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TEHTÄVÄNANTO:
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1. Tausta

Puu on varastoitua aurinkoenergiaa, joka poltettaessa luovuttaa kasvunsa aikana varastoiman

energian. Se on uusiutuva, kotimainen ja lähes rikitön polttoaine. Lisäksi puu on ns.

hiilidioksidineutraali polttoaine, minkä vuoksi se onkin saamassa muiden biopolttoaineiden ohella

entistä tärkeämmän roolin sekä kansallisissa että kansainvälisissä ilmastostrategioissa. Tämän

vuoksi myös valtiovalta on tukemassa biopolttoaineiden käytön lisäämistä, ja Suomessa - Euroopan

toisiksi metsäisimmässä maassa - puu on tässä merkittävässä asemassa. Sen käyttö parantaa

Suomen energiaomavaraisuutta ja sillä on työllistäviä vaikutuksia kotimaassa etenkin alueellisesti.

Öljyn ja muun energian hintojen nousun myötä puuhun pohjautuvasta lämmityksestä on tullut

kilpailukykyinen lämmitysvaihtoehto pientaloissa. Energia hintoja ovat nostaneet EU:n

päästökauppajärjestelmän ohella myös öljyn korkealla ollut maailmanmarkkinahinta.

Päästökauppajärjestelmä rankaisee ylimääräisten kustannusten muodossa sekä öljyn että muiden

kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä. Nyt olisikin entistä tärkeämpää, että

kotitalouksien lämmitysjärjestelmät rakentuisivat entistä enemmän uusiutuvien sekä kotimaisten

energialähteiden varaan.

Suomessa on tällä hetkellä noin 260 000 öljylämmitteistä pientaloa, joista noin 10 000–11 000

peruskorjataan vuosittain. Puupohjaisten polttoaineiden potentiaaliset asiakasryhmät ovatkin juuri
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entiset öljylämmitteiset peruskorjauskohteet mutta myös pientalovaltaiset uudisrakennukset sekä

kesäasunnot. Näin ollen esimerkiksi pellettilämmitteisten pientalojen määrän on arvioitu voivan

nousta viidessä vuodessa vajaasta 2 000 jopa yli 30 000 pientaloon. (www.finbioenergy.fi)

Omakotitalon lämmitysjärjestelmää mietittäessä tulee tehdä monia valintoja eri

energiavaihtoehtojen, lämmönkehitysratkaisujen, lämmönvarastoinnin, lämmönjakelun sekä eri

säätö-, ohjaus- ja kulutusseurantajärjestelmien välillä. Omakotitalon kokonaislämmityskustannukset

muodostuvat puolestaan laiteinvestoinneista, energian hinnasta sekä laitteiston huollosta.

(www.motiva.fi)

Puupohjaiset polttoaineet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, "omasta metsästä saataviin"

sekä kaupallisiin markkinoilta saataviin polttoaineisiin. Ensimmäinen sisältää pilkkeen ja hakkeen,

joita saadaan helpoiten ja kustannuksiltaan kilpailukykyiseen hintaan juuri omalta metsäpalstalta.

Pellettejä voidaan puolestaan ostaa markkinoilta. Tämä raportti keskittyy tarkastelemaan pilkettä,

haketta sekä puupellettiä, sillä ne ovat tyypillisimpiä omakotitalojen lämmitysratkaisuja.

2. "Omasta metsästä saatavat polttoaineet"

Taimikoista, ensiharvennuksista sekä päätehakkuista saadaan lämmöntuottoon soveltuvaa raaka-

ainetta, josta voidaan tehdä esim. pilkettä tai haketta. Pilkkeen ja hakkeen käyttö vakinaisessa

lämmöntuotannossa vaatii asianmukaiset laiteinvestoinnit myös raaka-aineen hankintaan ja

jalostamiseen liittyen, näin ollen klapikoneen ja/tai hakekoneen hankkiminen saattaa olla myös

välttämätöntä. Hake ja pilke soveltuvatkin parhaiten kohteisiin, joissa polttoaine saadaan omasta

takaa ja sen keruuseen on resursseja. Energiapuun käyttö lämmityksessä on lisääntynyt

merkittävästi erityisesti maatalous-, teollisuus-, ja kunnallisissa kiinteistöissä.

2.1 Pilke (polttopuu, klapi)

Pilke eli kotitalouden polttopuut katkotaan ja pilkotaan pesään sopiviksi lämmityspilkkeiksi 23, 33

tai 55 cm:n pituuteen. Pilke sopii sekä tulisijoihin, uuneihin että keskuslämmityskattiloihin.

