
Paranna ja ylläpidä 
loma-asumisen energiatehokkuutta




Lomamökkien vuokraus tarjoaa kymmenille tuhansille asiakkaille vuosittain 
mahdollisuuden nauttia luonnosta ja vapaa-ajasta helposti ja huolettomasti. 
Mielikuva mökkeilystä on luonnonläheinen ja ympäristöarvoja korostava. 

Ekotehokkuuden edistämien loma-asuntojen vuokrauksessa on etenkin kiin-
teistöjen ylläpidosta vastaavien omistajien vastuulla. Ekotehokkuus koostuu 
useista osa-alueista, joista olemassa olevien loma-asuntojen osalta tärkeim-
mät ovat:

• energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö

• materiaalien hiilijalanjälki

• vesihuolto

• jätehuolto ja lajittelu

Tässä oppaassa keskitytään erityisesti niihin toimenpiteisiin, joilla loma-asun-
tojen energiankäyttöä ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voi pienentää. 
Energiankulutusta voi pienilläkin huolto- ja ylläpitotoimenpiteillä vähentää 
helposti, ja monet toimenpiteet lisäksi auttavat pitämään rakennuksen hyvä-
kuntoisena ja parantavat asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Lisätietolinkki-
en takaa löytyy lisää aiheeseen liittyvää tietoa.

Energia- ja ekotehokkuuden varmistamiseksi myös asukkaat tarvitsevat tietoa 
ja opastusta hyvistä toimintatavoista ja käytännöistä. Vuokralaisen mökkikan-
sioon kannattaakin lisätä vinkkejä muun muassa energiatehokkaasta lämmi-
tyksestä, ilmanvaihdosta ja laitteiden käytöstä.

Opas on laadittu mökkihuollon vuosikelloksi, jossa jokaiselle kuukaudelle on 
omat toimensa. Monia huoltotoimenpiteitä voi tehdä myös pitkin vuotta. Käyt-
täjä voi kuukausisivun alareunaan lisätä myös muistiinpanoja ja huomioita. 
Tavoitteena on, että energiatehokkuutta ja rakennuksen kunnossapitoa paran-
tavista toimenpiteistä tulee systemaattista toimintaa.

Oppaan on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö.

Julkaisija  Motiva Services Oy
Sisältö   Motiva Services Oy
Kuvitus ja taitto Tuidesign / Tuija Sorsa

Paranna ja ylläpidä loma-asumisen energiatehokkuutta

http://www.motiva.fi


Tehtävä suoritettu Pvm                             (pp/kk/vv)

MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Tammikuu

Puhdista kylmäsäilytyslaitteet. Sulata pakastin ja sammuta 
virta jääkaapista. Pyyhi hyllyt ja tiivisteet puhtaiksi. Imuroi putkistot laitteiden 
takaa. Pakastimen sisälle muodostuva jää ja laitteiden taakse kertyvä pöly 
lisäävät sähkönkulutusta ja huonontavat pakastustehoa. Pöly lisää myös tuli-
paloriskiä. Varmista, että ilma kiertää laitteiden ympärillä.

Säädä oikeat säilytyslämpötilat:
• jääkaappi +2 … +6 °C

• pakastin -18 °C

Yksi aste kylmempää lisää energiankulutusta 5 %.

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ostajan_opas/kodinkoneet/kylmasailytys 


Tehtävä suoritettu Pvm                             (pp/kk/vv)

MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Tarkista ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö. Laitteeseen kinos-
tuva lumi ja jää heikentävät tehoa ja hyötysuhdetta sekä lisäksi kuormittavat 
lisäpainollaan ulkoyksikön kiinnitystä. Varmista myös, ettei ilmalämpöpum-
pussa ole automaattiasetus kytkettynä, sillä esimerkiksi tulisijaa lämmittäessä 
automaattitoiminto saattaa käynnistää viilennyksen. Tarkista samalla, ettei 
lumi ole tukkinut mökin ilmanvaihtoaukkoja.

