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Mikä muurattu lämmitystulisija on? 

• Pääasiallinen seikka, joka erottaa muuratun lämmitystulisijan muista 
puulla lämmitettävissä lämmityslaitteista, on hyvä lämmönvarauskyky.  

• Sen ansiosta tulisijassa voi polttaa nopeasti ja puhtaasti paljon puuta, 
ilman että huonelämpötila nousee liian korkeaksi.  

• Lämpö varastoituu muuratun tulisijan massaan, joka luovuttaa sen 
hitaasti huonetilaan 18–24 tunnin kuluessa. 



VIHREÄÄ lämpöä 

Muuratut lämmitystulisijat sopivat yhteen ympäristöystävällisen 
asumisen kanssa ainakin seuraavista syistä: 
 

o kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen 

o vähäpäästöisyys 

o säteilevä lämmönlähde 

 



Muurattujen lämmitystulisijojen tyypit (1) 

Lämmitystulisijoja muurataan eri tarkoituksiin: 
 

• lämmitys 

• ruoanlaitto (liesi, leivinuuni ym.) 

• edellisten yhdistelmä (ruoanlaitto ja lämmitys) 

• kiuas 

 



Muurattujen lämmitystulisijojen tyypit (2) 

Muuratut lämmitystulisijat jaetaan seinän paksuuden perusteella seuraaviin 

tyyppeihin: 

•  ohutseinäinen tulisija: seinän paksuus 65 mm, lämpenee nopeasti, kevyt, 

luovuttaa lämpöä lyhyen aikaa 

• paksuseinäinen tulisija: seinän paksuus vähintään 120 mm, sopii vakituisessa 

käytössä olevien asuinrakennusten lämmittämiseen, lämpenee hitaasti, 

luovuttaa lämpöä pitkään 

• yhdistelmätulisija: tulipesän seinän paksuus ½ tiiltä, muiden seinien ¼ tiiltä 



Muurattujen lämmitystulisijojen tyypit (3) 

Tulisijan muoto voi vaihdella sen sijoituspaikan mukaan: 

• suorakulmainen 

• neliö 

• pyöreä 

• kulmikas (kolmio) 

• monikulmio  

 

 



Muurattujen lämmitystulisijojen tyypit (4) 

Tulisijat jaetaan korkeuden perusteella seuraaviin tyyppeihin: 

• yksikerroksinen 

• kaksikerroksinen – kaksi tulisijaa omine tulipesineen päällekkäin 

 



Muurattujen lämmitystulisijojen tyypit (5) 

Muurattuja lämmitystulisijoja voidaan luokitella seuraavien ominaisuuksien 

perusteella: 

•  lämmönvarauskyky (kyky sitoa lämpöä; mitataan tunteina tulisijan 

jäähtymisajan perusteella)  

• savun ja palamiskaasujen virtaus eli johtaminen  

• lämmitysteho (tulisijan huonetilaan luovuttaman lämmön määrä kahden 

lämmityskerran välillä tunnin kuluessa) 

 



Muurattujen takkojen tyypit 

Muuratut takat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin niiden käyttötarkoituksen 

mukaan: 

• avotakat 

• varaavat takat: 

o  painovoimaiseen konvektioon perustuva takka 

o koneelliseen konvektioon perustuva takka 

o vesikiertoinen takka 

o varaavat takka 

 

 



Lämmitystulisijan osat (1) 

Perustus  

Enintään 750 kg painavan tulisijan voi rakentaa suoraan lattian päälle, jos lattia 

on riittävän kantava. (1 m3 tiiliä painaa noin 1 600 kg.) Jos tulisija painaa yli  

750 kg, se muurataan perustukselle, joka ulottuu 50–100 cm syvälle alustaan 

maapohjan tyypin ja tulisijan koon mukaan. Perustuksen on oltava ainakin  

3–5 cm leveämpi kuin tulisijan. Perustuksen materiaalina käytetään kiveä, 

betonia tai tiiltä. 



Lämmitystulisijan osat (2) 

Tuhkapesä  

Tulisijan alaosassa sijaitsee tuhkapesä, johon tuhka kertyy. Tuhkapesä 

toteutetaan syvennyksessä muuraukseen tai muuhun palonkestävään 

materiaaliin, jotta kuuma tuhka ei vahingossakaan pääse kosketukseen puun tai 

muun palavan materiaalin kanssa. Siksi tuhkapesästä tehdään mahdollisimman 

pitkä, ja se tyhjennetään säännöllisesti, jotta se ei täyty liikaa. Tyhjentäminen on 

tärkeää myös siksi, että tulisija saa palamisilmaa tuhka-arinan ja tuhkapesän 

luukun kautta. Palamisilman määrää säädellään pääasiassa luukulla. 

 

https://www.ehow.com/info_12077813_ash-pit-fireplace-for.html 



Lämmitystulisijan osat (3) 

Tulipesä  

Polttoaine poltetaan tulipesässä. Se on lähes poikkeuksetta tulipesän kuumin 

paikka. Tulipesän leveys on yleensä 30–40 cm ja syvyys 40–65 cm. Sen on oltava 

vähintään 60 cm korkea. Tulipesän ulkoseinien vähimmäispaksuus on puoli tiiltä 

(12 cm). Tulipesän etuosaan sijoitetaan arina, joka erottaa tulipesän 

tuhkapesästä. Arinan ja tulipesän seinien välille on jätettävä vähintään 5 mm:n 

liikuntasauma, jotta tulipesän seinät eivät vaurioidu arinan lämpölaajenemisen 

vuoksi.  



Lämmitystulisijan osat (4) 

Hormi  

Hormi on kanava, piippu tai savupiipun aukko, jonka kautta tulisijan pakokaasut 

johdetaan ulos. Hormit määrittävät tulisijan konvektiota, ja ne voivat olla vaaka- 

tai pystysuoria. Vaakasuora hormi ei vaadi paljon vetoa, mutta siihen kertyy 

todennäköisesti paljon nokea, joten se on muurattava kapeista tiilistä. Pystysuora 

hormi tarvitsee paremman vedon. Hormien koko vaihtelee. Tulipesästä tuleva 

kuuma palokaasu tarvitsee paljon tilaa, joten ensimmäinen hormi on avarin. 

Eteenpäin siirtyessään kaasu jäähtyy ja painuu kasaan, joten loppupään hormit 

voivat olla alkupäätä ahtaampia.  

Tulipesästä hormiin tulevan savun ja palokaasun lämpötila on yleensä noin  

150 °C. Jos lämpötila on tätä korkeampi, hormi on liian lyhyt, ja vastaavasti 

alhaisempi lämpötila tarkoittaa, että hormi on liian pitkä. 



Lämmitys- ja ruoanlaittotulisijojen metalliosat 

 
 
 

Valurautaiset (tai metalliset) luukut tulipesän ja tuhkapesän edessä. 

 
 
 

Savupellillä tulisija suljetaan, kun siinä ei polteta puuta. Pelti estää 
lämmintä sisäilmaa häviämästä piipun kautta harakoille, kun tulisijaa ei 
lämmitetä. 

 
 
 

Arina on valurautainen ritilä tulipesän ja tuhkapesän välissä. Sen raoista 
tuhka putoaa tuhkapesään ja palamista ylläpitävä ilma pääsee 
nousemaan tulipesään. 

 
 
 

Liesi on ruuanvalmistukseen käytettävän tulisijan ylätaso. 

 
 
 

Tuhkaluukku on tulisijan ”takaovi”, jonka kautta palamisjäte poistetaan. 



Muurausmateriaalit (1) 

 
 
 

Massiivitiilistä muurataan tulisijojen ulkoseiniä, savukanavia ja hormeja 
sekä savupiippuja. Yleisin tiilikoko on 250 x 120 x 65 mm. 

 
 
 

Tulenkestävät samottitiilet eli tulitiilet kestävät 1 580–2 000 °C:n 
lämpötiloja tai sitäkin suurempia. Ne valmistetaan tulenkestävästä 
savesta eli samotista ja saavat polttamisen yhteydessä punertavan tai 
kellertävän värinsä. Tulitiiliä käytetään yleensä tulisijojen sisäpinnoissa. 

 
 
 
 

Savilaasti 
Savi on tulisijojen tärkein rakennusaine. Paras laasti saadaan 
sekoittamalla savea ja hienoa soraa (tai hiekkaa, jonka seassa on hienoa 
soraa, raekoko enintään 1,5 mm) suhteessa 1:1–1:4 saven 
ominaisuuksien mukaan. Kunnollisessa laastissa ei ole kokkareita, eikä se 
ole tarttuvaa. Se pursuaa kevyesti ulos saumasta, kun tiiltä painetaan. 



Muurausmateriaalit (2) 

 
 
 
 

Savilaastijauhetta voidaan käyttää tulisijojen muurauksessa, kun se on 
sekoitettu veteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 
 
 

Luonnonkivistä voidaan muurata tulisijoja ja tulipiippujen perustuksia. 
Niillä voidaan myös koristella tulisijoja. 

 
 
 
 

Betonista voidaan valaa tulisijojen ja tulipiippujen perustuksia. 
Kevytbetonia voidaan käyttää savupiippujen eristämiseen. 

 
 
 
 

Lämpöeristeitä: Vermikuliittilevyt ovat lämmön- ja palonkestäviä, ja 
niiden lämmöneristävyys on hyvä. Niitä käytetään tulenkestävissä 
rakenteissa, palomuureissa ja tulisijojen tulipesissä. 



Muurausmateriaalit (3) 

 
 
 
 

Kivivilla käytetään tulisijan viereisten rakenteiden eristeenä. Eristelevyjen 
toisen puolen on oltava lämmönkestävää alumiinifoliota. Ilman pitää 
päästä kiertämään vapaasti eristeen ja tulisijan lämpenevien osien 
välistä, jotta tulisijan varaama lämpö pääse leviämään huonetilaan.  

 
 
 

Vedeneristeet 

 
 
 
 

Viimeistelymateriaalit: Lasitetut kaakelit. Koristeena käytettävät kaakelit 
varaavat lämpöä, parantavat tulisijan muuratun rakenteen kestävyyttä ja 
peittävät laastisaumojen murtumia estäen savun pääsyä huoneilmaan. 
Yleisimpiä kaakelityyppejä ovat lasitetut laatat sekä terrakotta-, posliini- 
ja kovafajanssilaatat. Lasitettujen laattojen näkyvällä pinnalla on 
erityislakkapinnoite, majolika, joka ei sisällä haitallisia kemikaaleja. 
Terrakottalaattojen pinta on lasittamatonta punasavea. Posliini- ja 
kovafajanssilaattojen pinnassa on värillinen lasitus. Tulisijassa voidaan 
käyttää erimuotoisia ja -kokoisia kaakeleita kulmissa, tasapinnoissa, 
korniiseissa, koristeissa ja jalustassa. 



Muurausmateriaalit (4) 

 
 
 
 
 

Viimeistelymateriaalit: Laasti. Lämmönkestävää laastia voi levittää yhden 
kerroksen mutta mielellään useita kerroksia. Tulisijan eri osat voivat 
kuumentua eri tavoin. Erilämpöisten osien saumakohtiin syntyy 
murtumia. Niiden välttämiseksi tarvitaan lisätarvikkeita, kuten 
kumikangasta, teräsverkkoa tai keraamista verkkoa. 

 
 
 

Viimeistelymateriaalit: Laasti. 

 
 
 
 

Siteinä käytetään harjaterästä, rautalankaa ja teräshakasia. 



Tulisijamuurarin työkalut (1) 

 
 
 

Mittanauhaa (rulla- tai taittomitta) käytetään kaikissa tarkkuutta 
vaativissa töissä.  

 
 

Suorakulmalla tarkistetaan suorien kulmien suoruus. 
 
 

 
 
 

Vesivaa’alla eli vatupassilla tarkistetaan pintojen pysty- ja vaakasuoruus. 

 
 
 

Luotilangalla tarkistetaan kulmien, seinien ja savupiippujen suoruutta. 

 
 

Muurarin vasaralla katkaistaan tiilten kulmia ja muotoillaan tiiliä sekä 
katkotaan tiiliä ja betonia. 
 
 



Tulisijamuurarin työkalut (2) 

 
 
 

Muurauskauhalla tasoitetaan, levitetään ja muotoillaan laastia ja betonia 
tiilistä ja kivistä muurattaessa. 

 
 
 

Hohtimilla katkotaan, taivutetaan ja käännetään karkaistua metallilankaa 
tiiliä ladottaessa tai lenkkejä tehtäessä. 

 
 
 

Kuminuijalla naputellaan tiiliä paikalleen tulisijaa muurattaessa. 

 
 
 

Sekoitusvispilällä sekoitetaan laastia tai liimaa. 

 
 
 

Kivileikkurilla muotoillaan keraamisia tiiliä ja laattoja sekä tulitiiliä. 



Tulisijamuurarin työkalut (3) 

 
 

Kuviosahalla sahataan muotoon ohuita puulevyjä ja puutavaraa (paksuus 
alle 60 mm). 
 

