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Lukijalle

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään ja hyvään asumiseen. 
Opas on suunnattu erityisesti kaupunkien omistamien vuokrata-
loyhtiöiden ja muiden niin sanottujen aravavuokratalojen asuk-
kaille ja asukastoimikunnille.  

Kestävän kehityksen – tuttavallisemmin keken – huomioi-
minen säästää sekä rahaa että luontoa. Kannattaa olla myös 
tietoinen asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asu-
kastoiminnan mahdollisuuksista. Vuokrallakin sinulla on oikeus 
vaikuttaa oman asumisesi asioihin.

Oppaaseen on koottu tosielämän hyviä esimerkkejä asukas-
toiminnasta vuokrataloyhtiöissä. Esimerkit ovat pääasiassa pää-
kaupunkiseudulta, vaikka hyviä ideoita löytyy toki muualtakin. 

Oppaan liitteissä on malleja veden- ja energiankulutukses-
ta sekä jätekustannuksista tiedottamiseen. Mallit voi kopioida 
omaan käyttöön ja niihin voi lisätä tietoa oman talon kulutuk-
sista ja kustannuksista. Liitteistä löydät myös lisää esimerkkejä 
muun muassa turvallisuusasioista tiedottamista ja kodin huolto-
toimenpiteiden tarkistamista varten. 

Viihtyisää asumista!
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Luottamushenkilöt ja asukas-
toimikunta valitaan vuosit-
tain kokoontuvassa asukasko-
kouksessa.

Asukastoimikunta ottaa kantaa talon asioihin, 
päättää yhteisten tilojen käytöstä ja järjestää 
tapahtumia. 

Asukastoimikunta on yhteydessä 
isännöitsijään ja vie eteenpäin 
asukkaiden mielipiteitä ja toiveita.

PÄÄTTIKÖ NAAPURI  
PUOLESTASI?

Tiesitkö, että sinulla on oikeus vaikuttaa asumisesi asioihin? 
Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrata-
loissa.

Asukkaat voivat vaikuttaa muun muassa osallistumalla asu-
kas- tai talotoimikuntiin. Aktiivinen asukastoiminta lisää yleistä 
viihtyisyyttä ja vähentää ilkivaltaa. Lisäksi se helpottaa taloyh-
tiön ja asukkaiden yhteydenpitoa. 

Asukastoiminta ei tarkoita sitä, että kaikkien olisi pakko osal-
listua yhteiseen toimintaan. Se ei ole edes tavoitteena. Tärkeintä 
on, että asukkailla on halutessaan mahdollisuus olla mukana ja 
vaikuttaa.  

Huomaa: asukastoimikunta = talotoimikunta  
Asukastoimikunta on laissa käytetty termi. Joissakin yhtiöissä 
voidaan käyttää eri termiä samasta asiasta, esimerkiksi talotoi-
mikunta-sanaa. 

Asukastoimikunta päättää...
•	askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä 
•	talkoiden järjestämisestä 
•	kerho- ja muun vastaavan toiminnan järjestämisestä
•	yhteistilojen käytön ohjeistamisesta 

tekee esityksiä ja neuvottelee... 
•	talousarvioista 
•	vuokranmäärityksestä 
•	korjaustarpeista ja -suunnitelmista 
•	istutus- ja pihavälineiden hankinnasta 
•	huoltoon ja siivoukseen liittyvistä seikoista

saa käyttöönsä tarpeelliset tiedot...
•	talousarviosta ja vuokralaskelmasta 
•	korjaussuunnitelmista 
•	huolto- ja siivoussopimuksista
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Asukastoimikunnan teemaillat

Luottamustehtävät eivät tarkoita pelkästään kokouksissa istu-
mista. Asukastoimikunnan jäsenet voivat järjestää omannäköis-
tään toimintaa vaikkapa jonkin teeman ympärille. 

Esimerkiksi Vantaan Länsimäessä asukastoimikunta halu-
si järjestää ympäristötempauksen. Teemaksi valittiin lajittelu 
ja lähiympäristön siisteys. Tapahtumasta tehtiin mainos, jota 
asukkaat jakoivat joka asuntoon ja naapuritalon rappukäytäviin. 
Tilaisuuteen hankittiin puhuja Roska päivässä -liikkeestä ja 
lapsille järjestettiin luontoretki. Suosittuja harjoitusnumeroita 
olivat miniroskisten askartelu sekä biojätepussien taittelu sano-
malehdistä. 

Roska päivässä -liike innoitti asukkaita niin paljon, että parin 
kuukauden kuluttua asukastoimikunta järjesti uuden teemail-
lan lähiympäristön siistimiseksi. Mainos siivousillasta kolahti 
jokaiseen postiluukkuun paria viikkoa ennen tapahtumaa. Haku-
nilan yhteispalvelusta lainattiin kymmenen paria roskapihtejä ja 
tilaisuuteen varattiin riittävä määrä jätesäkkejä. Siivoustuokion 
lopuksi juotiin hyvin ansaitut kahvit.

 
Lisätietoja: VAV Asunnot Oy

Lähdetään retkelle!

Jyväskylän Vuokra-asuntojen käytäntönä on, että asukastoimi-
kunta voi muun toiminnan ohella järjestää asukkaille yhteistä 
virkistystoimintaa. Asukkaat ovatkin järjestäneet ahkerasti 
retkiä ja Päijänne-risteilystä ja Tallinnan kuutamoristeilystä on 
tullut jokavuotisia perinteitä.

 Osallistujille ilmainen Päijänne-risteily ruokailuineen on 
aina varattu täyteen. Varausten varmistamiseen on käytetty 
panttia, joka palautetaan risteilyn alussa. Tallinnan kuutamo-
risteily puolestaan maksetaan vain osittain asukastoimikunnan 
rahoilla, ja loput matkakustannuksista hoidetaan itse. Asukkaita 
kannustetaan myös ehdottamaan uusia kiinnostavia retkimah-
dollisuuksia.

