R Lado puut mieluiten vaakatasoon siten, että
palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä.
R Aseta isot puut alle, pienemmät päälle ja ylimmäksi
sytykkeet. Jätä vapaaksi vähintään kolmasosa tulipesän
korkeudesta.
R Sytytä puut päältä. Se on paras sytyttämistapa useimmissa
tulisijoissa, mutta ohje ei päde kaikille arinoille. Varmista siis
oman tulisijasi paras käytäntö sen valmistajalta.

R Polta vain kuivaa, puhdasta puuta.
Pilkkeiden kuivuminen polttokuivaksi
kestää ulkona tai puuvajassa yli vuoden.
R Säilytä polttopuut katetussa, ilmavassa varastossa.
Tuo sisään tarvittava määrä puita kuivumaan
muutamaa päivää ennen niiden polttamista.
R Älä polta roskia, maalattua tai kyllästettyä
puuta tai muutakaan jätettä. Kierrätä paperit,
pahvit, tölkit ja pakkausjätteet.

R Varmista, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa.
Tarvittaessa voit avata hetkeksi ikkunan. Jos ilmanvaihtojärjestelmässäsi on takkakytkin, käytä sitä. Säädä
mahdollisen liesituulettimen tai liesikuvusta ohjattavan
poistoilmanvaihdon teho pienemmälle.
R Säädä paloilman määrä sopivaksi. Ilmamäärä on sopiva
ja palaminen tehokasta, kun liekit ovat kirkkaat ja humina
tasainen ja rauhallinen.
R Varmista, että puunpoltto onnistuu hyvin tarkastelemalla
savupiipusta tulevaa savua. Sytytysvaiheen jälkeen savun
pitäisi muuttua vaaleaksi, heikosti näkyväksi.
R Vältä häkävaara sulkemalla savupellit vasta, kun hiillos
on varmasti palanut loppuun.

R Opettele tuntemaan tulisijasi ja käyttämään sitä
oikein. Jos käyttöohjeet puuttuvat, kysy neuvoa
tulisijan valmistajalta tai nuohoojaltasi. Varmista,
ettei oma perheesi tai naapurisi kärsi savuhaitoista.

R Tilaa nuohooja säännöllisesti. Ympärivuotisessa käytössä
olevat tulisijat ja hormit on nuohottava kerran vuodessa,
vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.

R Tarkista ennen tulen tekemistä, että savupellit
ovat auki, tuhkat poistettu tulisijasta ja mahdollinen
arina on puhdas.

R Valitse tulisija käyttötarkoituksen mukaan. Uutta
hankkiessasi kiinnitä huomiota tulisijan hyötysuhteeseen
ja päästöarvoihin. Käytä ammattitaitoista asentajaa.
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LISÄTIETOJA
PUUNPOLTOSTA JA
HYVISTÄ POLTTOTAVOISTA:

www.heli.ﬁ/poltapuutapuhtaasti
www.nuohoojat.ﬁ
Savumerkit
– opas puun pienpolttoon
(YTV ja Heli)
Pätkittäin puulämmityksestä
(Motiva, Heli, Nuohousalan keskusliitto)
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