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Maalaistaloissa 
tekijälle tarjotaan 

yleensä kahvit. 
Samalla tutustuu 

ihmisiin.

Kuka
Timo Nylander, 69, asuu 

Loimaalla 1910- luvulla 
 rakennetussa  talossa. 

 Ennen  eläkkeelle 
 jäämistään hän  teki 

 pitkän uran uuni-
muurarina ja  erikoistui 

vanhoihin  tulisijoihin ja 
 kaakeliuuneihin.

”Ei ole vaikeita 
muuraustöitä, on 

vain mielenkiintoisia”
Vanhoihin tulisijoihin erikoistuneen 

muurarin Timo Nylanderin rakkaus on 
iäkkäät kaakeliuunit. Joskus tosin tekee 

hyvää tyhjentää pää pönttöuunin parissa.
T E K S T I  JA A NA TA P I O K U VAT C A M I L L A H Y N Y N E N

Vanhassa pystymuu-
rissa on keskellä kolo 

lisäämässä uunin 
pinta-alaa, jotta se 

luovuttaa lämpöä 
tehokkaammin. 

Nuohousluukut ovat 
niin pienet, että 

nuohoaminen on 
ollut hankalaa. Timo 

Nylander piikkaa reiät 
isommiksi uusien 

luukkujen asennusta 
varten.
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 ”Kaksivuotiaalla pojan pojallani 
on isot kämmenet. Niillä saa 
 aikanaan hyvin tiilistä kiinni.”

E i ollut itsestään selvää, että loimaalaisesta Timo Ny-
landerista tuli muurari. Hän pyristeli ammatinva-
lintaa vastaan, mutta kun isä, isän setä ja serkut oli-
vat muurareita, ala alkoi lopulta tuntua kiinnosta-

vammalta kuin toinen  ammatti kirjapainoalalla.
Nuoruudenkesät kuluivat isän mukana työmailla. Teke mällä 

oppi, ja kun Timo oli nuorena töissä Ruotsissa kirjapai nossa, 
muuraushommiksi sekin meni. Lahden toisella puolella on 
ainakin kolmekymmentä hänen muuraamaansa takkaa. 

Nykyään Timo Nylander on yksi maan etevimmistä muu-
rareista ja niitä harvoja, jotka tuntevat vanhojen tulisijo-
jen salat. Vaikka hän on jo eläkkeellä, puhelin soi tiheään. 

”Aluksi yritin olla kokonaan eläkkeellä, mutta nahka  alkoi 
roikkua luiden ympärillä, kun lihakset hävisivät. Teen tätä 
niin kauan kuin olen terve.”

Ensin puretaan, sitten muurataan uudestaan

Timo Nylander alkoi erikoistua vanhoihin tulisijoihin 
1990-luvun puolivälissä. Silloin perustettiin vanhaa raken-
nusperintöä vaaliva Rakennusapteekki, jonka kautta Timo 
alkoi saada toimeksiantoja vanhoihin taloihin. 

”1960–70-luvulla oli vaihe, jolloin ei muurattu juuri  muuta 
kuin seinää. Tietoa vanhoista tulisijoista katosi paljon.” 

Erityisesti sydän sykkii vanhoille kaakeliuuneille, joita 
 Timo on purkanut ja uudelleenmuurannut useita. Hän muu-
raa myös leivinuuneja, korjaa kaikenlaisia vanhoja tulisijoja 
ja ottaa joskus stressinpoistotyöksi pönttöuunin muurauksen. 

”Siinä ei tarvitse ajatella, kunhan latoo vaan”, Timo my-
häilee. Työn jälki kun ei näy peltikuoren alta. 

Toisaalta vaikeita töitä ei enää 50-vuotisen kokemuksen 
jälkeen tule vastaan. 

”Tulee vain mielenkiintoisia. Esimerkiksi hiljattain raken-
simme poikani leivinuuniin huuvan ilman rautaista kulma-
pylvästä. Rautapylväs olisi lämmetessään laajennut ja nos-
tanut huuvaa ylös ja taas jäähtyessään alas.” 

Pehmeitä ja kovia tiiliä

Vanhat tulisijat eroavat uusista monin tavoin. Yksi suuri 
ero on tiilissä. Ennen ne valmistettiin sahanpuruilla höys-
tetystä savi massasta ja poltettiin miilussa matalassa läm-
pötilassa. Purutiilet ovat pehmeitä, joten kun ne lämmetes-
sään laajenevat, ne antavat hieman periksi eivätkä halkea. 
 Toisaalta purutiilistä valmistettua vanhaa uunia pitää läm-
mittää varovasti, koska tiilet eivät kestä hurjaa kuumotusta. 
Pehmeitä tiiliä ei enää nykyään valmisteta, mutta vanhoja 
purkutiiliä onneksi löytyy. 

Nykyaikaiset kuoritakat valmistetaan kovista tiilistä.  Koska 
kovat tiilet eivät anna kuumetessaan yhtään periksi vaan 
halkeavat, takassa on kahden kuoren välissä villakerros, jo-
ka joustaa tarpeen mukaan.

Uudet takat luovuttavat lämpöä hitaammin kuin vanhat 
uunit, jotka taas tuottavat lämmön nopeammin mutta myös 
jäähtyvät pikaisemmin. 

