


HSY:n Ilmastoinfo
Autamme kaupunkilaisia
energia- ja 
ilmastoviisaassa arjessa
koutsi.hsy.fi
• verkkokurssit
energianeuvonta.fi
• asukasmateriaalit
• livekurssit
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Energiatehokas koti 
tarjoaa asukkailleen 

sopivan 
asumismukavuuden 

mahdollisimman 
pienellä 

energiankäytöllä.







Mihin energia
kuluu
kodeissamme?



Kodin sähkölaitteet 9%
Sauna 5%

• Käytä LED-lamppuja
• Sulje laitteet käytön 

jälkeen
• Älä jätä laitteita 

valmiustilaan 
tarpeettomasti

• Sammuta kiuas ennen 
viimeisiä löylyjä

• Hyödynnä edullisempi 
yösähkö
Fingrid Tuntihinta



Tarkkaile
toimivuutta!

• Oikeat lämpötilat
jääkaappi 4-6°C
pakastin -18 °C

• Pysyykö jääkaapin ovi
kiinni?

• Onko jääkaapin
takaseinä tai 
pakastelokero jäässä?



• Pidä suihkut lyhyinä
1 minuutti = 1 ämpäri

• Lämmittele peiton alla, 
älä hanan - lämmintä
vettä on suihkusta
jopa 2/3

• Veden lämmittämisen
merkitys kasvaa
energiatehokkuus-
toimien myötä!

Käyttöveden lämmitys 
15%



Ilmoita vuotavista
vesikalusteista
heti huoltoon!

Vuodon 
läpimitta

Vuodon 
määrä

Kerroin
(150 l/pvä)

Ompelulanka 2500 l/kk 1,5 x

Neulansilmä 25 000 l/kk 5 x

Tulitikku 80 000 l/kk 20 x

Lyijykynä 250 000 l/kk 50 x 



Huonelämpötilojen
juhlavuosi 2022

• olohuone 20-22 °C
makuuhuone 18-20 °C
rappukäytävä 17 °C

• Älä peitä termostaatteja
Ilmoita vioista

• Kotona ei tarvitse tarjeta
kalsareissa!

Muista valittaa
myös kuumasta



Toimiva koti on 
energiatehokas ja 
terveellinen

• Talo on suunniteltu
kokonaisuudeksi:

rakenteet
lämmitysjärjestelmä
ilmanvaihto

• Kun yhtä manipuloidaan, 
vaikuttaa se muihinkin

Pidä korvausilmareitit auki
Älä säädä poistoilmaventtiiliä
Tuuleta täysillä, mutta lyhyesti



Energiansäästöteko 
on myös ilmastoteko.



Mistä työkalut
energiaosaamiseen?

koutsi.hsy.fi



Mistä apua energiaviestintään?
energianeuvonta.fi/tavis



Mistä apua ilmastoahdistukseen?
Ilmastoterapia – HSY -podcast



KIITOS AJASTANNE!

HSY Ilmastoinfo
energianeuvonta.fi
koutsi.hsy.fi

Facebook: facebook.com/ilmastoinfo
Instagram: @ilmastoinfo @marikkasandhsy
Twitter: @ilmastoinfo @marikkasandhsy

LinkedIn: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Energia-asiantuntijat tavoittaa sähköpostitse
koutsi@hsy.fi


