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Taustaa
Opas on kirjoitettu osana Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman rahoitta-
maa, Centria-ammattikorkeakoulun ja Suo-
men metsäkeskuksen toteuttamaa Hakkeen 
ja hakkuutähteen uudet käyttökohteet -han-
ketta. Hankkeessa hakkeelle ja hakkuutäh-
teille pyrittiin löytämään uusia käyttökoh-
teita, sekä edistämään tietoisuutta niihin 
liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Keski-Pohjanmaalla kasvaa yksityismetsissä 
noin 30,2 miljoonaa m3 puuta (Metsäkeskuk-
sen metsävaratiedot 2018). Yleisin puulaji on 
mänty. Lehtipuusto koostuu pääsääntöisesti 
sekapuuna kasvavasta hieskoivusta, joka on 
pääasiallisesti kuitu- tai energiapuukokoluok-
kaa. Vuotuiset hakkuut Keski-Pohjanmaalla 
ovat noin 1 Mm3 vuodessa.

Latvusmassaa ja oksia kerätään pääsään-
töisesti kuusivaltaisilta päätehakkuilta. Har-
vennushakkuilta sen kerääminen ei nykyka-
lustolla yleensä ole taloudellisesti järkevää. 
Latvusmassan korjuussa on lisäksi huomioi-
tava keruukohde, sillä korjuuta ei suositella 
karuille kohteille. Keski-Pohjanmaalla lat-
vusmassaa olisi vuosittain saatavilla Suomen 
metsäkeskuksen hakkusuositusten mukaan 
160 000 m3, mutta metsien käyttöaste, talou-
dellisesti kannattavien kohteiden ja maan-
omistajien myyntihalukkuus laskevat saata-
van raaka-aineen määrää. 

Raaka-aineen hankinta 

Perinteisessä energiapuun korjuussa kaikki 
energiapuu lajitellaan yhdeksi jakeeksi. Kor-
keamman jalostusarvon tuotteiden valmis-
taminen edellyttää puulajien erottamista 
toisistaan jo korjuuvaiheessa. Erikoistuot-
teita valmistettaessa onkin syytä optimoida 
korjuuketju aina vastaamaan haluttua raa-
ka-ainetta.

”Raaka-aineen esijalostaminen voi 
olla yksinkertaisimmallaan vain tie-
tyn puulajin tai jakeen erottelua.”

Omatoimisessa korjuussa metsänomistaja 
hakkaa itse puut ja kuljettaa ne joko itse tai 
urakoitsijan toimesta käyttöpaikalle tai tien-
varsivarastoon. Tämä korjuumuoto mahdol-
listaa raaka-aineen valikoinnin jo hakkuun 
yhteydessä. Hakkuut kannattaa keskittää 
etenkin nuorten metsien hoitokohteille, jol-
loin myös metsänhoito nostaa työnarvoa. 
Sopiville hakkuukohteille on myös mahdol-
lista saada tukea Kestävän metsätalouden 
rahoituksesta (Kemera), mutta tuen ehdot ja 
hakeminen kannattaa varmistaa ensin Met-
säkeskuksesta (www.metsakeskus.fi). 

Omatoiminen korjuu ei mahdollista suuria vo-
lyymeja, mutta tarkkaan valittavien raaka-ai-
neiden suhteen se on toimiva menetelmä. Se 
sopii esimerkiksi sisustukseen, taiteeseen ja 
käsitöihin tarvittavien oksien ja materiaalien 
keräämiseen. 

”On huomattava, että oksien, erikois-
puiden ja muiden keruuluvallisten
tuotteiden hankinta vaatii aina maan-
omistajan suostumuksen.”

Metsäraaka-aineiden ostaminen jalostus-
paikalle on yleensä paras vaihtoehto silloin, 
kun halutaan keskittyä itse tuotteeseen. 
Metsäraaka-aineita voidaan ostaa useassa 
muodossa riippuen jalostusasteesta. Ranka-
puuta, kokopuuta, hakkuutähteitä ja haketta 
eri muodoissa on mahdollista hankkia paikal-
lisilta toimijoilta, esimerkiksi metsänhoitoyh-
distyksiltä, metsäpalveluyrittäjiltä, haketoi-
mittajilta sekä metsänomistajilta.



