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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella metsähaketta polttoaineena. 

Tarkastelun kohteina ovat koostumus ja ominaisuudet polttoaineena, hankintavarat, 

yleisimmät tuotantotekniikat hakkuualueelta tuotantolaitokselle, tuotantoon liittyvät 

tärkeimmät kustannukset sekä varastointi ja käsittely. Tarkastelussa käydään myös läpi 

metsähakkeelle sopivia käyttökohteita ja polttotekniikoita, tuotantoon liittyviä ongelmia 

sekä metsähakkeen merkitystä energiantuotannossa. Tarkoituksena on luoda tiivis 

tietokokonaisuus tutkimalla aiheeseen ja tarkastelukohteisiin liittyvää kirjallisuutta ja 

tutkimuksia. 

Metsähaketta tuotetaan erilaisesta puuaineksesta hakettamalla. Se on 

alkuainekoostumukseltaan suurimmaksi osaksi hiiltä, vetyä ja happea. Tuhkapitoisuus 

hakkeella on matala, mutta kosteus vaihtelee suuresti riippuen olosuhteista ja puun 

tuoreudesta. Kosteuden ollessa suurempaa, hakkeen lämpöarvo laskee. Tämän takia 

huolellinen varastointi ja kuivattaminen on tärkeässä roolissa energiatehokkuuden 

kannalta. Huomattiin myös, että energiatiheys kasvaa irtotiheyden kasvaessa. Irtotiheys 

taas kasvaa palakoon ollessa pienempää, joten energiantuotannollisesti pienemmän 

palakoon omaava hake, on tehokkaampaa. 

Tärkeimpiä tuotantotekniikoita ovat tienvarsihaketus, palstahaketus, paalaaminen, 

terminaalihaketus ja haketus tuotantolaitoksella. Hakkurityyppeinä yleisimpiä ovat 

laikka- ja rumpuhakkurit. Hakkuualueilta hakkeen kuljetus tapahtuu yleensä maanteitse 
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rekoilla, mutta tarvittaessa myös rautateitse ja laivakuljetuksin. Kustannustehokkuutta 

voidaan lisätä käyttämällä lyhyellä kuljetusmatkalla rekkoja ja pitkällä matkalla 

junakuljetusta. 

Hakkeen käsittelyssä tärkeintä on sen kuivattaminen. Kuivattaminen on helpointa, kun 

puuaines on vielä hakettamatta ja sitä kuivatetaan kesän yli ulkona. Puuaineksen ollessa 

haketta, kuivattaminen kasassa tulisi kestää vähemmän aikaa pienempi palakokoiselle 

hakkeelle homevaurioiden, energiahäviöiden ja kuivamassahäviöiden minimoimiseksi. 

Kuivattamista voidaan tehostaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai polttoyksiköiden 

hukkalämmöllä esilämmitetyllä ilmalla. Varastointi tuotantolaitoksella tapahtuu 

pitkäaikais- ja lyhytaikaisvarastoissa. Pitkäaikaisvarastoinnissa käytetään 

ulkovarastointia ja varastointia hallissa. Lyhytaikaisvarastot on tarkoitettu polttoaineelle, 

joka on menossa nopeasti poltettavaksi. Lyhytaikaisvarastot ovat yleensä polttosysteemin 

yhteydessä. 

Käyttökohteita metsähakkeella ovat esimerkiksi CHP-laitokset, rakennusten 

lämpökattilat ja lämpölaitokset. Polttotekniikoiksi hakkeelle soveltuu muun muassa 

erilaiset arinaratkaisut sekä suuremmille laitoksille leijukerrospoltto, johon kuuluu kupla- 

ja kiertopetikattilat. Nämä kattilat soveltuvat hyvin eri palakokoiselle ja kosteallekin 

hakkeelle. Kuitenkin hakkeen suurien kosteusvaihtelujen vuoksi polttaminen saattaa 

jäädä epätäydelliseksi tai tapahtua liian nopeasti huonontaen kattilan suorituskykyä. 

Puupolttoaineiden käyttö on ollut nousussa lähivuosina ja se kattaa nykyään noin 75 %:a 

uusiutuvien energialähteiden kulutuksesta Suomessa. Metsähakkeen kulutuksessa ei 

kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää kasvua. Puupolttoaineiden nykyisen suuren käytön 

ja polttotekniikoiden kehittymisen ansiosta metsähakkeen kulutus tulee kuitenkin 

varmasti kasvamaan lähivuosina ja sillä tulee olemaan tärkeä merkitys energiantuotannon 

siirtyessä kohti hiilineutraalisuutta.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

E energiatiheys  [MWh/m3] 

m massa  [g] 

M kosteus  [%] 

qi lämpöarvo  [MJ/kg] 

V tilavuus  [m3] 

w massaosuus  [-] 

Kreikkalaiset aakkoset 

ρ irtotiheys  [kg/m3] 

Alaindeksit 

ar saapumistila 

d kuiva-aine 

gr kalorimetrinen 

H vety 

N typpi 

net tehollinen 

O happi 

Lyhenteet 

BFB Kuplapetikattila 

CFB Kiertopetikattila 
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CHP Yhdistety lämmön- ja sähköntuotanto 

p-% Painoprosentti 
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1 JOHDANTO 

Energiantuotannossa pyritään yhä enemmän käyttämään biopolttoaineita ilmakehälle 

haitallisten päästöjen hillitsemiseksi. Varsinkin Suomessa metsähake on yksi 

tärkeimmistä biopolttoaineista sen suuren saatavuuden ja monipuolisen käytettävyyden 

takia. Metsähakkeen kulutukselle energiantuotannossa on asetettu suuret tavoitteet 

lähivuosille ja vuosikymmenille. Sen nykyinen keskimääräinen vuosikulutus tulisi 

kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä, jotta uusiutuvien energialähteiden osuus 

energiantuotannossa saataisiin 50 %:in kokonaiskulutuksesta Suomessa (Bioenergia ry 

2018). Puupolttoaineiden kulutus on ollut lähivuosina suuressa kasvussa Suomessa ja 

niiden osuus koko energiantuotannosta oli 27 % vuonna 2017, joten myös metsähakkeen 

kulutuksen voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa (Luke 2018). 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella metsähaketta polttoaineena ja tuottaa 

siitä tiivis tietokokonaisuus. Pääosin tarkasteltavat aiheet soveltuvat varsinkin Suomen 

olosuhteisiin. Tarkasteluun otetaan biopolttoaineelle tärkeimmät ominaisuudet kuten sen 

lämpöarvo ja koostumus. Työssä perehdytään myös erilaisiin tuotantotekniikoihin sekä 

tärkeimpiin kustannuksiin ja vaiheisiin ennen hakkeen päätymistä tuotantolaitokselle. 

Erilaisia käyttökohteita ja metsähakkeelle soveltuvia polttotekniikoita käydään läpi. 

Lopuksi tarkastellaan tuotantoon ja polttamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja 

pohditaan metsähakkeen merkitystä energiantuotannossa. 
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2 KOOSTUMUS 

Metsähake (Kuva 2.1) tuotetaan erilaisista puuaineksista, kuten kokopuusta, rangoista ja 

metsätähteestä, hakettamalla. Puuaines muodostuu kasvien yhteyttämisprosessissa, jossa 

syntyy sokereita vihreiden lehtien valmistamana. Sokereiden valmistusaineina toimii 

ilmakehästä saatava hiilidioksidi, maaperästä saatava vesi sekä auringon energia. Näistä 

sokereista kasvin solut valmistavat yhdisteitä, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi 

hiilestä, vedystä ja hapesta. Puuaineesta vapautuu energiaa sen kuollessa 

hapetusreaktiossa palamalla äkillisesti tai lahoamalla. Energiaa vapautuu hiilen ja vedyn 

sidoksien hajotessa. Kemialliselta koostumukseltaan puuaines on selluloosaa, 

hemiselluloosaa, ligniiniä ja uuteaineita. Selluloosa ja hemiselluloosa muodostuvat 

pitkistä ketjumolekyyleistä, jotka ovat glukoosimolekyyliyhdisteitä. Ligniini sisältää 

paljon hiiltä ja vetyä ja sen tehtävänä on sitoa puun kuidut yhteen, tehden puusta kiinteää 

ja kestävää ainesta. Uuteaineet ovat yhdisteitä, kuten rasvoja, joita pystytään uuttamaan 

puusta orgaanisilla liuottimilla.  Lisäksi puun koostumukseen kuuluu sen kosteus ja 

tuhkapitoisuus. Koostumukseen vaikuttaa vahvasti hakkuukohde, puulaji ja hakkeen 

käsittely. (Alakangas et al. 2016, 54, 56, 59 ja 68.) 

 

Kuva 2.1. Metsähaketta. (Lähde: Luke 2018.) 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2.1) on esitetty eri puulajien alkuainekoostumuksia 

prosentteina kuiva-aineen osuudesta. Nähdään, ettei alkuainekoostumus 

puupolttoaineiden välillä poikkea merkittävästi verrattaessa kahta metsähakelajiketta ja 
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muita puupolttoaineita keskenään. Hiilen osuus vaihtelee välillä 48-56,6 %, vedyn osuus 

välillä 5,9-6,5 % ja hapen osuus välillä 38-42,6 %. (Alakangas et al. 2016, 56.) 

