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Perustietoa tekniseen suunnitteluun
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ESIPUHE

Tämä esite sisältää teknistä perustietoa suurkiinteistöjen puulämmitysjärjestelmien suunnittelusta. Tyypillisiä
kohteita ovat julkishallinnon rakennukset, kuten koulut, sairaalat, vanhainkodit, kaupungintalot sekä asuintalot,
hotellit, kaupat ja teollisuusrakennukset sekä muut suuret rakennukset, joiden lämmitystehon tarve on
50–500 kW ja jotka eivät ole alue- tai kaukolämpöverkon läheisyydessä. Tässä teholuokassa erillinen puulämmitys
on usein taloudellinen vaihtoehto.

Esite on tehty Euroopan komission ALTENER-projektin BIOHEAT II (4.1030/Z/02-053/2002), kauppa- ja
teollisuusministeriön energiaosaston sekä VTT Prosessien rahoituksella.

Teksti on pääosin käännetty alkuperäisestä esitteestä, jonka ovat tehneet Itävallan energiavirasto (Energie Ver-
wertungsagentur - E.V.A.), joka on toimittanut esitteen sekä Ruotsin Bioenergiayhdistys (SVEBIO) ja tanskalai-
nen konsulttiyritys Force Technology (aiemmin dk-Teknik), jotka ovat toimittaneet alkuperäiseen esitteeseen li-
sätietoja. Tohtori Mario Ortner (IC Consultants), Wilhelm Schmidt (KWB) ja Franz Horvath (ITFE) ovat tar-
kastaneet alkuperäisen käsikirjoituksen ja täydentäneet sitä.

Suomalaisen tekstin sisällöstä vastaa VTT Prosessit. Alkuperäistä tekstiä on muokattu niiltä osin kuin se on ollut
tarpeellista Suomen olosuhteet huomioiden.

Heikki Oravainen

erikoistutkija, TkL

BIOHEAT II -projektin vastuullinen johtaja Suomessa

Yhteystiedot:

VTT Prosessit

PL 1603

40101 Jyväskylä

Puh. (014) 672 532, (0400) 619 263

Sähköposti: heikki.oravainen@vtt.fi
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MIKSI PUULÄMMITYS?

On monia syitä, jotka puoltavat suurten rakennusten
lämmittämistä puupolttoaineella. Puulämmitysjärjes-
telmät ovat ympäristöystävällisiä ja ovat osoittautu-
neet teknisesti toimiviksi. Ne ovat myös monesti
taloudellisesti järkevä ratkaisu. Puupolttoaineet ovat
kotimaista raaka-ainetta, niiden toimitukset ovat hy-
vin luotettavia ja hinnat vakaita.

Poliittinen tuki

Kioton sopimus edellyttää, että kasvihuonekaasu-
päästöjä vähennetään huomattavasti. Puulämmitys
on yksi edullisimmista tavoista saavuttaa tämä tavoi-
te. Euroopan Komissio tukee erityisesti puupolttoai-
neiden käytön lisäämistä lämmityksessä. Useat Eu-
roopan maat, Suomi mukaan lukien, tukevat puu-
polttoaineiden käyttöä myös kansallisten ohjelmien
kautta. Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjel-
massa on puun pienkäytön lisäykselle asetettu 45 %:n
lisäämistavoite aikavälille 1995–2010, mikä tarkoittaa
5.8 TWh energiamäärää. Jotta tavoite toteutuisi,
pientalojen lisäksi on myös suurempia kiinteistöjä
muutettava entistä enemmän öljyn käytöstä puu-
polttoaineille.

Poliittisella tuella on tärkeä rooli myös paikallistasol-
la. Monien paikallisviranomaisten tavoitteena on
mm. parantaa paikallista työllisyyttä ja oman alueen
hyvinvointia. Puuenergia on hyvä vaihtoehto tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden energianhankintaa
koskeva epävarmuus

Yhteiskunnallinen tuki uusiutuvalle energialle ei pe-
rustu pelkästään poliittisiin syihin. Vihreässä kirjassa
”Euroopan energiahuoltostrategia” KOM 769 (2000)
Euroopan Unioni esitti huolestuneisuutensa fossii-
listen polttoaineiden toimitusvarmuudesta tulevai-
suudessa. Euroopan komissio ennakoi, että Euroo-
pan riippuvuus energiantuonnista kasvaa jyrkästi.

International Energy Agencyn (IEA) tutkimusten
mukaan riippuvuus Lähi-idän toimittajista kasvaa
jyrkästi lähivuosina, koska öljyntuotanto Pohjanme-
rellä ja useimmilla muilla OPEC-maiden ulkopuoli-
silla tuotantoalueilla laskee lähivuosina varojen ehty-
misen vuoksi. Maailman öljyntuotanto alkaa laskea
vuodesta 2015 lähtien.

Uuden teknologian saatavuus

Viimeisten 20 vuoden aikana puukattiloiden kehi-
tystyössä on tapahtunut valtavaa edistystä. Nykyisten
kattiloiden päästöt ovat pienentyneet sadasosaan ai-
kaisemmista, ja niiden hyötysuhde on nyt samaa
luokkaa kuin öljy- tai kaasukäyttöisten kattiloiden.
Tekninen edistys on johtanut myös siihen, että kat-
tiloiden automatiikka on erittäin luotettava.
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Kuva 1. Itävaltalaisten pienkattiloiden hyötysuhteen kehitys.
Lähde: BLT, Itävalta.

Kilpailukyky

Puupolttoaineilla lämmittäminen on monesti talou-
dellisesti järkevä vaihtoehto, koska puupolttoaineet
ovat huomattavasti halvempia kuin fossiiliset poltto-
aineet.  Puulämmitysjärjestelmien investointikustan-
nukset ovat kuitenkin vastaavasti huomattavasti kor-
keammat. Kuten kuva 2 osoittaa, puulämmityksen
suhteelliset investointikustannukset ovat pienimmät
suurien rakennusten lämmityksessä. Kaukolämpö-
järjestelmien kustannukset ovat korkeammat, koska
on rakennettava lämpökeskus ja kallis kaukolämpö-
verkko. Suomessa kuitenkin lähes kaikki kaukoläm-
mityksen ulottuvilla olevat suuret rakennukset liite-
tään kaukolämpöön.
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Itävaltalaisten biomassalaitosten investointikustannukset
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Kuva 2. Biopolttoainejärjestelmien investointikustannukset
Itävallassa. Lähde: Styrian Chamber of Agriculture 1998,
E.V.A. 1999.

