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TEKNISET TIEDOT       

                                   

Malli  Vsa 23 

Korkeus 730-750 mm       

Leveys 500 mm       

Syvyys 500 mm       

Paino 72 kg ilman kiviä       

Valurauta arina 140x390mm       

Tulilevyt 6mm       

Savupiipun lähtö 114mm       

Aloituspanos 4,5kg lisäys 1x3,5 kg                         

Kivimäärä 40kg       

Kivikoko  alle 10cm       

Nimellistehoarvio 22kw/ lämmöntuotto huonetilaan 14,6kw 

Savukaasun massavirtaus 15,5 g/s 

Savukaasujen lämpötila  ka 409,01 c 

Savukaasujen max lämpötila 537,4 c 

Co pitoisuus 11,3% O2 

Savukaasujen veto -12,1 pa 

Kokonaishyötysuhde 66,3%      

Polttopuun maksimipituus 38cm      

Polttopuun halkaisija 6-10cm       

Saunankoko 10-20 m3       

Asennuspaikan lattia palamatonta materiaalia  (esim 60mm betonilaatta ).           

Paloturvallisuus palaviin materiaaleihin, seinä, lauteet.                             

Sivuilla ja takana 400mm  

Edessä 800mm 

Kattoon 1280mm   



Paloturvallisuus palamattomiin sivuilla 100mm takana 50mm            

Paloturvallisuus palamattomiin, seinäsyvennykseen asennus, sivuilla 100, takana 50mm  

Kiuas täyttää pakolliset  CE-vaatimukset.     

       

      

ENNEN ASENNUSTA 

Tarkasta tuote ja pakkauksen sisältö heti vastaanotettaessa. Ilmoita mahdolliset kuljetusvaurioista 

heti kuljettajalle. 

 Aluksi lasketaan löylyhuoneen kuutiot. Se ei kuitenkaan ole lopputulos jota verrataan kiukaan 

arvokilvessä oleviin lukemiin. Oikeisiin kuutiolukuihin lisätään yksi jokaista huoneen muurattua 

neliötä kohti, samoin jokainen ikkunaneliö kasvattaa lukemaa yhdellä kuutiolla. Jos kiukaaseen 

tulee sivusäiliö, se lisää lukemaa kolmella kuutiolla. Esimerkiksi kesämökin saunan löylyhuone on 

2x3x2,5 = 15 m³, palomuuria on viisi neliötä, ikkuna yhden neliön suuruinen ja kiukaaseen tulee 

sivuvesisäiliö, arvokilpeen verrattava luku onkin 15+5+1+3 = 24. 

Laitteen asennuksessa ja käytössä on huomioitava näiden ohjeiden lisäksi myös kaikki paikalliset 

määräykset mukaan lukien ne, jotka viittaavat paikallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Ne on 

täytettävä tulisijaa asennettaessa. 

Tarkista myös aina ennen lämmityksen aloittamista, että savukanavan veto on riittävä ja ettei 

kiukaassa ole vaurioita. Vedon voi karkeasti tarkastaa polttamalla kiukaassa ensin hieman 

sanomalehtipaperia.                                                                                                                                   

Ennen sytyttämistä sulje alipainetta aiheuttavat laitteet, kuten esimerkiksi liesituuletin tai 

koneellinen ilmanvaihto jos ilmanvaihtojärjestelmä on varustettu takkakytkimellä, käytä sitä 

järjestelmän ohjeiden mukaan.  

Vsa 23 kiuas on tarkoitettu saunan lämmitykseen, ei saa käyttää mihinkään muuhun 

tarkoitukseen. 

 Kiuasta ei ole tarkoitettu jatkuvaan ympärivuorokautiseen käyttöön. 

 Meriveden käyttö löylyvetenä on kielletty, käytä vain puhdasta vettä. 

 Meren läheisyydessä on myös korroosiovaara kiukaassa, kestoikä voi olla lyhyempi. 