 
 

Porakone-ruuvinvääntimellä porataan reikiä sekä ruuvataan ja irrotetaan 
ruuveja ja pultteja. 

 
 

Suojalasit suojaavat silmiä esim. leikkaus- ja sekoitustöissä ilmaan 
lentäviltä pieniltä kappaleilta, pölyltä ja höyryltä. 

 
 
 

Suurikokoisella siveltimellä levitetään pohjustetta eli primeria ja 
kastellaan muurauskohdetta. 

 
 

Sienellä poistetaan liimajäämiä, nesteitä ja puhdistetaan erilaisia pintoja. 

 
 
 

Muita tulisijamuurarin työkalupakkiin kuuluvia välineitä ovat esim. 
puukko, ruuvitaltta, kulmahiomakone ja monet muut. 
 



Lämmitystulisijan suunnitteleminen   

Sijoituspaikka  
Muuratut lämmitystulisijat ovat säteileviä lämmittimiä, jotka luovuttavat 
suurimman osan lämmöstä suoralla säteilyllä. Siksi paras teho saavutetaan, kun 
mahdollisimman suuri osa tulisijan pinnasta on suunnattu lämmitettävään tilaan 
päin.  
 
Mitoitus  
Tulisijan koko määräytyy huonetilan koon mukaan. Laskennallisesti 1 kuutiometrin 
tilan lämmittämiseen +18 °C:seen tarvitaan 21 kilokalorin lämpöteho ulkoilman 
lämpötilan ollessa –30 °C. Kokeellisesti ja teoreettisesti on määritelty, että tulisijan 
jokainen neliömetri tuottaa lämpöä 300 kcal/h. Tulisijan voi mitoittaa sopivaksi 
huonetilan koon perusteella. 
 
Huomaa: Tulisijan mitoitusta laskettaessa on otettava huomioon myös 
ilmansuunnat. Jos tulisija sijoittuu talon pohjois- tai koillisosaan, sen kokoa on 
suurennettava 10 % ja etelä- tai lounaisosassa puolestaan pienennettävä 5 %. 

 



Lämmitystulisijan muuraaminen (1)  

a) Valitse huolellisesti tiilet ja valmistele laasti tai savi. 
 

b) Aloita tulisijan muuraaminen vasta, kun työkohde on katettu lopullisella tai 
tilapäisellä katolla. 
 

c) Tulisijaa muurattaessa tärkeimpien paikkojen (tulipesä, hormi) tillet valikoidaan 
ensin ja ladotaan paikalleen kuivaladontana mitoituksen ja limityksen 
hahmottamiseksi. 
 

d) Ennen muuraamista tavallisia savitiiliä on pidettävä vedessä 1–1,5 minuuttia. 
Tulitiilet on kastettava veteen pölyn poistamiseksi. 

 



Lämmitystulisijan muuraaminen (2)  

 
e) Tulipesän ja hormin pinnoista saadaan siistejä ja tasaisia muuraamalla ne 
tarkasti ja pesemällä pystypinnat 5–6 varvin jälkeen märällä liinalla. 

 
f) Jos tulisija muurataan vanhalle perustukselle, ennen muuraustyön aloittamista 
on tarkistettava perustuksen vaakasuoruus, koko ja suorakulmaisuus. 
 
g) Tulisijan metalliosat (luukut, arinat, pellit jne.) on sovitettava paikalleen tarkasti 
ja kiinnitettävä huolellisesti. 



Lämmitystulisijan viimeisteleminen  

Lämmitystulisijan pinnan 
viimeistelyvaihtoehtoja: 
 

• luonnonkivi 

• kaakeli 

• lasitettu kaakeli 

• tiili 

• laasti 

• ym.  
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Savupiipun korkeus (1) 
Savupiipun on noustava niin 

korkealle katon yläpuolelle, että 

jatkuva veto on taattu eikä 

palovaaraa aiheudu. 

Savupiipun korkeus vaikuttaa 

sen kykyyn kuljettaa 

palamiskaasut ulkoilmaan 

hormivaikutuksen perusteella. 

Savupiipun on ulotuttava vähintään 0,3 m palamattomalla materiaalilla 

pinnoitetun tasakaton, katonharjan tai kaiteen yläpuolelle ja 0,6 m sen 

yläpuolelle, jos pintamateriaali on syttyvää. Jos katto on tasakatto tai sen 
kaltevuus on ≤ 12°, savupiipun aukkojen on kattotyypistä riippumatta 
oltava vähintään 0,6 m katonharjan tai rakennuksen nurkkien yläpuolella. 
Jos savupiipun korkeus on > 1,5 m mutta etäisyys katonharjasta < 3 m, 
savupiipun on kohottava katonharjaa korkeammalle. Jos savupiippu 
halutaan sijoittaa 3–10 metrin päähän katonharjasta, sen huipun ja 
kuvitteellisen horisontin välisen kulman on oltava vähintään 12°. 



Savupiipun korkeus (2) 

Jos katon kaltevuus on > 12° ja katon pintamateriaali on syttyvä, savupiipun 

aukkojen on oltava vähintään 0,6 m katonharjan yläpuolella. 

Syttyvän kattopinnoitteen yhteydessä käytetään kipinänsammuttimena 

silmäkooltaan enintään 5 x 5 mm metalliverkkoa. 

Jos katon kaltevuus on > 12° ja katon pintamateriaali on palamaton, 

savupiipun aukkojen on oltava vähintään 0,3 m katonharjan yläpuolella ja 
vähintään 1 metrin päässä harjasta. 



Savupiipun poikkileikkaus valitaan lämmityslaitevalmistajan 
teknisten vaatimusten, käytettävän polttoaineen, syntyvän 
paineen ja lämmityskapasiteetin mukaan. Se voidaan myös 
laskea standardien mukaan. 

Savupiipun poikkileikkauksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin 
lämmityslaitteen palamistuotteiden yhdysputken. Jos samaan 
piippuun liitetään useita lämmityslaitteita, poikkileikkauksen on 
oltava koko lämmitysjärjestelmän edellyttämän alan mukainen. 

 

Savupiipun poikkileikkaus (1) 



Savupiipun poikkileikkaus (2) 



Savupiipun muuraaminen (1) 

• Savupiippu muurataan huolellisesti ennalta valituista tiilistä tai 
lohkareista. 

• Savupiipun voi rakentaa kiinni seinään (tiilirakennuksissa), 
erilliselle perustukselle (puurakennuksissa) tai suoraan 
tietyntyyppisen tulisijan päälle. 

• Savuhormien koko voi olla 140 x 140 mm, 140 x 270 mm tai 
270 x 270 mm. Koko määräytyy lämmitysjärjestelmän tyypin ja 
kapasiteetin mukaan. 

• Hormien oikea mitoitus on erittäin tärkeää, sillä jos hormin 
poikkileikkaus on liian suuri, tulisijan sytyttäminen on vaikeaa 
kylmällä säällä korkeapaineessa. 

• Suuressa hormissa savu ja kuumat kaasut virtaavat pientä 
hitaammin, joten hormin seiniin kertyy enemmän nokea. 



Savupiipun muuraaminen (2) 

• Savupiipun ulkoseinämien paksuus on vähintään puoli tiiltä. 

• Piipun hormien on oltava pystysuoria. Niissä ei saa olla vetoa 
haittaavia ja nokea kerryttäviä ulkonemia. 

• Savupiippu muurataan laadukkaista, halkeilemattomista, hyvin 
poltetuista tiilistä. Ullakkotilassa käytetään savilaastia ja 
enintään 10 mm:n sauman paksuutta. Tiilen sileä puoli 
sijoitetaan hormin sisäpinnalle. Saumat suoristetaan kostean 
liinan avulla 3–4 varvin välein.  

• Muuraustyön aikana on tarkkailtava, ettei saumoissa ole 
halkeamia ja että ne täyttyvät laastilla kokonaan. 

• Yläpohjan rakenteissa ja vesikaton yläpuolella savupiippu 
muurataan pituussuunnassa neljäsosatiilen limityksellä  
(60–70 mm sauman paksuuden mukaan).  



Savupiipun muuraaminen (3) 

• Savupiipulle tehdään oma perustuksensa rakennuksen ja 
tulisijan perustuksesta erilleen. Se ulotetaan maahan samaan 
syvyyteen kuin rakennuksen perustukset. 

• Lattiatason yläpuolelle tehdään nuohousluukku. Jokaisessa 
hormissa on oltava erilliset suljettavat nuohousluukkunsa.  

www.northlineexpress.com 



Savupiipun asentaminen (1) 

  Keraaminen moduulipiippu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulkoilmaan sopivin materiaali on betoni, jonka 

ominaisuudet jopa parantuvat kosteuden 

vaikutuksesta. Savi puolestaan sopii hyvin 

kosketukseen tulen kanssa, mutta se ei siedä sään 

vaikutuksia. Kaksiseinäisissä moduulipiipuissa 

hyödynnetään kummankin materiaalin parhaita 

ominaisuuksia. Kuumaa ja hapanta kondenssia 

kestävä savisisus on istutettu kevyeen betoniseen 

ulkokuoreen. Lisäksi piipussa on lämmöneriste ja 

ilmarako, jonka kautta savisisukseen mahdollisesti 

kertyvä kosteus pääsee poistumaan.  



Savupiipun asentaminen (2) 
Etäisyys piipun ulkopinnasta rakennuksen rakenteisiin 

      

 

 



Savupiipun asentaminen (3) 

Savupiipun liittämisperiaate lämmitysjärjestelmään 



Savupiipun asentaminen (4) 

Piipputyypit 

 



Savupiipun asentaminen (5) 

 

 
Keraaminen 
moduulipiippu on 
monikerroksinen 
piipputyyppi. Se on 
valmistettu laajenevista 
savikomponenteista, 
kivivillasta ja keraamisista 
elementeistä.  

http://www.kaminai.com/en/all-chimneys/ 



Savupiipun asentaminen (6) 
Moduulipiippu kootaan 
tehdasvalmisteisista elementeistä. 
Keraamisen piipun osat ehkäisevät 
nokipaloa myös alhaisissa ja 
keskikorkeissa lämpötiloissa (60– 
600 °C). Keraamisen pinnoitteen pinta 
on sileä, ja se sietää erittäin hyvin 
kondenssin vaikutusta eli syövyttäviä 
aineita.  
Hormin keraamisen (samotti-) 
pinnoitteen vieressä on savupiipun 
lämmöneristeenä toimiva 
kivivillakerros. Erittäin hyvin lämpöä 
eristävä villa estää savun jäähtymistä ja 
parantaa vetoa. Tämän ansiosta 
piippuun kertyy paljon tavallista 
vähemmän kondenssia ja nokea. 



Savupiipun asentaminen (7) 

 

Ulkokuorimoduuli on kevytbetonia, jossa on aukot 
raudoitusvahvikkeita varten. Ulkokuori keskittää keraamisen 
sisähormin ja kivivillaeristeen. Ulkokuorta voi käyttää myös 
rakennuselementtinä, joka asennuksen lopuksi yleensä 
pinnoitetaan laastilla. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
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Asiakkaan tarpeet ja toiveet 

 

•Tulisijamuurarin on keskusteltava asiakkaan kanssa 
projektin tarpeiden kartoittamiseksi. 
•Tarpeet ja toiveet on pidettävä erillään toisistaan. 
•Tulisijamuurarin on aina mietittävä tulisijan 
paloturvallisuutta ja tehokkuutta. 
•Tarpeet on kirjattava ylös ja liitettävä asiakkaan kanssa 
tehtävään sopimukseen.  
•Jos projektin aikana halutaan poiketa sovitusta, 
poikkeamisesta on sovittava kirjallisesti. 
•Työn valmistuttua työkohde ja sitä koskeva dokumentaatio 
luovutetaan asiakkaalle. Asiakas hyväksyy työt. 



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden 
tyypit 

 

• Jotta tulisijamuurari osaa opastaa asiakasta oikeanlaisen 
lämmityslaitteen valinnassa, hänen on tunnettava erilaiset 
lämmityslaitteet ja niiden erot: 
• varaava lämmitystulisija 
• hypokausti 
• varaava takka 
• liesi ja leivinuuni 
• kiertoilmatakka 
• vesikiertoinen takka 



 

 

• Keraamiset, tiiliset ja modulaariset uunit ovat kaikki varaavia 
uuneja. 

• Varaavat uunit valmistetaan lämpöä varaavista materiaaleista 
(esim. keramiikasta). 

• Uunia lämmitettäessä lämpö varastoituu uunin massaan ja 
siirtyy huonetilaan säteilyn ja konvektion välityksellä. 

• Varaavat uunit rakennetaan ilmavälin kanssa tai ilman sitä. 

 

 

Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden tyypit –  
varaavat uunit 



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden tyypit 
–  hypokaustit 

 

 

• Hypokaustit ovat 
konvektiotulisijoja. 

• Hypokausteissa on kaksi kuorta, 
joiden välissä on ilmarako.  

• Tulisijan sisäkuorta lämmitetään.  

