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Seospelletit – Tulevaisuuden polttoaine 
 
Markku Kallio 
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JOHDANTO 
 
Kansainvälisessä MixBioPells (www.mixbiopells.eu) projektissa selvitetään muiden kuin 
puupelletien markkinanäkymiä. Projektin rahoittajana on EU:n Intelligent Energy –ohjelma. 
Projektiin osallistuvat seuraavat organisaatiot: 

 German Biomass Research Centre (DBFZ) 
 Austrian Bioenergy Centre (Bioenergy 2020+) 
 Technical Research Institute of Sweden (SP) 
 Teknologian keskus (VTT) 
 Danish Technological Institute (DTI) 
 Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 
 Energia y Medio Ambiente S.L. (Protecma). 

Projekti on kaksivuotinen ja se alkoi keväällä 2010. Taustana ovat puuraaka-aineen saattavuuden 
vaihtelut ja niiden väheneminen. Puuraaka-aineen hinta on myös kohonnut huomattavasti viime 
aikoina. Muutamissa Euroopan maissa on kasviperäisiä raaka-aineita huomattavasti enemmän ja 
helpommin saatavissa kuin puuta. 
 
MixBioPells -projektin tärkeimmät tavoitteet ja tulokset: 

1) Tiedonsiirron parantaminen, ja seospellettien ja –brikettien käyttöön liittyvien 
paikallisten bioliiketoimintojen tukeminen. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään alan 
parhaat käytännöt, tehdään yksittäisiä tutkimuksia, järjestetään alueellisia seminaareja, 
julkaistaan seospellettikäsikirja, kootaan aiheeseen liittyvä tietokanta, sekä käynnistetään  
tiedonvälityspalvelu. 

2) Pyritään lisäämään  yleistä tietoisuutta ja tiedonvälitystä seospelleteistä ja niiden 
käytöstä, sekä järjestetään tiedonvälitystä ja opastusta päättäjille, julkaistaan  materiaalia, 
sekä kutsutaan poliitikot ja hallinnolliset päätöksentekijät mukaan projektiin. 

3) Kehitetään puuta sisältämättömille ja seospelleteille ja -briketeille sekä kattiloille laadun 
merkitsemisjärjestelmä. 

Suomessa tärkeimpiä puristeiden vaihtoehtoisia raaka-aineita ovat turve, ruokohelpi ja viljan 
korret. Vapo Oy:n Perä-Seinäjoen tehdas tuottaa 30000 – 60000 t turvepellettejä vuodessa. 
Ruokohelpin ja muun korsibiomassan tuotanto on toistaiseksi vähäistä. Pohjalainen Biobotnia 
Oy tuottaa liikkuvalla pellettikoneella 2000 – 3000 t pellettejä  vuodessa. Turvepellettejä 
käytetään sekä maataloudessa että lämpölaitoksilla. Viljankorsipellettien polttaminen on 



2 
 

vaikeampaa. Pelletit olisi hyvä seostaa sekä lisätä niihin polttoa edistäviä lisäaineita. Ruokohelpi 
on poltto-ominaisuuksiltaan paras kasviperäinen polttoaine. 
Taulukko 1. Erilaisia eurooppalaisia vaihtoehtoisten ja seospellettien raaka-aineita 
(MixBioPells -projekti). 
 

Ominaisuudet Kosteus Lämpö 
arvo 

Tuhkapi
toisuus 

Tuhkan 
pehme 

nemispiste 

Cl-
pitoisuus 

S-
pitoisuus 

N-
pitoisuus 

Yksiköt % MJ/kg 
(ka) 

% ka C % ka % ka % ka 

Korsi 9 - 15 17-19 4.5 – 7 800 - 900 0.03 – 
0.05 

0.06 – 0.1 0.3 – 0.8 

Ruokohelpi 10 - 15 17.5-
19.0 

4.5 – 6 820 - 1125 0.03 – 
0.04 

0.07 – 
0.08 

0.3 – 0.6 

Miscanthus 13 - 14 17.5-
17.9 

2.7 – 3 820 - 1170 0.02-0.13 0.03-0.09 0.23-0.43 

Heinä 15 18.3 5.5 820 - 1150 0.09 0.04 1.6 
Rypsin olki 15 - 25 18.5 3.4  n.a. 0.2 1.48 

