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Tiivistelmä 

Mökki sijaitsee osoitteessa Ruisluodontie 75, Tammela. Navigaattori löytää perille saakka 

vaikka loppuosa tiestä on hiekkatietä. 

Saapuminen 

- Ovi aukeaa Yale-kulkutunnisteella tai 6-numeroisella koodilla, samalla hälytin kytketyy 

pois päältä. Älä mene avaimella sisään sivuovesta ennen kuin hälytys on pois päältä. 

- Voit kytkeä hälytysjärjestelmän pois päältä Verisuren avainperällä, mikäli tulit koodilla 

sisään, niin hälytysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä 

- Avaa tarvittaessa veden pääsulku, se sijaitsee eteisessä peilikaapin takana 

- Wifin nimi on El Maja ja salasana Onsight! 

Mökillä ollessasi 

- Käytä 50 cm halkoja paljun lämmittämiseen, lyhyemmät puut ovat tarkoitettu takkaan. 

Kesällä paljua voi lämmittää myös 3 kW:n sähkölämmittimen avulla. 

- Älä laita takan päälle kynttilää, äläkä koske rasvaisilla käsillä vuolukivitakkaan. 

Vuolukivi on huokoista materiaalia ja sitä EI pysty putsaamaan 

- Grillatessasi Big Green Eggillä käytä aina hiiliä, ei brikettejä. Älä lisää puunpalasia 

grillaukseen, ne ovat ainoastaan savustamista varten. Pitkässä savustamisessa voit 

käyttää myös brikettejä ja esim. 1-2 kpl kirsikkapuun palasia tuomaan makua 

savustukseen. 

- Putsaa grilli aina käytön jälkeen, tarkista huolellisesti, että grillin kaasuhana on 

suljettu. Kaasuhanassa VIHREÄ tarkoittaa kaasun olevan suljettu, PUNAINEN kaasu on 

päällä. 

- Viimeisenä päivänä aloita vuodevaatteiden pesu AJOISSA, pesukone on ekomallinen 

(=HIDAS). Pese vuodevaatteet aina 60 asteessa, vähintään kahden huuhtelun 

ohjelmalla. 

- Mikäli jotain rikkoontuu tai on kysyttävää, niin soita/laita viestiä Antille (040-8376189). 

Poistuessasi 

- Älä jätä astianpesukonetta päälle, kun lähdet mökistä 

- Siivoa jälkesi: roskisten tyhjentäminen, lattioiden pesu/imurointi, 

wc/kylpyhuonetilojen siivous 

- Älä jätä pyykkejä kuivausrumpuun/pesukoneeseen vaan viikkaa ne kaappiin tai mikäli 

ne ovat kosteita niin kuivaustelineeseen 

- Muista kytkeä hälytysjärjestelmä päälle poistuessasi Verisuren avaimenperällä tai 

koodilla 
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Yleisesittely 

Alakerta: olohuone, keittiö yksi kahden hengen makuuhuone, yksi kolme hengen makuuhuone 

(sänky + kerrossänky), sauna, kylpyhuone ja WC. 
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Yläkerta: kaksi kahden hengen makuuhuonetta, wc/suihku 

 

  



PAGE 5 

Lukitusjärjestelmä 

Etuovessa on Yale Doorman älylukko: 

 

Ovi avataan näyttämällä tunnistetta lukolle ja painamalla kahvasta: 

 

Oven avaaminen tunnisteella EI kytke hälytysjärjestelmää pois päältä. Mikäli sinulla on 6 

numeroinen koodi, voit avata oven painamalla * koodi 6 merkkiä *. 
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Kun avaat oven koodin avulla, niin silloin myös hälytysjärjestelmä kytkeytyy pois päältä 

automaattisesti. Muista vaihtaa paristot, jos paristo merkkivalo palaa.  

 

Hälytysjärjestelmä 

Mökki on varustettu Verisuren murtohälytysjärjestelmällä. Mökin pääoven sisäpuolella on 

käyttönäppäimistö hälytyslaitteistoa varten.  

