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Metsästä energiaa  

• Miksi puuta energiaksi? 

• Mitä energiapuu on? 

• Puuenergia kotitalouksissa 
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Mitä puuta kotitalouksissa poltetaan 

Puupolttoaine vaihtoehdot: 

 

• Hake   

• Klapi eli pilke 

• Halko 

• Kierrätyspuu eri muodoissaan 

• Pelletti 

• Briketti 
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Polttopuun pienkäyttö kotitalouksissa  

• Suomessa on noin 4 miljoonaa tulisijaa, joista puukiukaita 1,1 milj. 

• Uusia tulisijoja hankitaan vuosittain noin 70 000. 

• Pientaloissa (omakoti-, pari- ja rivitalot, maatilat, vapaa-ajan asunnot) 

poltettiin vuonna 2010 polttopuuta noin 6,7 milj. k-m3).  

- raakapuuta 5,4 milj. k-m3 (koivun osuus noin 40%) 

- erilaista jätepuuta noin 1,3 milj. k-m3  

• Polttopuun käyttö on n. 4,5 k-m3 kiinteistöä kohti vuodessa.  

• Polttopuun osuus pientalojen lämmitysenergiasta on n. 40%. (lähde:Tike) 

 

• Yli puolet pientalojen käyttämästä polttopuusta hankitaan omasta 

metsästä ja muuten omatoimisesti noin neljännes. 

 

• Kaupallista pilkettä on n. 300 000 k-m3 (750 000 i-m3) vuodessa ja 

pilkekaupan liikevaihto  30-40 miljoonaa euroa. 

 
Metsästä energiaa         Olli-Pekka Koisti Sivu 4 2014 



Biomassakertymät eri puulajeilla 
(päätehakkuuikäisessä puustossa) 
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Miksi puuta energiaksi? 

• Puu on puhdas polttoaine 

• uusiutuva polttoaine  

• edullinen polttoaine   

• kotimainen polttoaine.  

=> Puun laskennalliset  päästöt poltettaessa 0 g  (puu toimii 

kasvaessaan hiilinieluna) 

• Puulla korvataan kalliiden tuontipolttoaineiden käyttöä ! 

• Puun energiakäytöllä on huomattavat aluetaloudelliset 

vaikutukset. 

• Metsäenergian käyttö tarjoaa työtä ja toimeentuloa 

erityisesti maaseudulla  

 jatkuu 
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Miksi puuta energiaksi? 

• Metsäenergian käytöllä parannetaan nuorten 

metsien hoitoa => pienpuu energiakäyttöön. 

=>Tulevaisuuden tukkipuumetsät rakennetaan jo    

nuorissa metsissä 

• Suomessa metsät kasvavat huomattavasti 

poistumaa enemmän. 

• Energiapuu on puuainesta, jolla ei ole useinkaan 

muuta käyttöä. 

• Kun tehdään ainespuuhakkuita, on mahdollisuus 

saada energiapuuta! 
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Metsähake 
• Nuoren metsän hoidosta kertyvästä pienpuusta  

• Avohakkuun hakkuutähteistä  

• Avohakkuun kantobiomassasta 

• Lahovikaisesta järeästä puusta 

• Hyönteistuhopuista 

• Pieniläpimittaisesta ”kuitupuusta” 

• 40-40-10-10 Häme-Uusimaalla 
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Metsähake 

• Hakkeeksi tehtäviä  puita kuivataan yleensä tienvarsi-

varastolla n. vuosi ennen haketusta (kosteus laskee 10-30%) 

=> 50%:sta 30 %:iin  

• Haketus tehdään hakkurilla joko tienvarsivarastolla tai 

terminaalissa tai haketus suoraan hakevarastoon 

• Kuivausta voidaan tehdä myös haketuksen jälkeen 

• Hakkeen kosteus tulisi olla miel. alle 30 % polttovaiheessa 

• Hake on edullisin puupolttoaine (jätepuu ei mukana) 
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Hakkeen ominaisuuksia 

• Hakkeen tärkeimpiä ominaisuuksia käyttäjän kannalta ovat 

palakoko, kosteus ja hinta   

• Pienissä järjestelmissä hakkeen palakoko tulisi olla 

mahdollisimman tasalaatuista ja laitteistolle sopivaa.  

