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Viihtyisää ja taloudellista 
asumista energiatehokkaasti 

Haluatko asua viihtyisästi, mutta 
energiatehokkaasti ja taloudellisesti?

Tutki seuraavilta sivuilta, miten voit pienillä teoilla ja harkituilla 
hankinnoilla parantaa asumismukavuuttasi, säästää 
energiakuluissa ja pienentää asumisen ilmastovaikutuksia.

Haluatko lisätietoja ja energianeuvontaa?

Ota yhteys oman alueesi energianeuvojaasi:

“Alueellinen energianeuvoja”
www.xxx.fi / meiliosoite@domain.fi



Kaipaatko tietoa ja neuvoja energiansäästöön tai 
uusiutuvan energian käyttöönottoon?

Alueellinen energianeuvonta tarjoaa kuluttajille, kunnille ja 
pk-yrityksille tukea ja tietoa energiafiksuihin valintoihin ja 
uusiutuvan energian käyttöön. Energianeuvojat antavat 
henkilökohtaista neuvontaa sekä järjestävät erilaisia tilaisuuksia 
ja kampanjoita jokaisessa maakunnassa.

Energianeuvojalta vinkit
kotiisi

Katso alueellisen energianeuvojasi yhteystiedot:
www.motiva.fi/energianeuvonta

http://www.motiva.fi/energianeuvonta


Asumiseen kuluu eri tavoilla energiaa riippuen 
talotyypistä, asukkaiden lukumäärästä sekä laitteista ja 
niiden käyttötottumuksista. Uudet rakennukset ovat 
energiatehokkaampia kuin vanhat ja 
peruskorjaamattomat talot.

Tilojen 
lämmitys; 68

Käyttöveden 
lämmitys; 15

Sähkölaitteet; 9

Saunojen 
lämmitys; 5

Valaistus; 2 Ruoan valmistus; 
1 Lämmitys lohkaisee valtaosan 

kodin kokonaisenergian 
kulutuksesta. Tehostamalla 
lämmitystä teet 
vaikuttavimman 
energiansäästö- ja 
ilmastoteon kotona.

Kuvassa Suomen 
kotitalouksien 
energiankulutus 
(Tilastokeskus 2018).

Mihin energiaa kuluu?



Kuinka paljon sinun kotonasi 
kuluu energiaa?

Aloita energiansäästö selvittämällä kulutustietosi.

 Oikeat kulutustiedot auttavat tekemään järkeviä 
energiatehokkuustoimia.

 Pienilläkin toimilla voit vähentää energiankulutusta 
merkittävästi.

 Vähentämällä asumisen energiankulutusta pienennät 
helpoiten omaa hiilijalanjälkeäsi.

Suunnittele isot remontit huolella ja paranna samalla 
energiatehokkuutta – säästät tulevaisuudessa energia-
ja asumiskustannuksiasi!

 Rakennuksen energiatehokkuutta voit parantaa esimerkiksi 
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa parantamalla, lisäämällä 
eristeitä ja vaihtamalla ikkunat hyvin lämpöä eristäviin.

 Energiankäyttöä ohjaavat ja säätävät kotiautomaatio- ja 
ohjausjärjestelmät lämmitykseen ovat investointi 
tulevaisuuteen.

 Vanhan öljylämmityksen vaihto lämpöpumppuun tai 
pienissä omakotitaloissa sähkölämmitykseen on iso 
ilmastoteko ja järkevä investointi.

 Ylläpidä ja huolla talon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, 
jotta ne toimivat oikein ja energiatehokkaasti.



 Energiansäästö on tavoitteellisempaa ja tehokkaampaa. 
Sähkönkulutustaan säännöllisesti seuraavat pystyvät 
tutkitusti pienentämään sähkönkulutustaan enemmän 
kuin muut.

