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Suomalainen tuhlaa hampaita harjatessaan 19 litraa vettä – näillä 
vinkeillä vähennät vedenkulutusta helposti 
 
Vedestä ei ole Suomessa pulaa – ainakaan toistaiseksi. Kulutammekin vettä huoletta: 
pelkkään hampaiden pesuun kuluu keskimäärin 19 litraa puhdasta juomavettä, jos veden 
jättää valumaan harjaamisen ajaksi. Vuodessa tämä tekee yhteensä 13,8 tuhatta litraa. 
Maaliskuun 22. päivänä vietetään YK:n maailman vesipäivää. Silloin on hyvä hetki kiinnittää 
huomiota arjen valintoihin, joiden kautta voi vaikuttaa omaan vedenkulutukseensa. 
 
Suomalainen kuluttaa keskimäärin 155 litraa juomavettä päivässä – siis reilut 15 ämpärillistä. 
Jokainen meistä voi vähentää vedenkulutustaan pienillä arjen teoilla ja saada aikaan suuria 
muutoksia. ”Paras tapa edesauttaa veden säästämistä on tehdä siitä mahdollisimman 
helppoa. Ihmisten tottumuksia kannattaa yrittää muuttaa vähän kerrallaan, ja näiden 
muutosten tulisi koskettaa aina koko kotitaloutta. Kodin laitteiden kevyt päivittäminen – 
esimerkiksi vesihanan vaihtaminen kosketusvapaaseen – voi vähentää vedenkulutusta jopa 
50 prosenttia”, kertoo vesikalusteiden valmistaja Oraksen maajohtaja Marko Sundholm. 
 
Näiden kolmen vinkin avulla säästät rutkasti vettä uhraamatta aikaa tai vaivaa ja tinkimättä 
mukavuudesta: 
 

1. Vietä vähemmän aikaa suihkussa. Tavallinen suihku kuluttaa yli 12 litraa vettä 
minuutissa. Jos suihkuttelet päivittäin kymmenen minuutin sijasta vain viisi 
minuuttia, säästät vuodessa jopa 22 tuhatta litraa vettä. Vettä voi säästää kuin 
varkain myös virtaamasäätimen avulla. Esimerkiksi Oraksen hanojen EcoFlow-säädin 
rajoittaa hanasta virtaavan veden määrää niin, ettei sitä edes huomaa. 
 

2. Sulje hana hampaiden pesemisen ja parranajon ajaksi. Jättämällä hanan auki 
hampaiden harjaamisen ajaksi tuhlaat noin 19 litraa vettä – joka kerta. Vuodessa 
keskivertosuomalainen siis heittää tällä tavalla Kankkulan kaivoon jopa 13,8 tuhatta 
litraa vettä. 
 

3. Valinnoilla on väliä. Veden kulutukseen voi kiinnittää huomiota valitsemalla tuotteita 
joilla on alhainen vesijalanjälki. Ruoanlaitossa voi esimerkiksi käyttää kotimaisia 
tuotteita, suosia kauden vihanneksia ja välttää ruokahävikkiä, mikä on niin ruoan kuin 
vedenkin tuhlausta. Veden kulutukseen voi vaikuttaa myös suoraan päivittämällä 
kotiin modernit vesihanat. Uusimman teknologian hyödyntäminen vesihanoissa 
mahdollistaa veden vastuullisen kuluttamisen. Kosketusvapaa hana esimerkiksi 
keskeyttää veden valuttamisen automaattisesti, minkä lisäksi vesihanoihin voi valita 
erilaisia vettä säästäviä toimintoja.  

 
Miksi vettä pitäisi säästää? 
Veden niukkuus ei ole Suomessa samanlainen ongelma kuin muualla maailmassa. Turhan 
kuluttamisen vähentäminen on silti tärkeää monesta syystä: 
 



• Vedenkulutuksen vähentäminen säästää vuosittain valtavan määrän energiaa – siitä 
huolimatta, että vettä käytetään ympäri maailmaa sähkön tuottamiseen. Veden 
lämmittäminen vaatii paljon energiaa.  

• Käytetyn veden puhdistaminen vedenpuhdistuslaitoksella vie sekin energiaa. 

• Vedenkäytön vähentäminen vähentää myös putkien ja viemäristön rasitusta, mikä 
puolestaan vähentää huoltokustannuksia. 

• Jos maksat vedestä käytön mukaan, vettä säästämällä säästät silkkaa rahaa. 
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Oras Group on vahva eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja Pohjoismaissa ja 
johtava yritys Manner-Euroopassa. Yrityksen tehtävä on tehdä veden käytöstä helppoa sekä ympäristöä 
säästävää ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. Oras 
Groupilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Raumalla ja tehtaat 
sijaitsevat Raumalla, Saksan Burglengenfeldissä, Tšekin Kralovicessa ja Puolan Olesnossa. Konsernin 
palveluksessa työskentelee noin 1 400 ihmistä kahdessakymmenessä maassa. Oras Groupin omistaa 
perheyhtiö, teollinen omistaja Oras Invest. 

 

mailto:marko.sundholm@oras.com

