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Paljun siirto  

- Tyhjän paljukärryn paino on noin 450kg, varmistathan että autollasi voi vetää näin painavaa 
peräkärriä.  

- B-ajokortti riittää  
- Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki tukijalat ovat maasta irti. Jakoja on yhteensä 5kpl 

- Varmista että piippu on irroitettu kaminasta ja tukevasti sidonta lenkeissä kiinni. Sidonta lenkit saat 
kiristetty parhaiten työntämällä piippuja kohti palju, samalla kiristäen narusta. 

 

 

 

 

 

  
  

Ennen siirtoa 

*Piippu pois paikalta 

*5 kpl tukijalkoja ylös 

Huom: Paljussa on kesärenkaat, joten talvisin paljun siirto on suoritettava erityistä 

huolellisuutta noudattaen. Palju lähtee sivuluisuun kaarteissa erittäin helposti! 
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 Käyttöönotto  
 

 

 
- Ennen kuin aloitat paljun täyttämisen vedellä, kannattaa huuhtoa paljun ulkopinnat ja kansi puhtaaksi. 

Kuljetuksen aikana se on saattanut likaantua. 
- Sijoita palju sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen. Talvella lumi on 

ehdottomasti poistettava pyörien ja tukijalkojen alta mahdollisimman hyvin. Paljua ei saa asentaa jään 
päälle.  

- Ota huomioon että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä paljua ei saa siirtää. 
Mukaan tulee 4m tai 10m tyhjennysletku paljusta riippuen. Tyhjennysletku asennetaan kamiinan ja 
säilytyslaatikon välissä olevaan valkoiseen putkeen. 

- Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita. Huomioithan että kamiinan 
luukun avautuessa, sieltä saattaa lentää kuumia hiiliä maahan. Etenkin kuiva maa saattaa syttyä. 

 

 

 
 

- Laske kärryn kolme etummaista jalkaa maahan ja kiristä. Jätä kaksi takimmaista jalkaa 5-8cm maan 
pinnanasta irti. Jos laitat kaikki jalat heti alussa maahan, kärrin runko saattaa taipua keskeltä. Laita 
myös pyöräkiilat paikoilleen. 
 

 
 

- Täytä palju vedellä (Tilavuus n. 1250-1450l) Paljua ei kannata täyttää ihan täyteen. Jokainen kylpijä 
nostaa vedenpintaa. Paljun täyttämiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Normaalilla puutarha letkulla 
täyttöön voi mennä jopa yksi tunti.  

  

Ennen paljun täyttöä 

*Kolme etummaista 

jalkaa maahan 

*Kaksi takimmaista 

jalkaa noin 5cm maasta 

irti ennen täyttöä. 

*Pyöräkiilat renkaiden 

molemmille puolin 

Huom: Varmista että kamiinan piipunpää tai piippu ei tule lähelle palavaa materiaalia. 

Esimerkiksi puiden oksia tai talon räystästä. Piipusta tulee erittäin kuumaa ilmaa! 

Laita paljun aisalukko paikalleen, vaikka palju olisikin turvallisessa paikassa. Aisalukko on paljun 
tarvike laatikossa. 
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- Kun paljun vesipinta ylittää ylävesiputken tason, niin pesän voi sytyttää. Tarkkaile säännöllisin ajoin 
lämpötilan nousua. Paljun lämmitys aika on noin 3-4h. Suositeltava lämpötila on 37°C astetta. Jos 
kamiina sytytetään liian aikaisin, kamiina palaa puhki. Uusi kamiina asennuksineen maksaa 900 €.  
 
 
 
 
 

- Muista sekoittaa vettä lämmityksen aikana mukana tulevalla melalla, muutoin paljun pinnalle jää 
lämmin vesi ja pohjalle kylmä.  

- Kun veden lämpötila on 30°C ei kamiinan kannata enää laittaa täyttä pesällistä. Seuratkaa lämmön 
nousua ja lisätkää puita maltillisesti, ettei vesi lämpene liikaa.  

- Pesässä voi olla erittäin pienet tulet myös kylpiessä, mutta silloin kannattaa huomioida että ylimmästä 
vesiputkesta tulee erityisen kuumaa vettä.  

  

HUOM! 

Kamiinaan ei saa sytyttää 

tulia ennekuin veden 

pinta on noussut 5cm 

ylimmän putkenreiän 

yläpuolelle. 

Jos tätä ohjetta ei 

noudata, kamiina hajoaa 

varmasti 

Varoitus! 
Talvella paljun portaat voivat ovat vaarallisen liukkaita, koska paljusta 

roiskuva vesi jäätyy niihin. Voitte vähentää liukastumisvaaraa esimerkiksi 
laittamalla pyyhkeen rappusille. 

 
Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja 

huku paljuun. 
 

Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen missään vaiheessa! 

Varokaa ettei kukaan kylpijöistä potkaise pohjatulppaa irti kesken 

lämmityksen/kylpemisen. Pohjatulpan irtoaminen ja paljun tyhjeneminen kamiinan 

ollessa kuuma rikkoo kamiinan 



    

Paljun käyttöohje 

 
 

 
 
Tmi Saimaan palju ja aktiviteetti info@saimaanpalju.fi 
Haikosentie 4, 54800 Savitaipale www.saimaanpalju.fi 
Y-tunnus  2618390-9  puh. 040-5880738 

  

 

 

Paljun tyhjennys & palautus 
- Palju pitää tyhjentää talvisin aina viimeistään seuraavana aamuna. Jos on kylmempi kuin -10°C astetta, 

palju pitää tyhjentää illalla kylpemisen jälkeen. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Tyhjennä palju avaamalla pohjantulppa. Mukana tulee myös tyhjennysletku jolla voit ohjata veden 

kauemmas. Etenkin talvella letkua kannattaa käyttää, ettei vesi jäädytä renkaita/tukia maahan kiinni.  
- Jos valkoinen paljussa kiinteästi kiinni oleva putki on jäätynyt voit sulattaa putken työntämällä 

puutarhaletkun suusta sisään ja avaamalla puutarhaletkun hanan. Vesi ”syövyttää” jään pois. 
- Paljusta ja paljukärristä on poistettava kaikki ylimääräiset irtoroskat. Paljukärrin irtoroskien 

putsaamisesta veloitamme 50. Sinun ei tarvitse pestä paljua, kunhan se on irtoroskista putsattu.  
- Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki jalat ovat maasta irti ja irtain tavara on kiinnitetty 

tukevasti.  
 

 
Huom 

*Paljun lisäksi on tyhjennettävä myös kamiina. 
*Kamiinan tyhjennystulppa on tuhkaluukun oikealla 

puolella. Tulppa supistuu/turpoaa kun sitä 
käännetään mustasta kannasta. Tulppa on tiukka, 

joten se lähtee parhaiten irti ”niivittämällä” puolelta 
toiselle.  

 

Jos kamiinan ei tyhjennä ohjeiden 

mukaisesti talvella, voi kamiina jäätyä ja 
vaurioitua 

 

Jos kamiina jäätyy, älä missään nimessä yritä 

sulattaa sitä. 

Huom 
Kun tyhjennät paljun vedestä varmista että tulet ovat sammuneet. 
Tulipesässä ei saa olla hiillosta eikä merkittävää lämpöä kun paljun 

tyhjentää. 
 

Kuuma tulipesä rikkoo kamiinan jos paljun tyhjentää 


