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Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein 
käytettynä niiden hyödyntäminen on taloudellista ja 
ympäristöä säästävää. Suuri osa suomalaisista tuottaa 
käyttämänsä pilkkeen itse, jolloin lämmittäminen on 
erittäin edullista. Vielä edullisempaa se on, jos lämmit-

tää oikein ja energiatehokkaasti. Samalla ympäristöön 
pääsee vähemmän pienhiukkasia ja puun polton vaiku-
tukset lähiympäristön ilman laatuun vähenevät.

pilkekattilan käyttäjälle

•	 Kun käytät lämpöä ja lämmintä vet-
tä järkevästi vaikutat merkittävästi 
lämmön tarpeeseen ja sitä kautta 
pilkkeen kulutukseen.

•	 Käytä kuivaa polttoainetta. Säästöä 
syntyy silloin 10–20 prosenttia ver-
rattuna kostean polttoaineen käyt-
töön.

•	 Varmista palamisilman saanti. Ilman 
tuloaukko kattilahuoneeseen on ol-
tava noin kaksinkertainen hormin 
pinta-alaan nähden. Noudata katti-
lan valmistajan ohjeita ilman säätä-
misestä.

•	 Pidä huolta kattilastasi, ettet päästä 
lämpöä harakoille. Yhden millimet-
rin paksuinen nokikerros lämmön-
vaihtopinnoilla huonontaa lämmön-
siirtoa noin viisi prosenttia ja lisää 
polttoaineen kulutusta 2–3 kg läm-
mityskertaa kohti.

•	 Kattilan likaantumisen voi nähdä sa-
vukaasun lämpötilaa seuraamalla.

•	 Kiinteistön omistaja vastaa nuohouk-
sesta. Nuohooja tilataan savuhormin 
puhdistukseen kerran vuodessa.

•	 Hanki hyvin eristetty, energiateho-
kas vesivaraaja. Se parantaa merkit-
tävästi lämmön tuottamisen hyöty-
suhdetta.

•	 Eristä kattila ja varaajan latausput-
ket hyvin. 

•	 Lämmönjakojärjestelmän automaat-
tinen säätöventtiili (suntti), joka 
säätää menoveden lämpötilaa, mak-
saa nopeasti itsensä takaisin käsi-
säätöiseen venttiiliin verrattuna.

•	 Kattilan vaihdon kannattavuuteen 
vaikuttaa muun muassa kattilatyyp-
pi ja kattilan ikä.

•	 Aurinkolämpöjärjestelmä tehostaa 
pilkekattilan lämmön tuotantoa ja 
vähentää työn tarvetta erityisesti 
kesällä.

pikaVinkit
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Polttoaineen kosteus vaikuttaa merkittävästi biokattiloi-
den energiatehokkuuteen.  Kasvutuoreen puun kosteus on 
yleensä noin 50−55 prosenttia. Pilkkeen käyttökosteuden 
pitäisi olla 15−25 prosentin luokkaa. Kasvutuoreen puun 
lämpöarvo tilavuusyksikköä kohti on noin viisi prosenttia 
pienempi kuin tyypillisen luonnonkuivan pilkkeen. Lisäksi 
biokattilan hyötysuhde huononee, savukaasupäästöt li-
sääntyvät ja kattilan lämmönvaihto- eli konvektiopinnat 
likaantuvat polttoaineen kosteuden noustessa.

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800

10 % 30 % 50 %

kWh/pino-m3

Kosteuspitoisuus
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säästö kuivalla polttoaineella 
kosteampaan verrattuna on 

10−20 prosenttia.

Valitse pilke kattilan Mukaan

Tarkista kattilan käyttöohjeesta suositeltu pilkkeen koko. 
Polttopuun mitta- ja laatutietostandardi on EN 14961-5. 
Jos polttoaineen myyjä tekee myymänsä pilkkeen tuo-
teselosteen standardin mukaisesti, ostaja voi varmistua 
siitä, millaista pilkettä on ostamassa.

pilkkeen laatu ratkaisee

Varastoi pilke liiteriin 

Pilkkeen varastoinnissa on kiinnitettävä huomiota puun 
laadun säilymiseen ja paloturvallisuuteen. Paras tapa 
varastoida pilkettä on liiteri, jossa puut ovat suojassa 
kosteudelta ja jossa ilma kiertää vapaasti. Ulkona varas-
toitaessa täytyy varmistaa, että puihin ei pääse koste-
utta maasta eikä taivaalta. Kasat peitetään kuitenkin vain 
päältä, jotta puut pääsevät tuulettumaan sivulta. 

Suuret määrät polttopuuta sisätiloissa tai seinän 
vierustalla aiheuttavat palovaaran. Lisäksi kosteat puut 
voivat aiheuttaa homevaurioita.