Ympäristöedut

Vertailtaessa ympäristövaikutuksia on tutkittava
myös muita vaikutuksia kuin pelkästään kattilapääs-
töjä. Päästöjä syntyy myös polttoaineen valmistuk-
sessa ja kuljetuksissa sekä muissa prosesseissa (esim.
kattilan valmistus ja poisto käytöstä). Itävaltalaisessa,
koko elinkaaren aikaisten päästöjen laskennassa käy-
tettiin GEMIS-tietokantaa. Tulokset perustuvat Itä-
vallassa käytössä olevien kattiloiden päästölukuihin.
Pellettikuljetusten päästöjä laskettaessa autokuljetus-
matkaksi arvioitiin 300 km.

Tulokset esitetään kuvassa 3. Vertailu osoitti, että
puupelletit ovat paras energiamuoto CO2- ja CO-
päästöjen osalta. SO2-emissioiden osalta pelletit ovat
paljon parempia kuin öljy, mutta jonkin verran huo-
nompia kuin maakaasu. Pellettien kokonaispöly-
päästöt ovat suuremmat kuin öljyn tai kaasun, mutta
absoluuttisesti kuitenkin hyvin pienet: 400 kW:n jär-
jestelmän hiukkaspäästöt ilmaan ovat noin 30 kg
vuodessa.

Koko tutkimus on ladattavissa nettisivuilta
http://www.eva.ac.at/projekte/oekobilanz.htm

v
u
o
s
ip

ä
ä
s
tö

t 
k
g
 (

C
O

2
 –

p
ä

ä
s
tö

 t
o
n
n
ia

) 
)

0

50

100

150

200

250

Öljy Maakaasu Puupelletti

SO2 hiukkaset CO CO2

Kuva 3. Eri polttoaineiden päästöjen vertailu. Lähde:
E.V.A., Itävalta.

Kasvavat markkinat

Lämmitys on hyvin suuri markkina-alue. Monissa
maissa, kuten Itävallassa, Tanskassa, Ranskassa, Sak-
sassa, Ruotsissa ja Suomessa puupolttoaineiden
käyttö on kasvanut nopeasti viime vuosina. Tämä
avaa houkuttelevia taloudellisia näkymiä kaikilla alaan
liittyvillä sektoreilla. Innovatiiviset yritykset, jotka
ovat alusta alkaen vakiinnuttaneet asemansa pätevinä
yhteistyökumppaneina puulämmitysasennuksissa,
voivat odottaa huomattavaa kasvua.

Kuva 4 esittää puulämmitysprojektien kokonaismää-
rän kehitystä Itävallassa (lähde:
http://www.eva.ac.at/projekte/holzwaerme.htm).
Useimmat projektit on toteutettu Salzburgin alueella,
jossa vuonna 2001 47 % kaikista rakennetuista asuin-
rakennuksista on puulla lämmitettäviä.

Puulla lämmitettävien uusien rivi- ja kerrostalojen rakentaminen 
Salzburgin alueella Itävallassa.
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Kuva 4. Asuintalojen puulämmityksen lisääntyminen 1990-
luvulla Salzburgin alueella.
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PUULÄMMITYSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Perustietoa

Nykyaikaiset puulämmitysjärjestelmät toimivat lähes
yhtä hyvin kuin tavanomaiset öljy- tai kaasujärjestel-
mät. Puulämmitysprojektia toteutettaessa tarvitaan
enemmän tiedonvälitystä. Kaikille projektiin liittyville
henkilöille ja tahoille, ts. rakennusurakoitsijalle, ra-
kennuksen potentiaalisille käyttäjille, naapureille ja
paikallisille viranomaisille, on toimitettava projektista
yksityiskohtaista tietoa hyvissä ajoin.

Puulämmitysjärjestelmän kattila ja polttoainevarasto
vaativat enemmän tilaa. Polttoainetta toimittaville
ajoneuvoille on järjestettävä helppo pääsy tontille.
On suureksi eduksi, jos rakennetaan kokonaan uusi
lämpökeskusrakennus, koska nämä vaatimukset voi-
daan silloin ottaa paremmin huomioon jo suunnitte-
luvaiheessa. Arkkitehdin ja suunnittelijoiden hyvällä
yhteistyöllä on erittäin tärkeä osuus.

Viime aikoihin asti puupolttoaineen luotettava saanti
on edellyttänyt jonkinlaista omaa organisointia. On-
neksi tilanne on tältä osin parantunut huomattavasti.
Esimerkiksi puupellettien tulo markkinoille mahdol-
listi korkealaatuisen polttoaineen saannin. Nykyisin
puupellettejä valmistetaan useissa tehtaissa Suomessa
ja sitä voidaan tilata helposti mm. internetin välityk-
sellä. Samoin puubrikettejä on saatavilla valtakunnal-
listen polttoainevälittäjien kautta ja suoraan brikettien
valmistajilta. Lista puupolttoaineiden toimittajista
löytyy  mm. nettisivuilta www.bioheat.info.

Myös automaattiset puulämmityskattilat vaativat jon-
kin verran enemmän huoltoa kuin öljylämmitteiset
kattilat. Kattilan ajoittaiseen puhdistukseen, tuhkan
sijoitukseen ja polttoainetoimituksiin liittyvät kysy-
mykset on syytä selvittää etukäteen.

Kattilakoon määritys ja polttoainet-
ta koskevat vaatimukset

On hyvin tärkeää valita oikeatehoinen kattila, jotta
saadaan toimiva ja taloudellinen järjestelmä. Erityi-
sesti hyvin eristetyissä nykyaikaisissa rakennuksissa
lämmitysjärjestelmät ovat yleensä ylimitoitettuja, ku-
ten äskettäin tehty E.V.A.-selvitys osoitti (kuva 5).

