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Muistilista hyvään juhannussaunomiseen 
 
1. Kiuaskivien vaihto 
Kiuaskivet rapautuvat käytössä. Tällöin ne kevenevät, eivätkä enää varaa lämpöä niin hyvin. Haurastunut 
kivi murenee helposti ja pakkaantuu tiiviiksi kerrokseksi, mikä tukkii kiukaan ilmankierron. Kiuaskivet 
tulisi latoa uudelleen kerran vuodessa. Samalla voi poistaa haurastuneet kivet ja korvata ne uusilla. 
 
2. Nuohoa noet 
Nuohooja puhdistaa tulisijan ja savuhormit, mikä vähentää polttopuun kulutusta. Polttopuun säästön 
lisäksi säästöä tulee tulisijan pidentyneestä käyttöiästä. Vakituisessa asunnossa nuohous tehdään kerran 
vuodessa, vapaa-ajan asunnolla kerran kolmessa vuodessa. Vapaa-ajan asunnolle nuohooja on muistettava 
itse tilata – hyvissä ajoin ennen juhannusta! Itse voi tarkistaa, etteivät linnut tai oravat ole tehneet pesää 
piipun päälle sitten viime kerran. 
 
3. Puhdista tuhkat pesästä 
Tuhkat on tyhjennettävä viimeistään, kun tuhkakasa lähestyy arinan ritilöitä. Tyhjennä tuhkat 
palamattomaan astiaan, jossa on jalat ja kansi. Jalallinen tuhka-astia lisää turvallisuutta, koska tällöin tuhkan 
kuumuus ei pääse kosketuksiin lattian kanssa. Tuhka säilyy kuumana pitkään, joten älä laske tuhka-astiaa 
puupinnalle.  
 
4. Käytä kuivaa puuta 
Kuiva puu palaa puhtaasti, jolloin myös palamisen hiukkaspäästöt ovat pienemmät. Anna puiden kuivua 
kaatamisen jälkeen ainakin vuoden. Älä varastoi puita talon seinustalla paloriskin vuoksi. Tuo puut sisälle 
pari päivää ennen niiden käyttöä, mutta silloinkin vain tarvitsemasi määrä, jotta puut eivät aiheuta 
palovaaraa. Älä polta havupuuta, jos haluat välttyä kipinöinniltä.  
 
5. Tolkkua saunomiseen 
Juhannuksen yöttömänä yönä voi tulla houkutus lämmittää saunaa yötä päivää. Saunakin voi ylikuumentua 
liiallisesta lämmittämisestä, mikä on suuri paloturvallisuusriski. Lämmittämisessä kannattaa pitää välillä 
taukoa, jotta saunasta voi nauttia vielä seuraavanakin juhannuksena.  
 
Lisätietoa: 
Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen hallituksen jäsen Timo Harvia, p. 020 7464 051 tai  
hallituksen puheenjohtaja Juha Sivonen p. 040 567 2289 
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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. 
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