EKOTIIMI

Lyhyt ohje teemaosion käyttöön
Tutustukaa ensin aiheeseen teemanvetäjän johdolla sekä lukemalla teemavihkoa ja sen tehtäviä.
Keskustelkaa sen jälkeen yhdessä ajatuksistanne.
Jakakaa kokemuksianne erilaisista ympäristöä säästävistä tavoista, ja valitkaa kukin ympäristön hyväksi
toteutettavia toimenpiteitä, teema-alueeseen liittyen. Kirjatkaa omat suunnitelmanne ylös ja aloittakaa niiden toteuttaminen kotona. Keskustelkaa
seuraavalla kerralla kokemuksistanne ja ratkaiskaa
mahdolliset haasteet, joita toimenpiteitten toteuttaminen yhdessä tuo mukanaan. Muistakaa iloita
onnistuneista askelista kohti parempaa ympäristöä.

ASUMINEN

Kotini on linnani – tunnettu sanonta, joka pitää
paikkansa. Kotona jokaisen pitää saada olla sellainen kuin on ja toimia omilla tai muiden asukkaiden
kanssa sovituilla pelisäännöillä. Mutta elämää on
myös oman kodin ulkopuolella, ja toiminta kotona
vaikuttaa ympäröivään maailmaan, mm. ympäristön tilaan ja terveyteen.

Suuntalinjoja:
Asumisen energiankulutuksen

* vähentäminen

Ympäristöystävällisempi

* sähköntuotanto

* Sähkölaitteiden järkevä käyttö
*

Kemikaalien välttäminen ja
vesistöjen suojelu

* Jätemäärän minimoiminen

Tässä osiossa tarkastellaan asumiseen liittyvää ympäristökuormitusta mm. energian ja veden käytön
osalta, siivousta ja jätehuoltoa sekä kesämökkeilyä
ja puutarhanhoitoa. Tarkoituksena ei ole antaa yhtä
ja ainoaa mallia toimia ympäristöystävällisesti, vaan
herättää ajatuksia, miten kukin voi vähentää omaa
ympäristökuormitustaan asumisessaan.
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Ekotiimi kodeille
Ekotiimi on tarkoitettu sinulle, joka haluat muuttaa
elämäntapojasi kestävämpään suuntaan. Ekotiimissa tarkastellaan arkipäivän toimia ympäristönäkökulman, yhdessä tekemisen ja oman hyvinvoinnin
hengessä.
Ekotiimissä toimiminen on helppoa ja käytännönläheistä. Ekotiimissä keskitytään ongelmien sijasta
ratkaisuihin, joilla voimme vaikuttaa ympäristön
tilaan. Jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin
15 000 kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tätä ja
muita kotisi ympäristövaikutuksia voit vähentää
huomattavasti yhdessä muiden ekotiimiläisten
kanssa.
Ryhmässä toimien ja mittausten avulla konkretisoidaan ympäristövaikutuksia. Työkaluna on kan-