Kiinnostaako retkien järjestäminen? Retki-ideoita kannattaa 
kysellä vaikkapa asukaskokouksissa. Kun kohteesta on päätet-
ty, tarvitaan 2–5 ihmistä järjestelytoimikuntaan viemään asiaa 
eteenpäin. 

Lisätietoja: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Arvonnat ja tarjoilut  
houkuttelevat osallistumaan

Onko tapahtumiin osallistuminen ollut vähäistä? Yhteinen toi-
minta ei tietenkään kiinnosta kaikkia, mutta tilaisuuden tenhoa 
voi nostaa pienellä vaivalla.

•	Arvonnat ovat hauska tapa houkutella väkeä paikalle. Palkin-
not voivat olla itse leivottuja herkkuja tai lahjoituksina saatuja 
tavaroita ja palveluita. Pääpalkintona voi olla esimerkiksi sii-
vousapua. 

•	Helsingin Roihuvuoressa on tapana jakaa biojätepusseja talo-
toimikunnan kuukausittaisilla kahveilla, jossa talotoimikunnan 
puheenjohtaja on paikalla vastailemassa asukkaiden kysymyk-
siin. Kahvit ja pullat tarjoaa talotoimikunta, biojätepussit tule-
vat yhtiöltä. Pussin haku on hyvä syy piipahtaa juttusille. 
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Peli-illasta potkua naapuruuteen

Olipa ohjelmassa sitten mölkkyä tai petankkia, pihapelit ovat 
mukava tapa tutustua naapureihin. 

Tämä huomattiin Vantaan Korsossa, jossa kolmen lähekkäin 
sijaitsevan talon asukkaat oli kutsuttu pelaamaan pihapelejä. 
Peli-illasta sovittiin asukastoimikuntien yhteisessä kokouksessa 
ja sitä mainostettiin talkoiden yhteydessä sekä rappukäytäväil-
moittelulla. 

Lopulta kymmenkunta asukasta mittaili taitojaan mölkyssä 
ja vähän suurempi joukko kahvitteli pihamaalla. Tällä kertaa sää 
suosi, mutta seuraavalla kerralla aiotaan sateen varalle varata 
myös lautapelejä.

Lisätietoja: VAV Asunnot Oy

PIHOISTA PARAS JA  
KERHOTILOISTA KAUNEIN? 

Talojen ja pihojen hyvä kunto on tärkeä asia. Viihtyvyyttä lisää-
vät esimerkiksi viihtyisät saunatilat, grillipaikka pöytineen ja 
penkkeineen sekä kauniit istutukset. Toimivissa kerhotiloissa 
on mukava järjestää juhlia ja muuta toimintaa. Millaisia asioita 
sinusta kuuluu hyvään pihaan ja kerhohuoneeseen? 
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Asukkaat mukana pihasuunnittelussa

Omakotitalossa asukkaat suunnittelevat pihansa itse, mutta 
myös kerrostalon asukkaalla on usein toivomuksia  kotipihal-
leen. Pihoja on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa esimer-
kiksi VVO-yhtymässä sekä Helsingin Roihuvuoren Kiinteistöissä 
ja Kontulan Kiinteistöissä. 

VVO-yhtymässä käynnistettiin syksyllä 2006 Kotipihaohjelma, 
jota toteutetaan yhdessä alueellisten VVO-kotikeskusten ja asu-
kasaktiivien kanssa. Ohjelmassa asukastoimikuntien puheenjoh-
tajille toimitetaan Kotipihaohjelma-lomake, johon asukastoimi-
kunnat keräävät asukkailta toiveita pihan kunnostamiseksi.

Täytetty lomake palautetaan isännöitsijälle ja puretaan pi-
hakävelyllä asukkaiden kanssa. Kävelyn aikana käydään läpi 
palautteet, joista isännöitsijä karsii liian vaikeasti toteutettavat 
ehdotukset. Aikataulut ja kustannukset pihan kunnostusprojek-
teille mietitään yhdessä. Näin toimimalla voidaan päättää esi-
merkiksi jätekatosten kunnostamisesta, vihertöistä, pihalaatoi-
tuksista, pihakalusteiden ja leikkivälineiden hankkimisesta sekä 
pihan turvallisuuden tarkastamisesta.

Pihakatselmuksia on järjestetty myös Roihuvuoren Kiinteis-
töissä ja Kontulan  Kiinteistöissä talotoimikuntien aloitteesta. 
Talotoimikunnat miettivät etukäteen sekä pihan kauneimmat 
että eniten parannuksia kaipaavat kohteet. 3–4 kohdetta  merki-
tään lomakkeeseen, jota käytetään apuna pihan katselmuskier-
roksella. Katselmukseen osallistuvat asukkaat, talotoimikunnan 
jäsenet, isännöitsijä sekä viherpalvelun edustaja, jos sellainen 
taloyhtiössä on. Asukkaat merkitsevät kierroksen aikana jokai-
sesta kohteesta mielestään hyvät ja huonot puolet sekä kehitys-
ehdotuksia lomakkeisiin. Tärkeää on, että kootut mielipiteet ja 
palautteet jäävät niin yhtiön kuin talotoimikunnankin käyttöön 
tulevaisuuden suunnittelua varten. 

Pihakatselmus teidänkin taloonne? Yhteistyöllä taloyhtiön ja 
isännöitsijän kanssa voi saada ihmeitä aikaan. Lisätietoja ja ko-
kemuksia voi kysyä VVO-yhtymästä ja Kontulan Kiinteistöistä. 

Katso liitteistä esimerkki VVO-yhtymän Kotipiha-lomakkeesta!
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Keittiöpuutarha kaupungissa

Kukkapenkit kaunistavat pihaa, mutta istutusten ei tarvitse 
rajoittua kukkiin. Yrtit, juurekset ja muut hyötykasvit voivat ku-
koistaa kerrostalon pihalla asukkaiden ja taloyhtiön yhteisellä 
päätöksellä. Pihojen lisäksi viljely onnistuu parvekkeilla, katoilla 
ja joutomailla. 

