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Energiatuutorit, keitä he ovat ja 

kuinka he voivat auttaa sinua 

Energiatuutorit ovat koulutettujen avustajien verkosto, 
jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin 
energiankulutustasi ja neuvomaan yksinkertaisissa, 
sähkölaskua pienentävissä toimenpiteissä. 
Tuutoripalvelut ovat maksuttomia ja perustuvat 
vapaaehtoiselle tiedonvaihdolle. Energiatuutorit eivät 
pätevöidy tekemään kattavia energiaselvityksiä, joita 
tarvitaan energiaremontteja varten, vaan ohjeistavat 
sinua tarvittavien toimenpiteiden, palveluntarjoajien ja 
tietolähteiden pariin.  

Energiatuutorit ovat pääosin muuta neuvontatyötä 
tekeviä ammattilaisia, jotka pääsääntöisen 
ammattiapunsa tarjoamisen lisäksi voivat lisätä 
tietämystäsi taloudellisen energiankäytön 
menetelmistä ja eduista.  

Suomen energiatuutoriverkostoon kuuluu pääosin 
sosiaalityön ja energianeuvonnan ammattilaisia useista 
eri yhdistyksistä ja yrityksistä. Verkostoa kehitetään 
tarjoamaan palveluita maantieteellisesti kattavasti 
erityisesti henkilöille, jotka voivat merkittävästi hyötyä 
energiansäästötoimenpiteistä. 

Mistä löydän itselleni energiatuutorin? 

Energiatuutorointipalvelut on tarkoitettu erityisesti 
henkilöille, joilla on elämänlaatua heikentäviä 
haasteita sähkö- ja lämmityskulujen kanssa. Tuutorit 
palvelevat jäljelle jäävän ajan ja mahdollisuuksien 
puitteissa myös muita yksityishenkilöitä ja 
kotitalouksia. 

Alla olevasta listasta löydät organisaatioita, jotka 
tarjoavat energiatuutorointipalveluita. Voit tutustua 
verkoston tarjoamiin materiaaleihin myös 
internetissä alla olevassa osoitteessa: 

www.assist2gether.eu/fin-home

Kenelle tuutorointipalvelut soveltuvat? 

• Haluat ymmärtää mistä sähkö- ja 

lämmityskustannuksesi muodostuvat  

• Haluat kilpailuttaa energiayhtiösi ja -sopimuksesi, 

ja löytää omiin kulutustottumuksiisi 

soveltuvimman vaihtoehdon 

• Haluat löytää yksinkertaisia tapoja pienentää 

sähkö- ja lämmityskustannuksiasi 

• Haluat oppia laskemaan sähkölaitteidesi 

energiankulutusta 

• Haluat oppia paremmin seuraamaan ja 

arvioimaan energiankulutustasi 

• Haluat tietää lisää kattavampiin energiansäästö-

remontteihin tarvittavista palveluista 

• Haluat tietää energiankäytön ja 

energiaremonttien taloudellisista tuista 

………………………………………………………………………………… 
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Kuinka kotitaloudet käyttävät 

energiaa päivän mittaan? 

Päivän energiankulutuksemme on riippuvainen sekä 

päivittäisistä toimistamme että arjen rutiineistamme. 

Kulutus vaihtelee vuodenaikojen mukaan, vaikkakin 

tavanomainen päivittäinen energiaprofiili pysyy 

kutakuinkin samana, kuten alla olevassa kuvaajassa; 

kulutus on matalimmillaan yöllä (uniaika), nousten 

aamulla (valmistautuminen kouluun ja töihin), laskien 

iltapäivän tunteina (poissa kotoa), ja jälleen nousten 

iltaa kohden (paluu koulusta ja töistä).  

 

Energiaviraston tilastojen mukaan tyypillisen 

kerrostaloasukkaan sähkönkulutus on 2 000 

kWh/vuosi. Huomioitavaa on, että asunnon tai talon 

varustelutaso, lämmitysmuoto ja sähkölaitteiden 

määrä vaikuttavat asukkaiden lukumäärän ohella 

keskimääräiseen sähkönkulutukseen. Esimerkiksi 

pientalon tyypillinen vuosikulutus voi vaihdella 5 000 

kWh ja 20 000 kWh välillä. 

Mitä on lämpömukavuus?  

Lämpömukavuuteen vaikuttavat erilaiset säädettävissä 

olevat asiat, kuten sisälämpötila, ilmanvaihto ja 

ilmankosteus. Kuitenkin on tiedostettava, että sopiva 

lämpömukavuus on hyvinkin riippuvainen yksilöllisistä 

mieltymyksistä. Monet Euroopan maat, Suomi mukaan 

lukien, ovat laatineet enimmäis- ja 

vähimmäisvaatimuksia koskien lämpömukavuuten 

vaikuttavia tekijöitä. Ohjeistuksilla ja määräyksillä 

pyritään varmistamaan, että tilat eivät vaikuta 

haitallisesti asukkaiden tai tilankäyttäjien terveyteen.  

Kuinka parantaa lämpömukavuutta?  

Lämpömukavuutta voidaan hallita muutamalla 

yksinkertaisella tavalla:  säätämällä lämpötilaa 

lämpölähteestä ja koneellisen ilmanvaihdon nopeutta. 

Hyvin toimivalla ilmanvaihdolla on suuri merkitys 

lämpömukavuuteen ja hyvinvointiin, joten korvaus- ja 

poistoilmaventtiilejä ei saisi tukkia tai sulkea. 

Huolehtimalla lämmitys- ja viilennyslaitteiden 

kunnosta ja käytettävyydestä, sekä tilojen 

energiatehokkuudesta, on sopivan lämpömukavuuden 

saavuttaminen ja ylläpito vaivatonta. 

Miksi ilmanvaihto on tärkeää?  

Hyvä ilmanvaihto ja tuuletus varmistavat riittävän 

hapen hengitysilmassa. Huonosti tuuletetuissa 

huoneissa jo muutaman ihmisen läsnäolo kasvattaa 

huomattavasti hiilidioksin määrää ilmassa. Vaikka 

tälläisessä tilanteessa suuri hiilidioksidipitoisuus ei 

aiheuta pitkäaikaisia terveysongelmia, johtaa se 

kuitenkin happitason laskuun. Hapenpuute ilmenee 

heikotuksena, keskittymisongelmina ja päänsärkynä. 

Ilmanvaihdon ansiosta myös huoneen ilmankosteus 

pienenee: riittämätön ilmanvaihto voi ilmetä 

tiivistyneenä kosteutena kylmillä pinnoilla, mikä taas 

voi johtaa mikrobivaurioihin ja homeongelmiin. Myös 

hiilidioksidimyrkytysen voi ehkäistä hyvällä 

ilmanvaihdolla, erityisesti taloissa, joissa on käytössä 

vanhantyylinen kaasuliesi. 

Kuinka sähkönkulutusta voi vähentää 

valaistusvalinnoilla?  

Energiatehokkaita sisävalaistusmalleja ovat muun 

muassa energiansäästölamput eli pienoisloistelamput 

ja LED-polttimot. 

Perinteiset hehkulamput ovat käytännössä poistuneet 

ja halogeenilamput ovat poistumassa markkinoilta 

niiden heikon hyötysuhteen vuoksi osana EU:n 

energiansäästöön tähtääviä toimia. 

Energiansäästölamppujen käyttöikä onkin yleensä  

6 000-20 000 tuntia ja valotehokkuus 40-60 lm/W, kun 

halogeenin noin 2 000 h ja 15-18 lm/W ja perinteisen 

hehkulampun vain n. 1 000 h ja 11 lm/W. Vaikka 
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ledilamppu on usein muita valaisintyyppejä kalliimpi 

kaupasta ostaessa, tulee se pitkällä aikavälillä 

edullisemmaksi pitkän käyttöikänsä (jopa 50 000 

tuntia) ja matalan energiankulutuksensa ansiosta. 

Yksikkö lm/W kuvastaa lampun valotehokkuutta, ja 

kertoo, kuinka paljon valovirtaa (lm, lumen) yksi watti 

(W) sähköä tuottaa. 

Keinoja parantaa kodin viihtyisyyttä 

energiatehokkuuden nimissä 

Lamppujen vaihtaminen energiatehokkaampiin on yksi 

merkittävimmistä keinoista säästää sähköä arjessa. 

Muita tapoja säästää sähkölaskussa on sammuttaa 

valot lähtiessään huoneesta tai silloin kun niitä ei 

tarvita, ja esimerkiksi hyödyntää luonnonvaloa 

mahdollisuuksien mukaan.  