 Jos olet harkinnut aurinkopaneelien asentamista omalle 
katolle, tunti-, vuorokausi- ja kuukausikohtainen 
kulutustieto on tarpeellinen aurinkosähköjärjestelmää 
mitoitettaessa. Oikea mitoitus on kustannustehokasta ja 
lyhentää järjestelmän takaisinmaksuaikaa.

 Kulutustiedot ovat tarpeen myös silloin, kun remontoit 
kodin teknisiä järjestelmiä tai vaihdat lämmitysmuotoa.

 Äkilliset poikkeamat energiankulutuksessa ilman selkeää 
syytä voivat olla merkki jonkin laitteen tai vesikalusteen 
rikkoutumisesta. Kulutusseurannan ansiosta voit 
nopeasti selvittää syyn ja korjata vian.

Mitä hyötyä kulutustietojen 
seuraamisesta on?



Omakotitalossa tai pientalossa asuva

 Sähkölaskulta ja energiayhtiösi kulutus-
seurantapalvelusta (internet tai sovellus).

 Kaukolämmön kulutustiedot saat energia-
yhtiöstäsi (kulutusseuranta tai lasku). 
Laskulla maksat myös käyttöveden lämmityksestä!

 Muut energialähteet muunnat kilowattitunneiksi. 
10 000 kWh vastaa:
 1 000 litraa kevytpolttoöljyä
 2 100 kg pellettiä
 12,5 m3 haketta
 6,0 pinokuutiota koivua

Mistä saan tietoa 
energiankulutuksestani?

Kerrostalossa ja rivitalossa asuva

 Omassa asunnossa käyttämäsi sähkön 
määrän selvität energiayhtiösi kulutus-
seurantapalvelusta (internet tai sovellus).

 Taloyhtiö seuraa kiinteistön lämmitysenergian
kulutusta, kiinteistösähkön kulutusta sekä käyttöveden 
kulutusta. Kaukolämpölaskulla maksetaan myös 
käyttöveden lämmitys. Tiedot ovat asunto-osakeyhtiön 
vuosikertomuksessa.



Lämmittäminen kuluttaa suurimman osan kodin 
energiasta. Voit vähentää lämmityksen 
energiankulutusta jo pienilläkin teoilla, jotka eivät 
vaadi ylimääräisiä investointeja – vain 
käyttötottumusten muuttamista.

Lämmityksen ohella rakennuksen ilmanvaihto on 
keskeinen asumisviihtyvyyteen ja -terveellisyyteen 
vaikuttava tekijä. Samalla sillä on suuri merkitys 
energiankulutukseen.

Säädä ja säästä –
lämmitys ja ilmanvaihto



Mihin lämpö haihtuu?

Korkea huonelämpötila, väärät tuuletustavat tai 
ilmanvaihdon käyttötottumukset sekä rakennuksen ovien 
ja ikkunoiden vuotavat rakenteet tai tiivisteet ovat 
keskeisimpiä lämmityksen energiankulutusta lisääviä 
tekijöitä.

Energiataloudelliset lämpötilat asuinhuoneissa parantavat 
asumisviihtyvyyttä ja sisäilman laatua monella tavalla. 
Liian lämpimässä vireystila laskee ja lämmityskaudella 
sisäilma on kuivempaa. Matalampi lämpötila myös 
pienentää rakennusmateriaalien haitallisia päästöjä.

Lämpötilan alentaminen 1 °C vähentää 5 % 
lämmityskuluja.



Kaikkiin koteihin sopivat 
säästövinkit lämmitykseen

1. Tarkista huonelämpötilat ja säädä termostaatit:
 Oleskelutilat 20 °C
 Makuuhuoneet 18 °C
 Varastot ja autotallit 5-12 °C
 Raput ja tuulikaapit 17 °C
 Alenna reilusti lämpötilaa huoneissa, joissa ei oleskella!