Hakkeen ja hakkuutähteen 
käyttökohteita
Vesien suojelu
Hakkeen avulla on mahdollista ennaltaeh-
käistä luonnonvesien rehevöitymistä sekä 
vähentää kiintoaineen virtausta. Myös elin-
tarvikkeiden käsittelyssä muodostuvien yh-
dyskuntajätevesien käsittelyyn on kehitetty 
menetelmiä, jotka hyödyntävät haketta ras-
van ja ravinteiden poistossa.

Luonnonvesien käsittelyssä yleisin malli on 
hakepaaleista tai -säkeistä koostetut hake-
suodattimet. Säkit tai paalit asetetaan ojaan 
tai puroon padon tapaan siten, että vesi vir-
taa hakkeen läpi. Varsinaisen suodatuksen 
lisäksi hakesuodatin hidastaa veden virtaus-
ta, jolloin vesistössä kulkeutuva kiintoaines 
laskeutuu uoman pohjalle tai jää hakkeeseen 
kiinni. Parhaimmillaan on havaittu jopa 49 % 
keskimääräisiä kiintoaine-, 24 % fosfori- ja 

10 % typpireduktioita. Tutkimustulokset ovat 
kuitenkin vaihtelevia, toisinaan hyötyä ei ole 
havaittu lainkaan.

Hakesuodattimien on todettu toimivan par-
haiten hitaissa ja tasaisissa virtauksissa. 
Puhdistusta voidaan tehostaa lisäämällä 
hakesuodattimia sarjoittain. Suodattimen 
suunnittelussa pitää huomioida luonnolliset 
veden virtausvaihtelut ja suodattimen si-
joituspaikan maaperänrakenne. Paras sijoi-
tuskohta suodattimille on kovan maaperän 
alueella. Pehmeällä maaperällä ja savimailla 
vesi saattaa kuluttaa maaperää ja muodostaa 
ohivirtauskohtia suodattimen reuna-alueiden 
viereen, ellei kulumista onnistuta estämään 
huolellisesti suunnitelluilla tukirakenteilla ja 
vedenpaineen hallinnalla.

Taulukko 1. Esimerkkejä erilaisten palvelujen ja raaka-aineiden hinnoittelusta,
hinnat ovat suuntaa-antavia. 



Salaojat
Salaojan tehtävänä on suodattaa pihoille ja 
pelloille kertyvää vettä ja johdattaa vesi ko-
koojaojaan, salaojakaivoon tai viemäriin. Sa-
laojituksessa haketta voidaan käyttää putken 
ympärysaineena, esipäällystysaineena tai 
suoraan täyteaineena veden ohjaamiseen ko-
koojaojaan putkettomassa ojituksessa. Tie-
tyissä tapauksissa hakkeen käyttö on koettu 
salaojasoraa paremmaksi vaihtoehdoksi, sillä 
se ei aiheuta ruostetukoksia. Ruostetukosten 
yleisyys riippuu maaperän ja pohjaveden rau-
tapitoisuudesta sekä maan pH –tasapainosta. 
Suoto-ojituksessa hake on yleisimmin käytet-
ty materiaali. Suoto-oja on vedensiirtymistä 
varsinaiseen salaojaan parantava lisäsalaoja.

Salaojiin suositellaan käytettäväksi vain lähes 
kuoretonta havupuuhaketta, jolla on tasalaa-
tuinen karkea palakoko. Lehtipuuhakkeen on 
todettu johdattavan vettä hyvin ja tehosta-
van hajottajien toimintaa maassa. Hajottajat 
kuohkeuttavat maata ja lisäävät ojitukselle 
hyödyllisiä huokosia. Havupuuhake on kui-
tenkin suositellumpi vaihtoehto, sillä se maa-
tuu lehtipuuhaketta hitaammin. 

