Toimittaja Frida Keränen: Kuinka paljon kiinnität huomiota siihen, paljonko vettä kotonasi kuluu?
Haastateltava Anne Ala-Mattinen: Jonkin verran, sanotaanko näin. Oikeastaan se, että mä yritän välttää
sellaista turhaa veden laskua. Jos mä olen keittiössäkin, niin en mä nyt jätä hanaa päälle ja käännä selkääni
sille.
Haastateltava Pekka Johansson: No en nyt hirveämmin, että toki se vesimaksu mikä kuussa maksaa 20
euroa, niin pyrin, ettei nyt sitä enempää menisi vettä. Mutta en sillee kiinnitä huomiota.
Haastateltava Maiju Ylitalo: No en itse asiassa kauhean paljoa, vähän pakostakin silloin kun mittarit
tasataan. Mutta muuten en kauheasti.
Toimittaja Frida Keränen: Mihin toimintoihin uskot kotonasi kuluvan eniten vettä?
Haastateltava Anne Ala-Mattinen: Mä luulen niin, että se on ehkä kuitenkin toi suihkussa käynti.
Haastateltava Pekka Johansson: Varmaan suihkussa käyminen ja sitten yleensäkin nuo pesukoneiden
pyöriminen.
Haastateltava Maiju Ylitalo: Varmaan tällaiset kodinhoidolliset jutut, niin kuin pyykinpesu tai astianpesu on
varmaan sellaisia.
Toimittaja Frida Keränen: Onko sinulla arjessasi tapoja, joilla yrität säästää vettä?
Haastateltava Anne Ala-Mattinen: Kyllä mulla on jotain sellaisia pieniä juttuja, hampaita pestessä mä oon
aika tarkka siitä että mä en esimerkiksi valuta sitä vettä koko aikaa kun mä pesen hampaita. Tai että mä en
yleensä laske vettä enempää kuin tarvitsen, joka kerta kun sitä käytän.
Haastateltava Pekka Johansson: No just nuo pyykinpesukone ja astianpesukone, nii pyrin, että ne pyörisi
mahdollisimman vähän aikaa. Ja toki suihkussa käyn aika nopsaan, en läträile siellä vedellä.
Haastateltava Maiju Ylitalo: Nojoo, totta kai. Se on sellainen mitä on opetellut, että suihkussa ei antaisi sen
veden juosta koko aikaa tai hampaita pestessä. Se on ollut joskus huono tapa, mutta oon siitä pyrkinyt
ainakin eroon.
Toimittaja Frida Keränen: Maksaisitko vedestä mieluummin saman summan joka kuukausi vai
kulutuksesi mukaan?
Haastateltava Anne Ala-Mattinen: No itse asiassa mun mielestä sen mukaan, mitä mä kulutan.
Haastateltava Pekka Johansson: Sama summa kerran kuussa on ihan hyvä.
Haastateltava Maiju Ylitalo: Ehkä kulutuksen mukaan, koska mä luulen ainakin, että meidän taloudessa
käytetään vettä vähemmän kuin keskiverto suomalainen käyttää.