Polttopuun määrä mitataan pino- tai irtokuutiometreinä. Lämmityspilkkeen laatu varmistetaan

http://www.finbioenergy.fi
http://www.motiva.fi
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vähintään vuoden ulkokuivauksella ennen käyttöä. Kylmäilmakuivatuksella kuivumisaikaa on

mahdollista lyhentää. Tavoitteena on 20 %:n kosteus.

Pilkkeen käyttöön lämmöntuotossa tarvitaan siihen soveltuva polttojärjestelmä. Myös tavallinen

öljykattila voidaan muuttaa etupesän avulla pilkekäyttöön. Pilkekattiloiden kaksi päätyyppiä ovat

yläpalo- ja alapalokattilat. Ensimmäisessä tyypissä koko pesän pilkepanos palaa samanaikaisesti.

Tasainen palaminen edellyttää pienissä erissä ja lyhyin väliajoin tapahtuvaa polttoaineen lisäystä ja

sen yhteydessä käytetään lämminvesivaraajaa. Alapalokattilassa pilkkeet palavat kattilan alaosassa.

Pilkkeet valuvat arinalle sitä mukaan kun ne palavat. Palaminen on tasaisempaa ja polttoainetta ei

tarvitse lisätä niin usein.  Lämminvesivaraajan käyttöä suositellaan, sillä se vähentää täyttökertojen

määrää, jolloin ainoastaan kylmimpinä päivinä saatetaan tarvita kahta täyttökertaa. Kuivat pilkkeet,

riittävä palamisilmamäärä, nykyaikainen tulisija sekä kattila ja vuosittainen nuohous pienentävät

päästöjä oleellisesti.

Perustietoa:

• Pilkekattila lämminvesivaraajalla alkaen n. 4 200 e.

• Pilkkeen tarve n. 18-20 pinokuutiota koivupilkettä/lämmityskausi

• Polttoaineenlisäys tapahtuu yleensä n. 1-2 kertaa päivässä.

• Yksi irtokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa lämpöarvioltaan noin 170 litraa kevyttä

polttoöljyä (n.1700 kWh). Yksi kiintokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa noin 250 litraa

kevyttä polttoainetta (2500 kWh).

Plussat ja miinukset:

+ hinta alhaisempi verrattuna öljyyn

+ edullista polttoainetta, jos omaa omat riittävän suuret metsävarat

+ helppo siirtyä öljylämmityksestä pilkelämmitykseen

+ hyvä lämmityksen hyötysuhde

+ kuivatus helppoa, ei vaadi sisätiloja

+ varastoitavuus hyvä – ei vaadi sisätiloja, eikä ole hirveän herkkä kosteudelle

+ pienet päästöt

- työläs, polttoaineen lisäys 1-2 kertaa päivässä

- ei mahdollisuutta automaattiseen polttojärjestelmään
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- vaikea käsitellä (vs. muut puupolttoaineet)

- pilkkeen kuivatus kestää ainakin vuoden (suositus)

2.2 Hake

Metsähake on yleisnimitys polttoaineelle, joka on valmistettu kokopuusta, rangasta, ainespuusta,

pienpuusta tai hakkuutähteestä. Näin ollen hake on metsästä saatavaa puhdasta edullista suomalaista

energiaa. Aines haketetaan koneellisesti, ja sitä voidaan käyttää nykyaikaisissa automaattisissa

puulämmityslaitteissa. Erityyppiset kattilat vaativat laadultaan hyvinkin erilaisia hakkeita. Pieniin

lämmityslaitteisiin sopii parhaiten 1-3 cm:n pituinen tasalaatuinen ja kuiva hake, jossa on

mahdollisimman vähän viherainetta (rankahake ja kokopuuhake). Kiinteistöhakkeen

kosteusprosentiksi suositellaan normaalikäytössä enintään 35 %, mikä saavutetaan hakeraaka-

aineen luontaisella kuivauksella. Tärkeätä on saada hakkeiden kosteus kuitenkin mahdollisimman

alhaiseksi. Hakkeen laatua ja varastovoitavuutta on mahdollista parantaa kylmäilmakuivauksella.

Yksittäisen pientalon kohdalla hakelämmityksen ongelmaksi saattaa tulla polttoaineen

varastoitavuus.

Hakepoltin soveltuu nk. suoraan lämmitykseen, jossa lämminvesivaraajaa ei tarvita.