Betonin lisäaine
Hakkeen, puujätteen ja sahanpurun käyttöä 
erilaisissa betoni- ja laastituotteissa on tutkit-
tu paljon. Korvaamalla betonin runkoaineena 
olevaa kiviainesta puuraaka-aineella saadaan 
hyvin ääntä ja lämpöä eristäviä kevytbetoni-
tuotteita, joilla on tavallista betonia pienem-
pi lämpölaajenemiskerroin. Kiviaineen kor-
vaaminen puulla on myös kustannustehokas 
vaihtoehto. Suomessa kaupallisena tuottee-
na on saatavilla Puukivi –pihalaattoja, joiden 

valmistuksessa jopa 50 % normaalista beto-
nin kiviainesmäärästä on korvattu kierrätys-
puulla. Vastaavanlaisia kevytbetonituotteita 
on saatavilla myös mm. Venäjällä, Meksikos-
sa, Italiassa ja Kanadassa, jossa niitä käyte-
tään mm. esivalettuina eristeharkkoina myös 
talon rakennusmateriaalina. Tuotesuunnit-
telun ongelmana on toisinaan valmistettu-
jen betonituotteiden lujuus ja betonimassan 
työstettävyys sekä alttius sienitartunnalle. 
Puumassan veden absorptio ja sementin nor-
maaleja kovettumisreaktioita estävät puun 
uuteaineet ja sokerit on yhdistetty ilmennei-
siin ongelmiin. Tuotesuunnittelun ongelmana 
on toisinaan valmistettujen betonituotteiden 
lujuus ja säänkesto. Säänkestossa oleellisim-
maksi tekijäksi on havaittu puumassan kyky 
imeä vettä.

Kuivike
Kuivattuja hakkuutähteitä voidaan käyttää 
kuivikkeina ulkohuusseissa ja eläinsuojissa. 
Hyvä kuivike sitoo hajua ja imee kosteutta. 
Eläimestä ja olosuhteista riippuen myös kui-
vikkeen lämmittävyys, pehmeys ja paikal-
laan pysyvyys ovat tärkeitä tekijöitä. Hake, 
kutterin- ja sahanpuru ovat yleisimpiä puu-
pohjaisia kuiviketyyppejä. Oikean kokoiseksi 
silputtuna ne ovat mukavia, pölyttömämpiä 
kuin moni muu kuivike ja imevät hyvin kos-
teutta, sekä pitävät eläimet kuivina ja puhtai-
na. Vaalea kuivike tuo myös valoisuuden tun-
tua mahdollisesti muuten synkäksi koettuun 
talliin. Haittapuolena hakkeen, kutterin- ja 
sahanpurun käytössä on niiden suhteellisen 
hidas kompostoitavuus. Hakkeen, kutteri-



purun ja sahanpurun etuja kuivikkeena on 
niiden luonnostaan matala pH, joka hidastaa 
bakteerikasvuston lisääntymistä.

Kuivikkeena käytetystä hakkeesta, kutterin-
purusta tai sahanpurusta voidaan edelleen 
valmistaa biohiiltä tai biokaasua tai se voi-
daan kompostoida tai mädättää, jolloin sitä 
voidaan käyttää lannoitteena. 15.11.2018 al-
kaen lantaa kuivikkeineen voi polttaa myös 
pienpolttolaitoksissa (alle 50 MW). Poltossa 
on suositeltavaa seostaa lantaa puupohjaisen 
aineksen kanssa ja käyttää runsaasti kuivitet-
tua lantaa. Poltosta tai kaasutuksesta jäljelle 
jäävää tuhkaa voidaan yleensä käyttää edel-
leen lannoitteena.

Kompostit
Kompostoitumisella tarkoitetaan orgaanisen 
aineksen hajoamista matalassa lämpötilassa 
aerobisissa oloissa mikrobien tai hajottajae-
liöiden toiminnan seurauksena. Kompostoin-
nin seurauksena muodostuu multaa. Tämä 
vaatii sopivat olosuhteet kosteuden, lämpö-
tilan ja pH:n osalta, lisäksi kompostoituvan 
materiaalin tulee sisältää hiiltä ja typpeä so-
pivassa suhteessa ja kompostoituvan materi-
aalin pitää saada riittävästi happea.

