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Tule mukaan energiansäästötalkoisiin
- 13 energiamittaria kiertoon koteihin

Tunnethan sähkönkulutuksesi?
- Energiayhtiöiden maksuttomat palvelut 

säästön ja seurannan apuna
- Kymenlaakson Sähköltä edullista sähköä 

jäsenetuhintaan

Käytä ilmalämpöpumppua tehokkaasti

Hyvä tietää! Tutustu oman kotisi lämmönsäätöön

Vaikka puut olisivat ilmaisia, miksi tuhlata?

Energiansäästöviikon vinkkejä pientaloasukkaille 
ja -rakentajille



Jos haluat toimia mittarin ensimmäisenä käyttäjänä ja eteenpäin lähettäjänä 
omalla alueellasi, ilmoittaudu osoitteeseen toimisto@omakotiliitto.fi . Lähetämme 
Omakotiliitosta 13 kappaletta energiankulutusmittareita ympäri Suomen.

Kuluneella viikolla on vietetty valtakunnallista energiansäästöviikkoa. 

Se on vuosittain viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään 
huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa.

Tule mukaan energiansäästötalkoisiin

1. Hyödynnä energiankulutusmittaria tutustumalla oman talosi eri laitteiden kulutukseen 
(mukana käyttöohjeet)

2. Tietojen avulla voit suunnitella toimenpiteitä kulutuksen pienentämiseen
a) Vertaa vanhan laitteesi kulutusta uusien myytävien laitteiden kulutustietoihin
b) Irrota turhat laitteet pistorasioista
c) Pohdi tarvitsetko todella kaikkia kodin laitteita

3. Kun olet saanut mittarista hyödyn irti, jatka talkoita ja anna energiankulutusmittari 
naapurille. 

4. Lopuksi voit käydä omakotiliiton sivustolla ilmoittamassa, että olet osallistunut 
energiansäästötalkoisiin.  Toivomme myös palautetta kokemuksista. Sivustolla 
yhteystietonsa antaneiden kesken arvomme Binja-tiivistelistapaketteja oviin. Binja
tiivistelistan avulla estät vedon tunteen ja säästät energiaa.

Energiansäästäjä on oman taloutensa isäntä. Jokainen säästetty kilowatti, 
kertyypä se sitten kodin lämmityksestä, sähkönkäytöstä tai lämpimän 
käyttöveden kulutuksesta, on kotiin päin. Erityisen kannattavaksi säästämisen 
tekee se, että energian hintaan kohdistuu toistuvasti nostopaineita.

Isompia pihistelemättäkin jokainen pystyy vaikuttamaan kulutukseensa –
asuupa yksin tai suurperheessä, kerrostalossa keskikaupungilla tai maaseudun 
rauhassa omakotitalossa. Pienistä päätöksistä se alkaa.

Vaikka energiansäästöviikko onkin jo lopuillaan, ovat 
pientaloasukkaat säästäväisiä ympäri vuoden. Omakotiliitto 
on päättänyt lähettää 13 energiankulutusmittaria kiertämään 
Suomea energiansäästötalkoiden avuksi. Mittarit on 
lahjoittanut Kymenlaakson sähkö. 

mailto:toimisto@omakotiliitto.fi


Tunnethan sähkönkulutuksesi?

Sähkön kulutuksen säästön ja seurannan avuksi kannattaa ottaa energiayhtiöiden 
asiakkailleen tarjoamat seurantaan kehitetyt maksuttomat verkkopalvelut. Yleensä palvelut 
aktivoidaan omaan käyttöön sähköyhtiön kotisivuilla, kysy omalta energiayhtiöltäsi neuvoa!

Kun tunnet kulutuksesi, voi säästötoimenpiteiden tuloksia seurata aktiivisesti, ja mikä 
parasta tulokset pienentävät sähkölaskuasi. Sähkön hinnassa maksat kulutuksesi suhteessa 
myös sähköveroa ja siirtomaksua. 

Esimerkiksi Kymenlaakson Sähkön Online-asiointi palvelee yötä päivää 



Tunne kuukausikulutuksesi ja vertaa kuukausikulutustasi edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen

Kuukausi päivinä auttaa tunnistamaan päivittäisien toimien kuten 
saunomisen vaikutuksen kulutukseen



Päivätasolla saat tietoa siitä, mitä kotisi kuluttaa jatkuvasti ja 
miten eri päivittäiset toimesi vaikuttavat kulutukseen tuntitasolla.

Kymenlaakson Sähkön tarjoama sopimus Omakotiliiton jäsenille on turvallinen, 
takuuhintainen sähkösopimus, jossa hinta pysyy samana koko sopimuskauden. 
Lisää tietoa saat tästä. 

Sopimuksen tehneillä on käytössä kaikki Kymenlaakson Sähkön asiakasedut, 
myös oman sähkönkäytön tuntikohtainen seurantaraportti. Se antaa hyvää 
tietoa energiansäästämisen avuksi. Pienillä muutoksilla sähkönkäyttötapoihin 
voit saada aikaan suuria muutoksia sähkölaskuun. Omat sähkönkäyttötiedot 
saat kirjautumalla Online-palveluun asiakastietojesi avulla.

