
Hyvin suun ni tel tu on puo lik si säästetty

Kylmäsäilytyslaitteen viisaalla
sijoituksella sähkönkulutus kuriin
Var mis ta kyl mäsäi ly tys lait tei den ener giate hok kuus ja käyt tö -
var muus si joit ta mal la ja käyt tä mäl lä lait tei ta oi kein. Opti moin ti 
kan nat taa, sil lä yö tä päi vää käyn nis sä ole vat kyl mäsäi ly tys lait -
teet loh kaise vat kol man nek sen kaik ki en kotitalouskoneiden
kuluttamasta sähköstä.

Sijoi ta lait teet eril leen as tian pesuko nees ta, uu nis ta ja
läm pö pat te ris ta. Myös suo ra au rin gon pais te li sää kyl -
mäsäi ly tys lait teen sähkönkulutusta.

Kyl mäsäi ly tys lait teen ener gian ku lu tus kas vaa 10-20 %, jos sen
vie reen si joi tet tua as tian pesukonet ta tai uu nia käy te tään päi vit -
täin. Sijoi tus pai kan läm pö ti lan nou su + 25 °C:sta +32 °C:een
jo pa kak sin ker tais taa ku lu tuk sen. Myös lait teen tek niik ka,
muun muas sa komp res so ri, kär sii jat ku vas ta lii an kor keas ta
ym pä ris tön läm pö ti las ta. Huo not sijoitusolosuhteet lyhentävät
laitteen käyttöikää.

Var mis ta riit tä vä il man kier to lait teen al ta, si vuil ta, ta kaa ja
pääl tä. Lai te koh tai set tie dot löy ty vät käyttöohjeesta.

Ilman kier ron es tä mi nen kyl mä lait teen ym pä ril tä kol -
min ker tais taa säh kön ku lu tuk sen.

Säi ly tä elin tar vik keet oi keas sa läm pö ti las sa: pa kas ti mes sa
-18 °C:ssa ja jää kaa pis sa +5 °C:ssa. Elekt roni nen läm pö ti lan
sää tö ja näyt tö sel kei nä nu me roi na hel pot ta vat laitteen 
valvontaa.

Lii ka kyl myys on tuh laus ta. Jokai nen as te li sää 
säh kön ku lu tus ta noin 5 %.

Tar kis ta, sam mut taa ko lait tee si pa kas tus kyt ken nän au to maat ti -
ses ti. Jos ei, muis ta nap saut taa pa kas tus kyt kin pois pääl tä. 
Ruo ki en peit tä mi nen ja jääh dyt tä mi nen en nen lait tee seen 
pa noa pi den tää su la tus vä liä ja vähentää sähkönkulutusta.

Huo leh di kyl mäsäi ly tys lait teen kun nos ta. Pidä lai te ja sen
taus ta puh taa na. Likai nen ja huo no kun toi nen tii vis te vuo taa
läm min tä il maa kyl mäsäi ly tys lait teen si sään ja li sää säh kön ku -
lu tus ta. Lait teen taak se ker ty vä pö ly es tää il man kier ron ja lai te
kuu me nee, jol loin pö ly voi ai he ut taa tu li pa lon. Puh dis ta myös
laitteen takana oleva lauhdutin ja koneistotila.

Pyykki puhtaaksi
järkevällä
energiankäytöllä

Valit se pe su tot tu mus te si ko koi nen pyy -
kin pesuko ne. Pie ni ko ne riit tää, mi kä li
pe set usein ja vä hän ker ral laan. Eten kin
al ler giaper heis sä hy vä huuh te lu tu los on
tär keä kri tee ri pesukoneen valinnassa.

Annos te le pe su ai ne oi kein. Lii ka-
an nos tus ei pa ran na pe su tu los ta,
vaan li sää huuh te lu tar vet ta.

Valit se ener giate hok kai ta pe suoh jel mia,
mut ta nou da ta teks tii li en hoi to-oh je mer -
kin tö jä. Käy tä kor kei ta läm pö ti lo ja sil -
loin, kun teks tii li en tai ko neen puh -
taanapi to esi mer kik si han ka lan lian tai
pe su ainejää mi en poistamiseksi sitä
edellyttää.

Mitä korkeampi pesulämpötila,
sitä enemmän sähköä kuluu.

