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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

KAAVIO 1

Kestävä kehitys vuokrataloyhtiössä

PÄÄTEEMAT

OSATEEMAT

Yhteiset tilat ja 
piha-alueet, 2.1.3

Osaamisen 
hallinta, 2.3.3

Asukasosallisuus ja 
-demokratia, 2.1.1

Energia ja vesi 
asuinkiinteistöissä, 2.2.1

Työhyvinvointi, 2.3.1

Asumisen turvallisuus, 2.1.4
Yhteistyö sidosryhmien 

kanssa, 2.3.4

Hyvä naapuruus ja asumisen 
monikulttuurisuus, 2.1.2

Jätteet ja kierrätys 
asuinkiinteistöissä, 2.2.2

Viestintä, 2.3.2

Vastuulliset hankinnat 
ja ostopalvelut, 2.3.5

Toimisto ja ylläpito: 
energia, vesi, jätteet, 2.3.6

Asukasosallisuus ja 
viihtyisyys, 2.1

Ympäristöasiat 
asuinkiinteistöissä, 2.2

Kestävän asumisen 
tukiprosessit, 2.3
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Noin puoli miljoonaa suomalaista asuu 
vuokralla kuntien omistamissa taloyhtiöis-
sä. Esimerkiksi joka kuudes helsinkiläinen 
on kaupungin vuokra-asukas. Kunnilla ja 
niiden omistamilla vuokrataloyhtiöillä on 
erinomaiset edellytykset toimia kestävän 
asumisen esimerkkeinä. Asukasosallisuus 
ja -demokratia ovat jo lakisääteisesti kiin-
teä osa vuokrataloasumisen arkea1. Asuin-
kiinteistöjen ympäristövaikutusten vähen-
täminen – tai ainakin niiden kasvun py-
säyttäminen – on otettu tavoitteeksi kan-
sainvälisissä, kansallisissa ja kuntienkin 
julkilausumissa.2

Tämä työkalupakki on tarkoitettu ensisi-
jaisesti johtamisen ja kehittämisen tueksi, 
mutta yksittäisiä työkaluja voi käyttää 
vuokrataloyhtiön koko henkilöstö. Henki-
löstö on avainroolissa, kun asumisen arjes-
sa toteutetaan hyviä, kestäviä käytäntöjä. 
Vaikka työkalupakki on kirjoitettu erityi-
sesti vuokrataloyhtiöille, se sopii monin 
osin käytettäväksi myös asunto-osakeyh-

1. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990.
2.  Mm. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2010–2016 

sekä uudistettu EU:n Rakennusten energiatehokkuutta 
parantava direktiivi 2010.

tiöissä ja muissakin kiinteistöissä, jotka 
palvelevat kuntalaisia. Kun pakkia sovel-
letaan asunto-osakeyhtiöissä, tulee ottaa 
huomioon erot kahden asumismuodon 
välillä, muun muassa asukkaiden valtaky-
symyksissä ja osallistumisen käytän nöissä. 
Näkökulma on rajattu asumistottumusten 
ja asukasosallisuuden kehittämiseen unoh-
tamatta näitä tukevia toimintoja vuokrata-
loyhtiössä. Mukana on kuitenkin tekninen 
tarkistuslista energian ja veden kulutuksen 
hallinnan osalta. Lista sisältää talotekniik-
kaan liittyviä kysymyksiä, jotka ovat käyt-
tökelpoisia kestävän asumisen edistämi-
 sessä.

Pakki tarjoaa
 tukea viihtyisän, kustannus-• 
 tehokkaan ja ympäristö vastuullisen 
asumisen kehittämiseen
 ohjelmamallin, jonka avulla kestävän • 
asumisen eri näkökulmat voi 
yhdistää osaksi yhtiön toimintaa.

Alkusanat
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KAAVIO 2

I Kestävän kehityksen 
alkukatselmus (luku 2) 

Tehdään tarkistuslistojen 

avulla. Tarkistuslistojen 

tiedot kootaan katselmuk-

sen raporttilomakkeisiin, 

joita on yhteensä kolme. 

Täytetyistä raporttilomak-

keista syntyy alkukatsel-

mus. Tarkistuslistat löyty-

vät seuraavista luvuista:

•  Asukasosallisuus ja 

viihtyisyys, 2.1.1–2.1.4

•  Ympäristöasiat 

asuinkiinteistöissä, 

2.2.1–2.2.2

•  Kestävän asumisen 

tukiprosessit, 2.3.1–2.3.6

III Ohjelman toteuttaminen
Seuranta, raportointi ja jatkuva parantaminen, luvut 3.9 ja 3.10

I Ympäristöasioiden 
alkukatselmus (luku 2) 

Tehdään tarkistuslistojen 

avulla. Tarkistuslistojen 

tiedot kootaan katselmuk-

sen raporttilomakkeisiin, 

joita on yhteensä kaksi. 

Täytetyistä raporttilomak-

keista syntyy alkukatsel-

mus. Tarkistuslistat löyty-

vät seuraavista luvuista:

•  Ympäristöasiat 

asuinkiinteistöissä, 

2.2.1–2.2.2

•  Kestävän asumisen 

tukiprosessit, 2.3.2–2.3.6

I Päivittäminen aloitetaan 
sosiaalisten osa-alueiden 
alkukatselmuksilla.
•  Asukasosallisuus ja 

viihtyisyys, 2.1.1–2.1.4

•  Työhyvinvointi, 2.3.1 

Lukija käyttää kirjan sisäl-

 töä haluamallaan ta val la. 

Hyödyllisiä työkaluja:

•  Eri teemojen mittarit ja 

tarkistuslistat

•  Hyvät käytännöt

•  Lisätiedon lähteet

Työkalupakin käyttövaihtoehdot
POLKU 1 

Johtaa kestävän 
kehityksen ohjelmaan

POLKU 2 
Johtaa 

ympäristöohjelmaan

POLKU 3
Päivittää ja täydentää 
ympäristöohjelman 
kestävän kehityksen 

ohjelmaksi

POLKU 4 
Kirjan vapaa 
soveltaminen

II Kestävän kehityksen 
ohjelma (luku 3)
Merkittävät osa-alueet 

valitaan ohjelmaan alku-

katselmuksen avulla. Oh-

jelmaa tehdään täyttämällä 

ohjelmalomaketta oh-

jeistuksen mukaan (mm. 

päämäärät, tavoitteet, 

toimenpiteet, aikataulut, 

vastuut, resurssit, seuran-

ta ja raportointi).

II Ympäristöohjelma täy-
dennetään sosiaalisen 
kestävyyden osa-alueilla. 
Osa-alueet valitaan yllä 

mainittujen lukujen alku-

katselmusten perusteella.

* Huom. Uudis- ja korjausra-

kentaminen sekä maankäyttö 

tulee ottaa huomioon ohjel-

mia rakennettaessa, jos ne 

kuuluvat yhtiön toimintaan. 

Nämä osa-alueet on rajattu 

pois tästä työkalu pakista. 

Kirjan loppuun on koottu 

joitakin lähteitä myös tämän 

työn avuksi.

II Ympäristöohjelma 
(luku 3)
Merkittävät osa-alueet 

valitaan ohjelmaan alku-

katselmuksen avulla. Oh-

jelmaa tehdään täyttämällä 

ohjelmalomaketta oh-

jeistuksen mukaan (mm. 

päämäärät, tavoitteet, 

toimenpiteet, aikataulut, 

vastuut, resurssit, seuran-

ta ja raportointi).
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Työkalut ja toimintaohjeet, luku 2
Luvun 2 työkaluja käytetään apuna kestä-
vän asumisen kehittämisessä, nykytilan 
katselmoinnissa ja ohjelmatyössä. Työka-
lut ja toimintaohjeet jakautuvat kolmeen 
pääteemaan:

Asukasosallisuus ja viihtyisyys, 2.1• 

Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, 2.2• 

Kestävän asumisen tukiprosessit, 2.3• 

Jokainen pääteemaa esittelevä luku   
sisältää

taustatietoa aiheesta• 

katselmoinnin raporttilomakkeen• 

yleisiä päämääriä• 

mittariehdotuksia• 

tarkistuslistoja• 

listoja hyvistä käytännöistä.• 

Yllä mainittuja työkaluja voi käyttää yk-
sittäin tai teemakokonaisuuksina. Pää-
määrät kertovat, mihin kunkin osateeman 
toteuttamisella pyritään. Mittariehdotuk-
set ja tarkistuslistat luovat yleisen rungon 
arvioinnille ja kehittämiselle. Niitä voi 
täydentää oman yhtiön erityistarpeiden 
mukaan. Yksittäisiä kohtia voi muokata 
yhtiölle sopiviksi, jos esimerkiksi hallin-
nolliset ominaispiirteet poikkeavat olete-
tusta lähtökohdasta. 

Tarkistuslistat ja raporttilomakkeet ovat 
tämän työkalupakin keskeisimpiä työkalu-
ja. Niihin koottujen tietojen avulla arvioi-
daan omaa toimintaa ja tehdään nykytilan 
alkukatselmukset. 

Kestävän kehityksen ohjelma ja 
ympäristöohjelma, luku 3
Luvussa esitellään prosessi, jonka mukaan 
vuokrataloyhtiö voi rakentaa kestävän kehi-
tyksen ohjelman tai ympäristö ohjelman. 

Hyvät käytännöt, luku 4
Hyvät käytännöt ovat esimerkkejä siitä, 
miten kestävää asumista on toteutettu on-
nistuneesti eri puolilla Suomea. Niitä voi 
käyttää vinkkeinä yhtiön toimintaa suun-
niteltaessa ja kehitettäessä.

Liitteet 
Lisätietoa ja apua ongelmatilanteisiin:  Kir-
 jan loppupuolelle on koottu linkkejä ja 
yhteystietoja kestävän asumisen tueksi. 
Mukana on myös aiheita, joita tässä työ-
kalupakissa ei käsitellä.

Keskeiset käsitteet: Luvusta löytyy työ-
kalupakin keskeisten termien määritelmät 
kirjoittajien näkemyksen mukaan. Osa niis-
 tä on otettu laatu- ja ympäristö johtamisen 
käsitteistöstä.

Kirjan ohjeita ja malleja voi soveltaa monella tavalla. Alla esitellään sisällön pääpiirteitä luvuittain. 

Lisäksi kaavio 2 havainnollistaa neljä erilaista polkua, joista lukija valitsee haluamansa.

Kirjan sisältö
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Tarkistuslistojen ja katselmusten
raporttilomakkeiden täyttöohje

KATSELMUKSEN RAPORTTI

1. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan kuvaus sanallisesti

Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

Lämpö
* Raportointi Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksesta
* Energiaseuranta Fimx:ssä kuukausittain
* Huoltomiehet ja työnjohtajat mittaavat lämmityskaudella huoneistojen lämpötilat 
   aina kun käyvät huoneistoissa
* Uusittu linja- ja patteriventtiilejä sekä tehty perussäätö
* Informoitu asuintoimikuntia lämmönkulutuksesta neljännesvuosittain
* Peruskorjausten yhteydessä uusittu ikkunat k-arvoltaan paremmiksi
* IV-ajastuksia tarkistettu, täysilläoloaikoja pienennetty
* Ajantasainen nettipohjainen lämmönohjausjärjestelmä

Vesi
* Asennettu vettä säästäviä poresuuttimia, huollettu wc-istuimet,  pienennetty wc-istuimien huuhtelumäärää
* Huollettu vesikalusteet
* Peruskorjausten yhteydessä asennettu vettä säästävät kalusteet
* Informoitu talotoimikuntia veden kulutuksesta neljännesvuosittain

Sähkö
* Porrashuoneisiin asennettu liiketunnistimella varustettuja valaisimia
* Informoitu asukastoimikuntia sähkön kulutuksesta neljännesvuosittain
* Järkeistetty saunavuoroja välttämällä tyhjiä vuoroja
* Hankittu vain A-luokan kodinkoneita

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä
Jätehuolto
* Lisätty lajittelumahdollisuuksia
* Pienennetty sekajätteen määrää
* Informoitu talotoimikuntia jätemääristä ja -kuluista neljännesvuosittain 

2. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan merkittävimmät mittarit ja tunnusluvut

* Lämmön normeerattua kulutusta pienennetty vuodesta 2007, 54 kWh/m3 
   vuoteen 2009, 50 kWh/m3
* Pienennetty veden kulutusta vuodesta 2000, 180 l/as vuoteen 2009 150 l/as
* Jätettä tuotetaan yhtiössä keskimäärin 0,2t/as/vuosi 
* Jäteastioiden ulkopuolelle tuodun irtojätteen kustannukset ovat n. 50 000 €/vuosi
* Sähkönkulutusta pienennetty vuodesta 2007, 5,29 KWh/Rm3/v 
   vuoteen 2009 5 KWh/Rm3/v

3. Liitedokumentit

* Yhtiön energiansäästösuunnitelma
* Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimus AESS

4. Muita huomioita, kehitettävää, jatkosuunnitelmia

* Viestintästrategia asukkaiden kulutustottumuksiin vaikuttamiseksi
* Yhtiökokous päättää ympäristöeksperttitoiminnan aloittamisesta
* Liittyminen Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2010–2016

KATSELMUKSEN RAPORTTI

1. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan kuvaus sanallisesti

Energia ja vesi asuinkiinteistöissäj

mpö
* Raportointi Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksesta
* Energiaseuranta Fimx:ssä kuukausittain
* Huoltomiehet ja työnjohtajat mittaavat lämmityskaudella huoneistojen lämpötilat 
   aina kun käyvät huoneistoissa
* Uusittu linja- ja patteriventtiilejä sekä tehty perussäätö
* Informoitu asuintoimikuntia lämmönkulutuksesta neljännesvuosittain
* Peruskorjausten yhteydessä uusittu ikkunat k-arvoltaan paremmiksi
* IV-ajastuksia tarkistettu, täysilläoloaikoja pienennetty
* Ajantasainen nettipohjainen lämmönohjausjärjestelmä

Vesi
* Asennettu vettä säästäviä poresuuttimia, huollettu wc-istuimet,  pienennetty wc-istuimien huuhtelumäärää
* Huollettu vesikalusteet
* Peruskorjausten yhteydessä asennettu vettä säästävät kalusteet
* Informoitu talotoimikuntia veden kulutuksesta neljännesvuosittain

Sähkö
* Porrashuoneisiin asennettu liiketunnistimella varustettuja valaisimia
* Informoitu asukastoimikuntia sähkön kulutuksesta neljännesvuosittain
* Järkeistetty saunavuoroja välttämällä tyhjiä vuoroja
* Hankittu vain A-luokan kodinkoneita

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissäj y
Jätehuolto
* Lisätty lajittelumahdollisuuksia
* Pienennetty sekajätteen määrää
* Informoitu talotoimikuntia jätemääristä ja -kuluista neljännesvuosittain

2. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan merkittävimmät mittarit ja tunnusluvut

* Lämmön normeerattua kulutusta pienennetty vuodesta 2007, 54 kWh/m3
   vuoteen 2009, 50 kWh/m3
* Pienennetty veden kulutusta vuodesta 2000, 180 l/as vuoteen 2009 150 l/as
* Jätettä tuotetaan yhtiössä keskimäärin 0,2t/as/vuosi
* Jäteastioiden ulkopuolelle tuodun irtojätteen kustannukset ovat n. 50 000 €/vuosi
* Sähkönkulutusta pienennetty vuodesta 2007, 5,29 KWh/Rm3/v
   vuoteen 2009 5 KWh/Rm3/v

3. Liitedokumentit

* Yhtiön energiansäästösuunnitelma
* Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimus AESS

4. Muita huomioita, kehitettävää, jatkosuunnitelmia

* Viestintästrategia asukkaiden kulutustottumuksiin vaikuttamiseksi
* Yhtiökokous päättää ympäristöeksperttitoiminnan aloittamisesta
* Liittyminen Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2010–2016
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Tarkistuslistojen 

keskeisimmät tiedot kootaan 

katselmusten  raporttilomakkeisiinkatselmusten  raporttilomakkeisiin. 

Jokaisessa pääteemassa on yksi raportti-

lomake, johon yhtiö kirjoittaa omin sanoin 

tiivistetysti teeman nykytilan. Täytettyjä kat-

selmusraportteja voi hyödyntää suoraan 

kestävän kehityksen ohjelman ja ym-

päristöohjelman lähtökohtina.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

TarkistuslistoissaTarkistuslistoissa on kysymyksiä yhtiön toimen-

piteistä ja käytännöistä. Jokaiselle osateemalle on 

oma tarkistuslista. Tarkistuslistoja käytetään yhtiön 

toiminnan nykytilan arvioinnissa eli alkukatselmus-

ten tekemisessä. Lisäksi niistä saa vinkkejä toimin-

nan kehittämiseen. 

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuullisuus  ■
on osa yhtiön arvoja, 

visiota ja strategiaa. 

2. Energian ja veden  ■
kulutuksen seurantaan ja 

raportointiin on vastuutahot ja 

resursseja taloussuunnitelmassa.

3. Yhtiö on sitoutunut  ■
vapaaehtoisiin energian tai veden 

säästöön tähtääviin sopimuksiin.

4.Yhtiön hallinnoimiin  ■
asuinkiinteistöihin on toteutettu 

energiakatselmukset.

5. Yhtiöllä on ympäristö-  ■
tai energiaeksperttitoimintaa 

asuinkiinteistöissä.

6. Asukastoimikuntien  ■
kanssa on keskusteltu kulutusten 

pienentämisen keinoista.

7. Energian ja veden kulutuksen  ■

 ■

TARKISTUSLISTA

Yhtiökokous on hyväksynyt ympäristö politiikan 
ja sitoutunut toteuttamaan  pitkäjänteistä ympä-
ristöstrategiaa. Asia löytyy pöytäkirjasta xx.

Yhtiön johto

Taloussuunnitelmassa on määritetty 
työaikaresursseja seurantaan ja 
raportointiin. Nimetylle vastuuhenkilölle 
on varattu työaikaa niiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen (20 % vastuuhenkilö).

% työajasta, 
€ seurantaan ja 
raportointiin

Kiinteistö-
 päällikkö, 
tekninen 
 isännöitsijä

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus
2010–2016

% säästöt 
kulutuksista

Yhtiön johto

20 % asuinkiinteistöistä % asuin-
 kiinteistöistä

Kiinteistö-
 päällikkö, 
tekninen 
 isännöitsijä

Ei ole nyt eikä lähiajan suunnnitelmissa.

Asian käsittely yhteisissä kokouksissa ja erilliset 
ympäristöteemaan liittyvät kokoukset. 

lkm / vuosi Isännöitsijä 
ja asukas-
toimikunta

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuullisuus■■
on osa yhtiön arvoja, 

visiota ja strategiaa.

2. Energian ja veden ■■
kulutuksen seurantaan ja

raportointiin on vastuutahot ja

resursseja taloussuunnitelmassa.

3. Yhtiö on sitoutunut ■■
vapaaehtoisiin energian tai veden 

säästöön tähtääviin sopimuksiin.

4.Yhtiön hallinnoimiin ■■
asuinkiinteistöihin on toteutettu 

energiakatselmukset.

5. Yhtiöllä on ympäristö-■■
tai energiaeksperttitoimintaa 

asuinkiinteistöissä.

6. Asukastoimikuntien ■■
kanssa on keskusteltu kulutusten

pienentämisen keinoista.

7. Energian ja veden kulutuksen ■■

TARKISTUSLISTA

Yhtiökokous on hyväksynyt ympäristö politiikan 
ja sitoutunut toteuttamaan  pitkäjänteistä ympä-
ristöstrategiaa. Asia löytyy pöytäkirjasta xx.

Yhtiön johto

Taloussuunnitelmassa on määritetty 
työaikaresursseja seurantaan ja 
raportointiin. Nimetylle vastuuhenkilölle 
on varattu työaikaa niiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen (20 % vastuuhenkilö).

% työajasta, 
€ seurantaan ja 
raportointiin

Kiinteistö-
 päällikkö,
tekninen
 isännöitsijä

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus
2010–2016

% säästöt 
kulutuksista

Yhtiön johto

20 % asuinkiinteistöistä % asuin-
 kiinteistöistä

Kiinteistö-
 päällikkö,
tekninen
 isännöitsijä

Ei ole nyt eikä lähiajan suunnnitelmissa.

Asian käsittely yhteisissä kokouksissa ja erilliset 
ympäristöteemaan liittyvät kokoukset.

lkm / vuosi Isännöitsijä 
ja asukas-
toimikunta

Yhtiö kirjaa tarkistuslistaan, toteutuvatko kysy-

mysten toimenpiteet vai eivät. Jos toimenpide on 

käytössä tai sen käyttöönotto on suunnitelmissa, 

kerrotaan lyhyesti seuraavat asiat:

 Mistä tarkempi aiheeseen liittyvä tieto löytyy? • 

 Toimenpiteen nykytila; miten toimenpide • 

toteutetaan; toteuttamisen aikataulu

Käytetty mittari• 

 Kuka on vastuussa toteuttamisesta?• 
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Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

1. Asukasosallisuus ja viihtyisyys, nykytilan kuvaus sanallisesti

2. Asukasosallisuus ja viihtyisyys, nykytilan merkittävimmät mittarit ja tunnusluvut

3. Liitedokumentit

4. Muita huomioita, kehitettävää, jatkosuunnitelmia

Asukasosallisuus ja viihtyisyys

KATSELMUKSEN RAPORTTI
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Sekä asukkaalla että taloyhtiöllä on tärkeä 
rooli hyvässä asumisessa. Sen toteutumi-
seksi asukkaalta tarvitaan vastuunottoa 
omista ratkaisuistaan ja muiden huomioi-
mista. Yhtiö luo puitteet ja toimintakult-
tuurin, joka edistää kestävää ja viihtyisää 
asumista sekä yhteistyötä asukkaiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa.

Monet tekijät vaikuttavat asumisen viih-
tyisyyteen. Useimmiten kärkipäässä ovat 
turvallisuus, hyvä kiinteistönhoito ja yllä-
pito, sujuva tiedonkulku sekä asukkaiden 
tarpeiden huomiointi. Viihtyisyys riippuu 
myös asujan henkilökohtaisista mielty-
myksistä; toinen arvostaa luonnon rauhaa, 
toinen keskeistä sijaintia kaupungin syk-
keessä.

Asukkaiden osallisuuteen kiteytyy mon-
 ta sosiaalisen kestävyyden näkökulmaa. 
Mahdollisuus vaikuttaa oman asumisen 
asioihin, yhteiset tavoitteet ja osallistumi-
nen edistävät vastuullisuutta ja sitouttavat 
asuinyhteisöön. Osallisuuden tunteesta 
kum puaa yhteisöllisyys, joka antaa tilaa 
ihmisten yksilöllisyydelle ja moniarvoisuu-
delle sekä lisää turvallisuudentunnetta ja 
viihtymistä kotona ja asuinalueella. Asu-
kasosallisuus tukee välttämättömällä ta-
valla ekologisen näkökulman ja ympäristö-
vastuullisen asumisen toteutumista. Tämä 
kaikki linkittyy myös taloudelliseen kestä-
vyyteen. Asukkaiden omat arjen valinnat 
painavat paljon muun muassa kiinteistön 
energian kulutuksen ja muiden hoitokus-
tannusten vaakakupissa.

Osateemat
Asukasosallisuus ja -demokratia, 2.1.1 • Yhteiset tilat ja piha-alueet, 2.1.3• 

 Hyvä naapuruus ja asumisen • Asumisen turvallisuus, 2.1.4• 

monikulttuurisuus, 2.1.2

PÄÄTEEMA 
2.1. Asukasosallisuus ja viihtyisyys
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.1.1.  Asukasosallisuus
ja - demokratia

Asukasosallisuus ja -demokratia ovat osa 
kestävää kehitystä. Asukastoiminta ja vai-
kuttamisen mahdollisuudet ovat perusta 
asukasosallisuuden syntymiselle. Asukas-
osallisuudella tarkoitetaan kokemusta 
siitä, että voi halutessaan osallistua oman 
asumisen kehittämiseen ja asukastoimin-
taan. Asukastoiminnan mahdollisuuksia 
hyödyntämällä voidaan parantaa asuinym-
päristön vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja 
toimivuutta.

Asukasosallisuus voi tuoda taloudellista 
säästöä välillisesti esimerkiksi sujuvam-
man jätehuollon ja pitemmän asumisajan 
muodossa. Yhtiöstä riippumattomista 
asioista, kuten veden ja lämmön kulutus-
tottumuksista, on helpompi keskustella 
suoraan asukkaiden kanssa kuin postiluu-
kuista jaettavin lappusin. 

Mikäli asukkaat eivät voi kokea yhteisiä 
päämääriä mielekkäiksi omalta kannal-
taan, on niihin turha odottaa sitoutumista. 
Heille on tärkeää osallistua päätöksente-
koon mahdollisuuksien mukaan sellaisissa-
kin asioissa, joissa heillä ei lainsäädännön 
mukaan ole päätösvaltaa. Tämän mahdol-
listaa esimerkiksi päätösvaltaisten henki-
löiden läsnäolo kokouksissa, joissa asuk-
kaat käsittelevät yhteisiä asioita.

Perinteisempi lausuntokäytäntö on toi-
miva, mutta siitä puuttuu välitön ja avoin 
kanssakäyminen. Hyvänä käytäntönä voi-
daan pitää, että ainakin kerran vuodessa 
asukastoimikunnan ja yhteistyöelinten ko-
kouksissa ovat mukana asukkaiden lisäksi 
päättävät henkilöt. Mahdollisuus vaikuttaa 
esimerkiksi oman kodin remontteihin, 
muihin muutoksiin sekä asumisen palve-
luihin lisää asumisviihtyisyyttä ratkaisevas-
ti ja sitouttaa asukkaita vastuunottoon. 

Asukasosallisuuden edistäminen vaatii 
resursseja. Yhtiön johdon ja henkilökun-
nan sitoutuminen asukasosallisuuden ja 
-toiminnan aktivoimiseen ja ylläpitämiseen 
on ensiarvoisen tärkeää – ilman aktiivista 
kannustustyötä vakaakin asukastoiminta 
saattaa kuihtua. Aloittaminen vaatii suu-
rimman panoksen. Resurssien tarve vähe-
nee sen jälkeen kun on löydetty luontevat 
toimintatavat. Asukastoiminta vaatii kui-
tenkin jatkuvaa tukea ja kannustusta. 

Vaikka lait ja säännöt säätelevät asuk-
kaiden vastuuta omasta asumisestaan, asu-
kastoiminnan ja -demokratian toteutumi-
nen perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhtiön 

Päämääriä

Asumisviihtyisyyden lisääminen• 

Asukasdemokratian toteutuminen• 

 Kustannusten vähentäminen • 

(esim. ilkivalta)

Mittariehdotuksia

 Asukaskyselyjen tulokset • 

 asukastyytyväisyyden osalta

 Vuokranmääritysyksiköiden, joissa • 

asukastoimikunta, osuus

 Asukastapahtumien määrä / • 

asukkaiden kokonais määrä / v

 Asukaskokousten osanottajien määrä / • 

asukkaiden kokonaismäärä / v

 Aihepiiriä käsitteleviin koulutuksiin • 

osallistuneiden osuus henkilöstöstä / v

 Aihepiiriä käsitteleviin koulutuksiin • 

osallistuneiden asukkaiden osuus / v

 Asukasosallisuuden ylläpitoon ja • 

edistämiseen varatut resurssit / v 

Asukkaiden vaihtuvuus / v• 

Asukaspalautteiden käsittelyaika• 

 Asukkailta tulleiden  toteutuneiden • 

aloitteiden osuus / v

16



T
Y

Ö
K

A
L

U
T

 J
A

 T
O

IM
IN

TA
O

H
J

E
E

T

KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

johdon ja henkilökunnan on arvostettava 
kaikin tavoin tätä vapaaehtoistyötä. Näin 
saadaan asukkaat sitoutumaan parhaiten 
asukastoimintaan.

Aktiivisia asukkaita on hyvä muistaa jol-
lakin tapaa. Palkinnon ei tarvitse olla suuri; 
merkittävintä on, että heidän työtään ar-
vostetaan. 

1. Asukkaat mukaan 
vuokranmääritykseen 
Esimerkki VAV Asunnot Oy:n uudesta vuokran-

määritystavasta: Asukkaiden mielipiteet otetaan 

huomioon vuokranmäärityksessä ja budjetoin-

nissa – uudella, osallistavalla tavalla.
  

2. Asukasetujärjestelmä kannustaa 
vastuulliseen asumiseen
Esimerkki Jyväskylän vuokra-asuntojen asu-

kasetujärjestelmästä: Pitkäaikainen asuminen 

vähentää kustannuksia ja ympäristökuormitusta, 

kun turhat remontit vähenevät. Viihtyisyys ja 

yhteisöllisyys vahvistuvat, kun asukkaat tuntevat 

hyvin asuin alueensa. 

Hyvät käytännöt  �LUKU 4� 3. Kesätöihin omaan taloyhtiöön
Esimerkki Asunto Oy Vesakosta: Taloyhtiöön 

palkataan kesätöihin oman talon nuoria. Kesä-

työ sitouttaa nuoria omaan asuinalueeseensa 

ja rohkaisee heitä välittämään siitä. Käytäntö 

lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä.

4. Vireää asukastoimintaa retkeillen
Esimerkkinä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy: 

Asukkaat ovat aktiivisessa roolissa asukastoi-

minnan ja -retkien järjestämisessä.

5. Motivoi asukkaat asukastoimintaan!
Esimerkkeinä motivoinnista: Asukaskokouk-

sien päätteeksi suoritettava arvonta; talotoimi-

kuntakahvit; biojätepussien jakaminen houkut-

telee asukkaita mukaan kokouksiin.

Lähteet
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus 2008:

Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen. Edita Prima 
Oy 2008.

Simunaniemi V., toimitusjohtaja, Järvenpään mestari-
asunnot Oy. Henkilökohtainen tiedonanto, haastattelu 
16.12.2008.

Viirkorpi P.: Yhteishallintoselvitys. Ympäristöministe-
riön raportteja 14/2007. Asunto- ja rakennusosasto, 
Ympäristö ministeriö.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Asukasosallisuus ja - demokratia

Asukasosallisuus ja -demokratia johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Asiakaslähtöisyys on osa   ■■
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
asukasosallisuuteen liittyvät 

lakisääteiset vaatimukset, 

jotka koskevat sen toimintaa 

(mm. asukasdemokratia, 

kuluttajalainsäädäntö).

3. Yhtiö on kartoittanut   ■■
toimenpiteet, joilla se voi edistää 

asukasosallisuutta ja -lähtöisyyttä.

4. Asukasosallisuuden   ■■
kehittämiseksi on suunnitelma, 

vastuutahot ja resurssit. 

5. Asukasosallisuudelle on   ■■
asetettu tavoitteita vuosittaisessa 

toimintasuunnitelmassa. 

6. Edellä mainittuja tavoitteita   ■■
seurataan säännöllisesti 

sovittujen mittareiden avulla. 

7. Henkilökunnalle on   ■■
annettu asiakaslähtöisyyteen ja 

-osal  li  suuteen liittyvää koulutusta.

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2(4): TARKISTUSLISTA Asukasosallisuus ja - demokratia

8. Uusille asukkaille   ■■
kerrotaan asukastoiminnasta 

ja vuokralaisdemokratiasta 

vuokrasopimuksen 

allekirjoittamisen yhteydessä. 

9. Uusille asukkaille annetaan   ■■
kirjallinen tervetuliaispaketti, 

jossa on tarpeellista tietoa (asu-

kastoiminta, vastuiden jakaantu-

minen asukkaan, asukaselinten 

ja yhtiön kesken, jätehuolto, 

energian ja veden käyttö). 

10. Uusille asukkaille   ■■
järjestetään tervetuliaistilaisuus.

11. Kaikille asukkaille on   ■■
annettu selkeässä kirjallisessa 

muodossa tietoa mahdollisuuksista 

vaikuttaa taloyhtiön asioihin.

12. Kaikkia asukkaita   ■■
koskevista asioista tiedotetaan 

selkeästi. Tiedotusta varten on 

olemassa sovitut käytännöt.

13. Asukkaita kiinnostava tieto   ■■
yhtiön keskeisistä toiminnoista 

on helposti kaikkien saatavilla 

(esim. ikä- ja kieliryhmät).

14. Asukaspalautteeseen   ■■
vastataan ripeästi ja asiallisesti. 

15. Budjetit ja   ■■
hoitokustannukset esitetään 

asukkaille selkeässä muodossa, 

jotta kaikki ymmärtävät, miten ja 

mihin asioihin he voivat vaikuttaa. 

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Asukasosallisuuden käytännöt ja kehittäminen
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

3(4): TARKISTUSLISTA Asukasosallisuus ja - demokratia

16. Asukkaiden osallisuuden   ■■
lisäämiseksi on erilaisia 

menetelmiä, joita käytetään 

sovitusti (esim. kilpailut, 

tapahtumat, koulutukset, 

tiedotuskampanjat).

17.  Asukaskokoukseen on   ■■
houkuteltu ihmisiä eri keinoin 

(esim. arpajaiset, pullakahvit, 

viestintätavan muutos).

18. Asukastoimikunnista ja   ■■
mahdollisista yhteistyöelimistä 

pyritään tekemään paikkoja, 

joihin kannattaa pyrkiä. 

19. Asukastoimikuntaa ja   ■■
muissa asukaselimissä toimivia 

aktiiveja kiitetään toiminnasta 

säännöllisesti (esim. sanallisesti, 

tapahtumalla, retkellä). 

 20. Asukkaille on suositeltu   ■■
syventävää materiaalia asukas-

toiminnasta (esim. ARA: Asukas-

 demokratia tavaksi taloon 2008). 

21. Asukkaille on järjestetty   ■■
koulutuksia asukastoiminnan 

kehittämiseksi.

22. Asukastoimikunnan   ■■
jäsenille on järjestetty viestinnän 

ja esiintymisen koulutusta.

23. Asukkaille on tarjolla   ■■
erilaisia tapoja osallistua:

• Energia- ja ympäristöekspertit 

• Piha- ja kulttuurivastaavat

• Maahanmuuttajien yhdyshenkilö

• Juhlatoimikuntien jäsenyys

• Jne.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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24. Asukastoimikunnan   ■■
toimintaa tuetaan muutenkin 

kuin taloudellisesti. 

25. Asukkailta on kysytty   ■■
asukastiloihin ja tapahtumiin 

liittyviä toiveita ja kehitysideoita. 

Tarvittaessa palautteen perusteella 

on ryhdytty toimenpiteisiin. 

26. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
on pyritty nostamaan (esim. 

aktiivinen markkinointi).

Asukkaat mukana kiinteistön hoito- ja korjaustöissä

27. Asukastoimikuntien mielipi-  ■■
teitä kysytään kiinteistöä koskevien 

korjausten suunnittelun yhteydessä. 

Tarvittaessa palautteen perusteel-

la on ryhdytty toimenpiteisiin.

28. Kaikkien asukkaiden   ■■
mielipidettä kysytään kiinteistöä 

koskevien suurempien korjausten 

suunnittelun yhteydessä.  Tarvit-

 taessa palautteen perusteella 

on ryhdytty toimenpiteisiin. 

29.   Asukkaille tarjotaan   ■■
mahdollisuutta tehdä 

omatoimiremontteja. 

30. Asukkaille järjestetään   ■■
koulutusta kodin kunnostamisesta 

(esim. maalaus). 

31. Uusille asukkaille   ■■
tarjotaan remonttipakettia, 

jonka avulla he voivat tehdä 

huoneistosta mieleisensä. 

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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4(4): TARKISTUSLISTA Asukasosallisuus ja - demokratia 

21



T
Y

Ö
K

A
L

U
T

 J
A

 T
O

IM
IN

TA
O

H
J

E
E

T

KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

 2.1.2. Hyvä naapuruus ja 
asumisen monikulttuurisuus 

Kaupungeissa ja taajama-alueilla asutaan 
tiiviisti, jolloin naapureiden läsnäolo ko-
 ros tuu. Aikamme yksilökeskeisyys näkyy 
kuitenkin myös asuinyhteisöissä. Monille 
naapurit ovat olemassa vain aiheuttaessaan 
melua tai muuta häiriötä, mutta toisaalta 
toivotaan pieniä osoituksia naapuruudesta 
– vaikka terveh ti mistä.1 Naapuruussuhteet 
merkitsevät erilaisille ihmisille eri asioita. 
Suurimmat erot löytynevät ulkomaalais-
taustaisten ja kantaväestön väliltä, mutta 
myös eri ikäryhmien tai eri elämäntilan-
teissa olevien ihmisten välillä on huomat-
tavia eroja. 

Sujuvan naapuruuden kannalta on tär-
keää järjestää mahdollisuuksia yhteisölli-
syyden syntymiselle ja eri kulttuurien koh-
taamiselle – esimerkiksi tapahtumien ja 
asukastilojen muodossa. Hyvään naapuruu-
teen kuuluu yhteisten sääntöjen noudatta-
minen, toisten yksityisyyden kunnioitta-
minen, avun hälyttäminen hädän hetkellä 
ja pihan lasten touhujen valvominen. Se 
on tasapainoilua yksityisyyden ja yhteisöl-
lisyyden välillä – osallistumista talon toi-
mintaan huomioimalla muita ja antamalla 
samalla kaikille asumisrauha.

Kulttuurien monimuotoisuuden ja eri-
laisten asumiskulttuurien lisääntyminen 
aiheuttaa jännitteitä asuinyhteisöön. Risti-
riitoja voi syntyä erilaisista aikatauluista, 
pihan käytöstä tai tavasta kasvattaa lapsia. 
Häiritsevimpänä ongelmana koetaan yleen-
sä melu, erityisesti ilta-aikaan. 

Ei tule unohtaa, että riidat ja konfl iktit 
ovat kanssakäymistä siinä missä muukin. 
Erimielisyyksien syntyminen ei ole merkki 
epäonnistumisesta, vaan on tärkeää saada 
aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävä rat-

1. Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, 
asenteet ja tiedot sekä tuen tarve. 4V-hanke ja TNS-Gal-
lup 2009. PDF-dokumentti: http://www.4v.fi /fi les/3128/4V_
selvitys_raportti_TNS.pdf.

Päämääriä

Asumisviihtyisyyden lisääminen• 

Asukasdemokratian toteutuminen• 

Erilaisten asukasryhmien tasa-arvoisuus• 

Mittariehdotuksia

 Muiden kuin suomen- ja ruotsin kielisten • 

osuus asukastoimikunnissa 

 Aihepiiriä käsitteleviin koulutuksiin • 

osallistuneen henkilöstön osuus / v

 Aihepiiriä käsitteleviin koulutuksiin • 

osallistuneiden asukasaktiivien osuus / v

 Asukaskyselyjen osa-aluetta • 

koskevat tulokset

 Ristiriitatilanteiden selvittelyjen • 

luku määrä / v

 Ristiriitatilanteiden selvittelyn • 

onnistumisprosentti

kaisu. Paras tapa puuttua ongelmiin on so-
puisa kanssakäyminen osapuolten välillä. 
Yleensä molemmat ymmärtävät toistensa 
näkökannan ja asioista voidaan sopia. Vä-
lillä on hyvä ottaa apuun kolmas taho, joka 
voi asiantuntijana tutkia tilannetta omasta 
näkökulmastaan ja tarjota uusia, luovia so-
vintoehdotuksia.

Yhtiöllä on hyvä olla etukäteen mietitty 
malli asukkaiden välisten ristiriitatilantei-
den ratkomiseksi. Malli tukee henkilöstöä, 
ja ongelmat selviävät ripeämmin. Rikos-
asioissa voi kysyä apua kaupunkien sovit-
telutoimistoista ja naapuruussovitteluun 
liittyvissä asioissa Suomen pakolaisavun 
Kotilo-projektilta.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Hyvät käytännöt �LUKU 4�

6. Naapuruussovittelu
Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektin tuotta-

man mallin tavoitteena on lisätä talon sosiaalista 

kestävyyttä. Sovittelijoiden avulla ratkotaan 

asukkaiden ristiriitoja sovittelun yleisten periaat-

teiden mukaisesti. Sovittelijat ovat koulutuksen 

saaneita vuokrataloyhtiön asukkaita.
 

