
Vinkit asukkaille energiansäästöön  
Lisää energiavinkkejä

Lisää energiavinkkejä ja ajankohtaisia energia-artikkeleita löydät nettisivultamme:

www.ukl.fi/energiansaasto

Pienistäkin teoista seuraa iso vaikutus

Muista, että arjen pienillä teoilla on suuri vaikutus. Esimerkiksi sillä, otatko kymmenen vai 
kahden minuutin suihkun, on iso vaikutus energiankulutukseen niin asukkaan kuin koko 
taloyhtiön tasolla!

Laske tämän esimerkin avulla paljonko oman taloyhtiösi kulutus olisi euroissa. 
Lopputulokseen vaikuttaa taloyhtiösi käyttämä energiamuoto (esimerkiksi kaukolämpö tai 
sähkölämmitys) ja taloyhtiön voimassa oleva energiasopimus.

730 
kWh/hlö/vuosi

140 
kWh/hlö/vuosi

36 500
kWh/vuosi

7 000
kWh/vuosi

91 250
kWh/vuosi

17 500
kWh/vuosi

20 asuntoa / 50 asukasta 50 asuntoa / 125 asukasta

10 min

2 min

40° suihku 3 kertaa viikossa

Virtaama 12L/min, 
10 min suihku kuluttaa 4,7 kWh; 2 min suihku kuluttaa 0,9 kWh

Energiansäästö on nyt erityisen ajankohtaista ja järkevää 
niin asukkaille kuin myös koko taloyhtiölle. 

Energiansäästössä ei ole olemassa pikavoittoja tai 
vippaskonsteja. Hyvää on se, että kaikki keinot ovat jo 
olemassa ja niistä on paljon hyvää tutkittua tietoa, nyt vain 
pitää ottaa ne käyttöön. Innostu ja innosta muutkin 
taloyhtiön asukkaat mukaan energiansäästöön!

Energiansäästö on nyt erityisen ajankohtaista ja järkevää niin asukkaille kuin myös koko 
taloyhtiölle. Eniten energiaa taloyhtiössä kuluu lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. 
Taloyhtiön hoitokuluista energia – ja vesikustannukset ovat tyypillisesti 30–40 
prosenttia (perustuu vuoden 2020 tilastoihin).

Energiansäästössä ei ole olemassa pikavoittoja tai vippaskonsteja. Hyvää on se, että kaikki 
keinot ovat jo olemassa ja niistä on paljon hyvää tutkittua tietoa, nyt vain pitää ottaa ne 
käyttöön. 



Seuraa omaa energiankulutustasi säännöllisesti

Ennen kuin voi säästää ja miettiä järkevää energiankäyttöä omassa 
arjessa, tulee tietää ja seurata omaa kulutusta. Nykyisin 
energiayhtiöiden online-palveluista asukas voi helposti seurata omaa 
sähkönkulutustaan. Säännöllinen seuranta on avain kulutuksen 
hillitsemiseen ja vähentämiseen. Taloyhtiön hallitusta voi muistuttaa 
seuraamaan säännöllisesti taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksen 
tietoja. Suurin osa taloyhtiön hallituksista tekeekin näin.

Näillä toimilla alkuun energian säästämiseksi:

Laske huoneiston lämpötilaa

Jos taloyhtiön kaikkien lämmitettyjen tilojen lämpötilaa lasketaan 
yhdellä asteella, säästetään noin 5 prosenttia taloyhtiön 
lämmitysenergiassa.

Huonelämpötiloja kannattaa seurata ja mitata säännöllisesti. 
Säädettäessä huoneistolämpötilaa, tulee huomioida myös 
asumisterveysasetuksen määräykset.

Säästä lämmintä vettä - suihkun kestolla on väliä

Lyhentämällä suihkuaikaa, säästät helposti energiaa ja vettä. 
Taloyhtiössä lämmitysenergiaa tarvitaan tilojen ja lämpimän 
käyttöveden lämmittämiseen. 

Sammuta turhat laitteet 

Sammuta laitteet, joita ei käytetä. Irrota laturit verkkovirrasta latauksen päätyttyä. 
Osa elektroniikkalaitteista vie enemmän energiaa kuin toinen. Varsinkin vanhat 
laitteet ovat yleensä energiasyöppöjä. 
Vähennä kulutusta arkiaamuisin klo 8–10 ja iltapäivisin 16–18 välisenä aikana.

Käytä vettä järkevästi

Pese vain täysiä koneellisia pyykkiä. Jos mahdollista, 
kuivaa vaatteet ulkona.
Täytä astianpesukone täyteen. Jos tiskaat käsin, älä 
tiskaa ja huuhtele astioita juoksevan veden alla.
Sulje vesihana aina, kun et käytä vettä esimerkiksi 
hampaiden harjauksen ajaksi.

Sulje ovet ja ikkunat

Jos talvella pitää tuulettaa, tuuleta nopeasti ristivedolla (mahdollisuuksien mukaan). 
Älä jätä ikkunoita auki, syntyy turhaa lämpöhukkaa. Jos asunnossa on liian kuuma, 
huonelämpötiloja kannattaa säätää alemmaksi.
Älä pidä taloyhtiön ulko-ovea turhaan auki talvella. Jos taloyhtiön ulko-ovi jää 
jatkuvasti raolleen, ilmoita asiasta huollolle. 

Sauno järkevästi

Asuntokohtaisessa saunassa kannattaa saunoa ripeästi heti, kun sauna on 
valmis. Älä pidä saunaa turhaan päällä. Myös saunakertojen vähentäminen on 
hyvä keino säästää energiaa. 

Taloyhtiön yhteisessä saunassa kannattaa saunoa vettä ja energiaa säästäen.

Innostu ja innosta muutkin mukaan!

Kaikki mitä energia -ja vesilaskussa säästetään, on euroja sinun ja taloyhtiösi kassaan.

Ilmoita vuotavasta hanasta tai vessanpöntöstä 

Jos vessanpönttö jää vuotamaan tai hana tiputtelee, ilmoita asiasta 
taloyhtiön huollolle tai isännöitsijälle.