❍ pesulämpötilan laskeminen
60 °C:sta 40 °C:een puolittaa
sähkön kulutuksen

❍ pesulämpötilan nostaminen
60 °C:sta 85-90 °C:een tuplaa
sähkön kulutuksen

Vähän li kaan tu neen pyy kin pe suun so -
vel tu va pi ka pesuoh jel ma ku lut taa nel -
jän nek sen vä hem män säh köä ja vet tä
kuin ta val li nen pe suoh jel ma. Esi pe su li -
sää ve den ku lu tus ta noin kym me nen lit -
raa, jo ten käy tä si tä vain todella likaisten 
tekstiilien pesussa.

Linkous ratkaisee 
kuivausrummun tehokkuuden
Pyy kin kui vaus ta vauh dit ta via ko -
neel li sia vaih toeh to ja ovat kui vaus -
rum pu ja -kaap pi. Lisäk si pe su ti lo -
jen huo neil man kui vauk seen on
kos teu den tii vis tä vä lai te, jo ka luo
otol li sem mat olo suh teet na ru -
kuivauk sel le. Koneel li sis ta vaih toeh -
dois ta vain kui vaus rum muil la ja
kuivaavilla pesukoneilla on
energiamerkki.

Mitä te hok kaam pi lin kous, si tä
vä hem män haih du tet ta vaa vet -
tä pyyk kei hin jää. 

Lin ko ami nen te hok kaas ti isoil la
kier rok sil la pie nen tää pyy kin jään -
nös kos teut ta. Sääs tät rum pu kuivauk -
ses sa 40 % säh köä ja 20 mi nuut tia ai -
kaa, kun nos tat kier rok set tu han nes -
ta 1500:een minuutissa.
Lin kous te ho rat kai see rum pu kuivauk seen
ku lu van ajan ja ku lu tuk sen

5 kg pyykkiä
Jään nös-

kos teus, %
Kui vaus ai ka, 

min
Säh kön ku lu tus, 

kWh

70 110 3, 5

60 100 3,0

50 90 2,2

Kui vaus rum pu luo vut taa ym pä ris -
töön sä run saas ti läm pöä. Kor kea
huo ne läm pö ti la pi den tää lait teen
käyn ti ai kaa, hi das taa pyy kin kui vu -
mis ta ja li sää säh kön ku lu tus ta. Huo -
leh di riit tä väs tä il man vaih dos ta ja
kor vausil man saa mi ses ta pitämällä
huoneen ovi auki kuivauksen ajan.

Sili tys kuivan pyy kin so pi va jään -
nös kos teus on 15-20 %. Kui vaus rum -
pu jen kos teu den tun nis ta vat oh jel -
mat huo leh ti vat käyt tä jän puo les ta
oi ke an jään nös kos teu den pyyk kiin.
Aika va lin nai sis sa lait teis sa tar vi taan
käyt tä jäl tä näp pi tun tu maa, ja
riittävän kuivausajan oppii vain
kokeilemalla.

Kaap pi kuivaan ver rat tu na si li -
tys kuiva pyyk ki on jäl ki kä sit te -
lyn kan nal ta vai vat to mam pi ja
sääs tää myös kol man nek sen
sähköä.

Kui vaus rum mun nuk kasih ti on puh -
dis tet ta va jo kai sen kui vaus ker ran
jäl keen. Lisäk si lait teen kos teuden tii -
vis tin on puh dis tet ta va ajoit tain.
Ilman kier toa es tä vät tu kok set li sää -
vät pyy kin kui vaus ai kaa ja laitteen
sähkönkulutusta.

Pyykin kuivaustapa

Narulla kuivaaminen 
huoneilmassa
Kuivausrummussa (ilman 
avulla kosteuden tiivistävä)

Kuivauskaapissa

Energiankulutus

kWh / 5 kg

3,6

4,8

Kuivausaika

kWh / haihdu-
tettu vesikilo

2,5 0,7

1,0

1,4

12-16 h

1 h 50 min

3 h

Kuivaustapojen energiataloudellisuus

Pyykin jäännöskosteus on kuivausta aloitettaessa 70 %.
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Hah mot te le ko ti ta lous ko neil le 
oi ke at si joi tus pai kat  keit ti ön poh ja-
piir rok seen, jon ka voit tu los taa Moti van
ko tisivuil ta (www.mo ti va.fi). Jos si joi tat ko -
din ko nei ta ka lus tei siin, ota huo mi oon lait -
teen vaa ti ma il man kier to ti la. Tar kis ta
säh kö pis tok kei den si jain ti ja kor keus, ve -
si lii tän nän ja vie mä rin pai kat se kä mit -
taa lait tei den lii tos joh to jen pi tuu det.