Näin poistat jään ja lumen helposti:

• Harjaa lumi ja jää varovasti ulkoyksikön päältä ja sivuilta.

• Tarvittaessa tehosta sulatusta säätämällä ilmalämpöpumppu hetkeksi 
 jäähdyttämään sisätiloja tai asenna erillinen sulatuskaapeli ulkoyksikön   
 sisään.

Helmikuu

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lampopumput/ilmalampopumppu_tukilammityslahteena 
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Lämminvesivaraajan säätö. Käyttöveden lämmittäminen kuluttaa 
energiaa, ja ylilämmittäminen on turha kulu. Varaajan lämpötilan pudottami-
nen 80 °C:sta 55 °C:een vähentää varaajan energiankulutusta noin 30 %. Esi-
merkiksi 300-litraisen varaajan lämpöhäviö on vuodessa noin 1000–1500 kWh.

Vinkki: 

• Jos loma-asunto on tyhjillään yli viikon, kannattaa varaaja kytkeä pois   
 päältä. Varaajaa ei yleensä tarvitse tyhjentää, mikäli mökin lämpötila pide- 
 tään 10–12 °C:ssa. Ennen käyttöönottoa vesi lämmitetään ja pidetään kaksi  
 tuntia 65-asteisena Legionella-bakteeririskin ehkäisemiseksi.

Maaliskuu

http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/kayttovesi 
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Huhtikuu

Lumien luonti ulkoseiniltä. Siirrä lumet pois mökin ulkoseinus-
toilta ennen sulamista, mielellään yli kolmen metrin päähän seinästä. Sulamis-
vedet voivat lisätä ulkoseinän kosteusvaurioriskiä. Tarkista myös, että ilma-
lämpöpumpun poistoputkesta tuleva kondenssivesi pääsee valumaan esteettä 
maastoon, rakennuksesta ja kulkuväyliltä pois. 

Vinkki: 

• Valmistele mökkikansioon kesää varten energiansäästöohjeita loma-
 asukkaille. Ks. lisää oppaan lopusta. 

http://www.eneuvonta.fi/


Tehtävä suoritettu Pvm                             (pp/kk/vv)

MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Toukokuu

Puhdista sadevesikourut. Poista neulaset ja muut roskat katolta. 
Puhdista myös sadevesikourut ja rännikaivot. Varmista, että sadevedet valuvat 
riittävän kauas mökin perustuksista. Tarkista myös, että katon läpivientipaikat, 
kuten piipun reuna-alueet, ovat tiiviit.

Tarkista tulisijat ja savuhormit. Jos pinnoissa näkyy halkea-
mia, kutsu nuohooja sekä korjauta viat ennen tulisijojen käyttöä. Siirrä kuivaa 
poltto puuta kesäkäyttöä varten lähivarastoihin.

http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-palon-syttyminen/noudata-saannoksia/nuohous-ja-tulisijat
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Kesäkuu

Varmista hyvä ilmanvaihto. Puhdista tuloilmasuodattimet siite-
pölykauden jälkeen. Vaihda tarvittaessa huonokuntoiset venttiilit nykyaikaisiin, 
joissa on valmiina suodatus ja säätömahdollisuus. Tarkista, että ilma pääsee 
kiertämään tiloihin, joissa poistoilmaventtiilit tai hormit sijaitsevat. 

Vinkki ilmanvaihtokoneen käyttöön: 

• Huolehdi ja opasta laitteen tarpeenmukaisessa tehonsäädössä. Myös poissa  
 ollessa ilmanvaihto pidetään minimiteholla, ei sammuteta.

• Suodatin vaihdetaan vuosittain.

