
 

Unelmien yliopisto:  

Miten kestävä kehitys voisi 

näkyä Helsingin yliopistossa? 

 ”Alhaalta ylös rakentuvaa toimintaa, ei 

tuputtamista ylhäältäpäin” 

Ideat: siivoustalkoot/ 

siivouspäivä, opiskelijoiden ja 

henkilökunnan yhteinen 

kirpputoritapahtuma, 

vaatteiden ja tavaroiden 

vaihtoilta tai -päivä, dyykkaus 

excursio, yliopiston kirpputori 

Facebookiin 

Ideat: kurssikirjakirppis, 

kurssikirjojen kierrätys 

helpommaksi ja 

tehokkaammaksi, 

kirjoitustöiden palautus 

sähköisinä, oppikirjat ja 

opetusmateriaalit 

sähköisiksi 

Ideat: lisää pyörätelineitä eri kampuksille, parempia 

runkolukittavia pyörätelineitä, pyöräilykulttuurin 

edistäminen, bikeshare-systeemi / kampusjopot 

kampusten välillä, auton vuokrausta, kimppakyytejä, 

työmatka pyöräilijöille pukuhuone ja suihkutilat 

Kurssikirjojen 

kierrätys ja 

sähköistäminen 

Ideat: erilaiseen ruokakulttuurin tutustuminen -> kv-

opiskelijoiden järjestämä ”share dinner”/ multicultural 

food festival, kasvisruokatapahtuma, 

ruokahävikkitempaus/ -tapahtuma, talkoita -> 

kulttuuriympäristön kunnostus, lisää monitieteellisiä 

ympäristökeskusteluita/ -paneeleita kaikille 

kampuksille, interesting talks by top scientists, 

arvokeskustelua ongelmien syistä, ”Mistä vaatteemme 

ovat peräisin” -info, kulutusteemainen leffailta  

Jätteiden 

lajittelu  

Kampusviljely 

Ideat: lisää 

kampusviljelytoimintaa, 

viljelypalstoja/                   

-laatikoita, 

kampusviljelytoiminnan 

laajentuminen näkyväksi 

osaksi kampuksia, 

matalan kynnyksen 

kampusviljelyä, 

viljelylaatikoita 

Chemicumin sisäpihalle 

Ideat: toiveena päästä 

mukaan yliopiston 

ympäristötoimintaan, 

työtilat tai yhteistyötilat, 

ympäristönsuojelukerhon 

perustaminen, yleinen 

kerhotila viikkiläisille -> 

sohvia ja lautapelejä 

Ideat: opiskelubudjetille sopivat  

eettiset ja luonnonmukaiset  

kulutustavarat ja ruoat, lähiruokaa,  

luomuruokaa, parempaa kasvisruokaa, 

yksi kasvispäivä viikossa, kasvisteemainen 

Unicafe, kasvis-/ luomuruokaviikko, 

VegeUnicafe, päivittäinen 

veganiruokavaihtoehto, paikallisesti 

paahdettua kahvia, keepcupilla halvempi 

kahvi. Jos ruokaa saisi hakea lisää, tulisi 

varmasti vähemmän biojätettä. Unicafe should 

have biowast scales (biojätevaaka) in every 

location – they really make you think! 

Toiveet 

Unicafelle 

Ideat: lajittelu helpommaksi käytävillä ja aulatiloissa, 

kampuksille erilaisia jäteastioita (bio-, metalli-, paperi- 

ja energiajäteastiat), paristojen, lasin- ja pullonkeräys, 

take-away -pahvikuppien jäteastia, kierrätysvalistus, 

Lääkkeiden hävitys ympäristöystävällisesti -ilta 

Energia-

tehokkuus 

Verkostoitu-

minen 

 Ideat: kampusten katoille aurinkopaneeleita ja tuulivoimaloita, 

energiatehokkaita ja automaattisia valoja kampuksille, vessoissa: 

”Muista sammuttaa valot” -lappu, yliopistojen kiinteistöjen 

energiatehokkuuteen panostaminen esim. vihreä sähkö, 

opiskelijoiden koneiden akuille vihreää energiaa, kouluun vedettömät 

pisuaarit, täysin puhdas vesi vain juotavaksi ja ”semi puhdistettua” 

vettä muuhun käyttöön (käsien pesu, wc:n huuhtelu), tietokoneiden 

käyttöikää pidemmäksi. Irti hiilestä prkl! Fossil free Helsinki!  

Kirpputorit 

Pyöräily ja 

yksityisautoilu 

Tapahtuma-

toiveet 


