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PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA 
 
 
 

Tiivistelmä  Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta, laitteistosta ja 
käytöstä Suomessa ja myös muualla maailmalla. Ruotsi on johtava maa pellettien 
käytössä mutta myös Suomessa pienkiinteistöt sekä teollisuus käyttävät pellettejä 
lämmöntuotantoon. Pellettien raaka-aineena käytetään mekaanisen 
puunjalostusteollisuuden puhtaita jätemassoja, kuten höylänlastuja. Paineen avulla, 
yleensä ilman lisäaineita, massasta puristetaan pellettejä. Suomessa 
tuotantokapasiteetti on noin 200 000 tonnia. Teollisuus käyttää pellettejä muiden 
massojen kanssa seosaineena tai sellaisenaan. Lämpökonteilla voidaan tuottaa 
lämpöä kaukolämpöverkkoon. Kotitalouksissa pellettilämmitys asennetaan vanhaan 
vesikiertoiseen öljykattilaan tai uuteen pellettijärjestelmään. Laitteisto koostuu 
vesikiertoisesta kattilasta, polttimesta, varastosta ja kuljettimesta, joka kuljettaa 
pelletit polttimelle. Pellettitakat ovat suosiossa muualla maailmassa. Kuljetus 
asiakkaille tapahtuu irtotavarana tai säkeissä. Koska pellettilämmitys perustuu 
biomassaan, niin hiilidioksidin nettopäästöt ovat nollassa. Häkä ja pienhiukkaset 
muodostavat päästöjen pääkomponentit ja jätteenä syntyy vähäinen määrä tuhkaa. 
Pellettilämmityksen kannattavuuteen vaikuttavat laitteiden ikä ja kunto, sekä tietysti 
muiden polttoaineiden hinnan vaihtelut ja erityisesti isoimmissa laitteistoissa myös 
kuljetuskustannukset. Kuitenkin uuden- ja saneeratun kohteeseen pellettilämmitys on 
öljylämmitystä edullisempi, vaikkakin alkuinvestoinnit ovat korkeat. 
 
Abstract  This report is a general description of woodpellet’s production and usage in 
Finland and all over the world. Sweden is a leading country of using pellets but also 
households and industry in Finland use woodpellets for heat production. Raw materials of 
pellets are pure wood mass residues of mechanical timber industry like sawdust and wood 
chips. Using high pressure mills are compressing mass to pellets. Additives are not used. 
Production capacity in Finland is about 200 000 tonnes. In industry wood pellets are used 
like mixture with other masses, but also only pellets. Heat production in district heating 
systems with pellets is possible by using special container for this purpose. Pellet equipment 
in home systems contains burner, boiler, storage and elevator, which feeds pellets to burner. 
However, burner can be installed also to old oil boiler which also has water circulation 
system. Wood pellet fireplaces are popular especially in the USA and Austria. Transport of 
pellets to customers occurs by using bulk material or plastic bags. Wood pellets are 
component of biomass and so the carbon dioxide net emissions are zero. Other emissions 
are carbon monoxide and particles. Amount of ash is minimal. The age and condition of 
equipment will affect the profitability of pellet heating process. Certainly cost of other fuels 
and transport expenses, especially in bigger plants, have some effects too. However, to new 
or to rebuild house wood pellet system is cheaper than oil systems even the investment is 
more expensive. 
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1. Johdanto 
 

1.1 Yleistä 
 
Puupelletit ovat jauhomaisista puumassoista yhteen puristettuja pieniä rakeita, joita 
käytetään energiantuotannossa. Pellettien koko on pieni, joten erilaiset sahanpurut ja 
hiomoiden jätteet sopivat pellettien raaka-aineiksi. Pellettien puristamisen jälkeen ne 
kuljetetaan asiakkaille joko irtotavarana tai säkkeihin pakattuina (kuva 1). Pellettejä 
voidaan tehdä myös turpeesta ja jätteestä, mutta tässä työssä tarkastellaan 
ainoastaan puupellettilämmitystä Suomessa ja muissa maissa. Nykyään pellettejä 
käytetään pääasiassa lämmöntuottoon, mutta tulevaisuudessa ehkä enenevissä 
määrin myös sähkön tuotantoon. Tärkeimmät käyttäjät ovat kotitaloudet, mutta myös 
teollisuus ja isommat kiinteistöt sekä asuntoalueiden kaukolämmitys toimivat usein 
pelleteillä tuotetulla energialla. 
 
Pellettilämmitys on nyt tärkeässä roolissa, sillä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi 
vähentää ja tämä Suomen tärkeimpään uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva 
biomassa on tähän tarkoitukseen oivallinen vaihtoehto. Kilpailukykyinen hinta öljyyn 
verrattuna ja mahdollisuus automatisoida systeemi ovat pellettilämmityksen etuja. 
Puupelletti polttoaineena on myös lähes saasteeton ja syntyvän tuhkan määrä on 
pieni. Pellettien valmistus lisää työllisyyttä, mutta lämmitysjärjestelmänä 
pellettilämmitys on helppohoitoinen, eikä vaadi paljon työtä.   
 

 
 
Kuva 1: Pellettien elinkierto (Tekes 2002a). 
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1.2 Historia  
 
Puupellettien valmistus alkoi Pohjois-Amerikassa 1970-luvulla. Syyt pellettien 
kehittämiselle saivat alkunsa öljykriisistä. Nykyään Yhdysvaltojen ja Kanadan 
pellettien käyttö on melko suosittua, mutta pääasiassa vain pellettitakoissa. 
Skandinaviassa pellettien valmistus ja käyttö yleistyivät 1990-luvulla. Tällöin myös 
Itävallassa alettiin käyttää pellettejä hyvin kehittyneellä tekniikalla. Ruotsin 
ensimmäinen pellettitehdas aloitti toimintansa jo vuonna 1982, mutta suljettiin pian 
liian suurten kustannusten takia (OPET Network 2001). Pellettien käyttö Ruotsissa 
lisääntyi huomattavasti, kun fossiilisille polttoaineille määrättiin vero (hiilidioksidin ja 
rikkidioksidin päästöjen perusteella) 1990-luvun puolivälissä (kuvaaja 1) (Cox 2000, 
OPET Network 2001). 
 
 

 
Kuvaaja 1: Pellettien tuotantokapasiteetti Ruotsissa eri vuosina (Cox 2000).  
 
 
Ruotsi on tällä hetkellä johtavassa asemassa pellettien käytössä maailmassa. Siellä 
on noin 30 pellettitehdasta ja kymmeniä tuhansia talouksia käyttää pellettejä 
lämmitykseen. Myös isommilla kiinteistöillä ja voimalaitoksilla on pellettilämmitys 
toiminnassa. Tukholman kaupunki polttaa pellettiä vanhassa hiilivoimalaitoksessa 
yhden terawattitunnin verran (Vapo 2004). 
 
 

1.3 Käyttö Euroopassa  
 
Pohjoismaiden suurin kulutus on Ruotsissa, jossa pellettejä poltetaan vuosittain 
vajaa miljoona tonnia. Noin 80% pelleteistä käytetään suurissa laitoksissa ja 20% 
pienkiinteistöissä (Pelletforum 2004). Tuotantokapasiteetti on Ruotsissa suuri, ja 
kulutusluvut ylittivät äskettäin miljoonan tonnin rajan (Repo 2004). Ruotsissa 
kapasiteettia voitaisiin edelleen nostaa vaihtamalla kaukolämpövoimaloiden 
polttoaine pelleteiksi, sillä suuri osa kaupunkien kiinteistöistä on kaukolämmön 
piirissä. On helpompaa ja halvempaa vaihtaa isot polttimet, kuin vaihtaa 
kotitalouksien yksityisiä pieniä polttimia (Cox 2000). Pitää kuitenkin huomioida 
pellettien valmistus- ja kuljetuskustannukset. 
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Myös Suomessa voitaisiin pellettejä käyttää enemmän kaukolämmössä, koska 
tuotantokapasiteetti kasvaa nopeasti. Ruotsissa tuotantokapasiteetin kasvattaminen 
vaatisi kuitenkin mahdollisesti heikompilaatuisten ainesten, kuten puunkuoren ja 
hakkuutähteiden käyttöä (Paju & Alakangas 2002a). Pellettistandardin mukaan 
puunkuori ei kuitenkaan käy pellettien raaka-aineeksi (Jyrki Kytö 2004, suullinen 
tiedonanto). Sahat pystyvät parantamaan energiatehokkuuttaan vähentämällä 
sahanpurun ja kutterinpurun käyttöä energiantuotannossa, mikä lisäisi raaka-ainetta 
Ruotsin pellettitehtaille (OPET Network 2001). Suurin osa pelleteistä jauhetaan ja 
käytetään isommissa voimalaitoksissa korvaamassa hiiltä (CHP- ja 
kaukolämpölaitokset).  
 
Suomessa pellettien tuotanto alkoi vuonna 1998 ensimmäisen pellettitehtaan 
aloittaessa toimintansa. Pellettien tuotantoa tutkittiin jo 1980-luvulla, mutta öljyn 
hinnan lasku ja siitä seurannut kannattamattomuus vähensivät kiinnostusta 
aiheeseen. Suomen tuotantokapasiteetti lähenee 250 000 tonnia vuodessa, ja 
vuosituotanto on vähän yli 100 000 tonnia. 80% tuotosta viedään ulkomaille, 
pääasiassa Ruotsiin, mutta myös Tanskan ja Hollannin suurille tehtaille. Maamme 
pellettien käyttö on noin 25 000 tonnia vuodessa ja prosentuaalinen kasvuvauhti on 
suurin Euroopassa (Paju & Alakangas 2002). Markku Korhonen (2004, Biowatti, 
suullinen tiedonanto) arvioi, että 2010 Suomessa pellettien käyttäjistä noin 30 000 
olisi pienkiinteistöjä, 2000 isoja kiinteistöjä ja 100 suurlaitosta. 
 
Koska hiilen hinta on noussut ja fossiilisille polttoaineille on asetettu energiavero, niin 
pellettejä käytetään CHP-voimaloissa hiilen seassa polttoaineena ja mahdollisesti 
pian myös pelkästään. Tietenkin kuljetus- ja valmistuskustannukset vaikuttavat 
teollisuuden pellettikäyttöön (Jyrki Kytö 2004, suullinen tiedonanto). Raaka-aineen 
suhteen ei ole pulaa, ja nyt kun informaatio on lisääntynyt ja myös kotimaiset 
laitteistojen valmistajat (mm. HT Engineering ja Thermia Oy) ovat tulleet markkinoille, 
niin kasvun pitäisi näkyä nopeasti. Eri tutkimusinstituutit, korkeakoulut ja myös 
paikalliset energiayhtiöt ovat edistäneet pellettitietoisuutta. 
 
Vapo Oy ja Biowatti Oy ovat suurimmat tuottajat, ja heidän myyntiverkostonsa on 
laaja. Biowatti Oy:n emoyhtiö Metsä Serla osti vuonna 2000 osan Vapo Oy:stä ja 
tämä voi näkyä eri tavoin markkinoilla. Vuonna 2001 pellettilämmitteisiä omakotitaloja 
oli noin 300 ja pellettilämpökeskuksia kymmenkunta (50-500kWh). Vuonna 2003 
määrät olivat moninkertaistuneet, jolloin pienkäyttäjien määrä nousi lähes kahteen 
tuhanteen (Paju & Alakangas 2002; Pelletforum 2004). 
 
Tanskassa pienkäyttäjien määrä on suuri, mutta myös erittäin suuret laitokset 
polttavat pellettejä. Tanskassa ei ole enää omaa raaka-ainetta pellettien tuotantoon 
metsien vähyydestä johtuen, joten tuontia on Pohjois-Amerikasta, Ruotsista, 
Suomesta ja Baltian maista. 1990-luvun alussa 37:ssä kaukolämpölaitoksessa hiili 
vaihdettiin pelletteihin. Syynä tähän oli hiilelle määrätty korkea vero. Myös muutamat 
CHP-laitokset käyttävät pellettejä polttoaineena (OPET Network 2001; Paju & 
Alakangas 2002). 
 