Tapa lisätä valoisuutta – ja viihtyisyyttä – huoneessa, 

on putsata pölyt lampuista ja kuolleet kärpäset 

valaisinkuvusta. 

Lisäksi asuntoa kunnostaessa voi maalikaupoilla pitää 

mielessä, että vaaleat sävyt seinissä ja katossa 

heijastavat paremmin valoa tummiin väreihin 

verrattuna – näin ollen valaisimiakaan ei tarvitse aivan 

niin montaa tai valoja sytyttää iltaisin yhtä aikaisin  kuin 

tummasävytteisessä tilassa. 
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Energialasku = rakettitiedettä? 

Monille meistä postiluukusta tipahtanut energialasku 
voi olla vaikea ymmärtää. Epäselvät taulukot ja luvut 
saavat päämme pyörälle emmekä lopulta edes yritä 
ymmärtää mistä sähkölaskumme muodostuu. Tulisiko 
meidän maksaa laskuja ymmärtämättä niiden sisältöä? 
Ehdottomasti ei. Lue seuraavat vinkit, joiden avulla 
ymmärrät paremmin sähkölaskusi sisältöä. Niiden 
avulla voit löytää myös mahdollisuuksia säästää 
sähkössä. 
 
Millainen sopimus sinulla on?  
 
Arvioidaksesi kulutustasi ja säästömahdollisuuksiasi 
sinun tulisi tietää millainen sopimus sinulla on. Miten 
voit tarkistaa sen? Helposti. Jos saat vain yhden laskun 
sopimukseesi kuuluu sekä sähkö että sen jakelu. Jos 
taas saat kaksi laskua, sinulla on kaksi eri sopimusta; 
toinen energiantuottajan eli sähköyhtiön kanssa ja 
toinen energianjakelijan eli siirtoyhtiön kanssa. Näin on 
silloin jos olet joskus aiemmin vaihtanut sähköyhtiötä. 
Siirtoyhtiötä sen sijaan et voi vaihtaa tai kilpailuttaa. 
Kustannusten arviointiin tarvitset tiedot kummastakin 
laskusta. 
 
Sähkön hinnan muodostuminen 
 
Sähkön kokonaiskustannus muodostuu sähkön-
tuottajan sekä sähkönjakelijan maksuista. Molemmat 
osapuolet, sähköyhtiö ja jakeluyhtiö, veloittavat 
yleensä sekä kiinteän kuukausimaksun että käytetyn 
sähkön määrän mukaisesti. Katso taulukosta: 

Kiinteät maksut on helppo löytää – ne eivät ole 
riippuvaisia siitä, kuinka paljon kulutat energiaa 
(kilowattitunteja), vaan ne maksetaan usein joka 
kuukausi samansuuruisena kuukausimaksuna. 

Muuttuvat maksut sen sijaan riippuvat käyttämästäsi 
energian määrästä ja lasketaan seuraavalla kaavalla: 
käyttämäsi energia kilowattitunteina kerrottuna yhden 
kilowattitunnin hinnalla. Eli  

 

= (käytetyn sähkön määrä kWh) * (€/kWh) 

 
 
Käytetyn sähkön hinta määrittyy sähkömarkkinoilla 
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön 
jakelukustannusten korotuksille on määritelty laissa 
kattoraja ja niiden määrää valvotaan. 
 
 

  

Sähkölaskun sisältö Kiinteät kulut Muuttuvat kulut 

Jakelu Säännelty, tasainen Säännelty, riippuu käytetystä kWh määrästä 

Sähköenergia Kaupallinen, tasainen Kaupallinen, riippuu käytetystä kWh määrästä 

Muut (sis. Verot) Säännelty Säännelty 

Energialasku - Kuinka tulkita 
sitä ja säästää rahaa? 



Kuinka voit itse vaikuttaa 
sähkölaskusi kokoon? 

 
Sähköyhtiön asiakkaana voit vaikuttaa taulukkoon 
vihreällä merkittyihin sähköenergiaan liittyviin 
kustannuksiin sähköyhtiön kilpailutuksella.  

Sähköyhtiöiden tekemä laskutus perustuu usein 
kiinteään kuukausimaksuun, käytetyn energian 
määrään sekä pörssi-, kausi- ja aikasähkösopimuksissa 
myös kulutuksen ajankohtaan. Sopimustyypin, 
kulutuksen määrän ja kulutuksen ajankohtien lisäksi 
sähkölaskusi suuruuteen saattaa vaikuttaa myös 
asuinpaikkasi. Sähkönkulutuksesi ajankohtien sekä 
erilaisten sähkösopimusten vertailu auttaa 
sähkölaskusi pienentämisessä.

Vaihtoehdot sähkösopimuksissa 

Sähköyhtiöt tarjoavat usein tasahintaista 
sähkösopimusta, jossa maksat sähkön käytöstä saman 
hinnan vuoden- ja vuorokauden ajasta riippumatta. 
Tämä on yleensä yksinkertaisin, mutta harvoin edullisin 
tapa sopia sähkön käyttömaksuista. 

Mikäli pyrit vähentämään sähkön käyttöäsi tai voit 
vaikuttaa sähkön käytön ajankohtaan, pörssisähköön ja 
aktiiviseen mittaukseen perustuva sähkösopimus on 
todennäköisesti sinulle edullisin vaihtoehto pitkällä 
aikavälillä. Toki huomioithan, että se tulee lisäämään 
vaihtelua sähkölaskujesi loppusummassa.  

Näiden kahden välimuoto on kaksiaikasopimus, jossa 
päiväsähkölle on yksi kiinteähinta ja yösähkölle on 
halvempi kiinteähinta.  

Kaikissa vaihtoehdoissa älysähkömittari seuraa 
aktiivisesti sähkönkulutuksesi tasoa ja laskutus 
tapahtuu yhden, kahden, kolmen tai kuuden 
kuukauden välein kulutuksesi mukaan.  

Paras tapa toimia on käydä eri vaihtoehtoja ajatuksen 
kanssa läpi läheisen tai ammattilaisen kanssa ja laskea 
sinulle parhaiten soveltuva sähkösopimus. 
Sähkösopimuksen valintaan ja kilpailutukseen käytetty 
aika saattaa säästää tuntuvan määrän rahaa 
vuosittaisissa sähkölaskuissasi. 
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Ovatko sähkölaskusi mielestäsi liian 

suuria? 
 

Saatat hyvinkin olla oikeassa. Energiansäästön lisäksi 

helppo tapa säästää rahaa energiankäytössä on 

kilpailuttaa sähkösopimuksesi. Suomalaiset ovat olleet 

vapaita kilpailuttamaan sähköntoimittajansa vuodesta 

1995 asti, jolloin sähkömarkkinoiden asteittainen 

avautuminen aloitettiin.  

Kuinka kilpailutan sopimukseni? Toimi näin! 

Aloita nykyisen sähkösopimuksesi tarkastelusta 

Aluksi kannattaa tarkistaa minkälainen sopimus sinulla 

tällä hetkellä on. Jokainen postitse tai sähköisesti 

vastaanottamasi sähkölasku listaa olemassa olevan 

sopimuksesi osapuolet, sopimustyypin, voimassaolo-

ajan sekä sopimusehdot.  

Sähkölasku koostuu useasta eri komponentista, joista 

laskun loppusummaan vaikuttavat tekijät ovat 

sähköyhtiön kilpailutuksen kannalta oleellisimmat. 

Toteutunut käyttö kuvaa kilowattitunteina 

laskutusjaksolla käyttämäsi sähkön määrää. 

Sähköenergian osuus laskusta tarkoittaa käyttämäsi 

sähkön tuotannosta maksamista. Maksat 

sähköenergiaa tuottavalle yhtiölle käyttämästäsi 

sähkömäärästä. Tämän yhtiön voit kilpailuttaa 

vapaasti. Sähkönsiirto tarkoittaa sähkönsiirtoverkon 

ylläpidosta maksettavaa osuutta, ja tämä voi joko olla 

osa sähkölaskuasi tai jos olet jo kertaalleen vaihtanut 

sähköntoimittajaasi, saat sähkösiirrosta erillisen 

laskun. Sähkönsiirtoverkkoa ylläpitävät yhtiöt eivät 

tuota sähköä, vaan pitävät sähkönsiirtoverkon 

kunnossa. Sähkönsiirtoyhtiötä et voi kilpailuttaa, sillä 

se hallinnoi yksin alueellista sähkönsiirtoverkkoa. 

Laskuun lisätään lisäksi sähkövero sekä arvonlisävero. 

