
Aurinkokeräimet ja vesitakka lämmittävät 
ldmanien 190-neliöisen omakotitalon 

•• 

ldmanien talon lämmitysjärjestelmän 
käyttökustannukset ovat lähes ilmaiset, 
jollei omalle työlle lasketa hintaa. 

ihtiläiset Marilea ja Pasi Id
man olivat vähällä päätyä 
suosittuun maalämpöön 
muiden joukossa. Nyt 
190-neliöinen, puolitois
takerroksinen omakotitalo 
kuitenkin lämpiää aurin
kokeräimillä ja vesitakalla. 

- Planian talopaketti oli jo tilattu ja maa
lämpöjärjestelmän valitseminen ajankohtai
nen, kun järki tuli käteen, paljastaa Marika 
Idman, joka kertoo alusta alkaen aurinko
keräinten houkuttaneen. 

- Emme olleet kuulleet suosituksia au
rinkokeräirnistä ja kaikki puhuivat koke
muksella vain maalämmön puolesta. Siksi 
ajattelimme sen tuntuvan turvalliselta va
linnalta meillekin. 

LASKELMIA PÄÄTÖKSEN TUEKSI 
Omakotimessuilla Idmanit tutustuivat 
vaihtoahtaisiin lämmitysratkaisuihin ja 
kiinnostuivat selvittämään tarkemmin 
erilaisten lämmitysratkaisujen hankin
ta- ja käyttökustannuksia. Öljylämmitys
vaihtoehtoon he kuitenkaan eivät edes tu
tustuneet, kun lähtökohtana olivat vain 
ekologiset ratkaisut. 

- Thli selväksi, että maalämpöjärjestel
män asentaminen vastaa takan ja aurin
kokeräinten yhteenlaskettua perustamis
kustannusta. 

Idmanien aurinkoinen tontti Haimoon 
maaseudulla ei myöskään tukenut maa
lämpöjärjestelmän valintaa. Marikan mu
kaan ei ollut tolkkua, että metsässä kas
vavat puut ja aurinko taivaalla jäisivät 
hyödyntämättä. 

Tarkemmat laskelmat käyttökustannuk
sista osoittivat, että aurinkokeräimillä ja ve
sitakalla tuotettu lämpö olisi lähes ilmaista. 

dän järjestelmänsä olevan vastaiskun yhä 
kallistuvalle sähkölle. 

LASKENNALLINEN ENERGIANTARVE 
Energia-asiantuntija Kari Balk Ekoläm
möx Oy:stä laski Idmanien talon lämmi
tysenergiatarpeeksi 15 000 kilowattituntia 
vuodessa. 

- Vuoden kokonaistarpeen laskettiin 
muodostuvan 8 000 kilowattituntia vesi
kiertotakkasydämestä, 4 000 kilowattituntia 
aurinkokeräimistä ja 3 000 kilowattituntia 
suorasta sähköenergiasta. Ekolämmöx oli 
arvioinut lämpimän käyttöveden tuotan
toon menevän noin kolmasosan lämmitys
energiasta. 

•• 

Tältä pohjalta Idmanien taloon asennet
tiin neljä Savosoiarin aurinkokeräintä, joi
den yhteispinta-ala on kahdeksan neliötä. 

- Teknisessä tilassa sijaitseva hybridi
varaaja on tilavuudeltaan 700 litraa ja ker
rallaan siihen saa ladattua auringosta noin 
40 kilowattituntia. 

- Aurinkokeräimet tuottavat lämpimän 
käyttöveden maaliskuusta syyskuun lop
puun, joten yhdistelmänä vesitakan kanssa 
aurinkokeräimet toimivat hyvin ja osto
energiaa tarvitaan pääasiassa vain ylläpi
tolämmitykseen, kun olemme matkoilla. 

Ekolämmöx ohjeisti valitsemaan yllä
pitolälmnityksen järjestelmän käyttötot
tmnusten ja ostoenergianmäärän mukaan. 

- Jos ylläpitolämmityksen osuus jää alle 
5 000 kilowattituntiin, ei lähtökohtaisesti 
kannata välttämättä hankkia varaajaan la
taavaa lämpöpumppua. Sähkövastus va
raajassa riittää, arvioi energia-asiantuntija 
Kari Balk. 

- Maalämpöjärjestelmä tarvitsee toimiak
seen huomattavasti enemmän sähköä kuin 
nyt valitsemamma lämmitysjärjestelmäyh
distelmä, y1mää Marika ja huomauttaa hei-

Aurinkokeräimet sijaitsevat molemmin puolin kattoa sijaitsevien kattolyhtyjen etelälappeella. 
liman kattolyhtyjä aurinkokeräimiä olisi ollut mahdoton sijoittaa etelää kohden. 
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uringosta varaajaan 
Aurinkokeräimessä tasomaisen suojapinnan alla on musta absorbaattoripinta, 
joka lämpenee auringon säteilyn vaikutuksesta. Keräimen sisällä kiertää läm
mönsiirtoneste, vesi-glykoli -seos, joka lämpiää. 

