
  

 

Kestävän asumisen kummitoiminnan  

opas vuokrataloyhtiöön  
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Opaskirjan hyödyntäminen 

Vuokrataloyhtiön työntekijä 

Tässä opaskirjassa esittelemme kestävän 

asumisen kummitoiminnan mallia niin, että 

siitä olisi mahdollisimman paljon käytännön 

hyötyä vuokrataloyhtiön eri työtehtävissä työs-

kenteleville henkilöille. Ydinajatuksena opas-

kirjassa on, että mallin mukaista toimintaa voi-

daan hyödyntää monipuolisesti vuokrataloyh-

tiöissä mallia sopivasti soveltaen. 

Vuokrataloyhtiön työntekijöillä voi olla sekä 

mahdollistava että käytännön rooli toiminnan 

toteuttamisessa — kummitoiminnalle voidaan 

joko antaa riittävät resurssit tai työntekijät voi-

vat itse olla toimeenpanevassa roolissa toi-

minnan soveltamisessa. Toiminta voi henkilöi-

tyä myös tiettyyn työntekijään hänen toimies-

saan kestävän asumisen kummina. 

Toimintaa voi koordinoida myös henkilö, joka 

on varta vasten palkattu kummitoiminnan or-

ganisointia varten. Henkilöllä tulisi olla edelly-

tykset olla asukkaiden kanssa järjestämäs-

sään toiminnassa mukana ja kyky toimia tii-

viissä yhteistyössä asukastoimikunnan ja 

asukkaiden kanssa. Hankemuotoisessa to-

teuttamistavassa tulisi taata kummille riittävät 

resurssit toiminnan alullepanoon, ylläpitoon ja 

jatkuvuuden takaamiseksi. 

Asukastoimikunta 

Toiminta voidaan järjestää niin, että asukas-

toimikunta hyödyntää toimintamallia osana 

jatkuvaa toimintaansa taloyhtiössä. Tällöin 

opaskirja palvelee asukastoimikuntaa 

ideapankkina antaen ehdotuksia ympäristö-

työhön ja yhteisöllisyyden edistämiseen talo-

yhtiön toiminnassa. Lisäksi tässä opaskirjassa 

tarjotaan ideoita siihen, miten ympäristötyötä 

voitaisiin järjestää osana asukastoimikunnan 

toimintaa. 

Taloyhtiön asukkaat   

Kummitoiminnan mallissa ei ole välttämätön-

tä, että  vuokrataloyhtiön työntekijä tai asu-

kastoimikunta koordinoi toimintaa. Opaskirja  

on suunnattu myös vuokrataloyhtiön asukkail-

le. Toiminnan onnistumisessa painottuu joka 

tapauksessa asukkaiden kiinnostus ja innos-

tus toimintaa kohtaan riippumatta toimeenpa-

nevasta tahosta. Ei ole suljettu pois myös-

kään sitä, että aktiiviset asukkaat järjestävät 

itsenäisesti kestävän asumisen kummitoimin-

taa.  

Pohdittavaa: 

Löytyisikö vuokrataloyhtiönne 

työntekijöiden keskuudesta sopiva 

henkilö koordinoimaan kestävän 

asumisen kummitoimintaa? 

Voisiko vuokrataloyhtiössänne 

käynnistää hankkeen toiminnan 

toteuttamiseksi? 

Onko taloyhtiössänne 

järjestäytyneitä asukasaktiiveja?  

Millaisia resursseja aktiiveilla on? 

Millaisia mahdollisuuksia 

vuokrataloyhtiössänne on 

ympäristötyön ja yhteisöllisyyden 

edistämiseksi? 
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Kummitoiminnan tavoitteet 

Ympäristöllinen kestävyys 

Kestävän asumisen kummitoiminnan tavoit-

teena on lisätä elämisen ympäristöllistä kestä-

vyyttä asukkaan tekemillä arjen valinnoilla. 

Kestävät arjen valinnat kytkeytyvät tässä 

opaskirjassa kolmeen teemakokonaisuuteen: 

kestävään ruokaan, kestävään kuluttamiseen 

ja kestävään liikkumiseen sekä lähiluonnon 

hyödyntämiseen. Edistämällä näiden teema-

kokonaisuuksien kestäviä valintoja on mah-

dollista luoda kattava kummitoiminnan kenttä 

ympäristöllisen kestävyyden vahvistamiseksi 

vuokrataloyhtiössä. 

