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TIIVISTELMÄ  

Puunpolttokokeita tehtiin neljässä omakotitalossa, joissa mitattiin polttajan altistumista 

pienhiukkasille (PM2.5), mustalle hiilelle (BC) ja ultrapienille hiukkasille (PNC). 

Samojen ilmansaasteiden pitoisuuksia mitattiin myös eri puolilta taloa, talon pihalla sekä 

pientaloalueen keskelle sijoitetulla, taustapitoisuutta mittaavalla keskusasemalla. 

Puunpolttajien ja asuintiloissa polton aikana oleskelleiden altistumispitoisuudet PM2.5:lle 

ja BC:lle kohosivat polttokokeiden aikana selvästi. Puunpolttajien henkilökohtaisissa 

altistumispitoisuuksissa esiintyi myös joitakin minuutteja kestäneitä, hyvin korkeita 

pitoisuushuippuja. Oman polton suorasta sisävaikutuksesta sekä ulkoa sisätiloihin läheltä 

tulevista puunsavuista voi muodostua valtaosa puunpolttoa suosivien pientaloasukkaiden 

kokonaisaltistumisesta terveydelle haitallisille polttoperäisille hiukkasille.   

JOHDANTO 

Puun pienpoltto vastaa liikenteen osuuden vähentyessä kohta valtaosasta pienhiukkasten 

(PM2.5; halkaisija alle 2,5 µm) ja mustan hiilen (BC) eli noen päästöistä Suomessa /1/. 

Vuoden 2000 jälkeen tapahtunut, noin 50 prosentilla lisääntynyt kotitalouksien puun 

käyttö on todennäköisesti lisännyt pientalovaltaisilla asuinalueilla asuvien väestöjen 

altistumista polttoperäisille, terveydelle haitallisille hiukkaskoostumuksille. Oman ja 

lähinaapuruston puulämmityksen savut kulkeutuvat talvikaudella ulkoa sisäilmaan talon 

rakenteissa olevien aukkojen ja ilmanvaihdon kautta tai suoraan omasta tulisijasta. 

Näiden päästöjen kulkeutumisreittien vaikutuksia kodin sisäilman laatuun ja mahdollisia 

ongelmiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähän. 

THL:n väestötutkimuksista pääkaupunkiseudulla on saatu viitteitä siitä, että 

pitkäaikainen, voimakas puunpolton savuille altistuminen lisää ennenaikaista 

kuolleisuutta sydän-, verisuoni- ja hengityssairauksiin /2/ sekä sairastumisia 

keuhkosyöpään /3/. Samanaikaisesti näiden väestötutkimusten analyysien kanssa 

tutkitulla puunpolttoa suosivalla, tiiviisti rakennetulla kuopiolaisella pientaloalueella 

todettiin, että talojen asuintiloissa mitatut, selvästi ulkoilman pitoisuusvaihteluja 

seuranneet PM2.5- ja BC-pitoisuudet, sekä syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet 

olivat peräisin ulkoa lähinaapuruston puunpoltosta /3/. Tutkimuskohteina olleissa taloissa 

oli oma puunpoltto kiellettyä mittausjaksojen aikana. 

Tämä tutkimus tehtiin osana ’Puulämmitys kansanterveydelle kestäväksi tiiviisti 

rakennetuilla pientaloalueilla’ eli PUUTE-2 projektia. Sen tavoitteena oli selvittää, miten 

suuri altistumislisä sisätiloihin tulevista, omien tulisijojen savuista voisi aiheutua 

puulämmittäjälle ja muille perheenjäsenille. 
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MENETELMÄT 

Tutkimusasetelma 

Osatutkimus tehtiin Kuopiossa, Niiralan tiiviisti rakennetulla omakotitaloalueella 9.2.–

21.3.2018. Osatutkimuksen laadunvarmistukseen tarvittavat vertailumittaukset 

suoritettiin 31.1.–5.2.2018 Niiralan mittausasemalla.  

Tutkimukseen valittiin neljä omakotitaloa, joiden perustiedot on kuvattu Taulukossa 1. 

Valitut asuinrakennukset olivat ns. rintamamiestaloja, kuvastaen hyvin alueen vallitsevaa 

rakennuskantaa. Kaikissa valituissa asuinrakennuksissa oli painovoimainen, venttiilien 

kautta tapahtuva ilmanvaihto. Yhdessä kohteessa ilmanvaihtoa oli tehostettu koneellisella 

poistolla WC-tiloista. 