Innokkaat multasormet voivat neuvotella viljelymahdolli-
suuksista asukastoimikuntien kokouksissa. Asiaa voi kysyä myös 
suoraan taloyhtiöltä. Asukkaille voidaan järjestää tapaaminen, 
jossa viljelymahdollisuudesta kerrotaan. Osallistujat miettivät 
yhdessä, mitä aloittaminen vaatii ja kenen kanssa toimista pitää 
neuvotella ennen aloittamista. 

Apua voi pyytää kaupunkiviljelyn tuntevilta yhdistyksiltä. 
Hyötykasviyhdistys tarjoaa neuvontatilaisuuksia muun muassa 
viljelykasvien valinnasta. Lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla on 
vinkkejä aloittelijoille ja kokeneille kaupunkiviljelijöille. HSY eli 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut järjestää toiminta-alueel-
laan ilmaista kompostointineuvontaa ja Uudenmaan Martat pi-
tää luentoja kompostointiin ja viljelyyn liittyen.

Kaupunkiviljely onnistuu myös asfalttipihalla, sillä kasvit 
voidaan kasvattaa laareissa. Laarin voi rakentaa itse vaikkapa 
kierrätysmateriaaleista. Dodon Laaritalkoot-palvelu tarjoaa 

helpon vaihtoehdon helsinkiläisille taloyhtiöille. Aikaisempaa 
viljelykokemusta ei tarvita, sillä Dodon neuvojat perehdyttävät 
viljelyyn laarin pystytyspäivänä. Alkuopastuksen jälkeen asuk-
kaat hoitavat viljelmiä itsenäisesti. Taimet, siemenet, multa, laa-
rin rakennustarpeet ja neuvonta sisältyvät maksullisen palvelun 
hintaan.

Lisätietoja: Hyötykasviyhdistys ry, HSY,  
Uudenmaan Martat ry, Dodo ry

Asukaskerhoista meidän talo -henkeä

Kaikille avoimessa asukaskerhossa on hauskaa viettää yhteistä 
aikaa ja nostattaa talon me-henkeä. Näin toimitaan esimerkiksi 
Vantaan Korsossa.

VAV Asuntojen talon tilavassa kerhohuoneessa on avoimet 
ovet kahtena iltana viikossa, jolloin asukkaat voivat viettää siellä 
aikaa esimerkiksi pelaillen, TV:tä katsoen, jutellen tai lehtiä luki-
en. Lapsille on tarjolla myös ohjattua askartelua ja piirtämistä. 

Toiminnasta vastaa muutama vapaaehtoinen aikuinen asukas. 
Heidän tehtävänään on olla läsnä ja pitää järjestystä yllä. Ohjaa-
jien taakkaa helpottaa se, ettei kerhon ole tarkoitus olla päiväko-
ti, vaan vanhemmat vastaavat omista lapsistaan. 

Kerhossa on järjestetty teemailtoja ja pidetty limudiskoja sekä 
elokuvanäytöksiä. Elokuvia näytettiin myös yökerhossa. Varsin-
kin perheen pienemmille yöpyminen kerhotiloissa oli jännittävä 
kokemus.

Kerho luo yhteishenkeä, lisää turvallisuudentunnetta ja tuo 
eri sukupolvia lähemmäs toisiaan. Eri ikäiset sylivauvasta eläke-
läisiin viihtyvät kerhossa samaan aikaan. 

Lisätietoja: VAV Asunnot Oy
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Senioreilla omaa toimintaa

Saunatiloissa tuoksuu kahvi ja luistaa juttu. Eloisat eläkeläiset 
kokoontuvat kerran kuussa taloyhtiönsä saunatiloihin Helsingin 
Mellunmäessä. 

Oman talon seniorikerho on tärkeä juttu varsinkin liikuntara-
joitteisille vanhuksille. 30 vuotta talossa asunut asukas sai idean 
kerhosta sinä päivänä, kun hän jäi itse eläkkeelle. Siitä pitäen ker-
ho on kokoontunut kuukausittain kesätaukoja lukuun ottamatta. 

Kerhon ei ole tarkoitus tuottaa liikaa vaivaa yksittäiselle ih-
miselle. Kukin keittää vuorollaan kahvit ja jokainen voi halutes-
saan leipoa jotakin. Kaikki saavat suunnitella ohjelmaa, mutta 
usein ohjelmaksi riittää kahvittelu ja jutustelu. Moni on löytänyt 
kerhosta uuden ystävän. 

Haluatko perustaa kerhon?

Mikä neuvoksi, jos yhteinen toiminta kiinnostaisi, mutta aloit-
taminen arveluttaa? Toimintaa voi aluksi kokeilla kerhostartin 
avulla. Onnistumisen edellytyksenä on, että asukkaista löytyy 
henkilöitä, jotka ovat valmiita kantamaan vetovastuuta kerhotoi-
minnasta. 

Ideointitilaisuuden voi järjestää asukastoimikunnalle tai kaikille 
talon asukkaille. Keskustelun ohjaajana toimii asukas, joka on 
perehtynyt asiaan ja ottanut etukäteen selvää erilaisista ker-
hoideoista. Tilaisuudessa sovitaan, millaista kerhoa lähdetään 
kokeilemaan, milloin ja missä tilassa toimintaa järjestetään, tar-
vitaanko rahaa tai materiaaleja, ja ketkä vastaavat ohjaamisesta 
ja kerhomainosten tekemisestä. 

Jos toimintaan on käytettävissä jonkin verran rahaa, asuk-
kaat voivat kutsua myös ulkopuolisen ammattilaisen vetämään 
kerhoa haluamastaan aiheesta, vaikkapa kahdeksi ensimmäi-
seksi kerraksi. Ohjaaja – esimerkiksi askartelun tai tuunauksen 
opettaja – voi antaa suunnitteluapua ja ideoita seuraavillekin 
kerroille, kun asukkaat jatkavat kerhoa omin voimin! 

VÄLTÄ VAARAA!