• Kesällä lämmöntalteenotto sammutetaan ja lämmityskauden alkaessa      
 kytketään päälle.

http://www.motiva.fi/rakentaminen/rakentajan_ohjeet/hyva_talo/ilmanvaihto
http://www.motiva.fi/files/6147/Energiatehokas_ilmanvaihto2012.pdf
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Heinäkuu

Viilennä viisaasti. Opasta loma-asukkaita energiataloudellisesti jär-
kevään huonetilojen viilentämiseen. Helteen vaikutuksia huonelämpötiloihin 
voi hillitä pitämällä ikkunat ja ovet suljettuina, sulkemalla verhot ja kaihtimet, 
sammuttamalla tarpeettomat sähkölaitteet ja välttämällä tulisijan käyttöä. 
Tuuleta aina varjon puolelta tai iltaisin/yöllä.

Vinkit koneelliseen jäähdytykseen: 

• Ilmalämpöpumppu viilentää tilan jo muutamassa minuutissa, joten laitetta  
 ei ole tarve jättää päälle, jos mökissä ei oleskella. 

• Jäähdytä maltillisesti. Ilmalämpöpumppu poistaa samalla sisäilmasta kos- 
 teutta, joten jo 2–3 asteen pudotus auttaa. Järkevät käyttötavat saattavat  
 säästää jopa 70 % jäähdytyksen energiankulutuksesta.

• Huonekohtaiset jäähdytyslaitteet ovat usein sähkösyöppöjä; rajaa viilennet- 
 tävä alue sulkemalla ovia ja sammuta laite heti, kun sisälämpötila on laske- 
 nut asteen, pari.

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/viilenna_viisaasti_kesalla
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Elokuu

Tarkista ovien ja ikkunoiden tiivisteet. Kuluneet ja vuotavat 
tiivisteet lisäävät lämmityksen tarvetta ja epämiellyttävää vedontunnetta. Va-
litse tiivistepaksuus huolellisesti – liian paksu tiiviste voi rikkoutua tai haitata 
ikkunan tai oven sulkemista, ohut ei puolestaan tuki vuotokohtaa. Mittaa ikku-
nanpuitteen ja karmin väliin jäävä rako, ja valitse 2–3 millimetriä paksumpi, 
elastinen tiiviste.

Vinkki: 

• Uudemmissa ikkunoissa voi olla erillinen kaksiasentoinen ilmaventtiili kesä-  
 ja talviajalle. Säädä syksyllä ilmarako pienemmälle, koska talvella painovoi- 
 mainen ilmanvaihto on tehokkaampaa.

• Tiivistyksen jälkeen voit säätää lämmitystä pienemmälle. 

http://www.korjaustieto.fi/pientalot/korjaushankkeet/taydentavien-rakennusosien-korjaukset/ikkunoiden-korjaukset-ja-vaihto/ikkunan-ja-oven-tiivistysohje.html
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Syyskuu

Valaise energiatehokkaasti. Vaihda vanhat hehkulamput ja halo-
geenilamput energiatehokkaisiin ledilamppuihin, energiansäästölamppuihin tai 
ekohalogeeneihin. Tutustu sopiviin vaihtoehtoihin ja valitse käyttökohteeseen 
sopiva lamppu. Hyödynnä ajastimia, liiketunnistimia ja hämäräkytkimiä ulko-
valaistuksen ohjauksessa. Apua lampunvalintaan saa Lampputiedon lampun-
valintakoneesta.

Tiesitkö, että: 

• Erittäin pitkäikäiset ja energiatehokkaat ledit sopivat erinomaisesti kohde-  
 ja korostusvalaistukseen sekä ulkovalaistukseen, ja ympärisäteilevät mallit  
 korvaavat esimerkiksi 60 wattin hehkulamput.

• Vaihtamalla vanhat halogeenispotit ledispotteihin voi lampun käyttöiän   
 aikana säästää useita kymppejä lamppua kohden.

