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POLTTOHAKKEEN HINNAN OSATEKIJÄT JA SEN 
ARVOKETJUN OMISTAJAT

• Hakkeen hinta muodostuu Arvoketjun omistaja

• Puun kantohinta Metsänomistaja

• Puunkorjuu (moto + metsäkone) Urakoitsija

• Puunhankintayhtiö Yhtiö

• Puun haketus Urakoitsija

• Hakkeen varastointi Yhtiö ja urakoitsija

• Hakkeen toimitus Kuljetusliike

• Hakelaitoksen käyttäjä Oma ylläpito / 
lämpöyrittäjä

• Polttohake on normaalisti kotimaista, se työllistää ja raha jää Suomeen.

• Polttohakkeen arvoketju on pitkä ja sillä on suuri kansantaloudellinen 
merkitys.

• Polttohakkeella voidaan vähentää tuontipolttoainetta = omavaraisuus.

• Polttohake on ympäristöystävällinen polttoaine.
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• Polttohake on polttoaineena erittäin kilpailukykyinen.

• Laiteinvestointi on selvästi suurempi, kuin kaukolämmössä.

• Laitosinvestointi on vähän kalliimpi, kuin öljyllä, mutta kuka asentaa vielä 

öljykattilan?

• Laitoksen ylläpito on kalliimpi ja se vaatii osaamista, tämä on kuitenkin 

mahdollista ulkoistaa ammattilaiselle.

• Polttohake on kotimainen ja ympäristöystävällinen polttoaine.
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HAKKEEN TUOTANTO
JA VARASTOINTI

Polttohakkeen raaka-aine on aina pyöreä puu, normaalisti kuitupuu tms.

• Kuitupuuta joudutaan varastoimaan yhden kesän yli, jotta se kuivuu polttoon 

soveltuvaksi. Hake ei kuivu varastokasalla, raaka-aineen pitää olla valmiiksi 

kuivaa haketuksen yhteydessä.

Polttohakkeen haketus

• Haketuksessa tulee kiinnittää huomiota hakkurin terien kuntoon ja seulakokoon, 

hakkeen palakoko on keskeinen laatutekijä ja hakkeen joukossa ei saa olla 

polttoainekuljettimiin jumittuvia isoja kappaleita.

Polttohakkeen varastointi

• Polttohake pitää olla suojassa syksyn ja talven sateilta.

• Jos haketus tapahtuu juuri ennen toimitusta, silloin pitää huolehtia pyöreän 

puun suojaamisesta kosteudelta.



Ongelmia voi ilmaantua yllättäen,

jos niihin ei varauduta, kuten varastokasan

palaminen, jääkamit ja ylimääräiset kappaleet.



HAKELÄMMITYKSEN
FAKTOJA JA MAHDOLLISUUKSIA

• Suomessa on maan laajuinen urakoitsijoiden verkosto.

• Hakelämmityskohteita on Suomessa Hangosta Utsjoelle.

• Lämpöyrittäjien verkosto on lähes koko maan kattava.

• Kotimaisia laitosvalmistajia on useita, jokaiseen tarpeeseen ja 
jokaiseen kokoluokkaan.

• Hakkeen toimittajia on runsaasti ja vielä enemmän on niitä,
joiden kautta voi hankkia kuitupuuta.

• Raaka-aineen hankinta vaatii sitoutuvaa pääomaa, 
hakkeen ostaminen toimitettuna on lähinnä kertaluontoinen 

kulu.

• Raaka-aine ei lopu Suomesta, vaikka teollisuus on satsannut 
omiin tehtaisiin runsaasti viime vuosina.



HAKELAITOKSEN KÄYTTÖ

Hakkeen laatu on keskeinen tekijä hakelämmityksessä

• Kosteus, palakoko, puhtaus ja tasalaatuisuus ovat merkittävimmät tekijät.

Hakekattilan tekninen toiminta

• Hakelämmityksen tekniikka toimii automaattisesti ja se käy aina tarpeen 

mukaan (syöttönopeus, tuhkan poisto, ilman määrä, ylläpitoliekki, säädöt 

hakesiilossa jne.)

Toimenpiteet hakekattilan kanssa

• Vuodenajan vaihtelut ovat suuria ja ne vaativat jonkin verran manuaalisia 

säätöjä.

• Hakelaitos vaatii monenlaista ylläpitoa, kuten tuhkan poistoa, rasvauksia ja 

kattilan nuohousta ja yleensä kannattaa järjestää myös vuosihuolto.

• Laitoksessa on myös kuluvia osia ja niillä on oma elinkaarensa.

• Hakelaitoksen saa halutessaan etävalvontaan tai minimissään 

tekstiviestihälytykset ovat suositeltuja toimintakyvyn varmistamiseksi 24/7.



Hakelämmityksen

kokonaisuus





Hankkeen kotisivut:

www.tts.fi/uusiutuvista-energiaa

Opetusmateriaalia, videoita, julkaisuja ja linkkejä.