sainvälinen ekotiimiohjelma ja uudistettu ekotiimimateriaali kodeille. Teemoina ovat asuminen,
liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Kaikkiin teemoihin liittyy tehtävämateriaali sekä teemanvetäjän diasarja. Sen lisäksi ekotiimimateriaali
sisältää aloituspaketin, jossa on mm. mittaukset ja
kodin elämäntapa-arvio.
Kerää kokoon oma ekotiimi ja ryhtykää yhdessä
sanoista tekoihin! Tärkeintä on, että teette ekotiimistänne näköisenne, hyödynnätte toistenne osaamisen ja rakennatte yhdessä haluamaanne tulevaisuutta!
Tarvittaessa ota yhteyttä ekotiimi@gmail.com ja
kysy lisää. Materiaalit ovat ladattavissa osoitteesta
www.ekotiimi.fi
Elokuussa 2013
Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori
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1.
SÄHKÖINEN
ELÄMÄ
Nykypäivän Suomessa sähkö on itsestäänselvyys, ja
vain harvoin tulee mietittyä, mistä sähkö tulee. Silti
yhteiskuntamme ja kotimme toimivat sähkön varassa, ja sähkökatkokset aiheuttavat arkipäivän käytännön huolien lisäksi särön perusturvallisuuteemme.
Samalla sähkö on kuitenkin meille etäinen asia,
jonka tuotannon ympäristövaikutukset jäävät usein
konkretisoitumatta. Osa vaikutuksista on globaaleja ja osa paikallisia. Sähköntuotanto aiheuttaa mm.
ilmaston lämpenemistä, terveyshaittoja, luonnon
monimuotoisuuden kaventumista ja luonnonvarojen vähenemistä. Voit vähentää ympäristökuormitusta osaltasi niinkin yksinkertaisesti kuin muuttamalla tapojasi energiaa ja sähköä säästäviksi. Tämä
vaatii vain vähän viitseliäisyyttä, ja osa uusista nikseistä voi olla jopa rahaa ja aikaa säästäviä sekä elämää helpottavia.

~ Toimintavinkkejä
1. Miten sähkösi tuotetaan? Tutustu yhtiöiden
sähköntuotantotapoihin. Valitse yhtiö, josta saat
tarvitsemasi määrän ekosähköä tai ns. vihreää sähköä. Tässäkin paikallisesti tuotettu on plussaa.
2. Suosi yhtiöitä, jotka tukevat sinun valintojasi ja
arvojasi. Jos et esimerkiksi halua tukea ydinvoiman
lisärakentamista, älä osta yhtiöltä, joka sitä tekee.
Ilmoita asiasta ko.yhtiölle; myös positiivisesta valinnasta voi ilmoittaa. Näin yhtiö tietää, mitä asioita
asiakkaat arvostavat.
3. Järkeistäkää saunan lämmittäminen, ja siirtykää
säännöllisiin saunapäiviin. Hyödyntäkää saunan
lämpö, esim. ennen saunomista voi kuivattaa pyykkiä. Muista kuitenkin paloturvallisuus.
4. Hyödynnä luonnonvalo ja sammuta valot aina,
kun et tarvitse niitä. Muistakaa myös ajastetut
ulkovalot naapureiden kanssa tai taloyhtiössä.
5. Järjestäkää ilta, jossa tutustutaan yhdessä
erilaisiin valaistusvaihtoehtoihin ja niiden ominaisuuksiin sekä merkintöihin. Vaihda viimeistään nyt
hehkulamput led- tai energiansäästölamppuihin.
Jos motivoinnissa on ongelmia, päättäkää yhdessä,
mitä säästyneellä rahalla teette.

Näin vaikutat!
Luonnonvarasäästö: Kun vaihdat tuulivoimalla
tuotettuun sähköön, putoavat hiilidioksidipäästösi sähkön osalta 0 kg:aan/vuosi.
Minä ja yhteiskunta: Liityt vastuullisten kuluttajien joukkoon ja viestit sähköyhtiöille ja päättäjille uusiutuvilla enenergiamuodoilla tuotetun
sähköntuotannon tarpeesta.
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2.

SOPIVAN LÄMMINTÄ TALOON
Kodin sopiva lämpötila vaikuttaa asumisviihtyvyyden lisäksi myös terveyteen. Liian kuuma lämpötila
ei ole hyväksi. Useat kerrostaloasukkaat kokevat,
etteivät itse voi säätää lämpötilaa sopivaksi; yleensä on liian kuuma. Tähän auttaa oma aktiivisuus
ja koko taloyhtiön toiminta. Ihan turha asiasta on
yksinään kavereille marmattaa. Ota asia puheeksi siellä, missä voit siihen vaikuttaa, eli taloyhtiön
kokouksessa, isännöitsijän kanssa tai asukasillassa.
Asumismukavuutta ja ympäristöä kannattaa ajatella ja huolehtia vedon estämisestä ja turhasta lämmönhukasta lämmitysaikana. Vuodenajat saavat
näkyä sisälläkin; talvella villasukat ovat odotettua
luksusta.

