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Astetta alemmas –
kampanja on 
valtakunnallinen kaikkia
suomalaisia koskeva
kampanja
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Lähde: HSY KOUTSI / 
Taloyhtiön energiakirja



Astetta alemmas pähkinänkuoressa

• Valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja 

• Nyt tarvitaan konkreettisia ja nopeavaikutteisia 
energiansäästötoimia
→ Tulevana talvena energian riittävyys aiempaa tiukemmalla ja 

kustannukset korkeammalla
→ Kannustetaan suomalaisia säätämään energiankulutustaan 

astetta alemmas
→ Kaikkein pienimpienkin energiansäästötoimien merkitys 

moninkertaistuu, kun teemme ne yhdessä
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Kampanjan valtakunnalliset tavoitteet

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

Pysyvästi alhaisempi 
energiankulutus ja sähkön 
kulutushuippujen 
madaltaminen.

Lyhyen aikavälin 
tavoite

Pitkän aikavälin 
tavoite
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JOTTA ENERGIAA RIITTÄÄ MEILLE KAIKILLE



Näin Heka osallistuu kampanjaan
• Viestimme asukkaille, miten he itse voivat arjessa säästää 

energiaa.
• Teemme energiansäästötoimenpiteitä omissa kohteissa. 

• Asuntojen tavoitelämpötilan alentaminen 21°C → 20 °C 

• Kellari- ja varastotilojen lämpötilojen tarkastus, tavoite 17 °C 

• Saunojen energiankäytön tehostaminen 

• Rakennusten teknisten järjestelmien toiminnan tarkastukset

• Ulko- ja yleisten tilojen valaisimien kartoitukset; selvitämme, 
onko mahdollista aikaistaa tavoitetta kaikkien valaisimien 
vaihtamisesta LED-valoihin vuoden 2025 loppuun mennessä. 

• Kannustamme henkilökuntaa havainnoimaan 
energiansäästökohteita ja ideoimaan uusia tapoja säästää 
energiaa.
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Asuntojen
tavoitelämpötilan 
muuttaminen –
vastauksia yleisimpiin 
kysymyksiin



Miksi asunnossani ei ole 
tavoitelämpötilaa 20 °C ?

Lämmitys toimii 
suunnitellusti 

Lämmitys ei toimi 
suunnitellusti
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Ajan kuluessa 
lämmönjakoverkosto 
ajautuu epätasapainoon
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Asumisen energiankulutuksesta 2/3 kohdistuu tilojen lämmittämiseen. 

Sisälämpötilan alentaminen 1 °C alentaa energian kulutusta tilojen 
lämmityksen osalta 5 %. 

Säästöä ilman investointeja. 

Kaukolämmön hinta on noussut viime aikoina todella merkittävästi. 

Sisälämpötilan muutoksella iso konkreettinen vaikutus 
kilowatteihin ja euroihin. 

Vaikuttaako asteen alennus mihinkään? 

2 M€18 000 
MWh
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+ 69 %
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