Selvitys luokittelee lämmitysjärjestelmät erittäin yli-
mitoitetuiksi, jos kattilan kapasiteetti on yli kaksi
kertaa suurempi kuin rakennuksen lämmityskuorma.

Matalaenergiarakennusten lämmitysjärjestelmien
mitoitus Itävallassa.

8

14

22

0

5

10

15

20

25

30

35

< 51 51 - 100 > 100

lämmitysteho (W/m2 lattiapinta-alaa)

p
ro

je
k

ti
en

 l
k

m

oikea
mitoitus

ylimitoitus

huomattava
ylimitoitus

Kuva 5. Lämmitysjärjestelmän mitoitus matalaenergiaraken-
nuksissa itävaltalaisen selvityksen mukaan. Lähde: E.V.A.,
Itävalta.

Jos vanhassa rakennuksessa siirrytään puulämmityk-
seen, aikaisempi polttoaineenkulutus on paras pe-
rusta laskettaessa tulevia vaatimuksia ja lämpökuor-
maa (joka ei monissa tapauksissa vastaa entisen kat-
tilan mitoitusta). Oikea lämmityskuorma voidaan
laskea nettoenergiantarpeesta (polttoaineenkulutus
kerrottuna arvioidulla kattilan hyötysuhteella) ja ja-
kamalla se huipun käyttöajalla, joka riippuu paikalli-
sesta ilmastosta ja rakennuksen käytöstä. Puupoltto-
ainetta käyttävien laitteiden investointikustannukset
ovat korkeat, joten laitteiden mitoittaminen täydelle
teholle ei ole monestikaan järkevää. Nyrkkisääntönä
voidaan pitää, että puunpolttolaitteisto mitoitetaan
puoleen rakennuksen huipputehontarpeesta. Tällöin
puulla voidaan kuitenkin tuottaa n. 90 % vuotuisesta
kokonaisenergiasta. Nykyisen lämmitysjärjestelmän
korvaamisen yhteydessä on erittäin suositeltavaa teh-
dä muitakin parannuksia rakennuksen energiatalou-
teen, jolloin uusi järjestelmä voidaan sovittaa sanee-
rauksen jälkeiseen pienempään tehovaatimukseen ja
säästää sillä tavalla investointikustannuksissa.

Jos järjestelmä asennetaan uuteen rakennukseen, on
erittäin tärkeää laskea lämpökuorma tarkasti. Hyvin
eristetyissä rakennuksissa kuuman veden käyttö on
suurempi tekijä lämmitystarpeen arvioinnissa kuin
tavanomaisissa rakennuksissa ja on otettava huomi-
oon sen mukaisesti.
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Investoinnin arviointi

Lämmitysjärjestelmien investointikuluja voidaan ar-
vioida esimerkiksi käyttämällä E.V.A.:n kehittämää
Excel-laskentamallia, joka on ladattavissa sivuilta:
www.bioheat.info. Sen avulla on mahdollista helposti
laskea lämmityksen kokonaiskustannukset ja vertailla
eri vaihtoehtoja.

Itävaltalainen konsulttiyritys Regionalenergie Steier-
mark (www.regionalenergie.at), joka on antanut tu-
kea ja neuvontaa jo yli 70 puulämmitysprojektissa,
tutki 26 toteutettua projektia syksyllä 2002. Tutki-
muksen perusteella investointikustannukset jakautui-
vat keskimäärin seuraavasti lämmitettäessä rakennuk-
sia puupolttoaineella.

Kattila
ja poltoaineen
käsittely

52%

Rakennustekniset

23%

Savupiippu

3%

Suunnittelu

1%

Sähköistys

3%

LVI -työt

9%

Oma työ
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Kuva 6. Investointikustannusten jakaantuminen.

“Oma työ” käsittää maanviljelijöiden osuuskuntien
erilaiset työsuoritukset. Nämä osuuskunnat toteutti-
vat useimmat projektit. Suunnittelukustannukset ovat
varsin pieniä, koska ne on usein sisällytetty kattila-
kustannuksiin.

Kuva 7 esittää paikallisen energialaitoksen tutkimien
kattilaprojektien yksikkökohtaisia investointikustan-
nuksia. Kustannukset vaihtelivat laajoissa rajoissa,
mikä osoittaa, että markkinat ovat yhä uudet. On
huomionarvoista, että tutkitun tehoalueen ominais-
kustannusten alaraja on 100 kW:ssa. Tämä johtuu
siitä, että tässä kokoluokassa on saatavissa kattiloista,
joita valmistetaan massatuotantona ja jotka ovat
merkittävästi halvempia kuin tyypilliset tilaustyönä
tehdyt suurempitehoiset kattilat.
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Kuva 7. Puupolttojärjestelmien investointikustannukset kat-
tilatehon mukaan. Lähde: E.V.A., Itävalta.

POLTTOAINEEN VALINTA

Pellettien ja hakkeen ominaisuudet

Puupelletit, puubriketit ja hake soveltuvat parhaiten
isojen rakennusten automaattisesti toimiviin läm-
mitysjärjestelmiin.

Pelletit ovat standardoituja polttoaineita (CEN TS
14961), joita valmistetaan puristamalla kutterinlastua
tai kuivaa sahanpurua pellettikoneen matriisin rei-
kien läpi. Tuotantoprosessissa ei käytetä lisäaineita –
ainoastaan korkeaa painetta. Raaka-aine lämpenee
puristuksessa n. 100 oC:een, joka edesauttaa pellet-

tien muodostumista. Pellettien mekaanisen
kestävyyden parantamiseksi käytetään usein 1–3 %
orgaanista lisäainetta, esimerkiksi peruna- tai mais-
sitärkkelystä. Puristusvaiheessa voidaan käyttää lisä-
nä myös höyryä, joka parantaa puristinten kapasi-
teettia.