Ynnäämällä sähköenergian, sähkönsiirron, sähköveron 

ja arvonlisäveron yhteen saadaan laskun loppusumma. 

 

Mitä laskusta kannattaa tarkistaa? 

Tarkista ensin sopimuksesi ajallinen kesto. 

Sähkösopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai 

määräaikainen. Voit vaihtaa toistaiseksi voimassa 

olevan sopimuksen koska tahansa. Määräaikaisen 

sopimuksen vaihtaminen toiseen sopimukseen 

onnistuu vasta sopimuskauden päätyttyä. 

Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen 

vaihtaminen onnistuu myös, mutta saattaa johtaa 

sopimusrikkomuksesta seuraaviin sanktiomaksuihin. 

Määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaika ja 

ennenaikaisesta päättämisestä seuraavat lisämaksut 

ilmoitetaan sähkösopimuksessa. Määräaikaisissa 

sopimuksissa tarjotaan asiakkaan pitkäaikaista 

sitoumusta vastaan yleensä alennusta sähkön 

hinnasta. Määräaikainen sopimus voi velvoittaa 

sitoutumista enintään kahdeksi vuodeksi. Sopimus 

jatkuu automaattisesti ja on vaihdettavissa toiseen 

sopimukseen määräajan päätyttyä. 

Kun olet varmistanut, että voit kilpailuttaa sopimuksesi 

määräaikaista sopimusta rikkomatta, voit tarkistaa 

alkuun nykyisen sähköntoimittajasi sopimustyypit ja 

hinnat. Näitä ovat yleensä vaihtelevilla tuotenimillä:  

• Kiinteä kuukausimaksu – Tässä sopimustyypissä 

sähkölaskusi pysyy samana sähkönkulutuksestasi 

tai kulutuksen ajankohdasta riippumatta 

• Yleissähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

pysyy kiinteänä ja laskutus perustuu sähkön 

kokonaiskulutukseen 

• Aikasähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

vaihtelee vuorokaudenajan mukaan. Yöllä 

kulutettu sähkö on edullisempaa ja laskutus 

perustuu eri vuorokauden aikoina kulutetun 

sähkön määriin 

• Kausisähkö – Tässä sopimustyypissä sähkön hinta 

vaihtelee vuodenajan mukaan, kesäsähkön ollessa 

halvempaa. Laskutus perustuu käytetyn sähkön 

määrään vuodenajan hinnoittelulla. 

 

Sähköntoimittajan ja sopimus- 
tyypin valinta on säästön paikka 



Yleisimmistä sopimustyypeistä on olemassa erilaisia 

variaatioita, joiden yksityiskohdista voit kysyä 

tarkennusta tarjouksia tekeviltä yhtiöiltä. 

Sähkösopimusta kilpailuttaessa kannattaa vertailla eri 

sopimuksia kulutustarpeisiisi. Alla olevassa esimerkissä 

vertaillaan kiinteää kuukausimaksua, korkean 

sähkönhinnan ja edullisen perusmaksun sopimusta, 

matalan sähkönhinnan ja korkean perusmaksun 

sopimusta sekä vuodenaikojen mukaan hinnoittelunsa 

perustavaa kausisähkö-sopimusta. 

Saadaksesi edullisimman lopputuloksen, on hyvä 

tunnistaa oman sähkön käytön kokonaismäärä 

vuodessa, kuinka paljon sähköä kuluu talvella ja kesällä 

sekä onko asunnossa esimerkiksi ajastettavia sähköllä 

toimivia lämmittimiä, jotka voi pitää käynnissä 

edullisemman yösähkön aikaan.  

Tarkempien arvioiden tekemisessä voit kysyä apua 

energiatuutoreilta, -neuvojilta sekä korjausneuvojilta. 

 

 

  

 kWh hinta Perusmaksu kWh vuosikulutus / hinta vuodessa 

 (€/kWh) (€/kk) 2000 3000 4000 5000 6000 

Kiinteä kuukausimaksu € 0,00 € 23,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 

Korkea sähkön hinta, 
edullinen perusmaksu 

€ 0,07 € 3,90 € 178,80 € 244,80 € 310,80 € 376,80 € 442,80 

Matala sähkön hinta, 
korkea perusmaksu 

€ 0,06 € 9,90 € 230,80 € 286,80 € 342,80 € 398,80 € 454,80 

Korkea talvihinta, 
matala kesähinta 

Kesä  € 0,06  
Talvi  € 0,08  

€ 3,90 
€ 196,86 € 250,44 € 304,02 € 357,60 € 411,18 
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Kotitalouksien energiankäyttö muodostuu pääosin 

lämmityksestä sekä erilaisten sähkölaitteiden käytöstä. 

Rakennuksen lämmitys-, eristys- ja 

ilmanvaihtoratkaisut ovat suurimmat yksittäiset tekijät 

suomalaisten kotitalouksien energiankäytössä. 

Kiinteistön lämpöjärjestelmien sekä sähkölaitteiden 

käyttöön liittyvien kulutustottumusten mielekäs 

kehittäminen ovat merkittävimmät tavat säästää 

sähkölaskuissa pitkällä aikavälillä. 

Kuinka pienentää sähkölaskua?  

Sähkölaskua pienentääkseen on hyvä ensin tietää, 

mistä energiankäyttö kokonaisuudessaan muodostuu. 

Arjen energiakatsauksen tekemällä on mahdollista 

selvittää, mitkä ovat helpoimmat ja 

kustannustehokkaimmat toimenpiteet energiaan 

käytettävien menojen pienentämiseksi. Pientaloihin ja 

asuntoihin tehtävä energiaselvitys antaa vieläkin 

tarkemman kuvan rakennuksen kokonaisenergian-

kulutuksesta, ja sen yhteydessä laadittavasta 

energiatodistuksesta voi saada tärkeää tietoa kodin 

lämmitys- ja sähkölaitteiden energian-kulutuksesta. 

Todistus tehdystä energiaselvityksestä vaaditaan 

näytettäväksi uudisrakennuksen yhteydessä sekä 

asunnon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.  

Osa energiansäästöön liittyvistä remonteista saattaa 

olla hintavia, mutta energiankäytön vähentämisellä 

saavutettavat säästöt sekä erilaiset taloudelliset tuet, 

kuten kotitalousvähennys, tekevät energiaremonteista 

usein pitkällä aikavälillä kannattavia sijoituksia.  

Useamman kotitalouden yhteislämmitteisessä 

kiinteistöissä taloyhtiö vastaa energiaselvitysten 

teettämisestä. Taloyhtiön hallitus voi päättää 

selvitysten suositusten perusteella investoida 

kiinteistön energiaremontteihin osakkaiden 

suostumuksella. Yksittäiset kotitaloudet voivat myös 

omillaan vaikuttaa energiankulutuksellaan kiinteistön 

ympäristöjalanjälkeen seuraavilla tavoilla: 

Lämpötilan asuintiloissa tulee olla riittävä miellyttävän 

asumisen takaamiseksi, mihin 20 °C on yleensä riittävä 

taso. Jo yhden celciusasteen lisäys huoneiston 

lämpötilaan saattaa nostaa energiankulutusta usealla 

prosentilla. Helppo keino säästää asunnon 

energiakustannuksissa on madaltaa huoneiston 

lämpötilaa etenkin pidemmäksi aikaa pois lähtiessä. 

Tämä onnistuu yleensä helposti pattereita tai 

keskuslämmitysjärjestelmää säätämällä. Vähällä 

käytöllä olevien huoneiden lämpötila kannattaa pitää 

matalana. Lämpimät vesi- ja ilmastointijohdot, jotka 

kulkevat viileiden kellari- tai ullakkotilojen läpi, 

kannattaa eristää lämpöhukan vähentämiseksi. 

Ilmanvaihto on myös merkittävä energiankäyttöön ja 

asumismukavuuteen vaikuttava tekijä. Liian vähäinen 

ilmanvaihtuvuus saattaa heikentää hengitysilman 

laatua, aiheuttaa ruuanlaiton ja pesutoimien 

höyrystämän kosteuden kertymistä rakenteisiin 

edistäen homeen kasvua asunnon rakenteissa. Näistä 

syistä on ilmanlaadun kannalta tärkeää pitää 

ilmanvaihtokanavat tukkimattomina ja tuulettaa 

tarvittaessa. Erityisen tehokas tapa tuulettaa on 

avaamalla ikkunat väliaikaisesti aiheuttaen 

huoneistoon läpivedon. Kosteuden leviämistä voi 

rajoittaa pitämällä kylpyhuoneen ovet kiinni suihkun 

aikana ja sulkemalla keittokattiloiden kannet 

ruuanlaiton yhteydessä.  Kuitenkin on hyvä pitää 

mielessä, että riittävä ilmanvaihtuvuus hyvän 

ilmanlaadun kannalta lisää huoneiston 

energiankulutusta: Etenkin Suomessa on usein 

kannattavaa investoida ilmanvaihtojärjestelmään 

liitettävään lämmön talteenottolaitteistoon, joka 

palauttaa ilmanvaihdon mukana poistuvan lämmön 

takaisin huoneistoon. 