Shell on aloittanut pilot-kokeilut, jossa yhtiö ei itse valmista pellettejä, mutta myy 
valmiita paketteja asiakkaille. Myös Ruotsissa pellettien myyntiverkon toiminnan 
takkuillessa esim. Statoil on alkanut myydä pellettejä huoltoasemilla (Cox 2000). 
Ruotsi on pellettituotannossa toisena USA:n edelleen pitäessä johtopaikkaa. 
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Yhdysvalloissa tuotanto alkoi jo vuonna 1984 ja 2003-2004 arvioitiin pellettimyynnin 
ylittävän miljoonan tonnin rajan. Pellettimarkkinat ovat edelleen huomattavassa 
nousussa, jopa 14% vuosivauhdilla. Tuotanto ja myynti perustuvat erityisesti 
säkkipelletteihin, sillä pellettitakat ja kamiinat ovat suosittuja, ja täten pienkuluttajat 
ovat edelleen ostajien valtaryhmänä (Pelletforum 2004). Irtopellettien myyntiä 
Yhdysvalloissa ei ole. Maakaasutakat ovat nykyään vallanneet markkinoita ja 
pellettitakkojen suosio onkin hieman laskemassa, koska kuluttajilla ei ole tarpeeksi 
tietoa tai kiinnostusta ympäristöasioista (Paju & Alakangas 2002).   
 
Keski-Euroopassa päätuottaja- ja kuluttajamaat ovat Itävalta ja Saksa. Itävallassa 
laitevalmistajat ovat erikoistuneet pienen kokoluokan (alle 100kW) 
yhdistelmälaitteistoihin. Tuotanto ja käyttö ovat Itävallassa hieman yli 100 000 tonnin 
luokkaa, mutta tuotannon arvioidaan kasvavan voimakkaasti. 
Biomassapolttoaineiden kulutus on silti vähentynyt huomattavasti. Vuosien 94 ja 97 
välisenä aikana yli 20 000 kotitaloutta vuosittain vaihtoi biomassan toiseen 
energiamuotoon. Maakaasua ja öljyä pidettiin helpompana käyttää, ja myös yhden 
huoneen takkoja vaihdettiin koko taloa lämmittävään kaukolämpöön ja tämä on 
nähtävissä taulukossa 1. Vaikka biomassan hyödyntäminen on Itävallassa 
vähentynyt, niin pellettien poltto on lisääntynyt ja ne ovat vallanneet alaa myös muilta 
biomassapolttoaineilta. Myös vuonna 1996 uudistettu hiilidioksidi- ja energiaverotus 
paransi pellettien mahdollisuuksia (Paju & Alakangas 2002). 
 
 
Taulukko 1: Lämmitystyyppien muuttuminen Itävallassa vuosina 1994-1997 (Cox 
2000). 

 
 
 
Yhdistelmäkattiloita myydään runsaasti pienkiinteistöille, mutta laatuvaatimukset ovat 
korkeat. Itävallassa tuetaan myös biomassan käyttöä, ja onkin erilaisia hankkeita 
biomassan ja pellettien kulutukseen liittyen. Vaikka pellettilämmitys tuleekin 
kalliimmaksi kuin hakelämmitys, ovat nämä tuet edistäneet pellettilämmityksen 
lisäämistä (Cox 2000). 
 
Saksassa tuotanto on vielä pientä, noin 50 000 tonnia vuodessa, mutta mahdollinen 
250 000 tonnin lisäkapasiteetti kertoo lisääntyvistä markkinoista lähivuosina 
(Pelletforum 2004). 13,5 miljoonaa kuutiometriä puujätettä on vuosittain mahdollista 
ottaa polttoaineeksi (OPET Network 2001). Vaikka suurin osa uusista kiinteistöistä 
lämmitetään kaasulla ja öljyllä, niin kiinnostus pelletteihin on Saksassakin kasvussa. 
Pellettitehtaita on vasta muutama, mutta useita uusia on suunnitteilla (OPET Network 
2001; Paju & Alakangas 2002). 
 
Vuoden 2001 tammikuussa Ruotsin Växjössä pidetyn OPET pellettiseminaarin 
mukaan pellettilämmitys on nopeassa kasvussa. Seminaarin mukaan Ruotsi, Itävalta 
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ja Tanska ovat pellettien johtavia käyttömaita, mutta Suomella on suurin 
kasvupotentiaali lähivuosina. Pienemmistä maista Slovenialla olisi myös suuret 
kasvumahdollisuudet, sillä maan tärkein uusiutuva energiamuoto on juuri puu. 
Teknologiaongelmat ovat vielä pellettien käytön esteenä. Kaksi pellettitehdasta on 
kuitenkin jo toiminnassa, ja kymmentä uutta suunnitellaan (OPET 2001). 
 
Taulukossa 2 on esitetty eri EU-maiden tuotantokapasiteetit ja hinnat vuonna 2000. 
Suuntaus on pienkiinteistöistä kaukolämmön kautta voimalaitoksiin. Tämä suuntaus 
tapahtuu vuosien mittaan kapasiteetin ja asiantuntemuksen kasvaessa. Hintoja 
vertaillessa Suomen hinnat ovat hyvin kilpailukykyisiä. Koska potentiaali on yhtä 
suuri kuin Ruotsissa, niin selittävä tekijä alhaisempiin hintoihin on ehkä alhaisen öljyn 
hinnan aiheuttama kilpailu.  
 
 
Taulukko 2: Pellettien tuotanto ja hinnat EU-maissa (OPET Network 2001). 

 
 
 
Isossa-Britanniassa 95% lämmityksestä tapahtuu maakaasulla. Kuten tunnettua, 
Brittein saarilla ei juuri ole metsiä ja täten biomassan käyttö lämmityksessä on 
vaikeaa. Pellettijärjestelmien käytöstä ei myöskään ole riittävää tietotaitoa, ja kaasun 
hinta on huomattavasti alhaisempi kuin pellettien. Alkuinvestoinnit ovat kalliit öljyyn ja 
kaasuun verrattuna, ja ihmisten lämmitystapoja on myös vaikea muuttaa. 
 
Kaakkois-Englantiin ollaan rakentamassa 200 000 uutta taloa, joissa lämmitys 
hoituisi pelleteillä. Lämmitys järjestettäisiin yhteisellä polttimella kaukolämmön 
tapaan, mutta myös pellettitakat olisivat yhtenä vaihtoehtona (Cox 2000). Britit 
käyttävät avotakoissaan polttopuiden lisäksi alkusytyttämisessä myös hiiltä, joten 
polttopuun etuna olevat vähäiset ilmapäästöt menevät siten osittain hukkaan. 
Pellettitakat olisivat apu näihin ongelmiin, ja myös pellettikoreja voitaisiin käyttää 
vanhoissa perustakoissa. Pellettien varastointi vie tilaa, ja on ongelmana ahtaissa 
kaupungeissa. Toisaalta hiilivarastot ja polttopuut vievät huomattavasti enemmän 
tilaa, joten pellettien pikkusäkit olisivat kätevä ratkaisu kaupunkien tulisijojen 
polttoainekysymykseen. 
 
 

1.4 Yleistä lämmityksestä 
 
Pellettilämmitys sopii kaiken ikäisiin kiinteistöihin. Laitteiston toiminta on myös helppo 
automatisoida. Käyttö on lisääntynyt polttopuuhun ja hakkeeseen verrattuna viime 
vuosina ja vientiinkin menee suuri määrä pellettejä (Motiva 2003). Nyt kun pellettien 
valmistus on alkanut myös Suomessa, yleistyvät samalla myös 
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pellettilämmitysjärjestelmät. Pellettien käyttö tukee täten kotimaista tuotantoa ja 
lisäävät näin työllisyyttä.  
 
Nykyinen kasvava pellettien suosiminen perustuu lämmitysjärjestelmän edullisiin 
käyttökustannuksiin, vaivattomuuteen ja järjestelmän varmatoimisuuteen. Lämmitys 
halutaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jossa ei ole liikaa työtä. 
Lämmitysvaihtoehdon tulee olla niin huomaamaton, että sen voi lähes unohtaa. 
Sähkölämmitys täyttää esitetyt toiveet, mutta sähkön hinta on melko korkea, mikä 
vähentää sen suosiota. 
 
Hakelämmitys saadaan automaattiseksi, mutta alkuinvestoinnit ovat kalliit ja 
polttoaine olisi hyvä saada omasta metsästä. Pellettien käyttö on automatisoitua ja 
ympäristölle ystävällisempää. Hinnaltaan se on myös öljyä halvempi (Keski-Suomen 
energiatoimisto 2003). Lämmitys on helppo asentaa vanhaan 
vesikiertojärjestelmään, mutta myös uusiin taloihin sitä on asennettu paljon. 
Toimintaperiaate on sama kuin vesikiertoisessa öljylämmityksessä, joten öljykattilaan 
tarvitsee vaihtaa vain sopiva poltin. Alkukustannukset komponenttien osalta ovat noin 
2000-3000 euroa. Pellettitakat sopivat kesämökeille tai lisälämmitystarpeeseen. 
Nekin on mahdollista saada sähköisellä syöttöautomatiikalla (Vapo 2004).  
 
Suuriin kiinteistöihin (pienet aluelämpöverkot, kerrostalot, rivitalot, teollisuus) 
pellettilämmitys on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto. Pellettejä voidaan käyttää myös 
muun kiinteän polttoaineen seassa (myös murskattuna öljyn seassa). Yleensä 
kiinteää puubiomassaa käyttävät laitteistot on suunniteltu hakkeelle, joten tämä pitää 
muistaa energiatiheydeltään suurempaa pellettiä käytettäessä. Pellettilämmitystä 
aloitettaessa on huomioitava myös pellettien hakkeesta poikkeavat ominaisuudet ja 
erilainen käyttäytyminen arinalla, sekä arinan jäähdytys. Varastosiilon koko ja 
kuljetusruuvien kuormitus ovat myös tärkeitä määriteltäviä tekijöitä (Puhakka 2003). 
 
Erillisillä lämmityskonteilla voidaan lämpöä tuottaa kaukolämpöverkkoon. Konttien 
tehot ovat kooltaan muutamia satoja kilowatteja (yleensä 200-500kW), ja ne liitetään 
kaukolämpöverkkoon tai suoraan kiinteistön vesikiertoon. Energiayhtiöt ja energian 
myyjät vastaavat konttien toiminnasta ja käytön helppoudesta. Kontit ovat siirreltäviä, 
joten niiden vaihtaminen tai korvaaminen myöhemmin on helppoa. 
 
Vapon toimittamalla kontilla turvataan Tarvaalan luonnonvaraoppilaitoksen 
lämmityksen saanti. Kontti on teholtaan 700 kW, ja sillä lämmitetään varsinainen 
oppilaitos ja konehallit. Puupelletit korvaavat aikaisemmin käytetyn kevyen 
polttoöljyn. Myös uudenlaista 750 kW pellettikattilaa käyttävä Valamon luostari on 
yksi esimerkki isompien kiinteistöjen pellettilämmityskohteista. Luostarin kattilan 
palamisprosessi tapahtuu arinapolttolaitteistossa, eikä siten käytä erillistä poltinta. 
Pellettien käyttö lämmityksessä on suosiossa, niin pienkiinteistöissä, yrittäjillä kuin 
myös maanviljelijöillä (Vapo 2004). 
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Kuva 2: Lämpökontti (HT-engineering 2004). 
 
 
Ilman kuivaaminen esimerkiksi viljankuivaamoissa onnistuu myös 
pellettilämmityksellä. Pellettejä voidaan polttaa erillisen polttimen avulla myös 
normaalissa takassa tai uunissa (Motiva 2001). Vaikka pellettilämmitys on hyvin 
luotettava ja ongelmaton lämmitysjärjestelmä, niin silti pitää varata jokin 
varajärjestelmä huoltokatkoksien ja mahdollisten ongelmien varalle. Yleensä 
varajärjestelmänä on sähkö, ja tämä varajärjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle, 
jos polttimessa on ongelmia. Kattilaan on siis asennettu myös sähkövastukset, tai 
sitten vastukset on sijoitettu erilliseen varaajaan (Puhakka et al. 2003).  
 
Valtion asuntorahasto tukee asuntoyhtiöitä, jotka ottavat pellettilämmityksen 
käyttöön. Tukea voi saada jopa 15%. Tuki maksetaan valtion asuntorahastosta 
(Valtion asuntorahasto 2004). Kotimaista energiaa käytettäessä on mahdollista 
saada myös investointitukea. Tukea voivat saada yhteisöt ja yritykset (Pelletforum 
2004). 
 