 Kiukaan päälle ei saa laittaa koriste- tai muita esineitä, tai peittää, kun sitä lämmitetään tai kun se 

on kuuma. Esim. vaateiden tai vastaavan paloherkän materiaalin kuivattaminen kiukaan päällä on 

kielletty, palovaaran vuoksi. 



 Täyden tehon ja turvallisuuden takaamiseksi suuluukku on aina lämmitettäessä pidettävä 

suljettuna. Suuluukku saa lämmitettäessä olla auki vain polttopuuta lisättäessä ja kiuas on oltava 

jatkuvan valvonnan alaisena. 

 

Suuluukun kahva saattaa olla kuuma, käytä työkalua sen avaamiseen. (käsine) 

 Jos kiuas on ollut pitemmän aikaa käyttämättömänä kosteassa tilassa (esim. lämmittämättömässä 

vapaa-ajan asunnossa), on ennen käyttöä tarkistettava huolellisesti, ettei siinä ei ole 

korroosiovaurioita eikä piipussa ei ole tukosta, esimerkiksi linnunpesää. 

 Noudatettava varovaisuutta! Kädensijat, kiukaan ulkopinta ja kiertoilma voivat olla kuumia! 

Älä anna lasten sytyttää tulta tai oleskella palavan tulipesän lähellä muutoin kuin aikuisten 

valvonnassa. 

 Noudata käyttöohjetta lämmityksessä ja kiukaan asennuksessa. 

Kiuasta lämmitetään ainoastaan käsittelemättömillä polttopuilla. 

 Kiukaaseen ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia. 

 Käytä vain asennukseen hyväksyttyjä tarvikkeita ja osia. 

 

ILMANVAIHTO SAUNASSA 

Oikein järjestetyllä ilmanvaihdolla saadaan saunassa miellyttävimmät löylyt. Suositeltava tapa on ohjata 

tuloilma kiukaan alle n. 10 cm:n putkella, joka on hyvä varustaa säätölaitteella. Kiuas imee ilmaa sisäosan ja 

ulkovaipan väliin, josta kuumentunut ilma purkautuu ohjatusti ylälistan säleikön ja kivien lomitse 

huonetilaan, ja ohjautumaan saunan yläosaan pakottaen käytetyn ilman poistumaan tulipesään ja 

savuhormiin.  Kiukaassa on ohjautuva ilmankierto, joka lämmittää kiukaan kivet ja saunailman 

samanaikaisesti löylykuntoon. Katon rajaan tai kattoon sijoitettuja, säädettäviä ilmastointiventtiilejä 

käytetään ainoastaan saunan kuivatukseen ja tuuletukseen.      ( Kuva1 )                                                                     

SUOJAETÄISYYDET 

Puulämmitteisen kiukaan ja seinän väliin on aina jätettävä vähintään taakse 5 cm:n ja sivulle 10cm:n 

ilmarako. Jos seinä on muurattu, betonia, tms., tämä ilmarako riittää. Kun kyseessä on puuseinä tai muu 

vastaava, on suojaetäisyyksissä huomioitava seuraavaa. 

- Suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin 40 cm sivuille, eteen ja taakse, ilman palosuojausta. 

- Lattian suojaus, kiukaan alle lattiaan on valettava 6 cm betonilaatta tai tiilimuuraus. 

Suojauksen on tultava tulisijan eteen vähintään 40 cm. 

- Suojaetäisyys kiukaan yläreunasta kattoon on 128 cm, ilman palosuojausta.  



- Laitteen asennuksessa ja käytössä on huomioitava näiden ohjeiden lisäksi myös kaikki paikalliset 

määräykset mukaan lukien ne, jotka viittaavat paikallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Ne on täytettävä 

tulisijaa asennettaessa. 

Selvitä myös mahdolliset tarvittavat rakennusluvat ja lattian kantavuus ennen kiukaan asennusta.  

