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Miljoona saunaa lämpiää juhannuksena 

Sauno turvallisesti ja lämmitä puhtaasti 
 
Juhannus ja sauna kuuluvat erottamattomasti yhteen. Tulisija- ja savupiippuyhdistys arvioi, että Suomessa 
lämmitetään noin miljoona saunaa tänäkin juhannuksena. TSY muistuttaa suomalaisia huolehtimaan siitä, 
että juhannussauna lämpiää turvallisesti ja puhtaasti. 
 
Puulämmitteinen sauna tekee juhannuksesta aidon. Sauna on keskikesän juhlan kohokohta, ja siksi saunan 
uuni pitää lämmittää turvallisesti ja puhtaasti. 
 
TSY:n hallituksen jäsen Timo Harvia antaa vinkkejä juhannussaunan lämmittäjille: 
 
- Tulisijassa on aina käytettävä kuivaa puuta. Puiden pitää antaa kuivua kaatamisen jälkeen ainakin vuoden. 
Puut ovat tarpeeksi kuivia, kun ne helähtävät toisiaan vasten lyötäessä. Kuiva puu palaa puhtaasti, jolloin 
myös palamisen hiukkaspäästöt ovat pienemmät. 
 
Uunin tuhkat on tyhjennettävä viimeistään, kun tuhkakasa lähestyy arinan ritilöitä. Tuhka säilyy kuumana 
pitkään, joten tuhka-astiaa ei kannata laskea mökin puulattialle.  
 
Juhannuksen yöttömänä yönä voi tulla houkutus lämmittää saunaa yötä päivää.  
 
- Puulämmitteisen kiukaan ainoa termostaatti on pökköä pesään laittava ihminen – toisin kuin 
sähkökiukaassa. Saunakin voi ylikuumentua liiallisesta lämmittämisestä, ja seinien lämpötila voi nousta 
vaarallisen kuumaksi. Lämmittämisessä kannattaa pitää välillä taukoa, jotta saunasta voi nauttia vielä 
seuraavanakin juhannuksena, Harvia muistuttaa. 
 
TSY suosittelee nuohoojan kutsumista paikalle hyvissä ajoin. Nuohoojan puhdistamassa tulisijassa 
polttopuuta kuluu vähemmän ja tulisijan käyttöikä pidentyy. Vakituisessa asunnossa nuohous tehdään 
kerran vuodessa, vapaa-ajan asunnolla kerran kolmessa vuodessa. 
 
- Lisäksi saunan kiuas ja muut mökin tai kodin tulisijat kannattaa huoltaa jo hyvissä ajoin ennen 
juhannusta. Juhannusviikolla voi sitten keskittyä itse juhlan odotukseen, Harvia jatkaa. 
 
Harvian mukaan tulisijan hyvästä hoidosta hyötyy kahdella tavalla. Uunin lämmönsiirto paranee, ja lisäksi 
paloturvallisuus on taattu. 
 
Lisätietoa: 
Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen hallituksen jäsen Timo Harvia, p. 020 7464 051 tai  
hallituksen puheenjohtaja Juha Sivonen p. 040 567 2289 
 

Kuvia ja muistilista hyvään juhannussaunomiseen: www.tsy.fi  Media 
 
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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