7. Asumisneuvojan talopäivystykset 
Esimerkki Myllypuron Kiinteistöistä: Asukkaan 

on helpompi mennä juttelemaan asumisneuvo-

jalle, jos tämä löytyy läheltä kotia. Näin ehkäis-

tään  ongelmien syntyä.

8. Koti kunnossa? 
-koulutukset asukkaille
Koulutuksessa kerrotaan asukkaan ja vuokran-

antajan korjausvelvollisuudet sekä näytetään, 

miten joitakin kodin kunnossapitotoimia teh-

dään. Kaikille avoimessa koulutuksessa asuk-

kaat voivat kysyä neuvoa huolto- ja kiinteistö-

yhtiön henkilökunnalta. Koulutusta on kokeiltu 

Suomen Pakolaisavun ja Myllypuron Kiinteistö-

jen yhteistyönä.
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TARKISTUSLISTA

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty vuorovaikutustaitoihin tai 

ristiriitatilanteiden selvittämiseen 

liittyvää koulutusta.

2. Henkilökunnalle on jär-  ■■
jestetty koulutusta, joka auttaa 

toimimaan maahanmuuttaja-

 taustaisten asukkaiden kanssa.

3. Asukkaille on järjestetty   ■■
koulutusta, joka auttaa risti-

riitatilanteissa (esim. sovittelu-

koulutus, Pakolaisapu/Kotilo).

4. Vuorovaikutuskonfl iktien   ■■
kohtaaminen on osa työhön 

perehdyttämistä.

5. Monikulttuurisuuden   ■■
kohtaaminen on osa työhön 

perehdyttämistä.

6. Yhtiöllä on sovittu   ■■
toimintatapa ristiriitatilanteiden 

selvittämiseksi.

7. Yhtiöllä on asukaskontakteja   ■■
erilaissa asukasryhmissä (mm. 

maahanmuuttajat, eri ikäryhmät).

Hyvä naapuruus ja asumisen monikulttuurisuus
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Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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2.1.3.  Yhteiset tilat ja piha-alueet

Taloyhtiön yhteiset tilat ja alueet ovat kiin-
teä osa asukkaiden päivittäistä elinympä-
ristöä ja hyvinvointia. Ne toimivat myös 
käyntikorttina muille. Viihtyisyys ja turval-
lisuus perustuvat paljolti siisteyteen ja käy-
tettävyyteen.1 Jaettu tila on paikka, jossa 
voi syntyä yhteisöllisyyttä, mikäli myös so-
siaalinen ympäristö tukee sitä.

Tutkimusten mukaan yhteisöllisyys on 
vahvistunut selvästi kaupunkipihojen sa-
neerauksen myötä. Tällaisia tutkimuksia on 
tehty Ruotsissa ja Tanskassa. Yhteisöllisyys 
vahvistui sekä prosessin aikana että sen jäl-
keen. Elämisen painopiste siirtyi asunnos-
ta pihalle ja sosiaaliset suhteet paranivat. 
Enää ei tunnettu yhteenkuuluvuutta vain 
omaan kotiin vaan myös piha- aluee seen.2

Asukkailla pitää olla selkeä tieto siitä, 
mikä osa pihojen ja yhteisten tilojen hoi-
dosta kuuluu heille ja mikä taas huolto- ja 
siivousyhtiöille. Myös mahdolliselle ker-
hotilalle kannattaa laatia käyttösäännöt 
yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Tästä 
seuraa asukkaiden sitoutumista ja alueen 
viihtyisyyttä – ja mahdollisesti myös kus-
tannussäästöjä yhtiölle.3

Etenkin korjaus- ja hoitotöitä suunnitel-
taessa kannattaa miettiä, miten asukkai-
den ääni saadaan kuuluviin. Vaikutusmah-
dollisuudet varmistetaan onnistuneella, 
oikea-aikaisella ja vuorovaikutuksellisella 
viestinnällä, mahdollisuuksilla osallistua 
ja lopulta tuloksilla. Tämä tukee asukkai-
den luottamusta ja tyytyväisyyttä yhtiön 
toimintaa kohtaan.

1. Kuusiniemi P., Sarlin O, Sopanen M.: Helsinkiläinen 
kerrostalopiha. Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston 
julkaisuja 2007:5. Edita Prima Oy 2007.

2. Mansikka M.: Pihoja ihmisille – Kivikorttelien vihreät 
keitaat. Multikustannus 2006.

3. Mähönen K., ympäristöasiantuntija, VVO-yhtymä Oyj., 
henkilökohtainen tiedonanto  puhelimitse 5.3.2009.

Päämääriä

Asumisviihtyisyyden lisääminen• 

Asukasdemokratian toteutuminen• 

 Ilkivallasta koituvien kustannusten • 

vähentäminen

Asumisen turvallisuuden parantuminen• 

Mittariehdotuksia

 Asukaskyselyiden tulokset viihtyisyyden ja • 

yhteisten tilojen kehittämistä  käsittelevien 

tietojen osalta

 Muu asukkailta saatu palaute, joka koskee • 

yhteisiä tiloja ja piha-alueita

 Toimenpiteisiin johtaneen yhteisiä tiloja ja • 

piha-alueita koskevan  asukas palautteen 

osuus / v

 Piha-alueiden vihersuunnitelman • 

toteutuminen

 Pihatalkoiden määrä / • 

vuokranmääritysyksiköiden määrä / v

 Asukkaiden hoitamien viheralueiden säästöt • 

hoitokuluissa / v

 Asukkaiden hoitamien lumitöiden säästöt • 

hoitokuluissa / v

 Kerhotilojen käyttökerrat / kk • 

(asukastoimikunnat raportoivat)

Talopesulan käyttöaste• 
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9. Asukkaat mukana pihasuunnittelussa
Kaksi esimerkkiä pihojen kehittämiseen asukas-

lähtöisesti: VVO-yhtymän Kotipihaohjelma sekä 

pihakatselmukset Kontulan Kiinteistöissä ja 

Roihuvuoren Kiinteistöissä. Mallit osallistavat ja 

sitouttavat asukkaita pitkän ajanjakson suunnit-

teluun ja oman talon kehittämiseen. Viihtyisän 

pihan lisäksi tavoitteena on luoda yhteisöllisyyt-

tä, vastuullisuutta ja turvallisuuden kokemusta.

10. Kaupunkiviljely
Taloyhtiön pihat ja joutomaat voi ottaa yhteiseen 

käyttöön kaupunkiviljelyn avulla. Asvalttikaan ei 

estä kaupunkiviljelyä. Esimerkeissä esitellään 

toimijoita, joilta voi kysyä neuvoa kaupunkivilje-

lyprojektiin.

11. Ideoita yhteistilojen käyttöön
Yhteiset tilat sopivat hyvin asukkaiden kerho-

toimintaan. Asukkaat vastaavat pääasiassa itse 

toiminnan järjestämisestä. Kerhojen toiminta voi 

olla ohjattua tai vapaata oleilua yhdessä. 

12. Asukasjuhlat
Elojuhlat on hyvä esimerkki siitä, miten talo-

yhtiön toimintaa tehdään tutuksi asukkaille. Sa-

malla asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua 

 naapureihin mukavissa puitteissa.
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Yhteiset tilat ja piha-alueet johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Viihtyisä asuinympäristö ja   ■■
asukaslähtöisyys ovat osa yhtiön 

arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
yhteisiin tiloihin ja piha-alueisiin 

liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset ja määräykset, 

jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhteisten tilojen ja   ■■
piha-alueiden asukaslähtöiselle 

ylläpidolle ja kehittämiselle 

on määritelty vastuutahot 

ja varattu resursseja.

4. Yhteisten tilojen ja   ■■
piha-alueiden asiakaslähtöiselle 

ylläpidolle ja kehittämiselle on 

asetettu tavoitteita vuosittaisessa 

toimintasuunnitelmassa.

5. Edellä mainittuja tavoitteita   ■■
seurataan säännöllisesti 

sovittujen mittareiden avulla.

6. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty koulutusta, joka liittyy 

yhteisten tilojen ja piha-alueiden 

ylläpitoon ja kehittämiseen 

(mm. viihtyisyys, ekologisesti 

kestävät ratkaisut ylläpidossa).

7. Lapsilta, nuorilta ja muilta   ■■
erityisryhmiltä on erikseen 

pyydetty ehdotuksia asukastilojen 

ja piha-alueiden kehittämiseksi.

Piha- ja pysäköintialueet 

8. Asukkailta on kysytty   ■■
toiveita pihan ja pysäköintialueiden 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

TARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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9. Asukastoimikuntien kanssa   ■■
järjestetään tai heitä kannustetaan 

järjestämään omaehtoisesti talkoita 

piha-alueiden kunnostamiseksi.

10. Asukkaat saavat ottaa   ■■
vastuulleen piha-alueiden 

viherhoidon kokonaan tai osin. 

Tästä mahdollisesti koituvat 

säästöt kerrotaan heille.

11. Asukkaat saavat ottaa   ■■
vastuulleen piha-alueiden 

lumityöt kokonaan tai osin. 

Tästä mahdollisesti koituvat 

säästöt kerrotaan heille.

12. Piha-alueilla on   ■■
oleskelupaikkoja kaikille 

käyttäjäryhmille (mm. lapset, 

aikuiset, vanhukset).

13. Pihakalusteiden kunto   ■■
tarkistetaan vuosittain.

14. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos pihakalusteissa ja muissa 

pihan rakenteissa on vikoja. 

Ilmoitukseen reagoidaan nopeasti.

15. Yhtiö järjestää vuosittain   ■■
talojensa kesken pihakilpailut 

tai muuta vastaavaa toimintaa 

piha-alueiden käytön ja 

viihtyisyyden lisäämiseksi.

16. Piha- ja pysäköintialueet   ■■
pidetään siisteinä (liitetty 

siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).

17. Piha-alueiden viherhoito   ■■
on osa pihan hoitosuunnitelmaa.

Talopesula, pyörätilat ja muut tilat

18. Asukkailta on kysytty   ■■
toiveita talopesulan ja pyörätilojen 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.

2(4): TARKISTUSLISTA Yhteiset tilat ja piha-alueet
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19. Yhteisten kylmätilojen   ■■
tarvetta on arvioitu yhdessä 

asukkaiden kanssa. Mikäli 

tarvetta ei ole, tilat on muutettu 

toisiin käyttötarkoituksiin.

20. Talopesulan käyttöastetta   ■■
seurataan säännöllisesti.

21. Talopesulan käytölle on   ■■
selkeät ja tarkoituksenmukaiset 

ohjeet, joita päivitetään tarvittaessa.

22. Asukkaille on tiedotettu   ■■
talopesulan ja pyörätilojen käytön 

säännöistä ja periaatteista.

23. Asukkaille on tiedotettu   ■■
talopesulan käyttöön liittyvistä 

eduista (mm. sisäilman laatu, 

ympäristömyönteisyys).

24. Pyörien turvalliseen   ■■
säilytykseen on varattu riittävästi 

tilaa niin sisällä kuin ulkonakin.

25. Talopesulan koneet ja   ■■
laitteet huolletaan säännöllisesti 

ja aina tarvittaessa.

26. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos talopesulassa on vikoja ja 

puutteita. Ilmoituksiin reagoidaan 

mahdollisimman nopeasti.

27. Talopesulan hinnat   ■■
edistävät talopesulan käyttöä.

28. Talopesulan ja pyörätilojen   ■■
siisteydestä pidetään huolta 

(liitetty siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).

3(4): TARKISTUSLISTA Yhteiset tilat ja piha-alueet
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Asukastilat

29. Asukkailta on pyydetty   ■■
ehdotuksia asukatilojen käytön 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.

30. Asukastiloille on yhdessä   ■■
asukastoimikuntien kanssa laadittu 

selkeät käyttösäännöt, jotka 

ovat helposti kaikkien saatavilla 

(esim. asukastilojen seinällä ja 

jaettuna kaikkiin talouksiin).

31. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
seurataan säännöllisesti.

32. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
on pyritty nostamaan aktiivisella 

markkinoinnilla tai muilla keinoilla.

33. Asukkaat voivat   ■■
varata asukastiloja omien 

tilaisuuksien järjestämiseen.

34. Jos asukkaat sisustavat   ■■
asukastiloja, heitä kannustetaan 

hankkimaan käytettyjä huonekaluja. 

Heitä autetaan myös kierrättämään 

niitä talojen kesken.

35. Yhtiö on panostanut   ■■
asukastilojen viihtyisyyteen 

(esim. taloudellisia resursseja).

36. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos asukastiloissa löytyy vikoja 

ja puutteita. Ilmoitukseen 

reagoidaan nopeasti.

37. Asukastilojen siisteydestä   ■■
pidetään huolta (asia on sovitusti 

asukastoimikuntien vastuulla 

tai liitetty siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).

4(4): TARKISTUSLISTA Yhteiset tilat ja piha-alueet
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.1.4. Asumisen turvallisuus

Turvallisuuden tunne on ihmisen perus-
 tarve. Vuokrataloyhtiö voi vaikuttaa ihmis-
ten kokemaan turvallisuuteen teknisin ja 
hallinnollisin keinoin. Tekniset keinot liit-
tyvät paljolti

velvoittavien lakien noudattamiseen• 

 huolelliseen pelastussuunnitelman • 
 laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä

 valaistus- ja lukitusratkaisujen • 
 toteuttamiseen. 

Turvallisuustyöhön kuuluu myös piha-
alueiden kunnosta huolehtiminen niin, 
että pihan rakenteet ja olosuhteet eivät 
aiheuta vaaraa. Käytännössä tämä kulmi-
noituu talvisin liukkauden torjumiseen. 
Hallinnollisista keinoista myös asukasosal-
lisuuden tavoitteellinen kehittäminen talo-
yhtiössä kasvattaa yksilön turvallisuuden 
kokemusta. 

Taloturvallisuuden keskeisenä lähtökoh-
tana on pelastussuunnitelma ja talosuoje-
lutyö. Pelastussuunnitelmien laatimisessa 
asukasvaihtuvuus ja erilaiset ihmisryhmät 
vaativat erityistä huomiota. Pelastussuun-
nitelmien yhteystiedot pääsevät helposti 
vanhenemaan sellaisissa taloissa, joissa 
asukasvaihtuvuus on kohtuullisen suuri. 
Taloissa asuvien vajaakuntoisten henkilöi-
den, kuten vanhusten ja liikuntavammais-
ten, nopea poistuminen hätätilanteissa tu-
lisi kuitenkin turvata.1, 2

Suuri osa tapaturmista sattuu kotona. 
Kansallisen uhritutkimuksen mukaan ko-
tona sattui yli 300 000 tapaturmaa vuonna 

1. Villo P., koulutuspäällikkö, Asukasliitto ry. Henkilökoh-
tainen tiedonanto, puhelinkeskustelu 28.11.2008.

2. Virtanen M., suunnittelija, Suomen pelastusalan kes-
kusjärjestö. Henkilökohtainen tiedonanto, puhelinkes-
 kustelu 28.11.2008.

2009. Asukkaat voivat ehkäistä onnetto-
muuksia pienillä toimenpiteillä. Kodin lait-
teiden kunto vaikuttaa mer kittävästi asumi-
sen turvallisuuteen. Te le visio-, pesukone- ja 
muut sähkölaitepalot aiheuttavat vuosittain 
huomattavia kustannuksia.

Asukkaat tulisi saada kiinnostumaan 
kodin turvallisuusasioista ja talosuojelusta. 
Sitä voidaan edistää uusin innostavin kei-
noin, esimerkiksi turvallisuustapahtumalla. 
Lopulta osallisuuden ja yhteisöllisyyden tun-
 teen syntyminen on kiinni toki asukkaista 
itsestään, mutta yhtiö toimii asukasdemo-
kratian ja -osallisuuden rakenteiden ylläpi-
täjänä ja kehittäjänä.

Lähde: Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003).

Päämääriä

Asumisen turvallisuuden parantuminen• 

Asumisviihtyisyyden lisääminen• 

Asukasdemokratian toteutuminen• 

Mittariehdotuksia

 Turvallisuustyöhön varatut resurssit / • 

kokonaisasukasmäärä / v

 Henkilökunnan asumisen turvallisuuteen • 

liittyvän koulutuksen määrä / v

Talosuojeluhenkilöiden saama koulutus / v• 

 Vuokranmääritysyksiköiden, joissa • 

talosuojelukoulutuksen saanut asukas, 

osuus

 Asukaskyselyiden tulokset turvallisuutta • 

käsittelevien tietojen osalta

 Piha-alueiden liukkaudesta tehdyt • 

 ilmoitukset / v

 Ilmoitettujen yhteisissä tiloissa ja • 

piha-alueilla tapahtuneiden tapaturmien 

määrä (esim. liukastumiset) / v 

Ilkivallasta tehtyjen ilmoitusten määrä / v• 
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13. Turvallisuustempaus asukkaille
Esimerkki Kontulan Kiinteistöistä: Yksi tapa 

edistää asumisen turvallisuutta on järjestää 

yhtiön asukkaille turvallisuustempaus. Tem-

paus voidaan toteuttaa asukkaiden ja talo yhtiön 

 henkilöstön yhteistyönä. 

Hyvät käytännöt  �LUKU 4�

14. Kodin turvallisuustietoa netistä
Turvallisuusalan nettisivujen esittelyssä ovat 

mukana kattavat tietolähteet: Toukotalkoot, 

Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Turvallinen 

koti sekä Kodin turvaopas. Sivustoilta saa käy-

tännönläheistä tietoa kodin turvallisuudesta.
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Asumisen turvallisuus johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Asumisen turvallisuus on osa   ■■
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
tuvallisuusasioihin liittyvät 

lakisääteiset vaatimukset, jotka 

koskevat sen toimintaa.

3. Yhtiö on kartoittanut asu-  ■■
miseen liittyvät turvallisuusriskit. 

 Turvallisuuden jatkuvaksi paran-

 tamiseksi on suunnitelma. 

4. Keskeisille asumisen   ■■
turvallisuusnäkökohdille 

on määritelty vastuutahot. 

Taloussuunnitelmassa on varattu 

resursseja niiden toteuttamiseen.

5. Asumisen turvallisuudelle   ■■
on asetettu tavoitteita.

6. Edellä mainittuja tavoitteita   ■■
seurataan säännöllisesti 

sovittujen mittareiden avulla.

7. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty asumisen turvallisuuteen 

liittyvää koulutusta.

Asumisen turvallisuus

TARKISTUSLISTATARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

8. Asukkaille suositellaan   ■■
kotivakuutusta vuokrasopimuksen 

allekirjoittamisen yhteydessä.

9. Asukaskyselyissä huomioi-  ■■
daan koettu asumisen turvallisuus. 

Tarvittaessa palautteen perus-

 teella on ryhdytty toimenpiteisiin.

10. Asukkailta on erikseen   ■■
kysytty ehdotuksia turvallisuuden 

parantamiseksi (esim. valaistus-

 ratkaisut, järjestyssäännöt, koodi-

lukot). Tarvittaessa palautteen pe-

rusteella on ryhdytty toimenpiteisiin. 

11. Taloissa on ajan tasalla oleva   ■■
pelastussuunnitelma (erityisesti 

vastuuhenkilöiden osalta). 

12. Taloihin on nimitetty   ■■
turvallisuuspäälliköt. Heidät 

on koulutettu tehtäviinsä. 

13. Taloihin on nimitetty   ■■
väestösuojanhoitaja ja varahenkilö. 

Heidät on koulutettu tehtäviinsä.

14. Asukkaita on neuvottu   ■■
tutustumaan turvallisuutta kos-

keviin materiaaleihin (esim. Kodin 

turvaopas – suojele itseäsi ja muita, 

http://turvaopas. pelastustoimi.fi /).

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Asumisen turvallisuuteen liittyvät käytännöt

2(3): TARKISTUSLISTA Asumisen turvallisuus
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

15. Asukkaille on hankittu   ■■
yhteisesti turvaoppaan kirjallinen 

versio tai jaettu muuta vastaavaa 

materiaalia (saatavilla: SPEK).

16. Asukkaiden kanssa   ■■
järjestetään kodin ja vapaa-ajan 

tapaturmia ehkäiseviä ja 

turvallisuutta edistäviä 

kampanjoita tai toimintaa (esim. 

tapahtuma, kilpailu, koulutus). 

17. Asukkaiden palovaroitinten   ■■
toiminta tarkastetaan ja paristot 

vaihdetaan keskitetysti.

18. Asukkaita neuvotaan   ■■
hankkimaan tavallisimmat 

alkusammutusvälineet 

(sammutuspeite, käsisammutin).

19. Ulko-ovien lukkolaitteiden   ■■
ja ovipumppujen toiminta 

tarkastetaan säännöllisesti.

20. Piha-alueiden liukkauteen   ■■
puututaan ripeästi.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

3(3): TARKISTUSLISTA Asumisen turvallisuus 
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Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä
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KATSELMUKSEN RAPORTTI

1. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan kuvaus sanallisesti

2. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, nykytilan merkittävimmät mittarit ja tunnusluvut

3. Liitedokumentit

4. Muita huomioita, kehitettävää, jatkosuunnitelmia

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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Osateemat
Energia ja vesi asuinkiinteistöissä, 2.2.1 • 

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä, 2.2.2 • 

Energian ja veden käyttö sekä toimiva jäte-
huolto ovat hyvän asumisen elementtejä. 
Niistä kuitenkin aiheutuu haitallisia ym-
päristövaikutuksia – asumiseen liittyvän 
maankäytön sekä uudis- ja korjausrakenta-
misen ohella.

Asuminen on suurimpia ilmastovaiku-
tuksen lähteitä1 Suomessa. Vähentämällä 
asumisen ympäristövaikutuksia voi siten 
vaikuttaa suoraan hyvän elinympäristön 
ja laadukkaan asumisen turvaamiseksi nyt 
ja tulevaisuudessa. Säästömahdollisuuksia 
löytyy paljon, vaikka ei tingitä viihtyisäs-
tä ja terveellisestä asumisesta. Suurimmat 
mahdollisuudet vähentää ympäristövaiku-
tuksia liittyvät lämmitykseen. Asukkaiden 
on kuitenkin vaikeinta hallita juuri lämmi-
tystä. Kerrostalojen asuntokohtaista läm-
 mön ja veden kulutuksen mittausta kehi-
telläänkin nykyään  kiivaasti.

Sen sijaan sähkön ja veden kulutukseen 
sekä jätteiden määrään asukkailla on hy-
 vät mahdollisuudet vaikuttaa.  Esimerkiksi 
veden kulutuksella on suuri merkitys kus-
tannusten ja ympäristövaikutusten nä-

1. Seppälä J., Mäenpää I., Koskela S., Mattila T., Nissinen A., 
Katajajuuri J.-M., Härmä T., Korhonen M.-R., Saarinen M. 
ja Virtanen Y.: ”Suomen kansantalouden materiaalivirto-
jen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla.” 
Suomen ympäristö 20/2009.

Osateemat
Energia ja vesi asuinkiinteistöissä, 2.2.1• 

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä, 2.2.2• 

PÄÄTEEMA 
2.2. Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä

kökulmasta. Sen kuriin saattaminen on 
monin osin vain tiedostamisen kysymys; 
veden säästämiseen löytyy sekä tekniikkaa 
että hyviä  käytäntöjä.

Kulutusten erot eri kotitalouksien välillä 
ovat jopa kymmenkertaisia suurimman ja 
pienimmän kuluttajan välillä.2 Asukkaita 
voi motivoida säästöön taloudellisin kan-
nustimin, osallistamisen tai viestinnän kei-
noin. Selvä yhteys oman toiminnan ja ta-
loudellisten kustannusten välillä kannustaa 
muutoksiin. Kaikkiaan on hyvä muistaa, 
että asukas ei useinkaan automaattisesti 
toimi niin kuin insinööri ajattelee. Teknis-
ten ratkaisujen rinnalle tarvitaan aina sel-
keyttävää ja havainnollistavaa viestintää. 

2. Kotakorpi E., Lähteenoja S. & Lettenmeier M.: ”KotiMIPS 
– Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienen-
täminen.” Suomen ympäristö 43/2008. Ympäristöministe-
riö, ympäristönsuojeluosasto. Edita Prima Oy.

Lähteitä

Aalto E., kehitysjohtaja, RAKLI ry. Henkilökohtainen 
 tiedonanto, puhelinkeskustelu 13.2.2009.

Aukio U., talotekniikkainsinööri, Espoonkruunu Oy. 
 Henkilökohtainen tiedonanto, sähköpostit 2009.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.2.1. Energia ja vesi 
asuinkiinteistöissä

Noin 40 prosenttia asuinkiinteistöjen hoi-
tokustannuksista muodostuu energian ja 
veden kulutuksesta.1 Jopa 30 prosenttia ra-
kennuksen lämmitysenergiasta kuluu käyt-
töveden lämmitykseen.2 Keskeistä kulutus-
ten ympäristövaikutusten hallinnassa on

seuranta• 

tavoitteiden asettaminen• 

 toimenpiteiden määritteleminen • 
 tavoitteiden saavuttamiseksi

 kulutuspoikkeamien ripeä • 
 selvit täminen

henkilöstön ja asukkaiden koulutus• 

tiedottaminen.• 

Merkittävään osaan asumisen kulutuksis-
ta voi vaikuttaa esimerkiksi investoimalla 
teknisiin ratkaisuihin. Lämmitysverkos-
ton perussäädön avulla energian kulutusta 
voidaan vähentää kiinteistössä usein 10–15 
prosenttia.3

1. http://www.motiva.fi /koti_ja_asuminen/taloyhtiot.
2. http://www.motiva.fi /koti_ja_asuminen/nain_saastat_

energiaa/vesi.
3. http://www.motiva.fi /koti_ja_asuminen/taloyhtiot/

 lammitysverkoston_perussaato.

Valtaosa veden kulutuksesta riippuu kui-
tenkin asukkaista. Laiteinvestoinnit aut-
tavat kulutustottumusten muuttamisessa. 
Kiinteistökohtaiset vesimittarit vähentävät 
veden käyttöä keskimäärin 15–20 prosent-
tia, mutta muitakin keinoja tarvitaan. Asuk-
kaiden ja henkilöstön ympäristöosaamisen 
ja -valmiuksien ylläpito on yksi keino. On 
todettu, että jo pelkkä tieto omasta kulutuk-
sesta kannustaa säästöön.4 Asukkaiden ym-
päristötietoisuuden ja osaamisen tueksi luo-
dulla energiaekspertti-toiminnalla on saatu 
aikaan keskimäärin seuraavia sääs töjä:5 

Lämmitys 5 prosenttia• 

Kiinteistösähkö 10–20 prosenttia• 

Vesi 20–25 prosenttia.• 

Tässä kirjassa energiakatselmus antaa pe-
rustiedot talon lämpöä, sähköä ja vettä 
käyttävien järjestelmien säästömahdol-
lisuuksista. Niiden avulla voidaan valita 
itselle parhainta tulosta tuottavat toimen-
piteet. Parhaimmillaan energiakatselmus 
maksaa itsensä takaisin muutamassa kuu-
 kaudessa.6

4. Kotakorpi E., Lähteenoja S. & Lettenmeier M. 2008. ”Ko-
tiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen 
pienentäminen.” Suomen ympäristö 43/2008. Ympäristö-
ministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Edita Prima Oy.

5. http://www.motiva.fi /koti_ja_asuminen/taloyhtiot/nain_
vaikutat_asukkaana/energiaekspertti.

6. http://www.taloyhtio.net/hoku/energia/energiakatsel-
mukset/default.html.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Päämääriä

 Energian ja veden kulutuksen ympäristö-• 

 vaikutusten vähentäminen

CO• 
2
-päästöjen vähentäminen

 Energian säästäminen• 

Veden kulutuksen vähentäminen• 

 Uusiutuvan energian osuuden lisääminen • 

Mittariehdotuksia

Veden kulutus m• 3 / vuosi, l / asukas / vrk

 Kiinteistösähkön kulutus kWh / rm• 3 / vuosi 

Lämpöenergian kulutus kWh / rm• 3 / vuosi

 Huoneistojen keskilämpötila ja sen • 

poikkeama tavoitteesta

 Energiakustannusten suuruus pitkänä • 

ajanjaksona / rm3  / vuosi

Oleellista on, että viestittäessä asukkaille käy-

tetään heille konkreettisia mittareita, vaikka ne 

eivät olisikaan eksakteja.  Esimerkkejä tällai-

sista mittareista:

 Veden kulutus (l / vrk / asukas tai • 

€ / v / asukas)

 Kiinteistösähkön kulutus • 

(kWh tai € / vuosi / asukas)

 Lämpöenergian kulutus • 

(kWh tai € / vuosi / asukas)

15. Kuukausittaiset tiedot 
veden ja sähkön kulutuksesta 
innostavat  säästämään
Putkiremontin yhteydessä otetaan käyttöön 

huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittausjär-

jestelmä. Kulutustietojen välittäminen asukkaille 

on tehokasta ja halpaa taloyhtiön intran avulla 

– asukkaat saavat ajantasaista tietoa, joka tukee 

säästämistä. Laskutus tapahtuu todellisen kulu-

tuksen mukaisesti.

Hyvät käytännöt  �LUKU 4� 16. Ympäristöekspertti joka talossa 
Esimerkkeinä Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot 

Oy ja VVO: Ympäristöekspertti pitää talon ym-

päristötyön vireänä. Ekspertti toimii tiedon vä-

littäjänä talon asukkaiden ja yhtiön välillä ker-

tomalla asukkaille ekologisista asumistavoista 

ja viemällä asukkaiden terveisiä yhtiöön.

17. Palkitse energiansäästäjät!
Taloyhtiön toimijoille voi järjestää energian-

säästökilpailun Espoonkruunun mallin mukai-

sesti. Myös aiemmasta energiansäästöstä on 

hyvä palkita toimijoita (VAV).
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Asuinkiinteistöjen energian ja veden kulutus johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuullisuus on osa   ■■
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
energian ja veden kulutukseen 

liittyvät lakisääteiset ja 

sopimusperustaiset vaatimukset, 

jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhtiö on sitoutunut   ■■
vapaaehtoisiin sopimuksiin 

energian tai veden säästämiseksi.

4. Yhtiössä on kartoitettu   ■■
kiinteistöjen energian ja veden 

kulutuksen kannalta merkittävät 

toiminnot ja näkökohdat.

5. Yhtiön hallinnoimissa   ■■
asuinkiinteistöissä on toteutettu 

energiakatselmukset.

6. Asumisen kiinteistösähkön,   ■■
veden ja lämpöenergian kulutuksia 

seurataan sovittujen mittareiden 

avulla – osana vuosittaista 

toimintasuunnitelmaa.

7. Energian ja veden kulutuksen   ■■
seurantaan ja raportointiin on 

määritelty vastuutahot ja varattu 

resursseja taloussuunnitelmassa.

8. Kiinteistösähkön, veden ja   ■■
lämpöenergian kulutukselle on 

asetettu kiinteistökohtaiset tavoite-

arvot. Tavoitteiden toteuttamiseksi 

on määritelty toimenpiteitä vuosit-

taiseen toimintasuunnitelmassa.

Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

9. Käytössä on selkeä   ■■
vikailmoitusjärjestelmä. Lyhyen 

ajanjakson poikkeamiin (yleensä 

vika) puututaan välittömästi.

10. Henkilökunnalle on järjes-  ■■
tetty asumisen energia- ja vesi-

kysymyksiin liittyvää koulutusta.

11. Kiinteistösähkön   ■■
 kulutuksesta tiedotetaan 

asukkaille säännöllisesti.

12. Lämmön kulutuksesta   ■■
tiedotetaan asukkaille säännöllisesti.

13. Veden kulutuksesta   ■■
tiedotetaan asukkaille säännöllisesti.

14. Ominaiskulutuksien   ■■
tiedottamisessa on panostettu 

havainnollisuuteen (esim. € / asukas, 

vaikutus asunnon vuosivuokraan).

15. Asukkaille tiedotetaan   ■■
säännöllisesti mahdollisuuksista 

säästää energiaa ja vettä 

(arjen valinnat, veden kulutus, 

sähkölaitteiden valinta ja käyttö).

16. Asukastoimikuntien kanssa   ■■
on keskusteltu kulutusten pienen-

 tämisen mahdollisuuksista.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Asukkaiden kulutustottumukset
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

3(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

17. Asukastoimikuntien kanssa   ■■
on suunniteltu ja toteutettu tiedo-

tuskampanja asukkaista riippuvien 

kulutusten pienentämiseksi.

18. Uusille asukkaille annetaan   ■■
kirjallisesti tietoa siitä, miten he 

voi vat vaikuttaa kulutuksiin ja 

miksi se kannattaa.

19. Asukkaille järjestetään   ■■
energian ja veden järkevään 

käyttöön liittyvää koulutusta.

20. Asukkaille tiedotetaan   ■■
lämpimän veden kulutuksen 

vaikutuksesta asumiskustannuksiin.

21. Asukkaita on kehotettu   ■■
tekemään vikailmoitus välittömästi, 

jos vesikalusteissa ilmenee 

vikoja. Heille on tiedotettu vikojen 

vaikutuksista asumiskustannuksiin.

22. Asukkaille tiedotetaan,   ■■
mikäli vedenkulutuksessa havaitaan 

selvää kasvua.  

23. Yhtiössä on energia- tai   ■■
ympäristöeksperttitoimintaa.

24. Ympäristöeksperteille   ■■
on järjestetty viestinnän ja 

esiintymisen koulutusta.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

4(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä 

Kiinteistösähkön kulutuksen hallinta: tekniset keinot

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

25. Valaistuksessa suositaan   ■■
pienloistelamppuja ja muita energiaa 

säästäviä valaistusratkaisuja.

26. Porrasautomaattien toiminta   ■■
ja kytkentäajan tarkoituksenmu-

kaisuus tarkastetaan vuosittain.

27. Liikkeentunnistuskytkimiä   ■■
suositaan yleisissä tiloissa.

28. Hämäräkytkinten toiminta   ■■
ja säädöt tarkastetaan vuosittain.

29. Ilmanvaihdon   ■■
käyttöajat on tarkastettu.

30. Talosaunojen vuorot   ■■
on tarkastettu ja optimoitu: 

saunaa ei lämmitetä turhaan, 

väliin ei jää tyhjiä vuoroja.

31. Talosaunojen lämpötila   ■■
pidetään kohtuullisena (80 °C riittää 

suurimmalle osalle saunojista).

32. Talopesuloiden laitteet   ■■
huolletaan säännöllisesti.

Teknisiä keinoja kulutusten hallintaan
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

5(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

33. Autopistokkeiden toiminta   ■■
tarkastetaan vuosittain.

34. Lämmitinten toiminta   ■■
tarkistetaan säännöllisesti 

(sähkölämmitetyt räystäskourut, 

syöksytorvet, porrasliuskat 

yms.). Varmistetaan, että ne 

eivät ole päällä tarpeettomasti.

35. Kylmätilojen laitteet   ■■
huolletaan säännöllisesti.

36. Kiinteistösähkönä käytetään   ■■
ympäristömerkittyä sähköä.

Lämpöenergian kulutuksen hallinta: tekniset keinot

37. Asuinhuoneistojen   ■■
tavoitelämpötila on +21 ±1 °C.

38. Lämmitysverkoston   ■■
perussäätö suoritetaan 

tarpeen vaatiessa.

39. Lämpötiloja seurataan   ■■
lämmityskauden aikana vuosit-

taisilla pistotarkastuksilla sekä 

asuinhuoneistojen lämpötiloja kos-

kevien huomautusten yhteydessä.

40. Talojen yleisissä tiloissa   ■■
pidetään selvästi alempi 

peruslämpö: kerrostalojen 

porrashuoneet 17–18 °C, varastot 

+12 ºC, autotallit +5 ºC (Motiva).

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

6(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä 

41. Lämmityslaitteistot   ■■
huolletaan säännöllisesti.

42. Kaukolämmön kesäsulkua   ■■
käytetään asianmukaisesti.

43. Tarkkaillaan, että ilman-  ■■
vaihdon pakkasrajoittimen toiminta 

on asianmukaista (puoliteho, kun 

ulkolämpötila on alle -10 °C).

44. Patteriventtiilit on   ■■
vaihdettu termostaattisiksi. 

Niiden esisäätö on suoritettu 

tavoitelämpötilaa vastaavaksi.

45. Perusparannusten   ■■
yhteydessä huomioidaan 

uuden teknologian tuomat 

mahdollisuudet (mm. ilmanvaihdon 

lämmön talteenotto).

46. Muidenkin korjausten   ■■
yhteydessä pyritään poistamaan 

tahaton lämpöhukka (esim. 

ikkunoiden ja ovien tiivisteet).

47. Vesikalusteiden   ■■
ilmoitetut viat korjataan 

asetetussa tavoiteajassa.

48. Kiinteistöjen oh-  ■■
jaus- ja valvontajärjestelmään 

on asennettu vuotohälytys-

toiminto päävesimittarilta.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Veden kulutuksen hallinta: tekniset keinot
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

49. Kiinteistöjen vesiverkoston   ■■
paine on tarkistettu (vakiopaine-

venttiilin asennus syöttöjohtoon).

50. Talosaunojen suihkuihin   ■■
on asennettu automaattihanat.

51. Asuntojen vesikalusteiden   ■■
virtaamat on säädetty suositusten 

mukaisiksi (esim. Motiva).

52. Asuntojen ja yhteisten   ■■
tilojen hanoihin on asennettu 

vettä säästävät suuttimet.

53. Asuntoihin ja yhteisiin   ■■
tiloihin on asennettu vettä 

säästävät WC-istuimet.

54. Kiinteistöihin asennetaan   ■■
huoneistokohtaiset vesimittarit 

esimerkiksi perusparannusten 

yhteydessä. Vedestä laskutetaan 

toteutuneen kulutuksen mukaan.

55. Vesimittarit ovat   ■■
keskitetysti luettavia.

56. Nurmikot ja istutukset   ■■
kastellaan ilta- tai yöaikaan. Mikäli 

kastelu on asukkaiden vastuulla, 

heitä on ohjeistettu asiasta. 

7(7): TARKISTUSLISTA Energia ja vesi asuinkiinteistöissä
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Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.2.2. Jätteet ja kierrätys 
asuinkiinteistöissä

Jätekustannuksissa voi säästää tehokkaim-
min ehkäisemällä jätteen syntyä. Jätteen 
synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan toimia, joil-
la vähennetään jätteen kokonaismäärää. 
Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi näin:

 Edistetään asukkailta jäävän käyttö-• 
 kelpoisen tavaran uudelleenkäyttöä 
 selkeällä  ohjeistuksella.

 Luodaan mahdollisuuksia tavaran • 
 kierrätykselle.

Lajittelun merkittävyyttä ei myöskään kan-
 nata vähätellä.  Valtakunnallisessa jätesuun-
nitelmassa lajittelua on tarkoitus edistää 
muun muassa jätemaksujen rakennetta ja 
kannustavuutta kehittämällä. Tavoitteena 
on, että vuoteen 2016 mennessä kaatopai-
koille vietäisiin vain 20 prosenttia yhdys-
kuntajätteestä.1 Vuonna 2008 yhdyskunta-
jätteestä sijoitettiin kaatopaikalle noin 51 
prosenttia.2

Jos sohvia ja muita tavaroita sekä roskia 
jätetään väärään paikkaan, siitä aiheutuu 
jopa satojen tuhansien eurojen kustannuk-
sia isoissa yhtiöissä – ja pienissäkin yhtiöis-
sä tuhansia euroja. Siksi kannattaa varmis-
taa seuraavat asiat:

 Lajittelulle on hyvät puitteet sekä • 
 asunnoissa että jätetiloissa.

 Jätteiden käsittelylle on selkeät ohjeet.• 

 Jätemääriä seurataan.• 

 Jäteastiat mitoitetaan seurannan • 
 perusteella oikein.

 Asukkaille ja henkilöstölle tiedo -• 
tetaan ajankohtaisista jäteasioista 
ja  muutoksista.

1. Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtioneuvoston 10.4.2008 
hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 
2016. PDF-dokumentti <http://www.ymparisto.fi /downlo-
ad.asp?contentid=83458&lan=fi > (luettu 14.1.2009).

