
Laitteistoja pienimuotoiseen pellettituotantoon 
Pienimuotoinen pelletöinti voi olla paikallisesti kiinnostavaa siellä, 
missä on saatavissa hyvää raaka-ainetta, edullista hukkalämpöä
kuivaukseen sekä paikallisia pelletin kuluttajia ja asiakkaita. Laitos 
voi olla yrittäjien tai paikallisen lämpöosuuskunnan käytössä. 
Hyvien puupellettien kysyntä näyttää edelleen jatkavan kasvuaan.
Saatavilla on teknisiä laitteistoja pienehkön pellettitehtaan tai 
liikuteltavan pelletöintilaitteiston rakentamiseksi. Ongelmana voi 
olla eri komponenttien yhdistäminen niin, että häiriöiden määrä
saadaan toiminnassa mahdollisimman vähäiseksi. 

Pellettitehtaan suunnitteleminen  
Pellettitehdas voidaan hahmotella, suunnitella ja rakentaa monin eri 
tavoin. Saatavilla on joukko erilaisia tuotteita ja laitteistoja. Uusien 
laitteistojen lisäksi on valittavissa myös käytettyä ja korjattuja 
laitteistoja. Itä-Euroopasta on saatavissa uusia sekä käytettyjä
laitteistoja pienelle pelletintuottajille. Ennen investointipäätöksen 
tekemistä voi olla hyödyllistä käydä tutustumassa erilaisiin, 
käytössä oleviin laitoksiin. Ks. myös Info 110 ja115.

Turvallinen työympäristö
On tärkeää ottaa suunnittelussa mahdollisimman aikaisin huomioon 
mm. seuraavia hyvään työympäristöön vaikuttavia tekijöitä:
• Laitteiston sijoittaminen niin, että huolto ja ylläpito käy helposti.
• Pölyisten paikkojen varustaminen pölyä keräävillä laitteistoilla 
• Laitteiston asentaminen tukevasti ja pyörivien osien varustaminen tarvittavilla 

suojilla. 
• Tärisevien laitteistojen asentaminen kumivaimentimien päälle.
• Valitse rakennuksen seinä- ja kattomateriaalit niin, että melutaso voidaan 

pitää alhaisena. 
• Minimoida mahdolliset pölyräjähdysten riskit ja palamisriskit. 
• Laitteiston rakentaminen niin, että se on helppo pitää puhtaana. 

Pienehkö, toiminnassa oleva pelletöintilaitteisto, SPC (Sweden Power Chippers Ab);
1. Sykloni kuivattua ja jauhettua puuhaketta varten. 2. Sekoitus- ja annostelu-
yksikkö, 3. Pellettipuristin, 4. Kuljetin ylös jäähdyttimeen, 5. Pellettijäähdytin, 6. 
Kuljetin pellettisiiloon saakka, 7. Pellettisiilo, 8. Säkityslaitteisto piensäkkiä varten, 
9. Piensäkkien muovituslaite, 10. Puupelletit piensäkeissä kuormalavalla.
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Pieniä pelletöintilaitoksia
Esimerkkejä pienehköistä pelletöintilaitoksista
Pienehkön pelletöintilaitoksen kokonaisratkaisu voi olla esim. alla 
olevan esimerkin mukainen. Yksittäiset ja erilliset laitteisto-
komponentit täytyy synkronisoida ja saada sopimaan toisiinsa. 
On myös tärkeää, että on olemassa riittävä määrä huoltoaukkoja, 
joita voidaan käyttää tuotantohäiriöiden ja pysähdysten selvittä-
misessä. Pölyongelmien vähentämiseksi on tiloissa oltava 
asennettuna riittävän tehokas pölyä keräävä laitteisto kaikissa 
niissä paikoissa, joissa pölyä voi päästä ulos. 
(Hakkeen jälkikuivaus, ks. Info 110.)

Periaatekaavio esimerkkinä pienehköstä pelletöintilaitoksesta: 1. Kuivatun 
puuhakkeen syöttösiilo, 2. Kuljetinruuvi, 3. Vasara-mylly, 4. Lietson putki, 
5. Sykloni, 6. Syöttöruuvi ja mahd. höyryn lisäys, 7. Pellettipuristin, 8. Elevaattori, 
9. Pellettijäädytin, 10. Pellettikuljetin, 11. Suursäkki.

Paloturvallisuus
Vasaramyllyn paloturvallisuuden kannalta on tärkeää, että on 
asennettuna lämmönilmaisin (250 °C) ja automaattinen vesisammu-
tus (H2O).
Alhaisin syttymislämpötila puupölylle on 470°C 
ja varastoidulle puulle 260 °C.