 

2. Pelletit 
 

2.1 Raaka-aineet 
 
Puupellettien raaka-aineina käytetään mekaanisen puunjalostusteollisuuden puhtaita 
sivutuotteita ja metsähaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa havupuiden (kuusi ja 
mänty) kuivaa sahanpurua, höylänlastuja sekä hiontapölyä, puutähteitä, kuorta sekä 
puu- ja metsähaketta. Pellettejä voidaan valmistaa myös muista materiaaleista, kuten 
turpeesta, oljesta, korsibiomassasta, paperista ja kierrätyksestä syntyvästä palavasta 
jätteestä, mutta tällöin ei enää tietenkään ole kyse puupelleteistä (Puhakka et al. 
2003; Pelletforum 2004). 
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2.2 Valmistus 
 
Puupelletit valmistetaan puristamalla. Valmistuksessa ei tarvitse käyttää erillisiä 
sideaineita, vaan puun luontaisesti sisältämä ligniini pitää puristeen koossa. 
Havupuut sisältävät ligniiniä runsaammin kuin lehtipuut, ja on myös mahdollista 
käyttää lisäksi muita luonnon sideaineita pellettien käsittelykestävyyden 
parantamisensi. Tarvittava sideaineiden määrä on tavallisesti noin 1 % painosta, 
eivätkä nämä sideaineet huononna pellettien palamista. Tähän tarkoitukseen 
soveltuvia aineita ovat esimerkiksi peruna- ja maissitärkkelys (Puhakka et al. 2003; 
Pelletforum 2004). 
 
Prosessina pellettien valmistus sisältää seuraavat vaiheet (kuva 3): 
1. Raaka-aineen käsittely, mikä sisältää kostean raaka-aineen kuivauksen, 
epäpuhtauksien poiston, jauhamisen, homogenisoinnin sekä sideaineiden lisäämisen 
ja sekoittamisen. 
2. Pelletöinti, johon kuuluu pellettien puristus, jäähdytys, seulonta ja hienoaineksen 
kierrätys. 
3. Varastointi ja pakkaaminen (Puhakka et al. 2003; Pelletforun 2004). 
 

 
 
Kuva 3: Pellettien valmistus (Tekes 2002a). 
 
 
Pellettitehtaat on usein integroitu muun puunjalostusteollisuuden yhteyteen, jolloin 
raaka-aine saadaan siirrettyä tehtaalle helposti erilaisilla kuljettimilla. Muussa 
tapauksessa kuljetus hoidetaan yleensä rekoilla. Ennen tuotannon aloittamista raaka-
aineesta on poistettava epäpuhtaudet, kuten kivet, metallit ja muovit (Pelletforum 
2004). 
 
Raaka-aineen ihannekosteus tehontarpeen, lujuuden ja laitekapasiteetin kannalta on 
valmistusvaiheessa noin 10-15 %. Tällöin valmistusprosessi kuluttaa noin 1-3 
prosenttia pellettien energiasisällöstä. Tätä kosteampi raaka-aine on kuivattava 
ennen puristamista, jolloin valmistusprosessin kuluttaman energian osuus kasvaa 
noin 10 prosenttiin pellettien energiasisällöstä riippuen alkukosteudesta. 
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Kuivaaminen tapahtuu yleensä jauhamisen yhteydessä niin sanotussa esikuivurissa, 
mutta se voidaan toteuttaa jauhamisen yhteydessä myös puhaltamalla kuumaa 
kaasua jauhettavan raaka-aineen läpi (Puhakka et al. 2003; Pelletforum 2004). 
 
Lopulta kuiva raaka-aine johdetaan vasaramyllyyn, jossa se jauhetaan 
tasalaatuiseksi ja sopivan kokoiseksi puristusta varten. Syntyvä pöly kerätään 
talteen, ja käsitelty raaka-aine siirretään puristusvaiheeseen esimerkiksi 
ruuvikuljettimilla, joilla voidaan varmistaa tasainen ja oikeanopeuksinen raaka-aineen 
syöttö (Pelletforum 2004). 
 
Pelletöintivaiheessa raaka-aine syötetään pelletöintikoneen sekoituskammioon, jossa 
siihen lisätään tarvittavat sideaineet tai parannetaan puristustapahtumaa lisäämällä 
höyryä. Tämä vaikuttaa myös tuotannon energiankulutukseen ja laitteiden 
käytettävyyteen, koska höyryllä ja sideaineilla voi olla sitovia, voitelevia tai 
kosteudelta suojaavia ominaisuuksia (Pelletforum 2004). 
 
Sekoituskammiosta raaka-aine pakotetaan puristamalla matriisin reikien läpi, jolloin 
puumateriaalin lämpötila nousee. Tästä seuraa luonnollisten hartsien ja sideaineiden 
hetkellinen pehmeneminen. Partikkeleita yhteen sitovina mekanismeina 
pelletöinnissa ovat ligniinin aiheuttama adheesio sekä partikkelien kuitumaiset osat ja 
sisäpintojen koheesio. Hetkellisesti sulanut ligniini muodostaa pellettien pinnalle 
kiiltävän ja koossa pitävän kerroksen, ja toimii luonnollisena liima-aineena. Matriisin 
reikien läpi puristamisen jälkeen materiaali katkaistaan leikkuuterillä oikeaan 
pituuteensa (Pelletforum 2004). 
 
Matriisi vaikuttaa oleellisesti valmistuvien pellettien ominaisuuksiin ja laatuun. Matriisi 
voi olla joko tasomatriisi (reikälevy) tai rei'itetty sylinteri eli rengasmatriisi (kuva 4). 
Matriisin läpi puristuessa muodostuvaan lämmön määrään vaikuttavat muun muassa 
matriisin kitkaominaisuudet sekä reikien pituus ja halkaisija. Puristustapahtuman 
onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti matriisin pinnalle muodostuvan raaka-
ainekerroksen ja matriisin reikiin kerralla tiivistyvän materiaalikerroksen paksuudet. 
Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa matriisin ja puristinrullien materiaali ja 
niiden ominaisuudet, laitteen puristuskyky sekä puristusrullien pyörimisnopeus 
(Pelletforum 2004). 
 

 
Kuva 4: Matriisien rakenne (Tekes 2002a). 
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Puristusvaiheen jälkeen pelletit jäähdytetään, jolloin ne saavuttavat lopullisen 
lujuutensa. Lopuksi valmiiden pellettien seasta erotetaan raakapuru ja hienoaines 
kuljettamalla pelletit seulan kautta. Seulanalite palautetaan takaisin 
valmistusprosessiin (Pelletforum 2004). 
 
Raaka-aineen ja pellettien laatua tarkkaillaan valmistusprosessin aikana. Seurattavia 
ominaisuuksia ovat pellettien raekoko, kosteus, tuhkapitoisuus, tiheys, lämpöarvo, 
hienoaineksen määrä sekä käsittelykestävyys. Pelletöinnin onnistumista kuvaa muun 
muassa se, kuinka paljon pellettien joukossa on hienoainesta puristamisen jälkeen 
(Puhakka et al. 2003; Pelletforum 2004). 
 
Kuvassa 5 on esitetty Suomen pellettitehtaat ja niiden tuotantokapasiteetit. Nykyinen 
tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä Ruoveden ja Punkaharjun tehtaiden 
tulipalot vaikuttivat tuotantoon. Lisäksi ainakin Juupajoelle suunnitellaan uutta 
pelletöintitehdasta.  
 
 
 

 
Kuva 5: Pellettien valmistus Suomessa (Tekes 2002a). 
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2.3 Ominaisuudet 
 
Puupelletit ovat sylinterimäisiä, joskus neliömäisiä rakeita. Halkaisijaltaan ne ovat 6-
12 mm ja pituudeltaan 10-30 mm. Pellettien irtotiheys on 600-750 kg/i-m3 ja 
kiintotiheys 1100-1500 kg/m3. Puupellettien tehollinen lämpöarvo on saapumistilassa 
14-17,5 MJ/kg. Suomessa tuotettujen pellettien tehollinen lämpöarvo on 4,6-4,9 
kWh/kg, kosteus 8-10 %, irtotiheys 640-690 kg/i-m3 ja tuhkapitoisuus 0,3-0,5 % 
(Alakangas 2000; Puhakka at al. 2003). 
 
Suomen Bioenergiayhdistys on valmistellut pelleteille laatuohjeen, jolla pyritään 
varmistamaan, että pellettien valmistajat tietävät oikeat laatukriteerit, ja että 
kuluttajien on helpompi vertailla markkinoilla olevien pellettien laatua. Ohjeessa 
määritellään pellettien raaka-aineeksi kutteri, sahanpuru ja hiontapöly, halkaisijaksi 6-
10 mm, pituudeksi maksimissaan viisi kertaa halkaisija, kosteudeksi � 10 %, 
tuhkapitoisuudeksi � 1,0 %, irtotiheydeksi � 600 kg/i-m3 ja energiatiheydeksi 2,9-3,4 
MWh/i-m3. Lisäksi pelletit saavat sisältää korkeintaan 0,03 m-% klooria, 0,5 mg/kg 
kadmiumia ja 0,1-0,5 m-% typpeä (Pelletforum 2004). 
 
Saksalaiset standardit ovat selkeästi tarkemmin määritelty, ja ne sisältävät muun 
muassa seuraavaa (Alakangas 2000): 
- Kiintotiheys 1000-1400 kg/m3 
- Kosteus < 12 % 
- Tuhkapitoisuus < 1,5 % 
- Lämpöarvo käyttökosteudessa 4,8-5,4 kWh/kg 
 
Lisäksi on määritelty seuraavat pitoisuusrajat (Alakangas 2000): 
- rikki 0,08 % 
- kloori 0,03 % 
- typpi 0,3 % 
- arseeni 0,8 mg/kg 
- kadmium 0,5 mg/kg 
- kromi 8 mg/kg 
- kupari 5 mg/kg 
- elohopea 0,05 mg/kg 
- lyijy 10 mg/kg 
- sinkki 100 mg/kg 
- halogeenit 3 mg/kg 
 
Suomessa pellettistandardisointi on etenemässä ja pian saadaan kolmen vuoden 
pituinen esistandardi julkaistua. Tämän jälkeen on äänestys varsinaisen standardin 
käyttöönotosta (Janne Nälkki 2004, suullinen tiedonanto).  
 
Puupelletit sietävät kosteutta huonosti. Joutuessaan kosketuksiin veden kanssa ne 
kostuvat, turpoavat ja hajoavat (Alakangas 2000). Tämä täytyy huomioida muun 
muassa varastoinnissa. Toisaalta jos pelletit on säilytetty oikein, ne eivät homehdu 
eivätkä jäädy (Pelletforum 2004). 
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3. Pellettien käyttö 
 

3.1 Yleistä 
 
Puupelletit sopivat pientalojen, maatilojen ja suurkiinteistöjen lämmityspolttoaineeksi. 
Vuonna 2003 Suomessa arvioitiin olevan noin 1500-2000 puupellettien pienkäyttäjää, 
vaikka pellettien polttoon tarvitaankin erityisesti sitä varten suunnitellut laitteet. 
Tavallisimmin pellettejä käytetään kiinteistöissä, joiden tehontarve on 10-500 kW, 
mutta 50 - 1000 kW:n järjestelmiäkin Suomessa on useita kymmeniä.. Tekninen 
käyttöpotentiaali onkin Suomessa suuri, koska puupelleteillä voitaisiin korvata 
kivihiiltä, turvetta, puuta ja jätepolttoaineita. Poltossa syntyvä tuhkakaan ei muodosta 
ongelmaa, koska pellettien tuhkapitoisuus on erittäin alhainen, ja lisäksi tuhka 
voidaan käyttää maanparannusaineena kohottamaan maan pH-arvoa. Vuonna 2003 
pellettien kulutuksen arveltiin olevan noin 40 000 tonnia (Pelletforum 2004). 
 
 

3.2 Pienkiinteistöt 
 

3.2.1 Yleistä 
 
Pienkiinteistöissä puupellettejä voidaan polttaa esimerkiksi pellettitakassa (yleensä 
varaava tulisija) tai öljypolttimen tavoin pellettipolttimella, joka on kytketty 
keskuslämmityskattilaan. Tavallisessa tulisijassa pellettien polttamiseen tarvitaan 
erityisesti siihen suunniteltu polttokori, joka asetetaan tulisijan arinalle (Puhakka et al. 
2003).  
 