~ Toimintavinkkejä
1. Säädä kodin lämpötila sopivaksi. Makuuhuoneessa riittää 18-19 astetta ja muualla 20-21. Jos
pattereiden säätäminen ei onnistu, ilmaa patterit,
ja jos tämäkään ei auta ilmoita asiasta huoltomiehelle tai kutsu putkimies selvittämään syytä.
2. Muista uusia ovien ja ikkunoiden tiivisteet.
Jos vetoa ilmenee, teippaa syksyn tullen ikkunat
ikkunateipillä. Avaa verhot valoisaksi ajaksi ja sulje
pimeän tultua lämmönhukan minimoimiseksi.
Vanhoissa isoissa taloissa voit peittää
vintin ja käyttämättömien huoneitten
ikkunat paksummilla verhoilla tai peitteillä talvisin. Huomioi, ettet vahingossa peitä pattereita.

Näin vaikutat

3. Muista sisustaessasi jättää patterin
edustat vapaiksi.
4. Säädä ilmanvaihto huolella. Jos tarvitset lisätuuletusta, tuuleta nopeasti
ja ristivedolla.
5. Jos suunnittelet ikkunaremonttia,
selvitä mitä maksavat ajanmukaiset
energiansäästöikkunat.
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Luonnonvarasäästö: Kun lasket huonelämpötilaa yhdellä asteella, vähennät lämmitysenergian kulutusta 5 prosentilla. Esimerkiksi huonelämpötilan lasku 22º:sta 21º:een tarkoittaa
vuodessa 267,60 kg vähennystä hiilidioksidipäästöissä sähkölämmitteisessä 80 neliön
talossa.
Minä ja yhteiskunta: Samalla kun vähennät
energiantuotannon tarvetta, parannat kotisi
sisäilman laatua ja omaa vireystilaasi.

3.

JOHTOSOLMU
Kylässä huomaa, miten erilaiset laitteet aiheuttavat
valonvälkettä ja taustamelua. Televisio on päällä,
tietokoneen kaiuttimet soivat radion puheen päälle, eikä ketään ole edes samassa huoneessa. Sama
ilmiö saattaa olla myös kotona, sitä ei vain huomaa,
kun siihen on jo tottunut. Kotien pistorasiat on täytetty sähköjohdoilla, ja uuteen asuntoon muuttaessa niiden riittävyys on varmistettavien asioiden
ykköslistalla. Piuhoja kulkee siellä sun täällä, ja joka
huoneessa on ellei televisio tai tietokone, niin ainakin radio. Viihdelaitteet ja muu kulutuselektroniikka ovat vallanneet suomalaiset kodit ja asukkaiden
mielet. Samalla sähkön ja luonnonvarojen kulutus
on myös kasvanut. Näiden laitteiden kuluttaman
sähkön määrä on verrattavissa jopa kylmälaitteisiin.
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~ Toimintavinkkejä
1. Ota tavaksi sammuttaa kodissa sähkölaitteet,
joita ette käytä, myös valmiusvalot ja lamput.
Miettikää myös onko kodissanne koko ajan päällä
laitteita, vaikka kukaan ei niitä käyttäisikään, esim.
televisio tai pelikone.
2. Kun hankit uusia sähkölaitteita, mieti todellinen
tarve. Tarvitsetko todella esim. uuden litteänäyttötelevision tai kolmannen television? Jos päätät
hankkia laitteen, hanki sellainen, johon voi yhdistellä muitakin tarvitsemiasi toimintoja. Tutustu
myös laitteiden sähkönkulutukseen ja energiamerkintöihin sekä korjattavuuteen ja huoltopalveluihin.
3. Käy läpi kaikki kotisi sähkölaitteet, myös paristolaitteet. Käytätkö niitä, vai ovatko ne olleet vain
hetken huumaa? Mitkä laitteista ovat korvattavissa
lihasvoimalla? Tai voisiko osaa laitteista käyttää
yhteisesti, esim. hiustenkuivaajaa? Jos et käytä
laitteita, mieti olisiko tuttavapiirissäsi joku, joka
tarvitsisi niitä.
4. Päätä hankkia jatkossa laitteita, jotka eivät vie
lainkaan sähköä tai joiden mahdolliset paristot
ovat ladattavia. Toimita paristot aina ongelmajätekeräykseen.

