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P ientalojen ja saunojen pii-
puista nouseva savu va-
pauttaa ilmaan nokipölyä, 
joka on merkittävä mus-

tan hiilen päästöjen aiheuttaja ja 
huomattava ilmaston lämmittäjä 
etenkin arktisilla alueilla, joissa 
jäätiköiden sulaminen kiihtyy. 
Nokipölyn on todettu kulkeu-
tuvan ilmavirtausten mukana 
aina napa-alueille saakka. Sen 
sisältämät pienhiukkaset ovat 
myös kansalaisten terveydelle 
haitallisia. 

Puun pienpolton epätäydelli-
sen palamisen seuraukset on to-
dettu jopa tieliikenteen päästöjä 
haitallisemmiksi. Julkisuudessa 
onkin ryhdytty yleisesti vaati-
maan uusien innovaatioiden ke-
hittämistä tulisijojen päästöjen 
vähentämiseksi. 

EU:n taholta tulisijoille on 
tulossa päästörajat viimeistään 
vuonna 2022. Ne eivät kuiten-
kaan koskisi jo olemassa olevia 
tulisijoja, joita arvioidaan olevan 
Suomessakin yli kaksi miljoo-

naa. Suurin osa tulisijoista on 
vanhanmallisia ja runsaasti 
pienhiukkasia ilmaan päästäviä. 
Tähän syyllistyvät myös monet 
uudemmatkin rakoarinat. 

Eräänä ratkaisuna ongelman 
poistamiseksi on ehdotettu jopa 
autokaupan tapaisia vanhojen 
tulisijojen romutuspalkkioita.

Päästöt minimissä

Nunnanlahden Uuni on Juhani 
Lehikoisen vuonna 1982 perus-

Tulisijoille päästörajat vuoteen 2022 mennessä

Kultainen Tuli palaa puhtaasti
Uusien tutkimusten 
mukaan takkatulet 
ja puukiukaat ovat 
jopa liikenteen 
päästöjä suurempi 
uhka terveydelle 
ja ilmaston 
lämpenemiselle. 

Tulta ilman savua. Näin puhdasta 
palaminen voi parhaimmillaan olla. 

Kuva: Juhani Lehikoisen arkisto.
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tama paikallisia vuolukivilajeja 
hyödyntävä yritys. Se sijaitsee 
Juuan Nunnanlahdessa ja työllis-
tää noin 80 henkilöä. Konserniin 
kuuluvat emoyhtiö Nunnanlahden 
Uuni Oy ja tytäryhtiö NunnaUu-
ni Oy. 

Yritystoiminnan perustana on 
vuolukivilajien tuntemus sekä 
niiden ominaisuuksien hyödyn-
täminen varaavien tulisijojen 
rakenteissa. 

Tutkimus- ja tuotekehitystyön 
tuloksena on syntynyt useita pa-
tentteja ja mallisuojarekisteröin-
tejä. Puiden kaasun polttaminen 
muodostaa puhtaan palamisen 
perustan, joka vaikuttaa myös 
lämmön varautumistehokkuu-
teen.

– Alalla on meneillään murros-
kausi, jossa kaivataan tulisijoille 
yhtenäistä testausmenetelmää, 
jonka avulla selvitetään eri tu-
lisijojen lämpöominaisuudet ja 
todelliset savukaasupäästöt. Täl-
laista testiä ei kuitenkaan Suo-
messa ole eikä omia testejämme 
hyväksytä täällä, Saksassa kyl-
läkin, Juhani Lehikoinen sanoo. 

– Nyt valitetaan puunpolton 
tuottavan pienhiukkasia ja epä-
puhtauksia, muttei tehdä mitään 
asian korjaamiseksi. Kaiken li-

säksi kehotetaan sytyttämään 
tulisijassa puut päältä, jolloin 
päästöt ovat pahimmillaan. Kitu-
poltto ja päältä sytytys ovat alan 
suosikkeja. Ne ovat myös kaik-
kein tuhoisimpia lämmitystapoja 
– ja nokipalojen aiheuttajia!