2. Tilastokeskus 2008: Jätetilasto, taulukot aiheittain. Net-
tisivusto: <http://www.stat.fi /til/jate/tau.html> (luettu 
17.2.2009).

Päämääriä

 Jätehuollon ympäristövaikutusten • 

vähentäminen

 CO• 
2
-päästöjen vähentäminen

Materiaalitehokkuuden lisääminen• 

Jätteen määrän vähentäminen• 

 Hyötykäyttöön ohjattavan jäteosuuden • 

lisääminen 

 Jätekustannusten vähentäminen• 

Mittariehdotuksia

 Jätehuoltokustannukset e / v • 

 Lisämaksujätteiden pois viemisestä • 

aiheutuneet  kustannukset 

(huonekalut, akut yms.) / v

 Sekajäteastioiden tyhjennyskerrat / vko / • 

asukkaiden kokonaismäärä

 Jätehuoltoon liittyvien • 

tiedotteiden määrä / v

 Jätetilojen opasteiden määrä /• 

jätetilojen määrä %

Viestittäessä asukkaille on oleellista käyttää 

konkreettisia mittareita, vaikka ne eivät 

olisikaan eksakteja. Esimerkkejä mittareista:

Jätehuoltokustannukset / asukas / v• 

Jätteiden määrä kg / asukas / v• 

Jätteistä hyötykäyttöön %• 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI
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18. Kierrätyshuoneet
Esimerkki Vesalan Kiinteistöistä: Taloyhtiön yh-

teisiin tiloihin perustetaan paikka, jossa tarpeeton 

tavara tulee tarpeelliseksi vaihtamalla omistajaa. 

Tuo viemättä, vie tuomatta tai tee molemmat! 

19. Asukkaiden kirpputorit ja 
 kierrätystapahtumat 
Asukkaat voivat järjestää kirpputoreja ja kierrä-

tystapahtumia kierrättääkseen tarpeettomat ta-

varansa ja tehdäkseen löytöjä. Tapahtumat lisää-

vät verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä  alueella 

sekä edistävät kestävää kulutusta.

Hyvät käytännöt  �LUKU 4�

20. Ilmaista neuvontaa
kestävästä  kulutuksesta
Jätelaki velvoittaa kunnat tarjoamaan asuk-

kaille maksutonta neuvontaa jätteen synnyn 

ehkäisystä ja kierrätyksestä. Esimerkkinä HSY 

pääkaupunkiseudulla.

21. Yhteiskäyttötavarat 
Esimerkkikohteissa on omatoimisesti hankittu 

tavaroita asukkaiden yhteiseen käyttöön. Malli 

kertoo, miten tämä toteutuu käytännössä.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Jätteet ja kierrätys johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuullisuus   ■■
on osa yhtiön arvoja, 

visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
jätehuoltoon liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset ja määräykset, 

jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhtiössä on kartoitettu   ■■
jätehuollon kustannusten 

ja ympäristövaikutusten 

kannalta keskeiset tekijät.

4. Asukkaiden tuottamia   ■■
jätemääriä seurataan sovittujen 

mittareiden avulla – osana 

vuosittaista toimintasuunnitelmaa.

5. Jätehuollon tavoitteille on   ■■
vastuutahot. Taloussuunnitelmassa 

on varattu resursseja jätteen 

synt yä ehkäisevään ja jätehuoltoa 

tehostavaan työhön.

6. Jätemäärille ja jaeosuuksille   ■■
on asetettu tavoitearvoja. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi 

on määritelty toimenpiteitä. 

7. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty koulutusta asumisen 

jätehuoltokysymyksistä. 

Tavarat – yhteiskäyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys 

8. Asukkaita rohkaistaan   ■■
hankkimaan tavaroita koko 

talon yhteiseen käyttöön.

9. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
lähialueen järjestöistä tai 

organisaatioista, jotka ottavat 

vastaan käyttökelpoista tavaraa 

(esim. Kierrätyskeskus, FIDA, UFF).

10. Asukkaiden kanssa on kes-  ■■
kusteltu tarpeettoman tavaran kier-

rätyspalvelun perustamisesta (esim. 

kierrätyshuone, vaihtopalsta ver-

 kossa, ilmoitustaulu, pihakirppis).
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Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

TARKISTUSLISTATARKISTUSLISTA
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

11. Asukkaiden kanssa on   ■■
yhdessä suunniteltu ja kartoitettu 

mahdollisuuksia järjestää jokin 

edellä mainittu toteutus.

   

12. Kierrätyshuoneilla on   ■■
vastuuhenkilö, joka huolehtii 

tilan kunnosta ja siisteydestä.

13. Huolehditaan keskitysti   ■■
sellaisten tavaroiden hävittämisestä, 

joita ei haeta kierrätyshuoneista.

Asukkaiden tuottamat jätteet

14. Asukkailta on kysytty   ■■
mielipidettä kierrätyksestä 

ja lajittelun toimivuudesta. 

Palautteen perusteella on ryhdytty 

tarvittaessa toimenpiteisiin.

15. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
siitä, miten kotona voi vähentää 

jätteen syntymistä (esim. HSY: 

Kohtuullisen kuluttajan vinkkilista).

16. Asukkaille jaetaan   ■■
tietoa jätehuollon vaikutuksista 

asumiskustannuksiin.

17. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
jätteiden lajittelumahdollisuuksista 

kiinteistössä ja lähialueella 

(esim. asumisopas, 

asukaskokoukset, nettisivut, 

rappukäytävätiedotteet, luukutus).

18. Lajittelukäytäntöjen   ■■
muutoksista tiedotetaan 

aina selkeästi.

19. Asunnoissa on riittävä   ■■
määrä keräysastioita eri jätejakeille 

– suhteutettuna kiinteistöön ja 

alueelta kerättäviin jakeisiin (esim. 

jätevaunu, jossa 4 eri säiliötä).

20. Asukkaita on kannustettu   ■■
erilaisin kampanjoin lajitteluun 

ja jätteen vähentämiseen 

(esim. on jaettu biojätepusseja 

kampanjaluonteisesti).

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä 2(3)TARKISTUSLISTA 

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

21. Asukkaille on annettu   ■■
mahdollisuus kompostoida itse 

tuottamansa puutarha- tai biojäte.

22. Asukkaille on   ■■
kerrottu mahdollisista 

paikallisen jätehuoltoyrityksen 

järjestämistä koulutuksista.

Asuinkiinteistöjen jätetilat

23. Asukkailta on kysytty   ■■
mielipidettä jätehuoneen 

toimivuudesta ja siisteydestä. 

Palautteen perusteella on ryhdytty 

tarvittaessa toimenpiteisiin.

24. Jätetilat vastaavat   ■■
tilavaatimuksiltaan uusia 

jätehuoltomääräyksiä.

25. Jäteastioiden lukumäärä,   ■■
koko ja tyhjennysväli on optimoitu 

jatkuvan seurannan avulla.

26. Jätetilat pidetään   ■■
siisteinä ja sinne kuulumattomat 

jätteet pyritään poistamaan 

välittömästi (esim. huonekalut).

27. Jätetila on lukittu.  ■■

28. Jätetiloissa on selkeät   ■■
lajittelu- ja täyttöohjeet (mm. 

pahvin ja kartongin litistäminen).

29. Jäteastioihin on selvästi   ■■
merkitty, mille jätejakeelle 

ne on tarkoitettu.

30. Asukkaille tiedotetaan   ■■
siitä, mitä jätetilaan ei saa viedä ja 

mihin nämä jätteet voi toimittaa.

31. Asukkaille tiedotetaan   ■■
jätetilaan tuodun lisämaksujätteen 

tuottamista kustannuksista ja 

siitä, että asukkaat maksavat itse 

nämä kustannukset vuokrissaan.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä 3(3)TARKISTUSLISTA 
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Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

1. Kestävän asumisen tukiprosessien nykytila, kuvaus sanallisesti

2. Kestävän asumisen tukiprosessien nykytila, merkittävimmät mittarit ja tunnusluvut

3. Liitedokumentit

4. Muita huomioita, kehitettävää, jatkosuunnitelmia

Kestävän asumisen tukiprosessit
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Tässä luvussa arvioidaan yhtiön omaa toi-
mintaa, hallintoa ja ylläpitoa kestävän asu-
misen näkökulmasta. Luvun osateemoja 
voidaan tarkastella asumispalveluiden vält-
tämättöminä tukiprosesseina, jotka ovat 
olennaisia kestävän kehityksen toteutumi-
sen ja ohjelmatyön kannalta.1

Tässä luvussa kuvatut toiminnot ovat 
monin tavoin merkittäviä kestävän asu mi-

1. Kaikkien lukujen osateemojen yhteydessä käsitellään 
johtamiseen, osaamiseen ja viestintään liittyviä kysy-
myksiä teeman näkökulmasta. Tässä luvussa viestinnän 
ja osaamisen hallintaa on käsitelty yleisen johtamisen 
tasolla (esim. koko yhtiön viestintäsuunnitelma vs. vies-
tintäkampanja asukkaille vedenkulutuksesta).

 sen näkökulmasta. Esimerkiksi hankinto-
jen välilliset sosiaaliset ja ympäristövaiku-
tukset ovat huomattavia. Yhtiö voi toimia 
hyvänä esimerkkinä asukkaille hoitamalla 
toimiston, isännöinnin ja huollon ympäris-
töasiat hyvin. Onnistunut viestintä ja osaa-
misen hallinta ovat oleellisia tavoitteiden 
toteutumisessa.

Osateemat
Työhyvinvointi, 2.3.1 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa, 2.3.4• 

Viestintä, 2.3.2 • Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut, 2.3.5• 

 Osaamisen hallinta, 2.3.3 • Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet, 2.3.6• 

PÄÄTEEMA 
2.3. Kestävän asumisen tukiprosessit
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.3.1. Työhyvinvointi

Henkilökunnan työhyvinvointi ja turvalli-
suus kuuluvat keskeisesti sosiaaliseen kes-
tävyyteen. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 
mahdollistaa kestävän asumisen osa-aluei-
den toteuttamisen. Yhtiön näkökulmasta 
työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työyh-
teisö toimii tehokkaasti yhteisen päämää-
rän saavuttamiseksi. Yksilön näkökulmasta 
työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että ihminen 
voi työssään hyvin ja että hän on toiminta-
kykyinen ja motivoitunut.

Työhyvinvointiin panostamalla voi pie-
nentää kustannuksia, joita koituu sairaus-
poissaoloista, tapaturmista, vaihtuvuudesta 
ja työkyvyttömyydestä. Samalla paranne-
taan työtyytyväisyyttä, motivaatiota, työ-
yhteisön ilmapiiriä ja yhteistä osaamista. 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon 
vaikuttavat monet osa-alueet:

Johtaminen • Terveys• 

Työ • Elämäntilanne• 

Työyhteisö • Motivaatio• 

Osaaminen • Työsuojelu• 

Työhyvinvointia rakennetaan näillä eri osa-
alueilla arjen jokaisena työpäivänä. Johta-
minen on työhyvinvoinnin keskeinen teki-
jä, sillä se vaikuttaa kaikkeen toimintaan 
ja jokaiseen työntekijään. Nykyaikaisen 
johtamisen pitäisi olla oikeudenmukaista, 
tasa-arvoista ja valmentavaa. Työyhteisö toi-
mii hyvin, kun sillä on yhteiset tavoitteet ja 
selkeät pelisäännöt. Avoin vuorovaikutus ja 
ristiriitatilanteisiin tarttuminen varmista-
vat työrauhan.

Kilpailukykyinen yritys tuntee henkilös-
tönsä osaamisen ja kehittää sitä tavoitteel-
lisesti. Motivaatio syntyy tavoitteisiin sitou-
tumisesta ja onnistumista.

Halu onnistua työssä muodostuu hyvin 
erilaisista asioista. Rakentava palaute, kii-
 tos, oikeudenmukainen palkitseminen se  kä 
mah dollisuus vaikuttaa motivoivat hy vään 

työhön. Muuttuvat elämäntilanteet vaikut-
tavat myös työpaikalla. Työelämän ja vapaa-
ajan tasa-painon löytäminen auttaa jaksa-
maan työelämässä. Erilaiset joustot voivat 
helpottaa näiden yhteensovittamista. Kun 
työpaikalla huolehditaan turvallisista ja 
terveellisistä työoloista ja kannustetaan 
hyviin elämäntapoihin, edistetään samalla 
työkyvyn säilymistä. 

Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä ja 
perustuu työpaikan vaarojen arviointiin ja 
yhteistyössä henkilöstön kanssa tehtyihin 
suunnitelmiin. Kun työsuojelu on osa joka-
päiväistä työntekoa, on työpaikalla helppo 
luoda uusia yhteisiä käytäntöjä ja toiminta-
tapoja. 

Luvuissa 2.3.2 ja 2.3.3 on käsitelty tarkem-
min työhyvinvointia tukevia osaamisen ja 
viestinnän teemoja. 

Päämääriä

 Tehokkaasti työskentelevä ja • 

motivoitunut henkilökunta

 Henkilöstön tyytyväisyyden ja • 

jaksamisen lisääminen

Työssä kehittymisen mahdollistaminen• 

Työkyvyn edistäminen• 

Mittariehdotuksia

Työtyytyväisyystutkimusten tulokset• 

 Niiden työntekijöiden osuus, joiden kanssa • 

käydään säännöllisiä  kehityskeskusteluja

Henkilökunnan vaihtuvuus• 

 Tapaturmien ja ammattitautien sekä • 

menetettyjen työpäivien ja poissaolojen 

määrä

 Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä• 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Työhyvinvointi johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Henkilöstön hyvinvointi on osa   ■■
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
työhyvinvointiin liittyvät laki-

sääteiset vaatimukset, jotka 

koskevat sen toimintaa.

3. Työhyvinvoinnin kehittämi-  ■■
seksi on suunnitelma, vastuutahot 

ja resursseja taloussuunnitelmassa.

4. Työhyvinvoinnin kehittämiselle   ■■
on asetettu tavoitteita vuosittaisessa 

toimintasuunnitelmassa.

5. Edellä mainittujen tavoitteiden   ■■
toteutumista seurataan säännölli-

sesti sovittujen mittareiden avulla.

6. Yhtiössä tehdään sään-  ■■
nöllisesti työtyytyväisyyskysely. 

Sen tulokset on otettu huomioon 

toiminnan kehittämisessä.

Työhyvinvointi

TARKISTUSLISTATARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

7. Yhtiössä järjestetään   ■■
säännöllisesti kehityskeskus-

teluja (esimies ja alainen).

8. Esimiehillä on selkeät   ■■
työkalut ilmapiirin ongelmien 

ratkaisemiseksi.

9. Uusien työntekijöiden   ■■
opastus työhön ja työnohjaus 

tehdään aina sovitulla tavalla.

10.  Henkilöstöllä   ■■
on mahdollisuus saada 

 halutessaan työnoh jausta.

11. Yhtiöllä on säännölliset   ■■
henkilöstöpalaverit (esim. 1 krt / kk).

12. Työperäisten sairauksien   ■■
ehkäisemiseksi tehdään ennalta 

ehkäisevää työtä työterveyshuollon 

kanssa. (mm. työergonomia).

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

2(2): TARKISTUSLISTA Työhyvinvointi
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.3.2. Viestintä

Viestinnällä tarkoitetaan laajasti ottaen 
kaikkea yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen 
tiedottamiseen liittyviä asioita. Viestinnäl-
lä on tärkeä rooli myös asukasdemokratian 
toteutumisessa ja asukastyytyväisyyden 
kasvattamisessa.

Ulkoisen viestinnän kautta kerrotaan 
etenkin yrityksen imagosta ja identiteetis-
tä. Tärkeää on myös tapahtumista uutisoi-
minen. Jos yhtiöllä on kestävän kehityksen 
ohjelma tai ympäristöohjelma, siitä kan-
nattaa kertoa myös ulkoisille sidosryhmil-
le. Onnistuminen ohjelmassa on uutinen, 
joka kannustaa muitakin ponnistelemaan 
kestävämmän asumisen puolesta.

Viestinnän tulee olla johdonmukaista, 
selkeää ja asiallista. Sitä pitää kehittää jär-
jestelmällisesti, jotta kaikki tarvittava tieto 
on helposti kaikkien ulottuvilla ja jotta yri-
tys näyttäytyisi haluamallaan tavalla hen-
kilöstölle, asukkaille, omistajille ja myös 
julkisuudessa. Henkilökunnan sisäisestä 
tiedonkulusta huolehtiminen takaa arjen 
sujuvuuden ja motivoi tulokselliseen työs-
kentelyyn. Se on myös toiminnan kehittä-
misen edellytys. Henkilöstöviestintä edistää 
avointa yrityskulttuuria. Esimerkiksi henki-
löstö- ja tiimipalaverit tarjoavat foorumin, 
jossa henkilökunta voi jakaa ajatuksiaan ja 
keskustella johdetusti yhteisistä asioista.

Toimivan palautejärjestelmän merkitys 
kasvaa yhtiön koon mukana. Viestin kul-
keminen asukkailta tai henkilöstöltä yh-
tiön kaikkien portaiden läpi on haasteellis-
ta erityisesti yhtiössä, jossa toimintoja on 
ulkoistettu. Siinä auttaa yhteisesti sovittu 
palautejärjestelmä, joka yhdenmukaistaa 
palautteen käsittelykäytännön.

Asukkaille suunnatun tiedottamisen tär-
keimpiä välineitä ovat usein asukaslehti 
sekä asukasopas uusille asukkaille. Näiden 
kahden perusviestintävälineen lisäksi yh-
tiöt tiedottavat asukkaille ilmoitustaululla, 

kirjeitse, erilaisin tilaisuuksin ja yhä enem-
män verkkosivujen kautta. Asukastilai-
suuksilla, joissa on mukana edustus myös 
vuokrataloyhtiöstä, on keskeinen asema 
viestinnän kannalta. Asukastilaisuuksien 
järjestäminen on tärkeää sekä asukkail-
le että yhtiölle; vain kasvokkain voidaan 
käydä välitöntä keskustelua.

Suoran viestinnän lisäksi vuokrataloyh-
tiöillä on käytettävissään epäsuoria viestin-
täkeinoja. Ympäristöekspertit, turvallisuus-
päälliköt ja asukastoimikunnat ovat myös 
merkittävä viestintäkanava asukkaiden 
ja yhtiön välillä. He ovat muita asukkaita 
useammin tekemisissä yhtiön henkilökun-
nan kanssa, ja heidän koulutukseensa tulee 
ottaa mukaan myös viestintä.

Viestinnän laatuun kannattaa panostaa. 
Viestintä on tärkeä osa yrityskuvaa ja yhtiö 
jou tuu kilpailemaan muun viestitulvan 
kans sa asukkaiden huomiosta. Viestinnän 
määrä ja monimuotoisuus näyttävät kul-
kevan käsi kädessä tyytyväisyyden kanssa 
– mitä enemmän ja monipuolisempaa asu-
kasviestintä on, sitä tyytyväisempiä siihen 
ollaan.1

1. Suomen isännöintiliitto ry.: Vaikuttaminen ja viestintä 
taloyhtiössä. Verkkodokumentti 2008. <http://www.isan-
nointiliitto.fi /tutkimukset/viestinta/>. Luettu 4.2.2009.

Päämääriä

 Tarkoituksenmukainen tiedonkulku• 

Hyvä imago• 

Asiakastyytyväisyys• 

Henkilöstön työtyytyväisyys• 

Mittariehdotuksia

 Asukaskyselyn tulokset viestinnän • 

 onnistumisen osalta

 Viestinnän määrä (asiakastiedotteet, • 

 asiakasjulkaisut)

57



T
Y

Ö
K

A
L

U
T

 J
A

 T
O

IM
IN

TA
O

H
J

E
E

T

KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

 Asumisen jokapäiväisen arjen rutiinei-
den lisäksi asukkaiden tulisi saada tietoa 
etenkin ajankohtaisten asioiden etenemi-
sestä. Tiedottamisen oikea-aikaisuus ko-
rostuu erityisesti sellaisten huoltotöiden ja 
korjausten yhteydessä, joista voi aiheutua 
häiriöitä asumiselle tai pihapiirin viihtyi-
syydelle.1

Hyvä viestintä kiteytettynä

Huolella suunniteltua• 

Tavoitteellista• 

Avointa• 

Vuorovaikutteista• 

Riittävää• 

Kohderyhmälle räätälöityä• 

Helposti ymmärrettävää• 

 Asian ydin esitellään lyhyesti ja • 
 kohderyhmän näkökulmasta 
 mielen kiintoisesti

1. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus: Yhteishal-
linto ja toimiva vuokra-asuminen. Edita Prima Oy 2008.

22. Ideoita avoimeen asiakaspalveluun
Esimerkit pienen ja suuren vuokrataloyhtiön asia-

kaspalvelusta sekä asiakastyön seurannasta ja 

kehittämisestä. Myllypuron Kiinteistöt Oy ja VVO.

23. Taloyhtiön intra helpottaa viestintää
Intran avulla asukkaiden on helppo tutustua 

asumiseen liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Se 

on myös taloyhtiölle helppo ja avoin tapa viestiä 

yhtiön toimista. Esimerkkeinä intra pienestä ja 

suuremmasta taloyhtiöstä: Asunto Oy Puistokatu 

15; Asokotien Kotikulma.

Hyvät käytännöt  �LUKU 4�

24. Viestintäkampanja innostaa 
kestävään asumiseen
Esimerkkeinä: Pihapuhetta – viestintäkampanja 

ilmastonmuutoksesta (VVO); rappuvinkit kestä-

västä asumisesta (4v-hanke)

2
.3

.2
. 

V
IE

S
T

IN
TÄ

58



KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Viestintä johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Avoin viestintä on osa yhtiön   ■■
arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa viestin-  ■■
tään liittyvät lakisääteiset vaatimuk-

set, jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhtiöllä on viestintä-  ■■
 suunnitelma. Viestinnän 

 kehittämiselle on vastuu-

tahot ja resursseja talous-

 suunnitelmassa. 

4. Viestinnän kehittämiselle on   ■■
asetettu tavoitteita vuosittaisessa 

toimintasuunnitelmassa.

5. Edellä mainittuja tavoitteiden   ■■
toteutumista seurataan säännölli-

sesti sovittujen mittareiden avulla.

6. Yhtiössä on tehty kriisivies-  ■■
tintäsuunnitelma hätätilanteiden 

varalle (esim. pommiuhka, tulipalo).

7. Yhtiössä on asiakas-  ■■
palautejärjestelmä.

Viestintä

TARKISTUSLISTATARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

8. Henkilökunta on saanut   ■■
koulutusta, joka liittyy asiakas-

 palautteen vastaanottamiseen. 

9. Asiakaspalautteen   ■■
käsittelyä arvioidaan.

10. Asukkaille tehdään asumis-  ■■
viihtyisyyteen liittyviä kyselyitä sään-

nöllisesti. Palautteen perusteella on 

ryhdytty tarvittaessa toimenpiteisiin.

11. Yhtiö kertoo kestävän kehi-  ■■
tyksen asioista säännöllisesti (esim. 

osana vuosi- tai talousraportointia).

12. Yhtiössä järjestetään   ■■
sisäiseen viestintään liittyvää 

koulutusta säännöllisesti.

13. Yhtiössä järjestetään   ■■
ulkoiseen viestintään liittyvää 

koulutusta säännöllisesti.

14. Yhtiö hyödyntää ympä-  ■■
ristöraporttia tai muita kestä-

vän asumisen edistämistyön 

tuotoksia viestinnässään.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

60

2(3): TARKISTUSLISTA Viestintä

2
.3

.2
. 

V
IE

S
T

IN
TÄ

60



KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

15. Yhtiö on kartoittanut   ■■
tärkeimmät ulkoisen viestinnän 

kohteensa. Viestintästrategia 

suunniteltu näitä kohteita varten. 

   

16. Asukkaiden kysymyksiin   ■■
vastataan avoi mesti, ripeästi ja 

asiallisesti.

17. Asukasviestinnän  selkeyttä   ■■
ja oikea-aikaisuutta mitataan 

 kyselyillä.

18. Asukasviestinnässä huo-  ■■
mioidaan eri kohderyhmät. Viestin 

ulkoasu, sisältö ja jakelutapa 

toteutetaan sen mukaan (esim. 

lapset, vanhukset, maahan-

muuttajat, liikuntarajoitteiset).

19. Viestinnässä käytetään   ■■
myös vaihtoehtoisia keinoja 

(esim. sähköinen viestintä, 

sähköiset ilmoitustaulut).

20. Yhtiö jakaa asukasoppaan   ■■
kaikille uusille asukkaille.

21. Yhtiö julkaisee   ■■
säännöllisesti asukaslehteä.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

3(3): TARKISTUSLISTA Viestintä
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Viestintä asukkaille ja asukastoimikunnille
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.3.3. Osaamisen hallinta

Toimintaympäristön muutokset tuovat jat-
kuvasti uusia haasteita henkilöstön osaami-
selle. Kiinteistönhoitoon kuuluu olennai-
sesti ilmastonmuutoksen torjuminen arjen 
asumisen näkökulmasta. Tekninen toimin-
taympäristö ja monimuotoinen asiakaskun-
ta lisäävät koulutuksen tarvetta. 

Asukasaktiivit ovat hyvin samanlaisten 
haasteiden edessä kuin yhtiön henkilöstö. 
Perustiedot esimerkiksi asumisen kustan-
nusten seurannasta ja kokoustekniikasta 
ovat tärkeitä. Asukkaiden koulutusten ei 
kuitenkaan tarvitse keskittyä vain talon 
teknisten ja hallinnollisten asioiden hoi-
toon, vaan niiden ohella kannattaa kehittää 
vuorovaikutustaitoja ja  viestintää. 

Vierailu jäteveden puhdistamolle tai 

ener gia laitokselle on tehokas tapa lisätä 
asumiseen liittyvää ympäristöosaamista. 
Perinteisten asukasdemokratia- ja talotur-
vallisuuskoulutusten rinnalle voi järjestää 
virkistävää vaihtelua. Tässä muutama esi-
merkki:

Parvekepuutarhan perustaminen• 

Iskevä tapahtumien mainostaminen• 

Hyvä naapuruus – mitä se on? • 

Koulutusten pitkäjänteinen suunnitte-
lu kannattaa sisällyttää osaksi yhtiön toi-
minnan suunnittelua. Silloin koulutukset 
palvelevat parhaiten osaamisen tarkoituk-
senmukaista kehittämistä. Hyvä koulutus 
on sisällöltään osallistujien omaan alaan 
liittyvää ja olennaiseen keskittyvää. Samat 
periaat teet pätevät, kun suunnitellaan asu-
kastahojen koulutuksia.

Päämääriä

 Tarkoituksenmukainen osaaminen • 

 Hiljaisen tiedon siirtäminen ja  • 

säilyttäminen organisaation hallussa

 Varautuminen toiminta ympäristön • 

muutoksiin

Asiakastyytyväisyys• 

Henkilöstön tyytyväisyys• 

Mittariehdotuksia

Koulutusten määrä / v• 

 Koulutustuntien vuosikeskiarvo • 

työntekijää kohti (henkilöstöryhmittäin)

 Koulutustuntien vuosi keskiarvo • 

asukasta kohti

 Henkilöstön osallistuminen • 

koulutukseen / v

 Hyvät käytännöt �LUKU 4�

25. Koulutusten ja teemailtojen hyödyt 
Espoonkruunu Oy järjestää kohdennettuja kou-

lutuksia ympäristöeksperteille ja avoimia tee-

mailtoja asukkaille.
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Osaamisen hallinta johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Henkilökunnan ja asukkaiden   ■■
osaamisen kehittäminen on osa 

yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Osaamisen kehittämiselle   ■■
on vastuutahot ja resursseja 

taloussuunnitelmassa.

3. Henkilöstön ja asukkaiden   ■■
osaamiselle on asetettu tavoitteita 

vuosittaisessa toimintasuunni-

 telmassa. Tavoitteiden toteutta-

 miseksi on määritelty toimenpiteet.

4. Tavoitteita seurataan säännöl-  ■■
lisesti sovittujen mittareiden avulla.

5. Uusien työntekijöiden pereh-  ■■
dytyksessä huomioidaan kestävä 

kehitys (mm. asiakaslähtöisyys, 

asukasdemokratia, ympäristöasiat).

6. Henkilökunnalle on   ■■
laadittu koulutussuunnitelma.

7. Henkilökunnalta kysytään   ■■
lisäkoulutukseen liittyvistä tarpeista 

säännöllisesti. Tarpeet otetaan 

huomioon suunnittelussa.

8. Asukasaktiiveille järjestetään   ■■
koulutusta säännöllisesti.

9. Asukkailta kysytään koulutuk-  ■■
sen tarpeista säännöllisesti. Tarpeet 

otetaan huomioon suunnittelussa. 

Osaamisen hallinta

TARKISTUSLISTA
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Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.3.4. Yhteistyö 
sidosryhmien kanssa

Vuokrataloyhtiön ei tarvitse olla asiantun-
tija kaikilla kestävän kehityksen alueilla. 
Vaativissa tilanteissa voi turvautua ulko-
puoliseen apuun. Yhteistyö antaa myös 
lisää resursseja toimintaan ja luo myönteis-
tä yrityskuvaa. Esimerkiksi osallistuminen 
alueellisen kehittämisen työryhmiin tai 
asukastapahtumien järjestämiseen voi lisä-
tä oman kin talon asukkaiden viihtymistä. 
Samalla rakennetaan myönteistä mainetta. 
On siis hyvä kartoittaa ja kehittää yhteis-
työverkostoa.

Järjestöjen yhteiskunnallinen merkitys 
on lisääntynyt. Järjestöjen etuna on kyky 

yhdistää liikeyritysten tehokkuus ja julki-
nen palvelu. Vuokrataloyhtiöiden kannat-
taa tehdä yhteistyötä laajasti järjestöjen, 
yritysten ja viranomaisten kanssa.

Yhteistyöverkoston rakentamisen ja täy-
dentämisen voi aloittaa tarpeiden kartoit-
tamisella. Kun on kartoitettu alueet, joille 
tarvitaan tukea, ryhdytään etsimään yhteis-
työkumppaneita. Kumppaneiden yhteys-
tiedot kannattaa koota omaan tiedostoon, 
ja sen ylläpitoon kannattaa myös nimetä 
vastuuhenkilö. Näin taataan yhteystietojen 
olemassaolo ja ajanmukaisuus kaikissa ti-
lanteissa. Tämän kirjan loppuun on koot-
tu hyödyllistä tietoa avuksi yhteistyö ver-
 koston luomiseen.

Päämääriä

Toimintaympäristön tuntemus• 

 Varautuminen toimintaympäristön • 

muutoksiin

Hyvä imago• 

Asiakastyytyväisyys• 

Mittariehdotuksia

Tapaamiset yhteistyötahojen kanssa / v• 

 Sidosryhmäverkoston jäsenten • 

lukumäärä

 Sidosryhmien kanssa luodut uudet palvelut • 

ja tuotteet

 Osallistuminen eri hankkeisiin ja • 

tutkimuksiin / v

 Investointitukien saaminen • 

sidosryhmäyhteistyön kautta € / v

 Hyvät käytännöt �LUKU 4�

26. Yhtiö mukaan aluekehittämiseen?
Esimerkkeinä Hakunilan huolto ja Kontulan 

Kiinteistöt Oy: Yritykset voivat olla mukana 

 vahvistamassa osaltaan alueen viihtyvyyttä 

ja yhtei söllisyyttä. 

27. Yhteistyöllä tukea 
vanhusten  asukaskerholle
Asukkaiden ja yhtiön ei tarvitse toimia yksin 

kerhotoiminnan järjestämisessä; apua saadaan 

alueen sidosryhmiltä. Esimerkkinä Veteraani-

kujan kerho, jonka toimintaa on tukenut muiden 

muassa Helykoti. 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Sidosryhmien yhteistyö johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Yhtiö on määritellyt   ■■
toiminta-alueet, joilla erityisesti 

hyödyttäisiin yhteistyöstä.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
keskeiset valtakunnalliset 

yhteistyötahot. Yhteistyötä 

tehdään säännöllisesti. 

3. Yhtiöllä on tiedossa keskeiset   ■■
paikalliset yhteistyötahot. Yhteis-

 työtä tehdään säännöllisesti.

4. Yhteistyön kehittämiseen   ■■
on suunnitelma, vastuutahot 

ja resursseja.

5. Yhtiöllä on   ■■
selkeä dokumentointi 

sidosryhmäyhteistyöstä.

6. Henkilöstölle on   ■■
järjestetty koulutusta, joka 

liittyy verkostoitumiseen ja 

sidosryhmäyhteistyöhön.

7. Asukastoimielimiä   ■■
kannustetaan yhteistyöhön 

– mm. oman asuinalueen ja 

asukasviihtyisyyden kehittämiseksi.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

TARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2.3.5. Vastuulliset 
hankinnat ja ostopalvelut

Yhtiö voi tehdä paljon kestävää kehitystä 
tukevia valintoja ja päätöksiä hankintojen 
ja palveluiden yhteydessä. Nykyään monet 
kiinteistöpalvelut tuotetaan ostopalveluina. 
Myös silloin tilaaja on vastuussa palvelun 
laadusta ja sisällöstä – mukaan lukien eko-
logiset ja sosiaaliset vaikutukset.

Ostopalveluissa kilpailuttaminen on 
ainoa vaihe, jolloin on mahdollisuus ottaa 
huomioon ympäristöasiat, sosiaaliset näkö-
kohdat ja asukkaiden kehitysehdotukset. 
Tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen 
voidaan kirjoittaa ympäristö- ja muita kes-
tävän kehityksen kriteereitä hankinta-

lainsäädännön mukaisesti. Hyvin laadittu 
tarjouspyyntö tuottaa helposti vertailtavaa 
tietoa palveluntuottajista, mutta vaatii pal-
jon sekä laatijalta että tarjouspyyntöön vas-
taajalta. Se edellyttää, että tarjouspyynnön 
tekijä on tietoinen niistä palvelun tekijöis-
tä, joilla on eniten merkitystä ympäristön 
ja asukkaiden kannalta.

Kestävää kehitystä tukevien päätösten 
tekemiseen saatetaan tarvita ulkopuolista 
tukea. Epävarmoissa tilanteissa on hyvä 
ottaa yhteyttä asiantuntevaan yhteistyöta-
hoon, kuten kunnan hankintatoimeen tai 
TEM:n julkisten hankintojen neuvontayk-
sikköön (tarkemmat tiedot: s. 159). 

Päämääriä

 Hankintojen ympäristövaikutusten • 

vähentäminen 

 Materiaalitehokkuuden ja • 

ekotehokkuuden lisääminen

Eettisesti vastuulliset hankinnat • 

Mittariehdotuksia

 Käytettyjen ympäristömerkittyjen tai • 

 vastaavien kriteereiden omaavien tuotteiden 

määrä / kaikkien tuoteryhmän käytettyjen 

tuotteiden määrä

 Tarjouspyynnöt, joissa on huomioitu • 

 kestävään kehitykseen tai ympäristöön liit-

tyviä kriteereitä (lukumäärä) / kaikki tar-

jouspyynnöt / v
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuulliset ja   ■■
eettiset hankinnat ovat osa yhtiön 

arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
hankintoihin ja kilpailutukseen 

liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset ja määräykset, 

jotka koskevat sen toimintaa. 

3. Yhtiössä on kartoitettu   ■■
hankintojen ja ostopalveluiden 

kestävyyden kannalta 

merkittävät tekijät.

4. Hankinnoissa suositaan   ■■
ympäristömerkittyjä tai vastaavat 

kriteerit täyttäviä tuotteita.

5. Kilpailutettaessa asetetaan   ■■
kestävän kehityksen kriteereitä.

6. Hankintojen ja   ■■
ostopalveluiden kestävyyttä 

seurataan säännöllisesti.

7. Hankintojen  kestävyyden   ■■
seurantaan on määritelty vastuu-

 tahot ja varattu  resursseja 

taloussuunnitelmassa.

8. Kestävien hankintojen   ■■
ja ostopalveluiden osuudelle 

on tavoitteet ja aikataulu.

Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut

TARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

9. Henkilökunnalle on järjestetty   ■■
koulutusta. Tarjolla on materiaalia 

kestävistä hankinnoista ja ostopal-

veluista (esim. YM: Kestävät julkiset 

hankinnat – Julkinen sektori kestä-

vien hankintojen edellä kävijäksi).

Hankintakäytännöt

10. Yhtiössä tehdään vain   ■■
sellaisia hankintoja, joille on 

todella tarvetta. Tavaroiden 

sisäisestä kierrosta huolehditaan.

11. Ennen hankintaa pohditaan,   ■■
onko mahdollista lainata, vuokrata 

tai ostaa palveluna tarvittava asia.

12. Hankinnoissa otetaan   ■■
huomioon laitteiden takuu, kestoikä, 

korjattavuus ja varaosien saatavuus.

13. Suositaan vähän   ■■
pakkausmateriaaleja 

sisältäviä tuotteita.

14. Suositaan suuria   ■■
pakkauskokoja.

15. Suositaan Joutsenmerkin   ■■
tai vastaavan sertifi kaatin 

saaneita tuotteita.

16. Suositaan Reilun kaupan   ■■
tai vastaavan sertifi kaatin 

saaneita tuotteita.

17. Suositaan kestotuotteita.   ■■
Minimoidaan kertakäyttöisten 

tuotteiden kulutus.

2(3): TARKISTUSLISTA Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

3(3): TARKISTUSLISTA Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut

18. Suositaan toimiston   ■■
laitehankinnoissa monitoimilaitteita 

(esim. yhdistelmä: kopiokone, 

faksi, tulostin, skanneri).

19. Kirjapainoa valittaessa   ■■
huomioidaan ympäristökriteerit 

(esim. Joutsenmerkki).

20. Siivouksessa käytetään   ■■
ympäristömerkittyjä tai vastaavat 

kriteerit täyttäviä pesuaineita.

21. Siivouksessa ja huollossa   ■■
käytetään kestäviä ja uudelleen 

käytettäviä työvälineitä.

Ostopalveluiden käytännöt

22. Kilpailutettaessa asetetaan   ■■
kestävän kehityksen kriteereitä.

23. Kilpailutuksen   ■■
yhteydessä otetaan huomioon 

asukkaiden toiveet.

24. Palautekeskustelut:   ■■
Tarkastellaan kestävän kehityksen 

toteutumista yhdessä palvelua 

tuottavan yrityksen kanssa.

25. Palautekeskustelut:   ■■
Käsitellään asukkailta 

saatua palautetta.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Vastuullisen ja kestävän yritystoiminnan 
kokonaisuuden täydentää ympäristövas-
tuullisuus toimistossa ja isännöinnissä 
sekä muissa ylläpidon toiminnoissa. Hen-
kilöstön ja johdon esimerkillinen työ antaa 
hyvän lähtökohdan, kun viestitään ympä-
ristöasioista asukkaille ja erilaisille sidos-
ryhmille. Samalla henkilöstö omaksuu kes-
tävän kehityksen näkökohdat luontevasti 
toimintansa osaksi.

On siis tärkeää, että henkilökunta on 
mukana toteuttamassa kestävää kehitystä, 
vaikka näillä osa-alueilla ei saataisikaan 
aikaiseksi mittavia säästöjä verrattuna yh-
tiön asuinkiinteistöjen säästöpotentiaalin. 

Päämääriä

 Jätehuollon ympäristövaikutusten • 

 vähentäminen

 CO• 
2
-päästöjen vähentäminen

 Materiaalitehokkuuden lisääminen• 

 Jätteen määrän vähentäminen• 

 Hyötykäyttöön ohjattavan • 

jäteosuuden lisääminen 

 Jätekustannusten vähentäminen• 

 Toiminta esimerkkinä asiakkaille ja • 

sidosryhmille

Mittariehdotuksia

Toimiston sähkönkulutus / v• 

Koko yhtiön jätekustannukset / v• 

 Hyötykäyttöön ohjattavan jätteen määrä / • 

koko jätteen määrä

Työajokilometrit / v• 

Kilometrikorvaukset / v• 

 Autojen ilmoitettujen CO• 
2
-päästöjen 

 keskiarvo

 Julkisella liikenteellä tehtyjen • 

työ matkojen määrä / v

Jaettujen työmatkasetelien määrä / v• 

Paperinkulutuksen määrä / v• 

 Hyvät käytännöt �LUKU 4�

28. Työkaluja ympäristövaikutusten 
 vähentämiseen toimistossa
Avuksi toimiston ympäritötyöhön: PETRA-

 jätevertailu (HSY) ja GreenOffi  ce (WWF).

