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HALLITUS TIEDOTTAA: 
Energiansäästö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Siitä on hyötyä sinulle itsellesi ja koko 

yhteiskunnalle. On kysymys huoltovarmuudesta, energian saatavuuteen liittyvien riskien 
pienentämisestä sekä rahasta. Energia on nyt erityisen arvokasta, ja se heijastuu laajasti 
kuluttajahintoihin. Eläminen kallistuu kaikilla.  
 
Myös As Oy Myyrinrannan hallitus on päättänyt ryhtyä energiansäästön tiimoilta toimiin. 
 
PORRASHUONEIDEN LÄMPÖTILAT JA VALAISTUS 
Porrashuoneiden lämpötiloja lasketaan lokakuun aikana noin 17 asteeseen. 
Porrashuoneiden valaisinten palaneet lamput on jo muutaman vuoden ajan vaihdettu LED-
lamppuihin. 
 
TALOYHTIÖN SAUNAT JA UUDET LENKKISAUNAVUOROT 
Saunojen lämmitysaikoja on lyhennetty 1 ½ h:sta 1 tuntiin ennen vuorojen alkamista, myös 
saunojen lämpötilaa on laskettu hieman. 
 
Lenkkisaunojen aikoja lyhennetään, ne lämpiävät seuraavasti 17.10.2022 alkaen: 
Tiistai allassauna  
Naiset 18.30 - 19.30  
Miehet 19.30 - 20.30 
 
Torstai ylätalo 
Miehet 18.30 - 19.30  
Naiset 19.30 - 20.30 
 
TALOYHTIÖN SÄHKÖNHANKINTA 
As Oy Myyrinrannalla on sähkönhankintasopimus kiinteistönsähköstä voimassa VENI 
Energian kanssa, jonka hinta on merkittävästi SPOT sähkönhintaa edullisempaa. Tästä 
huolimatta energian säästötoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. 
 
Yleisiä vinkkejä energian säästöön asukkaille.  
Lämmitys on yksi merkittävä kuluerä taloyhtiössä. 

Seuraavia asioita huomioimalla on mahdollista asukkaana vaikuttaa lämmityslaskuun:  
- Seuraa kotisi lämpötiloja. Ovatko ne sopivat? Oleskelutiloissa sopiva lämpötila on n. 

21 celsiusastetta.  

- Seuraa myös yhteisten tilojen lämpötiloja niissä käydessäsi ja ole yhteydessä poik-
keavuuksista huoltomieheen.  

- Termostaattisella patteriventtiilillä varustetun patterin ei pidä olla lämmin, jos huone-
lämpötila on yli 23 celsiusastetta.  

- Jos huoneistoa tarvitsee tuulettaa. Tee nopea ristiin tuuletus, eli avaa vastakkaisilta 
seiniltä ikkunat, jos mahdollista. Kun tuuletat, käännä termostaatti tuuletuksen ajak-
si kiinni asentoon.  

- Jos tuuletuksen tarve aiheutuu liiasta lämmöstä huoneistossa 
lämmityskaudenaikana, ole yhteydessä huoltoyhtiöön. 

- Käännä patteritermostaatti muutaman kerran kiinni ja auki keväällä, kesällä ja syk-
syllä, jotta termostaatti ei jumitu. Käsittele termostaattia kuitenkin varoen, jottei se 
vaurioidu.  
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- Jotta patteritermostaatit toimivat moitteetta, ei niiden edessä kannata pitää suuria 
huonekaluja tai verhoja, jotka estävät tai häiritsevät ilman kiertoa.  

 
- Tarkista aika ajoin ikkunoiden ja ovien tiivisteiden kunto. Rikkinäiset tiivisteet aiheut-

tavat vedontunnetta ja lämpöhukkaa. Tiivisteiden vaihto on osakkaan vastuulla. 
 

 
Lämmin käyttövesi:  

- Kiinnitä huomiota peseytymiseen kuluvaan aikaan. Lyhennä suihkuaikaa, vältä 
turhaa valuttamista. Ilmoita vesikalustevioista huoltoyhtiöön. 
 

Se milloin käytät sähköä, vaikuttaa sähkön hintaan: 

• Sähkön säästäminen erityisesti huippukulutuksen aikaan eli useimmiten arkipäivien  

aamu- ja iltapäivän tunteina on ajankohtaista ja tärkeää. 
• Erityisen tärkeää sääntely ja kulutuksen siirtäminen on silloin, jos oman sähkösopi-

muksen hintaan vaikuttaa tukkuhinnan vaihtelu kuten pörssisähkösopimuksissa. 

• Pörssisähkön hintapiikit vaikuttavat myös määräaikaisten sopimusten saatavuuteen 

ja hintaa sekä sähkön riittävyyteen, joten kiinteähintaisen sähkösopimuksen kotita-

louksien kannattaa myös siirtää omaa sähkönkäyttöään huippukulutushetkien ulko-

puolelle. 

 
Lisätietoja energiansäästöasioista saa mm. Motivan verkkosivuilta: 
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista 
 

 
Myyrmäen Huolto Oy - Vikailmoitukset 
www.myyrmaenhuolto.fi 
Puhelin 040 354 9319 klo 7-15.30 
Päivystys 040 731 1436  
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