
Oikean takan valinta 
Takkaa valitessa kannattaa miettiä muutamaa asiaa, ennen kuin päättää 

minkälaisen haluaa, joskus on myös tehtävä kompromisseja, koska kaikki 

ratkaisut yhdessä takassa ja tilassa ei aina onnistu. 

Mitä ominaisuuksia odotat takaltasi? Haluatko säästää lämmityskuluissa? 

Saada lämpöä pitkään ja tasaisesti? Käyttää takkaa aktiivisesti? Valintasi 

on silloin varaava takka. 

Varaavat takat 
  

Varaava takka sopii hyvin vanhempaan ja huonommin eristettyyn taloon. 

Se säästää lämmityskuluissa ja luo miellyttävää lämpöä huoneistoon 

pitkään tulen sammumisen jälkeen. Varaavat takat ovat yleensä 

suurikokoisia ja painavia ja tarvitsevat alleen vahvistetun lattian. Takkaa 

on lämmitettävä kylmällä kaudella jatkuvasti, se edellyttää aktiivista takan 



käyttöä. Takan koosta riippuen joko kerran tai kaksi kertaa päivässä. 

Varaava takka ei luovuta lämpöään heti, vaan hitaasti tulen jo 

sammuttua, pois lukien varaavat kiertoilmatakat. 

 

Vai haluatko huoneenlämmön nopeasti kohoamaan ja ilman kuivumaan?  

Kiertoilmatakka 
 
Kiertoilmatakka vetää viileää huoneilmaa takan rakenteisiin ja puhaltaa sen heti 

lämpimänä ulos. Se on nopea ja tehokas suuren tilan lämmittäjä. Se ei varaa 

lämpöä kuten varaava takka ja näin ollen takan pintalämpötila pysyy 

maltillisena. Kiertoilmatakka sopii parhaiten uuteen ja hyvin eristettyyn taloon, 

jossa on nykyaikainen ja halpa lämmitysjärjestelmä. Takka on parhaimmillaan 

tunnelman luojana ja lisälämmön tuottajana. Yleisemmät mallit ovat keveitä, 

eivätkä välttämättä tarvitse vahvistettua 

lattiaa allensa. Kiertoilmatakka ei vaadi 

jokapäiväistä aktiivista käyttöä. 

 Varaavan ja kiertoilmatakan ominaisuudet 

ovat myös yhdistetty joissakin malleissa, 

jolloin varaavaan takkaan on lisätty 

kiertoilma toiminto. Kun tuli on syttynyt, 

takka luovuttaa heti lämpöä huoneistoon ja 

samaan aikaan takan iso massa varaa 

lämpöä ja luovuttaa sen hitaasti usean 

tunnin aikana ympäröivään tilaan. 



Jos takalle ei ole tehty erillistä vahvistusta lattiaan, valitse silloin 

kiertoilmatakka, joka on pienempi kooltaan ja massaltaan, kuin varaava 

takka. Tai kamiina, joita saa hyvin sijoiteltua pieniin tiloihin.  

 

Kamiinat 
 
Kamiina on ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen, kuin kiertoilmatakka, 

eli luovuttaa lämmön nopeasti ja ovat kevyitä. Parhaimmillaan tunnelman 

ja lisälämmön tuojana. Kamiinoita käytetään myös design tuotteina 

kodeissa ja niitä on saatavana monen eri mallisina. Ne sopivat myös 

erinomaisesti pieneen tilaan, esim. mökille. 

Kamiinoille ja kiertoilmatakoille on usein myös lisävarusteena saatavana 

ns. lämpömakasiini, joka hieman varaa lämpöä ja luovuttaa sitä vielä 

tulen sammuttuakin. Se ei ole varaavan takan veroinen, mutta lisää takan 

varaavaa ominaisuutta. 

 

 



 

Takka uuteen vai vanhaan kotiin? 

Uudiskohteessa on hyvä varautua jo suunnitteluvaiheessa takan 

hankintaan. Korvausilma takkaan takaa aina parhaan mahdollisen 

lopputuloksen, se on hyvä suunnitella hyvissä ajoin. On hyvä ottaa ajoissa 

yhteys myös takkamyyjään, jolloin takan sijainnin ja mitoituksen voi tehdä 

ammattilaisen kanssa. Ota rakennuksesi pohja- ja leikkauskuva mukaan, 

kun asioit myyjän kanssa. 

Saneerauskohteissa on otettava huomioon, että uuden tulisijan ja hormin 

asentaminen on aina luvanvaraista toimintaa, ota yhteyttä palo- ja 

rakennusvalvontaviranomaisiin suunnitteluvaiheessa. Kotikäynti 

takkamyyjältä varmistaa takan ja hormin oikean sijoituspaikan. Uusi takka 

voidaan liittää jo olemassa olevaan hormiin, tai asentaa uusi teräshormi.  