• Sisäkuoren lämpö siirtyy 
ulkokuoreen ja edelleen 
huoneilmaan konvektion 
välityksellä. 



 

 

• Varaavassa takassa on tulipesänä metallinen takkasydän ja 
lämpöä varaava ulkokuori. 

• Joissakin malleissa savu kiertää varaavien moduulien kautta. 

• Varaava takka painaa yleensä 200–1 000 kg. 

 

Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden tyypit 
–  varaavat takat 



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden tyypit 
–  liedet ja leivinuunit 

 

• Liesi voi olla tarkoitettu pelkästään ruuanlaittoon, tai se voi olla 
myös varaava tulisija. 

• Lieden kylkeen voidaan liittää lisälämpöä tuottava varaava 
elementti. 

• Lieteen voidaan yhdistää myös leivinuuni. 

• Liesi varaa lämpöä 4 tunnin ajan ja varaava tai 
lämpöelementillä varustettu liesi 4–12 tuntia. 



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden tyypit –  
 vesikiertoiset takat  

 
• Vesikiertoisissa takoissa tulipesään on yhdistetty lämpöä 

siirtävä putkisto. 

• Lämmönsiirrin voidaan sijoittaa tulipesän ylle tai viereen. 

• Lämmönsiirrin siirtää lämpimän veden lämmityskattilaan, ja 
sillä voidaan lämmittää rakennusta. 

• Lämmönsiirtimen rakenteen mukaan 20–50 prosenttia 
palamisessa syntyvästä lämmöstä siirtyy veteen. 

• Vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä käytetään yleensä osana eri 
lämmitysratkaisujen yhdistelmää.  



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden käyttö –  
tulisija pääasiallisena lämmönlähteenä 

 
Tulisijaa voidaan käyttää rakennuksen ainoana ja pääasiallisena 
lämmönlähteenä.  
 Esimerkki: massaltaan 2 500–4 500 kg:n tulisija, joka 
 varaa lämpöä jopa 24 tunnin ajan. 
 



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden käyttö –  
tulisija muiden lämmitysjärjestelmien yhteydessä 

Lämmityslaitteella on suuri merkitys rakennuksen lämmittämisessä, mutta sitä 
käytetään yhden tai useamman muun lämmityslaitteen yhteydessä (esim. 
lämpöpumpun, sähkön tai keskuslämmityksen). 
 
 Esimerkkejä: Massaltaan 500–1 000 kg:n tulisija, joka varaa lämpöä   
 4–12 tunnin ajan 
 Massaltaan 400–1 200 kg:n liesi, joka varaa lämpöä 4–12 tunnin ajan  
 Massaltaan 500–1 200 kg:n kevyt tulisija, joka varaa lämpöä 4–12  
 tunnin ajan  



Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityslaitteiden käyttö –  
tulisija lisälämmönlähteenä 

Lämmityslaite on tärkeämpi tunnelman kuin lämmityksen kannalta. Usein 
kyseeseen tulevat samanlaiset laitteet kuin lämmityskäytössäkin, mutta ne 
toteutetaan kevennettyinä versioina. 
 
 Esimerkkejä: avotakat, kevyet (metalliset) kamiinat, leivinuunit 



Lämmitysteho 

• Jotta tulisijamuurari osaa opastaa asiakasta oikeantyyppisen 
lämmityslaitteen valinnassa, hänen on osattava laskea: 

• rakennuksen lämmöntarve 

• polttoaineen (polttopuun) määrä, jolla lämmitystarve 
voidaan kattaa 

• tarpeen täyttävän lämmityslaitteen mitoitus (tulipesän koko 
ja hormiston pituus). 

 

 

 



Dokumentaatio  

Asiakkaalle luovutettavien asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot: 

•asiakkaan nimi ja osoite 

•lämmityslaitteen tyyppi (pääasiallinen lämmönlähde, lisälämmönlähde vai 

yhdistelmäkäyttö) 

•lämmityslaitteen mitat ja paino 

•lämmityslaitteen kuvaus (materiaalit, hormisto) 

•lämmitysteho ja lämmönluovutusaika 

•käytettävän polttoaine ja sen vähimmäis-/enimmäismäärä 

•savupiippu (materiaalit, hormin pituus ja halkaisija) 

•palamisilman tarve 

•takuuehdot 

 

 



Käyttödokumentaatio 

Tulisijan käyttöä ja huoltoa koskevia asiakirjoja ovat seuraavat: 

•ensipoltto-ohjeet 

 polttopuun (polttoaineen) määrä 

 lämmitysaika 

 sytytys polttopuiden päältä 

•käyttöohjeet 

 polttopuun (polttoaineen) vähimmäis-/enimmäismäärä 

 polttoaineen tyyppi ja mitoitus 

 täyttömäärä lämmityskertaa kohden 

 lämmitysaika 

 lämmityskertojen välinen aika 

 

  

 



Huoltodokumentaatio 

•Huoltovälit 
 tuhkapesän tyhjennys 
 metalliosien huolto 
 savupiipun puhdistus 
 lakisääteinen nuohous 
 
Tulisijamuurari määrittää kaikkien edellä mainittujen huoltovälien 
pituuden. Siihen vaikuttavat lämmityslaitteen käyttötiheys ja 
tyyppi. Tavanomainen keskimääräinen huoltoväli on yksi vuosi. 
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Tiilitulisijat (1) 

Varaavat tulisijat 

 

 
 

 
Tiilten massa ≈ 2 000 kg  



Tiilitulisijat (2) 

Kuorelliset tulisijat 

• Pinnoite ≈ 200 kg 

• Ulkokuori ≈ 300 kg 

• Keraaminen hormi ≈ 500 kg  

 

 

Tiilten massa ≈ 1 000 kg 



Tiilitulisijat (3) 

Hypokausti  

• Pinnoite ≈ 200 kg  

• Ulkokuori ≈ 300 kg  

• Säteilypinnat/ilmakanavat ≈ 250 kg 

  

 

Tiilten massa ≈ 750 kg  



Tiilitulisijat (4) 

Varaava takka 

• Pinnoite ≈ 200 kg  

• Ulkokuori ≈ 300 kg 

  

 

 

Tiilten massa ≈ 500 kg  



Tiilitulisijat (5) 

Takka 

 

 

  

 

 

Tiilten massa ≈ 150 kg  



Lämmön varaaminen (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = m х c х ∆T 

 

Kuinka paljon energiaa kahteen takkatiileen voi varautua? 

Kahden tiilen massa 

250 х 125 х 65 mm  

= 7,3 kg 

Lämmönjohtavuus 

0– 600 °C:ssa 

= 0,92 kJ/kgK  

Lämmityslämpötila  

= 500 K 



Lämmön varaaminen (2) 

Kuinka paljon energiaa kahteen takkatiileen voi varautua? 

 
Kahden tiilen massa  

250 x 125 x 65 mm  

= 7,3 kg 

Lämmönjohtavuus 

0– 600 °C:ssa 

= 0,92 kJ/kgK  

Lämmityslämpötila  

 = 500 K 

 

 

 

 
Q = m х c х ∆T 

Q = 7,3 kg x 0,92 kJ/kgK x 500 K = 3 358 kJ 

1 kJ = 0,00027777777777778 kWh 

3 358 kJ = 0,96 kWh 



Lämmön varaaminen (3) 

Kuinka paljon energiaa kahteen takkatiileen voi varautua? 

 

 Kahden tiilen massa  

250 х 125 х 65 mm  

= 7,3 kg 

Lämmönjohtavuus 

0– 600 °C:ssa 

= 0,92 kJ/kgK  

Lämmityslämpötila  

= 500 K 

Kahden takkatiilen hinta  5,74 € 

  1 kWh:n aurinkopariston hinta 1 500 €  



Lämmön varaaminen (4) 

Kuinka paljon energiaa tulisija varaa? 

 

 
Massa = 1 000 kg 

Lämmönjohtavuus 

0–600 °C:ssa = 0,92 kJ/kgK  

Lämmityslämpötila = 150 K 



Takkatiilten etuja (1) 

 

• Kestävyys 

 

• Luonnollisuus 

 

• Helppo työstää 

 

• Paljon eri ratkaisumahdollisuuksia 



Takkatiilten etuja (2) 

 

Kestävyys 

Hyvä lämpötilavaihtelujen sietokyky on kestävyyden 

tae. Käytettävien materiaalien laadukkuus ja 

kestävyys ovat erittäin tärkeitä yksilöllisten, käyttöä 
kestävien tulisijojen rakentamisessa. 



Takkatiilten etuja (3) 

 

Luonnollisuus 

Poltettu savi varaa lämpöä ja luovuttaa sitä 

ympäristöön hyvin luonnollisesti eli säteilemällä. Se 

takaa parhaan lämmön säilyvyyden ja sen tasaisen 

luovutuksen. Tiilet valmistetaan luonnollisista raaka-

aineista. 

  

 



Takkatiilten etuja (4) 

Helppo työstää 

Takkatiiliä on erittäin helppo työstää vasaralla ja 

tavanomaisilla käsityökaluilla sekä mekaanisilla ja 

sähkökäyttöisillä kivenleikkausvälineillä. Materiaalin 

mekaaninen lujuus on hyvä. Tulisijan tekoaikaa voi 

lyhentää käyttämällä suuria paneeleja, kulma- ja 

säteiselementtejä tai valmismoduuleja. 

 



Takkatiilten etuja (4) 

Paljon eri 

ratkaisumahdollisuuksia 

Takkatiiliä on erittäin helppo työstää vasaralla ja 

tavanomaisilla käsityökaluilla sekä mekaanisilla ja 

sähkökäyttöisillä kivenleikkausvälineillä. Materiaalin 

mekaaninen lujuus on hyvä. Tulisijan tekoaikaa voi 

lyhentää käyttämällä suuria paneeleja, kulma- ja 

säteiselementtejä tai valmismoduuleja. 
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MUURAUSLAASTI 
 

Laasti on työstettävää massaa, jolla liitetään toisiinsa kiviä, tiiliä, 
betoniharkkoja ja vastaavia rakennusmateriaaleja. Sillä täytetään ja 
saumataan niiden välisiä epätasaisia rakoja. Toisinaan sillä tehdään 
muurattuihin seinäpintoihin myös koristevärejä tai -kuvioita.  

 

 Laastit sisältävät tyypillisesti hiekkaa, sideainetta ja vettä. Tavallisin 
sideaine on Portland-sementti, mutta ikivanhaa sideainetta, 
kalkkilaastia, käytetään yhä jonkin verran uusissakin rakennuksissa. 
Rakennustöissä käytettävä laastityyppi ilmenee rakennuspiirustuksista.  

 

Laasti nimi määräytyy käytetyn sideaineen perusteella. Laasti voi olla 
yksinkertaista (yksi sideaine) tai kaksikomponenttista (kaksi 
sideainetta). 



LAASTIN OMINAISUUDET 
 

Muurauslaastin valinnassa on otettava huomioon monia eri seikkoja: 

o muurattavan materiaalin tyyppi ja ominaisuudet 

o altistuminen säälle ja muille ympäristön vaikutuksille 

o lujuusvaatimukset jne. 

 

Muuraustöissä käytettävän laastin on oltava seuraavilta ominaisuuksiltaan 
edullista: 

o työstettävyys  

o veden sitominen  

o jäykistyminen 

o lujuus  

o veden imeytyminen 

o kestävyys 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 TYÖSTETTÄVYYS 

 
• Työstettävyys on laastin ominaisuus, jonka ansiosta sitä voi levittää 

muurattaville kappaleille helposti. Se helpottaa myös muuraussaumojen 
täyttämistä.  

• Hyvä laasti roikkuu muurauskauhasta ja valuu juoheasti alas, kun sitä 
täristetään hieman.  

• Laastin työstettävyyteen vaikuttavat sen valmistusaineiden ominaisuudet ja 
käytettävä sekoitusmenetelmä. 

Hienosta savesta valmistetun laastin työstettävyys on parempi kuin 
hiekasta valmistetun ja kalkkilaastin parempi kuin sementtilaastin. 

Tarkasti seulotusta hiekasta valmistetun laastin 
työstettävyys on parempi kuin sekajakeisesta hiekasta 

valmistetun. 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 VEDENSITOMISKYKY 

 
• Vedensitomiskyky estää laastin kerrostumisen kuljetuksen aikana ja auttaa 

pitämään laastin kosteuden sopivana, kun se on levitetty ohueksi kerrokseksi 
huokoiselle alustalle.  

• Jos laastin vedensitomiskyky on heikko, sen kovettuessa voi tulla näkyviin 
vikoja. Laastista voi hävitä niin paljon vettä, että jäljelle jäänyt määrä ei ehkä 
riitä kovettumiseen ja vaadittavan lujuuden saavuttamiseen.  

• Vedensitomista voidaan parantaa lisäämällä laastiin kivennäispohjaista tai 
orgaanista notkistetta. 

Kalkkilaasti ja sementti-kalkkilaasti sitovat vettä hyvin,  
karkeasta sekakokoisesta hiekasta valmistettu sementtilaasti 

puolestaan huonosti. 