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun valitset vähän energiaa kuluttavan tietokonenäytön, pienennät
energiankulutusta puoleen.
Minä ja yhteiskunta: Säästät sähkölaskussa ja
tuet vähän kuluttavien laitteiden valmistusta,
saatavuutta ja tulevaisuuden kehitystyötä.
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5. Pyykipesu ja kuivatus: Ota tavaksi tuulettaa
vaatteita ja poistaa tahrat. Näin siirrät vaatteiden pesua. Pese vain täysiä koneellisia ja likaista
pyykkiä, käytä matalia pesulämpötiloja sekä lyhyitä
ohjelmia. Anna pyykin kuivua itsekseen pihalla.
Entä voitko kuivattaa pyykkiä sisätiloissa koneellisen kuivatuksen sijaan?
6. Tutustu laitteiden virranhallinta-asetuksiin. Selvitä mm. tietokoneen ja puhelimen energiansäästöohjelmat ja säädä ne sopiviksi.
7. Käytä tietokonetta säästäen. Mitä useampi
ohjelma tietokoneessa on päällä, sitä suurempi on
sähkönkulutus. Ota tavaksi sulkea käyttämättömät
ohjelmat.
8. Malta kirjoittaa tutut internet-osoitteet kokonaan ja vähennä näin hakukoneiden käyttöä. Näin
vähennät suurten palvelimien energiankulutusta.
9. Laitteiden ohjeet ja toiminta monimutkaistuvat,
tai ainakin käyttöönotto saattaa vaatia aikaa, kärsivällisyyttä ja osaamista. Ratkaiskaa, miten saatte
ongelmatilanteissa apua laitteiden käyttöönotossa
ja asianmukaisessa käyttämisessä, esim. kuka voi
auttaa uuden television asetuksissa.
10. Etsi ja lue usein käyttämiesi laitteiden käyttöohjeet. Säilytä ohjeet niin kauan, kun laitteet
ovat käytössäsi. Vanhastakin laitteesta oppii uutta
lukemalla ohjeet silloin tällöin uudestaan.

4.
VEDEN- JA

ENERGIANSÄÄSTÖ

KUNNIAAN

Veden säästäminen on välillä ollut väheksytty, jopa
hiljennetty puheenaihe. Vesiyhtiöt ovat saattaneet
ilmoittaa hyvinkin tomerasti, että vettä ei pidä säästää, koska viemäristön toimivuus on riippuvainen
tietystä vesimäärästä. Jos kuitenkin haluamme,
että tulevaisuudessa vesihuoltoamme ei perusteta
turhalle vedenkulutukselle, on veden säästäminen
viesti asioista päättäville. Juomakelpoisen veden
sotkeminen ulosteella ei kuulosta mitenkään järkevältä. Teknisesti uusiin taloihin olisi mahdollista
rakentaa biokäymälät tai ainakin harmaata vettä
hyödyntävät järjestelmät. Ja ajattelipa asiaa miltä
kannalta tahansa, lämpimän veden tuhlaaminen on
ympäristön ja rahan haaskausta. Järkevä suunnittelee lämpimän veden käyttönsä ja vähentää veden
lämmittämiseen kuluvaa energiaa.

