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Tulisija- ja savupiippuyhdistys antaa neuvot turvallisiin kesälöylyihin 
 

Viisaita valintoja saunomiseen 
 
 
Sauna ja kesä kuuluvat yhteen. Tämänkin kesän aikana saunat lämpiävät miljoonia kertoja. Tulisija- ja 
savupiippuyhdistys (TSY) antaa muutaman vinkin, miten sauna lämpiää entistä turvallisemmin ja 
puhtaammin. 
 
Päästöt pienemmiksi 
 
Puulämmitteinen sauna on monen mielestä se ainoa oikea. Kun poltetaan puuta, syntyy hiukkaspäästöjä. 
Hiukkaspäästöjä voi kuitenkin vähentää omalla toiminnalla.  
 
Paras keino vähentää hiukkaspäästöjä on käyttää uutta ja toimivaa tulisijaa. 
 
Jos kuitenkaan juuri nyt ei ole tarvetta uudelle takalle tai saunanpesälle, on muitakin keinoja polttaa puuta 
ympäristöystävällisemmin.  
 
Sytytys kuivalla puulla ja tuohella 
 
Tulisija- ja savupiippuyhdistys korostaa, että on poltettava vain kuivaa puuta. Puun annetaan kuivua 
kaatamisen jälkeen parisen vuotta. Puun tunnistaa riittävän kuivaksi, kun puista kuuluu helähdys, kun niitä 
lyö vastakkain. Kuiva puu palaa täydellisemmin, jolloin myös ympäristölle haitallisia pienhiukkasia syntyy 
vähemmän. 
 
Toinen vinkki on sytyttää tuli päältä. Puut ladotaan väljästi vaakatasoon ristikkomuotoon ja päälle asetetaan 
tuohta. Tuohen avulla sytytys onnistuu parhaiten.  
 
Varsinaisia polttopuita lisätään, kun liekit ovat laskeutuneet. Puut lisätään kuoripuoli alaspäin. Tulipesään 
jätetään myös tyhjää tilaa, sillä puut tarvitsevat ilmaa palamiseen.  
 
Palaminen on onnistunut hyvin, kun tulisijan ympärystän pinnat pysyvät vaaleina, eikä niissä näy tummaa 
nokea. Onnistumisen voi lukea myös savumerkeistä: piipusta tulevan savun tulee olla vaaleaa, juuri ja juuri 
näkyvää. Tällöin näkyvä valkea savu on pääasiassa harmitonta vesihöyryä. 
 
Tuhkat pesästä 
 
Uunin tuhkat tyhjennetään viimeistään, kun tuhkakasa lähestyy arinan ritilöitä. Tuhka pysyy kuumana 
pitkään, joten turvallisuuden vuoksi tuhkat tyhjennetään palamattomaan astiaan. 
 
Astiassa on hyvä olla myös jalat, jotta kuuma tuhka ei pääse kosketuksiin lattian kanssa, etenkin kun lattia 
on mökillä tavallisesti puinen.  
 
Myös nuohous on syytä hoitaa ajallaan. Kaupunkiasunnossa nuohous tehdään kerran vuodessa, mutta 
mökillä riittää kerran kolmessa vuodessa. Mökille nuohooja on muistettava itse tilata. 
 



Säännöllinen nuohous hyödyttää monin tavoin: polttopuuta kuluu vähemmän, tulisijan käyttöikä pidentyy, 
ja hyvin huollettu tulisija lämmittää paremmin. Ja mikä tärkeätä, nuohooja tarkistaa tulisijan turvallisuuden. 
Hyvin hoidetussa saunassa on ilo saunoa. 
 
 
Tolkkua saunomiseen 
 
Tulisija- ja savupiippuyhdistys muistuttaa, että myös saunomisessa kannattaa käyttää järkeä. Vaikka 
saunominen mukavaa onkin, on siinäkin pidettävä tolkku. Etenkin kesän yöttöminä öinä voi tulla houkutus 
lämmittää saunaa yötä päivää, mutta tällöin saunan seinät voivat kuumentua vaarallisen kuumaksi.  
 
Puulämmitteisen kiukaan ainoa termostaatti on pökköä pesään laittava ihminen – toisin kuin 
sähkökiukaissa. Saunakin voi ylikuumentua liiallisesta lämmittämisestä. Lämmittämisestä kannattaa pitää 
välillä taukoa, jotta saunasta voi nauttia tulevinakin kesinä.  
 
Saunahetkistä nauttii enemmän, kun kiukaan ympärys on puhdistettu puusilpusta ja muusta pikkuroskasta.   
 
Lisätietoa: 
Leena Seppänen, viestintätoimisto Tekir, leena@tekir.fi,  p. 040 559 3013 
 
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY on toimialansa valmistajien ja maahantuojien asiantuntijayhdistys. Se on 
perustettu vuonna 2008. Laajasti koko alaa edustavaan yhdistykseen kuuluu 27 tulisijoja ja savupiippuja 
valmistavaa yritystä ja maahantuojaa. Yhdistyksen asiantuntijat neuvovat ja opastavat kuluttajia tulisijojen 
oikeassa käytössä, nykyaikaisessa puulämmittämisessä sekä antavat tietoa alasta. Katso lisää verkkosivuilta: 
www.tsy.fi. 


