
Kuinka hankit pellettitakan onnistuneesti
Onnistunut pellettitakan hankinta koostuu seuraavista vaiheista:

1. Kiinteistön soveltuvuuden arviointi pellettitakkaa ajatellen

2. Laitetoimittajien ja mallien vertailu sekä tarjouspyyntö?

3. Toimittajan valinta ja toimitussopimus

4. Pellettitakan asennus ja käyttöönotto

5. Ylläpito ja huolto

Alla kerrotaan tarkemmin eri vaiheista; miten onnistut parhaiten ja miten vältät sudenkuopat.

1. Kiinteistön soveltuvuuden arviointi pellettitakkaa ajatellen

Kuinka hyvin pellettitakka sopii kiinteistöösi. Selvitä itsellesi ainakin nämä asiat:

• Tuottaisiko pellettitakka lämpöä suoraan ilmaan vai yhdistetäänkö se käyttövesivarajaan tai 
vesikiertojärjestelmään?

• Mihin haluaisin takan sijoitettavan? Lämpö leviää paremmin keskeisestä paikasta ja nousee 
ylöspäin. Lämmönjakokanavilla lämpöä voidaan siirtää.

• Onko olemassa olevassa hormissa mahdollisuus liittää takka. Perusperiaate on, että samassa 
hormissa ei saa olla useita tulisijoja tai kattiloita.

• Tuleeko sijoituspaikkaan korvausilmaa palamista varten? Uudemmissa ilmanvaihtokoneellisissa 
taloissa voi tulla tilanne, että pellettitakka ei saa palamisilmaa tai ilmanvaihto heikentää takan 
toimintaa. Tällöin voi olla tarpeen varmistaa palamisilman saanti. Mikäli tarvitset joka tapauksessa 
hormin, voit hankkia hormin, jonka kautta voi tuoda myös korvausilman takalle. Kysy tästä 
laitetoimittajalta.

• Missä varastoisit pelletin ja miten kuljetat sen takalle? Pelletti tulee säilyttää kosteudelta 
suojattuna, mutta tilan ei tarvitse olla lämmin. Säilyttäminen säkeissä on mahdollista ulkonakin, 
kunhan suojattu maakosteudelta ja sateelta. Muista myös palomääräykset polttoaineen 
säilyttämisessä!

• Mikäli talossasi ei ole ennestään hormia, tulee sinun hakea muutokselle lupa kunnan 
rakennusvalvonnasta. Tulisijan - kuten pellettitakka määritellään – asennus olemassa olevaan 
hormiin ei ole luvanvaraista.

2. Laitetoimittajien ja mallien vertailu sekä tarjouspyyntö?

Pellettitakkojen maahantuojia on Suomessa toistaiseksi vasta muutamia. Kotimaassa automaattisia 
pellettitakkoja ei valmisteta tällä hetkellä.

Tässä joitain maahantuojia, joiden toiminnasta on pidempiaikainen kokemus:

Kardonar Oy www.kardonar.com (Ravelli)

Solarbiox Oy www.solarbiox.fi (Palazzetti)

Tulituote Oy www.tulituote.com (Extraflame, Thermorossi)

Takkoja myydään jonkin verran myös postimyyntikuvastojen, rautakauppojen ja nettikauppojen kautta. 
Niiden osalta kannattaa varmistaa hyvin myyjän tuoteosaaminen, takuut ja varaosien saatavuus ennen 
hankintapäätöstä.



Tarjouspyynnössä kannattaa tarkentaa minkälaiseen tarkoitukseen takka tulee, kysyä valmistusmaata, 
varaosien saatavuutta ja takuuaikaa.

Takkojen vertailussa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että CE merkintä ei sinänsä tarkoita mitään 
laadusta. Se on vähimmäisvaatimus, että voi EU-markkinoille tulla. Sen sijaan takan laatua kuvaa, jos se 
on testattu standardoitujen testimenetelmien mukaisesti; tällöin tuotteessa on merkintä EN 14785.

Pellettitakkoihin on tulossa lähivuosina myös energiamerkintä ja ekosuunnittelumääräykset periaat-
teessa varmistavat hyvän vähimmäistason kaikille markkinoilla oleville laitteille. 

3. Toimittajan valinta ja toimitussopimus

Tarjousten perusteella voit tehdä valinnan, joka on aina yhdistelmä faktoja ja mielikuvia. Valintaa teh-
dessä kannattaa kysyä toimittajalta referenssikohteiden yhteystietoja. Hyvin asiansa hoitaneet toimi-
jat yleensä pystyvät antamaan puhelinnumeron asiakkaalta, joka on käyttänyt tuotetta jo jonkin aikaa.

Toinen toimittajan luotettavuutta lisäävä asia on, että voit saada laitteen käyttöohjeen suomen tai 
ruotsin kielellä ennakkoon. Käyttö- tai erillisestä huolto-ohjeesta tulee selvitä tarvittavat ylläpito- ja 
vuosihuoltotoimenpiteet.

Varmista tuotteen toimitussisältö, maksuehdot ja toimitusaika että tiedät varautua asennukseen. 

4. Pellettitakan asennus ja käyttöönotto

Pellettitakan voi hankkia asennettuna tai ilman asennusta. Ohjeita seuraamalla pystyy asentamaan 
ilmakiertoisen pellettitakan (kuivajärjestelmä), mutta silloin vastuu asennuksesta on sinulla.

Vesikiertoisen pellettitakan asennus vaatii ammattilaisen, koska asennuksessa tehdään putkiliitoksia. 
Molempien takkojen osalta saattaa tarvita myös sähköasentajan palveluksia, mikäli lähellä asennus-
kohtaa ei ole seinässä verkkovirtapistoketta.

Ennen asennusta olemassa olevan hormin kunto kannattaa selvittää, ellei se ole ollut hiljan käytössä. 
Tarkistuksen voi tehdä nuohooja tai hormin sisäputkia asentava yritys.

Hormiliitoksen asennuksessa on tärkeää varmistaa, että nuohooja tai käyttäjä pääsee tyhjentämään 
savuhormin alapään tuhkasta ja että liitosputken pääsee myös puhdistamaan.

Laitteen käyttöönottovaiheessa tarkistetaan varolaitteiden toiminta ja ohjelmoidaan takka toimi-
maan. Jos talossa on ilmalämpöpumppu niin tässä vaiheessa sen asetukset on syytä tarkistaa, että ei 
tule tilannetta että lämpöpumppu viilentää takan lämmittämän ilman.

5. Ylläpito ja huolto

Noudata takan toimittajan huolto-ohjeita. Käytä laadukasta pellettiä, joka täyttää vähintään pellettis-
tandardin (ISO 17225-2) kriteerit.

Osa toimittajista tarjoaa myös vuosihuoltosopimusta, minkä avulla laitteesi pysyy tip top –kunnossa 
vuosikausia. 

Lisätietoja ja neuvoja saat pellettipuhelimesta. Palvelua ylläpitää Bioenergia ry.

 