~ Toimintavinkkejä
1. Opettele sulkemaan hana saippuoinnin ajaksi.
2. Listaa, mihin käytät lämmintä vettä. Onko kaikki
tarpeellista? Mistä voisit pihistää? Tai voisiko ratkaisuna toimiakin veden virtauksen säätely?
3. Vanhat vessanpöntöt vievät litroittain vettä. Ennen neuvottiin laittamaan esim. pullo WC-pöntön
säiliön sisään vähentämään pöntön ottaman veden
määrää. Nykyään pöntöissä on pikku/isohätä -painikkeet. Opettele oman pönttösi vedensäästökeinot ja mieti, milloin vessa on yleensä tarpeellista
vetää.
4. Jos olet uusimassa vesikalusteita, valitse biovessa tai vaihtoehtoisesti vähän vettä kuluttava
vessanpönttö.
5. Ota vedensäästö puheeksi taloyhtiössä. Ohjeistakaa asukkaita vedensäästöön ja hankkikaa
yhteisiin tiloihin vettä säästävät tai ajastetut hanat.
Aloittakaa myös vedenkulutuksen seuranta. Näin
havaitsette mahdolliset häiriöt ja nopeat kulutuksen nousut pikaisesti. Tarkistaa vuotokohdot ja
tiivisteet yhteistuumin.

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun lyhennät suihkussa
käynnin viiteen minuuttiin ja säädät veden
virtaaman 12 l/min, säästät jokaisella suihkukerralla 165 l vettä ja 2,4 kWh veden lämmitykseen kuluvaa energiaa = 0,5 kg vähemmän
hiilidioksidipäästöjä.
Minä ja yhteiskunta: Voit tehdä ympäristöteon oman mukavuutesi kärsimättä ja samalla
viestiä käyttäjien vedensäästövalmiudesta
viranomaisille.
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5.
PUHDAS VESI
Jätevesien puhdistaminen on hankalaa touhua. Tämän hetken keinoilla vettä ei onnistuta puhdistamaan täysin. Tämä on ongelmallista mm. siksi, että
sama vesi kiertää maapallolla, sitä ei siis tule mistään lisää. Niinpä käytetty ja puhdistettu vesi täytyy
laskea takaisin luontoon. Veden puhdistamista tehdään eri paikkakunnilla eri tavoin. Puhdistaminen
kuluttaa aina energiaa, ja mitä puhtaampaa jätevesi
on, sitä vähemmän tarvitaan mm. kemikaaleja. Jokainen voi vaikuttaa veden puhtauteen, kemikalisoitumiseen, terveyteen ja energian kulutukseen
omilla tavoillaan, oli sitten kyseessä jätevesi tai
luonnon vesistöt.

~ Toimintavinkkejä
1. Tutustu paikkakuntasi vesihuoltoon ja
veden puhdistamiseen. Mistä vetenne tulee?
Mihin se lasketaan ja kuinka puhtaaksi se
saadaan?
2. Vähennä viemäriin laskettavien kemikaalien
käyttöä esim. shampoon ja pyykinpesuaineen
osalta. Opettele oikea annostelu ja hanki biohajovia tuotteita.
3. Hanki roskakori vessaan ja lopeta vessanpöntön käyttäminen roskiksena. Laita sinne
jatkossa vain jätökset ja vessapaperi.
4. Ota naapuri mukaan ja lähtekää kimpassa
mattopyykille kunnan tähän tarkoitukseen
varaamalle paikalle. Jos peset matot kotona
ulkona, muista ettei pesuvettä saa päästää
vesistöihin.
5. Vähennä turhaa särkylääkkeiden käyttöä.
Etenkin päänsärky voi lähteä lasillisella vettä
tai ohimohieronnalla. Kokeile. Lääkejäämiä
erittyy virtsaan, ja ne kulkeutuvat siten vesistöihin. Toimita vanhat lääkkeet aina apteekkiin hävitettäväksi.
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Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun jätät turhat särkylääkkeet ottamatta, vähennät vesistöihin
päätyvän ibuprofeiinin määrää. Suomessa
käytetään ibuprofeiinia 110 000 kg/vuosi,
20 g/hlö. Jäteveteen ibubrofeiinia päätyy
1000 kg, josta puhdistusprosessin jälkeen
vesistöihin päätyy 50 kg vuodessa.
Minä ja yhteiskunta: Opit huomaamaan, että
terveyttään voi hoitaa muullakin tavoin ja samalla vähennät riippuvuutta suurista kansainvälisistä lääkeyhtiöistä.

