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KÄYTTÖOHJE  



SAWU TELTTASAUNAN KIUASPAKETTI 

Sawu telttasaunan kiuaspaketti sisältää kiuaskamiinan, rullattavan savupiipun ja löylykiviritilän 

kiukaan päälle. Kiuaskamiinassa on irrotettavat ja vaihdettavat arina, tuhkalaatikko ja liekinohjain. 

Lisävarusteena kiuaskamiinaan on saatavilla kahdeksan litran kuumavesisäiliö, sekä löylykiviritilä 

kiukaan kylkeen. 

Kiukaan tulipesässä on arina ja liekinohjauspelti, sekä kaksi säädettävää ilmanottoaukkoa. Näiden 

ansiosta kiuas on erittäin tehokas ja saunan löylykuntoon lämmitys vaatii vain pari sylyksellistä 

kuivaa pikkuklapia. 

Rullattava savupiippu on helppo käyttää ja kuljettaa. Pakattuna piipun koko on vain noin 8 x 30 cm ja 

painaa vain kilon. Kun piippu avataan käyttökuntoon, sillä on mittaa kaksi metriä ja noin kahdeksan 

senttiä halkaisijaltaan oleva piippu muodostaa kiukaaseen yhdistettynä tehokkaan vedon ja auttaa 

kiuasta polttamaan puuta tehokkaasti ja puhtaasti. 

Kiviritilöillä kiuaskamiina muutetaan varsinaiseksi kiukaaksi. Aseta löylykiviritilä kamiinan kannen 

varaan ennen piipun paikoilleen laittoa. Kiinnitä lisävarusteena saatavat sivuritilä ja kuumavesisäiliö 

kiinnikkeisiinsä. Täytä ritilät kiuaskivillä tai luonnosta kerätyillä mahdollisimman kovilla kivillä 

laadukkaan löylyn takaamiseksi. 

Kahdeksan litran kuumavesisäiliö lämpenee kiukaan kyljessä saunaa lämmitettäessä ja takaa 

miellyttävän lämpimät pesuvedet saunojille. Vesisäiliö on erittäin pitkäikäistä ruostumatonta terästä. 

Savupiippu ja kiukaan yläosan kiviritilä 

voidaan pakata kiukaan sisälle 

kuljetuksen ajaksi. Kompaktiin kokoon 

pakattava kiuas on helppo ottaa 

mukaan matkalle. Ilman löylykiviä 

kiuaskamiinaa voi käyttää tavallisen 

kamiinan tapaan niin teltan 

lämmitykseen, kuin ruoanlaittoonkin. 

SAWU-KIUAS on tehty kestävistä 

materiaaleista kovaan käyttöön. Mikäli 

kuitenkin jokin kiukaan osista vaatii 

uusimista, kiukaan kiviritilät, 

savupiippu ja vesisäiliö ovat saatavilla 

erikseen. Halutessasi voit myös tuunata 

kiuastasi lisäosilla; vaikkapa vesisäiliöt 

tai kiviritilät kiukaan molempiin kylkiin. 

Teltan lämmitykseen käytettäessä iso 

kivitila luovuttaa lämpöä pitempään 

tulen jo sammuttua.

  



SAWU-KIUKAAN KÄYTTÖOHJE 

Ennen kiukaan asennusta: Huolehdi, että kiukaan alle tai eteen noin 50cm matkalle ei jää palavaa 

materiaalia. Varmista, että teltta on pystytetty tukevasti ja ohjeiden mukaan. 

 

1. Avaa kiuaskamiinan jalat ja aseta se 

tukevasti oikealle paikalleen, siten, 

että kiukaan päällä oleva savupiipun 

kaulus asettuu samalle kohdalle kuin 

teltan katossa oleva savupiipun 

läpivientiaukko. 

 

 

Oikealla olevassa kuvassa 

kiuaskamiinan jalat oikein 

asennettuna. 