Sosiaalinen kestävyys 

Sosiaalisen kestävyyden vahvistamista tavoi-

tellaan toimimalla yhdessä asukkaiden kans-

sa arjen kestävien valintojen edistämiseksi. 

Kummitoiminta painottaa asukkaiden yhteisöl-

listä toimimista huomioiden ympäristöllisen 

kestävyyden. Yhteistoiminta mahdollistaa kes-

tävien arjen valintojen kokeilun käytännönlä-

heisesti ja matalalla kynnyksellä vakiinnuttaen 

kestäviä valintoja osaksi asukkaiden arkea.  

Toiminnan yhteiskehittäminen 

Yhdessä asukkaiden kanssa tehtävä toimin-

nan suunnittelu ja toteuttaminen ovat oleellisia 

osia kummitoiminnassa. Mallissa havainnollis-

tetaan asukkaille suunnatun toiminnan yhteis-

kehittämisen mahdollisuuksia. Toiminnan ol-

lessa asukaslähtöistä myös toiminnasta vuok-

rataloyhtiössä saadaan helpommin  jatkuvaa 

ja vakiintunutta. Yhteisellä kehittämisellä edis-

tetään osallisuuden kokemuksia ja tavoitel-

laan vuokrataloyhtiön tulemista lähemmäs 

asukkaan elämää. 

Eriytymisen kaventaminen 

Kummitoiminnan tulisi taata kaikille asukkaille 

tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet 

ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai per-

hetyyppiin katsomatta. Mallissa pyritään anta-

maan monipuolisesti ideoita toiminnan toteut-

tamiseksi ja ideoita asukkaiden osallisuuden 

edistämiseksi. Tällä tavoitellaan sosiaalisen 

eriytymisen ehkäisyä sekä asukkaiden kes-

kuudessa että laajemmin.  

 

Taloyhtiön viihtyisyys 

Näillä tavoitteilla tuetaan koko vuokratalo-

yhtiön viihtyisyyttä yksilön valinnoilla ja yhtei-

sellä toiminnalla. Tästä on nimenomaan kyse 

kestävän asumisen kummitoiminnassa. 

Pohdittavaa: 

Miten ympäristöllinen kestävyys 

on huomioitu 

vuokrataloyhtiössänne? 

Millaista yhteistä toimintaa 

vuokrataloyhtiössä on jo 

järjestetty? 

Millä tavoin asukkaat osallistuvat 

vuokrataloyhtiön toimintaan? 

Millaisia tapoja 

vuokrataloyhtiössänne on 

tasavertaisuuden toteutumiseksi?  

Millainen on viihtyisä 

vuokrataloyhtiö?  
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Teemakokonaisuudet 

Kestävä ruoka 

Kestävän ruoan teemakokonaisuus voi sisäl-

tää esimerkiksi kestävän ruoan kursseja ja 

lähiruokaviljelmän toteuttamisen. Ruokakurs-

seilla yhteisen ruoanlaiton lisäksi voidaan 

hyödyntää esimerkiksi taloudenhallintaa tai 

jätteiden lajittelun merkitystä asiasisältönä 

osana kurssia. 

Lähiruokaviljelmän toteuttaminen vuokratalo-

yhtiössä havainnollistaa kaupunkiviljelyn mah-

dollisuuksia ja kartuttaa asukkaan hyötykas-

vien viljelytaitoa. Toiminnassa voidaan hyö-

dyntää myös kompostointia havainnollista-

massa viljelyksen ravinnekiertoa. Inspiraatio-

na voivat toimia vierailut viljelypalstoille tai 

kaupunkiviljelmille. 

Kestävä kuluttaminen 

Kestävä kuluttaminen teemakokonaisuutena 

voi sisältää elämyksellistä tai arkisempaa toi-

mintaa. Esimerkiksi vuokrataloyhtiön yhteinen 

tavaroiden kierrätykseen liittyvä tempaus tai 

kierrätystä edistävä leikkimielinen kilpailu voi-

vat edistää kestävään kuluttamiseen käytän-

nönläheisesti. Lisäksi teemakokonaisuus voi 

sisältää elämyksellisen vierailun johonkin koh-

teeseen, joka hyvin havainnollistaa jätteiden 

kiertoa tai kierrätystä — esimerkiksi kierrätys-

keskukseen, jätevoimalaan tai uusiokäyttöä 

edistäviin verstaisiin. 