Muurauslaastin vedensitomiskyvyn on oltava vähintään  
70 prosenttia. 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 JÄYKISTYMINEN 

 
• Muurauslaastin kovettuminen johtuu kosteuden haihtumisesta, laastin 

sideaineen hyytymisestä tai molemmista.   

 

• Jos jäykistyminen on liian vähäistä, laasti puristuu plastisuutensa vuoksi 
kokoon ja pursuaa pois paikaltaan. Tämän vuoksi saumapaksuudet vaihtelevat 
ja muurauskohteesta tulee epäsymmetrinen. 

 

• Jos jäykistyminen tapahtuu liian nopeasti, muuraussaumat eivät mukaudu 
siihen, että muurauskohde halkeilee kuivumisen yhteydessä väistämättömän 
kutistumisen ja perustukseen kohdistuvien kuormien aiheuttamien siirtymien 
vuoksi. 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 LUJUUS 

 
• Laasti lujittuu osin kuivumisen yhteydessä tapahtuvan kosteuden häviämisen 

vuoksi mutta pääasiassa sementin hyytymisen myötä.   

 

• Muurauskohteen lujuus on riippuvainen laastin lujuudesta. Laastin lujuuteen 
ei kuitenkaan pidä kiinnittää liikaa huomiota sen muiden ominaisuuksien 
kustannuksella. 

 

• Kovettuneen laastin lujuuteen vaikuttavat sideaineiden toiminta, veden ja 
sementin suhde, sideaineen määrä ja hiekan laatu. 

 



 
 
 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 VEDEN IMEYTYMINEN 

 
• Sadevettä pääsee laastiin pääasiallisesti muurauskohteen halkeamista, joita 

aiheuttavat lähinnä muurauskappaleiden ja laastin kutistuminen 
kuivuessaan, kappaleiden lämpöeläminen ja kaikissa rakennuksissa 
väistämätön vähäinen painuminen.   

 

• Laastin liitoslujuus on erittäin tärkeä ominaisuus, sillä se estää halkeamien 
levenemistä ja sadeveden tunkeutumista muurauskohteeseen. 

 

 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 KESTÄVYYS (1) 

 

Laastin laatu voi heikentyä seuraavista syistä: 

 

• jäätyminen ennen kuin laasti on saavuttanut riittävän lujuuden sekä toistuva 
jäätyminen ja sulaminen 

• pitkittynyt kemiallinen reaktio, jonka aiheuttavat poltetuissa savitiilissä tai 
muurauskohteen perustusten kanssa kosketuksessa olevassa maaperässä 
esiintyvät liukoiset sulfaatit,  

• kosteuden pääsy muurauskohteeseen halkeamien kautta ja siitä johtuvat 
toistuva kostuminen ja kuivaminen vuosikausien ajan sekä suolojen 
kiteytyminen. 



 
 

LAASTIN OMINAISUUDET: 
 KESTÄVYYS (2) 

• Laastin suojaamiseksi pakkasen sekä toistuvan jäätymisen ja sulamisen 
aiheuttamilta vaurioita laastin on lujituttava nopeasti. Sen on oltava paksua ja 
sen lopullisen lujuuden hyvä. Siksi laastiin tarvitaan sopiva määrä Portland-
sementtiä, ja hiekan on oltava tasajakeiseksi seulottua. 

 

• Sulfaattien vaikutukselta suojautumiseksi voidaan käyttää korkean 
sementtipitoisuuden laastia tai sementti-kalkkilaastia, jos vähäinen suoja 
riittää. Jos sulfaattien vaikutus arvioidaan suureksi, korkean 
sementtipitoisuuden laastiin on lisättävät sulfaatinkestävää sementtiä. 

 

• Jotta laasti kestäisi sään vaikutukset ja säälle alttiin muurauskohteen (esim. 
kaiteiden) toistuvan kostumisen ja kuivumisen, laastin on oltava paksua ja 
lujuuden kohtalainen.  



 
 

MUURATTUJA RAKENTEITA: KIVIMUURAUS 

• Pyörökivimuuri on rakeinen, erikokoisista kivistä laastin kanssa muurattu 
muuri ilman näkyvää limitystä. Sellainen voidaan toteuttaa seinän 
ulkopintaan, tai sillä voidaan täyttää seinän sisusta, kun ulkopinta muurataan 
suorakaiteen muotoisista tiilistä tai kivistä. 

 

• Harkkomuuri muurataan (lohkotuista) suorakaiteen muotoisista kivistä. 



 
 

MUURATTUJA RAKENTEITA: TIILIMUURAUS 

• Kalkkihiekka- eli kahitiilistä muurataan ulko- ja sisäseiniä, pylväitä ja muita 
rakenteita. Ne ovat vahvoja ja suurtakin kuormitusta kestäviä. 

 

• Keraamisista reikätiilistä muurataan väliseiniä ja tilanjakajia. 

 

• Tulitiiliä käytetään uunien, takkojen, liesien, hormien jne. sisustan 
muuraamiseen. Niiden eristävyys on erinomainen, joten lämpöhäviöt jäävät 
minimiin ja energia voidaan hyödyntää tehokkaasti. 



 
 

MUURAUSMATERIAALIT 

Kalkkihiekkatiili 

• Ympäristöystävällinen, puristusta, kylmää ja kuumaa kestävä, ääntä eristävä, 
erittäin pieni vedenimu, helppo käsitellä, mittatarkka 

• Käytetään (kantaviin ja kevyisiin) ulko- ja sisäseinissä julkis-, teollisuus- ja 
asuinrakennuksissa  

• Tiilten erityisen muodon ansiosta seinän voi muurata ilman pystysaumoja ja 
käyttäen vaakasaumoissa ohutsaumalaastia tai -liimaa. 

• Suurimpia etuja tiiliin verrattuna: edullinen ja nopea rakentaa 



 
 

MUURAUSMATERIAALIT 

Betonitiili 

• Valmistettu sorasta, hiekasta, sementistä ja vedestä. 

• Käytetään monikerroksisten asuin- ja teollisuusrakennusten seinissä, 
asuntojen ja porrassyöksyjen väliseinissä, asuinrakennusten kantavissa 
ulkoseinissä, matalien rakennusten kellareissa, kevyissä väliseinissä, 
ilmanvaihtoaukoissa jne. 

• Tärkeimpiä etuja: 

o mittatarkka 

o hyvä puristuslujuus 

o hyvä ääneneristävyys 

o ihanteellinen vedenimu 

o alhaiset viimeistelykustannukset mittatarkkuuden ja pinnan sileyden 
ansiosta 



 
 

MUURAUSMATERIAALIT 

Keraaminen betonitiili 

• Valmistettu korkeassa lämpötilassa poltetuista savirakeista, sementistä ja 
vedestä. 

• Käytetään matalien rakennusten kantavissa ulkoseinissä ja kellareissa, 
väliseinissä, savupiipuissa ja ilmanvaihtoaukoissa ym. 

• Tärkeimpiä etuja: 

o mittatarkka 

o kestävä ja kevyt 

o kestää paloa, kylmää, vettä ja kemikaaleja 

o ekologinen 

o hyvä ääneneristävyys 

o helppo työstää ja viimeistellä 



 
 

MUURAUSTYÖKALUT JA -VÄLINEET 

Työkalut jakautuvat käytettävien muurausmateriaalien ja tehtävän työn mukaan 
seuraaviin ryhmiin: 

• päätyökalut 

• tarkastusmittausvälineet 

• tiilimuuraustyökalut 

• viimeistely- ja koristelutyökalut 

• purkutyökalut 

• apumuurin välineet 



MUURAUSTYÖKALUT 
 



 
 

SEINÄN MUURAAMINEN 

• Muurattava seinä kootaan tiilistä tai lohkoista ja laastista. Siihen asennetaan 
tarvittavat muut osat, kuten ankkurit, siteet, raudoitukset, pellitykset sekä 
tuuletus- ja vedenpoistorakenteet. 

• Tärkeimpiä tarkkailtavia asioita seinän muuraamisessa ovat seinän suoruus, 
tasaisuus ja luotisuoruus sekä vaaka- ja pystylimityksen tasaisuus. 

• Limityksen rytmittämiseen nurkissa ja seinien päissä voi käyttää apuna 
johteita sekä muurata alku- ja loppupään ensimmäiset varvit valmiiksi ennen 
keskiosaa. 



 
 

SEINÄN MUURAAMINEN 

Nurkan aloituksessa ensimmäiseen varviin muurataan ainakin neljä–viisi tiiltä 
huolellisesti suoraan linjaan, jotta seinä ei kaarru tai mutkittele. Nurkat 
muurataan täsmällisesti 90 asteen suorakulmaan. Aloituksen toinen varvi ja 
seuraavat limitetään kukin puolen tiilen verran edelliseen nähden, jotta 
muodostuu tyypillinen limityskuvio, jossa seuraavan varvin tiili päättyy aina 
edellisen varvin tiilen puoleenväliin. 
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TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET 
 

Työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja paloturvallisuusvaatimukset 

 

Suurimpia turvallisuusriskejä rakennustyömailla ovat kaatumiset, 
putoamiset, jumiin jäämiset, sähköiskut ja esineiden iskut. 

 

Jos turvallisuusriskejä ei tunnisteta oikein, syynä ovat usein 
työntekijöiden koulutuksen tai valvonnan puutteet. 

 

 



KOULUTUS JA TURVALLISUUS 
 

 

 

Rakennustyöntekijöillä on oltava asianmukainen koulutus ja perehdytys 
tehtäväänsä ennen työskentelyn aloittamista. Se auttaa ehkäisemään 
tapaturmia ja kuolemantapauksia. 

Rakennustyöntekijöitä koulutetaan eri menetelmin. Yksi niistä on työmaan 
esimiesten kouluttaminen siihen, että turvallisuus otetaan huomioon 
päivittäisissä keskusteluissa alaisten kanssa työtapaturmien vähentämiseksi. 

Työntekijöiden on tärkeää käyttää samaa kieltä, jotta viestintä sujuu 
mahdollisimman hyvin. Viime vuosina perinteisen kasvottaisen 
työturvallisuustiedon jakamisen rinnalle on tullut mobiilisovelluksia, joilla 
tietoa voidaan jakaa. 

H&S games -projekti on tarkoitettu työterveyden ja -turvallisuuden 
perustaitojen hankkimiseen innovatiivisen menetelmin – pelin avulla. Siinä 
kehitetään, testataan ja toteutetaan verkkokoulutustyökalu 
rakennustyömaan työterveyden ja -turvallisuuden perusasioita varten. 
 
 



 
 

TYÖMAAN TURVALLISUUS 
 • Henkilönsuojainten sekä työturvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja palo-

turvallisuusvaatimusten kuvaileminen 

 

• Kestävän rakentamistavan periaatteiden kuvaileminen 

 

Kiinteää polttoainetta käyttävien 
lämmityslaitteiden (muiden kuin 
boilereiden) rakentamisessa ja 
asentamisessa tarvittavien materiaalien 
ja varusteiden varastoiminen 
valmistajan vaatimusten mukaisesti 
niiden laadullisia ominaisuuksia 
heikentämättä 
 



 
 

TYÖSKENTELYPAIKAN VALMISTELEMINEN 
MUURAAMISTA VARTEN 

 
• Työturvallisuus ja ergonomia ovat valmisteluvaiheessa tärkeitä asioita. 

 

• Työskentelypaikan valmistelemisessa muuraamista varten noudatettavien 
periaatteiden kuvaileminen ergonomiset vaatimukset huomioon ottaen 

 

• Materiaalien ja tarvikkeiden järjestäminen muurarin työskentelyalueilla 
ergonomiset vaatimukset huomioon ottaen 

 

• Kurinalaisten, opittujen toimintatapojen noudattaminen, järjestelmälliset 
valmisteluvaiheet ja erityisten työmaakohtaisten työohjeiden noudattaminen 

 



 
 

TELINEIDEN PYSTYTTÄMINEN 
 

Eniten tapaturmia sattuu telineillä ja työtasoilla työskenneltäessä ja toiseksi 
eniten telineitä koottaessa ja purettaessa. Tapaturmia sattuu myös telineille 
noustessa ja niiltä laskeuduttaessa. 

 

Telineiden pystyttämisen ja niillä työskentelemisen edellytysten kuvaileminen 
 
Telineiden pystyttäminen ohjeiden mukaisesti 
 
Tarkistusluettelon täyttäminen: 
  
• telineen pystyttäminen 

 
• telineen purkaminen 

 
• telineen huolto 

 
 

 



 
 

KIINTEÄÄ POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 
LÄMMITYSLAITTEIDEN BETONIALUSTAN JA  

-PERUSTUKSEN MERKITSEMINEN 
 • Merkintä- ja mittausvälineiden ja -varusteiden nimeäminen, kuvaileminen ja 

tunnistaminen 

 

• Teknisten piirustusten lukeminen 

• Piirustuksissa ilmoitetaan tarkat mitat, joita on noudatettava.  