Sijoi ta, käy tä ja hoi da ko din ko nei ta si oi kein. 
Se li sää lait tei den käyt tö vuosia ja var mis taa, et tä 
ne toi mi vat toi vo tus ti. Riit tä vä il man kier to lait tei den 
ym pä ril lä pi tää säh kön ku lu tuksen ku ris sa.
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Energiapitoista tietoa 
kodinkoneiden sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta

Työ te hoseura - Moti va Oy 

Käytä kodinkoneita oikein
 

säästät itseäsi ja energiaa

Astianpesu-
koneella
puhdasta
säästöä

Astian pesuko neet voi -
daan liit tää jo ko kyl -
mään tai läm pi mään
ve teen pe su tu lok sen
kär si mät tä. Kui -
vausoh jel ma sen si -
jaan voi edel lyt tää kyl -
mä vesilii tän tää. Lai te val mis ta jan suo si -
tus ta ve si lii tän näs tä tai kor keim mas ta
sal li tus ta tu lo ve den lämpötilasta
kannattaa aina noudattaa.

Läm min vesilii tän tä sääs tää ko neen 
ku lut ta maa säh köä noin 40 % ja ly -
hen tää pe su ai kaa 10-20 mi nuut tia
kyl mä vesilii tän tään verrattuna.

Astian pesuko neen pe rus oh jel ma ku lut -
taa 13-18 lit raa vet tä pe sua koh ti. Esi pe -
su kä sin on tar pee ton ta. Kone ku lut taa
vet tä yh tä pal jon, käy tät pä si tä täy si näi -
se nä tai va jaa na. Valit se tar vit ta es sa va -
jaa täyt tö oh jel ma, jo ka vä hen tää veden-
ja sähkön kulutusta 10-20 %.

Astian pesus sa ener gi aa ku luu eni -
ten pe su ve den läm mi tyk seen. Käy -
tän nön ener giate hok kuus on kiin ni
pe su tot tu muk sis ta.

Valit se oi kea pe suoh jel ma. Kevy es ti li -
kaan tu neet as ti at puh dis tu vat jo ly hy el lä 
ma ta lan läm pö ti lan oh jel mal la. 65-as tei -
seen te ho pesuun ver rat tu na pe su
55°C:ssa voi ku lut taa jopa puolet
vähemmän sähköä.

Iso as tian pesuko ne ku lut taa vet tä 13 lit raa pe -
su ker taa koh ti. Saman tis ki mää rän kä sin pesuun 
ku luu jo pa kym men ker tai ses ti vettä.

Keitä ja
paista 
talou-
dellisesti

Lie den säh kön ku lu tus
riip puu oleel li ses ti
käyt tö ta vois ta si eli sii -
tä, mi ten kei tät ja pais -
tat. Var mis ta lat tialiet -
tä, keit to tasoa tai uu -
nia asen net ta es sa, et tä

ym pä ril le jää il man kier to ti laa val mis ta -
jan suo si tus ten mu kai ses ti ja et tei vie res -
sä ole kyl mäsäi ly tys lai tet ta.

Puh dis ta lait teet ja keit to as ti at sään nöl -
li ses ti.

Lait tei den tek niik ka ja omi nai suu det
vai kut ta vat käy tön ener giate hok kuu teen
ja no peuteen. Valu rauta le vyt ja ke raa mi -
nen keit to ta so ovat no peudel taan ja säh -
kön ku lu tuk sel taan sa maa suu ruus luok -
kaa. Induk tiole vy on no peam pi ja sääs -
tää säh köä 10-20 %, mut ta edel lyt tää toi -
miak seen mag ne tisoi tu via, te räsema li sia
tai eri kois poh jal la va rus tet tu ja
keittoastioita.