2. Tuuleta nopeasti ristivedolla kylmällä.
3. Tarkista ja uusi ikkunoiden ja ovien tiivisteet.
4. Selvitä ja opettele kotisi ilmanvaihdon oikeat 

käyttötavat.
5. Tarkista patterit ja termostaatit. Vaihda 

vuosikymmeniä vanhat uusiin tarvittaessa, voit 
säästää jopa 20 % lämmitysenergian kulutuksesta.

6. Pudota kylpyhuoneen mukavuuslattialämmityksen 
lämpötilaa ja hyödynnä lämmityksen aikaohjausta.



Sähkölämmittäjän säästövinkit

1. Tarkista sähköpatterit ja termostaatit. Vaihda 
vuosikymmeniä vanhat uusiin tarvittaessa. Voit 
säästää jopa 20 % lämmitysenergian kulutuksesta.
 Ota lämpötilat hallintaan huonekohtaisesti nykyaikaisilla 

termostaateilla ja ohjauksella.

2. Hyödynnä tukilämmitystä fiksusti:
 Ennakoi pakkaskausi ja aloita takan tai uunin säännöllinen 

lämmitys pari päivää ennen ennustettua pakkasta.
 Hyödynnä ilmalämpöpumppua koko lämmityskauden ajan. 

Säädä pattereiden termostaatit muutamia asteita 
matalammalle kuin ilmalämpöpumpun asetusarvo. 
Tarkista laitteen käyttöoppaasta pakkasraja pumpun 
energiatehokkaalle käytölle.

3. Alenna huonelämpötiloja pitkien poissaolojen ajaksi 
kotona/poissa -kytkimellä tai aikaohjauksella.

4. Ota käyttöön kotiautomaatio tai ohjausjärjestelmä, 
joka optimoi kulutusta puolestasi.

Lue myös kaikille yhteiset lämmityksen säästövinkit!



Ilmanvaihdolla varmistetaan, että talossa on hyvä ja 
puhdas sisäilma. Ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta 
voit asukkaana vaikuttaa hyvään sisäilman laatuun ja 
energiatehokkuuteen vuodenajasta riippumatta.
Tiedätkö, millainen ilmanvaihto sinun kotonasi on ja kuinka sitä 
käytetään oikein? Varmista ensin ilmanvaihtojärjestelmäsi 
toimintapa ja lue järjestelmäkohtaiset vinkit!

 Painovoimainen ilmanvaihto on tyypillinen vanhoissa 
rakennuksissa.

 Koneellinen poistoilmanvaihto yleistyi 1980-luvulla.

 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on vakio lähes 
jokaisessa uudessa rakennuksessa.

Ilmanvaihto kuntoon!



Painovoimainen ilmanvaihto

Tuloilmaa saadaan ulkoilmaventtiileistä tai ikkunan 
ilmanvaihtoaukoista asuinhuoneisiin ja poistoilma 
ohjautuu aputilojen kautta poistoilmakanavaan, 
esimerkiksi liesituulettimen tai kylpyhuoneen 
poistoilmaventtiilin kautta.
Ilmanvaihto perustuu paine- ja lämpötilaeroihin. Kesällä 
painovoimainen ilmanvaihto on usein riittämätöntä, jolloin 
joudutaan tuulettamaan ikkunan kautta. Talvella ilma voi vaihtua 
liiankin tehokkaasti, mikäli ei huolehdita venttiilien säätämisestä 
pienemmälle. Ilmanvaihtoventtiileitä ei kuitenkaan saa missään 
tapauksessa sulkea kokonaan.

Huolehdi ilmanvaihdon toimivuudesta:
 Puhdista tulo- ja poistoilmaventtiilit vähintään 2 kertaa vuodessa. 

Pese tai vaihda myös suodattimet, jos sellaiset on.

 Liesituulettimen suodattimet kannattaa puhdistaa useita kertoja 
vuodessa.

 Säädä tuloilmaventtiili kesä- tai talviasentoon vuodenajan mukaan.

