
Kolmen kuukauden sähkön~ulutus lämmityskauden lopulla vain 800 kWh 
1 

1Aurinkokeräimet, vesikierto-
takka ja -kiuas lämm· ·· ··t 
Kaisa ÅRermanin vesikiertoinen takka 
on Lecma-takkasydämen ympärille 
silikaaHilevyistä rakenneHu kuori. Sama 
värimaailma jatkuu betonilaHioissa, jotl<a 
on käsitelty uretaaniöljyllä ja Betoluxilla. 
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Kaisa Åkermanin taloa 
lämmittävät vesikiertoisen 
lattialämmityksen lämmön
lähteenä olevat vesikierto
takka ja -kiuas sekä 
kesäkaudella käyttöveden 
lämmittämiseen riittävät 
aurinkokeräimet. 

Vuosi sitten lokakuussa lohjalainen 
Kaisa Åkerman muutti maaseu
dulle uuteen lamellihirsitaloonsa. 
Hän valitsi talonsa energianläh

teeksi uusiutuvan energian eli puun. Sil
lä hän voi kattaa 70-80 prosenttia talonsa 
lämmitysenergian tarpeesta. 

- Koska kasvihuoneeseen ei voi muut
taa, hirsitalo oli mielessäni heti seuraava
na vaihtoehtona. Vesikiertotakka ja -kiuas 
eivät ole laiskan ihmisen jä1jestelmä, mut
tei ole paha' mieli, kun käyttää uusiutuvaå 
energiaa. Minulla on ympärilläni 5,5 heh
taarin perintötontti, josta saan puut, huo
nekasvi-, puutarha- ja kasvimaaharrastaja 
Åkerman kertoo. 

Tontilla on liiteri, jossa on tilaa kah
deksan ku'ormalavallista. Lisäksi puita on 
autokatoksessa ja märkätiloissa, jossa on 

Takan lattialämmitykseen 
varaajan kautta kulkevat 
putket ovat takan päällä 
näkyvillä, mikä harmittaa 
Kaisa Äkermania. 

Takan sisustaan pääsee 
käsiksi nostamalla 
levyt pois sen päältä. 
30 prosenttia takan 
tuottasta energiasta 
tulee säteilylämpönä 

• huoneeseen. 

Viisi kahden neliömetrin kokoista lounaaseen suunnattuina aurinkokeräintä riittävät 
lämmittämään Kaisa Äkermanin talon käyttöveden kesäkuukausina runsaista sateista 
huolimatta. Talo on Vehanen Oy:n lamellihirsistä Hongan maliistua mukaillen rakennettu. 

... 
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toistaiseksi tilaa ammeen puuttumisen ta
kia. 

Takkatuli ja lämpö samalla 

Ensimmäisen vuoden puut Åkerman on saa
nut isänsä tekeminä, mutta tarkoituksena on 
hankkia klapikone itselle. Sirkkeli, mönkijä 
ja peräkärry hänellä jo ovat. 

- Saan kaksi kärpästä yhdellä iskulla eli 
takkatulen ja torpan lämpimäksi, Åkerman 
sanoo. 

Talossa on neliöitä 144, ja ovellisia huo-

neita on vain kolme- muuten olohuone ja 
keittiö ovat yhtenäistä, avaraa tilaa. 

Sauna on erillisen ulko-oven takana 
ympäriltä muuratuissa märkätiloissa, jo
ten kiukaalla ja takalla on yhteinen kes
kusmuuri. 

Kesällä vain aurinkoenergiaa 

Kesällä takkaa ei välttämättä tarvitse läm
mittää ollenkaan, sillä Åkerman saa käyttö
veden lämmittämiseen tarvittavan energian 
katolta, 10 neliön alalta, viidestä sarjaan 

Kaisa Åkerman tahtoi kaikin keinoin hyödyntää niiden tulipesien lämmön, joka hänen 
taloonsa tulee, joten myös kiuas on vesikiertoinen. Kolmasosa puunpolton energiasta 
menee veteen ja kiukaan teho on noin 15 kW. Kiukaan kanssa on kytketty sarjaan myös 
lammöntalteenottopiippu, jonka teho veteen on 5 kW ja savukaasut jäähtyvät 0,5 metrin 
mittaisessa hormissa 200 astetta. 
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kytketystä aurinkokeräirnestä. 
- Huhtikuusta kesäkuuhun sähkönkulu

tukseni oli vain 800 kWb, kun se oli sitä 
edeltävinä kuukausina ainakin kaksinker
tainen. Koska muutin taloon syksyllä, au
rinkoenergiasta ei ollut talveksi apua veden 
lämrnittärnisessä. En voinut leikkaukseni 
tähden saunoakaan useaan kuukauteen. 