 

Käyttönäppäimistö  Avaimenperä 

Tullessasi mökille kytke hälytyslaitteisto pois näyttämällä avaimenperää näppäimistön 

yläosassa olevaan metallitähteen tai näppäilemällä hälytyskoodin. Vain pääovesta tulemalla voit 

kytkeä hälytyksen pois! 
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Voit kytkeä osasuojauksen yöksi päälle, tällöin laite hälyttää, jos mökkiin murtaudutaan ovien 

kautta sisään. Lähtiessäsi pois mökistä, kytke kokosuojaus päälle painamalla vasemmassa 

alakulmassa olevaa talopainiketta + näyttämällä tämän jälkeen avaimenperää. Kytkiessäsi 

järjestelmän päälle, täytyy kaikkien ovien olla suljettuna. Alakerrassa on kaksi liiketunnistinta 

varustettuna kamerailmaisimilla. Murto/palohälytyksen sattuessa kamerat ottavat kolme kuvaa 

ja välittävät kuvat Verisuren hälytyskeskukseen. Yksityisyytesi on turvassa, sillä kamerailmaisin 

voi ottaa kuvia vain hälytyksen sattuessa ja kuvat voi nähdä ainoastaan Verisuren 

hälytyskeskuksen päivystäjä.  

Muista kytkeä hälytys päälle lähtiessäsi mökiltä pois! 

PALOVAROITTIMET 

Hälytysjärjestelmä sisältää myös palohälytyksen sekä vesi/vuotovahdin. Palohälyttimet ovat 

sijoitettuna makuuhuoneisiin ja mikäli yksi hälytin havaitsee savua, rupeavat kaikki hälyttimet 

hälyttämään. Verisuren palovaroittimet mittaavat myös huoneen lämpötilaa + kosteutta 

automaattisesti ja nämä tiedot välittyvät hälytyskeskukseen.  

Lisäksi rakennuksessa on kaksi palovaroitinta, jotka toimivat verkkovirralla. Nämä sijaitsevat 

olohuoneessa sekä yläkerran kylpyhuoneen edessä. Nämä hälyttimet eivät välitä tietoa 

Verisuren hälytyskeskukseen. Vesi/vuotovahti sijaitsee astianpesukoneen edessä, mikäli 

astianpesukoneen edessä oleva vaalea naru kastuu, niin siitä lähtee automaattisesti hälytys. Voit 

kuitata vuotohälytyksen syöttämällä hälytyskoodin käyttönäppäimistöön. 

Vesi 

Veden pääsulku sijaitsee eteisessä olevan peilikaapin sisällä. Ennen vesimittaria sijaitsee sininen 

pääsulku täytyy kääntää putken suuntaiseen asentoon, jolloin vesijohto on auki asennossa.  

Pyykinpesukone, astianpesukone sekä jääkaappi ovat varustettu Oraksen elektronisilla 

venttiileillä. Saat veden auki kolmeksi tunniksi painamalla sähköistä painiketta lyhyesti. 

Painamalla vähintään 5 sekunnin ajan painiketta, vettä tulee 12 tunnin ajan. Muista painaa 

kytkintä ennen kuin käynnistät pyykin-/astianpesukoneen. Kylpyhuoneessa sähköinen venttiili 

sijaitsee pesukoneen oikealla puolella (musta seinärasia), kytkiessäsi vedet päälle venttiilin rele 

naksahtaa.  
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Painonappi vedensyöttöä varten 

 

Painonapin käyttöohjeet 
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Lämmitys 

Mökissä on vesi-ilmalämppöpumppu yhdistettynä vesikiertoiseen lattialämmitykseen. 

Kylpyhuoneen oven vieressä on termostaatti, jonka avulla vesi-ilmalämpöpumppu (VILP) 

säätää omaa toimintaansa.  VILP sijaitsee eteisessä peilikaapin takana, mikäli mökki tuntuu 

liian kylmältä eikä ole lämmennyt, voit laittaa VILP:n ohjauspaneelista plussalla asteen lisää 

lämpöä. Suosituslämpö on noin 20-21. Lämpötilan säädössä kestää useampi tunti! Voit säätää 

makuuhuoneiden + olohuoneen lämpötilaa seinissä olevien termostaattien avulla: 

 

Termostaatti näyttää tosilämpötilan. Kääntämällä termostaatti vasta-/myötäpäivään, voit 

vähentää tai lisätä lämpötilaa. Hyväksy uusi lämpötila painamalla kiertonappulaa. Lämpötilan 

muutokseen menee useampi tunti. 