2.3.6. Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet

1. Yhtiössä on kartoitettu   ■■
toimiston ja ylläpidon (mm. huolto, 

isännöinti) ympäristövaikutusten 

kannalta merkittävät 

toiminnot ja näkökohdat.

2. Toimiston ja ylläpidon   ■■
energian ja veden kulutuksen 

sekä jätteen synnyn vähentä-

miseksi on asetettu tavoitteita 

vuosittaisessa toimintasuunni-

telmassa. Tavoitteiden toteutta-

miseen on varattu  resursseja.

3. Tavoitteita seurataan.   ■■
Tarvittaessa toimintaa tarkennetaan, 

jotta tavoitteet saavutettaisiin.

4. Ympäristötavoitteet ovat   ■■
osa henkilöstön tulospalkkausta.

5. Toimiston ja ylläpidon   ■■
energian kulutusta seurataan 

säännöllisesti.

6. Toimiston ja ylläpidon   ■■
energian kulutukselle on 

asetettu tavoitearvot ja aikataulu 

niiden saavuttamiseksi.

7. Toimistossa ja ylläpidossa   ■■
syntyvän jätteen määrää 

seurataan säännöllisesti. 

Toimisto ja ylläpito: energia, vesi ja jätteet johtamisjärjestelmässä
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Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

TARKISTUSLISTA
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

2(5): TARKISTUSLISTA Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet
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8. Toimistossa ja ylläpidossa   ■■
syntyvän jätteen määrälle on 

asetettu tavoitearvot ja aikataulu 

niiden saavuttamiseksi.

9. Työajoneuvojen   ■■
ajokilometrejä ja polttoainekuluja 

seurataan säännöllisesti.

10. Työajoneuvojen   ■■
ajokilometreille on asetettu 

tavoitearvot ja aikataulu 

niiden saavuttamiselle.

11. Toimiston ja ylläpidon   ■■
energian ja veden kulutuksen 

sekä jätteen määrän seurantaan 

on määritelty vastuutahot.

12. Yhtiöllä on käytössä   ■■
toimiston tai muiden toimitilojen 

energiansäästöä ja jätteen synnyn 

ehkäisyä tukevia ohjelmia tai 

järjestelmiä (esim. Green Offi  ce).

13. Henkilökunnalle   ■■
tiedotaan toimiston ja 

ylläpidon ympäristöasioista 

säännöllisesti. Heille on aiheesta 

kirjallista ohjeistusta oman 

työnsä näkökulmasta.

14. Henkilökunnalle järjestetään   ■■
koulutusta, joka liittyy toimiston 

ja ylläpidon energian ja veden 

säästöön sekä jätehuoltoon. Heitä 

motivoidaan huomioimaan ympä-

ristöasioita omassa työssään.

Toimisto ja ylläpito: energian kulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämisen käytännöt

15. Yhtiön toimitiloissa   ■■
käytetään ympäristömerkittyä 

sähköä.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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3(5): TARKISTUSLISTA Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet

16. Valaistuksessa käytetään   ■■
loiste- tai pienloistelamppuja.

17. Valot sammutetaan aina   ■■
kun tila on yli 10 min. tyhjänä (ei 

aiheuta energiapiikkejä; loisteputken 

kulumisen kustannukset 

sähkönkulusta pienemmät).

18. Toimiston laitteet ovat   ■■
energia tehokkaita. (Tietoa mm. 

 Motivasta: Green labels purchase 

– Ohjeet ja työkalut energia-

tehokkaille hankinnoille).

19. Uusissa hankinnoissa   ■■
suositaan monitoimilaitteita 

(esim. yhdistelmä: kopiokone, 

faksi, tulostin, skanneri).

20. Tietokoneiden ja muiden   ■■
toimistolaitteiden virransäästö-

ominaisuudet on kytketty päälle 

(mm. faksi, kopiokone, tulostin).

21. Yhtiö kannustaa kevyen   ■■
liikenteen käyttöön työmatkoilla.

22. Yhtiö kannustaa julkisen   ■■
liikenteen käyttöön työmatkoilla 

(esim. tarjotaan henkilökunnalle 

joukkoliikennettä suosivaa työmat-

kakorvausta tai työmatkaseteleitä.)

23. Yhtiö kannustaa   ■■
kimppakyyteihin työmatkoilla.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

24. Yhtiön työajoneuvojen   ■■
hankinnoissa otetaan huomioon 

ympäristökriteerit.

25. Yhtiö kannustaa kevyeen   ■■
tai julkisen liikenteen käyttöön 

myös työtehtävissä silloin 

kun se on mahdollista.

26. Autoa työssään käyttävä   ■■
henkilöstö on osallistunut 

taloudellisen ajotavan koulutukseen.

27. Siirtymäajot työssä   ■■
minimoidaan hyvällä 

reittisuunnittelulla.

Toimisto ja ylläpito: jätteen synnyn ehkäisemisen käytännöt

28. Suositaan sähköistä   ■■
arkistointia, laskutusta ja viestintää. 

Tulostetaan ja kopioidaan vain 

välttämättömät dokumentit.

29. Tulostus ja kopiointi   ■■
tehdään kaksipuolisesti.

30. Toimistolla lajitellaan   ■■
erikseen valkoinen toimistopaperi 

ja muu keräyspaperi.

31. Jätehuoltoyhtiön kanssa   ■■
on tehty yhteistyötä  jätehuollon 

ja lajittelun suunnittelemiseksi.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

4(5): TARKISTUSLISTA Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet
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5(5): TARKISTUSLISTA Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet
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32. Tuotettu jäte lajitellaan   ■■
ja kierrätetään noudattaen 

kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.

33. Lajittelusta on selkeät ohjeet   ■■
ja jäteastiat on merkitty selkeästi.

34. Kaikille työntekijöille on   ■■
hankittu omat paperinkeräysastiat 

työpisteiden yhteyteen.

35. Sisäkeräysastioiden   ■■
asianmukaisesta tyhjentämisestä 

on huolehdittu (esim. sopimalla 

siivousyrityksen kanssa).

36. Ongelmajätteet säilytetään   ■■
ja hävitetään asianmukaisesti. 

Vastuuhenkilö on nimetty.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho
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33
 Kestävän kehityksen ohjelma

ja ympäristöohjelma

77



KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

 K
E

S
TÄ

V
Ä

N
 K

E
H

IT
Y

K
S

E
N

 O
H

J
E

L
M

A
 J

A
 Y

M
P

Ä
R

IS
T

Ö
O

H
J

E
L

M
A

KAAVIO 3. 

Merkittävien osa-
alueiden valinta

Ohjelma
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuut

Aikataulut

Kestävän 
kehityksen politiikka 

tai ympäristö politiikka

Ohjelman päivitys

Toteutus

Jatkuva parantaminen

Seuranta ja 
raportointi

Työryhmä ohjelmatyötä varten

Päätös: ympäristöohjelma vai kestävän kehityksen ohjelma?

Alkukatselmointi (em. päätöksen mukaan)  = nykytilan arviointi

Ohjelmatyön vaiheet
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Tämän luvun sisältö
Ohjelmatyön tavoitteet ja lähtökohda• t, 3.1. 

Näin aloitetaan ohjelmaty• ö, 3.2.

 • Kestävän kehityksen ja 

 ympäristöohjelman erot, 3.3.

Alkukatselmu• s, 3.4. 

 • Merkittävien osa-alueiden valinta ohjelmaan, 3.5.

 • Ohjelmalomakkeen täyttäminen: päämäärät, 

 tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, 3.6. 

Johdon rooli ja ohjelman  hyväksymine• n, 3.7. 

Politiikka ohjelman tueks• i, 3.8. 

 • Ohjelman toteutus, seu ranta ja 

jatkuva parantaminen, 3.9. 

Miten ohjelmatyöstä  raportoidaan• ? 3.10.

Ohjelmalomakkeen täyttöesimerkki• 

Ympäristöohjelma: lomake• 

Kestävän kehityksen ohjelma: lomake• 

Ohjelmatyö

Yhtiö päättää omien tarpeidensa mukaan, 
kumpaa ohjelmaa se alkaa työstää tavoit-
teellisesti. Voitte valita kestävän kehityk-
sen ohjelman tai ympäristöohjelman. Jos 
yhtiössä ei ole ennestään ympäristöohjel-
maa ja halutaan edetä pienemmissä koko-
naisuuksissa, voidaan ensin toteuttaa ym-
päristöohjelma. Sen valmistuttua voidaan 
edetä kestävän kehityksen ohjelmaan. 
Molempien ohjelmien prosessit kuvataan 
tässä luvussa kohta kohdalta – alkukatsel-
moinnista arviointiin ja raportointiin asti. 

 Ohjelmatyössä käytetään luvun 2 täytet-• 
tyjä katselmusraportteja sekä luvun 3 
ohjeistusta ja ohjelmalomaketta.

 Täytetty ohjelmalomake on siis yhtiön • 
kestävän kehityksen ohjelma tai 
ympäristö ohjelma.

3.1.  Ohjelmatyön tavoitteet 
ja lähtökohdat

Ohjelmatyöllä toteutetaan kestävää kehi-
tystä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. 
Jos yhtiössä on aiemmin tehty ympäristö-
ohjelma, sen voi päivittää työkalupakin 
avulla kestävän kehityksen ohjelmaksi. 
Ympäristöohjelman yhteydessä hankittu 
tietotaito on siis ilman muuta hyödynnet-

tävissä. Työkalupakkia voi myös käyttää 
apuna, kun kehitetään jo olemassa olevaa 
ympäristöohjelmaa.

Ohjelma laaditaan aina vuokrataloyhtiön 
lähtökohdista. Vaikka yhtiöllänne ei tällä 
hetkellä olisi mahdollisuutta tehdä koko-
naista kestävän kehityksen ohjelmaa tai 
ympäristöohjelmaa, voitte silti edistää kes-
tävämpää asumista luvun 2 työkalujen ja 
ohjeiden sekä luvun 4 hyvien käytäntöjen 
avulla.

Järjestelmällisen ohjelmatyön etu verrat-
tuna yksittäisten työkalujen käyttöön näkyy 
siinä, että alla mainitut asiat on määritelty 
selkeästi.

Tavoitteet  • Arviointi• 

Toimenpiteet • Vastuut• 

Seuranta• 

Ohjelman toteuttaminen vaatii aina jonkin-
laisia resursseja tai toimintojen uudelleen-
järjestelyjä, usein myös pitempiaikaisia 
investointeja. Ohjelman luominen yh tiöön 
vie hetkellisesti työaikaresursseja pois 
muusta työstä, mutta kauaskantoisesti  se 
helpottaa kestävän kehityksen järjestelmäl-
listä suunnittelua ja toteuttamista.

Tavoitteena on parantaa yhtiön asukkai-
den viihtyvyyttä ja henkilöstön työhyvin-
vointia, vähentää ympäristökuormitusta ja 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

KAAVIO 4

I Kestävän kehityksen 
alkukatselmus 

(luku 2)

III Ohjelman toteuttaminen
Seuranta, raportointi ja jatkuva parantaminen, luvut 3.9 ja 3.10

I Ympäristöasioiden 
alkukatselmus 

(luku 2)

I Päivittäminen 
 aloitetaan sosiaalisten 

osa-alueiden alku-
 katselmuksilla.

Työkalupakin käyttövaihtoehdot

POLKU 1 
Johtaa kestävän 

kehityksen ohjelmaan

POLKU 2 
Johtaa 

ympäristöohjelmaan
POLKU 3

Päivittää ja täydentää 
ympäristöohjelman 
kestävän kehityksen 

ohjelmaksi

II Kestävän kehityk-
sen ohjelma (luku 3)

II Ympäristö-
 ohjelma täyden-

netään  sosiaalisen 
 kestävyyden 
 osa-alueilla. 

II Ympäristöohjelma 
(luku 3)

Lukija käyttää kirjan 

sisältöä haluamallaan 

tavalla. Hyödyllisiä 

 työkaluja:

•  Eri teemojen mittarit ja 

tarkistuslistat

•  Hyvät käytännöt

•  Lisätiedon lähteet

POLKU 4 
Kirjan vapaa 
soveltaminen

Kaavio 4 on suppeampi versio kaaviosta 2 (s. 8).

turhia kustannuksia, vaikuttaa asumistot-
tumuksiin sekä juurruttaa yhtiöön kestä-
vän kehityksen toimintakulttuuri. Osa työn 
vaikutuksista on helposti ja heti havaitta-
vissa, mutta osa niistä on epäsuoria, han-
kalammin seurattavia ja todennettavissa 
vasta ajan myötä.

3.2. Näin aloitetaan ohjelmatyö

Yhtiön johto siis päättää, lähdetäänkö ra-
kentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa 
vai ympäristöohjelmaa. Samalla päätetään 
ohjelman aikataulusta ja toteutuksen pää-
periaatteista:

 Millaisia resursseja ohjelma-• 
työhön käytetään?

 Millaisella aikataululla ohjelma-• 
työn eri vaiheet toteutetaan?

 Miten ohjelmatyö sidotaan osaksi • 
johtamista ja taloushallintoa?

 Onko ohjelman toteutussykli yksi vuosi?• 

 Miten vastuu ohjelmatyöstä jakaantuu?• 

Näiden päätösten jälkeen aloitetaan varsi-
nainen ohjelmatyö. Työn tueksi suositel-
laan työryhmää, jossa on edustus esimer-
kiksi vuokrataloyhtiön johdosta, henkilö-
kunnasta ja asukkaista. Tarvittaessa ryh-
mää täydennetään.

Edustus eri tahoilta takaa realistisem-
man näkemyksen ohjelman tavoitteista ja 
ohjelmatyötä on helpompi tehdä. Vuokra-
taloyhtiö rakentaa ohjelman itsenäisesti 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

työkalupakin avulla, mutta halutessaan se 
voi hyödyntää myös asiantuntijoita ja osto-
palveluita.

3.3. Kestävän kehityksen ja 
 ympäristöohjelman erot

Kestävän kehityksen ohjelma sisältää ym-
päristöteemojen lisäksi myös sosiaalisia 
teemoja. Kahden ohjelman yhtäläisyydet 
ja erot ilmenevät seuraavasti:

Ympäristöohjelman teemat

•  Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, 
luvut 2.2.1–2.2.2

•  Kestävän asumisen tukiprosessit, 
2.3.2–2.3.6

Kestävän kehityksen ohjelman teemat

•  Asukasosallisuus ja viihtyisyys, 2.1.1–2.1.4

•  Ympäristöasiat asuin kiinteistöissä,
2.2.1–2.2.2

•  Kestävän asumisen tukiprosessit, 
2.3.1–2.3.6

3.4. Alkukatselmus

Ohjelman rakentaminen jatkuu alkukat-
selmuksella, jossa kartoitetaan nykytilan-
ne käyttämällä luvun 2 tarkistuslistoja va-
litun ohjelman mukaisesti. Pääteemoista 
kertovien lukujen alussa on katselmuksen 
raporttilomake, johon tehdään yhteenve-
to pääteeman nykytilasta sekä tarvittavia 
muita huomioita.

Alkukatselmus toteutetaan yhtiössä vain 
kerran, ellei toiminta jostain syystä muutu 
huomattavasti. Tarkistuslistat ja katsel-
muksen raportit ovat työvälineitä sekä nyt 
ohjelman rakentamisessa että myöhemmin 
valmiin ohjelman vuosittaisessa arvioinnis-
sa ja päivittämisessä.

3.5. Merkittävien osa-alueiden 
valinta ohjelmaan

Merkittävät osa-alueet valitaan ohjelmaan 
alkukatselmuksen tulosten ja täytettyjen 
katselmusraporttien perusteella. Mukaan 
otetaan osateemat,

 jotka katsotaan ympäristövaiku-• 
tusten ja sosiaalisen kestävyyden 
kannalta merkittävimmiksi ja

 joissa on suurin potentiaali • 
kestävän kehityksen mukaisten 
tulosten saavuttamiseen.

Merkittävät osa-alueet voidaan valita suo-
raan kahdestatoista osateemasta, tai yhtiö 
ottaa parhaakseen näkemiä omia aihe-
alueita listan ulkopuolelta. Työkalupakin 
kaikki teemat on esitelty kaaviossa 1 (s. 6). 
Omia aihealueita suositellaan otta maan 
mukaan, kunhan niiden sosiaaliset tai ym-
päristövaikutukset arvioidaan merkittävik-
si. Osa-alueita valitaan yhtiön resursseihin 
ja tavoitteisiin nähden realistinen määrä 
– kuitenkin vähintään neljä. Valitut osa-
alueet toimivat perustana, kun ohjelmassa 
lähdetään työstämään tavoitteita ja toimen-
piteitä.

3.6. Ohjelmalomakkeen täyttä-
minen: päämäärät,  tavoitteet, 
toimenpiteet ja vastuut

Nyt on aika ottaa esille ohjelmalomake. 
Se koostuu kahdesta osasta:

Yleistiedot• 

Osa-aluelomake• 

Yleistietosivuille kirjoitetaan muun muassa 
seuraavia asioita:

Keskeiset tunnusluvut yhtiöstä• 

Kuka yhtiössä vastaa ohjelmatyöstä?• 

 Yhtiön kestävän kehityksen • 
 politiikka tai ympäristöpolitiikka
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KAAVIO 5

1. Merkittävä osa-alue
 Tärkeä ympäristövaikutusten ja • 

sosiaalisen kestävyyden kannalta.

 Suuri potentiaali merkittävien • 

tulosten saavuttamiseen.

 Valitaan tämän kirjan osateemoista tai • 

muista yhtiölle tärkeistä teemoista.

 Valitut osa-alueet kirjataan • 

osa-aluelomakkeisiin.

Esimerkkejä

•  Energia ja vesi asuinkiinteistöissä 

•  Asukasosallisuus ja -demokratia

2. Päämäärä
 Yleisiä, kestävän kehityksen periaat-• 

 teisiin ja alkukatselmukseen perustuvia 

pitkän ajanjakson tavoitteita.

•  Energian ja veden  kulutuksen 

vähentäminen

•  Aktiivinen asukastoiminta

3. Tavoite
 Tarkentaa yksityiskohtaisesti • 

päämäärien toteuttamista

•  Kiinteistösähkön kulutuksen vähen-

täminen 25 % valaistuksessa

•  Asukastoimikunta kaikkiin 

vuokranmääritysyksiköihin

4. Toimenpide
 Tavoitteet saavutetaan  konkreettisilla • 

toimenpiteillä.

•  Hehkulamppujen vaihtaminen 

 pienloistelampuiksi porraskäytävissä

 •  Viestintäkampanja asukas-

 toimikuntien muodostamiseksi

Ohjelman osien hierarkia

Osa-aluelomakkeet:

Kaikki merkittävät osa-alueet kirjoitetaan 
omille lomakkeilleen. Niihin merkitään yh-
 tiön valitsemista merkittävistä osa-alueis ta 
seuraavia asioita:

Päämäärät  • Aikataulut• 

Tavoitteet  • Mittarit• 

Toimenpiteet  • Seuranta• 

Vastuutahot • Raportointi• 

Sivuilla 85–90 on esimerkki kestävän kehi-
tyksen ohjelmalomakkeesta, jossa on mer-
kittävänä osa-alueena Energia ja vesi asuin-
kiinteistöissä. Päämäärien ja tavoitteiden 

valitsemisen pohjana käytetään alkukatsel-
muksen raportteja ja niissä esille nousseita 
parannustarpeita. 

Ohjelmatyön hyödyllisyys perustuu sii-
hen, että tavoitteet ovat riittävän täsmäl-
lisiä. Selkeät ja laskennalliseen tietoon pe-
rustuvat mittarit helpottavat tavoitteiden 
ja toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. 
Nämä mittarit toimivat samalla osa-alueen 
tunnuslukuina. Seurantaa ja raportointia 
varten yksittäisille toimenpiteille merki-
tään lomakkeeseen myös aikataulu ja vas-
tuutaho.
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3.7. Johdon rooli ja ohjelman 
 hyväksyminen

Ohjelmaa työstävä taho tekee ensin ehdo-
tuksen kestävän kehityksen ohjelmasta. Se 
suositellaan esiteltäväksi hallituksen lisäk-
si yhtiön henkilökunnalle ja asukkaiden 
edustajille. Heidän kehitysehdotustensa 
perusteella ohjelmaan tehdään mahdolliset 
viimeiset muutokset. Lopullisen version hy-
väksyy vuokrataloyhtiön johto. 

Vaikka ohjelma on erillinen toimenpide-
suunnitelma, sillä tulisi olla yhteys yhtiön 
taloussuunnitelmaan. Ohjelman laatimi-
nen edellyttää resursoinnista vastaavien 
henkilöiden osallistumista, sillä toteutus 
riippuu muun muassa rahoituksesta ja työ-
panoksen suuruudesta.  

3.8. Politiikka ohjelman tueksi

Johto laatii yhtiölle kestävän kehityksen 
politiikan tai ympäristöpolitiikan. Siinä tu-
lisi ottaa huomioon myös muut mahdolli-
set yhtiön toimintaa ohjaavat periaatteet. 
Politiikassa määritellään ohjelmatyöhön 
liittyvät keskeiset periaatteet ja yleiset 
päämäärät, jotka ohjaavat vuokrataloyh-
tiön toimintaa. Politiikka kertoo henkilö-
kunnalle ja asukkaille siitä, mitkä arvot ja 
periaatteet ovat yhtiölle tärkeitä. Se viestii 
asiasta myös sidosryhmille ja ra ken taa poh-
jaa yhteistyölle.

Johdolla on päärooli, kun laaditaan po-
litiikkaa osaksi yhtiön muuta strategista 
suunnittelua. Mikäli vuokrataloyhtiölle on 
jo laadittu esimerkiksi ympäristöpolitiikka 
tai suunnitelma asukastoiminnan kehittä-
miseksi, voidaan ne ottaa perustaksi, kun 
rakennetaan kestävän kehityksen poli-
 tiikkaa.

3.9. Ohjelman toteutus, seu ranta 
ja jatkuva parantaminen

Kun yhtiö on täyttänyt ohjelmalomakkeen 
ja tehnyt kaikki siihen liittyvät päätökset, 
on aika panna sovitut toimenpiteet käy-
täntöön ja juurruttaa kestävän kehityksen 
ohjelma osaksi yhtiön toimintakulttuuria. 
Kestävän kehityksen tai ympäristöohjelman 
toteutumista seurataan vuosittain suoritet-
tavissa arvioinneissa. Arvioinnin ideana on 
vastata kysymyksiin: Mihin suuntaan lähtö-
tilanteesta on edistytty? Ovatko toimenpi-
teet vaikuttaneet toivotusti? Onko asetettu-
ja tavoitteita ja päämääriä saa vutettu?

Arviointien apuna käytetään ohjelmassa 
sovittuja mittareita sekä tarkistuslistoja, 
jotka liittyvät ohjelman osa-alueisiin. Käy-
tännössä arvioinnin voi tehdä esimerkiksi 
kestävän kehityksen työryhmä tai ympä-
ristövastaava, joka esittelee arvioinnin tu-
lokset yhtiön johdolle. Ohjelmassa sovitut 
vastuutahot toimittavat tarvittavat tiedot 
arvioijalle.

Yhtiön johto tai ohjelmatyöryhmä sopii 
arviointien tarkemmat ajankohdat. Järke-
vintä on tehdä arviointi, ennen kuin laadi-
taan yhtiön taloussuunnitelma ja kestävän 
kehityksen raportti tai ympäristöraportti. 
Näin arvioinnnista saatuja tietoja voidaan 
käyttää parhaiten hyväksi seuraavan vuo-
den taloutta ja ohjelman päivitystä suun-
niteltaessa.

Jatkuvan parantamisen periaatteena on, 
että ohjelmaa täydennetään uusilla osa-
alueilla, tavoitteilla ja toimenpiteillä sään-
nöllisesti. Kun arvioinnissa todetaan, että 
joitakin tavoitteita on saavutettu, niitä voi 
kiristää, tai ohjelmaan voi ottaa mukaan 
uusia, aiemmin huomiotta jääneitä osa-
alueita. Tässä ovat apuna toteutetut alku-
katselmukset. Niissä on todennäköisesti 
mukana teemoja, jotka eivät ole mukana 
ohjelman ensimmäisessä versiossa. Samal-
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la sitoudutaan ainakin ylläpitämään saavu-
tettu taso, vaikka painopisteet vaihtuisivat. 
Tarvittavat muutokset ja uudet toimenpi-
teet merkitään seuraavan kauden ohjel-
maan ohjelmalomaketta käyttäen. Mikäli 
realistisia tavoitteita ei ole saavutettu, on 
mietittävä uusia, tehokkaampia toimenpi-
teitä, jotta työssä onnistuttaisiin.

3.10. Miten ohjelmatyöstä 
 raportoidaan? 

Ohjelmatyöstä ja sen edistymisestä rapor-
toidaan sovitusti eri sidosryhmille. Voitte 
raportoida vapaamuotoisesti tai käyttää 
apuna tämän työkalupakin lomakkeita 
(katselmointiraportit, ohjelmalomake). Ra-
 port  ti voi olla erillinen asiakirja tai osa yh-
tiön vuosikertomusta. Ohjelmaraportin tu-
losten tiivistelmä on suositeltavaa liittää 
joka tapauksessa vuosikertomukseen. 

Raportointi on yksi viestinnän ja imago-
työn väline, jolla vuokrataloyhtiö kertoo 
kestävän kehityksen asioiden hallinnasta 
henkilöstölle, asukkaille ja yhteistyökump-
paneille. Raportin on hyvä olla asiallinen, 
vakuuttava ja uskottava. Ohjelman edisty-
misestä on oleellista tiedottaa muutenkin 

säännöllisesti ja riittävällä tarkkuudella. 
Mikäli yhtiö päätyy ratkaisussaan erilli-
seen raporttiin vuosikertomuksen sijaan, 
on suositeltavaa, että se sisältää ainakin 
seuraavat kohdat.

 Perustietoa vuokrataloyhtiöstä: orga-• 
nisaation nimi, yhteystiedot, keskeiset 
tunnusluvut

 Tietoa raportista: raportointijakso, • 
sisällön määrittely

 Valittujen osa-alueiden toteutuminen: • 
se, miten tavoitteet on saavutettu, 
tunnusluvut

 Muutokset ohjelmassa: tavoitteiden ja • 
päämäärien muutokset, osa-alueiden 
täydentäminen

 Ohjelman jatko: seuraava katselmus ja • 
raportointiajankohta

Lisäksi raportti voi sisältää seuraavaa:

 Muut huomionarvoiset kestävän • 
kehityksen teemat tai ympäristöasiat, 
toimen piteet ja edistyminen niiden 
osalta

 Asukkaiden, henkilöstön ja mui den • 
asianosaisten kokemuksia ohjelman 
toteuttamisesta

 Reagointia ajankohtaisiin asioihin• 
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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Päivämäärä

Tietoja yrityksestä

Nimi ja osoite:

Keskeisiä tunnuslukuja

Ohjelmajakso: 

Kestävän kehityksen asioista vastaava

Ohjelmaan valitut merkittävät 

osa-alueet

          31.1.2010

Vuokrataloyhtiö Oy

Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA

Kestävän kehityksen ohjelma

1.3.2010–31.3.2011

Ilari Insinööri, kiinteistöpäällikkö

Energia ja vesi asuinkiinteistöissä (esimerkki ohessa)

Asukasosallisuus ja -demokratia

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Viestintä

Osaamisen hallinta

LOMAKE

Liikevaihto 60 M€

Henkilöstö 25

Vuokranmääritysyksiköiden määrä 210

Asuntojen lukumäärä 8000

Taseen loppusumma 550 M€

Pitkäaikaiset lainat 450 M€

Varaukset ja oma pääoma 40 M€

Poistot 10 M€

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 97

Keskivuokra, €/m2/kk (emo) 10,45

Valmistuvat asunnot v. 2009 30 kpl
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Yrityksen kestävän kehityksen politiikka

Vuokratalo Oy:n lähtökohtana on tuottaa laadukasta ja viihtyisää vuokra-asumista. 

Tämä merkitsee sekä asukasdemokratian että ympäristönäkökohtien huomioimista 

kaikissa kiinteistöjen rakennus- ja käyttövaiheissa.

Asukasdemokratian toteutuminen on tärkeä osa yhtiön toimintaa. Yhtiö pyrkii 

edistämään asukkaiden osallistamista ja kuulemista kautta linjan, erityisesti 

vuokranmääritysten ja suurten korjaushankkeiden yhteydessä. Asukkaiden 

osallistuminen on avaintekijä viihtyisään asumiseen. 

 

Pyrimme toiminnassamme aina valitsemaan mahdollisimman vähän ympäristöä 

kuormittavan vaihtoehdon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulutamme 

henkilökuntaamme ympäristönäkökohtien tunnistamiseen. Pyrimme myös 

käyttämään taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja ympäristön kannalta parasta 

mahdollista tekniikkaa ja työmenetelmiä.

Hankinnat: Suosimme sellaisia tuotteita, joille on myönnetty ympäristömerkki (EU:n 

ja Pohjoismainen ympäristömerkki tai vastaava) ja tarjoilujen yhteydessä Reilun 

kaupan sertifi kaatti tai vastaava.

Pyrimme myös jatkuvasti lisäämään asukkaidemme, yhteistyökumppaniemme 

ja muiden sidosryhmiemme ympäristötietoisuutta. Edellytämme myös 

alihankkijoidemme sitoutuvan omassa toiminnassaan kestävän kehityksen 

politiikkamme periaatteisiin.

Henkilökuntamme on hyväksynyt edellä esitetyt kestävän kehityksen periaatteemme 

ja sitoutunut noudattamaan niitä. Vuokrataloyhtiön johto on sitoutunut 

ympäristöasioiden ja asukasosallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Merkittävä osa-alue

Nykytilanne (sanallinen kuvaus, tunnusluvut katselmusraportista)

Päämäärät

Tavoitteet (sanallinen kuvaus, mitattavat tavoitteet)

Keskiarvo sähkönkulutukselle oli 5 KWh / Rm3 / v, lämmönkulutukselle oli 50 KWh/

Rm3/v ja vedenkulutukselle oli 150 ltr / hlö / vrk vuonna 2009.

Energiakatselmuksia on tehty 20% kiinteistöistä. 

Huoneistojen keskilämpötila on säädetty 21 +/- 1 asteeseen.

Rakennusten vesikalusteiden virtaamat on säädetty ja vettä säästävät poresuuttimet on 

asennettu. Peruskorjausten yhteydessä on uusittu vesikalusteet ja asennettu k– arvoltaan 

paremmat ikkunat. Asukkaita on ohjeistettu asukasoppaassa, ilmoitustauluilla, lehdessä ja 

verkkosivuilla veden käytöstä sekä sähkön ja lämmön säästämisestä.

– Lämmityksen normeeratun ominaiskulutuksen pienentäminen pysyvästi 9 % vuoden 

2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä.

– Sähkön kulutuksen pienentäminen pysyvästi 7 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 

mennessä.

– Veden kulutus pysyisi ennallaan tai laskisi arvosta 150 ltr / hlö / vrk.

– Vaikutetaan viestintäkampanjalla asukkaiden kulutustottumuksiin.

Lämmön, sähkön ja veden kulutuksen vähentäminen

Energia ja vesi asuinkiinteistöissä
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI
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Käytännön toimet

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Energiansäästösuunnitelman toteuttaminen, ks. liite Energiansäästösuunnitelma.
(Jos yhtiöllä ei vielä ole valmista energiansäästösuunnitelmaa liitteeksi, niin yksittäiset toimenpiteet merkitään tähän. 

Esimerkkejä alla.) 

Ympäristöeksperttitoiminnan aloittaminen; koulutusta henkilökunnalle ja asukkaille, asukkaiden 
 rekrytoinnin aloittaminen

Energiakatselmusten tai energia-analyysin tekeminen asuinkiinteistöissä.

Kulutustiedot laitetaan vertailutietoineen näkyville rappukäytäviin ja verkkosivuille.

Toimitusjohtaja, tekni-
nen isännöitsijä 

Kiinteistöpäällikkö, 
 koulutusvastaava

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

kWh/v
mWh/v
KWh / Rm3 / v
ltr / hlö / vrk
m3 / v

ympäristöeksperttien 
lkm. / vuokranmääritys-
yksikköjen lkm.

Energiakatselmukset / 
vuokranmääritys yksiköt, %

Tehdyt kulutustiedotukset 
/ vuosi

vuoteen 2016 mennessä

2011–2012

2011–2016

Neljä kertaa vuodessa
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Käytännön toimet

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Asukasilloissa ja tapahtumissa kerrotaan, mistä löytyy energian säästämiseen liittyvää tietoa (esim. omat 
verkkosivut ja muut energian säästämisestä kertovat sivut).

Energiansäästölamppujen osuuden lisääminen yleisiin tiloihin

Linjasäädöt tarkastetaan ja havaitut poikkeamat korjataan yli 10 vuotta vanhoihin kiinteistöihin.

Liiketunnistinvalaisimien lisääminen yleisiin tiloihin

Isännöitsijä, viestinnästä 
vastaava

Kiinteistöpäällikkö

Toimitusjohtaja

Kiinteistöpäällikkö

Tehdyt säästötiedotukset 
/ vuosi

% lampuista

Tehdyt linjasäätöjen 
tarkastukset / yli 10 
vuotta vanhat vuokran-
määritysyksiköt, %

% valaisimista

Kolme kertaa vuodessa

2011–2012

Vuoteen 2016 mennessä

2011–2012
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI
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Käytännön toimet

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Peruskorjausten yhteydessä asennetaan vettä säästävät kalusteet 

Peruskorjausten yhteydessä uusitaan vanhat ikkunat k-arvoltaan paremmiksi

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Asennetut vettä säästävät 
kalusteet / vuokranmääri-
tysyksiköt, %

Asennetut uudet 
ikkunat / vuokran-
 määritysyksiköt, %

Peruskorjausten yhteydes-
sä / vuoteen 2016 mennessä

Peruskorjausten yhtey-
dessä / vuoteen 2016 
mennessä

Seuranta (aikataulut, vastuut)
Vuosittaisen ohjelman toteutumisen seuranta ja uusien teemojen valitseminen ajoitetaan 

vuosikatsauksen yhteyteen maaliskuulle. Ohjelman päivittämisestä vastaa yhtiön kestävän 

kehityksen työryhmä.

Kunkin toimenpiteen vastuutaho toimittaa seurantatiedot edellisen vuoden osalta 

helmikuun loppuun mennessä työryhmälle.

Raportointi (aikataulut, vastuut)

Ympäristöasioiden kehityksestä kirjoitetaan vuosiraportissa.

– Maaliskuu, toimitusjohtaja.

Yhteistyökumppaneita varten kirjoitetaan ympäristöraportti, joka julkaistaan yhtiön

verkkosivuilla.

– Maaliskuu, viestinnästä vastaava.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

Ympäristöohjelma

LOMAKE

Päivämäärä

Tietoja yrityksestä

Nimi ja osoite:

Keskeisiä tunnuslukuja

Ohjelmajakso: 

Ympäristöasioista vastaava

Ohjelmaan valitut merkittävät 

osa-alueet
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

Yrityksen ympäristöpolitiikka
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Kestävän kehityksen ohjelma

LOMAKE

Päivämäärä

Tietoja yrityksestä

Nimi ja osoite:

Keskeisiä tunnuslukuja

Ohjelmajakso: 

Kestävän kehityksen asioista vastaava

Ohjelmaan valitut merkittävät 

osa-alueet

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Yrityksen kestävän kehityksen politiikka

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Merkittävä osa-alue

Nykytilanne (sanallinen kuvaus, tunnusluvut katselmusraportista)

Päämäärät

Tavoitteet (sanallinen kuvaus, mitattavat tavoitteet)

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Käytännön toimet    (tulosta tai kopioi tarvittaessa useampi sivu) 

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Toimenpide-ehdotus

Vastuutaho Aikataulu Mittarit Toteutunut Muutos %

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Seuranta (aikataulut, vastuut)

Raportointi (aikataulut, vastuut)

Raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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44
Hyvät käytännöt

Tässä luvussa esitellään 28 hyvää käytäntöä, joita 

 vuokrataloyhtiöt jo toteuttavat. Suurin osa on kerätty 

yhteistyökumppaneilta ympäri Suomea; muutama on 

kehitetty 4v-hankkeessa.

Käytännöistä voi poimia innoitusta ja ideoita kestävän 

asumisen suunnitteluun ja kehittämiseen.
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Tavoite
Taloyhtiö lisää asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa vuokrien suuruuteen. 
Kun asukkaat tietävät, mistä vuokrassa maksetaan, he ottavat talossa enem-
män vastuuta. Näin asumisen viihtyisyys lisääntyy.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukasdemokratialaki antaa vuokralaiselle oikeuden osallistua vuokranmää-
ritykseen. Taloyhtiö pyytää asukastoimikunnilta lausunnon seuraavan vuoden 
vuokranmääräytymisperusteiden pohjalta. Lausunnossa asukastoimikunta 
ottaa kantaa vuokrankorotusehdotukseen lausuntolomakkeen mukana toi-
mitettujen selvitysten perusteella. Asukasaktiiveille järjestetään vuosittain 
koulutusta, joka liittyy vuokran määräytymiseen ja lausunnon antamiseen.

Kokemuksia toteuttamisesta
Asukastoimikunta ja sen puheenjohtajat sekä taloyhtiön 
oma henkilökunta ovat aktiivisesti mukana prosessissa:

 Asukastoimikunta tiedottaa vuokran määräytymistä • 
käsittelevistä asukaskokouksista muille asukkaille.

 Yhtiö tiedottaa kokouksista asukaslehdessä.• 

 Kokoukset ovat kaikille avoimia.• 

 Tieto leviää asukastoimikunnille myös puheenjohtajien • 
 koulutuksen kautta.

 Lisäksi asukkaat saavat tietoa neljännesvuosittain lähetettävistä vuokranmää-
rityksen toteumaraporteista.

VAV Asunnot Oy

Asukkaat ovat osallistuneet vuokranmääritykseen jo 1980-luvun puolivälistä 
saakka. Toimintaa on pyritty kehittämään vuosittain yhteityöelinten puheen-
johtajiston ja taloyhtiön henkilökunnan kanssa. Kaikissa VAV:n vuokranmää-
rityskohteissa noudatetaan käytäntöä vuosittain.

Aiemmin vuokranmääritykseen liittyvä tilaisuus järjestettiin taloyhtiön 
toimistolla. Nykyään vuokranmäärityslaskelmat käsitellään kaikissa taloissa 
asukaskokousten yhteydessä. Asukastoimikunnista 71 prosenttia antoi lausun-
tonsa kiinteistön vuokralaskelmasta vuonna 2009, kun edellisenä vuonna vain 
65 prosenttia teki saman. Parannus näkyi myös siinä, että useassa kohteessa 
päädyttiin nollakorotuksiin ja muidenkin kohteiden korotukset olivat koh-

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA �DEMOKRATIA

1. Asukkaat mukaan vuokranmääritykseen

”Viihtyisyys paran-
tuu, kun asukkaat 

tietävät, mistä vuok-
rassa maksetaan.”
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tuulliset. Tähän oli selvästi vaikuttanut uusi tapa viedä vuokranmäärityspe-
rusteet asukaskokouksiin – alueellisten yhteistyöelimien ja isännöitsijöiden 
yhteistyönä.

Resurssit
Koulutusten ja asukaskokousten järjestäminen edellyttävät aikaa taloushallin-
nolta, isännöinniltä ja asukastoimikunnan puheenjohtajilta.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Asukkaiden osallisuus kohenee, kun käsiteltävät asiat tuodaan heitä lähelle. 
Osallistujien tieto lisääntyy, kun heille järjestetään aktiivisesti koulutusta. 
Taloudelliset hyödyt näkyvät vuokranmäärityksen täsmentymisessä ja asuk-
kaiden mahdollisuudessa vaikuttaa omiin asumiskustannuksiinsa.

