
ENERGIA r 
Kiertovesipumppu 

pumppaa lämpimiin veden 
takan vesisäiliöstä teknisen 

tilan hybridivaraajaan. 
- Tekninen tila on talon 

toisessa päässä. ehkä siinä 
matkalla jotakin häviötä 

tulee. mutta meidän 
kotimme logistiikkaan ei 

sopinut, että tekninen tila, 
takka ja sauna olisivat 

olleet talon samassa 
päässä, Juha Pusila sanoo. 

T
a,omestari kävi talvella 
2018 tekemässä juttua 
Pusiloiden energiate
hokkaasta omakotita
losta. Silloin talossa oli 

asuttu kaksi vuotta. Nyt kysytään 
uudelleen, miten hybridilämmitys 
on asukkaitaan palvellut. 

Rakennusprojektin tavoitteena 
oli, että asumiskustannukset ovat 
mahdollisimman edulliset ja sa
malla hyädynnettäisiin järkevästi 
ekologisesti uusiutuvaa energiaa. 

Nurmijärven Klaukkalaan val
mistuneeseen taloon rakennet
tiin huomisen tekniikka jo eilen. 
6,5 vuoden asumisen jälkeen Juha 
Pusila toteaa, että tavoitteeseen on 
päästy. 

- Talon teknisen järjestelmän 
kanssa ei ole ollut minkäänlaisia 
ongelmia. Kaikki on toiminut ku
ten odotettua oli. Ainoa huoltotoi
menpide, jonka olemme 6,5 vuoden 
aikana tehneet on aurinkokeräin
ten nesteen vaihto. 

Pusilan kolmihenkisen perheen 
sähkönkulutus 200 neliön talossa 
on hyvin kohtuullinen. 

- Ostosähköä on kulunut noin 
10 000-11 000 kWh vuodessa. UI
koporealtaan osuus tästä on noin 
3500-4000 kWh. Nettokulutus on 
ollut vuositasolla 6 000-7 000 kWh. 

Meneillään oleva energiakriisi 
nousevine hintoineen on saanut 
Pusilatkin lisäämään puun polt
toa, jotta sähköä kuluisi mahdol
lisimman vähän. 

Useita lämmönlähteitä 

Passiivikivitalon hydridilämmi
tysjärjestelmä on monipuolinen 
kokonaisuus erilaisia lämmön
lähteitä. 

- Haluamme jättää mahdolli
simman pienen hiilijalanjäljen. 
Kaipa tässä oli myös vähän halua 
olla edelläkävijä ja näyttää, mitä 
kaikea talossa voi olla, toteaa Juha 
Pusila. 

Järjestelmä suunniteltiin per
heen käyttötarkoituksiin ja elä
mäntyyliin sopivaksi. Talossa on 
vesikiertotakka, vesikiertokiuas 
ja kiukaassa hormikeräin, joiden 
lämmittämä vesi pumpataan va-
raajaan. 
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Vesikiertotakan teho 
veteen on 16 kW ja 
vesikiertokiukaan 
10kW. 

Talon ilmanvaihtokoneessa 
80 prosentin hyötysuhde ja se on 
varustettu lämmäntalteenotol
la. Talon alle on asennettu myös 
200 metrin maapiiri eli maaläm
pöputkisto, jossa kiertävä neste 
esilämmittää talon tuloilmaa tal
vella kymmenen asteen verran ja 
jäähdyttää sitä vastaavasti kesällä. 

- Se menee päälle, kun ulkona 
on kuusi astetta pakkasta tai vas-

taavasti 251ämpöastetta, Juha Pu
sila kertoo. 

Taloon on vuosien aikana han
kittu huoneilman viilennystä var
ten ilmalämpöpumppu. Pidemmillä 
hellejaksoilla maapiirin teho ei riitä. 

Paneeleja niin paljon 
kuin suinkin mahtuu 

Aurinkoa talossa hyödynnetään 
sekä lämpönä että sähkönä. Talon 
katolla on kolme aurinkokeräin
tä (kooltaan yhteensä kahdeksan 
neliötä), jotka keräävät auringon 
energian nesteeseen ja siirtävät 
ilmaisen lämmön teknisen tilan 
varaajaan. 

Talon katolla on myös 22 säh
köä tuottavaa aurinkopaneelia (yh
teensä 35 neliötä), joiden piikkite
ho on 5 500 kW. Talossa on isot 
lappeet etelän suuntaan. Aurin
kosähköjärjestelmän tuottamasta 
4000 kWh:sta menee vyositasolla 
myyntiin noin 2 500-3 000 kWh. 