Kestävä liikkuminen ja lähiluonto 

Kestävää liikkumista voidaan edistää esimer-

kiksi pyörien huoltotalkoilla tai vuokrataloyhti-

ön yhteisillä pyörillä. Huoltotoimenpiteitä voi-

daan opetella yhdessä tai ammattilaisen oh-

jauksessa. Lähiluonnon virkistysmahdollisuuk-

sia voidaan havainnollistaa kummitoiminnas-

sa yhteisen ohjatun luontoretken merkeissä 

vuokrataloyhtiön lähialueilla. Luontoretkellä 

voidaan esimerkiksi hyödyntää opastusta   

jokamiehenoikeuksiin osana retken asiasisäl-

töä.   

Tapahtumat ja toiminnan ylläpito 

Teemakokonaisuuksien toiminta voi olla ker-

taluontoista tai jatkuvaa ylläpitoa edellyttävää. 

Vierailut tai tapahtumapäivät vaativat suunnit-

telua ja toteutuksen, mutta eivät ylläpitoa. Toi-

saalta esimerkiksi yhteiskäyttöpyörät tai lähi-

ruokaviljelmä vaativat ylläpitoa ja kiinnostusta 

niiden huoltoa ja hoitoa varten. 

 

 

Pohdittavaa: 

Millaisia tiloja yhteiselle 

toimimiselle vuokrataloyhtiössä on 

valmiiksi sisällä tai ulkona? 

Onko lähellänne kummitoiminnan 

vierailuille sopivia paikkoja? 

Millaisia viheralueita 

vuokrataloyhtiön läheisyydessä 

sijaitsee? 

Omistavatko asukkaat pyöriä?  

Mitä kiinnostavia luontokohteita 

läheltänne löytyy? 
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Toiminnan organisointi 

Asukaslähtöisyys suunnittelussa 

Toimintaa suunnitellessa on hyvä taata asuk-

kaiden mahdollisuus osallistua kummitoimin-

taan alusta alkaen. Hyvä lähtökohta on ottaa 

asukkaat suunnittelutuokioihin mukaan — ker-

toa mahdollisuuksista sekä antaa asukkaiden 

valita heille sopivaa toimintaa.  

Kummitoiminnan teemakokonaisuudet luovat 

hyvät raamit toiminnan suunnittelemiseksi — 

kuitenkin niiden soveltaminen asukkaiden tar-

peisiin sopiviksi on tie toiminnan mielekkyy-

delle ja onnistumiselle. Suunnittelussa voi 

hyödyntää myös tämän mallin toiminta-

esimerkkejä ja niitä voi muokata sopivaksi 

asukkaiden toiveiden ja taloyhtiön ominaispiir-

teiden mukaisesti kuhunkin vuokrataloyhtiöön. 

Kummin ja asukkaiden valmiudet 

On hyvä kartoittaa, millaisia valmiuksia, tietoja 

ja taitoja kummilla ja asukkailla on ennen toi-

minnan käynnistämistä. On hyvä selvittää, on-

ko asukkailla tai kummilla esimerkiksi viljely-

osaamista, pyörienhuoltokokemusta tai löytyy-

kö innokkaita tapahtumajärjestäjiä. Jos osaa-

mista ja innokkuutta löytyy jo valmiiksi omasta 

takaa, niin organisointiin ei  välttämättä tarvita 

ulkopuolisia palveluita mukaan toimintaa    

toteuttamaan. 

Toiminnan mielekkyyttä ja vaikuttavuutta voi 

tukea ostamalla  palveluita — esimerkiksi ruo-

kakurssin ohjausta, pyöränhuoltoa tai viljely-

konsultaatiota. Myös retkien ja vierailujen koh-

teista on hyvä olla jonkinlainen ehdotus etukä-

teen pohdittuna. Taloyhtiön lähellä voi sijaita 

myös alueellisia toimijoita, joiden kanssa voi 

järjestää yhteistyötä. 

Ympäristötiimi osaksi toimintaa 

Kuhunkin toiminnan osa-alueeseen voidaan 

etsiä kiinnostuneita asukkaita. Osana kummi-

toimintaa voidaan myös perustaa asukkaista 

koostuva ympäristötiimi, jonka jäsenet osallis-

tuvat tiiviisti kummitoiminnan suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Ympäristötiimi voi auttaa 

asukkaiden sitouttamisessa kummitoimintaan 

ja edistää näin asukkaan osallisuutta yhteisiin 

asioihin. Ympäristötiimi voi toimia osana asu-

kastoimikuntaa tai omana ryhmänään. 