Lähde
VAV Asunnot Oy• 
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2. Asukasetujärjestelmä kannustaa 

vastuulliseen asumiseen

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA �DEMOKRATIA

Tavoite
Asukasetujärjestelmä on tehty pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen. 
Asumisaikojen pidentäminen säästää kustannuksia. Kun asukkaat todella 
asettuvat kotiinsa, alueen viihtyisyys ja turvallisuus paranevat. Etujärjestelmä 
kannustaa myös aktiiviseen asukastoimintaan.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukkaille annetaan mahdollisuus kerätä pisteitä erilaisista asumiseen liit-
tyvistä toimistaan. Pisteitä saa esimerkiksi vuokran maksamisesta ajallaan 
sekä pitkäaikaisesta asumisesta. Pitkäaikaiset asukkaat saavat etuuksia, jolloin 
heidän asumiskustannuksensa pienenevät.

Kokemuksia toteuttamisesta

Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmä (VTS)

VTS myy kehittämäänsä Pisteet kotiin -järjestelmää kau-
punkitaustaisille toimijoille. JVA alkoi kehittää järjestel-
mää, jotta korkeita kustannuksia aiheuttava asukkaiden 
vaihtuvuus saataisiin vähenemään.

JVA

Asukasetujärjestelmän käyttöönotto aloitettiin JVA:ssa vuoden 2007 alussa. 
Kaikilta asukkailta kysyttiin kirjeitse, haluavatko he mukaan järjestelmään. 
Samalla pyydettiin kirjallinen suostumus ja tarvittavat tiedot henkilöstörekis-
terilain mukaisesti.

Järjestelmässä lasketaan pisteitä asumisen osalta vuodesta 2009 lähtien. Yli 
kymmenen vuotta paikallaan asuneille hyvitetään pisteitä (3p/ kk). Asukas-
toimikuntien pisteitä lasketaan vuodesta 2006 lähtien. Pisteitä voi lunastaa 
ensimmäisen kerran vuonna 2010, mikä huomioitiin muun muassa yhtiön 
budjetissa. Pisteet kerääntyvät seuraavalla tavalla:

Etupisteet alkavat kertyä vuokrasopimuksen teosta (500p).• 

Asumiskuukaudesta saa 20p/kk.• 

Ajallaan maksetusta vuokrasta 10p/kk.• 

Vuokran suoraveloituksesta 10p/kk.• 

Kolmen ja kymmenen vuoden asumisesta lisäpisteitä 500p ja 1000p.• 

”Turhat remontit 
vähenevät.”
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Lisäksi pisteitä saa asukastoiminnasta:

Puheenjohtaja ja asukasekspertti• 1 70p/kk.

Sihteeri, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja ja yhteyshenkilö 50p/kk.• 

Muut 25p/kk.• 

Pisteet ovat sopimuskohtaisia, ja ne säilyvät vaihdettaessa asuntoa JVA:n sisällä.  
1000p oikeuttaa lunastamiseen. Lunastetuilla pisteillä voi saada etuseteleitä 
yhteistyöliikkeisiin. Vaihtoehtoisesti voi tilata JVA:lta pintaremontin (5000p) 
tai osaremontin (pienempi pistemäärä).

Näin pisteet muunnetaan etuseteleiksi: 100p = 4,5€.• 

Etupisteet eivät ole verotettavaa tuloa, joten ne eivät ole ristiriidassa asuk-
kaiden mahdollisesti saamien asumistukien tai muiden tulonsiirtojen kanssa. 
Asukasaktiivisuuden palkitsemisesta on hyötyä myös yhtiölle, koska asukas-
toimikunnat ovat hyvä linkki taloon.

JVA:n asukasetujärjestelmä on vasta alussa, joten tarkkoja tuloksia vuok-
ra-aikojen pidentymisestä ei vielä ole. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut 
hyvin.

Resurssit
Resursseja etujärjestelmään tulee nousevista vuokrista. Vuokrat nousevat 
kaikilla, vaikka ei haluaisikaan mukaan järjestelmään. Näin ollen järjestelmä 
suosii pitkäaikaista asumista, ja lyhyen ajan asuvat maksavat käytännössä suu-
rempia vuokria. Henkilöresurssit löytyvät JVA:n sisältä.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Kun asukkaat vaihtuvat harvemmin ja remontointi sen myötä vähenee, ym-
päristövaikutukset vähenevät. Kodin tuntu lisää huolenpitoa asuinalueesta ja 
naapureista. Etujärjestelmä tukee aktiivista asukastoimikuntatyötä, sillä yhtey-
denpito lisääntyy esimerkiksi talkoiden muodossa.

Lähteet
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy• 

VTS-kodit Oy• 

1. Asukasekspertti on Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry:n järjestämän koulutuksen kautta 
saatu nimike. 
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Tavoite
Kun nuoret saavat kotipiirissään työkokemusta, he sitoutuvat ympäristöönsä 
paremmin. Yhteisöllisyys kohenee, ja samalla tulee tehtyä pienet korjaustyöt 
mukavalla tavalla.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Työkylpy on hyvä keino osallistaa nuoria omassa kasvuympäristössään – talo-
yhtiössä.  Ideana on ottaa oman talon nuoria kesätöihin pihalle ja yhteisiin 
sisätiloihin. Oman elinympäristön hoitaminen ja huoltaminen opettaa tunte-
maan vastuuta yhteisten tilojen ja alueiden viihtyisyydestä ja sitouttaa nuoria 
ympäristöönsä. Malli voi soveltua sekä yksityisiin taloyhtiöihin että vuokrata-
loihin. Nuorten kesätöihin kuuluu esimerkiksi kevyitä ja turvallisia pihatöitä 
ja sisätilojen siivousta. Työjakson pituus voi olla muutamia viikkoja. Nuori 
saa arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua kasvuympäristöönsä 
uudesta näkökul masta. 

Kokemuksia toteuttamisesta

Nuorten työkylpy (Asunto Oy Vesakko Bostads Ab)

Työtehtäviä voidaan räätälöidä kunkin talon ja alueen 
erityispiirteet ja -tarpeet huomioiden. Työnohjaajan tär-
kein ominaisuus on ymmärrys nuorten taidoista suhteessa 
erilaisiin työtehtäviin. Vesakossa ohjauksesta vastaa talonmies 
ja usein myös hallituksen jäsen. Edellytyksenä on, että talossa on noin 14-vuo-
tiaita nuoria, joilla on motivaatio ja mahdollisuus työn tekemiseen.  Suomessa 
oppivelvollisten koululoma-ajasta saa käyttää enintään puolet palkkatyön 
tekoon.

Vesakossa on ollut työssä 3–7 nuorta kerrallaan. Nuoret ovat työskennelleet 
yleensä kolmen viikon jakson. Jokakesäisiä vakiotehtäviä ovat olleet porras-
käytävien ikkunoiden pesu, vintti- ja kellaritilojen lakaisu, asfaltin maalaus-
työt, puiden versojen karsinta ja pensaiden alustojen siistiminen. Lisäksi on 
maalattu pyykkitelineitä ja lasten keinutelineitä, levitetty multaa ja paikattu 
nurmikkoa. Työt tehdään määrittelemällä päiville omat urakat (ajassa laki-
sääteisesti alle 6h). 

Nuoret työskentelevät työpareittain. Eduksi on, jos toinen on ollut jo edel-
lisenä kesänä talon töissä. Nuoret toimittavat talonmiehen ohjauksessa vero-
korttinsa ja tuntilistansa isännöitsijätoimistoon, joka tarkistaa tuntilistojen 
oikeellisuuden taloyhtiön edustajalta. 

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA �DEMOKRATIA

3. Kesätöihin omaan taloyhtiöön

”Oman talon 
töissä tiedot 

ja taidot siirtyvät 
hissukseen – vähän 

niin kuin maa-
talon töissä.”
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Oman talon nuorten työllistäminen voi olla koko talon yhteinen projekti. 
Vesakon taloyhtiön ympäristö ja vuosien saatossa syntynyt henki ovat tärkei-
tä nuorten kesätöiden järjestämisen näkökulmasta. Taustalla on taloyhtiössä 
omaksuttu ajatus normaaliin elämänmenoon liittyvästä oppimisesta. Oman 
talon töissä tiedot ja taidot siirtyvät hissukseen – vähän niin kuin maatalon 
töissä. Vesakon tapaus osoittaa, että kerrostalossakin nuoria voidaan tutustut-
taa työnteon maailmaan omassa lähiympäristössä. 

Työkokemus vahvistaa nuorten kykyä kohdata ”oikean” työelämän haasteet 
myöhemmin. Nuorella on lyhyt työmatka ja työkavereina omat ystävät, mutta 
lisäksi hän saa mahdollisuuden tutustua omaan elinympäristöönsä uudesta 
näkökulmasta.

Resurssit 
Talo- tai huoltoyhtiöltä edellytetään aikaa nuorten työn ohjaukseen ja palkka-
hallintoon. Kesätyöntekijöille maksetaan  kiinteistöalan työehtosopimuksen 
mukaista minimipalkkaa.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Käytäntö parantaa nuorten ympäristötiedon kytkemistä käytäntöön. Kesätyö 
omassa talossa nostaa nuorten tietoisuuteen taloyhtiön moniulotteisen roolin 
yhteis kunnassa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Lähteet
Asunto Oy Vesakko Bostads Ab, Esko Oinonen• 
 Leppoisa lähiömme -tutkimus- ja kehittämishanke, Marja Mesimäki, Helsingin yliopisto• 
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Tavoite
Lähtökohtana on halu luoda yhteistoimintaa ja lisätä asukkaiden osallisuutta. 
Yhteistoiminnan kautta asukkaat tutustuvat helposti toisiinsa, mikä usein 
johtaa myös laajempaan aktiivisuuteen asukastoiminnassa. Vähävaraisten 
osallistuminen retkelle mahdollistuu, kun retket toteutetaan yhdessä.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukastoimikunnille annetaan vapaat kädet käyttää toimintarahoja – sovittu-
jen sääntöjen puitteissa. Toimintaa on silloin helpompi suunnitella, ja se saa 
suuremman suosion. Tarvittaessa yhtiö voi antaa vinkkejä toiminnan ideoimi-
seen ja kehittämiseen.

Retkien järjestäminen on pidetyimpiä yhteistoiminnan muotoja. Järjestäjinä 
voivat olla yhden talon asukkaat tai muutaman talon asukkaat yhteistyössä.

Suunnittelu, organisointi sekä vastuiden jako on tärkeää onnistumisen kan-
nalta. Pääosa retkistä on hyvä järjestää kesäisin, koska asukkailla on lomien 
vuoksi paremmat mahdollisuudet osallistua retkille ja niiden suunnitteluun. 
Toimintarahan edellytyksenä on raportointi rahan oikeanlaisesta käytöstä.

Kokemuksia

JVA

Jyväskylän Vuokra-asunnot myöntää asukastoimikun-
nille rahaa virkistystoimintaa varten. Asukastoimikun-
ta tekee yhtiölle vuosittain toimintarahahakemuksen. 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan

asukastoimikunnan hyväksytty toimintakertomus• 

selvitys edellisen toimintarahan käytöstä ja• 

asukastoimikunnan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.• 

Toimintarahan suuruus on 12 euroa asuntoa kohden. Samassa yhteydessä 
maksetaan myös aktiivisuusraha, joka on 3 euroa asuntoa kohden. Aktiivisuus-
raha maksetaan niille asukastoimikunnille, jotka ovat osallistuneet vähintään 
kolmeen yhteiseen kokoukseen tai koulutustilaisuuteen edellisen vuoden 
aikana.

Asukastoimikunta on järjestänyt Päijänne-risteilyn ja Tallinnan kuutamo-
risteilyn vuosittain JVA:n itäisellä toimialueella. Päijänne-risteily on ilmainen 
osallistujille, ja siihen kuuluu ruokailu ja juomat laivalla. Retken ilmoittautu-
mislista on ollut joka kerta täysi (50 asukasta). Osallistumisen varmistamiseen 

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA �DEMOKRATIA

4. Vireää asukastoimintaa retkeillen

”Talotoimikunta 
on järjestänyt 

Päijänne-risteilyn 
ja kuutamoristeilyn 

Tallinnaan.”
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on käytetty panttia. Tallinnan kuutamoristeily maksetaan vain osin asukastoi-
mikunnan toimintarahoilla, ja asukkaat hoitavat itse loput kustan nuksista.

Asukkaita kannustetaan ehdottamaan itse kiinnostavia retkiä. Uusia ehdo-
tuksia ovat olleet muiden muassa kylpylävierailu ja sieniretki. Retkien jär-
jestäjät ovat saaneet asukkailta erittäin positiivista palautetta. Tulevia retkiä 
odotetaan aina innolla. 

Yhdelle tapahtumalle riittää yleensä noin neljä järjestäjää. Ensin suunni-
tellaan aikataulu ja kartoitetaan varat. Sitten tehtävät jaetaan tasapuolisesti 
järjestäjien kesken. He hoitavat itsenäisesti vastuualueensa: yhteydenpidon 
kohteeseen, bussin vuokraamisen, eväiden hankkimisen sekä tiedottamisen ja 
ilmoittautumisjärjestelyt. Järjestäjien on hyvä tavata toisiaan, jotta varmistu-
taan suunnitelmien etenemisestä. Lopuksi toiminnasta raportoidaan yhtiölle 
toimintarahan vasti neeksi.

Resurssit 
Yhtiö myöntää asukastoimikunnille erillisen toimintarahan toiminnan 
suunnittelua ja toteuttamista varten. Yhtiö voi myös palkita lisärahalla niitä 
asukastoimikuntia, joissa on aktiivisia asukkaita. Asukkaat voivat kustantaa 
itse osan toiminnasta. Osallistuminen retkille varmistetaan siten, että asukas 
maksaa ilmoittautumisen yhteydessä retkipantin. Hän saa summan takaisin 
osallistuessaan toimintaan. Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen vie aikaa 
sitä vähemmän, mitä paremmin esivalmistelu ja organisointi hoidetaan. 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Käytäntö lisää yhteisöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuuksia osallistua. Asukas-
toiminta tulee kaikille asukkaille tutummaksi ja asukasaktiivit saavat tukea 
toisiltaan. Yksi yhteinen retki vähentää ympäristövaikutuksia verrattuna 
moneen yksin järjestettyyn retkeen. Suuntaamalla retket lähelle käytetään 
hyväksi alueen palveluita ja tuotteita. Yksittäisten asukkaiden mahdollisuu-
det osallistua toimintaan lisääntyvät, sillä heiltä vaaditut kustannukset jäävät 
pieniksi avustusten ja yhteishankintojen ansiosta.

Lähde
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, itäinen toiminta-alue• 
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Tavoite
Asukkaita houkutellaan mukaan asukastoimintaan. Samalla heitä kannuste-
taan ottamaan vastuullinen rooli asuinympäristössään.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukkaiden motivointi on tärkeää asukasdemokratian onnistumisen kannalta. 
On hyvä etsiä uusia ratkaisuja, jotka houkuttelevat ihmisiä yhteiseen toimin-
taan. Motivointia voidaan toteuttaa asukas- tai talotoimikuntien 
kautta. Tämä käytäntö sopii hyvin myös sellaisiin yhtiöihin, 
joissa vasta aloitellaan asukastoimintaa.

Kokemuksia toteuttamisesta

Talotoimikuntien vinkit Untuvaisenkujalta (Roihuvuoren 
Kiinteistöt Oy) ja Kontulankujalta (Vesalan Kiinteistöt Oy)

Untuvaisenkujalla on järjestetty kerran kuussa talotoimi-
kunnan kahvitunti, jossa puheenjohtaja vastailee asukkaiden 
esittämiin kysymyksiin. Tilaisuus on avoin kaikille taloyhtiön asukkaille. 
Kahvitarjoilusta vastaa talotoimikunta. Samalla on jaettu Roihuvuoren Kiin-
teistöjen lahjoittamia biojätepusseja. Biojätepussien hakeminen on helppo syy 
piipahtaa paikalle ja kysellä ajankohtaisista asioista ja tutustua naapureihin. 
Lisäksi talotoimikunnan kahvintunnin yhteydessä on vietetty esimerkiksi 
asukkaiden syntymäpäiviä. Ilmoitukset on laitettu viikkoa ennen tilaisuutta 
talojen tuulikaappeihin, joissa on muovitaskut niitä varten.

Kontulankujalla on houkuteltu asukkaita kokouksiin arvonnoilla. Palkin-
toina voi arpoa esimerkiksi herkkuruokakorin tai leivonnaisia – lahjoituksina 
saatuja tai itse tehtyjä. Pääpalkinnoksi voi miettiä muutakin houkuttelevaa, 
ehkä myös kestävämpää hyödykettä, kuten siivouspalvelua. Asukaskokouksen 
alussa kerätään numeroidut laput osanottajilta, ja kokouksen lopussa hoide-
taan varsinainen arvonta.

Myös juhlat ja talkoot lisäävät yhteishenkeä ja osallistumista. Talkoot hou-
kuttelevat mukaan, jos niihin järjestetään pientä tarjoilua ja mukavaa yhteis-
tä ajanvietettä, esimerkiksi grillailua. Talkoiden onnistumista auttaa se, että 
työvälineet saadaan talon puolesta (haravat, kottikärryt, jätesäkkejä) ja että 
pihalle tilataan jätelava. Asukkaita tulee ohjeistaa selkeästi jätelavan oikeaan 
käyttöön.

Asukkaat voivat myös juhlia yhdessä esimerkiksi joulua tai oman talon syn-
tymäpäiviä. Joulujuhlat voi järjestää erikseen aikuisille ja lapsille. Lasten juhlat 

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA �DEMOKRATIA

5. Motivoi asukkaat asukastoimintaan!

”Biojätepussien 
haku on helppo 
syy piipahtaa 

talotoimikunnan 
kahvitunnille.”
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voi pitää aamupäivän aikana. Joulupukki voi jakaa pieniä lahjoja lapsille. Lahja 
voi olla herkkupussi, jossa sisältönä on hedelmiä ja karkkeja. Aikuisille tarjo-
taan maittavia jouluruokia ja glögiä lasten juhlien jälkeen samoissa tiloissa.

Talotoimikunnan kahvitunnilla, arvonnalla, talkoilla ja juhlilla on saatu 
asukastoimintaan enemmän asukkaita.

Resurssit
Rahoitus hoituu paljolti asukastoimikunnan perustoimintaan varatuilla ra-
hoilla. Asukasaktiivit voivat myös toimia yhteistyössä alueen muiden talojen 
kanssa. Kustannuksissa säästetään, kun järjestetään yhteisiä tapahtumia tai 
hankitaan esimerkiksi yhteiskäyttötavaroita. Talon omat käytettävissä olevat 
tilat on hyvä selvittää ennen toiminnan suunnittelua. Kerhotilat soveltuvat 
usein mainiosti tapaamisten järjestämiseen.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Asukasdemokratia ja yhteisöllisyys vahvistuvat. Tieto taloa koskevista asioista 
leviää paremmin. Talkoissa harrastetaan hyötyliikuntaa. Viihtyisyyden ja naa-
purituntemuksen kautta myös turvallisuus kohentuu.

Lähteet
Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, Strömsinlahti / Untuvaisenkuja 1, talotoimikunta• 

Vesalan Kiinteistöt Oy, Kontulankuja 3, talotoimikunta• 
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Tavoite
Puretaan naapureiden välisiä erimielisyyksiä ehkäisten konfl iktien kärjisty-
mistä. Kohennetaan asumisviihtyisyyttä erityisesti taloissa, joissa erilaiset 
tavat aiheuttavat haasteita.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Naapuruussovittelussa käydään avoin  ta keskustelua tilanteen kaik kien osa-
puolten kesken, sovittelijoiden avulla. Puolueettomassa tilassa ja sovittelijan 
läsnä ollessa riidan osapuolet voivat tuoda esiin omia näkökulmiaan ja päästä 
yhteiseen päätökseen siitä, miten tilanne korjataan. Naapuruussovittelu nou-
dattaa sovittelun yleisiä periaatteita, joita ovat vapaaehtoisuus, luottamuksel-
lisuus ja puolueettomuus.

Sovittelutilanteessa kukin osapuoli ottaa vastuun omasta toiminnastaan. 
Vahinkoa kärsineet osapuolet saavat tyydyttävän selityksen ja kohtuullisen 
hyvityksen tapahtuneesta. Kestävä ratkaisu pyritään saamaan aikaan sopimuk-
sella, jota tarvittaessa seurataan.

Naapuruussovittelussa voi sovitella ristiriitatilanteita, joissa on selkeästi 
määriteltävät osapuolet. Osapuolilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa käsi-
teltävään asiaan. Soviteltava asia täytyy pystyä konkretisoimaan (omaisuuteen 
kohdistuneet vahingot, sääntörikkomukset tai asukkaiden väliset kiistat). 

Kokemuksia toteuttamisesta

Kotilo-projekti (Suomen Pakolaisapu)

Naapuruussovittelun aloitteen voi tehdä Suomen Pako-
laisavun Kotilo-projektin työntekijöille joku seuraavista: 
ristiriitatilanteen osapuoli, muu asukas, kiinteistöyhtiön 
edustaja, asumisneuvoja tai muu taho, esimerkiksi sosiaa-
litoimisto. Sovittelun mahdollisuutta voi mainostaa Kotilon 
verkkosivuilta saatavin mainoksin ilmoitustaululla. Kotilo-projektin työnteki-
jät ottavat selvää, ovatko osapuolet kiinnostuneita sovittelusta. Naapuruusso-
vitteluun valittavat kaksi koulutettua sovittelijaa ovat vapaaehtoisia asukkaita. 
Osalla heistä on maahanmuuttajatausta.

Sovittelijat keskustelevat aluksi osapuolten kanssa erikseen. Sen jälkeen 
tavataan kaikki yhdessä, ja osapuolet kertovat omat käsityksensä ja tunteensa. 
Jos osapuoli on alaikäinen, mukana tulee olla huoltaja. Asukkaat saattavat olla 
tietämättömiä asumista säätelevistä säännöistä, joten sovittelussa kerrataan 
talon järjestyssäännöt ja asumista koskevat hyvät tavat.

2.1.2. HYVÄ NAAPURUUS JA ASUMISEN MONIKULTTUURISUUS

6. Naapuruussovittelu

”Malli on todettu 
toimivaksi ja 
suosituksi.”
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Sovittelijat auttavat löytämään molemmille sopivan ratkaisun tilanteeseen. 
Lopuksi osapuolet sopivat kohtuullisesta hyvityksestä. Usein anteeksipyyntö 
ja lupaus molempia kunnioittavasta käyttäytymisestä riittävät. Ratkaisun pe-
rusteella laaditaan kirjallinen naapuruussovittelusopimus, josta käyvät ilmi 
yhdessä sovitut asiat sekä hyvitys. Sopimukseen kirjataan myös mahdollinen 
jälkiseuranta, jossa selvitetään, onko tilanne korjaantunut vai onko tarvetta 
lisäsovitteluun. Kaikki paikalla olevat allekirjoittavat naapuruus  sovittelu  sopi-
 muk sen.

Naapuruussovittelu on ollut osa Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektia. Ai-
heeseen liittyvästä koulutuksesta voi tiedustella Suomen Pakolaisavusta. Sitä 
on toteutettu yhteistyössä sovittelun ammattilaisten kanssa. Toimivaksi kehut-
tua mallia ovat kokeilleet muun muassa seuraavat yhtiöt:

Espoonkruunu Oy• 

VAV Asunnot Oy• 

Myllypuron Kiinteistöt Oy• 

TVT Asunnot Oy• 

Tampereen Vuokratalosäätiö• 

Tampereen Vuokra-asunnot• 

 Kunta-asunnot Oy (Ylöjärven kohteet)• 

Resurssit 
Naapuruussovittelun tulee olla asukkaille maksutonta. Mahdolliset kulut mak-
saa taloyhtiö tai Kotilo-projekti, jonka tukea voi tiedustella Suomen Pakolais-
avusta. Kuluja tulee koulutuksesta ja sovittelijoiden palkkioista. Sovittelulle 
tulee olla puolueeton tila, esimerkiksi taloyhtiön kerhohuone. Tila ei saa liit-
tyä soviteltavaan asiaan.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Naapuruussovittelusta koituu ensisijaisesti sosiaalisen kestävyyden hyötyjä, 
esimerkiksi arki sujuvoituu ja tasa-arvo sekä viihtyisyys lisääntyvät. Asukkaat 
otetaan huomioon tasapuolisesti ja ongelmaan pureudutaan perinpohjaisesti. 
Ilman sovittelua asukkaiden ristiriidat voivat yltyä konfl ikteiksi, jotka puo-
lestaan lisäävät muuttamisherkkyyttä ja aiheuttavat kustannuksia. Sovittelun 
avulla saatetaan siis saavuttaa myös taloudellisia hyötyjä.

Lähteet
 Suomen Pakolaisapu (Kotilo-projekti)• 
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2.1.2. HYVÄ NAAPURUUS JA ASUMISEN MONIKULTTUURISUUS

Tavoite
Tällä käytännöllä helpotetaan asukkaan mahdollisuuksia ottaa yhteyttä 
asumis neuvojaan, ratkotaan mahdollisesti asumiseen liittyviä ongelmia ja 
kehitetään yhtiön toimintaa.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asumisneuvoja toimii linkkinä asukkaan, taloyhtiön ja julkisen sektorin 
välillä. Hän tarjoaa ohjausta ja neuvontaa asukkaille sekä ohjaa asukkaita 
käyttämään heille tarjottuja palveluita. Tarpeiden kartoitus, asukastoiminnan 
tukeminen ja uudenlaisen yhteisöllisen asumiskulttuurin luominen kuuluvat 
asumisneuvojan tehtäviin. Hän myös tarjoaa tukea asukkaiden äkillisissä elä-
mäntilanteissa ja pyrkii reagoimaan tilanteisiin nopeasti, ongelmia ennalta-
ehkäisten.

Kokemuksia toteuttamisesta

Asumisneuvojan talopäivystykset (Myllypuron Kiinteistöt Oy)

Kun asumisneuvoja on säännöllisesti tavattavissa yhtiön taloissa, asukkaiden 
on helpompi tehdä aloitteita. Joskus asukkaalla saattaa olla vaikeuksia olla 
suoraan yhteydessä isännöitsijätoimistoon tai julkiseen sektoriin. Asumisneu-
vojan jalkautuminen tekee lähestymisen helpoksi. 

Asumisneuvojan talopäivystys on yhtiön näkökulmasta po-
sitiivista monesta eri syystä. Asukkaat kokevat, että heidän 
mielipiteitään ja ongelmiaan kuunnellaan ja käsitellään. Se 
kasvattaa sitoutumista kotitaloon ja alueeseen, ja vaihtu-
vuus kiinteistöissä vähenee. Huolto- ja remontointikustan-
nukset vähenevät, sillä jos kodintuntu vahvistuu, asukkaat 
huolehtivat asunnoistaan paremmin. Asumisneuvojan aktii-
vinen hyödyntäminen vaikuttaa häätöjen määrään suotuisasti, 
koska pyrkimyksenä on selvittää asiat perinpohjaisesti. 

Asumisneuvojan talopäivystyksiä on hyvä pitää säännöllisinä ja etukäteen 
rappujen ilmoitustauluilla ilmoitettuna, jolloin asukkaat tietävät tulla juttu-
sille. Päivystyksiä voi olla kaksi kertaa kuussa tai tarpeen vaatiessa useam-
min. Päivystyksen aikaa ja kestoa määriteltäessä täytyy ottaa huomioon muun 
muassa asukkaiden erilaiset työ- ja opiskeluajat.  

Myllypuron Kiinteistössä asumisneuvojan talopäivystykset on todettu toi-
mivaksi tavaksi ehkäistä ongelmia. Niiden kautta yhtiö on saanut myös pa-
lautetta asukkailta. Asumisneuvojalla on yhtiön talojen kerhotiloissa kaksi 

7. Asumisneuvojan talopäivystykset

”Asukkaat 
kokevat, että 

heidän mieli piteitään 
ja ongel miaan 
 kuunnellaan ja 
käsitellään.”
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päivystyshetkeä viikossa, jotta kontaktin ottaminen olisi mahdollisimman 
helppoa. Asukas voi olla yhteydessä asumisneuvojaan myös sähköpostilla tai 
puhelimella. Tarvittaessa hän voi tehdä kotikäyntejä.

Usein asumisneuvoja on osa kaupungin organisaatiota, mutta Myllypuron 
Kiinteistöissä on oma asumisneuvoja, joka toimii linkkinä asukkaiden ja yh-
tiön välillä. Oma asumisneuvoja tuo synergiaetua yhtiön toiminnan kehittä-
miseen. Konseptia on pyritty kehittämään yhtiön muista toimista erillisenä, 
asukkaan hyväksi toimivana käytäntönä. Myllypuron Kiinteistöjen asumisneu-
voja ottaa tapauksen selvittämisen jälkeen yhteyttä osapuoliin ja varmistaa, 
että ongelmat ovat ratkenneet.  

Resurssit 
Taloudelliset resurssit toimintaan tulevat taloyhtiöltä. Talopäivystyksen tila 
kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle asukkaita, esimerkiksi talon ker-
hohuoneeseen.  

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Asumisneuvojan talopäivystykset lisäävät sosiaalista kestävyyttä, kun kuun-
nellaan asukkaita, otetaan vastaan palautetta ja selvitetään ristiriitatilanteita. 
Taloista ja alueesta kiinnostutaan enemmän ja niistä aletaan pitää huolta, 
mikä lisää yhteisöllisyyttä.

Lähteet
Myllypuron Kiinteistöt Oy• 
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Tavoite
Lisätään asukkaiden tietämystä korjausvelvollisuudesta ja asunnon kunnossa-
pidosta.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Koti kunnossa? -koulutuksessa käsitellään taloyhtiön ja asukkaiden välistä 
vastuunjakoa sekä opastetaan, miten asukkaan vastuulla olevia huoltotöitä 
tehdään. Suomen Pakolaisavun Kotilo-projekti ja Myllypuron Kiinteistöt ovat 
kehittäneet koulutuksen yhteistyössä.

Kokemuksia toteuttamisesta

Koti kunnossa? (Myllypuron Kiinteistöt Oy ja Kotilo-projekti)

Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2009. 
Suunnitteluun osallistuivat isännöitsijä, edustaja huollon 
henkilökunnasta sekä asumisneuvoja. Kouluttajan on hyvä 
olla taloyhtiön oma tai huoltoyhtiön huoltomies, jolla on 
tiedossa talon tavat ja siten paras asiantuntemus. 

Noin kolmituntisessa koulutuksessa huoltomies käy läpi 
asukkaan vastuulla olevia huoltotöitä ja demonstroi esimer-
kiksi hajulukkojen puhdistusta. Koulutustilassa pitää olla tarvittavat laitteet 
ja varustukset, kuten lattiakaivo ja liesituuletin. Mikäli huolto on ulkoistettu, 
koulutukseen tulee ottaa mukaan isännöitsijä, joka vastaa taloyhtiöille tarkoi-
tettuihin kysymyksiin. Myllypuron tapauksessa paikalla olivat myös asumis-
neuvoja ja Kotilo-projektin työntekijä.

Koulutuksen voi järjestää kaikille taloyhtiön asukkaille. Toisaalta voi kan-
nustaa mukaan erityisesti tiettyä ryhmää, kuten naisia, miehiä tai maahan-
muuttajia. Tiedottamisessa on syytä olla hienovarainen, ettei erityisesti osoite-
ta koulutusta vain maahanmuuttajille. Silloin saattaa syntyä väärä vaikutelma, 
että vain he tarvitsevat koulutusta. Koulutus kannattaa varautua pitämään 
selkokielisenä ja kysymyksille on varattava kunnolla aikaa. Apua tulkin etsi-
miseen voi kysyä Suomen Pakolaisavusta. Koulutuksen selkokielinen mainos 
viedään kaikkien yhtiön rappujen ilmoitustauluille ja jaetaan asuntoihin.

Myllypuron Kiinteistöissä oltiin erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Vastaavia 
koulutuksia tullaan järjestämään enemmän. Myllypuron tilaisuudessa erityi-
senä kohderyhmänä olivat naiset ja maahanmuuttajat. Paikalla oli 13 naista, 
joista muutama oli maahanmuuttajia.

2.1.2. HYVÄ NAAPURUUS JA ASUMISEN MONIKULTTUURISUUS

8. Koti kunnossa? -koulutukset asukkaille

”Myllypuron 
Kiinteistöissä oltiin 
erittäin tyytyväisiä 

koulutukseen.”
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Ideoita vastaavaan koulutukseen saa muun muassa Kotilo-projektin mate-
riaaleista, jotka löytyvät Suomen Pakolaisavun sivuilta www.pakolaisapu.fi /
kotilopankki. 

Resurssit
Koulutuksen tulee olla asukkaille ilmainen, joten taloyhtiö kustantaa tarjoilut, 
mainokset, tilat, koulutuksen ja tulkkauksen. Koulutuksen ja sen suunnittelun 
lisäksi työaikaa kuluu mainosten tekoon ja jakeluun sekä tarjoilujen hankki-
miseen. Myllypuron tapauksessa resurssit koulutukseen tulivat Myllypuron 
Kiinteistöiltä ja Kotilo-projektilta.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Koulutuksen myötä asuntojen hoito paranee ja remontoinnin tarve vähenee. 
Kustannusten lisäksi säästyy luonnonvaroja. Koulutus lisää asukasosallisuutta, 
asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Lähteet
Suomen Pakolaisapu, Kotilo-projekti • 

Myllypuron Kiinteistöt Oy• 
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Tavoite 
Kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä taloyhtiön piha-alueista ja huomioidaan 
ne pihojen ylläpidossa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että 
tämä vaikuttaa edelleen suotuisasti seuraaviin:

Asukasosallisuus • Vuorovaikutus ja tiedonkulku • 

Asumisviihtyisyys • Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö • 

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa 
Kotipihaohjelmassa ja pihakatselmuksissa kerätään asukkaiden näkemyksiä 
piha-alueista lomakepohjien ja asukastilaisuuksien avulla. Näkemykset huo-
mioidaan taloyhtiön ja asukastoimikuntien työssä. Tärkeää on myös henkilö-
kunnan ja asukkaiden keskustelu pihojen kehittämistarpeista sekä nykyisel-
lään säilyttämisen arvoisista kohteista ja toiminnoista.  

Kokemuksia toteuttamisesta 

Kotipihaohjelma (VVO-yhtymä Oyj)

Kotipihaohjelmaa toteutetaan isännöitsijän ja talotoimi-
kunnan yhteistyönä. Ohjelman kautta myös yhteistyö 
taloyhtiön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden välillä voi 
lisääntyä. 

Tarkoituksena on houkutella mukaan mahdollisimman monta talon asukas-
ta. Asukasaktiivit esittelevät ohjelman asukastoimikunnan illassa. Talotoimi-
kuntien puheenjohtajat saavat lomakkeen, johon asukkaat voivat sovitulla 
tavalla merkitä toiveensa pihan kunnostamiseksi. Ennen lomakkeen täyttöä 
piha-alueen rajat tulee määrittää selkeästi.   

Täytetty lomake palautetaan isännöitsijälle, ja sen sisältöä käsitellään pi-
hakävelyllä asukkaiden kanssa. Kävelyn aikana käydään läpi palautteet, ja 
isännöitsijä karsii niistä sellaiset, joita on liian vaikeaa toteuttaa. Asukkaat ja 
isännöitsijä miettivät projekteille aikataulut ja kustannukset. Pihakävelylle 
voidaan ottaa mukaan asiantuntijoita, esimerkiksi puutarhuri ja talon ympä-
ristöekspertiksi nimetty asukas. Ehdotuksista kootaan kauaskantoinen piha-
suunnitelma, joka täydentää pihan kunnostusohjelmaa. Ohjelmaan sisältyy 
muun muassa seuraavaa:

Pihakalusteiden ja leikkivälineiden päivitys • Pihalaatoitukset• 

Turvallisuustekijöiden tarkastaminen • Vihertyöt• 

Jätekatosten kunnostaminen• 

2.1.3. YHTEISET TILAT JA PIHA�ALUEET

9. Asukkaat mukana pihasuunnittelussa

”Tarkoituksena 
on houkutella 

mukaan mahdol-
lisimman monta 
talon asukasta.”
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Yhteistyötahoina on myös yrityksiä. Esimerkiksi piha- ja leikkikalusteiden 
valmistajien kanssa voidaan selvittää, kuinka kalusteet saadaan räätälöityä 
asukkaiden toiveiden mukaisiksi. Ohjelman mukaisessa pihasuunnitelmassa 
pyritään löytämään jokaiselle pihalle sopivimmat ratkaisut asukasrakenne 
huomioon ottaen. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. 

Pihakatselmukset (4V-hanke, Kontulan Kiinteistöt Oy,
Roihuvuoren Kiinteistöt Oy) 

Talotoimikunnat miettivät etukäteen pihan kauneimmat ja eniten parannusta 
kaipaavat kohteet. Näistä 3–4 kohdetta merkitään lomakkeeseen. Asukkaat 
täyttävät lomakkeet pihan katselmuskierroksella. Kierroksen aikana tutustu-
taan valittuihin kohteisiin kävellen. Lomakkeessa pyydetään kertomaan jokai-
sesta kohteesta hyvät puolet ja kehittämisideat. Lisäksi on tilaa yleisarviolle ja 
palautteelle pihasta. 

Katselmustilaisuuden lopuksi on kahvit ja keskustelua. Tilaisuuteen voivat 
osallistua asukkaat, talotoimikunnan jäsenet, isännöitsijä sekä mahdollinen 
viherpalvelun edustaja. Lomaketta on ollut jaossa kaikissa kohteissa myös ti-
laisuuden jälkeen. Sen on voinut palauttaa talotoimikunnan postilaatikkoon. 
Kun mielipiteet on kerätty, talotoimikunnat ja yhtiön henkilöstö tutustuvat 
niihin. Mielipiteiden perusteella talotoimikunnat tekevät ehdotuksia siitä, 
mihin asioihin yhtiön haluttaisiin jatkossa panostavan ja milloin. Katselmoin-
nin tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä jaetaan asukkaille tiedote. Tie-
dotteessa kerrotaan, miten pihan kehittämiseen ja kunnossapitoon voi osal-
listua jatkossa. 

Resurssit 
Sekä Kontulan että Roihuvuoren Kiinteistöissä mahdolliset toimet rahoitetaan 
perustoiminnan rahoituksella. Kustannuksiin voi ehkä vaikuttaa siten, että 
keskitytään asioiden uudelleenjärjestelyyn ja talkootyöhön. Henkilöstöresurs-
seja tarvitaan suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään. Osan tästä työstä voi 
hyvin antaa jo lähtökohtaisesti asukkaille, esimerkiksi talotoimikunnille. 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Yhteinen pihasuunnittelu edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimintaa on 
mahdollista toteuttaa ympäristönäkökulmista (esim. hankintojen kestävyys ja 
ekologisuus, uudelleenkäyttö ja hyötykasvien kasvatus). 

Lähteet 
Kotipihaohjelma, VVO-yhtymä Oyj • 

 Pihakatselmukset, 4V-hanke • 

Kontulan Kiinteistöt Oy• 

Roihuvuoren Kiinteistöt Oy• 
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Tavoite
Kaupunkiviljely lisää ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan asuinaluee-
seensa. He tutustuvat samalla ruoantuotannon ekologisiin näkökulmiin ja 
säästävät ruoan kustannuksissa. Kaupunkiviljelyn myötä on mahdollisuus 
tutustua naapureihin ja toimia yhdessä.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Hyötykasvien viljely onnistuu hyvin taloyhtiöiden pihoilla, katoilla, parvek-
keilla ja joutomailla. Neuvontaa on saatavilla esimerkiksi Hyötykasviyhdistyk-
seltä, Uudenmaan Martoilta ja Dodolta. Viljelymahdollisuuksista voi neuvotella 
asukaskokouksissa ja taloyhtiön henkilökunnan kanssa.

