VERTAILUSSA

Jatkuvalämmitteiset noin 20 kW:n puukiukaat

Lämpöä
saunaan
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■■ Aito 20
■■ Harvia 20 Pro
■■ Hela 20 PK
■■ Kastor Karhu 20 PK
■■ Misa 11206
■■ Narvi NC20
■■ Sydän-kiuas 10 Onni

Ei ole puukiukaan voittanutta, kun saunaan halutaan hyvät löylyt.
Mutta kuinka puukiukaat pärjäävät modernissa maailmassa, jossa ne on
CE-standardin mukaan hyväksytettävä. Perinteisten kiukaiden kuumien
savukaasujen tiedetään jopa sytyttäneen saunoja tuleen, ja päästöistäkin
jupistaan. Päätimme ottaa selvää ja veimme kiukaat tutkimuslaboratorioon.
HENRIK WECKSTRÖM
ARTO WIIKARI, kuvat
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN ENERGIATEKNIIKAN LABORATORIO, mittaukset

K

eräsimme vertailuun seitsemän niin sanottua
peruskiuasta, joiden nimellisteho on noin 20
kW ja jotka on tarkoitettu 8–20-kuutioiseen
saunaan. Joukossa lienevät markkinoiden yleisimmät ja teknisesti kiinnostavimmat kiukaat Aito 20,
Harvia 20 Pro, Helo 20 PK, Kastor Karhu 20 PK, Misa
11206, Narvi NC 20 ja Sydän-kiuas 10.
Kuusi ensimmäistä ovat periatteessa melko samanlaisia toistensa kilpailijoita. Sydän-kiuas poikkeaa muista jonkin verran niin rakenteensa kuin hintansakin
puolesta.
Vaikka niin sanotut katiskakiukaat ovat eräänlaista
muotia, perinteisessä jatkuvalämmitteisessä peltikylkisessä kiukaassa on oma järkensä. Ehkä ennen kaikkea siksi, että pienen massan ja rajoitetun kivitilan ansiosta peruskiuas lämpenee nopeammin ja vähemmällä puunkulutuksella. Useimmilla vertailumme kiukailla sauna on löylyvalmis jopa alle tunnissa tulen sytyttämisestä. Katiskakiukaat vaativat yleensä huomattavasti pidemmän lämmitysjakson suuren kivitilan takia.
Peltikyljet ja sauna pysyvät helpommin siisteinä, kun
kivistä rapautuvat muruset pysyttelevät kivitilassa eivätkä varise verkon välistä.
Olisi toki hauskaa ja palkitsevaa verrata kiukaita löylyjen makeuden pohjalta. Tässä jutussa tarkastellaan
kiukaita kuitenkin pääosin teknisen suorituskyvyn
mukaan ja jätetään löylyistä nauttiminen vähemmäl-

le. Makoisat löylyt ovat pitkälti makuasioita, jotka johtuvat paitsi kiukaasta, myös testisaunan ominaisuuksista. Kiukaiden tehot, hyötysuhteet ja savukaasujen
lämpötilat sen sijaan ovat vastaansanomatonta kylmää faktaa, joka ei jätä makuasioille sijaa.
Kiukaat mittattiin Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratoriossa. Se on FINASakkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio, joka tekee myös puukiukaiden CE-hyväksyntämittauksia.
Toki myös saunoimme kaikilla kiukailla. Kuten odottaa saattoi, kaikilla kiukailla saimme hyvät löylyt, joskin
niin löylyjen kuin kiukaiden muissakin ominaisuuksissa oli selviä eroja.

Kiukaissa CE-merkintä
Rakennustuoteasetus, joka tuli voimaan 1.7.2013, määrää, että kaikki rakennustuotteet, joille on olemassa
harmonisoidut standardit, tulee standardin mukaisesti hyväksyttää ja CE-merkitä.
Ainoastaan sellaiset rakennustuotteet, joille ei ole
määritelty eurooppalaista tuotestandardia tai teknistä arviointia, ovat vapaita CE-merkinnästä. Koska kiukaille on olemassa standardi, EN 15821:2010, kaikkien
myytävien kiukaiden on oltava CE-merkittyjä. Viime
kesänä poistuivat myynnistä ne kiukaat, joita ei ollut
>>>
määräaikaan mennessä CE-hyväksytetty.
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� Tutkija Mikko Nykänen sytyttää Harviaan tulen. Sama määrä samankokoista puuta pinotaan kaikkiin samalla tavalla ja sytytetään
sytytysgeelin avulla. Silti polttotestejä on tehtävä useita, jotta
polton onnistuminen varmistuu.

� Panoskoot 3,5 kg + 1,5 kg punnittiin tarkasti. Kyamkissa on

myös polttoainelaboratorio, jossa kosteuden saa mitattua prosentin osien tarkkuudella.

Tulipesän suunnittelu vaatii sekä puun palamisen ymmärrystä että ammattitaitoa.

