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Tulisijoja ja savupiippuja koskevia määräyksiä ja ohjeita



1. Tehdasvalmisteiset tulisijat

- sisäministeriön alaisuudessa

- Varaavat tulisijat, kamiinat, liedet, takkasydämet, jatkuvalämmitteiset 
kiukaat… - eri tyyppien erityispiirteitä RIL 251-2015 ohjeessa

- Vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä, kun harmonisoitu 
tuotestandardi olemassa:

• SFS-EN 15250, Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

• SFS-EN 13240+A2+AC, Kiinteän polttoaineen kamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

• SFS-EN 12815+A1, Kotitalousliedet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

• SFS-EN 13229+A1+A2, Takkasydämet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

• SFS-EN 15821, Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat, Vaatimukset ja testausmenetelmät

• SFS-EN 14785, Puupellettikamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät



1. Tehdasvalmisteiset tulisijat

- Tulisijoja koskevaa asetusta ei 

tällä hetkellä ole
- SM:n pelastustoimen laitelain 

uudistustyö meneillään:
• https://intermin.fi/hankkeet/hank

esivu?tunnus=SM036:00/2017

• tavoitteena on saada lakiesitys 

lausuntokierrokselle syksyllä 2020 

ja eduskunnalle alkuvuodesta 

2021.

Lähde: Sisäministeriö; Kirsi Rajaniemi ja Jaana Rajakko 



1. Tehdasvalmisteiset tulisijat 

– SFS:n toimialayhteisöjen laatima, hEN:iä täydentävä suositus, mitkä ominaisuudet CE-merkinnässä 

on ilmoitettava sekä tarvittaessa asetetut vähimmäisvaatimustasot
– Julkaistaan SFS-standardeina (SFS-7000 –sarja):

• SFS 7021:2020 Kiinteällä polttoaineella lämmitettäville varaaville tulisijoille, kamiinoille, kotitalousliesille, takkasydämille ja jatkuvalämmitteisille 

saunankiukaille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Kansalliset soveltamisstandardit, eli NAS:t



- ympäristöministeriön alaisuudessa

- ei voi CE-merkitä

- RIL 251-2015 sisältää tarkennettua ohjeistusta

2. Paikalla muuratut tulisijat 



3. Tehdasvalmisteiset 
savupiiput. 

– Vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä, kun harmonisoitu tuotestandardi 

olemassa. 

– Kansalliset NAS:t SFS 7009-7015 täydentävänä suosituksena, uusittu 2020

– Täydentävä ohjeistus:

• Asetuksen 745/2017 perustelumuistio

• YM:n opas ” Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus –

esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta”  31.1.2019 

• RIL 245-2020 Pienet savupiiput

YM:n savupiippuasetuksen 745/ 2017 mukaisesti:



4. Paikalla valmistetut
savupiiput, 

– Asetuksen kohtien 4§ (muuratut) ja 5§ (metallista rakennetut) mukaisesti

– Ei voi CE-merkitä

– Täydentävä ohjeistus:

• Asetuksen 745/2017 perustelumuistio

• YM:n opas ” Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus –

esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta”  31.1.2019 

• RIL 245-2020 Pienet savupiiput

YM:n savupiippuasetuksen 745/ 2017 mukaisesti:



Paloturvallisuuden kannalta huomioitavaa:

Suojaseinät, (kevyt suojus)

• Suojaseinät tulee CE-merkittyjen tulisijojen kohdalla testata CE-merkintätestauksen 
yhteydessä määrättyyn tulisijaan liittyen, sillä suojaseinille ei ole erillistä CE-merkintää 

• Suoritustasoilmoituksessa (DoP) olevia suojaetäisyyksiä ei voi suojaseinien avulla muuttaa!

• Paikalla muurattujen kohdalla RakMK E8 mukaisesti

Yhdyshormit

• Yhdyshormeille on oma CE-merkintätestaus ja sitä vastaavat suojaetäisyydet

• Vaihtoehtoinen laskentamenettely (vanha 3 X D !, uusittu 5 x D; SFS 7011:2020 )

• Yhdyshormien suojaetäisyydet usein esim. kiukaiden kohdalla merkitsevä!

Lattian suojaus tulisijan edessä
Kansallisena ohjeistuksena sovelletaan sekä tehdasvalmisteisten, että paikalla 
muurattujen tulisijojen kohdalla RakMK E8 soveltaen

Tulisijojen savukaasujen lämpötila
SFS 7021:n mukaisesti Suomessa ilmoitettava maksimilämpötila 
käyttöturvallisuustestin mukaisesti tai normaalikäytön testin perusteella kertomalla

määritetty lämpötila luvulla 1,8 (ei kiukaille!)



www.pksrava.fi

TOPTEN- yhtenäiset käytännöt



Yhteisissä Topten-käytännöissä on esitetty yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu, jota 

sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi 

käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän 

rakentamistavan mukaisia.

TOPTEN- yhtenäiset käytännöt