Suuri osa tapaturmista tapahtuu kotona. Kansallisen uhritutki-
muksen mukaan kotona sattui yli 300 000 tapaturmaa vuonna 
2009. 

Onnettomuuksia voidaan ehkäistä pienilläkin toimenpiteillä. 
Esimerkiksi kodin sähkölaitteet kannattaa pitää kunnossa. Tele-
visio-, pesukone- ja muut sähkölaitteistopalot aiheuttavat vuo-
sittain huomattavat kustannukset ja paljon murhetta. 

Muistathan, että palovaroittimen hankkiminen ja asentami-
nen on asukkaan vastuulla. Asunnon jokaista 60 neliötä kohti 
kuuluu olla yksi palovaroitin.

Myös kotivakuutus kannattaa hankkia asunnon ja tavaroiden 
turvaksi. Vakuutusehtoihin on syytä tutustua huolellisesti; va-
kuutuksissa on eroja ja niihin sisältyy erilaisia rajoituksia.

Kerhostartit tarkoittavat:
•	Toiminnan ideointitilaisuutta 
•	Paria ohjattua kerhokertaa ulkopuolisen 

ohjaajan voimin
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Kodin vaaranpaikat

•	Muista vahtia lieden kuumia levyjä. Palavat materi-
aalit kannattaa pitää kaukana liedestä.

•	 Imuroi jääkaapin tausta säännöllisesti paloriskin 
vuoksi.

•	Valvo palavia kynttilöitä.
•	Tupakoi mieluiten ulkona – älä koskaan vuoteessa!
•	Lämmin sauna ei ole vaatteiden kuivatusta varten 
– tulipalon riski on merkittävä.
•	Pidä lääkkeet poissa lasten ulottuvilta ja omissa 

pakkauksissaan
•	Puutu asiaan heti, jos pesukone tai jääkaappi vuotaa. 

Hanki suoja-allas laitteiden alle.
•	 Irrota sähkölaitteet kylpyhuoneen pistorasioista 

ennen kuin peseydyt. 
•	Käytä vain tukevaa talousjakkaraa kiipeämiseen.

Muista myös…

•	Tarkistaa palovaroittimen kunto säännöllisesti  
ja vaihtaa paristot vuosittain.

•	Säilyttää sammutuspeite ja käsisammutin  
helposti saatavilla.

•	Hankkia tärkeimmät ensiaputarvikkeet.

Katso liitteistä kerrostaloasukkaan tarkistuslista 
turvallisuutta lisäävistä huoltotoimenpiteistä!

Tiesitkö tämän talosuojelusta? 
 
Taloihin, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, tulee nimetä 
talosuojelujohtaja. Mikäli talossa on väestönsuoja, valitaan myös 
väestönsuojanhoitaja sekä molemmille vastaaville varahenkilöt. 
Nimettyjen henkilöiden tulee asua kyseisessä talossa. Huomaa, 
että talosuojelusta käytetään myös nimitystä taloturvallisuus 
ja suojelujohtajaa voidaan kutsua myös turvallisuuspäälliköksi. 
Taloyhtiö järjestää säännöllistä koulutusta suojeluhenkilöstölle.

Suojeluhenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa ja neuvoa 
asukkaita kodin ja talon turvallisuusasioissa. Hyviä mahdol-
lisuuksia tiedottamiseen ovat esimerkiksi asukastoimikunnan 
kokoukset, yhteiset juhlat, talkoot ja ilmoitustaulut. Suojeluhen-
kilöstön yhteystiedot on hyvä laittaa näkyville porraskäytävän 
ilmoitustaululle. 

Kopioi liitteistä porrashuoneen turvallisuusohje ja kiinnitä  
se ilmoitustaululle!

Talosuojelun tavoitteena on…
•	 turhien onnettomuuksien välttäminen
•	paloturvallisuus 
•	nopean avun saanti 
•	ensiapuvalmius 
•	 tapaturmien ehkäisy 
•	murtosuojaus ja rikosten ehkäisy 
•	suojautumisvalmius (sisälle, väestönsuojaan) 
•	varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenja-

kelun katkoksiin 
•	oikea ongelmajätehuolto

”Suojelujohtajan työ ei välttämättä odota kaukais-
ta sotaa. Tulipalon sattuessa palopäällikkö saattaa 
etsiä talon suojelujohtajan käsiinsä ja esimerkiksi 
määrätä hänet johtamaan porraskäytävän evaku-
ointia.” Helsingin pelastusliiton johtaja Ilkka Kianto
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Iloa ja hyötyä  
turvallisuustempauksesta

Tietoa ja kokemuksia asumisen turvallisuudesta voi jakaa asuk-
kaiden ja taloyhtiön yhteisvoimin järjestämässä tilaisuudessa.

Näin toimittiin Kontulan Kiinteistöjen turvallisuustempauk-
sessa, joka järjestettiin keväällä 2010. Tilaisuudessa esiteltiin 
taloyhtiön henkilöstön ja asukkaiden edustajien toimintaa tur-
vallisuusasioissa ja vastattiin asukkaiden kysymyksiin. Lisäksi 
paikalle saatiin edustajat poliisista, pelastuslaitoksesta ja va-
paapalokunnasta. 

Turvallisuusasiat kiinnostivat selvästi ja herättivät vilkasta 
keskustelua yleisön keskuudessa. Paikalle saapui 150 ihmistä 
ja talosuojelukoulutuksesta kiinnostuneiden yhteystietolistalle 
saatiin noin kymmenen uuden henkilön nimet. Maksuttomat 
arpajaiset ja kahvit toivat oman houkutuksensa tempaukseen.

Lisätietoja: Kontulan Kiinteistöt Oy
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Keskivertoasukas käyttää 155 litraa vettä vuorokaudessa, mutta 
käyttötottumuksissa on suuria eroja. Jotkut kuluttavat 90 litraa 
vuorokaudessa, toiset huikeat 270 litraa. Omilla valinnoilla voi 
tähänkin vaikuttaa! Pidä silmällä etenkin lämpimän veden käyt-
töäsi, sillä vesilaskun lisäksi se vaikuttaa talon energiakustan-
nuksiin. 

