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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on käsitellä puun pienpolttoa ja siihen käytettäviä 

teknologioita. Työssä esitellään myös puun käyttö polttoaineena, puun palaminen 

vaiheineen ja siitä aiheutuvat päästöt. Työssä arvioidaan pienpolttoon käytettävien 

laitteiden etuja ja haittoja sekä niistä aiheutuvia päästöjä. Työn tarkoituksena on myös 

luoda katsaus puun pienpolttoon kirjallisuuteen pohjautuen ja esitellä kirjallisuudesta 

löytyviä pienpolton mahdollisuuksia nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 

Puun pienpolttoa on tutkittu ja siitä on kirjoitettu erilaisia tutkimuksia ja kirjoja hyvin 

paljon. Tässä työssä pyritään kartoittamaan pienpolton nykytilanne Suomessa ja 

esitellään nykyaikaisia teknologioita ja älykkäitä säätöjärjestelmiä, joita olisi mahdollista 

ottaa käyttöön myös Suomessa. Suomessa pienpolttoon käytettävä laitteisto ei kuitenkaan 

ole yhtä edistyksellistä kuin esimerkiksi Saksassa, ja tässä työssä esiteltäviä vaihtoehtoja 

olisi näin ollen kannattavaa ottaa käyttöön myös Suomessa. 

Tässä työssä puun pienpoltolla tarkoitetaan puun pienimuotoista polttoa esimerkiksi 

omakoti- tai rivitalojen, maatalojen tai muiden yksittäisten rakennusten lämmittämiseen. 

Puun polttamiseen yleisimmin käytettävät polttolaitteet ovat kattilat, tulisijat ja kiukaat. 

Lähes jokaisesta suomalaisesta pientalosta löytyy ensisijaisena tai toissijaisena 

lämmityslaitteena tulisija, ja arviolta joka viides suomalaisista omakotitaloista käyttää 

lämmittämiseen ensisijaisesti puuta. (Lappalainen 2007, s. 3) 

Puun pienpoltosta ei katsota muodostuvan ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, koska 

hiilidioksidi, joka vapautuu poltossa, sitoutuu luonnon hiilikierrossa uuden puun kasvuun. 

Tämän lisäksi puuenergia on uusiutuvaa ja kotimaista, ja tästä syystä Suomessa ja EU:ssa 

tavoitellaan kasvua puuenergian käytölle. Puun pienpoltosta aiheutuu kuitenkin 

vaihteleva määrä päästöjä polttolaitteesta, -aineesta ja -tavasta riippuen. (Lappalainen 

2007, s. 3) 
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2 PUU POLTTOAINEENA JA SEN RAKENNE 

2.1 Puun kemiallinen koostumus 

Polttoaineen ominaisuuksilla on suuret vaikutukset kiinteän polttoaineen palamiseen. 

Puussa on paljon haihtuvia aineita verrattuna muihin polttoaineisiin. Haihtuvia aineita on 

noin 80 % puun kuivapainosta, ja tällä on merkittävä vaikutus puun polttoon. Puu koostuu 

pääasiassa hiilestä (C), hapesta (O) ja vedystä (H). Hiiltä puussa on noin 47-52 %, happea 

noin 38-45 % ja vetyä noin 6,1-6,3 %. (Tissari 2008, s. 19) 

Puun rakenne koostuu pääasiassa selluloosasta (40-45 % kuivapainosta), hemisellu-

loosasta (20-35 % kuivapainosta) ja ligniinistä (15-30 % kuivapainosta). Puussa on myös 

vähäisiä määriä uuteaineita. Selluloosa on glukoosin tiivistynyt polymeeri, ja se 

muodostaa puun kuituseinämät. Hemiselluloosa koostuu monista sokereista, kuten 

glukoosista, ja se ympäröi selluloosakuituja. Ligniinin molekyylirakenne on erittäin 

monimutkainen ja ligniini vahvistaa puun kuituja. Ligniini koostu pääosin hiilestä ja 

vedystä, jotka antavat puulle paljon lämpöä tuottavia ominaisuuksia (Knuutila 2003, s. 

24-25). (Tissari 2008, s. 19) 

Puupolttoaine sisältää myös epäorgaanisia komponentteja, jotka ovat sitoutuneet puun 

orgaaniseen rakenteeseen. Typpeä puussa on yleensä alle 0,5 %, kuten myös mineraaleja. 

Yleisimmät komponentit ovat kalsium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), mangaani 

(Mn), rikki (S), kloori (Cl), fosfori (P), rauta (Fe), alumiini (Al) ja sinkki (Zn). Lisäksi 

puu sisältää aina myös vettä. (Tissari 2008, s. 19) 

2.2 Puu polttoaineena 

Puun energiasisältö polttoaineena riippuu puun kemiallisesta koostumuksesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mitä enemmän puussa on sen hiili- ja vety-yhdisteisiin sitoutunutta 

auringon energiaa, sitä suurempi on puun energiasisältö. Havupuiden keskimääräinen 

hiilipitoisuus on 51 % ja lehtipuiden 49 %. Vastaavat vetypitoisuudet ovat 6,2 % ja 6,0 

%. Eron aiheuttaa havupuiden suurempi ligniinin ja uuteaineiden määrä. (Knuutila 2003, 

s. 25) 
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Suurissa polttolaitoksissa puu voidaan polttaa kosteana, mutta pienpolton polttoaineeksi 

puu soveltuu parhaiten kuivattuna. Tuoreen puun vesisisältö on noin 40-60 % ja 

esimerkiksi tulisijoihin soveltuvaksi kosteusprosentin tulisi olla alle 20 %. Puun sisältämä 

kosteus vaikuttaa esimerkiksi palamistehoon ja poltosta aiheutuvien päästöjen määrään. 

Puun kosteusprosentti vaihtelee esimerkiksi vuodenaikojen mukaan. (Knuutila 2003, s. 

