Joka kodin energiavinkit
Säästä sähköä fiksuilla
toimintatavoilla

Laita sähkölaitteiden
energiankulutus kuriin

•

ASETA koneellinen ilmanvaihto (huoneiston
ilmanvaihtokone) minimiteholle poissaolon ajaksi.

•

ÄLÄ sijoita kylmälaitteiden lähelle lämpimiä
laitteita, kuten liettä ja uunia.

•

KÄYTÄ LED-/energiansäästölamppuja ja
sammuta tarpeeton valaistus.

•

•

SÄÄDÄ kylpyhuoneen mukavuuslattialämmitys
noin 23–24 °C. Pidä kylpyhuoneen ovi suljettuna
lämmityksen ollessa päällä ja kytke lämmitys
pois päältä pidemmän poissaolon ajaksi.
Kylpyhuoneen lattialämmitys voi maksaa
esim. kerrostalossa satoja euroja vuodessa,
(kylpyhuoneen koko 7 m²). Tyypillisesti 25 °C
kylpyhuonelämpötilalla lattialämmitys kuluttaa
energiaa n. 900 kWh, joka vastaa nykyhinnoilla
n. 180 € vuodessa.

ÄLÄ säädä laitteita liian kylmäksi. Jääkaapin
suosituslämpötila on +5 °C ja pakastimen -18 °C
astetta.

•

MIKÄLI kylmälaite on elinkaarensa lopussa,
kannattaa harkita sen vaihtamista uudempaan ja
parhaan energialuokan laitteeseen.

•

KIINNITÄ huomiota kodin viihde-elektroniikan
käyttöön. Pelaamiseen käytettävä tehokas
pöytätietokone ja iso plasmatelevisio ovat
yhdessä merkittäviä sähkönkuluttajia. Myös
laitteen valmiustila kuluttaa sähköä. Laitteet
kannattaa sulkea kokonaan, kun niitä ei käytä.

•

KODINKONEIDEN laturit kannattaa pitää
pistorasiassa vain latauksen aikana.

•

VÄLTÄ esipesua pesuohjelman aikana.

•

KUUMENNA kattila aina sopivan kokoisella
keittolevyllä.

•

SAUNO ripeästi ja pidä lämpötilat maltillisina.
Sopiva saunomislämpötila on 70–80 °C. Eniten
sähköä kuluttavat jatkuvasti lämpimät, heti valmiit
kiukaat.

Vältä turhaa
lämmitystä
•

TARKKAILE ja säädä huoneen lämpötila
optimaaliselle tasolle (makuuhuone n. 19 °C, muut
huoneet n. 21 °C). Alenna lämpötilaa pidemmän
poissaolon ajaksi ja huoneissa, joissa ei oleskella.
Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella
säästää 5 % lämmitysenergiaa.

•

TUULETA asunto nopeasti sen sijaan, että ikkunat
pidetään raollaan.

•

ILMOITA viallisista termostaattiventtiileistä
välittömästi kiinteistöhuoltoon.

•

SIIRRÄ huonekalut pois patterien edestä
(vähintään 30 cm etäisyys).

•

AVAA verhot tai kaihtimet talvella ja käytä
auringon lämpöä lämmitykseen.

Säädä vedenkulutus
minimiin
•

ÄLÄ tuhlaa vettä: sulje hana, kun peset hampaita
ja käy suihkussa nopeasti.

•

KÄYTÄ pesukoneita ja astianpesukoneita vain,
kun ne ovat täynnä ja hyödynnä eko-ohjelmat.

•

ILMOITA välittömästi kiinteistönhuoltoon
tippuvista/vuotavista hanoista tai wc-istuimista.

•

HYÖDYNNÄ wc-istuimen kaksoishuuhtelu.
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