• Jos havaitset virheitä, kerro siitä esimiehellesi asian tarkistamiseksi ja 
ohjeiden saamiseksi. 

 

• Jonkin kiinteää polttoainetta käyttävän lämmityslaitteen betonialustan ja  
-perustuksen merkitseminen 

• Tarkista vielä kerran, että tulisijan ja perustuksen mitat ovat piirustusten 
mukaiset. 

 



 
 
 
 

ALUSTAN JA PERUSTUKSEN ASENTAMINEN JA 
ARVIOINTI 

 
• Alustan ja perustuksen asentamistekniikan, -välineiden ja -materiaalien 

kuvaileminen 

 

• Tulisijan alustan ja perustuksen merkitseminen 
 

• Tavallisesti perustus tehdään  

     LECA-harkoista, tai se sisältyy 

      toimitukseen 

 



Development  of  VET  Training  on Energy  Efficient  Stoves  and  Fireplaces 
No  2016-1-LT01-KA202-023161 

 

 
 

VSRC - Vilnius Builders 

Training Centre, Lithuania 

 

 
www.vsrc.lt 

 
 

KMG – Association of 

Lithuanian Stove Builders, 

Lithuania 

 
www.krosniumeistrugildija.lt 

 
 

Wolfshöher Tonwerke 

GmbH & Co. KG, Germany  

 

 
www.wolfshoehe.de 

 
 

KVT - Centre for Adult 
Education, Estonia 

 
www.kvtkoolitus.ee 

 
 

SATAEDU – Satakunta 
Educational Federation, 
Finland 

 
www.sataedu.fi 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication)  
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made for the information contained therein. 



Energiatehokkaita uuneja ja takkoja koskevan ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen (Development of VET Training on 

Energy Efficient Stoves and Fireplaces)  

MUURAUSTYÖN ORGANISOINTI 

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin komissiolta. Julkaisu (asiakirja)  
ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon käytöstä tai soveltamisesta. 



Asiakirjat ja töiden laajuus 

 Olemassa oleviin asiakirjoihin tutustuminen 
 

  Muurarin on tutustuttava olemassa oleviin rakennuspiirustuksiin  
 ja suunnitelmiin. 

 
  Asiakirjoista on käytävä ilmi seuraavat tiedot:  
 
• Lämmityslaitteen sijainti rakennuksessa 
• Lämmityslaitteiden ja savuhormien lukumäärä 
• Laitteen lämmitysteho kilowatteina 
• Käytettävän polttoaineen tyyppi 
• Savupiipun ja nuohousaukkojen kuvaus ja sijainti 
• Etäisyys palaviin materiaaleihin 
• Pääsyn järjestäminen savupiipulle nuohousta varten 

 



Materiaalilaskelmat 

 

Tarvittavien materiaalimäärien laskeminen 
 
Esimerkkinä savupiipun materiaalitarve 
Harjoitustehtävä: 
Savupiipun materiaalina käytetään 65 x 120 x  
250 mm:n tulitiiliä. 
Sauman paksuus tiilien välissä on 10 mm. 
Savupiipun korkeus on 8,25 m ja hormin mitat  
140 x 270 mm. 
Montako tiiltä ja kuinka paljon laastia tarvitaan  
piipun muuraamiseen, kun laastin menekki on  
1 kg per tiili? 
 
  



Työn organisointi 

 Työajan suunnittelu 
 
Tavallisesti muurarit työskentelevät pienyrityksissä, joissa on yksi 
muurarimestari ja 2–3 muuraria. 
Mestari vastaa asiakasneuvonnasta ja laskelmista sekä tulisijojen ja 
piippujen suunnittelusta. 
 
Mestari osoittaa muurareille työtehtävät ja suunnittelee kaikki 
rakennushankkeen työt.  
 
Muurarit voivat tehdä töitä  
• vakituisessa työsuhteessa (työsopimus ja kiinteä työaika) 
• tilapäisessä työsuhteessa (projektikohtainen työsopimus). 
Jos työsuhde on tilapäinen, palkkausperusteena voivat olla  
o tehdyt työtunnit 
o suoritetut työtehtävät. 

 
Muurarimestari tuntee kunkin työntekijän ammattitaidon ja sen 
rajat ja jakaa työtehtävät sen mukaisesti.  
 



Materiaalitoimitus- ja kuljetussuunnitelma 

 

• Mestari laskee kunkin projektin materiaalitarpeen ja tekee siitä sopimuksen 
asiakkaan kanssa. 

• Materiaalit toimitetaan työkohteeseen yleensä sen jälkeen, kun asiakas on 
maksanut materiaalit.  

• Muurarimestari voi osoittaa materiaalien toimitustehtävän työntekijöilleen tai 
tilata kuljetuksen kohteeseen suoraan materiaalitoimittajalta. 

• Muurarimestarin on varmistettava, että kaikki tietyn laitteen toteuttamiseen 
tarvittavat materiaalit toimitetaan työkohteeseen, jotta toteutus olisi 
mahdollisimman sujuva. 

• Työkohteessa työskentelevän muurarin on ilmoitettava kaikista 
materiaalipuutteista hyvissä ajoin, jotta työt eivät keskeydy. 



Työn arviointi 

Työlle asetettavien laatuvaatimusten tunteminen ja nimeäminen 
 
Muurarimestari määrittää työn laatukriteerit. Laatukriteerit perustuvat kansalliseen 
lainsäädäntöön (esim. paloturvallisuus- ja rakentamismääräyksiin) ja kansallisiin 
rakentamisstandardeihin. 
Laatukriteerit on kuvattava työntekijöille selkeästi.  
Esimerkkejä määriteltävistä seikoista: 
o Kuinka paksu sauma keraamisilla laatoilla päällystettävän tulisijan laattojen välissä 

voi olla millimetreinä 
o Tiilestä (tulitiilestä) muurattavissa tulisijoissa tiilten limityksen on oltava 

vähintään kolmasosa 
o Rakenteen on oltava vaakasuorassa ja sen kulmien teknisten piirustusten 

mukainen 
 
 



Työn arviointi 

Palautteen antaminen 

• Muurarimestari antaa työntekijöille rakentavaa palautetta muurausprojektista. 

• Palautteen on oltava kohdennettua ja laatukriteereihin perustuvaa. 

• Muurarimestarin on varmistettava, että työntekijät ymmärtävät heille 
osoitetut tehtävät ja annetut ohjeet. 

• Suoritetun työn arvioinnissa tärkeimmät kaksi seikkaa ovat 

• työn suorittaminen asianmukaisesti eli teknisen kuvauksen mukaisesti 

• työn suorittamiseen käytetty aika. 



Menetelmät ja välineet (1) 

Lämmityslaitteiden muuraus- ja asennusmenetelmät 
 
Lämmityslaitteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 
 1. Paikan päällä muuratut tulisijat 
 2. Tehdasvalmisteiset lämmityslaitteet 
 3. Tehdasvalmisteiset sisäosat ja varaavat moduulit muurattujen tulisijojen 
 yhteydessä  
 
Tulisijan muuraamiseen paikan päällä sisältyy myös materiaalien leikkaaminen 
sopivaan mittaan ja muotoon. 
Se voidaan hoitaa 
– muurarin verstaalla, jolloin valmiit osat vain kootaan työkohteessa, tai 
– leikkaamalla materiaalit työkohteessa, jolloin muurarin on varmistettava kaikkien 
ympärillä olevien pintojen suojaaminen. Jos materiaaleja leikataan työkohteessa, sitä 
varten on järjestettävä erillinen alue, jonka pölysuojauksesta huolehditaan.  
Monimutkaisten rakenteiden kyseessä ollen materiaalien leikkaaminen työkohteessa voi 
olla välttämätöntä. 
 
 



Menetelmät ja välineet (2) 

Muuraus- ja asennusvälineet 
 

Muurarimestarilla on oltava käytettävissään seuraavia työkaluja: 
 1. Sähkötyökalut, esim. tiilileikkuri, laastivispilä/betonimylly, porakone 
 2. Käsityökalut, esim. vasarat, vaaitusvälineet, muurauskauhat 
 3. Viimeistelytyökalut  
 
Työkaluja säilytetään verstaan varastossa ja luovutetaan työntekijöille kunkin työn 
tarpeiden mukaisesti.  
Työkaluja voidaan säilyttää työkohteessa, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa, tai ne 
voidaan palauttaa verstaalle aina työpäivän tai -viikon lopuksi. 
 



Menetelmät ja välineet (3) 

Menetelmien ja työkalujen valitseminen tietyn muuraus-/asennustyön 
suorittamiseksi 

• Kuvaa työkalut ja menetelmät, joita tarvitaan valmiiksi mittaan leikatuilla 
keraamisilla laatoilla päällystettävän, takkatiilistä ja tiililevyistä muurattavan 
tulisijan (sis. tulipesän ja hormit) toteuttamiseen sekä hormin liittämiseen 
savupiippuun.  

• Asenna tulipesän luukku.  

• Valitse oikeat materiaalit savupiippuliitäntään. 
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koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet. 

Julkaisu ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon 

käytöstä tai soveltamisesta. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

ENEFFIS-esimerkkitapaus 

 

Laatijat: Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus, Viro 

 

Nurkkatulisija Tarton alueella 

 
Tulisija suunniteltiin osaksi yhdistelmälämmitysjärjestelmää olemassa olevan lämpöpumpun tuottaman 

lämmön täydentämiseksi.  

 

Tulisijan paino on n. 2 500 kg, ja sen mitat ilmenevät liitteestä 1. Tulisijan korkeus on 2 100 mm. 

Polttoaineena saa käyttää polttopuita ja puubrikettejä. Polttoaineen enimmäismäärä kertapoltossa on 15 kg 

(lämmityskertaa kohden enintään 25 kg ja vähintään 12,5 kg). 

Lämmönvarausjakso on 12–24 tuntia, ja tulisija on mitoitettu 200 m
3
:n suuruisen tilan lämmittämiseen.  

 

Tulisija on lämmitysjärjestelmiä koskevan Viron kansallisen standardin EVS 812:3-2013 ja 

eurooppastandardin EN 15544 mukainen. 

 

Tulisija on liitetty keraamiseen Schiedelin Rondo Plus -moduulipiippuun, jonka hormin halkaisija on 

200 mm.  



 

    

 

 

 

 

Tulipesä 

 
Mitat: korkeus 600 mm, leveys 450 mm, syvyys 450 mm. Tulipesä on suunniteltu ###UZ-malliseksi, ja 

tulisija ottaa tarvitsemansa palamisilman tulipesän seinissä olevien rakojen kautta.  

Käytetyt materiaalit: Wolfshöher Tonwerken HBO+ -tulitiililaatat ja -tulitiilet, Wolshöher Tonwerken 

Universal Plus -laasti. Kaksoislasitettu Romotop KV205 -luukku. 

 

Hormi 

 

Ensimmäinen hormiosuus (1) alkaa tulipesän päältä ja jatkuu suoraan tulisijan yläreunaan. Ensimmäisessä 

hormiosuudessa on myös venttiili (pelti), jolla savukaasu voidaan ohjata suoraan savupiippuun. Hormi 

koostuu kahdesta rinnakkaisesta hormikanavasta (2), jotka ovat tulipesän molemmissa reunoissa. Hormit 

johtavat savukaasut alaspäin tulisijan pohjaan. Tulisijan pohjassa on vaakahormi (3), joka johtaa savukaasut 

viimeiseen hormiosuuteen (4). Se sijaitsee tulipesän takaosassa, ja sen kautta savu johdetaan piippuun. 

Viimeisessä hormiosuudessa on toinen venttiili (pelti). Hormeissa ja tulisijan kaikissa rakenneosissa, joiden 

materiaali on kosketuksessa savukaasujen kanssa, on käytetty Wolfshöher Tonwerken tulitiilituotteita (HBO 

ja HBO+). 

 

Yhdyshormi savupiippuun 

 

Yhdyshormin mitat ovat 120 x 200 mm, ja yhdyshormin palonkestävä metalliosa eristettiin Skamotec 225 

Super-Isol -eristeellä. Yhdyshormi on viimeistelty vahvistamalla se ja rappaamalla se kuumankestävällä 

elastisella laastilla (Mira 3130). Savukaasujen enimmäislämpötila on 250 ℃, kun tulisijaa käytetään 

asianmukaisesti. 

 

Viimeistely 

 

Tulisijan ulkokuori muurattiin tulitiilistä (Wienerberger). Kuori vahvistettiin kuumankestävällä 

vahvikeverkolla (Silca) ja rapattiin kuumankestävällä elastisella laastilla (Mira 3130). Lopuksi tulisija 

verhoiltiin mattapintaisilla valkoisilla kaakeleilla samaa laastia käyttäen.  

  



 

    

 

 

 

 

Kuva 1: Tulisijan runko. Paloilman lämmityskammion sivuseinät. Ulkopuolinen ilma lämmitetään 

ennen sen johtamista tulipesään. 

 
 

Kuva 2: Paloilman saanti tulipesän alapuolella olevasta lämmityskammiosta. 

