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Taloyhtiön 
korjausrakentamisen
esimerkkikortti

KerrostAlojeN lämmitys pelletillä

Myyttinen pellettilämmitys 
pellettijärjestelmistä puhuttaessa yleisimmät mielikuvat 
ovat käytön vaikeus ja polttoaineen hinnan raju vaihtelu. 
Käytännössä molemmat väitteet ovat liioiteltuja. Nykyaikai-
set pellettijärjestelmät ovat pitkälle automatisoituja, vaikka 
pellettijärjestelmissä tarvitaan hieman enemmän huoltoa 
tuhkan poiston ja nuohouksen vuoksi. pelletti palaa puu-
polttoaineista puhtaimmin, joten noki- ja hiukkaspäästöt 
ovat pellettikattiloilla erittäin vähäiset. 

pelletin hintakehitys on ollut maltillisen nousujohteista 
 viimeisten kymmenen vuoden aikana. se on kuitenkin nous-
sut hitaammin kuin kilpailevien polttoaineiden. pelletti on 
kotimainen, uusiutuva polttoaine. 

pellettilämmityksen oletettiin kymmenen vuotta sitten 
yleistyvän paljon nopeammin kuin lopulta kävi. pelletillä 
lämpiäviä pientaloja on suomessa noin 26 000. suurempia 
kohteita suomessa on muutamia tuhansia ja Varsinais- 
suomessakin useita kymmeniä. 

As oy:t piikkiön pappilanketo, piikkiön pappilanniitty ja  
piikkiön pappilanpelto

• Kohteet valmistuneet 2010–2012
   3 rakennusta, 5 kerrosta, 21 asuntoa/rakennus
   ≈1700 m²/rakennus

• Kulutus 130–170 MWh / vuosi / rakennus talvesta riippuen

• Kattila: 
		 HT-Enerco, teho 200 kW
		 hyötysuhde≈90 %

KohteeN KuVAus

3. 

Pellettilämpökeskus on verhoiltu pihapiiriin sopivaksi.
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Kerrostalot on tyypillisesti lämmitetty öljyllä tai  
kaukolämmöllä. Lämpöpumput ovat yleistyneet  
uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, mutta puu  
on jäänyt harvinaisemmaksi vaihto ehdoksi niin  
rivi- kuin kerrostalojenkin lämmityksessä. 

Kaarinassa Piikkiön keskustan kerrostaloihin  
päätettiin rakentaa pellettilämpökeskus. 



rivi- ja kerrostalokohteissa pellettilämpö voidaan ostaa 
palveluna, jolloin polttoaineen hankinnasta ja järjestelmien 
huollosta maksetaan kiinteää sopimushintaa. mikäli piha-
alueella on tilaa, helpoin vaihtoehto on usein kokonaan 
erillinen pellettikontti. Kontissa on sisällä kaikki tarvittava 
tekniikka lämmön tuotantoa varten sekä pellettivarasto. 

Piikkiön pellettitalot
ensimmäistä taloa suunniteltaessa lähtökohtana oli aluksi 
öljylämmitys, sillä kauko- tai aluelämpöä ei ollut saata-
villa. pellettilämmitykseen päädyttiin lopulta polttoaineen 
edullisuuden ja ekologisuuden ansiosta. myös maaläm-
pöä harkittiin, mutta sen kannattavuutta olisi heikentänyt 
rakennuksiin valitun patterilämmityksen vaatima korkeampi 
kiertoveden lämpötila lattialämmitykseen verrattuna. Vaikka 
talot rakennettiin yksi kerrallaan useamman vuoden aikana, 
pellettijärjestelmä päätettiin mitoittaa useammalle raken-
nukselle. tämän vuoksi asuntokohtainen investointi pieneni 
merkittävästi. 

