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Kermansaven Anja on rohkean sininen.

Pelkistetty vai
koristeellinen tulisija?
Makuasiat ratkaisevat. Tulisija on
sisustuselementti, jonka halutaan
sointuvan muuhun sisustukseen.
Ostatpa tulisijaa uuteen tai vanhaan
taloon, palvelua kannattaa vaatia
myyjältä.
Tulisija on nykyään itsestään selvyys uusissa omakotitaloissa. Yhä
useampi vanhan talon omistaja
hankkii varaavan tulisijan vanhan
avotakan tilalle. Niiden talojen
asukkaat, joilla ei ole tulisijaa,
katselevat innolla sopivaa paikkaa, johon tämän lisälämmönlähteen saisi sijoitettua.
Lämmitysenergian hinnan nousu
saa yhä useamman etsimään tulisijasta toissijaista lämmitysmuotoa, etenkin jos kuivaa polttopuuta
on helposti ja edullisesti saatavana
ja sitä voi helposti varastoida
kuivassa tilassa. Suurin hyöty
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tulisijasta saadaankin polttamalla
siinä kuivaa puuta, poistamalla
tuhkat ja nuohoamalla hormi
säännöllisesti. Puun polttaminen
ja tulisijasta huolehtiminen vaatii
pientä puuhastelua.
Tulisija tuo tunnelmaa. Omat rituaalinsa on tulen sytyttämisessä.
Puun palamisesta syntyy ääniä
ja lasiluukkujen läpi näkyviä
liekkejä voi halutessaan tuijotella
ja miettiä samalla syntyjä syviä.
Viime vuosina tulisijan rooli on
kasvanut. Sen valinta suoritetaan
ulkonäön perusteella sisustuksellisista lähtökohdista. Ensisijaisen

lämmitysenergian säästö ja tulisijan tuoma tunnelma ovat itsestään
selvyyksiä.

Mustaa ja
valkoista
Kun vaaditaan, että tulisija yhä
vahvemmin sointuu kodin muuhun sisustukseen, asettaa tämä
tulisijojen suunnittelijoille omia
haasteita. Suunnittelijat joutuvat
seuraamaan tarkasti mitä maailmalla tapahtuu rakennus- ja
asuntosuunnittelun rintamalla.
Asunnon tilan käyttö ja tähän
liittyvät muutokset pitävät suunnittelijat hereillä, koska nämä
heijastuvat nopeasti asiakkaiden
vaatimuksissa ja ostokäyttäytymisessä.
Tulisija on pitkäaikainen investointi, joten jokaiseen muotioikkuun ei tulisijasuunnittelussa
lähdetä. Suuntauksista yritetään
poimia vahvat, pitkäkestoiset

ja suurta kuluttajamassaa houkuttelevat piirteet tulisijojen
ulkonäköön.
Tulisijakaupassa ratkaisevat
makukysymykset. Nuoremmat
suosivat valkoisia, suoraviivaisia
ja pelkistettyjä tulisijamalleja.
Värivaihtoehtoina heille on usein
musta tai graffiitti. Vanhempi
sukupolvi suosii enemmän ulkonäöltään klassisia tulisijoja,
joissa on mukana myös koristeita,
hyllyjä tai ulokkeita.
Tulisijojen ulkoasussa on vuosien varrella tehty villejäkin
värikokeiluita. Näistä ei kuitenkaan koskaan ole tullut suuria
myyntihittejä. Ajan ja trendien
mukaan tulisijojen ulkomuoto,
pintamateriaalit, pintakäsittelyt ja
värit muuttuvat vähitellen.
Tulisijan tekniikka on pysynyt
lähes ennallaan. Etenkin vientimarkkinoilla ponnistelevat
kotimaiset tulisijavalmistajat ovat
tehneet kehitystyötä puun puhtaan
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Oik.ylh. Halti on Uuniseppien
uutuus. Sitä saa sekä valkoisena että mustana.
Vas.ylh.Vuolukiven ja kaakeliuunin ominasuudet yhdistyvät
uudessa Tulikiven Nammissa.
Kesk.vas. Nunnauunin Kaisa 2
soveltuu pienehköihin huonetiloihin ja täydentäväksi lämmönlähteeksi.
Kesk.oik. Kermansaven Eilassa
on klassisia piirteitä.
Alh. Uuniseppien Glorian saa
slammattuna ja kivipintaisena.

palamisen puolesta. Tuloksena on
syntynyt mm. parempia arinaratkaisuja, pienempiä hiukkaspäästöjä ja hyötysuhteeltaan parempia
tulisijoja.
Vuoden 2010 alusta uusien Suomessa myytävien tulisijojen täytyy olla CE-merkittyjä ja täyttää
hyötysuhteen ja pienhiukkaspäästöjen osalta asetetut vaatimukset.
Jo nyt monet kotimaiset tulisijat
täyttävät nämä vaatimukset,
vaikka niillä ei vielä olisikaan
tätä merkintää.

Käytännön
asioita ostajan kannalta
Ostajan kannalta oleellisimpia
asioita ovat tulisijan toimiminen lisälämmönlähteenä, sen
sopivuus sijoitettavaan tilaan ja
tulisijan lämmönvaraus- ja luovutuskyky. Myyjän tehtävänä on
varmistaa, että nämä vaatimukset

täyttyvät ja että tulisijaan tuleva
hormi on yhteensopiva hankittavan tulisijan kanssa.
Nykyisin tulisijan ostaja on entistä useammin saneeraaja, joka
haluaa varaavan tulisijan tai uusii
vanhan, huonokuntoisen tai tehottoman takan. Ostajan kannattaa
vaatia palvelua. Myyjältä täytyy
saada tietoa soveltuuko harkittu
tulisija ajateltuun paikkaan, millaisia lupia tarvitaan, miten nämä
hoidetaan, entäpä hormi ja kuinka
näiden asioiden kanssa menetellään. Vanhoissa kohteissa syntyy
kysymyksiä myös tulisijan pohjan
kantavuudesta, täytyykö alusta
vahvistaa ja kuka sen tekee.
Tulisijan ostajan kannattaa tutustua huolella uuden tulisijan käyttöohjeisiin ja polttaa tulisijassaan
vain puhdasta, kuivaa puuta.
Lähde: Juttua varten on
haastateltu kotimaisia tulisijasuunnittelijoita ja tulisijojen
tuotekehitystyötä tekeviä.
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