Kosteuspitoisuudesta riippuen pellettien energiasi-
sältö on 4,7–4,9 kWh/kg pellettejä. Hieman yli 2
kiloa puupellettiä vastaa energiasisällöltään yhtä lit-
raa kevyttä polttoöljyä.
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Hake koostuu pienistä, 5–50 mm pituisista puupa-
loista. Seassa voi myös olla jonkin verran pitempiä
oksia tai hienompaa ainesta. Suurkiinteistöjen polt-
tolaitteissa voidaan käyttää vain hyvälaatuista ha-
ketta. Kosteus on oltava alhaisempi kuin 25 % eikä
hakkeen seassa saa olla kiviä tai pitkiä tikkuja. Lait-
teiden käyttöhäiriöt johtuvat yleensä huonolaatui-
sesta hakkeesta. Huonolaatuinen hake voi holvaan-
tua ja jäätyä varastossa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.
Laitteet eivät pysty tuottamaan tarvittavaa tehoa,
päästöt ovat suuremmat ja hyötysuhde alhaisempi.

Puupellettien ja kuivan hakkeen keskimääräisiä
ominaisuuksia.

Suure Yksikkö Pelletit Hake

GJ/tonni 17,0 13,4

kWh/kg 4,7 3,7

Lämpöarvo

kWh/m
3

3 077 744

Kosteus paino-% 8 < 25

Tiheys kg/m
3

650 200

Tuhkapitoisuus % kuiva-
aineesta

0,5 1

Pelletti vai hake?

Pelleteillä ja hakkeella on erilaisia ominaisuuksia.
Polttoaineen valinta riippuu suuresti paikallisista
olosuhteista. Mieluimmin olisi asennettava järjes-
telmä, jossa voidaan käyttää molempia polttoaineita
ja joka siten reagoi joustavasti tuleviin markkinati-
lanteisiin. Tosin tällä tavalla jää hyödyntämättä pel-
lettien hyvät käsittelyominaisuudet. Seuraavassa
vertaillaan hakkeen ja pellettien hyviä ja huonoja
ominaisuuksia.

Hake

+ Paikallinen saatavuus

+ Tuotannon suotuisa vaikutus paikallisiin
työmarkkinoihin

+ Halvempaa kuin pelletit

– Vaatii suuren varastotilan

– Polttoaineen hyvä ja yhtenäinen laatu on
tärkeää, mutta mahdollisesti vaikea saavuttaa

– Järjestelmän käyttö ja kunnossapito vaatii
enemmän työtä.

Pelletit

+ Standardoitu polttoaine – parempi luotetta-
vuus

+ Pienempi polttoainevarasto

+ Huolto ja kunnossapito vaativat vähemmän
työtä

– Suuremmat polttoainekustannukset

– Vähemmän hyötyä paikalliselle taloudella

Varasto olisi suunniteltava siten, että polttoainetta
voidaan toimittaa kipattavilla ajoneuvolla, jos käy-
tetään haketta. Pelletit toimitetaan usein puhallus-
autolla, joka vaatii erityisratkaisuja polttoainevaras-
tolta. Maanpinnan yläpuolella sijaitsevien pellettisii-
lojen etuna ovat pienemmät kustannukset.

POLTTOAINEEN VARASTOINTI

Puupolttoaineet voidaan varastoida joko rakennuk-
sessa, lähellä kattilaa olevassa tilassa tai erillisessä
varastossa rakennuksen ulkopuolella. Ulkopuolinen
varasto voi olla maanalainen varasto tai maanpäälli-
nen siilo, josta polttoaine siirretään kuljettimella
kattilaan. Toinen vaihtoehto on rakennuksen sivulle
sijoitettu säiliö. Alla olevissa kuvissa on kaksi esi-
merkkiä polttoainevaraston sijoituksesta.

Täyttöaukkoa ei voi sijoittaa varaston keskelle. Ruu-
vikuljettimia voidaan käyttää jakamaan polttoaine
tasaisesti ensimmäisen kuvan osoittamalla tavalla.
Maanalaisissa pellettivarastoissa on huolehdittava,
ettei kosteutta pääse varastoon. Hakevarastojen on
oltava hyvin tuuletettuja, että puu pysyy kuivana eikä
hometta pääse muodostumaan.
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Kuva 8. Esimerkkejä polttoaineen varastoista.

Polttoaine voidaan kuljettaa varastosta kattilaan eri
tavoin:

• Varastossa on tasainen pohja, jossa on vaaka-
suora hydraulinen syöttötanko – kallis, mutta
paras mahdollinen tilankäyttö, käsittelee mitä
tahansa polttoainetta.

• Pyörivä jousisyöttö (kuva 8) – halvempi ja
käyttökelpoinen sekä pelleteille että hakkeelle

• Kallistettu pohja ja ruuvikuljetin (sopii vain
pelleteille) – koska kaltevuuden on oltava vä-
hintään 45°, varaston on oltava pitkä ja ka-
pea, niin että käyttämättömän tilavuuden
määrä on mahdollisimman pieni.

• Kallistettu pohja ja imuputki – sopii ainoas-
taan pelleteille. Varaston ja kattilahuoneen
väli voi olla jopa 15 m, jos käytössä on
pneumaattinen syöttöjärjestelmä.

Varaston koko

Polttoainevaraston koko riippuu monista tekijöistä,
joita ovat mm. polttoainetyyppi, toimitusten luotet-
tavuus, käytettävissä oleva tila, toimitusajoneuvojen
kapasiteetti jne. Valmiissa rakennuksissa polttoai-
neen toimitusvälien sovittaminen käytettävissä ole-
viin varastotiloihin on useimmissa tapauksissa hal-
vempaa kuin uuden varaston rakentaminen raken-
nuksen ulkopuolelle.

Rakennettaessa uutta varastoa on varmistauduttava,
että se on vähintään 50 % suurempi kuin kuljetus-
ajoneuvon lasti, jotta kustannustehokkaat polttoai-
netoimitukset ovat mahdollisia.

Pelletit ovat halvempia kesäisin kuin talvisin, joten
pienissä lämpökeskuksissa saattaa olla järkevämpää
ostaa kesällä koko vuoden kulutusta vastaava määrä
– tämä vaihtoehto pitäisi ainakin tutkia erikseen
kussakin tapauksessa. Tietokoneohjelma polttoai-
neen tarpeen laskemiseksi on ladattavissa sivulta
www.bioheat.info.