Säilytä pilkkeet 
kuivassa ja  

tuulettuvassa tilassa.
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sytytys ja läMMittäMinen 

Ennen sytytystä varmista, ettei tuhkatila ole niin täynnä, 
että tuhka osuu arinaan. Tyhjennä tuhkalaatikko tarvit-
taessa. Sytytys on tehtävä kattilavalmistajan ohjeiden 
mukaan. Sytyttämisessä käytetään yleensä pienempää 
pilkettä kuin itse lämmittämisessä. 

Palaminen tarvitsee ilmaa. Liian pieni ilmamäärä 
aiheuttaa kitupolttoa ja nokeentumista. Liian suurella 
ilmamäärällä veto on liian kova ja lämpöä menee 
hukkaan. Noudata laitevalmistajan ohjeita palamisil-
man säätelyssä. Muista myös, että kattilahuoneeseen 
täytyy päästä korvausilmaa. 

puHdas kattila toiMii teHokkaasti 

Kattilan säännöllinen puhdistaminen takaa tehokkaan 
lämmön siirtymisen, parantaa turvallisuutta ja piden-
tää kattilan käyttöikää. Yhden millimetrin paksuinen 
nokikerros lämmönvaihtopinnoilla huonontaa lämmön-
siirtoa noin viisi prosenttia. Jos palaminen on huonoa, 
tällainen nokikerros voi syntyä muutamassa tunnissa. 
Kattilan likaantumisen voi nähdä savukaasun lämpö-
tilaa seuraamalla. Kun lämpötila on noussut 30−50 
astetta verrattuna puhtaaseen kattilaan, on puhdista-
misen aika. 

PUHDISTA KATTILA SÄÄNNÖLLISESTI

•	 Poista tuhkat.  Muista varata poistetulle tuhkalle palonkestävä  kannellinen astia. 

•	 Puhdista arina, tulipesä, konvektio- eli lämmönvaihtopinnat sekä muut pinnat laitetoimittajan 
huolto-ohjeen mukaan.

•	 Tarkista luukkujen tiiveys.

•	 Tarkista peltien tiiveys.

Panoksittain lämmitettävät pilkekattilat vaativat huoltoa ja puhdistusta viikoittain, varaaja pidentää 
puhdistamisväliä kahteen viikkoon. Noudata aina laitetoimittajan huolto-ohjeita. Laitetoimittajat vastaa-
vat usein kysymyksiin myös puhelimitse.

Säännöllinen  
puhdistus ja  

nuohous takaavat 
 turvallisuuden ja  

tehokkuuden. 

käytä kattilaa oikein 

nuoHous parantaa turVallisuutta

Savuhormi pitää nuohota vuoden välein. Kiinteistön 
omistaja on vastuussa nuohoamisesta. Nuohooja 
nuohoaa savuhormin lisälaitteineen sekä liitos- ja yh-
dyshormin. Nuohouksesta kertyneen jätteen ja tuhkan 
poistamisen lisäksi hän varmistaa, ettei hormiin jää 
nokipalonvaaraa aiheuttavia palavia aineita tai hormi-
vuotoja.
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kattilatyypeissä on eroja

Hyötysuhde kuvaa, mikä osuus käytetyn polttoaineen 
lämpösisällöstä saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Pilke-
kattilat jaotellaan eri tyyppeihin. Kattilatyyppi, kattilan ikä 
ja kunto vaikuttavat merkittävästi kattilan hyötysuhtee-
seen. Nykyaikaisessa kattilateknologiassa on varmistettu 
kaasujen palaminen ja mahdollistettu polttotilan ilman-
saannin säätö, mikä parantaa kattilan hyötysuhdetta.  

Varaaja parantaa HyötysuHdetta

Lämminvesivaraajalla voidaan parantaa pilkekattilan 
hyötysuhdetta merkittävästi. Mutta varaajankin energia-
tehokkuuteen kannattaa kiiniittää huomiota, sillä huo-
nosti eristetyn varaajan lämpöhäviö voi olla yhtä suuri 
kuin pientalon koko vuoden käyttöveden lämmöntarve.
Varaajaan varastoidaan lämpöä, jolloin voidaan polt-
taa täysiä pesällisiä tehokkaasti, mikä vähentää myös 
lämmityksen eteen tehtävää työtä. Varaajaan on lisäksi 
mahdollista yhdistää useampi lämmön lähde. Hyödyt 
ovat merkittävät erityisesti huonosti säätyvillä kattiloilla. 

