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Takan hankinta on aina projekti

Takat kuuluvat suomalaisiin koteihin. Puu on uusiutuva 
ja kotimainen polttoaine. Takat luovat tunnelmaa, ovat 
kaunis sisustuselementti ja puulla lämmittäminen on 
ilmastoystävällistä, kun se tehdään oikein ja nykyaikaisilla, 
uutta palotekniikkaa hyödyntävillä tulisijoilla. Tulisijan 
hankinta on myös hyvä investointi, joka paitsi nostaa kotisi 
arvoa, myös lisää sen asumismukavuutta.

Takan hankita uudiskohteeseen tai saneerauksen yhteydessä, 
tai vanhan avotakan korjaaminen takkakasetilla, on aina 
projekti. Se vaatii valmistelua, suunnittelua ja asiantuntijoiden 
apua toteutuksessa.

Valmisteluvaihe

Valikoimaamme kuuluvat parhaiden 
valmistajien pienet kamiinat, kiertoilmatakat, 
puolivaraavat takat ja varaavat takat sekä 
takkakasetit avotakkojen korjaamiseen.

Takka on kiinteä sisustuselementti ja huonekalu, 
jota ei voi siirtää sivuun, kun sitä ei tarvitse. Se 
on myös suhteellisen arvokas investointi, jonka 
tarkoituksena on tuottaa paljon iloa. Ajattele 
siis tarkoin, mitä takalta odotat ja minkälaiseen 
käyttöön takka tulee. Mieti myös minkälainen 
takan käyttäjä olet itse.

Teknisesti kiertoilmatakan ja varaavan takan 
ero on siinä, että kiertoilmatakka antaa 
lämpöä nopeasti ja levittää sen suurelle 
alalle varaten lämmön talon rakenteisiin, kun 
taas varaava takka antaa lämpöä hitaasti 
ja pitää lämmön omassa massassaan 
pidempään. Kiertoilmatakat ja kaminat ovat ns. 
kevyyttakkoja, sillä ne tyypillisesti painavat 100-
400 kg eivätkä siis tarvitse lattiaan vahvistusta. 
Varaavat takat painavat 500 kg:sta ylöspäin 
ja tarvitsevat aina erillisen takkavarauksen tai 
lattian vahvistamisen.
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Minkälaiseen käyttöön takka tulee

Jos peruslämmitys on jo järjestet ty 
mahdollisimman tehokkaalla ja edullisella 
tavalla, onko takkasi enemmänkin tunnelmaa 
ja mahdollista lisälämmitystä varten?

Kiertoilmatakka antaa lämpöä heti, kun tulet on 
sytytetty (toisin kuin varaava takka). Esimerkiksi 
sähkökatkoksen alkaessa saat lämmintä 
nopeammin kiertoilmatakasta kuin varaavasta 
takasta. Kiertoilmatakka on myös parempi 
tunnelman luojana, koska kiertoilmatakan 
lasiluukut ovat suuret ja voivat näyttää 
takkatulen jopa kolmeen suuntaan. Lisäksi 
kiertoilmatakan lämmöntuottoa saa säädeltyä 
tarvitulle tasolle, näin kodista ei tule tukalan 
kuuma. Kiertoilmatakkojen mallivalikoima on 
erittäin suuri. Monet kiertoilmatakat voidaan 
myös asentaa suoraan puulattian päälle. 
Kiertoilmatakka käyttää erittäin vähän puuta, 
joten et tarvitse suuria puuvarstoja.

Jos taas haluat saada suuren hyödyn 
takastasi osana lämmitysjärjestelmää ja sitä 
lämmitetään joka päivä koko lämmityskauden 
ajan, on varaava takka hyvä ratkaisu. Varaava 
takka varaa nimensä mukaisesti lämpöä 
pitkään omaan massaansa ja luovuttaa sitä 
huoneilmaan vasta muutamien tuntien 
lämmittämisen jälkeen.

Aloita takan valinta miett imällä 
sijoituspaikkaa

Takka levittää lämmön ilman mukana asunnon sisällä, joten 
takka olisi sijoitettava mahdollisimman keskeiselle paikalle 
niin, että lämmin ilma pääse levittäytymään mahdollisimman 
suurelle alueelle. Jos takka on talon toisessa päädyssä, se ei 
voi lämmittää kovin suurta aluetta. Jos takka tulee pieneen 
tilaan, takka ei voi olla kovin suuri. Korkeaan tilaan sopivat 
parhaiten korkeammat takkamallit.

Pyydä meiltä 3D havainnekuvat (Sketch-Up -kuvat), jotka 
asiantuntijamme voivat piirtää sinulle pohjakuvien avulla. 
Silloin saat etukäteen paremman käsityksen siitä, miltä 
takka tulisi kodissasi/mökilläsi näyttämään.