EU-direktiivit sekä niihin liittyvä
byrokratia ja kustannukset tietenkin aiheuttavat sen, että kaikenlainen pienimuotoinen yrittäminen ja
omaehtoinen rakentaminen muuttuu vaikeaksi tai käytännössä mahdottomaksi.
Ehkä moni saunakulttuurin vaalija muistaa vielä ”kultaisen ajan” ennen hallittua rakennemuutosta – joka autioitti maaseudun ja teki ihmisistä kädettömiä – jolloin kyläseppä
tai jopa hitsaustaitoinen isäntä itse
rakensi oman kiukaansa kymmenmillisestä tulenkestävästä raudasta. Sitä kiuasta muistellaan vieläkin, koska se antoi niin hyvät löylyt
ja kesti ainakin 30 vuotta. Sellaista
ei kuitenkaan enää saa tehdä, ainakaan laillisesti.
Totuus on kuitenkin se, että hyvän, puhtaasti polttavan tulipesän
suunnittelu vaatii sekä puun palamisen syvällistä ymmärrystä että
ammattitaitoa, ja lopputulos on harvoin hyvä ilman laboratoriossa tehtävää tuotekehitystä – nimittäin jos
haluaa tulipesän, joka syttyy ja vetää hyvin mutta silti polttaa kaikenkokoiset tulet hyvällä hyötysuhteella ja vähillä päästöillä.
Tästä päästäänkin yhteen viime
kevään keskusteluaiheeseen, hiukkaspäästöihin. Kuten yleensä keväisin on tapana, terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teki tiettäväksi,
että puunpoltto on jopa suurin terveysriski Suomessa. THL:n johtava
tutkija Timo Lanki ilmoitti julkisuuteen, että ulkoilman pienhiukkaset
30
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aiheuttavat jopa 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.
Ikävästä lähestymistavasta huolimatta Langin sanoma on kuitenkin
pohjimmiltaan se, että tulisijoja kehittämällä voisi puunpolton terveyshaittoja merkittävästi vähentää siirtymällä nykyaikaisiin, vähempipäästöisiin tulisijoihin.
Tunnettujen kiuasvalmistajien
perinteiset mallit näyttävät melko lailla samanlaisilta kuin kiukaat
ovat vuosikymmeniä näyttäneet.
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet.
CE-testi asettaa vaatimuksia kiukaan päästöille, joten palotapahtuman on oltava kunnossa. Niinpä
vanhoista malleista poiketen uusissa kiukaissa on lisäilman syöttökanavia, joiden kautta syötetään
lisäilmaa varsinaisen palotapahtuman jälkeen. Lisähapen avulla mahdolliset epätäydellisesti palaneet
savukaasut voivat palaa loppuun.
Näin savukaasut puhdistuvat ja samalla hyötysuhde paranee. Näitä ilmakanavia näkee useimmiten tulipesän takaseinässä, mutta on niitä
muuallakin.
Kuten testimme mittaustuloksista ilmenee, käsitys siitä, että puukiukaat ovat varsinaisia saastuttajia, on vanhaa tietoa. Ainakin asiallisella polttoaineella ja oikein käytettynä kiukaat polttavat puhtaasti; epätäydellisestä palamisesta kertova häkäpäästö on minimaalisen
pieni. Hiukkaspäästöjä emme tosin
mitanneet, eikä siinä olisi ollut paljon mieltäkään, koska niiden mää-

rä ja laatu johtuvat käytetystä polttoaineesta.

Tulipaloriski!
Vaikka sekä puukiukaat että metalliset savupiiput ovat testattuja
ja CE-merkittyjä, niiden yhteiskäytössä voi syntyä pahoja ongelmia.
Monelle rakentajalle on käynyt niin,
että on hankittu hyväksytty kiuas ja
piippu, jotka molemmat on asennettu määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Sitten kun saunaa on lämmitetty, piippu on ylikuumentunut
ja sytyttänyt yläpohjan tuleen, minkä seurauksena sauna tai koko talo
on palanut.
Tämä mahdottomalta vaikuttava tilanne johtuu siitä, että kiukaan
CE-todistuksessa on ainoastaan pakollista ilmoittaa savukaasujen keskilämpötila nimellisteholla suoritetussa testissä. Piiput sen sijaan luokitellaan niiden kestämän maksimilämpötilan mukaan. Korkein tunnettu piippulämpötilaluokka on T600,
mikä tarkoittaa, että piippu kestää
600-asteisia savukaasuja.
Voimakas tuli kiukaassa voi kuitenkin – ainakin joidenkin kiukaiden kohdalla – nostaa piippulämmöt alueelle 800–900 astetta, ja silloin on leikki kaukana. Vuosittain
palaa noin satakunta saunaa metallipiipun sytyttäminä, esimerkiksi
vuonna 2012 tapauksia oli 137. Emme siis puhu mistään mitättömästä
ongelmasta.
Ongelma vielä korostuu siitä, että piippujen CE-testeissä väli- ja ylä-

pohjan eristepaksuutena käytetään
200 mm. Suomessa eristettä voi kuitenkin olla reilusti yli puoli metriä.
Silloin piippu ei pääse jäähtymään
ollenkaan, joten lämpötila piipussa
läpiviennin kohdalla ryöstäytyy, ja
seurauksena on pahimmassa tapauksessa tulipalo.
Varsinainen syyllinen on silti kiuas.
Jotkut kiuasvalmistajistamme eivät
ilmeisestikään mielellään muuttaisi
hyvinä pidettyjä mallejaan. Monien
suosittujen kiukaiden savukanavat
ovat kuitenkin niin lyhyitä, että kun
kiukaita lämmitetään täysillä, piippuun menevien savukaasujen lämpötilat nousevat yli sen, minkä paraskin peltipiippu kestää.
Suomi on valittanut EU:lle tulisija- ja piippustandardien puutteista, mutta asiaa ei oikein ole ymmärretty tai otettu todesta. Ongelmia
onkin lähinnä vain Suomessa, missä kiukaita lämmitetään kovalla vedolla kuumaksi ja saunotaan kauan.
Muualla Euroopassa ei puukiukaita
juuri käytetä.
Kiukaiden CE-hyväksynnän yhtey
dessä tehdään kuitenkin turvallisuustesti, jolloin kasvatetaan vetoa
lisäämällä savuhormin alipainetta
ja nostetaan saunan lämpötilaa korkeammaksi. Samalla mitataan savukaasujen maksimilämpötiloja. Valitettavasti valmistajia ei velvoiteta ilmoittamaan näitä lämpötiloja.
Valveutuneen kiukaanostajan kannattaisi kuitenkin pyytää valmistajalta tietoa turvallisuustestin maksimilämpötiloista. Jos kiukaan val-

Mökille, autoon
ja vapaa-aikaan.
Dometic RGE 2100
Reilunkokoinen jääkaappi
kesämökille
• Toimii nestekaasulla ja sähköllä
• Tilavuus 106 litraa
• Irrotettava pakastelokero (9 l)
antaa lisää tilaa jääkaappiin
• Helppokäyttöiset säätimet
kätevästi yläpaneelissa

� Mittalaitteis-

ton keskeinen
komponentti on
CE-standardit
täyttävä savukaasuanalysaattori.