Hankemuotoinen toteuttamistapa 

Mikäli kummitoiminta toteutetaan hankemuo-

toisena, on hyvä selvittää, mikä taho voisi toi-

mia toteutuksen hankekumppanina ja hank-

keen mahdollisena rahoittajana. Sopivaa 

kummitoiminnan toteuttajaa voidaan etsiä 

vuokrataloyhtiön työntekijöistä tai palkata ul-

kopuolinen henkilö hanketta varten. 

 

Pohdittavaa: 

Millaisia toiveita asukkailla on 

ollut, joita voitaisiin 

kummitoiminnassa toteuttaa? 

Onko asukkaiden tai 

vuokrataloyhtiön työntekijöiden 

taustoissa kummitoimintaa tukevia 

valmiuksia? 

Onko vuokrataloyhtiössänne 

asuinympäristön asioista 

kiinnostuneita asukkaita? 
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Käynnistäminen ja eteneminen 

Kestävyyden teemoihin herättely 

Yhteisten suunnittelutuokioiden jälkeen on hy-

vä aloittaa toiminnalla, jossa on mahdollisim-

man matala osallistumiskynnys. Esimerkiksi 

ruokakursseille on helppo osallistua — niissä 

kummi ja asukkaat voivat tutustua, jos he ei-

vät tunne toisiaan entuudestaan. Ruoanlaiton 

ohessa on vaivatonta keskustella myös tule-

vista suunnitelmista ja niiden kehittämisestä 

sekä muista kestävän asumisen teemaan liit-

tyvistä asioista — jätteiden lajittelusta, energi-

ankulutuksesta ja vuokrataloyhtiön viihtyisyy-

destä. 

Toiminnan tulisi tarjota jotakin hyötyä, jotta 

siihen olisi asukkaiden mielekästä osallistua. 

Hyöty voi olla hyvinkin konkreettinen — ruo-

kakurssien maksuton päivällinen tai illallinen 

voi toimia tällaisena hyötynä tietotaitojen kart-

tumisen ohella. Vaivaton aloitus voi olla myös 

ympäristönäkökulmien liittäminen asukastoi-

mikunnan toimintaan esimerkiksi pihajuhlassa 

tai talkoissa. Lapset innostavat usein aikuisia 

osallistumaan — toiminnassa on hyvä olla 

myös lapsille suunnattua ohjelmaa. 

Sitoutumista vaativa toiminta 

Kun kestävyyden teemat ovat tulleet tutuksi, 

ja kummi sekä asukkaat ovat tutustuneet kes-

kenään, on mielekästä aloittaa sellainen toi-

minta, joka vaatii asukkaiden suurempaa si-

toutumista. On järkevää edetä niin, että sitou-

tuminen lisääntyy vähitellen — esimerkiksi 

vierailut eri kohteisiin voivat olla seuraava hy-

vä askel.  

Tämän jälkeen voidaan aloittaa sellainen toi-

minta, jotka edellyttävät asukkaan suurempaa 

kiinnostusta — esimerkiksi viljelylaatikon hoito 

kesän aikana tai pihajuhlaan kestävyyteen 

liittyvän laajemman lisäsisällön suunnittelu. 

Vastuuta voi jakaa kiinnostuneiden kesken 

tasaisesti, niin että toiminta ei muutu painolas-

tiksi. On hyvä mennä eteenpäin vapaaehtoi-

suuden ja aidon kiinnostuksen ehdoilla. 

Yhteistyö ja osallisuus 

Jos sitoutuminen ja innostus etenee toivotusti, 

niin mikään ei estä ottamasta asukkaita laa-

jemmin mukaan kestävän asumisen yhteistyö-

hön. Tällaista yhteistyötä voi olla esimerkiksi 

toivotun retken suunnittelun vastuualueiden 

jakaminen. Osallisuus ja toiminta kehittyvät 

yhteistyön avulla. 

Pohdittavaa: 

Miten ympäristönäkökulmat ovat 

huomioitu vuokrataloyhtiön 

toiminnassa? 

Miten toimintaan voi osallistua 

mahdollisimman matalalla 

kynnyksellä? 

Millaisia osallistumis-

mahdollisuuksia lapsilla on 

yhteiseen toimintaan? 

Miten sitoutumista toimintaan 

voidaan vahvistaa? 