KOHTUUKÄYTTÄJÄ VAI 
SUURKULUTTAJA?
Tiesitkö, että pienillä valinnoilla voit todella vaikuttaa asumisen 
kustannuksiin? Energiankulutus on iso osa asumisen kustan-
nuksista. Noin 40 prosenttia kerros- tai rivitalon hoitokustan-
nuksista kuluu energiaan ja veteen. Kun säästät energiaa, säästät 
rahaa, luontoa ja hillitset ilmastonmuutosta.

Säästää voit niin sähkön, lämmityksen kuin veden kulutukses-
sa. Esimerkiksi lämpimän veden tuhlaileva käyttö sekä liiallinen 
tuulettaminen kylmällä ilmalla aiheuttavat taloyhtiölle turhia 
kustannuksia, jotka vaikuttavat vuokran suuruuteen. Sähkön 
käytön vähentäminen pienentää suoraan omaa sähkölaskuasi.

Kodin energiankulutuksesta noin puolet menee lämmitykseen 
ja viidennes lämpimään veteen. Viimeinen kolmannes kuluu 
sähkölaitteisiin ja valaistukseen. (Lähde: Adato Energia Oy)

Vinkkejä energian- ja vedensäästöön:

Ei lämmin luita riko…
mutta asteen alhaisempi huonelämpötila säästää 5 % lämmitys-
kuluissa. Suositeltava huonelämpötila on 20–22 °C Hanki mittari, 
seuraa huonelämpötilaa ja ilmoita liian korkeista luvuista isän-
nöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. Oikea sisäilman lämpötila on 
myös terveellinen. 

Sammutitko kahvinkeittimen? 
Tarkista myös tv ja stereot! Valmiustila kuluttaa sähköä, vaikkei 
laitetta käytetä.  Jopa 10 % kodin sähköstä kuluu laitteiden val-
miustilaan. Televisiot, tietokoneet ja näytöt, dvd-soittimet, digi-
boksit ja muut laitteet kannattaa sulkea yöksi virtakytkimestä.
 
Vesiputous vessassa?
Hanat ja wc-istuin voivat vuotaa lähes huomaamatta. Pienikin 
vuoto tarkoittaa suurta lisäystä vedenkulutukseen. Vuotava 
pönttö voi maksaa jopa tuhansia euroja vuodessa. Jos huomaat 
vuodon, muista tehdä vikailmoitus!

Energiankulutus

Kodin  
energiankulutus

Kotilatoussähkön kulutus 
esimerkkiperheissä

Omakotitalo 120 m2, 4 hlöä
Sähkölämmitys, 6000 kWh

– – AUTON LÄMMITYS

Kerrostalo 55 m2, 2hlöä,  
kaukolämpö, 1950 kWh

VALAISTUS 
JA MUU

SAUNOMINEN 
(SÄHKÖKIUAS)

– – PYYKINPESU JA -KUIVAUS

VIIHdE

RUOAN- 
VALMISTUS

ASTIANPESU

RUOAN 
SÄILYTYS

VALAISTUS 
JA MUU

VIIHdE

– –ASTIANPESU
RUOAN- 

VALMISTUS

RUOAN 
SÄILYTYS

PYYKINPESU 
JA -KUIVAUS

TUOTTEET JA 
PALVELUT

KOTI

LIIKKUMINEN

LÄMMITYS JA 
ILMASTOINTI

KÄYTTÖVEdEN 
LÄMMITYS

KOTITALOUS-
SÄHKÖ

VINKKI: Muista myös ym-
päristöystävällinen liik-
kuminen. Kun jätät auton 
kotiin ja polkaiset pyörällä 
kauppaan tai töihin, luonto 
kiittää ja kunto kasvaa!
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Tarkistuslista talon ympäristöasioista

• Onko taloyhtiön saunavuorot optimoitu siten, ettei lämmin 
sauna seiso tyhjillään vuorojen välissä?

• Tiedotetaanko asukkaille veden- ja energiankulutuksesta sekä 
jätekustannuksista säännöllisesti? Annetaanko asukkaille tie-
toa siitä, kuinka kulutukseen voi vaikuttaa?

• Onko huonelämpötila kaikissa huoneistoissa sama? Jos taloa 
lämmitetään kylmimmän huoneiston mukaan, toisissa huoneis-
toissa on liian kuuma, ja energiaa tuhlaantuu.

• Sammuvatko valot yleisistä tiloista automaattisesti? Ilmoita 
huoltoyhtiöön, jos valaistuksen liiketunnistimet tai aika-auto-
maatit eivät toimi.

• Vältetäänkö yhteisissä tilaisuuksissa kertakäyttöastioita?

Sinustako ympäristöekspertti?

Energiankäytön järkeistäminen onnistuu parhaiten, kun myös 
asukkaat ottavat vastuuta siitä. Vapaaehtoinen energia- tai ym-
päristöekspertti on asukkaiden luottohenkilö energia- ja ympä-
ristöasioissa. Koulutuksen ja työvälineet ekspertti saa taloyhtiöl-
tä. Eksperttitoimintaa on muun muassa Espoonkruunussa,  
VAV Asunnoissa ja VVO yhtymässä.

Oletko kiinnostunut toimimaan eksperttinä? Mikäli toimintaa 
ei ole vielä talossasi, ota yhteyttä taloyhtiöösi ja kysy, voisiko 
teidänkin yhtiössänne olla eksperttitoimintaa.

Lisätietoja: Motiva, Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy,  
VVO-yhtymä Oyj
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JÄTETÄÄNKÖ 
VÄHEMMÄLLE?
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka monta tyhjää jogurtti-
purkkia tai margariinirasiaa ehtii kasautua vuoden aikana? Tai 
mitä maksaa väärään paikkaan jätetty romu ja roska? Keskiver-
toasukas tuottaa vuosittain jopa 170 kiloa kaatopaikalle joutu-
vaa sekajätettä. Se tarkoittaa noin 200 roskapussillista vuodessa. 

