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Suomen ympäristöministeriö valmistelee puupolttoainei-
ta käyttäville uusille lämmityslaitteille päästövaatimuksia. 
Määräysten suunnitellaan tulevan voimaan vuoden 2008 
aikana. Tarkoituksena on puuttua puun pienpoltosta ai-
heutuvien pienhiukkasten haitallisiin terveysvaikutuksiin. 
Puun pienpoltolla tarkoitetaan alle 300 kW kokoluokassa 
tapahtuvaa kiinteän polttoaineen polttoa joko tulisijassa 
(takat ja uunit) tai keskuslämmityskattiloissa.
 Suunnitellut rajoitukset koskevat uusien rakennusten 
puulämmityslaitteita sekä korjausrakentamisessa uudis-
tettavia tulisijoja. Kesämökkejä ja savusaunoja rajoituk-
set eivät todennäköisesti koske. Käytännössä rajoitukset 
johtavat siihen, että tulisijan valmistajien pitää mitata 
tuotteidensa päästöt ja tiedottaa niistä kuluttajille. Vain 
päästörajat täyttäviä laitteita voitaisiin rakentamisessa 
käyttää lämmitykseen. 
 Suomessa on yli 2 miljoonaa tulisijaa tai lämmityskat-
tilaa. Lisäksi puukiukaita tai –patoja on yhteensä noin 1,5 
miljoonaa. Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan noin 

200 000 puilla lämmitettävää kotitaloutta. Metsätilas-
tollisen vuosikirjan mukaan puuta palaa noin 5,2 miljoonaa 
kuutiota vuodessa. Suomen kokonaisenergiakulutuksesta 
polttopuun osuus on noin 3 prosenttia.
 Puulämmitys on luonnonmukainen ja edullinen energia-
muoto, joka ei kiihdytä ilmastonmuutosta. Valitettavasti 
suurin osa Suomen tulisijoista on tekniikaltaan vanhanai-
kaisia, eivätkä ne täytä ympäristöministeriön kaavailemia 
päästövaatimuksia. Savupäästöjen ohella ympäristömi-
nisteriö aikoo puuttua uusien tulisijojen hyötysuhteeseen. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman pienellä puumäärällä 
saataisiin tuotettua energiatehokkaasti lämpöä.
 Suomalainen Tulikivi Oyj on maailman uranuurtajana 
kehittänyt uusia, puhtaamman polttotekniikan omaavia 
tulisijoja, joilla on hyvä hyötysuhde. Tulikiven moderneilla 
tulipesäratkaisuilla päästään reilusti alle Suomeen kaa-
vailtujen puun polton päästörajojen. Tulikiven teknologia 
on hyväksytty ympäri maailmaa ja yhtiön tuotteet ovat 
läpäisseet maailman tiukimmat päästönormit, jotka on 

säädetty Itävallassa.
 Tulikivi haluaa puhdistaa suomalaisten hengitysilmaa. 
Yhtiö on käynnistänyt kunnianhimoisen ”Puhtaampien 
tulisijojen Suomi” –ohjelman, jonka tavoitteena on vuo-
teen 2020 mennessä uusia noin kolmannes nykyisistä 
tupruttavista tulipesistä. Oikealla polttotavalla ja va-
litsemalla ympäristöystävällinen tulisija jokainen takan 
omistaja voi tehdä oman tekonsa puhtaamman hengi-
tysilman puolesta.
 Osa ohjelmaa on tämä julkaisu, jossa käsitellään muun 
muassa puun oikeaoppista polttamista, uutta polttotek-
niikkaa ja hiukkaspäästöjä. Arvokasta apua tietopaketin 
toimittamisessa ovat antaneet monet yhteistyötahot 
(mm. Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto Heli ja Suomen 
Bioenergiayhdistys), jotka ovat asiantuntijakirjoituksen 
muodossa osallistuneet julkaisun tekemiseen. Fakta-ai-
neiston tiedot on päivätty 31.8.2007 tilanteen mukaan.

Johdanto
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Tulikivi Oyj - Varaavat tulisijat ovat 
vihreää vientikelpoista teknologiaa

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen 
tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, 
joka on maailman suurin varaavien tulisijojen 
valmistaja. Konserni tunnetaan Tulikivi-vuolu-
kiviuuneista ja luonnonkivituotteista sekä Ker-
mansavi-uuneista ja käyttökeramiikasta. 
 Tulikivi Oyj toimii 15 maassa. Konsernin 
liikevaihto vuonna 2006 oli yli 80 miljoonaa 
euroa. Tulikivi-konserni työllistää Itä- ja Poh-
jois-Suomessa noin 700 työntekijää. Yrityksen 
kotipaikka on Pohjois-Karjalan Juuan kunnassa. 
Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Juuan li-
säksi Heinävedellä, Espoossa, Kuhmossa, Suo-
mussalmella ja Taivassalossa.
 Tulikivi on Suomen suurin kivenjalostaja. 
Konserni kuuluu Euroopan viiden suurimman 
kivenjalostajan joukkoon. Tulikivi-uuni läm-
mittää jo yli 250 000 kodissa ympäri maail-
maa. Tulikivelle on ainoana tulisijavalmistajana 
Suomessa myönnetty ISO 9001 –laatuserti-
fi kaatti.
 Parhaiten lämpöä varaavien tulisijojen raaka-
aine on vuolukivi. Helposti sahattava vuolukivi 
on erinomainen uunimateriaali. Vuolukivestä 
tehdyt tulisijat ovat vientituotteita, joiden koti-
maisuusaste on lähes 100 prosenttia. Tulikiven 
vuolukivitulisijat täyttävät maailman tiukimmat 
ympäristömääräykset. Puhtaan polttotekniikan 
ansiosta tutkijoiden ja yritysten muodostama 
Hiukkasfoorumi antoi Tulikivelle vuoden 2006 
Hiukkasteko –palkinnon.
 Tulikiven Kermansavi-kaakeliuunit täyttä-
vät myös Suomeen kaavaillut ympäristönor-
mit. Tulikivi-konserniin vuonna 2006 liitetyt 
Kermansavi-uunimallit testataan päästöjen 
osalta syksyn 2007 aikana.
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Nykyaikainen polttotekniikka

Tulikivi on uranuurtajana kehittänyt maailman parhaita 
varaavia tulisijoja jo yli 20 vuotta. Kehitystyön tuloksena 
Tulikivellä on kymmeniä patentoituja keksintöjä. Tuoteke-
hitystyön tavoitteena on ollut muun muassa etsiä help-
pokäyttöisiä ratkaisuja, jossa puun poltto olisi mahdolli-
simman puhdasta. Tulipesä on uunin sydän, joka vaikuttaa 
ratkaisevasti uunin toimintaan. 

PYÖRREPESÄ 
Pyörrepesä on Tulikiven patentoima uusi keksintö, jossa 
palokaasut ja palamisilma sekoittuvat tehokkaasti paloti-
lassa. Ratkaisussa palamiskaasut viipyvät pitkään paloti-
lassa, jolloin ne palavat loppuun hallitusti ja palaminen on 
erittäin puhdasta. Pyörrepesä-uunin päästöt jäävät vain 
murto-osaan maailman tiukimmista päästönormeista.
 Päästöjen määrää verrattaessa perinteinen, vanha 
tulisija tupruttaa ilmoille noin 3 500 ppm:ää (parts per 
million) hiilimonoksidia (häkää). Maailman tiukin, Itävallan 
laatima päästönormi sallii tulisijalle vain 1 000 ppm:n hii-
limonoksidimäärät. Tulikiven pyörrepesä-keksintö pudot-
taa hiilimonoksidimäärät lähes puoleen tästä.

   

  Tekes:n FINE-teknologiaohjelman poh- 

  jalta muodostunut Hiukkasfoorumi ni- 

  mesi Tulikiven Hiukkasteko 2006 –pal- 

  kinnon saajaksi. 

Tulikiven tulisijaratkaisut ovat testattuja ja hyväksyttyjä 
ympäri maailmaa. Tulikivi-uuneja puoltavat muun muassa 
USA:n tuoteturvallisuustutkijat ja saksalaiset päästötut-
kijat. Tulikivi on varaavien tulisijojen laatujohtaja, ja yhtiö 
osallistuu innolla alan kansainväliseen ja kotimaiseen tut-
kimus- ja kehitystyöhön.
 

 

 Joissakin Euroopan maissa kuten Saksassa, Itävallassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa pienpolton päästöjä on rajoitettu 
jo monen vuoden ajan. Tämä johtuu osaltaan ilmansaas-
teista, luonnonolosuhteista sekä näiden maiden puutteel-
lisesta tulisijakannasta.
 Suomella ja Keski-Euroopalla on puiden polttamisen 
lähtökohdissa huomattavia eroja. Keski-Euroopassa ku-
ten Ranskassa on käytössä paljon ei-varaavia ja erittäin 
vanhanaikaisia tulisijoja. Keski-Euroopan maasto-olosuh-
teet ovat myös hyvin erilaiset kuin Suomessa. Esimerkiksi 
Itävallassa on paljon vuoria ja laaksoja, jotka tehokkaasti 
estävät savujen ja hiukkaspäästöjen sekoittumisen ja lai-
mentumisen ilmasta.
 Perinteiset varaavien uunien maat ovat Pohjoismaat, 
Viro, Venäjä sekä saksankieliset maat. Sen sijaan esimer-
kiksi Ranskassa, Italiassa, Hollannissa ja Belgiassa ei vielä 
kovin hyvin tunneta varaavien tulisijojen ominaisuuksia.
 Keski-Euroopassa on käytössä paljon kaasutakkoja ja 
siellä poltetaan monissa paikallisissa voimaloissa kivihiiltä. 
Kivihiilen poltto sekä vilkas liikenne aiheuttavat jo yhdessä 
niin paljon ilmansaasteita, että puun polttamiseenkin on 
ryhdytty kiinnittämään erityishuomiota.