läMMönjakojärjestelMän  
energiateHokkuudesta

Lämmönhukkaa lämmönjakojärjestelmässä voidaan 
vähentää eristämällä lämmönjakoputket sekä kattilan 
ja varaajan väliset putket. Lämmönjakojärjestelmän 
automaattinen säätöventtiili (suntti) säätää lämmönja-
kojärjestelmään menevän veden lämpötilaa. Sitä sääde-
tään usein ulkolämpötilan mukaan, jolloin ei lämmitetä 
turhaan. Käsin  säädettäessä on säätö muistettava aina 
sään muuttuessa. 
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Vanhan kattilan vaihtamisen taloudellinen kannattavuus 
määräytyy kattilatyypin ja käytettävän pilkkeen hinnan 
mukaan.  Alla on vertailtu tilanteita, joissa vaihdetaan 
vanha kaksoispesäkattila ja käänteispalokattila nykyai-
kaiseen käänteispalokattilaan. Kun kaksoispesäkatti-

lassa ei ole varaajaa, sen hyötysuhde on erittäin huono 
ja laitteiston vaihtamisen kannattavuus hyvä. Vanhassa 
käänteispalokattilassa, jossa on varaaja, hyötysuhde on 
hyvä ja kattilan vaihdon säästöt ovat pienet. 

VANHA TEKNOLOgIA NYKYAIKAINEN 
TEKNOLOgIA

 
1. kaksoispesäkattila 

ilMan  Varaajaa
2. käänteispalo-

kattila Varaajalla
käänteispalokattila 

Varaajalla

Hyötysuhde, % 40 75 85

pilkkeen  kulutus, MWh/v 50 27 24

pilkekustannus, €/v * 2 500 1 333 1 176

  SääStö SiirryttäeSSä vanhaSta teknologiaSta parhaaSeen nykyaikaiSeen teknologiaan 

pilkkeen säästö, MWh/v 26 3 –
pilkekustannusten säästö, €/v 1 324 157 –
kustannus, € **      7 500*** 5 000  –
takaisinmaksuaika, vuotta 6 30  –

*   Ostopilkkeen hinta 5 snt/kWh ≈ 50 €/i-m3   
** Kohteiden investointikustannuksissa ei ole  
     huomioitu asennuskustannuksia
***Kohde 1. Investointikustannuksessa on mukana varaaja

Jos kattilan hyöty-
suhde on huono, har-
kitse sen vaihtamista 

tehokkaampaan.

Aurinkolämmöllä 
voidaan tuottaa 
kesällä lämmin 

käyttövesi.

Varaajan  
hankkiminen tuo 

säästöjä!

Huom! kaikki aukeaman laskennat ovat esimerkkejä. kannattavuus on aina tapauskohtainen. 
 investointikustannukset eivät sisällä asennusta.

Milloin laitteisto kannattaa VaiHtaa
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Alla on vertailu vanhan laitteiston korvaamisen kan-
nattavuudesta. Laskelmista nähdään, että varaajan 
hankkiminen on järkevää vanhoille kattiloille.  
 

Huonon hyötysuhteen kattilan vaihtaminen tai varaa-
jalla varustaminen on yleensä kannattavaa. Kun uutta 
kattilaa hankittaessa on järkevää ostaa samalla myös 
lämminvesivaraaja.

Lämmöntarpeeksi on arvioitu 20 000 kWh vuodessa. Ostopilkkeen hinta 5 snt/kWh ≈ 50 €/i-m3.

VanHan laitteiston korVaaMisen kannattaVuus eri kattilatyypeille
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pilkekattilan yHdistäMinen MuiHin läMMitysjärjestelMiin

Aurinkolämmöllä voidaan tehostaa pilkekattilan kesä-
ajan käyttöveden lämmitystä. Aurinkokeräimet voidaan 
kytkeä samaan energiavaraajaan kuin kattila, mikäli siinä 
on varaus aurinkokeräinkytkennälle tai aurinkokierukka 
valmiina. Myös varaajan ulkopuolelle asennettavia läm-
mönvaihtimia on tarjolla. 

Täydentävän lämmitysjärjestelmän hankinta on 
kannattavinta kohteissa, joissa ei ole ennestään varaajaa 
ja kattilan hyötysuhde on huono. Samalla on mahdolli-
suus vähentää työn tarvetta kesällä, kun kattilan lämmi-
tyskerrat vähenevät.

Pilkekattilaan ja varaajaan voidaan yhdistää myös 
muita tukilämmitysmuotoja kuten ilma-vesi-lämpö-
pumppu.



Pilkekattilalämmittäjän energiansäästöopas auttaa lämmittäjää 
säästämään pilkettä sekä vähentämään lämmityksestä syntyviä 
haitallisia päästöjä. Opas on osa rakennusten energiatehokkuus-
direktiiviin liittyvää biokattiloiden neuvontamenettelyä.

Motiva Oy on hyödyntänyt oppaan laatimisessa Seppo Tuomen 
tekemiä selvityksiä.

Oppaan tuottamisen on rahoittanut ympäristöministeriö.

Oppaan laadintaan ovat osallistuneet Bioenergia ry, Nuohousalan 
keskusliitto, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Suomen Omakotiliitto ry, 
Ariterm Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu.

Urho Kekkosen katu 4–6 A
PL 489
00101 Helsinki
Puhelin 0424 2811 
www.motiva.fi
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