 

  



 

    

 

 

 

 

Kuva 3: Tulipesä ylhäältä katsottuna. Ilmakanavat ovat näkyvissä tulipesän kolmella sivulla. 

 

  



 

    

 

 

 

 

Kuva 4: Tulisijan runko ja tulipesä edestä. 

  



 

    

 

 

 

 

Kuva 5: Luukun asentaminen. Luukun sovitus ja asennusvalmistelut. 
 

 

  



 

    

 

 

 

 

Liite 1 

 

Tulisijan runkopiirustus 
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Asiakirjatiedot  
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Tuotostyyppi: Tuote 

Toimituspäivä: 31.1.2019 
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Vastuuvapauslauseke 

 

ENEFFIS saa osarahoitusta yhteisön Erasmus+-ohjelman avaintoiminnosta 2 Ammatillisen 

koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet. 

Julkaisu ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon 

käytöstä tai soveltamisesta. 

 



   

ENEFFIS-esimerkkitapaus 

 
A-luokan talon tulisijan kaakelointi, Liettua 

 

Kuva 1: Kaakeleilla viimeistelty tulisija 

  



   

Kuvaus: Varaamaton tulisija A-luokan talossa 

Energiatehokkaissa rakennuksissa palamisessa tarvittavan korvausilman saanti järjestetään 

asentamalla erillinen tuloilmakanava. Sitä pitkin savupiipun ilma johdetaan tulisijan tulipesään. 

 

 
 

Kuva 2: Austro Flamm 75/57K -tulipesän asennus 

 

 

Kuva 3: Tulipesän tekninen piirustus 



   

Rakennus- ja viimeistelymateriaalit:  

 Ulkomoduulin kaakelit (valmistaja UAB Dvarų keramika) 

 Sisämoduulin tulitiililaatat (valmistaja Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 

 Universal HM -laasti (valmistaja Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 

 

Kuva 4: Tuotantopiirustus 



   

 

Kuva 5: Tulisijan sovittaminen asunnon sisustustyyliin 

Tulisijan viimeistelyyn käytettiin kahdenlaisia keraamisia laattoja eli kaakeleita: sileäpintaisia ja 

kohokuvioitua. Sileäpintaiset laatat sopivat yhteen modernien sisustusratkaisujen kanssa ja 

kohokuvioidut puolestaan sisustuksen tehosteiden kanssa. 

  

Kuva 6: Tulisijan viimeistely heijastelee muita sisustusratkaisuja 

Tulisijan kaakelien väritys valittiin asunnon sisustustyyliin sopivaksi. Pääväriksi valittiin 

valkoinen, jotta tulisija erottuisi harmaasta seinäpinnasta. Kohokuvioitujen yksityiskohtien 

väriksi valittiin kuninkaallinen sininen. Lasitetut kaakelit koristeltiin käsin maalaamalla, mikä 

oli aikaa ja taituruutta vaativa työvaihe. 

Kaikki kuvat ovat UAB Dvarų keramikan (Liettua) omaisuutta, www.dvarukeramika.lt  

http://www.dvarukeramika.lt/
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Hanketiedot  

Hankkeen lyhenne: ENEFFIS 
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ammatillisen koulutuksen kehittäminen (Development of 
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Hankenumero: 

Ohjelma: 

 

2016-1-LT01-KA202-023161 

Erasmus+, avaintoiminto 2: Ammatillisen koulutuksen 

strategiset kumppanuushankkeet 

Asiakirjatiedot  

Asiakirjan nimi: Oppimis-/harjoitusmateriaali_Esimerkkitapaus 

Tuotostyyppi: Tuote 

Toimituspäivä: 31.1.2019 
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Vastuuvapauslauseke 

ENEFFIS saa osarahoitusta yhteisön Erasmus+-ohjelman avaintoiminnosta 2 Ammatillisen 

koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet. 

Julkaisu ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon 

käytöstä tai soveltamisesta. 

 



     

 

 

 

TEKNIIKKAKORTTI 

 

 

AIHE: Kanavien kulmaliitokset 

 

TAVOITE: Standart-järjestelmän hormeihin tutustuminen. Hormikappaleet N+F. Seoksen muodostaminen ja kulmahormien liittäminen. 

 

TEHTÄVÄT:  
1. DIDOTECT-liimalaastin valmisteleminen 

2. Kulmakappaleiden valmisteleminen 

3. Kahden kulmakappaleen liittäminen 

4. Liitoksen tarkistaminen 

 

TARVITTAVAT TIEDOT: 

1. Liimalaastin ominaisuuksien tunteminen 

2. Hormikappaleiden sekä niiden koon ja käyttötavan tunteminen 

3. Työkalujen käytön osaaminen 

4. Työvaiheiden tunteminen 

  

TARVITTAVAT MATERIAALIT: 

1. Muurarin työpiste 

2. Hormin kulmakappaleet 

3. Tulisijamuurarin työkalut 

4. Henkilönsuojaimet 

 

 

Kesto: 8 tuntia 

 

 

 

 



     

 

 

 

Nro Työvaiheet  Kuvat ja taulukot Tekninen kuvaus 

1 2 3 4 

1. Liimalaastn 

valmisteleminen 

(harjoitustarkoituksessa) 

 

 
 

Lue liimalaastin valmisteluohjeet, tarkista 

sekoitin, laita suojalasit päähän. 

 



     

2. Työkalujen 

valmisteleminen 

 

Valitse työkalut: muurauskauha, muurarinvasara, 

suorakulma, vesivaaka, luotinaru, mittausvälineet. 

Käytä suojalaseja, -kypärää ja -käsineitä. 

3. Kulmakappaleiden 

valmisteleminen 

 

 
 

 

Poista kulmakappaleista pöly. Puhdista 

kappaleiden liitospinnat ja kostuta ne sienellä.  

4. Liimalaastin 

levittäminen 

 Levitä 5 mm:n kerros liimalaastia koko 

liitospinnan alueelle muurauskauhalla tai -lastalla.  



     

 
 

 

5. Kulmakappaleiden 

liitosvalmistelut 

 

 
 

Aseta kulmakappale sopivaan asentoon siten, että 

liitospinta on vaakatasossa. Laita toinen kappale 

sen päälle ja purista kappaleet yhteen. 

6. Kulmakappaleiden 

liittäminen 

  



     

 
7. Kulmakappaleiden 

kuivattaminen ja 

tarkistaminen 

 

 

 

Anna liitettyjen kappaleiden kuivaa vuorokauden 

ajan (24 h). Tarkista liitos sen jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

TYÖTURVALLISUUSOHJEET 

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ 

 

Yleistä 

 

1. Sähkötyökaluja saavat käyttää ainoastaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti hyväksytyn 

terveystarkastuksen jälkeen. Heillä on oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

Viallisia työkaluja ei saa käyttää. Sellaisista on ilmoitettava esimiehelle.  

Seuraava sähkötyökaluihin liittyvä toiminta on kiellettyä: 

a) viallisten pistorasioiden, pistotulppien, kytkinten ja muiden sähköasennusten käyttäminen 

b) useiden paljon virtaa ottavien sähkötyökalujen liittäminen samaan pistorasiaan. 

2. Sähkötyökalujen käyttäjän on tunnettava alkusammutustoimenpiteet, niiden suorittamistapa ja käyttökohteet sekä tiedettävä, mitä hänen on 

tehtävä palotilanteessa. Tapaturman sattuessa uhrille on annettava ensiapua ja tarvittaessa hälytettävä paikalle ambulanssi. 

 

Sähkötyökalujen käyttötapa työskenneltäessä 

 

1. Testaamattomien, tarkistamattomien ja viallisten sähkötyökalujen käyttö on kielletty. 

2. Sähkötyökalun toiminta on testattava tyhjäkäynnillä ennen työn aloittamista. 

3. Vikatilanteessa työ on keskeytettävä välittömästi ja sähkötyökalu irrotettava pistorasiasta. 

4. Seuraava toiminta on kielletty sähkötyökaluja käytettäessä: 

a) sähkötyökalun ojentaminen toiselle henkilölle 

b) sähkötyökalun, virtajohdon, pistotulpan tms. avaaminen tai korjaaminen 

c) virtajohdosta kantaminen tai riiputtaminen ja pyörivän sähkötyökalun koskeminen 

d) tikkailla työskentely 

e) käynnissä olevien sähkötyökalujen jättäminen vaille valvontaa. 

5. Sähkötyökalujen virtajohtojen vaurioituminen on estettävä työskentelyn aikana. Pidä sähkötyökalun virtajohto loitolla työkalun liikkuvista 

osista työkalun käytettäessä. 

6. Sähkötyökalun virtajohto ei saa koskettaa leikkuuteriä, märkiä tai rasvaisia pintoja eikä muita johtoja. 

7. Virtajohdon vetäminen, kiertäminen ja taivuttaminen, kuormien asettaminen sen päälle sekä viallisten, epäsopivien jatkojohtojen käyttö on 

kielletty. 

8. Käsineiden käyttö on kielletty käsiporakonetta käytettäessä. Porattavan kappaleen on oltava kunnolla kiinnitetty. 



     

9. Paikasta toiseen siirrettävät työkalut on ensin irrotettava pistorasiasta. Niitä on kannettava työkalun rungosta, ei virtajohdosta tai terä-

/kärkiosasta. 

10. Työskentelyä vähintään 1 metrin korkeudessa alustasta tai maasta pidetään korkealla työskentelynä. Tällaisissa töissä on käytettävä 

putoamissuojausta. 

11. Vähintään 5 metrin korkeudessa maasta, alustasta, telineistä tai lattiasta tapahtuvaa korkealla työskentelyä koskevat erityisohjeet. Työtä saavat 

suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joiden pätevyystodistuksessa on vastaava valtuutusmerkintä. Pääasiallinen turvavaruste tällaisissa 

töissä ovat valjaat. 

12. Kun tehdään töitä jännitteisiä osia sisältävien rakenteiden parissa, työkalut ja -välineet on sidottava kiinni niiden putoamisen estämiseksi. 

13. Tarvikkeet, työkalut ja osat nostetaan korkeuksiin joustavalla liinalla, joka on valmistettu eristävästä materiaalista. 

14. Sähkötyökalujen käyttö ulkona sateessa sekä märkien osien käyttö on kielletty. 

15. Sähkötyökalujen käyttäjien on tarkkailtava työkalujen, virtajohtojen ja lisävarusteiden kuntoa. Jos vikoja havaitaan, työ on keskeytettävä ja 

tehtävä ilmoitus esimiehelle. 

 

Toimenpiteet työn päättymisen jälkeen 

1. Kytke kaikki sähkötyökalut pois päältä ja puhdista ne. Tarkista virtajohdot vaurioiden varalta. 

2. Riisu henkilönsuojaimet ja laita ne hyvässä järjestyksessä säilytyspaikkaan. 

3. Laita työkalut niiden säilytyspaikkoihin. 

4. Peseydy vettä ja saippuaa käyttäen. 
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TEKNIIKKAKORTTI 

 

 

AIHE: Tulipesän muuraaminen tulisijan runkoon 

 

TAVOITE: 

1. Tulisijojen runkojen ominaisuuksien ja merkityksen tunteminen 

2. Tulisijan tulipesän muuraamisen hallitseminen 

3. Lämmöneristyslaattojen käyttötarkoituksen ja muurausmenetelmän tunteminen 

 

 

TEHTÄVÄT:  
1. Tulisijan rungon valmisteleminen ja muuraaminen 

2. Lämmöneristyslaattojen muuraaminen 

3. Tulipesän muuraaminen ja hormien asentaminen 

 

 

TARVITTAVAT TIEDOT: 

1. Laattojen tyyppien ja tarkoituksen tunteminen 

2. Muuraustaito 

3. Laattojen muuraustekniikan tunteminen 

4. Hormien asentamisen osaaminen 

 

TARVITTAVAT MATERIAALIT: 

1. Muurarin työpiste 

2. Lämmöneristyslaatat ja tulipesän laatat 

3. Muuraruslaastit 

4. Muuraustyökalut: kauha, lasta, muurarinvasara, saumarauta, oikolauta Mittaustyökalut: vesivaaka, luotinaru, suorakulma, mitta 

5. Henkilönsuojaimet 

 

Kesto: 24 tuntia 

 

 

 



     

 

Nro Työvaiheet Kuvat ja taulukot Tekninen kuvaus 

1 2 3 4 

1. Tulisijan paikan 

valitseminen ja rungon 

muuraaminen 

 

Valitse tulisijan sijoituspaikka 

huoneessa. 

Muuraa runko tulisijatiilistä 

sementtilaastilla. 

Työ on tehtävä voimassa olevien 

rakentamismääräysten mukaisesti. 



     

2. Lämmöneristyslaattojen 

muuraaminen 

 

Valitse työkalut: muurauskauha, 

muurarinvasara, suorakulma, vesivaaka, 

luotinaru, mittausvälineet. Käytä 

suojalaseja, -kypärää ja -käsineitä 

laattojen työstäessäsi. 

