
 

Puulieden poltto-ohje 

 

Tärkeää: 
 
Jos tulisijaa ei ole muutamaan päivään käytetty, on alkulämmitys hyvä tehdä seuraavasti: 
 

• Aukaise savupelti ½ tuntia aikaisemmin, jolloin ilmavirta kuivattaa ja lämmittää piippua.  
• Puhdista vanhat tuhkat pois lieden tuhkapesästä. Käytä metallista tuhka-astiaa. 
• Kylmissä loma-asunnoissa on erittäin tärkeää lämmittää tulisijaa ja piippua ensin kunnon 

tulella. Polta paperia piipun tai hellan nokiluukun kautta, jolloin tulisija ja piippu lämpiävät 
ja tarvittava veto syntyy. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia lämpöpuhaltimia. Lämmitä 
lämpöpuhaltimella 5-10 minuuttia tai paperia runsaasti polttamalla. 

 
• Jos liedessä on uuni ja savukaasujen kääntöpelti: 

 
o Kääntöpelti vaihtaa savukaasujen kulkureitin piippuun lyhyemmäksi tai pidemmäksi. 

Käytä aluksi lyhyempää reittiä, jolloin veto on parempi. Tätä asentoa on 
suositeltavaa käyttää sytytettäessä hellaa ja n. 15 minuuttia sen jälkeen. Testaa pellin 
asento sytyttämisen alussa vaihtamalla suuntaa ellet muuten ole varma pellin 
asennosta. Ero on yleensä huomattava. Savukaasut menevät lämpiminä piippuun, 
jolloin hormin veto saadaan nopeasti suuremmaksi. Pidemmän reitin kautta 
savukaasut kiertävät uunin alta ja lieden taka- sekä etuosan kautta piippuun 
lämmittäen koko puuhellan. 



 

 
Sytyttäminen ja normaali poltto: 
 
• Polttopuun pituus liesissä on yleensä 25 – 33 cm. 
• Käytä hellassa pienempää puuta eli halkaisija mielellään alle 6 cm. 
• Käytä vain kuivaa puuta, jonka kosteusprosentti on alle 20 %, jolloin puu palaa puhtaasti ja 

lämmittää tehokkaasti. 
• Käytä ensimmäiseen pesälliseen kuivia, pieniä puita ja polta niitä mahdollisimman suurella 

ilmamäärällä eli tuhkaluukun ritilät kokonaan auki ja tarvittaessa aluksi tuhkaluukku 
raollaan. Savukaasujen liike saadaan näin nopeaksi ja ne menevät piippuun mahdollisimman 
lämpiminä. Polta näin n. 15 minuuttia. 

• Ensimmäinen pesällinen voi olla 1,5 - 2 kg 
• Pyri sytyttämään puut mahdollisimman päältä, jolloin puiden alkusavutus vähenee. 
• Kun puut ovat syttyneet ja palavat hyvin, säädä ilmaritilä tarvittaessa pienemmälle, jolloin 

puut palavat hyvin, mutta rauhallisesti. 
• Lieden kannen lämpötila on suurin hellan pesän yläpuolella ja lämpötila laskee vähitellen 

kannen toiseen päähän mentäessä. 
• Lisää puita, kun edellinen pesä on hiilloksella ja vielä pieniä liekkejä näkyy. 
• Lisäyspesälliset ovat n. 1 kg painoisia (1 – 3 klapia). 
• Avaa pidempi reitti savupiippuun vasta aikaisintaan toisen pesällisen aikana. 
• Kun puut ovat palaneet, kohenna hiillosta kerran tai pari. Piipun savupellin voit laittaa 

kokonaan kiinni vasta, kun kekäleet ovat mustia. 
• Muista, että hiillosvaiheessa häkää muodostuu aina huomattavan paljon, riippumatta 

ilmamääristä. 
 
Uunin käyttö (valurauta -uuni) 
 

• Uuni lämpiää lieden lämmöllä ja lämpötilan tarkkailuun voidaan käyttää uunin sisään 
asetettavaa mittaria tai uunin lasissa olevaa mitta-asteikkoa, jos sellainen on. 

• Uuni lämmitetään ensin haluttuun lämpöön ja paistettaessa pidetään tulta liedessä tarpeen 
mukaan, että haluttu lämpötila säilyy. 