Pusilan talon aurinkosähköjär
jestelmä oli aikanaan kolmas Nur
mijärven Sähkön alueella, nyt au
rinkovoimaloitaon Nurmijärvellä 
lähes 700. 

Paneelien koot ja tehot ovat kas
vaneet kuudessa vuodessa merkit
tävästi. 

- Meillä oli markkinoiden te
hokkaimmat aurinkopaneelit, 

.. 
Katolla on koLme aurinkokeräintä 

(pystymmässäl, yhteensä 
8 neliötä sekä 22 sähköä tuottavaa 

aurinkopaneelia pinta-aLaltaan 
35 neliötä. - Paneeleiden päälle 
kertyy taLveLla Lunta, joka pitää 

käydä puhdistamassa. Keräimistä 
se vaLuu paremmin pois, 

Juha PusiLa sanoo. 

PusiLat nauttivat keraamisten 
kivien ja vesikiertokiukaan 
tuottamista LöyLyistä. - 150 
kilon kivimassa sitoo hyvin 

Lämpöä ja löylyt ovat kosteat. 
Kivet ovat myös kestävät ja siksi 
pitkäikäiset. Vesikiertokiukaan 

pääLlä on taLteenottopiippu, josta 
lämmin vesi pumpataan myös 

hybrdivaraajaan. ... 



Paneelit tuottavat parhaimmillaan 35·40 kWh päivässä. Niiden toimintaa seurataan invertterin näytöItä. 

• Lämmön tuotto 
tehokkaampaa 
Pusilolden talon katolla 
on sekä lämpöä tuottavia 
aurinkokeräimiä että sähköä 
tuottavia paneeleita. Juha 
Pusila kummastelee sitä, että 
taloissa käytetään yleises· 
tl enemmän aurinkosähköä 
kuin ·Iämpöä. 

- Keräimistä tulee syys· 
kuun lopussa aurinkoisena 
päivänä varaajaan 50-asteista 
vettä, kun paneeleista kertyy 
vastaavaa aikana 3-4 kWh 
sähköä. Muistan kuulleeni 
teholuokista, että aurinko
sähköä saa olla 4-6 kertaa 
enemmän, että se olisi yhtä 
tehokasta kuin keräinten 
tuottama lämpö. 
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jotka olivat teholtaan 250-watti
sia. Naapuriin on nyt tulossa au
rinkosähköjärjestelmä ja paneelit 
ovat teholtaan 40Q·wattisia. Niissä 
on tapahtunut suurin kehitys. Hin
natovat tulleet alaspäin. Tekniikka 
on edelleen sama. 

Pusiloiden suunnitellessa ta
loaan lähtökohtana oli, että au 
rinkosähköjärjestelmä optimoi
tiin vastaamaan omaa kulutusta. 

- Sen jälkeenkin oli pitkään 
vallalla ajatus. ettei kannata tehdä 
yli isoa järjestelmää. Tänä päivänä 
tilanne on muuttunut täysin. Nyt 
laitetaan katolle niin paljon aurin
kopaneeleja kuin suinkin mahtuu 
ja lompakko kestää. Se kannattaa. 

Juha Pusila sanoi 4,5 vuotta sit
ten: 

- Kun aurinko paistaa, meillä 
tehdään kaikki mahdoIlisetsähköä 
käyttävät kotityät. Aurinkosähkö
järjestelmän heikkous on se, että 
kun kulutus on suurta, on tuotto 

Nyt laitetaan 
katolle niin paljon 
aurinkopaneeleja 
kuin suinkin 
mahtuu ja 
lompakko kestää. 

pientä. Ja kun tuotto on suurim
millaan, on kulutus pienimmillään. 

- Nyt tilanne on se, että kannat
taa ehdottomasti myydä päivällä 
tuotettu kallis sähkö kovalla hin
nalla sähköyhtiölle ja käyttää itse 
mahdollisimman paljon yöllä hal 
paa sähköä. 

- Myydessä sähköstä saattaa 
saada 60 senttiä kWh. Myynnis
tä saa saman vaihtelevan hinnan 
kuin ostaessa. Yöllä sähkön hinta 
on 2 senttiä kWh ja siirtomaksu on 
saman verran. 

l 

I 
Pusiloilla on aina ollut pörssi

sähkösopimus. Se on Juhan mu
kaan ollut pitkässä juoksussa edul
lisin. 