Kokemuksia toteuttamisesta
Aluksi asiasta kiinnostuneet asukkaat sopivat viljely-
paikoista muiden asukkaiden ja taloyhtiön henkilöstön 
kanssa. On hyvä valita yksi tai useampi vastuuhenkilö, 
joka huolehtii, että kastelu- ja harvennusvuorot jaetaan 
tasaisesti toimintaan sitoutuville. Osallistujat valitsevat vil-
jeltävät kasvit, joita voivat olla muun muassa juurekset, salaatit, 
mansikka, pavut, tomaatti, syötävät kukat ja yrtit. Viljelmän yhteyteen kan-
nattaa tehdä komposti puutarhajätteille ja sadevesikerääjät kasteluvedelle.

Laaritalkoot (Dodo ry)

Ympäristöjärjestö Dodo tarjosi vuonna 2010 Laaritalkoot-palvelua taloyhtiöille 
Helsingissä. Laariviljelyssä maaperän ominaisuuksilla ei ole merkitystä viljelyn 
onnistumisen kannalta – myös asvalttipinnat sopivat laarin sijoituspaikaksi. 
Omakustannehintaiseen laaripakettiin kuuluu kaikki tarvittava materiaali 
(rakennustarvikkeet, multa ym.). Aikaisempaa viljelykokemusta ei tarvita, sillä 
viljelyneuvojat hoitavat perehdyttämisen ja avustavat kylvöissä pystytyspäivä-
nä. Alkuopastuksen jälkeen taloaktiivit hoitavat laarin viljelmiä itsenäisesti.

Palstaviljelyhanke (Pihlajamäen lähiöasema)

Pihlajamäen lähiöasema vuokraa kolmea viljelypalstaa, joissa lähialueen 
asukkaat voivat harjoitella hyötykasvien viljelyä. Lähiöasema tukee toimintaa 
taloudellisesti tarjoamalla käyttöön välineistöä ja siemeniä. Viljelijöitä otetaan 
mukaan vuosittain noin 12 ja lähiöaseman opas on läsnä viljelypalstoilla kol-
mena päivänä viikossa. Hankinnat tehdään yhdessä ryhmän kanssa.

2.1.3. YHTEISET TILAT JA PIHA�ALUEET

10. Kaupunkiviljely

”Myös asvalttipinnat 
sopivat laariviljelyyn”
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Ilmaiset luennot ja verkkosivuvinkit viljelystä ja kompostoinnista  
(Hyötykasviyhdistys, Uudenmaan Martat ry, HSY)

Pääkaupunkiseudulla on saatavilla ilmaista koulutusta ja luentoja viljelyme-
netelmistä ja kompostoinnista keväisin sekä syksyisin. Hyötykasviyhdistyksen 
maksuttomat neuvontatilaisuudet liittyvät esimerkiksi viljelykasvien valin-
taan. Lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla on vinkkejä aloittelijoille ja kokeneille 
kaupunkiviljelijöille. Ilmaista kompostointineuvontaa järjestää HSY (Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut). Uudenmaan Martat puolestaan tarjoaa luentoja 
kompostoinnista ja viljelystä. 

Resurssit
Työaikaa kuluu keväällä suunnitteluun ja esikasvatukseen, kesän alussa vilje-
lyalustan valmisteluihin, kylvöön ja taimien istuttamiseen sekä keskikesällä 
kasteluun, kitkemiseen, harventamiseen ja sadonkorjuuseen. Ajankäyttö ja 
kustannukset riippuvat valituista viljelymenetelmistä ja -kasveista. Jos ryh-
dytään laariviljelijöiksi, voidaan kerätä ilmaista kierrätysmateriaalia laarien 
rakentamiseen. Kysykää materiaalia esimerkiksi rakennustyömailta ja Kierrä-
tyskeskuksesta. 

Multaa ja siemeniä voi kysyä lahjoituksina tai ostaa itse. Myös taloyhtiöltä 
voi kysyä halukkuutta avustaa kustannuksissa. Viljelyä voi harjoittaa samassa 
paikassa ja samoilla välineillä pitkään, jolloin myös kustannukset jakautu-
vat monelle vuodelle. Tämän vuoden sadosta voidaan ottaa siemeniä talteen 
ja kylvää ne seuraavana keväänä. Pihalle voi hankkia sadevesikerääjiä, jotta 
kastelu olisi edullista ja ekologista. Viljelyssä tarvittavia työkaluja hankitaan 
kierrätettyinä ja yhdessä lähialueen asukkaiden kanssa.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Joutomaat, pihat ja asvalttipinnat saadaan kestävän kehityksen mukaiseen 
käyttöön ja ruoantuotannon ekologiset näkökulmat esille. Lähiruoka mahdol-
listaa sadon hyödyntämisen paikan päällä, jolloin viljelytuotteiden siirtämi-
seen kuluu vähemmän energiaa. Sadosta on mahdollista hyödyntää suurempi 
osa, koska pilaantumisriski vähenee. Asukkaiden omavaraisuuden lisääntymi-
nen ja kierrätysmateriaalien käyttö ovat kestävää kehitystä.

Lähteet
Laaritalkoot, www.kaupunkiviljely.fi • 

Palstaviljely, www.pihlajamaki.info• 

Hyötykasviyhdistys, www.hyotykasviyhdistys.fi • 

Uudenmaan Martat ry, www.uudenmaanmartat.fi • 

HSY, www.hsy.fi • 
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Tavoite
Lisätään asukkaiden mahdollisuutta hyödyntää yhteistiloja, tavata toisiaan ja 
harrastaa edullisesti.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Tässä käytäntövinkissä kerrotaan, millaisilla tavoilla asukkaat voivat osallis-
tua kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistiloissa. Asukkaat 
suunnittelevat yhdessä toiminnan sisältöä sekä osallistuvat kerhoihin ja vetä-
vät niitä. Omaehtoinen toiminta on mukava ja edullinen tapa viettää yhteistä 
aikaa ja tutustua toisiinsa. Yhtiöt voivat puolestaan tukea toimintaa mahdolli-
suuksien mukaan taloudellisesti sekä erilaisilla vinkeillä.

Kokemuksia toteuttamisesta
Yhteisissä tiloissa järjestettävät kerhot voivat olla ohjattuja 
tai vapaamuotoisempia ajanvietto- ja kohtaamistilaisuuksia. 
Kerholaiset voivat kokoontua kerran tai montakin kertaa vii-
kossa tarpeen mukaan. Yhdessä sovittu ajankohta on hyvä pitää 
säännöllisenä. Kerhokerran pituus voi olla tunnista muutamaan 
tuntiin. Myös osallistujaryhmät voivat viikottain vaihdella esimerkiksi kohde-
ryhmän iän mukaan. Toisinaan toiminta ikään katsomatta on paikallaan. 

Vastuu kerhon järjestämisestä kannattaa jakaa useammalle, jotta työtaakka 
ei koidu liian suureksi. Jotta toiminnan järjestäminen uusiutuisi ja jotta se ei 
jäisi pitkäksi aikaa vain muutaman harteille, kannattaa houkutella mukaan 
uusia toimijoita. Kerhon ei tarvitse välttämättä jatkua useita vuosia; jo muuta-
ma kerhokerta voi tuoda suurta iloa. Jos kerho järjestään talon yhteistiloissa, 
pyydetään lupa asukastoimikunnalta.

Mainostaminen sujuu parhaiten rappukäytävien ilmoitustauluilla ja siten, 
että asukkaat kertovat kerhosta toisilleen. Kerho kannattaa järjestää muuta-
man kerran, vaikka tulijoita olisi ensin vähän. Usein se alkaa kiinnostaa jon-
kin ajan kuluttua viidakkorummun kautta.

Senioreiden kerhot

Iäkkäämpien asukkaiden aktivoimiseksi on järjestetty oman talon eläkeläis-
kerhoja Kontulankujalla ja Ounasvaarankujalla. Tarkoituksena on järjestää 
myös liikunnallisesti rajoittuneille mahdollisuus tavata ikätovereita lähellä 
omaa kotia. Kerhoon voivat tulla eläkkeellä olevat asukkaat kahvittelemaan, 
laulamaan yhdessä tai visailemaan. Usein astiat tuodaan itse ja osallistujat 
haluavat leipoa. Kahvi keitetään vuorotellen tai sitä varten kerätään pieni 
maksu (20 senttiä kerta). Osallistujia on ollut Kontulankujalla 15–20 ja Ounas-
vaarankujalla 8–14.

2.1.3. YHTEISET TILAT JA PIHA�ALUEET

11. Ideoita yhteistilojen käyttöön

”Kerho on tuonut 
taloon yhteisöllisyyttä 

ja turvallisuutta.”
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Yökerhoilua, askartelua, yhteistä oleilua

Varpusenkujalla on toiminut avoin asukaskerho useita vuosia. Kerho on avoin-
na joka viikko tiettyyn aikaan, jolloin paikalle voi tulla kuka vain talon asukas 
ikään katsomatta. Kerhossa voi jutella, lueskella, pelailla ja katsella televisiota. 
Lapsille on usein ohjattua askartelua ja piirtämistä. Vetäjän tulee olla säännöl-
lisesti paikalla ja huolehtia, että tila on kunnossa. Asukkaat ovat järjestäneet 
myös elokuvailtoja ja diskoja alueen nuorisolle. Yön yli kestävä kerho on ollut 
jännittävä kokemus pienimmille asukkaille. 

Laihduttamista, taiteilua, tuunailua

Kerhon teema voi olla mikä tahansa kädentaidoista laihdutukseen. Seuraavat 
esimerkit ovat Helsingistä. Kontulankujalla on toiminut noin kymmenen asuk-
kaan laihdutuskerho. Kerholaiset tapaavat toisiaan kerran viikossa, jolloin 
sovitaan liikuntamuodoista ja -päivistä sekä keskustellaan ruokavinkeistä ja 
suoritetaan viikottainen punnitus. 4V-hankkeen tuella on pidetty taideker-
hoa Aarteenetsijänkujalla sekä kokeiltu tuunaus- ja askartelukerhoa Prinskan 
kerhossa, Prinsessatiellä. Taidekerhon osallistujista suurin osa on ollut miehiä 
– toiminnan ideoinnissa voi siis unohtaa ennakkoluulot. 

Resurssit
Toiminnan edellytyksenä olevat resurssit kannattaa muistaa reunaehtoina, 
jotta kerho ei kaatuisi niiden puutteeseen. Ennen aloittamista selvitetään käy-
tettävissä olevat talon yhteiset tilat. Kerhotilat tai isommat saunan eteistilat 
soveltuvat mainiosti kerhotapaamisille. Asukastoimikunnalta pyydetään tarvit-
taessa avustusta kerhon järjestämiseen ja tilan mahdolliseen sisustamiseen.

Rahaa ei tarvita paljoa, sillä toiminta perustuu yhteistiloissa tehtävään va-
paaehtoistyöhön. Kuluihin voi laskea mainosten tulostamisen ja mahdolliset 
tarjoilut. Mainosten tulostamiseen voi pyytää apua yhtiöltä. Mahdollisesti tilat-
tavat kerhojen ohjaukset maksavat erikseen. Työpanos jakautuu useimmiten 
2–3 järjestäjän kesken. Kerhokerran lisäksi työaikaa menee yleensä muutamia 
tunteja kerhokertaa kohti.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Toiminta lisää yhteisten tilojen käyttöä ja yhteisöllisyyttä. Asukasosallisuus 
kohenee, kun asukkailla itsellään on mahdollisuus päättää kerhotoiminnan 
sisällöstä. Lisäksi voidaan valita teema, joka lisää asukkaiden ympäristötietoi-
suutta. Toiminta on edullista ja siten tasa-arvoista myös vähävaraisille.

Lähteet
Vesalan Kiinteistöt Oy, Kontulankuja 3, talotoimikunta• 

Aarteenetsijänkuja 2–4, talotoimikunta• 

 Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, • 
 Prinsessatie 4, talotoimikunta

 VAV Asunnot Oy, Varpusenkuja 1, • 
kerhon vetäjät

 Eloisat eläkeläiset -kerho, • 
Ounasvaarankuja 3 
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Tavoite
Asukasjuhlien järjestäminen tuo esille asukastoimintaa ja lisää yhteishenkeä. 
Taloyhtiölle on tapahtumasta hyötyä, kun asukkaat tulevat tutuiksi toisilleen 
ja taloyhtiön toimijoille. Tätä kautta voidaan saada ihmisiä mukaan talon yh-
teiseen toimintaan ja edistää asukasdemokratiaa.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukkaille järjestetään yhden tai usemman asukastoimikunnan yhteistyönä 
asukasjuhlat, joissa on tarjoiluja ja ohjelmaa koko perheelle. 

Kokemuksia toteuttamisesta
Asukasjuhlien ohjelma voi olla yhteen teemaan sidottu 
tai monenkirjava. Ohjelman toteutukseen kannattaa 
kysyä yhteistyökumppaneita lähialueen toimijoista ja 
hankkeista. Mahdollisiin arpajaisiin voi hankkia palkin-
toja alueen yrittäjiltä. Jos tapahtuma järjestetään ulko-
tiloissa, lainataan vaikka juhlateltta. Jos halutaan grillata 
tarjottavia ruokia, hoituu se taivasalla.

Tapahtuman pienet mainokset voidaan laittaa rapuissa oleville ilmoitustau-
luille ja isot mainokset roskahuoneen oviin. Juhlat kannattaa sijoittaa viikon-
loppuun ja suosituimpien kesäloma-ajankohtien ulkopuolelle. 

Elojuhlat (Vesalan Kiinteistöt Oy, Kontulankuja 3, Kontulankuja 2 ja 5)

Vesalan Kiinteistöjen kaksi talotoimikuntaa ovat järjestäneet yhteiset asukas-
juhlat jo useampana vuonna. Ohjelma on suunniteltu alueen eri tahojen kans-
sa yhteistyössä. Mukana ovat olleet esimerkiksi turvallisuutta edistävä lähityö 
ja lähipoliisi. Yhteistyö kulminoitui juhlissa lähityöntekijöiden innostavaan 
juontoon, poliisien läsnäoloon, vuosimallin 1963 hienoon paloautoon ja nuk-
keteatteriin, joka keräsi paljon lapsiyleisöä. Nukketeatteri tilattiin ilmaiseksi 
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoululta. Sitä voi tilata muihinkin talotapahtu-
miin HSY:n kautta (kaikki HSY:n toimialueiden taloyhtiöt).

Elojuhlissa on ollut 150–200 osanottajaa, ja asukkaiden antama palaute on 
ollut todella positiivista. Juhlista toivotaan jokavuotisia. Myös poliisit ja lähi-
työhankkeen työntekijät olivat tyytyväisiä työtään edistävään konseptiin.

2.1.3. YHTEISET TILAT JA PIHA�ALUEET

12. Asukasjuhlat

...lähityöntekijöitä, 
poliiseja, paloauto, 

nukketeatteri...
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Resurssit
Suunnittelu vaatii asukasaktiiveilta noin kolme kokoontumiskertaa (4–5 tuntia 
kerta). Juhlatoimikunta voi koostua noin kymmenestä asukasaktiivista, jotka 
suunnittelevat yhdessä tarjoilut ja työtehtävät. Asukkaat toteuttavat sitten 
kukin osaltaan jaetut työtehtävät. Rahoitus voidaan hoitaa esimerkiksi asukas-
toimikunnan perustoimintarahalla. Alueen muita taloja voi koota mukaan 
toteutukseen, jotta kustannuksia saataisiin jaettua ja jotta mahdollisimman 
suuri joukko lähialueen asukkaita tulisi juhlimaan. Esimerkiksi Kontulankujan 
juhlien hinnaksi tuli noin 600 euroa; kustannukset jaettiin järjestäjien kesken. 
Pientä avustusta saatiin myös alueen hankkeilta.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Toiminta lisää asukkaiden tietoisuutta oman talon toiminnasta ja kannustaa 
asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Asukkaat tapaavat toisiaan iloisessa ta-
pahtumassa, jolloin sosiaalisten kontaktien määrä ja mahdollisuus osallistua 
lisääntyvät. Jätteiden vähentämistä käsittelevä nukketeatteri vaikuttaa ym-
päristötietoisuuden li sään tymiseen ja turvallisuusteeman toteuttamisella on 
suoria vaikutuksia asukkaiden turvallisuudentunteeseen.

Lähteet
Vesalan Kiinteistöt Oy, Kontulankuja 3, talotoimikunta• 
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Tavoite 
Tempaus lisää asumisen turvallisuutta sekä osallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhtenä 
tavoitteena on myös talosuojeluhenkilöstön työn tunnetuksi tekeminen.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa 
Turvallisuus on osa viihtyisää asumista. Sitä voi edistää vaikka järjestämällä 
tur vallisuus tempaus asukkaille. Tempaus voidaan toteuttaa asukkaiden ja 
taloyhtiön yhteistyönä. Esimerkiksi Kontulan Kiinteistöissä on tehty näin. 
Tempauksessa voi jakaa tietoa ja kokemuksia asumisen turvallisuudesta, 
herätellä asukkaiden kiinnostusta turvallisuusasioita kohtaan sekä tiedottaa 
talosuojelutehtävistä. 

Kokemuksia toteuttamisesta 

Kontulan Kiinteistöt Oy

Yhtiö järjesti turvallisuustempauksen yhdessä vuokra-
laistoimikunnan kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille 
yhtiön asukkaille, ja siitä tiedotettiin perinteisesti mai-
noksilla taloissa. Paikalla oli noin 150 henkeä ja palaute 
oli hyvää. Lisäksi moni ilmoitti kiinnostuksestaan talosuoje-
lukoulutusta kohtaan. 

Aloitteen voi tehdä yhtiökin, mutta asukkaiden innostus lähteä toteutta-
maan tapahtumaa on kaiken perusta. Toteuttajia voivat olla esimerkiksi vuok-
ralaistoimikunta tai asukas hallitus.

Turvallisuustempauksen tärkeintä antia ovat taloyhtiön henkilöstön, asuk-
kaiden edustajien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden turvallisuutta kos-
kevan toiminnan esittely, osallistujien kysymyksiin vastaaminen ja keskustelu 
ajankohtaisista aiheista. Kumppaneita järjestelyissä voivat olla esimerkiksi po-
liisi, pelastuslaitos, vapaapalokunta ja asumisen turvallisuutta edistävät hank-
keet. Maksuttomat arpajaiset ja kahvit toivat oman houkutuksensa Kontulan 
tempaukseen. Tilaisuus sopii myös hyvin talosuojelutehtävistä tiedottamiseen 
ja uusien tehtävistä kiinnostuneiden asukkaiden yhteystietojen keräämiseen. 
Tempaus kiteytyy sanoihin: ”Tule kysymään turvallisuudesta ja viihtymään!”

  Ohjelma kannattaa pitää tiiviinä. Kahdesta kolmeen tuntiin mahtuu paljon 

2.1.4. ASUMISEN TURVALLISUUS

13. Turvallisuustempaus asukkaille 

”Tule kysymään 
turvallisuudesta 
ja viihtymään!”
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asiaa. Kontulan Kiinteistöjen tapahtumassa ohjelma näytti tällaiselta:

Klo 11.00–12.30

 Pullakahvit ja arpojen jako sadalle ensimmäiselle• 

 Tietoiskut: • Turvallisuus omassa taloyhtiössä, Poliisi – yhteistyöllä 
turvallisempaan asumiseen, Pelastu tulipaloilta – palo turvallisuus.

Arvonta! • 

Klo 12.30–14.00

Turvallisuus-infopöydät• 

VPK:n sammutusnäytöksiä• 

 Mahdollisuus kokeilla  sammutusta• 

 Sammutuspeitteitä ja ensiapupakkauksia myynnissä• 

 Polkupyörien ja omaisuuden merkintää • 

Resurssit 
Tempauksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan vapaaehtoisten asuk-
kaiden ja taloyhtiön henkilökunnan työpanosta. Lisäksi resursseja tarvitaan 
mainoksen tekoon, kopiointiin ja jakeluun sekä tarjoiluihin.  Monia muita 
asioita – kuten puhujat, tilat, ohjelma, äänentoistolaitteet ja jopa arpajaisten 
palkinnot – on mahdollista saada ilmaiseksi.

Järjestelyitä varten kannattaa koota oma tapahtumatoimikunta. Esimerkiksi 
Kontulassa neljän hengen ryhmä vastasi suunnittelusta ja valmisteluista. Yh-
tiöstä oli yksi edustaja, ja loput kolme olivat asukkaita. Ryhmän valvonnassa 
15 talkoolaista ja 3 henkilöstön edustajaa hoitivat tapahtumapäivänä järjeste-
lyt. Kaikkiaan kyseessä oli lähes 6000 asukkaan yhtiö. 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Tempaus lisää turvallisuutta ja asukasosallisuutta taloyhtiöissä, tietoa koti-
tapaturmien välttämisestä ja ongelmajätteiden käsittelystä, kykyä toimia 
asumisturvallisuuden hyväksi sekä tutustumista naapureihin. 

Lähteet 
Kontulan Kiinteistöt Oy • 
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Tavoite
Asuntojen sisätilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota verkkosivustojen 
avulla. Sivustoilta asukkaat saavat tietoa, joka auttaa pienentämään tapatur-
mien riskiä.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukkaalla on asunnon huoltoon liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka 
vaikuttavat myös turvallisuuteen. Parantamalla asuntojen sisätilojen turvalli-
suutta ehkäistään kotitapaturmia. Vinkkejä ja tukea turvallisuuden paranta-
miseen saa helposti verkosta.

Kokemuksia toteuttamisesta
Turvallisuusalan verkkosivuista esitellään tässä neljä eri 
kokonaisuutta. Ladattavia materiaaleja kannattaa hyö-
dyntää asukkaille suunnatussa tiedotuksessa silloinkin 
kun kyse on jokaisen osakkaan tai asukkaan omalle vas-
tuulle kuuluvista toimista. Isännöitsijä tai taloyhtiön hal-
litus voi jakaa materiaalia asukastoimikunnan kokouksissa 
tai asukkaiden teemailloissa. Lisäksi sivustoja voi mainostaa 
vaikka rappukäytäviin asetettavilla mainoslapuilla.

Toukotalkoot 

Näillä verkkosivuilla keskitytään sellaiseen talotekniikan perushuoltoon, 
jonka asukas joutuu tekemään itse. Tarkistus- ja huoltotoimien lista kertoo 
toimenpiteet, jotka tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa. Sen avulla 
on helppo löytää huoltoa tarvitsevat kohteet asunnosta. Listaan voi merki-
tä huoltohetken ajankohdan, jolloin seuraavan huollon tarve on helpompi 
huomioida. Ohjeet liittyvät turva-, sähkö-, vesi- ja viemäröintilaitteisiin sekä 
ilmanvaihtoon. Sivuilta löytyy myös vinkkejä energian säästämiseen.

Kotitapaturmien ehkäisykampanja

Sivustolla annetaan apua kotona tapahtuvien onnettomuuksien ehkäisemi-
seen. Ongelmatilanteisissa auttaa kysymyspalvelu. Sivustolla kerrotaan eri 
vuodenaikoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä ja annetaan ohjeita niiden 
välttämiseen. Materiaaleja löytyy eri ikäryhmille ja asumis muodoille.

Asukas voi ladata materiaaleja omalle tietokoneelleen tai tilata sivuston 
kautta maksutta kotiinsa ja taloyhtiön käyttöön. Muutama tarkistuslista on 
saatavilla myös englanniksi.

2.1.4. ASUMISEN TURVALLISUUS

14. Kodin turvallisuustietoa netistä

”Turvallisuus 
pidentää lopulta 
myös materiaa-
lien ja  koneiden 

käyttöikää.”
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Turvallinen koti 

Sivusto on osa Kotitapaturmien ehkäisykampanjaa. Se esittelee virtuaalikodis-
sa ja -pihalla paikat, joissa onnettomuuksia ja vahinkoja usein tapahtuu, sekä 
antaa ohjeita vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. Sivusto on visuaalinen, 
käyttäjäystävällinen ja innostava. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa vaateli-
aammallekin tiedonhankkijalle sekä oman osuuden lapsille.

Kodin turvaopas

Sivusto keskittyy kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseen. Se tarjoaa 
kodin turvallisuutta edistävän oppaan ja hakukoneen sekä ohjeita siitä, miten 
tulee toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa, kun ammattiapu ei ole vielä 
saapunut paikalle. Sivusto sisältää vinkkejä esimerkiksi siitä, kuinka asukas 
voi varautua taloon mahdollisesti kohdistuvia rikoksia vastaan.

Resurssit
Taloyhtiö voi tulostaa verkkomateriaaleja asukkaille tai suositella heitä tutus-
tumaan itse turvallisuutta edistäviin sivustoihin.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Arjen turvallisuus on osa kestävää elämäntapaa. Kun turvallisuustietoa jaetaan 
kaikille asukkaille, heillä on myös tasavertaisemmat mahdollisuudet parantaa 
ympäristönsä turvallisuutta. Turvallisuus pidentää välillisesti materiaalien ja 
koneiden käyttöikää sekä vähentää onnettomuuksien sosiaalista ja taloudellis-
ta painolastia. Oikein huollettujen sähkölaitteiden energiankulutus vähenee.

Lähteet
Toukotalkoot, www.toukotalkoot.info• 

Kotitapaturmien ehkäisykampanja, www.kotitapaturma.fi • 

Turvallinen koti, www.turvallinenkoti.net• 

Kodin turvaopas, kodinturvaopas.pelastustoimi.fi • 
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Tavoite
Veden ja sähkön kulutusta mitataan ajantasaisesti ja huoneistokohtaisesti. 
Asiasta tiedotetaan asukkaille ja laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mu-
kaan. Asukkaat pystyvät tietojen avulla muuttamaan kulututustottumuksiaan 
kestävämmiksi.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Vanhaankin taloon voi asentaa veden ja sähkön kulutuksen asuntokohtaiset 
seurantajärjestelmät. Yksinkertaisen intrasivuston kautta asukkaat voivat seu-
rata kulutusmääriään. Todellisten kulujen mukaan laskuttaminen kannustaa 
asukkaita toimimaan säästeliäämmin.

Kokemuksia toteuttamisesta
Putkiremontin yhteydessä asennettava huoneistokohtai-
nen vedenkulutuksen mittausjärjestelmä ei tuo merkit-
täviä lisäkustannuksia remontille, mutta mahdollistaa 
kulutuksen tarkan seurannan. Asukkaat voivat kirjautua 
salasanalla intraan katsomaan kuukausittain päivittyviä 
kulutustietojaan, milloin se parhaiten heille sopii. Intrane-
tin voi luoda yksinkertaisellekin sivustolle. 

Intranetistä asukas näkee kuukausittain päivitettävän huoneistonsa veden 
kulutuksen, vaikka laskutus tapahtuisi pidemmällä syklillä. Tiedoissa näkyy 
kylmälle ja kuumalle käyttövedelle erikseen mittarin lukupäivä, mittari-
lukema, kokonaiskulutus kuukaudessa sekä kulutuksen keskiarvo päivää 
 kohden.

AS Oy Puistokatu 15 (Turku)

Yhtiössä otettiin vuonna 2009 putkiremontin yhteydessä käyttöön huoneis-
tokohtaiset vedenkulutusmittarit sähkönmittareiden ohelle. Yhtiön puheen-
johtajan tekemille verkkosivuille luotiin intra, josta asukkaat voivat nähdä 
huoneistonsa kuukausittain päivittyvät kulutustiedot (kuuma- ja kylmävesi, 
sähkö). Asukas pääsee intraan salasanalla.

Intran muuta sisältöä:

Puheenjohtajan muistiot • 

Kaikkien asuntojen pohjakuvat• 

2.2.1. ENERGIA JA VESI ASUINKIINTEISTÖISSÄ

15. Kuukausittaiset tiedot veden ja sähkön

kulutuksesta innostavat säästämään

”Tässä käytännössä 
laskun määrä vastaa 
suoraan kulutusta.”
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Arkisto (pöytäkirjoja, tiedotteita, järjestyssäännöt jne.)• 

Palautelomake• 

Osakkaan kulutuslukematiedot• 

Jokainen asukas näkee vain oman asuntonsa kulutustiedot. Hallitus näkee 
kaikkien asuntojen kulutustiedot, jolloin tahattomat vuodot huomataan hel-
posti. Kulutustiedot laitetaan intraan hallituksen puheenjohtajan ja hänen 
vaimonsa vapaaehtoistyönä. Isännöitsijä tai huoltoyhtiö ei ole mukana, tällöin 
tarvittaisiin enemmän taloudellisia resursseja.

Puheenjohtaja saa luvut vedenkulutusmittareista koneelleen. Sähkömittarit 
käydään lukemassa manuaalisesti. Lukematiedot siirretään muutamalla klik-
kauksella intraan. Apuohjelma laskee taulukkoon ajanjakson kokonaiskulu-
tuksen, keskimääräisen kulutuksen päivää kohti sekä mittarilukematietoja. 
Apua kulutustietojen käsittelyohjelmistoihin on saatu tuttavalta, ohjelmisto 
on ilmainen. Intrasta ja apuohjelmista voi kysyä tarkempaa tietoa taloyhtiön 
puheenjohtajalta. 

Taloyhtiö on kilpailuttanut sähköyhtiöt ja maksaa yhden yhteisen laskun. 
Taloyhtiö veloittaa asukkaita veden ja sähkön mittarilukemien perusteella 
kolmen kuukauden syklillä. Huoneistokohtaisten mittareiden kautta kulutus-
lukemat voi lukea koska vain. Jos asukas muuttaa kesken laskutuskauden, 
voidaan kulutus laskea muuttopäivän mukaan.

Resurssit
Putkiremontin yhteydessä huoneistokohtainen mittauslaitteisto ei aiheuta ko-
vinkaan suurta lisähintaa. Tulevaisuudessa huoneistokohtainen vedenmittaus 
yleistyy ja saattaa tulla lakisääteiseksi, joten investointi ei ole turhaa. Intran 
luomiseen ja sisällön tuottamiseen tarvittava aika riippuu paljolti tavoitteista 
ja taidoista. Apua saa esimerkkitapauksen kehittäjiltä. Kuukausittainen ku-
lutustietojen siirtäminen intraan vie pari tuntia kuukaudessa. Intran ylläpito 
voi olla taloyhtiön henkilökunnan, huoltoyhtiön ja talon oman ympäristö-
ekspertin työtä.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Huoneistokohtainen veden kulutuksen laskuttaminen ja seurantatietojen 
ajantasainen siirtäminen intraan kannustaa helpolla tavalla säästämään vettä, 
energiaa ja rahaa.

Lähteet
Asunto Oy Puistokatu 15, Turku• 
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Tavoite
Lisätään asukkaiden tietoisuutta energian ja veden kulutukseen sekä jäte-
huoltoon liittyvissä asioissa. Asioista viestitään enemmän kiinteistönpidon 
työntekijöiden kanssa. Lisääntyneen tietoisuuden myötä edistetään ympäris-
tövastuullista ja kestävää asumista taloyhtiöissä. Ympäristöekspertin hyvin 
suoritetuista tehtävistä seuraa asuinympäristön kohentumista sekä kiinteistön 
ylläpitokustannusten ja vuokrankorotustarpeiden vähentymistä.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Ympäristöekspertti on vapaaehtoinen asukasaktiivi, joka toimii kotitalonsa 
tiedottajana ja luottohenkilönä ympäristöasioissa – asukkaiden ja taloyhtiön 
välillä. Taloyhtiö kouluttaa ja tarjoaa työvälineet ympäristöekspertille. Ym-
päristöekspertti toimii asukkaiden veden- ja energiansäästön tavoitteiden 
motivoijana. Kun esimerkiksi jätehuollon kustannukset tuodaan asukkaiden 
näkyviin, voi myös kierrättäminen hoitua aikaista paremmin. Toiminta poh-
jautuu Motivan Energiaekspertti-konseptiin.

Kokemuksia toteuttamisesta
Ympäristöeksperttitoimintaa toteutetaan muun muassa 
Espoonkruunun, VAV:n ja VVO:n taloissa pääkaupunki-
seudulla. Ympäristöekspertti on asukkaan ja huoltoliik-
keen sekä taloyhtiön kiinteistönpidon kumppani. Hän 
toimii yhteistyössä talon asukastoimikunnan kanssa. 

Ympäristöekspertit kertovat yhtiöltä saamistaan kulutusraporteista muil-
le asukkaille ja voivat järjestää asukastoimikunnan kanssa ympäristöaiheisia 
tapahtumia ja talkoita. Ympäristöekspertin tiedotettavina aiheina voivat olla 
muun muassa energiansäästö, vedenkulutus ja jäteasiat sekä pihan kunnostus-
tarpeiden määrittäminen. Kun näissä asioissa koetaan kehittämisen tarvetta, 
on ekspertti yhteydessä isännöitsijään.

Tiedotus ja opastus tapahtuu asukaskokouksissa ja ilmoitustauluilla. Ta-
loyhtiön antamat tehtäväkuvaukset ovat yleisluontoisia ja niitä voi soveltaa 
oman kiinteistön ominaisuuksien mukaisesti. Hyvä tiedottaminen on vuoden-
ajan mukaista ja oma-aloitteisuus on suotavaa. Ympäristöekspertin kiinnostus 
ja mahdollinen oma osaaminen ja harjaantuminen ympäristöasioihin ovat 
eduksi toiminnassa, vaikka taloyhtiö järjestääkin aina koulutukset uusille 
ympäristö eksperteille.

2.2.1. ENERGIA JA VESI ASUINKIINTEISTÖISSÄ

16. Ympäristöekspertti joka talossa

"Ympäristö-
ekspertti on 

vapaaehtoinen 
asukasaktiivi, joka 
toimii luottohenki-

lönä ympäristö-
 asioissa."
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Espoonkruunu Oy

Yli puolessa taloyhtiön kiinteistöistä on nimetty ympäristöekspertti. Taloyhtiö 
antaa koulutuksen käyneille diplomin ja eksperttisalkun, joka sisältää tar-
peelliset mittauslaitteet ja ekspertin työkirjan. Peruskurssin lisäksi on tarjolla 
kolme alueellista koulutusta, joissa voi olla aiheena esimerkiksi kulutusten 
analysointi kiinteistöittäin. Kokopäivän syysseminaari on kaikille ympäristö-
eksperteille suunnattu, ja sen sisältö koostuu eri aiheista ja luennoitsijoista. 
Myös tutustumisretkiä järjestetään valittuihin kohteisiin. Eksperttien antaman 
palautteen mukaan koulutusta ja työssä koettuja hyviä käytäntöjä kaivattiin 
enemmän.

VAV Asunnot Oy

Ympäristöekspertti toimii kaikissa kohteissa, joissa on asukastoimikunta. Kou-
 lutus järjestetään kerran vuodessa, mutta asukastoimikunnan kehittämisryh-
mä on ideoinut jo pidempää koulutusta ja yhteistoiminnan lisäämistä alueiden 
sisällä. Ekspertit ovat päässeet toteuttamaan toiveita esimerkiksi kierrätyshuo-
neita perustettaessa. 

VVO-yhtymä Oyj

Nykyisellään noin 500 henkilöä toimii vuosittain ympäristöeksperttinä. 

Resurssit 
Ympäristöekspertti saa taloyhtiöltä koulutuksen ja työkalut toiminnan toteut-
tamiseen. Taloyhtiön toimijoiden tulee siis itse määrittää, mitä toimenpiteitä 
ekspertin halutaan tekevän, ja tarjota työvälineet niihin. Ympäristöeksperttien 
koulutus voidaan toteuttaa taloyhtiön erityispiirteet huomioiden. Motivalla on 
energiaeksperteille koulutusmateriaaleja, joita voi hyödyntää.

Koulutusten ohjelma ja materiaalien sisältö voidaan koota verkosta ja muis-
ta lähteistä, mutta myös ulkopuolisia asiantuntevia luennoitsijoita on hyvä 
hyödyntää. Toiminnan vetäjäksi tarvitaan taloyhtiön puolelta vähintään osatoi-
minen työntekijä. Koulutuksiin tulee budjetoida rahaa. Ympäristöeksperttien 
keskinäinen tiedonvaihto voidaan hoitaa sähköpostilistan avulla.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Toiminnalla on suoria ja välillisiä vaikutuksia ympäristökysymyksiin. Energian 
ja veden kulutus pyritään saamaan laskuun ja jätehuolto toimimaan paremmin. 
Asukkailla on eksperttitoiminnan avulla paremmat osallistumismahdollisuudet 
talonsa ympäristöasioihin. Eksperttien ja asukkaiden tiedot lisääntyvät toimin-
nassa. Taloyhtiölle ja asukkaille voi kertyä taloudellisia säästöjä, jos asukkaat 
tekevät vikailmoituksia nopeammin ja saavat kulutuksiaan pienemmiksi.

Lähteet
Espoonkruunu Oy• 

VAV Asunnot Oy• 

VVO-yhtymä Oyj• 
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17. Palkitse energiansäästäjät!

2.2.1. ENERGIA JA VESI ASUINKIINTEISTÖISSÄ

Tavoite
Asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvää energian kulutusta vähennetään 
kilpailulla, johon osallistuvat asukkaat, taloyhtiöt ja huoltoyhtiöt. Energian 
säästämisessä hyvin onnistuneiden toimijoiden palkitseminen kannustaa vä-
hentämään kulutusta jatkossakin.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukkaille, huoltoyhtiöille ja taloyhtiön työntekijöille julistettava energian-
säästökilpailu haastaa vähentämään energian kulutusta eri keinoin. Kilpailun 
päätteeksi järjestetään tilaisuus, jossa eniten energiaa säästäneet saavat hyvää 
mainetta ja pieniä palkintoja. Yhteistyökumppaneita voi palkita myös jo aiem-
min toteutuneesta energiansäästöstä – seurantatietojen perusteella.

Kokemuksia toteuttamisesta

Kulutuskymppi (Espoonkruunu Oy) 

Vuoden kestäneessä Kulutuskymppi-kilpailussa oli 
kolme eri sarjaa:

 kiinteistöt (asukkaat ja ympäristöekspertit)• 

huoltoliikkeet sekä• 

kiinteistöpäälliköt (kiiteistöpiiri).• 

Tavoitteena oli säästää energiaa omissa kiinteistöissä mahdollisimman pal-
jon. Kilpailua mainostettiin yhteistyökumppaneille suoramainonnalla, jossa 
kerrottiin muun muassa kilpailun kautta mahdollisesti saatavasta hyvästä 
julkisuudesta. Lisäksi mainostettiin Espoonkruunun omien tiedotuskanavien 
kautta, kuten asukaslehdessä. Palkintojen esittely viestinnässä on tärkeää, 
koska niiden avulla saadaan houkuteltua osanottajia mukaan jo kilpailun al-
kuvaiheilla. Kilpailua on myös hyvä pitää vireillä muistuttamalla osallistujia 
sen etenemisestä esimerkiksi energiansäästövinkeillä. 

Kulutuskymppi-kilpailussa aktiivisen roolin ottivat ympäristövastuulliset 
ja säästötoimista kiinnostuneet henkilöt, mutta kulutus saatiin laskemaan 
kaikissa sarjoissa. Kilpailun palkinnot olivat etukäteen tiedossa: asukkaille 
ylimääräistä talkooavustusta, huoltoliikkeille hyvää mainetta ja kiinteistöpääl-
liköille kulttuuriseteleitä. Kaikissa kolmessa sarjassa jaettiin myös kunnia-
kirjat voittajille. Lisäksi tulokset julkaistiin näyttävästi monen viestintäväylän 
kautta.

” Palkintoina 
oli asukkaille 

ylimääräistä talkoo-
avustusta, huoltoliik-
keille hyvää mainetta 

ja kiinteistöpäälli-
köille kulttuuri-

 seteleitä.”
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VAV Asunnot Oy

Taloyhtiö voi palkitsemalla kannustaa huoltoyhtiötään toimimaan energia-
asioissa entistä vastuullisemmin. Kun energian kulutusta seurataan taloyh-
tiössä usein kuukausi- ja vuositasolla, on näiden seurantatietojen perusteella 
helppo löytää ne toimijat, joiden avulla energiansäästöön on päästy. Kun säästö 
on tietyn huoltoyhtiön osalta näkyvää, se voidaan palkita.