Lattialämmityksen lisätoiminnot: 

Astianpesukoneen veden saat 

kytkettyä päälle keittiöhanan 

varresta olevasta painonapista. 
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Ilmastointi 

Mökille on asennettu vuonna 2019 ilmalämpöpumppu jäähdytystä varten. Voit ohjata 

ilmalämpöpumppua kaukosäätimen avulla (löytyy takan päältä korista). Sammuta 

ilmalämpöpumppu lähtiessäsi kaukosäätimellä. 

Jätehuolto 

Pihalla sijaitsee roskalaatikko, se tyhjennetään tiistaisin parittomina viikkoina. Roskikseen EI 

saa laittaa kartonkia, metallia, paperia ja lasia vaan nämä täytyy toimittaa Ruisluodontien alussa 

olevaan Rinki-ekopisteeseen. Muovinkeräys on Prisman parkkipaikalla tai osoitteessa 

Tammelantie 30. 

Jää-/pakastinkaappi 

Käyttöpaneeli: 

 

 

Ota jäänvalmistus pois käytöstä pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia. Tässä tilassa 

jäänvalmistus pysyy poissa käytöstä, vaikka painaisit painiketta. Huomaa, että Ice Maker Off 

(jääpalakone pois käytöstä) -tila otetaan pois käytöstä, jos pidät (”ICE”-merkinnällä varustettua) 

jäävipua painettuna yli 5 sekuntia. 
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Muistathan painaa jääkaapin kyljessä olevaa sähköistä vesiventtiiliä, jotta veden 

annostelija toimii! 

 

Polttopuut 

Voit halkaista polttopuut varastosta löytyvällä kirveellä. Polttopuiden varastointiin on varattu 

järven puoleinen osa varastosta. Pitkiä 50 cm halkoja käytetään paljun lämmitykseen. Lyhyt 

klapit ovat varattu ainoastaan takkapuiksi, ethän lämmitä niillä paljua, paitsi jos pidemmät 

puut ovat kokonaan loppu. 
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Takka 

Mökki on varustettu Tulikiven vuolukivitakalla.  

Polttopuut 

Tulisijassa poltettavaksi soveltuvat kaikki puulajit sekä puupohjainen pelletti. Käytä vain kuivaa 

puuta (kosteus alle 20 %). Tuo poltettavat puut edellisenä päivänä huoneen lämpöön, jolloin ne 

lämpiävät ja niiden pinta ehtii kuivahtaa. Käytä polttopuita, joiden läpimitta on 4 – 10 cm. 

Suositeltava pituus on 25 – 33 cm. Halkaise aina pyöreät puut. 

Tulisijaa ei ole tarkoitettu roskien eikä jätteen polttoon. Älä käytä nestemäisiä polttoaineita edes 

tulisijan sytytykseen! 

TAKKAUUNIN SYTYTYS JA LÄMMITYS 

Ennen sytytystä varmista, että arina on puhdas ja tuhka-astia ei ole täynnä. Arinaa 

puhdistettaessa aseta arinapelti huoltoasentoon, jolloin tuhka pääsee valumaan vapaasti 

tuhkatilassa olevaan tuhkalaatikkoon. Lämmityksen aikana pidä tuhka-astia paikallaan ja 

huoltoluukku suljettuna. Turvallisuussyistä käsittele tuhkaa vain, kun se on jäähtynyttä. 

Puhdasta puutuhkaa voi käyttää puutarhakasveille. Avaa hormipelti, käännä tulipesän luukun 

(C) päällä oleva vipu ulospäin (lasioven ja takan väliin muodostuu ilmarako) ja huoltoluukun 

ilmansäädin (A) täysin avoimeksi sekä aseta arinapelti (B) polttoasentoon 5 – 10 minuuttia 

ennen sytytystä. Lisäksi katkaise liesituuletin ja koneellinen ilmastointi ennen sytytystä.  