6.

EKOTEHOKASTA
SIISTEYTTÄ
Siivouskomero kertoo paljon käyttäjästään. Tuhannet purkit ja välineet eivät yleensä kerro kodin siisteydestä, siivouksen tehokkuudesta, saati
ympäristöystävällisyydestä. Pikemminkin luonnonystävä pärjää muutamilla hyviksi koetuilla aineilla ja välineillä, mekaanisella työllä ja nikseillä.
Kemikaaleja ja etenkään pääkallo- ja X-merkittyjä
tuotteita saa turhaan etsiä. Monet aineet käyvät
niin henkilökohtaiseen hygieniaan, vaatteiden ja
astioiden pesuun kuin mielenkin hoitoon ja jopa
ruoanlaittoon. Turha veden ja kemikaalien lotraus pannaan ja koti siistiksi!

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun lajittelet kaiken syntyvän jätteen, vähennät kaatopaikkajätteen
määrää n. 220 kg vuodessa.
Minä ja yhteiskunta: Voit vähentää kaatopaikkajätteestä syntyviä haittoja alueellasi ja
vähennät yhteiskunnan toimenpiteitä ja rahaa
kaatopaikkajätteen haittojen ehkäisemiseksi.

~ Toimintavinkkejä
1. Järjestä kotisi. Laita joka ilta tavarat
paikoilleen ja siisti keittiön tasot ja kurajäljet samantien. Siivoaminen helpottuu, muuttuu miellyttävämmäksi eikä
tarvitse käyttää niin vahvoja puhdistusaineita.
2. Tutustu siivouskomerosi aineisiin
ja välineisiin. Laita pois vanhentuneet
tuotteet ja aineet, joita et käytä. Älä
heitä aineita viemäriin. Varmista, oikea
hävittäminen paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä.
3. Pitäkää yhdessä ”siivousilta”. Tutustukaa toistenne nikseihin ja ympäristöystävällisiin välineisiin ja puhdistusaineisiin. Siirry käyttämään etikkaa,
perunajauhoa, ruokasoodaa, eteerisiä
öljyjä ja muita ympäristöystävällisiä
puhdistusaineita. Suosi nihkeäpyyhintää, mikrokuituliinoja ja ympäristömerkintöjä.
4. Opettele pesuaineiden oikea annostelu. Annostele mieluummin vähemmän kuin enemmän.
5. Järjestä kotisi lajittelupisteet. Selvitä
jätemääräykset ja lähistön jätekeräyspisteet. Miettikää, mitä jätteitä alatte
lajitella. Järjestelkää niille sovitut ja
käytännölliset paikat.
6. Etsi käyttämillesi ongelmajätteille/
vaarallisille jätteille korvaavat tuotteet
ja toimita vanhat jätteet keräyspisteisiin. Muista myös kosmetiikkatuotteiden kuten kynsilakkojen oikea hävitystapa.
7. Jos taloyhtiön jätehuolto ei ole ajan
tasalla, ilmoita asiasta taloyhtiön hallitukselle ja vaadi pikaisia toimia tilanteen hoitamiseksi. Voit myös tarjoutua
itse selvittämään asiaa ja hankkia esim.
aiheeseen liittyvää neuvontamateriaalia jäteyhtiöstä.
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7. PUUTARHAN
SUDENKUOPAT

Piha ja eritoten puutarha mielletään vihreäksi alueeksi. Aina se ei kuitenkaan ole sitä; joidenkin piha
on asfalttiviidakko ja joskus piha on suunniteltu vain
ihmisen senhetkisiä tarpeita palvellen. Samalla on
unohdettu luonnon kiertokulku, kemikalisoitumisen vaarat sekä ihmisen ja muiden lajien yhteiselo.
Miten mahtavaa on, jos puutarhan kasvit eivät ole
vain kauniita, vaan niistä saavat ravintoa niin ihmiset kuin eläimetkin. Sen lisäksi puut ja pensaat
tarjoavat suojaa eläimille ja ihmisille. Talon pohjoispuolelle istutettuina ne toimivat suojana tuulta
vastaan. Päältä kaunis ei ole tässäkään asiassa automaattisesti pinnan alta kaunista.

