
                           

 

Hanketyötä kestävästi 
Pienetkin arjen teot vaikuttavat, kuluta vain mitä tarvitset, tee harkittuja hankintoja, säästä vettä ja 
energiaa, kierrätä materiaalit & ravinteet järkevästi ja lajittele roskat oikein. 
 

Toimistossa ja työssäsi - 
 

o Sammuta valot ja sähkölaitteet, kun et tarvitse niitä. Myös valmiustila vie energiaa. 

o Käytä laitteiden virransäästöominaisuuksia, jos et voi sammuttaa laitteita kokonaan. 

o Irrota laturi sähköverkosta, kun ladattava akku on täysi tai lopetat lataamisen. 

o Hyödynnä luonnonvaloa ja käytä led-valaisimia kohdevaloina. 

o Hyötyliikunta on hyvästä, käytä portaita ja unohda hissi. 

o Liiku ympäristöviisaasti lihasvoimin, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä hyödyntäen. 

o Vältä turhaa tulostamista, etenkin väritulosteita. 

o Kun tulostat, tulosta kaksipuolisesti, pienentäen ja harmaasävyin. 

o Valitse palvelu materian sijaan, mikäli mahdollista. 

o Älä hanki kertakäyttöisiä tuotteita, jos tarjolla on järkevä kestotuote. 

o Ota selvää ympäristömerkinnöistä**, ja suosi tuotteita joiden ympäristökuorma on pieni. 

o Suosi hankinnoissa lähiruokaa, paikallisia tuotteita ja palveluja. 

o Ethän tee ruokahävikkiä - myös ”varmuudeksi” keitetty kahvi on tarpeetonta. 

o Huolla laitteet ajallaan ja korjaa viat, jos mahdollista. Hanki uusia laitteita vain, jos on pakko, tai uusi laite on 

huomattavasti parempi ympäristöä ajatellen. 

o Hyödynnä tekstiilit alkuperäisen käytön jälkeen materiaalina, lopuksi energiajätteenä. 

o Lajittele roskat: SER*romu, vaaralliset jätteet, paperi, metalli, kartonki, muovi- ja lasipakkaukset 

kierrätykseen, biojäte kompostoriin tai erilliskeräykseen. 

o Lajittele, uusiokäytä, tuunaa ja kierrätä. Ota selvää alueesi jätehuoltoyhtiön ohjeista ja toiminnasta. 

o Pidä vesijalanjälkesi pienenä & hanat ja pytyt kunnossa. 

o Käytä kylmää vettä, jos et nimenomaan tarvitse lämmintä vettä. 

o Sopiva huoneenlämpötila oleskelutiloissa on 21-22 Co.  

o Auringon paahtaessa sulje verhot ja sälekaihtimet, tuuleta varjon puolelta. 

o Auringon lämmittäessä sopivasti sulje verhot ja sälekaihtimet yöksi estämään viilentymistä. 

o Hoidetut huonekasvit puhdistavat ilmaa ja luonnonmateriaalit luovat viihtyisyyttä. 

o Yhteistyö on viisasta resurssien käyttöä. 

o Huolehdi omasta ja toisten hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. 

o Kunnioita kulttuuriperintöä. 

 *SER = sähkö- ja elektroniikkaromu, kuten vanhat puhelimet, ja muut virtaa vaativat härpäkkeet, joissa on akku, paristot tai sähköpistoke 

**Ympäristömerkinnät kertovat tuotteen alkuperästä, raaka-aineista tai elinkaaren aikaisesta energian- ja vedenkulutuksesta 