Asia ei ole yhdentekevä. Sen lisäksi, että jätehuolto maksaa 
paljon, kaatopaikat saastuttavat vettä, maaperää ja ilmaa. Samal-
la uusien tavaroiden tuottaminen kuluttaa luonnonvarojamme. 

Jos kaikki maapallon ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, 
tarvittaisiin yli kolme maapalloa! Sinäkin voit ehkäistä jätteen 
syntyä ostamalla vain tarpeellista ja kestävää, korjaamalla tava-
roita sekä kierrättämällä ja lajittelemalla jätteet. 

Älä ruoki roskista!
Tiesitkö, että suoma-
laiset heittävät suuren 
määrän syömäkelpoista 
ruokaa roskiin?

Lapsiperheet heittävät 
noin viidenneksen, useat 
jopa kolmanneksen osta-
mastaan ruoasta pois. Ruoan 
tuottaminen kuormittaa ympäristöä huomattavasti 
ja ruoan ostaminen jätteeksi on silkkaa rahan haaskausta! 

Huolehdi jätteet oikeaan paikkaan!
Tiesitkö, että jätteiden keräämisen kustannukset vaikuttavat 
vuokraan? Huonekalujen, polkupyörien ja muun romun hylkää-
minen pihamaalle tai roskakatokseen voi tuoda kymmenien tu-
hansien eurojen lisäkustannukset taloyhtiölle vuosittain. Isoissa 
yhtiöissä summa voi olla jopa yli 100 000 euroa vuosittain.

Yhteiskäyttötavaroista 
hyötyvät kaikki

Eräässä VAV Asuntojen talossa kävi ilmi, että talossa asuu monta 
innokasta ompelijaa, mutta kaikilla ei ole ompelukonetta. Niinpä 
asukastoimikunta hankki edullisen ja laadukkaan ompelukoneen 
kerhohuoneelle. Käyttöä seurataan kirjaamalla vuorot vihkoon, ja 
yksi luottamushenkilö vastaa koneen kunnosta.

Naapuritalolle hankittiin puolestaan grillausvälineitä ja mui-
ta keittiötarvikkeita. Välineet 
ovat talon kerhohuoneella kaik-
kien asukkaiden, talon kerhon ja 
seurakunnan kerhon käytettä-
vissä. Enää ei tarvitse käyttää 
epäekologisia kertakäyttöas-
tioita!

Lisätietoja:  
VAV Asunnot Oy
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Kirpparilla  
tavara kiertää

Helsingin Mellunmäen metro-
aseman vieressä kulkijaa ohjaa 
kyltti kirpputorille. Vesalan 
Kiinteistöjen asukkaat pitävät 
kirppistä talvisin kerhohuoneessa 
ja kesäisin ulkona pihalla. Kirp-
putori ei ole tarkoitettu vain talon 
asukkaille, vaan kuka tahansa ohikulkija 
on tervetullut asiakkaaksi. 

Lisätietoja: Vesalan Kiinteistöt Oy

Ilmaista neuvontaa  
pääkaupunkiseudulla!

Tilaa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n maksuton 
luento asukasiltaan. Palvelu toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
palveluksessanne

•	Taloyhtiön puutarhajuhlat tulossa? Lainaa Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskukselta pestävä muoviastiasto ilmaiseksi.  
Panttia vastaan saa lainata myös posliinilautasia, laseja ja 
muita astioita.

•	Tavaran kuskausta tiedossa? Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kukselta voi lainata kuomullista peräkärryä 50 euron panttia 
vastaan päivän ajaksi.

•	Aineksia askarteluiltaan! Harrastekerhot saavat hakea käsitöi-
hin ja askarteluun soveltuvaa kierrätysmateriaalia maksutta.

www.kierratyskeskus.fi

Aiheeksi voit valita:
• Vähennä jätettä ja kierrätä – myös kukkaro kiittää 
• Söikö roskis perheen lounaan? Niksit ruokajätteen 

välttämiseen 
• Helppo ja ekologinen siivous 
• Ongelmajätteet talteen 
• Kestovaippa – lapsiperheen ympäristöteko
• Kompostointi

Samoissa kunnissa voit tilata ilmaiseksi myös oppaita ja esitteitä 
muun muassa jätteen määrän vähentämisestä, kompostoinnista 
ja lajittelusta. Monia oppaista on saatavilla useilla kielillä. 

Katso lisäksi HSY:n kompostointikurssit (vähintään 10  
hengen ryhmille) syksyisin ja keväisin tapahtumakalenterista: 
www.hsy.fi

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kannattaa kysyä mahdol-
lisuuksista saada neuvontaa ja materiaaleja oman kunnan jäte-
huollosta vastaavalta taholta tai ympäristökeskuksesta.
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LISÄTIEdON LÄHTEITÄ

Asumisen opastusta useilla eri kielillä
• Kotilo-projekti, Suomen Pakolaisapu:  

Materiaalipankissa muun muassa jätteiden lajitteluohjeita eri 
kielillä sekä kuvalliset järjestysmääräykset  
www.pakolaisapu.fi > Suomen pakolaisapu > Pakolaisapu  
Suomessa > Kotilo > Materiaalipankki

• Perustietoa yhteiskunnan toiminnasta 15 eri kielellä  
www.infopankki.fi > asuminen

• Elämää suomalaisessa kerrostalossa papunet.net > tietoa > 
elämää Suomessa > kerrostaloelämää

Jätteet
• Kierrätyspisteet kautta maan www.kierratys.info
• Tietoa jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta  

www.hsy.fi > Jätehuolto

Kestävä asuminen, �V-hanke
• tämä opas sähköisesti ja muita materiaaleja kestävän  

asumisen tueksi www.4v.fi > julkaisut

Pihat ja parvekkeet
• Hyötykasviyhdistys www.hyotykasviyhdistys.fi

Turvallisuus
• Kodin vaaranpaikat www.turvallinenkoti.net
• Kotitapaturmien ehkäisykampanja www.kotitapaturma.fi
• Kodin turvallisuus- ja huoltotoimenpiteet  www.toukotalkoot.fi
• Kodin turvaopas turvaopas.pelastustoimi.fi