Nyt on aika tehdä sähkösopimus. Kymenlaakson Sähköltä saat 
edullista sähköä jäsenhintaan.

http://www.ksoy.fi/kotitalouksille/sopimukset-ja-hinnat/sahkosopimukset/omakotiliiton-jasensopimus
http://www.wattitori.fi/asiakkaan-edut/
https://online2.ksoy.fi/


Hyvä tietää! Tutustu oman kotisi lämmönsäätöön

Oman kodin lämmönsäätöjärjestelmä on hyvä tuntea, 
Omakotiliiton Hyvä tietää –artikkelista löytyy muun muassa 
ohjearvot vesikiertoisen patteri- ja lattialämmityksen säätämiseen. 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/lammityksensaato

Vaikka puut olisivat ilmaisia, miksi tuhlata?

Usein hankimme takkapuut omalta tontilta tai metsästä, eikä 
poltettavan puun määrää tule pohdittua. Saman lämpö-
vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitset 30 % enemmän
40 % kosteutta sisältävää puuta kuin kuivaa puuta.

• Käytä vain kuivaa puhdasta puuta 
- Ei maalattua tai kyllästettyä eikä roskia
- Puhdas rakennustähdepuu (ei maalia eikä kyllästeitä) on 

sopivaa 
• Tuo puut sisälle paria päivää ennen polttamista kuivamaan
• Tyhjennä tuhka-astia
• Lado puut vaakatasoon, jätä vähintään 1/3 tyhjää tilaa ja sytytä päältä

- Puussa haihtuvia aineita on yli 80 %
• Muista varmistaa sopiva ilman saanti
• Säännöllinen nuohous (hormien ja tulisijan tarkastus)
• Puhdas palaminen vähentää puun tarvetta ja säästää euroja

Käytä ilmalämpöpumppua tehokkaasti

Aseta ilmalämpöpumpun lämpötila muun asunnon 
huonelämpötilaa korkeammaksi, niin varmistat, että 
ilmalämpöpumppusi on tehokäytössä. Esimerkiksi jos 
ilmalämpöpumpun asetusarvo on 24°C ja pattereiden 
20°C näin lähes kaikki patterit pysyvät kylminä noin -
20°C ulkolämpötilaan asti. Sopivaa asetusarvoa voi 
hakea sammuttamalla kaikki sähköpatterit 
pikkupakkasella, jolloin ilmalämpöpumpulla pitäisi vielä 
saada mahdollisimman suuri osuus asunnosta riittävän 
lämpimäksi.

Kuva: Halkoliiteri.com

Lisää vinkkejä ilmalämpöpumpun tehokkaaseen käyttöön: 
http://www.omakotiliitto.fi/energiansaastovinkit

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/lammityksensaato
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.omakotiliitto.fi%2Fenergiansaastovinkit&h=ZAQF4TZTF&enc=AZOx8ZRjw_YFikHiATQ_WyqwbTPpQ76Ei5WgUnvJUOTh9BQ5ZqnXAL5bbsMYawst89S0yKDPlAoCHcK1MsHT3wYZYx5lA9OcCZuzZCGyE99Co0GBZgr2AaklzJe2rQhWwIgcoa7sziUWLKAbJeKabgXv&s=1


Tykkää Omakotiliitosta! 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Energiansäästöviikon vinkkejä pientaloasukkaille 
ja –rakentajille

1. Puhdista ilmalämpöpumpun suodatin mielellään kerran kuukaudessa, mutta 
ainakin näin lämmityskauden alkajaisiksi. Useimmiten homma hoituu 
kätevästi imurilla, eikä suodatintakaan tarvitse välttämättä irrottaa. Näin 
varmistat, että saat parhaan mahdollisen tehon ja hyötysuhteen laitteesta ja 
ilmanlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.

2. Ajoita patterijärjestelmän tarkastus lämmityskauden alkuun – vältyt viluisilta 
yllätyksiltä säiden jäähtyessä. Varmista, että patterijärjestelmässä on riittävä 
vedenpaine.

3. Puhdista ikkunoiden ja ovien tiivisteet ja vaihda rikkonaisten tilalle uudet. 
Vedon tunne vähenee ja ikkuna- ja ovirakenteet pysyvät pitempään hyvässä 
kunnossa.

4. Säädä lämpötilat oikein; varastoon, eteiseen ja autotalliin riittää matalampi 
lämpötila kuin oleskelutiloihin.

5. Puhiseeko käyttövesivaraaja kotisi teknisessä tilassa? Sitä enemmän energiaa 
veden lämmittämiseen ja lämpötilan ylläpitämiseen kuluu, mitä 
kuumemmaksi sen lämmittää. Suositeltu käyttöveden lämpötila on +55–60 °C.

6. Kun tiedostat omat vedenkäyttötottumuksesi, pystyt helpommin välttämään 
tarpeetonta kulutusta. Pienistäkin säästöistä koostuu vuosien mittaan iso 
tulopuro: käytä pesukoneiden eko-ohjelmia, älä pitkitä tarpeettomasti 
suihkuttelua, sulje hana hammaspesun ajaksi, hyödynnä sadevesi 
pihaistutusten ja nurmikon kastelussa.

7. Rakentajana ja remontoijana teet kauaskantoisia hankintapäätöksiä. Tutki 
vaihtoehtoja, valitse energiatehokkuutta. 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto

