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Jari Valtonen, Industria Oy
Opashankkeen projektipäällikkö 



RIL 251-2015; Tulisijat- suunnittelu, toteutus, ylläpito ja käyttö ; 
248 sivua

- printtiversio ja eKirja (suojattu pdf)
- kohderyhmä: suunnittelijat, rakennusvalvonta, 
pelastustoimi…

RIL 245-2020; Pienet savupiiput –suunnittelu-,  rakentamis- ja 
huolto-ohje: 169 sivua
- printtiversio ja eKirja (suojattu pdf)
- kohderyhmä: suunnittelijat, rakennusvalvonta, 
pelastustoimi…

Tulisijan valinta- ja käyttöopas- 2021; 65 sivua
- sisältäen tulisijat/savupiiput
- vain sähköinen eKirja versio
- maksuton
- kohderyhmä: jakelijat ja kuluttajat
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Taustaa

- Nokipalo leviää harvoin hormista
- Tuhkan käsittely!
- Savusaunat, pihasaunat



Rakennusvalvonnalle ja pelastustoimelle suunnattu neuvontahanke 2019-2020:
Roadshow-tilaisuudet Espoo, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu 

”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”; IDEARIIHET:

Mitkä tekijät ovat mielestäsi merkittävimpiä riskitekijöitä tulisijojen ja savupiippujen 
paloturvallisuudessa? Millä toimenpiteillä näitä tehokkaimmin estetään?
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- tavoite saada oheinen oppaan infolehti 
laajaan jakeluun ja kuluttajien nähtäville

- oppaan lataus esim. älypuhelimeen QR-
koodin tai linkin avulla

- riippumaton, sähköinen opas tuotteiden 
ominaisuuksista, soveltuvuudesta ja käytöstä

- opastaa kuluttajia ja jakelijoita jo 
hankintavaiheesta alkaen 

RIL ry:n Tulisijan valinta- ja käyttöopas

- 1. painos 5/2021
- 2. painos 3/2022 
- päivitys tarvittaessa
- julkinen ja yritysrahoitus



Rahoitus:

Oppaan jakelu:

Opashankkeen toteutus



Toimialan yrityksiä oppaan yrityshakemistossa:



Johanna Ahola, Eija Alakangas, Jussi Hirvonen, Kimmo Kaukanen, Jyrki Kauppinen,  
Teemu Kettunen, Heidi Liukkonen, Hannu Murtokare, Heikki Oravainen, Tuomas Pälviä, 
Jarkko Tissari ja Pekka Tuomaala. 

Opashankkeen projektipäällikkönä ja päätoimittajana on toiminut Jari Valtonen ja siitä 
vastaavana johtajana Pekka Talaskivi RIL ry:stä.

Tummennetulla korostetut muodostavat hankkeen ohjausryhmän. 
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Tulisijat

Savupiiput, YM

Tehdasvalmisteiset, 
SM

Paikalla valmistetut

Tehdasvalmisteiset

Paikalla muuratut, YM RakMK E8, ohje

CE-merkintä; hEN –standardit

Ekosuunnitteluasetus 1.1.2022

YM:n asetus 745/2017

CE-merkintä; hEN –standardit

Kuntien rakentamisohjeistus

Valmistajien ohjeistus

TOPTEN -käytännöt

RT-ohjekortit

FISE-virhekortit

RIL 245-2020
Pienet 
savupiiput

RIL 251-2015
Tulisijat

YM-opas 31.1.2019
- esimerkkejä savupiippujen 
ja tulisijojen toteuttamisesta

Kansalliset soveltamisstandardit
eli (NAS:t)

Tulisijoja ja savupiippuja koskevia määräyksiä ja ohjeita

RIL Tulisijan valinta-
ja käyttöopas



1. TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA

2. KULUTTAJAN JA JAKELIJAN VASTUISTA

3. TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ UUDISRAKENTAMISESSA

4. ERI TULISIJA- JA SAVUPIIPPUTYYPIT

5. PALOTURVALLINEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ

6. PALOTURVALLISEN TULISIJA-SAVUPIIPPU – YHDISTELMÄN TOTEUTUS

7. SAUNAN TULISIJOJEN ERITYISPIIRTEITÄ

8. TULISIJAN KÄYTTÖOHJEITA

9. TULISIJAN JA SAVUPIIPUN HOITO

10. TULISIJOIHIN JA SAVUPIIPPUIHIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT

11. TULISIJA LÄMMITYKSESSÄ

12. TULISIJOJEN PÄÄSTÖISTÄ

13. TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN TESTAUKSISTA

Oppaan sisältö



Oppaan käyttö

- opas on laadittu huomioiden nopea tiedonhaku halutusta teemasta:
• eri lukujen TIETORUUDUT (luvun tärkeimmät pointit)
• kaikki TIETORUUDUT 1-13 –osio ( yleiskuva koko 

oppaasta)
• haettu tieto sisällysluettelon tai tekstihaun kautta 
• koko opas, lukujen lopussa linkkejä lisätietoon 

Haku: esim. yhdyshormi

Tulos: 6 kohtaa 

Hae ko. kohta oppaasta!





Rakennustuotteiden CE-merkintä ei automaattisesti takaa tuotteen 
käytettävyyttä rakennuskohteessa.
CE-merkintä ei ole viranomaisen ”ennakkohyväksyntä” tai osoitus laadusta.  

YM:n asetuksen 745/2017 mukaan kiinteää polttoainetta käyttävät tulisijat ja saunankiukaat tulee liittää 
vähintään T600-luokan savupiippuun.  Mitoituslämpötilana käytetään CE-merkintätestissä mitattua 
käyttöturvallisuustestin korkeinta lämpötilaa

Oppaan sisällöstä



• Läpiviennit ovat paloturvallisuuden kannalta merkittävimpiä kohtia! 

• Erityisesti paksut (600-800 mm) yläpohjan eristekerrokset 

• Läpivientien kohdalla on tärkeää noudattaa valmistajakohtaisia 
ratkaisuja

Kuva: Schiedel

Oppaan sisällöstä

• Suojaseinien (ns. kevytsuojien) käyttö 

• Kiukaan ohella yhdyshormien suojaetäisyyksien vaikutus



Oppaan sisällöstä

Sytytä panos päältä, 
ellei valmistaja muuta 
ohjeista

Tuhkanpoisto
- jäähtyneenä
- metalliseen astiaan

Huolehdi 
nuohouksesta!



Huomioita eri rautakaupoissa pidetyistä koulutuksista

1. Myynnissä olevat tuotteet – määräysten mukaisia?
• yhdyshormit, ns. kevyt suojat, edulliset kamiinat, pihasaunat
• valmistajien antama informaatio tuotteista ja asennuksesta

2. Myyntihenkilöiden asiantuntemus?
• myyjien vaihtuvuus
• asioiden monimutkaisuus
• ohjataan helposti rakennusvalvontaan, nuohoojille…

3. CE-merkittyjen tuotteiden DoP:t, nyt myös jo DoC:t ?
• harvemmin esillä tuotteiden yhteydessä
• epätietoisuutta mistä löytyy
• sisältö?



RIL Tulisijan valinta- ja käyttöopas rautakaupoissa



RIL Tulisijan valinta- ja käyttöopas alan lehdissä

mm. :  TM Rakennusmaailma, Uusi Suomi, 
Talouselämä, Tekniikka & Talous, 
Rakennustaito, Talotekniikka, 
Kiinteistöposti, Suomela, Rakenna Oikein…



Kiitos!

Industria Oy
Jari Valtonen
050 5745 654
jari.valtonen@industria.fi
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