Veden- ja energiansäästö  
• Veden- ja energiansäästö kotona www.motiva.fi >  

Koti ja asuminen
• Energiansäästöviikko www.energiansaastoviikko.fi
• Vihreä sähkö www.vaihdavirtaa.net ja www.ekoenergia.fi

Vuokra-asuminen, asukastoiminta
• Vuokralaiset VKL ry www.vuokralaistenkeskusliitto.fi
• Neuvontaa asukastoimikunnille www.asukasliitto.fi
• Hyvä vuokratapa -opas www.taloyhtio.net > Asuminen >  

Hyvä vuokratapa
• Asukasdemokratia www.ara.fi > ARA-asuntokanta >  

Vuokra-asunnot > Asukasdemokratia



Taloyhtiömme vedenkulutuksen kustannukset ovat nous-
seet. Veden ja lämmityksen kustannukset näkyvät viime kä-
dessä vuokran määrässä. Sinäkin voit säästää ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

ÄLÄ VEdÄ VESIPERÄÄ
Kymmenen minuuttia suihkussa kuluttaa noin 
150 litraa vettä. Vesimäärää vähenee, kun suljet 
suihkun saippuoinnin ajaksi. 

JUOKSEVAA HUNAJAA?
Hampaiden pesussa kannattaa käyttää hammasmukia. Jos 
vesi juoksee täysillä koko ajan, kuluu kolmen minuutin ham-
maspesuun jopa 30 litraa vettä. Sulkemalla hanan kolmihen-
kinen perhe voi säästää 100 euroa vuodessa.

VESIPUTOUS VESSASSA?
Hanat ja wc-istuin voivat vuotaa huomaa-
matta. Pienikin vuoto tarkoittaa suurta 
lisäystä vedenkulutukseen. Vuotava pönttö 
voi pahimmillaan maksaa tuhansia euroja 
vuodessa. Muista tehdä vikailmoitus!

SÄÄSTÄ VETTÄ – SÄÄSTÄ RAHAA! 

LIITTEET

Vinkkejä vedensäästöön:



Taloyhtiömme jätekustannukset ovat nousseet. Jätteiden 
käsittelyn kustannukset näkyvät viime kädessä vuokran 
määrässä. Sinäkin voit säästää ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

Vinkkejä jätteiden lajitteluun:

SEKAISIN JÄTTEISTÄ
Pääkaupunkiseudun asukas tuottaa kaato-
paikalle joutuvaa sekajätettä keskimäärin 
170 kiloa vuodessa eli noin 200 roskapussilli-
sen verran. Onko sinulla varaa vähentää?

 
MIKÄ MAKSAA?
Ethän jätä vanhoja polkupyöriä taloyhtiön huo-
lehdittavaksi tai heitä rikkinäisiä huonekaluja 
jätekatokseen. Väärään paikkaan heitetty jäte 
maksaa pienellekin taloyhtiölle jopa kymmeniä 
tuhansia euroja vuodessa.

VIEHÄTTÄÄKÖ PULLONPYÖRITYS?
Muista myös kierrätys! Oikein lajiteltu jäte 
maksaa taloyhtiölle vähemmän kuin sekajäte. 

HUOLEHdI JÄTTEISTÄ – SÄÄSTÄ RAHAA!

Taloyhtiömme lämmityskustannukset ovat nousseet. Läm-
mitysenergian kustannukset näkyvät viime kädessä vuok-
ran määrässä. Sinäkin voit säästää ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

HARAKATKIN HIKOILEVAT
Tuuleta nopeasti ristivedolla. Ilma 
vaihtuu tehokkaasti ja lämpöä menee 
harakoille mahdollisimman vähän. 

KOHTUUKÄYTTÄJÄ VAI SUURKULUTTAJA?
Viidennes asukkaista kuluttaa puolet koko taloyhtiön käyttä-
mästä vedestä. Noin 45 prosenttia lämmityskustannuksista joh-
tuu lämpimän veden käytöstä. Ethän siis tuhlaa lämmintä vettä!

PALELTAAKO, VAIKKA PATTERI PUHKUU?
Jos pattereille suunnitellut vesivirtaamat eivät 
ole kohdillaan, joissakin huoneistoissa on liian 
kylmä ja toisissa liian kuuma. Normaali huon-
elämpötila on 20–22 celsiusastetta. Ota yhteys 
isännöitsijään tai huoltomieheen, jos epäilet, 
että lämpöverkko ei ole tasapainossa!

SÄÄSTÄ ENERgIAA – SÄÄSTÄ RAHAA!

Vinkkejä energiansäästöön:



toukotalkoot
w w w. t o u k o t a l k o o t . i n f o

1/2



toukotalkoot
w w w. t o u k o t a l k o o t . i n f o

2/2



YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

Soittaessasi kerro rauhallisesti mitä on tapahtunut ja tarkka 
osoite, mihin apua tarvitset. Vastaa kysymyksiin, kuuntele 
ohjeet ja sulje puhelin vasta, kun saat luvan.

Poliisin hätänumero on 10022

_YLEINEN VAARAMERKKI_ 
 

Yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva ääni.

• Mene nopeasti sisälle

• Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto

• Vältä puhelimen käyttöä

• Älä poistu alueelta ilman lupaa, 

ettet joutuisi vaaraan matkalla

Lähin väestöhälytin sijaitsee:

Rakennuksen ilmanvaihdon pysäyttää hätätilanteessa:

Nimi: _________________________________________________

_JOS PALAA_
  

• Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita.

• Sammuta palon alku, jos voit.

• Poistu palavasta tilasta. Sulje ovet perässäsi. Käytä 

rappuja.

• Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112.

• Opasta palokunta paikalle.

