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alasta haluttiin tehdä hy
vin energiatehokas koko
naisuus. Rapatussa kivi
talossa on käytännössä 
passiivitalon rakenteet, 
vaikka se onkin matala
energialuokassa. Talon 
tiiveysluku on 0,6, joka 

täyttää myös passiivitalovaatimukset. 
Rakenneratkaisuissa on pyritty siihen, 

että lämpö pysyy tehokkaasti sisällä. 
Seinät ovat paksuudellaan 420-milliset. 
Harkkojen välissä 20-senttinen uretaani
eriste. Katon höyrysulkuna on yleensä 
muovikalvo, mutta Silandereilla laitet
tiin kolmen sentin uretaanilevy, jossa 
on (olio kummallakin puolella. Katto
rakenne on tiivis kotelo, johon raken
nusaikana tehdyt reiät korjattiin saman 
tien takaisin tiiviiksi. 

Voitto Silander , 65, on rakentanut 
ammatikseen taloja. Rakennusalan hil
jentyessä päätettiin rakentaa itselle se 
viimeinen, mieleinen eläkevuosien talo. 
Etsintöjen jälkeen sopiva tontti löytyi 
Lohjalta. 

-Espoossa meillä oli nykyiseen elä
mäntilanteeseen turhan suuri talo. Ta
lossa oli lämmitettävää tilaa 900 kuutio-

ta. Kauklahden talossa oli 
lattialämmitys. Varaaja lämpeni sähköllä, 
jota saatiin 10 neliön jälkikäteen ,talon 
katolle asennetuista. aurinkopaneeleista. 

Silanderit aloittivat talonsa rakenta ·
sen syksyllä 2011 ja juhannuksena 2012 
he muuttivat uuteen kotiin. 

Yläkerrassa on asuinpinta-alaa 115 ne
liötä, suuri olohuone- keittiö-ruokailutila 
-kokonaisuus, maakuuhuone, vieras uo
ne sekä sauna. Lämmitettäviä kuu i0ita 
talossa on 640. Yläkerran osuus o alle 
300. 

-Ilman alakertaa talo kuluttaisi tus)dn 
mitään. Alakerta on hunn•'~~'r•r~~"•>nn 
3,6 metriä, korkean asuntoauton vuoksi. 
Alakerran lämpötila tosin pidetään 15:ssä 
asteessa, Voitto Silander kertoo. 

Alakerrassa on autohallin ja varastotilo
jen lisäksi tekninen tila ja kuntoiluhuone. 

TAKKA JA HELLA LÄMPIÄVÄT PUULLA 
Talon päälämmönlähteenä on Savuma
xin vesikiertoinen talteenottopiippu, 
joka on yhdistetty avaran olohuone
keittiö -tilan varaavaan takkaan ja puu
lieteen. Talteenottopiippu ottaa lämpöä 
talteen takan ja puulieden savukaasujen 
hukkalämmöstä. 



Talon ulkokuoressa on perinteinen kolmikerrosrappaus.- Se on ainoa rappaustapa, joka 
hengittää. Ei tule sisäilmaongelmia, Voitto Silander tuumii. Talon ikkunalaudat ja sokkelin päällys 
ovat liuskekiveä. 

- Led-lampun paloaika on myyjän mukaan 30 000 tuntia, kertoo Voitto Silander. 

Varaavassa takassa on lisäksi kampaku
parista tehty takkakierukka, jolla saadaan 
takkaan varastoitunsesta lämmöstä siirret
tyä noin 30 prosenttia alakerran teknisen 
tilan Akvatermin hybridivaraajaan, joka 
on tilavuudeltaan 750 litraa. Talossa on 
vesikiertoinen lattialämmitys. 

-Sähkö ei halpene, päin vastoin. Siksi 
talo lämmitetään pääsääntöisesti puulla. 
Puiden kanssa touhuaminen sopii eläke
läisen päiviin, Voitto Silander sanoo ja 
nauraa kaataneensa polttopuiksi juuri 
naapuritontinkin puut. 

Lämmityskaudella takassa poltetaan pe
sällinen puuta aamuin illoin. Voitto Si-

lander ei halunnut taloon markkinoilla 
olevaa vesikiertotakkaa, vaikka se olisi 
ollut nyt valittua ratkaisua tehokkaam
pi. Hän halusi takkaansa tunnelmallisen 
tiilisen tulipesän, ei vesikiertotakan me
tallista tulipesää. 

- Olisi metallisen pesän sisälle tietysti 
voinut muurata tiilet, mutta tulipesästä 
olisi tullut turhan pieni. 