Viinitarhojen 
karsintajäte 

15 17.5 – 
18.2 

2.2 - 3.5 795 - 1200 0.05 -0.07 0.02 0.5 – 0. 
75 

Viinirypäle, 
puristusjäte 

50 - 60 18.4 – 
20.8 

3.5 – 11 1300 0.02 – 
0.03 

0.09 – 
0.13 

1.8 – 2.2 

Maissin varsi 11 - 17 16.6 – 
17.5 

7 – 11 1100 n.a. 0.08 – 0.1 0.7-0.9 

Turve 15 16.9 4 1160 0.03 0.12 1.2 
 
RUOKOHELPI – MAINETTAAN PAREMPI POLTTOAINE 
 
Ruokohelpi kerätään keväällä, kuva 1. Suurin osa vesiliukoisista yhdisteistä on tällöin poistunut 
korsista, kuva 2. Korren sisältämistä alkuaineista mm. K, Cl ovat ympäristön ja tuhkan sulamisen 
kannalta ongelmallisia. Keväällä korret kuivuvat 10 -15 %:iin. Sadekuuro kastelee sadon, mutta 
se on jo seuraavana poutapäivänä kuivunut. Uusi ruokohelpikasvusto aiheuttaa kiirettä sadon 
korjaamiseen, sillä ruokohelpi on monivuotinen kasvi, joka viihtyy huonommillakin alueilla. 
Hehtaarisaanto vaihtelee 3 -7 kuiva-ainetonniin. Suomessa ruokohelpin kasvuala on yli 15 000 
hehtaaria. 
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Kuva 1. Ruokohelpin korjuuta keväällä. Yhdistetyssä korjuussa käytetty koneyhdistelmä 
(Paappanen ym. 20011). 
Taulukko 2. Suurin osa ruokohelpin haitallisista, vesiliukoisista kemikaaleista on poistunut 
kevätkorjuun yhteydessä. Ruokohelpin tuhkan sulamislämpötila on lähes 200 astetta korkeampi 
kuin syksyllä (Salo 2000). 
 

Lämpötila 
Kevät 

ruokohelpi 
Syksy 

ruokohelpi 
Tuhkautuslämpötila 550 550 
Pehmenemispiste 1125 820 
Puolipallopiste 1555 1190 
Sulamispiste 1590 1400 

 
Ruokohelpiä on käytetty Suomessa reilun vuosikymmen ajan korsibiomassana lämpölaitoksilla. 
Sitä on sekoitettu turpeen ja hakkeen sekaan. Laitokset ovat kuitenkin suhtautuneet ruokohelpin 
korsikäyttöön varsin kielteisesti. Ongelmana on ollut korsien aiheuttamat vaikeudet 
kuljettimissa, erityisesti ruuvikuljettimissa, minkä vuoksi ruokohelpin kysyntä on vähentynyt ja 
Vapo Oy on sanonut viljelijäsopimuksia irti. Ruokohelpi olisi hyvä pelletoida tai puristaa 
briketeiksi, jotta sen käyttö poltonaineena lisääntyisi. 
 

 
 
Kuva 2. Biobotnia Oy:n liikuva pelletointikone. Korsipaali voidaan murskata kerralla. 
 
Biobotnia Oy (http://louhetar.fi/biobotnia/index.php) on pelletoinut menestyksekkäästi 
liikkuvalla pellettikoneellaan sekä ruokohelpiä että muuta korsibiomassaa. Laitteeseen voidaan 
syöttää kokonainen paali kerralla ja se silppuaa korret sopivan pieniksi partikkeleiksi pelletointia 
varten. Laite menee asiakkaan luokse ja pelletoi raaka-aineen. Pellettikone on merkiltään CPM ja 
sen kapasiteetti on noin 1,5 – 2 t tunnissa. Laitteella on tehty myös seospellettejä MixBioPells-
kokeisiin. Pohjanmaalla on useita pieniä pellettitehtaita, jotka haluaisivat käyttää raaka-aineena 
ruokohelpiä, mutta laitosten heidän hakkurit ovat ruuvisyöttöisiä, joten ruokohelpin murskaus ei 
onnistu. 
 