Varastoa ja kattilahuonetta koske-
vat tekniset vaatimukset

Kattilahuoneen on paloturvallisuussyistä sijaittava
erillään varastosta. Kattilahuonetta suunniteltaessa
on varattava riittävästi tilaa päivittäiselle toiminnalle,
huollolle ja korjauksille. Kokemus on osoittanut,
että eniten tilaa tarvitaan polttoainesyöttöön johta-
van ruuvikuljettimen vaihdossa. On myös varmis-
tauduttava, että kattilan lämmönsiirtopintojen puh-
distukseen on riittävästi tilaa ellei käytössä ole au-
tomaattista järjestelmää.

Pellettivarastoa koskevia turvalli-
suusnäkökohtia

Pellettivarastojen on täytettävä erityiset turvalli-
suusmääräykset, jotta estettäisiin varaston vaurioi-
tuminen, pölyräjähdykset tai kosteuden imeytymi-
nen.
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Hyvän pellettivaraston pitäisi sen vuoksi täyttää ai-
nakin seuraavat ehdot:

• Lujat seinät, jotka kestävät pellettien paineen
ja lisäksi tulta 90 minuutin ajan

• Täysin kuiva

• Seinässä suojaava kumimatto, johon pelletit
iskeytyvät sisään puhallettaessa

• Tulenkestävä, asianmukaisesti sulkeutuva
varaston ovi, jossa puulevyt suojaamassa sitä
pellettien paineelta

• Ei sähkölaitteita varaston sisällä

• Maadoitetut kuljettimien putket, jotka estävät
sähköstaattisten kipinöiden synnyn täytön ai-
kana

Kertynyt pöly on poistettava ja ruuvikuljettimen
laakerit on voideltava vähintään kerran vuodessa.

Polttoainetoimitukset

Puupolttoaineet toimitetaan yleensä kuorma-autolla
tai traktorin peräkärryssä, joka kippaa polttoaineen
varastossa olevaan aukkoon. Pelletit toimitetaan
tavallisesti säiliöautoilla.

Kuva 9. Esimerkki varaston sijoittamisesta pienehköön
rakennukseen, kun pelletit toimitetaan säiliöautolla, joka
pumppaa ne suoraan varastoon.

Koska yhden pellettikuutiometrin lämpöarvo on
nelinkertainen yhden hakekuutiometrin arvoon ver-
rattuna, toimituskertojen määrä on paljon pienempi
kuin haketoimituksissa. Niinpä pellettilämmitysjär-
jestelmä voi olla parempi ratkaisu asutuskeskuksissa,
joissa liikenne näyttelee merkittävää osaa.

Alueella pitää olla riittävästi tilaa toimitusajoneuvon
kääntymiselle.

Jos pelletit puhalletaan varastoon, seuraavat varo-
toimenpiteet ovat välttämättömiä:

• Kuljettajan on tarkistettava ennen purkamis-
ta, että varasto täyttää turvallisuusvaatimuk-
set.

• Hänen on myös varmistettava, että kattila ei
ole toiminnassa (jos varastossa on pienempi
paine, seurauksena voi olla takapalo).

• Purkupainetta on rajoitettava, jotta voidaan
välttää varaston vahingoittuminen ja pellet-
tien mureneminen.

Jos puupolttoaine kipataan varastoon, seuraavat
seikat on otettava huomioon:

• Toimitukset on tehtävä ajankohtina, jolloin
ne aiheuttavat vähiten häiriötä asukkaille
(esim. myöhään aamulla).

• Varotoimenpitein on varmistettava, ettei ku-
kaan voi pudota varastoon. Teräsverkko on
paras suoja. Silmäkoon on kuitenkin oltava
riittävän suuri, ettei se tukkeudu kuorman
purkamisen aikana (vähintään 20 x 20 cm).

• Päätettäessä varaston aukkojen sijaintikoh-
dista on otettava huomioon, että kuorman
purkamisen aikana tapahtuu pölypäästöjä.

• Kuorman purkamisessa varaston viereen tip-
punut polttoaine on poistettava purkamisen
jälkeen, ettei naapureiden kanssa tule ongel-
mia.
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AUTOMAATTINEN PUULÄMMITTEINEN KATTILA

Kattilan valinta

Markkinoilla on erilaisia automaattisia kattilamalleja
tehoalueella 50–500 kW. Yleisimmin käytetyt mallit
(Itävallassa) ovat seuraavan tyyppisiä:

Yhdistelmäkattilat

Samantyyppisiä kuin kotitalouksien pellettikattilat,
mutta teholtaan suurempia versioita. Ne ovat
suhteellisen halpoja ja erittäin sopivia, koska ne on
suunniteltu kotitalouskattiloiksi eikä puuteollisuuden
käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että niissä on käyttöä
helpottavia ominaisuuksia kuten automaattinen
puhdistus, sähkösytytys ja korkea luotettavuus.

Kuva 10. Integroitu pellettikattila.

1) Eristys
2) Polttimen suutin
3) Tuhkapesä
4) Anturi
5) Toisioilman syöttö
6) Lämmönvaihdin
7) Automaattinen lämmönvaihtimen puhdistus
8) Hormiyhteys
9) Lambda-anturi
10) Ensiöilman syöttö

Alasyöttöpoltin

Tämä polttotapa soveltuu kuiville polttoaineille,
joiden tuhkapitoisuus on pieni, esimerkiksi hak-
keelle ja pelleteille. Laite on alunperin suunniteltu
puuteollisuuden käyttöön. Tarkista, onko kokemuk-
sia luotettavuudesta ja käyttömukavuudesta asunto-
sovelluksissa.

Kuva 11. Alasyöttöpoltin.

1) Ruuvisyötin
2) Puupolttoaine
3) Ensiöilman syöttö
4) Toisioilman syöttö
5) Polttokammio
6) Lämmönvaihdin
7) Pölynpoisto savukaasuista
8) Tuhkanpoisto

Arinakattilat

Arinakattilat ovat kalliimpia, mutta myös sopivia
polttoaineille, joiden kosteus- ja tuhkapitoisuudet
ovat korkeat.
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Kuva 12. Arinakattila.

