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Puun pienpolton hiukkaspäästöt ovat 
nousseet viimeaikoina yhä useam-
min julkisuuteen. Pienhiukkaspäästöt 
ovatkin vakavasti otettava asia mutta 
on muistettava, että päästöihin pys-
tytään vaikuttamaan monilla tavoilla. 
Uudemmissa tulisijoissa päästöjä on 
alennettu esimerkiksi tulipesän ra-
kennetta muuttamalla. Oikealla käy-
töllä ja uusien toimintatapojen omak-
sumisella myös käytössä olevien 
tulisijojen päästöjä voidaan vähentää 
huomattavasti.

Tutkimusten mukaan pienhiukkasilla on 
todettu olevan yhteys ennenaikaisiin 
kuolemiin. Päästöt ovat myös heikentä-
neet lasten ja hengitys- ja sydänsairauk-
sia sairastavien toimintakykyä.  Erityisesti 
astmasta ja keuhkoahtaumataudista kär-
sivillä pienhiukkasilla on oireita pahenta-
va vaikutus. Pahentuneiden sairauksien 
myötä sairaalahoidot, lääkärissä käynnit, 
lääkkeiden käyttö ja poissaolot töistä li-
sääntyivät. Koska tulisijojen aiheuttamat 
hiukkaspäästöt ovat paikallisia, erityisen 

ongelmallisiksi ne voivat muodostua tiiviis-
ti rakennetulla pientaloalueella.

Tulosten valossa on selvää, että puun 
pienpolttoa tullaan kehittämään tulevai-
suudessa. Koska tulisijojen käyttäjillä on 
suuri vaikutus puhtaaseen palamiseen, hy-
vään alkuun päästään käyttötottumusten 

parantamisella. Tulisijaa käyttävien pitäisi 
omaksua tuoreeseen tietoon perustuvat 
puun polttotavat ja mahdollisesti miettiä 
myös tulisijan modernisointia. Tässä tie-
dotteessa käydään läpi puhtaaseen pala-
miseen liittyviä asioita ja nostetaan esiin 
tutkimustuloksia pääkaupunkiseudulta. 

Tulisijojen vähäpäästöinen käyttö  
– tietoa ja tuloksia pääkaupunkiseudulta
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Pilkkeet ovat syttyneet ja puista kaasuuntuvat aineet joutuvat kulkemaan liekkirintaman läpi loppuun 
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VÄHÄPÄÄSTÖINEN PALAMINEN JA 
SEN OSATEKIJÄT
Vähäpäsätöinen palaminen edellyttää hyviä 
palamisolosuhteita tulipesässä. Edellytyk-
set ovat kunnossa, kun kaaviossa 1 esitetyt 
korkea palamislämpötila, sopiva palamisil-
mamäärä ja hyvä kaasujen sekoittuminen 
on varmistettu. Kaikki kolme tekijää pitää 
olla aina yhtä aikaa läsnä tulipesässä. 

Palamisen puhtauteen vaikuttavia teki-
jöitä voi tarkastella laajemmin kolmen osa-
alueen kautta: tulisija, käyttäjä ja ympäris-
tötekijät. Kolmikanta on esitetty kaaviossa 
2. Tulisijaan liittyvät asiat on päätetty usein 
hankintavaiheessa eikä niihin pienillä toi-
milla pysty vaikuttamaan. 

Ympäristötekijät ovat asioita, joihin tu-
lisijan käyttäjällä ei juurikaan ole mahdol-
lisuuksia vaikuttaa. Jaottelun taustalla on 
ajatus, että käyttäjä voi olla esimerkiksi 
satunnainen lomamökin vuokraaja. Polt-
toaineen hankinta ja varastointi käsitellään 
ympäristötekijöissä. Puun varastoinnin ja 
kuivauksen järjestäminen kuuluu tulisijan 
omistajalle, joka tosin usein on myös käyt-
täjä. 

TULISIJA 
Tulisijatyyppien välillä on merkittäviä eroja 
päästöjen suhteen. Moderni varaava tak-
ka aiheuttaa hiukkaspäästöjä murto-osan 
puukiukaaseen verrattuna. Samoin avo-
takka on luukullista uunia selvästi huo-
nompi. Syy tulisijan ”tyyppiheikkouteen” 
löytyy palamisen kolmikannasta. 

