
”Heti alussa laitettiin lattialämmitys ja 
ilmanvaihtokoneen jälkilämpö pois, ja 
otettiin ilmalämpöpumppu käyttöön. 
Me kun oltiin luultu, että ilpis kuluttaa 
paljon. Lapset oppi paahtamaan 
kerralla kuusi leipää ja sammuttamaan 
valot. Kaikkialla on kerrottu kisasta. 
Iso perhe kun ollaan, tuli kunnon 
säästöt.” 

”Isoin asia on, että laitettiin 
lattialämmitys pois, ja alettiin 
lämmittää takalla ja ilmalämpöpum-
pulla. Ja iltaisin Eero huikkaa ’minä 
sammutan valot’. Meidän perhe jut-
teli kilpailusta, sometti, teki laulun ja 
muuttui energiafiksummaksi, vaikka 
arjessa on vauhtia. Muutkin voi, kun 
vaan malttaa miettiä tapojaan.”

”Lapset sen tietää: suihkussa ei lotra-
ta, eikä pleikkaa jätetä päälle. Ollaan 
myös opittu säätämään lämmitystä, 
esimerkiksi tuulikaappi pysyy plussalla 
ilmankin. EnergyWatchin avulla tajut-
tiin, mihin energiaa kuluu, ja pikkuju-
tuilla kertyi enemmän säästöä kuin olis 
ikinä uskottu. Oli myös kivaa postata 
someen.”

”Me tehtiin monia lämmitysasioita. 
Opeteltiin käyttämään ilmalämpö-
pumppua, tiivistettiin ikkunoita, ja 
laitettiin lattialle mattoja, ettei hukata 
lämpöä. Aina kun oli jotain uutta, laitet-
tiin siitä someen. Uusista tavoista on 
tullut niin automaattisia, että energian-
kulutustietoja katsotaan enää kerran 
viikossa.” 

Paremman huomisen puolella! 

Yleisö-
äänestyksen 

voittajat!

#Energiaperhe Heikkilä kiittää kaikkia tukijoita ja kannustajia.  
<3 Ihanaa, että olette seuranneet, tykänneet ja jakaneet 
meidän julkaisuja. Toivomme, että olette saaneet meiltä hyviä 
vinkkejä ja ideoita energiafiksuun elämään.

Puolen vuoden aikana 
• tavoitettiin 2 miljoonaa suomalaista
• säästettiin sähköä 4 100 €:lla = 37 500 kWh 

- samalla määrällä voi saunoa 
  3 kertaa viikossa 27 vuoden ajan
- ladata iPhone 6 -kännykän 5,6 milj. kertaa

Lue lisää Vattenfallin Energiaperhe -kilpailusta: 
vattenfall.fi/voittaja2017

2 aikuista, 6 lasta, Pöytyä
Omakotitalo 140 m2 + autotalli 30 m2

Sähkölämmitys, 2 ilmalämpöpumppua

2 aikuista, 1 lapsi, Hyvinkää
Omakotitalo 100 m2 + autotalli 50 m2
Sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu

2 aikuista, 3 lasta, Oulu
Omakotitalo 150 m2

Sähkölämmitys

2 aikuista, 1 lapsi, Porvoo
Omakotitalo 100 m2 + autotalli 50 m2

Sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu, leivinuuni
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Tunturi & Mustonen

”Niin vaan puroista kertyi tiristettävää. 
Kylppärin lattialämmitys pistettiin pois, 
ja saunottu on kerran viikossa. Taloyh-
tiön käyttöveden priimaajan virheelli-
nen asetuskin saatiin maalämmössä 
kuntoon. Pitkin matkaa tehtiin videoita 
someen. Oli halu löytää syömähammas, 
jolla muut kiinnostuisi energia-asioista.”

