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Tulipalon syttyminen tapahtuu 

eri lämmönsiirtomuodoilla

Syttyminen johtumalla

• Syttyminen voi tapahtua johtumalla suoraan savupiipun kyljestä tai 
läpiviennistä läpivientieristeen läpi

• läpivientieriste estää lämmön karkaamista ja lämpö kertyy läpivientiin

 Syttyminen lämpösäteilystä

• Vaatii korkean lämpötilan ja kohtuullisen pienen etäisyyden

� Syttyminen voi tapahtua eristämättömästä hormista, mutta ei 
käytännössä eristetystä hormista

Syttyminen kuljettumalla

• Reikä hormissa tai tulisijassa

• Hormin päästä kulkeutuneet kipinät tai palokaasut

� Katon syttyminen
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Tulipalon syttyminen 

savupiipun läpiviennistä

• Kolme tekijää vaikuttaa syttymiseen:

1. Hormissa oleva lämpörasitus

2. Lämmön johtuminen savupiipun ja 

läpivientieristeen läpi

3. Yläpohjarakenteiden 

syttymisominaisuudet
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Savukaasujen lämpötila 

ja savupiipun veto

• Tulisijan savukaasujen lämpötila
savupiipun valintaan?

• Tulisijan käyttötavan ja olosuhteiden
vaikutus savukaasujen lämpötilaan

• Savupiipun todellinen veto



Tulisijan lämmitysaika

• Pitkä lämmitys nostaa tulisijan lämpötilaa
� Hormiin menevän kaasun lämpötila kasvaa

• Pitkä lämmitys nostaa savupiipun lämpötilaa
� Lämpötila savupiipun läpiviennissä kasvaa

• Massa varaa lämpöä

• Kiukaat ja kamiinat lämpenevät nopeammin kuin
varaavat tulisijat (savukaasujen kierron pituus
vaikuttaa myös)

• Metallisavupiiput lämpenevät nopeammin kuin
kivirakenteisen savupiiput
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Varaavan tulisijan sytytyspeltiVaraavan tulisijan sytytyspeltiVaraavan tulisijan sytytyspeltiVaraavan tulisijan sytytyspelti
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Sytytyspelti 

auki

[http://www.uunisepat.fi/mallisto/tekniikka/]
(Esimerkkikuva: Ei testattu tulisija)

Takan päältä 

otetussa kuvassa 

näkyy arina



Savukaasujen korkea lämpötila

Palopaikoilla savupiipuista on todettu korkeita 

savukaasujen lämpötiloja



Tulisijan käyttötapa vaikuttaa 

savukaasulämpötilaan

Kamiinan testauksessa nimellisteholla 

käytetty 1,7 kg puupanos.

Kiukaan/varaavan tulisijan

testauksessa käytetty 3 kg 

puupanos.



Kuuman kaasun lämpötilan mittaus savupiipun 

testauksessa
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Nokipalokoe• Nuohouksen vapauduttua riskinä voi 
olla nuohouksen väheneminen ja 
nokipalojen lisääntyminen

• Nokipalotilanteissa kaasun 
lämpötilaksi on mitattu 754-1370°C. 
Testeissä nokipalot olivat kestoltaan 
melko lyhyitä (lämpötila oli 5-44 min 
ajan yli 600°C [Peacock 1986]

• Savupiipun nokipalotestissä 1000°C 
lämpötila 30 min ajan

• Testaustavasta johtuen kaasun 
lämpötila voi testissä olla 
huomattavasti matalampi

Mittauskohta 

(alle 100 °C)



Eristekorkeuden vaikutus lämpötiloihin 

läpiviennissä
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  Läpivientikorkeus 600 mm

  Läpivientikorkeus 400 mm

  Läpivientikorkeus 300 mm

  Läpivientikorkeus 200 mm

Lämpötilat läpivientieristeessä 100 mm 

etäisyydellä savupiipusta.



Metallisavupiippujen 

asennustavalla on suuri 

vaikutus paloturvallisuuteen
• Suojaetäisyys

• Yläpohjan eristepaksuudet

• Käytetyt eristeet/materiaalit

• Lisälämmöneristys

• Orgaanisen aineen palaminen



Kiitoksia 

mielenkiinnosta


