
Monta erilaista pellettipoltinta
Nykyisin on markkinoilla parikymmentä erilaista pellettipoltinmerkkiä. 
Erilaisten mallien ja kokojen lisäksi polttimet eroavat toisistaan siinä,  
kuinka polttimen
polttokuppi on
valmistettu.
Pellettien syöttö
polttokuppiin
voi tapahtua
joko alhaalta-
päin, horison-
taalisesti tai
ylhäältäpäin.

Oikealla: Periaate-
kuva  pellettipoltti-
mesta, johon 
pellettien syöttö 
tapahtuu alhaalta.
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Pellettilämpökattilat 
Mielenkiinto pellettilämpökattiloiden käyttöön omakotitaloissa/ 
mökeillä on kovasti kasvanut. Kiinnostus öljy- ja sähkölämmityksen 
muuntamiseen puupelleteille on lisääntynyt entisestään korkeiden
öljy- ja sähköhintojen myötä.

Pellettien poltto entisessä öljylämmityskattilassa
Nykyisin monet öljylämmitystä käyttävät suunnittelevat öljypolttimen 
vaihtamista pellettipolttimeen. Monien lämpöpolttimien kohdalla 

tämä on mahdollista, mutta kaikki 
vanhat öljylämpökattilat eivät sovi
yhteen pellettipolttimien kanssa. On 
järkevää ottaa yhteyttä pätevään 

myy- jään tai  neuvojaan, jotta saa oikeita 
neuvoja. Tavallisista puupelleteistä
muodostuu noin 0,5% tuhkaa, ja sen
määrä vaihtelee. Vaikka tuhkamäärä 
on pieni, saattaa tuhkanpoisto  käydä
hankalaksi joissakin vanhoista lämpö-
kattiloissa.

Tarkista valmistajalta, ennen kuin varustat 
vanhan öljylämmityskattilan pellettipolttimella.
Tietty tila vaaditaan pellettipolttimen ylä-
puolelle sekä riittävän suuri tuhkatila poltti-
men alle, jotta systeemi toimisi hyvin.
Kuva, Thermia

Vasemmalla: 
Alhaaltapäin syötettävä 
pellettipoltin poltto-
kuppineen, (joka on 
täytetty pelleteillä). 
EcoTec



Pelletit tarvitsevat vähemmän tilaa kuin hake
Puupellettejä varten tarvitaan varastotilaa vain neljäsosa siitä, mitä 
hakkeelle tarvitaan. 1 m3 polttoöljyä korvaamaan tarvitaan noin 3,2 
m3 tai 2,1 tonnia puupellettejä. 1 m3 puupellettejä vastaa noin 300 
litraa öljyä.    (Kuvion lähde: Svensk Brikettenergi).

Pannuhuoneessa on pellettilämpö-
kattila ja sen vieressä puolen 
kuutiometrin pellettisäiliö .

Paloturvallisuuden vaatimukset pitää ottaa huomioon 
Rajattu määrää pellettejä saa-
daan varastoida pannuhuoee-
ssa. Suomalaisten vaatimus-
ten mukaan korkeintaan 0,5 m3

pellettejä saa varastoida pannu-
huoneessa. Mikäli pannuhuone
on isompi, voidaan se jakaa 
pölytiiviillä väliseinällä luokkaa 
El 60. Silloin uudessa tilassa 
voi olla 2 m3:n pellettisäiliö.

Pellettivarasto
Pellettien varastointi voi tapahtua eri tavoin. Pienet pellettimäärät  
voidaan ostaa piensäkeissä tai suursäkissä (15-500 kg). Irtopelletti-
säilytys asettaa tilalle tiettyjä vaatimuksia, koska silloin pelletit 
toimitetaan vähintään 4 tonnin tai n. 6 m3 erissä. Jos sopivia tiloja 
löytyy pannuhuoneen lähistöltä, käytetään näitä usein 
pellettivarastona. Jos sopivat tilat puuttuvat, voidaan ulos hankkia 
varastosiilo. On tärkeää, että pelletit varastoidaan kuivassa 
paikassa. Nykyisin on tarjolla myös tehdasvalmisteisia 
varastosiiloja, jotka voi varustaa sopivalla ulkokuorella, jotta ne 
paremmin sulautuisivat ympäristöön.

Kuinka suuri määrä tarvitaan korvaamaan 1 m3 polttoöljyä?

Öljy            Pelletit            Briketit       Puupölyä      Kostea hake 

Sami pellettisiilo

Tuhkan käsittely
Kun öljykäyttöinen lämpökattila varustetaan pellettipolttimella, saa 
varautua siihen, että tuhkan joutuu poistamaan käsin.  Puupelletit 
sisältävät noin 0,5 % tuhkaa, joten tuhkan määrä on melko pieni.
Normaalisti tuhka tulee poistaa 1-2 kertaa kuukaudessa. 
Pellettejä varten tehdyissä lämpökattiloissa saattaa olla varusteena 
tuhkalaatikko, mikä helpottaa tuhkan poistamista tulisijasta. Tuhkan 
käsittelyn helpottamiseksi saattaa automaattinen tuhkanpoisto olla 
eräs vaihtoehto. Suuret lämpökattilat varustetaan yleensä 
automaattisella tuhkanpoistolla.



Yllä: Läpileikkauksessa ÖkoFen-lämpökattila 10-20 kW , joka on varustettu 
savukaasujen lämmönvaihtimella (Heat Exchanger).

Savukaasujen kondensointi
Savukaasujen kondensointia esiintyy usein suurissa lämpö-
laitoksissa, mutta nyt esim. ÖkoFen tarjoaa lämpökattilaa 
omakotitaloja/mökkejä varten, jossa on järjestelmä myös savukaasu-
lämmön talteenottoa varten.

Täydelliset ja integroidut kokonaisuudet 
Keski-Euroopassa on pellettilämpökattiloiden valmistus ja mark-
kinointi jatkunut usean vuoden ajan. Useimmilla pellettilämpökattiloi-

den valmistajilla on tarjolla integ-
roituja systeemejä sisältäen 
lämpökattilan, polttimen, pieneh-
kön varastosiilon sekä automatiik-
kaa sijoitettuna yhteen yksikköön.
Laitteisto on usein tehty ja sovel-
lettu 6 mm puupelleteille, mikä 
mahdollistaa esim. sen, että 
ruuvikuljetin voidaan tehdä 
kapeammiksi.

Vasemmalla: Pellettilämpökattila, 
jonka vierellä on pienehkö pellettisiilo.  

Pellettisiilo

Vasemmalla:
Läpileikkauksessa integroitu 
pellettilämpökattila ja poltin 
varustettuna pienehköllä pelletti-
varastollla.  Polttimen alla on 
tuhkalaatikko, mikä helpottaa 
tuhkan poistoa (Ash box).
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