~ Toimintavinkkejä
1. Aseta pihalle räystäiden alle tai muualle sadevesitynnyreitä kasteluveden keräämistä varten.
Käytä tätä kasteluun vesijohtoveden tai kaivoveden
sijaan.

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun vähennät ruohonleikkurilla ajoa puoleen, pienennät hiilimonoksidi/häkäpäästöjäsi 2340 g. Tunnin ruohonleikkurilla ajo vastaa häkäpäästöiltään 334 km
autolla ajoa.
Minä ja yhteiskunta: Helpotat kesäistä puutarhanhoitoa ja edistät lähiympäristön terveellisyyttä.

2. Kun hankit puutarhaan uusia puutuotteita, varmista, ettei niitä ole valmistettu sademetsäpuusta
eli virallisemmin tropiikin puulajeista. Viljelty puu,
esim. kumipuu, ei ole myöskään ongelmatonta.
Suosi kotimaisia ja eurooppalaisia puukalusteita ja
muita tuotteita. Vältä myös kyllästettyä puuta.
3. Älä istuta puutarhaan luontoon herkästi leviäviä vieraslajeja, esim. jättiputkea tai jättipalsamia.
Jos jo istutetut kasvit alkavat levitä, tartu ripeästi
torjuntatoimiin.
4. Käytä mekaanista rikkaruohojen torjuntaa eli
kitkemistä ja tuholaisten iskiessä luonnonmukaisia
torjunta-aineita.
5. Sopikaa ruohonleikkuutiheydestä ja -tavasta.
Onko tarpeen leikata ruoho heti, kun se vähänkin
kasvaa? Harventakaa ruohonleikkuuta puolella.
Onko ruohoa niin paljon, että se pitää ajaa moottorikäyttöisellä leikkurilla? Jos nurmikon hoito tuntuu
työläältä, mieti sille vaihtoehtoja.
6. Pitäkää puiden ja pensaiden istutustalkoot.
Ostamalla kerralla enemmän saa hyviä paljousalennuksia. Suunnitelkaa kasvien lajit ja sijainnit
kasvien, eläinten ja ihmisten hyvinvointi huomioiden.
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8.

MÖKKIELÄMÄÄ
Kesämökistä on huomaamatta tullut kakkosasunto.
Varustetaso on samaa luokkaa kuin kotona. Tämä
aiheuttaa sen, että vesistöjen ja luonnonsuojelun lisäksi mökkiä tai vapaa-ajan asuntoa koskevat samat
ympäristövaikutukset kuin kotiakin. Siksi on tärkeää
miettiä, millaisen vapaa-ajanviettopaikan haluat.
Öljylamput on korvattu jo keinovalolla, maakellari
jääkaapilla; näemmekö vielä tulevaisuuden, jossa
huussit on korvattu vesivessoilla? Toivottavasti ei.
Aiheuttaako kakkosasuntosi tuplakulutuksen vai
tuplasäästöt? Vähemmällä kulutuksella pääset, kun
jätät hankkimatta kesämökin ja hankit yhteismökin
tai käyt vuokramökillä.

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun käytät kompostivessaa, säästät vettä noin 40 l vuorokaudessa,
14 600 l vuodessa ja tuotat typpipäästöjä
5,1 kg vähemmän vuodessa.
Minä ja yhteiskunta: Voit katsella maisemia ulkohuussista istuen ja välität viestiä asukkaiden
tarpeista, tottumuksista ja keinoista vähentää
jätevesien kuormitusta.

