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Pelasta maapallo ja vastaa kyselyyn!  

Kyselyn tavoitteena on auttaa selvittämään, miten Maunulan asukkaat voivat vaikuttaa 

energiakulutukseen ja CO2-päästöihin ja mikä on taloyhtiöiden tilanne ko. asioissa. Tavoitteena 

on myös verrata kotitalouksia, taloyhtiöitä ja asuinalueita keskenään. Tätä kyselyä tullaan 

vuosittain toistamaan Maunulan Jääjuhlan yhteydessä.  Tavoitteena on myös haastaa muut 

asuinalueet CO2-päästöjen vähentämiseen. 

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Jos et osaa johonkin kysymykseen vastata, niin ota 

selvää ja keskustele muiden ihmisten kanssa asiasta. Tärkeätä on, että osoitat aktiivisuuttasi. 

Palauta tämä kysely su 2.3.2014 klo 13-15 Maunulan Jääjuhlassa ala-asteen ruokalassa  

(Maunulanmäki 5) tai viimeistään ma 31.3.2014 mennessä Maunulan kirjastoon (Suursuonlaita 

6) tai Maunulan Mediapajalle (Metsäpurontie 19-21). Kyselyn voi pudottaa postiluukusta. 

Kyselyn toteuttaa tekniikan tohtori Eino Rantala ja Lions Club Helsinki-Maunula. Lisätietoja 

energiatehokkuuskyselystä löydät Maunulan kotisivuilta: www.maunula.net 

Kiinteistön osoite (jos asut kerros- tai rivitalossa) ________________________________                                                                                                                                                             

Vastaajan ikä   ___  vuotta 

Kauanko olet asunut alueella?    ___  vuotta    

Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteesi? ___  kpl 

Asun   

a. Kerrostalossa                                  (     )                

b. Rivitalossa                                    (     ) 

c. Omakotitalossa                          (     )  

Minä vuonna asuinrakennuksesi on rakennettu?  ________ 

Asuntosi koko     ___  m2    

Lämmitysmuoto rakennuksessa 

a. kaukolämpö                        (     ) 

b. sähkölämpö                               (     ) 

c. öljy                                               (     ) 

d. muu, mikä on lämmitysmuoto? ________________________________________ 

Onko kiinteistössä (laita rasti jos on)   

a. Lämpöpumppu   (    ) 

b. Aurinkolämpö   (    ) 
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c.  Aurinkosähkö   (    ) 

d.  Biopolttoaineella toimiva järjestelmä (    ) 

 

Omakotitaloni lämmönkulutus on noin  _____ kWh vuodessa   

Veden kulutukseni on noin  ________ m3/hlö vuodessa. (Vastaa jos asut omakotitalossa) 

Sähkön kulutukseni on noin ________kWh vuodessa. (Vastaa jos asut omakotitalossa)  

Huoneistokohtainen sähkönkulutus on noin _______ kWh vuodessa (rivitalossa/kerrostalossa) 

 

JÄTTEIDEN LAJITTELU (laita rasti ruutuun) 

Lajittelen jätteeni 

- kompostijäte erikseen   (    ) 

- energiajae erikseen   (    ) 

- metalli    (    ) 

- lasit    (    ) 

- paperi    (    ) 

- kartonki    (    )  

LIIKKUMINEN ARKENA (laita rasti ruutuun) 

 Jalan Pyörällä Joukkoliikenne Oma auto Muu/mikä 

Tärkein 
liikkumismuoto 

     

Toiseksi 
tärkein 

     

Kolmanneksi 
tärkein 

     

 

VAPAAT KOMMENTIT 

 

 

 

Kyselyn tulokset puretaan ma 14.4.2014 klo 18-20 Maunulan 104. aluefoorumilla asukastalo 

Saunabaarissa (Metsäpurontie 25). Tule keskustelemaan aiheesta ja suunnittelemaan jatkoa. 

Vastauksesi on tärkeä. Se auttaa tutkijoita ymmärtämään, miten Maunulassa ja muilla 

asuinalueella CO2-päästöjä voidaan vähentää. 

Haluan olla kehittämässä alueellista energiatehokkuutta! Minuun voi ottaa yhteyttä! 

Sähköpostiosoitteeni on     _________________________________________________ 

Puhelinnumeroni                 _________________________   