31) 

2.2.1 Pilke 

Eniten Suomessa käytetty puupolttoaine pienpoltossa on puupilke, jota poltetaan 

tulisijoissa ja kattiloissa. Pilkkeeksi sanotaan halkaisijaltaan alle 10 cm:n ja pituudeltaan 

noin 25-50 cm:n mittaisia puusta halkaistuja ja katkaistuja palasia. Pilkkeen mitan määrää 

käytettävän polttolaitteen mitat. Pituudeltaan 25 cm pitkää pilkettä käytetään pienissä 

helloissa ja takoissa, pituudeltaan 30 cm takkauuneissa ja pituudeltaan 50 cm 

leivinuuneissa ja kattiloissa. Pitkiä yli 50 cm pilkettä käytetään vanhemmissa 

kiinteistöissä uuneissa ja keskuslämmityskattiloissa. Pilkkeen tehollinen lämpöarvo 

käyttökosteudessa (20 %) on noin 14,4-14,9 MJ/kg. (Knuutila 2003, s. 31-35) 

2.2.2 Hake 

Metsähakkeella tarkoitetaan hakkurilla suoraan metsästä hankitusta puusta hakkeeksi tai 

murskaksi hienonnettua puupolttoainetta. Hake valmistetaan hakettamalla terävillä terillä 

tai murskaamalla tylpillä ja iskevillä terillä. Metsähakkeen raaka-aineena käytetään 

ainespuuksi sopimatonta puuta, esimerkiksi alle ainespuukokoiset puun osat, lahot 

rungot, oksat tai kannot. Runkopuuhaketta tehdään joko karsitusta runkopuusta tai 

karsimattomasta raaka-aineesta. Runkopuuhakkeen valmistuksessa käytettävä raaka-aine 

on yleisesti sivutuote hakkuu- tai metsänhoitokohteista tai energiapuuta. (Knuutila 2003, 

s. 37) 

Hakkeen laatuun eniten vaikuttaa kosteus, tiiviys ja palakoko. Tiiviyteen vaikuttavat 

hakepalojen koko ja muoto, käytettävä puulaji, oksien määrä ja laatu, kosteus, 

vuodenaika, hakkeen painuminen ja käytetty kuormausmenetelmä.  Hakepalojen 

tavoitepituus on 30-40 mm ja hakkeen palakokojakauma on epäyhtenäinen. 

Kokojakaumaan vaikuttaa pienten palojen tunkeutuminen suurten palojen välisiin 

tiloihin. Pienpoltossa haketta poltetaan eniten kattiloissa. Polttohakkeen tiiviys on 

suurempi kuin kuitupuuhakkeen, koska polttohake sisältää enemmän hienoainesta. 
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Lisäämällä sahanpurua hakkeeseen tiiviyttä saadaan nostettua merkittävästi. (Alakangas 

2000, s. 48) 

2.2.3 Pelletit 

Puupelletit ovat yleisimmin sylinterin muotoisia rakeita, jotka valmistetaan puristamalla 

mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivutuotteista. Kutterinlastut, hiontapöly ja 

sahanpuru ovat yleisimmät raaka-aineet. Pellettien halkaisija on 6-8 mm ja pituus 10-30 

mm, joten ne ovat pienempiä kuin briketit. Pellettien kosteusprosentti on alle 10 %, 

tehollinen lämpöarvo on noin 17,3 MJ/kg, irtotiheys on noin 600-650 kg/i-m3 ja 

tuhkapitoisuus on alle 0,5 %. Pellettien käytön suurimpia etuja ovat pellettien 

tasalaatuisuus ja kuivuus, korkea energia-arvo ja -tiheys sekä helppous jakelussa, 

varastoinnissa ja käsittelyssä. Lisäksi pellettejä käyttämällä on mahdollista automatisoida 

puulämmitys. (Knuutila 2003, s. 84) 

2.2.4 Briketit 

Puubriketillä tarkoitetaan kuivasta puupurusta, -pölystä tai -lastusta puristamalla 

valmistettua polttoainetta. Briketin pitää koossa puun sisältämät sidosaineet, ja muita 

sidosaineita ei tarvita. Briketti on halkaisijaltaan yli 25 mm pyöreän mallinen puupuriste. 

Briketti voi olla muodoltaan myös neliö, jolloin sen sivun pituus on 100-200 mm. 

Brikettejä käytetään hieman suurempien lämpölaitoksien polttoaineena. Briketin 

irtotiheys, tehollinen lämpöarvo, kosteusprosentti ja tuhkapitoisuus ovat samat kuin 

pelleteillä. (Knuutila 2003, s. 87)  
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3 POLTTOLAITTEET 

3.1 Perinteiset polttolaitteet 

3.1.1 Tulisijat 

Suomessa eniten puun pienpolton polttolaitteina käytetään erilaisia yläpaloisia varaavia 

tulisijoja, joissa poltto tapahtuu panoksittain ja polttoaineena käytetään pilkettä. 

Panospoltossa sytytetään koko polttoainepanos kerralla ja palaminen tapahtuu nopeasti ja 

tuottaa paljon tehoa. Tulipesän ympärillä on varaava massa, johon tulisija varaa poltosta 

vapautuvaa lämpöä. Yhä enemmän ja enemmän käytetään tehdasvalmisteisia tulisijoja. 

Varaavat tulisijat valmistetaan erilaisista tulta kestävistä materiaaleista, kuten 

vuolukivestä tai tiilestä. Tulisijan pinta voi olla rapattu tai kaakeloitu. Myös perinteisiä 

tiilistä valmistettuja tulisijoja saa nykyään tehdasvalmisteisina. Kuvassa 1 esitetään 

varaavan tulisijan perusrakenne. (Knuutila 2003, s. 92) 

 

Kuva 1. Varaavan tulisijan rakenne. Piirretty mukaillen lähteestä (Linnatuli 2012). 
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3.1.2 Yläpalokattilat 