Millaista yhteistyötä asukkaat, 

asukastoimikunta ja 

vuokrataloyhtiön työntekijät ovat 

jo tehneet? 
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Tiedottaminen ja viestintä 

Aloittamisesta tiedottaminen 

Kummitoiminnan aloittamisesta on hyvä tie-

dottaa näkyvästi sekä asukkaita että asukas-

toimikuntaa. Ainakin osan asukkaista tavoitta-

vat henkilökohtainen posti ja tiedotteet näky-

villä paikoilla. Myös digitaalisia kanavia, kuten 

vuokrataloyhtiön asukkaiden sähköpostilistaa, 

sosiaalisen median ryhmiä tai esimerkiksi 

sähköistä tiedotetaulua on myös mahdolli-

suuksien mukaan hyvä hyödyntää Moni-

kanavaisuus on tavoittavuudessa valttia.  

Kutsut tapahtumiin ja toimintaan 

Asukkaiden on oleellista saada tietoa tulevas-

ta toiminnasta. Ilmoittautumisissa voidaan 

käyttää myös sähköistä ilmoittautumista. Näin 

kummi saa tiedon kuhunkin tapahtumaan ja 

toimintaan osallistuvista asukkaista.  

Tiedotuksessa on hyvä panostaa mahdolli-

simman henkilökohtaiseen kutsuun. Kestävän 

asumisen kummi voi esimerkiksi kutsua asuk-

kaat mukaan kutsukorteilla. Tiedottaminen 

toiminnan etenemisestä helpottuu, kun kummi 

ja asukkaat tulevat tutuiksi — tapaamisten yh-

teydessä esitetyt kutsut ja muistuttaminen tu-

levasta toiminnasta toimivat myös hyvin, mi-

käli toimintaa vuokrataloyhtiössä järjestetään 

tiheästi.  

Lisäksi on tarpeellista, että asukastoimikunta 

tietää tulevasta toiminnasta. Mikäli vuorovai-

kutus sujuu hyvin ja kiinnostusta toimintaan 

on havaittavissa, niin asukastoimikunta ja 

kestävän asumisen kummi voivat tehdä tiiviis-

tä yhteistyötä. 

Vuorovaikutus  

Kestävän asumisen kummilla tulisi olla riittä-

vät kanavat asukkaiden tavoittamiseksi katta-

vasti. Tärkeää on saada käyttöön asukkaille 

sopivimmat viestinnän tavat, jotka tavoittavat 

heidät riittävästi. Jos erillinen ympäristötiimi 

perustetaan toiminnan aikana, on keskeistä, 

että kummilla ja ympäristötiimillä on oma vies-

tintäalusta tiiviimpään vuorovaikutukseen. 

Kestävän asumisen kummi voi toimia myös 

linkkinä erilaisten ideoiden eteenpäin vie-

miseksi ja viestiä tarvittavien tahojen kanssa 

niiden toteuttamiseksi. Tällainen linkkinä toi-

miminen mahdollistaa sen, että asukkaiden 

ideoita päästään toteuttamaan laajemmin ja 

osallisuus toimintaan vahvistuu. Jos kummi-

toimintaa koordinoi vuokrataloyhtiön työnteki-

jä, niin se voi tuoda myös vuokrataloyhtiötä 

lähemmäs asukkaita. 

Pohdittavaa: 

Miten vuokrataloyhtiössänne 

viestitään siellä tapahtuvasta 

toiminnasta?  

Miten tiedottamista voisi kehittää? 

Millainen viestintä tavoittaa 

vuokrataloyhtiönne asukkaat 

parhaiten? 

Millaisia viestintätapoja asukkaat 

ja asukatoimikunta käyttävät 

keskinäisessä viestinnässään? 
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Toiminnan aikataulu 

Aikataulu 

Kummitoiminnan toteuttamiseen on hyvä va-

rata riittävästi aikaa. Mikäli toiminnasta halu-

taan jatkuvaa, voi teemakokonaisuuksien ide-

oita toteuttaa vähän kerrallaan. Hankemuotoi-

sessa toteutuksessa vajaa vuosi riittää toimin-

nan toteuttamiseen huomioiden kaikki teema-

kokonaisuudet. Jos toiminnan vaikutukset 

koetaan positiivisiksi, niin ihanteellinen tilanne 

tietysti olisi, että toiminnasta saadaan vakiin-

tunutta. 

Vuodenajat määrittämässä toimintaa 

Vuodenajat määrittävät sitä, millaista toimin-

taa kulloinkin on mielekästä järjestää. Jos 

kummitoimintaa toteutetaan hankemuotoise-

na, on hyvä aloittaa suunnittelu esimerkiksi 

talven aikana yhdessä asukkaiden kanssa ja 

toimia ruokakursseilla tai muussa sisätoimin-

nassa kevättalveen asti. 