 Pesuhuoneen lautasventtiilin voi talvella säätää pienemmälle 
ilmanvaihtoa heikentämättä. Tehosta ilmanvaihtoa kesällä avaamalla 
venttiili suuremmalle.

 Tuuleta talvella ikkunan kautta ripeästi, mieluiten ristivedolla, ja 
sulje sitten ikkunat.



Koneellinen ilmanvaihto

Koneellista ilmanvaihtoa on kahta päätyyppiä: 
koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto.
Koneellisessa poistoilmanvaihdossa keittiön, kylpyhuoneen ja 
vaatehuoneen venttiileistä imetään ilmaa puhaltimilla kanavien 
kautta ulos. Korvausilma virtaa sisään samoin kuin painovoimaisessa 
ilmanvaihdossa – ikkunoissa tai seinissä olevien venttiilien kautta.

Kokonaan koneellisessa ilmanvaihdossa tuloilma puhalletaan 
asuntoon ilmanvaihtokoneen kautta. Energiatehokkainta on 
varustaa ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, jolloin poistoilman 
lämpöä hyödynnetään tuloilman lämmityksessä.

Huolehdi ilmanvaihdon toimivuudesta:
 Säädä ilmanvaihtoa kuormituksen mukaan: poissaolo/minimiteho –

asumisen vaatima normaali teho – tehostettu ilmanvaihto esimerkiksi 
saunomisen tai juhlien yhteydessä. Älä koskaan sulje ilmanvaihtoa 
kokonaan!

 Aseta kesällä poistoilman lämmöntalteenoton ohitus ja kytke tuloilman 
jälkilämmitys pois päältä – ja syksyllä lämmityskauden alussa molemmat 
jälleen talviasentoon.

 Aseta tuloilman jälkilämmityksen säätö lämmityskaudella 
noin 17° C:een. Kesällä jälkilämmitys kytketään pois.

 Vaihda ilmanvaihtokoneen suodattimet 1–2 kertaa vuodessa. Imuroi 
lämmöntalteenottolaitteen kenno vuoden välein ja pese se muutaman 
vuoden välein.

 Puhdista tulo- ja poistoilmaventtiilit.



Hillitse helteen vaikutuksia ja turvaudu koneelliseen 
jäähdytykseen vasta, kun vihreät viilennysvinkit eivät 
riitä.
 Vedä verhot ja kaihtimet ikkunoihin. Pidä ikkunat suljettuna 

päivällä.
 Käytä aurinkosuojia, kuten markiiseja. Myös puut ja pensaat 

tarjoavat luonnollista varjoa.
 Tuuleta viileän aikaan ja varjon puolelta, hyödynnä läpivetoa.
 Vähennä sisäisiä lämpökuormia: sammuta tarpeettomat 

sähkölaitteet, vältä uunin ja saunan lämmitystä.

Malttia jäähdytykseen

Koneellisesta jäähdytyksestä voi langeta iso lasku, jos ei hallitse viisaan 
ja energiatehokkaan viilennyksen taitoa. Tuulettimien, puhaltimien ja 
ilmastointilaitteiden käyttö maksaa laitteesta ja käyttötavoista riippuen 
vajaasta kymmenestä sentistä jopa pariin euroon vuorokaudessa.

 Ilmalämpöpumppua ja huonejäähdyttimiä kannattaa käyttää vain 
niissä tiloissa, joissa oleskelet – ennakkoon viilentäminen vie 
turhaan sähköä.

 Sulje ikkunat ja ulko-ovet, kun laitat jäähdyttimen päälle. Rajaa myös 
viilennettävää aluetta sulkemalla sisäovia.

 Helpotuksen tuntua saa, kun huoneen viilentää vain parikin astetta 
ulkolämpötilaa viileämmäksi.

 Ilmalämpöpumppu poistaa tehokkaasti kosteutta huoneilmasta, 
mikä vähentää myös helteen tuntua.

