
Vesi kiertämään takkaan ja kiukaaseen 

Vinkk~jä II II · II II 

energ1ansaastoon 
Energiansäästö syksyllä ja 
talvella ei tarkoita pimeässä 
istumista ja kylmässä 
asunnossa palelua. Energiaa 
voi säästää järkevästi, 
mutta mukavuudesta 
tinkimättä. Uudet innovaatiot 
hyödyntävät vettä ta kassa ja 
kiukaassa. 

U 
usituvan energian ratkaisuihin 
keskittyneen Ekolämmöx Oy:n 
energia-asiantuntija Kari Balk 
kertoo, että syksyn saapuessa ja 
talven ollessa kulman takana, 

voi energiaa säästää entistä monipuolisem
min. 

- Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaih~ 
to kannattaa tehdä tai mahdollisesti vaihtaa 
koko ilmanvaihtokone paremman hyötys-
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uhteen malliin. Säästö tällöin voi ollajopa 
2 500 kWh/vuosi. Myös vanhan käyttövesi
varaajan voi vaihtaa energiatehokkaampaan 
ja varustaa sen aurinkokierukalla, jolloin 
kesällä voi hyödyntää aurinkokeräimiä. 

- Talon yläpohjaan voi lisätä eristettä, 
esimerkiksi puhallusvillaa, jolloin eriste
paksuus olisi 30-40 senttiä, vinkkaa Balk. 

Hänen mukaansa ilmalämpöpumpulla 
saästää vuodessa noin 3 000-4 000 kWh 
ja ilmavesipum1mlla noin 60 prosenttia ny
kyisistä lämmityskuluista. 

- Sähkö- tai vesikiertopatterit kannattaa 
vaihtaa matalaenergisiin malleihin, jolloin 
lämpöpumppu toimii paremmalla hyötys
uhteella, muistuttaa Balk. 

Lämpö talteen saunasta 

Tehokkaita energiansäästäjiä ovat Balkin 
mukaan myös vesikiertokiuas ja lämmön
talteenottopiippu. 

Vesikiertotakka siirtää lämmöstä noin 80 
prosenttia energiavaraajaan, josta lämpöä 
saadaan jaettua koko taloon. 



Tarkkana 
Lä mm ityksessä 

... SyksyUä ja talven tullen kiinnite
tään huomiota auton lämmitykseen, 
tyhjien tilojen lämmittämiseen ja tii
vistetään lämmönhukan estämiseksi. 
Lämmityksessä hyödynnetään kiertoil
mauunia ja kodin tulisijoja. 

Syksyllä alkaa olla yöpakkasia ja au
ton lohkolämmitintä kannattaa pitää 
päällä puolisen tuntia ennen ajoon 
lähtöä. Lohkolämmitin pienentää au
ton polttoaineen kulutusta 0,2- 0,3 1 
jokaisella käynnistyskerralla ja vähen
tää pakokaasupäästöjä jopa puolella 
kylmäkäynnistykseen verrattuna. Au
ton lämmitys vähentää polttoaineen 
kulutusta. 

Kiertoilmauuni ei tarvitse esi!ämmi-
tystä ja se myös kypsentää noin 20 as
tetta alhaisemmassa lämpötilassa kuin 

· tavallinen uuni. Energiatehokkuutta 
lisää myös mahdollisuus kypsentää 
usealla pellillä samanaikaisesti. Kun il
mat viilenevät ja tarvitaan lämmitystä, 
on mukava leipoa ja tehdä uuniruokia. 
Lieden lämpö tulee hyödyksi myös 
vähentämällä muun lämmityksen tar
vetta. 

Viilenevässä ja pimenevässä syksys
sä juuri mikään ei ole tunnelmallisem
paa kuin käpertyä tulisijan lämpöön 
nauttimaan olostaan- mitä enemmän 
tätä tekee, sitä enemmän voi samalla 
säästää lämmityskuluissa. 

Tyhjää parveketta tai terassia ei 
kannata lämmittää. Mikäli terassin tai 
parvekkeen lämmittämiseen tarkoitet
tu lämmitin unohtuu päälle viikoksi, 
se voi kuluttaa sähköä 200-300 kWh, 
joka vastaa keskimääräistä television 
vuosikulutusta. 

Mökkiä ja varastaa ei kannata tar
peettomasti lämmittää irtopattereilla. 
Tavanomainen, 800 watin tehoinen 
lämmitin kuluttaa lähes 20 kWh säh
köä vuorokaudessa. Sähkö maksaa 
keskimäärin 15 snt/ kWh, joten läm
mittimen käyttö maksaa 60 euroa 
viikossa. 

Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen 
kannattaa, sillä asunnon lämpövuo
dosta siirtyy 35 prosenttia ulos ikku
noiden kautta. 

Vesikiertokiuas ja sen 
yhteyteen asennettu 
lämmöntalteen ottopiippu 
voivat ottaa merkittävän 
hukkaan menevästä 
lämmöstä talteen. 

