
TULISIJAN LÄMMITYS- 
JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO
Muuraustyön valmistuttua 
tulisija on jätettävä kuivumaan 
suuluukut ja pellit kokonaan 
auki vähintään 2-3 viikon ajaksi. 
Mikäli lämpötila on matalampi, 
kuin +10°C tai olosuhteet ovat 
muuten kosteat, voidaan kui- 
vaukseen käyttää lämpöpuhal-
linta. Kuivausjakson jälkeen 
aloitetaan tulisijan varovainen 
lämmitys. Tulisijassa poltetaan 
pieni puumäärä n. puoli pesäl-
listä kerran päivässä, viikon ajan. 
Lämmityksen jälkeen jätetään 
pellit auki. Puumäärää suuren- 
netaan vähitellen. Liian kova 
lämmitys voi aiheuttaa tulisijan 
vaurioitumisen. Tämä on syytä 
muistaa myös silloin, kun tulisija  
on ollut pitkään lämmittämättä.

POLTON ESIVALMISTELUT 
Tulisijan veto muodostuu 
savuhormissa  muodostuvasta 
imusta. Uusi tulisija ja 
savuhormi ovat aina kosteita ja 
kylmiä jolloin hormiin ei vält-
tämättä synny vetoa luonnos-
taan.  Ennen puiden sytyt-
tämistä on varmistettava, että 
savuhormissa on riittävä veto,   
myös pitempään käytetyn tulisi-
jan olleessa kyseessä. Kokeile 
tulisijan vetoa pitämällä  pala-
vaa tulitikkua tulisijan avoimen 
tuhkaluukun edessä. Vetoa voi 
myös kokeilla hormin tai nuo-
housluukun kautta. Mikäli vetoa 
ei tunnu, ilma saadaan yleensä 
liikkeelle 

hormissa, kun hormin tai tulisijan 
nuohousluukussa poltetaan esim. 
rypistettyjä sanomalehden sivuja. 
Tällöin hormin alaosa ja siellä 
oleva ilma lämpenevät ja lämpö 
alkaa nousta ylöspäin. Veto on 
riittävä, kun piippu imaisee 
paperin  tai tuhkan mukanaan. 
Mikäli hormiin on asennettu savu-
kaasuimuri, on imuri oltava kytket-
tynä päällle aina, kun tulisijaa 
käytetään.

TAKAN TAI UUNIN
SYTYTTÄMINEN
Kun tuli sytytetään, pidetään pellit 
ja suuluukku täysin auki. Puiden 
sytyttyä suljetaan suuluukut.    
Jotta tulisijan hyötysuhde ja 
lämmönotto ovat mahdollisimman 
hyvät, tulee liekin palaa iloisesti 
loimuten. Palon loppuvaiheessa, 
vasta kun tuli on melkein palannut 
loppuun, suoritetaan kohennus 
siten, että koko kerros palaa tasai-                   
sesti. Makkaranpaisto on syytä 
tehdä vasta hiilloksella, jolloin 
suuluukkujen aukiolo ei enää 
nosta savukaasujen lämpötilaa 
kohtuuttoman korkeaksi. Pala-
misen päätyttyä pellit pidetään 
raollaan, jotta kaikki häkä poistuu 
savuhormiin.  Vasta kun hiillos on 
täysin sammunut, voidaan pellit 
sulkea kokonaan. 

Tulisijaa ei saa koskaan jättää 
lämmityksen aikana valvo-
matta!

                            

TAKKALEIVINUUNI 
Mikäli tulisija on ollut kylmillään, 
on hyvä aloittaa lämmittäminen 
takan puolelta esim. seuraavalla 
tavalla: Takan tulipesään 
asetetaan n. puoli pesällistä puita 
ja annetaan palaa, kunnes  
pesässä on tasainen kerros hiiliä. 
Sen jälkeen lisätään toiset puoli 
pesällistä. Tämän jälkeen kts. 
Sytyttäminen. Seuraavan kerran 
tulisijaa voi käyttää n. 7-8 tunnin 
kuluttua. Näin sekä uuni, että 
hormisto ovat lämmenneet. Nyt 
lämmittäminen kannattaa aloit-
taa leivinuunin puolelta. Polta 
ensin täysi pesällinen, anna kehit-
tyä reilu hiillos ja lisää vasta sitten 
puita reilut puoli pesällistä. 
Seuraa kunnes hiillos on sopivaa 
ja voit pudottaa ne takan arinan 
päälle.

HYVÄ MUISTAA 

-Tulisija ei sovellu rakennus-
 aikaiseen lämmittämiseen
-Älä polta tulisijassa naulaisia 
 tai homeisia puita
-Käytä aina kuivia polttopuita
-Polttopuiden ”ihannemitta” 
 on 330 mm
-Takkaleivinuunissa poltetaan 
 tulta vain yhdessä tulipesässä 
 kerrallaan.

   

LUKEKAA HUOLELLISESTI


