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Vinkkejä vastuulliseen asumiseen
Tiesitkö, että jopa 40 % kasvihuonepäästöistä tulee asumisesta? Suurin osa kodin
energiankulutuksesta tulee sähköstä, vedestä ja lämmöstä. Pienilläkin teoilla voi
vähentää kulutusta.

Energian säästäminen
●●
●●
●●

●●
●●
●●

Irrota puhelimen laturi
latauksen jälkeen.
Sammuta valot, kun et ole huoneessa.
Käytä energiansäästö- ja ledilamppuja.
Tiesitkö, että 15 watin energiansäästölamput
tuottavat enemmän valoa kuin hehkulamput, mutta
kuluttavat 75 prosenttia vähemmän energiaa?
Kun ostat uusia sähkölaitteita, suosi vähän energiaa
kuluttavia malleja.
Sulata pakastin säännöllisin väliajoin. Sisäpuolelle
kertyvä jää nostaa laitteen sähkönkulutusta.
Älä pidä elektroniikkaa valmiustilassa, vaan
sammuta laitteet kokonaan.
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Veden säästäminen
●●

●●

●●

Pese vain täysiä koneellisia pyykkiä,
mahdollisimman matalassa
lämpötilassa ja mieluiten
energiansäästö- tai eko-ohjelmalla.
Astianpesukone käyttää yleensä vähemmän vettä
kuin käsin tiskaus. Pese täysiä koneellisia ja suosi
lyhyitä pesuohjelmia.
Käytä suihkussa vettä säästävää suihkupäätä.

Lämpötila
Suositeltu kodin lämpötila on noin 21 °C.
●● Patterien toiminta kannattaa
tarkistaa säännöllisin väliajoin.
●● Ethän peitä pattereita, sillä
termostaatti ei silloin tunnista huoneen lämpötilaa
eikä säädy oikein.

Kodin sähkösopimus
●●
●●

Yli 60 %:ssa Varman asunnoista
käytetään vihreää kiinteistösähköä.
Vuokralaiset solmivat itse oman
sähkösopimuksensa. Harkitsethan
itsekin vihreää sähköä?

Ympäristö
●●

●●

Elämisen äänet kuuluvat
kerrostaloasumiseen. Muistathan
kuitenkin huomioida naapurit ja
kunnioittaa hiljaisuusaikaa.
Pidäthän myös yleiset tilat siisteinä,
jolloin kaikkien on mukavampi käyttää niitä.

Tiesitkö, että...
●●
●●
●●
●●

lemmikit ovat tervetulleita kaikkiin
Varman asuntoihin.
asuntojen vuokraan sisältyy nettiyhteys.
pyykkitupa on vuokralaisille maksuton.
taloyhtiön sauna on vuokralaisille maksuton.
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Meille Varmassa vastuullisuus
ja ilmastonmuutoksen hillintä
ovat tärkeitä tavoitteita.
Kiinteistötoiminnassamme
se tarkoittaa mm.
kasvihuonekaasupäästöjen
jatkuvaa pienentämistä
etenkin energiatehokkuutta
parantamalla ja vihreää sähköä
suosimalla.

Jätteiden lajittelu
Kannustamme vuokralaisiamme jätteiden lajitteluun. Tässä on yleisiä ohjeita erilaisten
jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Jätteiden lajittelu pienentää jätteistä aiheutuvia
kustannuksia. Tiesitkö, että sekajäte on kaikista jätetyypeistä kallein?
Jos et tiedä minne jokin roska kuuluu,
kokeile HSY:n Jäteopasta!
www.hsy.fi/jateopas

Biojäte
KYLLÄ maatuvat jätteet,

kuten ruoan tähteet,
hedelmien ja vihannesten
kuoret, jähmettyneet rasvat, kahvin ja teen porot,
teepussit, suodatinpussit,
kuihtuneet kukat, lemmikkien kuivikkeet.
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EI nestemäisiä rasvoja,
biohajoavia vaippoja,
muovia, kartonkia,
lääkkeitä, kissanhiekkaa, lemmikkien jätöksiä, purukumia.