Lämmöntarpeen mukaan toimiva automatisoitu polttoaineensyöttö ja palamisilman ohjaus takaavat

hyvän hyötysuhteen ja pienet päästöt myös pienillä kuormituksilla. Kuivan hakkeen polttamiseen

tarkoitettujen lämmityslaiteiden lisäksi markkinoilla on myös kostean hakkeen polttamiseen

soveltuvia lämmityslaitteita, joissa hake siirretään polttoainesäiliöstä kuljettimella kuivuriin, jossa

se kuivataan savukaasujen lämmöllä. Parhaimmillaan hake on lämmitettäessä suurempia kiinteistöjä

kuten koulurakennuksia tai tehdaskiinteistöjä.

Perustietoa:

• Yksi irtokuutiometri kuivaa koivuhaketta vastaa noin 100 litraa kevyttä polttoöljyä (n.1000

kWh).

• Hakelämmityslaite alkaen n. 4200 e

Hakkeen tarve n.20-22 irtokuutiometriä hyvälaatuista koivuhaketta/vuosi.

•  1-2 kertaa vuodessa varaston täyttö
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Plussat ja miinukset:

 + Investoinnin helppous (esim. lämmön varastointi- sekä jakelusysteemit samoja kuin

öljylämmityksessä)

+ hinta alhaisempi verrattuna öljyyn

+ raaka-aine omasta metsästä - edullisuus sekä metsähoidolliset edut

+ hyvä lämmityksen hyötysuhde

+ mahdollistaa automaattisen polttosysteemin

+ helppo käsitellä vrt. pilke

+ varaston täyttö 1-2 kertaa vuodessa

+ pienet päästöt

+ lämminvesivaraajaa ei tarvita

- kosteusprosentti korkea – karstaa ja tuhkaa

- varastoitavuus hankalaa – kuivahkot tilat

- hake homehtuu herkästi varastoitaessa

- raaka-aineen saaminen riittävän kuivaksi vaatii ison tilan ja tehokkaan ilmankierron

- raaka-aineen saannissa ongelmia – hake ei ole kauppatavaraa

- tuhkaa ja karstaa syntyy paljon polton yhteydessä

3. Puupelletit

Puupelletit ovat sylinterinmuotoisia puristeita, jotka valmistetaan tavallisesti sahanpurusta tai

höylänlastuista, joita syntyy sahalaitosten ja muun mekaanisen puuteollisuuden sivutuotteina.

Pelletin valmistus ei siis itsessään pienennä metsävaroja, vaan se hyödyntää jo käyttöön otetun puun

entistä tehokkaammin. Pelletit ovat luonnonmukaista ja puhdasta polttoainetta, sillä valmistuksessa

ei käytetä kemiallisia lisäaineita, vaan puuaineksen sisältämä ligniini toimii sideaineena. Se on

kuivaa, helposti käsiteltävää sekä tasalaatuista polttoainetta, jolla on suuri energiasisältö. Pellettien

kosteusprosentti on alle 10 %, joten ne eivät homehdu tai haise. Puupelletin tuhkapitoisuus on

erittäin alhainen, vain n. 0,5 %.

Pelletin halkaisija on 6-12 mm ja pituus 10-30 mm. Puubriketti on puupelletin kaltainen

sylinterinmuotoinen puriste, mutta se on kooltaan hiukan isompi (läpimitaltaan 7-8 cm).

Pääsääntöisesti sitä käytetään suuremmissa lämpölaitoksissa.
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Pellettilämmitysjärjestelmään kuuluu poltin, lämmityskattila, pellettien varastosiilo sekä

polttoaineen siirtojärjestelmä (ns. siirtoruuvi). Pellettien polttoon on olemassa omat polttimet, mutta

myös hakepolttimet soveltuvat yleensä pelleteille. Kattiloissa on yleensä oma vesitila

lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden tuottoon. Mikäli lämpimän veden tarve on suuri, voidaan

järjestelmään lisätä erillinen vesivaraaja. Järjestelmä ohjautuu automaattisesti säätöjen mukaan.

Pelletit siirretään polttimelle ruuvilla joko suoraan varastosiilosta tai välisäiliön kautta.

Automatiikka ohjaa sekä syötettävän polttoaineen määrää että polttimen paloaikaa. Lämmitys toimii

siis automaattisesti. Markkinoilla myydään pellettipolttimien lisäksi pellettitakkoja, jotka

luovuttavat lämmön suoraan huonetilan lämpöön. Pellettilaitteisto ei vaadi erityistä huoltoa. Aikaa

käyttöhuoltoon kuluu viikon parin välein viidestä kymmeneen minuuttiin riippuen laitteiston koosta.

Poltin tarkistetaan muutama kerta vuodessa samalla kun tuhkat puhdistetaan. Lakimääräiset

horminuohoukset hoitaa nuohooja.