Kompostin optimaalinen kosteus riippuu 
kompostoitavasta materiaalista, mutta on 
usein 40–60 %. Liian kostea komposti tiivis-
tyy niin, että riittävä hapen kulkeutuminen 
kompostiin estyy. Kompostiin lisätty hake 
tai hakkuutähde lisää kompostin kosteuden 
imukykyä, parantaa hiili:typpi-suhdetta ja il-
mavuutta sekä parantaa hapenottokykyä ja 
siten nopeuttaa kompostoitumista. Kompos-

toitavan materiaalin pieni palakoko ei 
välttämättä takaa hyvää kompostoitavuutta, 
mikäli kompostista tulee liian tiivis estäen 
hapen kulkua kompostissa. Suuremmat palat 
voivat jättää enemmän ilmaa väleihinsä, mut-
ta toisaalta hajoavat hitaammin. Ilmavuuden 
merkitys korostuu suurissa komposteissa, 
joissa hapen matka kompostin ulkopuolelta 
keskiosaan on pitkä. Lisäksi suurissa kompos-
teissa painovoima tiivistää kompostin alinta 
kerrosta pientä kompostia enemmän.

Mikäli hakkuutähteitä ja hakkeita halutaan 
kompostoida, kannattaa niihin seostaa jota-
kin typpipitoista materiaalia, kuten lantaa, 
vihreitä kasveja tai ruuantähteitä.

Liukkauden torjunta
Haketta ja sahanpurua voidaan käyttää jäis-
ten pihojen ja kevyen liikenteen väylien liuk-
kauden torjunnassa. Liukkauden torjuntaan 
käytetty hake ei pölyä keväisin, toisin kuin 
yleensä liukkauden torjunnassa käytetty hie-
koitus. Lisäksi hake on pehmeää eikä rasita 
sepelin tavoin lemmikkien tassuja tai puhko 
pyöränkumeja. Lumien sulettua hake pitää 
sepeliä paremmin paljaalla asfaltilla ja on 
helpommin kerättävissä tieltä. Käytetty hake 
voidaan keräyksen jälkeen polttaa tai kom-
postoida. Joissakin kohteissa hake voidaan 
myös jättää maahan maatumaan.

Katemateriaalit
Katteita käytetään viherrakentamisessa 
paitsi esteettisistä syistä, myös tasaamaan 
viheralueiden maaperän kosteuspitoisuutta 
ja lämpötilaa, estämään rikkakasvien kasvua 
ja parantamaan kasvualustan ravinnepitoi-
suutta ja kuohkeutta, sekä estämään maan 
eroosiota.

Hake ja puun kuori ovat yleisiä orgaanisia ka-
temateriaaleja. Muita katevaihtoehtoja ovat 
esimerkiksi erilaiset kateharsot ja kalvot, 
sekä kivet ja sora. Kuori- ja hakekatteet es-
tävät muita katemateriaaleja tehokkaammin 
rikkakasvien kasvun, luovat hyvät olosuh-
teet maata kuohkeuttavalle pieneliöstölle ja 



lisäävät kasvualustan ravinteikkuutta hajo-
tessaan. Toisaalta hakkeen ja kuorikatteen 
hajoaminen kuluttaa typpeä. Mikäli typpeä 
on riittävästi saatavilla, muuttuu se hajoa-
misprosessissa kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon. Kuori- ja hakekatteen kanssa on 
hyvä käyttää normaalia typpipitoisempaa 
lannoitetta, mikäli katteiden toivotaan toimi-
van myös maanparannusaineena. Kuorikate 
on yksi kustannustehokkaimmista katema-
teriaaleista materiaalin hinnan ja levitettä-
vyyden osalta. Kuorikatteet myös ehkäisevät 
rikkakasvien kasvua tehokkaasti.

”Lehtipuuhake soveltuu useimpien 
kasvien juurille paremmin kuin havu-
puuhake, sillä havupuuhakkeet las-
kevat maaperän pH -arvoa. Lisäksi 
havupuuhakkeesta saattaa liueta ter-
peenejä, jotka ehkäisevät joidenkin 
kasvien kasvua.”

Katteet jaetaan määräysten mukaan erilaisiin 
laatuluokkiin käyttötarkoituksen perusteella. 
Koristekate on katteista hienojakoisinta ja 
sen ulkonäölle on tiukimmat kriteerit. Sen 
tulee olla siistiä ja tasakoosteista, sillä sitä 
käytetään erityisesti paikoissa, joissa katse-

luetäisyys jää lyhyeksi. Maisemointikate on 
puolestaan karkeinta katemateriaalia, joka 
soveltuu tienpientareille. Erikoiskatteeksi 
luokitellaan kaikki erikoisemmat katelajit, 
joita ei voida vastaavalla kokoluokituksella 
luokitella. Maisemointi-, puisto- ja koriste-
katteen tulee olla vähintään 90 % samaa 
materiaalia, esimerkiksi haketta tai kuorta. 
Kuitenkin esimerkiksi taimikasvatuksessa tai 
yksityishenkilöiden käytössä ulkonäkö ja ko-
kokriteerit eivät rajaa käyttöä.