� CE-hyväksytys-

sä kiukaassa pitää
olla kilpi, josta
käyvät ilmi kaikki
olennaiset tiedot,
kuten suojaetäisyydet, teho, savukaasujen lämpötila, hyötysuhde,
päästöt ja sallitut
polttoainemäärät.
Misassa kilpi on
luukun kehyksen
alapuolella.

� Helon tulipe-

859 €
Dometic RC 2200 EGP
Monikäyttöinen matkajääkaappi
• Erityisen tilava (41 l)
• Tyylikäs ja kestävä alumiinirunko
• 12 V/230 V/ nestekaasu
• Jääpalarasia

349 €

sän takaseinän
ylälaidassa
näkyy aukko, josta
syötetään toisio
ilmaa palamisen
tehostamiseksi.
Modernissa kiukaassa syötetään
lisäilmaa varsinaisen palamisen ylle,
jolloin osittain
palamattomat
savukaasut pääsevät palamaan
loppuun.

� Sydän-kiukaan tuhkaluukun alla on säätöpelti, josta voi säädellä palamisen lisäilman määrää.

Nestekaasukäyttöiset
Dometic-jääkaapit alk. 459 €
• Tilavuudet 60, 106, 155 ja 190 l.
Katso lisätiedot www.dometic.fi

WAECO CoolFreeze CDF 18
Kompakti kompressorilaukku
• Huipputehoa pienellä
virrankulutuksella (12/24 V)
• Toimii jääkaappina ja
pakastimena, tilavuus 18 l
• Säädettävä lämpötila +10... -15 °C

499 €
Dometic RC 260
Tehokas 12 V autojääkaappi
• Kevyt kantaa ja kuljettaa
• Tilavuus 25 litraa
• Kätevä käyttää auton
12 V pistokkeesta
• Toimii myös 230 V sähköllä
• Mukana eristävä kevytkansi
• Jäähdytys- ja lämmitystoiminto
• Energialuokka A++

WAECO CoolFreeze
kompressorilaukut alk. 469 €
• Tilavuudet 10-110 l

99 €
Testivoittaja!

TM 11/2013
Vene 8/2013

Myynti kodinkoneliikkeet ja valtuutetut jälleenmyyjät.
www.dometic.fi
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Liian kuumat savukaasut ovat lähes aina ongelma, eivätkä pelkästään peltipiipuille.
mistaja ei suostu niitä ilmoittamaan,
on hyvät perusteet jättää kiuas ostamatta. Eräät valmistajat, kuten Helo
ja Kastor, julkaisevat turvallisuustestin koko lämpökäyrän käyttöohjeen
liitteenä, mistä heille kiitos.
Kun rakennustuoteasetus toimii näin onnettomasti, on kuntien rakennusvalvonta usein joutunut puuttumaan asiaan. Esimerkiksi Oulun rakennusvalvonta ei hyväksy lainkaan metallisia kevythormeja
asuintalojen saunan kiukaan yhteyteen, vaan edellyttää joko muurattuja tai keraamisia hormeja. Monen
muunkin kunnan rakennusvalvonta
on pääpiirteittäin samoilla linjoilla.

Kansallinen standardi
Koska CE-standardin vaatimat tiedot savukaasujen lämpötiloista eivät toimi kiukaiden kohdalla eikä
CE-standardeja noin vain muuteta,
Suomen Rakennustuoteteollisuus
RTT ry puuhaa tulisijoista kansallista, täydentävää tuotestandardia.
Koska kiukaiden CE-merkinnässä esitetty savukaasujen lämpötila ei anna riittävästi tietoa savupii-

pun mitoitukseen, tulisijavalmistajalta tarvitaan suomalaisstandardin
mukaan lämpöturvallisuustestissä
savupiippuun tulevien savukaasujen korkeimmasta lämpötilasta erillinen ilmoitus, minkä perusteella
liitettävän savupiipun käyttölämpötilaluokka, ns. T-luokka voidaan
määrittää.
Toinen vaihtoehto on kertoa ilmoitettu keskimääräinen lämpötila luvulla 1,8. Tämä peukalosääntö
pääsee käytännössä varsin lähelle
totuutta. Toisin sanoen, jos keskimääräiseksi savukaasulämmöksi ilmoitetaan enemmän kuin 330 astetta, huipuissa mennään lähelle
600 astetta.
Liian kuumat savukaasut ovat toki
lähes aina ongelma, eivätkä pelkästään peltipiipuille. Muurattuja piippuja pidetään kevythormeja turvallisempina ja ne ovatkin sitä, mutta
myös muuratulle piipulle voivat liian
korkeat lämpötilat olla kohtalokkaita. Varsinkin jos aloitetaan kylmällä
piipulla ja lämmitetään sauna nopeasti, altistuu muurattu hormisto
niin nopealle, osittaiselle lämpene-

