
Tervetuloa kestävään Aaltoon!
Aalto-yliopisto on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 
(SDGs). Pysy ajan tasalla Aallon kestävän kehityksen toiminnasta ja tee omasta 
arjestasi kestävämpää AaltoSDG-mobiilisovelluksen avulla. 

Koulutus ja tutkimus
Tehokkain tapa edistää kestävyyttä on opintojen kautta.
Kestävän kehityksen toimintaa koordinoi Aalto Sustainability 
Hub. 
• koulutusohjelmat ja online-kursseja:
 aalto.fi /fi /kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-opetus
• tutkimus:
 aalto.fi /fi /kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tutkimus
•  Tutustu Climate Universityn 
 ilmastonmuutos- ja kiertotalous-
 verkkokursseihin:
 blogs.helsinki.fi /climateuniversity/

Kuluttaminen
Huomioimme vastuullisuuden kaikissa hankinnoissa. Aallossa 
on helppoa kuluttaa kestävästi:
•  Myy ja osta käytettyjä tavaroita kampuksella: 
 aalto.sharetribe.com/ ja 
 fb.com/groups/teekkarikylamarkkinat/
•  Tarkista myös kierratyskeskus.fi 
•  Otaniemen kierrätyskeskus on täydellinen paikka vuokrata 
 kodintarvikkeita. Voit myös lahjoittaa, ostaa ja saada ilmai-
 seksi  kodintavaraa kampuksen sydämessä,
 fb.com/reuseandrescue

Kierrätys
Paras jäte on se mitä ei synny. Kierrätäthän jätteet ohjeiden 
mukaan sekä kampuksella että vapaa-ajalla. Lue lisää: hsy.fi  
ja aalto.fi /recycle

Elektroniikka, IT
Käytä tietokoneita ja muita laitteita tehokkaasti. Ongelma-
tilanteissa auttaa Aalto IT Service Desk.
•  Tarkista tietokoneen virransäästöasetukset, myös lepotila 
 käyttää virtaa.
•  Sammuta näyttö, valot ja laitteet, kun ne eivät ole käytössä.
•  Minimoi paperin kulutus, tulosta molemmille puolille paperia 
 ja pienellä fontilla.

Asuminen ja yliopisto-rakennukset
Aallon tavoitteena on hiilineutraali ja viihtyisä kampus.
Teoillasi on myös vaikutus:
•  Varaa ja löydä huoneita kampuksella: Aalto Space App,
 aalto.fi /fi /palvelut/aalto-space-mobiilisovellus
•  Vaihda vihreään sähköön, esim. ekosahko.fi 
•  ”Ei mainoksia” -tarra ovessa vähentää paperijätettä.
•  Säästä vettä ja energiaa.
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Liikkuminen
Aalto pyrkii edistämään kestävää liikkumista HSL:n ja 
kaupunkien kanssa.
•  Aina kun mahdollista kävele, pyöräile tai käytä julkista  
 liikennettä, suosi raideliikennettä. reittiopas.fi 
•  Pyörämatkojen suunnitteluun: pk.reittiopas.fi 
•  Kaupunkipyörät: kaupunkipyorat.hsl.fi 
•  Dipolista tai Väreestä voi lainata taakkapyöriä tavaran  
 kuljetukseen.
•  Korjaa pyöräsi Otaniemessä BFIX-pyöränkorjaus-
 pisteissä tai bikepoli.ayy.fi 
•  Autonjakamispalvelut esim. citycarclub.fi 
•  Kompensoi päästösi esim. compensate.com

Ruoka
Asumisen ja liikkumisen jälkeen ruoka on merkittävin 
ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä.
•  Suosi kasvipohjaista ruokaa ja kausiruokaa sekä 
 paikallista, luomua ja reilua kauppaa.
•  Ota vain niin paljon kuin jaksat syödä.
•  Käytä oikeita ruokailuvälineitä kertakäyttöisten sijaan.
•  Vesijohtovesi on ekologinen juoma.
•  Vuokraa palsta Otaniemen kaupunkipuutarhasta:
 fb.com/OtaniemiUrbanGarden
•  Ylijäämäruokaa voi saada ja jakaa opiskelijoiden 
 Foodl-telegramryhmässä t.me/foodl123

Hyvinvointi ja yhdessäolo
•  Opiskelijoiden mielenterveyttä tukee nyyti.fi 
• Aallon psykologit tarjoavat tukea mm. stressiin ja 
 ilmastoahdistukseen. 
• Ylioppilaskunta AYY sekä kerhot kuten Sustainable  
 Business Club edistävät kestävää ja eettistä toimintaa 
 Lue lisää: ayy.fi /yhdistykset/ 
•  Kestävään tapahtumanjärjestämiseen:
 tapaus.fi /oppaat/vinkkeja-hiilifi ksuun-tapahtumaan

Lisätiedot
aalto.fi /sustainability 
aalto.fi /SDG
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