Patterit ovat helposti säädettäviä ja voivat vaikuttaa 

merkittävästi huoneiston energiankulutukseen. 

Lämpötilan säätely huoneistossa tapahtuu 

taloudellisimmin lämmitystehoa laskemalla, kuin 

tuuletusta lisäämällä. Siirrettävät lämmittimet 

kannattaa pitää lähellä oleskelualueita, jotta 

Kuinka vähentää 
energiankulutusta 



lisälämmöstä on eniten hyötyä. Turvallisuussyistä 

patterit tulee pitää aina irti huonekaluista ja verhoista, 

eikä niitä saa peittää esimerkiksi kuivattavilla 

tekstiileillä. 

Kodinkoneet toimivat nykyisin pääosin sähköllä: 

ilmanvaihtokoneet, astianpesukoneet, sähköuunit, 

jääkaapit, pakastimet, valaisimet, sähkölämmittimet, 

pyykinpesukoneet, kuivauslingot, pölynimurit, 

vedenlämmittimet, leivänpaahtimet, televisiot ja 

tietokoneet ovat kaikki sähkökäyttöisiä. Sähkölaitteissa 

on lakisääteiset merkinnät, jotka kertovat kuinka 

paljon tehoa laitteiden käyttö vaatii. Teho kertoo 

laitteen sähkönkulutuksesta, joka merkitään watteina 

(W). Watit kerrottuna laitteen säännöllisellä 

käyttöajalla (tunteina) kertovat karkeasti, kuinka paljon 

sähköä kyseinen laite käyttää arkikäytössä. 

Energiankäyttöä ja hinnoittelua mitataan yleisesti 

kilowattitunteina (kWh). Paljon käytettävien, 

tehokkaiden laitteiden uusimista 

energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla kannattaa 

harkita sähkölaskun pienentämiseksi. 

Kuinka käyttää kodinkoneita 

energiatehokkaasti?  

Laitteiden energiatehokkuus ei ole ainoa 

kodinkoneiden energiankäyttöön vaikuttava tekijä. 

Myös laitteiden säästeliäs käyttö vähentää sähkön 

kulutusta sekä edistää laitteiden pitkäikäisyyttä. 

 Yleisiä pesukierroksen energiankäytön merkintöjä 

12 astiaston tiskikoneille 

 

Tiskikone kannattaa käynnistää vain täytenä. 

Uudemmissa koneissa on usein suositeltu ekologinen 

pesuohjelma, joka säästää sähköä ja vettä. Uutta 

tiskikonetta hankittaessa kannattaa kiinnittää 

huomiota pesukoneen oikeaan kokoon – tarpeettoman 

suuri tiskikone vie tarpeettomasti tilaa ja sähköä. 

A++ energialuokituksen tiskikoneiden pesukierrosten 

energiakäyttö pesukapasiteetin mukaan 

Astiastojen 
määrä 

9 10 11 12 13 14 15 

Energian-
kulutus  
(kWh) 

0,69 0,74 0,78 0,91 0,92 0,93 0,95 

 

Jääkaapit ja pakastimet kannattaa myös mitoittaa 

käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Paljon tyhjää tilaa 

sisältävät, aktiivisessa käytössä olevat sähkölaitteet 

kuluttavat tarpeettoman paljon tilaa ja sähköä. 

Kylmälaitteet kannattaa pitää liasta ja jäästä puhtaana 

sekä säätää lämpötilat käyttötarkoitukseen sopivaksi. 

Elintarvikevirasto Evira suosittelee pakastimen 

lämpötilaksi -18 °C, jääkaapin lämpötilaksi +2 - +6 °C ja 

viileäkaapin lämpötilaksi +10 - +14 °C. Lämpötilan 

säätäminen kylmemmäksi kuluttaa enemmän sähköä. 

Käytössä olevien kylmälaitteiden ovet kannattaa pitää 

suljettuina, jotta vaadittu viilennysteho on pienempi. 

Kylmälaitteet kannattaa sijoittaa huoneiston 

viileämpiin osiin ja välttää niihin osuvaa suoraa 

auringonvaloa. Lämpimät ruuat kannattaa viilentää 

ennen kylmälaitteeseen säilömistä.  

Valaisimet ovat merkittävä osa energiankulutusta 

niiden säännöllisestä käytöstä johtuen. Vanhojen 

hehkulamppujen vaihtaminen energiaa säästäviin LED-

valaisimiin tai LED-loisteputkivalaisimiin on yksi 

helpoimmista tavoista säästää energiankulutuksessa. 

Käyttämällä valoja vain tarvittaessa ja sammuttamalla 

ne poistuessa huoneesta säästää sekä valaisimia että 

sähköä. 

Erityyppisten valaisimien energiankulutus saman 

valotehon tuottamiseksi 

Hehkulamppu 
Energiansäästö-

lamppu 
LED-  

lamppu 

25 W 5 W 2W 

40 W 8 W 5W 

60 W 12 W 6W 

75 W 15 W 10W 

100 W 20 W 13W 

150 W 35 W 26W 

  

Energialuokitus A+ A++ A+++ 

Energian kulutus (kWh) 1,02 0,90 0,84 



Televisio tulisi olla suljettuna aina kun sitä ei katsota. 
Virta kannattaa kytkeä kokonaan pois pidempien 
poissaolojen ajaksi. Uutta televisiota hankkiessa 
kannattaa ottaa huomioon television energiankulutus. 

 

Tietokoneet tulisi pitää sammutettuina, kun ne eivät 
ole käytössä. Pöytätietokoneiden näytöt kannattaa 
muistaa sammuttaa erikseen. Kannettavat tietokoneet 
kannattaa pitää irti pistorasioista, kun niiden akut ovat 
riittävän täynnä käyttöä varten.  

Pyykinpesukone kannattaa käynnistää vain silloin, kun 
se on täyteen ladattu. Pyykkikoneen energiankäytöstä 
jopa 90% koostuu pesuveden lämmityksestä. Matalalla 
lämpötilalla pesu mahdollisuuksien salliessa vähentää 
veden lämmitykseen kuluvaa energiaa. Kova linkous 
kannattaa suorittaa vain, mikäli käytössä ei ole 
kosteutta hyvin kestävää kuivaushuonetta tai 
pyykkinaruja. 
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Mitä ovat energiamerkinnät? 

Energiamerkinnät tarjoavat kuluttajille perustietoja eri 
tuotteiden energiatehokkuudesta. Ne määrittävät 
laitteiden energiatehokkuuden A+++ (tehokkain) ja G 
(vähiten tehokas) välillä sekä väriasteikolla vihreästä 
(tehokkaimmasta) punaiseen (vähiten tehokas). 
Skaalausalueet vaihtelevat laitteen tyypistä riippuen. 

Miksi käytämme energiamerkintöjä? 

Energiamerkinnät tarjoavat paitsi tietoa myös 
edistävät energiansäästöä. Energiatehokkaimpien 
laitteiden (A, A+, A++ ja A+++) ostaminen vähentää 
kotitalouksiemme energiankulutusta ja täten 
pienentää sähkölaskua. 

  

Mitä tietoja energiamerkinnät sisältävät? 

 

Mitä tietoja energiamerkinnät sisältävät? 

Energiamerkinnät 

Laitteen valmistajan tai 
toimittajan nimi 

 

Laitteen valmistajan tai 

Laitteen tyyppi, 
malli, versio 

 

Energia-
tehokkuusluokat 

 

Energia-
tehokkuus-

luokitus 

 

Keskimääräinen 
energiankulutus 

 

Keskimääräinen 

Lisätiedot 

 

Lisätiedot 



Mitä energiamerkinnän symbolit kuvastavat? 

Esimerkkejä yleisistä kodinkoneista 

 

Astian- ja pyykinpesukoneet: 

 

Pyykinpesukoneet: 

 

 

Astianpesukoneet: 

 

 
 

Missä laitteissa käytetään energiamerkintöjä? 

