Tervetuloa kestävään Aaltoon!
Osallistu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Tutkimus ja opetus, kestävä kampus
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat näkyvät
kaikissa Aallon korkeakouluissa. Lue lisää kestävän kehityksen tutkimuksesta ja opetuksesta sekä siitä, miten
vastuullisuus on mukana Aallon arjessa ja kampuksilla:

aalto.fi/vastuullisuus

Hankinnat
Vastuullisuus pyritään huomioimaan kaikissa Aallon hankinnoissa. Vastuullisuuden huomiointi myös kulutusvalinnoissa
kannattaa:
• Myy, lainaa ja vuokraa tavaroita, vaihda palveluita tai etsi
asuntoa Aallon yhteisötorilla: aalto.sharetribe.com
• Käytetyt kalusteet ja kodin tarvikkeet:
kierratyskeskus.ayy.fi (Otaniemi), huuto.net, tori.fi,
kierratyskeskus.fi
• Löydä kestävät palvelut: greenmap.fi

THINK
AND ACT
GLOCAL

Asuminen ja yliopiston rakennukset

		
Aalto toimii aktiivisesti energiatehokkuuden kehittämiseksi kampuksilla. Myös sinä voit vaikuttaa omassa
ympäristössäsi:
• Helpoin ekoteko on harkita, mistä hankit sähkösi:
esim. vaihdavirtaa.net ja ekosahko.fi
• Sammuta turhat valot ja laitteet
• Säästä vettä – älä juoksuta turhaan
• Ei mainoksia kiitos -tarra ovessa vähentää vaivattomasti paperijätteen määrää
• Lisätietoja: Aalto Inside (Kestävä kampus) *

Ruoka

Noin 90 % yliopiston toimitiloissa syntyvästä jätteestä hyötykäytetään. Paras jäte on silti aina syntymätön jäte.
• Lajittele jätteet ohjeiden mukaisesti niin kampuksilla kuin
vapaa-ajallakin. Lisätiedot: hsy.fi ja Aalto Inside (Kestävä
kampus) *

Ruualla on merkittävä vaikutus aiheuttamaamme
hiilijalanjälkeen. Aalto suosii lähiruokaa ravintolastrategiassaan.
• Suosi kasvisruokaa sekä sesongin herkkuja,
paikallista, luomua ja reilun kaupan tuotteita
• Ota sen verran kuin kulutat
• Käytä kestoastioita kertakäyttöisten sijaan
• Hanavesi on raikas ja ekologinen valinta juomaksi
• Otaniemessä ja Arabiassa voi harrastaa kaupunkiviljelyä. Lisätiedot: Aalto Inside (Kestävä kampus) *
• Aalto-yliopiston ravintolastrategia: Aalto Inside
(Henkilöstöpalvelut) *

Sähköelektroniikka, IT

Vapaa-aika, tapahtumat

Käytä tietokoneita ja muita laitteita energiatehokkaasti.
IT Service Desk palvelee tarvittaessa.
• Tarkista oman koneen virransäästöasetukset – lepotilakin
kuluttaa
• Sammuta näyttö, valot ja laitteet, kun et käytä niitä 		
• Minimoi paperin kulutus: tulosta kaksipuolisesti ja pienennä
• Rikkoutuneet sähkölaitteet voi palauttaa ilmaiseksi alan
liikkeisiin

• Ylioppilaskunnassa löytyy useita vastuullisuutta
edistäviä yhteisöjä, esim. Bikepoli, kehitysyhteistyöjaosto, Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys, Otaniemen ympäristöseura ja Sustainable Business Club.
Lisätiedot: ayy.fi
• Lisäksi yliopisto kaipaa opiskelijaedustajia elimiin,
joissa voi vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta.
Lisätiedot: ayy.fi
• Aallon tapahtumakäsikirja antaa eväät tapahtumien
järjestämiseen kestävästi. Lisätiedot: Aalto Inside
(Tapahtumat) *

Kierrätys

Liikkuminen
Aalto tukee kestäviä liikkumistapoja ja kehittää niitä yhteistyössä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n, HSL:n ja kaupunkien kanssa.
• Suosi kävelyä, pyöräilyä, kimppakyytejä tai julkisia,
erityisesti raideliikennettä
• Pyöräilijän reittiopas: pk.reittiopas.fi, julkiset: reittiopas.fi
• Lainaa taakkapyörä ja katso muut pyöräilijän palvelut
Otaniemessä Aalto Insidesta (Kestävä kampus) *
• Pyöräsi voit huoltaa itse Otaniemessä BFIX-pyöränhuoltotelineillä * tai bikepoli.fi
• Päästöjä voi kompensoida, mm. www.climatefriendly.com

Lisätiedot
aalto.fi/vastuullisuus

inside.aalto.fi (Kestävä kehitys ja vastuullisuus) *
Asiantuntija Annukka Jyrämä
annukka.jyrama@aalto.fi, 050 373 2238

* Linkit Aalto Inside -sivustolle toimivat vain Aallon verkossa.

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
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