Varaavat tulisijat

Suomessa tulisijoja on kehitetty jo satoja vuosia siltä 
pohjalta, että ne toimivat asuntojen päälämmönlähteinä 
myös paukkupakkasilla. Suomalaisten oli pakko aikoinaan 
kehittää hyviä uuneja ja takkoja, koska talvi oli pitkä, eikä 
sähköä ollut saatavilla. Tämän takia Suomeen on synty-
nytkin ainutlaatuinen varaavien puulämmityslaitteiden 
tulisijakulttuuri.
 Tänä päivänä Suomen tulisijoista noin 80 prosenttia on 
lämpöä varaavia. Oikeaoppisesti rakennetut ja tekniikal-
taan laadukkaat varaavat tulisijat luovuttavat lämpöä pit-
kään ja niiden lämmittämiseen ei tarvita montaa pesällistä 
puita. Varaavassa uunissa puu palaa korkeassa lämpötilas-
sa hallitusti.
 Parhaiten lämpöä varaavat takat ja uunit tehdään vuo-
lukivestä. Vuolukiven teho perustuu sen erinomaiseen 
lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean 
ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitys-
tehon ja pitkän lämmönluovutusajan.
 Vuolukivi on tiivistä ja massiivista materiaalia. Mag-
nesiitti tekee kivestä sitkeän ja lujan. Lämmitetyn vuo-
lukiven synnyttämä säteilylämpö on miellyttävää ja uuni 
luovuttaa lämmön tasaisesti koko huonetilaan. Vuolukivi 
on luonnonmukainen ja kestävä raaka-aine.
 Kermansavi-kaakeliuunien runko tehdään kierrätys-
tuotteena syntyvästä keramiikkamurskeesta. Kerman-
savi-uuneissa on kaksoisrunkorakenne, jossa sisärungon 
tilavuuspaino on korkeampi kuin ulkorungon. Tämä paran-
taa ja tasaa kaakeliuunin lämmönluovutusominaisuuksia.

Tulikivi-tuotteita on testattu ja hyväksytty kautta maailman. Yhteis-

työmme kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa on tiivistä ja jatkuvaa.



Ilmaston muutos ja puun polttaminen

Puun poltto on aina kuulunut suomalaiseen kulttuuriin ja 
elämäntapaan. Oikein toteutettuna se on edelleen hyvä 
ja suositeltava lämmitystapa. Takkatulen leisku kylmässä 
talvi-illassa tai puukiukaan lämmitys tuoksuvassa suvi-
illassa luovat aitoa tunnelmaa ja mielihyvää.
 Puun poltto ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä, koska 
poltettaessa vapautuva määrä hiilidioksidia sitoutuu uu-
teen puun kasvuun. Puuenergian etuna on myös uusiutu-
vuus, kotimaisuus ja sen työllistämisvaikutukset.
 Puun pienpoltto on viime vuosikymmeninä lisäänty-
nyt monilla asemakaava-alueilla. Poltosta aiheutuvia on-
gelmia on havaittu eniten pientalovaltaisissa taajamissa, 
joissa käytetään pääasiassa vanhoja tulisijoja. Savuongel-
mista on tehty valituksia monilla paikkakunnilla. Savusta 
ovat kärsineet erityisesti allergiset, astmaatikot ja muut 
hengityssairaat sekä vanhukset ja lapset.
 Merkittävä osa puun pienpoltosta syntyvistä pienhiuk-
kaspäästöistä aiheutuu väärästä polttotavasta. Yleisin vir-
he on polttaa pesässä liian märkää puuta. Liian vähäisestä 

ilman saannista johtuva ns. kitupoltto aiheuttaa myös eri-
tyisen paljon haitallisia päästöjä. Yksi hyvä tapa vähentää 
päästöjä on polttaa puhdasta kuivaa puuta ympäristöystä-
vällisillä laitteilla ja riittävän pitkällä savupiipulla.
 Polttopuun pitäisi mielellään olla yli vuoden vanhaa. 
Puussa on paljon haihtuvia aineita ja puun energiasisällös-
tä noin kaksi kolmannesta palaa kaasuina. Tulipesässä ta-
pahtuvassa onnistuneessa poltossa puu ensin kaasuuntuu 
ja syntyneet palokaasut poltetaan. Parhaiten poltto on-
nistuu kun noudattaa tulipesän valmistajan käyttöohjeita.

Puulla voi säästää energiaa

Polttopuusta saadaan luonnollisesti ja edullisesti lämpöä. 
Puuta käyttävät tulisijat tasaavat Suomen ydintalveen 
osuvia energian kulutushuippuja. Sähkönsaannin kriisi-
tilanteissa tulisijat ovat hätävara, joissa voidaan käyttää 
kotimaista bioenergiaa.
 Kylmässä Suomessa asuntojen lämmitys kuluttaa run-
saasti energiaa. Lämmitysenergiaan kohdistuu jatkuvas-
ti hintapaineita ja energian säästämisen tarve lisääntyy. 
Energian käytön lisääntymisen ja sen saatavuuden vai-
keutumisen takia tarve uusiutuvan bioenergian käytön 
lisäämiseen kasvaa.
 Polttamalla puuta voidaan säästää tuontienergiaa kuten 
esimerkiksi öljyä tai maakaasua. Myös sähkölasku pysyy 
paremmin kohtuudessa kun asunnossa on puulämmitys.

Hiukkaspäästöt kuriin

Suomen pienhiukkaspitoisuuksista suuri osa kulkeutuu 
meille muualta. Paikallisista pienhiukkasten päästöläh-
teistä merkittävimpiä ovat tieliikenne ja puun pienpoltto. 
Nämä matalalla olevat pienhiukkasten paikalliset lähteet 
ovat terveydelle haitallisempia kuin kaukokulkeuman tuo-
mat pienhiukkaset.
 Pienhiukkasilta ei voi kokonaan välttyä maalla eikä 
kaupungissa. Hiukkasiin voi törmätä sekä ulko- että si-
sätiloissa. Pienhiukkasia kulkeutuu ilmaan muun muassa 
autojen ja työkoneiden moottoreista, energialaitosten 
kattiloista sekä omakotitalojen tulisijoista.
 Pienhiukkaset ovat hienoja hiukkasia, joiden halkaisi-
ja on alle 2,5 mikrometriä (0,0025 millimetriä). Kaikista 
pienimmät ovat nanokokoluokan hiukkasia, joiden halkai-
sija on alle 0,1 mikrometriä. Hiukkaset ovat niin pieniä, 
että niitä ei paljaalla silmällä voi nähdä.
 Pienhiukkasten on todettu pahentavan sydämen, ve-
renkiertoelimistön ja hengityselinten sairauksia. Erityisen 
haitallisia pienhiukkaset ovat astmaatikoille, keuhkoah-
taumatautia, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimin-
taa sairastaville.

 Liikenteen pienhiukkaset ovat yleensä peräisin autojen, 
etenkin dieselajoneuvojen, moottoreista. Katupöly muo-
dostuu pääasiassa suuremmista, niin sanotuista karkeista 
hiukkasista, jota syntyy katuhiekoituksen seurauksena.
 Suomalaisissa kaupungeissa on hyvin harvoin sellaisia 
pienhiukkaspitoisuuksia, että ne aiheuttaisivat akuutteja 
terveyshaittoja. Hetkittäin pitoisuudet voivat kyllä kasvaa 
huomattavan korkealle esimerkiksi talvella, kun säätilan 
vuoksi ilma ei pääse sekoittumaan.

 Pienhiukkaset aiheuttavat vakavia terveyshaittoja. Eu-
roopan komission CAFE-ohjelmassa (Clean Air for Europe) 
pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan vuosittain 350 000 
ennenaikaista kuolemaa Euroopassa ja 1 300 ennenaikais-
ta kuolemaa Suomessa. Pienhiukkaset pääsevät tunkeutu-
maan syvälle keuhkoihin ja ehkä verenkiertoon ja ovat siksi 
terveydelle haitallisimpia ilmassa olevista hiukkasista.
 Uudella vähäpäästöisellä tekniikalla ja oikealla poltto-
tavalla on suuri merkitys tulisijojen päästöjen vähentämi-
sessä. Tulisijojen aiheuttamat päästöt, erityisesti hiukkas- 
ja hiilivetypäästöt, vaihtelevat huomattavasti sen mukaan 
minkä ikäinen, mallinen ja tyyppinen tulisija on käytössä. 
Puun pienpolttoa ohjaava ministeriön asetus astuu voi-
maan todennäköisesti vuoden 2008 aikana. Asetuksessa 
puututaan tulipesän lisäksi muun muassa savupiippujen 
kokoon ja korkeuteen.
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Kodin hyvä sisäilma 

Allergia- ja Astmaliiton sisäilmaoppaan mukaan hyvään 
sisäilmaan kuuluvat muun muassa oikea huonelämpöti-
la (yleensä 21-22°C)  ja sopiva ilman kosteus. Varaava 
tulisija vaikuttaa myönteisesti sisäilmaan, koska se pitää 
huoneen lämmön tasaisena eikä kuivata ilmaa.  
 Varaavan tulisijan säteilylämpö leviää tasaisesti ympäri 
huonetta verrattuna esimerkiksi kamiinaan, jonka lämpö 
nousee huoneen yläosaan. Kamiinalla lämmitettäessä ilma 
lattian lähellä tuntuu viileältä ja ylempänä oleva ilma kui-
van kuumalta.  
 Varaavalla tulisijalla lämmitettäessä lämpö varastoituu 
asunnon rakenteisiin, ja huoneilman lämpötila pysyy ta-
saisena.  Varaavalla uunilla lämmitettäessä sisäilmassa ei 
tapahdu voimakkaita hetkellisiä lämpötilan tai kosteuden 
muutoksia, koska lämpö on tasaista säteilylämpöä kuu-
man konvektiolämmön sijaan. Varaavan uunin lämmön 
tasaisuuden takaa myös se, että tulisija luovuttaa lämpöä 
tasaisella teholla vuorokauden ympäri.
 Teollisesti valmistettu varaava tulisija sekä tuo asu-
misviihtyvyyttä tunnelmanluojana että toimii varmasti. 
Se ei pölläyttele tuhkaa luukkuja avatessa eikä tupruttele 
savuja sisälle. Tulisija ei aiheuta melua. Ainoa kuuluva ääni 
on puun palamisesta syntyvä humina, jonka moni mieltää 
rauhoittavaksi ääneksi.  
 Varaavan tulisijan alhainen pintalämpötila on etu. Tu-
lisijan pinta ei lämmitettäessäkään käy polttavan kuu-
maksi, ja näin ollen pinnalla mahdollisesti oleva pöly ei 
myöskään pala.
  Palava puu puhdistaa huoneen sisäilmaa, koska se tar-
vitsee runsaasti happea.  Esimerkiksi kylmiltään käyttöön 
otettavan mökin kuivattamisessa varaavasta tulisijasta on 
hyötyä, sillä lämmön tuottamisen lisäksi se vaihtaa myös 
tehokkaasti sisäilmaa. Tulisijan toimintaan ja sisäilman 
kiertoon vaikuttavat luonnollisesti myös talon ilmanpitä-
vyys ja ilmanvaihto. Kannattaakin aina noudattaa tulisijan 
valmistajan ohjeita ilmanvaihdon suhteen.

