
Pellettien varastointi
Kun puupellettejä käytetään omakotitalojen lämmittämiseen, voidaan 
niitä käsitellä irtopelletteinä, (ns. bulkkitavarana). Irtopellettien säilytys 
voidaan järjestää eri tavoin, ja usein on mukauduttava jo olemassa 
oleviin tiloihin. Irtopellettisäilytys asettaa tilalle tiettyjä vaatimuksia, 
koska silloin pelletit toimitetaan vähintään 4 tonnin tai n. 6 m3 erissä. 
Pellettisiilon tulee sen vuoksi olla vähintään 9-10 m3. 

Erillinen rakennelma

Peltinen pellettisiilo, joka on varustettu katolla ja puisella julkisivulla

Uusi pellettivarasto
Jos sopivat sisätilat puuttuvat, voidaan ulos hankkia varastosiilo. Jos 
uusi pellettivarasto rakennetaan asuintalon lähelle, on aiheellista 
sopeuttaa se ympäristöön.   Siilo voi olla pellistä, säkkikankaasta tai 
vanerista. On hyvin tärkeää, että pelletit voidaan varastoida kuivassa 
paikassa. Siilon on oltava sopivassa paikassa irtopellettien 
kuljetusten kannalta. Nykyisin on tarjolla myös tehdasvalmisteisia 
varastosiiloja, jotka voi varustaa sopivalla ulkokuorella, jotta ne 
paremmin soveltuvat asuinrakennusten lähelle. Ruuvikuljetin voi 
siirtää pelletit varastosta pannuhuoneen pienempään siiloon. Noin 
100 m2:n asuinrakennuksen lämmityksen vuositarvetta varten riittää 
kooltaan 10-12 m3 pellettisiilo, jos pellettienkulutus on  6-8 m3

vuodessa.

Sami pellettisiilo

Taivutettu sisään-
tuloputki siilon 
täyttöä varten Poistoilmaputki 

Noin 2/3 tilasta 
voidaan täyttää 

pelleteillä

Kaltevat 
sivut 45˚

Tyhjennys-
ruuvi

Ilmatila pellettien 
yläpuolella

Jotta pelletit eivät hankautuisi rikki varaston seinää vasten, voidaan 
paksu kumikangas ripustaa lähelle siilon seinää. On tärkeää, että tila 
on kuiva, ja ettei kosteus pääse sisälle. Puupelletit hajoavat veden ja 
kosteuden vaikutuksesta. Poistoilmaputken on oltava riittävän suuri, 
jotta vältetään ylipaine täytön yhteydessä. Sen suuaukko voidaan
varustaa pölysuodatin-pussilla, ks. alla olevaa mallia.
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Jos sopivia tiloja 
löytyy pannuhuo-
neen lähistöltä, ne 
muutetaan  usein 
pelletti-varastoksi. 
Tilaa voidaan hel-
posti muuntaa  va-
nerilevyjen avulla 
siiloksi siten, että 
syöttöruuvia  vas-
ten muodostuu 
kalteva pohja. 
Sisääntulo- ja poi-
stoilmaputket eivät 
saa olla liian lähel-
lä toisiaan. 



Tekstiilistä valmistettu siilo – ”säkkisiilo”
Jos on käytettävissä sopiva kellaritila, autotalli tai muu lähellä oleva, 
varastoksi soveltuva rakennus, niin silloin ehkä voidaan käyttää
tekstiilistä valmistettua pellettisiiloa, ”säkkisiiloa”. Useilla valmis-
tajilla on tekstiilisiiloja, jotka ripustetaan telineeseen ja sijoitetaan 
katon alle. Säkkisiilo

Upotettu varastosäiliö
Jos vanhastaan on ollut käytössä suurehko maahan upotettu 
öljysäiliö, tai jos voi edullisesti hankkia tankin tai säiliön, se voi ehkä 
soveltua pellettien varastointiin. Upotettu pellettisäiliö piilotetaan 
maan alle, mikä voi olla välttämätöntä, ellei talon ympärillä riitä tilaa 
uutta pellettivarastoa varten. 
Tankin tai säiliön käyttö edellyttää, että se on:
• ehjä ja vesitiivis 
• riittävän iso kooltaan
• maa-alue on hyvin ojitettu
Hyvin ojitettu alue on tärkeää, ettei pohjavesi nostaisi säiliötä ylös 
pitkäaikaisten sateiden aikana. On  myös tärkeää, että huoltoaukko 
on riittävän suuri ylläpidon kannalta. 

Riittävän suureksi arvioitu vanhahko öljysäiliö on muunnettu 
käytettäväksi pellettien varastointiin.

Lämpökattilaan  

Upotettu 
pellettisäiliö

Täyttö- ja 
ilmastointiputki 

Huoltokuilu

Imuputki, jolla pelletit 
saadaan tankista

noin 10 m3

Huoltoaukko

Metallitelinettä käytetään 
säkin ripustamiseen

Säkkisiilo pellettien 
varastointiin 
sisätiloissa 

voi olla muotoiltu 
säilytystilan koon ja 
muodon mukaan. 
Kookasta metalli-
telinettä käytetään 
säkin ripustami-
seen. Siilon säkki-
kankaan materi-
riaalin on oltava 
korkealaatuista ja 
antistaattista, jotta 
vähennetään pöly-
räjähdyksen riskiä. 
Täyttöputki vede-
tään usein esille 
sellaisesta paikas-
ta, josta se voidaan 
kiinnittää irtopellet-
tejä kuljettavaan 
autoon.
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On olemassa myös ulkokäyttöön 
soveltuvia säkkisiiloja, mutta ne 
eivät yleensä sovellu käytettäväksi 
asuinrakennuksen läheisyydessä.


