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Tulikivi GreenPaloilman tuonti ulkoa, suunnittelu- ja asennusohje
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Miksi tuoda paloilma ulkoa?
•  Ulkoa tuonti takaa tulisijalle riittävän paloilman häiritsemättä 

kuitenkaan talon omaa ilmanvaihtojärjestelmää. Vastaavasti 
tulisijan ja hormin toiminta pysyy riippumattomana rakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmästä.

•  Paloilma tuodaan kanavoituna hallitusti suoraan tulisijaan, jolloin 
sillä ei ole vaikutusta huoneiston ilmanlaatuun. Kanavointi estää 
myös hallitsemattomia ilmavuotoja, jotka voivat aiheuttaa 
rakenteellisia vikoja (mm. kosteus- ja kastepisteongelmia).

•  Kun paloilma liikkuu hallitusti omassa kanavassaan, ilmaa 
tuodaan juuri oikea määrä tulisijan tarpeisiin. Ylimääräistä 
ulkoilmaa ei pääse huoneistoon, ikkunoita ei tarvitse avata eikä 
vedon tunnetta pääse syntymään.

•  Paloilmaa ei tarvitse lämmittää, sillä lämmitys tapahtuu puun 
omalla energialla. Tulikivi-tulisijat ovat suunniteltu niin, että 
paloilma lämpenee jo ennen tulipesään syöttöä. Näin säästyy 
myös energiaa.

Paloilman tuonti ulkoa Tulikivi-tulisijaan
•  Paloilman ulkoa tuonti on mahdollista lähes kaikissa Tulikiven 

tulisijamalleissa.
•  Paloilma voidaan tuoda tulisijan alle siniselle alueelle.                     

Tarkka mitoitus periaatepiirroksissa sivulla 5. 
•  Linjakkaat älytakat ja Ilmeikkäät keraamiset takat -mallistoissa 

on vakiona paikka paloilman tuonnille. Linjakkaat älytakat 
-malliston tulisijoihin tulee asentaa erillinen korvausilmaritilä 
(tuotenumero OU2885), jos paloilma halutaan tuoda huone-
ilmasta.

•  Modernit teholämmittäjät (KI3) ja Kodikkaat vuolukivitakat 
(KI4)-mallistojen tulisijoille asennetaan erillinen korvausilma-
laatikko tulisijan pohjaan (tuotenumerot KI3 ja KI4).
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Tiukentuvat rakennusmääräykset sekä energian korkea 
hinta ohjaavat rakentamista yhä enenevässä määrin 
energiatehokkuuteen. Hyvää energialukua tavoitellaan 
yleisesti tiiviimmällä rakennustavalla sekä tiukasti 
kontrolloiduilla ilmanvaihtojärjestelmillä. Tulisijan 
kannalta ongelmaksi voi muodostua riittävä paloilman 
saatavuus, joka vaikuttaa merkittävästi tulisijan 
normaaliin toimintaan. Erityisesti uudisrakentamisessa 
paloilma kannattaakin tuoda huoneistoon hallitusti joko 
korvausilmaventtiilillä tai kanavoimalla paloilma 
suoraan tulisijaan. Ulkoa tuodulla paloilmalla on sekä 
asumisviihtyvyyden että tulisijan toiminnan kannalta 
monta etua.
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Paloilmaputken asennuksessa 
huomioitavaa
•  Kanavan halkaisija tulee olla minimissään 150 mm.
•  Materiaaleissa ja reiteissä on otettava huomioon putken laatu 

sekä rakennusmääräykset.
•  Eristyksen tarve on aina arvioitava asennuskohtaisesti.             

Yleisesti voidaan todeta että:
 • Tuulettuvaan alapohjaan asennetaan eristettyä ilmastointi   
        putkea (esim. 50 mm villakourueristeellä).
 • Maahan asennettaessa voidaan käyttää viemäriputkea.
•  Tulisijalle nousu tehdään aina metallisesta materiaalista vähintään 

50 mm matkalta (esim. sinkitty teräksinen ilmastointiputki).
•  Perustuksen ulkopuolelle asennetaan tuuletuspaalu                     

(esim. Vilpe 160 mm).
•  Tulikiven tulisijoissa paloilman läpivirtaus voidaan sulkea 

 ilmansäätimellä.

Korvausilma huonetilasta Korvausilma suoraan ulkoa
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Maanvarainen alapohja

Maanvastaiseen alapohjaan
asennettaessa esim. 160mm

materiaali 50mm alaspäin, esim.
sinkitystä teräksestä tehty
ilmastointiputki. Huom! Moderneissa
teholämmittäjissä ei
suojaetäisyyttä alaspäin.

Ulosasennettavana putkena voi
käyttää esim. Vilpe ROSS
tuuletuspaalua (LVI nr. 7814661) 
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Koska maailma on kylmä.


