Uusittu öljylämmitysjärjestelmä ol i jo säästänyt pitkän pennin Naukkarisen perheeltä. Vielä tehokkaammaksi
pientalon energiantuotanto muuttui, kun käyttöön otettiin vesikiertoine n takka ja aurinkolämpö.
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SPoolaispariskunta Seppo ja
Sinikka Naukkarisella takka ei ole
-~ sisustuselementti. Kodin sydän on
jokapäiväisessä käytössä tunnelmaluoja
na. Parhaimmillaan siinä loimottaa tuli
kahdesti päivässä . Syksyllä 2012 takka
toi ent istäkin enemmä n nautintoa, sillä

tiilita lan asukkaat turvautuivat hybridi
lämmitykseen, eli takka valjastettiin
myös lämmityskäyttöön.
Naukkariset ovat asuneet lähes 30
vuotta nykyisessä kodissaan, joka on
aina lämminnyt öljyllä. Vanhanaikaises
ta kattilasta ja polttimesta he hankkiu
tuivat eroon jo 1990-luvulla, ja öljysäiliöt
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vaihdet tiin uusii n vain muutama vuosi
sitten. Kun ikivanhasta valurautakatti
lasta luovuttiin, suuri öljynkulutus laski
puolella, noin 3 000 litraan vuodessa.
Vanhan kattilan epäiltiin [alskaavan
lämpöä. Kulutusta pienensi tosin sekin,
että parhaimmillaan kuuden hengen
talous pieneni, kun lapset ja kaksi
lastenlasta muuttivat pois.
Vanha takka tu hl as i lämpöä
Seppo Naukkarinen tuumi helpottunee
na, että talous ei taida sittenkään joutua
konkurssiin. Uudessa kattil assa oli jo au
tomaattinen säätö eikä namikoita tarvin

nut rlentää säätämään aina tunti ennen
saunaan menoa. Mutta jokin oli silti vie
lä pielessä.
- Kun lämm itimme takkaa, painovoi
mainen ilmastointi veti lämm ön sisältä
piipun kautta ulos. Pari talvea sitten
kaadoin pihaltamme kolme koivua ja
tein klapeiksi. Niiden tuottama lämpö
tuntui haihtuvan hukkaan, isäntä
kertoilee nykyisin sopivanlämpöisessä
olohuoneCfssaan.
Aviomies tuumasi puolisolleen, että
jotain varmaan pitäisi tehdä. Takan
lämmön voisi hyödyntää eikä antaa sen
viedä öljylämmitysjätjestelmänkin
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Aur inkokerä ime t t uottavat jonkin verran lämpöä myös talvisin ja pilvisellä säällä .

......---

tuottamaa lämp öä taivaa n tuuliin.
Pariskunta lähti kyselemään raken nus
alan messuilta neuvoa. Syksyllä 2011
Naukkariset suuntasivat Vantaan
Myyrmäkeen messuille, ja sieltä
löytyikin osaamista.
- E kolämmöx-yrityksen energia
asiantuntija Kari Balk tuntui osaavan
asiansa, ja kutsuimme hänet katsomaan
tilannettamme. Hän tu li sovitusti
kevättalvella j a kertoi, miten voimme
tehdä asumises tamme energiataloudelli
sempaa. Hän suositteli vesikiertoista
takkaa, josta sen tuottama n lämmön saa
talteen. Öljylämmitysjäljestelmään

Lämpötilan ohjau syks ikö llä voi kätevästi
käyttää Ja tarkkailla aurinkoenergia- ja
Iäm mitysj ärje ste Imrä.

Varaaja n alaosaan o hjataan aurinkokeräimien
tuottama lämpö. Yläosaan virtaa takan tuotta·
maa lämp öä, joka hyödynnetään en sin ja vasta
sitten otetaan ö ljylämpö käyttöön.

yhdistettynä se olisi oiva lisälämmön
lähde, Seppo Naukkarinen kertoo.

verran. Myös talviaurinko antaa ilmais
ta energiaa, vaikkakin selvästi kesää
vähemmä n.
Remonttihommat käynnistyivät
toukokuussa, jolloin keräimet asennet
tiin. Takkamuurari saapui hei näkuussa.
Asukkaat antoivat espanjala issyntyiseUe
muurarille vapaat kädet, ja vanhan
tulisijan purkamisen jälkeen takkahuo
neen nurkassa kohosi uutukainen
valkeakivinen lämmönlähde. Putkimies
kävi tekemässä osuutensa, ja niin urakka
oli valmis.
- Elokuussa takka ja aurinkokeräimet
otettiin käyttöön . Järjes telmään kuuluu