( Kuva 2 ) 

 

Esilämmitys 

Kiuas on esilämmitettävä ennen käyttöönottoa. Näin poistetaan kaikki maali – ym. valmistuksessa 

syntyneet käryt. Kiukaan voi esilämmittää ulkona ennen asennusta tai sisällä (huolehdittava riittävästä 

tuuletuksesta); pari pesällistä riittää. Esilämmitettäessä tulee ylimääräiset savuaukot sulkea ja kiukaan 

päällä olevaan savuaukkoon laitetaan kiukaan mukana seuraava yhdysputki (ellei kiuasta ole liitetty 

hormiin). Esilämmitettäessä kiukaaseen ei laiteta kiviä eikä vesisäiliötä. 

 

 

Asennus 

Kiuas on asennettava vaakasuoraan. Jos alusta ei ole tasainen, kiuas asennetaan vaakasuoraan 

säätöjalkojen avulla. Tätä varten kiukaan jaloissa on valmiit reiät, joihin mukana olevat ruuvit laitetaan. Jos 

kiuas asennetaan syvennykseen  on kiukaalle järjestettävä esteetön ilman tulo. Kiukaan 

vesisäiliönasennusohje on vesisäiliöpaketin mukana. 

 

 

 

 

Hormiin liittäminen 

Kiuas voidaan liittää muurattuun tiilihormiin . Kiukaassa on yksi hormiliitäntä päällä. Tiilihormiliitännän 

osalta on huomioitava  mainitut suojaetäisyydet ja suojaukset sekä tiilihormien muurausohjeet.  Saatavissa 

90° kulmaputket,  ja 0,5 m suora. Suoria ja mutkaputkia saa ostaa rautakaupoista. Ko. mutkaputki 

asennetaan kiukaan oman liitosputken päälle. liitosputkien asennus, kaikki liitosputket voidaan liittää 

suoraan toisiinsa, koska ne ovat kartioita. Putkia voidaan katkaista esim. rautasahalla.  Vähintään ½ tiilen 

hormi tai joko 120mm tai 130mm pyöreä hormi.  Kiuasta ei suositella asennettavaksi  jaettuun hormiin 

Elementtihormin tulee olla T600-luokan CE hyväksytty hormi.Huomioi elementtihormin suojaetäisyydet, 

katso valmistajan ohjeet. 

 

 



KIVIEN LADONTA 

Kiuas tulee olla esilämmitetty ennen kivien ladontaa. Kiukaan kivet tulee olla n. 5-8 cm läpimittaisia, 

mieluiten louhittuja peridotiitti tai oliviini -kiviä. Kivet on pestävä ennen ladontaa.                                                   

Kivipesän alimmat kivet on oltava riittävän suuria ettei ne valu kivipesän läpi. Kivet ladotaan niin, että 

kivitilan tulipintojen ja kivien kosketusala on mahdollisimman suuri ja etteivät kivien särmät jää painamaan 

kivitilan pintoja. Kivien rakoja ei saa tilkitä pienillä kivillä, täten ladottuina kivet ja sauna kuumenevat 

samanaikaisesti, sekä kiukaan kestoikä pitenee.                                                                                             

Kivimäärä on oikea kun kivipesä täytetään niin, että siihen muodostuu loiva kupu .                                     

Ylälistassa olevia reikiä ei saa tukkia. 

 

 

LÄMMITYS 

Vsa 23 kiuas  lämmitetään puilla. Lämmitykseen ei saa käyttää brikettiä hiiltä, yms. korkean lämpöarvon 

omaavia polttoaineita, eikä muovia tai nestemäisiä polttoaineita. Nopein lämmitys tapahtuu seuraavasti, 

laitetaan hyvät sytykkeet tulipesään ja täytetään tulipesä kuivilla puilla noin 3 cm suuaukon yläpinnan 

tasosta. Vedetään kiukaan tuhkalaatikkoa n. 3 cm raolleen ja varmistetaan, että mahdollinen hormin 

savupelti on täysin auki.  Sytytetään tuli ja pidetään alussa hyvää vetoa. Seuraavien pesällisten aikana, kun 

haluttu lämpötila on saavutettu voidaan vetoa pienentää tuhkalaatikkoa sulkemalla, siihen tarkoitetulla 

työkalulla.  Normaalisti sauna on saunomisvalmis noin 40–50 minuutin kuluttua, eikä polttopuita tarvitse 

enää lisätä yhtä saunomiskertaa varten. Kiukaan lämmitystä tulee jatkaa niin kauan, ettei kiuas saunomisen 

jälkeen jää märäksi. Näin menetellen pidennetään kiukaan ja saunan ikää 

Huom! Jos hormi on korkea ja kiukaalle saadaan liian kova veto, on huolehdittava ettei kiuas ylikuumene. 

