SÄHKÖ

VALMISTAUDU
KULUTUSJOUSTOON

Ota haltuun sähkönkäyttösi
MILLAINEN SÄHKÖNKULUTTAJA

SINÄ OLET?
Sähköyhtiön seurantapalvelusta näet, milloin
ja kuinka paljon käytät sähköä sekä miten
käyttö vaihtelee eri vuorokausina ja vuodenaikoina.

SINÄ

RATKAISET,
KUINKA PALJON KULUTAT

Kiinnitä huomiota sähkölaitteiden määrään
ja käyttötapoihin.

MUUTOS HORISONTISSA:
Et ole enää passiivinen kuluttaja, vaan voit aktiivisesti
käyttötottumuksillasi ja valinnoillasi osallistua sähkömarkkinoille.
Yhä useampi tuottaa itse aurinkosähköä ja siirtää kulutusta
ajankohtaan, jolloin sähköä on enemmän ja edullisimmin
tarjolla. Tekniikka ja uudet palvelut huolehtivat älykkäästä ja
energiatehokkaasta asumisesta.

Kulutusta ajoittamalla vaikutat
kysynnän ja tarjonnan tasapainoon
Jotta saat sähköä kotiisi luotettavasti ja turvallisesti, täytyy tarjonnan ja
kulutuksen olla valtakunnallisesti tasapainossa jokaikinen sekunti.
Suomalainen elämänrytmi näkyy vuorokauden kokonaiskuluksessa.
Monet suuritehoisista laitteista kuormittavat sähköverkkoa samanaikaisesti,
vaikka niiden käyttöaikoja voisi automaatiolla siirtää huoletta toiseen
ajankohtaan. Kulutushuiput heijastuvat myös sähkön pörssihintaan,
jonka pohjalta sinunkin sähkösi hinnoitellaan.

Kokonaiskulutus
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Sähkön hinta vaihtelee vuorokauden aikana kulutuksen mukaisesti, samoin kulutus
vuorokauden ajan ja vuodenajan mukaan. Esimerkkipäivä on talviajalta.

Sähkön vuosikulutus ja sähkön
kilpailutus
Sähköä tulee töpselistä – mutta tiedätkö, paljon kulutat sitä?
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MILLOIN TARKISTIT

SÄHKÖSOPIMUKSESI?
Kun tunnet kulutuksesi, voit helposti valita itsellesi edullisimman
sähkösopimuksen. Vertaile erilaisia sähkötuotteita.
Jos olet valmis optimoimaan kulutustasi edullisen hinnan mukaan,
aikahinnoiteltu sähkö voi olla juuri sinun valintasi.
www.sahkonhinta.fi

TIEDÄTKÖ, MITKÄ KOTISI

LAITTEISTA OVAT SUURITEHOISIA?
SUURITEHOISET

KESKITEHOISET

SÄÄDÄ JA SÄÄSTÄ
OTA KÄYTTÖÖN VALMISTA TEKNIIKKAA
Mitä paremmin varusteltu koti, sitä enemmän järjestelmissä on valmiina energiatehokkuutta parantavaa automaatiota. Hyödynnätkö jo laitteiden aikaohjausta?

Sähkölämmitys ja lämpöpatterit
Kylpyhuoneen lattialämmitys
Ilmanvaihtolaite
Lämminvesivaraaja
Kodinkoneiden ajastus tai käyttö
tehohuippujen ulkopuolella
Auton esilämmitys

SEURAA KEHITYSTÄ
INVESTOI ÄLYKKÄÄSEEN KOTIIN
Investoinnit taloautomaatioon, omaan
energiantuotantoon ja rakennusteknisiin
parannuksiin tulevat yhä kannattavammiksi.
Tutustu palveluihin, jotka vievät sinut
tulevaisuuden sähkömarkkinoille.

www.motiva.fi/koti

