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Käytä sähköä tehokkaasti 
 
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin niin omassa asunnossasi kuin taloyhtiön yhteisissä tiloissa: 
 
 Kiinnitä huomiota energiankulutukseen hankkiessasi uusia sähkölaitteita. 

 Vertaile energiamerkintöjä ja varmista laitteen soveltuvuus omaan tarpeeseesi. 

 Valitse energiatehokkaita lamppuja käyttötarkoitus huomioiden. Hyviä vaihtoehtoja on paljon. 

 Apua lampunvalintaan löydät: www.lampputieto.fi 

 Muista oikeat käyttötottumukset. 

 Sulje sähkölaitteet, esimerkiksi viihde-elektroniikka, kun et käytä niitä. 

 Sammuta valot huoneista, joissa et oleskele. 

 Katkaise turhat stand by-tilat esimerkiksi käyttämällä virtakytkimellä varustettua jatkojohtoa. 

 Ota käyttöön tietokoneen virransäästöasetukset. 

 Varmista, että kylmäsäilytyslaitteiden ympärillä on riittävä ilmankiertotila.  

 Hyödynnä astian- ja pyykinpesukoneiden eri ohjelmia tehokkaasti ja pese täysiä koneellisia. 

 Jos käytät kondensoivaa kuivausrumpua, huolehdi, että käyttötilaa tulee korvausilmaa 

esimerkiksi jättämällä ovi raolleen. Huonetilan lämpötilan noustessa kuivausaika pitenee ja 

sähköä kuluu enemmän. 

 Sulata pakasteet jääkaapissa. 

 Älä laita lämpimiä ja peittämättömiä elintarvikkeita jääkaappiin/pakastimeen. 

 Hyödynnä uunin esilämmitysaika ja jälkilämpö. 

 Valitse oikeat ruoan valmistustavat ja hyödynnä mahdollisuuksien mukaan esim. 

mikroaaltouunia pienten annosten tekemisessä. 

 Muista sähkölaitteiden säännöllinen hoito ja ylläpito 

 Imuroi jääkaappien ja pakastimien takana oleva lauhdutinritilä ja kompressori säännöllisesti. 

 Sulata pakastin säännöllisesti ja puhdista kylmäsäilytyslaitteiden tiivisteet. 

 Puhdista pyykinpesukoneen nukkasihti tai poistopumpun siivekkeet ja pesu- ja 

huuhteluainelokerot. 

 Puhdista mahdollisen kuivausrummun nukkasihdit ja lämmönvaihdin/kosteudentiivistin. 

 Selvitä sähkölaitteiden todelliset sähkönkulutukset sähkönkulutusmittarilla. 

 Kysy sähkönkulutusmittaria lainaan energiaekspertiltä tai energiayhtiöltäsi. 
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 Käytä autojen moottorilämmitintä ohjeen mukaan: 

Ulkoilman lämpötila Suositeltava esilämmitysaika 
lämmitintyypeittäin 

 Sähköiset 
esilämmittimet* 

Polttoainetoiminen 
lämmitin 

0 °C …-5 °C 0,5 - 1 h 10 – 15 min 

-5 °C…- 10 °C 1-2 h 15 - 20 min 

alle -10 °C 2-3 h 20 - 30 min 

* Lohko- ja säteilylämmittimet 

 

 Sammuta yleisten tilojen valot poistuessasi  

 Sulje kylmäkellarin ja jäähdytettyjen varastojen ovet kunnolla poistuessasi 
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