”Isäni oli tarkka siitä, mitä tiiliä muurasi mihinkin koh-
taan uunia. Miilussa sisimpänä poltetut tiilet ovat kovim-
pia, joten niistä rakennettiin tulipesä tai piipun vesikaton 
päällinen osa. Miilun ulommat pehmeät tiilet taas tulivat 
uunin ulkokuoreen.”

Vanha kestää kauemmin

Myöskään vanhalla ja uudella kaakeliuunilla ei ole mitään 
tekemistä toistensa kanssa, koska mistään ei enää ny kyään 

saa pehmeitä kaakeleita. Uudet keramiikkalaatat ovat pal-
jon kovempia, joten niitä on vaikeampi työstää. Ne myös 
halkeavat helpommin uunin lämpölaajenemisen mukana. 
Lisäksi ne kiinnitetään uunin pintaan liimaamalla. 

Vanhassa kaakelissa on takana tyhjä kolo, joka täytetään 
savilaastilla. Kaakelia nimitetäänkin kuppikaakeliksi. Kaake-
lit kiinnitetään toisiinsa peltiliuskalla ja rautalangalla,  joka 
kiertää koko uunia. Liuskat ja rautalanka palauttavat kaake-
lit lämpölaajenemisen jälkeen tiiviisti yhteen.

Uudet leivinuunitkaan eivät vastaa vanhoja, koska niiden 
holvi tehdään yleensä valumassasta. Massa ei kestä lämpö-
laajenemista yhtä hyvin kuin tiili, joten Timo Nylander arvioi  
uudentyyppisten leivinuunien käyttöiäksi vain 25 vuotta. 
Vanhojen tulisijojen tiilet kestävät arviolta sata vuotta, jo-
ten uuden muuraaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun 
tiilet alkavat tippua tai murentua. 

Ymmärrätkö uuniasi?

Sanotaan,  että jokainen vanha tulisija on yksilö, mutta  Timo 
Nylanderin mielestä pikemminkin käyttäjät ovat yksi löitä. 
Se tarkoittaa, että nykyihmisillä ei ole tulisijoista yhtä pal-
jon tietoa kuin ennen. 

”Kun mummo entisaikaan sytytti hellaan tulet, pikku-
tyttö seisoi vieressä katsomassa, mihin luukkuun laitetaan 
paperia palamaan.”

Syksyisin monen ongelmana on, että uunia ei tahdo saa-
da vetämään. Ongelma on pahin kosteina syksyinä, koska 
ilman kosteus sitoutuu tiiliin. Niinpä lämmittäminen on 
aloitettava varovasti ja hormia on mielellään kuivatettava 
puhaltimella hormin puhdistusluukusta. Vanhan kansan 
konsti on polttaa luukussa paperia.  

Kerran eräs nainen soitti Timo Nylanderille kymmenen 
vuotta puuhellan muuraamisen jälkeen. Hella ei vetänyt, ja 
nuohoojan mukaan se oli muurattu väärin.

”Sanoin, että en osaa tehdä tulisijaa, joka toimii yhdeksän 
vuotta ja lakkaa sitten toimimasta. Kyse oli kosteudesta.”

Tärkein huoltotoimenpide on nuohous, joka pitää teettää 
vakituisessa asunnossa kerran vuodessa. Kaakeliuunit kui-
tenkin keräävät herkästi nokea poskikanaviinsa, joten nii-
tä voi nuohota lisäksi itsekin vaijeriharjalla. 

Toinen tärkeä huoltotoimenpide arinallisissa uuneissa on 
tyhjentää pesästä tuhkat mielellään jokaisen käytön jälkeen. 
Jos tuhka nousee arinan yläpuolelle eikä ilma pääse kiertä-
mään, arina vääntyy kuumuudessa.

Naiset taitavampia

Timo Nylander opettaa taitojaan muille. Hyvä oppilas on 
kärsivällinen ja lahjakas hahmottamaan kolmiulotteisesti 
– ja osaa käytöstavat, koska työ tapahtuu ihmisten kodeissa. 

”Tytöt ovat yleensä parempia, koska he ovat huolellisia ja 
jaksavat sovittaa kaakeleita yhteen parikymmentäkin ker-
taa hiomisen välissä. Pojilla on heti mielessään kysymys: 
mitä tästä tienaa?”

Myös Timon poika on muurari. Hänkään ei aluksi halunnut 
alalle, mutta kulki isänsä tapaan koko nuoruutensa mukana 
muurauskeikoilla. Nyt jo lapsenlapsetkin leikkivät muuraria. 

”Kaksivuotiaalla pojanpojallani on isot kämmenet. Niillä 
saa aikanaan hyvin tiilistä kiinni.”

Hyvää muuraria etsivälle Nylanderilla on vinkki: Pyydä 
muurarin edelliseltä asiakkaalta suositukset. Jos muurari 
ei anna asiakkaan puhelinnumeroa, kannattaa siirtyä seu-
raavaan tekijään. M

↖ Timo Nylander 
näkee työssään 
monenlaisia vanhoja 
taloja. Verkostot ovat 
laajat.

 ↑ Yksinkertaisessa 
korjaustyössä 
ei tarvita 
monimutkaisia 
työkaluja.

↗ Kun työ tulee 
valmiiksi ja laasti 
kuivuu, korjattua 
paikkaa ei enää erota.

↑ Talon kissa 
Pesonen tykkää 
seurata muuraus-
hommia.   

↗ Uusien nuohous-
luukkujen muuraus-
kasetit muurataan 
paikoilleen laastilla.