Varaavassa takassa keskeisenä tavoit-
teena on siirtää puun tuottama lämpö 
varaavaan massaan. Tämä edellyttää puun 
tehokasta palamista, jolloin palamisolo-
suhteet on järjestetty mahdollisimman 
optimaalisiksi. Puun palamiseen annetaan 
tulipesässä sopiva määrä ilmaa. Tämä ta-
pahtuu suuluukulla, jolla ilmansyöttöä 
käytännössä rajoitetaan. Samalla ilmavir-
rat pystytään suuntamaan oikeisiin paik-
koihin. Joissakin ratkaisuissa ilmansyöttöä 
on parannettu ilmakanavilla. 

Varaavan takan hyötysuhde on 80–85 
prosenttia ja suurimmat häviöt johtuvat 
savukaasujen mukana poistuvasta läm-
möstä. Tämä on normaalia, sillä savukaa-
sut eivät saa jäähtyä savupiipussa liikaa. 
Jos näin käy, höyrystyneet aineet tiivistyvät 

piipun pinnalle. Tällöin nokipalon vaara 
piipussa kasvaa samoin kuin tiilipiipun ra-
pautuminen. 

Avotakkojen palamista heikentää suuri 
ilmaylimäärä. Puukilo tarvitsee palaakseen 
alle 10 kuutiota ilmaa ja avotakkaan virtaa 
yli kolminkertainen määrä ilmaa. Ylimää-
räinen ilma jäähdyttää palamista, jolloin 
palamisreaktioista puuttuu tarvittava läm-
pöenergia. Yleensä avotakkojen savu-
kaasut poistetaan heti tulisijan yläosasta, 
jolloin lämpöä ei ole mahdollista saada 
talteen. 

Perinteisessä puukiukaassa ongelman 
muodostaa ahdas tulipesä, joka monesti 
ylitäytetään. Palokaasut eivät pääse sekoit-
tumaan ja varsinaista palamista tapahtuu 
lyhyessä hormissa. Lisäksi kylmät metal-
lipinnat varastavat liekeistä lämmön ja 
palamisreaktiot jäävät kesken. Avotakan 
hyötysuhde jääkin alle 30 prosenttiin ja 
kiukaalla noin 50 prosenttiin. Merkittäviä 
häviöitä aiheuttaa savukaasujen mukana 
karkaava lämpö ja myös palamaton aines.

Pääkaupunkiseudulla varaava takka 
yleisin 
Tulisijatyyppien osalta päästöjen syntymi-
nen pääkaupunkiseudulla oli kaksipiip-
puinen. Asuintiloissa oli usein varaava tu-
lisija, mutta saunassa puukiuas. Kaaviossa 
3 on nähtävissä tulisijatyyppien jakauma. 
Öljylämmittäjillä avotakka ja takkasydän 
oli yleisempi kuin varaava takka. Avotak-
kaan asennettava takkasydän parantaa 
yli-ilmamäärään liittyvää ongelmaa rajoit-
tamalla ilmavirtausta. Sisäilman laadun 
kannalta takkasydämen aiheuttama ilma-
kierto ei ole aina hyvä vaihtoehto. Kyse-
lytutkimuksen mukaan tulisija oli lähes 
kaikilla yhden asunnon pientaloilla. Yli 
puolella vastaajista oli yksi ja kolmannek-
sella kaksi tulisijaa. 

Varaavan takan ja avotakan vertailussa 
kannattaa tosin muistaa, että tulisijalle 
voidaan antaa muitakin käyttötarkoituksia 
kuin lämmitys. Avotakkaa on perinteisesti 
käytetty tunnelmanluojana, johon se so-
veltuu mainiosti. Lasiluukuilla varustetun 
varaavan tulisijan ei tosin pitäisi hävitä 
kovin paljoa avotakalle tunnelmanluonnis-
sa. Tällöin varaavassa tulisijassa pitäisi olla 
mahdollisuus ohittaa varaava kierto, jottei 
talo lämpene liikaa. 