Mikäli uuni on ollut pitkään käyttämättömänä, tarkista hormin veto. Purista pala paperia 

kevyesti palloksi. Aseta se arinalle, sytytä ja sulje luukku. Jos liekki on kirkas ja 

pystysuuntainen, hormissa on riittävä veto. Huonoissa veto-olosuhteissa hormin ilman voi 

saada liikkeelle puhaltamalla lämmintä ilmaa hiustenkuivaajalla tai lämpöpuhaltimella tai 

polttamalla hieman paperia nuohousluukussa uunin alaosassa. 

Uunissa poltettava maksimimäärä puita lämmityskertaa kohti on noin 13,2 kg. Takka on varaava 

ja luovuttaa vielä 24 tunnin jälkeen noin 25 % lämpöä maksimitehosta. 

Sytytettäessä ota ensimmäisen pesällisen klapeista noin viidennes ja pilko ne ohuiksi 

halkaisijaltaan noin 1-2 cm paksuiksi pilkkeiksi. Lado ensin suuret klapit poikittain tulipesään 

arinan päälle. Tämän päälle aseta sytykkeet (pari sytytyspalaa, palanen tuohta tai paperia) ja 

sytytä ne. Sulje luukku. 

Kun edellinen panos on palanut lähes hiillokselle ja näkyvissä on vain pienet mutta selvät liekit, 

voidaan puita lisätä. Älä täytä tulipesää yli tulipesäpaneelien ilmaraon rajaaman korkeuden. 

Normaalin polton aikana suositeltava lisäysten määrä on 1 - 2 kertaa. 

LÄMMITYKSEN LOPETUS 

Kun viimeinen panos on palanut hiillosvaiheeseen, avaa arinapelti huoltoasentoon ja sulje 

takkaluukun ilmansäädin. Vedä sen jälkeen sopivalla työkalulla tulipesän reunoilla oleva hiillos 

arinan päälle. Näin hiillos palaa tehokkaasti. Kohenna hiiliä pari kertaa, kunnes hiilet ovat 

palaneet loppuun. Tämän jälkeen aseta huoltoluukun ilmansäädin kiinni asentoon. Voit myös 

asettaa arinapellin takaisin polttoasentoon. Lopuksi, sulje hormipelti. 

Muista! Häkä on hajuton mauton ja väritön kaasu, joten ole huolellinen. 

LUUKUN LASIN JA KEHYKSEN PUHDISTUS 
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Tulikivi-tulisijojen luukut on suunniteltu siten, että ilmavirtaus huuhtelee lasia sisältäpäin 

pitäen sen kirkkaana. Mikäli lasipintaan kuitenkin tarttuu nokea, kannattaa se puhdistaa heti, 

kun tulisija on jäähtynyt. Tuhka on aina saatavilla oleva ja ekologinen puhdistusaine. Ota 

kostutettuun talouspaperiin hieman hienoa tuhkaa tuhka-astiasta ja hankaa sillä kevyesti lasin 

nokeentunutta kohtaa. Puhdista tämän jälkeen lasi kostealla talouspaperilla ja lopuksi kuivaa 

lasi huolellisesti. 

 

 

Sauna 

Mökki on varustettu Tulikiven sähkökiukaalla. Kiukaan ohjaus tapahtuu pelkästään 

olohuoneessa tapahtuvalla ohjauspaneelilla. Älä koske kiukaan pohjassa olevaan 

virtakytkimeen ellei kyseessä ole poikkeustilanne. 

 

Painikkeiden käyttö: 

K1 = Valaistus päällä/pois – TÄMÄ EI OLE KÄYTÖSSÄ 

K2 = Käynnistys 

K3 = Saunalämpötilan asetus 

K4 = Kiukaan kivitilan lämpötilan asetus 

K5 = Aseta saunan päällä olo aika 

K6 = Aseta esiajastus 

K7 = Alas 

K8 = OK 

K9 = Ylös 
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Valmiustilassa painikkeet K1 & K2 palavat himmeästi, näyttö ja muut näppäimet ovat pimeät. 