Länsimäen Kiinteistöpalvelu sai kiitosta energian kulutuksen vähentämises-
tä. Kulutus väheni 15 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2009 mennessä. 
VAV järjesti tilaisuuden, jossa huoltoyhtiön työntekijät saivat kunniakirjan 
hyvästä tuloksesta. Säästöt tulivat tekniikan hallinnasta ja laitteiden toimivuu-
den huolehtimisesta. Lisäksi huoltoyhtiö reagoi ripeästi asukkaiden ilmoituk-
siin, ja yleisten tilojen vuotavat vesipisteet saatiin korjattua.

Resurssit
Energiansäästöön on oltava asianmukaiset seurantalaitteet, jotta saavutettu-
ja tuloksia voidaan mitata. Kampanjointiin tulee kerätä ajankohtaista tietoa 
asumisen ja kiinteistönpidon energian kulutuksesta ja säästövinkeistä. Lisäksi 
hankitaan palkinnot ja kunniakirjat. Palkitsemistilaisuus voidaan järjestää 
taloyhtiön omissa sisätiloissa ja piha-alueilla.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvä energian kulutus tulee käyttäjille tu-
tummaksi asiaksi kilpailujen, kampanjoinnin ja tiedonjaon kautta. Samalla 
asukkaat ja kiinteistönpidon ammattilaiset etsivät todellisia ratkaisuja ener-
giansäästön saavuttamiseksi. Energian kulutuksessa saavutetut säästöt vaikut-
tavat suoraan asumisen kustannuksiin.

Lähteet
Espoonkruunu Oy• 

VAV Asunnot Oy• 

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy• 
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Tavoite
Toiminnalla lisätään tavaran uudelleenkäyttöä, jolloin uusien tavaroiden tuot-
taminen vähenee ja säästyy luonnonvaroja. Toiminta osallistaa asukkaita.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Kierrätyshuone on taloyhtiön tila, johon kaikilla asukkailla on mahdollisuus 
päästä tuomaan ja hakemaan käyttökelpoisia huonekaluja, esineitä ja vaattei-
ta. Huoneeseen voi tuoda asioita, vaikka ei ottaisi mitään mukaan, ja sieltä voi 
ottaa, vaikka ei toisi mitään. Kun kierrätyshuone on omassa talossa, kierrättä-
misen kynnys on matala. Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia myös suoraan 
taloyhtiöön: jätteiden määrän vähetessä jätemaksutkin vähenevät. Sen lisäksi 
asukkaiden kanssakäyminen ja yhteisistä tiloista huolehtiminen lisääntyy. 

Kokemuksia toteuttamisesta
Kierrätyshuoneen toimivuuden takaamiseksi yksi 
tai useampi vastuutaho on suositeltavaa valita talon 
asukkaista tai asukastoimikunnan jäsenistä. Vastuu-
tahoilla on avain tilaan, ja he katsovat, että huoneen 
ohjeita noudatetaan. Tila kannattaa lukita, jotta sinne 
ei päädy romua. Lämmitetty tila on hyvä tavaroiden kun-
non takaamiseksi. Tällöin tekstiilit ja muut kosteudelle arat 
materiaalit eivät homehdu.

Huoneelle on hyvä laatia kaikille yhteiset ohjeet ilmoitustaululle laitetta-
vaksi.  Ohjeessa kerrotaan vastuutahot ja se, miten ja milloin huoneeseen voi 
päästä. Vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että huonetta ja tavaroita ei käytetä 
väärin. Kierrätyshuoneesta ja sen käyttöohjeista on hyvä tiedottaa tasaisin 
väliajoin talon asukkaille – ilmoitustaulun lisäksi myös asuntoon jaettavin 
tiedottein. 

Huoneen tavarat kannattaa käydä läpi kerran pari vuodessa. Tämän voi 
tehdä vastuutaho yhdessä talotoimikunnan tai taloyhtiön hallituksen kanssa. 
Voidaan järjestää myös talkoot. Kauan seisseet tavarat viedään kierrätyskes-
kukseen tai kirpputoreille ja käyttökelvottomat jätteiden kierrätysasemalle. 
Kierrätysmahdollisuuksista ja lavoista kannattaa kysellä HSY:ltä ja kierrätys-
 keskuksilta.

2.2.2. JÄTTEET JA KIERRÄTYS ASUINKIINTEISTÖISSÄ

18. Kierrätyshuoneet

”Toiminnasta on 
pidetty ja se on 

koettu poikkeuksetta 
hyödylliseksi.”
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Vesalan Kiinteistöt Oy

Yhtiöllä on ollut jo vuosien ajan kaksi kierrätyshuonetta. Ne on otettu hyvin 
käyttöön asukkaiden keskuudessa. Yksi kierrätyshuone toimii päivystys-
 periaatteella. Toinen huone avataan tarvittaessa ja vastuuhenkilön puhelin-
numero on ilmoitustaululla. 

Vastuutahoina ovat olleet muiden muassa talotoimikunnan puheenjohtaja 
ja koko talotoimikunta. Toiminnasta on pidetty ja se on koettu poikkeuksetta 
hyödylliseksi. 

Resurssit 
Kierrätyshuoneen ylläpitäminen vaatii vastuuhenkilöiden aikaa ja lämpimän 
tilan. Lisäksi tavaroiden läpikäynti ja niiden jatkoon kierrättäminen vievät 
aikaa ja taloudellisia resursseja riippuen tavaroiden laadusta. Esimerkiksi Pää-
kaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta noudetaan ilmaiseksi yli henkilöauto-
kuorman verran käyttökelpoista ja ehjää pientavaraa.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Käytäntö edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kun tavara otetaan uudelleen käyt-
töön. Asukkaiden ympäristötietoisuus ja valmius kierrättää kohenevat. Yhtei-
sellä asukastoiminnalla on kestäviä sosiaalisia vaikutuksia.

Lähteet

 Vesalan Kiinteistöt Oy, Laakavuorentie 12 ja  Aarteenetsijäntie 2–4, talotoimikunnat• 
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Tavoite
Kirpputorit ja kierrätystapahtumat edistävät mukavalla tavalla jätteen synnyn 
ehkäisyä ja kestävää kulutusta. Ihmiset kokoontuvat hyvän asian merkeissä ja 
yhteisöllisyys lisääntyy.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Kirppis on helppo tapa kierrättää omia nurkkiin jääneitä tavaroita, tehdä 
löytöjä ja tavata ihmisiä. Kun kirppis toteutetaan lähellä omaa kotia, kynnys 
lähteä mukaan on matala. Toimintaan tarvitaan muutama vapaaehtoinen.

Kierrätystapahtuman ohjelmassa voi olla myymisen ohella tai sijasta kier-
rätyspiste sekä roskalava. Ideana on, että tavaraa voi tuoda tai viedä vapaasti. 
Kierrätystapahtuman voi toteuttaa muutaman asuintalon yhteistyöllä tai laa-
jempana kaupunginosajuhlana. Tulijoita saa helposti lisää viemällä mainoksia 
lähialueelle.

Jo etukäteen kannattaa miettiä, miten kirppisten ja varsinkin kierrätysta-
pahtumien jäljelle jäävä tavara saadaan kiertoon. Kierrätyskeskuksesta voi 
tilata käyttökelpoisten ja ehjien tavaroiden noudon ilmaiseksi.

Kokemuksia toteuttamisesta

Kirpputorit (Vesalan Kiinteistöt Oy)

Asukkaat ovat järjestäneet hyvällä menestyksellä kirppiksiä, 
talvisin kerhohuoneella ja kesäisin pihalla. Kerhohuone sijait-
see lähellä Mellunmäen metroasemaa, jossa on mainoskyltti 
houkuttelemassa ohikulkijoita asiakkaiksi. Sen lisäksi kirpparia 
mainostetaan taloyhtiön rappukäytävissä.

Kirppiksestä tehdään ennakkomainos, jonka perusteella talotoimikunnan 
sihteeri vastaanottaa ja koordinoi pöytävarauksia. Kirpputorilla kaikkien myy-
jien ei tarvitse päivystää koko ajan paikalla, koska hinnoiteltujen tuotteiden 
maksut voi suorittaa myyjän nimellä varustettuun pahvimukiin. Mikäli kerho-
huonetta tarvitaan juhlatilaksi kesken kirpparitoiminnan, tila siivotaan myyn-
tipäivän jälkeen ja tavarat viedään pois.

Kierrätystempaukset (Herttoniemen omakotiyhdistys ry)

Yhdistys on järjestänyt useana keväänä kierrätystempauksen. Alueen ihmiset 
voivat tuoda tapahtumaan kierrätettävät tavaransa ja erikseen myös roska-
lavalle joutavat romunsa. Lavoilta ihmiset voivat ottaa ilmaiseksi, mitä halua-
vat. Esimerkiksi lasten urheiluvälineet ovat vaihtaneet omistajaa nopeasti. 
Kierrätystapahtuman organisointiin kuuluu lavojen hankinta ja noudon sopi-
minen, mainosten tai tiedotteen jakaminen ja päivystäminen tapahtumassa. 
Lavat sovitaan tuotavaksi ja noudettavaksi tiettyinä ajankohtina, joiden välillä 

2.2.2. JÄTTEET JA KIERRÄTYS ASUINKIINTEISTÖISSÄ

19. Asukkaiden kirpputorit ja kierrätystapahtumat

”Ideana on, että 
tavaraa voi tuoda tai 

viedä vapaasti.”
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ihmiset tuovat tavarat paikalle. Jätelavojen saatavuutta ja jätteenkäsittelyn 
hintoja kannattaa tiedustella yli kuukautta aikaisemmin kierrätystoimijoilta 
ja alueellisesta jätehuollosta vastaavalta taholta. Mahdollinen sade kannattaa 
ottaa huomioon järjestämällä kierrätystavaralle kontti tai pressu.

Herttoniemessä tempauksesta tehdään hyvissä ajoin alueen asukkaille tie-
dote, jossa kerrotaan, missä lavat ovat ja milloin tavaraa voi tuoda tai hakea. 
Tiedotteessa ilmoitetaan myös, milloin erikoisjätekeräilyautot ovat alueella. 
Lopuksi uudelleenkäytettävät tavarat lähtevät Kierrätyskeskukseen ja romu 
jätteenkäsittelykeskukseen.

Iso kierrätystapahtuma (ARTOVA)

ARTOVA-yhdistyksen kierrätys- ja katutaidetapahtuma on esimerkki laajem-
masta kaupunginosien kierrätystapahtumasta, joka järjestetään Arabianmäen 
puistossa ja sen läheisyydessä. Tapahtumassa on muun muassa Tuo&Hae-il-
maiskierrätyspiste, katukahvila, katutaiteilijoiden esiintymisareena, teatteria 
ja musiikkia. Lisäksi lähialueen karttaan on merkitty pihakirpputoreja, dyyk-
kauslavoja, kahviloita sekä kierrätys- ja taidepajoja, joita voi lähteä kiertele-
mään.

Resurssit
Kirpputori ja kierrätystapahtuma edellyttävät aikaa vapaaehtoisilta asukkailta. 
Pöytien varausten koordinointi sekä kierrätystapahtuman lavojen hankinta ja 
noudon sopiminen vaativat ennakkotyötä ja hiukan taloudellisia resursseja, 
samoin mainosten teko ja jakaminen. Mainosten monistamiseen voi kysyä 
apua taloyhtiöiltä.

Pääkaupunkiseudulla Kierrätyskeskus noutaa ilmaiseksi ehjiä ja käyttökel-
poisia pientavaroita, jos niiden määrä ylittää henkilöauton kuorman. Ennen 
lavan hankintaa Kierrätyskeskuksesta kannattaa varmistaa noudon ehdot ja 
sopia noutomuodosta.

HSY vuokraa pääkaupunkiseudulla vaihtolavan uudelleenkäyttöön kelpaa-
mattomalle jätteelle. Vuokra on noin 160 euroa. Lisäksi lavan jätteestä makse-
taan sen laadun mukaan 125–214 euroa tonnilta. Kysele hintoja alueellisesta 
jätehuollosta vastaavalta.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Tavaroiden kierrätys ja uudelleenkäyttö ehkäisee jätteen syntymistä sekä vä-
hentää tarpeetonta materiaalin käyttönottoa ja kulutusta. Ympäristöhaittoja 
tulee vähemmän, kun jokaisen ei tarvitse erikseen viedä tavaroitaan kiertoon 
ja kaatopaikalle. Toiminta lisää naapurustossa yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja 
osallistumisen mahdollisuuksia.

Lähteet
Vesalan Kiinteistöt Oy• 

Herttoniemen omakotiyhdistys ry• 

ARTOVA, www.artova.fi • 
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Tavoite
Asukkaat saavat tietoa jätteiden synnyn ehkäisystä ja kierrätyksestä sekä jät-
teiden käsittelystä. Kun he muuttavat toimintatapojaan, asumisen ympäristö-
vaikutukset ja taloyhtiölle koituvat jätehuollon kustannukset vähenevät.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Jätelain (68 §) mukaan kuntien käyttämät jätehuoltoyhtiöt ovat velvollisia 
tarjoamaan jätteen syntymisen ehkäisyyn ja kierrättämiseen liittyvää neuvon-
taa maksutta. Sitä kannattaa tiedustella alueella toimivalta jätehuoltoyhtiöltä. 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummella ja Kauniaisissa HSY tarjoaa 
maksutonta neuvontaa kotitalouksille, julkishallinnolle ja asiakasyrityksilleen. 
HSY koordinoi neuvontapalveluita ja ostaa palvelut niitä tarjoavilta asian-
 tuntijoilta.

Kokemuksia toteuttamisesta

HSY

Asukkaat voivat tilata maksuttoman luennon talon asu-
kasiltaan tai neuvojan yleisötapahtumaan. Neuvoja voi 
myös tulla tutustumiskäynnille taloon. Neuvonnan ja 
koulutuksen aihelistasta voi valita teeman asukkaiden 
kiinnostuksen mukaan. HSY:n verkkosivujen tapahtuma-
kalenterista selviää, mitä valmiiksi organisoituja ja ilmaisia 
asukastilaisuuksia on tarjolla (esim. kompostointikurssi keväällä 
ja syksyllä).  Asukasryhmät voivat osallistua HSY:n jätteenkäsittelykeskusten 
opastetulle kierrokselle (esim. sorttiasema tai Ämmässuon kaatopaikka). 

Kyselyt ja tilaukset osoitetaan hyvissä ajoin suoraan palveluntarjoajille, jotka 
selviävät HSY:n verkkosivuilta. Palveluita voi tilata myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella asuva; silloin ne ovat kuitenkin maksullisia. HSY:n verkkosivuilta 
voi ladata materiaalia jaettavaksi asukkaille, esimerkiksi Kohtuullisen kulut-
tajan vinkkilistaa.

Rojupöhöä ja biojätepussien taittelua

Vesalan Kiinteistöjen asukkaiden Kesän kynnyksellä -tapahtumassa lapsia 
viihdytti Rojupöhö-nukketeatteri. Aikuisia opastettiin lajittelemaan jätteitä ja 
taittelemaan biojätepusseja sanomalehdistä. Moni taloyhtiö on hyödyntänyt 
näitä HSY:n tarjoamia palveluita. 

2.2.2. JÄTTEET JA KIERRÄTYS ASUINKIINTEISTÖISSÄ

20. Ilmaista neuvontaa kestävästä kulutuksesta

”Alkutuotan-
nossa kulutetaan 

luon non varoja enem - 
män kuin jätteen lop-
 pukä sittelyssä; siksi 
jät teen synnyn eh-
 käisy on tär keää.”
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Resurssit
HSY:n alueiden asukkaille palvelut ovat ilmaisia. Neuvontatilaisuutta varten 
tulee olla käytössä sisä- tai ulkotilat ajankohdan ja sään mukai sesti.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Jätteen synnyn ehkäiseminen säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristö-
haittoja. Jätemääriä vähentämällä vähennetään samalla energian, veden ja 
materiaalien kulutusta. Alkutuotannossa kulutetaan luonnonvaroja ja aiheu-
tetaan päästöjä enemmän kuin jätteen loppukäsittelyssä; siksi nimenomaan 
jätteen synnyn ehkäisy on tärkeää.

Ilmaiset neuvontapalvelut mahdollistavat vuorovaikutteisen viestinnän, 
kun osallistujat voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Kaikilla asukkailla 
on mahdollisuus osallistua maksuttomiin neuvontatilaisuuksiin. Mahdollisesti 
vähentyneet jätehuollon kustannukset voivat näkyä asumiskustannuksissa.

Lähteet
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, www.hsy.fi  /jatehuolto/palvelut/koulutus• 
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Tavoite
Yhteiskäyttötavaroiden avulla asukkaat välttyvät hankkimasta harvoin tarvit-
semiaan välineitä omaksi. Yhteinen vastuu tavaroista kasvattaa talon yhteis-
henkeä ja säästää luonnonvaroja. 

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asukastoimikunta hankkii asukkaiden yhteiseen käyttöön tavaroita, joille on 
yksittäisissä talouksissa vain harvoin käyttöä. Jos lisäksi hankitaan työkaluja 
piha- ja sisätöihin, voivat asukkaat omatoimisesti hoitaa osan talon kunnossa-
pidosta. Yhteisellä suunnittelulla ja päätöksenteolla saadaan selvitettyä käyttö-
tarpeet. On tärkeää hankkia juuri niitä tavaroita, joita asukkaat tarvitsevat.

Kokemuksia toteuttamisesta
Asukkaiden kokouksissa päätetään, mitä yhteiskäyttöta-
varoita hankitaan, ja sovitaan, miten tavaroiden lainaus 
ja huolto hoidetaan käytännössä. Jotta tavarat saisivat 
mahdollisimman laajan käyttäjäjoukon, kannattaa ennen 
tavaroiden hankkimista kerätä ehdotuksia asukkailta. Rap-
pukäytävään voi laittaa listan, jossa on valmiina joitakin esi-
merkkejä, joita asukkaat voivat ruksia, sekä tyhjää tilaa, johon 
he voivat merkitä omia ehdotuksiaan. Päätökset tehdään asukaskokouksessa 
ehdotusten pohjalta. Hankituista yhteiskäyttötavaroista on tärkeää tiedottaa 
koko talon väelle, jotta tavaroilla olisi tasapuolisesti käyttäjiä.

Käytäntöä voi toteuttaa myös jo olemassa olevilla tavaroilla siten, että haluk-
kaat lainaajat jättävät listan lainattavista tavaroistaan yhteystietoineen muille 
talon asukkaille. Silloin ongelmaksi saattaa muodostua vastuu- ja kustannus-
kysymys, mikäli tavara rikkoutuu lainassa ollessaan. Jos haltija myy tavaran 
asukastoimikunnalle, ei tätä ongelmaa ole.

Kylävainionkuja (Espoonkruunu Oy)

Asukkailla on yhteiskäytössä muun muassa pensasleikkuri ja painepesuri sekä 
muita käsityökaluja. Tavaroita saavat lainata kaikki talon asukkaat. Tavaroi-
ta säilytetään lukitussa tilassa, johon kolmella talon asukkaalla on avaimet. 
Asukkaat voivat käyttää yhteistä kerhohuonetta nikkarointia varten, mutta 
jokaisen käyttäjän on siivottava omat jälkensä heti käytön jälkeen.

2.2.2. JÄTTEET JA KIERRÄTYS ASUINKIINTEISTÖISSÄ

21. Yhteiskäyttötavarat

”Asukas-
toimikunnan 

luottamushenkilö 
sitoutui huolehtimaan 

ompelukoneen 
säilyttämisestä ja 

huollosta.”
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Varpusenkuja (VAV Asunnot Oy )

Varpusenkujan asukastoimikunnassa hankittiin ompelukone, kun asukastoi-
mikunnassa kävi ilmi, että talossa asuu paljon innokkaita ompelijoita. Yhteis-
työkumppanin kautta hankittiin edullisesti laadukas ompelukone talon ker-
hohuoneeseen. Asukastoimikunnan luottamushenkilö sitoutui huolehtimaan 
ompelukoneen säilyttämisestä ja huollosta. Kerhohuoneessa on vihko, jonka 
avulla koneen käyttöä seurataan. 

Kirvisenkuja (VAV Asunnot Oy)

Kirvisenkujan kerhotiloihin hankittiin ruoanlaittovälineitä. Asukastoimikunta 
teki tarvitsemistaan välineistä listan, jonka mukaan ne hankittiin. Lista sisälsi 
grillausvälineitä, tarjottimia, kannuja, kattilan, veitsiä ja kauhoja. Välineet 
ovat talon kerhohuoneella kaikkien asukkaiden sekä tiloissa toimivien kerho-
jen käytettävissä. Kerhohuoneessa on vihko, jonka avulla välineiden käyttöä 
seurataan.

Resurssit 
Yhteiskäyttötavaroiden hankkimiseen ja huoltoon voi käyttää talotoimikun-
nan toimintarahaa. Tavaroita voi hankkia käytettyinä tai ottaa vastaan lah-
joituksina. Myös asukkaiden jo olemassa olevia tavaroita voidaan hyödyntää. 
Vastuuhenkilöltä kuluu muutamia tunteja vuodessa tavaroiden lainaamiseen, 
kunnon tarkastamiseen ja huoltamiseen. Yhteiskäyttötavaroiden säilytystilaksi 
sopii lukittava tila, esimerkiksi kerhohuone. Jotkin tavaroista on ehkä helpom-
pi säilyttää ulkorakennuksessa.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Yhteiskäyttötavaroiden käyttö ja kertakäyttöastioista luopuminen tehostaa 
materiaalien kestävää käyttöä ja ehkäisee jätteen syntyä. Myös yhteisöllisyys 
taloissa lisääntyy, kun tavaroista pidetään yhdessä huolta. 

Lähteet
Varpusenkuja 1, asukas toimikunta / VAV Asunnot Oy• 

Kirvisenkuja 1, asukastoimikunta / VAV Asunnot Oy• 

Kylänvainionkuja / Espoonkruunu Oy• 
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2.3.2. VIESTINTÄ

Tavoite
Toimiva asiakaspalvelu lisää asukkaiden viihtymistä yhtiössä ja houkuttelee 
asukastoimintaan.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Asiakaspalvelun tärkeimpiä ominaisuuksia on selkeä ja avoin viestintä, jota 
voi aina parantaa yrityksessä kuin yrityksessä. Tässä on poimintoja kahden 
eri kokoisen kiinteistöyhtiön asiakaspalvelujärjestelmistä, joita on kehitetty 
käytännön tarpeiden mukaan. Molemmissa yhtiöissä arvostetaan seuraavia 
asioita:

 Asukkaan kannalta vaivaton tapa ottaa yhteyttä yhtiöön• 

 Yhteydenottojen ja palautteen tilastointi• 

 Asukaskyselyt• 

 Toiminnan kehittäminen asukaskyselyjen perusteella• 

 Asukastoiminnan tukeminen• 

Kokemuksia toteuttamisesta
Erilaiset mahdollisuudet ottaa yh teyt tä varmistavat mutkattoman asiakas-
palvelun. Perinteisten ilmoitustauluviestinnän ja päivystysnumeroiden lisäksi 
voidaan tehdä asukkaille intrasivut tai yksinkertaiset vikailmoitus- ja palaute-
lomakkeet. Lomakkeisiin kirjoitetut viestit ohjautuvat asiasta vastaavan (huol-
to, isännöitsijä, toimitusjohtaja) sähköpostiin. Yhtiön verkkosivuilla on hyvä 
olla muutkin yhteystiedot, kuten puhelinnumerot sekä katu- ja sähköposti-
osoitteet. Myös kasvokkain tapahtuva asiakaspalvelu on tärkeää. Sitä varten 
tulee varmistaa, että toimistolla on paikalla joku, joka voi olla avuksi. 

Asukkaiden yhteydenotot voi tilastoida ja analysoida sähköisesti. Siten saa-
daan selville, kasautuvatko ongelmat tiettyihin kohteisiin, minkä tyyppisiä 
viat ovat ja onko tarvetta asukkaiden koulutusilloille, tiedottamiselle tai yh-
tiön työjärjestelyjen tarkistamiselle. Huollon sähköinen työnmääräämisoh-
jelma on avuksi, kun työ kuitataan tehdyksi. Se myös nopeuttaa ilmoituksiin 
reagoimista.

Palautteen ja asukaskyselyiden avulla seurataan yhtiön toimintaa asiakkaan 
näkökulmasta laajemmin. Sitä voi järjestelmällisesti kehittää analysoimalla 
tietoa ja kehittämistoimenpitein. Asiakaspalvelun seuranta ja asukaskyselyt 
ovat oiva kehittämisen työkalu yhtiöille. 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

Myllypuron Kiinteistöissä vikailmoitusnumero on aina sama vuorokaudenajas-
ta riippumatta. Puhelut ohjautuvat päivisin toimiston vikailmoitusnumerosta 

22. Ideoita avoimeen asiakaspalveluun

”Asiakaspal-
velun seuranta ja 

asukaskyselyt ovat 
oiva kehittämisen 
työkalu yhtiöille.”
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vastaavalle ja työajan ulkopuolella päivystävälle huoltomiehelle. Vikailmoi-
tuksen voi tehdä myös sähköpostitse vikailmoituslaatikkoon, yhtiön omien 
kotisivujen lomakkeella tai toimiston asiakaspalveluun. Suosituimpia tapoja 
ilmoittaa viasta ovat asiakaspalvelu ja vikailmoitusnumero, kotisivuilta tu lee 
ilmoituksia noin neljännes vähemmän. Yhteydenottojen seuranta on kuukau-
sittaista.

Palautetta tulee yksittäisten yhteydenottojen lisäksi vuokralaistoimikuntien 
kokouksista, joihin toimitusjohtaja kutsutaan melko usein. Asukastyytyväi-
syyttä mitataan asukaskyselyllä, jonka Helsingin kaupunki tekee omistamil-
leen vuokrataloyhtiöille vuosittain. Myllypuron Kiinteistöjen osalta tulokset 
käydään läpi jokaisen yksikön osalta yhdessä ja erikseen.

Helpon saavutettavuuden takaamiseksi toimistolla on aina paikalla yksi 
vuokrakirjanpitäjä ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja. Työntekijöiden osallistu-
minen asukasdemokratiaan koetaan yhtiössä omaa työtä auttavaksi ja ongel-
mia ehkäiseväksi toiminnaksi. Yhtiöllä on oma asumisneuvoja, joka päivystää 
talojen yhteistiloissa yhtiön toimiston lisäksi.

VVO-yhtymä Oyj

Asukkaille on omat intrasivut, johon kirjautumalla voi monipuolisesti ja 
vaivatta hoitaa asumiseen liittyviä asioita. VVO:n kotisivut tuovat asiat valta-
 kunnallisella tasolla esiin kai kille tasavertaisesti. Lisäksi yhteyden voi ottaa 
puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä alueellisessa Kotikeskuksessa, jolla on 
paikallinen asiantuntemus VVO:n organisaatiossa.

Kaikki palaute (esim. isännöitsijälle ja huollolle tehdyt ilmoitukset) tilas-
toidaan. Tiedot jaotellaan ilmoituksen aiheen, ajankohdan ja paikkakunnan 
mukaan. Tilastoinnit analysoidaan puolen vuoden välein. Palautteeseen py-
ritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti; vastaamista seu  raa sähköinen 
palvelumittari. Vuosittaiset valtakunnalliset asukaskyselyt tehdään satunnais-
otannalla 5000 taloudelle. Vastausprosentti on noin 40. Tuloksista tiedotetaan 
asukaslehdessä ja verkkosivuilla.

Resurssit
Asiakaspalvelun kehittäminen on osa yhtiön toimintaa.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Avoin asiakaspalvelu parantaa tasavertaisuuden, viihtymisen ja välittämisen 
tunnetta – asioihin reagoidaan ja ne hoituvat. Tällöin asukkaat suhtautuvat 
asuntoonsa ja yhteisiin tiloihin huolehtivammin ja kiinteistön kunto pysyy 
parempana.

Lähteet
Myllypuron Kiinteistöt Oy• 

VVO-yhtymä Oyj• 
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Tavoite
Tiedonkulku yhtiön ja asukkaiden välillä kohenee. Intra helpottaa asukkaiden 
osallistamista ja asukastoimintaa.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Taloyhtiön sisäinen intra mahdollistaa yksityiskohtaisemman viestinnän asuk-
kaille, sillä sisäänkirjautuminen lisää tietosuojaa. Intraan voi luoda erilaisia 
osioita, jotka näkyvät tarpeen mukaan kaikille tai asuntokohtaisesti – tai vaik-
ka asukastoimikunnalle ja hallitukselle.

Toki intra ei korvaa kaikkea viestintää. Huomioon pitää ottaa myös sellaiset 
kodit, joissa ei ole tietokonetta tai nettiyhteyttä. Tasapuolisen kohtelun nimis-
sä heille täytyy koota tiedot tulosteina. Intran hyvien puolien innostuksessa ei 
kannata unohtaa perinteistä ilmoitustauluviestintää tai asukaslehtiä. 

Kokemuksia toteuttamisesta

AS Oy Puistokatu 15

Intran voi toteuttaa taloyhtiön tarpeiden ja resurssien 
mukaan. Yhtiön intra toimii yksinkertaisena tiedonjako-
kanavana. Puheenjohtaja on itse tehnyt sen tuttavansa 
avustuksella. Intrassa näkyy muun muassa seuraavaa:

Hallituksen yhteystiedot• 

Puheenjohtajan muistio• 

Asuntojen pohjakuvat• 

 Palaute- ja muutostöiden ilmoittamislomake• 

 Arkisto (hallituksen pöytäkirjat, tiedotteet, järjestyssäännöt)• 

 Halutessaan asukkaat laittavat intraan omat yhteystietonsa• 

Veden ja energian kulutustiedot• 

Intran yksi käytetyimmistä osioista on kuukausittain päivitettävät, asunto-
kohtaiset kulutustiedot veden ja energian käytöstä. Ne näkyvät asukkaille vain 
heidän oman asuntonsa osalta, mutta hallitukselle koko talon osalta. Tällöin 
tahattomat suurvuodot saadaan hallintaan nopeasti.

Kotikulma (Asokodit)

Kotikulma on osa laajempaa yhtiön käytössä olevaa portaalia, jossa on myös 
mittava sähköinen asuntotietokanta. Kotikulmasta löytyy monipuolista tietoa 

2.3.2. VIESTINTÄ

23. Taloyhtiön intra helpottaa viestintää

”Intra osoittautui 
erittäin hyödylliseksi 

mittavan putki-
remontin aikana.”
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asumisesta ja kotitalosta sekä mahdollisuus käyttää sivustoa asukastoiminnan 
tukena. Intrasta löytyy muun muassa seuraavaa:

Asumisen opas• 

Asukaskokousten pöytäkirjat• 

Pelastussuunnitelma• 

Kuvagalleria• 

 Kaikille Asokotien asukkaille yhteinen Markkinapaikka• 

 Asukkaiden päivitettävissä olevat sivut: Tietoa alueesta ja Talon tavat• 

Asukkaiden ilmoitustaulu• 

 Isännöitsijän, huoltoyhtiön ja reskontranhoitajan yhteystiedot• 

 Talotoimikuntien yhteystiedot• 

Budjetti ja kirjaukset tileille.• 

Kulutustiedot on laskettu kohteista, joissa asuntokohtaisen kulutuksen mittaa-
minen on mahdollista. Kotikulman Omat tiedot -sivulla asukas voi pitää ajan 
tasalla nimi- ja puhelinnumerotietojaan. Kotikulmaan lisätyistä tiedotteista on 
myös mahdollisuus saada tiedote suoraan omaan sähköpostiin. Intran kehitte-
lyyn otettiin alusta asti mukaan asukkaat. 

Resurssit 
Intran edellyttämät resurssit riippuvat paljolti sen koosta. Puistokatu 15:n 
nettisivut maksavat noin 50 euroa vuodessa palveluntarjoajan palvelimella. 
Asokotien investointi intraan on huomattavasti suurempi – mutta tarpeelli-
nen isomman yhtiön toiminnan kehittämisessä. Kotikulma on teetetty osto-
 palveluna. 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Intra parantaa asukkaiden tasapuolista palvelua ja arjen sujuvuutta, kun 
ajantasainen tieto on koottuna yhteen paikkaan ja kaikkien saataville. 
Sähköiset asiakirjat säästävät materiaalia ja kustannuksia, sillä päivityk-
siä ei tarvitse tehdä paperisena joka asuntoon. Erikseen tulee huomioida ne 
asukkaat, joilla ei ole internet-yhteyttä. 

Lähteet
Asunto Oy Puistokatu 15, Turku • 

Asokodit • 
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Tavoite
Viestinnän avulla herätellään asukkaita ja kiinteistönpidon ammattilaisia toi-
mimaan ympäristövastuullisemmin ja kestävän kehityksen puolesta.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Huomiota herättävä, jopa hieman provosoiva viestintäkampanja herättää kes-
kustelua ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnista – kestävästä kehityksestä. Sen 
myötä asukkaat ja kiinteistönpidon henkilöstö voivat ryhtyä käsittelemään 
yhdessä ja käytännön tasolla asioita, jotka usein mielletään vaikeiksi.

Kokemuksia toteuttamisesta
Viestintäkampanjan aluksi valitaan yksi tai useampi 
teema. Samalla mietitään tarkkaan, mitä teemalla ha-
lutaan edistää. Suunnittelun alusta alkaen tulee pitää 
mielessä kohderyhmät, aikataulut ja resurssit. Kohde-
ryhmäksi voidaan valita yhden talon asukkaat tai kaikki 
taloyhtiössä. Jos talossa toimii ympäristö ekspertti, hän 
voi tulla mukaan suunnitteluun – ekspertin toimiin kuuluu 
jo muutenkin ympäristöasioista tiedottaminen. Huoltoliikkeiden työntekijät 
voivat hoitaa tiedotteiden laittamisen ilmoitustaululle. Valitun teeman mukai-
nen koulutuspaketti voidaan koota itse esimerkiksi saatavilla olevista verkko-
materiaaleista.

Jos teemana on jätteiden vähentäminen ja taloyhtiö on HSY:n jätehuollon 
asiakasyritys, henkilökunnnalle voi tilata siltä neuvontaa ilmaiseksi. Myös Pää-
kaupunkiseudun Kierrätyskeskus tarjoaa paljon tietoa kestävän kehityksen 
teemoista.

Pihapuhetta-viestintäkampanja (VVO-yhtymä Oyj)

Kampanja käsitteli asumisen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Se sai valtavan 
reaktion asukkaiden ja huoltohenkilöstön parissa. Viestinnän ammattilaisten 
tuottama multimediaesitys auttoi henkilöstöä ymmärtämään kiinteistönpidon 
ilmastovaikutuksia. Koulutustilaisuuksiin kutsuttiin taloyhtiön oma henkilö-
kunta, huoltohenkilökunta ja asukassihteerit. 

Kampanja toteutettiin taloyhtiön porraskäytävien ilmoitustauluilla, jonne 
huoltoliikkeiden työntekijät laittoivat kolmen viikon ajan kantaa ottavia ja 

2.3.2. VIESTINTÄ

24. Viestintäkampanja innostaa 

kestävään asumiseen

”VVO:n kam-
panja käsitteli 

asumisen vaikutuksia 
ilmastonmuutokseen. 
Se sai valtavan reak-

tion asukkaiden ja 
huoltohenkilöstön 

parissa.”

146

KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

H
Y

V
Ä

T
  

K
Ä

Y
T

Ä
N

N
Ö

T



huomiota herättäviä mielipidekirjoituksia. Laput näyttivät asukkaiden itsensä 
laatimilta. Ne olivat kukin paikallaan kahden päivän ajan, minkä jälkeen tuo-
tiin uusi lappu vanhan tilalle. Viimeisenä lappuna porraskäytäviin laitettiin 
kirje taloyhtiöltä, jossa kerrottiin, että kaikki viestit olivat heidän tekemiään, 
ja pyydettiin ottamaan yhteyttä taloyhtiöön.

Jatkokeskustelu hoidettiin ver kos sa, jonne perustettiin keskustelu- ja info-
sivusto. Viestintäkampanjan viimeisenä osana laadittiin pelipaketti, joka kä-
sittelee asumisen ympäristö kysymyksiä ja ilmastonmuutosta. Pelejä käytetään 
henkilöstön ja asukkaiden ympäristökoulutus mate riaalina.

Rappuvinkit (4V-hanke)

Hankkeen verkkosivuilta ladattavat rappuvinkit käsittelevät kestävää asumista 
kerrostalossa. Käytännölliset rappuvinkit pysäyttävät lukijansa; ne ovat hyvä 
esimerkki onnistuneesta viestintäkeinosta. Erilaisia vinkkejä on kaksitoista, 
ja ne on tarkoitettu suoraan asukkaiden ja taloyhtiön toimijoiden käyttöön. 
Vinkkejä voi esimerkiksi kiinnittää rappujen ilmoitustauluille sekä käyttää 
hyödyksi asukastoimikunnan kokouksissa ja erilaisissa esityksissä. Myös ym-
päristöekspertit voivat viestiä kestävästä asumisesta vinkkien avulla.

Resurssit 
Kustannukset pidetään matalina, kun käytetään omaa henkilökuntaa vies-
tinnän toteuttajina. Aikaa kuluu kampanjan suunnitteluun, työntekijöiden 
koulutukseen, materiaalien keruuseen sekä lopulta toteutukseen. Yhteistyön 
tekeminen esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa parantaa kampanjan vaikutta-
vuutta ja joustavuutta esimerkiksi silloin, kun huoltoyhtiön työntekijät jaka-
vat viestintämateriaalia suoraan kiinteistöihin.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Asukkaiden tiedot karttuvat viestinnän avulla ja samalla vaikutuskeinot kestä-
vän kehityksen kysymyksissä lisääntyvät. Viestinnällä on välillistä vaikutusta 
ympäristöön, kun asuk kaat muuttavat sen avulla käyttäytymistään vastuulli-
semmaksi. Kustan nuksissa voidaan säästää, jos esimerkiksi asukkaiden ener-
giankulutus kääntyy laskuun viestinnän avulla.

Lähteet
VVO-yhtymä Oyj• 

4V-hanke, Eija Koski • 
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2.3.3. OSAAMISEN HALLINTA

Tavoite
Asukkaiden asumiseen liittyvä tieto lisääntyy. Se kohentaa ympäristövastuul-
lisuutta, turvallisuutta ja asukasdemokratiaa. 

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Koulutus- ja teemailtoja voidaan järjestää sekä kaikille asukkaille avoimena 
toimintana että tietyille asukastoimijoille. Näillä tapahtumilla kootaan yhteen 
esimerkiksi ympäristöekspertit ja turvallisuuspäälliköt. Heille tarjotaan ajan-
kohtaista tietoa vastuualueista ja asumiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten 
taloyhtiön taloushallinnosta ja kodin kunnostustöistä. Avoimia iltoja voidaan 
järjestää kaikille taloyhtiön asukkaille.

Kokemuksia toteuttamisesta
Taloyhtiö selvittää aluksi, millaisia tarpeita asukaskoulu-
tuksille ja teemailloille on. Tämän voi toteuttaa esimer-
kiksi asukaskyselyin. Samalla varmistutaan siitä, että 
tilaisuuksiin riittää kiinnostuneita ja että käsiteltävät 
aiheet vastaavat asukkaiden tarvetta. Tilaisuuden ajan-
kohta kannattaa valita vuodenaikaan sopivasti. Esimerkiksi 
talkookoulutus tulee järjestää keväällä. 

Koulutuksista ja teemailloista kannattaa viestiä asukkaille eri tiedotuskana-
vien kautta. Jos taloyhtiöllä on verkkosivut, sinne kannattaa kirjata tarkem-
mat kuvaukset järjestetyistä tilaisuuksista sekä ilmoittautumis ohjeet. Ilmoit-
tautuminen tilaisuuksiin pitää hoitaa joustavasti.