Suomessa yleisimmin pilkkeen polttoon käytettävä kattilatyyppi on yläpalokattila, 

yksinkertaisen rakenteensa ja edullisen hintansa vuoksi. Yläpalokattilassa poltto tapahtuu 

panoksittain, kuten tulisijoissa. Koko polttoainepanos sytytetään kerralla. Panoksen ylin 

kerros palaa ja alemmat kaasuuntuvat. Kattilan pohjalla on rakoarina, jonka läpi 

palamisilma ohjataan. Palamisilma ohjataan myös kattilan luukkujen läpi. Arinan läpi 

kulkevaa ilmaa kutsutaan primääri-ilmaksi ja luukuista kulkevaa ilmaa sekundääri-

ilmaksi. Jotta yläpalokattilaa voidaan käyttää sen nimellisteholla, kattila on hyvä liittää 

varaajaan. Tällä tavalla voidaan laskea päästöjä, tehostaa palamista ja lyhentää 

kokonaislämmitysaikaa. Varaajaan voidaan liittää myös sähkövastukset. Kuvassa 2 on 

esitetty tavallisen yläpalokattilan rakenne. (Knuutila 2003, s. 93) 

 

Kuva 2. Yläpalokattilan rakenne. Piirretty mukaillen lähteestä (Hupa et al. 1995, s. 406). 
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3.1.3 Alapalokattila 

Alapalokattilan rakenne on yläpalokattilaa monimutkaisempi ja tästä syystä myös 

kalliimpi. Alapalokattilassa poltetaan yleisimmin pilkettä, palaturvetta tai haketta. 

Palamisilmaa ohjataan luonnonvedolla tai puhaltimella. Alapalokattilan toiminta 

perustuu polttoaineen kaasuuntumiseen. Kaasut palavat loppuun erillisessä 

jälkipalotilassa. Osa polttoaineesta palaa panoksessa kattilan alaosassa. Alapalokattilalla 

saavutetaan yläpalokattilaan verrattuna jatkuvampi, tasaisempi ja täydellisempi 

palotapahtuma. Tästä syystä palamisesta saadaan myös enemmän tehoja ja se aiheuttaa 

vähemmän päästöjä. Kattilaa ei myöskään tarvitse liittää varaajaan, mutta se on 

suositeltavaa. Palamisesta syntynyt tuhka laskeutuu tuhkatilaan. Kuvassa 3 esitetään 

alapalokattilan rakenne. (Knuutila 2003, s. 93) 

 

Kuva 3. Alapalokattilan rakenne. Piirretty mukaillen lähteestä (Hupa et al. 1995, s. 406). 
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3.1.4 Käänteispalokattila 

Käänteispalokattila on alapalokattilan paranneltu versio, ja sillä voidaan hallita paremmin 

kaasujen jälkipolttoa. Kattilan materiaaleihin kohdistuu korkea rasitus palamisesta 

aiheutuvasta korkeasta lämpötilasta. Käänteispalokattilassa on keraaminen jälkipalotila, 

jonne palamiskaasut johdetaan polttoainekerroksen alaosan arinan läpi. Kaasujen 

palamisesta jälkipalotilassa aiheutuu korkea lämpötila. Keski-Euroopassa on tiukat 

päästörajat puun pienpoltossa, joka on johtanut käänteispalokattiloiden yleistymiseen. 

Suomessa halpa yläpalokattila on edelleen suosituin kattilatyyppi, koska päästörajoja ei 

ole. Kuvassa 4 esitetään käänteispalokattilan rakenne. (Knuutila 2003, s. 94)  

 

Kuva 4. Käänteispalokattilan rakenne. Piirretty mukaillen lähteestä (Bedi et al. 2006). 
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3.1.5 Stokeripoltin 

Stokeripoltinta käytetään joko olemassa olevassa kattilassa tai erityisessä 

stokerikattilassa. Erityisesti stokerille tarkoitetussa kattilassa on otettu paremmin 

huomioon kattilan huoltomahdollisuudet ja tuhkanpoisto. Stokeripolttimen polttoaineena 

käytetään pellettejä tai haketta. Polttoaineen syöttö polttimeen tapahtuu ala- tai 

vaakasyöttöisesti stokerin palopäähän. Polttoainetta käytetään lämmöntarvetta vastaava 

määrä. Polttoaine palaa putkessa korkealla lämmöllä ja palamisen ilma ohjataan 

puhaltimilla. Vaakasyöttöinen poltin on Suomessa yleisempi. Stokeripolttimet ovat 

samankaltaisia kuin pellettipolttimet. Hakkeenpolttoon tarkoitetussa stokerissa onkin 

mahdollista polttaa myös pellettejä. Tällöin tarvitsee säätää polttoaineen syöttö ja 

palamisilma sopivaksi pellettien polttoon. Stokerit ovat olleet Suomessa markkinoilla jo 

yli 20 vuotta, ne toimivat tehokkaasti kuivalla polttoaineella ja palaminen on puhdasta. 

(Knuutila 2003, s. 94)  

3.1.6 Etupesäpoltin 

Etupesää käytetään hakkeen polttoon. Eristettyyn etupesäpolttimeen polttoaineen syöttö 

tapahtuu tasaisesti, ja polttoaine palaa erittäin korkealla lämmöllä. Etupesäpoltin on 

erittäin käyttökelpoinen kostealle hakkeelle, ja ne ovat yleisiä Keski-Euroopassa. 

Suomessa etupesäpolttimia käytetään lähinnä suuremmissa polttolaitoksissa. (Knuutila 

2003, s. 94) 

3.1.7 Kaasutuslaitteet 

Kaasutuksella tarkoitetaan kiinteän tai nestemäisen polttoaineen konversiota 

käyttökelpoiseksi kaasumaiseksi polttoaineeksi, joka voidaan polttaa energian 

tuottamiseksi. Puun kaasutuksella tarkoitetaan puun polttamista korkeassa lämpötilassa 

hapen saantia rajoittaen, josta johtuen palaminen on epätäydellistä (Gasek 2017). 

Kaasutus ja poltto ovat hyvin samankaltaisia termokemiallisia prosesseja, mutta niiden 

välillä on merkittävä ero. Kaasutuksella pakataan energiaa tuotetun kaasun kemiallisiin 

sidoksiin ja poltossa nämä sidokset rikotaan energian tuottamiseksi. Kaasutusprosessi 

lisää vetyä hiilivety-lähtöaineeseen ja poistaa siitä hiiltä tuottaakseen kaasua korkealla 

vety-hiili-suhteella. Polttoprosessi hapettaa vetyä ja hiiltä vedeksi ja hiilidioksidiksi. 