Pääkaupunkiseudulla tulisijojen käyttä-
jät pitivät tulisijan tunnelmanluontia toi-
seksi yleisimpänä tehtävänä, kun lisäläm-
mön tuotto oli yleisin. Sähkölämmittäjillä 
lisälämmön merkitys oli erittäin korostu-
nut. Noin viidesosa vastaajista piti tulisijaa 
myös sisustuselementtinä ja saman verran 
käytti tulisijaa pahvin, maitopurkkien ym. 
polttoon. Jätekartonkien poltto on tietysti 
houkuttelevaa, mutta päästöjen kannalta 
ei suositeltavaa. Puhdasta paperia ja kar-
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Kaavio 1. Hyvän ja vähäpäästöisen palamisen edellytykset.
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tonkia voi laittaa tulipesään, mutta likaan-
tuneiden kanssa kannattaa olla pidättyväi-
sempi. Pääsääntönä voisi kuitenkin pitää, 
että mitään jätteitä ei polteta tulisijassa. 
Jos mahdollista, niin palavat jätteet lajitel-
laan energiajakeeseen.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Ympäristötekijöistä kaksi tärkeää asiaa 
ovat veto-olosuhteet ja puun varastointi. 
Tuoreessa puussa on puolet vettä ja vesi ei 
tunnetusti pala. Märän puun lämpöener-
giaa joudutaan tuhlaamaan veden höy-
rystämiseen ja palamislämpötilaa ei saada 
nostettua riittävän korkeaksi. Siksi onkin 
tärkeää, että puut kuivataan ennen käyt-
töä. Keväällä kaadettu puu tarvitsee kesän 
kuivuakseen ulkona ja puuvajassa. Vuo-
rokausi ennen käyttöä puut pitää nostaa 
sisälle lämpimään, jolloin ne kuivuvat alle 
15 prosentin kosteuspitoisuuteen. Vasta 
tämän jälkeen ne sopivat polttoon. 

Puita ei pidä säilyttää sisällä puolta kuu-

tiota enempää paloturvallisuuden vuoksi. 
Puiden kohdalla kannattaa myös huomi-
oida, että niistä voi irrota huoneilmaan 
homepölyä. Tämän vuoksi puita ei pitäisi 
säilöä asuintiloissa. Huonekuivassa puus-
sa homeitiöt eivät toimi ja puuliiterissäkin 
hyvin vähän. Puu on kuitenkin saattanut 
ehtiä maata märkänä, jolloin homekasvus-
toja on päässyt syntymään. Puun laatuun 
kannattaa siis kiinnittää huomiota. 

Pääkaupunkiseudun pientaloista kolme 
neljäsosaa sai puun omasta metsästä tai 
muuten ilmaiseksi. Loput ostivat puunsa. 
Ostetun polttopuun laatu on usein hyvää 
ja varastoinnista on pidetty huolta. Itse 
hankitun puun kanssa näin ei aina ole. 
Kuivaukseen ja varastointiin kannattaa-
kin siis kiinnittää huomiota. Lähes kaikki 
pääkaupunkiseudulla käytetystä puusta oli 
joko 30-senttisinä pilkkeinä tai puolimet-
risinä halkoina. Jonkin verran käytössä oli 
myös rakennus- ja sahausjätettä. Pesään 
näistä kannattaa laittaa vain puhdasta, kä-
sittelemätöntä puuta. 

Oikea varastointi on hyvän laadun 
edellytys
Pääkaupunkiseudun pientaloissa varas-
tointi onnistuu kohtuullisesti. Vain joka 
kymmenes ilmoitti, että puiden varastointi 
on vaikeaa ja että liikakosteuden kanssa 
on ollut ongelmia. Polttopuun varastoin-
ti tosin kuuluu keskeisenä osana tulisijan 
käyttöön, joten olisi suotavaa, että kaikilla 
käyttäjillä on myös hyvät varastointitilat. 
Näitä ovat esimerkiksi puuliiteri tai ilma-
vasti peitelty häkki. Hieman alle puolet 
vastaajista kertoi käyttävänsä puuliiteriä 
ja yhtä suosittua oli varastointi peiteltynä 
ulkona. Peitelty kasa on parempi kuin peit-
telemätön, jos sattuu tulemaan sateinen 
kesä. 

Puiden kuivumisen kannalta on välttä-
mätöntä, että ne nostetaan irti maasta, 
jolloin maakosteus ei siirry puihin. Peite 
olisi hyvä saada noin parikymmentä senttiä 
irti kasasta, jotta tuuli pääse puhaltamaan 
nousevan vesihöyryn pois. 