Energiamerkinnät koskevat muun muassa seuraavia 
tuotteita: ilmastointilaitteet, astianpesukoneet, 
kodinkoneet, jääkaapit, pakastimet, valaisimet ja 
valaistuslaitteet, jäähdyttimet, ammattikäyttöön 
tarkoitetut jäähdytyskalusteet, liesituulettimet, 
kiinteät polttoaineiden kattilat, televisiot, 
kuivausrummut, pölynimurit, ilmanvaihtolaitteet, 
pesukoneet ja vedenlämmittimet.  

 

 

 
 
Astian- ja pyykinpesukoneet sekä jääkaapit: 

 

 

Jääkaapit ja pakastimet: 

 

 

 

Televisiot: 

 

 

 

 

Lisäksi on olemassa eurooppalainen ENERGY STAR -
ohjelma, joka on tarkoitettu toimistolaitteiden kuten 
tietokoneiden, palvelimien, näyttöjen, 
varavoimanlähteiden, tulostimien ja skannereiden 
vapaaehtoiseen energiamerkintään. Energiamerkinnän 
saamiseksi asetetut vaatimukset on kuvattu 
yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 
energiamerkintöjä koskevassa asetuksessa (EU) 
2017/1369. 

Keskimääräinen vuosittainen 

vedenkulutus, litraa/vuosi (l/a) 

 

Keskimääräinen vuosittainen 

vedenkulutus, litraa/vuosi (l/a) 

Nimellinen kapasiteetti, 

kilogrammaa (kg) 

 

Nimellinen kapasiteetti, 

kilogrammaa (kg) 

Linkouksen energiatehokkuus-

luokitus 

 

Linkouksen energiatehokkuus-

luokitus 

Kuivauksen energiatehokkus-

luokitus 

 

Kuivauksen energiatehokkus-

luokitus 

Nimellinen kapasiteetti, astiastojen 

lukumäärä 

 

Nimellinen kapasiteetti, astiastojen 

lukumäärä 

Kylmäsäilöjen yhteistilavuus, litraa (l) 

 

Kylmäsäilöjen yhteistilavuus, litraa (l) 

Pakkassäiliön tilavuus, litraa (l) 

 

Pakkassäiliön tilavuus, litraa (l) 

Kytkin kulutuksen vähentämiseksi 

alle 0,01 wattiin (W) 

Sähkönkulutus käytön aikana, 

wattia (W) 

 

Kytkin kulutuksen vähentämiseksi 

alle 0,01 wattiin (W) 

Sähkönkulutus käytön aikana, 

wattia (W) 

Näytön koko 

 

Näytön koko 

Äänentaso, desibeliä (dB) 

 

Äänentaso, desibeliä (dB) 

Union’s Horizon 2020 research and innovation

programme under grant agreement No 754051

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -hanke- 

ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen Nro 754051 nojalla. 



Minkälaisia tilanteita saatan 

kuluttajana kohdata? 

Kuluttajana olet vapaa valitsemaan sähkön- ja 

polttoaineiden toimittajasi. Kuten kaikilla 

markkinoilla on tapana, myös energiamarkkinoilla 

useat eri palveluntarjoajat pyrkivät vakuuttamaan, 

että juuri heillä on tarjota sinulle markkinoiden 

paras ratkaisu. Todellisuudessa vaihtoehtoja 

kannattaa aina vertailla itse.  

Markkinointia koskee tiukat kuluttajansuojalait, 

jotka määrittelevät minkälaisia lupauksia 

markkinoinnissa saa käyttää ja minkälaisia ei, mitä 

sopimusehtoja asiakkaalle täytyy kertoa 

myyntitilanteessa ja minkälaista hinnoittelu-

politiikkaa eri tuotteiden sekä palveluiden osalta 

saa käyttää. Lainsäädännöstä huolimatta, 

markkinoilla toimii myös kuluttajansuojaa rikkovia 

toimijoita, joten on hyvä tietää oikeutensa.  

Mitä ovat kuluttajansuojaa rikkovat 

käytännöt energiamarkkinoilla? 

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva 

direktiivi 2005/29/EC määrittelee käytännöt, 

joiden puitteissa elinkeinonharjoittajien ja 

kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyjä saa 

toteuttaa. Sopimattomiksi käytännöiksi lasketaan 

vaikutustavat, joilla painostetaan, johdetaan 

harhaan tai vaikutetaan kohtuuttomasti kuluttajan 

päätöksentekoon valintatilanteessa.  

Sopimattomiksi käytännöiksi luetaan myös 

esittely- ja myyntitavat, joissa kuluttajalle ei 

tarjota riittävää tietoa tarjousta tekevästä 

yrityksestä, laskutusperusteista, sopimuksen 

velvoitteista tai palvelun sisällöstä. Kuluttajalla on 

myös aina oikeus purkaa sopimus 14 päivän sisällä 

ostotilanteesta. 

Minkälainen toiminta 

luokitellaan sopimattomaksi 

kaupalliseksi menettelyksi? 

Myyjän tulee aina toimittaa tieto omasta 

henkilöllisyydestään, sekä kaupallisesta 

organisaatiosta, jota on virallisesti edustaa. 

Kyseisten tietojen puute katsotaan 

sopimattomaksi menettelyksi ja antaa kuluttajalle 

oikeuden purkaa sopimus myös normaalin 14 

päivän palautusajan jälkeen ilman 

sopimusrikkomukseen liittyvää korvaus-

velvollisuutta. 

Sopimattomaksi menettelyksi lasketaan myös 

harhaanjohtavat tarjoustiedot, jossa 

tarjoushinnan tarjouskautta ei ilmoiteta selvästi. 

Jos esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen 

tarjouskausi kestää vain ensimmäiset 6 kuukautta, 

eikä tätä ehtoa esitetä selkeästi, lasketaan 

käytäntö sopimattomaksi menettelyksi ja 

asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. 

Kaikki häirinnäksi, pakottamiseksi tai 

painostukseksi tulkittava toiminta on myös 

sopimatonta menettelyä. Jos kotikäynnillä oleva 

myyjä ei esimerkiksi suostu poistumaan paikalta 

pyynnöstä, ennen kuin kauppa on suoritettu 

loppuun, kyseessä on selkeästi sopimaton 

menettely, joka antaa sopimuksen 

allekirjoittaneelle henkilölle purkuoikeuden ilman 

korvausvelvollisuuksia ja voi johtaa myyjän osalta 

oikeustoimiin. 

 

 

Kuluttajan oikeudet 



Minkälaisia seuraamuksia 

sopimattomasta menettelystä 

voi seurata? 

Kuluttaja voi vaatia sopimattoman menettelyn kautta 

saavutetun sopimuksen purkamista. Jos asiakas kärsii 

sopimattoman menettelyn vuoksi muita taloudellisia 

menetyksiä, on asiakkaalla oikeus vaatia sopimatonta 

menettelyä käyttänyttä henkilöä tai yritystä 

korvausvastuuseen. 

Ylläolevaan liittyen sopimattoman menettelyn kautta 

laadittua sopimusta ei koske 14 päivän palautusoikeus, 

vaan sopimus on mitätöitävissä myös tämän 

aikaikkunan jälkeen. Epäselvissä tilanteissa kuluttajan 

kannattaa olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston 

tai kuluttajansuojaliiton neuvontapalveluihin, jotka 

auttavat asiassa eteenpäin. 

Mitä nopeammin sopimattomasta menettelystä 

ilmoittaa, sen paremmalla todennäköisyydellä 

kuluttaja saa epämieluisalla tavalla saavutetun 

sopimuksen purettua. Usein myyntitilanteet 

perustuvat suulliseen kanssakäymiseen ja epäselviä 

tilanteita joudutaan selvittämään usein myös 

oikeudessa. Tätä ennen asia on kuitenkin sovittavissa ja 

kuluttajansuojaa varten kehitetyt julkiset ja kolmannen 

sektorin palvelut auttavat sovinnon aikaansaamisessa 

oikeustoimien ulkopuolella.  

Mitä muita oikeuksia minulla on 

kuluttajana? 

14 päivän sopimuksen purkuoikeus on voimassa 

ostopäivästä tai sopimuksen allekirjoituksesta lähtien. 

Sopimus on purettavissa kirjallisella ilmoituksella 

yhtiön edustajalle. Sähköposti on hyvä tapa purkaa 

sopimus, sillä siitä jää samalla sähköinen todiste 

sopimuksen purkamisesta mahdollisia jälkiselvityksiä 

varten.  