Tanskassa käytettään korsibiomassapaalien murskaamiseen hidaskäyntisiä silppureita mm. 
REKA-murskainta. Laitteessa paali syötetään vaakakuljettimella rumpua vasten samaan tapaan 
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kuin maatalouden paalisilppureilla Se soveltuu paremmin kanttipaalien murskaamiseen kuin 
pyöröpaalien. Siinä on myös seula, joka erottelee murskatut korret. Seula on kuitenkin 
silmäkooltaan varsin karkea. Rekan kapasiteetti on 1,5-2 t/h. REKA-murskain on 
vankkarakenteinen ja sen hinta on noin 30 000 – 60 000 € yhdellä tai kahdella moottorilla. 
Suomessa murskain on ollut käytössä ainakin Kokkolan lämpölaitoksella. Paapasen ym. (2008) 
raportissa on esitelty muitakin esimurskaimia. 
 

 
 
Kuva 3. Tanskassa käytetään REKA-murskainta korsipaalien murskaamiseen. Murskain on 
kalliihko investointi pienelle pellettituottajalle (.reka.com/Engelsk/Startside dansk.htm).  
 
Korsibiomassaa ja seoksia voidaan pelletoida lähes samalla tavoin kuin puuta. Ongelmia 
aiheuttaa korsibiomassan esikäsittely, sekä esikäsitellyn korren keveys ja kuitumaisuus. Pieni 
irtotiheys on ongelma kuljetuksessa, sekä osittain myös pelletoinnissa. Kuitumaisuus aiheuttaa 
ongelmia raaka-aineen murskauksessa. Seostaminen voidaan tehdä ennen prosessia 
panosluonteisesti, mutta elegantimpi ratkaisu on kahden pellettikoneen syöttöjärjestelmän 
rakentaminen, minkä johdosta tosin kustannukset kasvavat. Kosteus ei yleensä ole ongelma, 
mutta paalit kastuvat (Paappanen ym. 2011) usein huonon varastoinnin takia.  
 
Saksalaiset ovat kehittäneet uuden pelletointikoneen agripelletille. Valmiiden pelletien halkaisija 
on 16 mm, ja yhden puristimen teho noin 1 t/h. Puristus tapahtuu hydraulisesti. Lisätietoja 
MixBioPellsin ”Best Practice”-sivuilta ja yrityksen kotisivulta www.pusch.ag/. 
 
ANALYYSITULOKSIA SEOSPELLETEISTÄ 
 
Eri raaka-aineista tehtyjä seospellettejä analysoitiin MixBioPells –projektissa. Pellettien 
analyysitituloksia on kerätty taulukoihin 3 ja 4. Taulukoiden tiedot on kerätty Suomessa ja 
Itävallassa valmistetuista seospelleteistä. 
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Taulukko 3. Seospellettien yleisiä ominaisuuksia (MixBioPells-projekti, VTT, BE2020+). 
 
 Yksikkö Korsi/ 

Turve 
(50:50) 

Ruoko
h/puu 
(50:50) 

Heinä + 
Miscanthu
s (50:50) 

Heinä+ 
Miscanthu
s (75:25) 

Maisintähk
ä res.+ 
Miscanthus 
(50:50) 

Viinitarhan 
harvennus + 
heinä 
(50:50) 

Kalorimetrinen-
lämpöarvo 

MJ/kg (ka) 
19,30 19,63 18,63 18,79 18,77 19,16 

Efektiivinen 
lämpöarvo 

MJ/kg (ka)  18.28 17.38 17.51 17.47 17.87 

Kosteus m-% 11,6 11,6 10,8 11,8 7,8 10,5 
Tuhka (550 C) m-% (ka) 3,6 1,7 5,98 4,58 2,27 3,54 
Mekaaninen 
kestävyys 

%  
97,2 97,2 95,1 98,5 96,2 

Irtotiheys kg/m3 676 577 560 490 620 550 
 
Taulukosta 3 nähdään, että puun ja ruokohelpin seoksella on korkein lämpöarvo, joskin erot eri 
seosten lämpöarvojen välillä ovat pienet. Myös tuhkapitoisuuden puolesta ovat puu-
ruokohelpipelletit selvästi parhaita (1,7 %). Muiden seosten tuhkapitoisuus vaihtelee reilusta 2 
%:sta aina 6 %:iin. Koepellettien kosteus on ollut pääsääntöisesti hieman yli 10 %:a. Irtotiheys ja 
mekaaninen kestävyys kertovat pelletoinin onnistumisesta, mm. matriisin mitoituksen 
sopivuudesta.  
 
