Vaikuta
taloyhtiösi
asukkaana
Joukossa on voimaa, myös ympäristöystävällisten asumispäätösten
tekemisessä. Nappaa alta vinkit ympäristöystävällisempään
taloyhtiöön!
Ilmastokorttelit-hankkeen kanssa yhteistyötä tehneen
Vanamokadun taloyhtiön asukkaat kokeilivat syksyllä 2019
kuukauden verran ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä
elämäntapoja. Kokeilun aikana järjestettiin työpajoja, talkoita ja
asukasiltoja. Keväällä 2020 taloyhtiön kanssa myös toteutettiin
ekologisesti kestävä pihasuunnittelukurssi. Lue lisää Vanamokadun
kokeiluista nettisivuiltamme climatejoensuu.fi.

Ohjeita voit hyödyntää
soveltuvin osin myös
omakotitaloasumiseen tai
vaikka työpaikalle.

1. Huolla sisäikkunoiden tiivisteet
Ikkunoiden tiivistys vähentää hallitsematonta
ilmavuotoa ja pienentää näin vedon tunnetta
sisätiloissa. Tästä seuraa, että sisäilman
lämpötilaa voi laskea viihtyvyyden kärsimättä.

Lämmitysenergian kulutus voi tiivistämisen
avulla pienentyä jopa 15 %, eivätkä tiivistämisen
kustannukset ole kuin murto-osa ikkunoiden
uusimisen kustannuksista.

Oletteko
harkinneet seuraavia?
• Lämmityksen automatisointi
• Uusiutuvilla energianlähteillä
tuotetun kaukolämmön ostaminen
• Energiamittarin hankinta
yhteiseen käyttöön

2. Kunnostakaa pihaalue tukemaan luonnon
monimuotoisuutta

perustaminen auttavat pihalajistoa monipuolistumaan.
Voitte myös rakentaa hyönteishotellin,
lahopuuaidanpätkän tai juomapaikan ja pesiä siileille.
Suosikaa pihan istutuksissa kotimaisia kasvilajeja.
Puut antavat varjoa helteellä ja imevät kosteutta
pienentäen hieman hulevesien määrää.

Monimuotoinen piha on hyvinvoiva ja kestää
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Jo
vieraslajien kitkeminen ja pienten niittylaikkujen

3. Huoltotöitä yhdessä

5. Kokeilkaa pienentää
huonelämpötilaa 1 asteella

Hoituisiko porukassa helpommin pyörän
perushuolto tai auton renkaiden vaihto?
Pyörien perushuollossa riittää usein ruuvien
kiristäminen sekä ketjujen puhdistus ja
öljyäminen.

Tehkää taloyhtiössä kokeilu, jossa keskuslämmityksestä
alennetaan maksimilämpötilaa 1 asteen verran. Asteen
eroa ei usein itse huomaa, mutta energiankulutus
vähenee ja säästät rahaa.

Perustakaa
pieni lainaamo
Yksinkertaisimmillaan lainaamo on laatikko
tai hylly taloyhtiön tiloissa, jonne saa
tuoda tai ottaa tavaroita.
• kirjoja
• lehtiä
• leluja ja vaatteita
• pyörän pumpun
Pohtikaa yhdessä sopiva tila ja säännöt
alueen siistinä pitämiseksi.

4. Energiayhteisö tuo omavaraisuutta energiantuotantoon
Energiayhteisö on useamman pienkuluttajan
rypäs, jonka voi muodostaa taloyhtiö,
yritys, yhteisö tai näiden yhdistelmä.
Yhteisö jakaa keskenään sähköä tai
lämmitysenergiaa yhdessä hankitusta
uusituvaa energialähdettä hyödyntävästä
energiantuotantolaitteesta esim.

Climate

aurinkopaneeleista. Näin yhteisö tuottaa
taloudellista hyötyä itselleen.
Ilmastokorttelit-hanke järjesti
verkkoseminaarin energiayhteisöistä.
Verkkoseminaarin ydintiedot voit lukea
verkkosivuiltamme.