1) Ruuvisyötin
2) Liikkuva arina
3) Ensiöilman syöttö
4) Toisioilman syöttö
5) Polttokammio
6) Lämmönvaihdin
7) Pölynpoisto savukaasuista
8) Tuhkanpoisto

Pellettipoltin olemassa olevaan öljy-
kattilaan

Öljy-kattilaan asennettu pellettipoltin  on yleinen
ratkaisu Ruotsissa. Se on halpa vaihtoehto, jolla on
tiettyjä haittapuolia: kattilan teho laskee noin 30 %
öljykäyttöön verrattuna, ja tuhkanpoisto sekä katti-
lanpuhdistus ovat huomattavan työläitä.

Seuraavia ominaisuuksia on syytä vaatia:

1) Automaattinen sytytys, lämmönvaihtimen puh-
distus ja tuhkanpoisto

2) Vaihtoehtona on, että kattilan toimintaa voi-
daan seurata kaukovalvontana

3) Referenssejä, jotka osoittavat, että kattila on jo
onnistuneesti toiminut asuntosovelluksissa

Kuormitusvaihtelujen hallinta

Talvella kaikissa lämmitysjärjestelmissä on suuria
kuorman vaihteluita, jotka riippuvat säästä, raken-
nuksen käyttötarkoituksesta, käyttäjän tottumuksista
jne. Maksimitehoa käytetään ainoastaan hyvin lyhyi-
nä jaksoina pakkassäällä. Toisaalta kattila toimii pit-

kiä jaksoja pienellä kuormalla. Sen vuoksi on tär-
keää, että kattila toimii tehokkaasti huippuaikojen
ulkopuolellakin. Tehokkuus saavutetaan vain seu-
raavasti:

1) Tavanomainen (öljy tai kaasu) kattila tukee
puukäyttöistä kattilaa huippukulutuksen aikana
ja toimii varajärjestelmänä. Puukattilan teho las-
ketaan 50–60 %:n paikkeille maksimitehosta. Se
pystyy siten tuottamaan 90–95 % lämmitykseen
tarvittavasti energiasta, koska kulutushuiput
ovat lyhytkestoisia. 100-prosenttisen toimitus-
varmuuden takaamiseksi öljykattilan kapasitee-
tin on kyettävä kattamaan maksimiteho. Tämä
ratkaisu on erityisen hyvä, jos käytettävissä on
jo olemassa oleva öljy- tai kaasulämmitysjärjes-
telmä.

2) Puukattila pystyy maksimikapasiteettiin, kun
lämminvesivaraaja kattaa lyhytaikaiset kuorma-
vaihtelut ja takaa, että kattilaa voidaan käyttää
tehokkaasti huippukäytön ulko-puolisina aikoi-
na. Kesällä lämminvesivaraajaa voidaan käyttää
aurinkoenergian varastointiin. Tämän ratkaisun
etuna on, että tarvitaan vain yksi savupiippu.

3) Kahden puukattilan yhdistelmässä toinen kattila
lisää tuotannon luotettavuutta ja takaa, että
lämmitys toimii tehokkaasti myös huippuajan
ulkopuolisina aikoina.

Näistä kolmesta vaihtoehdosta on valittava parhai-
ten kyseessä olevaan kohteeseen soveltuva vaihto-
ehto. Tärkeintä on, että lämpökuormalaskelmat on
tehty oikein.

Turvallisuusnäkökohtia

Biopolttoainekattilan vaste on hitaampi kuin öljy- tai
kaasulämmitteisen kattilan. Sähköhäiriön sattuessa
palaminen kattilassa jatkuu tuottaen lisälämpöä, joka
on poistettava. Yhtenä vaihtoehtona on avoin pai-
suntasäiliö, joka mahdollistaa höyryn poiston, jos
veden lämpötila nousee 100 oC:seen. Toinen vaihto-
ehto on käyttää turvalämmönvaihdinta, joka jääh-
dytetään juoksevalla vedellä, jos kattilan lämpötila
nousee liian korkeaksi. Yksi ratkaisu on myös käyt-
tää lämminvesivaraajaa, jossa on luonnollinen kon-
vektiokierto. Suuremmissa lämpökeskuksissa käyte-
tään automaattisesti käynnistyviä,
polttomoottorikäyttöisiä kiertovesipumppuja.
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Kattilasta polttoainevarastoon leviävän takapalon
estämiseksi tarvitaan lisäturvatoimia. Tavallisesti
käytetään katkoa polttoaineen kuljetusjärjestelmässä
(esim. sulkusyötin tai kouru kattilaan putoavaa
polttoainetta varten) tai sprinkler-järjestelmää, joka
kastelee polttoaineen siirtokuljettimen takapaloti-
lanteessa.

Toinen tärkeä osa on laite, joka sekoittaa kattilaan
tulevan viileän paluuvesivirran kuuman ulosvirtauk-
sen kanssa, ennen kuin se ehtii kattilaan. Tällä este-
tään palokaasujen tiivistyminen, mikä voisi aiheuttaa
kattilassa korroosiota.

Kaikki asiaan kuuluvat turvallisuusstandardit on
esitetty eurooppalaisessa standardissa EN 303-5:ssä.

Melu

Huonosti asennetut biopolttoainekattilat saattavat
aiheuttaa melua. Melun lähteitä ovat etupäässä ilma-
ja savukaasukanavat sekä polttoaineen syöttöjärjes-
telmä. Meluongelmien välttämiseksi on otettava
huomioon seuraavia asioita:

• Rakennesuunnittelu. Kattilahuone ei saisi
olla esimerkiksi makuuhuoneiden alapuo-
lella. Myöskään savupiippua ei saisi sijoittaa
makuuhuoneiden läheisyyteen.

• Jos kyseessä on uusi rakennus, kattilahuo-
neen ja varaston betonilattioiden ja seinien
väliin on laitettava elastinen täyteaine.

• Kaikki mekaanisten osien ja seinien väliset
kosketuskohdat on äänieristettävä (esim.
paikat, joissa varastosta tuleva ruuvikuljetin
menee seinän läpi kattilahuoneeseen, katti-
lan alustaan jne.).