Kaikissa neljässä kohteessa tehtiin kaksi puunpolttokoetta. Polttokokeita suoritettaessa 

lämmitettiin pääsääntöisesti kaikkia talouden tulisijoja samanaikaisesti. Polttokokeiden 

kesto oli 1,5-2 tuntia. Kokeet ilmanlaadun mittauksineen päättyivät aktiivisen 

polttotapahtuman päättyessä viimeisessä tulipesässä. Hiilloksen sammumista tulipesissä 

ja peltien sulkemista ei aikataulusyistä jääty odottamaan.  

Taulukko 1: Perustietoja tutkimuskohteista 

 Rakennus-

vuosi 

Pinta-

ala 

(m2) 

Ensisijainen 

lämmitystapa 

Ilmanvaihto Tulisijojen lkm 

(tulisijat+kiuas) 

Talo 1 

 

1941 150 Öljy Painovoimainen 

venttiilien kautta 

1+1 

Talo 2 

 

1940 180 Sähkö, 

lämpöpumppu 

Painovoimainen 

venttiilien kautta, 

koneellinen poisto 

WC:ssä 

2+1 

Talo 3 

 

1953 165 Puun poltto Painovoimainen 

venttiilien kautta 

3+1 

Talo 4 

 

1954 240 Kaukolämpö Painovoimainen 

venttiilien kautta 

2+0 

 

PM2.5-pitoisuuksien mittaus tehtiin TSI Dusttrak DRX 8533-hiukkasmonitoreilla (TSI 

Inc., Shoreview, Maine, Yhdysvallat), referenssilaitteena Fidas Palas 200S-hiukkasmittari 

(Palas GmbH, Karlsruhe, Saksa). BC-pitoisuutta mitattiin AE51-mikroetalometreillä 

(Aethlabs, San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat), referenssinä Thermo 5012 Multiangle 

Absorption Photometer (MAAP)-mustahiilimonitori (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, Yhdysvallat). Ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuutta (PNC) 

mitattiin Oxility Nanotracer XP-hiukkaslaskureilla (Oxility BV, Best, Alankomaat). 

Lisäksi mittausasemalla mitattiin säätilaa Davis VantagePro2+-sääsemalla (Davis 

Instruments Corporation, Hayward, Kalifornia, Yhdysvallat. 

Polttokokeissa puun polttajaksi valittiin henkilö, joka taloudessa yleensä käyttää 

tulisijoja. Polttokokeen aikana tutkimushenkilö kantoi mittalaitereppua selässään 

sytyttäessään ja kohentaessaan tulisijoja. Kun tulisijoille ei suoritettu toimenpiteitä, 

mittalaitereppu oli samassa huoneessa tutkimushenkilön kanssa ja mittasi tavanomaista 

altistumista kodin sisällä polttotapahtumien aikana. Tutkimushenkilön lisäksi 
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polttokokeessa oli mukana tutkija kirjaamassa ylös tapahtumia ja kellonaikoja kokeen 

aikana, huolehtimassa mittalaitteiden käytöstä sekä valvomassa kokeen suorittamista. 

Tutkija ei vaikuttanut polttotapahtumiin kuten puiden ladontaan, sytytystapaan, riittävän 

korvausilman saantiin tai muihin asioihin, jotka voisivat vaikuttaa kokeen tuloksiin. 

Tutkimushenkilön polttokokeen aikaisen henkilökohtaisen altistumisen lisäksi mitattiin 

samanaikaisesti pitoisuuksia talon sisältä olohuoneesta, saunan yhteydessä olleesta kylpy- 

tai takkahuoneesta sekä ulkona talon pihamaalla. Olohuoneessa ja talon pihalla 

suoritettiin myös pitempikestoiset, kahden viikon mittaukset. Polttokokeet sijoittuivat 

näiden kahden mittausviikon ajalle. Koti- ja pihamittauksissa näytteenottopiste oli 1-1,5 

m korkeudella. Polttokokeen kanssa samanaikaisesti mitattiin saasteiden ulkopitoisuuksia 

kaupunginosaan sijoitetulla kiinteällä mittausasemalla.  

Tulosten laskeminen 

Polttokokeiden aikana kerätyistä jatkuvatoimisten mittalaitteiden datasta laskettiin 10 

minuutin keskiarvot, jotka korjattiin vastaamaan laitetyypin vertailuyksilöä. 

Vertailulaiteyksilöä vastaavaksi korjatut 10 minuutin PM2.5- ja BC-keskiarvot 

muunnettiin toisella korjauskertoimella vastaamaan referenssilaitteen pitoisuuksia, jotta 

nyt saatuja tuloksia voitaisiin paremmin verrata ulkoilman viranomaismittausten 

pitoisuustasoihin sekä ulko- ja sisäilmalle annettuihin ohje- ja raja-arvoihin.  