2 aikuista, Hattula
Rivitalohuoneisto 80 m2

Maalämpö

65%
Yrjölä

Kollin & Härmä

”Kivasti pistettiin asiaa someen. 
Ilmanvaihtokone puhdistettiin, 
alettiin lämmittää ilmalämpöpumpulla 
ja leikattiin lotraamista. Syy keittiössä 
palelemiselle löytyi lämpökameran 
avulla: reikähän se seinässä oli. Me 
aiotaan jatkaa kisaamista itsemme 
kanssa ja laitetaan aurinkopaneelit. 
Aletaan tuottaa sähköä itse.”

2 aikuista, Salo
Omakotitalo 139 m2 + kanala
Sähkölämmitys, takka, 2 ilmalämpöpumppua

29%
Retva

www.vattenfall.fi/voittaja2017


Energiaperhementorit kirittäjinä

Energiaperheet säästäneet yhdessä jo vuosia

2 aikuista, 2 lasta, Helsinki, rivitalo, 100 m2, sähkölämmitys, 5 000 kWh/v

2 aikuista, 3 lasta, Espoo, paritalo, 100 m2, kaukolämpö, 6 000 kWh/v

2 aikuista, 2 lasta, Tampere, kerrostalo, 98 m2, kaukolämpö, 2 950 kWh/v

”Tänä vuonna mentoroin, viime vuonna voitin. Energiafiksuista 
elämäntavoista on ollut helppo pitää kiinni lapsiperheessä, jossa 
riittää rutiineja. Ihan perusjuttu on, että lapset sammuttaa valot, 
eikä lutraa pitkissä rapusuihkuissa. ’Sähkön säästämisellä voi vai-
kuttaa isosti luonnon ja meidän kaikkien hyvinvointiin’ - toivon, että          
             tää ajatus tulee nykylapsille normiksi siinä missä kierrätys.”

Jenni Kokander, Vattenfallin energia-asiantuntija

2 aikuista, 1 lapsi, Helsinki, kerrostalo, 90 m2, kaukolämpö, 5 000 kWh/v

”Omien lasten ja maapallon tulevaisuus sai miettimään, mites meillä 
kotona käytetään sähköä: lattialämmitys, pakastimen sulatus ja 

sellaista. Meidän perheen sähkönkulutus ei onneksi ole lisääntynyt, 
vaikka saatiin vauva kisan puolivälissä. Ekosähköllä tietty mennään. 

Monet tuli kysymään, mikäs juttu tää kisa on. On tärkeää, 
että asia leviää monen median kautta.” 

”Tarkastelen ilmastonmuutosta yhä enemmän energiankäytön 
näkökulmasta, ja se näkyy omassa uutistenluvussa. Toivoa 

herättää, että uusiutuvan energian ratkaisuista uutisoidaan paljon. 
Kotona eniten iloa on tuonut Smart Temp - näkee mihin aikaan 

parvekkeella on viileintä ja kannattaa tuulettaa kesäaikaan. 
Ja omasta sähkölaskusta on lähtenyt kolmannes 

edellisvuoteen verrattuna.”

”Pyydystin energiasyöppöjä Energiaperhekilpailijoiden kodeissa 
ja ehdotin energiafiksuja tapoja. Ilmanvaihtokoneita ja 

lattialämmityksiä säädettiin. Pistin neuvoja jakoon innolla myös 
Facebookissa. Lämpökameralla kuvatessa tuli itselle uutta oppia 

lämmön johtumisesta: matot estävät lämpöä karkaamasta maahan. 
Ja tulipa mitattua se Haltsosten kissankin lämpötila.”
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Erkka Westerlund, 
Heidi Kyrö & 
Jukka Tammi

Yhteissäästöt:
33 000 kWh

Jenni Kokander,
Tami Tamminen &
Ellen Jokikunnas 
Yhteissäästöt:
19 700 kWh

Horilat, 
Mari Rintala 

ja perhe Akaasta
Yhteissäästöt:

5 000 kWh

Toni Nieminen, 
Maija Silvennoinen 

& Laura Voutilainen
Yhteissäästöt:
20 000 kWh

Olga Temonen, 
Marita Taavitsainen 

ja Kai Lehtinen
Yhteissäästöt:
23 200 kWh

Tommi Evilä

Pekka Pouta

Malkus Lindroos, Vattenfallin energia-asiantuntija


