
Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja 
lämmin vesi  
 
Veden kulutus

Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi

Asumisen 
ympäristövaikutukset

Ostostavat ja hankinnat 

Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito
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Kotona energiaa kuluttavat lämmitys (50%), sähkölait-
teet (30%) ja veden lämmittäminen (20 %). 

Energiankulutusta voi pienentää omilla käyttötottumuk-
silla, esim. sammuttamalla laitteet, kun niitä ei käytetä. 

Erittäin merkittävä valinta on, millä tavoin tuotettua 
sähköä tilaat kotiisi. Tuetko ydinvoimaa vai valitsetko 
uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä? 

Sähköyhtiöitä voi kilpailuttaa. Valitse ympäristön kan-
nalta paras vaihtoehto. 
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Fossiiliset polttoaineet:

 Kivihiili 341 g/kWh

 Polttoöljy 270 g/kWh 

 Maakaasu 198 g/kWh

 Turve 381 g/kWh

Uusiutuvat energianlähteet 0 g/kWh

Hiilidioksidipäästöt 
eri sähkötuotantotavoilla 
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Sähkölämmitys 300 g/kWh   

Kaukolämpö    226 g /kWh

Öljylämmitys   267 g/kWh

Maalämpö   100 g/kWh

Puu/puupelletit  0 g/kWh

Hiilidioksidipäästöt 
eri lämmitystavoilla
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Vedenkulutus vaihtelee paljon. Suomalaisten tyypilli-
nen vedenkulutus on 90 - 270 l asukasta kohden vuo-
rokaudessa. Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää 
vettä 155 l/vrk. 
 
Vedenkulutuksen jakautuminen:
 peseytyminen 60 l/vrk
 WC    40 l/vrk
 keittiö   35 l/vrk 
 pyykki   20 l/vrk

Lämmintä vettä käytetään keskimäärin 40-50 l/vrk hen-
kilöä kohden. 

Vedenkulutukseen vaikuttavat eniten omat käyttötavat. 
Lämpimän veden kulutusta kannattaa vähentää, näin 
säästyy myös energiaa. 

Korjaa vuotavat hanat.

Kun ostat uusia laitteita, hanoja ym., hanki vettä säästä-
viä malleja.
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Vaikka Suomessa jäteveden puhdistus on tehokasta ja 
yhdyskuntien aiheuttama vesistökuormitus on pienen-
tynyt, silti jäteveden puhdistamoilta johdetaan vesis-
töön vuosittain orgaanista ainetta 4 200 tonnia, fosforia 
167 tonnia ja typpeä 11 200 tonnia. Eli käytetystä ve-
destä ei koskaan tule niin puhdasta, kuin se oli ennen 
käyttöä.  

Energiankulutuksen lisäksi jäteveden puhdistamoilla 
käytetään suuria määriä kemikaaleja veden puhdistami-
seen.
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Kuluta vettä vain tarpeeseen.

Säädä veden virtaamaa: 
 suihku    12 l/min, 
 käsienpesuhana 6 l/min. 

Hanki huoneistokohtainen vesimittari. Vedenkulutus 
vähenee 15 - 20 % henkeä kohti.

Käytä ympäristöystävällisiä kemikaaleja, jätä hyvästit 
pääkallomerkeille ja kloorille.

Asenna kotiisi kuivakäymälä.

Mieti eri vaihtoehtoja harmaiden vesien 
käsittelylle (pesu-, keittiö- ja saunavedet): 
maahanimeyttämö, maasuodattamo ja 
laite- eli pienpuhdistamo.

Vähennä 
vedenpuhdistustarvetta
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Suomessa syntyy yhdyskuntajätettä n. 500 kg asukasta 
kohden vuodessa. Tästä lajittelukelpoista jätettä on 
n. 220 kg ja kaatopaikalle menee n. 280 kg.

Paras vaihtoehto on jätteiden välttäminen eli toimimi-
nen niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Lajittele ja toimita lajittelukelpoinen jäte keräyspistei-
siin. 

Biojätteen kompostointi omalla tontilla on ekoteko. Bio-
jätettä ei tarvitse kuljettaa mihinkään, ja voit hyödyntää 
syntyvän mullan omalla pihallasi.
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Jos päädyt laitteen ostamiseen, panosta laatuun, kestä-
vyyteen, ympäristöystävällisiin materiaaleihin, energia-
tehokkuuteen ja pieneen vedenkulutukseen. 