Vesikiertoisessa pellettilämmityksessä tarvitaan vähintään pellettipoltin ja -kattila, 
varastosiilo, mahdollinen välisäiliö, pellettien siirtolaitteet sekä lämmönjakoverkosto 
laitteineen (Puhakka et al. 2003). 
 
Pienkiinteistökäytössä on tärkeää, että polttoaine on tasalaatuista. Pellettien pitää 
kestää käsittelyä (mekaaninen kestävyys) eikä hienoainesta (pölyä ja purua) saa olla 
liikaa. Erityisen tärkeää tämä on omakotitalojen pellettijärjestelmissä (Puhakka et al. 
2003). 
 
 

3.2.2 Esimerkkitapaus: omakotitalo Turengissa 

 
Vuonna 1972 valmistunut Turengissa sijaitseva omakotitalo on muutettu 
öljylämmitteisestä pellettilämmitteiseksi. Talo on yksikerroksinen ja sen pinta-ala on 
180 m2 ja tilavuus 450 m3. Asuinpinta-alaa on 110 m2 ja asuintilavuutta 270 m3. 
Ilmanvaihto on painovoimainen (Tekes 2001). 
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Kattilana on HT Enerco Oy:n valmistama Tulimax Eko18 STK pellettikattila (teho 18 
kW), ja polttimena PellX-poltin, jonka teho on 10-20 kW. Polttimen hyötysuhde on 
noin 80%. Kattila on varustettu toimintahäiriöiden varalta sähkövastuksilla. Pelletit 
syötetään polttimelle syöttöruuvilla (Tekes 2001). 
 
Omakotitalon lämmönkulutus on 31 000 kWh, mikä vastasi ennen 3500 litraa öljyä, 
mutta nyt noin 7000 kilogrammaa puupellettejä (Tekes 2001). 
 
 

3.3 Suurkiinteistöt ja teollisuus 
 

3.3.1 Yleistä 
 
Puupellettejä voidaan käyttää energiantuotantoon myös rivi- ja kerrostaloyhtiöissä 
sekä julkisissa rakennuksissa, teollisuusrakennuksissa, aluelämpökeskuksissa sekä 
voimalaitoksissa. 
 
Pellettejä voidaan polttaa yksinään, tai niitä voidaan sekoittaa muuhun kiinteään 
polttoaineeseen kuten turpeeseen, hakkeeseen, briketteihin tai kivihiileen. 
Polttotekniikka on usein samantyyppistä kuin käytetään hakkeen ja turpeen poltossa, 
ja monesti isoissa lämpö- tai voimalaitoksissa pelletit murskataan ennen syöttämistä 
esim. pölypolttokattilaan (Alakangas 2000; Puhakka et al. 2003). 
 
 

3.3.2 Esimerkkitapaus: Energi E2:n Avedøre Power Station 
 
Voimalaitoksessa on kaksi yksikköä: Avedøre 1 ja Avedøre 2. Ensimmäinen yksikkö 
on rakennettu vuonna 1990 ja toinen vuonna 2001. Yksiköt tuottavat sähköä Itä-
Tanskan sähköverkkoon 840 MW:n teholla ja lämpöä 500 000:n kotitalouden 
kaukolämpöverkkoon lämpöteholla 895 MW. Tuotanto vastaa 1,2 miljoonan 
kotitalouden sähkön- ja 190 000 kotitalouden lämmönkulutusta. Sähköntuotanto 
tapahtuu höyryturbiineilla, jotka puolestaan pyörittävät generaattoreita. 
Kokonaishyötysuhde on 94% (Energi E2 2004). 
 
Avedøre 1 on 55 metriä korkea kattila, jossa poltetaan pääsääntöisesti kivihiiltä. 
Kattila soveltuu silti myös öljyn polttamiseen. Tunnin aikana poltetaan noin 85 tonnia 
hiiltä. Tämä tuottaa 250 MW:n sähkötehon ja 330 MW:n lämpötehon, ja samalla 
syntyy 13 tonnia tuhkaa ja 3,5 tonnia kipsiä tunnissa (Energi E2 2004). 
 
Avedøre 2:n sähkö- ja lämpöteho ovat molemmat 570 MW. Kattilassa voidaan 
polttaa maakaasua, öljyä, olkia ja puupellettejä. Pellettien osuus polttoaineesta on 
lähes puolet, ja tarkoittaa 300 000 tonnia pellettejä vuodessa. Pelletit valmistetaan 
Energi E2:n tehtaassa Køgessa puuteollisuuden jätepuusta, ja ne kuljetetaan 
Avedøreen laivalla. Puupellettien lisäksi Avedøre 2:ssa poltetaan olkia. Niiden osuus 
polttoaineesta on noin 10% (Energi E2 2004). 
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Avedøre 2:n pääkattila on 80 metriä korkea ja tuottaa höyryä 30 metriselle 
höyryturbiinille, joka puolestaan pyörittää 13 metristä generaattoria. Järjestelmään on 
kytketty myös kaksi kaasuturbiinia, jotka pyörittävät omia generaattoreitaan tuottaen 
110 MW:n tehon (Energi E2 2004). 
 
Avedøre 2 korvasi valmistuessaan kolme hiilivoimalaa ja vähensi täten Itä-Tanskan 
hiilidioksidipäästöjä noin 10%. Samalla vähenivät myös typpioksidipäästöt 20% ja 
rikkidioksidipäästöt 30% (Energi E2 2004). 
 
 

3.3.3 Esimerkkitapaus: Turku Energia 
 
Turku Energia tuottaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja niiden käyttöön liittyviä 
palveluja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli 110 miljoonaa euroa, ja sähköä myytiin  
1 346 GWh ja kaukolämpöä 1 603 GWh. Pellettien seospoltto kivihiilen kanssa 
Linnankadun 100 MW:n voimalaitoksessa alkoi vuonna 2000. Tähän vaikuttivat muun 
muassa kivihiilen raju hinnannousu, puupolttoaineita suosiva verotus ja päätös 
ilmansuojelun edistämisestä (Tekes 2002b). 
 
Linnankadun voimalaitosta käytetään vain talvella huippukulutuksen aikaan, noin 4-5 
kuukautta vuodessa. Laitos tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon ja lämpöä 
kaukolämpöverkkoon. Pellettejä käytetään lämmityskauden aikana noin 25 GWh:n 
verran, mikä vastaa noin 5 000 tonnia pellettejä ja 3 500 tonnia kivihiiltä. Pellettejä 
sekoitetaan 10-15 painoprosenttia kivihiilen joukkoon hiilen 
vastaanottorakennuksessa. Tämä vastaa noin seitsemää prosenttia tehosta. Pelletit 
murskataan kivihiilen mukana vasaramyllyissä ennen polttoa (Tekes 2002b). 
 
Pellettien polton vaikutuksesta kattilan takaseinän kuonaantuminen on lisääntynyt, ja 
ongelmia oli alkuun myös kuljettimien kanssa. Toisaalta taas hiilidioksidipäästöt ovat 
vähentyneet 8500 tonnia, ja myös rikkipäästöissä on vähenemää. Linnankadulla 
poltettiin vuonna 2002 lämmityskaudella 35 tonnia pellettejä päivittäin, eikä pellettien 
osuuden lisäämiselle ole teknisiä esteitä (Tekes 2002b). 
 
 

4. Laitteisto  
 

4.1 Yleistä 
 
Pellettilämmityksen laitteisto koostuu kattilasta, polttimesta ja varastosta. Varaston ja 
polttimen välillä on vielä ruuvi, joka kuljettaa ja annostelee pelletit polttimelle. 
Laitteistojen koko vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Kotitalouksissa tehot jäävät 
alle 40 kW:n, ja tätä suuremmat laitteistot ovat käytössä teollisuuden ja suuremman 
lämmöntuoton yhteydessä. Kotitalouksille sopivia laitteistoja on saatavilla myös 
pienemmässä kokoluokassa, jolloin kaikki kolme osaa ovat samassa paketissa. 
Toiminta on tietenkin täysin automaattista. Paketti vie vähemmän tilaa, mutta 
pellettejä pitää lisätä itse tähän pieneen säiliöön (EcoTec 2004). Sama periaate on 
käytössä myös isoimmissa pellettikonteissa, jotka soveltuvat isoimpien kiinteistöjen 
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lämmitykseen sekä omakotitaloalueen kaukolämmitykseen. Ne ovat siirreltäviä ja ne 
voidaan liittää kaukolämpöverkkoon. Iso polttoainevarasto riittää pitkälle 
lämmitysajalle ja se täytetään kippiautolla.  
 
Lämmitysjärjestelmää asennettaessa on tärkeää tehdä oikea mitoitus. Asiantuntijat 
tekevät mitoituslaskelmia tapauskohtaisesti. Tilantarve määräytyy myös 
tehontarpeen mukaan, mutta paloturvallisuus ja huoltamisen helppous ovat myös 
olennaisia seikkoja. Tietenkin uusiin rakennuksiin näiden seikkojen huomioon otto on 
helppoa, mutta jos halutaan asentaa pellettilämmitys vanhaan rakennukseen, niin 
tarvitaan jo enemmän kompromisseja. Toisaalta vanhan öljy-/hakelämmityksen 
rakenne on lähes samanlainen kuin pellettilämmityslaitteiston (Puhakka et al. 2003).  
 
 

4.2 Poltin  
 
Pellettien palamista ohjaa poltin, joten se on tärkein osa järjestelmää. Sopivaa tehoa 
polttimelle mietittäessä on pohdittava kattilan kokoa ja tietenkin lämmitystarpeen 
määrä. Internetistä löytyy myös tehonlaskureita, jotka tarkastelevat lämmitettävien 
rakennusten pinta-aloja ja tilavuuksia (Säätötuli 2000). 
 
Pellettien polttoon on käytössä kahdenlaisia polttimia: stoker- ja pellettipolttimia. 
Stoker-poltin käy myös monen muun polttoaineen polttamiseen, mutta varsinainen 
pellettipoltin on juuri pellettien polttoa varten suunniteltu. Näiden kahden polttimen 
erona on, että stoker-poltin on jatkuvatoiminen, kun taas pellettipoltin sammuu ja 
käynnistyy tarvittaessa. Stokerpoltin pitää jatkuvasti pientä hiillosta yllä. Tämä 
odotustila ei kuitenkaan kuluta juurikaan energiaa, mikä tarkoittaa, että stokerpoltin ei 
ole hyötysuhteeltaan paljon pellettipoltinta heikompi. Usein on kuitenkin pieniä 
ongelmia tehonsäädön kanssa joutokäynnin aikana, sillä pellettien energiatiheys on 
suurempi kuin polttimeen alun perin tarkoitetun hakkeen. 
 
Pellettipoltin on käytössä pienissä  ja keskisuurissa laitteistoissa. Stokerpolttimilla 
voidaan polttaa myös haketta tai pellettien ja hakkeen seosta, joka on yleensä myös 
helpoin ja kannattavin vaihtoehto, sillä pienen tehontarpeen aikana 
säädettävyysongelmat ovat pienempiä (Puhakka et al. 2003; Motiva 2001). 
Stokerpolttimia käytettäessä on polttimen toiminta säädettävä tarkasti pellettien 
ominaisuudet huomioon ottaen. Nämä polttimet eivät ole tekniikaltaan niin 
”hienostuneita” kuin pellettipolttimet, ja ovat siksi edullisempia. Stokerpolttimia 
kehitellään edelleen, ja niitä käytetään myös suuremmissa laitoksissa. Suurimpien 
laitosten pellettien poltto tapahtuu arinalla, ja usein polttoaineena on muutaman 
aineksen seos. Stokerpolttimien tyhjäkäynti toiminta vaatii jatkuvaa ilman puhallusta 
ja tämä lisää myös päästöjä (Jyrki Kytö 2004, suullinen tiedonanto). 
 