Viilennä viisaasti



Tiedätkö, kuinka paljon kotonasi kuluu sähköä 
vuodessa, kuukaudessa, viikossa tai päivässä?
Entä mihin kellonlyömään kotonasi kuluu eniten 
sähköä? Tunnistatko syyn päivän kulutuspiikkiin?

Tutkittu fakta on, että kulutustaan säännöllisesti 
seuraavat pystyvät vähentämään sähkönkäyttöään 
tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

Hyödynnä energiayhtiösi maksutonta online-palvelua 
ja tee merkityksellisiä toimenpiteitä!

Sähkönkulutustaan seuraavat 
säästävät enemmän



Sähkönkulutus 
erilaisissa kodeissa

 Jos kotisi lämpiää sähköllä, sähkönkulutuksesi 
on suurempi kuin kaukolämmitteisessä tai kokonaan 
öljy- tai puulämmitteisessä talossa.
 Kokonaisenergiankulutukseen lasketaan lämmityksen lisäksi 

laitteiden kuluttama sähkö sekä käyttöveden lämmitykseen 
kuluva energia.

 Kaikissa kodeissa on mahdollista vähentää kulutusta –
usein pelkillä asumistottumusten muutoksilla 5-10 %.



Sähkösopimuksen haltijana voit tarkastella 
kulutustietoja energiayhtiösi online-palvelusta. 
Säännöllinen kulutusseuranta kannattaa.

Näin luet energiayhtiön 
kulutusseurantapalvelua

 Online-palvelussa sähkönkäyttösi esitetään havainnollisesti 
koko sopimuskaudelta aina tuntikulutuksesta vuositasolle 
saakka.
 Laskun mukana saat yleensä vain yhteenvedon kuluneen 

laskutuskauden kulutuksesta.
 Vertaile vuosia, kuukausia, viikkoja ja päiviä – huomaat 

helposti kulutuksen erot eri vuodenaikoina ja viikonpäivinä. 
24 tunnin tarkastelusta näet helposti, miten kulutuksesi 
ajoittuu.
 Energiamittarilla voit mitata yksittäisten verkkovirtaan 

kytkettävien sähkölaitteiden kulutusta. Kysy mittaria lainaksi 
energiayhtiöltäsi, energianeuvojalta tai kirjastosta.



Sähkönkulutus kahdessa 
erilaisessa taloudessa



Säästä sähkökuluissa 
5-10 % näillä keinoilla

1. Älä pidä kiuasta päällä turhaan. Mene saunaan heti kun 
se on lämmin ja sammuta kiuas saunomisen päätyttyä.

2. Onko kylpyhuoneessasi mukavuuslattialämmitys? 
Varmista, että se on säädetty energiatehokkaalle tasolle 
– lattia tuntuu vain hieman lämpimältä jalan alla. 
Aikaohjatulla termostaatilla voit myös lämmittää ja 
sammuttaa lämmityksen näppärästi vain suihkuaikoihin 
ja välttää näin tilan turhaa lämmittämistä.

3. Hanki energiatehokkaita laitteita ja käytä niitä fiksusti.
 Tutki energiamerkinnän tietoja, jos laitteella on 

sellainen.
4. Tarkista jääkaapin säilytyslämpötilat:

 Pakastin -18 °C, jääkaappi +2 - +6 °C.
 Viileäkaappi +10 - +14 °C.
 Yksi aste kylmempää lisää 5 % sähkönkulutusta.

5. Vaihda valaistus lediin.
6. Pese täysiä koneellisia ja hyödynnä eko-ohjelmia.
7. Sammuta sähkölaitteet, kun et tarvitse niitä. Irrota 

laturit latauksen jälkeen.



Kodin laitteiden 
energiamerkinnät uudistuvat

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan energiamerkinnät 
uudistuvat. Tutussa puna-vihreässä nuolimerkinnässä palataan 
takaisin A-G -asteikolle, mutta entistä tiukemmilla 
energiatehokkuusvaatimuksilla.

