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Vinkkejä sähkönkulutuksen seurantaan katso nämä kulutuslukemistasi
Sähkönkulutus yöaikaan ja poissa ollessa

Kuinka oman käyttäytyminen ja kodin toimet vaikuttavat

Näin löytyy usein turhaa kulutusta. Ei-sähkölämmitteisen
kotitalouden laitteiden yöajan ja poissaolon aikainen
kulutus ei yleensä pitäisi olla juuri suurempaa kuin noin
0,1 kWh tunnissa ja 2,5 kWh päivässä.

Liesi, auton lämmitys ja sähkösaunan käyttö aiheuttavat
yleensä korkeimmat kulutuspiikit. Näihin kannattaa
kiinnittää huomiota sillä ne kasvattavat reilusti
sähkölaskua.

Sähkölämmitys, kylpyhuoneen sähköinen lattialämmitys,
heti valmis kiuas ja koneellinen ilmanvaihto nostavat
jatkuvaa kulutusta selvästi.
Esimerkki: Omakotitalon (ei sähkölämmitystä) talvipäivän sähkönkulutus tuntitasolla

Esimerkki: Kerrostaloasunnon (ei sähkölämmitystä) talvipäivän sähkönkulutus tuntitasolla
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Sähkölämmittäjä: tilojen lämmityksen ja lämminvesivaraajan vaikutus kulutukseen
Tilojen lämmityksen kulutus näkyy joko suurempina
piikkeinä yöaikaan (varaava lämmitys) tai pienempinä
päivisin (osittain varaava tai sähköpatterilämmitys).

Lämminvesivaraajan kulutus nähdään tuntitason
kulutuslukemista kulutuspiikkeinä alkaen klo 22 - 23 (kun
ajastettu toimimaan yösähköllä).

Esimerkki: Sähkölämmitteisen omakotitalon tai rivitaloasunnon kulutus talvisena pakkaspäivänä.

Vertaile kesän ja talven kuukausien kulutuslukemia
Sähkölämmittäjillä kulutus lisääntyy selvästi
talvikuukausina. Mikäli kulutus kasvaa erityisen jyrkästi, on
se merkki että tilojen lämmitykseen kuluu reilusti energiaa.
Usein myös saunan käyttö ja auton lämmitys ovat
lisääntyneet selvästi.

Ilman sähkölämmitystäkin talvikausien kulutus on yleensä
suurempaa, johtuen yleensä auton lämmityksestä ja
suuremmasta saunan ja valaistuksen käytöstä. Auton
moottorin ja sisätilan lämmittimet voivat olla suuri
sähkösyöppö. Selvästi suurempi kulutus talvikaudella voi
myös kertoa kylpyhuoneen sähköisen lattialämmityksen
suuresta kulutuksesta.

Esimerkki: Omakotitalon (ei sähkölämmitystä) kulutus eri kuukausina.

Kesäajan kulutus
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Vertaile toisiin
Useat sähköyhtiöt tarjoavat mahdollisuuden vertailla omaa kulutustaan toisiin samankaltaisiin kotitalouksiin. Näin
nähdään onko kulutus suurempaa kuin ”naapureilla” ja saadaan suuntaa ja lisämotivaatiota energiatehokkuuden
parantamiseen.

Esimerkki: Sähkölämmitteisen talon kulutuksen vertailu toisiin samanlaisiin kotitalouksiin

Katso kuinka paljon kulutuksesi maksaa
Kulutustietoja voidaan katsella myös euromääräisinä, mikä on useimmille kilowattitunteja kiinnostavampaa. Todellisten
kustannusten näkeminen auttaa ymmärtämään sähkölaskun kertymistä ja motivoi turhan kulutuksen karsimiseen.
Esimerkki: Sähkölämmitteisen talon kustannukset (sähköenergia, siirto, verot) ja ulkolämpötila talvikaudella
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Älykäs sähkönmittaus nyt joka kodissa
Suomalaisiin kotitalouksiin on asennettu vuoden 2014 alusta lähtien etäluettava, niin sanottu älykäs
sähkömittari. Kotitaloudet saavat tämän myötä uusia mahdollisuuksia sähkönkulutuksen hallintaan ja
energialaskun pienentämiseen.

Etäluettava sähkömittari
Tuntikulutuksen mittaus, luetaan automaattisesti
tiedonsiirtoyhteyden kautta kerran vuorokaudessa
Laskutus perustuu todelliseen kulutukseen ja on näin paljon selkeämpää
Kodin sähkönkulutuksen voi nähdä tuntitasolla sähköyhtiön internetsivujen kautta
Mahdollisuus myös saada reaaliaikaista kulutustietoa suoraan mittarista, mm.
kotinäyttöön tai älypuhelimeen
Mahdollisuus ostaa tuntihinnoiteltua sähköä ja hyötyä edullisimmista tunneista
Mm. nopeammat sähkökatkojen korjaukset, reaaliaikaista tietoa sähköverkon
tilasta, uusia palveluita sähkönkulutuksen ohjaukseen
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