• Lamppupakkauksessa on paljon hyödyllistä tietoa tuotteen ominaisuuksista  
 ja energiatehokkuudesta.

http://www.lampputieto.fi/
http://www.lampputieto.fi/lampunvalintakone/
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Lokakuu

Lämmityskausi käynnistyy. Varmista, että kuivaa polttopuuta on 
tarjolla. Tarkista tulisijat ja hormit, tilaa tarvittaessa nuohous. Säädä lämmi-
tysjärjestelmä ja seuraa huonelämpötiloja. Lämpöpattereiden termostaatit voi 
säätää muutamaa astetta tavoitelämpötilaa matalammalle, kun tukilämmityk-
senä käytetään tulisijaa ja/tai ilmalämpöpumppua. Kytke lämmöntalteenotto 
päälle, jos sellainen on ilmanvaihtojärjestelmässä.

Vinkit ilmalämpöpumpulla lämmitykseen: 

• Suurella puhallusteholla huoneet saa nopeasti lämpimäksi 10–12 °C:een  
 ylläpitolämpötilasta.

• Kun mökki on tyhjillään, ilmalämpöpumppu soveltuu ylläpitolämmitykseen  
 hyvällä hyötysuhteella.

• Tarkista, että automaattiasetus ei ole kytkettynä päälle. 

• Tarkista laitteen pakkasraja käyttöohjeesta – kovilla pakkasilla laitteen   
 hyötysuhde laskee ja laite voi olla syytä sammuttaa kokonaan. 

• Imuroi ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet muutaman kerran
 vuodessa.

http://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Marraskuu

Vesijohdot ja -kalusteet. Kytke vesijohdon pakkasvahti päälle ja 
aseta säätölämpötilaksi noin 10 °C. Pakkasvahti vähentää vesijohdon jääty-
misriskiä. Tarkista hanat, wc-istuin, säätöventtiilit ja putkien liitokset vuotojen 
varalta. 
Jos mökki on tyhjillään kauemmin, kannattaa vesiputket jättää paineettomiksi. 
Varmista, ettei astian- ja pyykinpesukoneisiin ja letkuihin jää vettä. Puhdista 
myös lattiakaivot ja pesualtaiden hajulukot.

Suositukset vesivirtaamille:

• käsipesuhanat 6 l/min.

• keittiö- ja suihkuhanat 12 l/min.

Vinkit: 

• Vesi-wc:n piilovuoto voi näkyä väreilynä veden pinnassa. Testaa asettamalla  
 pala paperia wc-istuimen sisäseinään. Jos paperi kastuu, wc vuotaa.

• Tarkista, ettei vesiputkien alla näy kosteutta.

• Jos hanat tai suihku ovat vaihtoiässä, valitse vettä säästävät vesikalusteet;  
 virtausrajoittimet, poresuuttimet ja kaksoishuuhtelu vähentävät veden  -
 kulutusta.

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu/vedenkulutus
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MUISTIINPANOT.

(Tallenna muistiinpanosi kohdasta Tiedosto - Tallenna nimellä.)

Joulukuu

Lämpöä ja tunnelmaa takasta. Loma-asukkaita kannattaa 
opastaa tulisijojen käyttöön. Etenkin kovilla pakkasilla puunpoltto vähentää 
huomattavasti muun lämmityksen tarvetta. Valmistele mökkikansioon ohjeet 
oikeaan puunpolttoon, ja varaa riittävästi kuivaa polttopuuta ja sytykettä 
asukkaiden käyttöön. Varmista, että mökkien palovaroittimet toimivat ja tar-
vittava sammutuskalusto on käsillä.

Sopivat sisälämpötilat talvella:

• oleskelutiloissa 19–22 °C

• makuuhuoneissa 17–20 °C

• varastoissa, eteisessä 10–15 °C

• autotallissa ja ulkovarastoissa 5–12 °C

http://www.motiva.fi/julkaisut/lammitysjarjestelmat/patkittain_puulammityksesta.3808.shtml


• Hanki vaahtosammutin ja/tai sammutuspeite.

• Testaa palovaroittimen toiminta kuukausittain.

• Varusta pistorasiat ylijännitesuojalla ja virtakytkimellä varustetuilla jakajilla  
 ja jatkojohdoilla.