Taulukko 2.1. Puupolttoaineiden alkuainekoostumuksia, p-% kuiva-aineesta. (Lähde: 

Alakangas et al. 2016, 56.) 

Puupolttoaine Hiili 

(C) 

Vety 

(H) 

Typpi 

(N) 

Happi 

(O) 

Rikki 

(S) 

Puu, yleensä 48-50 6,0-6,5 0,5-2,3 38-42 0,05 

Kokopuuhake, mänty 51,8 6,1 0,3 41,2 0,01 

Metsätähdehake 51,3 6,1 0,4 40,8 0,02 

Paju 49,7 6,1 0,4 42,6 0,04 

Kuusen kuori 49,9 5,9 0,4 41,4 0,03 

 

Metsähakkeessa tuhkapitoisuus on hyvin matala (Taulukko 2.2), jonka ansiosta 

poltettaessa sen kuivamassa saadaan käytettyä tehokkaasti energiantuotantoon. Kuten 

taulukosta 2.2 nähdään, tuhkan osuus kuiva-aineesta metsähakkeella on yleensä alle 2 

%:n luokkaa. Se vaihtelee tyypillisesti välillä 0,6-1,5 % (The World Bank. 2010, 7). 

Tuhkapitoisuuteen vaikuttaa puulajin lisäksi puun ikä ja osa, jota tarkastellaan. 

Esimerkiksi Suomessa runkopuulle tuhkapitoisuus on keskimäärin vain 0,46 %, kun taas 

kuorelle se on 3 %:n luokkaa ja lehdille jopa 5 %. Nämä tuhkaosuudet ovat kuitenkin 

matalia kiinteälle polttoaineelle. Mitä suurempi tuhkapitoisuus metsähakkeella on, sitä 

matalampi on sen kalorimerinen lämpöarvo, eli lämpömäärä, joka syntyy polttoaineen 

palaessa täydellisesti ja polttoaineen veden ollessa nesteenä peruslämpötilassa palamisen 

jälkeen (Lieskovsky et al. 2017, 1587). Alhainen tuhkapitoisuus pitää polttojärjestelmän 

komponentit, kuten kattilan puhtaammassa kunnossa sekä helpottaa tuhkankäsittelyä 

tuotantolaitoksilla. Tämän ansiosta myös huoltokustannukset pysyvät alhaisempina. 

(Alakangas et al. 2016, 59.) 
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Taulukko 2.2. Hakelajien tuhkapitoisuuksia kuiva-aineesta. (Lähde: Alakangas et al. 2016, 59.) 

Hakelaji Tuhkapitoisuus, p-% 

Kokopuuhake, mänty 0,60 

Koivuhake 0,40-0,60 

Hakkuutähdehake 1,33 

Kantohake 0,50 

Pajuhake 0,44-1,39 

 

Kosteus metsähakkeella vaihtelee noin 25-65 %:n välillä. Kosteuteen vaikuttaa 

esimerkiksi hakkeen tuoreus, varastointi ja vuodenaika. Tuoreena kosteusprosentti on 

huipussaan, mutta tuotantoon menevällä hakkeella se voi olla mitä vain edellä mainitulta 

väliltä. Kesällä hake on kuivempaa, mutta talvella jään ja lumen takia se voi nousta todella 

korkeaksi (Kuva 2.2). (Alakangas et al. 2016, 73-74.) 

 

Kuva 2.2. Hakkuutähteen kosteus palstalla, kasassa ja hakkeena. (Lähde: Alakangas et al. 2016, 

74) 
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Kosteuden määrittäminen biopolttoaineille suoritetaan kosteusmääritysstandardin SFS-

EN ISO 18134-2:2015 mukaisesti. Tämän standardin mukaan näytteen minimikoon on 

oltava 300 g ja palakoon maksimissaan 31,5 mm. Metsähakkeen kosteuden 

määrittämiseen voidaan käyttää muun muassa uunikuivausmenetelmää, joka soveltuu 

hyvin kiinteille biopolttoaineille. Kuvassa 2.3 on esimerkki uunikuivausmenetelmästä 

lämpökaapissa, jossa näyteastioita on muutamassa kerroksessa samanaikaisesti 

lämpötilassa (105 ± 2) ℃. Ennen näyteastian täyttämistä, astia tulee punnita, jotta voidaan 

vähentää sen massa laskettaessa kosteuden määrää. Seuraavaksi punnitaan astia näytteen 

kanssa, jonka jälkeen astia on laitettava heti uuniin, jotta maksimoidaan mittaustuloksen 

tarkkuus. Kuivaus lopetetaan, kun näytteen massan muutos on < 0,2 p-% tunnin aikana. 

Maksimi kuivaus aika saa olla kuitenkin 24 h. Kuivausprosessin jälkeen näyte on 

punnittava heti, ettei ylimääräistä kosteutta ehdi tarttumaan näytteeseen. (Alakangas et al. 

2016, 24-25.) 

 

Kuva 2.3. Kosteuden määrittäminen lämpökaapissa. (Lähde: Alakangas et al. 2016, 25) 
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Näytteen kosteus saapumistilassa lasketaan yhtälöstä 1 (Alakangas et al. 2016, 25). 

 𝑀ar =
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
∙ 100 %    (1)

 Missä, Mar on kosteus saapumistilassa [%] 

  m1 on tyhjän näyteastian massa [g] 

  m2 on kuivausastian ja näytteen yhteispaino ennen 

  kuivausta   [g] 

  m3 on kuivausastian ja näytteen yhteispaino  

  kuivauksen jälkeen  [g] 

Lasketaan esimerkkinä kosteusprosentti hakenäytteelle, jonka massa on 450 g ennen 

kuivausta ja kuivauksen jälkeen 280 g. Oletetaan näyteastian massaksi 45 g. Näillä 

tiedoilla kosteusprosentiksi saadaan yhtälöllä 1 

 𝑀ar =
(450+45) g−(280+45) g

(450+45) g−45 g
∙ 100 % = 37,8 %. 
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3 OMINAISUUDET 

Polttoaineella on paljon ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon tarkastelussa. 

Tarkasteltavat ominaisuudet, kuten irtotiheys, palakoko, energiatiheys ja polttoaineen 

tärkein ominaisuus, lämpöarvo, ovat biopolttoaineiden kohdalla tärkeässä roolissa 

tehokkuuden ja käytettävyyden kannalta. Ominaisuudet ovat suoraan kytköksissä 

polttoaineen laatuun. 

Erityisesti kosteudella ja hakkeen tehollisella lämpöarvolla on vahva suhde toisiinsa. 

Hakkeen kosteuden noustessa, tehollinen lämpöarvo pienenee lähes lineaarisesti. 

Esimerkiksi kosteusprosentin ollessa 50 %:n luokkaa, tehollinen lämpöarvo on noin 8 

MJ/kg, kun kosteuden ollessa 30 %, tehollinen lämpöarvo on noin 12 MJ/kg. (Lieskovsky 

et al. 2017, 1584-1585.)  Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineelle voidaan määrittää yhtälöllä 

2 (Alakangas et al. 2016, 28). 

 𝑞𝑖,net d = 𝑞𝑖,gr d − 212,2 ∙ 𝑤H,d − 0,8 ∙ 𝑤O,d + 𝑤N,d  (2)

 Missä, qi,net d on kuiva-aineen tehollinen   

  lämpöarvo vakiopaineessa   [MJ/kg] 

  qi,gr d on kuiva-aineen kalorimetrinen   

  lämpöarvo vakiotilavuudessa [MJ/kg] 

  wH,d on vedyn massaosuus kuivassa   

  polttoaineessa  [-] 

  wO,d on hapen massaosuus kuivassa   

  polttoaineessa  [-] 

  wN,d on typen massaosuus kuivassa   

  polttoaineessa  [-] 

Tehollisen lämpöarvon laskemista varten on ratkaistava kalorimetrinen lämpöarvo. Tämä 

voidaan mitata kokeellisesti pommikalorimetrillä. Pommikalorimetrissä on eristetty, 

kestävä säiliö, joka on materiaaliltaan esimerkiksi terästä. Säiliö on täytetty nesteellä, joka 

on yleensä vettä. Säiliön sisällä on reaktiokammio, johon polttoainenäyte asetetaan 

näytekupissa. Polttokammiossa näytteen sytyttäminen tapahtuu sytyttimellä, joka on 

liitetty näytekuppiin. Palamisreaktiossa vapautunut lämpöenergia voidaan selvittää 
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nesteen lämpötilanmuutoksesta, joka voidaan mitata esimerkiksi termoparilla. Säiliössä 

käytetään myös sekoitinta veden lämpötilan tasaamiseen. (McAllister et al. 2011, 28.) 

Biomassan kuivalle aineelle tyypillinen kalorimetrinen lämpöarvo on välillä 18-22 MJ/kg 

(The World Bank. 2010, 6). 