Polttimia on edelleen vielä kolmea erilaista tyyppiä riippuen pellettien syöttötavasta 
(kuva 6 ja 7). Ruotsalaisen EcoTec-yhtiön (2004) mukaan alhaalta päin syötettävän 
alasyöttöpolttimen (underfeeding) palamistapahtumassa pelletit pakotetaan koko 
palamisvyöhykkeen läpi. Tällä tavoin palaminen on tehokasta ja pienimmätkin 
partikkelit palavat täydellisesti. Tuhkan määrä jää näissä polttimissa todella pieneksi. 
Monet stokerpolttimet toimivat tällä mekanismilla (Thermia 2004). Tähän poltinmalliin 
on saatavilla myös automaattinen tuhkanpoistoyksikkö. Vaakasyöttöpolttimessa 
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(horisontal) ja myös yläsyöttöpolttimessa (overfeeding) pellettien syöttö estää tuhkan 
luonnollisen poistumisen, ja tämän takia nämä polttimet vaativat tuhkan poistamisen. 
Ylhäältä syötettävässä polttimessa tuhkan ja palamattoman aineksen osuus on pieni 
verrattuna muihin tyyppeihin. Ilmakerroin on ylhäältä syötettävälle polttimelle myös 
suurin, mikä hieman alentaa hyötysuhdetta. Alhaalta syötettävällä polttimella voi olla 
vaikeuksia syttyä täydelle teholle pitkän taukoajan jälkeen (Palo & Alakangas 2002).  
 
Saatavilla on myös isomman teholuokan polttimia, joissa palaminen tapahtuu 
arinalla. Luistin työntää pellettejä eteenpäin arinalla ja lopulta tuhka tippuu pohjalle. 
Laitteistolla saadaan puhallettua jäähdyttävää sekundääri-ilmaa palotilaan ja näin 
polttoilman saatavuus paranee ja arinan käyttöikä lisääntyy (HT-engineering 2004). 
Polttimille on kehitetty myös tarkempia sovelluksia, kuten pudotuskuppi (pelletit 
pudotetaan yläpuolelta), kuppi ja rumpu (pelletit tuodaan etuosasta tai alta) sekä 
pallopoltin, joka on vielä kehitteillä (Palo & Alakangas 2002). 
 
 

 
 
Kuva 6: Kolmen pellettipolttimen toimintaperiaatteet (Paju & Alakangas 2002a). 
 
 
Polttimen ehkä tärkein osanen on pieni mikroprosessori, joka säätelee 
polttoprosessia, ilmanpuhallusta ja kuljettimen pellettiannostelua. Prosessi saadaan 
täysin automaattiseksi juuri tämän prosessorin avulla. Tällöin ei tarvitse kuin 
huolehtia pellettien riittävyydestä ja tarkistaa ja huoltaa laitteiston aika-ajoin, niin 
prosessori hoitaa loput. Kattilassa olevien lämpötila-antureiden avulla palaminen 
loppuu, kun riittävä lämpötila on saavutettu ja vastaavasti alkaa, kun ollaan liian 
alhaisissa lämpötiloissa. Lämpötilarajat saa itse säätää haluamalleen tasolle 
(Pelletforum 2004). 
 
Prosessorin toiminta perustuu potentiometrien toimintaan (Leo Hänninen ja Jyrki 
Kytö 2004, suullinen tiedonanto). Prosessorin ohjaamat toiminnot tapahtuvat 
ajallisesti tarkkaan määriteltyinä hetkinä, jolloin palamisprosessin vaiheet etenevät 
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suunnitellusti. Asentava yhtiö asettaa laitteiston toimintakuntoon ja säätää 
prosessorin sopiviin arvoihin kiinteistöstä riippuen. Uusimmissa prosessoreissa 
seurataan savukaasujen lämpötilaa, pelletinkulutusta ja varaston täyttötarvetta. 
Hapen määrää mittaa lambda-anturi. Laitteistoja käytettäessä arvot hieman 
muuttuvat, joten alussa säädetyt arvot eivät enää päde vuoden kahden kuluttua. 
Tästä syystä juuri esimerkiksi happianturia ei kannata käyttää, sillä kotitalouksissa ei 
kuitenkaan laitteistoa säädetä vuosittain ja näin palaminen voi olla erittäin 
epäedullista näillä väärillä säädöillä (Jyrki Kytö 2004, suullinen tiedonanto). 
Automatiikan voi yhdistää myös tietokoneeseen, joten järjestelmää voi ohjata 
muualta käsin (Thermia 2004).  

 

 
Kuva 7: Altasyötettävän pellettipolttimen tarkempi toimintaperiaate (Thermia 2004). 
 
 

4.3 Kattila  
 
Lämmön siirtyminen tapahtuu kattiloissa. Kattilan koko pitää sovittaa asunnon 
tehontarpeen mukaan, mutta myös käytettävän polttimen teho on huomioitava. 
Yleensä kattila ja poltin ovat saman tehoisia ja näin saadaan myös hyötysuhde 
hyväksi. Kun kyseessä on vanha kattila, johon uusi pellettipoltin vain liitetään, on 
kattilan kunto ja toiminta tarkastettava ennen polttimen asentamista. 
 
Vanhoihin öljykattiloihin liitettäessä on otettava huomioon paine, sillä pellettipolttimen 
kanssa pitää kattilassa olla alipaine, kun taas öljyllä voi olla myös ylipainekattila. 
Alipaine synnyttää tarvittavan ilmavedon kattilaan. Öljykattilioissa palotila on 
pienempi kuin kiinteän aineen kattiloilla ja silloin puun pitkä liekki osuu liian aikaisin 
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kattilan seinämiin, eikä lämmönsiirto ole tehokasta.  Huollettavuus myös kärsii 
(Puhakka et al. 2003). 
 
Parhaiten kattilaksi sopivat kiinteän polttoaineen kattilat, sillä niissä on huomioitu jo 
valmiiksi tuhkan määrä ja savukaasujen suuri määrä. Nämä molemmat tekijät ovat 
melko vähäisiä pellettilämmityksessä, mutta silti huomioonotettavia. Oikeassa kattilan 
mitoituksessa savukaasujen minimilämpötila laitteiston nimellisteholla jää alle 200 
celsius asteeseen ja tämä taas takaa mahdollisimman korkean hyötysuhteen 
(Pelletfoorum 2004).  
 
Kattila koostuu suuresta palopesästä, josta lämpö siirtyy kattilaa kiertävän putkiston 
veteen. Putkiston vesitilavuus on niin suuri, että erillistä lämminvesivaraajaa ei 
tarvita. Nykyään monet kotitaloudet kuitenkin liittävät laitteiston varaajaan, jos 
käyttöveden tarve on suuri. Tämä tietysti lisää kustannuksia. Poltin on liitetty yleensä 
kattilan alareunaan. Vesiputket kiertävät kattilaa kauttaaltaan ja ovat myös 
savukaasujen poistoputkien välissä (kuva 8). 
 
 

 

 
Kuva 8: Kattila, Tulimax (HT-Engineering 2004). 
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Poistoputkista kaasut vapautuvat hormin tai muun vastaavan putken kautta 
ulkoilmaan. Hormin koko pitää olla oikea alipaineen saavuttamiseksi. Kattilan edessä 
sijaitseva suuri luukku on huoltoja ja puhdistamista varten. Siitä voi tarkkailla liekkiä 
ja polttaa myös muuta polttoainetta, kuten halkoja. Alaosassa on varsinainen 
tuhkaluukku, mutta tuhkaa siihen ei juuri synny. Kattilat sisältävät jo monenlaisia 
erilaisia toimintoja, ja monet kattilat ovat ns. monitoimikattiloita. Ne sisältävät 
esimerkiksi öljypoltinmahdollisuuden ja sähkövastuksen. Vielä kun lisätään 
klapinpolttomahdollisuus, hake ja tietysti pelletit, niin mahdollisuuksia on viisi (HT-
engineering 2004). Pitää kuitenkin muistaa eri polttoaineiden erilaiset energiasisällöt 
ja polttimien tehot, kun kattilan kokoa suunnitellaan. 
 
 

4.4 Pellettitakat  
 
Pohjois-Amerikassa on käytössä pellettitakkoja, mutta nyt myös pohjoismaissa takat 
ovat lisääntyneet. Ne sopivat lisälämmityksen tarpeisiin. Kustannukset pysyvät 
alhaisina, vaikka takka hieman sähköä kuluttaakin. Jos asunnolla tai vaikka 
kesämökillä on käytössä pelkkä sähkölämmitys, niin takka alentaa huomattavasti 
kustannuksia ja on helppo ottaa käyttöön (EcoTec 2004). Pelletit palavat kauniilla 
liekillä ja siten aikaansaavat myös hienon kodikkaan tunnelman (kuva 9). 
 
 

 
Kuva 9: Pellettitakan tunnelmaa (Pelletforum 2004) ja takan toimintaperiaate (Tekes 
2002a). 
 
 
Takka on täysautomaattinen ja seinässä oleva termostaatti kertoo milloin on syytä 
lämmittää. Takkoja on helppo käyttää, tuhkaa syntyy vähän ja lämpötilannousu 
huoneissa on nopeaa (Palo & Alakangas 2002). Takkojen teho on 7-10 kW ja tämä 
riittää yli sadan neliön talon lämmön tuottamiseen (Puhakka et al. 2003). Uusiin 
takkoihin on saatavilla myös erillinen varastokotelo, joten silloin ei tarvita normaalia 
viikoittaista pellettien lisäämistä. Hyötysuhde on myös korkea, 90 % luokkaa. 
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Perinteisissä pellettitakoissa ilmapuhallin siirtää lämmön huonetilaan. Uusimmat 
pellettitakkasovellukset ovat myös vesikiertoon liitettäviä, kuten 
peruslämmityslaitteistot. Takka on kevyt eikä vaadi vahvoja perustuksia, ja lisäksi 
takka on kytkettävissä päälle myös etäyhteyksillä.  
 
Eräänä sovelluksena pellettien käytöstä ovat pellettikorit, joita voidaan käyttää 
normaalissa uunissa tai takassa. Pelleteillä täytetään metallinen kori, joka asetetaan 
tulitilaan ja sytytetään (yleensä sytytysgeelillä)ja lopulta palamisen loputtua suljetaan 
vain savupelti. Pellettikorin periaate on siis sama kuin haloilla lämmitettäessä ja 10kg 
pellettejä vastaa noin kolmea sylillistä halkoja. Pellettikorin muoto ja rakenne (rei’itys 
+ muu) tulee ottaa huomioon sitä ostettaessa. Pellettejä ei saa lisätä palaneiden 
päälle, sillä pölymäinen massa saattaa leimahtaa. Polttokoreja on saatavilla myös 
saunaan, ja pellettigrilli on kätevä kesäiltoihin (Pelletforum 2004; Puhakka et al. 
2003). 
 
 

4.5 Varasto ja kuljetin 
 
Kuljettimen tehtävänä on syöttää oikea pellettiannos polttimelle (Kuvat 8 ja 10). 
Nämä kuljettimet (siirtoruuvit) siirtävät pelletit varastosta polttimelle, ja niitä on 
kahden mallisia: spiraali- ja ruuvikuljettimia. Moottori pyörittää kairaa, ja moottori saa 
toimintakäskyt polttimelta. Ruuvikuljetin sijaitsee varastosiilon pohjassa, kun taas 
spiraalikuljetin on kallellaan varaston seinään kiinnittyneenä (Pelletforum 2004). 
Nykyään kuljettimia (spiraalikuljetin) saadaan niin perinteisenä suorana mallina, kuin 
myös mutkittelevassa muodossa. Pituudetkin vaihtelevat muutamasta metristä aina 
15 metriin saakka (EcoTec 2004). 
 
 

 
Kuva 10: Suoralla spiraaliruuvilla toimiva lämmitysjärjestelmä (Tekes 2002a). 
 
 
Näillä laitteilla varasto voidaan sijoittaa kauemmas polttimesta ja ruuvin mutkittelu ei 
haittaa sen toimintaa. Mutkitteleva ja joustava kuljetin osaltaan helpottaa 
suunnittelua, mutta toisaalta se voi aiheuttaa pieniä toimintahäiriöitä, kuten 
tukkeutumisen tai ruuvin rakenteiden rikkoutumisen. Epätasainen syöttö ja sen 
johdosta käyttöhäiriöt ovat myös mahdollisia. Pellettien rakenne myös rikkoutuu 
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helpommin, jos matkalla on paljon mutkia (Puhakka et al. 2003). Nykyään 
laitteistoihin on saatavilla myös erotusseula, mikä poistaa ongelmia aiheuttavan 
pölyn. Tämä kuitenkin nostaa kustannuksia (Jyrki Kytö 2004, suullinen tiedonanto). 
 
