
1.   Kõige odavam energia on see, mida me ei 
      kasuta!

2.   Renoveeri kompleksselt ja kasuta oma ala
      spetsialiste!

3.   Enne kemikaali ostmist mõtle, kas saaksid  
      hakkama ka ilma selleta! 

4.   Tarbetooteid valides pööra tähelepanu 
      märgistusele ja koostisele!

5.   Pööra tähelepanu veesäästule ja likvideeri 
      lekked!

6.   Kanalisatsioon ei ole prügikast!

7.   Sorteeri jäätmeid!

8.   Mõtle läbi maja ümbruse planeering ja 
      haljastusvõimalused!

9.   Teavita ja motiveeri teisi majaelanikke! 

10. Kaasa majaelanikke ühistegevustesse!

Tahad rohkem teada? 

Tule osalema Eesti Korteriühistute Liidu kor-
raldatavatel korteriühistute ümarlaudadel ja 
koolitustel üle eesti! 
Lisainfo www.ekyl.ee, tel 627 5740, 627 5750 
või koolitus@ekyl.ee 

Täpsem info piirkonniti:

Pärnus
Rüütli 23
Tel.  44 27 505
parnu@ekyl.ee

Tartus
Gildi 3
Tel. 744 1671
tartu@ekyl.ee

Türil
Wiedemanni 1
Tel. 38 79 696
tammpere@hot.ee

Tallinnas
Sakala 23A
Tel. 627 5740
ekyl@ekyl.ee

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

KESKKONNASÕBRALIK
KORTERIÜHISTU
Liikme meelespea

Keskkonnahoidlik käitumine aitab säilitada 
looduskeskkonda ja mõjutab otseselt meie 

igapäevaelu kvaliteeti.

KESKKONNASÕBRALIKU 
KORTERIÜHISTU LIIKME 

10 KÄSKU

Infolehe väljaandja Eesti Korteriühistute Liit



Elukeskkond ja kodutunne
•   Majaümbruse haljastus parandab õhukvali-
teeti, vähendab müra, kaunistab koduümbrust 
ning tõstab kinnisvara väärtust

•   Territooriumi piiritlemine aitab tugevdada 
turvatunnet ning suurendab ümberkaudsete 
inimeste hoolivust 

•   Läbimõeldud planeerimisega on võimalik 
tekitada elanikele meeldivaid kohti, kus aega 
veeta 

Energiasääst
•   Kõige jätkusuutlikum lahendus on kasutada vähem energiat, 

kasutada energiat tõhusamalt ning kus võimalik, asendada fossiilkü-
tused taastuvenergiaallikatega

•   Renoveeri kompleksselt - enne soojustamist on tark mõelda ven-
tilatsioonile või tegeleda mõlemaga korraga, sest soojusisolatsioon 

ei toimi, kui õhk ja niiskus tarindist läbi pääsevad

Õhk ja sisekliima 
•   Kuna suurema osa ajast viibib inimene 

siseruumides, peaks alati olema eesmärgiks 
ruumides tervisliku õhu saavutamine

 

•   Ruumis, kus viibivad inimesed, peaks ven-
tilatsioon toimima pidevalt,  olema töökin-
del, võimalikult ökonoomne ja vajama vähe 

järelevalvet

•   Õhk peaks liikuma puhtamast osast saas-
tatuma osa suunas (tubadest köögi, tualeti ja 

sauna poole)

Elanike kaasamine
•   Ühistegevus, näiteks talgute korras maja keldri või õueala kor-
rastamine, aitab kaasa kodukoha tunde tekkimisele ja suurendab 

elanike vastutust majaümbruse korrashoidmisel

•   Otsi võimalusi ühendada naaberühistutega jõud majadevahe-
liste alade heakorra eest hoolitsemisel,  parkimisalade ning hal-

jasalade planeerimisel või ka oma piirkonna tasandil linnaruumi 
korraldamise küsimustes kaasarääkimisel

Jäätmed
•   Jäätmete vedu ja ladestamine on tavalised 

teenused, mille eest me kõik maksame. Jäätmeid 
sorteerides on võimalik igapäevaseid kulusid 

vähendada, sest pakendeid saab ära anda tasuta

•   Ohtlikud jäätmed vajavad erikäitlust, vii need 
ohtlike jäätmete kogumispunkti

Kemikaalid
•   Vali puhastusvahendeid ja ehitusmaterjale 
teadlikult, et vähendada ohtu maja elanikele ja 
elukeskkonnale

•   Kõik olemkemikaalid on inimesele ja kesk-
konnale vähem kahjulikud, kui järgida täpselt 
märgistust ja kasutusjuhendit ning kasutada iga 
vahendit ettenähtud otstarbel. 

•   Kodukeemiatoode on ohtlik, kui 
etiketile on märgitud vähemalt
üks oranž ohusümbol 

Vesi  ja elekter
•   Kontrolli regulaarselt lekkeid ning 
likvideeri need esimesel võimalusel.; 
jälgi  veearveid ning veearvestit, kus 

peegeldub  esimesena harjumuspärasest 
suurem tarbimine

•   Valides säästu- või LED-lambid, 
saab valgustusele kuluvat elektrikogust 

vähendada kuni 80% 


