LAHTELAINEN Reijo Vierimaa lienee keksijöiden sukua. Sydän-kiuas on ehdottomasti paloturvamääräykset täyttävä, puuta säästävä ja
ympäristöä saastuttamaton laitos,
josta kaiken päälle saa vielä aivan
mainiot löylyt.

T

iukasti ottaen lähes kaikki suomalaisissa saunoissa
olevat puukiukaat ovat rakennusmääräyskokoelman vastaisia. Kokoelman osa E 3   vuodelta
1988 on määritellyt, ettei pieneen
savuhormiin johdetun savukaasun
lämpötila saa ylittää 350 °C kuin
lyhytaikaisesti. Tavanomaisen kiukaan savukaasujen lämpötilat hormiliitoksen kohdalla liikkuvat kuitenkin 500–700 asteen välillä.
Harakoille tuntuu menevän lämpö, vaikka löylyt pysyvätkin saunassa. Kuopion yliopistossa älähdettiin
kymmenkunta vuotta sitten suomalaisten puulämmitteisten kiukaiden
päästömääristä. Keskustelunavaus
oli sangen aiheellinen, sillä yksinomaan mökkisaunojen piipuista
pöllähtää lähiympäristöön 110 tonnin lataus hiukkaspäästöjä.
Paloturvallisuuden kannalta on
jäänyt lähes huomiotta se, että Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sanotaan seuraavaa (RakMK E3:
2.1):
”Hormiin liitettävän tulisijan palamiskaasujen lämpötila saa olla enintään + 350 °C lyhytaikaisia ylityksiä
lukuun ottamatta”.
Monen vanhan jatkuvalämmitteisen kiukaan hormiliitosputki hehkuu punaisena ja vasta silloin sauna on kylpykunnossa. Puuta palaa
kymmeniä kiloja yhdellä saunomiskerralla.
Lahtelainen Reijo Vierimaa on
vähintäänkin ennakoinut nämä lämmitysongelmat, sillä hän on 1960-lu30 ● Rakennusmaailma 7/2007

Puhtaana pitävä puukiuas
Useimmat puukiukaat ovat rakennusmääräysten vastaisia, sillä pieneen savuhormiin johdetun tavanomaisen kiukaan savukaasujen lämpötilat hormiliitoksen kohdalla ovat jopa tuplaten sen,
mitä määräysten mukaan saisi. Sydänkiukaassa ei.
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va ja lämmennyt paloilma edesauttaa palamistapahtumaa.

Vain kiuas kuumenee

SYDÄNOSAN voi vuorata itse
haluamallaan materiaalilla.
Etulevy on pakollinen. Muurausalustaksi riittää 30 mm
laatta.

VALMIISSA Sydän-kiukaassa paloilman saantia tulipesään on parannettu. Ilmaa virtaa sivuilta ja
tuhkaluukun alta sekä lasiluukun
ympäriltä. Tulikanaalit ovat kiukaan sivuilla säiliömäiset.

vulta saakka kehitellyt omaa kiuasratkaisuaan. Nyt vaikuttaa siltä, että
Sydän-kiuas on valmis.

Suuri palotila
Vierimaa pohdiskeli kahta asiaa: kiukaan paloilman saantia ja palotilan
eli pesän tilavuutta. Vanhoissa savusaunojen rauniokiukaissa pesään
virtasi ns. primääri-ilmaa myös kivipesän läpi. Tulipesät pyrittiin tekemään mahdollisimman korkeiksi, jotteivät savukaasut leimahteli-

si kiukaan yläpuolella (joskus kyllä
kävi näin).
”Samalla aprikoin, miten palamistapahtumasta mahdollisimman paljon saataisiin energiaa jäämään kiukaaseen ja kiukaan kiviin”, Sydänkiukaan tekijä painottaa.
Uutuuskiuas on teräskuorisena
suhteellisen matala (610 mm), mutta silti siihen on saatu mahtumaan
tulikanaalia 2 370 millimetriä. Kanaali laajenee kiukaan molemmilla
sivuilla tulisäiliöiksi eli savukaasuille on todella annettu tilaa palaa. Paloilma pesään johdetaan lasiluukun
ympäriltä ja tuhkaluukun alta.
”Tulikanaalit varmistavat sen, että
kuuma läpivirtaus kivitilassa on voimakas. Kiuas lämpiää runsaalla pesällisellä kylpykuntoon ja kylpemisen jatkuessa lisätään vai kalikka tai
pari pesään. Täysiä pesällisiä ei enää
silloin tarvita”, Vierimaa selvittää.
Lasiluukun ympäriltä johdettu paloilma antaa kuin kaupanpäällisenä
vielä yhden edun: lasi ei nokeudu
lainkaan. Lisäksi Reijo Vierimaa arvelee, että tuhkaluukun alta virtaa-