Myöhemmin keväällä voidaan aloittaa esimer-

kiksi vierailut ja aloittaa vähitellen sen jälkeen 

enemmän sitoutumista vaativa toiminta — 

tässä vaiheessa tiedetään jo asukkaiden kiin-

nostuksen määrä suhteellisen tarkasti. Esi-

merkiksi lähiruokaviljelmän toteutus tai yhteis-

käyttöpyörien käyttöönotto voidaan ajoittaa 

kevään lopulle ja kesän alkuun. 

Loppupuolella käytännön toiminnassa voi-

daan panostaa jo laajemmin yhteistyöhön ja 

myös jakaa vastuuta toiminnasta kiinnostu-

neille asukkaille — tällainen voi olla esimer-

kiksi yhteinen useamman päivän kestävä 

luontoretki tai pihajuhlien järjestäminen.  

Kummitoiminnan viisi vaihetta 

Kummitoiminnan voi jakaa viiteen vaiheeseen 

niiden ominaispiirteiden perusteella. Ensim-

mäisessä vaiheessa suunnitellaan toimintaa 

yhdessä asukkaiden kanssa ja valitaan sopi-

vimmat toteutustavat. Toisessa toimitaan yh-

dessä herätellen kestävän arjen valintoihin ja 

toimitaan sisätiloissa. Kolmannessa vaihees-

sa tarjotaan kiinnostuneille enemmän sitoutu-

mista vaativaa toimintaa. Neljännen vaiheen 

toiminnassa kyseeseen tulee yhteistyö ja tie-

tynlainen itseohjautuvuus toiminnassa. Vii-

dennessä vaiheessa voidaan käydä läpi toi-

mintaa arvioiden opittuja asioita ja taata osal-

taan toiminnan jatkuminen soveltuvin osin ta-

loyhtiössä.  

Toimintaa vähän kerrallaan 

Kummitoiminnan osa-alueita voidaan kokeilla 

myös osa kerrallaan. Voidaan esimerkiksi ko-

keilla pyöränhuoltotalkoiden tarjoamista yhte-

nä keväänä, toisena lähiruokaviljelmän aloitta-

mista ja kolmantena pihajuhliin kestävyyden 

lisäsisällön tuomista mukaan. Taloyhtiön ym-

päristöllistä kestävyyttä ja yhteisöllisyyttä voi-

daan edistää vähitellen, jolloin toiminnan jär-

jestäminen ei tarvitse niin suuria resursseja. 

Pohdittavaa: 

Millaista toimintaa taloyhtiössänne 

on eri vuodenaikoina? 

Millaista toistuvaa asukastoimintaa 

vuokrataloyhtiössänne on ollut? 

Miten toiminta vakiintui? 
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Jatkuvuuden takaaminen 

Toiminnan jatkon vaivattomuus 

Jotta kummitoiminnasta saataisiin jatkuvaa 

myös hankemuotoisen toteuttamisen jälkeen, 

tulisi toiminnan jatkaminen olla vaivatonta se-

kä asukkaille, taloyhtiön työntekijöille että asu-

kastoimikunnalle. 

Kertaluonteisten tapahtumien tai vierailuiden 

osalta tulisi olla selkeät ohjeet miten sellaisia 

voisi järjestää jatkossa, kenen toimesta ja mil-

lä resursseilla.  Jos taas kummitoiminnassa 

jää pysyviä elementtejä vuokrataloyhtiön käyt-

töön — esimerkiksi viljelylaatikoita tai yhteis-

käyttöpyöriä — tulisi kummin taata niiden hal-

linnoinnin mutkattomuus esimerkiksi sopivilla 

ohjeilla. 

Tavoitteena olisi, että toiminta jäisi itseohjau-

tuvana toimintamallina vakiintuneeksi käytän-

nöksi vuokrataloyhtiöön niin, että se ei kuor-

mittaisi ketään turhaan. Ihanteellisessa ta-

pauksessa tavoitteena tässä voisi olla  mah-

dollisimman suuri hyöty mahdollisimman vä-

hällä kuormittavuudella. Kuitenkin on hyvä 

muistaa, että jos toiminnasta nähdään olevan 

suurta hyötyä ja positiivista vaikutusta, voivat 

vuokrataloyhtiön työntekijät, asukkaat ja asu-

kastoimikunta olla valmiita näkemään ylimää-

räistä vaivaa sen jatkuvuuden takaamiseksi. 