Mittalaitteilla kerätty data korjattiin vastaaman kyseisen laitetyypin sovittua 

vertailuyksilöä laitekohtaisesti määritetyillä korjausyhtälöillä PM2.5:lle (R2=0,9788-

0,9982), BC:lle R2=0,9596-0,9991) ja PNC:lle (R2=0,7692-0,9434). PM2.5- ja BC-

tulokset muunnettiin vielä vastaamaan mittausaseman referenssilaitteilla mitattuja arvoja 

laitetyyppikohtaisilla korjausyhtälöillä PM2.5:lle (R2=0,9072) ja BC:lle (R2=0,8059). 

Olohuoneissa ja talojen pihamailla suoritetuista kahden viikon mittauksien korjatuista 

tuloksista laskettiin mediaanit vertailupitoisuuksiksi polttajan altistumiselle, talon 

sisäilmalle ja piha-alueen ulkoilmalle sekä asuinalueen paikalliselle ulkoilmalle.  

TULOKSET 

Tutkimushenkilöiden henkilökohtaista altistumista sekä altistumista muualla kotona ja 

talon pihalla kuvaavat ilmansaastepitoisuudet on kerätty Taulukoihin 1, 2 ja 3.  

Taulukko 1: Vertailuarvoina polttokokeissa mitatulle sisäilmalle (olohuone) ja 

paikalliselle ulkoilmalle käytetyt kahden viikon mediaanipitoisuudet. 

 

PM2.5 [µg/m3] BC [µg/m3] 

OH PIHA OH PIHA 

Talo 1 4,4 5,7 0,8 1,1 

Talo 2 3,3 4,5 0,5 0,7 

Talo 3 3,3 4,7 0,3 0,6 

Talo 4 19,7 3,3 0,3 0,6 
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Taulukko 2: Referenssimittalaitetta vastaavaksi korjatut mediaanipitoisuudet eri 

ilmansaasteille polttokokeiden aikana. Lyhenteet: polttokoe (PK) sekä polttajien 

henkilökohtaiset (P), kylpyhuoneiden (KH) ja olohuoneiden (OH) pitoisuudet. 

 PK 
PM2.5 [µg/m3] BC [µg/m3] PNC [#/cm3] 

P KH* OH PIHA P KH* OH PIHA P KH* 

Talo 1 1 9 9 8 11 1,0 1,6   6400 3100 

Talo 1 2 8 8 7 13 1,2 1,6 1,2 0,9 7100 87000 

Talo 2 1 4 6 6 5 0,6 0,6 0,6 0,2 900 11000 

Talo 2 2 5  3 5 0,2 0,5 0,6 0,2 1100 14000 

Talo 3 1 8 9 8 10 2,9 1,6 2,5 2,4 26000 3600 

Talo 3 2 7 8 5 12 0,9 1,6 1,2 2,2 4600 4700 

Talo 4 1 36 17 51 5 3,7 0,2 2,1 1,1 11000 13000 

Talo 4 2 5 3  4 0,9 0 0,7 0,5 52000 500000 

* takkahuone talossa 4. 

Taulukko 3: Referenssimittalaitetta vastaavaksi korjatut mediaanipitoisuudet tutkittujen 

asuntojen pihalla sekä mittausasemalla polttokokeiden aikana.  

 

PK 
PM2.5 [µg/m3] BC [µg/m3] T [°C, vrk keskiarvo] 

PIHA 

Mittaus- 

asema PIHA 

Mittaus-

asema Mittausasema 

Talo 1 1 11 13  1,0 -10 

Talo 1 2 13 17 0,9 1,5 -3 

Talo 2 1 5 6 0,2 0,7 -13 

Talo 2 2 5 3 0,2 0,4 -8 

Talo 3 1 10 9 2,4 1,2 -11 

Talo 3 2 12 5 2,2 0,7 -13 

Talo 4 1 5 6 1,1 1,0 -2 

Talo 4 2 4 3 0,5 0,7 -8 

Suurimpia pitoisuuksien kohoamisia havaittiin BC:n henkilökohtaisissa mittauksissa, 

mutta talojen ja samassa talossa tehdyn kahden polttokokeen välillä esiintyi eroja. Myös 

PM2.5-pitoisuustasot kohosivat polttokokeiden aikana sekä henkilökohtaisissa 

mittauksissa että talon sisätiloissa tehdyissä mittauksissa (OH, KH). Näin ollen tulisijaa 

käyttäneen henkilön lisäksi muidenkin talon sisällä olleiden asukkaiden altistuminen 

kohosi selvästi tulisijojen käytön seurauksena. Talon piha-alueen PM2.5- ja BC-

pitoisuudet kohosivat polttokokeiden aikana usein 2 – 3-kertaisiksi verrattuna kahden 

viikon tutkimusjakson keskimääräisiin pitoisuuksiin. 

