
Rakettiuunin ja hellan yhdistelmä. 
Savella muurattu, tuottamaan sähköä talven pimeinä aikoina ja  ottamaan lämmöt 

tehokkaasti haltuun 
 

Kokonaisuus koostuu tavallisesta puuhellasta ja sen eteen sijoitetusta rakettiuunista sähköntuottamista varten. Rakettiuunin 
kuumat kaasut otetaan talteen johtamalla niitä hellan piippuun. Silloin kun rakettiuuni on käytössä, voi hellassa harjoittaa 
ylläpitävää keittämistä ilman tulta hellan pesässä.   

 

Tämä hella/ rakettiuuni on raskaasti optimoitu ottamaan talteen tulen lämmöt. Kääntöpuoli on että veto heikkenee. Siksi hellan on 
hyvä pysyä lämpimänä, koska kylmästä käynnistäminen vaatii kunnon tulistelu luukuista. Muutama paperipala ei riitä. Savupiipun 
kanavissa on kaksi päällekkäistä peltiä lämpövuotojen vähentämiseksi. Toinen on alakerrassa ja toinen yläkerrassa. Yläkerrassa 
oleva pelti vähentää hormin sisällä jäävän lämmön karkaamista ylöspäin ja parantaa siten vetoa. Samalla kun hellan lämmön 
talteenotto parannellaan, yleensä nokeentuminen voimistuu. Siksi kannattaa suunnitella hyvät sijainnit huoltoaukoille.  

  

TEG (Thermo-electric generator) - laite tarvitsee 400 astetta tuottaakseen sähköä täydellä teholla ( 45 wattia). Lämpö saavutetaan 
erillisellä rakettiuunilla koska hella ei kunnolla tuohon lämpötilaan yllä. Ennen rakettiuunin käynnistystä on hyvää pitää alussa tulta 
hellassa vedon takaamiseksi.      

Hellan hiljainen suunnitteluaika oli pitkä! Vasta rakentaessa suunnitelmat konkretisoituivat. Käytännön toteutus kesti noin 2-3  
viikkoa. 

 

Tämä kirjoitus on vielä keskeneräinen. 

 



Raaka ladontaa hellan hahmottamiseksi. Mitkä tiilet sopivat yhteen? Olen käyttänyt noin 4-5 erilaisia tiilimalleja. Se tekee 
melkein mahdottomaksi ladota suunnitteluvaiheessa koko hella valmiiksi ja piirtää kerrokset muuraamista varten. Vaikka 

miten hyvin suunnittelee – muutoksia tulee tehdessä. 



Ekakerros. Hella voi 
käyttää kaksi 

hormipaikka. Se on 
virtausteknisesti 

ongelmallinen mutta 
antaa säätövaraa. 

Takana tasausreikä. 
Sekin on 

ongelmallinen. 
Oikealla mahdollinen 
johdin leivinuuniin. 
Etumaisin osa on 

rakettiuunin 
alapuolella. 
Rakenteen 

vasemmassa 
alakulmassa 

alapohjaan ulottuva 
korvausilmakanava 

hellalle, rakettiuunille 
ja erityisesti TEG- 

laitteelle 
hyötysuhteen 

nostamiseksi. Tärkeä! 
Suoralla yhteydellä 

korvausilma ei 
täydenny oven- ja 

ikkunaraoista. 

S 
Hellan S- rakenteella 

tarkoitan savujen 
kulkua hellan pesästä 

hormiin.  
Useimmiten se 

kulkee levyn alla 
oikealta laidalta 

vasemmalle, 
suuntautuu alas 

keskitason kanavaan, 
kulkee toiseen 

suuntaan ja tippuu 
alimmalle tasolle 

vaihtaen taas 
suuntaa kohti 

savupiippua. S-
kanavia on kaksi 

rinnakkain. Yhdessä 
niillä on kuuden 

metrin matka siirtää 
kaasujen lämmöt 

kiviin. 



Alimman kanavan 
korkeus 3 tiiltä. 
Muut kanavat 
kahden tiilen 

korkuisia. Alimman 
kanavan 

suuremman 
korkeuden pitäisi 

hidastaa virtausta ja 
antaa lisä-aika 

lämmön 
luovutukselle.  

Sen voi madaltaa 
jälkeenpäin jos 

ilmenee ongelmia. 

Siveltimellä 
kostutan tiilien 
pintaa ennen 
muurausta tai 

tasoitan laastia. 
Vesiämpärissä liotan 

tiiliä 
muurauskuntoon. 



Puhdistusluukut 
johtavat suoraan 

hormiin. Samoista 
aukoista pääsee myös 

puhdistamaan S- 
muotoisen kanavan 

keskitaso. 



Tässä jo näkyy rakettiosaston arinataso. Valmiina se on vain puolikkaan tiilen kokoinen. 



Rakettiuuni ottaa 
ilmaa sekä sivuilta 
että myös keskellä 

näkyvästä kanavasta 
savupiipun 
suunnasta. 

Esilämmitetty 
korvausilma.  



Vaaleat tiilet ovat 
tulitiilejä. Ne kestävät 

kuumuutta 
paremmin ja 

lämpölaajenevat 
vähemmän. 