Valmiit toimintamallit 

Valmiita toimintamalleja on hyvä hyödyntää 

mahdollisuuksien mukaan toiminnassa jatku-

vuuden takaamiseksi. Esimerkiksi jos asuk-

kaat ovat osallistuneet taloyhtiön kevät– ja 

syystalkoisiin, niiden yhteyteen voidaan yhdis-

tää viljelylaatikoiden kylvöä ja sadonkorjuuta. 

Pyöränhuoltoa voidaan tarjota muun asukas-

tapahtuman yhteydessä pop-up –tyyppisesti. 

Jos asukastoimikunta on järjestänyt retkiä ja 

vierailuja eri kohteisiin, niin kohteita voidaan 

valita myös kestävän arjen näkökulmasta.  

Ympäristötiimi jatkokanavana 

Mikäli kummitoiminnan aikana perustetaan 

ympäristötiimi, ovat sen jäsenten saamat po-

sitiiviset kokemukset jatkon kannalta olennai-

sia. Ympäristötiimille voidaan heidän halutes-

saan jakaa vastuuta myös toiminnan toteutta-

misesta jatkossa, esimerkiksi viljelylaatikoiden 

hoidon koordinointia, retkien järjestämistä tai 

asukastoimikunnan tapahtumien ympäristö-

vastuusta huolehtimista. Tällöin vuokrataloyh-

tiön tulisi varmistaa ympäristötiimin riittävät 

resurssit ja tarjota toiminnasta jonkinlaista 

hyötyä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohdittavaa: 

Minkälaisen asuinympäristön 

kehityksen eteen on mielekästä 

nähdä ylimääräistä vaivaa? 

Millaisia rakenteita asukas-

toimintaan vuokrataloyhtiössänne 

on? 

Miten voidaan varmistaa toiminnan 

jatkuminen asukastoimikunnan 

jäsenten ja asukkaiden 

vaihtuessa? 

Millaisia resursseja ympäristö-

työhön on mahdollista tarjota? 



10 

 

Toimintaesimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakurssit 

Kestävän ruoan kursseille voi yhteisen teke-

misen lisäksi sisällyttää asiasisältöä esimer-

kiksi lajittelun merkityksestä ja taloudenhoi-

dosta. Jos vuokrataloyhtiössä on käytössä 

esimerkiksi kerhotila tai muu yhteinen tila, jos-

ta löytyy välineistö ruuanlaittoon, niin sitä on 

hyvä hyödyntää. Ulkona tapahtuvat kurssit 

voivat olla myös toimivia. Itseohjattujen kurs-

sien kustannukset pysyvät maltillisina, jos raa-

ka-aineet hankitaan itse. Materiaalia asiasisäl-

töä varten on runsaasti saatavilla netistä. Kus-

tannukset alenevat entisestään, jos myös 

oman asukasviljelmän raaka-aineita voidaan 

hyödyntää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Toivon että tälläinen 

toiminta jatkuisi 

taloyhtiössämme. ” 
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Toimintaesimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaesimerkkejä 

Asukasviljely 

Yhteinen tai omatoimisesti hoidettava viljelmä 

havainnollistaa käytännönläheisesti pienimuo-

toista ruuantuotantoa, sen vaiheita ja mahdol-

lisuuksia. Toimintaa voi tukea myös esimer-

kiksi viljelypalstoille tai muille kaupunkiviljel-

mille tehtävillä vierailuilla. Viljelmän ei tarvitse 

välttämättä olla suuri — pienetkin laatikot voi-

vat havainnollistaa hyvin hyötykasvien tuotan-

toa. Materiaali– ja välineistökustannukset ovat 

kertaluontoisia Kokeilimme hankkeessamme 

sekä asukkaiden yhteisiä laatikoita että asuk-

kaille jaettavia omatoimisesti hoidettavia par-

vekelaatikoita. Ylläpitoon ja toistuvuuteen tar-

vittavat siemenet ja taimet ovat edullisia. Esi-

merkissämme materiaalit, viljelylaatikot, mul-

lat, siemenet ja taimet sekä niiden kuljetukset 

kustansivat noin 500 € viidellekymmenelle 

osallistujalle. 