Mikäli myyjä käyttää sopimatonta menettelyä eikä 

esimerkiksi kerro asiakkaalle oikeudesta purkaa 

kauppaa 14 päivän sisällä, pitenee sopimuksen 

purkamisaika 12 kuukauden mittaiseksi.  

Mikäli asiakas päättää purkaa sopimuksen laillisen 

palautusajan sisällä, hän ei ole velvollinen maksamaan 

sopimusrikkomuksen seurausmaksuja. Sopimusaikana 

käytetyistä palveluista, kuten kulutetusta sähköstä, 

kaasusta tai polttoaineesta on kuitenkin maksettava 

hinnaston mukainen korvaus myyjälle käyttöajalta. 

  



Energiankäytön tuet ja rahoitus 

Suomessa energiankäyttöön liittyviä tukia ei ole 
luokiteltu suoraan kulutuksen tai varallisuusluokkien 
mukaan. Palkkatöissä olevat, ikäihmiset ja eri 
sosiaalisten tukijärjestelmien piiriin kuuluvat henkilöt 
voivat hyödyntää elämäntilanteisiinsa soveltuvia 
tukimuotoja esimerkiksi energiankäyttöön ja 
energiaremontteihin liittyvien kustannusten 
kattamiseksi. 

Vähävaraisille suunnattu rahoitus 

Tällä hetkellä Suomessa on jo olemassa varsin kattava 
sosiaalitukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on taata 
minimi toimeentulo kaikille. Suomessa ei ole erityisesti 
energiamaksujen kanssa haasteita kohtaaville 
kohdistettuja tukia, mutta ilmiötä lievittäviksi tuiksi 
voidaan katsoa tuet, jotka alentavat asumismenoja tai 
jotka on kohdistettu perustarpeiden kuten 
energiakustannusten kattamiseksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi asumituki ja toimeentulotuki. Näiden 
suorien tukien lisäksi energiaköyhyyttä lievettäviksi 
tuiksi voidaan katsoa kotitalousvähennys, jota voidaan 
käyttää kodin remonttikustannusten vähentämiseen 
verotuksessa. Suomessa kuluttajan suojaksi on 
asetettu energiayhtiölle velvoitteita sähkönkatkaisun 
rajoittamiseksi, erityisesti talviaikaan. 

Yleinen asumistuki 

Yleistä asumistukea maksetaan tukea hakevalle 
pienituloiselle ruokakunnalle asumisesta koituvien 
kustannusten kattamiseksi. Asumistukea maksetaan 
vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus tai omistus-
asunnon asumismenoihin. Asumismenoiksi ei lasketa 
vuokran tai vastikkeen yhteydessä erikseen 
maksettavia laskuja, kuten sähkö- tai saunamaksuja. 
Tuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot, 
asuinpaikkakunta sekä hyväksyttävät enimmäis-
asumismenot, jotka määritellään tarkemmin Kelan 
verkkosivuilla. Asunnon koko, ikä ja varustetaso eivät 
vaikuta asumistuen määrään.  

 

 

 

Eläkkeensaajan asumistuki 

Suomessa asuva eläkeläinen, jonka ruokakunnan 
jäsenistä jokainen vastaanottaa pientä eläkettä, on 
oikeutettu korotettuun eläkkeensaajan asumistukeen. 
Tukeen oikeuttavaksi eläkkeeksi lasketaan Kelan tai 
työeläkelaitoksen maksamat eläkkeet, tapaturmaan 
pohjautuvat täyteen työkyvyttömyyteen perustuvat 
eläkkeet ja vastaavat eläkkeet ulkomailta. 
Osatyökyvyttömyyttä tai osa-aikaeläkettä saavat 
henkilöt eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan 
asumistukeen, mutta voivat hakea yleistä asumistukea. 

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten 
asuntoihin 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää 
korjausavustusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 
kotona asuminen. Tätä voidaan jossain tapauksissa 
myöntää myös energiatehokkuutta parantaviin 
korjauksiin, kuten ilmalämpöpumppuihin, valaistuksen 
uusimiseen, kodinkoneisiin, ilmanvaihdon uusimiseen 
tai lämmitysmuotojen muutoksiin. Korjausavustusta 
voi saada ympärivuotisessa asumiskäytössä olevaan 
asuntoon, jonka ruokakuntaan kuuluu ainakin yksi yli 
65-vuotias tai vammainen. Tukea hakevan 
ruokakunnan tulot tai varallisuus eivät saa ylittää ARAn 
asettamia rajoja. Korjausavustus kattaa enintään 50%, 
poikkeustapauksissa 70% hyväksytyistä 
korjauskustannuksista. Hakijan tulee huomioida, että 
avustus maksetaan aina jälkikäteen. 

Perustoimeentulotuki 

Perustoimeentulotuki on taloudellinen tuki henkilöille 
ja perheille, joiden tulot ja varat eivät riitä muiden 
tukimuotojenkaan hakemisen jälkeen jokapäiväisten 
menojen kattamiseen. Tuen perusosa kattaa kaikki 
asumisen ja elämisen perusmenot sähkölaskut 
mukaanlukien. Perustoimeentuloa ei voi saada hakija, 
jolla on omaisuutta. Perustoimeentulon lisäksi erityis-
tarpeita omaava henkilö voi hakea lisätoimeentulo-
tukea muuttoon, vuokravastikkeeseen, lämmitys-
kuluihin, terveydenhuolto- ja lääkemenoihin sekä 
lasten hoitoon ja lasten tapaamisiin liittyviin 
kustannuksiin. 

 

Tukimuodot 



Yleisesti hyödynnettävät tukimuodot  

Kotitalousvähennys 

Kotitalousvähennys on verotuksessa vähennettävä 
osuus kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetyistä 
kotitalous- ja remonttitöistä. Verotuksesta on 
mahdollista vähentää 2400 euron edestä kiinteistöissä 
tehtävistä töistä maksettavia laskutettavia palkkioita. 
Kotitalousvähennystä on mahdollista hyödyntää 
kotona tehtävän energiaremontin laskutettavan työn 
osuudesta. Kotitalousväennystä ei voi käyttää 
esimerkiksi energiaremontissa käytettävien 
materiaalien hankintaan.  

Informaatio-ohjaus 

Informaatio-ohjausta, jolla pyritään parantamaan 
kotitalouksien energiatehokkuutta antaa Suomessa 
usea taho. Kuluttajien energineuvonnasta vastaa Työ- 
ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston alaisuudessa 
Motiva, joka edistää ja tukee alueellisten 
energianeuvojien työtä. Tämän lisäksi 
Ympäristöministeriö yhdessä Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARAn kanssa on koonnut yhteen 
kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen liitttyvää 
neuvontaa antavia organisaatioita. 

 

Lisätietoja: 

www.kela.fi 

www.motiva.fi 

www.ara.fi 

www.vero.fi 
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Kuinka arvioida itsenäisesti 
energiankulutusta? 

Kuka tahansa pystyy seuraamaan energiankulutustaan. 
Helpoin tapa arvioida energiankulutusta on tarkkailla 
sähkö-, lämmitys- ja polttoainelaskuja. On 
suositeltavaa säilyttää kaikki energiankäyttöön liittyvät 
laskut, kuten sähkölaskut, lämmityksestä aiheutuneet 
laskut ja polttoainelaskut samassa paikassa niiden 
myöhempää hyödyntämistä varten. Esimerkiksi 
sähkölaskuista selviää käytetyn sähköenergian määrä 
kilowattitunteina (kWh) tietyllä aikavälillä. Toinen tapa 
selvittää sähkönkulutuksen määrää on kirjata 
säännöllisesti ylös sähkömittarin kilowattitunti-
lukemat.  Kilowattitunti on energiayksikkö, jota 
käytetään yleisesti mittaamaan käytetyn 
sähköenergian määrää ja kustannuksia.  

Tiedot energian käyttömääristä auttavat selvittämään 
mistä energian käyttö kokonaisuudessaan 
muodostuu. Kulutetun sähkön määrä riippuu kotona 
käytettävien sähkölaitteiden tehokkuudesta ja 
käyttömääristä. Käytettävän sähkön ja sähkölaskun 
määrää voi pienentää korvaamalla paljon sähköä 
kuluttavia laitteita vähemmän kuluttavilla 
vaihtoehdoilla.  Sähkölaitteen hyötysuhdetta voi 
arvioida tarkastelemalla laitteen etikettiä, josta selviää 
sen energiatehokkuusluokitus ja ikä. Ensimmäisenä 
kannattaa korvata huonolla energiatehokkuus-
luokituksella varustetut, vanhat sekä usein 
käyttöongelmia aiheuttavat laitteet. Lämmityksen 
osalta oleellisinta on kiinnittää huomiota käytettävään 
lämmitysjärjestelmään, lämmönsiirtoon huoneiden 
välillä, sekä rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden sekä 
ovien karmien lämmöneristyskykyyn. Lämmitys-
järjestelmää ja -käytäntöjä kehittämällä on mahdollista 
säästää merkittäviä summia vuotuisesta 
energialaskusta. 