Käytetään laskuesimerkissä taulukoiden 2.1 ja 2.2 männyn kokopuuhaketta. Arvioidaan 

kalorimetriseksi lämpöarvoksi kuiva-aineelle 21 MJ/kg. Teholliseksi lämpöarvoksi 

kuivalle aineelle saadaan yhtälön 2 mukaisesti 

 𝑞𝑖,net d = 21
MJ

kg
− 212,2 ∙ 0,061 − 0,8 ∙ 0,412 + 0,0001 = 20,9

MJ

kg
. 

Kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella voidaan laskea polttoaineen tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa yhtälöllä 3 (Alakangas et al. 2016, 29). 

 𝑞𝑖,net ar = 𝑞𝑖,net d ∙ (
100−𝑀ar

100
) − 0,02443 ∙ 𝑀ar  (3)

 Missä, 0,02443 on höyrystymisen entalpian korjauskerroin 

  vedelle 25 ℃ lämpötilassa  [MJ/kg] 

Käytetään laskuesimerkissä jälleen taulukoiden 2.1 ja 2.2 männyn kokopuuhaketta ja 

valitaan kosteudeksi yhtälöllä 1 lasketun esimerkkilaskun kosteusprosentti. Teholliseksi 

lämpöarvoksi saapumistilassa saadaan yhtälöllä 3 

 𝑞𝑖,net ar = 20,9
MJ

kg
∙ (

100−37,8 %

100
) − 0,02443 

MJ

kg
∙ 37,8 % = 12,1 

MJ

kg
. 

Kuten yhtälön 2 ratkaisusta nähdään, kalorimetrisella lämpöarvolla ja kuiva-aineen 

tehollisella lämpöarvolla ei ole kovin suurta eroa. Kun taas hakkeen kosteus otetaan 

huomioon, tehollinen lämpöarvo laskee huomattavasti (yhtälö 3). Näin ollen hakkeen 

lämpöarvoon pystytään vaikuttamaan suuresti esimerkiksi kuivauksen ja 

varastointiolosuhteiden avulla. 

Hakkeen energiatiheys saapumistilassa, eli kuinka paljon energiaa saadaan tuotettua 

irtokuutiometrillä metsähaketta, voidaan määrittää yhtälöllä 4 (Alakangas et al. 2016, 31). 
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 𝐸ar =
1

3600
∙ 𝑞𝑖,net ar ∙ 𝜌ar    (4)

 Missä, Ear on energiatiheys saapumistilassa [MWh/m3] 

  ρar on irtotiheys saapumistilassa [kg/m3] 

  
1

3600
 on muuntokerroin  [h/s] 

Irtotiheys saapumistilassa hakkeelle voidaan määrittää yksinkertaisesti 50 litran astiaa 

käyttäen standardin SFS-EN 15103:2012/SFS-EN ISO 17828 mukaan. Vaa’an tarkkuus 

on oltava vähintään 10 g ja mittausastian korkeuden ja halkaisijan suhteen 1,25-1,50. 

Näyte kaadetaan astiaan niin, että siihen tulee suurin mahdollinen keko. Hake tiivistetään 

astiaan pudottamalla astia kolme kertaa noin 15 cm korkeudelta puulevyn päälle ja keoksi 

jäänyt hake poistetaan soiron avulla. Näiden toimenpiteiden jälkeen astia punnitaan. 

(Alakangas et al. 2016, 33-34.) Näytteenoton tapahtuessa polttoainekuormittain, niitä on 

otettava enemmän kuorman ollessa suurempi, jotta saadaan mahdollisimman tarkka tulos. 

Yksittäisnäytteitä otetaan vähintään 2/50 m3 polttoainetta. (Alakangas et al. 2013, 34.) 

Irtotiheys saapumistilassa pystytään laskemaan yhtälöllä 5 (Alakangas et al. 2016, 33). 

 𝜌ar =
𝑚2−𝑚1

𝑉
     (5)

 Missä, m2 on täytetyn astian massa [kg] 

  m1 on tyhjän astian massa  [kg] 

  V on mittausastian nettotilavuus [m3] 

Käytetään esimerkkinä 50 litran mittausastiaa, jonka massa on tyhjänä 3,55 kg ja 

täytettynä 21,45 kg. Käytetään kosteusprosenttina samaa 37,8 % kuin aiemmin ratkaistiin 

yhtälöllä 1. Irtotiheys saapumistilassa hakkeelle saadaan laskettua yhtälöllä 5 

 𝜌ar =
21,45 kg−3,55 kg

0,05 m3 = 358 
kg

m3. 

Nyt saadaan laskettua energiatiheys saapumistilassa äskeisen esimerkin 

metsähakenäytteelle käyttäen tehollisena lämpöarvona saapumistilassa samaa arvoa, joka 

laskettiin aiemmin yhtälöllä 3. Yhtälöstä 4 saadaan 

 𝐸ar =
1

3600

h

s
∙ 12,1 

MJ

kg
∙ 358 

kg

m3 = 1,2
MWh

m3 . 
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Irtotiheys on siis suoraan verrannollinen energiatiheyden määrään. Irtotiheyden ollessa 

suurempi energiatiheys kasvaa. Tästä voidaan myös päätellä, että pienempi palakokoinen 

hake on energiantuotannollisesti tehokkaampaa kuin suurempi palakokoinen, koska 

palakoon ollessa pienempi, irtotiheys kasvaa ja näin ollen myös energiatiheys. 

Palakoko hakkeelle määritetään kiinteiden biopolttoaineiden näytteenottostandardin 

mukaan. Haketta seulotaan seulalla, jossa on standardin ISO 3310-2:2013 mukaisesti 3,15 

mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm, 45 mm ja 63 mm kokoisia seuloja. Seulat asetetaan niin, 

että suurimmat reiät ovat ylimpänä ja pienimmät alimpana vaakasuorassa olevissa 

seuloissa kuten kuvasta 3.1 nähdään. Haketta laitetaan ylimmän seulan päälle ja 

pyöritetään seulaa siten, että tarpeeksi pienet hakepartikkelit putoavat aina alemmille 

seulatasoille, joista niiden palakoko pystytään helpommin määrittämään. (Alakangas et 

al. 2016, 32.) 

 

Kuva 3.1. Mekaaninen seulonta palakoon määrittämiseksi. (Lähde: Alakangas et al. 2013, 46.) 
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4 VARAT 

Energiantuottokapasiteetti metsähakkeella on varsinkin Suomessa ja pohjoismaissa 

korkea. Tämän ansiosta biopolttoaineiden käytön lisääminen energian- ja 

lämmöntuotannossa helpottuu ja uusiutuvien energianlähteiden käytön osuus kasvaa. 

Vuonna 2006 Suomessa energiantuotantoon käytetyn korjatun metsähakkeen määrä oli 

3,1 Mm3. Määrä on kuitenkin kasvamassa, koska biopolttoaineiden käyttö lisääntyy koko 

ajan. (Tahvanainen et al. 2010, 3361.) Nykypäivänä hakkuumahdollisuuden arvioidaan 

olevan noin 21 Mm3 vuodessa (Alakangas et al. 2016, 66). Energiamääränä käytettiin 6,1 

TWh:n edestä metsähaketta vuonna 2006 (Kärhä. 2010, 3405). Vuonna 2009 tämä määrä 

oli 10,7 TWh eli kasvu on melko nopeaa. On arvioitu, että Suomessa vuonna 2025 vuoden 

aikana tuotettu energiamäärä hakkeella olisi 25 TWh. (Petty & Kärhä. 2011, 575.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa julkaisussa vuodelta 2010 on arvioita 

metsähakkeen teoreettisesta ja teknis-ekologisesta hankintapotentiaalista vuodelle 2020. 

Teoreettinen hankintapotentiaali kuvaa äärimmäistä tuotantopotentiaalin määrää ja se 

perustuu nettotuotannon laskelmiin tai mittauksiin (The World Bank. 2010, 12). Teknis-

ekologisessa hankintapotentiaalissa on taas otettu huomioon tekijöitä, kuten alle 100 %:n 

talteen saanti, korjuukohdevalinnat, metsänomistajien energiapuun tarjonta halukkuus ja 

se, ettei kaikki kuitupuu nuorista metsistä mene poltettavaksi. Muun muassa nämä tekijät 

pudottavat hankinta-arviota huimasti teoreettiseen hankintapotentiaalin nähden. (Kärhä 

et al. 2010, 18, 33.) 

Arviot tehtiin kolmessa skenaariossa, joita olivat perusskenaario, maksimiskenaario ja 

minimiskenaario. Skenaarioiden taustalla olleet päämuuttujat olivat metsäteollisuuden 

tuotanto, raakapuun tarjonta ja käyttö sekä energian tuotantorakenne ollessaan toisiinsa 

yhteydessä. Perus- ja maksimiskenaariot perustuivat pääosin pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategiassa tehtyihin oletuksiin. Minimiskenaario taas vuonna 2009 päivitetyn 

energiastrategian oletuksiin. (Kärhä et al. 2010, 13.) Seuraavassa diagrammissa (Kuva 

4.1) on esitetty arvio metsähakkeen teoreettisesta ja teknis-ekologisesta 

hankintapotentiaalista edellä mainituissa skenaarioissa vuodelle 2020. 
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Kuva 4.1. Arvio metsähakkeen teoreettisesta ja teknis-ekologisesta käyttöpotentiaalista perus-, 

minimi- ja maksimiskenaarioissa vuodelle 2020. (Lähde: Kärhä et al. 2010, 33.) 