Painamalla käynnistys (K2) painiketta, sauna menee käynnistystilaan 

Käynnistystilassa näytössä näkyy viimeksi valittu lämmitysaika ja viimeksi valittu lämpötila. 

Jos et halua muuttaa asetuksia paina OK (K8) tai odota 20 sek. automaattista käynnistystä. 

 

Säädöt – voit säätää saunan lämpötilaksi 30 – 110 astetta, perusasetus on 80 astetta. Kivitilan 

lämpötilaksi voit säätää 300 – 450 astetta, perusasetus 350 astetta. Ajansäätö 0-6 tuntia, oletus 2 

tuntia. Esiajastus 0-12 tuntia, oletus 0:00. Arvoja muutetaan painikkeista ylös (K9), alas (K7) ja 

hyväksyntä tehdään painamalla OK (K8). Hyväksynnän jälkeen näyttö palautuu 

käynnistystilaan. 
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Valaistus 

Mökki on varustettu Philips Hue -valoilla ja lisäksi Osramin upotettavilla LED-valoilla. 

Philipsin valoja voidaan kontrolloida iPadissa olevalla Philips Hue -ohjelmalla. Osassa valoja voi 

valon värin valita (esim. keittiö, sauna, peilien ympärysvalot). Valaistusta voidaan ohjata myös 

Philipsin valokatkaisimilla. Jääkaapin ovessa oleva kytkin kytkee pihavalot päälle. 

 

Muita valoja voidaan ohjata pyöritettävästä himmentimestä, jota painamalla valot saa 

päälle/pois. Voit ohjata vlaoja myös iPadin Philips Hue sovelluksella tai Fibaro Home 

Centerillä. Fibaron avulla voi kytkeä myös muita langattomia valoja päälle/pois. 

Wifi 

Mökki on varustettu kahdella Zyxelin WLAN-tukiasemalla. WLAN-verkon nimi on El Maja ja 

verkon salasana on Onsight! Nettiyhteys on toteuttu Elisan 4G-yhteydellä, 4G-modeemi 

sijaitsee eteisen sähkökaapissa. 

Ipad 

iPad on tarkoitettu valojen ohjaukseen sekä spotifyn kontroloimiseen.  

Äänentoisto 

Mökki on varustettu Sonoksen langattomilla kaiuttimilla, voit ohjata mitkä kaiuttimet ovat 

päällä iPadin Sonos-applikaatiossa. Muistathan telkkaria katsoessasi huomioida, ettei TV:n 

äänet kuulu myös terassin kaiuttimesta. Musiikkia voit soittaa suoraan Spotify-applikaatiosta 

tai Sonoksen applikaatiosta, älä kirjaudu omilla tunnuksilla Spotifyyn vaan käytä Tammela 

Spotify Premium -tiliä. 
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Buster 

Säilytä kaikkia Busteriin liittyviä avaimia/kaikuluotainta/rekisteröintikorttia alakerran 

tienpuoleisen makuuhuoneen kaapissa. Varmista että avain jää aina mökille. Busterin 

käynnistyksessä käännä ensin punainen päävirtakytkin päälle ja tämän jälkeen voit käynnistää 

veneen. Varo rannan tuntumassa olevia kiviä, myös vasemmalla olevan naapurin edessä on 

kiviä kymmenien metrien päässä rannasta, joten suuntaa aina suoraan ulos järvelle. 

Busteria kannattaa ajaa aluksi muutamia minuutteja max. 2000 kierroksella ja vasta tämän 

jälkeen nostaa kierroksia. Normaali matkavauhti on noin 35 km/h (voit tarkistaa tämän 

kaikuluotaimesta), jolloin bensiinin kulutus pysyy kohtuullisena. Veneessä on 

nelitahtimoottori, joten bensiiniin ei tarvitse laittaa öljyä. Moottorin öljymäärä on hyvä 

tarkistaa välillä! 