TEKNISET TIEDOT

Mitat

Valmistajan
ilmoittamia
arvoja

Lämmitys

Suojaetäisyydet

Testin
aikaiset
arvot

32

Korkeus, mm
Leveys, mm
Syvyys, mm
Liitinhormin halkaisija, mm
Savukanavan veto, pa
Paino, kg
Kivimäärä, max kg
Teho, kW
Hyötysuhde, %
CE-merkki
Löylyhuoneen tilavuus (m3)
Polttoaine
Sytytys, kg
Lämmitys, kg
Jatkolämmitys, kg
max kg/h
Yläpinta, mm
Etupinta, mm
Sivupinta, mm
Takapinta, mm
Löylyhuoneen tilavuus, m3
Savukanavan veto, pa
Kivimäärä, kg
Aloituspanos, kg
1. lisäyspanos, kg
2. lisäyspanos, kg
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miselle, että se lämpölaajenemisen
seurauksena voi haljeta, jolloin liekit
voivat karata ties mihin.Toki yleisesti ohjeistetaan, että kylmää hormistoa tulee lämmittää varovasti edellä
mainitun välttämiseksi, mutta muistetaanko tämä aina?
Ainoa kestävä ratkaisu kuumiin
savukaasuihin on kiukaiden kehittäminen siten, etteivät ne tuota liian kuumia kaasuja. Kuten Sydänkiukaan esimerkki osoittaa, se on
täysin mahdollista. Kiukaiden hinta
varmasti nousee, mutta niin nousee hyötysuhdekin. Käytännössä sekä ostaja että myyjä voittavat, kun
puunkulutus laskee, löylyä riittää
kauemmin eikä paloturvallisuudestakaan tarvitse enää olla huolissaan.

Koesaunominen
Kaikki kiukaat asennettiin myös
koesaunaan, ne lämmitettiin ja testiryhmä suoritti koesaunomisen.
Koesaunomisen yhteydessä ei kuitenkaan varsinaisesti tehty mittauksia, vaan sillä haettiin lähinnä subjektiivisia havaintoja. Samalla saatiin
varmistus siitä, että kaikki kiukaat

täyttävät tehtävänsä saunan kiukaina ja että kaikkien normaalit käyttöominaisuudet ovat ajan tasalla.
Käytimme 25-litraista piippusäi
liötä savukaasujen lämmön todentamiseksi käytännössä.
Kaikissa kiukaissa on piippuyhde
sekä päällä että takana, paitsi Sydän-kiukaassa, jonka pystysuuntainen lähtöputki on takana niin matalalla, että siihen saa helposti myös
kulmayhteen takana olevaan hormiin. Testissä käytettiin päällä olevaa yhdettä.
Iloksemme havaitsimme myös,
että useimmat mittausten havainnot saivat tukea käytännön kokeista.
Olennainen laatukriteeri kiukaassa on myös se, että kiuas on vahvarakenteinen. Uuden kiukaan hankinta
yleensä käynnistyy siitä, että vanha
on puhki. Siitä asiasta on tässä testissä vaikea sanoa mitään sen jämerämpää. Toki painosta voi arvioida
rakenteen jykevyyden asteen. Mitä
painavampi, sen jykevämpi.
Pelkät materiaalivahvuudet eivät
kuitenkaan kerro kuin osan kiukaan
kestävyydestä. Suurimmat rasituk-

Aito
20

Harvia
20 Pro

Helo
20 PK

Kastor
Karhu 20 PK

Misa 1
11206

Narvi
NC 20

Sydänkiuas

760
480
500
119
-12
65
60
21
68,0
on
10-20
Puu
3,5
3,0
2,5
7,0
1270
500*
300
200
16
-12
43,00
3,5
1,5
-

760
430
510
115
-12
60
40
24,1
68,0
on
8-20
Puu
3,0
4,5
1300
300
300
300
16
-12
23,50
3,5
1,5
-

730
390
470
115
-17
50
40
18,8
67,0
on
13-20
Puu
4,0
4,0
2,0
1500
500
400
400
16
-12
31,10
3,5
1,5
-

790
480
480
129
-17
76
50
21,6
70,7
on
13-20
Puu
2,2
5,6
2,0
1357
500
400
400
16
-12
34,60
3,5
1,5
-

750
450
520
115
-12 - (-15)
69
33
21,9
62,0
on
8-20
Puu
4,5
3,5
1200
500
400
400
16
-12
28,00
3,5
1,5
-

800
540
580
119
-12
76
60
18
67,0
on
10-20
Puu
3,5
3,0
2,5
7,0
1250
500*
150
150
16
-12
49,00
3,5
1,5
1,5

700
520
620
115
-12
90
70
18,9
75,4
on
8-20
Puu
4,0
2,7
5,64
1300
500
100
100
16
-12
60,00
3,5
1,5
-

set tulipesään syntyvät liian korkeista lämpötiloista ja sen tuomista muodonmuutoksista. Riittävän
materiaalivahvuuden lisäksi tarvitaan oikeita rakenteita ja teräslaatuja, jotka joustavat ja myötäävät lämpölaajentumia juuri oikealla tavalla,
sekä palotilan suunnittelua niin, ettei muodostu puhki palavia kohteita. Tässä kohtaa kiuasvalmistajien
pitkän ajan tuotekehittely ja kokemus on valttia, materiaalin käyttöä
on opittu optimoimaan.
Käyttötapa vaikuttaa kuitenkin
käyttöikään eniten. Jos kiukaan lämmittää usein raivokkaan punaheh-

� Misan logon taakse kätkeytyy kä-

tevä nuohousluukku, josta savukanavia voi nuohota kiuaskiviä poistamatta. Luukussa on myös pieni reikä,
josta kanavaan pääsee lisäilmaa.

kuiseksi, käyttöikä lyhenee varmasti.
Liika kosteus ruostuttaa myös äkkiä,
kuumassa raudassa eivät suojapinnoitteet pysy.
Painavin, toki samalla monimut-

kaisin, on Sydän-kiuas, jonka varsinainen tulipesä on rakennettu 5-millisestä teräksestä, ja luukku on taivutettu ruostumattomattomasta teräksestä.