Kuvasta 4.1 nähdään, että perusskenaariossa teoreettinen käyttöpotentiaali vuodelle 2020 

olisi 105 TWh ja teknis-ekologinen käyttöpotentiaali 43 TWh. Minimiskenaariossa 

lukemat olisivat 100 TWh ja 50 TWh, ja maksimiskenaariossa 115 TWh ja 48 TWh. 

Skenaarioiden välillä ei ole merkittävää eroa hankintapotentiaaleissa. Minimiskenaarion 

suurimman teknis-ekologisen potentiaalin selittää sen pienpuun suuri käyttöarvio. Arvion 

mukaan pienpuun osuus siinä olisi noin 50 % koko teknis-ekologisesta 

hankintapotentiaalista, kun se olisi perus- ja maksimiskenaariossa 30-40 %. (Kärhä et al. 

2010, 33-34.) 
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5 HANKINTA 

Metsähaketta hankitaan hakkuualueelta valmistaen sitä erilaisesta puuaineksesta, kuten 

kannoista, pien- ja runkopuista, hakkurilla (Kärhä et al. 2010, 10). Metsähakkeeksi 

luokitellaan myös metsän jäänteistä, kaatuneista tai hylätyistä plantaaseista ja 

teollisuudessa käytetystä, hylätystä puusta tuotettua haketta (Kandala et al. 2016, 4509). 

Hankintaan käytetään monenlaisia menetelmiä ja haketus tapahtuu yleensä ennen 

tuotantolaitokselle vientiä, mutta joskus se on tehtävä vasta laitoksella. Hake kuljetetaan 

käyttökohteisiin suurimmaksi osaksi maanteitä pitkin kuljetusrekoilla, mutta tarvittaessa 

myös rautateitse ja laivakuljetuksilla. 

Varsinkin Suomessa hyvin yleinen hakkeen korjuumenetelmä on tienvarsihaketus (Kuva 

5.1). Tässä tuotantomenetelmässä hakkuualueelta saatu ainespuu kasataan palstalle, josta 

se kuljetetaan tienvarsivarastoon haketettavaksi. Tuotettu hake menee suoraan 

kuljetusajoneuvon kyytiin, josta se kuljetetaan tuotantolaitokselle polttoaineeksi. 

(Alakangas et al. 2016, 69.) Kuljetusajoneuvoina käytettävissä rekoissa on 100-130 m3 

kontit hakkeelle.  Suomessa näille rekoille on asetettu 60 tonnin painoraja kontin ollessa 

täynnä vaaratilanteiden minimoimiseksi. (The World Bank. 2010, 32.) 

Kun haketus tapahtuu tienvarressa, hakkurit voidaan rakentaa suuriksi, painaviksi ja 

tehokkaiksi, sillä niiden ei tarvitse liikkua maastossa. Käytettyjä hakkurityyppejä ovat 

muun muassa rumpu- ja laikkahakkurit (Kuva 5.2 ja 5.3). Myös hakkurilla varustettuja 

kuljetusrekkoja käytetään. Rekkaan integroitu hakkuri ja nostokurki puiden nostamista 

varten kuitenkin rajoittavat kuljetuskapasiteettia, mutta pienemmille hakkuualueille tämä 

on kätevä ratkaisu. (The World Bank. 2010, 32-33.) Kuten kuvasta 5.2 nähdään, 

rumpuhakkurissa puuaines syötetään syöttöpöytää pitkin radiaalisesti oranssilla 

piirrettyyn leikkuriin nähden. Leikkuri tekee puuaineksesta haketta, kerää sen terän alla 

olevaan haketaskuun ja syöttää sen seulan lävitse suoraan säiliöön tai rekan 

kuljetuskonttiin. Kuvassa 5.3 näkyvässä laikkahakkurissa puu taas syötetään aksiaalisesti 

leikkurin pyörimissuuntaan nähden. Levyn pyöriessä oksamurskain ja terät tekevät 

puuaineksesta haketta ja terät vetävät hakkeen mukanaan ilman erillistä 

syöttöjärjestelmää kuljetusrekan konttiin tai muuhun säilöntäpaikkaan. Itsesyötön 
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mahdollistaa syöttösuppilo, joka ohjaa puun sopivassa kulmassa hieman vinosti terään 

nähden. (Kuitto 2004, 100.) 

 

Kuva 5.1. Tienvarsihaketukseen perustuva tuotantomenetelmä. (Lähde: The World Bank. 2010, 

32.) 

 

Kuva 5.2. Rumpuhakkuri. (Lähde: Tai Ding Machine.) 
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Kuva 5.3. Laikkahakkuri. (Lähde: Tai Ding Machine.) 

Haketus voidaan suorittaa myös jo palstalla hakkurilla, joka pystyy toimimaan maastossa 

(Kuva 5.4). Tähän tuotantotapaan soveltuu parhaiten mahdollisimman kevyt, mutta vahva 

ja vakaa hakkuri, jossa on integroitu tilavuudeltaan 15-20 m3 kontti hakkeelle. Palstalla 

tapahtuvan haketuksen jälkeen hakkurit kuljettavat valmiin hakkeen tienvarteen, jossa se 

päätyy tuotantolaitokselle menevän kuljetusajoneuvon kyytiin. Jos hakkuualue on 

tuotantolaitoksen läheisyydessä, voidaan hake toimittaa ajamalla hakkurilla suoraan 

laitokselle. Tämä tuotantotapa on kustannuksiltaan melko alhainen, sillä työkoneiden 

määrä on myös alhaisempi. Kuitenkin tuotannon ja toimitusmatkan kasvaessa, palstalla 

tapahtuva hakettaminen ei ole tarpeeksi kustannuskilpailukykyistä ja kontrolloiminen on 

haastavaa. (The World Bank. 2010, 33-34.) 

 

Kuva 5.4. Tuotantoketju perustuen palstahaketukseen. (Lähde: The World Bank. 2010, 34.) 
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Jos, tuotantomäärät kasvavat niin suuriksi, että hakkuualueella toimivilla hakkureilla ei 

pystytä hakettamaan tehokkaasti, voidaan haketus suorittaa tuotantolaitoksella. Tässä 

tuotantomuodossa metsästä saatu puuaines siirretään palstalta kuljetusajoneuvon kyytiin 

ja se kuljetetaan tuotantolaitokselle. Laitoksella puuaines haketetaan kiinteillä 

murskaimilla, jotka pystyvät hakettamaan suuriakin puumassoja kerrallaan ja nopeasti. 

(Kuva 5.5.) Tämä menetelmä tehostaa tuotantonopeutta sekä polttoaineen laadun 

hallitseminen helpottuu. Myöskään urakoitsijamäärän ei tarvitse olla niin suuri. 

Haittapuolena on kuitenkin se, että kuljetetut kuormat eivät ole välttämättä kovin tiiviitä 

ja kuljetuskonttien pakkaaminen voi osoittautua hankalaksi erikokoisen irtopuuaineksen 

takia. Myös kuljetusrekoilta vaaditaan nostokurjet, joilla pystyy täyttämään ja 

tyhjentämään kuorman ja tarvittaessa tiivistämään sitä. (The World Bank. 2010, 34-35.) 

 

Kuva 5.5. Tuotantoketju, jossa haketus tapahtuu tuotantolaitoksella. (Lähde: The World Bank. 

2010, 35.)  

Kiinteämmän pakkaamisen mahdollistamiseksi on kuitenkin paalaamistekniikka, jossa 

hakkuuaines puristetaan tiiviiksi 0,7 x 3,0 metrin paaleiksi. Paali painaa 500-550 kg ja 

sen energiasisältö on noin 1 MWh. Yhdellä rekkalastillisella paaleja saadaan tuotettua 

noin kaksinkertainen energiamäärä verrattuna irtonaiseen metsäainekseen. Paalaaminen 

suoritetaan palstalla siihen tarkoitetulla koneella ja huolitsijakone kuljettaa sen 

tienvarteen kuivumaan muutamaksi kuukaudeksi. Paalit kuljetetaan laitokselle rekoilla, 

joissa on avonainen, paalien kanssa työskentelyyn sopiva kuljetusvaunu. Rekat pystyvät 

kuljettamaan noin 65 paalia kerrallaan. Tuotannon tehostamiseksi paalit voidaan syöttää 

kuljetusrekasta suoraan laitoshakkurin hihnalle, mikäli olosuhteet sen mahdollistavat. 

(Kuva 5.6.) (The World Bank. 2010, 35-37.) Paalaustekniikan tuottavuuden kannalta 

tärkeimpiä tekijöitä ovat muun muassa toimitusmatkat, olosuhteet maastossa, huolitsijan 
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kuljetuskapasiteetti ja paalien tehokas valmistaminen hakkuualueella (Eriksson, L & 

Gustavsson, L. 2009, 86). 

