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ENERGIAVIRASTO JA ALUEELLINEN ENERGIANEUVONTA

• Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. 
• Alueellisen energianeuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset. 
• Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. 
• Energianeuvonta on yksi keino edistää päästövähennyksiä, kun energianeuvoja auttaa kuluttajaa, kuntaa tai pk-yritystä 

siinä, miten päästä askeleen eteenpäin kohti energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämistä.
• Energianeuvontaa tehdään erilaisilla neuvonta- ja viestintätavoilla esimerkiksi henkilökohtaisen neuvonnan, seminaarien, 

kokouksien ja kampanjoiden kautta.
• Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun muassa Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n tekemiä 

energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian edistämiseen tehtyjä materiaaleja.
• Energianeuvonnan kautta ei tarjota tietoa yksittäisistä laitevalinnoista eikä anneta yksityiskohtaista 

suunnittelua tai konsultointia.

Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista energianeuvontaa. Alueellinen energianeuvonta lähti käyntiin vuoden 2018 
keväällä kokeiluhankkeilla 12 maakunnassa. Kokeiluhankkeiden tuloksia hyödynnettiin keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa, jossa kuhunkin 
18 maakuntaan haettiin energianeuvonnan toteuttajaa. Kilpailutuksessa haettiin energianeuvonnan toteuttajia neljän vuoden ajalle (toukokuu 2019 
- toukokuu 2023) sisältäen option kahteen lisävuoteen. Alueellisen energianeuvonnan toimijoita rahoitetaan kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonan 
euron suuruisesti viiden vuoden aikajänteellä 2018-2023.



ENERGIANKÄYTÖN ILMASTOYSTÄVÄLLINEN MUUTOS

Uusiutuva energia
Fossiilisista polttoaineista 
poiketen tuotantovaihe on 

päästötön
Ei ole helppo tuottaa tarvittavaa 
määrää energiaa uusiutuvilla!

Siksi energiamurroksessa 
tarvitaan myös:

Energiatehokkuus
Pyritään tehostamaan 

energian käyttö 
energiafiksummilla 

ratkaisuilla, esim. vaihto 
LED-lamppuihin

Energian 
säästäminen

Pyritään käyttämään 
vähemmän energiaa 

käyttäytymisen 
muutoksella, esim. 

valojen sammuttaminen

Tuottaminen 
mahdollisimman 
ongelmattomasti

Tehokas 
käyttäminen

Viisas 
käyttäminen



ENERGIATEHOKKUUS & ENERGIANSÄÄSTÖ

• Energiansäästö ei ole rakettitiedettä, vaan arkisia asumiseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyviä 
oivalluksia ja järkevää energiankulutusta tukevien asumis- ja käyttötottumusten omaksumista.

• Näppituntuma on, että lähes jokaisessa kotitaloudessa sähkönkulutusta voi helposti vähentää 10 prosenttia pelkästään 
asumis- ja käyttötottumuksia muuttamalla.

TUNNE KULUTUKSESI, JOTTA VOIT ALOITTAA SÄÄSTÄMISEN! 

• Sähkönkulutustiedot saa vaivattomimmin oman sähköyhtiön verkkopalvelusta, joka näyttää kulutuksen tason tunnin 
tarkkuudella. 

• Selvitä lämmönkulutus sekä absoluuttisena että normeerattuna. Normeerattuja lämmönkulutuksia voi vertailla 
keskenään riippumatta sijainnista tai eri vuosien lämpötilaeroista. 

• Selvitä vedenkulutus ja erityisesti lämpimän vedenkulutus.  

Laitteen teho 
(kW)

Laitteen 
käyttöaika (h)

Sähkön kulutus

(kWh)

Miksi säästää energiaa?
• Kustannusten 

pieneneminen
• Pienempi hiilijalanjälki
• Energian saatavuuden 

turvaaminen



KESKIMÄÄRÄISET SÄHKÖNKULUTUKSET 
– KULUTUSJAKAUMA OHJAA LÖYTÄMÄÄN SÄÄSTÖKOHTEET! 
Lähde: Vattenfall
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Sähkölämmitetty omakoti- tai rivitalo (120 m2, neljä henkilöä)

Lämmitys Veden lämmitys Kylmälaitteet

Kiuas Ruoanvalmistus ja astianpesu Kodin elektroniikka

Pyykinpesu ja -kuivaus LVI-laitteet Auton lämmitys

Muu kulutus

10 %

16 %

11 %

13 %10 %

24 %

5 %

11 %

Ei sähkölämmitetty omakotitalo (120 m2, neljä 
henkilöä)

Kylmälaitteet Kiuas Ruoanvalmistus ja astianpesu

Kodin elektroniikka Pyykinpesu ja -kuivaus LVI-laitteet

Auton lämmitys Muu kulutus



ENERGIAREMONTTI

Lähtötilanne
(Energiatodistus)

Tavoitteet ja 
resurssit 
(rahoitus, 
aikataulutus)

Suunnittelu
(Uusi 

energiatodistus)

Kilpailutus
Energia-

avustuksen 
hakeminen

Remontti
Seuranta ja 

ylläpito
(Päivitetty 

energiatodistus)

• Paljonko energiaa kuluu? Milloin ja mihin?