Pystysiilojen pohjaan asennetaan myös suppilo, josta pelletit valuvat 
ruuvikuljettimelle, ja tämä syöttää ne edelleen kattilahuoneen polttimelle (Puhakka et 
al. 2003). Vaakavarastosiilon pohjassa on yleensä kiinteällä akselilla toimivia 
ruuvikuljetimia, jotka annostelevat pelletit spiraalikuljettimelle. Siilossa on aukkoja 
sopivin välimatkoin, joista pelletit tippuvat kairaan ja näin pellettien massa ei kuormita 
kairaa liiaksi. Siilon pohjassa oleva kuljetin voi myös suoraan tiputtaa pelletit 
polttimelle, jos varastosiilo on kattilahuoneen yläpuolella ( Jouko Pekkanen 2004, 
suullinen tiedonanto). 
 
Varaston tärkein tehtävä on pitää pelletit kuivina, mikä on ehdoton edellytys pellettien 
palamiselle. Varasto voidaan rakentaa koko vuoden tarpeiden mukaan tekemällä 
siitä kerralla isompi, tai sitten voidaan käyttää pienempiä rakenteita, jos ei haluta 
investoida alussa niin paljon. Markkinoilla on myytävänä valmiita varastosiiloja, nyt 
uutena myös maan-alainen varasto, joten tilaa säästyy maanpinnalta (NAU 2003). 
Tilanvienti on pienempi hakkeeseen verrattuna, sillä pellettien energiasisältö on lähes 
kaksinkertainen hakkeeseen verrattuna (Keski-Suomen energiatoimisto 2003).  
 
Pellettien varastointi on ympäristöystävällistä, sillä mitään vuotovaaroja ei ole kuten 
öljyllä, ja pelletit eivät myöskään pölyä niin paljon kuin hake. Jopa vanha öljytankki tai 
roskalaatikko sopii viikoittaiseksi varastoksi, ja mahdollistavat myös helpon 
muunneltavuuden. Motivan (2003) mukaan kahdeksan kuution varasto riittää yhden 
vuoden polttoaineen tarpeeseen keskikokoiseen omakotitaloon. Suuri varasto 
rakennetaan siilon muotoon, ja pohjan kaltevuuskulma tulee olla noin 45 astetta, 
jolloin pellettien valuminen pohjakuljettimelle helpottuu. Huoltoluukusta päästään 
siivoamaan siilo ja huoltamaan ruuvia tarvittaessa. Tarkistusikkunoista nähdään 
pellettien määrän väheneminen ja osataan tilata oikeaan aikaan uusi pellettierä 
(Puhakka et al. 2003). 
 
Varaston on oltava pölytiivis, täysin kuiva ja sähkötön. Varastoissa mahdollisesti 
tiivistyvä kondensaatiovesi tai lattiasta nouseva kosteus ovat haitaksi pelleteille. 
Kosteus hajottaa pellettien rakenteen ja ne muuttuvat puruksi (Vapo 2004). 
Paloturvallisuuden takia varasto on eristettävä sopivalla eristekerroksella. 
Paloturvallisuuden takia myös ruuvilta syöttö polttimelle tapahtuu painovoiman avulla, 
eli pelletit tippuvat palotilaan. Näin estetään paloprosessin pääsy kuljettimen 
putkistoon ja edelleen pidemmälle. Putkiston ja erityisesti pudotusputken pitää olla 
ylikuumenemissuojattu ja materiaalin tulisi sulaa ja putken mentävä poikki, kun 
lämpötila kohoaa liiaksi (kuva 8). 
 
Syöttöruuvit ovat ahtaina ja pellettejä täynnä paloturvallisempia kuin puolityhjillään 
olevat. Erityinen liekinvalvoja tarkkailee liekkiä ja polttoaineen määrää palopäässä. 
Kattilaan saadaan oikealla puhalluksella ja ulkoilmaputkilla alipaine, millä estetään 
palamisen lähteminen kattilasta poispäin (takapalo). Alipainevahti sammuttaa 
palamisilmapuhaltimet, jos alipaine ei ole riittävä. Sulkusyötin annostelee pellettejä 
siten, että palon ja syttyvien kaasujen eteneminen sen läpi on lähes mahdotonta. 
 



 23

Jauhesammuttimet ja perinteisesti vesi ovat hyviä tulipalon varalta. Tietenkin 
rakenteellisen paloturvallisuuden ja Suomen lain perusteella kattilahuone on 
sijoitettava oikein ja rakenteiden ominaisuuksien on täytettävä määräykset (Puhakka 
et al. 2003; Pelletforum 2004). 
 
 

4.6 Kuljetus  
 
Pelletit myydään irtotavarana, suursäkkeinä tai piensäkkeinä. Irtotavara tuodaan 
asiakkaalle puhallusautoilla. Puhallusautojen toiminta on samanlainen kuin rehua 
vievien autojen, joten mitään erityisominaisuuksia tai erikoisrakenteita ei autoilta 
vaadita, mutta nämä autot ovat silti kalliitta. Tästä syystä Suomeen kehitettiin 
ainoastaan pellettien purkamiseen tarkoitettu auto kolmen yrityksen 
yhteistuotoksena. Auto on hinnaltaan halvempi kuin rehuautot ja 
pellettienjakolaitteisto on vaihtolavaan kiinnitettynä, joten autoa voi käyttää myös 
muihin käyttötarkoituksiin (Palo & Alakangas 2002).  
 
Vapon myymät suusäkit ovat kooltaan 500 kg ja myynnissä on myös 20 kg painoisia 
piensäkkejä, jotka nekin voidaan kuljettaa suoraan asiakkaalle. Säkkejä voi ostaa 
myös suoraan tehtailta tai vähittäismyyntipisteistä (Vapo 2004). Suurkiinteistöille, 
kuten kasvihuoneille, teollisuudelle ja kunnille pelletit kuljetetaan suoraan 
irtotavarana. Näihin suurkiinteistöihin purku tapahtuu perinteisesti kippaamalla. 
Pienin tuotava lasti on neljä tonnia (myös puhallusautoilla). Kustannuksia vertaillessa 
irtotavara on halvempaa kuin säkitetyt pelletit (Puhakka et al. 2003). 
 
Kuljetusautoista pelletit puhalletaan asiakkaan varastoihin ja siiloihin paineilman 
avulla. Syklonin avulla purku onnistuu myös laakavarastoihin. Varastoissa pitää olla 
myös putki poistoilmalle, josta ilma poistuu suodattimen läpi varastoa täytettäessä 
(Motiva 2003; Korhonen Markku 2004, suullinen tiedonanto). Puhallusautojen 
tyhjentämistä varten varastojen ei pitäisi sijaita kovin kaukana autoille sopivasta 
paikasta, ja koska tyhjentämisessä kipin on noustava, on tilaa oltava riittävästi (kuva 
11).  
 
 

 
Kuva 11: Pellettilastin purkaminen (Tekes 2002a). 
 
 
Pihan kantavuus ja varaston täyttökertojen sijoittuminen eri vuodenaikoihin kannattaa 
huomioida, sillä huono keli tai rajoitukset voivat hankaloittaa pellettikuorman 
saapumista. Suursäkkien käyttö on kätevää, kun käytössä ei ole kunnollista varastoa. 
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Helposti liikuteltavat piensäkit sopivat pellettitakkaa käyttäville henkilöille, ja piensäkit 
ovat myös hyviä, kun pellettilämmitystä halutaan kokeilla (Vapo 2004). 
 
 

5. Päästöt, jäte ja huolto 
 

5.1 Päästöt ja jäte 
 
Kuten muidenkin puhtaiden biomassapolttoaineiden kanssa, palamisessa syntyvä 
hiilidioksidi on päästöjen suurin osanen. Hiilidioksidin nettopäästöjä ei ole, sillä 
kasvillisuus sitoo CO2:ta saman määrän itseensä fotosynteesin yhteydessä, kuin mitä 
vapautuu puun palaessa. Pellettien tasalaatuisuudesta johtuen muut päästöt ovat 
minimaaliset. Kosteutta ei ole paljon ja pellettien syöttö on tasaista, joten palaminen 
on hallittua. 
 
Pieniä päästöjä hiilimonoksidin ja typen oksidien suhteen kuitenkin on. Typen oksidit 
syntyvät yleensä ilman typestä korkeissa lämpötiloissa, mutta pellettilämmityksessä 
lämpötilat eivät nouse niin korkeiksi. Pienet oksidipäästöt tulevat siten polttoaineesta. 
Häkää ja myös hiukkaspäästöjä syntyy myös jonkin verran (Puhakka et al. 2003). 
Ruotsissa on käytössä jo standardit näiden suhteen, ja ne varmasti otetaan pian 
käyttöön myös täällä Suomessa (Vapo 2004). Koska puu on myös lähes rikitön 
polttoaine, jäävät happamoitavat päästöt vain typen harteille. Palamisen 
tasaisuudesta johtuen hyötysuhde nousee korkeaksi, ja näin myös hiukkaspäästöt 
ovat pienet (Keski-Suomen energiatoimisto 2003).  
 
Kun pellettejä käytetään seospolttoaineena kostean hakkeen kanssa teollisuuden 
polttolaitoksissa, saadaan kokonaishiilidioksidipäästöjä pienemmiksi (Motiva 2003). 
Tämä perustuu siis puun nollapäästöihin. Myös polttimen oikea säätö vaikuttaa 
päästöjen määrään. Palamisilman määrä on syytä pitää korkeana, mutta toisaalta 
liika ilma aiheuttaa hyötysuhteen heikkenemistä. Liian suuresta syöttönopeudesta 
johtuen taas pelletit voivat tippua tuhkatilaan osittain palamattomina (Puhakka et al. 
2003). 
 
Pellettien valmistukseen tarvittava energia aiheuttaa ilmansaasteita, mutta nämä 
pellettilaitokset voivat käyttää myös omia tuotteita ja sahajätettä 
energiantuotannossa. Pellettien kuljetuksessa syntyy myös ilmansaasteita, kuten 
typen- ja rikinoksideja, sekä hiilimonoksidia (häkää) ja alailmakehän otsonia. Hyvin 
kattava jakeluverkosto kuitenkin vähentää kuljetuksen tarvetta ja rekka-autot pyrkivät 
täyttämään lastin myös paluuta varten, joten autot eivät aja paljon tyhjinä. Irtotavaran 
käyttö vähentää säkkeihin verrattuna jätteen määrää ja toisaalta suuria irtotavaraeriä 
ei kotitalouksissa tarvita kuin pari per vuosi, ja näin kuljetusmäärät vähenevät.  
 
Jätteenä syntyy tietysti tuhkaa. Tuhka voidaan käyttää maanparannusaineena, joka 
emäksisenä parantaa maan laatua. Turvepelleteistä syntyy enemmän tuhkaa ja siitä 
aiheutuu myös enemmän pölyongelmia. Toisaalta turvepelletit ovat hinnaltaan 10-
15% halvempia. Sähköntuotannossa Suomen luonnonsuojeluliitto on myöntänyt 
norppamerkkejä yhtiöille, joiden käyttämät raaka-aineet ovat luonnonsuojelullisesti ja 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan oikeat. Puupolttoainetta käyttävien 
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laitosten norppamerkin edellytyksenä on tuoda julki, mikä on puun alkuperä ja myös 
raaka-ainetyyppi (päätehakkuuhake, pienpuuhake jne.) on voitava osoittaa. Myös 
tuhkan sijoitus luontoon tulisi tehdä ympäristöystävällisesti. Nämä koskevat myös 
pellettejä ja brikettejä (Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2000). 
 