(Basu 2013, s.199) 
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Kaasutusprosessi tapahtuu vaiheittain, joita ovat polttoaineen kuivuminen, pyrolyysi, 

kaasutus ja palaminen. Palamisen vaiheet voivat kaasutustekniikasta riippuen tapahtua 

osittain yhtä aikaa ja niiden järjestys voi vaihdella. Useimmissa kaupallisissa 

kaasutuslaitteissa kuivaukseen, pyrolyysiin ja endotermisiin reaktioihin tarvittava 

lämpöenergia tulee tietystä määrästä eksotermisia palamisreaktioita. (Basu 2013, s.199-

200) 

Kiinteäkerroskaasutus toteutetaan yleisesti joko myötä- tai vastavirtakaasutuksena. 

Myötävirtakaasutuksessa kiintoaines ja kaasu kulkevat reaktorissa myötävirtaan toisiinsa 

nähden ja vastavirtakaasutuksessa päinvastoin. Käytettävä kaasutusmenetelmä valitaan 

kaasun käyttötarkoituksen, kapasiteetin ja käytettävän polttoaineen perusteella. 

Myötävirtakaasutuksen polttoaineen syöttö tapahtuu reaktorin yläosassa, ja kaasutukseen 

tarvittavan ilman ja hapen syöttö reaktorin keskiosassa. Käytettävä polttoaine kuivuu 

ylhäällä ja tuotettu kaasu otetaan talteen reaktorin alaosasta. Vastavirtakaasutuksessa 

käytettävä polttoaine syötetään reaktorin yläosaan ja kaasutukseen tarvittava ilma 

alaosaan. Tuotettu kaasu otetaan talteen yläosasta. Vastavirtakaasutuksessa voidaan 

käyttää kosteampaa polttoainetta kuin myötävirtakaasutuksessa kosteuden poistuessa 

tuotetun kaasun mukana.  (Filen et al. 1984, s. 8-15) 

Vastavirtakaasutukseen perustuvia lämpökeskuksia on Suomessa ainoastaan muutama 5 

MW teholuokassa. Pienillä, alle 1 MW teholuokan kaasutuslaitteilla voidaan laskea 

hiukkaspäästöt erittäin alhaisiksi käyttämällä puupellettejä polttoaineena. Varsinkin 

pienen kokoluokan laitteilla kaasutuksen ja polton raja on hyvin häilyvä. (Flyktman et al. 

2012) 

3.2 Nykyaikaiset polttolaitteet 

3.2.1 Vesitakka 

Perinteisen varaavan tulisijan voi korvata nykyaikaisella vesikiertoisella takalla. 

Vesitakka mahdollistaa koko talon lämmittämisen tasaisesti. Polttamalla puuta 

vesitakassa lämmitetään vettä energiavaraajaan, joka varaa energiaa pitkään ja lämmittää 

taloa tasaisesti. Energiavaraaja on liitettynä koko talon kattavaan vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään. Vesitakkojen hyötysuhde on yli 75 % ja vesitakalla on 

mahdollista lämmittää suurempikin talo. Vesitakalla saa lämmitettyä myös taloudessa 

käytettävän kuuman veden. Vesitakassa palamisesta syntyvät kuumat savukaasut 



14 

kulkevat tulipesän yläpuolella olevan lämmönvaihtimen läpi. Lämmönvaihtimessa 

kiertää vesi, ja savukaasut saavat veden lämpenemään. Lämmin vesi siirtyy edelleen 

varaajaan. Varaajan tehtävä on säilyttää lämmitettyä vettä ja kierrättää lämmintä vettä 

lämmityspattereissa ja lattialämmityksessä. Varaajan alaosassa vesi on kylmempää ja 

kylmä vesi kierrätetään takaisin lämmönvaihtimeen. Vesitakasta saadaan tehokkaampi, 

jos lämmönvaihtimen vesivaippa kulkee tulipesän kaikissa seinissä. Kuvassa 5 esitetään 

vesitakan yleinen rakenne. (Lechma 2017, Linnatuli 2012) 

 

Kuva 5. Vesitakan rakenne. Piirretty mukaillen lähteestä (Lechma 2017). 

3.2.2 Modernit polttolaitteet 

Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen pienimutoisessa energian- ja lämmöntuotannossa 

aiheuttaa korkeita hiilidioksidipäästöjä ja edistää näin kasvihuoneilmiötä. Biomassojen 

polttamisen ei katsota vaikuttavan ilmakehän hiilidioksiditasapainoon (Kaivosoja et al 

2013, s. 194). Tämän lisäksi biomassat ovat ainoita hiilipohjaisia uusiutuvia 

energialähteitä. Näistä syistä johtuen puupohjaisten biomassojen käyttöä kotitalouksien 
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ja kaupallisten rakennuksien lämmittämiseen täytyy edistää huomattavasti. Biomassoja 

polttoaineena käyttävien lämmityslaitteiden käytön vakiinnuttamiseksi laitteiden 

tehokkuutta täytyy parantaa ja laitteista aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia täytyy 

pienentää. (Buchmayr et al. 2015, s.356) 

EU on asettanut ilmasto- ja energiapaketissaan kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen 20-

30 % vuonna 1990 olleiden päästöjen alle vuoteen 2020 mennessä. Käyttämällä 

uusiutuvia energialähteitä voidaan saavuttaa tämä tavoite. Tästä syystä puupellettien 

käyttö pienpoltossa on lisääntynyt Euroopassa. Biomassaa polttoaineena käyttävien 

keskuslämmitysjärjestelmien hyötysuhde on noussut 55 %:sta jopa 93 %:in 1980-luvulta 

vuoteen 2015 mennessä. (Büchner et al. 2015, s.390-391) 

Viimeisen 30 vuoden aikana puun pienpolttoon käytettäviä polttolaitteita on kehitetty 

paljon ja niistä on saatu laadukkaita ja tehokkaita. Energiatehokkuus on kasvanut, päästöt 

ovat laskeneet, täysin automatisoituja operointijärjestelmiä on kehitetty ja 

polttoteknologia on optimoitu puupohjaisille polttoaineille. (Carvalho et al. 2013, s.286) 

Automaattisesti syötettävät järjestelmät perustuvat normaalisti vaiheittaiseen polttoon. 