Esimerkki pienehköstä, itäeurooppalaisesta pelletöintitehtaasta OGM Liettuassa; 
1. Siilo kuivatulle ja jauhetulle puuhakevalmisteista, 2. Sekoitus- ja annosteluruuvi, 
3. Pellettipuristin, 4. Elevaattori, 5. Pellettijäähdytin, 6. Jäähdytettyjen pellettien 
ulostulo. www.factory.lt Kuva, OGM



Liikuteltava pellettipuristinlaitteisto 
Pieniä pellettiyrittäjiä kiinnostava laitteisto voi olla kookas,
liikuteltava laitteisto, joka on asennettu traktorin peräkärryyn tai 
vaihtolavalle. Hyvin pieni laitteisto voidaan asentaa suurehkoon
henkilöauton peräkärryyn.
Liikuteltavalla laitteistolla voidaan pelletöidä vuorotellen pienien 
pelletintuottajien luona. Koska laitteistosta puuttuu kuivuri, pitää 
puuhakkeen, sahanpurun tai kutterinpurun olla kuivaa. Pari esi-
merkkiä liikuteltavista laitteistoista esitellään seuraavassa lyhyesti.
Ks. myös Info 58, 59, 85, 86 ja 108.

Hyvä työsuojelu on tärkeää  
Henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki liik-kuvat 
osat on hyvin suojattuja. Pellettitehdas ja liikuteltava laitteisto tulee 
suunnitella niin, ettei ole riskiä liukastua, kompastua, lyödä päätään tai 
loukata itseään laitteiston teräviin reunoihin. Työssä tulee käyttää sopivaa 
ja suojaavaa vaatetusta. Lisäksi kuulo-, pöly- ja silmäsuojaimia käytetään 
tarvittaessa. Portaat, tasanteet ja valaistus tulee toteuttaa voimassa 
olevien työsuojelusäännösten mukaisesti. Järjestys ja siisteys työpaikalla 
vähentävät työ-tapaturmia. Ks. myös Info 73.

Liikuteltava pelletöintilaitteisto asennettuna traktorin peräkärryyn. Kuvatekstit 
liittyvät sekä yllä olevaan että oikeanpuoleiseen kuvaan. 
A. Dieselmoottori 370 hv, 1. Kuivattu puuhake, 2. Syöttösuppilo ruuveineen, 
3. Vasara-mylly seuloineen, 4. Puhallinkuljetin tai lietso, 5. Sykloni, 6. Syöttö- ja 
sekoitin-ruuvi, 7. Pellettipuristin, 8. Hihnakuljetin, 9. Seula, 10. Pellettien 
suursäkki, 11. Hienoainessäiliö, 12. Valmiit puupelletit. 

Pölyn vähentäminen  
Hyvän työympäristön luomiseksi ja palamisriskien  vähentämiseksi 
työtiloissa pitää olla riittävän tehokas pölynkeräyslaitteisto, joka voi 
imeä pölyn heti pois niistä kohdista laitteistoa, josta pölyä tulee 
ulos. Suuri osa puupölystä voidaan käyttää uudestaan pelletöinti-
prosessissa. 
.
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Pelletöintilaitoksen suunnittelu 
Sekä suurempia että pienempiä pelletöintilaitoksia suunnittelevia 
yrityksiä on useita. Tässä esitellään pari esimerkkiä periaatteista, 
miten pelletöintilaitos voi olla suunniteltu. Yksittäiset laitokset tulee 
kuitenkin räätälöidä niiden erityistarpeiden mukaan. 
On tärkeää muistaa suunnitella riittävä määrä huoltoaukkoja, jotta 
erilaiset tuotantohäiriöiden aiheuttamat pysähdykset voidaan 
selvittää. Laitoksen pölyongelmien vähentämiseksi tulee riittävän 
tehokas pölynkeräyslaitteisto olla asennettuna paikkoihin, joissa 
pölyä voi esiintyä. 

Esimerkki ruotsalaisesta pelletöintilaitoksen periaatekuvasta: 
1. Kuivan puuhakkeen, sahanpurun tai kutterinpurun syöttösiilo, 2. Vasaramylly, 
3. Sykloni, 4. Syöttöpöytä, 5. Kuljetin, 6. Pellettipuristin, 7. Pellettijäähdytin, 
8. Jäähtyneiden pellettien ulosotto säkitystä varten. 
www.goshandel.se

Monet eri komponentit pitää saada yhteensopiviksi  
Yksittäiseen pellettitehtaaseen tarvitaan useita isohkoja kompo-
nentteja kuten vasaramylly, pellettipuristin, pellettijäähdytin, puhalti-
mia, sekoittimia, kuljettimia, varastosiiloja, sykloneja, sähkömootto-
reita ja putkia. Lisäksi tarvitaan eri tyyppisiä sähköasennuksia 
sisältäen tunnistimia, katkaisijoita, elektroniikkaa ja ohjauslaitteita. 
Laitos täytyy myös varustaa eri tyyppisillä valvonta- ja 
turvalaitteistoilla. Nämä täytyy valita suuresta markkinoilla olevasta 
määrästä komponentteja. 

Kuva, G&S Handel 

Esimerkki pienehköstä, italialaisesta La Meccanica –pelletöintilaitoksesta: 
1. Vasaramylly, 2. Sykloni – jonka alla on sekoitin, 
3. Kuljetin, 4. Pellettipuristin, 5. Pellettijäähdytin, 
6. Pellettisiilo jäähdytettyjä pellettejä varten, 
7. Elevaattori, 8. Pellettien säkityslaitteisto. 
www.lameccanica.it  
Kuva,  La Meccanica
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