 

Kuva 5.6. Paalaustekniikkaan perustuva tuotantomenetelmä. (Lähde: The World Bank. 2010, 36.) 

Aikaisempien tuotantomuotojen välimallina voidaan pitää terminaalissa tapahtuvaa 

haketusta. Hakkuualueelta saatu puuaines kuljetetaan terminaaliin haketettavaksi. 

Kuljetus tapahtuu, joko suoraan huolitsijalla palstalta terminaalille tai kuljetusrekalla, 

riippuen välimatkasta. Välimatkan ollessa pitkä, terminaali on yleensä kooltaan suurempi 

ja kiinteää murskainta voidaan käyttää haketukseen. Terminaalia pystytään myös 

hyödyntämään irrallisen puuaineksen tai hakkeen varastointiin esimerkiksi talven ylitse, 

jolloin työskentely hakkuualueilla on paljon vaikeampaa. Terminaalilla pystytään myös 

käyttämään paalaustekniikkaa olosuhteiden salliessa ja tuottamaan paaleja pienemmille 

laitoksille, joilla ei ole kiinteitä murskaimia. (The World Bank. 2010, 37.) Tarvittaessa 

polttoaineen sekoittaminen ja muokkaaminen asiakkaan tarpeiden mukaan onnistuu myös 

helposti. Terminaalimenetelmä on erittäin kätevä hakkeen tuotantojärjestelmä 

esimerkiksi monen pienen lämpökeskuksen tai energiantuotantolaitoksen tarpeisiin.  

(Kuitto 2004, 99.) 
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6 VARASTOINTI JA KÄSITTELY 

Metsähakkeen korjuun jälkeen tärkeänä osana on varastointi. Varastointitapoja on 

monenlaisia ja niitä voi soveltaa käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaisesti. Myös 

käsittely, kuten hakkeen kuivattaminen, on polttoaineen laadun kannalta merkittävä 

tekijä. Kuivattamalla saadaan esimerkiksi lämpöarvoa ja kuiva-aineiden osuutta nostettua 

ylimääräisen kosteuden poistuttua. 

Metsähakkeen kuivattaminen on helpointa silloin, kun se on vielä hakettamatta irrallisena 

hakkuutähteenä palstalla. Kosteusprosentti saadaan pudotettua 50 %:sta noin 30 %:iin 

kuivattamalla sitä kesän yli auringossa. Tässä tavassa kuitenkin ongelmana on 

säävaihtelut, jotka pahimmillaan nostavat puun kosteutta. Kuivahtaneesta 

hakkuutähteestä ei kuitenkaan saada kaikkea talteen, vaan siitä karisee oksia, neulasia ja 

lehtiä jättäen luontoon ravinteeksi noin 1/3 massastaan. (Alakangas et al. 1999, 12.)  

Puuaineksen ollessa haketettuna kasoina, kuivattaminen hidastuu selkeästi. Kasassa 

tapahtuu lämpötilan nousua mikro-organismien tuottaessa lämpöä luonnollisen 

rappeutumisen takia. Tämän takia lämpö alkaa siirtymään kasassa luonnollisen 

konvektion ansiosta. Ilma pääsee kiertämään kuljettaen kosteutta kohti kasan pintaa 

kuivattaen lämpimämpää keskustaa samalla tiivistäen kosteutta viileämpiin osiin kasan 

pinnan lähettyville. Luonnollisen rappeutumisen takia metsähake menettää osan 

kuivamassastaan ja energiasisällöstään. Palakoolla on suuri merkitys hakkeen 

ominaisuuksiin säilöttäessä sitä kasassa. Palakoon kasvaessa kasan keskimääräinen 

lämpötila, kosteus, kuivamassa- ja energiahäviöt pienenevät. Jos kasassa tapahtuva 

varastointiaika on pitkä, metsähakkeen palakoon tulisi olla pituudeltaan > 100 mm, jotta 

energiahäviöt olisivat mahdollisimman alhaiset. Pienempi palakokoiselle hakkeelle 

sopiva varastointiaika homeen välttämiseksi on noin kaksi viikkoa. (Van Loo & 

Koppejan. 2008, 79-81.) 

Esilämmitetyllä ilmalla toimiva kuivausjärjestelmä on eräs tapa kuivattaa haketta. Ilman 

lämmittämiseen sopii esimerkiksi aurinkopaneeleilla varustettu varasto, jossa on ilman 

kierrättämistä varten jonkinlainen puhallin tai tuuletin. Tämän toiminta perustuu 

pakotettuun konvektioon. Ensin varaston seinämissä ja katossa oleviin tyhjiin tiloihin 
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kertynyttä ilmaa lämmitetään aurinkopaneeleilla kerätyn energian avulla. 

Metsähakekasassa alkaa luonnollisen rappeutumisen takia siirtymään lämpöä ja kosteutta 

kohti kasan pintaa. Kasan pintaan kertynyt kosteus haihdutetaan käynnistämällä 

ilmankierrätyslaite, joka puhaltaa lämmitettyä ilmaa kasan läpi ja kuljettaa kosteuden ulos 

varastosta. (Van Loo & Koppejan. 2008, 81.) 

Kuivatukseen käytetään myös savukaasujen lauhdutusjärjestelmän omaavien laitosten tai 

lämpökeskusten savukaasuilla esilämmitettyä ilmaa. Tässä kuivautustekniikassa 

hyödynnetään polttoyksikön hukkalämpöä lämmittämällä ulkoa saatua ilmaa ilman 

esilämmittimellä, joka on savukaasujen lauhdutusjärjestelmän yhteydessä. 

Polttoyksikössä tuotettu lämpö kulkeutuu savukaasuina kohti lauhdutusjärjestelmää, 

jonka lävitse päästetään samalla ulkoilmaa, joka lämpenee ilman esilämmittimessä. 

Esilämmitetty ilma puhalletaan metsähakevarastoon hakekasan alta, jotta ilma pääsee 

kuljettamaan kosteuden kohti kasan pintaa ja siitä varaston ulkopuolelle. (Van Loo & 

Koppejan. 2008, 81-82.) 

Tyypillisimmät varastointitavat hakkeelle ovat tienvarsivarastointi ja varastointi 

tuotantolaitoksella. Tienvarsivarastoinnissa on otettava huomioon monia asioita, jotta se 

on kannattavaa. Niin sanottu ”kuuma ketju” eli ketju hakkurin ja hakeauton välillä, jossa 

toisen osapuolen ongelman vaikuttavat suoraan toiseen, on otettava huomioon. 

Varastointipaikat kannattaa sijoittaa yksityis- tai pistoteiden varteen kuljetuksen 

helpottamiseksi ja muun liikenteen välttämiseksi. Myös alueen maasto on otettava 

huomioon käytettäessä suuria ja painavia työkoneita. Täysperävaunullinen hakeauto on 

noin 20 metriä pitkä ja painaa täynnä maksimissaan 60 tonnia ja suurimmat hakkurit noin 

12 metrisiä ja 30 tonnia painavia, joten varastointialueen tulee olla tasainen ja maan 

tarpeeksi kantava. Työskentelytilan on oltava myös tarpeeksi laaja hakkurin ja 

kuljetusrekan työskennellessä vierekkäin. Ne vaativat noin 7-8 metriä työskentelytilaa, 

jotta lastaus onnistuu ongelmitta. Kuljetusautolle olisi hyvä olla myös kääntymispaikka, 

jossa se pääsee kääntymään ympäri ja jatkamaan matkaa kohti tuotantolaitosta. Tiellä 

tulisi myös olla tarpeeksi ohitustilaa muille tienkäyttäjille. Etenkin liukkailla ajokeleillä 

mäkisiä teitä varastojen luo tulisi välttää. Varastointikasat tulisi sijoittaa enintään noin 5-

6 metrin päähän tienreunasta ja niiden tulisi olla mahdollisimman suuria, jotta 

kuljetusauto saadaan täyteen siirtämättä hakkuria haketuksen aikana. Korkeudeltaan ja 
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leveydeltään kasat ovat noin 5 metrin luokkaa ja niitä pystyy sijoittamaan kaksi 

vierekkäin jokaista hakattua 100 m3:a kohti. Kasojen pohjalle kannattaa laittaa 

esimerkiksi muutama kokopuu poikittain suojaamaan hiekalta, kiviltä ja maahan 

kiinnijäätymiseltä. Tienvarsivarastoja ei saa myöskään sijoitta sähkö- ja puhelinlinjojen 

läheisyyteen. (Alakangas et al. 1999, 45-47.) (The World Bank. 2010, 38.) 