Kuuman tulipesän lämpötilaa voi tarkkailla kiukaan ylälistan rei’istä ja kivien raoista.                              

Teräksen väri ei saisi tulla kirkkaamman punaiseksi kuin esim. karpalon punainen, tällöin lämpötila ei ole 

liian suuri. 

 Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen. Sauna ylikuumenee kun lämpötila ylittää 100 C⁰ Tällöin tulee 

välittömästi sulkea kiukaan tuhkaluukku ja tuulettaa sauna niin, että lämpötila laskee alle 80 C Uusien 

puupanosten laittaminen kiukaaseen on tuuletuksen aikana kielletty. Kiuas on ylikuumentunut kun sen 

jokin osa hehkuu edellä mainittua punaisempana. Tällöin tulee välittömästi sulkea tuhkaluukku ja uusia 

panoksia ei saa laittaa kiukaaseen ennen kuin kiuas on jäähtynyt. Kiuas voidaan sammuttaa turvallisesti 

laittamalla tuhkaluukku kiinni ja odottaa puiden palaminen loppuun. 

Huomioitava, tulisijan kanssa samassa huoneessa tai tilassa toimivat poistoilmapuhaltimet saattavat 

aiheuttaa ongelmia. Varmistaa mahdollisten tuloilma-aukkojen säleikköjen sijoittamiseen niin, että ne eivät 

ole alttiita tukkeutumaan.  Huomioi riittävästä palamis- ja tuuletusilmasta sekä palamisilmaa syöttävien 

ilmanoton säleikköjen pitämisestä tukkeutumattomina. 

 

 

 



NOKIPALO  

Nokipalon syttyessä tai mikäli sellainen on pelättävissä,  sulje kiukaan tuhka- ja tulipesän suuluukku, mutta 

jätä savuhormissa mahdollisesti oleva savupelti auki. 

 Kutsu palokunta, mikäli tarvitset sammutusapua. Nokipalon jälkeen paikallisen nuohoojan on aina 

tarkastettava savuhormin kunto. 

 Nokipalosta, sammuneestakin on aina ilmoitettava paloviranomaiselle (Hätäkeskukseen ). 

 

 

HUOLTO 

Arinan säästämiseksi on sen päällinen ja tuhkalaatikko tyhjennettävä aina ennen lämmitystä. Nuohouksen 

yhteydessä tai heti lämmitystehon heiketessä, puhdistetaan kiukaan hormit . Kivet on ladottava uudelleen 

kerran vuodessa ja rappeutuneet kivet on poistettava, lisäksi valunut sora on poistettava kiukaan 

teräspinnoilta. Näin menetellen varmistetaan lämmön tehokas siirtyminen kiviin ja kiukaan sisäosan teräs ei 

pääse ylikuumentumaan . Kiukaan ruostumattoman teräksen ulkopinnan puhdistukseen voidaan käyttää 

esim. astianpesuaineita. Ulkopinta on huuhdeltava ja kuivattava pehmeällä kankaalla puhdistuksen jälkeen. 

Puhdistettaessa kiukaan on oltava kylmä. 

 

 

VESISÄILIÖ 

 VSA 23 kiukaaseen voidaan erillisenä työnä asentaa säiliöelementti kiukaan sivulle ( 28 l ), jolloin säiliö 

asennettuna jää kiukaan ulkovaipan sisälle. Sivusäiliöt voidaan asentaa joko oikealle, vasemmalle tai vaikka 

molemmille sivuille. Vesisäiliöt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Yleisimmät kysymykset 

 

Kiuas ”vetää” huonosti? 