– Toistuva puiden päältä sy-
tytys tuottaa savukanaviin ja 
-hormiin nokipalon syttymiselle 
otolliset tekijät eikä siten edistä 
tulisijan ja savuhormin turvallista 

Kultainen Tuli palaa puhtaasti

1. 
Paloilma tuodaan arinan alle 
joko huoneilmasta tai suoraan 
ulkoa. Arinan rakenteen alta 
tullessaan se jäähdyttää arinaa 
ja samalla esikuumentaa.
2. 
Kultainen Tuli -arina kaasuttaa 
puut tasaisesti  ja kuuman 
toisioilman ansiosta palaminen 
tapahtuu korkeissa lämpö-
tiloissa.
3.
Kultaisen Tulen arina johtaa  
suurimman osa esikuumen-
neesta paloilmasta toisioilmaksi 
arinan reunoilta puiden ympä-
rille ja päälle polttamaan puista 
tasaisesti vapautuvat kaasut 
800 – 1200 asteen lämpötilassa.
Kuva: Juhani Lehikoisen arkisto.

Tasavallan presidentin vuonna 2006 myöntämän kansainvälistymis-
palkinnon ääressä yrityksen perustaja Juhani Lehikoinen.

käyttöä. Tällainen tilanne syntyy 
varaavaan tulisijaan päältä syty-
tettäessä tulisijan ollessa kylmä. 
Alkupalamisen tuottaessa liian 
vähän lämpöä savukaasuihin 
savu jäähtyy liikaa savukana-
vissa ja -piipussa kulkiessaan ja 
alittaa kastepisteen rajan, jolloin 
kastepisarat kastelevat savuka-
navien ja -piipun pinnat. Tämän 
jälkeen savussa oleva palamaton 
noki tarttuu märkiin pintoihin ja 
puiden lisäys hiillokselle ylikuu-
mentaa ja siten myös ylikaasuttaa 
puut. Tällöin nokikaasut jäävät 
palamatta kylmästä toisioilmas-
ta johtuen ja nokeutumisreaktio 
kanavien pinnoissa vahvistuu, 
Lehikoinen sanoo. 

Toistuva päältä sytytys lisää 
siis savukanavien kosteutta ja 
lopulta ne pahimmillaan pi-
keentyvät. Niiden pintaan syn-
tyy eristävä kerros pikeä, joka 
vaikeuttaa lämmön johtumista. 
Jatkossa lämpö kuivattaa synty-
neen pikikerroksen rakkuloille 
eli syntyy lämpöä eristävää niin 
sanottua rakkulapikeä. 

Lämmityksen toistuessa pi-
kikerros hiiltyy ja sen pintaan 
tarttuu kipinöitä kytemään ai-
kaansaaden myöhemmin nokipa-
lon savukanavissa ja usein myös 
savupiipussa. Nokipalot syttyvät 

yleensä useita tunteja lämmityk-
sen jälkeen. Varaavan tulisijan 
savukanaviin ja savupiippuun voi 
tällä tavoin puita sytytettäessä 
kertyä kuivaa ja herkästi syttyvää 
nokihiiltä jopa useita kiloja!

– Kylmässä vuolukivitakas-
sa savukaasujen ylijäähtyminen 
päältä sytytettäessä toteutuu 
usein niin voimakkaana, että tu-
lisija lopettaa vedon, jolloin savu 
ei voi nousta savupiipun kautta 
ulos. Olemme joutuneet jopa va-
roittamaan tästä asiakkaitamme 
ja kieltämään tulisijan sytytyksen 
päältä.  Hyvin varaavassa takassa 
päältä sytytys ”pesee” savut ja 
nokeaa savukanavat sekä savu-
piipun altistaen ne nokipalolle. 

Huomionarvoinen tekijä on 
myös tiilestä muurattu savu-
piippu.

– Kun talvella kovilla pakka-
silla tulisijaa sytyttää toistuvasti, 
kosteus ”imeytyy” tiilen pintaan, 
jolloin veden jäätyessä ne loh-
keilevat. Nuohoojat havaitsevat 
tämän tiilensiruina nuohoustuh-
kassa. 

Patentoitu ratkaisu

NunnaUuni on kehitellyt pääs-
töttömään lämmitykseen pa-
tentoidun ratkaisun, Kultainen 
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Tuli -menetelmän. Tällä arinalla 
alta sytytettäessä puut kaasuun-
tuvat tasaisesti ja kaasut palavat 
korkeassa lämpötilassa suurella 
teholla lähes täydellisesti ja puh-
taasti.