Aika usein vanhoissa kiukaissa
näkee tuhkalaatikon ruostuneen
huonoon kuntoon. Uusissa laatikko on tehty ruostumattomasta materiaalista.

Paras on makuasia
Olemme koostaneet pistetaulukon,
jonka perusteella jaamme kiukail>>>

MITTAUKSET

Aito
20

Harvia
20 Pro

Helo
20 PK

Kastor
Karhu 20 PK

Misa
11206

Narvi
NC 20

Sydänkiuas 10

Nimellisteho, kW
Lämmöntuottoteho, kW
Hyötysuhde, %
Savukaasun massavirta, g/s
Savukaasun keskimääräinen lämpötila, 0C
Savukaasun max.lämpötila hormiliitoksessa, 0C
Saunahuoneen lämpiämisnopeus, min./80 0C
Saunahuoneen lattian max.lämpötila, 0C
Hiilimonoksidipäästö (red 13 % O2), %

26,11
15,53
59,47
23,58
392,0
657,4
48,0
37,9
0,13

25,48
16,61
65,19
19,22
392,0
608,46
38,45
43,1
0,13

21,01
14,26
67,87
18,31
323,0
529,5
50,30
46,4
0,07

17,58
11,62
66,12
19,63
268,0
432,7
59,0
49,6
0,14

20,21
13,06
64,61
19,27
324,0
498,6
51,0
47,3
0,13

17,52
10,03
57,23
16,38
404,0
679,6
66,0
46,5
0,08

18,51
13,39
72,34
18,02
250,0
384,8
64,0
37,4
0,09

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Sydän

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Kastor

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Aito

Käyrästöt näyttävät savukaasujen lämpötilan mitattuna hormiliitoksen kohdalta ja
savupiipussa noin 1,3 metrin korkeudella
kiukaasta. Käyristä näkee, kuinka alkupanos lähtee palamaan ja tuottaa tasaisen
lämmönnousun. Kun alkupanos hiipuu, on
lisätty toinen panos, jonka syttyminen näkyy
äkäisimmissä kiukaissa jyrkkänä piikkinä
ja rauhallisemmin polttavissa kiukaissa loivempana nousuna. Narvin käyrässä on kaksi
piikkiä, mikä johtuu siitä, että se kaipasi
toisenkin polttoainetäytön nostaakseen
saunahuoneen lämmön halutulle tasolle.

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Misa

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Harvia

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Narvi

Savukaasun ja hormin lämpökäyrä: Helo

� EN-standardin mukaisessa koesaunassa

ei ole varaavia pintoja, vaan seinät ovat
vaneria, jonka takana on eriste. Kyamkin
koeasaunan tilavuus on vapaasti säädettävissä seiniä siirtämällä.
Toisin kuin CE-testissä, kiukaan rintamasuunta käännettiin ovelle päin, koska sytytyksen onnistumista on helpompi seurata
myös oven läpi katsomalla.

� Kun alkupanos alkaa hiipua, laitetaan lisäpanos. Oikea ajankohta nähdään mittalaitteista. Kun savukaasujen hiilidioksidipitoisuus putoaa alle viiden prosentin, on aika lisätä polttoainetta.
Polton aikana saunahuoneesta mitattiin lämpötiloja yhteensä 16:sta eri pisteestä. Yksi anturi oli kiukaan kyljessä, yksi ylimmän sekä sen alla olevan kiuaskivikerroksen välissä.
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Saunahuoneen lämpötilat: Harvia ja Narvi

Savukaasun häkäpitoisuus: Kastor

Harvia 20 Pro
Narvi NC20

� Kiukaiden tehoero näkyy saunahuoneen lämmönnousussa. Punainen käy-

� Kiukaiden savukaasuista mitattiin muun muassa häkäpitoisuus. Keski-

le pisteitä ja tähtiä. Nämä perustuvat lähes yksinomaan mittauksiin.
Sauna ja saunominen ovat vapaa
ja subjektiivinen taidemuoto, jossa on monta totuutta – ja tämä on
vain yksi niistä.
Olisi ylimielistä yrittää julistaa
jokin kiuas parhaaksi, koska sau-

ny hyvää saunaa, mutta hyväkään
kiuas ei pelasta, jos muut asiat saunassa ovat pielessä.
Kiistatonta on kuitenkin, että Harvia PK 20 on ryhmän tehokkain ja
lämmittää saunan nopeimmin. Tai
että Sydän-kiukaassa on paras hyötysuhde ja suurin kivitila, joten se

rä on vertailun tehokkain kiuas Harvia, joka lämmittää saunan kylpykuntoon
39 minuutissa. Narvilla (sininen) kestää peräti 66 minuuttia saavuttaa 80
astetta, ja se tarvitsee ylimääräisen polttoainelisäyksen. Polttoainelisäykset
erottuvat myös käyristä pieninä lämpötilan tasoittumisina.

nomiskokemukseen vaikuttaa paljon sauna, johon kiuas asennetaan,
piipusta puhumattakaan. Ja saunamestarin lämmitystapa, samoin
kuin puiden laatu ja kosteus. Huomaamme, että kyse on kokonaisuudesta, jossa kiuas on avainkomponentti. Ilman hyvää kiuasta ei syn-

määrin häkää tuli todella vähän. Pitoisuudet nousivat vasta, kun polttoaine
oli loppumassa ja palaminen muuttui epätäydelliseksi. Kastorin kuvaajassa
näkyy kuitenkin pitoisuuden nousua kesken aloituspanoksen parasta palamista alkaen noin 22 minuutin kohdalta.

lämmittää pienimmällä puunkulutuksella ja kestää löylynheittoa pisimpään. Samoin sen savukaasut
ovat niin viileitä, että sen voi kytkeä T400-piippuun, kun muut vaativat välttämättä T600-luokan piipun.
Kenties se mieluisin kiuas löytyy kuitenkin näiden väliltä.