- Suurin osa tavallisen puulämmitteisen 
saunakiukaan lämmöstä menee hukkaan 
taivaan tuuliin. Vesikiertokiuas ja sen yh
teyteen asennettu lämmöntalteenottopiippu 
voivat ottaa merkittävän hukkaan meneväs
tä lämmöstä talteen. Näitä kannattaa har
kita varsinkin, jos on ahkera saunoja tai 
haluaa täydentää nykyistä lämmitysjärjes
telmäänsä. 

Vesikiertokiukaassa on tulipesän ul
kovaipassa lämmönvaihdinyksikkö, joka 
yhdistetään kiertovesipumpun avulla öl
jykattilaan tai hybridivaraajaan ja talon 

... Valaistuksen osuus on noin kym
menen prosenttia kodin taloussähkös
tä. Valaistuksen energiankulutuksen 
vähentäminen pienentää sen tuotta
mia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten 
ilmastovai kutu ksia. 

Ajastin sopii moneen tarkoitukseen. 
Sen avulla voi ohjata myös pihan ko
ristevalot palamaan vain halutun ajan. 
Ajastimella saa mukavuutta, mutta 
energiatehokkaasti. Avuksi voi myös 
ottaa liiketunnistimet ja hämärä kytki
met, näin luonnonvaloa hyödynnetään 
aina, kun se on mahdollista. 

Kodin valaistus on hyvä tarkistaa 
valon vähetessä luonnossa. Vanhojen 
lamppujen tilalle vaihdetaan tarvit
taessa energiansäästö-tai !ed-lam
put. Energiansäästölamput sopivat 
parhaiten yleisvalaistukseen, ledit ja 
halogeenit kohde-, korostus- ja tunnel
mavalaistukseen. 

lämmitysj ärjestelmään. Vesikiertokiukaan 
tuottamalla lämmöllä katetaan lämpimän 
käyttöveden tarve, ja lämmityskaudella 
myös osa talon lämmityksestä. 

-Jos nykyinen puukiuas on hyvässä kun
nessaja uudehko, on mahdollista hankkia 
pelkkä lämmöntalteenotto-piippu, sanoo 
Balk. 

Lämmöntalteenotto- eli LTO-piippu 
toimii täysin samalla periaatteella kuin 
vesikiertokiuaskin, mutta siinä lämmön
vaihtimena toimii harmiputken sisällä ole
va titaanikierukka. 

Led-valot ovat pitkä ikäisiä, sillä 
niiden paloaika on vähintään 10 OOÖ 
tuntia. Ne myös kuluttavat muihin va
lolähteisiin verrattuna vähemmän säh
köä. Samalla säästää energiakuluissa. 

Työpöydällä ja koululaisen pöydällä 
on hyvä olla riittävä ja oikein suunnat
tu valo. 

Valot tulisi sammuttaa, poistuessaan · 
huoneesta, ellei tule siellä hetkeen 
oleskelemaan. Turhat valot sammutta
maila säästää huomaamattaan sähköä. 

Ikkunoiden pesu on energiateko. 
lkkunapinnoille kertyvä pöly ja lika 
estävät valon ja lämmön pääsyn ikku
noiden läpi. Kesän siitepölyt kannattaa 
pestä pois syksyllä, sillä ikkunoiden lika 
ja pöly voivat viedä valon tehosta jopa 
40 prosenttia. 

Pölyt kannattaa pyyhkiä myös valai
simista, jotta niiden valateho olisi mah
dollisimman suuri. 
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Huonelämpötilan yhden asteen lasku voi 
säästää jopa 5 prosenttia lämmityskuluissa. 

Asteellakin on 
merkitystä 
..,.. Kylmien ilmojen saapuessa on 
hyvä tarkistaa asunnon ilmanvaihto 
ja oikeanlainen lämpötila. 

Kesän jäljiltä ilmanvaihtolaitteen 
kesäken no tulee vaihtaa normaaliin 
kennoon ja palauttaa lämmön tal
teenotto päälle. Tuloilman lämmitys 
säädetään huonelämpötilaa vii
leä~mäksi, noin 15 - 17 asteeseen ja 
tarkistetaan suodattimien puhtaus. 
Liian korkea tuloilman lämpötila nos
taa energiankulutusta ja liian alhai
nen lämpötila aiheuttaa vetoisuutta. 

Helpoin tapa seurata sisälämpö
tilaa on hankkia lämpömittari. Se 
kannattaa sijoittaa huoneiden väli
selle sisäseinälle, ei ulkoseinälle, jos
sa veto voi vaikuttaa siihen. Sopiva 
huonelämpötila on 19-22 oc. Hieman 
vähempi on parempi. 

Jos kotona on sähkölämmitys, 
saattaa sähkönkulutuksesta peräti 
puolet mennä lämmitykseen. Huon
elämpötilan yhden asteen lasku voi 
säästää jopa 5 prosenttia lämmitys
kuluissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
2 000 euron vuosittaisessa sähkölas
kussa sadan euron säästöä. Asteen 
pudotukseen tottuu pian. Asteen 
pudotus kannattaa aloittaa makuu
huoneesta, sillä viileässä nukkuu 
paremmin. 