Uutuuskiuasta edeltävät mallit on
testattu saunomalla ja mittaamalla.
Yksi edeltäjistä kävi Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen (VTT) mittauksissa. Kaksi mittaustulosta hätkähdytti: kiukaan hyötysuhteeksi
mitattiin yli 70 % ja savukaasujen
lämpötilaksi hormiliitoksen kohdalla 344 plusastetta!
Nämä luvut tarkoittavat sitä, että harakat jäävät vaille lämpöä Sydän-kiuassaunan lähitienoilla. Päästöt on saatu kuriin mahdollisimman
täydellisellä palamistapahtumalla ja
löylyteho on saatu pysymään kiukaassa.
Kiukaan ulkovaipasta vain etuseinä lämpeni kuumaksi (maksimi
+ 101 °C). Muilla seinämillä lämpötilat jäivät alle 80 asteeseen, joka luokitellaan lämminpintaiseksi. Tulipesän päällä kivien lämpötila kohosi
lähes 350-asteiseksi. Vaakasuunnassa suojaetäisyyttä palaviin rakenteisiin vaaditaan 50 mm, edessä 150
mm (kuumapintainen). Kiukaan yläpuolella on oltava metri vapaata ilmatilaa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on todennut kiukaan
kehittelyssä päästyn sellaisiin konkreettisiin tuloksiin, joilla merkittävästi parannetaan myös paloturvallisuutta.
Tavanomaisten kiukaiden liian
kuumat savukaasut voivat vaurioittaa savuhormia erityisesti liitinhormin kohdalla vastapäätä liittymiskohtaa. Hormi saattaa jopa haljeta.

tapahtui elokuussa Tiirismaan latu
ry:n Kankareen majalla, jonne Vierimaa oli toimittanut kiukaan kokeiltavaksi. Kiuasta oli lämmitetty
jo kuukauden päivät lähes päivittäin. Saunan tilavuus on 30 kuutiota, mutta runsaiden kiviainesseinien takia tilavuuteen on lisättävä ainakin viisi kuutiometriä.
Kyseessä oli Sydän-malleista suurempi, jonka kivitilaan mahtuu 110
kiloa löylykiviä. Suuri sauna lämpeni tunnissa kylpykuntoon. Sisälämpötila saunassa oli + 80 °C. Menossa oli kolmas pesällinen sekapilkkeitä. Kiuas oli ladattu keraamisilla kivillä.
Vierimaa loi, ei lyönyt, löylyä pienillä kipollisilla. Löyly levittyi rauhallisesti katon kautta lauteilla olijoiden nautittavaksi. Pientä viivettä
löylyn tulossa aiheutti se, että etäisyys kiukaaseen oli runsaat neljä
metriä. Oli opeteltava löylyn luonnin lopetus oikean aikaan, ettei lauteilta tulisi kiire.
Vanha saunarakennus piti huolen
siitä, ettei löyly jäänyt viipyilemään
saunaan. Löylyvettä sai käyttää roimasti. Ei ollut pelkoa siitä, että kiuas
saunottaisiin hengettömäksi. Vierimaa lisäsi välillä pari klapia pesään
ja meno jatkui.
Runsaan kahden tunnin saunomisen jälkeen saatettiin todeta, että
tämä kiuas kelpaa kuopiolaisillekin
yliopistomiehille kaikin tavoin.

Tunnissa
saunomiskuntoon
Valmiin Sydän-kiukaan kokeilu

Sydämen mitat
Metallikuorimalli (decorat-teräs)
Leveys: 520 mm
Syvyys: 600 mm + luukun kahva
Korkeus edessä: 610 mm
Korkeus takana: 685 mm
Paino: 70 kg
Jalkojen säätövara: 35 mm
Kivitila: 70 kg
Sydänosan paino: 58 kg
Takuu: 4 vuotta
Hinnat
Decorat-teräs: 745 €
Alusinkkinen etulevy: 730 €
Valmistaja: Warmheart Oy 040 348 4855, www.warmheart.fi
Sydän-kiukaan ulkonäön voi päättää itse. Sydämen ympärille voi tehdä
muurauksen tiilistä tai luonnonkivistä. Decorat-teräksinen on valmis kokonaisuus. Reijo Vierimaan erikoisehtona on kiukaan täydellinen palautusoikeus kuukauden sisällä. Palautuksen kustantaa palauttaja.
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