Espoonkruunu Oy

Espoonkruunussa on järjestetty aktiivisesti koulutuksia ja teemailtoja. Niistä 
tiedotetaan asukkaille oman asukaslehden, verkkosivujen ja asukasmessujen 
kautta sekä ympäristöeksperteille sähköpostitse. Lisäksi asukkaille tiedotetaan 
jo toteutetusta toiminnasta asukaslehdessä. Suosittua toimintaa pyritään to-
teuttamaan lisää. Kohdennettuina koulutuksina on järjestetty muun muassa 
seuraavaa:

Turvallisuuspäällikön peruskurssi• 

Talon väestönsuojanhoitajien koulutus• 

 Ympäristöeksperttien alueelliset koulutukset ja yhteiset tapaamiset• 

 Extra.net-koulutus talotoimikuntien puheenjohtajille• 

25. Koulutusten ja teemailtojen hyödyt

”Koulutuksissa 
ja teemailloissa 

voi hyödyntää myös 
taloyhtiön ja yhteis-
työkumppaneiden 

osaamista.”
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Kaikille asukkaille avoimia tilaisuuksia ovat olleet  esimerkiksi seuraavat:

 Seinien ja huonekalujen maalausvinkit• 

Asukastoiminta tutuksi• 

Kevättalkoisiin valmistautuminen• 

Kiinteistötalous tutuksi• 

Kokoustekniikka tutuksi• 

 Ristiriitojen sovittelu taloyhteisössä• 

 Asukkaiden oikeudet ja  velvollisuudet -iltamat• 

 Alueelliset vuokran määritysklinikat• 

Ruskaretki Nuuksioon• 

Resurssit 
Koulutuksissa ja teemailloissa voi hyödyntää taloyhtiön ja yhteistyökumppa-
neiden osaamista. Mukaan voi pyytää myös ulkopuolisia esiintyjiä ja opastajia. 
Jäteneuvontaa on mahdollista saada maksutta HSY:n toimialueilla (pääkaupun-
kiseudulla). Mahdolliset tarjoilut tilaisuuksissa voidaan hoitaa talkoovoimin 
tai taloyhtiön kustantamina. Tilaksi sopii taloyhtiön kerhotila tai vastaava 
yhteiskäyttötila, tai suuremmissa tilaisuuksissa vuokratila.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Toiminta lisää oleellisesti osallistujan tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.  
Taloyhtiölle voi koitua säästöjä, kun ympäristöeksperttejä ja talosuojelupäälli-
köitä koulutetaan pitämään huolta yhteisistä asioista ja asukkaita neuvotaan 
esimerkiksi asuntojen ja pihojen huoltotöissä.

Lähteet
Espoonkruunu Oy• 
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Tavoite
Yhteistyöstä lähialueen toimijoiden kanssa koituu enemmän hyötyä pienem-
millä resursseilla. Asukkaiden osallistaminen täydentää yhtiön työtä ja vahvis-
taa sen toimintaa tukevaa alueellista verkostoa.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Alueyhteistyö asukasosallisuuden ja -viihtyisyyden kehittämiseksi onnistuu, 
kun mennään mukaan alueen kehittämistyöryhmiin ja tapahtumien jär-
jestämiseen. Aluksi taloyhtiön kannattaa miettiä, mitkä osa-alueet omassa 
kaupungiosassa ovat kiinnostavia. Millaisten asioiden edistämisessä halutaan 
olla mukana? Miten omia tavoitteita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden 
alueen toimijoiden kanssa?

Kun yhteiset intressit alueen toimijoiden kesken ovat löytyneet, yhteistyöllä 
saavutetaan enemmän hyötyjä kuin samoilla resursseilla saavutettaisiin yksin. 
Näin myös alueellisten toimijoiden toimintaedellytykset paranevat.

Kokemuksia toteuttamisesta

Hakunilan Huolto Oy, Kontulan Kiinteistöt Oy

Yhteistyötä voi ehdottaa suoraan yhteistyötahoille tai 
ideoida esimerkiksi alueellisissa tapaamissa järjestöjen 
ja alueen yrittäjien kanssa. Mikäli alueellanne ei ole toi-
mivia alueellisten sidosryhmien tapaamisia, on sellaisen 
järjestäminen hyvä tapa virittää alueel lista yhteistyötä.

Hakunilan Huolto on tehnyt jo vuosia yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa 
ja todennut sen tärkeäksi. Kontulan Kiinteistöt on puolestaan ollut perinteises-
ti yhtenä Ihana Kivikko -asukastapahtuman jär jes täjänä. 

Hakunilan Huollolle hyviä yhteistyön foorumeja ovat tapaamiset Hakunilan 
aluekehittämistoimikunnan, alueen kauppiasyhdistyksen sekä muiden alueel-
la toimivien yhteisöjen kanssa. Myös taloyhtiötapaamisissa syntyy ideoita, ja 
Vantaan kaupungin kanssa tehdään luontevasti läheistä yhteistyötä. Yhteis-
työn mahdollisuudet ovat monenkirjavia.

Hakunilassa on tehty viihtyisyyden lisäämiseksi kukkaistutuksia pääteiden 
varrelle 1990-luvulla. Yhdessä HSY:n kanssa on kehitetty kierrätysmahdolli-
suuksia tuomalla alueelle ongelmajätepiste. Taloyhtiöiden perusparantamiseen 
käytettiin vuosina 1990–2002 noin 20 miljoonaa euroa – Hakunilan Huollon 
esityksestä. Turvallisuuden lisäämiseksi se hankki yhteistyössä taloyhtiöiden 
kanssa yhteisen aluevartioinnin. Turvallisuutta lisättiin myös vaikuttamalla 

2.3.4. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

26. Yhtiö mukaan aluekehittämiseen?

”Moni 
ta lo yhtiö on 

todennut osallistu-
misen kaupunginosan 

yhteisiin asukas-
tapahtumiin hyö-

dylliseksi.”
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päättäjiin liikennevalojen saamiseksi jo 1980- luvulla. Yhteistyössä taloyhtiöi-
den kanssa kokeiltiin Asukas TV:tä vuosina 2006–2009.

Vuodesta 1981 alkaen kaikille Hakunilan asukkaille on jaettu Huoltovinkki-
lehteä, joka sisältää ajankohtaista tietoa asumisesta, alueesta ja kiinteistön-
hoidosta. Hakunilan Huolto on myös järjestänyt asukkaille ja sidosryhmilleen 
kiinteistöalaan liittyviä koulutuksia 1980-luvulta alkaen.

Moni taloyhtiö on todennut osallistumisen kaupunginosan yhteisiin asukas-
tapahtumiin hyödylliseksi. Ihana Kivikko -asukastapahtuma on juhla, joka on 
avannut jo kymmenen kertaa kesän Kivikossa. Kontulan Kiinteistöt on ollut 
perinteisesti yksi järjestäjistä, ja monet sen asukkaista osallistuvat tapahtu-
maan.

Ihana Kivikko on kaikille asukkaille avoin koko perheen tapahtuma, joka 
järjestetään leikkipuisto Kipinäpuistossa. Pääsääntöisesti maksuttomassa oh-
jelmassa on muun muassa laulu- ja tanssiesityksiä, poniajelua ja kirpputoria. 
Tapahtuma tavoittaa useita satoja kävijöitä vuosittain. Osallistujat ovat eri 
ikäisiä ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevia asuk kaita.

Ihana Kivikko -tapahtumassa on mukana vaihteleva joukko alueen yrityksiä, 
järjestöjä ja muita toimijoita aina yksittäisiin ja aktiivisiin asukkaisiin asti. Ta-
pahtuma palvelee myös Kontulan Kiinteistöjen asukkaita. Yhteistyön ansiosta 
asukkaille voidaan tarjota laadukasta ohjelmaa isossa tapahtumassa – suhteel-
lisen pienillä resursseilla. 

Resurssit
Yhteistyö vaatii sitoutumista. Työ tapahtuu osana yhtiön työntekijöiden ja 
mahdollistesti osallistuvien asukastoimikuntien muuta työtä. Ajalliset ja ta-
loudelliset resurssit riippuvat toiminnan laadusta.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta
Lähialueen toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö vahvistaa alueen sosiaa-
lista kestävyyttä, turvallisuutta ja alueella viihtymistä.

Lähteet
Hakunilan Huolto Oy• 

Kontulan Kiinteistöt Oy• 
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Tavoite
Mahdollistetaan ja vahvistetaan vanhusten kotona asumista ja osallisuutta. 
Helpotetaan avunsaantia yhteiskunnan eri toimijoilta, kuten asumisneuvojal-
ta, sosiaali- ja lähityöyksikön työntekijöiltä, liikuntavirastolta tai lähipoliisilta. 
Vanhuksen elämänlaatu paranee.

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Vanhusten asukaskerho on mahdollista aloittaa ja saada vireäksi yhteistyössä 
eri tahojen kanssa. Kerho helpottaa vanhusten arkea, lisää toimintakykyä sekä 
luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Tiloja valittaessa on huomioitava esteet-
tömyys ja läheisyys. Sopiva tila on esimerkiksi taloyhtiön kerhohuone, jonne 
liikuntarajoitteisetkin pääsevät. Ikääntymiseen liittyviä ongelmia ehkäistään 
tarjoamalla kerhoon palveluja. Vanhukset voivat kertoa huolensa asumisneu-
vojalle tai sosiaalityöntekijälle, huoltaa kehoaan ohjatun liikunnan parissa tai 
saada tietoa luennoista.

Kokemuksia toteuttamisesta
Tärkeää kerhon toiminnassa on ottaa huomioon van-
husten omat tarpeet. Yhteistyötahot on hyvä miettiä 
vanhuksen arjen näkökulmasta, mutta joka tapaukses-
sa keskeisiä ovat asumisneuvojat sekä sosiaali- ja lähi-
työnyksikkö. Kannustimena yhteistyöhön on vanhusten 
hyvinvointi ja heidän mahdollisia ongelmiaan ehkäisevät 
vaikutukset. 

Kerhosta tiedotetaan ilmoitustauluilla ja asuntoihin jaettavilla lapuilla. Suu-
remman osallistujamäärän saa kertomalla kerhosta asukkaalle kasvotusten – 
esimerkiksi viranomais- tai huoltokäyntien yhteydessä vanhuksen kotona.

Veteraaninkuja (Kontulan Kiinteistöt Oy)

Tämä hyvä käytäntö on toteutunut moniammatillisena verkostotyönä eräässä 
talossa Veteraanikujalla, Kontulassa. Siellä Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely 
ry, Kontulan Kiinteistöt ja Itä-Helsingin sosiaali- ja lähityön yksikkö aloittivat 
asukaskerhon, jossa oli pääosin vapaata yhdessäoloa, mutta myös teemallisia 
tapahtumia, kuten tuolijumppaa, tietovisoja ja muisteluiltoja. Kerhossa kävi-
vät säännöllisesti juttusilla sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja ja Hely ry:n työnte-
kijä. Lähipoliisi kävi luennoimassa turvallisuudesta ja seurakunnan työntekijä 
presidentin rouvista.

2.3.4. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

27. Yhteistyöllä tukea vanhusten asukaskerholle

”Vapaata 
 yhdessäoloa, 

tuolijumppaa, tieto-
 visoja, muisteluiltoja, 

pullaa ja kahvia, 
 neuvontaa asian-

 tuntijoilta…”
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Kerhon tarpeellisuus ilmeni Hely ry:n Taitoverkkoprojektin kautta, kun ta-
lossa tehtiin toimintakykytesti ja voimavarakartoitus halukkaille asukkaille. 
Taitoverkkoprojektin tavoitteena oli lisätä kotien turvallisuutta sekä yhteisöl-
lisyyttä asukkaiden välillä.

Kerho on toiminut vuodesta 2008. Tuen tarve on vähentynyt koko ajan. 
Nykyäänkin kerholaiset saavat annettujen yhteystietojen kautta helposti yh-
teyden tuttuihin tahoihin, kun he tietävät, kenen puoleen kääntyä missäkin 
asiassa. Kerhoon mennään vierailulle tarvittaessa. Palaute kerhon toimivuu-
desta ja eri tahojen osallistumisesta on ollut positiivista. Toiminnan voidaan 
siis sanoa lisänneen vanhusten sosiaalista pääomaa.

Resurssit 
Toiminnan tulee olla asukkaalle hyvin edullista. Tarjoiluja varten voidaan 
kerätä 50 sentin osallistumismaksua. Varoja toimintaan voi pyytää eri järjes-
töiltä; esimerkissämme kerho sai Lionseilta lahjakortteja lähikauppaan ker-
hotarjoilujen ostamiseksi. Mukana olevien yhteistyötahojen kumppanuuteen 
kuuluu idea toimia omilla varoillaan vanhusten hyväksi osana työaikaansa tai 
vapaaehtoistyönä. 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Käytäntö vahvistaa etenkin sosiaalista kestävyyttä vähentäen ja ehkäisten syr-
jäytymistä, joka on yleistä yksin elävien vanhusten keskuudessa. Sosiaalinen 
pääoma on lisääntynyt paitsi yhteisöllisyyden myötä, myös siten, että auttaviin 
viranomaisiin luodut kontaktit ovat vahvistuneet. Näin vanhuksellakin on 
yhteys yhteiskuntaan ja hän voi vaikuttaa asioihin. 

Lähteet
Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry • 

 Taitoverkkoprojektin käytäntö • Verkostotyön malli senioritaloihin, www.sosiaaliportti.fi 
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Tavoite
Taloyhtiöiden toimistoissa ja isännöintitoimistoissa vähennetään ympäristö-
vaikutuksia järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Toimenpiteiden seurannassa 
käytetään yhteneviä mittareita.  

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa
Toimistojen ympäristövaikutusten vähentämiseen on tarjolla erilaisia matalan 
kynnyksen työkaluja, joiden avulla voi asettaa tavoitteita, seurata tuloksia ja 
viestiä saavutuksista ulospäin. 

Kokemuksia toteuttamisesta

Green Offi  ce (WWF)

WWF:n Green Offi  ce on ympäristöpalvelu, jonka avulla 
toimistot voivat rakentaa oman ympäristöjärjestelmän. 
Ensimmäinen askel vihreään toimistoon on ohjelmaan 
tutustuminen verkkosivuilla ja sopimuksen tekeminen 
WWF:n kanssa. Liittymisen jälkeen organisaatio saa käyt-
töönsä ohjelman palvelut ja työkalut, ja sillä on vuosi aikaa 
saada valmiiksi oma käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Kun järjestel-
mä on valmis, WWF:n asiantuntija tarkastaa toimiston. Jos toimisto läpäisee 
tarkastuksen, se saa käyttöönsä Green Offi  ce -merkin ja -diplomin.

Green Offi  ce -toimisto päivittää ympäristöohjelmansa vuosittain sekä seuraa 
valitsemiaan kulutuslukuja ja raportoi ne vuosittain WWF:lle. Tavoitteena on 
järjestelmän jatkuva kehittäminen ja parantaminen. WWF tarkastaa toimiston 
kolmen vuoden välein.

Green Offi  ce -verkosto

Mukana on yli 180 organisaatiota.• 

 Noin 130:lle on myönnetty Green Offi  ce -merkin käyttöoikeus.• 

 Mukana yrityksiä, julkishallintoa, kolmannen sektorin toimijoita.• 

 Verkoston piirissä työskentelee noin 45 000 työntekijää.• 

 Pienimmässä Green Offi  ce -toimistossa työskentelee 8 henkeä, • 
 suurimmassa yli 2000 

 (Luvut: kesäkuu 2010.)

2.3.6. TOIMISTO JA YLLÄPITO: ENERGIA, VESI, JÄTTEET

28. Työkaluja ympäristövaikutusten 

vähentämiseen toimistossa

”Ympäristö-
 tietoisuuden 

kasvua, innovatii-
visuutta ympäristö-

 asioiden edistä-
misessä, selvää 

säästöä…”
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PETRA-jätevertailu (HSY)

PETRA-jätevertailu on tarkoitettu kaikille Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimiville yrityksille ja yhteisölle. 
Palveluun pääsee täyttämällä liittymislomakkeen HSY:n nettisivuilla, joilta 
löytyy myös lisätietoa. Organisaatiosta tulee valita yhdyshenkilö, joka syöttää 
järjestelmään perustiedot (esim. Y-tunnus, toimiala, kiinteistötyyppi) ja vuosi-
kohtaiset tiedot jätemääristä. Jätteen määrä ilmoitetaan jätejakeittain kiloina 
vuodessa. Petran käyttöohjeista löytyy laskentaohje, jonka avulla selviää ver-
tailuun tarvittavat luvut.

HSY:ssä tiedot käsitellään luottamuksellisina ja tarkistetaan vuosikohtaisista 
raporteista. HSY:n hyväksynnän jälkeen Petra tuottaa tulosgrafi ikkaa, jota voi 
käyttää omissa julkaisuissa lähteellä varustettuna. Kaikki Petraan jätetietoja 
antaneet yritykset ja yhteisöt ovat mukana vuosittaisessa kilpailussa, jonka 
voittajat saavat Luonnonvarojen säästäjä -palkinnon. 

Petra-jätevertailussa on noin 600 yksittäisen toimipaikan vuosittaiset jäte-
tiedot vuosilta 2003–2008.

Resurssit 
Green Offi  ce ja PETRA vaativat organisaatiolta sitoutumista. Toimistossa nimi-
tetään Green Offi  ce -vastaava ja -tiimi, jotka kehittävät ympäristötoimintaa ja 
kertovat siitä henkilöstölle. Green Offi  ce on maksullinen, organisaatio mak-
saa WWF:lle liittymismaksun ja vuosittaisen vuosimaksun. Hinnat riippuvat 
muun muassa organisaation henkilöstömäärästä. Maksuilla tuetaan WWF:n 
ilmastotyötä.  

Petra edellyttää toimistolta vastuuhenkilön, jolla on aikaa syöttää tiedot 
rekisteriin. Palvelu on maksuton.

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta 
Selkeän tiedon ja vertailtavuuden avulla toimija voi kehittää omia toimia kes-
tävämmäksi. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

 Vähennetään veden ja energian kulutusta• 

 Vähennetään jätettä• 

 Lajitellaan oikein• 

 Panostetaan sähköiseen toimistonhoitoon• 

 Kasvatetaan työntekijöiden ympäristötietoisuutta• 

 Saadaan aikaan innovatiivisuutta ympäristöasioiden edistämisessä• 

 Saavutetaan säästöjä (mm. jäte- ja kulutuskustannukset) • 

Lähteet
Green Offi  ce, WWF• 

Petra-jätevertailu, HSY• 
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Liitteet
• Lisätietoa ja apua ongelmatilanteisiin

• Keskeiset käsitteet

157



L
II

T
T

E
E

T

KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Yleisesti yhteiskuntavastuusta ja 
kestävästä yritystoiminnasta
•  Vastuullisen yritystoiminnan verkosto Finnish 

Business & Society ry, FiBS ➥ www.fi bsry.fi 
•  Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistus. Global 

Reporting Initiative -verkoston (GRI) luoma, paljon 
käytetty yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto, 
jota voivat soveltaa kaikki organisaatiot koosta ja 
toimialasta riippumatta. 
➥ www.globalreporting.org

Vuokrasuhdeasiat
•  Suomen kuluttajaliiton asumisneuvonta vuokra-

laisille ja vuokranantajille (sähköposti- ja puhelin-
neuvonta p. (010) 8022 40, 
➥ www.kuluttajaliitto.fi  > Oikeudet ja asuminen

•  Hyvä vuokratapa -opas ➥ www.vuokranantajat.fi  > 
Vuokrauksen ABC > Hyvä vuokratapa

Asukastoiminta ja -demokratia 
•  Vuokralaiset VKL ry ➥ www.vuokralaiset.fi  
•  Asukasliitto; mm. neuvontaa asukastoimikunnille 

➥ www.asukasliitto.fi  
•  Asukasdemokratia ➥ www.ara.fi  > ARA-asunto-

 kanta > Vuokra-asunnot > Asukas demokratia

Monikulttuurisuus
•  Oman kunnan maahanmuuttajaviranomainen 

tai sosiaaliviranomainen
•  Suomen pakolaisavun Kotilo-projekti; naapuruus-

sovittelutukea, monikulttuurisen asumisen 
teemoihin liittyviä koulutuksia ja materiaaleja 
➥ www.pakolaisapu.fi /kotilo

•  Perustietoa yhteiskunnan toiminnasta 15 eri 
kielellä, ➥ www.infopankki.fi  > Asuminen

•  Elämää suomalaisessa kerrostalossa, 
➥ www.papunet.net > Selkosivut > Tietoa > 
Elämää Suomessa > Kerrostaloelämää

Pihat
•  Pihaopas 

➥ www.taloyhtio.net > Asuminen > Pihaopas

Turvallisuus ja työsuojelu
•  Suomen pelastusalan keskusjärjestö 

➥ www.spek.fi 
•  Työsuojeluhallinto ➥ www.tyosuojelu.fi 
•  Työterveyslaitos ➥ www.ttl.fi 
•  Työturvallisuuskeskus TTK, sisältää mm. mallin 

työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen kehittämi-
seen ➥ www.tyoturva.fi  

•  Sosiaali- ja terveysministeriö, työhyvinvointi 
➥ www.stm.fi  > Työsuojelu > Työhyvinvointi

Kodin turvallisuus
•  Kodin vaaranpaikat ➥ www.turvallinenkoti.net
•  Kodin turvaopas ➥ turvaopas.pelastustoimi.fi 
•  Kotitapaturmien ehkäisykampanja 

➥ www.kotitapaturma.fi 
•  Kerrostaloasukkaan tarkistuslista ➥ www.touko-

talkoot.info > Kerrostaloasukkaan tarkistuslista

Energiatehokkuus
•  Motiva, energia- ja materiaalitehokkuustietoutta 

yrityksille ja asumiseen ➥ www.motiva.fi 
•  ESCO-palvelu: palveluliiketoimintaa, jossa ulko-

puolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakas-
yrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian 
säästämiseksi. ➥ www.motiva.fi  > Julkinen sektori 
> Tuet ja rahoitus > ESCO-palvelu 

•  Kiinteistöalan energiansäästösopimus 2010–2016. 
Lisätietoja: Motiva ➥ www.motiva.fi  > Toimialueet 
> Energiatehokkuussopimus > Kiinteistöala ja 
Rakli ➥ www.rakli.fi 

Kodin energiansäästö
•  Motiva, Koti ja asuminen 

➥ www.motiva.fi  > Koti ja asuminen
•  Vihreä sähkö 

➥ www.vaihdavirtaa.net ja www.ekoenergia.fi 
•  Energianeuvoja ➥ www.energianeuvoja.fi 
•  Energiansäästöviikko: paljon rahan arvoisia 

vinkkejä arjen energiansäästöön 
➥ www.energiansaastoviikko.fi 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys
•  Kuntien jätelaitokset 

➥ www.kierratys.info > yhteistyössä
•  Valtakunnalliset kierrätyspisteet 

➥ www.kierratys.info
•  Jätelaitosyhdistyksen ekotehokkuus neuvonta 

-tietopankki ➥ www.jly.fi /ekoteho
•  Tietoa jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta 

➥ www.hsy.fi  > Jätehuolto
•  Oman kunnan kierrätysyritykset esim. Pääkau-

punkiseudun Kierrätyskeskus, 
➥ www.kierratyskeskus.fi  

•  FIDA ➥ www.fi da.fi  
•  UFF ➥ www.uff .fi  

Lisätietoa ja apua ongelmatilanteisiin
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4V-hankkeessa on tuotettu runsaasti 

mate riaalia tukemaan vuokrataloyhtiöiden 

kestävän asumisen työtä. Kaikki julkaisut 

ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät 

osoitteesta www.4v.fi /julkaisut.

 Onko keke kotona? Opas kestävään asumiseen
Vinkkejä ekologiseen ja yhteisölliseen asumi-
seen, ytimekäs katsaus vuokra-asujan oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin sekä hyviä käytännön 
esimerkkejä siitä, miten asukkaat voivat järjes-
tää erilaisia tapahtumia, kerhoja ja retkiä. 

Vinkkejä asumiseen -opas 
(erityisesti  maahanmuuttajille)
Tietoa vuokra-asumisesta ja kodin kunnossapi-
dosta, vinkkejä rahan ja ympäristön säästämi-
seen sekä neuvoja hyvään rinnakkaiseloon naa-
purien kanssa. Opas on laadittu selkosuomella 
ja sopii erityisesti maahanmuuttajille.

Saatavana lisäksi kielillä: englanti, venäjä, 
somali, arabia, sorani.

Rapussa raikaa -rappuvinkit
12 erilaista vinkkiä kestävään asumiseen ker-
rostalossa. Myös englanniksi. Vinkit on tarkoi-
tettu asukasaktiivin, asukastoimikunnan tai 
taloyhtiön käyttöön. Vinkkejä voi kiinnittää 
esimerkiksi rappujen ilmoitustauluille, käyttää 
hyö dyksi esityksissä tai asukastoimikunnan 
kokouksessa. Myös ympäristö- ja energiaeks-
pertit voivat viestiä kestävää asumista vinkkien 
avulla. 

Elä ihmisiksi – Lyhytohjelmia asumisen arjesta
Humoristinen sarja kerrostalossa asumisesta 
virittelemään keskustelua ja toimintaa. Sopii 
kavereille jaettavaksi, verkkosivuille linkitettä-
väksi tai asukasilloissa näytettäväksi.

Koulutuspaketteja yhdessä oppimiseen
Koulutuskokonaisuuksia, joita asukkaat ja hen-
kilöstö voivat käyttää itsenäisesti – käyttäjän ei 
tarvitse olla asiantuntija. Aiheina: viestintä ja 
vuorovaikutus taloyhtiössä, kestävä asuminen, 
energia & vesi asumisessa, jätteet ja niiden vä-
hentäminen asumisessa.

Korjaus- ja uudisrakentaminen
•  Ympäristöministeriön sivusto korjausrakentami-

sen kipupisteiden neuvontaan ja valvontaan 
➥ www.korvo.fi 

•  Tee parannus! -viestintäohjelma, hyviksi koettuja 
korjaustapoja, uusia ratkaisuja ja  palveluita sekä 
rahoitusmahdollisuuksia 
➥ www.teeparannus.fi 

•  Ympäristöministeriö, Perusparantamisen 
tuet, ➥ www.ymparisto.fi  > Asuminen > 
 Perusparantamisen tuet

•  ARA, Avustukset, mm. korjaus- ja energiakatsel-
mus-avustuksia, ➥ www.ara.fi  > Avustukset 

Hankinnat
•  Julkisten hankintojen neuvontayksikkö sekä 

ohjeita ympäristöystävällisiin hankintoihin 
➥ www.tem.fi  > Kuluttajat ja markkinat > Julkiset 
hankinnat > Hankintojen neuvonta

•  Arava- ja korkotukilainsäädännön edellyttämästä 
uudisrakentamisen ja perusparantamisen kilpailu-
menettelystä, ➥ www.ara.fi  > Laatu ja kustannuk-
set > Kilpailuttaminen

•  Tietoa ympäristömerkeistä: 
➥ www.ymparisto.fi  > Yritykset ja 
yhteisöt > Tuotteet ja hankinnat > 

Ympäristömerkit

•  Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki, 
mm. hakukone ympäristömerkityistä tuotteista 
➥ www.ymparistomerkki.fi 

•  Reilun kaupan puolesta ry, materiaaleja vastuullisis-
ta hankinnoista, ➥ www.repu.fi  > Tilaa materiaaleja

Kodin hankinnat
•  Kuluttajaliitto – Eettisistä hankinnoista 

➥ www.eettinenvalinta.fi 
•  Eko-ostajan opas ➥ www.kuluttajavirasto.fi  > 

 Oikopolkuja: eko-ostaja
•  Lamppujen valintaopas ja lamppujen 

 palautuspisteet ➥ www.lampputieto.fi 
•  Energiatehokkaimmat laitteet 

➥ www.topten-suomi.fi 

Koulutus
•  Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ➥ www.kiinko.fi 
•  Suomen isännöintiliitto ry ➥ www.isannointiliitto.fi 

Liikkuminen
•  Motiva, liikenne ➥ www.motiva.fi  > Liikenne
•  Taloudellinen ajotapa ➥ www.autoliitto.fi  > Testit ja 

ajoneuvot > Taloudellinen ajo
•  Valtakunnallinen joukkoliikenteen reittiopas 

➥ www.matka.fi 
•  Oman kunnan joukkoliikenneyhtiö
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Asukasosallisuus
Asukasosallisuus tarkoittaa kokemusta omien 
kykyjen riittävyydestä ja merkityksellisyydestä oman 
asumisen suhteen, tunnetta siitä, että voi halutes-
saan osallistua omaa asumista koskevaan toimintaan 
ja kehittämiseen. Edellytyksenä asukasosallisuuden 
tunteelle on, että taloyhtiössä on mahdollisuuksia 
vaikuttaa asumiseen. 

Asumisviihtyisyys, asumisen viihtyisyys 
Henkilökohtaisista mieltymyksistä huolimatta asu-
misviihtyisyydelle on löydettävissä joitakin yleisiä 
tunnuspiirteitä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
asukasviihtyvyyskyselyn mukaan merkittävämpiä 
tekijöitä viihtyisyyden kan nalta ovat talon ja 
asunnon siisteys, rauhallisuus sekä toimivat asumis-
palvelut.1

Asumisen monikulttuurisuus
Monikulttuurisuus käsitetään usein puhekielessä ul-
komaalaistaustaisten ja valtaväestön välisenä vuoro-
vaikutuksena. Tässä työkalupakissa sillä tarkoitetaan 
laajemmin erilaisen asumiskulttuurin ja -tavan 
omaavien ihmisten välisiä eroja. Asumisen moni-
kulttuurisuuteen kuuluvat sekä ”tömistelevät yökuk-
kujat ja aamuvirkut kyttääjät” että erilaiset etniset 
ryhmät.

Asumisen turvallisuus
Asumisen turvallisuuteen kuuluu sekä koettu turval-
lisuuden tunne että teknisin ja hallinnollisin keinoin 
toteutettu taloturvallisuus.

Kestävä asuminen
Kestävällä asumisella ei ole yleistä, kaiken kattavaa 
määritelmää. Alan toimijat ja asiantuntijat ovat 
pitäneet ainakin seuraavia teemoja keskeisinä mää-
ritellessään kestävää asumista.

• Asukasosallisuus ja -demokratia
•  Hyvä naapuruus ja asumisen 

 moni kulttuurisuus
• Yhteiset tilat ja piha-alueet
• Asumisen turvallisuus
• Energian ja veden kulutus
• Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys
•  Edellä mainittujen aiheiden tuki prosessit talo-

yhtiössä2

1. Korhonen E. & Takala J.: Asumisviihtyvyys Helsingin 
kaupungin vuokra- ja asumisoikeustaloissa 2005. Hel-
singin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2007/1. PDF-
dokumentti. <http://www.hel2.fi /Tietokeskus/julkaisut/
pdf/07_02_26_T0701.pdf> (luettu 13.1.2009)

2. Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytän-

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on määritelty vuosien varrella 
monella eri tapaa. Tunnetuin lienee Brundtlandin 
komission määritelmä, jonka mukaan kestävä 
kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken 
väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.3

Kestävä kehitys voidaan jakaa neljään osa-aluee-
seen: ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ta-
loudelliseen. Sosiaalista ja kulttuurista osa-aluetta 
käsitellään usein yhtenä kokonaisuutena. 

Kestävä kehitys vuokrataloyhtiössä
Vuokrataloyhtiössä kestävä kehitys sisältää muun 
muassa seuraavia  näkökohtia:

1. Ekologinen kestävyys 
Materiaalien, energian ja veden säästävä käyttö, jät-
teiden ja päästöjen minimointi, ympäristövastuulli-
nen liikkuminen sekä harkittu maankäyttö. 

2. Sosiaalinen kestävyys 
Tasa-arvoinen, terveellinen, turvallinen sekä yhtei-
söllisyyttä tukeva toiminta- ja elinympäristö, kiin-
teistöyhtiön henkilöstön ja asukkaiden osaaminen 
ja hyvinvointi, sujuva arki, sosiaali set verkostot, 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja itsensä kehittä-
miseen.

3. Kulttuurinen kestävyys
Eri kulttuuritaustojen ja paikallisen kulttuuri-identi-
teetin huomioon ottaminen, yhteiset, tasa-arvoiset 
ja kestävää kehitystä tukevat toimintakulttuurit, su-
vaitsevaisuus.

4. Taloudellinen kestävyys
Pitkänä ajanjaksona taloudellisesti kannattava ja 
tehokas, yhteiskunnalle hyvinvointia tuottava, eko-
logista kestävyyttä tukeva sekä työllisyyttä edistävä 
toiminta.

Kestävän kehityksen katselmus
Yhtiön johdon tai sen määrittelemän vastuutahon 
toteuttama kestävän kehityksen nykytilan arviointi 
yhtiössä.

teet ja asenteet sekä tiedot ja tuen tarve -selvitys. TSN 
Gallup/4V-Hanke.2009. http://www.4v.fi /fi les/3128/4V_
selvitys_raportti_TNS.pdf – sekä 4V-hankkeen pääsuun-
nitteluryhmän asiantuntijat.

3. Report of the World Commission on Environment and 
Development. 1987. A/RES/42/187. Verkkodokumentti. 
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.
htm> (luettu 12.1.2009).

Keskeiset käsitteet
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Kestävän kehityksen ohjelma 
Kestävän kehityksen ohjelma on yhtiön laatima toi-
mintaohjelma ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen 
ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi. Ohjel-
massa määritellään päämäärät, tavoitteet, toimenpi-
teet, vastuut ja aikataulu tavoitteiden saavuttamisel-
le. Ohjelmaa seurataan ja päivitetään määräajoin, ja 
sillä on selkeä yhteys yrityksen toiminta- ja talous-
suunnitelmaan sekä mahdolliseen laadunhallin-
taan.

Kestävän kehityksen politiikka
Politiikassa määritellään kestävään kehitykseen liit-
tyvät periaatteet ja yleiset päämäärät, jotka ohjaavat 
yhtiön toimintaa. Politiikka kertoo henkilökunnalle, 
asukkaille ja yhteistyökumppaneille siitä, mihin 
arvoihin ja periaatteisiin yhtiö on sitoutunut. Yhtiön 
kestävän kehityksen politiikka on julkisesti saatavil-
la.

Merkittävä osa-alue
Kestävän asumisen teema, joka arvioidaan ympäris-
tövaikutusten ja sosiaalisen kestävyyden kannalta 
tärkeäksi ja jossa on suuri potentiaali kestävän kehi-
tyksen kannalta merkittävien tulosten saavuttami-
seen. Merkittävien osa-alueiden määrittely on 
kestävän ohjelmatyön yksi peruslähtökohta.

Mittari
Mittarilla tarkoitetaan tässä laadullista tai numeeris-
ta mittaria, joka parhaimmillaan antaa laajoja ja mo-
nimutkaisiakin tietoja yksinkertaisemmassa 
muodossa. Mittari toimii myös apuvälineenä nykyti-
lanteen kartoituksessa sekä tavoitteiden asettamises-
sa ja seurannassa. Mittareita voivat olla esimerkiksi 
energiankulutus (kWh/rm3) ja asukaskyselyn tulokset 
tietyn kysymyksen osalta.

Osallistaminen
Prosessi, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan, kan-
nustetaan tai kehotetaan osallistumaan toimintaan 
tai päätöksentekoon. Tarve osallistua on syntynyt 
muualla kuin osallistujan mielessä.

Osallisuus
Yksilön kokemus omien kykyjen riittävyydestä, 
oman roolin merkityksellisyydestä ja vastuun saami-
sesta omassa yhteisössä.

Päämäärä
Yleisluontoinen, yhtiön arvoihin ja kestävän kehi-
tyksen nykytilan arviointiin perustuva pitkän ajan-
jakson tavoite. Ohjaa tavoitteiden asettamista 
kestävän kehityksen ohjelmassa tai ympäristöohjel-
massa.

Tavoite
Päämääriin perustuva yksityiskohtainen suoritysky-
kyvaatimus, joka täytyy asettaa ja täyttää, jotta 
halutut kestävän kehityksen päämäärät saavute-
taan.

Yhteiskuntavastuu
Käsitteet kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu rin-
nastetaan usein keskenään. Yhteiskuntavastuun voi 
määritellä kestävän kehityksen toteuttamisena ja 
osana liiketoimintaa.1 Yritysten yhteiskuntavastuul-
le ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää. Euroopassa 
jonkinlaiseksi standardiksi on kuitenkin muodostu-
nut Euroopan komission määrittely. Sen mukaan 
”yritysten sosiaalinen vastuu kuvataan käsitteeksi, 
jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset 
ja ekologiset huolenaiheensa liiketoimintaansa ja 
vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa.” 2

Myös yhteiskuntavastuu jaotellaan yleensä 
samoihin osa-alueisiin kuin kestävä kehitys. Vastuul-
lisuudesta kilpailuetua pk-yrityksille -julkaisussa 
yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan ”ympäristö-, sosi-
aalisten ja taloudellisten tekijöiden tasapainoista ke-
hittämistä ja johtamista yhteistyössä sidosryhmien 
 kanssa.”3

Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä vuorovai-
kutusta, yhdessä tekemistä, keskustelua, kuuntelua 
ja välittämistä. Keskeistä yhteisöllisyydessä on osalli-
suus eli kokemus yhteisön jäsenyydestä ja mahdolli-
suudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä 
prosesseissa.

Tämän julkaisun lähtökohtana on, että yhteisölli-
syys vahvistaa kaikkia kestävän kehityksen ulottu-
vuuksia. Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja pai-
kallisiin asioihin vaikuttaminen edistävät vastuulli-
suutta omasta elinympäristöstä ja sen ihmisistä. Yh-
teisöllisyys, joka antaa tilaa ihmisten yksilöllisyydel-
le ja moniarvoisuudelle, parantaa asuinalueen tur-
vallisuutta ja tekee siitä viihtyisän ja elinvoimaisen.

1. Reinboth R.: Tiedon Silta – kevät 2007. Verkkodoku-
mentti. <http://www.tsr.fi /ts/kevat_2007/11/index.html> 
(luettu 12.1.2009).

2. Euroopan yhteisöjen komissio: Vihreä kirja yritysten 
sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edis-
tämisestä. Verkkodokumentti. <http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/site/fi /com/2001/com2001_0366fi 01.pdf> 
(luettu 12.1.2009).

3. Työ- ja elinkeinoministeriö: Vastuullisuudesta kilpai-
luetua pk-yrityksille – Kehittämisstrategia vuosille 
2008–2011. Verkkodokumentti. <http://www.tem.fi  /fi  
les/19782/TEM_pk_vastuullisuusstrategia. pdf> (luettu 
12.1.2009).
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Ympäristökatselmus 
Kuten kestävän kehityksen katselmus, mutta katsel-
muksessa keskitytään ympäristöasioiden katsel-
mointiin yhtiössä.

Ympäristöohjelma
Kuten kestävän kehityksen ohjelma, mutta ympäris-
töohjelman päämäärissä ja tavoitteissa keskitytään 
ekologisen kestävyyden edistämiseen ja ympäristön-
suojeluun.

Ympäristöpolitiikka
Kuten kestävän kehityksen politiikka, mutta ympä-
ristöpolitiikan sisältö keskittyy ympäristöasioihin 
liittyviin periaatteisiin ja päämääriin.

Ympäristövaikutus
Ympäristöön kohdistuva muutos, joka on kokonaan 
tai osittain yhtiön toimintojen tai asukkaiden kulu-
tustottumusten seurausta.
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Kirja sisältää tuhdin annoksen tietoa ja vinkkejä, joi den 
avulla voi edistää viihtyisää, kustannustehokasta ja 
ympäristövastuullista asumista. Ohjelmat on tarkoitet-
tu vuokrataloyhtiöiden johtamiseen ja kehittämiseen. 
Tarkistuslistoista ja hyvistä käytännöistä on kuitenkin 
hyötyä kenelle tahansa, joka toimii asumiseen liittyvien 
teemojen parissa.

Työkalupakki tarjoaa ohjelmamallin, jonka avulla 
kestävän asumisen eri näkökulmat voi yhdistää osaksi 
yhtiön toimintaa. Tarjolla on ympäristöohjelma tai 
laajempi kestävän kehityksen ohjelma.

Kirjan tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi vapaasti 
kopioida tai tulostaa. www.4v.fi /tyokalupakki

Kestävän asumisen 
työkalupakki

vuokrataloyhtiölle
OHJELMATYÖ     |     TARKISTUSLISTAT     |     HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin
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