• Kysy kattilanvalmistajalta, miten äänion-
gelmat voidaan minimoida (esim. moottorin
huolellinen valinta, äänitason alentamista
koskevat tutkimus- ja kehitysprojektit jne.).
Ääneneristysmateriaalia, kuten kumimattoja
jne., on kuuluttava kattilatoimitukseen.

• Käy esittelyissä, niin että voit kuunnella ja
vertailla melupäästöjä kattilan toimiessa.
Toistaiseksi ei ole käytettävissä melutason
normeja, koska melu riippuu voimakkaasti
paikallisista olosuhteista. Kattiloissa voi olla
suuria eroja melutason suhteen.

Polttoaineen toimitukset ja purku saattavat myös
aiheuttaa meluhaittoja. Ongelmat voidaan välttää
sijoittamalla polttoainevarasto oikein sekä ajoitta-
malla polttoainetoimitukset siten, että mahdollisim-
man harvat naapurit ovat kotosalla.

Käyttöveden tuotto ja aurinko-

energian integrointi

Biopolttoainekattilan ja aurinkolämmitteisen läm-
minvesijärjestelmän yhdistelmä voi olla erityisen
houkutteleva vaihtoehto. Kesäkuukausina biopolt-
toainekattila voidaan kytkeä pois ja aurinkojärjes-
telmä tuottaa tarvittavan lämpimän käyttöveden.
Tämä vähentää kunnossapitotyötä, ja myös päästöjä
ja energiahukkaa, joita pienillä lämpökuormilla toi-
miminen aiheuttaisi. Aurinkoenergiajärjestelmää
varten tarvittavaa lämminvesivaraajaa voidaan käyt-
tää talvella tasaamaan kuormavaihteluja. Tämä on
huomattava etu sekä huippu- että pienillä kuormilla.
Jos rakennukseen asennetaan matalalämpötilaläm-
mitysjärjestelmä, aurinkoenergiaa voidaan käyttää
myös tilalämmitykseen – erityisesti välikausina. Lisä-
etuna on, että aurinkojärjestelmä on näkyvä ja siten
parantaa rakennusprojektin imagoa.

Itävallassa, jossa aurinkoenergian ja biopolttoaineen
yhdistelmäjärjestelmiä on käytössä eniten Euroopas-
sa, on vakiintunut kaksi konseptia, jotka tarjoavat
huomattavia etuja yksinkertaisuuden, kustannusten
ja energiahyötysuhteen ansiosta. Molemmat tuotta-
vat kuumaa käyttövettä sekä lämpöä kaksiputkijär-
jestelmällä. Kaksiputkiverkko pienentää lämpöhä-
viöitä, asentaminen on vaivatonta, laajentaminen on
helppoa ja paluuvirtalämpötilat ovat matalia – mikä
onkin perusehtona aurinkokeräinten tehokkaalle
toiminnalle.
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Järjestelmä 1: Kaksiputkijärjestelmä
ja erillinen kuumavesisäiliö

Järjestelmään asennetut aurinkokeräimet kehittävät
lämpöä. Lämpö jaetaan taloon ja kierrätetään tar-
vittaessa lämpöpattereiden kautta. Kuuman käyttö-
veden tuottamiseen paikallista lämminvesivaraajaa
varten on lämmönvaihdin. Tämä järjestelmä on
sopiva vaihtoehto esimerkiksi rivitaloissa, joissa on
suhteellisen pitkät putkistot. Kesäaikaan tällä järjes-
telmällä voidaan vähentää vesikierron lämpöhäviöi-
tä, koska vesi kiertää vain ajoittain (esim. kahdesti
päivässä) lämminvesivaraajan täyttämiseksi.

2-tie venttiili

Paisunta-astia

Levylämmön-
siirrin

Levylämmönsiirrin

Pumppu

Säädettävä pumppu

Takaiskuventtiili

Puukattila

Aurinkokerääjä

Varaaja

Levylämmönsiirrin

Varoventtiili

Sekoitusventtiili

Lämpöpatteri

Levylämmönsiirrin

Boileri

Boileri

Lämpöpatteri

Kuva 13. Kaksiputkijärjestelmä, jossa on paikallinen kuu-
mavesisäiliö.

Järjestelmä 2: Kaksiputkijärjestelmä,
jossa kuuma vesi tuotetaan suoraan
lämmönvaihtimilla

Kaksiputkijärjestelmä, jossa kuuma vesi tuotetaan
suoraan käyttäen levylämmönvaihdinta, on talou-
dellisesti erityisen kannattava. Lämmönvaihdin on
integroitu lämmönsiirtoasemaan, jossa on lämmön
mittaus, kylmävesimittari, patterikierron paineenta-
saus-valvonta jne.

Säädettävä pumppu

Takaiskuventtiili

Pumppu

Aurinkokerääjä

Paisunta-astia

2-tie venttiili

Levylämmönsiirrin

Puukattila

Varoventtiili

Sekoitusventtiili

Lämpöpatteri

Lämpöpatteri

Levylämmönsiirrin

Varaaja

Levylämmönsiirrin

Levylämmönsiirrin

Levylämmönsiirrin

Kuva 14. Kaksiputkijärjestelmä, jossa kuuma vesi tuotetaan
suoraan lämmönvaihtimella.

AURINKOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ YHDISTETTYNÄ
BIOPOLTTOAINEEN KÄYTTÖÖN

Arkkitehtuuri: Aurinkojärjestelmän integrointi on
otettava huomioon suunnittelun alkuvaiheessa –
kustannusten säästämiseksi. Kattoa korvaavat
keräimet ovat sekä taloudellisesti kannattavampia
että esteettisempiä kuin katolle asennettavat erilliset
keräimet. Keräinelementtien on muodostettava sul-
jettu pinta, jota savupiiput yms. eivät riko.

Paluuvirtauksen lämpötila: Mitä kylmempää vesi
on tullessaan aurinkokeräimiin, sitä korkeampi on
keräimen hyötysuhde. On hyvin tärkeää säätää talon
lämmönkäyttö tämän vaatimuksen mukaisesti,

esimerkiksi käyttämällä edellä kuvattuja kytkentäta-
poja ja asentamalla matalalämpötilalämmitysjärjes-
telmä (esim. lattialämmitys).