Joka kymmenennellä autotalli tai räys-

Kaavio 4. Tutkimukseen osallistuneiden pientaloalojen tulisijojen yleisjakauma päälämmitysmuodoittain. 
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täänalunen toimivat varastoina. Autotallia 
ei ole tarkoitettu polttoaineen säilytyk-
seen, joten sinne puita ei saisi varastoi-
da. Räystään alla säilyttämiseenkin liittyy 
ongelmia. Kuiva puukasa saattaa syttyä 
tai tulla sytytetyksi eikä talon seinäkään 
kasasta pidä. Lisäksi seinän ja kasan väliin 
voi muodostua homekasvuston kannalta 
ihanne olosuhteet.

Ilmavirtaa säätelemällä vaikutetaan 
palamiseen
Perinteinen tulisija on varustettu melko yk-
sinkertaisella säätötekniikalla, jolla vaiku-
tetaan puun palamiseen. Piipussa nouseva 
kuuma ilmavirtaus laittaa koko talon ilman 
liikkumaan. Tulipesän kautta poistuvat 
kaasut vaativat korvausilmaa, jonka saanti 
on järjestetty eri tavoin eri taloissa. Suuluu-
kullisen tulisijan säätö ja palonhallinta ta-
pahtuu luukussa olevien ilmarakoja säätä-
mällä. Alussa ohjataan ilmaa sekä puiden 
alaosaan että yläosaan. Hiillosvaiheessa 
riittää ilmansyöttö alhaalta arinan läpi. 

Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, jos 
veto ei toimi oikein eli ilma ei virtaa. Tämä 
voi tapahtua neljällä tavalla: tulisija ei saa 
korvausilmaa, tulisija ottaa korvausilmaa 
ei-haluttuja reittejä, ilma ei kulje hormis-
sa tai savukaasu ei pääse purkautumaan 
ulkoilmaan. Ensimmäiseen mainittuun 
ongelmaan syypää modernissa talossa voi 
olla koneellinen ilmanvaihto tai liesituule-
tin. Nämä aiheuttavat huoneeseen alipai-
neen ja savukaasu ei pääse nousemaan 
piipussa ulos. Ratkaisuna on laitteiden 
poiskytkentä tulisijan käytön ajaksi. Van-
hoissa tulisijoissa kuorimuuraukseen on 
saattanut tulla syviä murtumia tai sauma-
kohdissa on rakoja. Sen lisäksi, että nämä 

aiheuttavat tulipalon vaaran, niistä pääsee 
piippuun ilmaa ja alipaine tulipesässä jää 
pienemmäksi. Tulisijan kunnon tarkastuk-
sessa kannattaa käyttää apuna nuohoojan 
ammattitaitoa. 

Ilman liikkumattomuus piipussa on 
usein sytytysvaiheen ongelma. Tosin jos-
sain tulisijassa voi olla myös liian suuri 
virtausvastus, jolloin riittävän nopeaa ilma-
virtausta ei pääse syntymään. Lämpimässä 
talossa veto syntyy savupeltiä avaamalla, 
mutta kylmässä talossa näin ei käy. Täl-
löin hormia pitää hieman esilämmittää 
nuohousluukusta. Helpoiten tämä käy 
hiustenkuivaajalla tai pienellä määrällä 
palavaa paperia. Jos savupiipussa ei ole 
piippuhattua, on hormiin saattanut kertyä 
kosteutta. Lämmityksen alkuvaiheessa vesi 
höyrystyy ja voi aiheuttaa piippuun höyry-
tulpan. Savut tulevat sisään, kunnes tulppa 
poistuu. Piippuhattu ja hormin esilämmitys 
on ratkaisu ongelmaan.

Piippuhattu saattaa olla osittainen rat-
kaisu myös neljänteen ongelmaan. Esimer-
kiksi talon ympärillä olevat korkeat puut ja 
rakennukset saattavat kääntää puhaltavan 
tuulen kohti piippua, jolloin savu ei pää-
se nousemaan. Piippuhattu estää tämän. 
Ongelmat savukaasujen purkautumisesta 
ulkoilmaan johtuvat säätekijöistä. Sateinen 
keli tai pelkkä matalapaine voi haitata ve-
toa. Vetoa voi parantaa lisäämällä esimer-
kiksi piipun korkeutta.