Varaavaa takkaa lämmitetään yleensä kaksi 
kertaa vuorokaudessa (aamulla ja illalla) niin, 
että takassa poltetaan muutama pesällinen 
ja sen jälkeen pellit laitetaan kiinni. Pesällisten 
polttamiseen kuluu jonkin verran aikaa ja 
parhaan hyödyn saadaksesi on varaavaa 
takkaa lämmitettävä päivittäin niin ettei se 
pääse jäähtymään. Varaava takka on aina 
asennettava vahvistetulle pohjalle.

Takoissa on paljon eroja. Kun valitset takkaa 
varmista, että takassa on nykyaikainen 
palotekniikka, jossa paloilma syötetään takan 
tulipesään yläkautta esilämmitettynä. Näin 
toimiva takka polttaa palokaasuja ja puuta 
puhtaammin ja paremmalla hyötysuhteella. 
Myös tulisijojen hintaerot ovat hyvin suuria. 
Pääasiassa tämä on merkki siitä, että tuotteiden 
laadussa on melkoisia eroja. Kaikkia tulisijoja 
ei ole suunniteltu kestämään vuosikymmeniä, 
vaan markkinoilta löytyy myös niin sanottuja 
”halpatulisijoja”.

Tulisijan alusta

Alustan tulee olla erityisesti kantavuudeltaan sellainen, 
jonka päälle tulisija voidaan asentaa. Varaavat takat vaativat 
aina vahvistetun pohjan. Lisäksi tulisijan alustan tulee olla 
palamatonta materiaalia. Jos kyseessä on kiertoilmatakka 
se voidaan useimmiten asentaa myös palavan materiaalin 
päälle, mutta jokainen takka vaatii kuitenkin palamattoman 
edustan.

Alustan lisäksi tulee selvittää, tarvitseeko takan 
taakse tai ympärille rakentaa palomuuria, jotta 
suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Suojaetäisyydet 
riippuvat takan mallista ja sen sijoittelusta.
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Tutustu tarjoukseen ja lue toimitusehdot 
huolella

Pyydä aina kirjallinen, asiallinen tarjous sekä toimitusehdot. 
Selkeäsi eritellystä tarjouksesta näette, että mitä mikäkin 
maksaa ja mitä, ette välttämättä tarvitse. Asiantuntijalta 
kannattaa myös kysyä, että mitä olennaista tarjoukseen ei 
sisälly. Kattava toimitussisältö yhdeltä toimittajalta helpottaa 
projektin loppuun viemistä.

Toimitussisällöissä saattaa olla huomattaviakin eroja, joten 
tarkka tutustuminen tarjouksen sisältöön ja tarvittaessa 
toimitussisällön varmistaminen tarjouksen tekijältä on 
tärkeää.

Kysy asiantuntijan apua ja pyydä 
alustava tarjous budjetointia 
varten

Asiantuntijamme ovat sinua varten. Älä 
osta sikaa säkissä. Tule Espoon tai Vantaan 
liikkeeseemme, joissa molemmissa on laaja ja 
pysyvä takkanäyttely markkinoiden parhaista 
takoista. Myymälässämme pääsette näkemään 
myös elävän tulen ja sen, miten kauniit liekit 
uusi palotekniikka mahdollistaa.

Budjettiin vaikuttavat itse takan hinnan lisäksi 
se tarvitaanko hormia, onko tarvetta vanhan 
hormin tai seinien kunnostamiselle tai tuleeko 
asennus. Lisäksi saattaa olla tarve lisävarusteille, 
joita löytyy monenlaisiin tarpeisiin.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheen tärkeimmät päätökset 
ovat minkälainen tulisija ja miten se sijoitetaan, 
jonka jälkeen voi viimeistellä kaikki tarvittavat 
piirustukset, luvat ja toimitusaikataulun. Lisäksi 
on syytä varmistaa tarvittava budjetti ja miettiä 
rahoitus.

Pyydä esitteet ja tarvittaessa 3D havainnekuva 
(Sketch-Up -kuva) valitusta ratkaisusta. 
Havainnekuvien piirtäminen on maksullinen 
palvelu, mutta hinta hyvitetään tilauksen 
loppusummasta, eli ei tällöin aiheuta 
kustannuksia.
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Ulkoisen paloilman tuonti tulisijalle

Ulkoisen paloilman tuonti takalle ei ole pakollista, 
kunhan takan vaatima paloilma on huomioitu talon IV-
suunnitelimissa. Nykyaikaisen talon alipaine täytyy saada 
poistettua takan sytyttämisen ajan takkakytkimellä. Taloissa 
missä ilmanvaihto tapahtuu painovoimaisesti erillinen 
korvausilmaventtiili ajaa saman asian.

Helpoin ratkaisu on kuitenkin lattian läpi tuotava ulkoinen 
paloilma. Tällöin takan käyttö ei ole riippuvainen eikä se 
vaikuta kodin IV-järjestelmään. Ulkoisen paloilman tuonti on 
helppoa, mutta se täytyy huomioida aikaisessa vaiheessa 
rakennusprosessia. Valittu tulisijamalli vaikuttaa tarvittavan 
paloilmareiän kokoon sekä sijaintiin.