Kuinka paljon energiaa yksittäinen laite 
kuluttaa? 

Kaikissa sähkölaitteissa on lakisääteiset merkinnät 
niiden sähkötehon tarpeesta watteina (W) ilmaistuna. 
Laitteen kokonaissähkönkulutus voidaan laskea 
yksinkertaisesti kertomalla laitteen wattimäärä 
arvioidulla käyttöajalla seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

𝑡𝑒ℎ𝑜 [𝑊] ∗ 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 [𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎]

1000
= 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 [𝑘𝑊ℎ] 

 

Laitteiden sähkönkulutuksen arvioinnissa kannattaa 
ottaa huomioon myös erilaiset käyttötavat – 
esimerkiksi uunin ja pyykkikoneen korkea 
käyttölämpötila kuluttaa sähköä enemmän kuin matala 
lämpötila samoin kuin kovan linkousohjelman kulutus 
on korkeampi kuin hitaan linkousohjelman. Uudet 
laitteet vievät vastaavia vanhempia laitteita 
keskimäärin vähemmän sähköä. Itse tehdyt laskelmat 
laitteiden sähkönkulutuksesta ovat suunta-antavia, 
mutta eivät täsmällisiä. Sähkön käytön arviot sekä 
laitteiden energialuokitukset auttavat kuitenkin 
havaitsemaan säästämisen mahdollisuuksia omassa 
energiankulutuksessa. On myös tärkeää valita 
sähkölaitteet tarpeen mukaan – liian suuri jääkaappi, 
pakastin tai pesukone suhteessa kodin tarpeisiin 
kuluttaa jatkuvasti tarpeettoman paljon sähköä.  

  

Pientalon energiaselvitykset 



Energiakatsaus 

Energiankäytön tehostamiseen suuntaa-antavan arjen 
energiakatsauksen voi tehdä helposti itse tässä 
lehtisessä mainittujen vinkkien avulla. Omatoimisen 
energiakatsauksen tekemiseen ei vaadita pätevyyksiä. 
Energiakatsauksessa huomio kiinnitetään talon 
rakenteiden sijaan asunnossa sijaitsevien 
sähkölaitteiden määrään, laatuun ja 
käyttötottumuksiin. Katsauksella voidaan selvittää, 
minkälaisilla kulutustottumusten muutoksilla 
energiankäyttöä on mahdollista vähentää. Kokeile 
myös ASSIST Energiakatsauslomaketta osoitteessa 
www.tinyurl.com/katsaus   

Energiatodistus 

Lainsäädännön ja rakennusmääräysten kehittyessä on 
hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin, että kiinteistö on 
yhteensopiva viimeisten ohjeistusten kanssa. 1.7.2017 
voimaan tullut laki energiatodistuksista määrää, että 
ennen vuotta 1980 rakennettujen pientalojen myynnin 
ja vuokrauksen sekä uudisrakentamisen yhteydessä on 
hankittava pätevöityneen ammattilaisen laatima 
kiinteistön energiatodistus. Energiatodistuksen 
laadinta on luvanvaraista toimintaa ja sen pätevyyden 
myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Energiatodistus tarkastelee itse rakennuksen 
ilmanvaihto- ja eristysominaisuuksia ja ilmoittaa 
rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen. 

Energiaselvitys 

Energiaselvitys on lakisääteinen dokumentti, joka 

laaditaan uudisrakentamisen yhteydessä. Selvitys 

auttaa havainnoimaan uuden rakennuksen 

energiatehokkuutta. Kattavassa energiaselvityksessä 

tarkastellaan lämmitysjärjestelmän toimivuutta ja 

kuntoa sekä rakennuksen eristysominaisuuksia; kuten 

kiinteistön seinä- ja kattorakenteiden energia-

tehokkuutta lämpökameralla, ilmanvaihdon energia-

tehokkuutta sekä edullisia tapoja vähentää kiinteistön 

energiankulutusta sen käyttömukavuutta laskematta 

tarkistamalla muun muassa valaistuksen taso, 

ilmanvaihdon säädöt ja ikkunoiden tiivisteet.  

Lakisääteisen laadukkaan ja remonttia helpottavan 
energiaselvityksen tekeminen asuintalolle vaatii 
vahvaa kiinteistö- ja energia-alan kokemusta ja mikäli 
tavoitteena on suuret säästöt tai merkittävä 
investointi, esimerkiksi lämmitysenergian säästämisen 
osalta kannattaa pyytää avuksi energia-alan 
ammattilainen. 

Miksi energiankäytön seuranta on tärkeää? 

On monta hyvää syytä miksi seurata omaa 
energiankäyttöään – sen tarjoamat tiedot auttavat 
havaitsemaan minkälaisilla kulutustottumusten 
muutoksilla sekä korjaus- ja kehitystoimenpiteillä on 
energiankäytön vähentämisen näkökulmasta parhaat 
vaikutukset. Energiatehokas elämäntapa ja 
asuinrakennus säästävät sähkölaskussa ja on myös 
hyväksi ympäristölle.   

Vaikka muun muassa energiaremontteihin 
myönnettäviä kotitalousvähennyksiä tai energia-
avustuksia varten ei yleensä vaadita energiankäytön 
seurantaa, sen tekeminen auttaa investointien oikein 
kohdistamisessa parhaan lopputuloksen takaamiseksi.  
Oikeisiin toimenpiteisiin kohdistetut investoinnit eivät 
pelkästään auta energiamenojen pienentämisessä, 
vaan parantavat asumismukavuutta monella tavalla. 
Asunnon viihtyvyys paranee merkittävästi, kun ikkunat 
eivät vedä, ilma vaihtuu riittävästi ja lämmönsäätö 
huoneistossa on helppoa. 
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Miksi rakennukset eristetään? 

Lämmitys on yksi suurimpia energiankulutuksen 
muotoja suomalaisissa kotitalouksissa. Asunnon heikko 
eristys lisää lämmityksen tarvetta. Hyvin suunniteltu ja 
tehty rakennuksen eristys vähentää rakennuksen 
lämmitys- ja viilennyskuluja merkittävästi. Laadukas 
eristys myös lisää asunnon viihtyisyyttä sekä vähentää 
kiinteistön muita ylläpitokustannuksia. 

Eristämisen perusteet 

Eristemateriaaleilla pyritään estämään lämmön 
siirtymistä seinien ja ikkunoiden läpi. Eristykset pitävät 
rakennuksen talvella kylmää ulkoilmaa lämpimänä ja 
kesällä lämmintä ulkoilmaa viileämpänä. Eniten 
lämpöä siirtyy yleensä ikkunoiden, sekä niiden ja ovien 
karmien eristysten läpi. Myös ilmaraot eristämättömiin 
ullakoihin ja kellareihin saattavat päästää huoneiston 
lämpöä karkaamaan ulos asuintilasta.  

Rakennustekniikassa kiinnitetään erityistä huomiota 
eristemateriaalien lämmönjohtavuuteen, jota 
merkitään usein symbolilla λ sekä materiaalin 
lämmönläpäisykertoimeen, jota kutsutaan myös U-
arvoksi. U-arvo kertoo, kuinka paljon lämpöenergiaa 
materiaali päästää virtaamaan rakenteensa läpi. 
Eristyskyvyn muodostaa eristemateriaalin lämmön-
läpäisykerroin yhdessä sen paksuuden kanssa. Pieni 
lämmonjohtavuus tai U-arvo kuvaa materiaalin 
heikkoa lämmönläpäisykykyä, mikä tekee matalan U- ja 
λ -arvon materiaaleista hyviä lämpöeristemateriaaleja.  

Rakennuksen ulkoeristeitä, kuten ulkoseiniä, yläpohjaa 
ja alapohjaa kutsutaan yhdessä rakennuksen vaipaksi. 
Se eristää huoneiston lämmöneristetyt tilat 
ulkoilmasta. Joustavampaa eristysmateriaalia 
asennetaan yleensä ikkunoiden ja ovien ympärille 
lämpöhukan minimoimiseksi. Asuinkiinteistöjen 
eristyksissä useimmiten käytettävät materiaalit ovat  
kivi-, lasi- ja selluvillat, sekä erilaiset puukuitu-, 
pellavakuitu-, polystyreeni ja polyuretaanilevyt. Myös 
paksua hirttä, sammalta, sahanpurua, kutterilastua, 
fenolieristeitä sekä rakenteeseen suljettua ilmaa 
voidaan käyttää vaippaeristeinä.  