Sekajäte

Paperi

KYLLÄ muovit, vaipat,

KYLLÄ sanomaleh-

tekstiilit, kengät,
nahka, keinonahka,
kumi, juomalasit,
lasivuoat, posliini ja
keramiikka, pölynimuripussit, lamput
ja sulakkeet, tuhka ja
tupakantumpit.

det, mainosposti,
kirjekuoret (myös
ikkunalliset), tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat, kopiopaperit, valkoiset
paperikassit.

EI märkiä tai likaisia papereita,
pahvia, kartonkia, ruskeaa
paperia tai paperikasseja, muovia, alumiini- tai vahapaperia,
lahjapaperia.

EI biojätettä, lasipulloja, metallia, paperia, kartonkia.
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Kartonki

Lasi

KYLLÄ Kartonkiset

KYLLÄ Lasipullot ja

pakkaukset, kuten
maito- ja mehutölkit
(myös alumiinivuoratut), kartonkiset
muro- ja keksipaketit, paperipussi,
käärepaperit, munakennot, talous- ja wcpaperin hylsyt, aaltopahvi ja voimapaperi.
Huuhtele nestettä tai
ruoantähteitä sisältävät
pakkaukset ja valuta
ne kuiviksi. Muovikorkkeja, niittejä tai
pakkausteippejä ei
tarvitse poistaa.

EI likaisia pakka-

uksia, lahjapaperia,
styroksia, muovia.
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lasipurkit. Huuhtaise pakkaukset ja
poista korkit sekä
kannet. Etikettejä, kaulusrenkaita
tai muita kiinteitä
osia ei tarvitse
poistaa.

EI juomalaseja,

kuumuutta kestävää
lasia, kristallia, posliinia ja keramiikkaa,
ikkunalasia,
peililasia, opaalilasia, lamppuja.

Metalli

Vaarallinen jäte

KYLLÄ Säilyke- ja juoma-

Vaarallista jätettä ovat
esimerkiksi:
●● energiansäästölamput ja
muut loisteputket
●● paristot
●● lääkkeet, neulat ja ruiskut
●● akut
●● jäteöljyt, liuottimet, maalit, hapot
●● painepakkaukset, kuten aerosolipurkit
(hölskyy tai pihisee)
●● painekyllästetty puu
●● asbesti
●● emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
●● torjunta- ja desinfiointiaineet
●● sammuttimet ja kaasupullot
●● elohopeakuumemittarit.

tölkit, alumiinivuoat ja
-foliot, metallikannet ja
-korkit, tuikkukynttilöiden metallikuoret, tyhjät
ja kuivat maalipurkit,
tyhjät aerosolipurkit
(jotka eivät hölsky tai
pihise), pienet metalliesineet, jotka mahtuvat keräysastiaan.
Huuhtaise elintarvikkeita sisältäneet metallipakkaukset kylmällä vedellä jäämien poistamiseksi. 
Polkupyörät, pellit ja räystäskourut, huonekalujen
metalliosat, metalliputket ja -kaapelit, puulämmitteiset
kiukaat, metalliset koneet ja laitteet (polttoaineet ja
öljyt poistettava), puhtaat ja avonaiset tynnyrit. 

EI muovi- ja kahvipusse-

ja, vaarallisia jätteitä kuten
akkuja, paristoja ja puolityhjiä
aerosoli- ja maalipurkkeja tai
sähkölaitteita.
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Pidä vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä, äläkä
sekoita niitä keskenään. Vaaralliset jätteet kannattaa säilyttää mieluiten alkuperäisissä pakkauksissa tai merkitä
ne selkeästi. Huolehdithan, että pakkaukset ovat ehjiä.

Missä vaarallisia jätteitä kerätään?

Vaarallisten jätteiden keräyskontit, jätteidenkeräyspisteet (esim. HSY Sortti-asemat) ja kiertävät keräysautot.
Lääkkeet viedään apteekkiin, paristot palautetaan niitä
myyviin kauppoihin.

LASI

METALLI

VAARALLINEN
JÄTE

Kiitos kun lajittelet ja kierrätät!