Maaperän vahvistaminen
Haketta voidaan käyttää erilaisten urheilu- ja 
leikkikenttien, sekä eläintarhojen pohjama-
teriaalina. Alustana hake suojaa maaperää 
eroosiolta ja pehmentää iskuja, joustavuu-
tensa takia haketta voidaan käyttää myös 
leikkikenttien turvakatteena. Leikkikenttien 
pohjamateriaalille on määritelty turvallisuu-
den takia tarkat kriteerit. Turvakatteena käy-
tettävän hakkeen tulee täyttää leikkikenttä-
pinnoitteita koskeva turvastandardi, lisäksi 
on olemassa useampia muita testejä, joilla 
turvakatteen turvallisuus määritellään. 

Pururadoilla puru tai hake suojaa alueen pui-
den ja muun kasvillisuuden pintajuuristoa 
jatkuvilta iskuilta. Maatuessaan hakkeet ja 
hakkuutähteet parantavat myös maaperän 
ravinteisuutta ja kuohkeuttavat pintamaata 
estäen maan pintakerroksen tiivistymistä.



Eläinten jaloittelutarhojen pohjamateriaalina 
hakkeen on tarkoitus vähentää ravinnepääs-
töjä pidättämällä kiintoainetta, pitää tarha 
kuivana sekä helpottaa tarhan siivousta. 
Tarhoissa hake toimii kuivikkeen tapaan niin 
sanottuna vaihtopohjana. Hake vaihdetaan 
säännöllisesti ja voidaan käytön jälkeen kom-
postoida ja käyttää lannoituksessa. Muita 
yleisiä vaihtopohjia ovat hiekka, puunkuo-
rike ja sora. Hake ja kuori ovat hyviä pohja-
vaihtoehtoja, sillä ne vaimentavat kavioiden/
sorkkien iskuja, eivätkä kuluta tai vaurioita 
eläinten kavioita tai sorkkia kuten karkea so-
rapohja. Hiekkapohjissa ongelmaksi voi tulla 
eläinten suolistoon kertyvä hiekka, mikäli 
ne syövät sitä esimerkiksi maasta syötävien 
rehujen mukana. Erityisesti hevostarhoissa 
sahanpuru ja pienipalainen hake ovat suuri-
palaisempia hakkeita suositumpia pohjama-
teriaaleja, sillä hevosenomistajat monesti 
siivoavat tarhansa koneettomasti. Pieni pala-
koko helpottaa käsin siivousta. 

Askartelumateriaalit
Männyn- ja kuusenkäpyjä, sammalta, naavaa 
ja jäkälää sekä havuja, risuja ja puunlehtiä; 
kaikista näistä saa tehtyä kauniita koristeita 
sekä ulko- että sisätiloihin. Hakkuutähteet ja 

muut metsän materiaalit tarjoavat
ympäristöystävällisen ja näyttävän vaih-
toehdon askartelussa käytettävälle muoville. 
Kaupungistumisen myötä maailmassa on yhä 
enemmän ihmisiä, joille risut, havut ja neula-
set sekä muut metsästä saatavat askartelu-
materiaalit ovat ulottumattomissa. Risuja ja 
havuja myydään toreilla, ja ne ovat haluttua 
tavaraa. Käsityötrendi on ollut kasvava ilmiö 
esimerkiksi Yhdysvaltojen suurimmissa kau-
pungeissa ja Iso-Britanniassa.

Askartelussa materiaalin visuaalisuus ja muo-
vattavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Värin, 
kovuuden, joustavuuden ja muodon säily-
misen kannalta olennaista on materiaalin 
tuoreus ja/tai säilytystapa. Risuaskartelussa 
käytettävien risujen ja havujen on oltava tuo-
reita, sen sijaan kävyt käytetään kuivattuina, 
etteivät ne homehdu.
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