Tulikivi-uunin pehmeä säteilylämpö leviää tasai-

sesti koko huoneistoon ja hyväilee lämmöllään niin 

ihmisiä kuin esineitä. Ilmakin pysyy raikkaana, ja 

sitä on helppo hengittää. Kuvassa olevat lämpö-

tilat ovat ohjeellisia.

Tavallisen kamiinan konvektiolämpö nousee huo-

neen yläosaan, ja lämpö kerrostuu kuuman tunk-

kaiseksi kamiinan ympärillä. Lämpö ei myöskään 

varaudu mihinkään, vaan karkaa piipun kautta 

pihalle. Kuvassa olevat lämpötilat ovat ohjeellisia.
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EU:ssa kukin jäsenmaa huolehtii itse ener-
giapolitiikastaan. EU:n sisäinen yhteistyö ja 
energiaa koskevien tavoitteiden asettaminen 
on kuitenkin viime aikoina tiivistynyt. EU:n 
energiapolitiikan tavoitteet ovat yhteneväiset 
Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa.
 EU:n komission maaliskuussa 2006 julkai-
sema energiapolitiikan ns. vihreä kirja esittää 
uusiutuvalle energialle tiekarttaa, jossa esi-
tetään uusiutuvaa energiaa koskevia uusia 
tavoitteita ja toimia. EU valmistelee biopolt-
toaineiden käytön edistämiseksi myös alan 
tutkimuksen lisäämistä. EU:n komissio edistää 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tämä 
koskee myös puuta.
 EU-maat saavat nykyisin noin 4 prosenttia 
tarvitsemastaan energiasta biomassasta. Jos 
EU käyttäisi potentiaalinsa kokonaan hyväksi, 
se voisi yli kaksinkertaistaa biomassan käytön 
vuoteen 2010 mennessä. Biomassan käyttö 
lisääntyy kaikkein hitaimmin lämmityksessä, 
vaikka siihen liittyvä teknologia on yksinker-
taista ja edullista. Biopolttoaineiden käyttöä 
sähköntuotannossa ja liikenteessä säädellään 
jo nyt direktiiveillä, mutta lämmitystä koske-
vaa lainsäädäntöä ei vielä ole. Komissio val-
mistelee tällaista lainsäädäntöä. 
 EU:ssa aiotaan muuttaa rakennusten ener-
giatehokkuudesta annettua direktiiviä siten, 
että lisätään uusiutuvien energialähteiden 
käytön kannustimia. Tavoitteena on myös 
selvityksen tekeminen siitä, miten voitaisiin 
parantaa kotitalouksissa käytettävien bio-
massalla toimivien lämmityskattiloiden suo-
rituskykyä ja vähentää niiden aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista.

EU:n energiapolitiikka suosii  
puun käyttöä
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Kuntien rakennustarkastajat valvomaan 
uusien lämmityslaitteiden laatuvaatimuksia

Pienhiukkasten havaitut terveyshaitat ovat johtaneet eri 
puolilla maailmaa kiristyviin ohjeisiin. EU:n CAFE-ohjel-
massa (Clean Air for Europe) arvioitiin, että pienhiukkaset 
aiheuttavat Suomessa noin 1300 ennenaikaista kuole-
maa vuodessa. Suomen pienhiukkaspitoisuuksista valta-
osa aiheutuu kaukokulkeutuvista kaasuista ja hiukkasista. 
Tärkeimmät kotimaiset ja paikalliset kuormittajat ovat 
ajoneuvoliikenne ja puun pienpoltto.
 Komissio julkaisi syyskuussa 2005 ilmansuojelustra-
tegian, jossa on asetettu ilmansuojelutavoitteita vuoteen 
2020 sekä hahmoteltu toimet niiden saavuttamiseksi 
(COM(2005) 446 fi nal). Samalla annettiin ehdotus il-
manlaatudirektiiviksi, joka sisältää pienhiukkasille vähen-
nystavoitteen, tavoitearvon ja raja-arvon (COM(2005) 
447 fi nal). Komissio viimeistelee päästökattodirektiivin 
(2001/81/EY) uudistusta siten, että kullekin jäsenmaalle 
määrättäisiin vuoden 2020 kansalliset enimmäispäästöt 
hiukkasille ja hiukkasia aiheuttaville kaasuille. 
 Liikenteen hiukkaspäästöt vähentyvät ratkaisevas-
ti, kun Suomen puheenjohtajuuskaudella neuvoteltu ns. 
Euro 5-6 -raja-arvot sisältävä EU-asetus alkaa vaikuttaa 
markkinoille luovutettaviin kevyen liikenteen ajoneuvoi-
hin. Ehdotus raskaiden ajoneuvojen raja-arvoista on edel-
leen komission valmistelussa.
 Puun pienpolton sääntelyssä on tarkoitus ainakin 
toistaiseksi edetä kansallisin määräyksin. Uusien lämmi-
tyslaitteiden päästö- ja hyötysuhdemääräykset voidaan 
antaa ympäristöministeriön asetuksena maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) nojalla. Säädösvalmistelussa 
selvitettiin muun muassa eri standardeissa, vapaaehtoi-
sissa merkinnöissä ja muiden maiden määräyksissä olevat 
vaatimustasot sekä tehtiin erilaisten vaatimusten yhden-
mukaistaminen ja vertailu. Samalla selvitettiin suomalais-
ten laitevalmistajien sekä muista maista saatavilla olevien 
polttolaitteiden suorituskyky.
 Kartoituksen perusteella määriteltiin vaatimustasoa 

sekä arvioitiin päästövaatimusten kustannusvaikutuksia. 
Valmistelun perusteella laadittu määräysluonnos numero 
D8 on ollut lausunnoilla ja valmistuttuaan se julkaistaan 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.  
 Tuleva määräys koskee uusien rakennusten lämmityk-
seen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen puupolttoai-
neella käytettäviä lämmityslaitteita. Määräyksiä ja ohjeita 
noudatetaan soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.

TULISIJAN KELPOISUUS TODISTETTAVA
Rakennus ja sen lämmitysjärjestelmät pitää jatkossa 
suunnitella ja rakentaa siten, että päästöjen alhainen taso 
ja hyvä energiatehokkuus voidaan saavuttaa. Kunnan ra-
kennusvalvontaviranomainen valvoo tätä asiaa aivan ku-
ten muutakin rakentamista. Tulisijan tai lämmityskattilan 
valmistajan velvollisuus on selvittää lämmityslaitteen 
kelpoisuus ja kertoa se laitteen suunnittelu- ja asennus-
ohjeissa. 
 Uudella rakentamismääräyksellä vaikutetaan suoraan 
uusiin ja uudistettaviin lämmitysjärjestelmin. Määräysta-
soihin pääsemiseksi kiinnitetään uusien laitteiden suun-
nittelussa huomio palamistapahtumaan liittyvien kaasujen 
hallintaan ja sen myötä saadaan päästöt kuriin. Polttota-
pahtuman hyvyyttä arvioidaan lähinnä häkäpäästöjen 
kautta. Kun polttoaine- ja laite ovat asiallisia, päästään 
valmisteltuihin määräyksiin. Päästöjä voidaan lisäksi edel-
leen vähentää polttolaitteisiin liitettävillä katalysaattoreil-
la ja hiukkaspuhdistuslaitteilla.   
 Kaikkein pahimmat ongelmat olemassa olevissa lait-
teissa liittyvät juuri väärään polttotapaan etenkin kosteaa 
puuta poltettaessa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi jopa antaa yksittäisen asunnon lämmityslaitteen 
käyttöä koskevia määräyksiä ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi tai ääritilanteessa kieltää välitöntä ter-
veyshaittaa aiheuttavan polton. Ilman pilaantumisen ja 
terveyshaitan vaaran arviointia helpottaa mahdollisuus 

verrata olemassa olevien laitteiden teknistä tasoa uudis-
rakentamisen määräysten tasoon.
 Myös tiedotuksella voidaan kaikkein pahimpia päästö-
jä leikata, vaikka vanhoilla laitteilla ei yleensä päästäkään 
modernien laitteiden päästötasolle. Informaatio-ohjauk-
sessa ja kuntien viranomaisten ohjeistuksen kehittämi-
sessä tullaan hyödyntämään ympäristöministeriön osit-
tain rahoittamasta teknologiaprojektista “Puun polton 
päästöt, ilmanlaatu ja terveys” saatuja tuloksia.

Artikkelin kirjoittaja on ympäristöministeriön ympäristönsuo-
jeluosaston neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen. Hänen 
mukaansa jatkossa tulisijan valmistajan velvollisuus on selvittää 
takan ympäristökelpoisuus laitteen ohjeissa.
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Suomi voi lisätä puun kotipolttoa

Puun pienpoltto on sananmukaisesti puun polttamista 
pienessä mittakaavassa, eli takoissa, uuneissa tai sauna-
kiukaissa erotuksena suurempiin teollisen mittakaavan 
kattiloihin. Puun polttamiseen liittyy asioita, joita on vai-
kea mitata rahassa. Elävän tulen näkeminen ja kuuleminen 
on miellyttävä ja arvokas kokemus.
 Pienpoltossa paikkoina ovat pääsääntöisesti omakoti- 
tai rivitalot sekä kasvavassa määrin loma-asunnot. Jäl-
kimmäisessä käytetyn termin muuttuminen kesämökistä 
loma-asunnoksi kuvaa hyvin mökkielämän muuttumista 
ympärivuotisemmaksi. Tämä lisää puun polttoa vapaa-
ajan asunnolla. Lisääntyvä vapaa-aika ja suurten ikäluok-
kien eläköityminen vielä voimistaa tätä trendiä.
 Polttopuun hankintaan on monia kanavia. Omasta, su-
kulaisten tai tuttavan metsästä voi löytyä runsaasti har-
vennustarvetta.  Esimerkiksi kaupungin siivotessa puis-
toalueitaan kannattaa kysyä mahdollisuutta polttopuiden 
saantiin. Yleensäkin puu, mikä ei mene metsäteollisuuden 
raaka-aineeksi tai metsähakkeeksi, on kotipolton mah-
dollista raaka-ainetta.
 Aina ei tarvitse tehdä polttopuita itse, vaan klapeja voi 
myös ostaa. Tarjonta on lisääntynyt nopeasti ja interne-
tistä löytyy monia paikallisia polttopuiden myyjiä. Ovat 
puut sitten itse tehtyjä tai ostettuja, tulee niitä säilyttää 
kuivana ja riittävän ilmavasti.