Esimerkiksi kahdella polttoalueella voidaan maksimoida polttoaste. Ensisijainen 

polttoalue sijaitsee arinalla tai polttolautasella, jossa kuivaus ja jäännöshiilen palaminen 

ja kaasutus tapahtuvat. Toissijainen polttoalue on arinan yläpuolella polttokammiossa, 

jossa polttokaasut hapettuvat. Polttoalueilla on myös omat palamisilmansa, ensi- ja 

toissijainen palamisilma. Tällä tavalla toimivien pellettikattiloiden tehokkuus voi olla 

jopa yli 90 % ja häkäpäästöt jopa alle 50 mg/Nm3 tasapainoisissa poltto-olosuhteissa. 

(Carvalho et al. 2013, s.286) 

3.2.3 Perinteisen öljykattilan muokkaus pellettien polttoon sopivaksi 

Perinteisiä öljykattiloita voi muokata puupellettien polttoon sopiviksi. Perinteisten 

öljykattiloiden tulipesä ja tuhkatila ovat yleensä liian pienet soveltuviksi pellettien 

polttoon ja vaativat tästä syystä muokkausta. Suurempien liekkien ja edelleen 

puhtaamman palamisen saavuttamiseksi öljykattilan onkaloita täytyy laajentaa. Tehokas 

pellettien poltto edellyttää puhdasta palamista. Toinen vaihtoehto perinteisten 

öljykattiloiden muokkaamiseen on liittää niihin lisälaitteita joko polttimon tai tulipesän 

sisään. Perinteisten öljykattiloiden tulipesä ei sovellu pellettien polttoon sellaisenaan, 

eikä niissä ole astiaa, jolle pelletit olisi mahdollista asettaa. Tulipesään voi liittää 
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metallisen ”polttokorin” pelleteille. Tällaisella lisälaitteella on mahdollista hallita ilman 

kulkua polttoprosessissa, joka ei ole mahdollista perinteisissä kattiloissa. (Hyysalo et al. 

2013, s.496) 

3.2.4 Säätö ja mittaukset moderneissa polttolaitteissa 

Pienten rakennusten perinteiset lämmityksen säätöjärjestelmät mittaavat ainoastaan sisä- 

ja ulkolämpötilaa. Näitä mittauksia käytetään tulosignaalina kattilan säätöön. Tällaiset 

säätöjärjestelmät ovat kattilakeskeisiä, eivätkä ne ota huomioon kyseessä olevan 

rakennuksen tarkempia lämmitystarpeita. Säätöjärjestelmän kohdistaminen tiettyyn 

rakennukseen on erityisen hankalaa rakennusten teknologian ja dynaamisten 

ominaisuuksien vaihtelun vuoksi. Tästä syystä käytetään yksinkertaisia on-off-

säätöjärjestelmiä, jotka ottavat säädössä huomioon ainoastaan muuttumattoman 

tasapainotilan. Tästä seuraa ali- tai ylilämmitystä ja polttoaineen ylikulutusta, jolloin 

rakennuksen lämpötila vaihtelee. Ottamalla huomioon säädettävän lämpötilan vaihtelut 

ja lämmitettävän rakennuksen dynamiikan, lämmitysjärjestelmän tehokkuutta voidaan 

parantaa ja polttoaineen kulutusta voidaan vähentää merkittävästi. (Ogonowski 2010, 

s.1510) 

Mallinnus- ja simulointitekniikoiden soveltaminen ovat parhaita tapoja yrittää parantaa 

säätöjärjestelmiä, joten toimivan mallin tunnistaminen on erityisen tärkeää. Mallin täytyy 

selittää laitteiston toiminta sekä käytetylle tulosignaalille, että kaikille mahdollisille 

häiriöille ja säätösignaaleille. Mallin täytyy myös selittää merkittävimpien häiriöiden, 

säädön ja säädettyjen signaalien yhteydet.  Täytyy siis määritellä, mitkä häiriöt 

vaikuttavat laitteiston toimintaan eniten ja mitä mittauksia järjestelmään tulee sisällyttää. 

(Ogonowski 2010, s.1510) 

Eräässä tutkimuksessa (Ogonowski 2010, s.1511-1516) yritettiin luoda tällainen 

säätöjärjestelmä. Toimivan mallin valintaa varten kerättiin identifiointidataa rakennuksen 

normaalin käytön aikana. Tutkimuksessa käytetty datan keräysjärjestelmä koostuu 

keskusyksiköstä ja radioyksiköistä. Järjestelmän yleiset oletukset ovat seuraavat: 

 langaton kommunikointi, 

 lämpötilamittaukset, 

 digitaaliset ja analogiset tulosignaalit muille kuin lämpötilamittauksille, 

 digitaaliset ja analogiset lähtösignaalit säätöjärjestelmää varten, 
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 kommunikointi tietokoneelle datan säilyttämiseksi, 

 energiaa säästävä työtila ja 

 pienet mitat. 

Tutkimuksen aikana uusien säätöalgoritmien testauksessa suurin ongelma oli 

koetoiminnan pitkä aikajakso. Ehdotettu tekniikka mallin tunnistamiseen ja 

simuloimiseen osoittautui toimivaksi. Tutkimuksessa esitetyt simulointitulokset 

osoittavat, että sääparametrien käyttäminen säätöjärjestelmän tulosignaaleina 

mahdollistaa polttoaineen kulutuksen vähentämisen ja vaimentaa säädetyn lämpötilan 

vaihteluja. (Ogonowski 2010, s.1511-1516) 
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4 PALAMINEN JA SIITÄ AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT 

