteaa haketta, 
jota on varastoitu yhdestä kahteen viikkoa. Mitä kosteampaa hake

on, sitä nopeammin hometta alkaa        
muodostua. Ellei haketta jälkikui-
vata, voi sääntönä käyttää, että 
tarvitaan vähintään P2 suojainta. 
Hyvä suojausvaihtoehto on raitis-
ilmaskypärä suojaimineen.

Laadukas P2 suodattimella  
varustettu raitisilmakypärä vähentää
riskiä, että sisäänhengityksen 
mukana tulee vahingollisia 
homehiukkasia, jotka ovat lähtöisin 
märästä hakekasasta.

                        

Kuivattu hake vähentää homeriskiä
Hyvän varastoinnin ja luonnollisen kuivauksen jälkeen hakkeessa on 
edelleen kosteutta  yli 25-30 %, ja siksi hakekasaan muodostuu  
helposti hometta. Jos haketta käytetään asunnon läheisyydessä, 
pitää hake aina jälkikuivata. Hake voidaan kuivata kylmäilma-
kuivurilla, joka rakennetaan kiinteästi lämpökeskuksen yhteyteen, tai 
liikuteltavalla kuivurilla, kuten esim. perävaunukuivurilla. 

Jälkikuivauksesta pelletöintiin
Jos haketta pelletöidään, tarvitaan jälkikuivausta. Suurissa 
pelletöintilaitoksissa käytetään peukalosääntönä raaka-aineen 
kuivaamista, kunnes kosteuspitoisuus on 11-13 %. Muita pelletöinti-
vaihtoehtoja, joissa kosteuspitoisuus voi olla korkeampi, tutkitaan 
parhaillaan.   

Hakekuivuri ajonkestävällä lattialla
Jos  rakennetaan kiinteä hakekuivuri, kannattaa valita rakenne, jossa 
on ajonkestävä laitta. Kun kuivuria mitoitetaan, tulee ottaa huomioon 
sen laitteiston paino, jota käytetään täytettäessä kuivuria hakkeella 
tai sitä tyhjennettäessä. Jotta ajaminen on mahdollisimman helppoa, 
tulee kuivurin lattian poikkipuut sijoittaa ajosuuntaan. Peukalo-
säännön mukaan hakkeen kuivauksessa tarvitaan 300-500 m3 
ilmaa/h kuivaamaan m3 haketta. Ilmakanavat tehdään riittävän 
korkeiksi, jotta ilmavirtaus ei ylitä 5 m sekunnissa. Pienissä 
kanavissa muo-
dostuu muutoin 
liian voimakas
vastapaine. 
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Käytettäessä 
kuivurissa 
ajonkestävää 
lattiaa, voidaan 
traktoria käyttää 
hakkeen  
lastauksessa ja 
purkamisessa. 



Liikuteltava hakekuivuri
Perävaunujen ja peräkärryjen päälle tehtyjä omatekoisia 
hakekuivureita on olemassa useampaa tyyppiä. Rakenteena on 
usein tasapohjainen kuivuri, joka on rakennettu perävaunuun.

Perävaunukuivuri
Kätevä henkilö voi itse tehdä kuivuriosan esim. viljavaunuun. 

Oikein suunniteltu perävaunkuivuri helpottaa 
hakkeen kuivausta ja käsittelyä pihamaalla. 

Kuivausyksikkö kannattaa tehdä kasettimaiseksi, jotta se voidaan
kätevästi asentaa perävaunuun ja ottaa sieltä helposti pois, kun
perävaunua käytetään muuhun tarkoitukseen. Samalla tavoin 
voidaan puhaltimen kiinnitys etulaitaan tehdä pikakiinnityksellä, tai 
vaihtoehtoisesti kiinnittää erilliseen etulaitaan.  Puhallin  mitoitetaan 
siten, että se puhaltaa 300-500 m3 ilmaa hakekuutiometriä ja tuntia 
kohti. Ennakkolämmitettyä lisäilmaa käyttäen kuivaminen nopeutuu
ja hakkeen lopullinen kosteuspitoisuus laskee. 

Perävaunukuivuriin rakennetaan riittävän korkeat ilmakanavat 
verkkopohjan tai reikäpeltipohjan päälle. Ilmakanavien sivut ja pohja täytyy 
tiivistää. 

Esimerkki perävaunukuivurista

• Kääntölavan koko  2,5 x 5 m = 12,5 m2
• Laitojen korkeus 1,3 m
• Verkko-/reikäpeltipohja, kanavan korkeus 25 cm
• Hakevolyymi, n. 12 m3
• Puhallin 3 kW radiaalipuhallin, (joka tuottaa 3.000-5.000 m3 ilmaa 

tunnissa)

Kanavarakennelma tulee tehdä niin, että kuivattu hake voidaan kipata 
pois vaunusta. Vaunun sähköasennukset tulee teettää asiantuntevalla 
sähköasentajalla. 
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