~ Toimintavinkkejä
1. Jos olet hankkimassa esim. loma-asuntoa, mieti
millaisen varustetason todella haluat. Tarvitseeko
sen olla toinen koti? Kelpaako ulkohuussi tai biovessa, entä lämmitysratkaisut ja eristys.
2. Kun et ole mökillä, älä jätä sähköjä ja sähkölaitteita päälle.
3. Jos mökkiä ei käytetä talvella, älä lämmitä turhaan. Vie pakkasessa vahingoittuvat tavarat pois.
4. Mieti jääkaapin tarve. Selviäisitkö hyvällä maakellarilla? Ruokatavaroita voi säilyttää virtaavassa
vesistössäkin tai kaivossa.
5. Selvitä, mihin kesämökin jätevedet joutuvat.
Toimi heti, jos niitä joutuu suoraan vesistöihin tai
jos ne menevät maaperään (käytä vain biohajovia
pesuaineita). Selvitä määräykset.
6. Jos käytät asuntoa-autoa tai venettä, huolehdi
käymäläjätteet niille tarkoitettuun paikkaan.

E KOT IIMI - Asum inen
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9.

~ Toimintavinkkejä

Talollinen joutuu pohtimaan kerrostaloasujaa
enemmän erilaisia lämmitysratkaisuja ja tutustumaan erilaisten lämmitysjärjestelmien
toimintaan. Ympäristön kannalta on hyvinkin
merkityksellistä, miten ja millä talo lämpiää. Usein kuitenkin rahapussi ratkaisee. Tosin
nämä asiat voivat hyvinkin käydä käsi kädessä.
Vältä sähkö- ja öljylämmitystä, suosi puuta ja
muita uusiutuvan energian ratkaisuja. Jos talossasi käytetään sähkölämmitystä, tutustu
ympäristömerkittyyn sähköön. Säännöllinen
huolto, käyttöohjeisiin tutustuminen, eristys ja
käyttötottumukset tuovat säästöjä lämmityksessä. Niihin kaikki voivat vaikuttaa lämmitystavasta riippumatta.

2. Polta vain hyvin kuivatettua puuta. Älä polta tulisijassa muuta. Tee puut harvennushakkuun yhteydessä. Jos itselläsi ei ole metsää,
kysy asiaa naapureilta tai mökkinaapureilta.
Pyri hankkimaan puut läheltä.

LÄMMIN VESI LÄMMIN TALO

1. Huolla lämmitysjärjestelmäsi säännöllisesti
ja tarkasta etenkin mahdolliset vuotokohdat.
Muista myös nuohous ja säännöllinen tulisijan
puhdistus.

3. Jos olet uusimassa talosi lämmitysjärjestelmää, tutustu eri vaihtoehtoihin ja hintoihin,
käytännöllisyyteen ja päästöihin. Kutsukaa eri
tahojen edustajia esim. lähikirjastoon, jossa
voitte pitää lämmitysillan.
4. Eristä lämpimän veden putket, jos ne kulkevat lämmittämättömän tilan läpi. Saman voi
tarvittaessa tehdä vesivaraajalle.
5. Lopeta veden ylikuumentaminen. Normaalisti 55-asteinen käyttövesi on riittävä.
6. Vesijärjestelmiä uusittaessa aurinkokeräin
voi olla osittainen ratkaisu käyttöveden lämmittämiseen. Selvitä asiaa.

Näin vaikutat
Luonnonvarasäästö: Kun poltat vain kuivaa
puuta oikealla polttotekniikalla, vähennät
hiilimonoksidi- eli häkäpäästöjä kolmasosaan
ja pienhiukkaspäästöjä kuudesosaan.
Minä ja yhteiskunta: Voit hengittää puhtaampaa ilmaa ja edistät asukkaiden terveyttä
asuinalueellasi. Samalla tuet puunpolton
lisäämistä yhtenä hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinona.
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