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Lempi leiskuu Savikulmalla
M

ynämäen Korvensuussa sijaitsevan Savikulman isäntäpari
Taina Numminen ja Antti
Hakala olivat pitkään pyöritelleet suunnitelmia hankkia
puuhella tai takka.
– Veljelläni on talossaan
kaksi vanhaa pönttöuunia,
ja huomasimme, että sehän
on ihan nappi lämmönlähteenä ja sopisi ulkonäöllisestikin valtavan hyvin meille,
Taina kertoo.
Monista malleista valituksi tuli Tiilerin Aino.
– Me olemme kylläkin ristineet omamme Lempiksi,
kun sehän oli se lempijuttu
mikä viime vuonna tapahtui
mökin rempan edistyessä, ja
onhan se ihanaa kun Lempi leiskuu, kun laittaa takkaan tulta.
Savikulman tallirakennuksen tupakeittiö on korkea tila, jonka katto piti eristää
ennen uunin tuloa, mutta
käytännön syistä se jäi tehtäväksi vasta tänä vuonna.

’

Sehän on
ihan nappi
lämmönlähteenä.

Uuni on silti osoittautunut
hyväksi lämmönlähteeksi
yhdessä ilmalämpöpumpun
kanssa.
– Tämä on myös hirveän
käyttäjäystävällinen, koska pinta lämpenee ylhäältä
enemmän kuin alhaalta eli ei
ole vaaraa polttaa itseään ellei nyt lasiluukkuun koske.
2,25 metrin korkuinen uuni on lähes harjan kohdalla,
joten valkoinen teräksinen
valmispiippukin on korkea.
– Veto on siksi hyvä. Tuli

Pönttöuunin lämmössä tupakeittiössä tuntuu jo keväinen tunnelma.
palaa puhtaasti ja tasaisesti,
paljon paremmin kuin kotona kaupunkiasunnossa.
UUDEN UUNIN käyttöönotto tehtiin Savikulmalla vielä
tavallistakin varovaisemmin,

koska uuni on kylmässä tilassa. Hyvä apu uunin hitaaseen kuivattamiseen oli
polttaa uunissa hautakynttilöitä, joiden paloaika on
monta päivää.
– Niitä poltettiin ensin

viikkotolkulla ja sen jälkeenkin pitkän aikaa ihan
vain pikkutulia.
Varovasti otetaan myös
nyt keväällä, kun isoa tilaa
taas aletaan lämmittää ja
tunnelmatulia sytytellään.

Savikulma on Nummisen
ja Hakalan kesämökki, mutta he ovat avanneet sen kesäisin myös bed&breakfast
-yöpyjille. Hekin saavat siis
jatkossa nauttia aamupalapöydässä takkatulen lois-

teesta.
PÖNTTÖUUNIN muurannut
nousiaislainen Peeter Pihl
kertoo olennaisena osana
työhönsä kuuluvan myös
uuden uunin omistajien
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Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Toukokin osaa nautiskella uunin lämmöstä.
SARI HONK ASALO

mön talteen, että tarvittava
puumäärä on todella pieni.
Tässäkin vain 2–2,5 kilon pesällisiä.

Uuni koostuu paristasadasta palasta.

opastuksen, sillä suurin riski takoille ovat juurikin niiden käyttäjät.
– Jos olen vaikka viikon
jossakin
muuraamassa,
niin koko sen ajan selitän ja
muistutan, miten vähän pi-

tää polttaa. Varmistan että
asia menee syvälle selkärankaan, ettei pilata hyvää
takkaa. Ihmisillä on kauhea
halu tykittää takan pinta aina äkkiä lämpimäksi.
Hän antaa kuitenkin asiakkailleen myös kiitosta.
– Kyllä he yleensä oppivat ja ovat varovaisia. Kymmenen vuoden aikana olen
kolme kertaa käynyt korjaamassa takan, joka on väärän
lämmittämisen takia mennyt rikki.

Erityisen tarkkana pitää olla siinä vaiheessa, kun
takka on juuri valmistunut.
Silloin takan sisässä on vielä
sen verran kosteutta, että liian nopeasta lämmittämisestä voi tulla halkeamia.
Pönttöuunin sisäänajo tuleekin tehdä vasta neljän viikon päästä valmistumisesta.
– Ja se on sitten viikon
projekti. Joka päivä poltetaan pikkuisen. Muutenkin nykyiset takat ovat niin
tehokkaita ottamaan läm-

PÄÄASIASSA Tiilerille uuneja muuraava Peeter Pihl on
saanut oppinsa vanhan liiton
muurarilta. Oman toiminimen hän perusti 2012.
Savikulmalle
pystytetty uunimalli on suosittu, ja
myös Pihl pitää siitä, koska sen vaatima paloturvallisuusetäisyys on pieni, ja
varaavien takkojen luokassa se on myös melko kevyt,
1300 kiloa. Monesti takkaa
haluavalle juuri paino muodostuu ongelmaksi.
– Yleensä suomalaisissa
taloissa on melkein kaikissa
takkavalmius. On harvinaista, jos ei ole mitään sellaista mietitty.
Suoranaisia mahdottomuuksiakin muurarilta jos-
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Pönttöuuni sisältä.
kus kysytään.
– Kerran minua pyydettiin purkamaan takka, jonka
päällä oli painava tiilipiippu.
No, kyllä asiakas sitten ymmärsi ettei siitä alta takkaa
voi purkaa.
Takan korkeutta suun-

niteltaessa hän muistuttaa
huomioimaan takan korkeudessa sen, miten ylös piipun
savupelti tulee, jotta sitä yltää käyttämään helposti.
– Se on asia, jota harvoin
mietitään etukäteen.
Sari Honkasalo
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