 

 

 

 

 

 

”Tämä oli todella hyvä ja 

mielenkiintoinen hanke. ” 
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Toimintaesimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaesimerkkejä 

Kierrätystempaukset 

Kierrätystä voi edistää esimerkiksi tarjoamal-

la pihajuhlan yhteydessä lajitteluneuvontaa 

tai  järjestämällä tapahtuman yhteyteen asuk-

kaiden yhteisen tavarat kiertoon –pisteen. 

Kokeilussamme järjestettiin asukkaiden kans-

sa yhteistyössä Elojuhlat, joissa oli asukkai-

den kirpputori, ilmaistavaroiden kierrätyspis-

te, lajitteluneuvontaa ja viihteellinen keppihe-

vosten rakentamistyöpaja kierrätysmateriaa-

leista. Myös leikkimielinen kierrätyskilpailu voi 

edistää kierrättämistä. Kierrätyskilpailun jär-

jestäminen vaatii hieman vaivaa, mutta hin-

naksi tulee ainoastaan mahdollisten palkinto-

jen kustannukset.  

 

 

 

 

 

 

”Poikkeuksellisesta 

tilanteesta huolimatta 

saimme aikaan iloiset 

elojuhlat.” 
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Toimintaesimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaesimerkkejä 

Pyöränhuolto 

Pyöränhuoltoa voi järjestää esimerkiksi ohjat-

tuina talkoina tai tarjoamalla ammattimaista 

pyöränhuoltoa asukkaille. Sen lisäksi, että 

kunnossa oleva pyörä mahdollistaa kestävää 

liikkumista, taloyhtiön pihalla olevien puolikun-

toisten pyörien kunnostaminen voi lisätä myös 

asumisen viihtyisyyttä. Vuokrataloyhtiö voisi 

tarjota tällaisen pyörähuolloin asukkailleen 

jokakeväisenä tempauksena. Kokeilussamme 

tarjottiin asukkaille kahtena peräkkäisenä vii-

konloppuna maksuton liikkuva pyörähuolto 

taloyhtiön pihalla, jossa huollettavia pyöriä 

kertyi lähemmäs seitsemänkymmentä. Kus-

tannukset olivat noin 800 € per kerta. Asuk-

kaat innostuivat ohjattuna ryhtymään myös 

itse pyörähuoltoon, kun paikalla oli huollosta 

tietäviä henkilöitä. Talkoomuotoinen toteutus 

pienentää kustannuksia entisestään.   

 

 

 

 

 

 

”Pyörähuolto rules!” 
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Toimintaesimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaesimerkkejä 

Lähiluontoretket 

Lähiluontoon voi tutustua ohjatusti tai luoda 

omatoimisen retken puitteet. Ohjatun retken ei 

tarvitse suuntautua kauas — mielenkiintoisia 

kohteita löytyy paljon läheltäkin. Mahdolli-

suuksien mukaan monenkin päivän retket 

ovat järjestettävissä — niissä lähiluontoon 

pääsee tutustumaan syvemmin. Kokeilumme 

esimerkeissä tarjosimme asukkaille mahdolli-

suuden tutustua kaupunkisoutuveneisiin ja 

laadimme koko perheen lähiluontosuunnistuk-

sen vuokrataloyhtiön lähimaastoon.    

 

 

 

 

 

 

”Ihan mahtava rastirata. 

Lapsille sopiva ja hyvä koko 

perheen liikuntahetki 

luonnossa. Lisää tämmöisiä 

ratoja.” 
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Lisätietoa 

Kestävän asumisen kummikokeilu 

Kokeiluhankkeen toteuttivat kumppanuushank-

keena Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja  

Y-Säätiö kahdessa kummikohteessa. Hank-

keen loppuraportissa on kuvattu ja arvioitu ko-

keilun toimintaa laajemmin. Kokeilun haasteita, 

oivalluksia ja kehitysideoita on kuvattu raportis-

sa tarkasti — lukemisesta voi olla apua mallin 

soveltajalle käytännön työssä. Hankkeen     

loppuraportti on luettavissa HSY:n nettisivuilla: 

https://julkaisu.hsy.fi/kestavan-asumisen-

kummikokeilu.html 

Kestävä kaupunki  

Kestävän asumisen kummikokeilu oli osa   

Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluhankkeita. 

Tarkempaa tietoa löydät ohjelman nettisivuilta:  

https://www.kestavakaupunki.fi/ 

M2-kodit 

Kokeiluhanke toteutettiin Y-Säätiön omista-

mien M2-kotien asukaskohteessa. Lisätietoa 

M2-kodeista löydät  osoitteesta:  

https://m2kodit.fi 
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