SYTYTTÄMINEN PÄÄLTÄ PÄIN
Pienpoltossa tärkeää on oikeaoppinen sytyttäminen ja 
polttopuiden kuivuus ja puhtaus. Sytyttämiseen pätee 
sama kuin rauhalliseen syömiseen. Aloita rauhallisesti, 
aluksi pienillä palasilla. Ohjeiden mukaan sytyttäminen pi-
tää aloittaa päältä päin.
 Riittävä kuivuus saadaan käyttämällä ylivuotisia polt-
topuita, eli keväällä kaadettu ei välttämättä vielä ole tar-
peeksi kuivaa seuraavana talvena. Napauttamalla kuivia 
polttopuita yhteen kuuluu napakka kolaus. Polttopuun 
pitäisi olla puhdasta, eikä siinä saa olla maalia tai kylläs-

tysainetta. Hyviä neuvoja puun poltosta saa esimerkiksi 
Motivan nettisivuilta: www.motiva.fi.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja ilmaston-
muutoksen ehkäisemisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. 
Suomella on kasvihuonekaasupäästötavoitteen lisäksi EU-
tasoisia ja itseasettetuja tavoitteita mm. lisätä uusiutuvilla 
ja kotimaisella tuotetun energian osuutta. 
 Polttamalla puuta ja korvaamalla siten fossiilisia polt-
toaineita joko talon öljylämmityksessä tai sitten välillisesti 
sähkön tai kaukolämmön tuotannossa voidaan hiilidioksi-
din päästöjä vähentää.
 Pinokuutiossa koivuklapeja on energiaa noin 1 700 
kWh. Hyötysuhde varaavissa, hyvissä tulisijoissa on noin 
80 – 85 prosenttia, joten pinokuutiolla puuta saa korvat-
tua noin runsaat 1 000 kWh sähköä tai 100 litraa kevyttä 
polttoöljyä.
 Parhaan hyödyn sähkölämmittäjä (yö- ja päiväsähkön 
käyttäjä) saa lämmittämällä aamuisin, jolloin tulisija luo-
vuttaa lämpöä pitkin päivää juuri silloin kun sähkö on kal-
liimpaa. Puiden poltto myös helpottaa sähkön tehotaset-
ta ja huipputehon tarvetta. Puun polttaminen vähentää 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi tuontipolttoaineiden käyttöä 
ja kasvattaa uusiutuvan ja kotimaisen energian osuuksia 
maamme kokonaisenergiasta.

MUUT PÄÄSTÖT
 Poltettaessa puuta syntyy hiilidioksidin lisäksi erinäisiä 
muita päästöjä eli epäpuhtauksia. Näitä voidaan vähentää 
teknisesti laadukkailla tulisijoilla ja järkevällä polttotavalla.   
 Palamisen ollessa lievästikin epätäydellistä lisääntyvät 
hiukkaspäästöt ja muut terveydelle haitalliset päästöt nope-
asti. Näitä ei-toivottavia päästöjä syntyy myös jos puu on 
märkää, sytyttämistä ei tehdä kunnolla tai palo-olosuhteet 
eivät ole riittävät. Tulipesän muotoilulla ja riittävällä ilman-
saannilla on myös suuri merkitys onnistuneeseen polttoon.

 

 Näihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ja vähentää 
poltosta syntyviä päästöjä. Vahvana metsätalousmaana 
Suomella on suuret mahdollisuudet lisätä puun pienpolt-
toa. Klapien  polttamista voidaan maassamme kasvattaa 
huomattavasti, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, 
että polton epäpuhtaudet saadaan pidettyä kurissa.

Artikkelin kirjoittaja on kauppa- ja teollisuusministeriön energia-
osaston yli-insinööri Timo Ritonummi. Hänen mukaansa vahva-
na metsätalousmaana Suomella on suuret mahdollisuudet lisätä 
puun pienpolttoa.
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Hiukkaspäästöt lisäävät sairauksia ja 
lyhentävät elinikää

Puun palaessa ilmaan vapautuu hiilidioksidia, häkää, hii-
livetyjä, typenoksideja ja hiukkasia. Hiilivedyistä monet 
ovat hengitysteitä ärsyttäviä ja jotkut niistä lisäävät syö-
päriskiä ja ovat terveydelle erittäin vaarallisia. Typenoksi-
dit lisäävät hengitystieoireita. 
 Hiukkasista haitallisimpia ovat epätäydellisessä palami-
sessa syntyvät hiukkaset, kuten käytettäessä huonoa tu-
lisijaa, vedon ollessa riittämätön tai liiallinen tai poltettaes-
sa märkää puuta tai jätteitä. Pienhiukkaset (halkaisijaltaan 
alle 2,5 mikrometriä) kulkeutuvat syvälle hengitysteihin, 
aina keuhkorakkuloihin saakka. Ultrapienet hiukkaset (alle 
0,1 µm) voivat tunkeutua myös verenkiertoon.
 Suomessa merkittävä osa pienhiukkasista, jopa 25 - 40 
prosenttia on peräisin puun pienpoltosta. Varsinkin väärin 
toteutetussa puunpoltossa eli sopimattomissa lämmitys-
laitteissa tai huonolaatuista polttoainetta käytettäessä 
syntyy runsaasti savukaasuja ja pienhiukkasia. Nämä pääs-
töt pilaavat lähistön ulkoilman ja tunkeutuvat lähitalojen 
sisätiloihinkin heikentäen monien vointia ja elämänlaatua. 
Ongelmat ovat suurimmat pientaloalueilla.

TERVEYSHAITAT MAKSAVAT YLI MILJARDIN
Ilmassa olevat hengitettävät hiukkaset heikentävät hen-
gityselinten ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä lisää-
vät hengitystie- ja sydänoireita ja hengitystieinfektioita. 
Tästä seuraa ihmisen toimintakyvyn heikkenemistä ja 
eliniän lyhenemistä sekä työstä poissaolojen, lääkkeiden 
käytön, lääkärintutkimusten ja sairaalahoitojen sekä jopa 
kuolleisuuden lisääntymistä. 
 Herkimpiä väestöryhmiä ovat allergiset, astmaatikot ja 
muut hengityselinsairaat sekä sydänsairaat – ja etenkin 
vanhukset ja lapset. Terveillekin ihmisille puunpolton sa-
vut aiheuttavat vähintäänkin viihtyisyyshaittoja ja monille 
myös ärsytysoireita.

 Terveydelliset haitat ovat yhteydessä hiukkaspitoi-
suuksiin: mitä korkeampi hiukkaspitoisuus, sitä yleisempiä 
ja voimakkaampia oireet ja muut terveyshaitat ovat. Mi-
tään turvallista raja-arvoa haittavaikutusten alkamiselle 
ei ole.
 Puhdasta ilmaa Euroopalle –ohjelma (CAFE) on arvi-
oinut, että ilman pienhiukkaset – siis muutkin kuin puun 
pienpoltosta syntyvät – pahensivat vuonna 2000 EU-
maissa lähes 350 000 sydän- ja hengityssairaan tilaa 
siten, että se johti kuolemaan. Suomessa näitä ennenai-
kaisia kuolemantapauksia arvioitiin olevan lähes 1 300. 
Pitkään jatkuneen pienhiukkasille altistumisen arvioitiin 
lyhentäneen näiden ihmisten elinikää jopa kymmenellä 
vuodella.
 Pienhiukkasten aiheuttamia lasten alempien hengitys-
teiden oirepäiviä arvioitiin olevan EU-maissa lähes 200 
miljoonaa ja Suomessa lähes 800 000. Terveydellisistä 
haitoista aiheutuneet suorat ja epäsuorat taloudelliset 
menetykset arvioitiin Suomessa 1-3 miljardiksi euroksi.

HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN
Puu ja muut uusiutuvat energianlähteet ovat hyviä polt-
toaineita, jos niitä poltetaan oikein ja tarkoituksenmukai-
sissa laitteissa. Pahimmat savu- ja pienhiukkasongelmat 
aiheutuvat vanhoista kaksoispesä- ja vaihtopolttokatti-
loista, joissa puuta ns. kitupoltetaan. Näissä lämmityslait-
teissa tulisikin kiinteän polttoaineen käyttö kieltää. 
 Suositeltavimpia puuta käyttäviä lämmityslaitteita 
ovat edistyksellisten valmistajien kehittämät uudet vähä-
päästöiset tulisijat. Tällöinkin pitää noudattaa valmistajien 
laatimia käyttöohjeita, polttaa vain kuivaa puuta ja pitää 
tulisijojen ja hormien puhtaudesta hyvää huolta.

Artikkelin kirjoittaja on Allergia- ja Astmaliitto ry:n asiantuntija-
palvelujen johtaja, tekniikan tohtori Risto Ruotsalainen. Hänen 
mukaansa jopa 40 prosenttia pienhiukkasista syntyy puun pol-
ton seurauksena.

Lähde: Salonen Raimo O, Pennanen Arto (toim. Paukku Timo). Pienhiukkas-
ten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE 
Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys. Tekes 2006.
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Hengitysliitto näytti yleisötapahtumissa
mallia miten puuta poltetaan puhtaasti

Hengitysliitto käynnisti keväällä 2007 ympäristöminis-
teriön tuella Polta puuta puhtaasti -viestintäkampanjan, 
jonka tavoitteena on edistää puunpolton hyvää käyttöä ja 
ehkäistä huonoista polttotavoista aiheutuvia ilmanlaatu- 
ja terveyshaittoja. Samalla pyritään vähentämään savusta 
johtuvia valitustapauksia. Kampanjan kohderyhmänä ovat 
pientalojen asukkaat, jotka käyttävät kodissaan puuta 
joko ensisijaisena tai lisälämmönlähteenä.
 Kevään aikana järjestettiin yhdeksän yleisötapahtumaa, 
joissa opetettiin käytännönläheisesti puhdasta, tehokasta 
ja turvallista puunpolttoa sekä jaettiin tietoa puunpolton 
ilmanlaatuvaikutuksista. Tapahtumat toteutettiin rauta-
kauppojen pihoilla.
 Yleisötapahtumien tavoitteena oli saada ihmiset oi-
valtamaan, miten ratkaisevasti omat polttotavat vai-
kuttavat lähiympäristön hengitysilman laatuun. Kah-
dessa rinnakkaisessa tulisijassa näytettiin millaista savua 
syntyy kuivan, puhtaan puun polttamisesta, ja millaista 
savua syntyy, kun poltetaan kosteaa puuta ja roskia. 
Yleisöllä oli myös mahdollisuus kokeilla pesällisen sytyt-
tämistä päältä päin. 
 Hengitysliiton väen lisäksi tapahtumissa pääsi jututta-
maan paikallista nuohoojaa, joka neuvoi tulisijojen ja hor-
mien huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Turvallisen polt-
tamisen opastuksesta vastasi paikallinen VPK. 