LOPPUARVOSTELU
� Palamista
seurattiin
mittalaitteistolla, joka
keräsi tietoa
dataloggeriin
15 sekunnin
välein.
Laitteiston
ääressä Tomi
Kautto.

Sydän-kiuas 10 Onni

Näin mitattiin
■ KIUKAAMME mittattiin Kymenlaakson Am-

mattikorkeakoulun energiatekniikan laborato
riossa. Se on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio, joka tekee myös puukiukaiden CE-hyväksyntämittauksia.
Valmistajien ilmoittamat alkupanoksen puumäärät vaihtelevat 2,2 kilosta 4,5 kiloon, ja lisäykseen suositellaan 2,7 kilosta 5,5 kiloon. CE-testit tehdään valmistajan ilmoittamien panosten
mukaan.
Jotta saisimme vertailukelpoisia tuloksia, TM
Rakennusmaailman testissä kaikkiin kiukaisiin ladattiin 3,5 kilon alkupanos, johon lisättiin 1,5 kiloa siinä vaiheessa, kun alkupanoksen palo alkoi
hiipua ja CO2-mittari laski arvoon viisi prosenttia.
Panoskoko perustui Kyamkin laboratorion tutkijoiden käytännön kokemukseen. Tavoitteena oli
saavuttaa 80 asteen lämpö saunahuoneeseen.
Määrän valinta osui nappiin, sillä tehokkaimmat
kiukaat ylittivät tavoitteen selvästi, ja ainoastaan
hyötysuhteeltaan heikoin kiuas tarvitsi vielä toisen lisäyksen saavuttaakseen halutun lämpötilan.
Polttoaineena käytettiin mahdollisimman tasalaatuista ja tasakokoista koivua, jonka kosteusprosentti oli 13,5. Tämä kosteus on suunnilleen sitä normaalia ulkokuivaa, jota kansa yleisesti käyttää. Liian kuiva puu palaa näet niin raivokkaasti, ettei kiuas ehdi saada lämpöä talteen,
hyötysuhde laskee ja savukaasut kuumenevat.
Kivien määrä vaihteli kiukaiden kivitilan mukaan. Kiukaisiin ladottiin kiviä sen verran, että
kivitila täyttyi reunoja myöten kuten käyttöohjeissa neuvotaan, määrät on ilmoitettu oheisessa taulukossa. Kaikissa käytettiin samoja oliviini–
diabaasi-kiviä. Kivet ovat niin kookkaat, 10–15
cm, että ilma pääsee hyvin virtaamaan niiden välistä. Vedon säädössä noudatettiin käyttöohjeita;
jos ohjeissa käskettiin avata tuhkaluukkua 2 cm,
näin tehtiin. Savukanavan veto oli kaikille –12 Pa.

Koska Kyamkin energiatekniikan laboratorio
on laitos, joka tekee myös kiukaiden CE-testejä,
meidänkin vertailussamme noudatettiin samoja,
tiukkoja testirutiinejä. Kaikki mittalaitteet kalibroitiin aina ennen jokaista koepolttoa.
Panos sytytettiin sytytysgeelin avulla, koska
haluttiin kaikkiin mahdollisimman tehokas ja samanlainen syttyminen. Sehän ei silti aina onnistu
täydellisesti, jo pelkästään puun syyrakenteiden
takia. Epäonnistuneet poltot otettiin uusiksi, kunnes saatiin onnistunut poltto, jossa palaminen on
tasaista eikä lämmön kehityksessä tapahdu notkahdusta.
Laboratorion koesaunan koko on säädettävissä. Testisaunan kooksi valittiin nyt 16 m3. Useimpien kiukaiden suositeltu saunakoko on 8–20 m3.
Koska testisaunassa ei ole varaavia pintoja, oli
mielestämme paikallaan käyttää keskiarvoa hieman suurempaa tilavuutta.
Testisaunan ilmanvaihto säädettiin siten, että saunan ilmatilavuus vaihtuu kolme kertaa tunnissa. Se on puolet vähemmän kuin CE-testissä,
mutta mielestämme lähempänä normaalia käytäntöä.
Polton aikana lämpötiloja mitattiin 16 pisteessä niin saunahuoneessa, kiukaassa kuin savukanavassa. Samalla seurattiin savukaasujen happi-,
hiidioksidi- ja häkäpitoisuutta. Dataloggeri taltioi
kaikki tiedot 15 sekunnin välein.
Savukaasujen lämmöt mitattiin kahdesta pisteestä; hormiliitoksesta ja piipussa 1,3 metrin
korkeudella kiukaasta. Jälkimmäinen mittauspiste noudattaa CE-standardin mittaustapaa. On
kuitenkin hyvä tiedostaa, että RM:n polttotesti on
piippulämpöjen osalta hyvin helppo, joten lämpötilat pysyvät alhaisina.
Ainakin verrattuna siihen tilanteeseen, että
kiuasta lämmitetään tuntitolkulla täydellä pesällä
ja suurella vedolla.

