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Puun pienpolton savut ja terveys (PUUTE-1 
ja PUUTE-2): tutkimusryhmä, yhteistyö-
kumppanit ja rahoittajat 
Tutkijat: Anni Pulkkinen, Pekka Taimisto ja Taina Siponen, sekä Kari 
Pasanen (epidemiologia) 

Ohjaus: Raimo Salonen (THL) ja Eero Pukkala (TaY, SSR - epidemiologia)  
Yhteistyö: Kuopion ympäristötoimi, HSY, IL 

Rahoitus: STM, YM, HSY, Kuopion kaupunki ja THL 
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PUUTE-1 ja PUUTE-2: tutkimusten tausta 

• Pitkäaikaiseen puun tai hiilen polton savuille altistumiseen liittyvää 
vakavien terveyshaittojen tutkimusta (kuolleisuus, sairaalahoidot) tehty 
pääasiassa kaupunki- tai maatasolla (mm. Irlanti, USA, Australia) 

• YTV/HSY-alueen pientaloalueilla asuneilla (N = 92000) tehdyissä 
THL:n rekisteritutkimuksissa sydän-, verisuoni- ja hengityssairauksiin 
kuolleisuuden riskit sekä syöpäriski kohonneet ensisijaisen puu- ja hiili-
lämmityksen esiintymisen (3-12-24-46 %) suhteessa: rakennus-, 
kuolleisuus-, syöpä- ym. tietokannat yhdistettyinä 250 m x 250 m 
ruuduissa tilastoanalyyseihin  

• WHO-asiantuntijaryhmän ja SYKE/THL:n arvioita ennenaikaisesta 
kuolleisuudesta puu- ja hiililämmityksen yhteydessä 

– V. 2010 EU-28 maissa 61000 vs. Pohjois-Amerikassa 10000 
ennenaikaista kuolemaa vuodessa  (Chafe ym. 2015)  

– V. 2015 Suomessa n. 200 ennenaikaista kuolemaa vuodessa (Soimakallio 
ym. 2017) 



Puun pienpolton savut ja terveys (PUUTE-1 
ja PUUTE-2): altistumisen tutkimukset 

TUTKIMUSASETELMAT 

• PUUTE-1 tammi-maaliskuussa 2015  

– Seitsemässä (7) vv. 1940-2009 valmistuneessa omakotitalossa Kuopion 
Niiralassa 1-2 viikkoa per talo kestäneet mittaukset ulkopihalla sekä sisällä 
yleisissä oleskelutiloissa   

– Omien tulisijojen ja puulla lämpiävän saunankiukaan käyttö kielletty 
tutkimusviikkoina 

• PUUTE-2 tammi-maaliskuussa ja marras-joulukuussa 2017 

– Ilmanpuhdistimien tehon testaus vähintään 3 viikon ajan neljässä (4) 
savuhaitoista pitkään kärsineissä erillis- tai paritalossa eri puolilla Suomea  

• PUUTE-2 tammi-maaliskuussa 2018 

– Neljässä (4) vv. 1941-1954 valmistuneessa omakotitalossa Kuopion 
Niiralassa  2-3 viikkoa per talo kestäneet mittaukset kuten yllä v. 2015 

– Omien tulisijojen ja puulla lämpiävän saunankiukaan käyttö sallittu 
tavanomaiseen tapaan + oman puunpolton välittömien ilmanlaatu-
vaikutusten mittaus (ml. henk.koht. altistuminen, asunnon sisäilma) 



Menetelmät: tutkimusalue Kuopiossa 
Niiralassa 
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• Mittausasema Niiralan pientaloalueen keskellä 

• Seitsemän (7) pientaloa v. 2015 ja neljä (4) pientaloa v. 2016 
korkeintaan 0,5 km:n etäisyydeltä mittausasemasta 

• Yhdessä pientalossa kerrallaan mitattiin ulko- ja sisäilman muuttujia (+ 
mittausasemalla ulkoilmaa) yhtäjaksoisesti 1-2 ma-pe jakson ajan  

• Mittausasemalla tehtyjen vertailumittausten avulla pienmittalaitteille 
yksilökohtaiset korjausyhtälöt (tulosten yleinen vertailukelpoisuus) 



Menetelmät: mitatut muuttujat 
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Laite Mitattava 

muuttuja 

Tallennus-

resoluutio 

(*keräysaika) 

Mittauspaikka 

AE51 Musta hiili (BC) 1 min Mittausasema, 

sisällä, ulkona 

DustTrak 

DRX 

Hiukkaset (PM2.5, 

PM10) 

2 min Mittausasema, 

sisällä, ulkona 

P-Trak / 

NanoTracer 

Hiukkaslukumäärä 

(PNC; >20nm) 

1 min Mittausasema, 

sisällä, ulkona 

VelociCalc Olosuhteita (T, RH, 

CO, CO2, paine) 

1 min Mittausasema, 

sisällä, ulkona 

HI-PM10-

PTFE-

suodatin* 

PAH; PM10-

massapitoisuus 

48 h - viikko Mittausasema, 

sisällä, ulkona 

HI-PM10-

PTFE-

suodatin* 

Levoglukosaani, 

oksalaatti, kalium; 

PM10-massapit. 