Moottorikelkka & Vesijetti 

Moottorikelkka ja vesijetti eivät kuulu mökin vuokraan, mikäli haluat niitä käyttää niin sovi 

asiasta etukäteen Antin kanssa (040-8376189). 

 

Aurinkopaneelit ja auton lataus 

Mökin katolla sijaitsee 18 aurinkopaneelia. Mikäli tulee sähkökatko, niin aurinkopaneelien 

invertteri sulkeutuu turvallisuussyistä automaattisesti. Aurinkopaneelien teho on noin 4 kWp. 

Kesäaikaan kannattaa esim. paljun sähkölämmitys tehdä aurinkoiseen aikaan, samoin 

sähköauton latauksessa kannattaa hyödyntää aurinkosähköä. Säätämällä sähköauton 

latausvirraksi 3x5A, saat hyödynnettyä aurinkopaneelien sähkön täysimääräisesti. Mökin 

pääsulakkeet ovat 3x25A, tämän takia sähköautoa ladatessa maksimivirralla 3x16A kannattaa 

välttää muiden kuormittavien sähkölaitteiden käyttöä (kiuas, paljun lämmitin). 
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Palju 

 

Paljuun saat vettä kylpyhuoneen vasemmasta suihkusta, irrottamalla suihkuletkun ja liittämälle 

keltaisen puutarhaletkun tilalle. Voit täyttää paljun haalealle vedellä, mikäli lasket vettä 

hitaasti niin vesi-ilmalämpöpumppu ehtii lämmittää vettä samaan tahtiin kuin sitä valuttaa 

paljuun. Paljun täyttö kestää useamman tunnin.  

Paljun sähkölämmitys + puhdistin 

Kesäaikaan voit käyttää samaa vettä paljussa pidempään, kunhan pidät puhdistimen päällä pari 

tuntia per vuorokausi. Mikäli vesi on useamman päivän paljussa, niin lisää aktiivihappea tai 

klooria veteen (klooria tarvitaan vain 1-2 ruokalusikallista per päivä). Kun pidät pumppua 

päällä, niin voit samalla kytkeä myös sähköisen ylläpitolämmön päälle. ETHÄN käytä 

sähkölämmitintä ilman puhdistinta, koska ilman vedenkiertoa lämmitin ylikuumenee. 

TÄRKEITÄ OHJEITA KOSKIEN KAMINAN KÄYTTÖÄ 

Lämmitys 

- Lämmityksen voi aloittaa vasta, kun vedenpinta on yli ylemmän vesiputken tasolla! Kamina 

voi sulaa muutoin! 

- Varmista vedenkierto ennen tulen sytyttämistä! Varmista ettei kaminan tyhjennysventtiili ole 

auki 

- Tarkista kaminan savupiipussa olevan pellin aukiolo 

- Lämmittäessä saattaa kaminasta tulla runsaasti ilmaa paljuun, tämä on normaalia, mutta sen 

pitäisi kestää vain 2–3 minuuttia. 

- Älä huolestu, jos kamina näyttää vuotavan! Kondensaatio on ihan normaali ilmiö 

lämmittämisen alussa. Paljun lämpötilan noustua kondensointi kuitenkin loppuu.  
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Käyttö 

- Sopiva kylpyvesi on kesällä n. 35 astetta. Illalla/yöllä n.37 astetta on mukava. Tukalaksi olo 

muuttuu yli 39 asteessa, ja yli 40 asteinen vesi tuntuu polttavalta. Talvella taas 38 asteinen vesi 

on mukavan lämmintä. 

- Kun vesi on sopivan lämmintä, voit sammuttaa tulen kaminasta sulkemalla luukussa olevan 

ilmanottoaukon sekä savupiipussa olevan pellin 

- Paljusta ei saa tyhjentää vesiä mikäli kaminassa on vielä tuli. Kamina sulaa muutoin, jolloin 

vuokralainen on korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta. Uusi kamina maksaa n. 1200 €. 

 

Lopetus 

- Laita kylpemisen jälkeen kansi päälle. (Kansi on tehty materiaalista joka eristää lämpöä, 

jolloin veden lämpötila pysyy korkeampana) 

- Talvelle tulee huolehtia ettei paljussa oleva vesi pääse jäätymään! Jäätyminen saattaa rikkoa 

paljun, jolloin vuokralainen on korvausvastuussa. 