Taulukko 4. Seospellettien analysoituja ominaisuuksia (MixBioPells-projekti, VTT, BE2020+). 
 

Kemialliset 
ominaisuudet 

C,  
m-% ka 

H, 
 m-% ka 

N, 
 m-% ka 

S, 
 mg/kg ka 

Cl,  
mg/kg ka 

K,  
mg/kg ka 

Na, 
 mg/kg ka 

Korsi/turve (50:/50) 49 5,9 0,8 1000 910 7200 270 

Ruokoh/puu (50:50) 49,5 6,2 0,2 300 110 750 21 
Heinä + Miscanthus 

(50:50) 47 5,68 0,89 1030 1210 11000 208 

Heinä + Miscanthus 
(75:25) 47,8 5,85 0,64 949 1020 8270 98,6 

Maisintähkä res.+ 
Miscanthus (50:50) 47,7 5,91 0,31 364 1320 4750 22,2 

Viinitarhan 
harvennus + heinä 

(50:50) 
48,2 5,89 0,52 687 582 5570 56,9 

 
Taulukon 4 rikki- ja typpipitoisuudet korreloivat varsin hyvin toisiaan. Sama riippuvuus näyttää 
valitsevan myös savukaasupäästöjen määrässä. Kloori aiheuttaa korroosiota ja sen määrä on 
ylivoimaisesti pienin puu-ruokohelpiseoksella. Myös tuhkan sulamiseen vaikuttavan kaliumin ja 
natriumin määrä on puu-ruokohelpiseoksella noin kymmenesosa siitä, mitä muilla. 
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SEOSPELLETTIEN KOEPOLTTOKOKEET ARITERM OY:SSÄ 
 
Turve ja ohran korsiseoksesta (50/50 %) tehtyjä pellettejä koepoltettiin Ariterm Oy:ssä. Kokeita 
tehtiin kahdella pellettipolttimella, BeQuem –pellettipolttimella ja Aritermin MultiJet 
–biopolttimella. 
 

 
 
Kuva 4. MultiJet – liikkuva-arinainen poltin (Ariterm Oy). 
 
BeQuem poltin toimii alasyöttöperiaatteella. Kokeissa käytettiin pääasiassa 60 kW:n liikkuva-
arinaista MultiJet poltinta. Polttimella voidaan polttaa erilaatuista haketta, puu ja turvepellettejä, 
sekä erilaisia pellolta saatavia polttoaineita. Polttimen arina (40 – 1500 kW) on täysin liikkuva, 
mikä sallii polttoaineen tehokkaan sekoittamisen arinan pinnalla. Arinan liikkuvuus parantaa 
etenkin runsastuhkaisten polttoaineiden tuhkan siirtymistä palopäästä kattilan tuhkatilaan. Arina 
liikkuu karamoottorin avulla, tai jos on kyse suuremmasta polttimesta, hydraulisesti. 
Polttoaineen syöttö on toteutettu 2-ruuvisella syöttöjärjestelmällä, joka on olennainen osa 
laitteiston rakenteellista paloturvallisuutta. 
 
Kokeet BeQuem maljapolttimella tehtiin olki/turve (50/50 %) –pelletillä 40 kW:n teholla. 
Testeistä kaksi tehtiin nimellisteholla, mutta malja täyttyi ja tukkeutui nopeasti. Todennäköisesti 
ensiöilman määrä oli riittämätön. Maljapoltin toimi pienellä teholla tyydyttävästi, mutta likaantui 
vähitellen. Palamisarvot olivat huonot ja häkäpitoisuus korkea. Palamisilmareiät alkoivat 
tukkeutua. Loppupäätelmänä oli, että tämän tyyppinen poltin ei sovellu ko. seospelletin polttoon. 
Tulokset olivat samanlaisia myös ruokohelpi/puu-seospellettikokeissa. 
 