4.1 Palaminen ja sen vaiheet 

Palamisella tarkoitetaan sitä, kun aine yhtyy kemiallisesti happeen. Palavia aineita 

polttoaineissa ovat hiili, vety, rikki ja typpi. Suurimmiksi osin palamisreaktiot ovat 

eksotermisia, joka tarkoittaa sitä, että palamisesta vapautuu lämpöä. Endoterminen 

reaktio tarkoittaa lämpöä kuluttavaa reaktiota. Esimerkki endotermisestä reaktiosta on 

reaktio hapen ja typen välillä. (Huhtinen et al. 1994, s.79) 

Polttoaineen palaminen ja kaasuuntuminen voidaan jakaa eri vaiheisiin. Ensimmäinen 

vaihe on polttoaineen lämpeneminen kuivumislämpötilaan. Toinen vaihe on pyrolyysi, 

jota seuraa jäännöshiilen palaminen tai kaasuuntuminen. On mahdollista, että palamisen 

eri vaiheet tapahtuvat päällekkäin suurten hiukkasten palaessa. Esimerkiksi puuta 

poltettaessa kaikki nämä vaiheet voivat tapahtua yhtä aikaa tietyissä olosuhteissa. (Hupa 

et al. 1995, s.139) 

Palamiseen tarvitaan kaikki seuraavat asiat: palava aine, riittävän korkea lämpötila, 

happea ja näiden kolmen katkeamaton ketjureaktio. Palaminen ei ole mahdollista, jos 

yksikin näistä puuttuu. Säätämällä näiden muuttujien arvoa voidaan vaikuttaa 

polttoprosessiin. Tärkein säädettävä muuttuja on polttoaineen syöttö. (Hupa et al. 1995, 

s.139) 

4.1.1 Lämpeneminen ja kuivuminen 

Polttoainetta ympäröivän lämpötilan ollessa tarpeeksi korkea polttoainehiukkasten 

sisäinen vesi höyrystyy. Palamisessa veden höyrystyminen tapahtuu kiehumislämpötilan 

lähellä, koska kaasun lämpötila on palamiseen vaadittavissa olosuhteissa korkea. Veden 

tilavuus kasvaa huomattavasti sen höyrystyessä ja syntyvän paine-eron vuoksi 

aineensiirto on nopeaa. (Hupa et al. 1995, s.142) 

4.1.2 Syttyminen 

Kiinteässä muodossa olevan polttoaineen syttyminen voi tapahtua kahdella eri tavalla, 

joko homo- tai heterogeenisesti. On mahdollista, että liekki irtoaa syttymisen jälkeen 

palavien polttoainehiukkasten pinnasta samalla, kun pyrolyysi voimistuu, ja pyrolyysista 



19 

syntyvät tuotteet palavat polttoainehiukkasten ympärillä. Tällaista syttymistä kutsutaan 

heterogeeniseksi syttymiseksi. Pyrolyysista syntyvät tuotteet voivat syttyä 

polttoainehiukkasen ulkopuolella. Tällaista syttymistä kutsutaan homogeeniseksi 

syttymiseksi. On myös mahdollista, että syttyminen tapahtuu apuenergiaa apuna käyttäen. 

Tällöin joko apuenergia tai läheinen liekki saa polttoainehiukkasen tai pyrolyysikaasun 

syttymään. Mahdollisesti myös hiukkasen lämpeneminen kuumassa ympäristössä voi 

saada hiukkasen syttymään. Polttoainetta ympäröivässä kaasussa on oltava happea, jotta 

syttyminen on mahdollista. (Hupa et al. 1995, s.145) 

Syttymisen aikana polttoainehiukkasta ympäröivä kaasu ja säteily lämmittävät hiukkasen. 

Jos hiukkanen syttyy heterogeenisesti, kiinteän polttoaineen pinnalla on happea, jonka 

kanssa polttoaine vähitellen reagoi. Tämä reaktio synnyttää lämpöä. Kun lämpöä kehittyy 

enemmän kuin häviää, lämpötila saavuttaa uuden tasapainotilan nopeasti. Pienten 

polttoainehiukkasten syttymiseen vaadittava lämpötila on korkeampi kuin suurten 

hiukkasten, koska kemiallinen kinetiikkaa vaikuttaa enemmän pienillä hiukkasilla. (Hupa 

et al. 1995, s.145) 

Polttoainehiukkasten koko, kaasun lämpötila ja happipitoisuus vaikuttavat syttymiseen 

vaadittavaan aikaan, kuten myös polttoaineen tiheys, lämmönjohtokyky, ominaislämpö 

ja reaktiivisuus. Pienet hiukkaset syttyvät suuria hiukkasia nopeammin. Suurilla 

hiukkasilla säteily vaikuttaa syttymiseen enemmän kuin pienillä, ja pienillä hiukkasilla 

kemiallinen kinetiikka vaikuttaa enemmän kuin suurilla. (Hupa et al. 1995, s.145) 

4.1.3 Pyrolyysi 

Pyrolyysin aikana lämmöntuonti saa kiinteän aineen muuntumaan kaasumaiseksi ja 

tervamaiseksi. Pienillä hiukkasilla pyrolyysinopeus on rajoittunut palamisolosuhteissa 

kemiallisen kinetiikan vuoksi. Suurten partikkelien pyrolyysinopeus rajoittuu 

lämmönsiirtoon ympäristön ja partikkelien välillä tai syntyvien tuotteiden aineensiirtoon 

partikkelista ympäristöön. Kemiallinen kinetiikka ja siirtoilmiöt vaikuttavat kumpikin 

pyrolyysinopeuteen hiukkaskoon ollessa välillä 50-500 µm. Haihtuviksi aineiksi sanotaan 

kiinteän polttoaineen pyrolysoituvaa osuutta, ja jäännöshiileksi sanotaan pyrolyysista 

jäänyttä kiinteää ainetta. Puuta poltettaessa jäännöshiili on puuhiiltä. (Hupa et al. 1995, 

s.145) 
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Kiinteitä polttoaineita poltettaessa pyrolyysia seuraa jäännöshiilen palaminen tai 

kaasuuntuminen. Pyrolysoituvan osuuden määrää käytettävä polttoaine, 

kuumennusnopeus ja loppulämpötila. Puuta poltettaessa pyrolysoituva osuus puun 

massasta on noin 80 %, kun lämpötila nousee hitaasti 800-900 °C:een. Puulla 

pyrolysoituva osuus vastaa noin puolta puun lämpöarvosta. Hiukkasten loppulämpötilan 

tai kuumennusnopeuden kasvu kasvattaa pyrolysoituvaa osuutta. (Hupa et al. 1995, s.146) 

4.1.4 Jäännöshiilen palaminen tai kaasutus 

Jäännöshiilen palamisen tai kaasuuntumisen saa aikaan reagoivien molekyylien diffuusio 

polttoaineen pinnalle ja sisään. Diffusoituvat molekyylit ja jäännöshiili reagoivat 

heterogeenisesti, ja reaktionopeutta kasvattaa partikkelien korkea lämpötila. Eksotermisiä 

reaktioita ovat yleensä palamisreaktiot, ja endotermisiä reaktioita ovat kaasutusreaktiot. 