Rakennuksesta poistutaan kokoontumispaikalle, joka sijaitsee 

______________________________________________________

Älä mene savuun. Pysy omassa huoneistossa, jos muualla 
palaa ja käytävässä on savua.

_PALOVAROITIN_

Tarkista palovaroittimen toiminta ja imuroi se puhtaaksi 
säännöllisesti. Vaihda varoittimen paristot vuosittain.

_VÄESTÖNSUOJA_

Sijaitsee  __________________________________________

_TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ_

Nimi __________________________________________________

Osoite __________________________   Puh.  _________________

Muu turvallisuushenkilö
Nimi ____________________________  Puh.  _________________

Nimi ____________________________  Puh.  _________________

 

 

 TURVALLISUUSOHJE



VVO/_________________________________________________(kohteen nimi)

TOIMENPIdE-EHdOTUKSET  
VUOSIKSI �00�–�011

PIHA-ALUE talkoilla, vuosi? ehdotus jaksottaisiin korjauksiin, vuosi? ehdotus huoltokorjauksiin, vuosi?

1. Pihapengerrykset, tukimuurit

2.Pihalaatoitukset, käytävät yms.

3. Istutusaltaiden rakentaminen, hankkiminen

4. Suoja-aitauksien poisto ja/tai kunnostus

5. Nykyisen jätekatoksen kunnostus

6. Uuden katoksen rakentaminen, järjestelmän uusiminen

7. Pihakalusteiden, leikkivälineiden kunnostus/uusiminen

8. Opasteet ja liikennemerkit

9. Grillikatoksen kunnostus/hankinta

10. Pihavalaistuksen muutokset

11. Taloturvallisuusasioiden kehittäminen

12. Nurmikkoalueiden perustamiset/paikkaukset

13. Puiden ja pensaiden istutukset/muutokset

14. Lumenkasauspaikkojen kartoitus/muutokset



VVO/_________________________________________________ (kohteen nimi)

TOIMENPIdE-EHdOTUKSET VUOSIKSI �00�–�011

PIHA-ALUE talkoilla, vuosi? ehdotus jaksottaisiin korjauksiin, vuosi? ehdotus huoltokorjauksiin, vuosi?

1. Pihapengerrykset, tukimuurit

2.Pihalaatoitukset, käytävät yms.

3. Istutusaltaiden rakentaminen, hankkiminen

4. Suoja-aitauksien poisto ja/tai kunnostus

5. Nykyisen jätekatoksen kunnostus

6. Uuden katoksen rakentaminen, järjestelmän uusiminen

7. Pihakalusteiden, leikkivälineiden kunnostus/uusiminen

8. Opasteet ja liikennemerkit

9. Grillikatoksen kunnostus/hankinta

10. Pihavalaistuksen muutokset

11. Taloturvallisuusasioiden kehittäminen

12. Nurmikkoalueiden perustamiset/paikkaukset

13. Puiden ja pensaiden istutukset/muutokset

14. Lumenkasauspaikkojen kartoitus/muutokset

15. Kierrätysjärjestelmän kehittäminen

KERHOHUONE

16. Maalaus yms. pintojen kunnostus

17. Kaluste-/varustehankinnat

18. Kerhohuonesääntöjen päivitys



VVO/__________________________________________________ (kohteen nimi)

Lisäselvitykset toimenpide-ehdotuksiin

PIHA-ALUE

1. Pihapengerrykset, tukimuurit
Esim. hankalat rinteet, joista multa ja kuorikkeet valuvat pois,  
istutusten korostaminen

�. Pihalaatoitukset, käytävät yms.
Laatoitettavia alueita mm. pyykinkuivaus- ja mattotelineiden  
alustat ja grillin edustat

�. Istutusaltaiden rakentaminen, hankkiminen,  
myös kesäkukka-astiat

�. Suoja-aitauksien poisto / kunnostus
Monin paikoin vanhat kasvuunlähtöä suojanneet aidat voidaan poistaa

5. Nykyisen jätekatoksen kunnostus
Esim. maalaus, lukitus, valaistus



�. grillikatoksen kunnostus / hankinta

10. Pihavalaistuksen muutokset
Valaistusolosuhteet voivat olla muuttuneet tontilla puiden ja pensaiden 
kasvun myötä, tarkistetaan valaistuksen ajanmukaisuus

11. Taloturvallisuusasioiden kehittäminen
Talosuojeluasiat järjestetty, pelastustiemerkinnät ja reitit kunnossa,  
palovaara tontilla minimoitu

�. Uuden jätekatoksen rakentaminen
tai vaihtoehtoisesti keräysjärjestelmän uusiminen ns.  
syväkeräysjärjestelmäksi jos se on alueella mahdollista

�. Pihakalusteiden ja/tai leikkivälineiden  
kunnostuskorjaus tai uusiminen
Uusittaessa välineitä katso oheinen LAPPSET Oy:n luettelo

�. Opasteet ja liikennemerkit
Tarpeelliset osoite-, varoituskyltit sekä ajoneuvoliikennettä  
ja pysäköintiä ohjaavat kyltit



1�. Nurmikkoalueiden perustamiset
tai kunnostukset, rajaukset, hoidettavuus huomioitava

1�. Puiden ja pensaiden istutukset
ja muutokset, siirrot, hoitoleikkaukset, osaamisen varmistaminen aina

1�. Lumenkasauspaikkojen kartoitus
ja mahdolliset muutokset, lumenkasauspaikat aina selvitettävä huollon ja 
isännöitsijän kanssa

15. Kierrätysjärjestelmän kehittäminen
Onko kierrätyskelpoiselle tavaralle talossa sopivaa tilaa tai vaikkapa 
hyllyä kerhotilassa tai jätehuoneessa?

KERHOHUONE

1�. Maalaus yms. pintojen kunnostus

1�. Kaluste-/varustehankinnat
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Lue Keken vinkit tästä oppaasta:
• Asu vuokralla kestävästi ja laadukkaasti
• Vaikuta asumisesi asioihin
• Säästä ympäristöä ja rahaa 
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