• kiuasta ei ole käytetty pitkään aikaan, hormi ja kiuas ovat kosteita 

• kiuas ei saa riittävästi ilmaa, saunassa on ilmastoinnista johtuva alipaine 

• kiuasta ei ole nuohottu pitkään aikaan 

• tuhkalaatikko on kiinni tai se on täynnä tuhkaa 

• hormiliitäntä vuotaa 

Sauna ei lämpene kunnolla? 

• polttopuut ovat kosteita 

• kiuas voi olla liian pienitehoinen 

• kiuas tai hormi vetää huonosti 

• kiuas kivet ovat likaiset ja rapautuneet tai ne ovat ladottu liian tiiviisti 

• kivimäärä on liian suuri tai pieniä kiviä on liikaa 

Kiuas tuottaa hajua? 

• kiuasta ei ole esilämmitetty kunnolla 

• kiuas kiviä ei ole pesty 

• kiville on pudonnut rasvaa tai muuta likaa 

• löylyvesi on likaista 

 

Käytöstä poistaminen 

Kiuas voidaan hävittää yleisten kierrätysohjeiden 

mukaisesti. 

 

 

 

 



   

 

    ILMANVAIHTO SAUNASSA. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Puukiuas VSA 23  Suojaetäisyydet: 

 

 

    Kuva 2 

 

  

Suojaetäisyydet: 

-Muurattuihin seiniin (mittakuvassa E): 50 mm 

-Suojaetäisyys sivuille, palava-aineiset seinät ja lauteet (mittakuvassa B): 400 mm 

-Suojaetäisyys taakse, palava-aineiset seinät ja lauteet (mittakuvassa C): 400 mm 

-Suojaetäisyys eteen (mittakuvassa D): 800 mm 

-Suojaetäisyys yläpinnasta kattoon (mittakuvassa A): 1280 mm 

- Lattia betonilaatta 60mm 

 



 

 

TAKUU 

Valmistavan vankilan  takuuehdot  

 

1 Soveltamisala 

 

Näitä takuuehtoja noudatetaan valmistavan vankilan (jäljempänä toimittaja) ja toisen osapuolen 

(jäljempänä tilaaja) välisissä toimituksissa , ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. 

Nämä yleiset takuuehdot syrjäyttävät kaikki tilaajan käyttämät yleiset ehdot näissä takuuehdoissa 

säänneltyjen asioiden osalta. 

 

2 Laatutakuu 

 

Toimittaja takaa, että tavara vastaa sovittuja spesifikaatioita ja soveltuu tavanomaiseen 

käyttötarkoitukseensa. Takuu kattaa tavarassa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Toimittaja ei vastaa 

virheistä, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai toimituksen jälkeisistä toimittajasta 

riippumattomista olosuhteista tai tapahtumista kuten asennus- tai käyttövirheistä. 

 

3 Takuuaika 

 

Tavaralla on kahdenkymmen neljän  (24) kuukauden takuu. Takuuaika alkaa siitä, kun tavara on luovutettu 

loppukäyttäjälle. Toimittaja ei kuitenkaan takuun puitteissa eikä muutoinkaan vastaa virheistä, jotka 

ilmenevät yli kahden (2) vuoden kuluttua tavaran luovuttamisesta tilaajalle. 

 

4 Virheen korjaaminen 

 

Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran 

virheellisen sijaan. Takuu ei kata mahdollisesti aiheutuvia kuljetus-, purku- ja asennuskustannuksia tai muita 

vastaavia kustannuksia. 

 



5 Tilaajan tarkastusvelvollisuus ja reklamaatiot 

 

Tilaajan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on reklamoitava 

kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se 

havaita. 

 

6 Välilliset vahingot 

 

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten 

tuotannonmenetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä 

tai käyttöhyödyn menetyksestä. 

 

7 Voimassaolo 

 

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.12.2016 alkaen. 

 

Valmistava vankila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

      

              