Pääedustaja: WarmHeart Oy
Hintaluokka: 1200 euroa
■ SYDÄN-kiukaan pesässä palaa rauhallisen
näköisesti, mutta tila lämpenee silti tehokkaasti.
Saunahuone saavutti 80 asteen lämpötilan 64
minuutissa, mikä on hyvä tulos ottaen huomioon, että kivimäärä, 60 kg, on testin selkeästi
suurin.
Sydämen savukanavien rakenne on muita
mutkikkaampi, tulipesän jälkeen savukaasut
pyörivät kiukaassa metritolkulla kuin varaavassa takassa ikään ennen poistumista piippuun.
Tämän ansiosta kiukaan hyötysuhde on testin
paras, ja savukaasut viileimmät. Rauhallisen
palamisen bonuksena hiillos säilyy ja lämmittää pitkään. Suuri kivimäärä antaa hyvät löylyt,
joita riittää vielä pitkäksi aikaa tulen sammumisesta.
Kiukaan sydän ja ulkovaippa ovat irrallisia, ja
ne siirrellään ja asennetaan erikseen. Ulkovaippa on kaksikuorinen, mistä on se hyöty, ettei
sen pinta kuumene, minkä ansiosta suojaetäisyydet ovat pieniä. On siinä sekin etu, ettei kiukaaseen törmäävä saunoja polta itseään.
Muotoilu ja viimeistely eivät täysin vastaa
teknisen toteutuksen laatua.
HYVÄÄ
• Paras hyötysuhde
• Turvallisin
• Löylyt kestävät pitkään
HUONOA
• Muotoilu ja viimeistely
Yleisarvosana:
8,6

★★★★

Hyötysuhde
Turvallisuus
Viimeistely ja käyttö
Teho ja lämmönsäätö
Lämmön tasaisuus
YLEISARVOSANA
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Kaskipuu Oy yhdisti perinteisen puusepän, uusimman tekniikan ja ulkonäön. Syntyi täysin uusi
puuovimallisto. Jykevä toimivuus ja hivelevä näyttävyys ovat nyt samassa ovessa. Mallistosta
löytyy ovi niin uudis- kuin remonttirakentamiseen. Myynti- ja ovinäyttely DOMUS CENTEREISSÄ
kautta maan. Tutustu uuteen mallistoon: www.kaski.fi

www.ekovilla.com

Eristä mukavasti,
yhteensopivasti
ja ekologisesti
Uusi puukuituinen Ekovillalevy
nostaa levyvillalla eristämisen
uudelle nykyaikaiselle tasolle.
Rakennustarvikeliikkeistä kautta
maan! Kysy myös Ekovillan puhalluseristeitä!

LOPPUARVOSTELU

Jatkuvalämmitteiset 20 kW puukiukaat

Kastor Karhu 20 PK

Misa 11206

Pääedustaja: Helo Oy
Hintaluokka: 460 euroa

Pääedustaja: Helo Oy
Hintaluokka: 350 euroa

Pääedustaja: Misa Oy
Hintaluokka: 470 euroa

■ KASTOR poltti laboratoriossa panoksemme
verraten rauhallisesti. Saunomislämpötilan
saavuttaminen kesti minuuttia vaille tunnin,
ja laskennalliseksi hyötytehoksi tuli 11,6 kW
runsaan 66 prosentin hyötysuhteella. Palokaasujen keskilämpötila, 268 astetta, on vertailun
toiseksi alhaisin, eli Kastor on tavanomaisista
kiukaista paloturvallisin. Mittaamamme savukaasujen huiput jäävät reilusti alle 400 asteen, eikä hormiliitoskaan kuumene kuin 432
asteeseen. Kastor julkaisee Helon lailla CEturvallisuustestin savukaasujen lämpökäyrät
käyttöohjeessa.
Rakenne tuntuu jykevältä. Se on yhtä
painava kuin testin toiseksi painavin Narvi,
vaikka Kastor on yli neljänneksen pienempi.
Saunomiskokeessa Kastorista pidettiin. Sopivaa lämpöä on helppo pitää yllä, ja kuten
mittauksistakin saattoi päätellä, lämpö leviää
koko saunaan lattiaa myöten esimerkillisen
tasaisesti.
Kaiken kaikkiaan Kastor on tyylikäs ja hyvin
viimeistelty, jykevärakenteinen, turvallinen
kiuas, jota lisäksi on helppo käyttää.

■ HELON lämmöntuottoteho, runsaat 14 kW,
on testin keskitasoa. Saunahuone saavuttaa
saunomislämpötilan noin 50 minuutissa. ”Tavallisten” kiukaiden joukossa Helon hyötysuhde on kaikkein paras, melkein 68 prosenttia.
Savukaasujen keskimääräinen lämpötila on
testin kolmanneksi alhaisin. Samalla kiukaan
häkäpäästö on pienin. Ottaen huomioon, että
Helo on kaikilta mitoiltaan testin pienin kiuas,
tällaista suoritusarvojen yhdistelmää voi syystä pitää jonkinmoisena saavutuksena.
Käyttöohjeessa Helo julkaisee VTT:n tekemän CE-turvallisuustestin lämpökäyrän, jonka
korkein lämpötila jääkin alle 600 astetta. Testissämme korkein mitattu, hormin liitosputken lämpötila oli alle 520 astetta.
Ruostumattomasta teräksestä tehdyn luukun alareunassa on pieni uloke, joka estää
tuhkaluukun avaamisen liiaksi vedon lisäämiseksi. Tämä estää myös tehokkaasti kiukaan
väärinkäyttöä, eli ylilämmittämistä liian suurella vedolla.

■ MISAN suoritus on tukevasti vertailun keskikentässä. Sen lämmöntuottoteho on 13 kW, ja
se nosti saunahuoneen saunomislämpötilaan
51 minuutissa. Viiden kilon koivumäärällä loppulämpö nousi yli 90 asteen. Hyötysuhde on
runsaat 64 prosenttia, ja savukaasujen lämpötila pysyy melko mukavasti aisoissa. Hormiliitoksen korkein mitattu lämpötila jää alle 500
asteen. Kiuaskivet saavuttivat polton lopussa
194 astetta, mikä on testin korkein lukema.
Laboratoriomittausten lämpötilakartta lupailee tasaista lämpöä saunaan, ja koesaunominen vahvistaa käsitystä. Misa on sopivan
tehoinen kiuas, jonka lämpötilan hallinta on
helppoa. Kotelo on näyttävä; sivut ovat peilipintaista ruostumatonta terästä ja etulevy
on mustaksi emaloitu. Misa-logolla varustettu luukku irtoaa nostamalla, ja sen takana on
nuohousluukku. Savukanavia voi siis nuohota
kiuaskiviä poistamatta.