Varsinaisia kuluvia osia ei polttolaitteistoissa ole ja osien vaihtoa tapahtuukin harvoin, 
joten jätettä ei synny. Piensäkeistä ja suursäkeistä syntyy jonkin verran jätettä, mutta 
suursäkit ovat kierrätettäviä ja niistä maksetaankin pantti (Palo & Alakangas 2002). 
Nykyisin suursäkkien kierrättämisestä on tosin luovuttu (Janne Näkki 2004, suullinen 
tiedonanto). Eräissä kunnissa kierrätys vielä toimii, kun säkkejä valmistavat yhtiöt ja 
kuljetusyhtiöt sijaitsevat lähekkäin (Jyrki Kytö 2004, suullinen tiedonanto). 
Pienkäyttäjät eivät pidä suursäkkien avaamisesta, sillä mitään yleispätevää tapaa 
siihen ei ole. Säkit vain avataan puukolla ja sen jälkeen ne menevät jätteeksi. 
Joissakin säkkimalleissa on pohjaventtiileitä, jotka helpottavat suursäkkien käyttöä. 
Aikoinaan 4H-yhdistyksellä oli apulantasäkkien keräämiskilpailu, jossa säkkien 
keruusta palkittiin ja säkit kierrätettiin. Tämä on varmasti mahdollista myös näille 
samantyyppisille muovisille pellettisäkeille. Toisaalta vahvat paperisäkit kestäisivät 
mainiosti myös piensäkkeinä ja ne olisi käytön jälkeen helppo polttaa.   
 
 

5.2 Huolto  
 
Kotitalouden pellettilämmityksen onnistumisen edellytyksenä on, että asiakas seuraa 
laitetoimittajan käyttö- ja huolto-ohjeita. Varsinaiset huoltotoimenpiteet sisältävät 
tuhkan poistamisen, nuohoamisen ja polttimen puhdistamisen. Koska tuhkan määrä 
on vähäinen, ei tuhkaa edes tipu varsinaiseen tuhkankeräysosaan. Tuhkan poisto 
tehdään noin kerran kahdessa viikossa ja nuohous kerran kuukaudessa. Tietenkin 
laitteiston koko vaikuttaa huoltojen aikaväliin, mutta aikaa näihin 
peruskäyttöhuoltoihin kuluu vain muutamia minuutteja (Motiva 2003). 
 
Oikein säädetty poltin, pellettien laatu, polttimen oikea säätö sekä polttimen ja 
kattilan tyyppi ovat seikkoja, jotka vaikuttavat käytön helppouteen ja puhdistamisen 
tarpeeseen. Sytytyksen hehkutulppa kannattaa vaihtaa vuosittain ja samoin 
varmistaa, että polttimen kiinnitys on kunnossa ja tiiviste on ehjä (Palo & Alakangas 
2002). Isommissa laitteistossa on arinatyyppinen poltin ja siinä tuhka tippuu 
helpommin pois palotilasta, eikä jää kiinni seinämiin. Itsepuhdistuvia polttimiakin on 
jo käytössä. Isompiin lämmityslaitoksiin on järkevää asentaa tuhkanpoistoruuvi, joka 
on automaattinen ja näin edelleen helpottaa keskuksen toimivuutta (Puhakka et al. 
2003). 
  
Polttimen käynnistyessä se itsekin ”puhdistaa itseään” puhaltaessaan ilmaa ennen 
polton alkamista ja polton jatkuessa. Mahdolliset isommat huollot ja säädöt kuuluvat 
ammatti-ihmisille, mutta asiansa osaava käyttäjä osaa säätämisen myös itsekin. 
Varasto on hyvä siivota ainakin kerran vuodessa, jotta saataisiin pois ylimääräinen ja 
haitallinen pölymäinen aines. Hienoainesta syntyy tehtaalla, kuljetuksessa sekä 
purkamisen ja käsittelyn yhteydessä. Siilon siivoaminen on järkevintä tehdä kesällä, 
kun siilo on tyhjä ja sen jälkeen täyttää se uudelleen. Näin ei aiheudu käyttökatkoksia 
eikä jouduta ottamaan varajärjestelmää käyttöön (Pelletforum 2004). 
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6. Pellettien suhde kilpaileviin polttoaineisiin 
 

6.1 Varastointi 
 
Pellettien energiatiheys on suuri muihin biopolttoaineisiin verrattuna. Pelleteissä on 
3-4 kertaa enemmän energiaa tilavuusyksikköä kohden kuin metsähakkeessa. 
Taulukosta 3 nähdään, että yksi kuutio pellettejä vastaa noin 300 litraa kevyttä 
polttoöljyä (Pelletforum 2004). 
 
 
Taulukko 3: Eri polttoaineiden varastotilan tarve (Pelletforum 2004). 

Puupelletti  Kevyt polttoöljy Pilke/klapi Hake 

1 tonni n. 1,5-1,7 i-m3 n. 475-500 litraa n. 3 p-m3 n. 6 i-m3 

n. 2,1 t n.3-3,5 i-m3 1 000 litraa n. 6,5 p-m3 n. 12,5 i-m3 

n. 0,3 t n. 0,5 i-m3 n. 150 litraa 1 p-m3 n. 2 i-m3 

n. 0,2 t n. 0,3 i-m3 n. 80 litraa n. 0,5 p-m3 1 i-m3 

n. 0,6-0,7 t 1 i-m3 n. 300 litraa n. 2 p-m3 n. 4 i-m3 

 
 

6.2 Hinta ja kannattavuus 
 
Pellettien hinta muodostuu lähinnä tuotantokustannuksista, kuljetuskustannuksista, 
verotuksesta ja yrityksen voittomarginaalista. Hintaan vaikuttavat lisäksi lähinnä 
pienkuluttajilla pellettien toimitustapa, määrä ja sijainti. Pellettien keskihinta 
pienkuluttajille on noin 3 senttiä/kWh, eivätkä öljyn maailmanmarkkinahinnan 
heilahtelut juurikaan vaikuta siihen (Pelletforum 2004). 
 
Pellettilämmitykseen siirtymisen kannattavuutta arvioitaessa on Pelletforumin (2004) 
mukaan huomioitava nykyisten laitteiden ikä ja kunto, pellettipoltinlaitteiden 
sijoitusmahdollisuus kiinteistöön, kilpailevien polttoaineiden hinnat, lämmityskohteen 
energiankulutus, investoinnin hinta sekä käyttö- ja huoltokustannukset. Kuvaajissa 2, 
3 ja 4 on nähtävissä lämmityskustannusvertailua eri polttoaineille omakotitalossa ja 
suuressa kiinteistössä. Omat vaikutuksensa on myös lämmitysjärjestelmän 
suunnittelulla, asennuksella, säädöllä, huollolla ja ylläpidolla (Pelletforum 2004). 
Koska pellettien valmistaminen kuluttaa melko paljon energiaa (sähköä), niin tästä 
johtuen pellettien hinta ja sähkön hinta seuraavat toisiaan (Pekkanen Jouko 2004, 
suullinen tiedonanto). 
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Kuvaaja 2: Omakotitalon lämmityskustannusvertailu (Tekes 2002a). 
 
 

 
Kuvaaja 3: Suuren kiinteistön lämmityskustannusvertailu (Tekes 2002a). 
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6.3 Uudisrakennuskohteen hintavertailu (Pelletforum 2004) 
 
Polttoaineiden hinnat: 
 
Öljy: vuoden 2001 keskihinta 39,9 s/l (Öljy- ja kaasualan keskusliitto, 
kuluttajahintaseuranta) 
Pelletti: Biowatti Kuntaluokka 2 /toimituserä 4 tn (131 �/tonni). (07/2002) 
Sähkö: Energiamarkkinavirasto (03/2002) 
 
Laskentakriteerit: 
Laskenta-aika: 15 v korko 5,5% 
Korko:             5,5% 
 
Investointikustannukset (taulukko 4): 
Sähkölämmitys      9587 � 
Maalämpö            14296 � /19342 � (maaputkisto / porakaivo) 
Öljy                       10764 � 
Pelletti                   11605 �/12782 � (itsetehty varasto / tehdassiilo) 
 
 
Taulukko 4: Investointikustannuksiin sisältyvät osa-alueet (Pelletforum 2004). 

Sähkölämmitys Maalämpö Öljylämmitys Pellettilämmitys 

energiavaraaja ja 
sähkövastukset 

lämpöpumppu öljykattila, -poltin pellettikattila, -poltin 

putkistomoduli ja 
kalvopaisunta-astia 

maaputkisto/ 
porakaivo 

öljysäiliö, suodatus- ja 
ilmanpoistolaite 

pellettisiilo 
itsetehty/tehdas 

lattiaputkisto 
säätölaitteineen 

lattiaputkisto 
säätölaitteineen 

putkistomoduli ja 
kalvopaisunta-astia 

putkistomoduli ja 
kalvopaisunta-astia 

sähkökeskuksen 
laajennus 

asennus valmishormi valmishormi 

asennus lattiaputkisto 
säätölaitteineen 

lattiaputkisto 
säätölaitteineen 

  

 
 
Tilavarausta ei ole huomioitu. Sähkö, maalämpö tilavaraus 3 m2, öljy ja pelletti 4 m2, 
riippuen öljysäiliön ja siilojen sijoittamisesta. 
 
Käyttökustannukset: 
Sähkölämmitys     898 �/a 
Maalämpö           567 �/a 
Öljy                      982 �/a 
Pelletti                  831 �/a 
 
Käyttökustannukset sisältävät normaalit huolto- ja ylläpitokustannukset, sähkön 
kulutuksen ja polttoainekustannukset. 
 
Uudisrakennuskohteen pinta-ala on 140 m2, ja kohteessa on vesikiertoinen 
lattialämmitys. 
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Kuvaaja 4: Pientalojen lämmityskustannusten vertailu (Pelletforum 2004). 
 
 

6.4 Saneerauskohteen hintavertailu (Puhakka et al. 2003) 

 
Taulukko 5: Pellettilämpö vs. öljylämpö, omakotitalo, 20 kW, saneerauskohde 
(Puhakka et al. 2003). 
Laiteinvestointi �  � 
PELLETTILÄMPÖ  ÖLJYLÄMPÖ  
- kattila 20 kW 2300 - kattila 17 kW 1800 
- pellettipoltin 20 kW (sis. sähkö- ja 
ohjausjärjestelmän) 

2200 - poltin 800 

  - uusi öljysäiliö (tai 
vanhan tark.&kunnostus) 

1681 

Yhteensä 4500  4281 
Siirtoruuvi (3m) 500   
Pellettivarasto (8m3, omana työnä) 500   
Asennustyöt 2000 Asennustyöt 2000 
Savupiipun kunnostus 350 Savupiipun kunnostus 350 

Investoinnit yhteensä 7850  6631 
Investoinnin osuus lämmön hinnassa 
(Laiteinvestointi, korko 6%, 15 v., 
lämmitysenergiaa 25 MWh/v) 

32,3 �/MWh  27,3 �/MWh 

Polttoaine (kattilahyötysuhde huomioituna)    

Pelletti 128 �/tonni 31,4 �/MWh Öljy 40 c/litra 44,4 �/MWh 

LÄMMÖN HINTA YHTEENSÄ 63,7 �/MWh  71,8 �/MWh 

Pelletti-investoinnin suht. takaisinmaksuaika 6 vuotta   
Vuotuinen säästö polttoainekustannuksissa 327 
�/v. 

   

Kustannukset ilman huolto-, korjaus-, hoito- ja omakäyttösähkökuluja.  
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7. Kotitalouden pellettilämmitys - esimerkkitapaus 
 
Esimerkkinä kotitalouden pellettilämmityksestä on Leo ja Leena Hännisen Keuruulla 
sijaitsevan omakotitalon lämmitysjärjestelmä. Kävimme paikan päällä ja kysyimme 
muutamia pääkohtia pellettilämmityksestä, sen hyvistä ja huonoista puolista sekä 
käytöstä. Saimme myös pientä vertailua hakelämmitykseen. 
 
Hännisillä on aikaisemmin ollut hakelämmitys ja syksyllä 2002 he vaihtoivat 
pellettilämmitykseen. Vaihdon syy oli lähinnä terveydellinen, sillä astman oireet olivat 
lisääntyneet hakkeen pölyämisen johdosta. Myös paikallisen yrityksen (HT-
engineering) valmistamat komponentit olivat hinnaltaan edullisia ja näin tuettiin 
paikallista yrittämistä.  
 
Työmäärältään pelletit ovat vähäisempiä hakkeeseen verrattuna. Laitteistona on 
teholtaan 20 kW kattila ja poltin. Näiden alkukustannukset olivat n.1700 euroa. Poltin 
on kattilan sivussa, johon kaira syöttää sopivan pellettiannoksen. Pellettien syöttö 
tapahtuu ylhäältä päin. Kattila on kytketty lämminvesivaraajaan, ja sieltä vesi virtaa 
sitten omakotitalon patterilämmityksen käyttöön. Kuvassa 12 on laitteistosta 
muutama kuva. 
 