Uusissa ekosuunnitteluasetuksissa asetetaan vaatimuksia myös  
laitteiden korjattavuudelle sekä varaosien ja 
ohjelmistopäivitysten saatavuudelle.

Valitsemalla käyttöösi energiatehokkaan laitteen ja 
käyttämällä sitä järkevästi vähennät sähkönkulutusta.
Lue lisää www.energiamerkinta.fi

Uusi energiamerkintä:
 Kylmäsäilytyslaitteet
 Astianpesukoneet
 Pyykinpesukoneet ja 

kuivaavat pyykinpesukoneet
 Televisiot ja elektroniset 

näytöt
 Lamput (1.9.2021)

Vanhat merkit voimassa, mm.
 Kuivausrummut, uunit, liesi-

tuulettimet,  ilmalämpö-
pumput, vedenlämmittimet

http://www.energiamerkinta.fi/


Kertalämmitteinen sähkökiuas on kodin ylivoimaisesti 
suurin yksittäinen sähkölaite. Saunominen näkyy 
sähkölaskussa ja kulutuspiikkinä päivän 
sähkönkulutuksessa.

Vähennä saunomisen sähkönkulutusta:

 Vähennä saunan ilmanvaihtoa, kun aloitat lämmittämisen –
ja lisää saunomisen ajaksi ja etenkin saunomisen jälkeen.

 Mene saunaan heti, kun se on lämmin. Tiivistä myös 
saunavuoroja – tyhjässä saunassa sähköä kuluu turhaan 
saunan lämpimänä pitämiseen.

 Energiatehokas lämpötila on 70-80 °C. Lämpötilan 
nostaminen 100 °C:een lisää kulutusta 20-30 %.

 Sammuta kiuas heti, kun lopetat saunomisen. Jälkilämpö ja 
ilmanvaihto riittävät kuivattamaan saunan.

Sukkelasti saunaan



Samalla, kun kilpailutat sähkön myyjäsi, voit vaihtaa 
sähkösopimuksesi vihreäksi. Valitse kotiisi sähköä, 
joka on tuotettu uusiutuvalla energialla – vesi-, tuuli-
tai aurinkovoimalla tai biomassalla.
Hyvä tietää sähkösopimuksesta:

 Vain alkuperätakuilla varmennettua sähköä saa myydä 
uusiutuvalla energialla tuotettuna.

 Pörssisähkösopimus voi sopia sinulle, jos sähköä kuluu paljon 
ja haluat säästää sähkölaskussa kulutusta ohjaamalla. Pitkällä 
aikavälillä pörssisähkö on edullisin vaihtoehto.

 Lue sopimusehdot tarkasti, kiinnitä huomiota muun muassa 
sopimuskauden pituuteen, laskutusehtoihin ja 
irtisanomisaikaan.

 Energiaviraston sahkonhinta.fi -palvelusta saat ajantasaiset 
hintatiedot ja tuotekuvaukset.

Vaihda vihreään sähköön

https://sahkonhinta.fi/


Joustoa sähkönkäyttöön

Käytä sähköä silloin, kun sitä on tarjolla runsaasti ja se on 
edullista. Yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvalla 
energialla, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla, joten sähkön 
tarjonta ja hinta vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan.

Kulutusjousto eli sähkönkäytön ajoittaminen on järkevää etenkin 
sähkölämmitteisissä kodeissa. Tilojen ja käyttöveden lämmitystä voi 
automaation avulla ohjata vuorokauden eri tunneille ilman, että se 
vaikuttaa asumismukavuuteen.

Hyödyt irti kulutusjoustosta:
 Tarkista, että hyödynnät kodin teknisten laitteiden olemassa olevia 

aikaohjauksia. Siirrä kulutusta edullisemman hinnan hetkiin.
 Ota käyttöön kotiautomaatio tai energiayhtiön kulutusta ohjaavia 

energiapalveluja.
 Vaihda kiinteästi hinnoiteltu sähkösopimus pörssihinnoiteltuun 

sähköön, jolloin saat kulutuksen siirtämisestä selvää hyötyä pitkällä 
aikavälillä.