Pelletteihin perustuvan lämmitysjärjestelmän suunnittelussa on huomioitava, että rakennuksesta

löytyy sopiva tila pellettivarastolle. Pellettien varastointiin voidaan käyttää mitä tahansa kuivaa tilaa.

Pellettejä myydään suursäkeissä sekä irtotavarana, jolloin ne voidaan toimittaa asiakkaan varastoon

myös säiliöautolla öljytoimituksen kaltaisesti. Irtokuutiometri pellettiä painaa n. 650 kg.

Varastotilan tarve on n. 1,5 m3 yhtä pellettitonnia kohden. Käytännössä pientaloon rakennettavan

pellettivaraston tilavuuden on hyvä olla vähintään 6-7 m3.

Pelletöinti mahdollistaa puupolttoaineen tehokkaan kuljettamisen, onnistuneen varastoinnin ja

polton automatisoinnin. Puupelletit ovat kuivaa ja tasalaatuista polttoainetta. Niiden energiasisältö

on suuri, niitä on helppo käsitellä ja ne vaativat vähemmän varastotilaa muihin puupolttoaineisiin

verrattuna.. Pellettipoltin voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin rakennuskohteisiin kuin vanhaan

vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään saneerauksen yhteydessä.

Perustietoa:

• Pellettilämmityslaite alkaen 2500 e.

• Uusi omakotitalo, 150 m2, puupellettien tarve n. 8-9 kuutiometriä pellettejä eli noin 4-5 t.

• Yksi kuutiometri pellettejä vastaa noin 300 litraa kevyttä polttoöljyä (3000 kWh).
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Plussat ja miinukset

+ Investoinnin helppous (esim. lämmön varastointi- sekä jakelusysteemit samoja kuin

öljylämmityksestä)

+ markkinoilla on tarjolla valmiita ratkaisuja pellettilämmitykseen siirtymiseen – helppoa

+ polttolaitteen suhteellisen edullinen hankintahinta

+ raaka-aineen vakaata ja ennustettava hinnan kehitys

+ raaka-aineen hinta alhaisempi verrattuna öljyyn

+ raaka-aineen saanti helppoa (jakelu) ja varmaa (markkinoilta)

+ helppo varastoitavuus

+ toimitusmäärissä paljon eri mahdollisuuksia

+ hyvä lämpöarvo (vs. muut puupolttoaineet)

+ lämmityksen automaatio helpottaa käyttöä

+ pieni tuhkan ja karstan määrä

+ helppo käsitellä (säkeissä tai jakeluautolla)

+ pienet päästöt

- vaatii suuren varastotilan

- kosteuden sietokyky huono – kuivat varastotilat

- pölyää

4. Yhteenveto

Pelletti Hake Pilke
Raaka-aineen hinta +++ + ++
Raaka-aineen saatavuus +++ (+) (+)
Raaka-aineen käsittely +++ + +
Raaka-aineen varastoitavuus +++ + ++
Varastotilan tarve +++ + ++
Käyttömukavuus +++ ++ +
Automaation mahdollisuus +++ +++

OMINAISUUDET
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Kaukolämpö Sähkö Öljy Pelletit Hake Pilke
Yksikköhinta 146,5 40 45
Lämpöarvo 10 000 3000 900 1010
Laiteinvestointi 2500 4200 4 200
kWh-hinta € 0,04 0,08 0,065 0,031 0,044 0,039
Vuosikustannus 720 1440 1170 550 850 700

Hinnat tammikuu 2006
Hakkeen hinta perustuu keskimääräisiin tuotantokustannuksiin 31-42 €/m3
pilkkeen hinta irtokuutioina, hake irtokuutiometri ja kuutiometri pellettejä
Pilke irtokuutiohinta kuivasta koivuklapista
Hake irtokuutioina. Hinta perustuu keskimääräisiin ammattimaisiin
 tuotantokustannuksiin ilman laitehankintoja.
Pelletti tonnihinta kun toimitus 4 t:n eränä,  lämpöarvo irtokuutiometreinä.

HINTAVERTAILU
Oletus: kulutus 18000 kWh/vuosi/omakotitalo

Näiden yllä olevien taulukoiden mukaan pelletit näyttävät järkevimmältä ratkaisulta suunnitellessa

omakotitalon lämmitysjärjestelmää. Alkuinvestointi on pienin. Lisäksi niiden saatavuus on hyvä.

Metsänomistajan, joka on innostunut metsänhoidollisista töistä, kannattaa toki myös harkita muita

vaihtoehtoja. Pellettien kilowattitunnin hinta on edullisin ja varastotilan tarve pienin. Lisäksi

käyttömukavuutta tuo automaation mahdollisuus.