– Arinakeksinnön ansiosta 
puunpolton päästöt ovat pudon-
neet minimiin, mikä myös täyt-
tää taajamaympäristön asettamat 
tiukat vaatimukset. Ensimmäi-
nen pesällinen sytytetään puit-
ten alta, ja kun se on syttynyt, 
lisätään uusia puita ja keskellä 
oleva rakoarina suljetaan, jolloin 
puut eivät pääse kaasuuntumaan 
liikaa. Näin savukaasujen hiuk-
kaspäästöt ja epäpuhtaudet ovat 
minimissään, Juhani Lehikoinen 
kertoo. 

NunnaUuni-tulisijojen puh-
das palaminen perustuu siis 
ilmanohjaukseen, jonka ansi-
osta palamisen eri vaiheissa on 
käytössä oikea määrä ilmaa – 
aina sytytyksestä hiillokseen. 
Paloilma tuodaan Kultaisen 
Tulen arinan alle joko huoneti-
lasta tai suoraan ulkoa. Pieni osa 
paloilmasta johdetaan ensiöil-
maksi Kultaisen Tulen arinassa 
olevista rei’istä hiilloksen alle 

ylläpitämään puiden tasaista 
kaasutuspaloa. 

– Tämä on ratkaiseva ero ra-
koarinaan, jossa kaikki paloilma 
johdetaan puiden alle, mikä ai-
heuttaa puiden ylikuumenemi-
sen ja siten jatkuvasti kiihtyvän 
hallitsemattoman puiden kaa-
suuntumisen. Kaasut eivät pys-
ty palamaan tulipesässä, vaan 
tulevat savupiipusta mustana 
nokena ilmaan. Palamista ei 
paranna kylmä toisioilmakaan, 
Lehikoinen sanoo. 

Rakoarinan käytössä tiedos-
tettu ongelma on, että puita alta 
sytytettäessä ne kaasuuntuvat 
ylinopeudella ja nokihiukkaset 
jäävät palamatta. Puiden lisäys 
tuprauttaa vielä erittäin nokiset 
savut piipusta lisäyksen jälkeen.

Nunnanlahden Uuni Oy on 
saanut vastaanottaa kansainvälis-
tymispalkinnon.  Yrityksellä on 
kaikkiaan lähes 60 rekisteröityä 
patenttia ja yli sata mallisuoja-
rekisteröintiä.

– Uunia hankittaessa kan-
nattaisi aina tarkistaa tulipesän 
rakennusmateriaali, arinaratkai-
su sekä polttaako tulisija puuta 
puhtaasti, jolloin päästöt ovat 

vähäiset. Toisena tärkeänä nä-
kökohtana on lämmön varastointi 
ja kolmantena sen tasainen ja pit-
kään kestävä luovutus huoneti-
laan, Juhani Lehikoinen opastaa 
tulevia uuninostajia. 

Siirtyessämme ulos Lehi-
koisen omakotitalon pihamaal-
le isäntämme osoittaa sormella 
savupiippua, josta nousee vain 
aavistuksen verran vaaleaa sa-
vuharsoa. Sisällä tuvassa takka 
roihuaa täysillä. l

Teksti: Timo Elo

Mikä Kultainen Tuli
 NunnaUunin patentoima Kultainen Tuli -palomenetelmä 

tuottaa erittäin korkean kuumuuden, jossa puut kaasuun-
tuvat tasaisesti ja palavat siksi hyvin. Sen ansiosta puun-
polton päästöt ovat pudonneet minimiin. NunnaUuni-tulisija 
alittaa jo nyt vuoden 2022 EcoDesign-päästörajat varaavan 
tulisijan testillä, joka on tiukin tulisijojen testimenetelmis-
tä. Siinä savukaasut mitataan koko palamisen ajalta, heti 
puiden sytytyksestä lähtien.  Kultaisen Tulen arinalla puut 
sytytetään alta, jolloin palaminen alkaa nopeasti. Puut 
palavat alusta lähtien suurella teholla puhtaasti.

Tulisijat poikkeavat toisistaan vain arinarakenteen osalta Kuva: Juhani Lehikoisen arkisto.

– Arinakeksinnön 
ansiosta puunpolton 
päästöt ovat pudonneet 
minimiin.