Tuotantolaitoksella tapahtuva varastointi koostuu yleensä muutamasta 

varastointitekniikasta. Varastoina varsinkin suuremmilla laitoksilla käytetään 

pitkäaikaisvarastoja, jotka mahdollistavat pidempiaikaisen varastoinnin, kun polttoaine 

ei ole menossa heti käyttöön. Varastointi tapahtuu tällöin usein ulkona suurissa kasoissa 

suojattuna tai suojaamattomana sekä varastointihalleissa. Pitkäaikaisvarastoissa on 

otettava huomioon hakkeen suojaaminen sääoloilta, kuten vesi- ja lumisateilta kosteuden 

välttämiseksi. Kuivan hakkeen varastoinnissa pitää varmistaa, ettei kasassa tapahdu 

itsestään syttymistä sen lämmetessä luonnollisen rappeutumisen takia. Se voidaan välttää 

helpoiten lyhentämällä varastointiaikaa. Myös säännölliset kaasu- ja lämpötilamittaukset 

hakekasoista ovat tärkeitä itsestään syttymisen välttämiseksi.  Sisätiloissa tapahtuvan 

varastoinnin aikana ilman pitää päästä kiertämään, jotta vältetään kosteuden 

lisääntyminen luonnollisen konvektion ansiosta. Ilman kiertäessä riski itsestään 

syttymiselle myös pienenee. Hakkeen siirtäminen pitkäaikaisvarastosta 

lyhytaikaisvarastoon tapahtuu yleensä kauhakuormaajan avulla. Sillä on kätevä liikkua 

varastointialueella ja sen kauha vetää noin 5 m3:a haketta kerallaan. (Van Loo & 

Koppejan. 2008, 83-89.) 

Lyhytaikaisvarastot on tarkoitettu polttoaineelle, joka on menossa käyttöön nopeasti. 

Lyhytaikaisvarastoja ovat esimerkiksi väliaikaiset varastot, joissa hakekapasiteetti riittää 

noin 2-8 päiväksi voimalaitoskäytössä sekä terminaalityyppiset varastot, joiden 

kapasiteetti on noin yhden voimalaitosvuorokauden tarpeisiin riittävä. Nämä varastot ovat 

yleensä polttoyksikön yhteydessä ja automaatiolla toimiva syöttöjärjestelmä siirtää 

polttoaineen poltettavaksi. Polttoaineen siirtämiseen käytetään muun muassa varaston 

katosta ohjattavia, suurella kauhalla varustettuja nostokurkia, ketjukuljetin systeemejä ja 

hissejä, joissa on laatikoita hakkeen kuljettamista varten. Ketjukuljetin systeemillä 

kuljetetaan haketta vaakatasossa hihnalla, jossa on lokeroita polttoaineelle. Lokeroiden 

täyttö ja tyhjennys voidaan suorittaa missä vaiheessa tahansa, mutta kuljetusnopeus on 
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hidas lokeroiden pienen kapasiteetin takia ja systeemin käyttäminen vaatii paljon tehoa. 

Hisseillä polttoainetta taas kuljetetaan vertikaalisesti ja kuljetukseen käytettävät laatikot 

sopivat täydellisesti hakkeelle. Kapasiteetti laatikkohisseille voi olla jopa 40 tonnia 

tunnissa ja kuljetuskorkeus 40 metriä. Ongelmana korkeuden ja nopeuden takia on 

pienimpien hakepartikkeleiden irtoaminen kuormasta ja niiden päätyminen hengitykseen. 

(The World Bank. 2010, 38.) (Van Loo & Koppejan. 2008, 89-93.) 
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7 HINTA JA KUSTANNUKSET 

Voimalaitosten ostaessa metsähaketta polttoaineeksi, hinta on vaihdellut vuodesta 2017 

vuoteen 2018 noin 20-21 €/MWh (Tilastokeskus 2018a). Alla olevassa diagrammissa 

(Kuva 7.1) on eri voimalaitospolttoaineiden hintoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta. 

Diagrammista voidaan verrata metsähakkeen hintaa muihin tyypillisiin 

voimalaitospolttoaineisiin. 

 

Kuva 7.1. Voimalaitospolttoaineiden hintoja sähköntuotannossa vuosilta 2008-2018. (Lähde: 

Tilastokeskus 2018a.) 

Tuotantokustannuksiksi vuodelle 2020 perusskenaariossa on arvioitu noin 16-24 €/MWh 

(Kärhä et al. 2010, 23). Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa muun muassa kantohinta, 

hakkuu-, siirto-, haketus-, varastointi-, kuljetus- ja yleiskustannukset. 

Kokonaiskustannukset saadaan laskemalla kaikki kustannukset yhteen. Kustannuksiin 

vaikuttaa suuresti esimerkiksi, mitä tuotantomuotoa käytetään, millaisesta 

hakkuuaineksesta hake valmistetaan, kuinka pitkä kuljetusetäisyys tuotantolaitokselle on, 

mitä kulkuneuvoja käytetään kuljetukseen ja kuinka paljon haketta tuotetaan. Seuraavassa 

diagrammissa (Kuva 7.2) vuodelta 2010 on esitettynä tuotannon kokonaiskustannukset 

hakkuualueelta hankitun puun rungon koon funktiona ja verrattu niitä hakkeen 

keskimääräiseen hintaan. Diagrammissa näkyvät kilometrimäärät kuvaavat hakkeen 
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kuljetusmatkaa. Tuotantokustannuksiin on otettu huomioon aiemmin mainitut 

osakustannukset. (Petty & Kärhä. 2011, 575, 577-579.) 

 

Kuva 7.2. Metsähakkeen tuotannon kokonaiskustannukset, puun rungon koon funktiona 

Suomesta vuodelta 2010. Tuotantokustannuksia on verrattu hakkeen keskimääräiseen hintaan. 

(Lähde: Petty & Kärhä. 2011, 579.) 

Kuten kuvasta 7.2 nähdään, tuotantokustannukset ovat pienempiä rungon koon kasvaessa 

ja kuljetusmatkan lyhentyessä. Kuljetustavalla ja tuotantomuodolla on myös suuri 

merkitys kokonaistuotantokustannuksiin. Esimerkiksi 60-160 kilometrin 

kuljetusmatkoille, kustannustehokkaimmaksi tavaksi on todettu tienvarsihaketus ja 

kuljetus rekalla tuotantolaitokselle. Kalleimmaksi tavaksi taas paalaustekniikka 

yhdistettynä kuljetukseen tuotantolaitokselle rautateitse. Seuraavassa diagrammissa 

(Kuva 7.3) on esimerkkejä kustannuksista erilaisille tuotantoketjuille 50 ja 200 kilometrin 

kuljetusmatkoilla. (Tahvanainen et al. 2010, 3367, 3371.) 



30 

 

 

Kuva 7.3. Kokonaistuotantokustannukset erilaisille tuotantoketjuille 50 ja 200 kilometrin 

kuljetusmatkoilla. (1: Hakerekka, 2: Hakejuna, 3: Irrallinen puuaines, rekkakuljetus, 4: 

Irrallinen puuaines, junakuljetus, 5: Paalirekka, 15: Paalirekka, optimaalinen.) Tuotantoketjuille 

5 ja 15 paalauskustannukset on lisätty tienvarsikustannuksiin. (Lähde: Tahvanainen et al. 2010, 

3371.) 

Kuvasta 7.3 näkee hyvin kuljetusetäisyyden vaikutuksen kustannuksiin. Kuljetuksen 

tapahtuessa rekalla 200 kilometrin matkalla valmiille hakkeelle kuljetuskustannukset 

ovat noin 9 €/m3 ja junalla noin 7 €/m3. Irrallisen puuaineksen tapauksessa samalla 

kuljetusmatkalla kuljetuskustannukset ovat rekalla noin 15 €/m3 niiden ollessa junalla 9 

€/m3. Lyhyemmillä matkoilla rekka- ja junakuljetuksen kuljetuskustannuksissa ei ole 

suurtakaan eroa. Kuitenkin kuvan 7.3 jokaisessa skenaariossa 50 kilometrin 

kuljetusmatkalla rekalla tapahtuva kuljetus on kustannustehokkain. Tähän vaikuttaa 

suuremmat haketuskustannukset sekä lastaus- ja purkukustannukset junalla tapahtuvalle 

kuljetukselle. Laitoksella tapahtuva haketus laskee huomattavasti haketuskustannuksia 

verrattaessa kuvan 7.3 tapauksia 1 ja 2 muihin tapauksiin. Irrallisen puuaineksen lastaus 

ja purku taas lisäävät kustannuksia rekka- sekä junatapauksissa jouduttaessa käyttämään 

monimutkaisempia työkoneita puuaineksen pakkaamiseen ja purkamiseen. 

Paalaustekniikkaa käytettäessä lastaus-, purku- ja haketuskustannukset saadaan minimiin, 

mutta tällöin paalaaminen lisää tienvarsikustannuksia. Kokonaiskustannuksia ajatellen, 

kustannustehokkain tapa tuottaa haketta on tuottaa sitä mahdollisimman suuria määriä 
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kerrallaan suurista rungoista, pitää kuljetusmatka mahdollisimman lyhyenä ja käyttää 

kuljetukseen rekkoja, jotka ovat mahdollisimman täyteen lastattuja. 
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8 KÄYTTÖ JA POLTTOTEKNIIKAT 

Pääosin metsähaketta käytetään polttoaineena CHP-laitoksilla eli yhdistetyn lämmön- ja 

sähköntuotannon laitoksilla (Myllymaa et al. 2015, 205). Käyttökohteita ovat myös muun 

muassa rakennusten lämpökattilat ja lämpölaitokset (Alakangas et al. 2016, 67). 