Sähkön kulutusjousto 
auttaa meitä 
siirtymään 
puhtaampaan ja 
kestävämpään 
energiantuotantoon.



Tasaa kulutushuippuja, 
siirrä kulutusta

Mitä paremmin varusteltu koti, sitä enemmän järjestelmissä 
on valmiina energiatehokkuutta parantavaa automaatiota.

Etenkin suuritehoisten laitteiden käyttöä kannattaa ohjata 
edullisesti ja puhtaasti tuotetun sähkön tunneille.

Hyödynnä laitteiden 
aikaohjausta:
 Sähkölämmitys ja 

lämpöpatterit
 Kylpyhuoneen 

lattialämmitys
 Ilmanvaihtolaite 
 Lämminvesivaraaja 
 Kodinkoneiden ajastus

tai käyttö tehohuippujen 
ulkopuolella 

 Auton esilämmitys 
 Sähköauton lataus



Kodin energiankulutuksesta noin 15 % kuluu 
käyttöveden lämmitykseen. Säästeliäisyys 
vedenkulutuksessa pienentää myös energialaskuasi.

Hygienia

WC

Pyykinpesu

Keittiö

Muu

110-120 
litraa/vrk

Henkilökohtaisilla vedenkäytön 
tottumuksilla on suurin vaikutus 
kulutukseen. Piheimmät pärjäävät 
noin 60 litralla vuorokaudessa, kun 
taas huolettomat asukkaat saattavat 
kuluttaa jopa 270 litraa/vrk.

Kalleinta on lämmin käyttövesi. 
Vartin suihku päivässä maksaa 
pyöreästi 450 euroa vuodessa.

Vedenkulutus kuriin



Vinkkejä vedensäästöön

Säästävät käyttötottumukset:
 Lyhennä suihkutteluaikaa – säästät arvokasta lämmintä vettä.
 Jos sinulla on astianpesukone, vältä käsin tiskaamista.
 Vältä astioiden turhaa huuhtelua ennen tiskikoneeseen laittoa.
 Kerää sadevesi puutarhan kasteluun.

Korjaa, säädä ja säästä:
 Tarkkaile WC-istuimen, niin uusien kuin vanhojenkin, salakavalia 

vuotoja. Pieni vuoto WC-istuimessa voi tuoda yli 1 000 euron 
lisämaksun vuoden vesilaskuun.

 Vaihda hanat ja WC-istuin vettä säästäviin malleihin, jotka kuluttavat 
jopa puolet vähemmän vettä kuin vanhat vesikalusteet.

 Säädä hanojen virtaamat oikein, suihkuhanassa riittää 12 l/min ja 
pesuallashanassa 6 l/min.

 Syötä lämpimälle käyttövedelle oikea lämpötila vesijohtoverkkoon
 Lämmin käyttövesi 50-55 °C.
 Veden lämpötila varaajassa 55-65 °C.

 Asennuta taloon tulevaan vesijohtoon vakiopaineventtiili ja säädä 
paine noin 3-4 bariin. Sillä vältytään liian suurilta virtaamilta 
hanoista ja säästetään vettä ja energiaa.
 1-kerroksisessa talossa riittää matalampi vedenpaine kuin 

taloissa, joissa on vesipisteitä myös vesimittarin yläpuolella 
olevissa kerroksissa.



Omalla aurinkosähköjärjestelmällä pienennät 
ostosähkön tarvetta ja asumisen ilmasto-
vaikutuksia. Aurinkosähkö on usein kannattava 
investointi niin pientaloissa kuin taloyhtiöissäkin.

Tutustu Motivan Aurinkosähköä kotiin -sivustolla alan 
yrityksiin ja tutki tarjouksista laitetietoja ja takuuaikoja. 
Pyydä aina tarjous useammalta yritykseltä.