• Onko muita remontteja tulossa?

• Kaikki kuntoon kerralla vai vaiheittain (pitkän ajan suunnitelma)?

• Tutustu vaihtoehtoihin ja etsi tietoa – tiedä mitä voit tehdä, mitä 
kannattaa tehdä ja mitä olet hankkimassa! 

• Liittyykö projektiin rajoitteita (suojelukohde tms.)?

• Energia-avustus, kotitalousvähennys, energiatuki, muut 
rahoituskeinot?

• Huomioitavat aikataulut (putkiremontti ja yo-juhlat tai talvi ilman 
lämmitystä eivät ole ihanteellisin yhdistelmä) ja päätöksenteko 
prosessit (taloyhtiöt)

• Avaimet käteen –toimitukset sisältävät suunnittelun, projektihallinnan 
sekä toteutuksen, toisaalta puolueeton suunnittelija voi katsoa 
kokonaisuutta

• Pyydä aina useampi tarjous ja lue huolella, mitä tarjouksiin sisältyy! 

• Yleisesti ottaen kannattaa arvioida, onko harkinnassa oleva urakoitsija 
vakavarainen toimija, joka pysyy toiminnassa vielä vuosien kuluttua.

• https://kuluttaja.fi/musta-lista/ ; www.ytj.fi

• Tee urakka- ja hankintasopimukset aina kirjallisesti. Sovi kirjallisesti myös 
aikatauluista ja mahdollisista viivästymiskorvauksista sekä takuuehdoista 
laitteille ja työlle.

• Huolehdi lupa-asiat rakennusvalvonnan kanssa.

• Valvo remontin suorittamista. 

• Seuraa toimenpiteiden onnistumista, huolla ja ylläpidä! 

Tee päätökset omassa aikataulussa: varo ovelta ovelle myyjiä ja liian hyviä 
diilejä! https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

https://kuluttaja.fi/musta-lista/
http://www.ytj.fi/
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/


REMONTOI JA HUOLLA – ENERGIATEHOKKUUS EI 
OLE VAIN KALLIITA INVESTOINTEJA

• Talon energiankulutukseen ja asumisviihtyvyyteen voi 
vaikuttaa monin tavoin:

• parantamalla rakenteiden lämmöneristävyyttä,
• tehostamalla lämmitysjärjestelmää,
• huolehtimalla tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta ja
• huolehtimalla oikeista sisälämpötiloista.

• Yleissääntönä voi todeta, että kannattavimmat säästötoimet 
kohdistuvat lämmityslaitteisiin, ilmanvaihtoon ja rakennuksen 
yläpohjan lisäeristykseen.

• Yläpohjan lisäeristys on toteutukseltaan helppo ja melko 
kannattavakin rakenteellinen säästötoimi vanhan talon kohdalla. 

• Lisäeristeeksi tai kokonaan vanhan yläpohjaeristeen korvaavaksi eristeeksi 
puhallettava villa voidaan toimittaa palveluna tai säästäväinen voi vuokrata 
puhalluslaitteiston rautakaupasta.

• Patterit ilmataan huolellisesti lämmityskauden alussa ja samalla 
lisätään tarvittaessa vettä painemittaria seuraten. Tuloksena on 
tehokkaampi, energiaa säästävämpi patteriverkko, joka säätyy 
paremmin ja toimii luotettavasti.

• Tarkistetaan tiivisteet ja paikannetaan mahdollisen vedon tunteen 
aiheuttaja. 

• Säädetään oikea sisälämpötila. 



Avustettavat korjaustoimenpiteet
Mahdollinen 

avustettava osuus 
kustannuksista

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton 
lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto)

50 %

Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso 100 %

Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä 20 %

Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä 20 %

Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä 50 %

Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen 
sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot.

50 %

Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko 
rakennuksessa

50 %

Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi 20 %

Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai 
rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä

50 %

Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet 100 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon 50 %

Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 %

Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 %

Jäähdytysjärjestelmä 20 %

Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan 50 %

Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella 100 %

Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen 50 %

Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 %



LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS
• Ratkaisuja miettiessä oleellisia asioita ovat mm.

• Lämmönjakoverkko (mitoituslämpötilat) 
• Energiantarpeen suurus 
• Lämmitysjärjestelmän ikä ja kunto 
• Energian hinnat 
• Investoinnin vaikutus rakennuksen arvoon 
• Pieni investointi vai suuri säästö

• Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän purku kokonaan ei ole 
välttämättä tarpeen  ota huomioon myös 
hybridilämmitysvaihtoehto

Mitä on hybridilämmitys?