HYVÄÄ
• Savukaasujen alhainen lämpötila
• Tasainen lämpö saunahuoneessa
HUONOA
• Suurin häkäpäästö
Yleisarvosana:
8,4

★★★★
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Helo 20 PK
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HYVÄÄ
• Tehokas, varsinkin kokoisekseen
• Hyvä hyötysuhde
HUONOA
•–
Yleisarvosana:
8,2

★★★

HYVÄÄ
• Tasaisen hyvä kiuas

HUONOA
•–
Yleisarvosana:
8,2

★★★

Harvia 20 Pro

Aito 20

Narvi NC20

Pääedustaja: Harvia Oy
Hintaluokka: 400 euroa

Pääedustaja: Narvi Oy
Hintaluokka: 580 euroa

Pääedustaja: Narvi Oy
Hintaluokka: 520 euroa

■ Harvia on vertailun tehokkain kiuas. Se lämmittää saunahuoneen kaikista nopeimmin, ja
vaatii myös polttoainelisäyksen nopeammin
kuin muut. Se saavutti hartiakorkeudella mitattuna 80 asteen lämmön alle 39 minuutissa.
Kun testin annettiin jatkua polttoainelisäyksen hiipumiseen saakka, lämpötila nousi lähes
sataan asteeseen. Tehoon nähden hyötysuhde on hyvä, joskin savukaasut lämpenevät
reippaasti ja liian rajussa käytössä saattavat
lämmetä liikaa. Alkupanoksen jälkeen kannattaakin hillitä lämmittämistä, jottei sauna
lämpene liikaa. Harvian nopeaan lämpiämiseen on toki osasyynä myös se, että kivitilaan
mahtuu vähiten kiviä.
Tulipesän edestä nousevat ylös kolmiomaiset savukanavat, jotka kiertävät kivitilaa
ennen yhtymistään lähtöputkeen. Niinpä tuli
nuolee näyttävästi ja tehokkaasti lasiluukun
sisäpintaa sekä pitää sen nokeamattomana.
Tuhkaluukussa ei ole rajoitinta, vaan vedon
voi säätää vapaasti.
Kaikkiaan Harvia on helposti sytytettävä,
erittäin tehokas ja nopea kiuas, jota pitää
polttaa maltilla, etenkin peltipiipun kanssa.

■ AITO-KIUAS on testin tehokkaimpia. Savukaasujen massavirta on testin suurin, ja se
poltti molemmat panoksensa loppuun 50 minuutissa saavuttaen samalla 48 minuutin kohdalla rimaa hipoen 80 asteen lämpötilan, joten lisäpanosta ei tarvittu. Hyötysuhde jäi alle 60 prosentin, joten savukaasut ovat verraten kuumia.
Rankalla lämmittämisellä piipun lämpötilat
voivat nousta riskilukemiin, meneehän piippuun yli 10 kW lämmitystehoa.
Käytännön saunomiskokeissa Aito söi puuta ahnaasti, mutta lämpeni myös tehokkaasti
ja tarjosi hyvät löylyt. Tosin halot paloivat loppuun nopeasti. Piippusäiliön vesi äityi kiehumaan saunomisen aikana.
Kivitilan reunus on umpinainen, mutta ympäröivän pellin yläreunassa on rako, josta lämpö pääsee poistumaan. Huolimatta siitä, että
savukanavat ovat kivitilan keskellä, kyljet lämpenevät lähes 300-asteisiksi.

■ NARVIN lämmöntuottoteho on pienehkö,
ja kun hyötysuhde on kaikista heikoin ja kivitila toiseksi suurin, Narvi lämpenee kaikkein
hitaimmin (66 min/80 astetta). Testin ainoana
kiukaana se vaati toisen lisäpanoksen noustakseen määrälämpötilaan, ensimmäisellä
lisäyksellä se saavutti vain noin 70 astetta.
Kun rakennetta tarkastelee, ei heikkoa
hyötysuhdetta tarvitse ihmetellä. Tulipesän
jälkeiset savukanavat ovat lyhyet ja pyöreät,
tarttumapintaa savukaasujen lämmölle ei
paljoa ole, joten savukaasut ovat kaikista kuumimmat. Hyvää on se, että putket ovat keskellä kivitilaa, joten kivet lämpiävät tasaisesti ja
samalla kiukaan kyljet pysyvät verraten viileinä. Testisaunassamme Narvi lämpeni hitaasti
ja jäähtyi nopeasti. Saunan saavutettua hyvän
saunomislämpötilan alkoi piippusäiliön vesi
kiehua todisteena kuumista savukaasuista.
Narvi on siististi viimeistelty ja yksityiskohdissa on ajateltu käyttäjää. Vertailun suurin
ulkokuori kuumenee toiseksi vähiten, ja valetun luukun vetokahva on puuta kuten tuhkaluukunkin. Käsinettä tai työkalua ei tarvita
lisäykseen tai vedon säätämiseen.

HYVÄÄ
• Tehokas ja nopea
• Palaa näyttävästi

HYVÄÄ
• Tehokas

HYVÄÄ
• Viileät kahvat ja kyljet

HUONOA
• Kuumat savukaasut

HUONOA
• Hyötysuhde
• Kuumat savukaasut

HUONOA
• Vaarallisen kuumat savukaasut
• Suuri puunkulutus

Yleisarvosana:
7,6

Yleisarvosana:
7,2

★★

★

Yleisarvosana:
8,0

★★★
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