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NEUVOJA TERVASTUVAN KÄYTTÄJÄLLE 

 

Tervastuvan osoite: Pihlajaniementie 705 

 

AVAIMET Tuvan avaimella avautuu: 

 puuvajan vieressä oleva varasto 

 puuvajan päädyssä olevat aitat 

 nestekaasupullon metallilaatikko tuvan takaseinällä 

 

ERILLISET AVAIMET 

 saunan avain 

Avaimen löydät vajan takaseinällä olevasta numerolukollisesta säilöstä. 

Saat numerosarjan tietoosi vuokratessasi myös saunaa. Palauta avain 

aina säilöön ja lukitse se. 

 

ELÄIMET  

Huomioithan muutkin kävijät – ei lemmikkieläimiä sisätiloihin. 

 

KAASULIESI 

 Kaasulieden nestekaasupullo on tuvan ulkopuolella takaseinällä olevassa 

lukitussa metallilaatikossa. Riippulukko aukeaa tuvan avaimella. 

 Avaa kaasupullon päällä oleva venttiili sekä sisällä kaasulieden yläpuolella 

oikealla seinällä olevat kaksi venttiiliä (pääsulku ja kaasulieden sulku). 

 Älä avaa kolmatta vasemmalla olevaa venttiiliä (venttiiliryhmässä), koska se 

on kaasuvaloille menevä putki eikä kaasuvalot ole käytössä. 

 

KAASULÄMMITIN 

 Kaasulämmittimen ohjeet ovat seinällä lämmittimen vieressä. 

 Kaasulämmitin kuluttaa kaasua pullollisen täydellä teholla päivässä, joten 

käytä sitä säästeliäästi.  



TULISIJAT 

Tulisijojen tuhkat voi tyhjentää tuvan verannalla olevaan metalliämpäriin.  

Tuhkien tyhjennys tehdään vain kylmänä olevasta tulisijasta. 

 

PUULIESI Tärkeää: Pidä ulko-ovea hieman raollaan niin kauan, että hella hieman 

lämpiää ja hormisto alkaa vetää kunnolla. 

  

1. Lieden savupelti 

Tarkista, että pelti on auki ennen tulen sytyttämistä. 

 

2. Lieden tulisija 

HUOM! Liedessä ei ole muita tulisijoja. 

 

3. Tulisijan tuhkalaatikko 

 

4. Lämmin osa (esim. kahvileipien lämmitykseen) 

 

5. Tuhkaluukku 

Oven takana olevan tuhkaluukun voi nostaa pois paikaltaan ja antaa 

kaasuhohottimellä lämpöä hormistoon, jos lieteen ei saa muuten normaalia 

vetoa. 

 

6. Lieden uuni; ei lämmitettävä. 

Lämpiää lieden tulisijan lämmöllä. 

  

1

2 4

3 5

LIESITASO

6



TAKKA Tärkeää:  Takan lämmitys tulee aina ja etenkin kylmänä vuodenaikana aloittaa 

pienellä tulella ja pidä ulko-ovea raollaan korvausilman saannin 

varmistamiseksi. Pidä kipinäluukut (teräs verkot) kiinni. 

  

1. Hormissa on savupelti. 

Vedä auki ennen tulen sytyttämistä (jos on kiinni). 

 

2. Takapelti (ns. kesäpelti) vedä auki ennen tulen sytyttämistä. Takkapellin 

voi sulkea heti kun takka saa normaalin vedon jolloin se toimii lämpöä 

varaavana. 

 

3. Poista tuhkat tuhkapesästä. Luukku lähtee pois ylöspäin nostamalla. 

 

4. Takan hormiston tuhkien poistoluukut (nuohoojaa varten). 

 

 

MUISTA Kylmän takan rakenteet rikkoutuvat, jos laitat liian ison tulen. Alkulämmitys 

vain hyvin pienellä puumäärällä.  
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PALOTURVALLISUUS 

 Jauhesammuttimet (kolme) löytyvät tuvasta heti sisäänkäynnin oikealta 

puolelta ja saunan pukuhuoneesta sisäänkäynnin oikealta puolelta sekä 

kodasta heti sisäänkäynnin vasemmalta puolelta. 

 Keittiössä on kaappien luona ikkunaseinällä sammutuspeite. 

 

KELLARI Kellari on keittiön lattiassa olevan luukun alla. Säilytä tuotteet kellarissa 

kannellisissa säilytyslaatikoissa. 

 

LÄÄKEKAAPPI 

 Lääkekaapissa on perusensiaputarvikkeet sekä tekohengityssuojamaski. 

Keittiön naulakon päällä on EA-laukussa lastoitus yms. tarvikkeita. 

 

KYLMÄNÄ VUODENAIKANA 

 Laita lähtiessäsi keittiön viemäriin noin 2 dl jäätymisenestoainetta. Sinol tai 

vastaava aine löytyy tiskipöydän alla olevasta kaapista. 

  

SIISVOUS  

 Muistathan ystävällisesti siivota jälkesi. Puhtaus ja siisteys luovat viihtyisyyden 

myös seuraaville Tervastuvan käyttäjille. 

 

VALAISTUS 

Sytytä ja sammuta valot kunkin valaisimen katkaisimelta ja tarkista lähtiessäsi 

ettei mihinkään jää valoja päälle tai kynttilöitä palamaan!!! 

 

KOTA Saunarannassa oleva kota kuuluu Olavin Retkeilijöiden ylläpitämään 

Pihlajaniemen vaellus- ja hiihtoreittiin, joten kota on vapaasti kaikkien 

retkeilijöiden käytössä.  



SAUNA LÄMMITYSOHJEITA 

 Täytä pata vedellä ainakin savuhormin ylälaitaan saakka. 

 Käytä saunoessa peflettiä. 

 Älä "lotraa" vettä lauteille myöskään saunomisen päättyessä. 

Kylvyn päätyttyä täytä kiukaan tulipesä puilla; lämpö kuivattaa saunan. 

Jätä sekä padan että kiukaan pellit auki. 

Talvella lattiakaivoon lopuksi loraus pakkasnestettä, löytyy takkahuoneen 

alakaapista. 

 

TAKKAHUONE LÄMMITYSOHJEITA 

Aloita lämmitys varovasti pienillä kuivilla puilla. 

Tarvittaessa avaa "ilmalukko" kaasutohottimella. 

Pidä tuhkaluukku reilusti raollaan koska palamisessa tarvittava happi tulee sitä 

kautta. Tarvittaessa pidä seinäräppänä auki. 

Pesä täyteen puita vasta kun veto toimii normaalisti. 

Kun tuli on sammunut, jätä pelti raolleen jotta ilma kiertää hormissa. 

 

VALAISTUS 

Sytytä ja sammuta valot kunkin valaisimen katkaisimelta. 

Älä koske pääkytkimiin. 

Tarkista lähtiessäsi ettei mihinkään jää valoja päälle!!! 

 

 

Lisätietoja voi kysyä Olavin Retkeilijöiden majatoimikunnalta tai 

puheenjohtajalta. Puhelinnumerot löytyvät Tervastuvan ja saunan 

ilmoitustaululta. 

 