Lämmennyt neste johdetaan lämmönvaihtimen läpi, jolloin neste luovuttaa 
lämpöenergiaa vesivaraajaan. Varaajassa olevaa lämmitettyä vettä käytetään 
talon lämmitykseen ja lämpimäksi käyttövedeksi. 

KLAPITALKOOT PORUKALLA 
Vaikka Idmanien vesitakan lämmitys on 
lähes tulkoon ilmaista on työn määrä suh
teessa maalämpöön selvästi suurempi. Ma
rikan mukaan Ekolämmöxin laskelmat 
osoittivat tarvittavan40:n kilowattitunnin 
lämpöenergiamäärän syntyvän polttamalla 
kolmesta neljään pesällistä puita päivässä 
vesikiertotakassa. 

Vesiklertotakkaa on 
tarpeen lämmittää 
päivittäin, toisin kuin 
varaavaa takkaa, joka 
kerää lämmön itseensä. 

- Se tarkoittaa, että takassa on poltetta
va 17 kiloa puuta veden lämmittämiseksi. 
Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän 
vesi tarvitsee silloin noin puolitoista pino
kuutiota polttopuuta kuukaudessa. Koko 

lämmityskaudelle, marraskuusta helmi
kuun loppuun tarvitsee polttopuuta va
rata noin seitsemän pinokuutiota. 

Idmaneja ei työmäärä kuitenkaan hirvitä. 
- Puulän1mitys on elämäntapa, johon 

olemme tottuneet jo edellisessä asunnos
sarnme. Myös keittiön puuhella lämpiää 
lähes päivittäin. 

Samassa pihapiirissä asuvat Pasin Id
manin vanhemmat ja isovanhemmat hyö
dyntävät myös puuta länlrnitysenergiana. 

- Ostopuilla tämä lämmitysmuoto ei olisi 
yhtään muita edullisempi, mutta nyt sääs
tetyt eurot malivoivat puulämmitykseen, 
kertoo Mru'ika ja kertoo klapitalkoiden ole
van suvun yhteisen harrastuksen. 

Marikan mukaan lämpimästä kylvystä voi 
nauttia huoletta, kun ei tarvitse miettiä paljon 

vesivaraaja paukuttaa energiaa. 
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ldmanien 190 neliön talo lämpiää 
katolla sijaitsevien aurinkokeräintet 
voimasta. Maaliskuulla syyskuulle 
riittää aurinkolämpö yksin 
lämmittämään 750 litran 
vesivaraajan. 

Kodinhoitohuoneen seinällä 
sijaitsee aurinkokeräinten 
ohjauspaneeli. 

\ \ 



Idmanlen puuhella on paikallaan muurattu 
tulisija. 

VESIKIERTOINEN TAKKA 
Vesitakka Lehma SP200 Exlusiven läm
mitysjärjestelmä siirtää merkittävän osan 
tulisijan tuottamasta lämmöstä käytettä
väksi kodin vesikeskuslämmitykseen. Id
manien takan vesitilavuus on 50 litraaja 
se riittää pitämään lämpimänä molem
pien asuinkerrosten vesikiertoisen latti
alämmityksen. 

- Takan teho on 22 kilowattituntia, josta 
veden lämmitykseen menee 18 kilowat
tituntia, tietää Marika Idman. 

- Takka lämpiää päivittäin ja puuta ku
luu syksyaikaan kolmekin pärekorillista 
päivää kohden, kertoo Marika ja arvioi 
näppituntumalta, että ensi talvena on 
täysi työ pitää vesi lämpimänä kylmien 
pakkasten yli. 

- Vesitakan tulesta saamme siksi nauttia 
päivittäin, kertoo Marika, jonka mukaan 
vesitakka on kuin koriste-esine varaavaan 
takkaan verrattuna. 

Varaava takka hehkuu lämpöä kerran 
lämmittyään useita päiviä. Vesitakka puo
lestaan on lämmitettävä päivittäin, jotta 
lämminvesivaraajan vesi pysyy kuumana. 

ILMANSUUNNAT HUOMIOITAVA 
Vasta tänä syksynä uuteen taloonsa muut
taneilla Idmaneilla ei ole vielä pitkää käyt
tökokemusta lämmitysjärjestelmästään. 

- Järjestelmää vielä hienosäädetään, 
mutta aurinkokeräimet olivat toiminnassa 
jo viime kesän ajan. Vesi lämpiää hetkes
sä, kertoo Marika tyytyväisenä. 

Idmanlen vesitakka maksoi valmiiksi asennettuna noin 15 000 euroa. Hinta sisältää muun 
muassa latauspumpun, savukaasutermostaatin ja termisen venttiilin jäähdytystä varten 
sähkökatkosten varalta. 

Aurinkokeräimet on asennettu molem
min pu olin kattoa kattolyhdyille . Muita 
vaihtoehtoja ei olisi ollutkaan. 

-Talon ilmansuunnat suhteessa katon 
muotoon olisi valittu toisin, jos lämmi
tysmuoto olisi ollut tiedossa ennen talon 
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pystytystä. Talopaketti oli kuitenkin jo 
pystytetty, kun päätös aurinkokeräinten 
hankinnasta syntyi. • 
Teksti ja kuvat: Anu Frosterus 
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