Pääkaupunkiseudulla vastaajista vain 
pari prosenttia ilmoitti joutuvansa rajoitta-
maan tulisijan käyttöä huonon toiminnan 
vuoksi. Hivenen useampi ei rajoittanut 
käyttöä, vaikkei tulisija toiminut moitteet-
tomasti. Syyt huonoon vetoon liittyivät 
sateiseen ja tuuliseen keliin. Myös lauha 

ja kylmä keli aiheuttivat ongelmia, mikä 
saattaisi viitata kylmän hormin aiheutta-
miin ongelmiin. Savupiipun heikon toimin-
nan syyt kannattaa selvittää jo pelkästään 
käyttömukavuuden vuoksi. Nuohoojaa 
kannattaa käyttää tässä apuna.

TULISIJAN KÄYTTÖ ON TIETOLAJI
Tulisijan aiheuttamiin hiukkaspäästöihin 
suurin vaikutus on käyttäjällä. Syytä synk-
kyyteen ei kuitenkaan ole, sillä muutaman 
perusasian hallinnalla vältytään pahim-
milta päästöiltä. Aika-akselille sijoitettuna 
aihealueet ovat alkuvalmistelu, sytytys ja 
puun varsinainen poltto. Alkuvalmisteluis-
ta tärkein on kuivan puun hankkiminen. 
Myös useat muut edellisten lukujen asiat 
pitäisi muistaa huomioida, esimerkiksi ve-
toon liittyvät asiat. Myös tuhka-astia pitäisi 
muistaa tyhjentää arinoiden alta. Pahim-
massa tapauksessa arinoita jäähdyttävä 
ilmavirta estyy ja arina voi vaurioitua.

Sytytys on panospolttoisessa tulisijassa 
vaativa vaihe. Kun puu rupeaa sytykkei-
den vaikutuksesta lämpenemään, siitä 
alkaa irrota kaasumaisia aineita. Nämä 
kaasut palavat loppuun, jos vain lämpöä 
on saatavilla. Puu on itse asiassa lähes kaa-
sumainen polttoaine, sillä kaasujen osuus 
puun kuivapainosta on yli 80 prosenttia. 
Kaasumaiset aineet näkyvät puun palami-
sessa lieskoina. Varsinainen puuhiili palaa 
punaisena hehkuna, makkarahiilloksena. 
Kaasumaiset aineet syttyvät vasta, kun 
lämpötila on riittävän korkea. Niitä alkaa 
kuitenkin erittyä heti alkuvaiheessa. Nämä 
kaasumaiset, palamattomat aineet aiheut-
tavat hiukkaspäästöjä, kun ne tiivistyvät 
kylmässä ilmassa. Puun syttymistä hidastaa 

Sytykkeet lappeellaan olevien kuivien pilkkeiden 
päälle. Kuva: Arto Mutikainen

Kun puuhiili hehkuu punaisena, on aika laittaa seuraava pesällinen hiilien päälle tiiviisti. Kuva: 
Arto Mutikainen



TTS TUTKIMUKSEN TIEDOTE, LUONNONVARA-ALA: METSÄ 1/2010 (737) 5

muun muassa puussa oleva kosteus. Lisäk-
si kosteus varastaa alkuvaiheessa lämpöä 
höyrystymiseen eikä päästä palamislämpö-
tilaa kohoamaan. 

Päältä sytyttämiselle on syynsä
Puiden sytyttäminen kannattaa tehdä lap-
peellaan olevien puiden päältä, jos se on 
mahdollista. Kuiva sytytyspanos asetetaan 
puiden päälle, jolloin sen tuottamat liekit 
auttavat läpivirtaavien kaasujen loppuun 
palamisessa. Sytykkeiksi sopivat tuohi, 
kuivat lastut tai pieni määrä sanomaleh-
teä. Pääkaupunkiseudulla selkeä vähem-
mistö sytytti puut päältä. Perinteinen 
alta tai välistä sytyttäminen oli valtaosalla 
käytössä. Päältä sytyttäminen vaikuttaa 
hankalalta, mutta pienellä harjoittelulla 
senkin oppii.

Sytytysvaiheessa käytetään pienempiä, 
noin 8–10 cm halkaisijaltaan olevia pilk-
keitä. Noin kolmen kilon, kuiva puupanos 
laitetaan pesään väljästi. Puita kannattaa 
lisätä mieluiten hiillosvaiheessa, tiiviisti ja 
vähissä erin kuorikerros hiillosta vasten. 
Tiiveydellä hidastetaan kaasuuntumis-
ta. Puut saavat olla selvästi ensimmäisiä 
puita suurempia, noin 12–15 cm halkai-
sijaltaan. Varaavassa takassa jo parin pe-
sällisen jälkeen kannattaa pitää taukoa 
muutama tunti. Takkamuuri ei pysty otta-
maan vastaan lisäpesällisten lämpöä, jo-
ten ne menevät lämmön osalta hukkaan. 
Takkamuuri on siis kuin pesusieni: se imee 
tietyn määrän lämpöä ja ylimäärä virtaa 
ohi.