Lattialämmityksen lämpötilan 
tuntee paitsi paljaissa varpaissa myös 
sähkölaskussa. Kylpyhuoneen ja 
muiden pesutilojen lämmitys voi olla 
kodin suurimpia sähkösyöppöjä. Kan
nattaa huolehtia, etteivät lattialäm
mitykset ole turhaan liian lämpimällä. 
Yleensä noin 24 asteen lämpötila on 
riittävä kosteissa tiloissa. 

Jos on useampina päivinä poissa 
kotoa, kannattaa asunnon lämpöti
laa laskea poissaoloajaksi. 

Verhot vastaavat yhtä lisälasia ik
kunaan, kylminä öinä siis kannattaa 
laittaa verhot ikkunan eteen. 
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Lämpö takasta varaajaan 

- Vesitakka eli vesikiertotakka on tehokas 
ja monipuolinen ratkaisu tulisijaksi, koska 
se siirtää lämmöstä noin 80 prosenttia ener
giavaraajaan, josta lämpö saadaan jaettua 
tasaisesti koko taloon ja käyttöveteen, va
laisee Kari Balk. 

Vesitakka sopii hänen mukaansa eri
tyisesti matalaenergia-ja passiivitaloihin, 
joissa perinteiset varaavat tai ilmakiertoi
set tulisijat antavat helposti liikaa lämpöä 
kerralla. 

Vesikiertoinen takka päästää lämmös
tä vain murto-osan suoraan huoneeseen, 
ja lämpöä voidaan hyödyntää myös siellä, 
missä sitä pääasiassa tarvitaan eli lämpi
män käyttöveden tuottamisessa. 

- Jotta vesikiertoinen takka voidaan 
asentaa taloon, tulee siinä olla vesikiertoi
nen lämmönjako ja tilaa vähintään 500 lit
raiselle hybridivaraajalle. 

- Vesitakan rinnalla talon ylläpitolämmi
tys voidaan hoitaa joko sähkövastuksella, 
ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämmöllä, 
innostaa Balk. 0 

75 astetta sopiva saunalämpö 
..,.. Saunoakin voi energiatehokkaasti, 
kun lämmittää saunan kerralla koko 
perheelle ja ottaa lempeämpiä löylyjä. 

Sähkökiukaan sähkötehoon suurin 
kodin laitteista ja se kuluttaa 15 pro
senttia kotitalouden sähköenergiasta. 
Puolet kiukaan kuluttamasta sähköstä 
kuluu saunan esilämmittämiseen. 

Sauna kannattaa lämmittää yhdellä 
kertaa koko perheelle ja kytkeä kiuas 
heti saunomisen jälkeen pois päältä. 
Energiataloudellisin saunan lämpötila 
on 70- 80 astetta. 

Saunan lämpötilan nostaminen 80 
asteesta 1 00 asteeseen lisää sauno
misen energiankulutusta jopa 20 pro
senttia. Veden lämmittämiseen menee 
20 prosenttia kotitalouden energian
käytöstä. Se on kolme kertaa kalliim
paa kuin kylmä vesi. 

Sauna kannattaa lämmittää kerralla koko 
perheelle. 

Elektroniikkaa taloudellisesti 
..,.. Pimeänä vuodenaikana on mu
kavaa käpertyä sohvannurkkaan ja 
antautua viihteelle. Syksyn tullen ko
tona- ja sisälläoloaika voi lisääntyä. 

Aika kuluu kodin viihde-elektronii
kan parissa ja tietokoneiden äärellä. 
Laitteet kannattaa kuitenkin sam
muttaa silloin, kun niitä ei käytetä. 
Kytkimellisen jatkopistorasian avulla 
voi sammuttaa monta laitetta ker
ralla. 

Laitteiden valmiustilat kulutta-
vat usein sähköä. Useat laitteet ovat 
päällä ja kuluttavat sähköä silloinkin, 
kun niitä ei aktiivisesti käytetä. Yh
teensä nämä valmiustilat kuluttavat 
keskimäärin5-1 0 prosenttjua kotita
loussähköstä 

Lomalle lähtiessä tai kodin jäädessä 
tyhjäksi pidemmäksi aikaa, on hyvä 
irrottaa viihdelaitteiden pistokkeet 
sähköverkosta. 

Elektroniikkalaitteet kannattaa 
sammuttaa silloin, kun niitä ei käytä, 
myös valmiustilat kuluttavat sähköä. 

Näin vähentää laitteiden valmiusti
lan aiheuttamaa sähkönkulutusta, eikä 
mahdollinen ukkosen ylijännite vaurioi
ta laitteita. 

Myös laturi kannattaa irrottaa seinäs
tä, kun lataus on suoritettu. 