Metsähakkeelle on yhä enemmän erilaisia käyttökohteita ja polttotekniikoita nykypäivänä 

biopolttoaineiden käytön lisääntyessä. Edellä on esitetty erilaisia polttotekniikoita ja 

tuotantolaitoksia, joissa metsähaketta voidaan käyttää polttoaineena. 

Pienempien käyttökohteiden kuten kotitalouksien ja maatilojen lämmitykseen soveltuu 

hyvin lämmityspolttimet, jotka on suunniteltu 20-40 kW:n lämmöntuottamiseen. Nämä 

polttimet ovat automaattisia ja ne on asennettu lämpökattilan tulipesän yhteyteen. 

Polttoaineen syöttäminen tapahtuu joko vaakasuorasti tai tulipesän alta. (Van Loo & 

Koppejan. 2008, 129-130.) 

Hieman suurempaan lämmöntuotantoon, kuten pienen kylän tai asuinalueen lämmön 

tarpeeseen, hakkeen polttoon voidaan käyttää esimerkiksi viistosti tai vaakasuorasti 

liikkuvia arinoita. Lämpöteho näillä on luokkaa 3-10 MW. Liikkuvien kappaleiden 

erisuuntainen vaihteleva liike saa polttoaineen liikkumaan pitkin arinaa jolloin palaneet 

ja palamattomat hakepartikkelit sekoittuvat ja hake levittyy tasaisesti arinan pinnalle. 

Tämä on tärkeää primääri-ilman tasaiselle kulkeutumiselle polttoainekerroksen lävitse. 

(Kuitto. 2004, 266.) (Van Loo & Koppejan. 2008, 140-142.) 

Suomessa Wärtsilä Biopowerin tuotteistama ja Sermet Oy:n kehittämä pyörivä 

arinakattila (Kuva 8.1) on soveltuvainen todella kosteallekin metsähakkeelle. Tämä 

ratkaisu soveltuu yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon ja pystyy polttamaan jopa 

65 %:a kosteutta sisältävää haketta. Erisuuntiin pyörivien kartiomaisten arinalohkojen 

ansiosta märkä ja palanut polttoaine sekoittuu tasaisesti ja primääri-ilma pääsee 

kulkeutumaan tehokkaasti polttoaineen lävitse mahdollistaen myös todella kostean 

hakkeen polttamisen. Syntyneet palokaasut poltetaan ulos sekundääri-ilmalla erillisessä 

vaakasuorassa tai pystysuorassa polttokammiossa. Vaakasuorat versiot soveltuvat noin 3-

17 MW:n kapasiteetin omaaviin kuumavesi- tai höyrykattiloihin. Pystysuorat taas 

kapasiteetiltaan noin 1-5 MW:n ja 8-14 MW:n CHP-laitoksiin. Polttoaineen syöttö 
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tapahtuu arinan alapuolelta ruuvisyöttimellä ja poltettaessa syntynyt tuhka putoaa vedellä 

täytettyyn tuhkatilaan arinan alapuolelle. (Van Loo & Koppejan. 2008, 145.) 

 

Kuva 8.1. Pyörivä arina sisältäpäin kuvattuna. (Lähde: Bioenergiaratkaisut, 6.) 

Leijukerrospoltto on polttotekniikka, jossa metsähaketta voidaan käyttää polttoaineena 

muun muassa kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotantoon. Tähän polttotekniikkaan 

kuuluu esimerkiksi kuplapeti- ja kiertopetikattilat. Leijukerroskattiloissa on tulipesä, 

jossa poltto tapahtuu polttoaineen ja petimateriaalin seoksena. Yleisimmät petimateriaalit 

ovat kvartsihiekka ja dolomiitti. Poltettaessa petimateriaali ja polttoaine on sekoittunut 

keskenään niin, että seos on 90-98 % petimateriaalia nopean ja täydellisen polton 

takaamiseksi. Primääri-ilma ohjataan arinan lävitse suuttimilla, jolloin polttoaineen ja 

materiaalin seos alkaa leijumaan ja kiehumaan siirtäen tehokkaasti lämpöä. Joissakin 

malleissa petimateriaali on valmiina arinalla polton alussa ja joissakin se syötetään 

tulipesään erillisellä syöttimellä käynnistyksen jälkeen. Polttoaineen syöttäminen 

tapahtuu erillisellä syöttimellä yleensä leijuvan kerroksen yläpuolelta tai sen kohdalta. 

Polttolämpötilat ovat yleensä luokkaa 650-900 ℃. Lämpötilan pitämiseksi tällä tasolla 

kattiloissa käytetään muun muassa sisäisiä lämmönsiirtopintoja, savukaasujen kierrätystä 

ja veden ruiskutusta. Kattilahyötysuhteeltaan leijukerroskattilat ovat > 90 %. (Van Loo 

& Koppejan. 2008, 147-148.) (Bioenergiaratkaisut, 8.) 
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Kuplapetikattilat (BFB) soveltuvat nimellisteholtaan 20 MW:n ja sitä suurempien 

teholuokan voimalaitoksille. Petimateriaali on kuplapetikattiloissa halkaisijaltaan 0,5-1,0 

mm ja leijutukseen käytetty primääri-ilma syötetään alaosassa sijaitsevasta avoimesta 

suutinlattiasta tulipesään (Kuva 8.2) nopeudella 1-2 m/s. Petimateriaali kuumennetaan 

käynnistyspolttimilla ennen kuin metsähake syötetään leijuvan kerroksen sisään 

poltettavaksi (Kuva 8.2). Käynnistyksen jälkeen polttimia ei enää tarvita, vaan tarvittava 

lämpö syntyy polttoaineen palamisesta. Mentäessä kohti tulipesän yläosaa, savukaasujen 

kulkureitille on sijoitettu vaakasuoraan, tasaisin välein sekundääri-ilman syöttäjiä, joiden 

tehtävä on varmistaa vaiheittainen ilman syöttäminen typen oksidipäästöjen 

minimoimiseksi. Tulistimien tehtävä on tuottaa tulistettua höyryä turbiinille ja pienentää 

myös korroosio-ongelmia kattilan pinnoilla (Kuva 8.2). Etuja kuplapetikattiloilla on 

niiden kyky polttaa palakooltaan erikokoisia polttoaineita ja eri kosteuspitoisuuden 

sisältäviä polttoaineita sekä erilaisen biomassan polttaminen sekaisin. Nämä piirteet 

sopivat hyvin metsähakkeen polttamiseen. (Van Loo & Koppejan. 2008, 148-149.) 

(Bioenergiaratkaisut, 8.) 

 

Kuva 8.2. BFB tulipesä. (Numeroidut kohdat: 1: Avoin suutinlattia primääri-ilmalle, 2: 

Polttoaineen syöttö, 3: Käynnistyspolttimien sijainti, 4: Tulistimia.) (Lähde: Bioenergiaratkaisut, 

8.) 
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Kiertopetikattilat (CFB) ovat järkevä ratkaisu nimellisteholtaan 30 MW:n ja suurempien 

laitosten kattiloiksi. Kiertopetiratkaisussa leijutukseen käytetyn ilman nopeus on 5-10 

m/s, jonka takia halkaisijaltaan 0,2-0,4 mm oleva petimateriaali poistuu tulipesästä 

savukaasujen mukana. Polttolämpötila on noin 750-900 ℃. Materiaali erotetaan 

savukaasusta sykloneilla ja palautetaan takaisin tulipesään uudelleen käytettäväksi. Ilman 

suuren nopeuden ansiosta tulipesään saadaan tasainen lämmönsiirto. Sekundääri-ilman 

vaiheittaisella syötöllä typen oksidipäästöt saadaan minimoitua ja loppupalamisesta 

saadaan mahdollisimman tehokasta. Prosessia on havainnollistettu kuvassa 8.3. 

Kiertopetikattiloiden etuihin kuuluu myös sekapoltto sekä kosteankin biopolttoaineen 

poltto. Halkaisijaltaan liian suuret palakoot (> 40 mm) eivät kuitenkaan sovellu 

kiertopetipolttoon, joka tuo hieman lisää kustannuksia polttoaineen esikäsittelyyn. (Van 

Loo & Koppejan. 2008, 149-150.) 

 

Kuva 8.3. CFB tulipesän toimintaperiaate. (Lähde: Moilanen & Nasrullah. 2011, IV26.) 
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9 ONGELMAT 

Metsähakkeen vaihtelevan kosteuspitoisuuden takia, mitkä tahansa polttotekniikat eivät 

sovellu sen polttamiseen. Vaikka käytettäisiin polttotekniikoita, jotka sopivat 

kosteallekin hakkeelle, voi kosteuspitoisuudella silti olla negatiivisia vaikutuksia kattilan 

suorituskykyyn. Yhtäkkinen liian kostean hakkeen syöttäminen saattaa pudottaa tulipesän 

lämpötilaa, jonka takia palaminen on epätäydellistä ja vaarallisia kaasuja, kuten 

hiilidioksidia ja -monoksidia saattaa syntyä. Liian kostea hake voi myös pysäyttää kattilan 

toiminnan kokonaan. Hakkeen taas ollessa liian kuivaa, palaminen tapahtuu liian 

nopeasti, jolloin polttaminen ei ole tarpeeksi tehokasta. Kosteuspitoisuuden 

hallitsemisella on siis suuri vaikutus kattilan tehokkuuteen ja hyötysuhteeseen. (Kandala 

et al. 2016, 4509.) 