Esimerkkejä polttokokeiden (talo 3, koe 1) aikana esiintyneistä, vain minuutteja 

kestäneistä suurista henkilökohtaisista PM2.5-, BC- ja PNC-altistumispitoisuuksista on 

nähtävissä Kuvissa 1 ja 2. 
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Kuva 1: Esimerkki PM2.5-pitoisuuksista polttokokeen aikana (talo 3, polttokoe 1). 

 
Kuva 2: Esimerkki mustahiilipitoisuuksista (BC) sekä ultrapienten hiukkasten 

lukumääräpitoisuuksista (PNC) polttokokeen aikana (talo 3, polttokoe 1). 

PÄÄTELMÄT 

Osaprojektin tuloksista käy ilmi, että niin puulämmitystä suorittava henkilö kuin talon 

muutkin asukkaat altistuivat polttotapahtuman aikana kohonneille PM2.5-, BC- ja  PNC-

pitoisuuksille. Puulämmitys tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin suuri 

osa perheenjäsenistä on kodin sisätiloissa. Tällöin toistuvan altistumisen todennäköisyys 

on korkea ja altistuminen kohonneille, terveydelle haitallisten epäpuhtauksien 

pitoisuuksille voi kestää useita tunteja ennen kuin omakotitaloille tyypilliset 
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ilmanvaihtoratkaisut palauttavat sisäilman laadun ennen puunpolton alkamista olleelle 

lähtötasolle. Puunpolttajilla mitattujen korkeiden, joitakin minuutteja kestäneiden 

altistumishuippujen terveydellistä merkitystä ei tunneta. 

Tutkimuksessa havaittiin huomattava ero erityisesti PM2.5- ja PNC-tasoissa eri 

mittauskohteiden välillä. Mittauskohteessa 4 aistinvaraisesti hyvälaatuisen sisäilman 

keskimääräinen PM2.5-pitoisuus oli varsin korkea ja lähellä Asumisterveysasetuksen 

(545/2015) 19§ vuorokausipitoisuuden toimenpiderajaa 25 µg/m3 (Taulukko 1). Mitattu 

tulos varmistettiin suodatinkeräyksillä, ja kerätyt hiukkasnäytteet mikroskopoitiin. Osa 

kohonneesta PM2.5-pitoisuudesta oli peräisin omasta poltosta, mutta pääosa siitä 

osoittautui mikroskopoidun hiukkasnäytteen perusteella olleen peräisin todennäköisesti 

seinien ja yläpohjan purueristeeseen lisätystä ureavaahdosta. Asukkaita neuvottiin 

järjestämään nämä päästöt eliminoiva, asiantunteva korjaus ja ensiavuksi lapsiperheen 

ongelmaan annettiin THL:n tutkimuskäytössä oleva huoneilmapuhdistin. 

Tutkimuksessa mitattujen talojen lukumäärä on pieni, ja mitatut talot edustivat ainoastaan 

yhden aikakauden rakennuskantaa ja vain yhtä ilmanvaihtotyyppiä. Mittaustulosten 

yleistettävyyden kannalta ja tarkempien suositusten antamiseksi sisäilman laadun 

mittauksia ja omakotitalon lämmityslaitteiden puunpolttokokeita pitäisi tehdä eri 

aikakausien rakennuksissa. Myös eri ilmanvaihtotapojen vaikutusta polttotapahtuman 

aikaiseen altistumiseen pitäisi tutkia, koska jo tässä tutkimuksessa huomattiin merkittäviä 

eroja kohteiden ilmanvaihdon toimivuudessa polttotapahtuman aikana.  

KIITOKSET 

Puulämmitys kansanterveydelle kestäväksi tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla’ 

(PUUTE-2)-projektia rahoittivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Kuopion kaupunki. Lisäksi THL:n 

tutkimustiimi kiittää sisäilman laatua ja käytännön puunpolttoa koskeneisiin tutkimuksiin 

osallistuneita Kuopion Niiralan-alueen omakotitalojen asukkaita hyvästä yhteistyöstä. 
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