PÄÄLTÄ SYTYTTÄMISTÄ EPÄILTIIN
Suurin osa tapahtumiin osallistuvista ihmisistä oli tullut 
hakemaan tietoa avoimin mielin. Toki myös hyvät väittelyt 
poltto- ja sytytystavoista kuuluivat asiaan. Keskusteluis-
sa toistuivat samat teemat ja ongelmat paikkakunnasta 
riippumatta. 
 Roskien polttaminen tuntui olevan hyvin tavallista. 
Muovijätettä ei juuri kukaan tunnustanut polttavansa, 
mutta ihmiset kertoivat käyttävänsä sytykkeenä sano-
malehtiä, maitotölkkejä, munakennoja ja sekalaista pape-

ri- ja kartonkipakkausjätettä. 
 Puun varastointi koettiin ongelmaksi tiheästi rakenne-
tuilla pientaloalueilla. Kunnollisien varastotilojen puuttu-
essa puita säilytetään usein pressujen alla ja maata vasten, 
mikä helposti johtaa puun polttamiseen liian kosteana. 
 Värikkäimmät keskustelut käytiin päältä sytyttämi-
sestä. Moni oli kuullut tai lukenut asiasta, mutta harva 
tiesi miksi näin kannattaisi toimia. Epäilijöitäkin riitti, mut-
ta kuultuaan päältä sytyttämisen eduista, ja nähtyään sen 
onnistuvan käytännössä useimmat päättivät kokeilla sy-
tytystapaa myös kotona.
 Tapahtumissa jaettiin myös kokemuksia ”savustavista” 
naapureista. Tyypilliset tarinat liittyivät roskien polton tai 
ns. kitupolton aiheuttamiin kitkeriin savuihin, jotka pa-
himmillaan pilaavat naapuruston hengitysilmaa päivittäin. 
Harva oli kuitenkaan tullut ajatelleeksi, millainen vaiku-
tus omilla polttotavoilla on lähiympäristön ilmanlaatuun. 
Myös tieto huonosti toteutetun puunpolton pienhiukkas-
päästöistä ja niiden terveysvaikutuksista tuli monille yllä-
tyksenä. 

HENGITYSLIITON KAMPANJOINTI JATKUU
Kevään 2007 yleisötapahtumat osoittivat, että tietoa 
pienpoltosta kaivataan. Tapahtumayleisöllä riitti kysy-
myksiä, ja aihe kiinnosti myös mediaa. Polta puuta puh-
taasti –kampanja jatkuukin syksyllä 2007. 
 Kampanjasivuilla www.heli.fi/poltapuutapuhtaasti tie-
dotetaan kampanjan tapahtumista, ja kerrotaan hyvistä 
polttotavoista sekä huonon polton ilmanlaatuvaikutuk-
sista. Sivuilta löytyvät myös yleisötapahtumissa jaetut 
oppaat Savumerkit -opas puun pienpolttoon (Heli ja 
YTV) sekä Pätkittäin puulämmityksestä (Motiva, Heli ja 
Nuohousalan Keskusliitto). Savumerkit – opasta voi tila-
ta Hengitysliitosta numerosta 020 757 5146 tai eeva.
halva@heli.fi.

Artikkelin kirjoittaja on Hengitysliitto Helin ilmansuojeluasian-
tuntija, FM Tuija Stambej. Hänen mukaansa järjestön vetämissä 
yleisötilaisuuksissa selvisi, että puun varastoinnissa oli monella 
ongelmia. Puutteellisten varastojen takia polttopuu jää monesti 
liian kosteaksi.
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Yhdyskuntailman pienhiukkaset voivat 
kulkeutua keuhkorakkuloihin

Pienhiukkaset ovat nykyajan keskeisiä terveysaltistei-
ta Euroopassa aiheuttaen eniten ympäristöperäisiä ter-
veyshaittoja. Pienhiukkasiksi kutsutaan halkaisijaltaan alle 
2,5 µm olevia ilmassa leijuvia hiukkasia. Suomessa näiden 
merkittävimmät lähteet ovat liikenteen pakokaasupääs-
töt ja puun pienpoltto. 
 Liikenteen ja pienpolton tuottamien hiukkasten mer-
kitystä korostaa se, että päästöt tapahtuvat matalalla ja 
leviävät näin ollen suoraan hengitysilman. Puun pienpol-
tosta vapautuvilla hiukkasilla voi olla suuri merkitys pai-
kalliseen ilmanlaatuun etenkin epäsuotuisissa leviämiso-
losuhteissa tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. 
 Pienhiukkasia pääsee ilmaan runsaasti myös mm. ener-
giantuotannosta, teollisuuden prosesseista ja rakentami-
sesta. Suomeen kulkeutuu ajoittain runsaasti pienhiukka-
sia myös maan rajojen ulkopuolelta. 
 Puun pienpoltto erilaisissa tulisijoissa, saunan kiukais-
sa ja lämmityskattiloissa on merkittävä yhdyskuntailman 
hiukkasten lähde. Hiukkasten haitallisuuden kannalta 
oleellista on palamishiukkasten koko ja lukumäärä sekä 
hiukkasten pinnan rakenne ja kemiallinen koostumus. 
Pienpoltossa syntyvien hiukkasten viipymäaika ilmassa on 
pitkä ja ne tunkeutuvat syvälle hengityselimistöön ja aina 
keuhkorakkuloihin asti. 
 Pienhiukkasten syntyminen polttoprosessissa riippuu 
palamistapahtumasta. Liekin jälkeen palamishiukkaset 
joutuvat jäähtyvään savukaasuvirtaan, jolloin niiden koko-
jakauma ja kemiallinen koostumus muuttuvat. Hiukkasten 
pinnalle siirtyy kaasusta erilaisia yhdisteitä tiivistymällä. 
Vapautuessaan ilmakehään savukaasu edelleen laimenee 
ja jäähtyy. Kuumissa savukaasuissa kaasuina olleet orgaa-
niset yhdisteet muuttuvat ilmakehässä hiukkasmaiseen 
muotoon. Hiukkaset esiintyvät savukaasussa eri olomuo-
doissa: nestemäisinä tai kiinteinä hiukkasina sekä hiukkas-
agglomeraatteina. Tämä asettaa myös hiukkasten mitta-
us- ja vähennystekniikoille vaatimuksia.

PIENIKIN PITOISUUS ALTISTAA
Pienhiukkasten haitoista terveydelle on näyttöä jo pit-
kältä ajalta. Varmaa käsitystä ei kuitenkaan ole siitä, mikä 
hiukkasten ominaisuus tai komponentti on terveyden 
kannalta haitallisin. Nykytiedon mukaan turvallista kyn-
nyspitoisuutta ei ole, vaan pienilläkin pitoisuuksilla aiheu-
tuu terveyshaittoja ja haitat kasvavat altistuksen myötä. 
 Lähilähteistä, liikenteestä ja pienpoltosta peräisin olevia 
pienhiukkasia pidetään kaikkein haitallisimpina terveydel-
le. Terveyshaittojen syntymiseen vaikuttavat erityisesti 
hiukkasten koko sekä suuri massa- tai lukumääräpitoisuus. 
Alempiin hengitysteihin kulkeutuvien, ns. hengitettävien 
hiukkasten, massapitoisuus (PM10; halkaisija <10 µm) on 
ollut lukuisten terveystutkimusten käyttämä ilmanlaatu-
suure. Viimeaikaisten terveystutkimusten mielenkiinto on 
kohdistunut myös pienhiukkasten pitoisuuteen (halkaisija 
< 2,5 µm) sekä ultrapienten hiukkasten (halkaisija < 0,1 
µm) pitoisuuteen. 
 Pienhiukkaset pääsevät aina keuhkorakkuloihin saakka, 
mistä niiden poistuminen tapahtuu hitaasti. Ultrapienet hiuk-
kaset (halkaisija alle 0,1 µm) saattavat myös päästä keuh-
korakkuloista verenkiertoon. Nykyinen terveystutkimustieto 
on kuitenkin vielä puutteellista sekä hiukkaskokoluokkien 
että niiden lähteiden ja kemiallisen koostumuksen osalta.

APUA UUDESTA TEKNIIKASTA
EU:n Clean Air for Europe, (CAFE) -ohjelmassa on arvioi-
tu, että ulkoilman pienhiukkaset aiheuttivat vuonna 2000 
EU-maiden 450-miljoonaisessa väestössä lähes 350 000 
ennenaikaista sydän- ja hengityssairaiden kuolemantapa-
usta ja lyhensivät näiden ihmisten elinikää keskimäärin 10 
vuodella. Pienhiukkaset lisäsivät myös sairauksien lääke- 
ja sairaalahoitoja. Terveyshaitoista aiheutuneet taloudel-
liset menetykset arvioitiin vuositasolla noin 270–780 
miljardiksi euroksi. 
 CAFE-selvityksen puhtaimmassa maassa, Suomessa, 

pienhiukkasten haitoiksi vuonna 2000 arvioitiin lähes 
1 300 ennenaikaista kuolemantapausta ja yli 600 uutta 
kroonista keuhkoputkentulehdusta. Terveyshaitoista ai-
heutuneiden taloudellisten menetysten arvioitiin olevan 
vuositasolla 1–2,9 miljardia euroa. Näiden haittojen tor-
jumisessa keskeistä on hiukkaspäästöjen vähentäminen 
puhtaampaan tekniikkaan siirtymällä.

Artikkelin kirjoittaja on Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden 
laitoksen professori Kaarle Hämeri. Hänen mukaansa lähilähteis-
tä, liikenteestä ja pienpoltosta peräisin olevat pienhiukkaset voi-
vat kulkeutua aina keuhkorakkuloihin saakka, mistä niiden pois-
tuminen tapahtuu hitaasti.
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Puun polttoa kotitalouksissa kannattaa lisätä

Puun pienpoltto on ollut kotitalouksissamme vakaa vii-
meiset kymmenen vuotta, puumitassa noin 6,7 miljoonaa 
kuutiota ja energiamitassa noin 13 terawattituntia (mil-
jardia kilowattituntia) vuodessa. Se vastaa noin kolmea 
prosenttia koko energian kulutuksestamme.
 Sekä energia- että ympäristötaloudessa on tapahtu-
massa muutoksia, joiden ansiosta puun pienpolton edel-
lytykset paranevat entisestään. Öljyn maailmanhinta on 
ollut jo vuosia nousussa, mikä koettelee öljylämmitystä. 
Vuonna 2005 alkanut hiilidioksidin päästökauppa suosii 
uusiutuvia polttoaineita, koska kivihiili ja maakaasu joutu-
vat maksamaan päästöistään. Se nostaa sekä tavanomai-
sen kaukolämmön että sähkölämmityksen hintaa.