Tutustu käyttöohjeeseen. Se tarjoaa yksityiskohtaista 
tietoa mm. energiansäästömahdollisuuksista sekä vink-
kejä ja ohjeita, joiden avulla käytät laitetta luotettavasti 
ja turvallisesti. 

Asentamalla, käyttämällä ja huoltamalla laitetta oikein 
lisäät sen käyttövuosia.

Valinnoillasi viestität kauppiaille, valmistajille ja sähkön-
tuottajille energiatehokkuuden ja ympäristön huomi-
oon ottamisen tarpeellisuudesta.

Laitteiden käyttö ja hankinta
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Taulutelevisioissa käytetään nestekide- eli LCD- 
tai plasmanäyttöjä. Plasmatelevisio kuluttaa 
käytön aikana enemmän ja LCD vähemmän 
energiaa kuin vastaavan kokoinen kuvaputkite-
levisio. 

Kuvaruutukokojen suurentuminen on kuitenkin 
syönyt saavutetun sähkönsäästön.

Jos katsot 37-tuumaista LCD-televisiota päivit-
täin 3 tuntia ja laitteesi on loput ajasta valmi-
ustilassa, se kuluttaa vuoden aikana valmius-
tilassa ollessaan saman verran energiaa kuin 
keskikokoinen A+  -luokan jääkaappi.

Viihde-elektroniikasta

Kiintolevyllä varustettu digisovitin (digiboksi) 
vähentää erillisten laitteiden määrää ja niiden 
vaatimaa sähkönkulutusta.

Pelikonsolit voivat kuluttaa sähköä enemmän 
kuin televisio. 

Kannettavat tietokoneet kuluttavat keskimäärin 
90 % vähemmän sähköä kuin pöytäkoneet.
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Veden ja energian järkevä käyttö on hyvä huomioida 
myös ulkona. 

Sadevettä kannatta hyödyntää puutarhan kastelussa. 
Paras kasteluajankohta on ilta.

Aurinkoenergialla toimivia pihavaloja on saatavilla, niitä 
kannattaa hyödyntää.

Ulkovalojen ohjaus on hyvä tapa sekä vähentää energi-
ankäyttöä että lisätä liikkumisen turvallisuutta ja ehkäis-
tä myös ilkivaltaa. Pihan yleisvalaistus on ohjattavissa 
lähestymis- tai hämäräkytkimellä tai hämärä- ja kello-
kytkimen yhdistelmällä. 

Omenapuut ja muut hyötykasvit ovat iloksi ja hyödyksi 
niin ihmiselle kuin eläimillekin.

Luonnon monimuotoisuus myös omalla pihalla vähen-
tää allergioita.

Piha ja puutarha
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Remontin tarve kannatta miettiä tarkkaan. 

Kun remontoit, mieti, voitko hyödyntää vanhaa, kierrä-
tettyä tai käytettyä.

Muistathan selvittää, mikä on ympäristöä vähemmän 
kuormittava vaihtoehto.

Myrkyttömät ja vesiliukoiset maalit ovat ympäristön 
kannalta parempia, mutta niitäkään ei kaadeta viemä-
riin.

Yhdistelmämateriaaleja on syytä välttää, koska niiden 
hävittäminen on vaikeaa.

Syntyvät jätteet on toimitettava niille kuuluviin paikkoi-
hin.

Remontointi
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Olisiko vuokramökki, loma-osake tai yhteis-
omistusmökki parempi vaihtoehto kuin oma?

Mikä on riittävä varustetaso? Tarvitseeko mö-
kin olla samantasoisesti varustettu kuin koti? 

Mökki kannattaa pitää kylmänä ja sähköt pois 
päältä talviaikaan tai muulloin, kun mökillä ei 
oleskella. Arat laitteet ja ruokatarvikkeet kan-
nattaa viedä pois.

Kuivakäymälä, komposti-WC tai huussi kuulu-
vat mökin vakiovarustukseen.

Aurinkopaneeli kannattaa ottaa käyttöön kesä-
mökillä.
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