- Vuonna 2018 aurinkosähkö
järjestelmän parhaimman kuu
kauden myyntiosuuden euromää
räinen tuotto oli 22 euroa. Tänä 
vuonna 116 euroa. Myynnin tuot
to oli aikaisemmin 100-150 euroa 
vuodessa. Tänä vuonna myynti on 
tuottanut jo 450 euroa. 

- Tuotossa on ihan radikaali 
ero, joka vaikuttaa investointien 
takaisinmaksuaikoihin. Aikaisem
min laskin, että laitteiston takai
sinmaksuaika oli 30 vuotta, kun 
sen käyttöikä on 25 vuotta. Niillä 
sähkönhinnoilla myynti ei kan
nattanut. Nykyisissä sähkönhin
noissa on yksi syy aurinkosähkö
laitteistojen kasvavaan suosioon. 
Nähtäväksi jää miten kauan tämä 
tilanne jatkuu. 

Pusilan mukaan puhutaan, että 
aurinkopaneelien tuotto laskisi 
ajan myötä. 

- Meillä ei ole näkynyt laskua. 
Paneelit tuottavat tasaisesti vuosi
tasolla noin 4 000 kWh. 25 vuoden 
käytön jälkeen aurinkosähköjär
jestelmän pitäisi tuottaa vielä 80 
prosenttia vuotuisesta maksimi
määrästä . 

Tavoitteena oli, että päälämmi
tyskauden ulkopuolella eli maalis
kuustalokakuuhun kaikki lämmi
tykseen ja käyttöveteen tarvittava 
energia tulee katolta. Tavoite on 
toteutunut. 

Puun poLtto Lämmittää 
Lämmitys- ja käyttöveden 

Puun poltosta haluttiin hyöty läm
mitykseen. Vesikiertotakan teho 
veteen on 16 kW ja vesikiertokiu
kaan 10 kW. Kiukaassa poltetun 
puun primäärienergiasta otetaan 
talteen kolmasosa. 

- Takan lämmöstä max 30 pro
senttia säteilee huonetilaan. Loput 
kulkeutuu vedessä varaajaan. 

Takassa yhdistyvät Pusiloiden 
mukaan hyvin lämmön tuotto, 
tunnelma ja sisustuselementti. 

- Aikaisin keväällä ja loppusyk
systä talossa riittää käytännössä 
saunan kiukaan tuottama lämpö 

1 200·litraiseen hybridivaraajaan tulee lämpöenergiaa veslputkissa 
takasta, kiukaasta ja kiukaan hormikeräimestä sekä katon 

aurinkokeräimistä. - Jos joskus kyllästymme puun polttoon, voimme 
Uittää hybridivaraajaan lisäksi vaikka ilma-vesilämpöpumpun. 

yhdistettynä siihen mitä katolta 
kertyy. Pärjätään ilman takkaa. 
Tehokkaimman auringonpaisteen 
ajan pärjätään pääsääntöisesti ka
ton tuotolla, kertoo Juha Pusila. 

Varaajassa on myössähkövastus. 
- Päälämmityskauden aikana 

kuluu jonkin verran sähköä,jonka 
osuutta olemme päättäneet näillä 
hinnoilla pienentää. Kolmen pe
sällisen poltto illalla pitää talon ja 
käyttöveden lämpimänä yön yli, 
mutta päivällä talo siirtyy sähköl-

le, erityisesti vuodenaikana,jolloin 
katolta kertyy vähemmän lämpöä 
ja sähköä. 

Lämmityskausi alkoi tänä vuon
na lokakuun alkupäivinä. 

- Tähän saakka kaikki lämpö
energia on tullut kalolta. Nyt olem
me silloin tällöin pitäneet takassa 
tulta, ettei lämmintä käyttövettä 
tarvitse lämmittää sähköllä. Ha
luamme pärjätä kokonaan ilman 
sähköä, jolloin takassa pitää polt
taa kylmään vuodenaikaan puuta 
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Kodin yhteisiin tiloihin 
haluttiin runsaasti tilaa. 

Tunnelmaa yhdessä oloon tuo 
myös takka. Kolmen hengen 
perheen kuuluu myös kaksi 

espanjanvesikoiraa. 

kaksi kertaa vuorokaudessa, aa
muin illoin. Aikaisemmin meillä 
oli käytäntö, että jos pakkasta oli 
viisi astetta, poltimme pesällisen 
puuta takassa aamullakin. Silloin 
ei tarvittu sähköä. Nyt juuri pu
huimme, että nostetaan lämpöti
laraja nollaan. Energian hinnan 
nousu vaikuttaa meihinkin, kun 
pyrimme mahdollisimman alhai 
siin asumiskustannuksiin. 

Pusilat halusivat saunaansa puu
kiukaan. 