 

 

 

 

 

2. Varmista, että kiukaan arina, tuhkalaatikko ja liekinohjain ovat tukevasti oikeilla paikoillaan. 

Liekinohjain tulee asentaa siten, että se on tulipesän yläosassa olevien tukien päällä ja 

ohjaimen takareuna on tulipesän peräseinää vasten. 

Vasemmalla 

kuvassa arina ja 

tuhkalaatikko 

oikeilla 

paikoillaan.  

 

Oikealla 

liekinohjain 

tulipesästä ulos 

vedettynä. 

 

 

  



3. Aseta kiukaan sivulle tuleva kiviritilä ja kuumavesisäiliö paikoilleen kamiinan kyljissä oleviin 

kiinnikkeisiin; Kiviritilä metallilenkkeihin ja vesisäiliö pultteihin. Pultteja ei tarvitse kiristää. 

HUOM! Nämä osat sisältyvät vain De Luxe-pakettiin tai ne voi ostaa erillisinä lisävarusteina.

 
Kiviritilä kiukaan sivulle  Kuumavesisäiliö kiukaan sivulle 

 

 

4. Avaa kiukaan yläosaan tuleva ritilä neliön 

muotoiseksi ja aseta kiukaan päälle siten, että 

savupiipun lähtökaulus jää ritilän sisäpuolelle ja 

ritilän toinen sivu asettuu samaan linjaan 

sivuritilän ulkoreunan kanssa. Mikäli sivuritilää ei 

ole käytössä, yläritilän voi asettaa kiukaan 

keskelle. 

Kuva oikealla näyttää savupiipun kauluksen 

sijainnin suhteessa kiviritilään, kun sivuritilä on 

käytössä. 

 

 

5. Avaa rullapiippu pitkäksi liuskaksi ja rullaa 

pituussuunnassa piipuksi. Pujota mukana tulleet 

metallirenkaat piipun ympärille pitämään piippua 

muodossaan. Pujota piipun yläpää katossa olevasta 

läpivientiaukosta ulos. Nosta piipun ympärillä olevat 

metallirenkaat noin metrin korkeuteen piipun 

alapäästä. Pujota piippu kiukaassa olevan kauluksen 

ympärille. Laske alin metallirengas mahdollisimman 

lähelle piipun alapäätä, jolloin se lukitsee piipun 

tukevasti kiukaaseen. Jaottele muut renkaat tasaisin 

välein piipun mitalle. 

Kuva oikealla: rullapiippu pakattuna 



6. Täytä koko kivitila, eli molemmat kiviritilät mahdollisimman täyteen kiuaskiviksi sopivilla 

kivillä. Mikäli valmiita kiuaskiviä ei ole saatavilla, kivet voi kerätä luonnosta maanomistajan 

luvalla. Pyri keräämään mahdollisimman painavia ja kovia kiviä, joiden koko vaihtelee noin 

nyrkin kokoisesta puolet pienempään. Aseta suurimmat kivet mahdollisimman tiiviisti 

kamiinan pintoja vasten ja täytä muu tila pienemmillä kivillä.

 

            Ylläolevassa kuvassa kivitila oikein täytettynä ja kiuas lämmitysvalmiina. 

 

 

7. Täytä kuumavesisäiliö puhtaalla, peseytymiseen sopivalla vedellä. Huomioi talvella, ettei 

vettä jää kylmään/kylmenevään kiukaaseen. Jäätyminen saattaa vaurioittaa vesisäiliötä tai 

hanaa. 

  



8. Kun olet varmistunut, että kaikki kiukaan osat ovat kunnolla paikoillaan ja telttasauna on 

tukevasti pystytetty, voit aloittaa lämmityksen. 

 

9. Käytä lämmitykseen vain puhdasta, kuivaa puuta. Näin varmistat tehokkaan lämmityksen, 

sekä kiukaan ja savupiipun pitemmän keston. Pilko kuivat polttopuut noin ranteen 

vahvuisiksi tai sitä ohuemmiksi klapeiksi. Lämmitä kiuasta, kunnes saavutat halutun 

lämpötilan ja kiukaasta lähtee löylyä. 

 

Nauti SAWU Telttasaunan makoisista löylyistä! 