Täytä vaaka- ja pystysaumat laastilla 

kauttaaltaan. Pidä rakenne linjassa sekä 

vaaka- että pystysuunnassa. 



     

3. Tulipesän muuraaminen 

 

Valmistele tulipesän laatat poistamalla 

niistä pölyt ja kostuttamalla liitospinnat. 

Saumapaksuuden on oltava ~ 2–5 mm. 

Pidä rakenne linjassa vaaka- ja 

pystysuunnassa. Puhdista saumat 

kostealla sienellä. Käytä 

vaakasaumoissa vahvikkeita. 

 



     

4. Tulipesän 

viimeisteleminen 

 

Viimeistele tulipesä erikoislaatoilla, 

joiden päälle kansilaatta asennetaan. 



     

TYÖTURVALLISUUS 

 

Yleistä 

1. Muurarien on oltava 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on tehtävään erityiskoulutus ja hyväksytty terveystarkastus tehtynä. Heillä on 

oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

2. Muurarin täytyy: 

a) noudattaa esimiestensä ja kokeneiden asiantuntijoiden antamia ohjeita 

b) tuntea työskentelyn ja turvallisuusasioiden periaatteet ja olla saattamatta muita vaaraan 

c) käyttää henkilönsuojaimia ja muita turvallisuusvarusteita 

d) ilmoittaa työtapaturmista esimiehelle 

e) noudattaa sisäisiä toimintaohjeita, olla käyttämättä alkoholia ja huumaavien aineita työssä ja tupakoida ainoastaan siihen osoitetuilla 

alueilla 

f) noudattaa henkilökohtaista hygieniaa, pitää työvaatteet ja -jalkineet puhtaina sekä pitää työkohde, taukotilat ja varustekaapit siistinä. 

4. Muurarilla on oikeus 

a) vaatia työntekijöille turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita 

b) vaatia tietoa työpaikan vaaratekijöistä 

c) kieltäytyä työstä, jos työvälineet ovat viallisia, varusteet tai työkohteen ympäristötekijät aiheuttavat vaaraa hengelle tai terveydelle tai 

henkilönsuojaimia tai muita turvallisuusvarusteita ei ole saatavilla. 

5. Muurarin on tunnettava paloturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Hänen on tiedettävä sammutuskaluston sijainti ja osattava käyttää 

sitä. 

6. Tulipalon sattuessa muurarin on hälytettävä palokunta välittömästi, kutsuttava paikalle esimies ja pyrittävä sammuttamaan palo 

käytettävissä olevin välinein. 

 

Vaaralliset ja henkeä tai terveyttä uhkaavat riskitekijät ja niiden terveysvaikutukset – tarvittavat suojaimet ja turvavarusteet 

1. Vaarallisia ja henkeä tai terveyttä uhkaavia riskitekijöitä muurarin työpaikalla ovat 

a) työkohteen likaisuus ja epäjärjestys 

b) materiaalien nostamiseen käytettävien nostolaitteiden turvallisen käytön laiminlyönti 

c) hankalat sääolot 

d) melu. 



     

2. Yli 1,3 metrin korkeudella maasta tai alustasta tehtävissä töissä on käytettävä kolmikaiteisia erikoistelineitä tai -mattoja. Alakaiteen on 

vastattava mattoon ja oltava vähintään 150 mm korkea. Tarkastamattomien ja tavanomaisesta poikkeavien korokkeiden käyttö on kielletty. 

3. Muurarin työpaikan kokonaismelutaso saa olla enintään 85 dB(A). Pienhiukkasten määrä ilmassa ei saa ylittää työhygieniamääräyksissä 

annettuja raja-arvoja. 

4. Silmät on suojattava suojalaseilla, kun alustoihin tai seiniin tehdään aukkoja. 

 

Työntekijän toimet ennen työn aloittamista 

Ennen työn aloittamista muurarin täytyy: 

1. tarkistaa työkohteen siisteys sekä materiaalien sijaintipaikka ja sopivuus työhön 

2. tarkistaa työkalut ja välineet 

3. pukea ylleen työvaatteet ja suojakypärä sekä ottaa työkalulaukku käsille 

4. ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan puutteista. 

 

TYÖTURVALLISUUSOHJEET 

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ 

 

Yleistä 

1. Sähkötyökaluja saavat käyttää ainoastaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti hyväksytyn 

terveystarkastuksen jälkeen. Heillä on oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

2. Viallisia työkaluja ei saa käyttää. Sellaisista on ilmoitettava esimiehelle. 

3. Seuraava sähkötyökaluihin liittyvä toiminta on kiellettyä: 

a) viallisten pistorasioiden, pistotulppien, kytkinten ja muiden sähköasennusten käyttäminen 

b) useiden paljon virtaa ottavien sähkötyökalujen liittäminen samaan pistorasiaan. 

4. Sähkötyökalujen käyttäjän on tunnettava alkusammutustoimenpiteet, niiden suorittamistapa ja käyttökohteet sekä tiedettävä, mitä hänen on 

tehtävä palotilanteessa. Tapaturman sattuessa uhrille on annettava ensiapua ja tarvittaessa hälytettävä paikalle ambulanssi. 

 

Sähkötyökalujen käyttötapa työskenneltäessä 

1. Testaamattomien, tarkistamattomien ja viallisten sähkötyökalujen käyttö on kielletty. 

2. Sähkötyökalun toiminta on testattava tyhjäkäynnillä ennen työn aloittamista. 

3. Vikatilanteessa työ on keskeytettävä välittömästi ja sähkötyökalu irrotettava pistorasiasta. 

4. Seuraava toiminta on kielletty sähkötyökaluja käytettäessä: 



     

a) sähkötyökalun ojentaminen toiselle henkilölle 

b) sähkötyökalun, virtajohdon, pistotulpan tms. avaaminen tai korjaaminen 

c) virtajohdosta kantaminen tai riiputtaminen ja pyörivän sähkötyökalun koskeminen 

d) tikkailla työskentely 

e) käynnissä olevien sähkötyökalujen jättäminen vaille valvontaa. 

5. Sähkötyökalujen virtajohtojen vaurioituminen on estettävä työskentelyn aikana. Pidä sähkötyökalun virtajohto loitolla työkalun liikkuvista 

osista työkalun käytettäessä. 

6. Sähkötyökalun virtajohto ei saa koskettaa leikkuuteriä, märkiä tai rasvaisia pintoja eikä muita johtoja. 

7. Virtajohdon vetäminen, kiertäminen ja taivuttaminen, kuormien asettaminen sen päälle sekä viallisten, epäsopivien jatkojohtojen käyttö on 

kielletty. 

8. Käsineiden käyttö on kielletty käsiporakonetta käytettäessä. Porattavan kappaleen on oltava kunnolla kiinnitetty. 

9. Paikasta toiseen siirrettävät työkalut on ensin irrotettava pistorasiasta. Niitä on kannettava työkalun rungosta, ei virtajohdosta tai terä-

/kärkiosasta. 

10. Työskentelyä vähintään 1 metrin korkeudessa alustasta tai maasta pidetään korkealla työskentelynä. Tällaisissa töissä on käytettävä 

putoamissuojausta. 

11. Vähintään 5 metrin korkeudessa maasta, alustasta, telineistä tai lattiasta tapahtuvaa korkealla työskentelyä koskevat erityisohjeet. Työtä saavat 

suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joiden pätevyystodistuksessa on vastaava valtuutusmerkintä. Pääasiallinen turvavaruste tällaisissa 

töissä ovat valjaat. 

12. Kun tehdään töitä jännitteisiä osia sisältävien rakenteiden parissa, työkalut ja -välineet on sidottava kiinni niiden putoamisen estämiseksi. 

13. Tarvikkeet, työkalut ja osat nostetaan korkeuksiin joustavalla liinalla, joka on valmistettu eristävästä materiaalista. 

14. Sähkötyökalujen käyttö ulkona sateessa sekä märkien osien työstäminen on kielletty. 

15. Sähkötyökalujen käyttäjien on tarkkailtava työkalujen, virtajohtojen ja lisävarusteiden kuntoa. Jos vikoja havaitaan, työ on keskeytettävä ja 

tehtävä ilmoitus esimiehelle. 

 

Toimenpiteet työn päättymisen jälkeen 

1. Kytke kaikki sähkötyökalut pois päältä ja puhdista ne. Tarkista virtajohdot vaurioiden varalta. 

2. Riisu henkilönsuojaimet ja laita ne hyvässä järjestyksessä säilytyspaikkaan. 

3. Laita työkalut niiden säilytyspaikkoihin. 

4. Peseydy vettä ja saippuaa käyttäen. 

 



     

 

 



     

ENEFFIS 

Oppimis-/harjoitusmateriaali / Tekniikkakortti 

 

Hanketiedot  

Hankkeen lyhenne: ENEFFIS 

Hankkeen nimi:   Energiatehokkaita uuneja ja takkoja koskevan 

ammatillisen koulutuksen kehittäminen (Development of 

VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces)  

Hankenumero: 

Ohjelma: 

2016-1-LT01-KA202-023161 

Erasmus+, avaintoiminto 2: Ammatillisen koulutuksen 

strategiset kumppanuushankkeet 

 

Asiakirjatiedot  

Asiakirjan nimi: Oppimis-/harjoitusmateriaali_Esimerkkitapaus 

Tuotostyyppi: Tuote 

Toimituspäivä: 31.1.2019 

Kehittäjät: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (LT) 

Krosnių meistrų gildija -yhdistys (LT)                                                                                      

Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG (DE)                                                                                          

MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide 

Teabekeskus (EE)                                                                              

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (FI) 

Levitystaso Julkinen 

Vastuuvapauslauseke 

ENEFFIS saa osarahoitusta yhteisön Erasmus+-ohjelman avaintoiminnosta 2 Ammatillisen 

koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Julkaisu ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon 

käytöstä tai soveltamisesta. 



     

TEKNIIKKAKORTTI 

 

AIHE: Tulisijan rungon ulkopinnan rappaaminen 

 

TAVOITE: 

1. Tulisijojen rappauslaastien ominaisuuksien tunteminen 

2. Tulisijan pinnan oikean rappausmenetelmän hallitseminen 

 

TEHTÄVÄT:  
1. Pinnan valmisteleminen rappausta varten 

2. Vahvikeverkon asentaminen 

3. Pinnan rappaaminen valkoisella laastilla 

 

TARVITTAVAT TIEDOT: 

1. Laastipinnoitteiden tyyppien ja tarkoituksen tunteminen 

2. Rappauksen teknisten vaatimusten tunteminen 

3. Rappaustyökalujen käytön osaaminen 

  

TARVITTAVAT MATERIAALIT: 

1. Muurarin työpiste 

2. Työkalut 

3. Luonnonvalkoinen rappauslaasti 

4. Vahvikeverkko 

5. Oikaisulaasti 

 

 

 

Kesto: 8 tuntia 

 

 



     

Nro Työvaiheet Kuvat ja taulukot Tekninen kuvaus 

1 2 3 4 

1. Tulisijan pinnan 

valmisteleminen 

rappausta varten 

 

 
 

Lue laastin käyttöohjeet, tarkista sekoitin, laita 

suojalasit päähän, sekoita laasti. Poista pölyt 

tasoitettavalta pinnalta, kostuta pinta sienellä ja 

tasoita se oikaisulaastilla. 

 

 

  

 

Aseta vahvikeverkot oikaisulaastin levittämisen 

jälkeen ja peitä ne uudelle laastikerroksella. Työ 

on suoritettava erittäin huolellisesti ja kiinnittäen 

erityistä huomiota nurkkiin. 



     

2. Pinnan valmisteleminen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostuta pinta vedellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peitä pinta rappauslaastilla ja aseta toinen 

vahvikeverkko. 

 

 



     

 Laastin levittäminen 

 

 

 

Levitä 5 mm:n kerros laastia koko rappauspinnan 

alueelle muurauskauhalla tai -lastalla. Odota, 

kunnes laasti alkaa kuivua. Kostuta se sitten 

sienellä ja poista irtoava maitomainen neste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 
 

 



     

TYÖTURVALLISUUS 

 

Yleistä 

1. Muurarien on oltava 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on tehtävään erityiskoulutus ja hyväksytty terveystarkastus tehtynä. Heillä 

on oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

2. Muurarin täytyy: 

a) noudattaa itseään pätevämpien asiantuntijoiden antamia ohjeita 

b) tuntea työskentelyn ja turvallisuusasioiden periaatteet ja olla saattamatta muita vaaraan 

c) käyttää henkilönsuojaimia ja muita turvallisuusvarusteita 

d) ilmoittaa työtapaturmista itseään pätevämmille työntekijöille 

e) noudattaa sisäisiä toimintaohjeita, olla käyttämättä alkoholia ja huumaavien aineita työssä ja tupakoida ainoastaan siihen 

osoitetuilla alueilla 

f) noudattaa henkilökohtaista hygieniaa, pitää työvaatteet ja -jalkineet puhtaina sekä pitää työkohde, taukotilat ja varustekaapit 

siistinä. 