Aurinkokeräinkytkentä: Keräimet on kytkettävä
matalavirtaperiaatteen mukaisesti (10–18 kg/m2

ominaismassavirta). Tämä mahdollistaa suuremmat
lämpötilaerot keräimissä, pienemmän lämmönhukan
ja pumppausenergiankulutuksen, paremman ker-
rostumisen lämminvesivaraajassa ja pienemmän
putkiläpimitan. Keräimet on kytkettävä sarjaan eikä
rinnakkain.
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Lämmon varastointi: Lämpö varastoidaan vain
yhteen varaajaan, jos mahdollista (taloudellisempaa
ja vähemmän lämmönhukkaa). Varaaja on eristettä-
vä hyvin eikä se saa olla kovin kaukana keräimistä.
Jos aurinkoenergiaa halutaan käyttää tehokkaasti, on
hyvin tärkeää, että varaajassa on hyvä lämpötilaker-
rostuma ja että kuuma ja kylmä vesi eivät sekoitu.
Itsesäätyvät kerroslaturit ovat suositeltavia. Bio-
polttoainekattilan sisäänotto on kytkettävä säiliön
keski- tai yläosaan, niin että osaa puskurista voidaan
käyttää kompensoimaan kuormanvaihteluita.

Aurinkokeräinten suuntaaminen: Keräimet on
suunnattava etelään. 20 asteen poikkeama länteen tai
itään aiheuttaa lievää energia-absorption laskua.
Jotta kesällä voitaisiin käyttää auringon energia täy-
sin, keräinten kulman pitää olla 30 – 45 astetta. Jos
aurinkoenergian käytöllä on tärkeä osa kylmempinä-
kin kuukausina, keräimien kallistuksen on oltava
suurempi.

Aurinkojärjestelmän mitoitus: Keräimet on mi-
toitettava kattamaan 90 % kesäajan lämpimän veden
tarpeesta (tai hieman vähemmän) taloudellisista
syistä. Simulointilaskennalla on määritettävä keräin-
alueen oikea koko sekä varaaja. Kuvassa 15 on si-
mulaatio-laskelmien tulos rakennukselle, jonka
lämmitystehontarve on 100 kW. Laskennan on teh-
nyt Grazin teknillisen korkeakoulun lämpötekniikan
instituutti. Uudet tietokoneohjelmat kehitettiin yh-
distettyjen aurinko-biopolttoainejärjestelmien suun-
nittelua ja kannattavuuslaskelmia varten EU:n tuella.
Yhteys: Andreas Helbl, IC consultant, e-mail:
a.helbl@ic-vienna.at, puh. +43 (0)1 521 69226.
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Kuva 15. Aurinkokeräimillä kesällä tuotettavan energian
riippuvuus varaajan ja keräinten pinta-alasta talolle, jossa
on 100 kW:n biopolttoainekattila.

Järjestelmän huolto ja kunnossa-
pito

Automaattisen puulämmityksen kunnossapitoon
tarvittava työmäärä riippuu eri tekijöistä, esimerkiksi
siitä, onko kattilassa lämmönvaihtimien automaatti-
nen puhdistus ja automaattinen tuhkanpoisto, onko
järjestelmän kaukovalvonta mahdollista, käytetäänkö
haketta vai pellettejä jne. Tyypillisiä toimintoja ovat
mm.:

• Kattilan silmämääräinen tarkastus kahdesti
viikossa

• Vähäisten ongelmien korjaus

• Polttoaineen osto

• Tuhkanpoisto

Tanskalainen tutkimus, jossa haastateltiin huolto-
miehiä, jotka huolsivat isoja puulämmitteisiä asuin-
taloja, tuotti seuraavat tulokset:

• Pellettijärjestelmät: 3.0 tuntia viikossa

• Hakejärjestelmät: 4.4 tuntia viikossa

Tarvittava aika riippuu luonnollisesti järjestelmän
suuruudesta ja polttoaineen kulutuksesta. Suurten
rakennusten kompakteja, täysin automaattisia katti-
loita toimittavat valmistajat ovat sitä mieltä, että ny-
kyaikaisten pellettejä tai korkealaatuista haketta
käyttävien kattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon
tarvittava aika on alle 30 minuuttia viikossa.

Työn määrää voidaan pienentää seuraavasti:

• järjestelmän käytöstä ja kunnossapidosta
huolehtii ulkopuolinen palveluyhtiö, esim.
lämpöyrittäjä

• kattilassa on automaattinen tuhkanpoisto

• kattilassa on automaattinen lämmönvaihdin-
ten puhdistus

• pellettituottajat hoitavat polttoainetoimituk-
set (he voivat määrittää polttoaineenkulutuk-
sen seuraamalla elektronisesti lämmönkulu-
tusta)

• järjestelmä puhdistetaan säännöllisesti nuo-
hoamalla
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Itävallassa bioenergialämmityksen ongelmat ovat
johtuneet pääosin siitä, että käyttäjä ei ole saanut
riittävää koulutusta kattilan hoitoon.

Koulutukseen pitäisi sisältyä ainakin seuraavat osat:

• Käynnistys

• Rutiinikäyttö

• Tyypilliset viat

• Vikojen korjaus

• Polton valvonta

Kattilanvalmistajan kanssa on syytä tehdä huoltoso-
pimus. Vuotuinen huolto on ratkaisevaa pitkän ajan
moitteettomalle toiminnalle. Lisäksi huoltosopimus
yleensä sisältää jatketun takuuajan ja takaa sen, että
kaikki viat korjataan nopeasti. Huoltosopimukset
ovat yleisiä Itävallassa.

Tuhkanpoisto

Puuntuhka ei ole vahingollista ja sitä käytetään ylei-
sesti lannoitteena. Tiheään asutuilla alueilla se voi-
daan tavallisesti panna kotitalousjätteen joukkoon.
Paikalliset määräykset on syytä ottaa huomioon.

Puutuhkan koostumus.

Tuhkan
kompo-
nentti

SiO2 CaO MgO K2O Na2O P2O5

(paino-%) 24.6 46.6 4.8 6.9 0.5 3.8

Sinkin pitoisuus voi olla 260–500 mg/kg, ja kad-
miumin 3.0–6.6 mg/kg.
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