Tulevaisuudessa 
käyttösähkökin? 

Kaisa Åkermanin isä oli vesikiertolämmi-

LTDC ._ 
1Pipeta1u1e Dlfftrtnt» Con11allu 

Myöskin kiukaassa on putket näkyvillä._ 
Kiviä on pesässä 120 kiloa, joten löylyt ovat 
hyvät. 



Lattialämmitys on 
~<esäaikaan säädeUynä 
vain 17--~8 asteeseen, 
koska lähes tuH<oon 
kokonaan etelään 
suunnatut, suuret 
ikkunat tuovat sen verran 
lämpöä myös auringosta. 

tysjä1jestelmiä myyvän Ekolämmöx Oy:n 
yrittäjän tuttu, joten hän sai tietoa ener
giajäljestelmien eri mahdollisuuksista sitä 
kautta. 

- Ekolämmöxin Kari Balk on vähän 
kuin Pelle Peloton. Toivoisin, että tule
vaisuudessa saataisiin kehitettyä myös se, 
miten käyttösähkön eli valaistuksen jako
dinkoneiden energian voisi senkin saada 
uusiutuvasta energiasta, Åkerman esittää. 

Kahden näytön säätöjä 

Yksin -tai eläimiensä ja kasviensa ym
päröimänä - asuva Åkerman on saanut 
säätöihin ja ongelmatilanteisiin lärnmitys
jäljestelmässään aina apua Kmi Balkilta. 

- Tämä on talon lennonjohto, ja täällä 
minä saan koskea vain kolmeen näyttöön: 
lattialämmityksen säätöön, lämmitysjäljes
telmän ja ilmanvaihdon ohjaimeen, esitte
lee Kaisa Åkerman erillisessä teknisessä 
tilassa, jonne mahtuu myös 1,5 kuution 
lämminvesivaraaja. 

Takkaan tuli·yhden tiilen lohkeama läm
mityskauden aikana, ja se vaihdettiin heti. 

Edullinen ja hu~ltovapaa 

Järjestelmä maksoi asennettu~a noin 15 000 
euroa,jaÅkerman pitää sitä energim·atkai
suna edullisena. 

Kari Balk kertoo, että jä1jestelmällä on 
erittäin vähän huollon tarvetta. Hormit pi
tää nuohouttaa kerran vuodessa. 

Kuluva osa on kiertovesipumppu, jonka 
kestoikä on yli kymmenen vuotta. Sen han
kintahinta on noin 200 euroa. 

Aurinkokeräinten nesteet on vaihdettava 
kymmenen vuoden välein. 

Lämpöä myös 
ikkunoiden kautta 

Vesikiertotakkaa Kaisa Åkerman polttaa 
lämmityskaudella pari tuntia illassa. 

- Lattialämmitys on minulla kesäaika
na säädettynä vain 17-18 asteeseen, koska 
lähestulkoon kokonaan etelään suunnatut, 
suuret ikkl!nat tuovat sen verran lämpöä 
myös auringosta - muut.oin se on 20 as
teessa. 

Lämmin- ja kylmävesiputket sekä lämminvesivaraaja sijaitsevat kaikki erillisessä 
teknisessä tilassa, johon on sisäänkäynti talon terassilta, toisesta ovesta kuin märkätiloihin 
ja sisätiloihin. 

Kesällä takkaa ei välttämättä edes tarvi
ta, kun aminkokeräinten lisäksi lämmön
lähteenä on vielä kiuas. 

Kiukaassa hyvät löylyt 

Kiukaassa ei ole Åkermanin mukaan mitään 
muuta vikaa kuin se, että siinä niin ovat 
putket näkyvillä. 

-Näyttää siltä, että se on miesten suun
nittelema. Mutta löylyt kiukaassa ovat hy
vät- tulipesä ja kivitila ovat suuria, Kaisa 
Åkerman kertoo. 

Hän nauttii löylyjenjälkeen terassilla hil
jaisuudesta ja luonnon äänistä ympärillään. 
Omaa ääntään pitävät myös kanat, kukko, 
koirat ja kauempana kaksi mehiläispesää. 

Teksti ja kuvat: Mira Piispa 

Kaisa Åkerman löysi nettikirpparilta käytetyn puuhellan, jolla hän niin ikään voi tuottaa 
lämpöä taloonsa. 
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