Hapen ja hiilen välistä reaktiota voidaan myös sanoa kaasutusreaktioksi. Palamisnopeus 

rajoittuu pienillä hiukkasilla kemialliseen kinetiikkaan ja suurilla hiukkasilla hapen 

diffuusioon hiukkasen pinnalle rajakerroksen läpi. (Hupa et al. 1995, s.153) 

Jos palamislämpötila on matala, ympäröivien kaasujen sisältämä happi absorboituu 

jäännöshiilen pintaan. Tämän jälkeen happi reagoi hiilen kanssa muodostaen 

hiilidioksidia ja hiilimonoksidia. Hapen määrä jäännöshiilen pinnalla vähenee 

korkeammassa palamislämpötilassa, ja hiilidioksidi reagoi ja muuttuu hiilimonoksidiksi. 

Hiilimonoksidin siirtyessä enemmän happea sisältävään kaasuun, happi saa 

hiilimonoksidin oksidoitumaan hiilidioksidiksi. (Huhtinen et al. 1994, s.83) 

4.2 Puun pienpoltosta aiheutuvat päästöt ja niiden terveysvaikutukset 

Puun pienpoltosta aiheutuvilla pienhiukkaspäästöillä katsotaan olevan kielteisiä 

terveysvaikutuksia, ja ne ovat tästä syystä jatkuvan tarkkailun alla. Suomessa kaikesta 

tuotetusta energiasta noin 20 % tuotetaan pienpoltolla ja vuonna 2000 pienpolton 

arvioitiin tuottavan noin 25 % kaikista hiukkaspäästöistä. Tutkimusten mukaan 

hiukkaspäästöjen fysikaaliskemiallinen karakteristiikka vaikuttaa päästöjen haitallisiin 

ominaisuuksiin. Päästöjen haitallisten ominaisuuksien syntymekanismit ja puun 

polttolähteen vaikutukset haitallisiin ominaisuuksiin ovat vielä epäselviä. Erityisesti 

panospoltossa poltto-olosuhteet vaihtelevat suuresti pienpoltossa. Polton käyttäytymiseen 

vaikuttavat polttoaineen ominaisuudet, polton toteutustapa ja polton operointi. Eräässä 

tutkimuksessa tutkittiin kuutta erilaista pienpolton toteutustapaa, joista viisi oli 
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puupolttoisia uuneja sisältäen yhden modernin teknologian uunin. Kuudes tutkittava 

toteutustapa oli saunankiuas. Moderni uuni toimi edistyksellisellä jatkuvan syötön 

teknologialla. Kaikki tutkittavat toteutustavat ovat tyypillisiä pienpolton sovelluksia 

Suomessa modernia pellettikattilaa lukuun ottamatta. (Lamberg et al. 2011, s.7635-7636) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida kaasun koostumusta ja pienten partikkeleiden 

ominaisuuksia erilaisissa polttotilanteissa. Eri polttotilanteista syntyviä hiukkaspäästöjä 

ja niiden kemiallisia komponentteja vertailtiin keskenään. Tutkimuksessa huomattiin, että 

hiukkaspäästöissä on huomattavia eroja erilaisten polttotilanteiden välillä. Tehokas poltto 

pellettikattilassa tuotti vähiten hiukkaspäästöjä ja tehoton panospoltto saunan kiukaassa 

tuotti suurimmat päästöt. Paranneltu panospoltto ja perinteinen panospoltto tuottivat lähes 

saman määrän hiukkaspäästöjä, mutta perinteinen laite tuotti lähes kymmenkertaisen 

määrän polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Tuloksista huomattiin, 

että hiukkaspäästöjen kemialliset koostumukset voivat vaihdella merkittävästi, joka 

johtaa erilaisiin haitallisiin ja myrkyllisiin ominaisuuksiin. Vanhan laitteen päivitys 

modernimpaan laitteeseen voi vaikuttaa hiukkaspäästöihin merkittävästi. (Lamberg et al. 

2011, s.7635-7636) 

Altistuminen hiukkaspäästöille aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia, kuten keuhko- 

ja sydän- ja verisuonisairauksia. Puun pienpolton väitetään olevan yksi suurimmista 

hiukkaspäästöjen, PAH-yhdisteiden ja joidenkin kaasumaisten päästöjen, kuten 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), aiheuttajista. Haitalliset terveysvaikutukset 

johtuvat sekä hiukkaspäästöjen fyysisistä että niiden kemiallisista ominaisuuksista, joihin 

lukeutuu partikkelikoko, ominaispinta-ala, kemiallinen koostumus, liukenevuus ja 

rakenne. (Lamberg et al. 2011, s.7635-7636) 

Pienpoltosta peräisin olevat pienhiukkaset koostuvat pääasiassa tuhkasta, 

yhdistymättömästä hiilestä ja orgaanisesta aineksesta. Hyvästä poltosta, esimerkiksi 

pellettien poltosta, syntyvät hiukkaspäästöt koostuvat suurimmiksi osin tuhkasta. 

Tuhkapartikkelit muodostuvat, kun eri tuhkalaadut haihtuvat kuumassa polttokammiossa 

ja muodostavat partikkeleita kaasun lämpötilan laskiessa. Pienpoltossa yleisimmät 

tuhkapartikkelit ovat alkalisia metalleja, kuten kaliumsulfaattia (K2SO4), kaliumkloridia 

(KCl), kaliumkarbonaattia (K2CO3) ja kaliumhydroksidia (KOH). Huonoissa poltto-

olosuhteissa partikkelit muodostuvat pääasiassa hiilestä ja orgaanisesta aineksesta. 

