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turpeen nopeutettu alasajo energiansäästö ja tehokkuus
kulutusjousto
hukkalämmöt ja lämpöpumput
tuuli- ja aurinkoenergia
biokaasu
vety ja synteettiset polttoaineet
sähkö- ja lämpövarastot
sähkönsiirtoyhteydet

fossiili-infrastruktuuri
ydinvoiman alasajo

turpeen polton lisääminen
nesteytetty maakaasu (LNG)
hakkuiden lisääminen
öljy ja kivihiili muualta

energiaturvallisuus
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syksy talvi 2023 2024 2025 2026 2027 2028

energiansäästö

energiatehokkuus

uusiutuva energia

uusi 
ydin-
voima

turve

fossiilienergia: polttoainevaihdokset

fossiilienergia: uusi infra



1. Vahvistetaan ennakointia ja 
varautumista

2. Hyödynnetään energian-
säästö- ja energiatehokkuus-
toimet täysimääräisesti

3. Varmistetaan Venäjän 
energiaa korvaava tuotanto

4. Tuetaan pitkän aikavälin 
energiasiirtymää
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• Suomi: öljykriisin aikaan 
energian kokonaiskulutus 
laski 8 % ja öljyn kulutus 13 
% yhdessä vuodessa

• Japani: 1/2 menetetystä 
ydinvoimatuotannosta 
pystyttiin korvaamaan 
energiansäästöllä ja 
energiatehokkuudella



Energiansäästö ja sähkön 
kulutushuippujen tasaaminen.

Jotta energiaa riittää meille 
kaikille.



Kampanjan tavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoite

Saada yli 95 % Suomen 
kotitalouksista säästämään 
energiaa sekä leikkaamaan 
kulutustaan huippukulutus-
tunneilta 5 %:lla.

Pitkän aikavälin tavoite

Pysyvästi alhaisempi 
energiankulutus ja sähkön 
kulutushuippujen madaltaminen.



Astetta alempi lämpötila

Tavoite: vähentää lämmitysenergian kulutusta

Astetta alempi = 5 % pienempi kulutus ja edullisempi lämmitys.

• Tarkista lämpömittarilla huonelämpötilat keskeltä huonetta.

• Alenna huonelämpötilaa asuinhuoneista vähintään yhdellä asteella. 

• Alenna reilusti lämpötilaa huoneista, joita et käytä aktiivisesti, ja 

aputiloista – porraskäytävistä, tuulikaapista, varastoista ja autotallista.

• Vähennä terassien ja parvekkeiden ulkolämmittimien käyttö minimiin.

• Älä pidä ovia ja ikkunoita auki. Tarkista ja tarvittaessa uusi tiivisteet.

Suositeltavat lämpötilat:

• Oleskelutilat 20 °C

• Makuuhuoneet 18–20 °C

• Tuulikaapit ja porrashuoneet 15–18 °C

• Varastot 12 °C ja autotallit 5 °C



Astetta parempi ajoitus

Tavoite: pienentää sähköpulan ja sähkökatkojen riskiä

Sähkön käytössä on arkisin kaksi kulutushuippua: aamulla klo 8–10 ja 

alkuillasta klo 16–20 (erityisesti 16–17 ja 19–20). 

• Pyri tasaamaan sähkönkäyttöäsi, hyödynnä ajastustoimintoja ja siirrä 

etenkin suuritehoisten laitteiden käyttöä kulutuspiikkien ulkopuolelle.

• Lataa elektroniset laitteet ja akut ennen tai jälkeen huippukulutustuntien.

• Sammuta sähkölaitteet ja irrota latausjohdot, joita et käytä.

• Käytä vuorotellen suuritehoisia sähkölaitteita, kuten sähkökiuasta, 

käyttövesivaraajaa, uunia ja kylpyhuoneen mukavuuslattialämmitystä.

Mitä uudempi talo tai remontti, sitä varmemmin laitteissa on aikaohjaus

• Sähkölämmitys, kylpyhuoneen lattialämmitys, ilmanvaihto ja jäähdytys, 

lämminvesivaraaja, auton esilämmitys, sähköauton lataus
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