Alin kanavataso peittyy  
kahden tiilen paksulla 

kerroksella. Sen 
yläpuolella kulkee S-
kanavan keskitaso. 

Kivimassaa pitää olla 
paljon varastoimaan 

lämpöä. 



Rakettiuuni voi kierrättää osan lähtevistä palokaasuista uudestaan (kokeellista). Toiveena puhtaammat savut. 



Vino syöttökouru rakettiuuniin. Yhdistyy myöhemmin leivinuunin kouruun. 



Hellan arinataso 
näkyy. 

Takana S-kanavien 
pystyosa. 

Työpäivän päättyessä 
laitan seuraavan 

päivän tiiliasetelmat jo 
valmiiksi. Muuten en 

enää muista mitä 
edellispäivänä tuli 

ajateltua. 









Lämpökolo hellassa 



Hellalevyn alapuolella oleva tila saa olla ahtaanpuoleinen, koska se parantaa levyn kuumenemista. 



Rakettiosa ylhäältä. Tulen ohjaustiilet puuttuvat. Tavoite on TEG- laitteen kokoinen hotspot. 



Ylhäällä 
rakettiuunin 

levy TEG-
laitteelle. 

Palokaasut 
työntyvät 

hellanlevyn 
alle. En tiedä 

onko 
kääntöluukulle 
käyttöä – se oli 

kiinni 
puretussa 

levyosassa.  



Verraten tehokas tapa virtauksen parantamiseksi on pyöristää kulmia 



Aina jotain menee pieleen: hella on 17cm korkeampi kuin oli tarkoitus (siihen piti mahduttaa niin monenlaista). 



Tarkoitus on viimeistellä hellanpintaa valkoisella, perunaliimaan tehdyllä luu-maalilla. 
Oikealla on väliaikainen apu - PoriMatti. Sen tilalle tulee vielä leivinuuni. 



TEG tuottaa sähköä 



Savut tulevat ulos – hyvä merkki! 



Tee-se-itse pikavihjeitä 
 
Rakenne & virtaus 
• Rakennesymmetriaa: mieti mitä reittiä tuli kulkee, millaisia paikallisia lämpötiloja se nostaa ja mihin tilanne saattaa johtaa. 
• Tavoita kanavien symmetria! Savukaasujen virtaus on laiska. Se yrittää käyttää suorinta helpointa tietä, kulkee mutkissa ulkosyrjää pitkin ja vierastaa esteitä 
• Pyörteet voivat estää virtauksen, vaikka tilaa olisi. Vältä kanavissa suorat kulmat. 
• Muuttuva lämpötila muuttaa kaasujen tilavuutta, joka muuttaa virtausnopeutta. Säilytä virtaus kanavien mitoituksella (Jos tiedät mitä teet, voit skipata tämän ohjeen). 
• Savupiipun kosteustulpan synty: savukaasujen vesihöyryjen kondensoituminen hormin yläosaan, virtaus katkeaa ja kääntyy 
• Lämpö pyrki ylös. Eli alaspäin vietävillä kanavilla pitää aina olla joko työntävä tai vetävä voima taustalla. Siksi leivinuunin palotilan katto saa olla hieman nouseva taaksepäin - 

savunpoistoaukkoja kohti.   
• Tulistelun aloituksen aikana tarvitaan ensin työntö, veto syntyy myöhemmin 
• Rakenne ja virtaus vaikuttaa voimakkaasti tulisijan nokeentumiseen 

 
 
Muuraus 
• Tulitiilejä kuumimpiin paikkoihin 
• Laajenemisraot vähentävät halkeilua. Raudoitukset tarvitsevat paljon laajenemistilaa! 
• Liottaa tiilejä vedessä ennen muurausta. Erikoisissa tilanteissa voi hyödyntää kuivan tiilen ”imu”  
• Jätä säätömahdollisuuksia rakenteeseen. Jos ongelmia ilmaantuu, korjaaminen helpottuu . Esim. kesäpelti (suora yhteys hormiin)  tai vaihtoehtoisia reittejä. Voimakkaalla optimoinnilla 

on riskinsä, sillä se voi menä lähelle raja, jolloin ei mitään enää toimi!  
• Savilaastilla muuratessa liian savinen laasti halkeilee. Täkäläistä epäaitoa savea kannattaa sekoittaa hiekkaan suhteessa fifty-sixty Matti Nykäsen sanoin. 
• Mieti tarkkaan puhdistusluukujen sijainnin, jotta huolto on helppo. Puhdas hella on tehokas. 
 
 
Pohdi 
• Savupiippu: yksi vai kaksi päällekkäistä peltiä? Lähellä toisiaan vai eri kerroksissa? 
• Tulisijojen jättäminen kylmäksi talven ajaksi: pelti mieluummin raollaan kiinijäätymisriskin vuoksi, pieni virtaus kuivattaa piippua. 
• Ota selvää paloturvallisuudesta: poistumistiet, etäisyydet, alustat, ongelmatilanteet. Mitä teet, jos savut tulevat sisälle? Mikä on hormipalo?  

 
Tämä on tosiaan vain pikajohdatus tulisijojen toteutukseen! 
Lasse Nordlund, 2022 

 