Metsähake luokitellaan hiilineutraaliksi polttoaineeksi, vaikka sen poltossa vapautuu 

hiilidioksidia. Tämä johtuu siitä, että uusi kasvava metsä absorboi poltossa vapautuvan 

hiilidioksidin. Metsähakkeen tuotannossa on kuitenkin vaiheita, joista ei ainakaan vielä 

selvitä hiilineutraalisti. Esimerkiksi haketus ja kuljetus tuotantolaitoksille tapahtuu 

suurimmaksi osaksi dieseliä polttoaineena käyttävillä ajoneuvoilla. Haketus ja logistiikka 

ovat suuria tekijöitä metsähakkeella tuotetun energian kannalta, joten uusiutumatonta 

energiaa joudutaan väistämättä käyttämään. (Timmons et al. 2010, 1419-1420.) 

Ympäristölliset ongelmat ovat myös läsnä metsähakkeen tuotannossa. Hakkuupaikkaa 

valittaessa pitää ottaa huomioon ympäristölle mahdolliset haittavaikutukset. 

Haittavaikutuksia ovat muun muassa ravinteiden poistuminen ekosysteemistä ja 

maaperän happamoituminen (Alakangas et al. 1999, 30). 

Ravinteita pääsee poistumaan hakkuualueilta huuhtoutumalla. Ravinteiden suuri 

huuhtoutuminen saattaa lisätä pohjaveden nitraattipitoisuutta. Huuhtoutuminen on 

varsinkin silloin suurempaa, kun hakkuutähde tai puuaines on kasattu sinne tänne suuriin 

kasoihin. Myös pidempi säilömisaika hakkuualueella nopeuttaa ravinteiden 

huuhtoutumista. Huuhtoutumisen estämiseksi korjuu pitäisi suorittaa mieluiten 

kokopuulle ja korjata hakkuuaines mahdollisimman nopeasti pois palstalta. (Alakangas 

et al. 1999, 21.) 
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Hakkuuainesta korjatessa maaperästä poistuu happamuutta tasoittavia ravinteita. 

Maaperän humuskerros happamoituu, kun kasvavalle puulle tärkeitä emäskationeja 

poistuu puuaineksen mukana. Happamoitumisriskin minimoimiseksi hakkuutähteitä ei 

pitäisi korjata karuilta kasvupaikoilta, kuten kangasharjuilta ja hiekkamailta, sillä näillä 

alueilla maaperällä on heikko vastustuskyky happamuuden muutoksille. (Alakangas et al. 

1999, 22.) 
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10 MERKITYS ENERGIANTUOTANNOSSA 

Uusiutuvan energian tuotantotapoja on alettu kehittämään yhä enemmän ja hiilipohjaiset 

polttoaineet pyritään korvaamaan mahdollisimman tehokkaasti biopolttoaineilla 

kasvihuonekaasuilmiön lieventämiseksi. Energiantuotannon edetessä kohti 

hiilineutraalisuutta ja EU:n asettamaa tavoitetta 20 %:n uusiutuvan energian kasvusta 

vuoteen 2020 mennessä, metsähakkeella on varsinkin Suomen energiantuotannossa 

tärkeä rooli (Myllymaa et al. 2015, 205). Puupohjaiset polttoaineet ovat tärkein uusiutuva 

energianlähde Suomessa ja vuodelle 2020 asetettu tavoite 38 %:n uusiutuvan energian 

osuudesta loppukulutuksesta saavutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 

(Tilastokeskus 2018b). Vuonna 2017 puupolttoaineiden kokonaiskulutus oli 100 TWh 

(Kuva 10.1), joka oli uusiutuvien energianlähteiden osuudesta noin 74 % ja koko 

energiantuotannosta 27 % (Luke 2018). Tästä metsähakkeen osuus lämpö- ja 

voimalaitoksilla oli 14,7 TWh (Maa- ja metsätalousministeriö 2018).  

 

Kuva 10.1. Uusiutuvan energia kokonaiskulutus Suomessa energialähteittäin 2000-2017. (Lähde: 

Luke 2018.) 
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Kuvasta 10.1 nähdään, että puupolttoaineiden kulutus on ollut lähivuosina suurimmaksi 

osaksi kasvusuunnassa. Tästä huolimatta, metsähake, jonka käytölle asetettiin suuret 

odotukset puupolttoaineiden keskuudessa, ei ole saavuttanut tarvittavaa 

noususuhdannetta. Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen kulutukseksi 

laskettiin vuodelle 2020 noin 22 TWh ja vuodelle 2030 31 TWh, jotta uusiutuvan 

energian osuus saataisiin 50 %:in vuoteen 2030 mennessä (Bioenergia ry 2018). Vuodesta 

2012 lähtien metsähaketta on käytetty keskimäärin noin 15 TWh vuodessa lämpö- ja 

voimalaitoksilla (Maa- ja metsätalousministeriö 2018). Vuoden 2030 tavoitteeseen 

pääsemiseksi nykyinen metsähakkeen keskimääräinen kulutus tulisi tuplata. 

Puupolttoaineiden kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2017 oli kuitenkin noin 4,9 TWh eli 7 

% (Bioenergia ry 2018). Metsähakkeen tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta suuri 

puupolttoaineiden vuotuinen kasvu vaikuttaa siltä, että myös metsähakkeella on 

positiiviset tulevaisuudennäkymät energiantuotannossa. Metsähaketta pystytään 

nykypäivänä käyttämään kapasiteetiltaan suurissa voima- ja lämpölaitoksissa ja sen 

polttamiseen hyödyntämään nykyajan polttotekniikoita, joten metsähake tulee 

todennäköisesti olemaan suuressa roolissa energiantuotannossa lähivuosina ja 

vuosikymmeninä. 
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11 YHTEENVETO  

Työn tavoitteena oli tarkastella metsähaketta polttoaineena perehtyen sen 

koostumukseen, ominaisuuksiin, hankintaan ja muihin vaiheisiin ennen 

tuotantolaitokselle päätymistä.  Tärkeimpiä tuotannon kustannuksia, käyttökohteita ja 

polttotekniikoita tarkasteltiin. Lopuksi käytiin läpi muutamia tuotantoon ja polttoon 

liittyviä ongelmia ja pohdittiin metsähakkeen merkitystä energiantuotannossa. Kaikkiin 

osa-alueisiin tutustuttiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia apuna käyttäen. 

Ominaisuuksien tarkastelun perusteella voidaan todeta, että metsähakkeen lämpöarvoon 

voidaan vaikuttaa vahvasti sen kosteuden hallinnalla. Kosteutta pienentämällä lämpöarvo 

kasvaa lähes lineaarisesti. Tämän perusteella voidaan päätellä, että hakkeen kuivaus ja 

varastointi ovat todella tärkeässä roolissa energiatehokkuuden kannalta. 

Kokonaiskustannusten minimoimiseksi haketta tulisi tuottaa mahdollisimman suuria 

määriä kerrallaan suurista rungoista. Kuljetusmatka laitokselle pitäisi myös pitää lyhyenä 

ja kuljetusajoneuvoina käyttää mahdollisimman täyteen lastattuja rekkoja. 

Hakkeen käyttö soveltuu hyvin esimerkiksi CHP-laitoksille. Polttotekniikoina voidaan 

käyttää muun muassa erilaisia arinaratkaisuja ja leijukerrospolttoa, joissa eri 

kosteuspitoisuuden sisältävien hakepartikkelien sekoittuminen on tehokasta. 

Epätäydellisen palamisen estämiseksi liian kosteaa haketta ei tulisi kuitenkaan syöttää 

tulipesään liian nopeasti. 

Metsähakkeen kulutusta tulisi nostaa tulevaisuudessa, sillä se on jäänyt lähivuosina 

hieman paikoilleen. Puupolttoaineiden kulutus on kuitenkin noussut huimasti viime 

vuosina, joten todennäköisesti metsähakkeen kulutus alkaa myös jälleen kasvamaan. 

Hiilineutraalisuuteen pyrkiminen ja uusiutuvan energian tuotannon kasvattaminen 

edellyttää varsinkin Suomessa puupolttoaineiden suurta osuutta tulevaisuudessakin ja 

myös metsähakkeen käytön kasvua. Kasvu on melko todennäköistä metsähakkeen osalta 

sen suuren korjuupotentiaalin ansiosta. Sitä voidaan myös käyttää polttoaineena nykyajan 

polttotekniikoilla varustetuissa, suurenkin kokoluokan lämpö- ja voimalaitoksissa.
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