60 kW:n MultiJet -polttimella testattiin olki/turve –pellettien palamista. Ensimmäisessä 
koesarjassa pelletit sisälsivät 2 – 3 % kaoliinia. Koe suoritettiin nimellisteholla ja poltin toimi 
kuten turvepelleteillä. Sintraantumista esiintyi jonkin verran, kun poltin sammutettiin. Polton 
aikana ei havaittu merkittävää kuonautumista, ja liikkuva arina poisti vähäisenkin kuonautuman. 
Kuona oli kevyttä ja kohtalaisen helposti murskautuvaa. Palamisarvot olivat myös erinomaiset, 
CO-pitoisuus 15 - 50 ppm. Koeajon kesto oli noin 5 h ja koe toistettiin 3 kertaa.  
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Kokeet toistettiin, mutta nyt ilman kaoliini lisäainetta olki/turve-pellettin joukossa. Kokeet 
toteutettiin samalla tavalla kuin edellisessäkin koesarjassa. Sintraantumista syntyi jonkin verran, 
kun poltin sammutettiin. Polton aikana syntyi hieman enemmän kuonautumista kuin edellisissä 
kokeissa, jossa pelletit sisälsivä kaoliinia. Liikkuva arina poisti kuitenkin syntyneen 
kuonautuman. Myös palamisarvot olivat edelleen hyvät, CO-pitoisuus noin 100 – 200 ppm, 
taulukko 4. Pelletit olivat hieman pehmeämpiä kuin pelletit, jotka sisälsivät kaoliinia. Kokeissa 
käytettiin noin 1500 kg turve/olkipellettejä 
 
Loppupäätelmänä voidaan sanoa,. että tuhkaa syntyi selvästi enemmän kuin puupelleteillä, 
suunnilleen yhtä paljon kuin turvepelleteillä. Käytännössä kaoliinia sisältävät pelletit olivat 
selvästi parempi polttoaine kuin pelkkä turve/olki–seos. Kokeet osoittivat myös, että koepelletit 
eivät ole sopivia perinteiselle, kiinteäarinaiselle polttimelle. 
 
Taulukko 5. Tuloksia seospellettien polttokokeista 60 kW:n MultiJet -biopolttimella. 
 
 Pelletti Olki/turve kaoliini Olki/turve ilman kaolinia 
CO-pitoisuus, 
ppm 

15 – 50, 
huippu 100-200 

100 - 200, 
huippu 1000 

CO2, % 10 - 14 12 -15 
O2, % 7 – 10 5 5 - 10 
 
Vastaavia kokeita tehtiin myös puu- ruokohelpipelletillä (80/20 ja 50/50%) käyttäen sekä 
MultiJet –poltinta, että Biofire Oy:n Palokärki liikkuva-arinaista poltinta. Molemmissa 
tapauksissa puu/ruokohelpi –seospelletien poltto onnistui ilman vaikeuksia. 
 
AGRIPELLETTIEN POLTTOKOKEITA MAAILMALLA 
 
Ruotsissa valmistettaan ja poltetaan 100 % ruokohelpibrikettejä (MixBioPells, ”Best Practice”). 
Låttran tilalla on 120 kW:n Veto Flisomat poltin, joka on varustettu liikkuvalla arinalla ja 230 
kW:n Danstoker kattilalla. Laitoksella on poltettu ruokohelpibrikettejä menestyksellisesti 
pitkissä polttokokeissa. Tuhka poistetaan kattilan pituussuuntaan asennetulla ruuvilla. Koska 
poltin on asennettu suurempitehoiseen kattilaan kuin poltin vaatii, tuhka varastoidaan 
riittävänkokoiseen tuhkalaatikkoon. Vuoden 2010 marras-joulukuussa poltettiin viiden viikon 
ajan 6 % tuhkaa sisältävää ruokohelpipellettiä ilman että tuhka olisi aiheuttanut ongelmia 
tulipesässä. Veto-teknologian etuna on, että liikkuvan arinan ja tuhkaruuvin asentaminen ovat 
vaihtoehtoja joilla olemassa oleva laitteisto voidaan päivittää.  
 
Heikki Oravainen (VTT Expert Services Oy) osallistui muutama vuosi sitten kansainväliseen 
projektiin, jossa tehtiin mm. vaihtoehtoisten pelletin polttokokeita pienen mittakaavan laitteilla. 
Hiukkaspäästöjen osalta ruokohelpipelletit olivat parhaita, heti puupelletien jälkeen, kuva 5.  
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Kuva 5. Ruokohelpillä patikkelien määrä savukaasuissa on korkeampi kuin puulla, mutta selvästi 
pienempi kuin korsibiomassalla. 
 