EDULLISIN LÄMPÖ EDELLEEN KOIVUSTA
Kotitalouksien tasolla yksinkertainen laskenta eri lämmi-
tystapojen välillä osoittaa puun pienpolton edullisuuden. 
Otetaan vertailtaviksi öljy- ja sähkölämmitys, kaukoläm-
pö sekä puun pienpoltto varaavassa takkauunissa. Teh-
dään vertailu vuoden 2007 alkupuolen hintoihin. 
 Litrassa kevyttä polttoöljyä on energiaa 9,98 kilo-
wattituntia. Hyvän öljykattilan hyötysuhde on 85 pro-
senttia. Kun polttoöljy maksaa 0,65 euroa litra, lämmön 
hinnaksi tulee 7,6 senttiä kilowattitunnilta. Suoran säh-
kölämmityksen kilowattitunti maksaa hivenen enemmän 
eli 8,5 senttiä. Kaukolämmön hinta on 5 senttiä kilowat-
titunnilta.
 Ensiharvennuspuusta tehdyssä pilkkeessä, kesäaurin-
gossa 30 prosentin kosteuteen kuivahtaneessa klapissa 
on energiaa seuraavasti: koivu 2 510, mänty 1 970 ja 
kuusi 1 930 kilowattituntia kiintokuutiossa. Varaavalla 
takkauunilla pilkkeistä saa lämpöenergian talteen 60 pro-
sentin hyötysuhteella.
 Tavallisen pientaloasujan on selvintä käyttää omasta 
metsästä korjatulle puulle vaihtoehtokustannusta, mikä 
on viikoittain hinnoiteltavan ensiharvennuspuun hankin-

tahinta. Metsää omistamattomalle se on hinta, jolla puuta 
voi ostaa kolme- tai viisimetrisenä pölkkynä metsätilalli-
sen tekemästä tienvarsipinosta.
 Männyn ja koivun tienvarsihinta on 30 euroa kuutiolta. 
Kuusi on kuitupuuna arvokkaampaa, 35 euroa kuutiolta. 
Näillä puunhinnoilla varaavasta takkauunista säteilevä 
puulämpö maksaa koivulla 2,0, männyllä 2,5 ja kuusella 
3,0 senttiä kilowattitunnilta.
 Pienpuulla lämmittäminen kannattaa. Pilkkeellä läm-
mittävä maksaa lämmöstään vain puolet siitä, mitä 
maakaasusta peräisin oleva kaukolämpö maksaa. Ero 
öljylämmitykseen on vielä suurempi. Sähköstä peräisin 
oleva lämpö on noin neljä kertaa kalliimpaa kuin tak-
kauunin puulämpö. Puulajeista edullisin lämpö saadaan 
edelleen koivusta. 
 Tällainen laskenta edellyttää, että omakotitaloaan 
asuvalla on polttopuun teon perusvarustus. Hänellä on 
hankittuna moottorisaha, kypärä, turvahaalarit, turva-
saappaat, halkaisukirves ja autoon peräkärry.

HIILIDIOKSIDIN PÄÄSTÖT VÄHENEVÄT
Kansantalouden tasolla puun pienkäytölle on tullut lisä-
etu. Uusiutuva puu ei lisää hiilidioksidin päästöjä. Suomi, 
EU ja koko ihmiskunta joutuvat taloudessaan maksamaan 
ilmaston muutoksesta, jonka ylimääräinen hiilidioksidi 
aiheuttaa. Kustannusta seurataan hiilidioksidin päästöoi-
keuden hinnalla.
 Esimerkiksi öljylämmitetyn omakotitalon hiilidioksi-
dipäästöt ovat keskimäärin 7,5 tonnia vuodessa. Hiilidi-
oksidin päästöoikeuden hinnalla 20 euroa jokainen öljy-
lämmitetty talo aiheuttaa kansantaloudelle 150 euron 
vuosikustannuksen.
 Maakaasun päästöt ovat alhaisemmat, ja maakaa-
superäisellä kaukolämmöllä lämpiävä talo aiheuttaa vain 
100 euron vuosikustannuksen. Jos sähkö on peräisin 
kivihiilen lauhdevoimalasta, sähkölämmitys aiheuttaa kor-

keimman ympäristökustannuksen, 300 euroa per oma-
kotitalo per vuosi.
 Kotitalouksilta tällaista kustannusta ei kerätä nyt, eikä 
monimutkaisuutensa vuoksi kerättäne tulevaisuudessa-
kaan. Kansantaloudessa kustannus on silti huomioitava, 
koska olemme sitoutuneet EU:n yhteiseen päätökseen 
vähentää maamme hiilidioksidin päästöjä.
 Uusiutuvalla puulla lämmitettäessä kansantaloudellista 
tai koko ihmiskuntaa koskevaa ympäristökustannusta ei 
ole. Se antaa varman pohjan lisätä puun pienpolttoa koti-
talouksissa.

Artikkelin kirjoittaja on Värriön tutkimusaseman johtaja, Hel-
singin yliopiston energiametsätalouden dosentti, maatalous- ja 
metsätieteiden tohtori Veli Pohjonen. Hänen laskujensa mukaan 
puulämmitys voi parhaimmillaan viedä vain kolmanneksen öljy-
lämmityksen kuluista.
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Polttopuun ostaminen yleistyy 
tulevaisuudessa

Polttopuuta käytetään Suomessa noin kuusi miljoonaa 
kiintokuutiometriä vuodessa. Ostopuuta siitä on tällä 
hetkellä vain noin kuudennes. Polttopuun kokonaismää-
rä on pysynyt melko samana tai hieman kasvanut viime 
vuosina. Polttopuun käytön tilastoja on kerätty noin kym-
menen vuoden välein. Metsäntutkimuslaitos (Metla) on 
parhaillaan valmistelemassa näiden tietojen päivittämistä 
ja tilastointimenetelmän kehittämistä.  
 Sähkön korkea hinta lisää todennäköisesti puun käyt-
töä pientalojen tulisijoissa. Jo nyt rakennetaan tulisija käy-
tännössä lähes kaikkiin suoralla sähköllä lämmitettäviin 
taloihin. Sähkön hinnan noustessa asukkaat motivoituvat 
käyttämään tulisijojaan entistä enemmän. Ennustettavis-
sa on, että ostopuun määrä nousee kun taajamien suh-
teellinen osuus koko maan ostovoimasta kasvaa. 
 Puun pienpolton edistämiseksi monet eri tahot Suo-
messa tekevät tutkimus-, koulutus- ja valistustyötä. 
Puun käytön puolesta viestittävät muun muassa Motiva 
Oy ja monet metsäalan järjestöt.  
 Puuenergianeuvojat, metsäkeskukset, alueelliset 
energiayhtiöt ja polttopuuyrittäjät ovat toimijoina ja yl-
läpitäjinä mukana eri polttopuupörsseissä ja nettikauppa-
paikoissa. Internetissä toimivat klapien kauppapaikat ovat 
olleet yksi merkittävä tekijä puun saatavuuden helpotta-
misessa. 
 Metsäkeskukset yhteistyössä alueellisten toimijoiden 
kanssa ovat olleet mukana kehittämässä virtuaalisia os-
topaikkoja polttopuulle. Tällä hetkellä nettipohjaisia kaup-
papaikkoja löytyy ainakin kolme: 
halkoliiteri.com, mottinetti.com ja polttopuuporssi.fi.
 
PIENPUUN KÄYTÖN EDISTÄMINEN
Puun oikeanlaisesta käytöstä lämmityksessä on tiedotet-
tu erilaisilla viestintäkampanjoilla. Hengitysliitolla on ollut 

tähän liittyen kampanja ”Polta puuta puhtaasti”. Kevään 
2007 aikana järjestettiin kahdeksan yleisötapahtumaa, 
jotka toteutettiin yhdessä Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön ja Nuohousalan Keskusliiton kanssa. Kampanja 
jatkuu syksyllä 2007. 
 Kampanjalla halutaan osoittaa, miten ratkaisevasti 
omat polttotavat vaikuttavat lähiympäristön hengitysil-
man laatuun. Tapahtumissa jaetaan maksuttomia oppai-
ta ”Savumerkit” - opas puun pienpolttoon ja ”Pätkittäin 
puulämmityksestä”. Jälkimmäistä on tehnyt Motiva Oy 
yhteistyössä hengitysliiton ja nuohoojien liiton kanssa. 
Esitettä on jaettu laajasti sekä suomenkielisenä versiona 
että ruotsinkielisenä versiona.
 Jo vuodesta 1998 lähtien Motivan toimintaan on kuu-
lunut myös uusiutuvien energialähteiden edistäminen. 
Polttopuun ja pellettien oikeanlaista käyttöä on opastettu 
ja edistetty monin tavoin yhteistyössä Tekesin ja laajan 
yhteistyöverkoston kanssa. Rahoitus on tullut pääosin 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä. 
 Tekesin puupolttoaineiden pientuotannon ja - käytön 
panostusaluehankkeessa vuosina 2002 – 2007 kehitet-
tiin muun muassa puupolttoaineiden pientuotantoa- ja 
käsittelyä. Lisäksi projektissa selvitettiin pellettien tuo-
tantoa, jakelua ja käyttöä, lämmöntuotannon teknologi-
oita ja päästöjen hallintaa.
 VTT:llä on keskeinen osa puun pienpolton tutkimuk-
sessa ja siitä tiedottamisessa. Nuohoojat ovat tärkeä ja 
osaava lenkki, kun nuohouskäynnin yhteydessä kerrotaan 
uunin ja takan omistajille myös puun puhtaan polttamisen 
nikseistä.
 Polttopuun laadun kannalta tärkeä seikka on ollut uusi 
Euroopan standardoimisjärjestön, CEN:n luokitus. Euroo-
pan laajuinen luokitus antaa tarkat laatuvaatimukset polt-
topuulle. Luokituksessa määritellään muun muassa klapin 

pakolliset laatuominaisuudet raaka-aineen alkuperän,
kosteuden, pilkkeen halkaisijan, pituuden ja puulajin suh-
teen. Standardien toivotaan osaltaan selkeyttävän polt-
topuun kauppaa.