4. Muurarilla on oikeus 

a) vaatia työntekijöille turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita 

b) vaatia tietoa työpaikan vaaratekijöistä 

c) kieltäytyä työstä, jos työvälineet ovat viallisia, varusteet tai työkohteen ympäristötekijät aiheuttavat vaaraa hengelle tai terveydelle 

tai henkilönsuojaimia tai muita turvallisuusvarusteita ei ole saatavilla. 

5. Muurarin on tunnettava paloturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Hänen on tiedettävä sammutuskaluston sijainti ja osattava 

käyttää sitä. 

6. Tulipalon sattuessa muurarin on hälytettävä palokunta välittömästi, kutsuttava paikalle itseään pätevämpiä työntekijöitä ja pyrittävä 

sammuttamaan palo käytettävissä olevin välinein. 

 

Vaaralliset ja henkeä tai terveyttä uhkaavat riskitekijät ja niiden terveysvaikutukset – tarvittavat suojaimet ja turvavarusteet 

1. Vaarallisia ja henkeä tai terveyttä uhkaavia riskitekijöitä muurarin työpaikalla ovat 

a) työkohteen likaisuus ja epäjärjestys 



     

b) materiaalien nostamiseen käytettävien nostolaitteiden turvallisen käytön laiminlyönti 

c) hankalat sääolot 

d) melu. 

2. Yli 1,3 metrin korkeudella maasta tai alustasta tehtävissä töissä on käytettävä kolmikaiteisia erikoistelineitä tai -mattoja. Alakaiteen 

on vastattava mattoon ja oltava vähintään 150 mm korkea. Tarkastamattomien ja tavanomaisesta poikkeavien korokkeiden käyttö on 

kielletty. 

3. Muurarin työpaikan kokonaismelutaso saa olla enintään 85 dB(A). Pienhiukkasten määrä ilmassa ei saa ylittää 

työhygieniamääräyksissä annettuja raja-arvoja. 

4. Silmät on suojattava suojalaseilla, kun alustoihin tai seiniin tehdään aukkoja. 

 

Työntekijän toimet ennen työn aloittamista 

Ennen työn aloittamista muurarin täytyy: 

1. tarkistaa työkohteen siisteys sekä materiaalien sijaintipaikka ja sopivuus työhön 

2. tarkistaa työkalut ja välineet 

3. pukea ylleen työvaatteet ja suojakypärä sekä ottaa työkalulaukku käsille 

4. ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan puutteista. 

 



     

 

ENEFFIS 

Oppimis-/harjoitusmateriaali / Tekniikkakortti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanketiedot  

Hankkeen lyhenne: ENEFFIS 

Hankkeen nimi:   Energiatehokkaita uuneja ja takkoja koskevan 

ammatillisen koulutuksen kehittäminen (Development of 

VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces)  

Hankenumero: 

Ohjelma: 

 

2016-1-LT01-KA202-023161 

Erasmus+, avaintoiminto 2: Ammatillisen koulutuksen 

strategiset kumppanuushankkeet 

Asiakirjatiedot  

Asiakirjan nimi: Oppimis-/harjoitusmateriaali_Esimerkkitapaus 

Tuotostyyppi: Tuote 

Toimituspäivä: 31.1.2019 

Kehittäjät: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (LT) 

Krosnių meistrų gildija -yhdistys (LT)                                                                                      

Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG (DE)                                                                                          

MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide 

Teabekeskus (EE)                                                                              

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (FI) 

Levitystaso Julkinen 

 

Vastuuvapauslauseke 

ENEFFIS saa osarahoitusta yhteisön Erasmus+-ohjelman avaintoiminnosta 2 Ammatillisen 

koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet. 

Julkaisu ilmaisee ainoastaan sen laatijan näkemyksiä, eikä komissio vastaa sen sisältämän tiedon 

käytöstä tai soveltamisesta. 



     

 

TEKNIIKKAKORTTI 

 

 

AIHE: Kuoren muuraaminen tulisijan rungon ympärille 

 

TAVOITE: 

1. Kuorimuuraustiilien tunteminen 

2. Sileän seinän ja nurkkien muuraaminen laatoista 

3. Tulisijan kannen muuraaminen 

 

 

TEHTÄVÄT:  
1. Kuoren muuraaminen tulisijan rungon ympärille 

2. Tulisijan kannen muuraaminen rungon päälle 

 

TARVITTAVAT TIEDOT: 

1. Kuorimuuraustiilien tyyppien ja tarkoituksen tunteminen 

2. Runkotiilien ja kansitiilien tunteminen 

 

TARVITTAVAT MATERIAALIT: 

1. Muurarin työpiste 

2. Tiililaatat 

3. Laastiliima 

4. Runkotulitiilet 

5. Muuraustyökalut: kauha, sähkösekoitin, lasta, muurarinvasara, oikolauta Mittaustyökalut: vesivaaka, luotinaru, suorakulma, mitta 

6. Henkilönsuojaimet 

 

Kesto: 16 tuntia 

 

 

 

 

Ei Työvaiheet Kuvat ja taulukot Tekninen kuvaus  



     

    

1 2 3 4 

1. Laattojen valmisteleminen 

muurausta varten 

 

 

Poista laatasta pölyt ja kostuta se. 

Levitä laastia laatan reunaan koko 

reunapinnan alalle. 

 



     

2. Laattojen muuraaminen 

 

Muuraa laatat puristamalla laatta, jonka 

reunaan on levitetty laasti, kiinni toiseen 

laattaan. Poista ylimääräinen laasti 

muurauskauhalla ja sienellä. 

Pystysaumat on vahvistettava. Tulisijan 

tulipesän ja ulkokuoren väliin jätetään 

2–3 cm:n rako. Älä sekoita 

muurauslaastia kerralla liikaa, sillä sen 

käyttöaika on vain 20 minuuttia 

sekoittamisesta. 



     

3. Nurkkien muuraaminen 

 

Laatta on työstettävä lyömällä tai 

leikkaamalla sen kokoiseksi, että 

pystysaumat voidaan vahvistaa 

nurkissa. Tarkista pystysuoruus 

huolellisesti. 

 



     

4. Laattojen muuraaminen 

tulipesän luukun ympärille 

 

Tee laattaan merkinnät ja leikkaa se 

tulipesän aukon mittojen mukaan. 

Ylälaatat asennetaan kokonaisina. 

Tarkista suoruus vaaka- ja 

pystysuunnassa. 

 



     

  

 

 



     

5. Kansilaattojen valmistelu 

 

Mittaa ja leikkaa kansilaatat ja 

valmistele ne muurausta varten muiden 

laattojen tavoin. 

 



     

6. Kansilaattojen 

muuraaminen 

 

Levitä laastia laatan koko kehälle. 

Asettele laatta tulipesän päälle ja 

purista se paikalleen. Asenna sen 

jälkeen toinen laatta käyttäen laastilla 

pinnoitettua kiinnikettä ja purista laatat 

yhteen. Poista ylimääräinen laasti. 

 



     

  

 

  



     

TYÖTURVALLISUUS 

 

Yleistä 

1. Niitä tilanteita varten, joissa työnantaja laiminlyö työsuojeluvelvoitteiden noudattamisen, on säädetty rangaistusmenettelystä. Työnantaja 

voi joutua vastuuseen työturvallisuusrikoksesta, jos säädösten rikkominen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, ja työnantaja on 

ollut tietoinen työturvallisuusmääräysten vastaisesta olotilasta. 

2. Muurarien on oltava 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on tehtävään erityiskoulutus ja hyväksytty terveystarkastus tehtynä. Heillä on 

oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

3. Muurarin täytyy: 

a) noudattaa työnantajansa antamia ohjeita 

b) tuntea työskentelyn ja turvallisuusasioiden periaatteet ja olla saattamatta muita vaaraan 

c) käyttää henkilönsuojaimia ja muita turvallisuusvarusteita 

d) ilmoittaa työtapaturmista itseään pätevämmille työntekijöille 

e) noudattaa sisäisiä toimintaohjeita ja tupakoida ainoastaan siihen osoitetuilla alueilla 

f) noudattaa henkilökohtaista hygieniaa, pitää työvaatteet ja -jalkineet puhtaina sekä pitää työkohde, taukotilat ja varustekaapit siistinä. 

4. Muurarilla on oikeus 

a) vaatia työntekijöille turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita 

b) vaatia työnantajalta tietoa työpaikan vaaratekijöistä 

c) kieltäytyä työstä, jos 

- hänellä ei ole edellytyksiä turvalliseen työskentelyyn 

- työvälineet ovat viallisia tai varusteet tai työkohteen ympäristötekijät aiheuttavat vaaraa hengelle tai terveydelle 

- henkilönsuojaimia tai muita turvallisuusvarusteita ei ole saatavilla. 

5. Muurarin on tunnettava paloturvallisuusmääräykset ja noudatettava niitä. Hänen on tiedettävä sammutuskaluston sijainti ja osattava käyttää 

sitä. 

6. Tulipalon sattuessa muurarin on hälytettävä palokunta välittömästi, kutsuttava paikalle esimiestason työntekijöitä ja pyrittävä 

sammuttamaan palo käytettävissä olevin välinein. 

 

TYÖTURVALLISUUSOHJEET 

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ 

 

Yleistä 

1. Sähkötyökaluja saavat käyttää ainoastaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti hyväksytyn 

terveystarkastuksen jälkeen. Heillä on oltava suoritettuna alku- ja työmaaperehdytykset. 

2. Viallisia työkaluja ei saa käyttää. Sellaisista on ilmoitettava esimiehelle. 



     

Seuraava sähkötyökaluihin liittyvä toiminta on kiellettyä: 

a) viallisten pistorasioiden, pistotulppien, kytkinten ja muiden sähköasennusten käyttäminen 

b) useiden paljon virtaa ottavien sähkötyökalujen liittäminen samaan pistorasiaan. 

3. Sähkötyökalujen käyttäjän on tunnettava alkusammutustoimenpiteet, niiden suorittamistapa ja käyttökohteet sekä tiedettävä, mitä hänen on 

tehtävä palotilanteessa. Tapaturman sattuessa uhrille on annettava ensiapua ja tarvittaessa hälytettävä paikalle ambulanssi. 

 

Sähkötyökalujen käyttötapa työskenneltäessä 

 

1. Testaamattomien, tarkistamattomien ja viallisten sähkötyökalujen käyttö on kielletty. 

2. Sähkötyökalun toiminta on testattava tyhjäkäynnillä ennen työn aloittamista. 

3. Sähkötyökalujen vikatilanteissa työ on keskeytettävä välittömästi ja sähkötyökalu irrotettava pistorasiasta. 

4. Seuraava toiminta on kielletty sähkötyökaluja käytettäessä: 

a) sähkötyökalun ojentaminen toiselle henkilölle 

b) sähkötyökalun, virtajohdon, pistotulpan tms. avaaminen tai korjaaminen 

c) virtajohdosta kantaminen tai riiputtaminen ja pyörivän sähkötyökalun koskeminen 

d) tikkailla työskentely 

e) käynnissä olevien sähkötyökalujen jättäminen vaille valvontaa. 

5. Sähkötyökalujen virtajohtojen vaurioituminen on estettävä työskentelyn aikana. Pidä sähkötyökalun virtajohto loitolla työkalun liikkuvista 

osista työkalun käytettäessä. 

6. Sähkötyökalun virtajohto ei saa koskettaa leikkuuteriä, märkiä tai rasvaisia pintoja eikä muita johtoja. 

7. Virtajohdon vetäminen, kiertäminen ja taivuttaminen, kuormien asettaminen sen päälle sekä viallisten, epäsopivien jatkojohtojen käyttö on 

kielletty. 

8. Käsineiden käyttö on kielletty käsiporakonetta käytettäessä. Porattavan kappaleen on oltava kunnolla kiinnitetty. 

9. Paikasta toiseen siirrettävät työkalut on ensin irrotettava pistorasiasta. Niitä on kannettava työkalun rungosta, ei virtajohdosta tai terä-

/kärkiosasta. 

10. Työskentelyä vähintään 1 metrin korkeudessa alustasta tai maasta pidetään korkealla työskentelynä. Tällaisissa töissä on käytettävä 

putoamissuojausta. 

11. Sähkötyökalujen käyttö ulkona sateessa sekä märkien osien käyttö on kielletty. 

12. Sähkötyökalujen käyttäjien on tarkkailtava työkalujen, virtajohtojen ja lisävarusteiden kuntoa. Jos vikoja havaitaan, työ on keskeytettävä ja 

tehtävä ilmoitus esimiehelle. 

 

Toimenpiteet työn päättymisen jälkeen 

1. Kytke kaikki sähkötyökalut pois päältä ja puhdista ne. Tarkista virtajohdot vaurioiden varalta. 

2. Riisu henkilönsuojaimet ja laita ne hyvässä järjestyksessä säilytyspaikkaan. 



     

3. Laita työkalut niiden säilytyspaikkoihin. 

4. Peseydy vettä ja saippuaa käyttäen. 
 


