
Kokenut kotimainen 
kotien lämmittäjä

  aloon oli 1990-luvun puoli  
  välissä porakaivon myötä  
  tehty wc- ja kylpyhuone 
  laajennus, milloin myös  
edellinen lämminvesivaraaja on 
asennettu.
 – Alkukevään viikonloppuna 
ihmettelin lämpimän veden puutetta. 
Sitä oli vähän, käynti suihkussa onnis-
tui jotenkuten, kunnes sitten lämmintä 
ei vettä ei tullutkaan, Antti Leino 
muistelee. 
 Leinon ei auttanut muu kuin ottaa 
puhelin käteen ja soittaa paikallisen 
LVI-liikkeen asentaja paikalle. Koke-
neen asentajan mukaan vedenläm-
mittimen vastus oli mennyt todennä-
köisesti sähkökatkoksen yhteydessä 
epäkuntoon. 
 – Aikani siinä asentajan kanssa 
arvottuani sovimme, että vaihdetaan 
vuosimallin ’89 lämmitin uuteen. En 
edes oikeastaan ajatellut muuta kuin 

Jäspiä, koska vanhakin vedenlämmitin 
oli ollut helppohoitoinen ja luotet-
tava. Asentajakin oli kanssani samaa 
mieltä, joten päätös oli helppo tehdä 
saman tien.  Mitään suurempia tuo-
tevertailuja vaikkapa netissä ei ollut 
tarvetta lähteä edes tekemään, Leino 
naurahtaa.
 Hinnaltaan uusi vedenlämmitin 
asennuksineen oli hieman sähköasen-
tajan käyntiä ja varaosaa kalliimpi, 
mutta kokonaisratkaisuna täysin uusi 
lämmitin oli käytännöllisin ja huolet-
tomin ratkaisu. 
 – Saniteettitilat kaipaavat joka 
tapauksessa jo pikkuhiljaa uudistusta, 
joten päätin aloittaa tästä helpom-
masta päästä. Uudet altaat ja laatat 
tehdään sitten joskus lähitulevaisuu-
dessa, mutta uusi vedenlämmitin on 
se ensimmäinen ja välttämättömin 
ratkaisu, Leino pohtii.

Plussaa kompaktista koosta
Osapuolet tekivät työtä käskettyä: Ei 
muuta kuin vara-avain sovittuun paik-
kaan, ja viikon päästä uusi lämminve-
sivaraaja oli seinässä ja vanha viety 
pois. Muutenkin paikka oli jätetty 
siistiksi.
 – Mikäli muutkin Jäspin varaa-
ja-asennusten tekijät toimivat yhtä 
tehokkaasti kuin LVI-asennus Juha 
Heinonen, niin eihän laitepäivitysten 

kanssa ole hädänpäivää. Kaikki kävi 
varsin kätevästi! Samassa rytäkässä 
asentaja vielä puhdisti talon kaikki 
vesihanat, ettei niihin ei ole jäänyt mi-
tään roskaa ja vesi pääsee tulemaan 
kunnon paineella. Seinämallinen, 
kompaktimpi Jäspi VLK 30 lämminve-
sivaraaja on aavistuksen vanhaa pie-
nempi – mikä sekin on plussaa. Koska 
tilaa tullaan uusimaan, niin muuta-
man vuoden sisällä saatan rakennut-
taa tuohon ympärille paikallisella 
puusepällä jonkinlaisen puurimakuo-
ren tai -kaappisysteemin, suunnittelee 
Leino jo tulevaa. Nyt lämmintä vettä 
piisaa taas arjen tarpeisiin.

Leinon vanhaan maalaistaloon on 
asennettu Jäspin VLK 30  
lämminvesivaraaja

Oikean-
kokoinen 
varaaja takaa 
lämpimän käyttö-
veden riittävyyden

Tiesitkö, että Jäspi-tuotteet valmistetaan Suomessa, Raisiossa? Tutustu vedenlämmitysvaihtoehtoihin: jäspi.fi

Eräänä alkukeväisenä päivänä 
Antti Leino kummasteli lämpimän 
veden riittämättömyyttä. Salon 
Perniössä sijaitseva pienen, 
ympärivuotisena vapaa-ajan 
asuntona eloaan jatkavan  
maalaistalon vedenlämmitin 
oli tullut tiensä päähän.



Sauna on perinteisesti suomalais-
ten kunnia-asia. Lauteiden alla on 
usein käyttämätöntä tilaa, joka on 
otettavissa hyötykäyttöön. Sinne 
sopii erinomaisesti mataliin tiloihin 

Pientalouksissa, mökillä tai muul-
la vapaa-ajan asunnolla on usein 
vähemmän tilaa käytössä, mutta 
samalla lämpimän käyttöveden  
tarvekin on pienempi. Pienemmät 
varaajat ovat asennettavissa  
joko pystyyn tai vaakaan keittiön  
kaappiin– tai miksei vaikka  

seinällekin. Valikoima ulottuu  
aina 160 litraan asti.

Lämminvesivaraajan valinta ei ole 
välttämättä se helpoin tehtävä. Jos 
lämmin vesi ei riitä koko perheelle, on 
varaaja auttamatta joko liian pieni tai 
viallinen. Kylpyamme tyhjentää pie-
nemmän varaajan hetkessä, ja usein 
kulutus saattaa keskittyä tiettyyn 
kellonaikaan.

Usein myös tila ja muut asennus-
vaatimukset mietityttävät. Moduu-
limitoituksen ansiosta suurenkin 

käyttövedentarpeen tyydyttävä 
vedenlämmitin voidaan asentaa 
kauniisti pystyyn kodin kaapistoon 
helposti käytettäväksi, mutta pois sil-
mistä. Joskus ulkonäkökin voi olla iso 
ostopäätökseen vaikuttava tekijä.

• Suomen suosituin lämminvesi-
 varaaja – valmistettu Suomessa.
• Kestävä ja moduuli mitoituksensa  
 ansiosta helppo asentaa.

Vedenlämmittimen valinta on 
helppoa – ammattilaisen kanssa!
Käyttövesi lämmitetään Suomessa sähkölämmitteisissä omakoti- ja rivitaloissa lämminvesivaraajalla.  
Laadukkaasti valmistettu – ja asennettu – lämminvesivaraaja sopii erinomaisesti suomalaiselle  
talousvedelle. Siksi vedenlämmittimen käyttöikä on normaaliolosuhteissa pitkä. Päivitys on usein  
tarpeen, kun halutaan muutosta varaajan kokoon, sähkönkulutukseen tai itse laitteen sijaintiin.

Tutustu vedenlämmitysvaihtoehtoihin: jäspi.fi

Vaihda varaajasi riittämään.
Eikö lämmin vesi riitä? Lattiamalleissa riittää!
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Siirrä vedenlämmitin seinälle. 
Joskus pienikin on kaunista.2

•  Toimiva ja helposti  
 asennettava ratkaisu  
 pienempään lämpimän   
 käyttöveden tarpeeseen.

Ota hukkatila hyötykäyttöön. 
Onko lauteiden alla tyhjää tilaa? 
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sopiva vaakaan asennettava  
lämminvesivaraaja. Niiden 
ulkokuori on vaativien olo- 
suhteiden takia ruostumatonta 
terästä. 

Jäspi  
VLK 60
5260012

Jäspi VLM 
300 S
5260076

Jäspi
VLS 200 S RST
5260055