Kier toil mau uni sääs tää ai kaa ja säh -
köä isom pia mää riä kyp sen net tä es sä.
Tehok kaan läm mön siir ron an sios ta se ei 
kai paa esi läm mi tys tä, pais to läm pö ti la
voi ol la kak si kym men tä as tet ta ma ta lam -
pi ja yh del lä ker taa kyp syy usei ta pel lil li -
siä.

Käyttövinkkejä

❍ Käytä paksupohjaisia ja kannellisia
keittoastioita.

❍ Valitse samankokoinen tai hieman
isompi kattila kuin keittolevy tai
-alue on.

❍ Säädä teho pienemmälle 
heti kiehumisen alettua.

❍ Hyödynnä uunin jälkilämpöä.
200 °C:een lämmitetyssä uunissa
on vielä puolen tunnin kuluttua
virran sulkemisesta lämpöä
120 °C.

❍ Mikroaaltouuni on energia-
taloudellinen pienten ruoka-
annosten käsittelyssä.

Säästä itseäsi 
ja energiaa

Hyvin suun ni tel tu ja to teutet tu keit tiö ja ko din hoi to ti la lait tei neen
li sää te ke mi sen iloa ja käyt tö mu ka vuut ta. Jokai sel la on omat ta vat 
käyt tää ar kea hel pot ta via ko din ko nei ta – per heen koon ja
elämäntilanteen mukaan. 

Par haat kin A-luo kan ko din ko neet vaa ti vat käyt tä jäl tä yl lä pi toa
ja huo lel li suut ta, jot ta ne toi mi si vat te hok kaim mal la mahdollisella 
tavalla.

Oival la omat mah dol li suu te si var mis taa lait tei den suo ri tus ky ky
ja ener giate hok kuus. Par haan tu lok sen saa vu tat va lit se mal la käyt -
tö tar koi tuk see si so pi vim man ko neen. Se, mis sä ja mi ten lait tei ta
käy tät, vai kut taa yl lät tä vän paljon niiden sähkönkulutukseen.
Lait teen ener giate hok kuu teen vai kut ta vat:

– omi nai suu det ja tek niik ka
– oi kea si joi tus
– jär ke vät käyt tö ta vat
– sään nöl li nen puh dis tus ja hoito

Raken nat ko uut ta tai pe rus kor jaat ko van haa? Keit ti ön ja ko din -
hoi to ti lan huo lel li nen en nak kosuun nit te lu kan nat taa. Huo leh di
ener giate hok kuu des ta ja sel vi tä lait tei den käy tön ja säh kön ku lu -
tuk sen kannalta älykkäimmät ratkaisut.

Vaivattomasti, taloudellisesti 
ja turvallisesti

Oikeal la si joit te lul la pa ran nat lait tei den toi mi vuut ta, tur val li suut -
ta, huol let ta vuut ta ja ener giata loudel li suut ta. Samal la pi den nät
lait teen käyt töikää ja sääs tät käyt tö- ja huoltokustannuksissa.

Käyt tö kus tan nuk set voi vat ko ho ta suu rem mik si kuin 
ko neen han kin ta hin ta.

Vää rin si joi te tut ja huo no kun toi set lait teet li sää vät sel väs ti ko din
säh kön ku lu tus ta ja saat ta vat ai he ut taa ve si va hin gon tai tulipalon.

Tark kai le säh kö las ku a si ja mit taa tar vit ta es sa lait tei-
den to del li nen säh kön ku lu tus. Jo yk si kin ener giasyöp pö
ko din ko ne, vaik ka pa vää rin si joi tet tu pa kas tin, verottaa
kukkaroasi nopeasti.

Suosi kaikissa hankinnoissasi energia- ja
ympäristömerkittyjä tuotteitta.

Euroo pan unio nin ym pä ris tö mer kin tä jär jes tel mäs sä
ote taan huo mi oon tuot teen elin kaa ren ym pä ris tö-
vaikutukset.

Poh jois mai nen ym pä ris tö merk ki opas taa ku lut ta jia
va lit se maan vä hem män ym pä ris töä ra sit ta via
tuotteita.

Koti ta lous ko nei den ener giamer kin tä an taa luo tet-
ta vaa ja ver tai lu kel pois ta tie toa lait tei den ener gia -
ominai suuk sis ta.

www.tts.fi www.motiva.fi
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