O dotettu ö ljynku lutu s
vain no in I 500 lit"aa
Energia-asiantuntija ehdot ti myös au rin
kokeräinten asentamista kolmikerrok
sisen talon katolle. Katon rintamasuun
ta on edullisesti aurinkoon päin, jolloin
keräinten hyötysu hde on ko rkea. Paris
kunta piti ajatusta hyvänä, ja niin katolle
asennettiin kolme noin l,5-neliämetristä
keräintä. Kesällä ne lämmittivät varaajan
veden h eti 80-asteiseksi. Loppuvuonna
harmaallakin säällä lämpöä tulee jonkin
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ASUMINEN

400 litran varaaja ja takassa on vesikie
rukat, jotka kierrättävät 50 litraa vettä.
Varaajan tuottama lämpö menee
öljykattilaan ja sitä kautta lämmitykseen.
Marraskuun loppuun mennessä öljyä ei
ollut kulunut vielä tippaakaan. Tarvitta
va kevyt lämpö kertyi takasta. Espoo
laispari arveli, että öljyä alkaa kulua
ehkä vasta joulun t ienoilla.
Ennen öljysäiliöt täytettiin pari
kertaa vuodessa. Nyt asukkaat uskovat,
että kerta vuodessa riittää. Kulutus
saattaa hyvinkin taas puolittua entisestä.
H alon hakkuu pitä ä kunno ssa
Siinä vaiheessa, kun äljykattilan veden
lämpötila laskee alle määritellyn arvon,
öljylämmitys menee päälle. Sen mah
dolliset oikut varmistaa vielä sähköläm
mitys, joka kytkeytyy päälle häiriöiden
ilmetessä, joskin ne ovat epätodennä
köisiä.
Urakka oli perheelle helppo, sillä
kokenut Ekolämmöx järjesti paikalle
takantekijän, LVI-ammattilaiset ja
aurinlcolämpöjärjestelmän asentajan ja
johti töitä. Itse piti vain varmistaa, että
joku oli avaamassa oven työmiehille.
Pihan puut ovat nyt jääneet pystyyn,
sillä aviopari kaataa takkapuut metsäs
tään Lopella. Halkojen hakkaaminen
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työllistää heitä enemmänkin kuin
kotitarpeiksi, sillä he tekevät polttopuut
myös vuokraamiensa mökkien asukkail
le. Hyötyliikunta tuottaa siis moninker
taista etua! Onpa se vielä hauskaakin.
- Uskomme, että vesikiertoinen takka
ja aurinkolämpöjärjestelmä olivat hyvä
valinta öljyn rinnalle. Näin saamme osan
vuodesta ilmaista energiaa, osan
taivaalta, osan omin hartiavoimin,
Seppo Naukkarinen toteaa tyytyväisenä.
I\l ykyaikain en
hybr"idiläl11 ll1itys kiinn os taa
Naukkariset huollattavat öljypolttimen
säännöllisesti joka toinen vuosi. Tarkas
tuslapusta näkee, milloin on aika kutsua
huoltomies paikalle.
Pariskunta kävi läpi vaihtoehdot
öljylämmitykselle, mutta edullisempaa ja
helppokäyttöisempää ei tuntunut
löytyvän. Maalämpöpumppu vie paljon
sähköä, joka kallistuu jatkuvasti.
Nykyisellä kulutuksella öljyn hinnan
nousukaan ei säikäyttäisi Naukkarisia.
Talo voisi liittyä kaulcolämpöverkkoon,
mutta perusmaksuineen sekään ei olisi
halpaa lystiä.
- Kaulcolämmössä emme voisi itse
vaikuttaa lämmityskuluihin yhtä paljon
kuin nyt. Lähitaloistakin moni on

kiinnostunut ratkaisustamme, hybrid.i 
lämmityksestä. Moni niistä on öljyläm
mitteisiä enkä ole kuullut, että kukaan
aikoisi vaihtaa .•

NAUKKARISTEN KOTI
Missä: Espoon Laajalahdessa
Tontti: I 030 ml
Talo: Kaksinkertainen 3~kerroksinen
tiilitalo, välissä eristykset
Rakennusvuosi: 1962
Asuinpinta~ala:

"

230 ml

Lämmitysmuoto: Öljy, kulutus

n.3 000 I/vuosi (v. 2012 saakka),
vesikiertoinen takka ja
aurinkokeräimet
Kattila ja poltin: Arimax, Oilon
Säiliöt:

Li~Plast,

2 x I 500 litraa
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Luettavissa
myös sähköisesti
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