Ei pesää liian täyteen
Pääkaupunkiseudulla varaavassa takassa 
poltettiin puuta keskimäärin pari pesällis-
tä. Joka kymmenes kertoi polttavansa yli 
kolme pesällistä. Pesällisen suuruus oli 4–5 
kiloa. Kovin paljon tätä enempää pesään 
ei kannatakaan laittaa. Neljännes kertoi 
laittavansa yli kuusi kiloa puita täyttöä 
kohden. Puukiukailla pesällisten määrä oli 
2–3 lämmityskertaa kohden ja pesällinen 
oli keskimäärin kolme kiloa. Tämä vastaa 
noin seitsemää litraa puita. Puukiukaiden 
pesät ovat tunnetusti pieniä, joten kysei-
nen määrä on melko suuri. Vähäpäästöi-
nen palaminen edellyttäisi palamiskaasuil-
le sekoittumistilaa, mitä puukiukaissa on 
huonosti tarjolla. Joka kymmenes kertoi 
laittavansa saunan pesälliseen yli kuusi ki-
loa puita.

Palamisen alkuvaiheessa ilmaa pitäi-
si ohjata sekä puiden alaosaan että ylös 
liekkeihin. Hiillosvaiheessa ilmaa ei tarvitse 
syöttää kuin alas. Jos tulisijassa on mah-
dollisuus säätää ilmanottoaukkoja, niitä 
kannattaa käyttää. Pääkaupunkiseudulla 
noin puolet kertoi säätävänsä ilmansyöt-
töä lämmityksen aikana.
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Kaavio 5. Pääkaupunkiseudun pientalojen varaavan takan ja puukiukaan käytön yleisyys eri viikon-
päivinä (100 % tarkoittaa, että kaikki kyseiset tulisijat ovat käytössä).

Kaavio 6. Käytön yleisyys vuorokauden sisällä.

Kaavio 7. Puun kulutuksen jakautuminen vuositasolla. Prosenttiluku kertoo kyseisenä kuukautena 
käytetyn puumäärän vuoden puumäärästä. 
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Pientaloalueen päästöpiikit
Puukiukaaseen ja tulisijoihin yleisesti liitty-
vä ongelma on käytön jaksottaisuus. Sau-
na lämmitetään tiettynä viikonpäivänä ja 
kellonaikana, jolloin ilmassa on enemmän 
hiukkasia. Kaavioissa 5, 6 ja 7 on esitetty 
vastaajien varaavan takan ja puukiukaan 
käyttöajankohdat. Vastausten perusteella 
kummankin tulisijan päästöt sijoittuvat vii-
konloppuun ja ilta-aikaan. Kesäisin varaa-
vat takat ovat vähemmällä käytöllä, mutta 
puukiukaat tuottavat hiukkasia tasaisesti 
läpi vuoden. Koska tulisijojen päästöt ovat 
niin sanottuja lähipäästöjä ja jäävät leijai-
lemaan pientaloalueelle, hengitystiesai-
raudesta kärsiville tilanne voi muodostua 
ajoittain erittäin tukalaksi. Pääkaupunki-
seudulla noin 10 prosenttia piti naapuri-
talojen savuja häiritsevinä. Tästä puolet 
koki savuista aiheutuvan terveysheittoja. 
Tulisijojen ajalliseen käyttöön voitaneen 
puuttua vain pientaloalueen yhteisillä pe-
lisäännöillä. Säännöille saattaa tulla tarvet-
ta, sillä ainakin pääkaupunkiseudulla joka 
kymmenes aikoo lisätä puun käyttöä. 

LOPUKSI
Tulisijat ovat luonnollisia ja hyviä lämmön-
lähteitä pientaloille unohtamatta niiden 
merkitystä energiatoimitusten häiriöti-
lanteessa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat 
kuitenkin nostaneet syystä esiin tulisijojen 
hiukkaspäästöt. Tulokset tulevat jollain 
aikavälillä tiukentamaan uusille tulisijoille 
asetettavia päästövaatimuksia. Tämä ei ole 
sinänsä ongelma, sillä suomalainen osaa-
minen polttotekniikasta on korkeatasoista 
ja ongelmat ratkaistavissa. Puhtaat ratkai-
sut odottavatkin vain sopivia markkinoita. 