- Kun käyt saunassa ja käytät 
runsaasti lämmintä vettä, jollei 
muuta, niin saat käyttämäsi läm
pimän veden vesikiertokiukaalla 
ilmaiseksi. 

Kiukaan kuumat palokaasut 
karkaavat useimmiten taivaan 
tuuliin. 

- Työtehoseura tutki hormi
keräimiä ja totesi, että palokaasu
jen lämpötila viilenee 200 astetta, 
kun ne kulkevat keräimen läpi. Pa
lokaasujen lämpötilaa voisi ehkä 
hyödyntää vieläkin enemmän, Juha 
Pusila pohtii. 

Ei ollenkaan 
työläs pyörittää 

Pusiloiden talon pohja on itse 
suunniteltu. 

200 neliön talossa on kolme ma
kuuhuonetta. 

- Halusimme satsata 

tiloihin, te~i~tt~i~ö~ö~n~j,~a:!~]~~~ seen, joissa 
Etelän 

Hön lähes koko 
osin katettu terassi on pel,neen '" 
säinen olohuone. 

Juha Pusila rakensi perheen 
lon pitkälti itse. 

- Lvi- ja sähkötöissä oli 
ammattilaisia. Myös ull:onlppd 
sen ja sisätasoitukset 
mattilaiset. 

Pusilat eivät ole koskaan 
neet polttopuita. Pitkään 
puut tulivat mökiltä Miintyha 
julta, mutta viime 
ostivat vajaan yhdeksän 

IIl<tsiipalstan, josta, on metsänhoi-

~::~~:;::~:'~lntarkoitus tehdä itse 

kertaa, kaa-

Pusilat ovat tyytyväisiä taloonsa 
ja valintoihinsa. 

- Jos joskus alkaa tuntua, että 
puiden kanssa touhuaminen alkaa 
riittää, on hybridivaraajaan mah
dollista liittää vaikka ilma-vesi 
lämpöpumppu korvaaamaan puun 
poltto. 

- Emmeköhän me selviä tule
vastakin talvesta, vaikka onkin en
nakoitu energian hintojen olevan 
huippukorkealla. 

- Pitänee sopeuttaa toiminnot 
sen mukaan ja pitää tarpeen mu
kaan enemmän tulta takassa, Pu
siIa toteaa. 0 

, 
Hyvin eristetty talo 
Pusilan 200-neliöisen yksita
soisen talon ilmanvuotolu
vuksi saatiin tiiveysmittauk
sessa 0,3, kun se normitalossa 
on 2:n luokkaa. Vuotolukua 
ei ole pakko selvittää, mutta 
se kannattaa käytännössä 
mitata, koska se on samalla 
laadun mittari. Passiivitalon 
raja-arvo on 0,6. 

Pusilan passiivitalon seinä
rakenteen u-arvo eli lämmö
neristyskyky on markkinoi
den paras eli O,10W/m2K. 
Normivaatimus on 0,17. 

Seinät ovat eps-harkkoa, 
johon on lisätty grafiittia, 
jolloin lämmöneristyskyky 
on 20 prosenttia parempi 
verrattuna tavalliseen styro~ 
xiin. Yksi eps-harkko on 120 
cm pitkä, 30 cm korkea ja 
42 cm paksu. Tällainen Trip~ 
lo-harkko painaa neljä kiloa. 
Vastaavan kokoinen eristetty 
kevytsoraharkko painaa noin 
60 kiloa. 

Harkot ladottiin paikoil
leen kuin Lego-palikatja 
niiden rakenteen sisältämään 
onteloon vaiettiin betonia 
jopa koko huonekorkeus ker
rallaan. Ulkopinta rapattiin 
suoraan harkon päälle. Sisä
seinään on liimattu sanee
rauslaastilla kipsilevy. Keit
tiössä levyn alle asennettiin 
yhden millin vahvuinen pelti, 
jolloin kaapistot voitiin kiin
nittää suoraan seinään. 

Muutkin osat taloa on eris
tetty tehokkaasti. Alapoh
jassa on eristettä 30 cm, kun 
normaali paksuus on 20 cm. 
Yläpohjassa on 50 cm puhal
lusvillaa ja 30 mm:n uretaani
levy, kun nor- mipaksuus on 
30-40 cm. Ikkunoiden u-arvo 
on 0,65, kun se normaalisti 
on 1,0. 

Talon perusosien materi
aalit eli rungon, kattotuolitja 
katemateriaalit, yläpohjaeris
teet, ikkunat ja ovet toimitti 
Passiivikivitalo. 


