
Puhtaan 
palamisen puolesta!

Nykyaikaiset, uusilla polttotekniikoilla toimivat tulisijatuotteet tuottavat merkittävästi vähemmän päästöjä kuin vanhentu-
neella tekniikalla toimivat. Tulisijoille on myös lähiaikoina tulossa omat päästörajoitusmääräykset, joiden ansiosta markki-
noilta saadaan poistettua huonosti puuta polttavat laitteet.

Tästä esitteestä löydät tietoa, miten sinun nykyinen tulisijasi tuottaisi mahdollisimman vähän päästöjä ja mitä seikkoja 
pitää ottaa huomioon valitessasi uutta tulisijaa.

Tulisija- ja savupiippuyhdistys (TSY) on Suomessa 
valmistettavien ja maahantuotavien tulisija- ja savu-
piipputuotteiden asiantuntijayhdistys, joka neuvoo ja 
opastaa nykyaikaisessa puulämmittämisessä.

Tulisijoissa poltetun puun tuottamien kaasu- ja hiuk-
kaspäästöjen on tutkimusten mukaan havaittu olevan 
merkittäviä.

Suurin osa päästöistä aiheutuu vanhentuneesta, vielä 
käytössä olevasta tulisijakannasta, joka ei vastaa 
nykyisiä ympäristö- ja tehokkuusvaatimuksia.

Puunpolton tuottamat kaasu- ja hiukkaspäästöt



Jos havaitset tulisijassa yllä mainittuja 
vikoja, vaihda tulisijasi uuteen. Tarkista 
myös, että piipun ja tulisijan rakenteet 
ovat ehjiä.

Tulisijan oikean toiminnan ja puhtaan 
palamisen kannalta on erityisen tärke-
ää, että poltat vain puhdasta, kuivaa 
puuta ja käytät tulisijaa valmistajan 
ohjeiden mukaan.

Vanhan tulisijan kuntokartoitus
Tulisijan kunto on helppo tarkistaa. Käy oheisen listan avulla läpi, polttaako tulisija puuta puh-
taasti ja energiatehokkaasti vai olisiko syytä vaihtaa vanhentunut tulisija modernilla tekniikalla 
toimivaan tulisijaan.

• Lasiluukku ja tulipesä mustuvat

• Piippu nokeutuu

• Tuhkaa ja palamisjätettä kertyy runsaasti

• Puuta kuluu paljon

• Lämpöä tulee helposti liikaa tai liian vähän

• Tuli palaa kytemällä tai liian nopeasti

• Tulisija/piippu vetää huonosti

• Piipusta tuleva savu on mustaa

• Piipusta tuleva savu mustaa katon



Uuden tulisijan valinta
Tulisijoja on hyvin erilaisia.  Yhteistä niille kaikille on tuottaa miellyttävää lämpöä ja nautinnol-
lisia hetkiä tulen lämmössä.

Kun hankit tulisijaa, kannattaa miettiä ensin tulisijan käyttötarkoitusta ja minkälaiseen tilaan 
se sijoitetaan. Pidä myös mielessä, että valitset tulisijan, joka polttaa puuta puhtaasti ja tehok-
kaasti.

Oheisesta listasta löydät puhtaasti puuta  
polttavan tulisijan ominaisuuksia.

Kiinnitä myös erityistä huomiota oikeanlai-
sen piipun valintaan. 

Piipun tulee olla oikean kokoinen ja riit-
tävän pitkä. Tulisija- ja savupiippuvalmis-
tajilta saa tiedot oikeanlaisen savupiipun 
valintaan.

• Lasiluukku pysyy puhtaana• Piippu pysyy puhtaana• Tuhkaa ja palamisjätettä kertyy vähän
• Puuta kuluu vähän• Lämpöä tulee sopivasti• Tuli palaa kirkkaalla liekillä• Piipusta tuleva savu on melkein väritöntä

• Tulisija täyttää viranomais- ja    ympäristömääräykset



Tulisijavalmistajilta saat myös tietoa puhdaspalotekniikoista. Jokaisella valmista-
jalla on oma, hiukan toisistaan poikkeava tapa polttaa puuta puhtaasti ja siksi onkin 
erittäin tärkeää noudattaa aina valmistajan antamia ohjeita. Eri tulisijatyypeille on 
erilaisia käyttötapoja, joita on syytä noudattaa.

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen (TSY) jäsenyritykset:

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry
Katajanokankatu 3 B 9 • 00160 HELSINKI • 050 381 4910

info@tsy.fi • www.tsy.fi

Nuohousalan Keskusliitto 