Puhdasta energiaa 
omalta katolta

https://aurinkosahkoakotiin.fi/


Aurinkosähköä omakotitaloon 
ja taloyhtiöön

Hyvä tietää aurinkosähkön hankinnasta ja asentamisesta
 Aurinkopaneelit tarvitsevat varjottoman asennuspaikan joko 

katolta tai maasta. Paras tuotto saadaan, kun paneelit 
asennetaan etelää kohti, noin 40 asteen kulmaan.
 Arvioi katon kunto ja kattoremontin tarve ennen paneelien 

asentamista!
 Katolle paneelit kannattaa asentaa katon lappeen suuntaisesti.

 Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa se, kuinka suuren osan 
tuotetusta sähköstä käytät itse. Mitä enemmän pystyt 
ohjaamaan kulutusta hyvän aurinkosähkön tuoton tunneille, 
sitä kannattavampi hankinta on.

 Lähitulevaisuuden remontit ja hankinnat, esimerkiksi 
lämmitysjärjestelmän vaihto lämpöpumppuun tai sähköauto, 
saattavat lisätä sähkönkulutustasi.

 Varmista järjestelmän asentavasta yrityksestä, että 
toimitukseen kuuluu käyttöönotto-opastus, tuoton 
seuraamiseen soveltuva ohjelma tai applikaatio sekä 
dokumentaatio ja kiinteistökylttien asentaminen paikoilleen.

Taloyhtiö: aloita hankinta aurinkosähköselvityksellä
 Asiantuntijan laatima selvitys tuottaa tärkeää tietoa laitteiston 

mitoitukseen ja suunnitteluun, hankinnasta päättämiseen 
yhtiökokouksessa sekä kilpailutukseen.

 Energiayhtiön hyvityslaskentapalvelu mahdollistaa 
aurinkosähkön hyödyntämistä laskennallisesti myös 
huoneistojen sähkönkulutukseen.



Lämmitysmuodon vaihtaminen öljystä uusiutuvia 
energialähteitä hyödyntäväksi on usein taloudellisesti 
perusteltua ja samalla merkittävimpiä pientalon 
päästöjä pienentäviä toimenpiteitä.

Selvitä vaihtoehdot ja tutustu tukiin

 Öljylämmityksen korvaavia lämmitysmuotoja ovat muun 
muassa maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö, 
puupohjaiset lämmitysmuodot sekä kuiva tai vesikiertoinen 
sähkölämmitys.

 Öljylämmityksen vaihtajalle on nyt tarjolla taloudellista 
tukea. Tutustu tukimuotoihin ja hakuohjeisiin huolella.

 Lue lisää: www.motiva.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Öljystä uusiutuvaan

http://www.motiva.fi/oljylammityksen-vaihtajalle


Ilmalämpöpumppu on energiatehokas tukilämmitys 
sähkö- ja öljylämmityksen rinnalle.

Säädä lämmitysjärjestelmä siten, että ilmalämpöpumppu on 
ensisijainen lämmitystapa:

 Säädä huonelämmittimien (esimerkiksi pattereiden) asetusarvo 
3-4 astetta alemmalle tasolle kuin ilmalämpöpumpussa.
 Seuraa, että lämpöpatterit pysyvät viileinä, kun 

lämpöpumppu käynnistyy. Laske tarvittaessa pattereiden 
asetusarvoa.

 Mitä paremmin ilma kiertää huoneesta toiseen, sitä paremmin 
lämpö leviää eri puolille taloa.

 Tarkista ohjekirjasta mahdollinen lämpöpumpun pakkasraja. Sitä 
kylmemmällä säällä pumppua ei kannata enää käyttää.

 Puhdista lämpöpumpun suodattimet säännöllisesti useamman 
kerran vuodessa.

Ilmalämpöpumpun 
energiatehokas käyttö
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