piikkiöläisten kerrostalojen tavanomaisesta poikkeava 
lämmitysratkaisu on vaikuttanut teknisten tilojen mitoi-
tuksen lisäksi myös piha-alueen suunnitteluun. Koska 
pellettivarasto vaatii paljon varastotilaa, pellettikattila ja 
30 m³:n polttoainevarasto sijoitettiin erilliseen konttiin 
piha-alueelle. pelletti toimitetaan puhallusautolla, mikä oli 
huomioitava varaston sijoituspaikkaa valitessa. 

häiriötilanteiden varalta järjestelmään kuuluu myös öljypol-
tin ja pieni säiliö. mikäli alueelle tulee lisää rakennuksia, ote-
taan myös öljypolttimella toimiva kattila pellettikäyttöön. 

Käyttökokemukset
Asukkaat ja isännöitsijä ovat olleet tyytyväisiä pellettiläm-
mitykseen. Kulut ovat olleet kohtuulliset, eikä järjestelmän 
huollossa ja ylläpidossa ole ollut yllätyksiä. Öljylämmityk-
seen verrattuna rahaa on säästynyt merkittävästi. pelletti-
kattila ei isännöitsijän mukaan ole vaikuttanut asumisviihty-
vyyteen, koska se ei haise eikä tuota mustaa savua.

Kustannukset
investointikustannus vuonna 2011 kolmelle taloyhtiölle 
jaettuna oli 35 000 €/rakennus. Alkuperäisessä suunnitel-
massa pellettikattilan oli tarkoitus olla lämmöntuottajan 
omaisuutta, mutta lopulta päädyttiin omistuksen jakamiseen 
taloyhtiöiden, rakennuttajan ja lämmöntuottajan kesken.

taloyhtiöiden lämmön toimitussopimukseen kuuluu myös 
käyttö ja huolto. lämpö laskutetaan kulutuksen perusteella 
kuukausittain jokaiselta taloyhtiöltä erikseen.

Ostopalveluna pellettilämmön hinta on 75–80 €/MWh.  
Pelkän polttoaineen hinta on tällä hetkellä 55–60 €/MWh.

• pellettijärjestelmällä on omat erityispiirteensä, jotka 
on tärkeää ottaa huomioon suunnittelussa. Tärkeintä 
on kattilan oikea mitoitus. yleisin virhe on ostaa 
varmuuden vuoksi liian suuri kattila, jolloin kattila ei 
pääse toimimaan optimihyötysuhteella. 

• Kattilarakennuksen ja varaston ympärille on 
varattava riittävästi tilaa täyttöautoa varten. 
täyttöauton on päästävä pihaan myös talvella. pelletti 
vaatii öljyyn verrattuna kolme kertaa enemmän varas-
totilaa. saneerauskohteissa tämä saattaa muodostua 
ongelmaksi. 

• Perinteisen ruuvikuljettimen sijaan voidaan 
käyttää myös imuri ja spiraalikuljettimia, jotka 
sallivat varaston sijoittamisen vapaammin kattilaan 
nähden. 

• polttoaine pitää varastoida eri palo-osastoon polt-
timen kanssa. Vaikka pelletti onkin puunpolttotavoista 
puhtain, pitkällä aikavälillä nokea saattaa laskeutua katti-
lan ympäristöön. Nyrkkisääntönä kattila olisi hyvä 
sijoittaa yhtä kauas ympäröivistä rakennuksista, 
kuin piipulla on korkeutta.

pellettijärjestelmäN suuNNittelu

Polttoaineiden kuluttajahinnat (sis. alv:n)

Lisätietoa pellettilämmityksestä:
Bioenergia Ry: www.pellettienergia.fi
Motiva: www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/
eri_lammitysmuodot/pellettilammitys

Kevyt polttoöljy, €/MWh

Puupelletti, Kuluttajahinta, €/MWh

sähkö, yritys- ja yhteisöasiakkaat  
20–499 MWh/vuosi, €/MWh
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http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/eri_lammitysmuodot/pellettilammitys