- Tyhjennä kamiina. Huomaa että kamiinassa oleva hiillos saattaa jäädä kytemään ja aiheuttaa 

tulipalon! Paras paikka tyhjentää tuhkat on esimerkiksi metalliämpäri. 

- Paljussa on vedenpoistojärjestelmä. Avaa tulppa paljun pohjasta, kun palju on tyhjentynyt niin 

tyhjennä myös kamiina avaamalla kamiinassa oleva venttiili! 

 

Kaminan savupelti 
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Kaminan ilmanottoaukko ovessa sekä tyhjennysventtiili. 

 

 

Siivous 

Siivousvälineet löytyvät eteisen kaapista. Siivousrättien värikoodaus: 
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- Vihreä: elintarvikkeiden / astioiden puhdistukseen 

- Sininen: sähkölaitteet ja pöytien pinnat 

- Keltainen/punainen: likaiset pinnat, kuten lattiat, viemärit ja roska-astiat 

Lähtiessäsi muista hoitaa loppusiivous: 

- Vuodevaatteiden pesu (huom. pesukoneen pesuohjelma on hidas, aloita pesu ajoissa) 

- Älä jätä vuodevaatteita pyörimään kuivausrumpuun vaan ripusta ne kuivumaan ennen 

lähtöäsi 

- Tyhjennä jääkaapista vanhentuneet tuotteet ja heitä avatut maidot yms nopeasti 

pilaantuvat tuotteet pois 

- Tyhjennä takka/grilli/paljun kamiina tuhkasta, rannassa Busterin vieressä on 

metallinen tuhkaämpäri 

- Imuroi lattia ja pyyhi tasot 

- Pese astiat 

- Siivoa/pese WC:t/kylpyhuoneet 

- Vie roskat roskikseen 

Asiakastilaisuuksiin voit tilata siivoojan (Siivousapu Arjamari Oy, arja@arjamari.fi tai 

mari@arjamari.fi). He ovat käyneet muutaman kerran siivoamassa ja tietävät paikan. 

Grillit 

BIG GREEN EGG 

Käytä grillaamiseen aina hiiliä, käytä brikettejä ainoastaan jos olet savustamassa useamman 

tunnin ajan. 

 

mailto:arja@arjamari.fi
mailto:mari@arjamari.fi
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Näin sytytät Big Green Eggin 

1. Täytä keraaminen tulipesä reunaan asti puuhiilillä. Aseta yksi-kaksi Big Green Egg Charcoal 

Starters -sytytyspalaa puuhiilien väliin. 

2. Avaa alaosan tuuletusluukku täysin auki ja sytytä sytytyspalat. Anna kannen olla auki. Suuren 

hapen määrän ansiosta puuhiilet alkavat hehkua nopeasti. 

3. Asenna varusteet halutulla tavalla valmistamastasi ruuasta riippuen 10–15 minuutin kuluttua 

siitä, kun sytytyspalat ovat palaneet. 

4. Sulje kansi ja aseta keraaminen savupiippu paikalleen. Säädä lämpötila. 

Huomaa! Pidä Eggin kansi sytyttämisen jälkeen mahdollisimman kauan kiinni, jotta haluttu 
lämpötila säilyisi ja jotta huopatiiviste ei palaisi. 
Lämpötilan säätö 
Alin luukku (tuuletusluukku) määrää karkeasti lämpötilan (nimittäin ylärajan) ja savupiipulla 
voi tehdä hienosäätöä asteen tarkkuudella. Lämpötilan säätö vaatii jonkin verran harjoitusta. 
Onko lämpötila liian matala? Lisää ilmaa saat avaamalla tuuletusluukkua enemmän. Saadaksesi 
nopeasti korkean lämpötilan avaa savupiippu puoleenväliin. Kun oikea lämpötila on saavutettu, 
sulje se mutta varmista, että sen reiät ovat kokonaan auki. Tämä asento pitää lämpötilan 
tasaisena. Jos 
haluat alentaa lämpötilaa, sulje alaluukku osaksi ja avaa savupiipun reiät puoleen väliin. 
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Egg ei jäähdy vaikka avaat kannen. Koska hiilet saavat enemmän happea, ne alkavat palaa 
intensiivisemmin. 
 