• Epätasainen laatu aiheuttaa syöttöhäiriöitä ja katkoksia 

toimintaan 

• Hakkeen suhteellinen kosteus mieluummin alle 30%. 

• Liian kostea hake heikentää palamisen hyötysuhdetta ja 

lisää tuhkan määrää.  

• Märkä hake voi myös jäätyä kylmässä varastossa .  
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Hake pientalojen polttoaineena 

• Omakotitalon kokoluokassa lämmitysteho on yleensä 10-30 

kW ja maatilakokoluokassa 40-100 kW ja hakkeen kulutus 

näissä on 30 – 300 i-m3/vuodessa ( n.3 i-m3/ kW) 

• Hakelämmitys on erityisesti maatiloille soveltuva 

lämmitysmuoto. 

• Hakelämmitys toimii automaattisesti mutta edellyttää 

jonkinlaista ”päivystystä.” 

• Hakelämmityksen investointikustannukset ovat hyvin paljon 

kiinni toteuttamistavasta.  

• Investointina se on melko kallis, mutta on käytössä edullinen. 

• Maatiloilla uusiutuvan energian investointeihin on 

mahdollisuus saada maatalouden investointitukea 

• Hakelämmitys hakevarastoineen vaatii kohtuullisesti tilaa.  
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Pilke eli klapi  

• Kotitalouksien yleisimmin käyttämä puupolttoaine 

• Pituudeltaan klapit ovat 25-40 cm ja puu on halkaistu 

yleensä vähintään kertaalleen 

• Pienet määrät tehdään käsityönä suuremmat koneella 

• Kaupallinen pilke pääasiassa kuitupuukokoisesta koivusta 

• Kaikki kotimaiset puulajit sopivat pilkepuuksi 

• Puu kuivataan katkonnan ja pilkkomisen jälkeen 

• Polttokuivan klapin kosteus 10 - 20% 

• Pilkkeen markkinapaikka esim. www.halkoliiteri.com 
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Klapin tekoa käsityönä 

tai koneellisesti 
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Kaupallisen pilkkeen tuotantoketju 
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Veden määrä tuoreessa ja kuivassa pilkkeessä 

Metsästä energiaa         Olli-Pekka Koisti Sivu 15 2014 



Pelletti ja briketti 

• Sahanpurusta tai kutterinlastusta muotoon 

 puristettua puhdasta puuta  

• Puun oma aine ligniini toimii liima-aineena 

• Mikäli puriste kastuu => rakenne hajoaa ja tilavuus kasvaa  

• Kosteus yleensä 8-10% 

• Suuri energiasisältö tilavuuteen nähden (n. 4,8 kWh/kg) 

• Palaa puhtaasti => vähän tuhkaa 

• Pellettiä myydään 15-20kg piensäkeissä, 500 kg suursäkeissä tai 

irtotavarana 

• Pelletti pääosin kotimaista, briketit enimmäkseen tuontitavaraa 

• Käyttö autom. keskuslämmityskattilat, pellettikamiinat, takkauunit jos 

käytössä on pellettikori tai vastaava 

• Turvebriketti, olkibriketti  
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Pellettikori takkauuniin tai 

automaattinen pellettikattila 

keskuslämmitykseen 
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Automaattinen pellettikamiina  
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Puusta energiaa 
• 1 kiinto-m3 puuta => n. 2 MWh energiaa(laskennallinen arvo) 

• 1 i-m3 haketta => n. 0,8 MWh energiaa 

• 1 i-m3 kuivia koivuklapeja => n.1 MWh energiaa 

• 1 i-m3 klapeja vastaa n. 100 litraa kevytp-öljyä 

• 200 kg puupellettiä => 1 MWh energiaa 
• Energiavastaavuudet 2 000 l polttoöljyä = 4000 kg pellettiä = 20-25  i-

m3 koivuklapeja = 20 000 kWh  

• Omakotitalo kuluttaa vuodessa n. 15-25 MWh energiaa lämmitykseen 

(uudet talot vähemmän) 

• Puun kosteus on suurin tekijä, mikä vaikuttaa puun energiasisältöön.  

• Poltettavan puun kosteus hakkeella miel. alle 30% , pilkkeellä alle 

20% , puristeilla alle 10% =>  vrt. tuore puu n. 45 - 55%  
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Puusta energiaa 
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Energiasisältö 20% käyttökosteudella 
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