Kuinka saavuttaa hyvä eristys? 

Oikeiden eristemateriaalien valinta oikeaan 
tarkoitukseen on tärkeää, mutta ei ainoa merkitsevä 
tekijä energiasäästöjen saavuttamiseksi. Lämpimästä 
sisätilasta kohti kylmää ulkoilmaan pyrkivä vesihöyry 

tiivistyy nestemäiseksi vedeksi kylmempään ilmaan 
siirtyessä. Tämän seurauksena kosteutta sisältävän 
eristeen eristyskyky heikkenee merkittävästi. 
Asuintilan ympärille rakennettava höyrysulku pitää 
huolen, että asuintilan kosteus poistuu talosta 
ilmanvaihdon myötä, eikä tiivisty vedeksi eristeisiin. 
Ulkoilman kosteusrasitus tuuletetaan pois eristeiden 
välittömästä läheisyydestä tuuletusrakojen avulla. 
Myös eristeiden asennustyön jäljen ammattitaitoisuus 
vaikuttaa eristyksen tehokkuuteen. Eristystyössä 
kannattaa käyttää apuna alan ammattilaisia, joilla on 
soveltuva koulutus ja kokemusta laadukkaista 
eristeasennuksista.  

Pitkän aikavälin suunnittelu 

Investoinnit kiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantamiseksi ovat usein merkittäviä ja niiden 
vaikutukset pitkäkestoisia. Rakennuksen 
energiatehokkuutta kannattaa arvioida 
kokonaisuutena, johon liittyvät lämmityksen osalta 
oikeiden eristysmateriaalien lisäksi kiinteistön 
lämmitysratkaisut sekä ilmanvaihdon lämmön 
talteenotto. Ammattilaisen tekemä energiaselvitys 
antaa kattavasti tietoa siitä, mistä osa-alueesta 
rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen 
kannattaa aloittaa. Etenkin rakennuksen sisäkaton 
lisäeristäminen on useimmiten kustannus-
tehokkaimpia tapoja parantaa rakennuksen energia-
tehokkuutta, mutta ennen investointien tekemistä on 
hyvä tehdä perusteellinen toimenpidesuunnitelma 
tulevien energiatehokkuusparannusten osalta. 

Katon ja seinien tehokas eristäminen 

Sisäkatto sijaitsee usein lämmittämättömän 
ullakkotilan alapuolella. Sisäkaton eristäminen tehdään 
yläpuolelta lisäämällä eristevillaa tai -levyjä ullakon 
lattialle. Tämä nopea ja edullinen tapa lisätä 
rakennuksen lämmöneristävyyttä kannattaa laittaa 
ensimmäisten tehtävien joukkoon toimenpidelistalla. 
Noin 30 cm eristevillakerros auttaa asuintilassa 
ylöspäin nousevaa lämpöä pysymään sisällä. Mikäli 
ullakkoa halutaan käyttää esimerkiksi varastotilana, on 
suositeltavaa rakentaa eristekerrosta suojaava 
lattiataso eristekerroksen päälle. 

Ullakot, joita käytetään asumis- tai lämmin-
varastotarkoituksiin, tulee eristää kattavammin. 
Lämmitettävien ullakkotilojen osalta tulee kiinnittää 
huomiota eristyksen osalta samoihin asioihin, kuin 

Eristys 
 

Eristys 
Rakennusten eristykset 



muidenkin asuintilojen kohdalla. Lämmintiloiksi 
kunnostettavat ullakkotilat vaativat usein paljon 
lisäeristys-, höyrysulku- ja ilmanvaihtotyötä vanhojen 
rakenteiden kunnostamisen lisäksi. 

Kellareiden katot tulisi rakentaa siten, että niiden 
yläpuolella olevien asuintilojen lattia on lämmin. Tästä 
syystä etenkin lämmittämättömien kellareiden katot 
tulee eristää hyvin. Eristekerroksen kannattelemiseksi 
käytetään usein tukilaudoitusta ja -pahvia. Lämpö-
hukan vähentämiseksi, kylmän kellaritilan huone-
korkeus kannattaa jättää mahdollisimman matalaksi.  

Seinien eristyksen menetelmät ovat monipuoliset ja 
niiden kustannukset vaihtelevat käytettävissä olevan 
tilan mukaan. Eristekerros seinien sisäpuolelle on 
toteutettavissa helposti, mutta vie arvokasta sisätilaa. 
Seinän ulkopuolelle tehtävät eristykset eivät vie 
sisätilaa, mutta saattavat vaatia lisää perustuksia tai 
julkisivun kattavan remontin. Eristekerroksen paksuus 
määrittelee pitkän tähtäimen energiansäästöjä sekä 
remonttikustannuksia, joiden väliltä on löydettävä 
soveltuvin kompromissi. 

Kuinka välttää lämmönhukkaa ikkunoista ja 
ovista? 

Ikkunat ja ovet johtavat lämpöä yleensä huomattavasti 
rakennuksen vaippakerrosta enemmän. Etenkin 
vanhoissa taloissa ikkunoiden ja ovien pinta-alat sekä 
kiinnityskohdat vuotavat merkittävästi lämpöä. Näitä 
lämpövuotoja voidaan hillitä muutamalla eri tavalla:

Paksut verhot ovat yksinkertainen ja edullinen tapa 
lisätä ikkunoiden eristävyyttä. Verhot voivat vähentää 
lämpövuotoa suljettuina ja niitä on helppo avata ja 
sulkea auringonpaisteen mukaan. Mikäli ikkunan alle 
on asennettu patteri, on hyvä pitää huolta, etteivät 
verhot ohjaa patterin lämpöä suoraan lämpöä 
vuotavaan ikkunaan. 

Ikkunoiden reunojen tilkitseminen tarkoittaa 
ikkunoiden ympäristön eristämistä. Toimenpiteessä 
ikkunakarmit irroitetaan, vanhat eristeet poistetaan ja 
tilalle lisätään uusi kerros huokoista eristemateriaalia, 
joka auttaa lämmön eristämisessä. Ikkunoiden 
reunojen tilkitseminen auttaa myös ulkoa tulevien 
äänten ja pölyn eristämisessä. 

Ikkunoiden ja ovien uusiminen on etenkin vanhojen 
rakennusten kohdalla useasti hyvä tapa kehittää 
kiinteistön eristystä. Kaksi- ja kolmikerroslasisten 
ikkunoiden eristyskyky on yksittäistä lasikerrosta 
merkittävästi parempi. Eri materiaaleista tehdyillä 
ovilla on hyvin erilaisia eristysominaisuuksia, joihin on 
hyvä perehtyä etenkin ulko-ovia valitessa. Hyvin 
eristävät ikkunat ja ovet ovat melko korkea 
investointikustannus, mutta kiinteistöissä, joissa 
ikkuna- tai ovipinta-alaa on paljon, ikkunoiden ja ovien 
eristyskyky toimii merkittävässä roolissa talon 
energiankäytön kustannusten osalta. Investointien 
noustessa liian korkeiksi ikkuna- ja ovipinta-alan 
pienentäminen voi olla edullisempi tapa kehittää 
kiinteistön energiatehokkuutta. 

  

~35% lämmöstä vuotaa 

eristämättömien seinien kautta 

~25% lämmöstä vuotaa katon kautta 



Alla oleva kuva esittää tyypillisen rivitalorakennuksen 
lämpötaseen; suurin osa lämmöstä tulee aktiivisen 
lämmityksen kautta, kun pyöreästi neljäsosa juontuu 
sähkölaitteiden, ihmisten ja auringon tuottamasta 
lämmöstä. Suurin lämpösyöppö on ilmanvaihto, 
vaikkakin lämpimään käyttöveteen kuluva sekä 
ikkunoiden ja ovien kautta karkaava lämpö vaikuttavat 
merkittävästi lämpötaseeseen.   

 

Lämpötase rivitaloissa 

 

 

 

 

 

Lämmitys 

70-80% 

Sähkölaitteet 

10-15% 

Aurinko & ihmiset 

10-15% 

Alapohja 

10-15% 

Lämmin käyttövesi 

15-20% 

 Ulkoseinät 

10-15% 

Yläpohja 

10-15% 

 

Ilmanvahto 

25-25% 

 

Ikkunat ja ovet 

15-20% 
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