Hybridilämmityksessä kaksi (tai 
useampi) lämmitysmuoto 

vaihtelevat eri vuodenaikoina tai 
vuorokauden aikoina.

Esimerkiksi öljylämmitys + ilma-
vesilämpöpumppu

Öljy-hybridilämmityksen etuja
• Suuri teho joka olosuhteessa

• Korkea omavaraisuusaste 
(polttoainevarasto ja uusiutuvaa energiaa)

• Varalämmitysjärjestelmä (öljy)

• Ei kesäajan lämpökuormaa öljykattilasta

• Yhdistää eri järjestelmien parhaat puolet

Vanhan öljykattilan 
hyödyntämisessä tulee huomioida

• Polttimen uusimistarve

• Kattilan ikä ja kunto

• Säiliön ikä, rakenne ja kunto

• Hormin kunto

Lämmitysvaihtoehtoja, mm.:
Lämpöpumput:
• Maalämpö
• Ilmalämpöpumppu
• Ilma-vesi-lämpöpumppu
• Poistoilmalämpöpumppu
Hake-, pilke- ja halkokattilat
Kaukolämpö
Pellettilämmitys
Sähkövaraajat ja –kattilat
Aurinkolämpö ja –sähkö
Varaavat tulisijat



ENERGIATEHOKKUUS TALOYHTIÖSSÄ
• Taloyhtiössä energiatehokkuus onnistuu hallinnon, asukkaiden ja kiinteistöhuollon sujuvalla yhteistyöllä.

• Taloyhtiön hallitus on keskeisin toimija kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa:
• Hallitus luo taloyhtiölle strategian energia-asioissa.

• Sen tehtäviin kuuluu aina seurata talon energiankulutusta ja päättää erilaisista toimenpiteistä.

• Taloyhtiön 5 askelta energiahukan vähentämiseksi

• Ikkunoiden ja ovien tiivistys

• Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö

• Lämmitysjärjestelmän energiatehokas toiminta ja säätö

• Veden kulutus

• Sähkön kulutus 

• Valaistus

• Saunavuorot

• Autojen lämmitys

• Sähköautojen lataus

• Sulanapitolämmitysten toiminta ja tarve



KODIN ENERGIATEHOKKUUSVINKKEJÄ
1. Hallitse huonelämpötiloja

1 ºC huonelämpötilassa = 5 % lämmityskuluissa
• oleskelutilat 20-21 ºC
• makuuhuoneet 18-20 ºC

2. Keittiö ja kodinhoito
• Sijoita kylmäsäilytyslaite aina erilleen keittiön lämmönlähteistä (liesi, uuni, lämpöpatteri, 

astianpesukone). 
• Pidä tiivisteet puhtaina ja laitteen takaosa pölyttömänä, jotta laite toimii energiatehokkaasti.
• Jääkaappi noin +5 ja pakastin – 18 °C
• Mikroaaltouuni kuluttaa uunia vähemmän energiaa, kun lämmittää pieniä ruoka-annoksia. Uunissa 

voi valmistaa paljon ruokaa kerralla sekä hyödyntää jälki- ja esilämmön.

3. Sauna ja kylpyhuone
Energiataloudellisin saunan lämpötila on 70-80 °C. Saunan lämmittäminen 100 °C:een nostaa 
sähkönkulutusta 20-30 %. Sammuta kiuas saunomisen päätyttyä. Jälkilämpö ja ilmanvaihto 
riittävät kuivattamaan saunan.

4. Vedenkulutus/Lämmin käyttövesi
Lämmin käyttövesi maksaa. 15 minuutin suihku päivittäin maksaa noin 450 euroa vuodessa kun 5 
minuutin suihkuvisiitillä kustannukset jäävät noin 150 euroon. Pieni vuoto WC-istuimessa voi tuoda yli 1 
000 euron lisämaksun vuoden vesilaskuun. Veden sopiva lämpötila varaajassa on 55-60 °C.

5. Viihde- ja elektroniikkalaitteet
Jos kaikki sammutamme verkkopäätelaitteen joka päivä 8 tunniksi, sähköä säästyy 1 800 
sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran.

6. Vaihda energiatehokkaaseen valaistukseen ja sammuta valot tiloista, joissa ei 
oleskella! Huomioi myös ulkovalaisimet (voivat olla yllättäviä energiasyöppöjä). 



LISÄTIETOA 
energianeuvonta@ramboll.fi

@EneuvontaPH

@EneuvontaPH
(Energianeuvonta Päijät-
Häme)

Motivan materiaaleja: 
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

mailto:energianeuvonta@ramboll.fi
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen
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