Takan muodolla, korkeudella, värillä, 
pintamateriaalilla ja luukun mallilla sekä piipulla 
on väliä. Kysy myös todellisia referenssejä – 
aikaisempien asiakkaiden suosituksia.

Savuhormi

Hormi on huomioitava suunnitelmissa hyvissä 
ajoin. Tulisijat ja savuhormit kiinnostavat 
erityisesti rakennusvalvontaviranomaisia, joille 
on esitettävä selkeät suunnitelmat tulisijojen 
sijoittelusta savuhormeineen. Savuhormien 
läpiviennit katolle tulee tiivistää ja paloeristää 
asiaan kuuluvalla tavalla. Lisäksi savuhormin 
ulkoilmaan jäävä osuus tulee verhoilla siten, 
että se kestää ulkoilman rasituksia.

Hormeja valmistetaan myös erliaisiin 
lämpöluokkiin, eikä jokainen hormi ole 
välttämättä yhteensopiva mieluisan takan 
kanssa. Hormia ei siis kannata tilata ennen 
kuin haluttu takka on valittu. Helpoimmalla 
pääsette, jos annatte yhdelle toimittajalle 
kokonaisvastuun sekä tulisijan, että hormin 
toimituksesta.

K y s y  a s i a n t u n t i j a l t a  e r i l a i s i t a 
hormivaihtoehdoista, joita ovat teräs-, harkko- 
ja tiilihormit.
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Rakennuslupa

Pelkkä “takkavaraus“ ei vielä oikeuta takan ja hormin 
asentamiseen saneerauskohteessa. Tulisija- ja hormimalli 
täytyy olla päätetty ennen luvan hakua.

”Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen 
sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa 
asiantuntija on suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen 
suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista 
koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan 
mukaisesti. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin 
peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai 
vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntäjänä on paikallinen 
rakennusvalvontaviranomainen.”- www.rakennuslupa.fi

Tulisijan asennus

Tulisijan asennus vaatii tarkkuutta ja 
taitoa. Useat takat voi asentaa itse, mutta 
ammattilaisen asentamana säästytte työn 
vaivalta ja saatte myös asennustyölle takuun. 
Lisäksi ammattitaitoinen asentaja osaa 
ottaa varoetäisyydet ja muut mahdolliset 
sudenkuopat huomioon maalikkoa paremmin.

Hormin asennus

Hormin asennusta voidaan pitää koko 
asennusprosessin haastavimpana työnä. 
Itsessään hormiosien päällekkäin kasaus 
on helppoa, mutta varoetäisyyksien 
varmistaminen, yläpohjan paloeristys ja katon 
ulkopuolisten osien tiivistys vaatii tarkkuutta.

Viranomaispaperit

Takan käyttöönottoa varten tarvitsette 
jok a i ses t a  t ak as t a  CE - m e r k i n nän , 
suoritustasoilmoituksen, suomenkieliset 
käyttöohjeet ja todistuksen tulisijan ja hormin 
yhteensopivuudesta.

Käytännössä yhteensopivuus todistetaan 
hormin lämpöluokalla (esim. T600) ja tulisijan 
maksimisavukaasutestillä (safety test). Näiden 
dokumenttien saatavuus kannattaa varmistaa 
tarjouksen tekijältä ennen tilausta, ettei tulisija 
päädy lopputarkastuksessa käyttökieltoon.
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Kotitalousvähennys

Vanhaa taloa remontoidessa muista hyödyntää 
työnosuudesta myönnettävä kotitalousvähennys.

“Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä 
yritykseltä, saat vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn 
osuudesta (v. 2017). Vähennystä ei saa siis esimerkiksi laskuun 
sisältyvistä  tarvikkeista tai matkakuluista. Tämän vuoksi 
yrittäjän tai yrityksen on eriteltävä myös vähennykseen 
oikeuttamattomat kulut laskulle.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 € ja 
enimmäismäärä 2400 €/henkilö.” - www.vero.fi

Tilaus ja toimitus

Tee tilaus ajoissa, sillä toimitusajoissa saattaa 
joskus tulla yllätyksiä. Tilaa vain luotettavalta 
takkamyyjältä, jonka omat luottotiedot ovat 
kunnossa ja joka voi tarjota kokonaistoimituksen 
asennuksineen ja tarvittaessa rahoituksenkin.

Selvitä myyjän kanssa sinulle kuuluvat vastuut 
ja toimenpiteet. Alalle on yleistä muun muassa 
se, että materiaalien sisäänkanto kuuluu 
tilaajalle.

Toimitusaika voi vaihdella, joten varaa 
riittävästi aikaa, että tavaran toimitus ehtii 
asennuspaikalle ajoissa ja että kokenut asentaja 
voidaan varata oikea-aikaisesti.

Laadukkaisiin takkoihin kuuluu myös hyvät 
asennusohjeet ja osa takoista on yksinkertaista 
asentaa vaikka itse.
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