Biomassojen poltossa epätäydellinen palaminen on poikkeuksetta läsnä poltto-
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olosuhteista riippumatta. Tällöin muodostuu erilaisia hiilivetyjä, kuten terveydelle 

haitallisia PAH-yhdisteitä. Huono laitteen suunnittelu ja erilaiset laitteen käyttötavat, 

kuten huono puun laatu, tulipesän ylitäyttö tai vajaa ilman syöttö voivat johtaa 

epätäydelliseen palamiseen. (Lamberg et al. 2011, s.7635-7636) 

4.3 Päästöt puun ja öljyn poltosta 

Eräässä tutkimuksessa verrattiin öljyä ja puuta pienpolton polttoaineena kahdella eri 

kokoluokan kattilalla. Öljyn polttamisella pienen kokoluokan kattilassa (20-25 kWth) 

saavutettiin matalimmat (0,1 mg/MJ) hiukkaspäästöt, ja puupellettien polttaminen 

keskikokoisessa kattilassa (4-15 MWth) aiheutti huomattavasti suuremmat (264 mg/MJ) 

hiukkaspäästöt. Käyttämällä sähkösuodatinta puun poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä 

voitiin kuitenkin laskea huomattavasti, aina tasolle 0,6 mg/MJ saakka. Öljyn poltosta 

aiheutui myös enemmän polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä kuin 

puun poltosta. Myös öljyn sytotoksisuus oli korkeampi kuin puun. Toisaalta puun 

poltossa käytetystä sähkösuodattimesta talteen otettu aines oli vieläkin sytotoksisempi. 

Näistä syistä johtuen päästöjen tarkkailussa tulisi ottaa huomioon päästöjen määrän 

lisäksi niiden laatu. (Kaivosoja et al. 2013, s.193-194)  
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5 PUUN PIENPOLTON NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS 

Kuten aikaisemmin työssä on jo sanottu, Suomessa puun käyttö yksittäisten rakennusten 

lämmittämiseen eli puun pienpoltto on todella yleistä. Lähes jokaisesta suomalaisesta 

pientalosta löytyy ensisijaisena tai toissijaisena lämmityslaitteena tulisija, ja arviolta joka 

viides suomalaisista omakotitaloista käyttää lämmittämiseen ensisijaisesti puuta. Puun 

käyttö pienpolton polttoaineena lämmön tuottamiseen on erityisen kannattavaa, koska 

siitä ei katsota muodostuvan ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä. Tämän lisäksi biomassat 

ovat ainoita hiilipohjaisia uusiutuvia polttoaineita. Näistä syistä Suomessa ja EU:ssa 

tavoitellaan kasvua puuenergian käytölle. Myös EU:n ilmasto- ja energiapaketissaan 

asettama kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen 20-30 % vuonna 1990 olleiden päästöjen 

alle vuoteen 2020 mennessä tukee puun käyttöä pienpolton polttoaineena. 

Suomessa puun pienpolttoon käytettävä laitteisto on kuitenkin huomattavan paljon 

kehityksessä jäljessä muualla Euroopassa käytettävästä laitteistosta. Keski-Euroopassa 

on paljon yleisimmin käytössä moderneja pienpolttoon tarkoitettuja laitteita kuin 

Suomessa. Aikaisemmin työssä mainittujen polttolaitteiden hyötysuhdetta on saatu 

nostettua 55 %:sta jopa 93 %:in vuosien 1980-2015 aikana. Myös Suomessa olisi 

kannattavaa ottaa käyttöön tällaisia edistyksellisempiä polttolaitteita. Toinen vaihtoehto 

on modernisoida perinteisiä polttolaitteita tai muokata öljynpolttoon tarkoitettuja laitteita 

puunpolttoon sopiviksi. Polttolaitteiden polttoaineen syöttöjärjestelmiä voidaan 

automatisoida ja polttolaitteiden säätöjärjestelmiä voidaan modernisoida. Esimerkiksi 

rakennuksen dynamiikan huomioiminen tai sääparametrien käyttö säätöjärjestelmän 

tulosignaaleina mahdollistaa polttoaineen kulutuksen vähentämisen ja vaimentaa 

säädetyn lämpötilan vaihteluja. Tällaisilla muutoksilla voidaan päivittää Suomessa puun 

pienpolttoon käytettäviä laitteita. Myös laitteiden korkeampi hyötysuhde vähentää 

polttoaineen kulutusta ja samalla myös poltosta aiheutuvia päästöjä. Hiukkaspäästöjen 

aiheuttamia terveysvaikutuksia saadaan samalla vähennettyä. 
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6 YHTEENVETO 

Kandidaatintyössä esiteltiin puun pienpolttoa ja siihen käytettäviä teknologioita. Työssä 

käsiteltiin myös puun käyttöä polttoaineena, puun palamista ja palamisen vaiheita ja siitä 

aiheutuvia päästöjä. Pienpolttoon käytettävien laitteiden etuja ja haittoja sekä niistä 

aiheutuvia päästöjä kartoitettiin. Kirjallisuuteen pohjautuen kuvattiin puun pienpolton 

mahdollisuuksia nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Työssä kartoitettiin myös pienpolton 

nykytilannetta Suomessa ja esiteltiin nykyaikaisia teknologioita ja laitteiden 

säätöjärjestelmiä, joita olisi vaihtoehtoisesti mahdollista ottaa käyttöön pienpoltossa 

perinteisten polttolaitteiden tilalle. Myös perinteisiä öljynpolttoon tarkoitettuja laitteita 

voidaan muokata puun pienpolttoon sopiviksi, ja näin myös ympäristöystävällisemmiksi. 

Tässä työssä käsiteltiin myös älykkäämpien säätöjärjestelmien käytön mahdollisuuksia 

pienpoltossa ja tästä saavutettavia etuja. 
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