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MUURATUN TULISIJAN KÄYTTÖOHJEET
Muuraustyön valmistuttua tulisija on jätettävä suuluukut ja pellit kokonaan auki 2-3 päiväksi, jotta laastit
kovettuvat. Sen jälkeen aloitetaan tulisijan kuivattaminen. Hyvä keino on sijoittaa tuhkapesään lamppu, jonka
lämpö aiheuttaa virtauksen savupiippuun. Nyt suuluukku on kiinni mutta savupelti auki. Tämä vaihe kestää
olosuhteista riippuen 1-2 viikkoa. Mikäli on kosteaa ja kylmää, voidaan kuivauksen apuna käyttää
lämpöpuhallinta. TÄNÄ AIKANA TULISIJAAN EI SAA SYTYTTÄÄ TULTA.
Kuivausjakson jälkeen aloitetaan tulisijan varovainen lämmitys. Tulisijassa poltetaan pieni puumäärä kerrallaan
pari kolme kertaa päivässä viikon ajan. Puumäärää suurennetaan vähitellen ja savupelti pidetään koko ajan auki
jotta kosteus haihtuu hormin kautta.
Tulisijan sytyttämiseen sopivat parhaiten lastut, pienet puut ja tuohi, myös sanomalehtipaperi kelpaa. Mikäli
talossa on alipainetta aiheuttavia laitteita kuten keittiötuuletin, keskuspölynimuri, ilmastointikone tai muu
vastaava, ne on kytkettävä sytytyshetkellä pois jos veto-olosuhteet ovat heikot. Ennen sytyttämistä avataan
pellit ja on hyvä myös aukaista lähin ikkuna. Puiden kannattaa olla tasamittaisia ja kuivia. Puut asetellaan
tulipesään pitkälleen ja harvaan, jotta ne syttyvät helposti ja palavat tasaisesti. Leivinuunissa puut ladotaan
uunin etuosaan. Tarvittaessa puut asetetaan pystyyn. Sytykkeet asetetaan puiden päälle. Kun puut ovat
syttyneet, säädä tuhkapesän- ja takanluukun säätöjen avulla toisioilman määrää siten, että palaminen on
reipasta mutta ei rajua.
VÄLTÄ TARPEETONTA LUUKUN AUKOMISTA, lisää puita kerralla riittävä määrä äläkä kohenna hiillosta
turhaan. Näin vältät myös takan keulan ja luukunlasin nokeentumiselta. Hiilloksen aikana suljetaan toisioilma.
Kun tuli on melkein loppuun palanut ja lämmittäminen on tarkoitus lopettaa, suoritetaan kohentaminen jotta
koko pesällinen palaa loppuun tasaisesti ja täydellisesti. Palamisen päätyttyä pellit pidetään noin kymmenen
minuutin ajan hieman raollaan jotta kaikki häkä poistuu savuhormiin. Vasta kun hiillos on täysin tummunut,
voidaan pellit sulkea kokonaan.
Tulisijassa on hyvä polttaa korkeintaan kaksi pesällistä puita / lämmityskerta. Lämmityksen voi uusia joka
toinen päivä. Leivinuunin maksimi suosituslämpötila ulkoisen mittarin mukaan on 350°C.
KORVAUSILMASULKU
Avataan aina ennen tulen sytyttämistä ja suljetaan samaan aikaan savupellin kanssa!

Jos tulisijan alle tulee
korvausilmaputki, niin sulku
sijaitsee tuhkalaatikon alla, mistä
ilma tulee arinan alta tulipesään
sulun ollessa auki.

Raota tuhkalaatikkoa ja siirrä
etusormella sulkua joko oikealle
tai vasemmalle (tuhkalaatikkoa ei
tarvitse poistaa).

Sulku on oikealle
käännettäessä auki
ja vasemmalle
käännettäessä kiinni.