MixBioPells -projektissa itävaltalaiset asiantuntijat mittasivat mm. typpi- ja rikki päästöjä, kun 
seopellettejä poltettiin 20 kW:n kattilassa. Kuvassa 6 on lisäksi vertailun vuoksi myös muita 
puhtaita raaka-aineita mukana. Tuloksista huomattiin selvä NOx- ja SO2:n riippuvuus pellettien 
alkuainearvoista. Sitä vastoin hiukkaspäästöille ei vastaavaa yhteyttä havaittu. 
 

  
 
Kuva 6. NOx-emissiot (vasen kuva) ja SO2-emissiot (oikea kuva) pellettien typpi ja rikkisisällön 
suhteen (MixBioPells BE20202+). 
 
RUOKOHELVEN KAASUTUS JALASJÄRVELLÄ 
 
Jalasjärven lämpö Oy kaasutti keväällä 2011 ruokohelpipellettien (38 % ja palaturpeen seosta (62 
%) menestyksekkäästi suuren mitan kokeessa. Koetta varten Biobotnia Oy pelletoi 100 t viime 
kevään ruokohelpiä. 
 
Ruokohelpipellettien keskikosteus oli kokeessa 10,7 % ja palaturpeen 29,6 %. Pellettien 
irtotiheys oli lähes kaksinkertainen (555 kg/m3) verrattuna palaturpeeseen (318 kg/m3) ja 
lämpöarvo kaksikertainen (2,43 vs. 1,27 MWh/m3).  
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Kaasutus onnistui hyvin. Kuopiolainen Symo Oy teki kokeiden päästömittaukset. 
Valtioneuvoston asetuksen 445/2010 asettaa olemassa oleville 5 - 50 MW:n kattiloille 
päästöraja-arvot, jotka lähes alitettiin, vaikka kaasuttimessa ei ole tällä hetkellä ilmanpuhdistinta.  
 
6,59 MW:n kaasuttimen hiukkaspäästöt teholla 3,3 MW olivat 196 ± 38 mg/m3n, SO2-päästöt 
128 ± 22 mg/m3n ja NOx-päästöt 586 ± 34 mg/m3n. Hiukkasten raja-arvo on 150 mg/m3n (250 
mg/m3n, jos kattila on vara- tai huippukuormakattila). Typpidioksidin (NO2) käytetylle 
polttoaineseokselle laskettu suuntaa antava raja-arvo on 520 mg/m3n, ja rikkidioksidin (SO2) 
käytetylle polttoaineseokselle laskettu suuntaa antava raja-arvo 340 mg/m3n. 
 
SO2-pitoisuus alittaa Valtioneuvoston asetuksessa sille asetetun raja-arvon, mutta 
hiukkaspitoisuus ja NOx-pitoisuus ylittävät raja-arvot. 
 
YHTEENVETO 
 
Vaihtoehtoisia pellettejä on mahdollista valmistaa lähes samalla tavoin kuin puupellettejä. 
Korsiraaka-aineen haittapuolena on sen keveys (kuljetus, pelletointi) ja kuitumaisuus. Suurimmat 
ongelmat korsibiomassan pelletoinissa ovat esikäsittelyvaiheissa. Myös käytännön ongelmana on 
tullut esille paalien kastuminen aiheutti pelletoijille lukuisia ongelmia. 
 
Pienpoltossa seos- ja vaihtoehtoisista raaka-aineista valmistetuilla pelleteillä on poltossa kolme 
ongelmaa: 

1) tuhkan suuri määrä, 
2) tuhkan sulaminen ja 
3) savukaasupäästöt ympäristöön. 

Tuhkan sulamiseen voidaan vaikuttaa lisäaineilla, sopivilla seoksilla sekä polttolaitetekniikalla. 
Monimutkaisia reaktio- ja päästötuloksia ei voi ennustaa pelkästään raaka-aineista, vaan on 
tehtävä systemattista tutkimusta eri seoksilla. Päästöjen pienentämiseen voidaan vaikuttaa 
edellisten seikkojen lisäksi puhdistimilla, joita kehitetään jatkuvasti. 
 
Polttamisen sijasta pellettien kaasuttaminen voi avata uusia käyttökohteita seos- ja 
vaihtoehtoisille pelleteille. 
 
Toistaiseksi seospellettien tuotanto ja käyttö on vähäistä, mutta kasvavaa liiketoimintaa. 
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