HUOMIO! Turvallisuuden kannalta on tärkeää avata kansi kahdessa vaiheessa, jos lämpötila 
on korkea: nosta kantta ensin noin 5 cm ja pidä pieni tauko, jotta Egg voi ottaa kylmää ilmaa 
sisään ja päästää kuumaa ilmaa ulos. Avaa kansi sitten kokonaan. 
 
Käytön jälkeen 
Kun olet lopettanut Eggin käytön, sulje keraamisen pesän tuuletusluukku ja savupiippu 
kokonaan (suositellaan) tai laita päälle keraaminen korkki. Noin 20 minuutin kuluttua hiilet 
ovat sammuneet 
kokonaan. Seuraavalla kerralla voit sytyttää puuhiilet taas uudestaan. Pöyhi hiiliä 
hiilihangolla, jotta tuhka putoaa alas, lisää puuhiiliä ja sytytä Big Green Egg. Kuuman Eggin 
kantta ei pidä avata 20 minuutin sisällä sulkemisen jälkeen. Äkillinen hapen suuri määrä voi 
aiheuttaa ison liekin (niin sanottu takaisku). 
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KAASUGRILLI WEBER GENESIS II 
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Lähistöllä olevia paikkoja: 

 

LÄHIMMÄT RUOKAKAUPAT (3,5 KM PÄÄSSÄ MÖKILTÄ): 

S-Market Tammela, Hakkapeliittatie 5, Tammela. Avoinna klo 7-22 ja 9-21 sunnuntaisin. 

K-Market Tammela, Hakkapeliitantie 4, Tammela. Avoinna klo 6.30-21, lauantaisin 7-22 ja 

sunnuntaisin klo 9-22. 

MUUT KAUPAT: 

Maatilan lihakauppa Makuliha Oy, www.makuliha.fi, Kärsäkuja 6, 31300 Tammela, Puh. (03) 

424 9250 

Alko Forssa Prismakeskus, Tapulikuja 6,  FORSSA, auki klo 9-21 / 9-18 

Alko Forssa Kutomo, Yhtiönkatu,  FORSSA, auki klo 9-21 / 9-18 

Prisma, Tapulikuja 6, Forssa. Auki klo 7-22 ja sunnuntaisin klo 9-22. 

Citymarket, Yhtiönkatu, Forssa. Auki klo 8-21, lauantaisin klo 8-20 ja sunnuntaisin klo 10-20 

RAVINTOLAT: 

Keppanakellari, persoonallinen ruokaravintola, 28 km etäisyydellä mökistä. KOIVULANTIE 6, 

31350 LIESJÄRVI, TAMMELA. https://www.keppana.com 

LIIKUNTA/ULKOILU: 

Tammelan liikuntakeskus (Frisbeegolf), Kyöpelintie 20, Tammela. Lisätiedot radasta: 

http://frisbeegolfradat.fi/blogit/tammela_discgolfpark/ 

Saaren kansanpuisto,  Portaantie 464, Tammela. Sijaitsee Kuivajärven rannalla, johon pääset 

myös veneellä Pyhäjärven läpi. http://www.luontoon.fi/saari 

Torronsuon kansallispuisto, http://www.luontoon.fi/torronsuo. Somerontie 732, Tammela. 

Liesjärven kansallispuisto, https://www.luontoon.fi/liesjarvi. Korteniementie 242, Tammela 

Viihdeuimala Vesihelmi, https://www.vesihelmi.fi/. Eteläinen puistokatu 2, Forssa.  

http://www.makuliha.fi/
https://www.keppana.com/
http://frisbeegolfradat.fi/blogit/tammela_discgolfpark/
http://www.luontoon.fi/saari
http://www.luontoon.fi/torronsuo
https://www.luontoon.fi/liesjarvi
https://www.vesihelmi.fi/