• Vaihda ilmanvaihtokoneen suodatin kaksi kertaa vuodessa.

• Puhdista huonekohtaiset ilmanvaihtoventtiilit ainakin kerran vuodessa.

• Puhdista pyykkikoneen suodatin joka kolmas kuukausi. Myös astianpesu-
  koneen suodatin kannattaa puhdistaa ajoittain. Tee loma-asukkaalle selkeät  
 käyttöohjeet, ja opasta pesemään täysiä koneellisia.

• Voitele lukot ja ovien saranat 1–2 kertaa vuodessa.

• Mikäli mökin sähkökeskuksessa on vaihdettavia (vanhanmallisia) sulakkeita,  
 varmista että vaihtosulakkeita on helposti saatavilla.

• Varmista myös taskulampun, tulitikkujen ja kynttilöiden saatavuus sähkö-
 katkojen varalta.

• Hanki lämpömittarit joka huoneeseen ja tarkista oikea lämpötilataso.

• Ylläpitolämmitys on noin 10–12 °C, kun mökki ei ole käytössä (osa kylmälait-  
 teista ei siedä tämän alhaisempaa käyttölämpötilaa).

Tiesitkö, että..
• jo 2 minuuttia lyhyempi suihkuttelu päivässä säästää noin 70 €/hlö vuodessa.

• kylmäsäilytyslaitteen sijoittaminen liian tiiviisti kalusteeseen tai lähelle   
 uunia, takkaa tai lämpöpatteria voi kaksinkertaistaa laitteen sähkönkulu -
 tuksen sekä lyhentää laitteen elinikää.

• sähköpatterilla tuotettu 1 aste lisää huonelämmössä lisää 5 % sähkön
 kulutusta.

• wc-istuimen piilovuoto voi kuluttaa vettä yli miljoona litraa vuodessa.

• lain mukaan tarvitaan vähintään yksi palovaroitin jokaista kerrosta ja alkavaa 60 m2.

Yleisohjeita vuokranantajalle:



• Sammuta valot, kun huoneessa ei oleskella.

• Sammuta laitteet niiden virtakatkaisijasta.

• Kun tuuletat, tee se nopeasti ristivedolla.

• Pese täysiä koneellisia astioita ja pyykkejä. Hyödynnä astian- ja pyykinpesu- 
 koneiden energiansäästöohjelmia.

• Jos mökissä on kuivausrumpu: huolehdi kuivauksen aikana ilmanvaihdosta  
 esimerkiksi jättämällä huoneen ovi raolleen.

• Parhaat ja energiatehokkaimmat löylyt saa 70–80 °C:ssa. Saunominen   
 kannattaa aloittaa heti, kun tavoitelämpötila on saavutettu. Muista sammut- 
 taa sähkökiuas saunomisen päätyttyä. 

• Sulje tulisijan savupelti vasta sitten, kun tuli ja hiillos ovat täysin sammuneet.

• Auton moottorin esilämmitystä ei kannata pitkittää. Kovimmillakin pakkasilla  
 alle puoli tuntia riittää polttoainelämmittimellä varustetulle autolle, sähköi- 
 sellä esilämmittimellä sopiva lämmitysaika on 2–3 tuntia.

Vinkkejä puunpolttoon:
• Sytytä oikein: lado puut pitkittäin ja tuohi alaspäin tulipesään, sytytä päältä.  
 Näin puut palavat ja tuottavat lämpöä tehokkaimmin.

• Polta tulisijaa ennakoiden, vältä ylilämmitystä. Erilaiset tulisijat varaavat ja  
 antavat lämpöä yksilöllisesti, joten ohjeista asukkaita takan ominaisuuksien  
 mukaisesti.

• Pelti suljetaan vasta sitten, kun viimeinenkin liekki ja kekäle on sammunut.

• Alenna lämpöpattereiden lämpötila-asetuksia, kun lämmität tulisijaa.

Ohjeita vuokralaiselle:
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