MAASTA TALVELLA LÄMPÖÄ, 
KESÄLLÄ VIILENNYSTÄ 
Talon ilmanvaihdossa hyödynnetään 
taloa kiertävää maapiiriesilämmitystä 
talvella ja samasta putkesta saadaan ke-
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paSSIIVI-
energiatalo 
• Vesikiertoinen talteenottopiippu 
• Takassa lämpöä talteen ottava 

kampakuparinen takkakierukka 
• Puuhella 
• Kuuden neliön aurinkokeräimet 

katolla 
• Ilmastointilaitteissa lämmön 

talteenotto 
• Ilmastoinnin maapiiriesilämmitys 
• Seinät ovat paksuudeltaan 

420-milliset 
• Katossa tiivis höyrysulku 
• Tiiveysluku passiivitaloksi 

luokiteltava 0,6 



Voitto Silander lämmittää takkaa lämmityskaudella kaksi kertaa päivässä. Samaan hormiin yhdistettyä puuheilaa hyödynnetään ruoanlaitossa. 

säajalle myös viilennystä. Talvella maa
piirissä kiertävä ilma on 5-asteista ilmaa 
ja kesällä 8-asteista. 

Talon ilmanvaihtokone on Paul-merk
kinen ja se on Saksan passiivitaloinsti
tuutin hyväksymä. Laitteen vuosihyöty
suhde maapiiriesilämmityksellä on 90 
prosenttia. 

Maaliskuusta varmuudella syyskuun 
loppuun saadaan aurinkoisina päivinä 
tarvittava käyttöveden lämmitysenergia 
Savosoiarin valmistan1ista aurinkokeräi
mistä, joita on kolme kappaletta, yhteis
pinta-alaltaan kuusi neliötä. 

-Koko kesän varaajanlämpötila pysyi 
BO-asteessa. Kun aurinko paistaa, kertyy 
lämpöä yli tarpeen, keräin tuottaa 130-as
teista nestettä. 

- Olisikin hyvä, jos Suomessakin voisi, 
esimerkiksi italialaiseen tapaan reilusti 
myydä ylijäämäenergian eteenpäin. Eräs Talon lämmitykseen kuluu kolme häkillistä puuta vuodessa. 

TALOMESTARI 1 39 > 



Talon katolla on kolme kaksineliöistä aurinkokeräintä. 

Alakerran teknisessä tilassa on 750-litrainen 
hybridivaraaja, jonka lämmityksessä 
hyödynnetään niin talteenottopiippua, takkaa 
kuin aurinkokeräimiäkin. 

italialainen talonomistaja sai sähköyhti
öitään myymästään energiasta tuhat eu
roa vuodessa. 

AINA VALMIS -KIUAS KULUTTAA 
Kaikki talon valot ovat ledejä. Verrattu
na 60- wattiseen hehkulamppuun !ed
lamppu kuluttaa 3-5 wattia. Lamppujen 
palamisaika on myyjän mukaan 30 000 
tuntia. 

-Tosin hintakin 20 euroa kappale. Mut
ta kauppias lupasi, että lamppu menee 
rikki vuoden sisällä, saa suoraan uuden, 
sanoo Kristiina Silander, 65. Hänen osuu-

Talon ilmanvaihtokone on Paul-merkkinen ja 
se on Saksan passiivitaloinstituutin 
hyväksymä. Se käyttää hyväkseen taloa 
kiertävän maapiirin esilämmitystä. 

tensa talon rakentamisessa oli suunnitella 
tilat ja sisustus. 

- On mukava, kun led -lampuista on 
saatu kehitettyä kaunista vaaleaa valoa 
tuottavia, hän iloitsee. 

- Se missä meillä kuluu energiaa on 
aina valmis-kiuas. Se kuluttaa kuusi ki
lowattituntia vuorokaudessa valmiina 
olossa ja saunomisenergian päälle Voit
to Silander tunnustaa. Jokapäiväisestä 
saunomisesta hän ei kuitenkaan halun
nut tinkiä. 

Talon kulutus oli 400 kilowattituntia 
elokuussa ja 403 kilowattittmtia syys-

40 1 TALOMESTARI 

' 
t:~•a:ct 

Yläkerran eteisen seinältä säätyy talon 
tekniikka. 

Voitto Silander ei halunnut taloonsa 
ilmalämpöpumppuja niiden rumien 
ulkoyksiköiden vuoksi. 

kuussa . Viime talven kovimmilla pakka
silla sähköä kului 1400 kilowattituntia. 

-Kiukaan valmiina olon osuus on 180 
kilowattituntia kuukaudessa. 

Silanderit olisivat saaneet talonsa läm
mitykseksi niin maakaasun kuin kauko
lämmönkin, mutta eivät halunneet. 
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