Vinkkejä energian säästöön
Elämäntavat vaikuttavat sähkön kulutukseen ja siten sähkönkäyttötapojen
pienilläkin muutoksilla voi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen.
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Vertaile
•
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Sulje
•

•
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Sähkön hintoja kannattaa vertailla, esimerkiksi Energiaviraston www.
sahkonhinta.fi -sivustolla voi vertailla hintoja. Sähkösopimusta voi
muuttaa soittamalla sähkönmyyjälle. Inergia ja sen tytäryhtiö tarjoavat
sähkönsiirtopalvelut Ylä-Lapissa.

Laitteet, jotka eivät ole käytössä, kannattaa sulkea. Myös laitteiden valmiustila
sekä esimerkiksi latureiden turhaan pistorasiassa roikottaminen kuluttavat
sähköä!
Valot kannattaa sulkea aina poistuessa huoneesta/tilasta yli 10 minuutiksi.

Säätele
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•
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Jääkaapin lämpötilaa säätämällä säästää myös huomattavasti sähköä, sillä
jokainen aste lisää sähkönkulutusta noin 5 %. Jääkaapin oikea lämpötila on
+5 astetta ja pakastimen -18 astetta.
Pyykin tai tiskien pesussa kannattaa pestä aina täydellä koneella tai käyttää
muulloin puoliteho-ohjelmia tai muita energiaa säästäviä ohjelmia.
Tuulettaminen kannattaa hoitaa talvisaikaan nopeasti läpivedolla
tuulettamalla. Kodin lämpötilan laskeminen yhdelläkin asteella vaikuttaa
energiankulutukseen – terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila kotona
on suositusten mukaan 20- 21 astetta oleskelutiloissa ja 18- 19 astetta
makuuhuoneissa.
Turhaa lämpimän veden kulutusta kannattaa välttää.
Sähkösaunan lämpötila sekä lämmityksen pituus vaikuttavat suurimmin
saunan sähkönkulutukseen – sopiva lämpötila on 60- 90 astetta ja
yhden saunomisajan lyhentäminen yhdellä tunnilla tuo säästöä yhdellä
saunomiskerralla 0,80 euroa.
Auton lämmittämisessä riittää 1,5- 2 tunnin lämmitys ja sillä säästää selvästi
rahaa verrattuna yön yli lämmitykseen.
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Huolla, puhdista, vaihda
•

•

•
•
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Kylmälaitteet olisi hyvä sijoittaa muualle kuin astianpesukoneen, lieden
tai pattereiden läheisyyteen. Muista myös jääkaapin ja pakastimen sulatus
vähintään 1-2 kertaa vuodessa, sillä laitteiden seiniin kertynyt jääkerros lisää
energiankulutusta. Samoin ilman pitää päästä kiertämään laitteiden ympärillä
– mikäli ilma ei pääse kunnolla kiertämään, voi laitteen sähkönkulutus
jopa kolminkertaistua! Ilman kiertämisen voi myös varmistaa imuroimalla
pölyt jääkaapin takaa. Vanhat kylmälaitteet kuluttavat energiaa uusia
huomattavasti enemmän.
Sähkölaitteiden puhdistaminen pölyt pyyhkimällä edesauttaa niiden tehokasta
toimintaa ja esimerkiksi pyykinpesukoneen nukkasihti kannattaa puhdistaa
säännöllisin väliajoin.
Ikkunoiden ja ovien kunnolliset tiivisteet talviaikaan estävät lämmön
karkaamista asunnosta.
Turhan vedenkulutuksen minimoimiseksi kannattaa huolehtia tippuvien
hanojen ja vuotavien vessanpönttöjen huollosta.
Hehkulamput kannattaa vaihtaa energiansäästölamppuihin.

Lähteet: Kuluttajaliitto ja Kotimaan Energia.