48 h - viikko Mittausasema, 

sisällä, ulkona 



Menetelmät: referenssimittaukset 
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Laite Mitattava muuttuja Tallennus-

resoluutio  

Mittauspaikka 

MAAP Musta hiili (BC) 1 min Mittausasema 

TEOM PM2.5 1 min Mittausasema 



n. 7d rinnakkaismittauksia

mittausasemalla

4 5 6

n. 3kk rinnakkaismittauksia Asunto Asunto 
mittausasemalla ulkona sisällä

4 TEOM 5 6

Menetelmä: PM2.5:lle ja mustalle hiilelle 
korjausyhtälöt 
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TEOM PM2.5 ug/m3 

y = 0.8987x - 1.2877 

R² = 0.844 
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DT4 mittausasema (ug/m3) 

y = 0.9677x - 0.8294 

R² = 0.9464 
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Tässä esimerkkinä PM2.5 : 

yhtälöt muuttuvat DT-

laitteiden ikääntyessä 



Kuopion Niirala: Pitoisuusvaihtelut ajan suhteen, 
esimerkkinä kohdetalot 1 ja 5 (oma poltto kielletty) 
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Graafien viivat:  

Mittaustulokset asunnon sisältä, piha-alueelta, mittausasemalta. 



Puun pienpolton epäpuhtauksien I/O-suhteet 
oma poltto kiellettynä Kuopion Niiralassa 
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Hienojakoiset BC-hiukkaset peräisin ulkoa: naapuruston puunpoltosta mukana PAH-yhdisteitä, 

puolet (?) BC:stä liikenteen pakokaasuista. PM10:ssä määräävänä asunnon sisällä pinnoilta 

ilmaan nousevat 2,5 – 10 µm halkaisijaltaan olevat pölyhiukkaset (Salonen ym. YT 8/2016). 



KOHDE 10: Rintamamiestalon piha Niiralassa:   

Raimo O. Salonen 11 20.8.2019 

   oma poltto sallittu + polttokoe 1 



KOHDE 10: Rintamamiestalo Kuopion Niiralassa, 

Raimo O. Salonen 12 21.8.2019 

omien tulisijojen ja saunankiukaan 

polttokoe 1: sisäpitoisuuksia 

 



Kohde 3: Pääkaupunkiseutu, 2-kerroksinen 
paritalo vanhan asutuksen keskellä – isompi 
asunto 
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• Paritalon isompi osa 125 m2, 
rakennettu v. 1997, koneellinen 
poistoilma, tuloilma vapaasti 
ulkolämpötilan mukaan itse 
säätyvistä korvausilmaventtiileistä 
(Velco): F9-tason suodatinkangas 
metallikehikon päällä – Filtrete, 
vaihto n. 3 kk:n välein); 2 tehokasta 
ilmanpuhdistinta (Ultra Slim) päällä 
koko ajan 

• Sisäilman häkäpitoisuudet 
kohoavat omasta puunpoltosta:  
peltien sulku liian pian polton jälkeen 

• Valtaosa ulkoa tulevista poltto-
peräisistä BC-hiukkasista 
suodattuu; sisäilman BC-piikit 
omasta poltosta (takkaluukkujen 
avaus + liian vähän korvausilmaa) 



14 20.8.2019 Raimo O. Salonen 

• Paritalon pienempi osa 50 m2 
yhdessä tasossa, rakennettu v. 
1997, koneellinen poistoilma, 
tuloilma vapaasti ulkolämpötilan 
mukaan itse säätyvistä 
korvausilmaventtiileistä (Velco): 
EI Filtrete-suodatinkangasta 1. 
koeviikolla, EI ilmanpuhdistinta 
käytössä meluhaitan takia. 

• Ulkoilman häkäpitoisuudet (ei 
kuvassa, mitattu pihaan ajetun 
AIRHEALTH-tutkimusauton isolla 
laitteella) eivät kohota sisä-
pitoisuutta:  CO muuttuu 
todennäköisesti CO2:ksi 

• Valtaosa ulkoilman poltto-
peräisistä BC-hiukkasista tulee 
asunnon sisätiloihin: asunnon 
ilmanvaihto todennäköisesti 
alipaineinen, ei omaa puunpolttoa 

Kohde 4: Pääkaupunkiseutu, 2-kerroksinen 
paritalo vanhan asutuksen keskellä – pienempi 
asunto 



Kohde 1: Astmaatikon tehokas suojautuminen 
ulkoa tulevia naapuripolton savuja vastaan  

• Omakotitalo 125 m2, rakennettu v. 1989, 
koneellinen tulo- ja poistoilma 
(suodatus F9-tasoa, vaihto 2-3 vk:n 
välein), ikkunaluukkuventtiileissä F9-
tason suodatinkangas (Filtrete; vaihto 2-3 
kk:n välein); kaksi VTT:n testeissä 
tehokkaasti hiukkasia ja VOC-
yhdisteitä poistavaa ilmanpuhdistinta 
(UniqAir) päällä koko ajan + 1 muu 
lisäpuhdistin tarvittaessa 

• Ulkoilman häkäpitoisuuden huiput 
hyvin korkeita, CO ei tule sisälle 

• N. 90% polttoperäisistä noki-
hiukkasista suodattuu, PAH-
pitoisuuksia ei sisällä mitattavia määriä, 
savunhajut saatu pois sisäilmasta 

• Ei omaa puunpolttoa 
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Pelkkä PM2.5- tai PNC-pitoisuuden mittaus johtaa usein harhaan 

• Ulkona sekä sisällä muut lähteet ml. ruoanlaitto tuottavat suuriakin PM2.5- ja 
PNC-pitoisuuksia eikä ikäihmisten ajankäyttöpäiväkirjaan voi aina luottaa 

• Mustan hiilen (BC) jatkuvat mittaukset yhdessä PM2.5:n kanssa antavat 
parhaan kokonaiskuvan puunpolton savuille altistumisesta  

Haasteina kuntien / maakuntien mittausvalmiuksien parantaminen: 

• Onko pienmittalaitteiden hankintahinta (n. 10000 EUR per laite) ja niiden 
säännöllinen vertaaminen referenssimittalaitteeseen liian kallista? 

Voisiko lisääntynyt puunpoltto uusien pientaloalueiden tiiviissä 
taloissa aiheuttaa 1960 – 1980-lukujen tasoa olevan talvikauden 
kokonaisaltistumisen ja nykyisin arvioitua suuremmat terveysriskit? 

• Mittausasemien trendit lyhyemmille talven ka-ajoille (PM2.5, BC ja BaP)?  

Oman tulisijan suorien sisäpäästöjen yleisyys ja terveysmerkitys? 

• Riittävä korvausilma tuo kylmää sisään, mutta on välttämätön! 

Maaseudulla ensisijainen puulämmitys yleistä >50%, samoin pienten 
kuntien taajamissa. Merkittävän sisäaltistumisen yleisyys siellä? 

Tutkimuksia itäisen Keski- ja Pohjois-Suomen pientaloalueille? 

• Kylmempi talvi ja pitempi lämmityskausi kuin Etelä-Suomessa 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 



• Puun pienpolton kansanterveydellinen merkitys kasvaa  

• Riittääkö ”polta puuta puhtaasti” -valistus? Tarvitaanko paikallisia 
rajoituksia? Asukkaiden enemmistön yhteistyöhalu ainakin tarvitaan. 

• Asuntojen ilmanvaihdot kuntoon ja tuloilman suodatuksen 
tehostaminen ongelma-alueilla (hyötyä kaikille altistuville) 

• Tehokkaasta huoneilman puhdistimesta (ml. ultrapienet hiukkaset, 
VOC:t, mikrobit) hyötyä vaikeita sydän-, verisuoni- ja hengityssairauksia 
ja yleissairauksia sairastaville? 

• Valtion ja kaupunkien määräyksillä ja tukitoimilla paikallisesti 
saasteettomiin, ilmastollisesti kestäviin lämmitysmuotoihin? 

• Mobiilisensoreiden yleistyminen (erityisesti sisäilma-alalla) 

• Osallistava & joukkoistettu ilmanlaadun seuranta? 

• Interventiopilotteja? Kokemuksia maailmalta - AirBeam?  
> Ohjaisiko oma data myös omia polttotapoja? 

• Hyperlocal dataa dronella: AirSense-100: https://www.soarability.tech/  

• Yleistyykö pienpolton savukaasujen piipunpääpuhdistus 2020-luvulla?  

• Toimivatko markkinoilla olevat ratkaisut Suomen polttolaitteissa?  

•   

TULEVAISUUS & TORJUNTAKEINOJA 

https://www.soarability.tech/