Koska polttimena on pellettipoltin (stoker-polttimen sijaan), niin palaminen loppuu 
aina kun on saavutettu oikea veden syöttölämpötila. Lähtevän veden lämpötilarajat 
on säädetty 75 ja 80 asteen välille. Eli polttoprosessi alkaa, kun lämpötila laskee 75 
asteen alle ja loppuu, kun vesi on saavuttanut 80 asteen lämpötilan. Polttimessa on 
oma elektroninen yksikkö, missä potentiometrit ajan perusteella määrittävät kairan, 
ilman ja sytytysaineksen määrän. Kun laitteisto asennetaan, valmistaja virittää ajat 
optimaalisiksi ja myös palamiskaasujen arvot kohdalleen. Leo Hännisen on myös itse 
muuttanut säätöjä muutamaan kertaan ja näin on edelleen saatu prosessia 
tehokkaammaksi. Säätäminen onnistuu kuulemma myös ”ei niin tekniikkaan 
perehtyvältä" henkilöltä, kunhan vain opettelulle omistaa hieman aikaa. 
 
Mittareista saadaan selville myös palokaasujen lämpötila ja näin saadaan palamisen 
tehokkuus optimoitua. Kuljetinruuvi annostelee pellettejä polttimelle oikeassa 
suhteessa ja paloturvallisista syistä pellettien annetaan tippua painovoiman johdosta 
polttimeen. Kun lämpötila on laskenut riittävän alas prosessori saa tiedon tästä ja 
paloprosessi alkaa. Aluksi poltin puhaltaa ilmaa muutaman sekunnin ajan ja näin 
tuulettaa palotilan ja poistaa haitalliset kaasut. Ruuvilta tipahtaa alkupolttoaines, ja 
keraaminen vastus lämpiää. Poltin puhaltaa hieman ilmaa ja palaminen alkaa. 
Palamisen jatkuessa kairalta tipahtaa aina sopiva pellettiannos kerrallaan, joten 
palotilassa on kerrallaan vain pieni määrä pellettejä.  
 
Kattilassa on vesikierto palotilan ympärillä aina alas asti ja tähän veteen lämpö sitten 
sitoutuu. Palokaasut pääsevät ulos erillisestä kattilan takana olevasta putkesta, joka 
johtaa hormia pitkin ulos. Kattilassa on myös lämpimän käyttöveden mahdollisuus, 
mutta Hännisillä prosessi on kytketty ainoastaan lämmitykseen. Prosessi on siten 
suljettu ja siihen kuuluvat kattila, varaaja ja patterit. Kattila, poltin ja vesivaraaja 
sijaitsevat erillisessä piharakennuksessa, ja tämän huone on melko pieni (vain 
muutama m2). Vesivaraaja vie tästäkin tilasta suurimman osan. 
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Tilanvienti on siis vähäistä, mutta seinän toisella puolella sijaitseva pellettivarasto sen 
sijaan vie tilaa. Heidän käyttämänsä pystysiilo tietenkin vähemmän kuin vaakasiilo. 
Varastosiilo on muutaman metrin korkuinen ja alaspäin kapeneva, josta ruuvi sitten 
syöttää ainesta polttimelle. Siilon tilavuus on 7,5-8 m3. Leo Hännisen mukaan ehkä 
isoin työ oli juuri tämän siilon rakentaminen ja tilan saanti pelleteille. Kattilan ja 
polttimen asennus olivat melko helppoja vanhan hakelämmitysjärjestelmän tilalle. 
Myös öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen pellettilämmitykseksi on helppoa. 
Pellettisiiloon on kytketty täyttöputket, joten pellettimassan siirto rekasta siiloon käy 
nopeasti ja pölyttömästi.  
 
Rekkalastin minimi pellettikuorma on 4000 t, joka vastaa n. 6,5m3 pellettejä. 
Hännisen lämmitettävän tilan pinta-ala on suunnilleen 300 m2, ja tätä varten tarvitaan 
noin 8000 tonnia pellettiä, eli kaksi rekkakuormaa/vuosi. Suurimmat kustannukset 
tulevat juuri pelleteistä, sillä pelletin hinta on n. 140 euroa/tonni, ja myös rahti 
vaikuttaa hintaan. Hännisten mukaan pelletin käyttö on kuitenkin halvempaa kuin 
öljylämmitys, sillä se maksaa vain 2/3 öljylämmityksen hinnasta. Verrattaessa hake- 
ja polttopuulämmitykseen pelletit vievät vähemmän tilaa ja aiheuttavat myös 
vähemmän työtä. Haketta tarvitaan n. 70m3/vuosi ja sen annostelu ei ole yhtä 
kätevää kuin pellettien. Hinnaltaan pellettilämmitys on kalliimpi kuin hakelämmitys, 
sillä pelletit pitää ostaa, ja täytyy maksaa myös kuljetuksesta, kun taas hakkeen voi 
tehdä omista puista ja omilla välineillä. Työn määrä on siten hakelämmityksessä 
suurempi. Alkukustannukset pellettilämmityksessä syntyvät polttimesta, kattilasta ja 
kairasta. Vaikka varaston voi rakentaa itse, niin tilanvienti on sinällään yksi 
kustannus, ja raaka-aineetkin maksavat. 
 
Lopuksi muutamia kysymyksiä ja vastauksia liittyen Hännisten 
lämmitysjärjestelmään: 
 
Kulut vuosittain? 

- Pellettien osto on suurin vuosittainen kustannus. Alussa on tietysti 
perustamiskustannukset. Yleiset käyttökustannukset, kuten puhdistus ja 
sähkönkulutus ovat pieniä. Tuhkaa syntyy todella vähän ja siten nuohous on 
helppo operaatio. Puhdistus tehdään noin kerran viikossa. Varsinaisia kuluvia 
osia ei ole. Ensimmäisenä mahdollisesti vaihdettavat osat löytyvät palotilasta 
(palopää), sillä ovat jatkuvasti kosketuksissa kuumuuden kanssa. 

        
Edut/haitat ja luotettavuus sekä vertailu hakelämmitykseen? 

- Pellettilämmitys on siistimpi kuin hakelämmitys. Pelletit ovat omassa 
säiliössään ja tilanvienti on pieni verrattuna hakkeeseen. Lämmitys ei aiheuta 
juurikaan työtä. Kunhan välillä (päivittäin) varmistaa, että prosessi toimii 
kunnolla, eikä ole häiriöitä. Jos on, niin varajärjestelmä (sähkölämmitys) 
kytkeytyy päälle. Tämän takia on hyvä tarkkailla järjestelmää, sillä sisälle ei 
havaitse milloin pelletit tuottavat lämmön ja milloin sähkö. Tietysti pienehkö 
piipusta nouseva savu antaa hieman informaatiota. Melun määrä on 
samanlainen kuin hakepolttimessa, mutta pelletit savuavat vähemmän kuin 
hake, sillä hakkeessa on enemmän kosteutta ja epäpuhtauksia. Tämä on 
varmasti havaittavissa myös päästöissä. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja 
itse voi tehdä myös pieniä säätöjä. Suurimpana haittana on se, että pelletit 
maksavat. Toisaalta pellettejä käyttäessä jää hakkeen tekokustannukset pois 
kuluista. Suoraa hintavertailua on vaikea tehdä, sillä hake oli omasta 
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metsästä. Terveydelliset syyt osaltaan edistivät päätöstä pellettien käytön 
aloittamiseen.  

 
Toimintahäiriöt sekä omat mielipiteet? 

Pieniä häiriöitä pääasiassa silloin kun pellettilaatu/merkki vaihtuu, ja kun 
varasto on täynnä tai lähes tyhjillään. Tehot pitää säätää tällöin uudelleen. 
Koska pellettien laatu vaihtelee eri yrityksissä, niin tämä havaitaan pieninä 
ongelmina säätöjen suhteen. Säädöt on kuitenkin melko helppo muuttaa, kun 
laatu vaihtuu. Sama tilanne on säiliön huvetessa, sillä silloin massan mukana 
tulee entistä enemmän myös pientä purua ja muuta sahapölyä, mikä vaikuttaa 
palamiseen. Pellettilämmitystä valittaessa pitää muistaa, että se vaatii 
varajärjestelmän. Vaikka toiminta onkin luotettavaa, niin kuitenkin 
varajärjestelmä varmistaa katkeamattoman lämmöntuoton. Hakkeen 
kosteudesta johtuen välillä oli ongelmia sen homehtumisen kanssa, joten piti 
tuulettaa. Pelletit ovat kuivaa massaa, joten homehtumisesta ei ole vaaraa. 
 

 
 

         
Kuva 12: Kuvia Hännisen pellettilämmityslaitteistosta. 
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8. Yhteenveto 
 
Pelletit ovat kotimainen ja ympäristöystävällinen polttoaine. Niiden käyttö tukee 
samalla sekä suomalaista alan osaamista ja teollisuutta että työllisyyttä monilla 
alueilla. Lisäksi korvatessaan kivihiiltä, turvetta ja kierrätyspolttoaineita ne vähentävät 
myös ympäristölle aiheutuvaa rasitusta pienempien päästöjen muodossa. Täten 
Ruotsin esimerkkiä seuraten tulee jatkossakin lisätä pellettien käyttöä niin yksityisellä 
kuin kunnallisellakin sektorilla unohtamatta teollisuutta ja suuremman mittakaavan 
lämmöntuotantoa. Pellettien aseman turvaaminen ja parantaminen 
lämmityspolttoaineena edellyttää kuitenkin laitteistojen helppokäyttöisyyden 
kehittämistä edelleen paremmaksi samoin kuin pellettien hinnan pitämistä 
kilpailukykyisellä tasolla, sekä polttoaineen laadun, jakelun, kuljetuksen ja yleisen 
saatavuuden parantamista entisestään. Myös pellettilämmitykseen liittyvää 
paloturvallisuutta ja sen ohjeita tulisi tarkistaa, täsmentää ja yhtenäistää, jotta 
pellettien käytölle ei aiheutuisi tarpeettomia esteitä lainsäädännöstä johtuen. 
Kiinnostus pellettilämmitystä kohtaan kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Tämä oli 
nähtävissä muun muassa Saarijärven Bioenergiakeskuksen pellettipäivänä 
13.3.2004, jolloin paikalle saapui paljon asiasta kiinnostuneita ihmisiä (Liite 1).  
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Liite 1 
 

Kävimme 13.3.2004 Saarijärven Bioenergiakeskuksessa järjestetyssä pellettipäivä-
tilaisuudessa, jossa kuultiin viime hetken suuntauksia pellettimarkkinoilta. Paikalla oli 
monta alan asiantuntijaa ja laitteistojen esittelijää. Kukin asiantuntija piti 
pienimuotoisen esityksen omasta alastaan ja myös kuuntelijat saivat kertoa 
kokemuksiaan pellettilämmityksestä. Käyttäjien kokemuksista parhaiten jäivät 
mieleen vaikeudet paloviranomaisten kanssa. Suomessa ei ole säädetty yhteisiä 
paloturvallisuusnormeja pellettijärjestelmille ja tästä syystä periaatteet vaihtelevat 
jopa kunnittain. Eräässä tapauksessa laitteisto oli jopa jouduttu purkamaan 
riittämättömistä paloturvallisuusseikoista johtuen (Jouko Pekkanen 2004, suullinen 
tiedonanto). Ongelmia oli myös pellettikuorman tilaamisessa. Jos asiakas on 
arvioinut tarvittavan pellettimäärän massan väärin, niin yhtiöt silti velottavat koko 
tilatusta kuormasta, vaikka kaikki ei mahtuisikaan siiloon. Tähän liittyen voisi autoihin 
kehittää huoltoasemien tankkaussysteemin kaltaisen järjestelmän, jossa pellettejä 
”tankataan” asiakkaalle tarvittava määrä (Matti Luotola 2004, suullinen tiedonanto). 
Ihmisiä oli saapunut paikan päälle runsaasti, jopa enemmän kuin odotettiin, ja 
aurinkoisella kevätsäällä oli varmasti myös osasyynsä tähän. Kuitenkin 
pellettilämmityksestä ollaan nykyisin kiinnostuneita ja tietoa halutaan lisää ja tällaiset 
tapahtumat ovat helpoin tapa saada lisäinformaatiota. Ohessa on muutama kuva 
pellettipäiviltä Saarijärveltä.  

 

 
 

  


