GO GREEN.

SINUN TEKOSI OVAT TÄRKEITÄ.

OLEMME SITOUTUNEET kantamaan ympäristövastuumme tutkimuksessa,
koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja tukitoiminnoissa.
HYÖDYNNÄMME osaamistamme ympäristökuormituksemme pienentämiseksi ja edistämme tutkimuksen sekä koulutuksen avulla positiivista vaikutustamme ympäristöön.
SEURAAMME ympäristömittareita ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

ENERGIANSÄÄSTÖ

JÄTTEET

»»

Sammuta tietokoneen näyttö ja valot.

»»

Lajittele jätteesi oikein ja kierrätä.

»»

Sammuta tietokone työajan päätyttyä.

»»

Ota ruokaa vain sen verran mitä syöt.

»»

Säädä tietokoneesi virransäästöasetukset.

»»

Mieti ennen kuin tulostat.

Aina kun poistut huoneesta.

Voimme säästää jopa 40 000 € /vuosi.

Ohjeet löydät intrasta, Green Campus -osiosta.

VEDENSÄÄSTÖ

Ohjeet löydät intrasta, Green Campus -osiosta.
Vähennät ruokahävikin ympäristövaikutuksia.

Jos tulostat, tulosta vain tarpeellinen.

LIIKENNE

»»

Ilmoita vuotavista hanoista ja wc-pöntöistä.

»»

Pidä etäkokouksia ja suosi etäopetusta.

»»

Kerää ruokasi yhdelle lautaselle.

»»

Suosi kimppakyytejä ja julkista liikennettä.

Käytä vettä säästeliäästi.

»

»»

Intrassa, Kiinteistön palvelupyynnöt -lomakkeella

Vähennät astioiden pesuun käytettävän veden määrää.
Sulje vesihana saippuoinnin ajaksi kun peset käsiä
tai käyt suihkussa.

TAVOITE

-5 %

Sähkön kulutuksesta
per opiskelija vuoden
2018 loppuun mennessä.

-20 %

Helppo tapa vähentää päästöjä ja säästää aikaa.

Vähemmän liikennevälineitä, vähemmän päästöjä.

Saavu yliopistolle pyörällä tai kävellen.

Teet hyvää ympäristölle sekä itsellesi.

Veden kokonaiskulutuksesta vuoden 2020
loppuun mennessä.

5%

Vähintään 5 prosenttia kuluttamastamme sähköstä itse tuotettua
vuoden 2020 loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA
www.greencampus.fi / Green Campuksen intranetsivut
PEFC/02-31-120

GO GREEN.

YOUR ACTIONS ARE IMPORTANT.

WE ARE COMMITTED to bear our environmental responsibility in research, education,
social interaction and support functions.
WE MAKE USE of our know-how to reduce our environmental load and promote our positive
influence on the environment through research and education.
WE MONITOR the environmental indicators and we are constantly developing our activities.

ENERGY CONSERVATION

WASTE

»»

Turn off the computer screen and the lights.

»»

Sort your waste properly and recycle.

»»

Shut down the computer after working hours.

»»

Take only the amount of food you will eat.

»»

Adjust the power-saving settings of your computer.

»»

Think before you print.

Whenever you leave the room.

We can save up to 40,000 euro/year.

Instructions can be found on the intra, the Green Campus section.

WATER CONSERVATION
»»

Report leaking faucets and running toilets.

»»

Place your food on one plate.

»»

Use water sparingly.

Hold remote meetings and
promote distance learning.

An easy way to reduce emissions and save time.

Turn off the faucet while you apply soap to wash
your hands or take a shower.

-5 %

If you print, only print the necessary.

»»

You will reduce the amount of water used in washing up.

GOAL

You will reduce the environmental impact of food waste.

TRANSPORTATION

In the intra, using the property service requests form.

of the consumption of
electricity per student
by the end of 2018.

For more information see intra, the Green Campus section.

-20 %

»»

Favor carpooling and public transportation.

»»

Commute by bicycle or walk.

Fewer vehicles, less emissions.

It’s good for the environment and for you.

of the total consumption of water by the
end of 2020.

5%

At least 5 percent of the
electricity consumed by us to be
self-produced by the end of 2020.

FURTHER INFORMATION
www.greencampus.fi/en / Green Campus intranet pages
PEFC/02-31-120

