
VINKKEJÄ HYVÄÄN
ASUMISEEN!

Räpylät jäässä ja viluttaa, tuuli ikkunaverhoja heiluttaa.
Tuntuuko asunnossa vetoa? Tarkista ikkunoiden tiivisteet, 
ne kannattaa ehkä uusia.

Keittiössä kun koheltaa, voi myös säästää energiaa.
• Älä täytä jääkaappia ja pakastinta liian täyteen. 
• Pakastin olisi hyvä sulattaa ainakin kerran vuodessa ja 

muuttosiivouksen yhteydessä. 
• Pese astianpesukoneella täysiä koneellisia.
• Pidä keittiön sähkölaitteet puhtaina. Muista imuroida 

myös hellan ja jääkaapin takaa.

Aina on puhtaita sukkia, jos muistaa tuoda vaimolle kukkia.
Noh, pesukonetta oppii kyllä käytämään ihan jokainen perheenjäsen. 
Pesethän vain täysiä koneellisia, silloin säästyy vettä ja sähköä.

Kun kesällä kaihtimet kiinni jää, on sisällä ihanan viileää.
Sälekaihtimilla ja verhoilla voi vaikuttaa kesäisin asunnon viiley-
teen. Tuuletusikkunat kannattaa myös helteellä pitää päivisin 
kiinni. Tuuleta yöllä, kun on viileämpää. Talvikaudella suljetut 
verhot ja kaihtimet estävät kovina pakkaspäivinä lämpöhukkaa. 

Kun ruoka hellalla käryää, haju liesituulettimeen häviää.
Jos näin ei tapahdu, saattaa liesituulettimen suodatin tarvita 
puhdistusta. Pese se astianpesuaineella ja aseta täysin kuivana 
takaisin paikoilleen.

Vessanpönttö vettä liruttaa vähän, mikä nyt neuvoksi tähän?
Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa vesivuodoista viivyttelemättä 
huoltoon. Pönttö voi vuotaa jopa 30 litraa tunnissa, joka tarkoit-
taa 1000 euron vesilaskua vuodessa!



VINKKEJÄ HYVÄÄN
ASUMISEEN!

Kun lämpötila viilenee, Nukku-Mattikin kiittelee!
Matalampi lämpötila makuuhuoneessa parantaa unen 
laatua ja säästää samalla energiaa.

Katso ettei räppänään, pölyä ja likaa jää.
Huolehdi ilmanvaihtokanavien toimivuudesta omalta  
osaltasi pitämällä ilmanvaihtoaukot puhtaina. Imuroi 
ilmanvaihtoventtiilit säännöllisesti. Käsittele niitä varoen, 
ettet muuta niihin asetettuja säätöjä

Kun sä poistut kotoa, valot aina sammuta.
Tyhjät huoneet eivät tarvitse valoja. Tarkista, että valot sammu-
vat myös vaatehuoneesta, wc:stä ja taloyhtiön yleisistä tiloista.

Auto talvella lähtee kuin palmun alta, ajokin tuntuu mukavalta.
Yöpakkasten yllättässä auton moottorilämmitintä kannattaa 
käyttää. Puolisen tuntia ennen lähtöä kuitenkin riittää.

Patterissa lorisee, toimenpiteen vaatinee. Älä itse säädä, ilman lämpöä voit jäädä!
Taloyhtiön huolto auttaa lämmityspattereiden säädöissä sekä ilmauksessa. 

Tuli tukos viemäriin, hajulukko avattiin...
Asukas voi yrittää poistaa esimerkiksi lavuaarin viemärissä ole-
van tukoksen käyttämällä marketeista saatavia viemärinavaus-
aineita. Mutta älä mene itse ronkkimaan hajulukkoa, voit saada 
aikaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Soita huoltoon!