Jotta tulisijalämmitystä ei tarpeettomasti 
mustamaalattaisi, kannattaa käyttäjien tie-
totason kohottamiseen panostaa. Perus-
asioiden hallitsemisella ja pienillä käytän-
nön toimilla pystytään pitämään päästöt 
alhaisina. Koska ”uusiin käytäntöihin” ei 
sisälly erityisiä rajoituksia, tulisijan käyttäji-
en pitäisi olla helppo ottaa vastaan valistus.
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FIREPLACES AND USE OF FIRE-
WOOD IN HELSINKI AREA

This fact sheet is focused on fi replaces 
and fi ne particle emissions. Short theory 
of clean combustion and practical advices 
are given, because the fi replace user has 
a remarkable affect on emissions. 

Results from a recent fi replace study 
in Helsinki area are also reported in the 
text. According to the study over 90 per-
cent of detached houses had at least one 
fi replace. Only 10 percent of respondents 
didn’t have any kind of burning device. 
Sauna stoves made up over 20 percent 
of all fi replaces (‘puukiuas’ in fi g. 4). The 
most common fi replace in the accommo-
dation was a fi replace with doors and a 
capability to store heat (“Finnish stove”, 
‘varaava takka’ in fi gure 3). The second 
common was an open fi replace. Among 
the respondents who used oil heating 
open fi replace was slightly more frequent 
than the fi replace with doors. Use of fi re-
places was concentrated on weekends 
(Saturday) and in evenings (6-9 pm) (fi g. 
7 and 8). Use of Finnish stove was low in 
summer time and sauna stoves were used 
almost constantly during the year (fi g. 9). 
The percentage in fi gures means how 
many fi replaces were used in relation to 
all fi replaces.

In 2009 TTS Research made a study 
concerning fi replaces and the use of 
chopped fi rewood in the Helsinki met-
ropolitan area. The inventory was com-
missioned by the Helsinki Metropolitan 
Area Council (YTV). The target group 
was detached house owners. The results 
were analysed from the perspective of 
primary heating systems, which were 
electric heating (direct and accumula-
tor), oil heating and district heating. The 
aim was to gather background informa-
tion in order to estimate emissions. The 
study method was a postal questionnaire 
which was carried out in February 2008 
and 2009.

Lähes 2500 kyselylomaketta ja 
vastauksia yli 1000 

TTS tutkimus toteutti vuosina 2008 ja 2009 ky-
selytutkimuksen pääkaupunkiseudun tulisijojen 
käytöstä. Selvitys oli YTV:n (nyk. HSY) tilaama ja 
sen tarkoituksena oli kerätä taustatietoa puun 
pienpolton vaikutuksista pääkaupunkiseudun 
ilmanlaatuun. Tietoa koostettiin tulisijojen tyy-
peistä, määristä, puunkäytöstä ja käyttötottu-
muksista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 
yhden asunnon pientalot, joita pääkaupunkiseu-
dulla oli rakennusrekisterin mukaan 62 000.

Vuonna 2008 otos muodostettiin valitsemalla 
Vantaan Itä-Hakkilasta, Espoon Lintuvaarasta 
ja Helsingin Vartiokylästä yhteensä 1554 yhden 
asunnon pientaloa, jotka Rakennusrekisterin 
mukaan eivät olleet kaukolämmön piirissä. 
Vuonna 2009 otokseen valittiin Vantaalta, Es-
poosta ja Helsingistä yhteensä 882 yhden asun-
non pientaloa, jotka olivat Rakennusrekisterin 
mukaan kaukolämmön piirissä. Rakennusrekis-
teri oli poiminta seudullisesta perusrekisteristä. 
Perusjoukko oli rajauksen jälkeen vuoden 2008 
tutkimuksessa 1755 pientaloa ja vuoden 2009 
tutkimuksessa 5416 pientaloa. Vastauksia saa-
tiin vuoden 2008 kyselyssä 642 kpl, jolloin vas-
tausprosentiksi tuli 41. Vuonna 2009 vastauksia 
tuli 359 ja vastausprosentti oli myös 41. 