Artikkelin kirjoittajat ovat Motiva Oy:n asiantuntija Åsa Nystedt 
ja uusiutuva energia –yksikön päällikkö Timo Määttä. Heidän 
mukaansa alati kallistuva sähkölämmityksen hinta motivoi ihmi-
siä polttamaan tulisijoissa puuta lisälämmönlähteenä.
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Puun pienpolton lisäämisellä paljon 
myönteisiä vaikutuksia

Suomessa lämmitykseen käytetään peräti viidennes 
energian kulutuksestamme. Yli puolet lämmöstä tuo-
tetaan jatkossakin kiinteistökohtaisesti, sillä kaukoläm-
pöverkkoja ei ole mahdollista rakentaa kannattavasti 
kaikkialle. Lämmitykseen käytetään paljon fossiilista 
tuontienergiaa, öljyä. Myös sähköstä osa tuotetaan fos-
siilisilla polttoaineilla. Korvaamalla puun käytöllä öljyä ja 
sähköä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja luoda uusia 
työpaikkoja etenkin polttoainekauppaan ja laitevalmis-
tukseen.
 Öljyn ja sähkön selvästi Suomea korkeampi verotus 
esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa on parantanut puu-
polttoaineiden kilpailukykyä merkittävästi. Monissa 
maissa öljy- ja sähkölämmityksestä siirtymisestä puu-
polttoaineisiin on vauhditettu lisäksi valtiovallan toimin. 
Esimerkiksi voi ottaa Ruotsin ja Itävallan, joissa yksityi-
sille kuluttajille annetut investointiavustukset ovat olleet 
erittäin tehokkaita kannustimia. Polttoainekustannuksia 
ja harmaata taloutta on vähennetty muita tuotteita 
alemmilla arvonlisäveroilla monissa maissa.
 Tukien lisäksi on käynnistetty laajat tiedotuskam-
panjat ja luotu neuvontaorganisaatioita kuluttajien 
päätösten avuksi. Lämmityslaitteilta vaadittavat suori-
tusarvot ja luokitukset helpottavat kuluttajien valinta-
päätöksiä ja estävät heikkolaatuisten tuotteiden pää-
syä markkinoille. 

SUOMESSA TEKOJEN AIKA
Suomessakin olisi perusteltua lisätä edistämistoimia, jot-
ta kuluttajien olisi nykyistä helpompi tehdä valintojaan. 
Myös laitevalmistajat, polttoaineen myyjät ja alan pal-
velujen tarjoajat voisivat lisääntyneen kysynnän myötä 
kehittää toimintaansa ja palkata lisätyövoimaa. 

 

 Rakennusmääräyksillä voidaan myös osaltaan vaikut-
taa lämmitysratkaisujen valintaan. Esimerkiksi tulisijojen 
rakentamisen edellyttäminen sähkölämmityksen yhtey-
teen parantaa sähkökatkoista aiheutuvia ongelmia. 
 Uusille pienpolttoon tarkoitetuille laitteille tulevat 
päästömääräykset varmistavat Suomessa osaltaan sen, 
ettei ilman laatu heikkene tiheästikään rakennetuilla alu-
eilla. Jokaisella tulee olla saatavilla tietoa, kuinka tulisi-
joja, kiukaita ja kattiloita käytetään tehokkaasti ja vähän 
päästöjä aiheuttavasti. 

PALJON UUSIA TYÖPAIKKOJA
Suomessa on öljylämmitteisiä omakotitaloja noin 260000 
ja niissä vajaassa kolmanneksessa lämmitysjärjestelmä on 
uusimisen tarpeessa. Suora sähkölämmitys on lähes puo-
lessa miljoonassa omakotitalossa. Nämä kohteet tarjoavat 
suurimman mahdollisuuden lisätä puun käyttöä pää- tai 
lisälämmönlähteenä. Valtaosa pilkkeiden tuotannosta on 
tähän mennessä syntynyt omatoimisesti, mutta viime 
vuosikymmeninä sekä pää- että sivutoimisen pilkekaupan 
määrä on noussut.   
 Puun pienpolttoa olisi mahdollista lisätä erilaisin edis-
tämistoimin Suomessa noin puolella 10 – 15 seuraavan 
vuoden aikana. Näin sekä laitevalmistukseen että polt-
toainekauppaan saataisiin kumpaankin satoja uusia työ-
paikkoja.
 Suunnittelu, huolto ja alan muu palvelutoiminta tar-
joavat myös uusia työmahdollisuuksia kotimaassa. Kor-
kealaatuisella suomalaisella tuotekehityksellä saadaan 
aikaan uusia vientituotteita, joiden markkinat ovat Suo-
meen verrattuna moninkertaiset Euroopassa.

Artikkelin kirjoittaja on Suomen Bioenergiayhdistys ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja, VTT:n teknologiapäällikkö Satu Helynen. Hän 
arvioi, että Suomessa puun pienpolttoa voitaisiin lisätä puolella 
seuraavan 10 – 15 vuoden aikana.
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Lämpöä tunteella tai järjellä

Väitetään, että joku olisi tuottanut kaupallisiin tarkoi-
tuksiin kolmen tai neljän tunnin videon, jonka aiheena on 
täyden pesällisen polttaminen tulitikun raapaisusta vii-
meiseen hiipuvaan hiileen. Käsikirjoitus on ollut helppo ja 
kuvaamiseenkin on riittänyt alkuasetelman varmistami-
nen niin, että vain takan sisus on piirtynyt tallentimeen. 
Luultavasti yksi otos on riittänyt, mikäli valmistelut on 
tehty huolella.
 Olipa videotarina totta tai ei, sen syntyminen kertoo 
jotain olennaista, niin kuvittelisin, ainakin kaupunkilaisen 
kaipuusta saada kokea yksi väkevistä peruselementeistä 
– tuli – edes virtuaalisesti. 
 Luonnollisesti täydemmän kokemuksen saa, jos voi 
aloittaa tulisijan käytön valmisteluista, puun kaadosta 
sen pilkkomiseen (aivan erityisiä tuoksuja), polttopuiden 
sisään kantamiseen, kaarnan repimiseen, pesän latomi-
seen ja jännitykseen, syttyykö klapikasa ensimmäisellä 
tikulla. Ja tulta voi tuijottaa herkeämättä! 
 Eikä siinä kaikki. Syttymisleimahdus, hormin humina, 
kuusipuun pauke kipinöiden räiskähdellessä ja murtu-
mapisteen saavuttaneiden halkojen pehmeä tömähdys 
hiilipedille ovat kaikki aivan omalaatuisia ja jäljittelemät-
tömiä kuuloelämyksiä. Puhumattakaan lohduttavasta 
lämmöstä, jonka voi takkahuoneessa aistia.
 Tulisija tuo asuntoon kodikkuutta, rauhaa ja mahdolli-
sesti arvokkuuttakin. Tunnelmaa se tuo joka tapauksessa.
 Väheksyä ei voi modernin yhteiskunnan haavoit-
tuvuuttakaan. Oma tulisija tuo turvallisuutta lämmön 
tuottajana ja keittomahdollisuuden antajana. Tuotekehi-
tys on parantanut uunien polttotekniikkaa ja jopa pien-
hiukkasista huolestuneet voivat nykyään sytyttää tak-
kansa hyvin mielin. Uudet ratkaisut ovat kaiken kaikkiaan 
ympäristön kannalta rohkaisevia.
 Riippuen perhedemokratian asteesta ja luonteesta tu-
lisijan hankkimiskeskustelussa saattaa riittää, että perus-

telee takan hankintaa alussa kuvatuilla elämyspainottei-
silla seikoilla. Tässä julkaisussa kuvataan myös insinöörin 
sielunmaisemaan vaikuttavalla tavalla tulisijojen teknisiä 
ominaisuuksia, joilla faktaan perustuva päätöksenteko 
saadaan kallistumaan hankinnan puolelle. 
 Samalla julkaisu kertoo suomalaisen rakennustuote-
teollisuuden ennakkoluulottomasta ja innovatiivista ot-
teesta ikivanhan, itse asiassa ikuisen, fysikaalisen ilmi-
ön hyödyntämisestä nykyihmisen tarpeisiin. Ja tämä on 
menestystarina!

Artikkelin kirjoittaja on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimi-
tusjohtaja Leena Eranti. Hänen mukaansa laadukas tulisija tuo 
asuntoon kodikkuutta, rauhaa ja arvokkuutta.
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Suomesta tulisijatekniikan mallimaa

Viime aikojen energiapoliittiselle keskustelulle on ollut lei-
mallista voimakas bioenergiamyönteisyys. Uusiutuvana ja 
kotimaisena energiamuotona puu tarjoaa paljon kehittä-
mismahdollisuuksia. Bioenergian myötätuuli ja voimakas 
ympäristötietoisuuden lisääntyminen tarjoavat vahvan 
arvopohjan suomalaisen huippuunsa kehitettyjen tulisijojen 
polttotekniikan hyödyntämiselle.
 Uusilla ympäristöystävällisillä takoilla ja uuneilla Suomi 
voi olla maailmassa edelläkävijä ja mallimaa vähäpäästöi-
sen puunpolton maana. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on 
puhtaampien tulisijojen Suomi, jossa naapuria ei häiritä va-
hingollisella savulla ja hiukkasilla. 

Tavoitetila vuoteen 2020 mennessä

Puhtaampien tulisijojen Suomi –ohjelman tavoitteena on 
lisätä kansalaisten tietoisuutta puun oikeaoppisesta poltta-
misesta, polttopuun käytön lisäämismahdollisuuksista sekä 
nykyaikaiseen tekniikkaan pohjautuvien uusien, ympäris-
töystävällisten tulipesäratkaisujen mahdollisuuksista.
 Kampanjan tavoitteena on tehdä kaikkien suomalaisten 
puolesta reilu teko raikkaan ympäristön puolesta. Samalla 
pyritään vähentämään Suomen tuontienergian lisäämistar-
vetta ja vilkastuttamaan kotimaisen puuenergian käyttöä 
sekä polttamaan puuta nykyistä paremmalla hyötysuhteella.
 Puhtaampien tulisijojen Suomi –ohjelman kunnianhimoi-
sena päämääränä on vähentää noin kolmanneksella puun 
pienpoltosta aiheutuvia savuongelmia ja päästöjä vuoteen 
2020 mennessä. Hankkeen käynnistäjä, Tulikivi Oyj edistää 
tätä tavoitetta sidosryhmäyhteyksissään ja toiminnassaan. 
Myös Tulikiven pitkäjänteinen tuotekehitystyö tähtää yhä 
ympäristöystävällisempien tulisijojen kehittämiseen.

Yhteiskunnan toimenpiteet

EU:n tutkimusten mukaan puun poltto on merkittävä 
hiukkaspäästöjen lähde etenkin Suomessa. EU:n yleisenä 

tavoitteena on vähentää vuoteen 2020 mennessä pien-
hiukkasten primaaripäästöjä 59 prosentilla vuoden 2000 
päästöihin nähden. Tavoite koskee kaikista lähteistä, myös 
kiinteitä polttoaineita polttavista uuneista peräsin olevia 
hiukkaspäästöjä. Suomen tavoitteena on vähentää pien-
hiukkaspäästöjä noin 28 prosentilla vuoteen 2020 men-
nessä kun vertailukohtana on vuosituhannen vaihde.
 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä 
EU:n että kansallisen tason toimenpiteitä. Yksi osa kan-
sallisista toimista on vähentää puun pienpoltosta syntyviä 
päästöjä Suomessa.

 Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan puupolt-
toaineita käyttäville uusille lämmityslaitteille päästövaa-
timuksia. Määräykset koskisivat vain uusien rakennusten 
lämmityslaitteita, joissa käytetään kiinteää puupoltto-
ainetta, kuten halkoja, puupellettejä, puupilkkeitä, puu-
brikettejä tai puuhaketta. Päästövaatimukset koskisivat 
muun muassa uusia lämmityskattiloita, varaavia takkoja, 
pellettikamiinoita, leivinuuneja ja saunan kiukaita. Uudet 
määräykset koskisivat lämmityslaitteita, joiden nimellis-
teho on enintään 300 kW.
 Tarkoituksena on puuttua energia- ja ilmastoselonteon 
mukaisesti puun pienpoltosta aiheutuvien pienhiukkasten hai-
tallisiin terveysvaikutuksiin. Suomessa puun pienpolttolaitteille 
ei ole tähän asti asetettu päästövaatimuksia, toisin kuin esi-
merkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa.
 Ympäristöministeriö laittoi kesällä 2006 lausunnolle 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D8: ”Puu-
polttoaineita käyttävien lämmityslaitteiden päästöt ja 
hyötysuhteet.” Määräaikaan mennessä saatiin yli 40 lau-
suntoa, joissa suurimmassa osassa suhtauduttiin päästö-

rajojen asettamiseen positiivisesti.
 Ympäristöministeriö jatkaa määräysten valmistelua 
vuoden 2007 aikana. Määräysten antamisen jälkeen tu-
lisijojen valmistajille ja alan toimijoille aiotaan antaa siirty-
mä- ja sopeutumisaikaa, jotta ne ehtivät testauttaa omat 
tuotteensa. Uusien määräysten suunnitellaan tulevan voi-
maan joskus vuoden 2008 loppupuolella.
 Päästövaatimukset eivät koske olemassa olevia puun 
pienpolttolaitteita. Määräykset eivät myöskään koske ke-
sämökkejä ja savusaunoja. Yksi vaikea rajanvedon paikka 
valmistelussa onkin se, miten kesämökkejä ja talviasutta-
via kakkosasuntoja määräyksissä kohdellaan.
 Uusia määräyksiä olisi tarkoitus noudattaa myös läm-
mitysjärjestelmän korjauksissa, kun lämmitysjärjestelmän 
korjaus vastaa sen uudistamista. Esimerkiksi kun olemassa 
olevassa rakennuksessa vanha puukattila muutetaan pel-
lettikattilaksi.
 Ministeriön valmistelussa on malli, jossa tulisijan hyö-
tysuhde- ja päästörajoja tarkastellaan sen käyttötarkoi-
tuksen mukaan. Portaittain kiristyvässä mallissa lähinnä 
viihtyvyyskäyttöön tarkoitetuille takoille (satunnainen 
käyttö) ei aseteta niin kovia vaatimuksia kuin rakennuk-
sen päälämmityslähteenä käytettäville tulisijoille. 
 Suomalaiset uudet valmistulisijat ovat mittausten mu-
kaan jo nyt melko hyviä hiilimonoksidipäästöjen suhteen. 
Suomen standardeihin on helppo päästä jopa keskitasoi-
silla laitteilla. Lainsäädännöllä on tarkoitus vaikuttaa val-
mistulisijojen lisäksi paikalla muurattujen tulisijojen pääs-
töihin. Yksi mahdollisuus on kehittää tyyppihyväksytyt 
piirustukset paikalle rakennettavista ympäristöystävälli-
sistä takkamalleista.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TAVOITTEET
Ympäristöministeriön tavoitteena on lisätä puun pien-
polttoa sekä parantaa puun polton laitteita hyötysuhteen 
ja päästöjen suhteen. Tavoitteena on kehittää koko toimi-
alaa niin, että puiden poltto on jatkossa entistäkin hou-
kuttelevampaa.
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Tulisijan malli ja rakenne 
vaikuttavat huomattavasti 
puun palamisen päästöihin.



 

 Päätarkoitus on saada valmistulisijojen suoritusarvot 
sillä tavalla läpinäkyväksi, että kuluttajat voivat tehdä va-
lintoja ja kilpailuttaa tuotteiden valmistajia. Ympäristömi-
nisteriön tavoitteena on määräyksillä aikaansaada positii-
vinen liike, joka sysää koko toimialan kehitystä eteenpäin.
 Tulisijoja koskevien uusien rakentamismääräysten 
noudattamista valvovat käytännössä kuntien rakennus-
tarkastajat. He eivät hyväksy uutta puutteellista tulisijaa. 
Pahimmissa tapauksissa kunnan terveystarkastajat voivat 
tarvittaessa rajoittaa puutteellisen tulisijan käyttöä.

YHTEISKUNNAN TUKI
Hallitus päätti keväällä 2006 pientaloille myönnettävistä 
avustuksista lämmitystapamuutoksiin. Avustus on suun-
nattu sellaisten lämmitysjärjestelmien rakentamiseen, 
joista ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä tai nämä pääs-
töt ovat vähäiset. Avustuksia myönnetään esimerkiksi, 
kun talo liitetään kauko- tai aluelämmitykseen tai kun 
taloon rakennetaan pelletti- tai muu puulämmitysjärjes-
telmä (esim. halkoihin tai klapeihin perustuva). 
 Liitettäessä talo kauko- tai aluelämmitykseen avus-
tuksen enimmäismäärä on 10 prosenttia laiteinvestoin-
tien ja kaukolämmön liittymismaksun kokonaishinnasta. 
Muut toimenpiteet kuten puulämmitykseen siirtyminen 
oikeuttavat avustukseen, jonka enimmäismäärä on 15 
prosenttia laiteinvestointien kustannuksista. Valtion avus-
tusta tulisi myöntää myös uuden varaavan tulisijan hankki-
miseen.

Puhtaampien tulisijojen Suomi -ohjelma 

Puun pienpoltosta syntyviä päästöjä ja savuhaittoja voi-
daan vähentää. Päästöjen vähentämisen keinoina ovat 
muun muassa oikea polttotapa ja kuivan puun polttami-
nen. Tulisijan malli ja rakenne vaikuttavat myös huomatta-
vasti puun palamisen päästöihin. Uutta kotimaista tulisija-
tekniikkaa on tarjolla runsaasti päästöjen alentamiseen.
 Puhdas hengitysilma on jokaisen suomalaisen oikeus. 

Kohtuuttomista savuhaitoista on päästävä eroon. Oikea
oppisen puunpolton valistuksen rinnalla tarvitaan julki-
sen tahon porkkanoita, joilla edistetään vanhojen tulisijo-
jen korjaamista. Hiukkasongelmista lasketaan sairastelun 
seurauksena syntyvän Suomessa noin 1 - 2,9 miljardin 
euron arvoiset vuosittaiset taloudelliset menetykset. Tä-
män takia yhteiskunnan kannattaisi vauhdittaa alan kor-
jausrakentamista.
 Suomessa rakennetaan tällä hetkellä vuosittain yli 
70 000 tulisijaa. Määrä on noussut tasaisesti viime vuo-
sina. Vuonna 2002 tehtiin noin 55 000 uutta tulisijaa.
 Korjausrakentamisen yhteydessä uusitaan tulisijoja yhä 
enemmän. Uusista tulisijoista yli puolet eli 38 000 kap-
paletta koskee korjausrakentamista. Uudisrakentamisen 
yhteydessä uusia tulisijoja syntyy noin 35 000 kappaletta. 
Suurin osa korjaus- ja uudisrakentamisen tulisijoista teh-
dään loma-asuntoihin ja vajaa kolmannes omakotitaloihin.
 Korjausrakentamisen yhteydessä rakennettujen tulisi-
jojen osuus koko tulisijakannasta on vajaa 2 prosenttia ja 
uudisrakentamisessa noin 1,5 prosenttia. Tällä vauhdilla 
yli 2 miljoonan kappaleen tulisijakanta uudistuu noin 3 - 3,5 
prosentin vuosivauhdilla.

Tulikivi Oyj:n tavoitteena on vauhdittaa tulisijojen uudis-
tamista siten, että vuoteen 2020 mennessä Suomen noin 
joka kolmas tulisija täyttäsi ympäristöministeriön asetta-
mat päästö- ja hyötysuhdemääräykset. Tavoite edellyt-
tää noin 840 000 tulisijan korjaamista tai uuden rakenta-
mista 12 vuoden aikana.

Nykyisellä tuotantotasolla Tulikivi valmistaa vuosittain 
noin 11 000 tulisijaa Suomen markkinoille. Yhtiön ta-
voitteena on lisätä tuotantomääriä lähivuosina siten, että 
Suomen mahdollisuudet täyttää EU:n puun pienpolton 
päästörajoitukset pystytään täyttämään vuoteen 2020 
mennessä.
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Tulikiven teesit puhtaampien tulisijojen puolesta

Vihreää teknologiaa omaavat varaavat tulisijat estävät ilmastonmuu-

tosta, säästävät energiaa, vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja paranta-

vat sisäilman laatua.

 

Suomen vakituisten asuntojen takoista ja uuneista noin joka kolmas 

pitäisi täyttää päästö- ja hyötysuhderajoitukset vuoteen 2020 men-

nessä.

Kaikkiin uusiin vähintään 120 neliön rivi-, pari- ja omakotitaloihin pitäi-

si määrätä päästö- ja hyötysuhdenormit täyttävä tulisija pakolliseksi.

Riittävät päästö- ja hyötysuhdevaatimukset täyttävän tehdasvalmis-

teisen varaavan tulisijan hankkijalle pitäisi tarjota taloudellisia porkka-

noita. Myös yhteiskunnan tiedotusta lisäämällä kotitalouksia voitaisiin 

kannustaa uusimaan tupruttavia tulipesiä ympäristöystävällisempiin 

malleihin.

Savuhaittoja voidaan vähentää yleisellä neuvonnalla, rajoittamalla 

huonokuntoisten tulisijojen käyttöä taajamissa sekä antamalla ympä-

ristösuosituksia vähäpäästöisille tulisijoille.

Asuntojen tulisijat ovat osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkos-

tilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten 

vaikeutunut.

Jokainen vanhan tulisijan omistaja voi tehdä reilun teon raikkaamman 

ympäristön puolesta polttamalla puuta oikeaoppisesti, huoltamalla pe-

sää ja piippua riittävästi tai uusimalla vanhan tilalle uuden puhtaamman 

polttotekniikan tulisijan.





Takakansi > taitto toisesta tiedostosta
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