
T ä s t ä  e s i t t e e s t ä  l ö y d ä t :

Ilmastotekoja
arkeen

Tietoa
ilmastonmuutoksesta

Vinkkejä arkeen

Asuminen Ruoka Kulutus Liikenne

A i h e e n a  o n :



Ihmisten arkielämästä syntyy paljon päästöjä, jotka ovat huonoksi maapallolle.

Päästöjä syntyy esimerkiksi näistä:

Päästöt jäävät ilmakehään ja lämmittävät maapalloa.

Tätä ilmiötä sanotaan ilmastonmuutokseksi.

Tästä esitteestä löydät vinkkejä siihen, miten voit

tehdä omasta arjesta ilmastolle ystävällisempää.

Ota vinkit käyttöön!

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa?

Mihin ilmastonmuutos vaikuttaa?

Tavaroiden valmistus Asunnon lämmitys Autolla,
lentokoneella ja

laivalla liikuminen

Ruoan tuotanto

Kuivuus lisääntyy Pula puhtaasta
juomavedestä

Sään ääri-ilmiöt,
kuten myrskyt ja
tulvat yleistyvät

Eläin- ja kasvilajien
häviäminen

Mitä minä voin tehdä?



Asuminen
Tiesitkö, että suurin osa suomalaisen ihmisen päästöistä

syntyy asumisesta?

Asumisen päästöt syntyvät näistä:

Asunnon lämmitys Vedenkulutus Sähkölaitteiden käyttö

Mitä minä voin tehdä?
Säädä patterit pienemmälle

Tarkkaile vedenkulutusta. Vähennä sitä.

Vaihda sähkösopimus ekosähköön. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulivoima,

vesivoima, bioenergia ja maalämmöllä tuotettu sähkö.

Vinkkejä
Kytke sähkölaitteet pois päältä, kun et käytä niitä

Suositeltu huonelämpötila on 21 °C. Makuuhuoneessa lämpötila saa olla vielä

matalampi.

Ota käyttöön viiden minuutin suihkuvahti. Löydät suihkuvahteja hyvin

varustelluista kaupoista.

Tarkista ikkunoiden tiivisteet ohjaajan tai läheisen kanssa.

       Voit soittaa isännöitsijän tiivistämään ikkunat paremmin.



 KYLLÄ EI

Onko asuntosi sähkö tuotettu tuulivoimalla,

vesivoimalla, bioenergialla tai maalämmöllä?
  

Pesetkö astiasi pesukoneessa tai niin, että

tiskialtaassa on tulppa?
  

Kun käyt suihkussa, oletko siellä vähemmän

kuin viisi minuuttia?
  

Oletko vaihtanut asuntosi lamput LED-

lamppuihin?
  

Onko huonelämpötilasi 21°C, tai vähemmän?   

Mieti omaa kotia ja arkeasi.

Vastaa tukihenkilön avustuksella seuraaviin kysymyksiin.

Asumisen muistilista

Katso kohtia, joihin vastasit ei.

Näissä kohdissa voit vielä parantaa.

Mieti mitä voisit tehdä toisin?



Ruoka

Mitä minä voin tehdä?
Syö vähemmän eläinperäistä ruokaa kuten lihaa, maitotuotteita ja

juustoja.

Vietä esimerkiksi kerran viikossa kasvisruokapäivää

Suosi kotimaisia pienkaloja kuten ahven, hauki, kuha, muikku, silakka, silli

Vinkkejä
Hyviä vaihtoehtoja lihalle ovat härkäpapuvalmisteet, tofu, seitan ja

soijarouhe. Muista laittaa kunnolla mausteita!

Katso millaisia tuotteita lähikauppasi vegehyllyltä löytyy. Osta muutamia

kotiin ja maistele.

Älä heitä ruokaa roskiin

Syömme päivän aikana monta ateriaa.

Siksi sillä, mitä syömme, on suuri merkitys.

Mitä useammin siis valitset ympäristölle ystävällisen vaihtoehdon, sitä parempi.

Ilmastolle ystävällisiä ruoka-aineita

Erilaiset pavut Tofu KasviksetKotimainen järvikala



MAANANTAI Kasvislasagne

TIISTAI Lihapullakastike

KESKIVIIKKO Kotimaiset kalapyörykät ja perunamuusi

TORSTAI Pyttipannu tofusta tai kasvisnakeista

PERJANTAI Jauhelihapihvi ja uunijuurekset

LAUANTAI Kanapasta

SUNNUNTAI Tortillat mustapaputäytteellä

Ilmastonystävän ruokalista

Lihan tuottaminen ruoaksi kuormittaa ympäristöä.

Se on myös huonoksi ilmastolle.

Siksi lihaa kannattaa syödä harkiten.

Tässä on esimerkki ilmaston ystävän ruokalistasta:

Mieti, miten sinä voisit tehdä ruokavaliostasi
ilmastolle ystävällisemmän?



Kulutus

Mitä minä voin tehdä?
Osta vähemmän tavaraa uutena

Suosi lainaamista, vaihtamista ja käytettynä ostamista

Vie rikkinäinen vaate tai tavara korjattavaksi, tai korjaa itse

Vinkkejä
Kirpputorilta voi löytää hyväkuntoisia vaatteita halvalla

Kun pidät hyvää huolta tavaroista, niin joudut ostamaan harvemmin

uuden. Säästät rahaa!

Käytä apuna seuraavalta sivulta löytyvää uuden ostajan muistilistaa

Tiesitkö, että vaatteiden ja tavaroiden valmistus kuormittaa

ympäristöä ja ilmastoa?

Vaatteiden valmistuksesta syntyy yhtä paljon päästöjä kuin lento- ja
laivaliikenteestä.



Tarvitsenko sitä oikeasti,
vai haluanko vain sen?

 

Missä aion käyttää sitä?  

Kuinka usein aion käyttää sitä?  

Jos käytän tavaraa tai vaatetta
vain harvoin voisinko lainata tai
vuokrata sen?

 

Onko minulla jo samanlainen
tavara tai vaate?

Miten tämä eroaa siitä?

 

Voisiko tämän tavaran tai
vaatteen ostaa käytettynä?

 

Uuden ostajan muistilista

Vastaa seuraaviin kysymyksiin,

kun harkitset uuden vaatteen tai tavaran ostamista.

Katso vastauksiasi.

Mieti tuntuuko tavaran ostaminen uutena

edelleen välttämättömältä?

Jos vastaus on kyllä, voit hyvillä mielin ostaa sen.



Päästöt (kg/CO2)

Auto Lentokone Juna Bussi

75 

50 

25 

0 

Liikenne

Mitä minä voin tehdä?
Vältä lentämistä

Suosi bussilla ja junalla matkustamista

Kulje autokyydillä vain välttämättömät matkat

Kulje lyhyet matkat kävellen tai pyörällä

Vinkkejä
Löydät VR.fi -sivuilta laskurin, jolla voit katsoa paljonko junalla kulkeminen

säästää ilmastoa. Linkki laskuriin on esitteen viimeisellä sivulla.

Kun liikutaan paikasta toiseen autolla, lentokoneella tai laivalla

syntyy ilmastolle haitallisia päästöjä.

Näin paljon päästöjä syntyy eri kulkuvälineillä matkalla Tampereelta Helsinkiin:



Täältä löydät lisätietoa esitteen teemoista.

Halutessasi voit avata linkit skannaamalla QR-koodin, tai

kopioimalla osoitteen internet-selaimeesi.

Vinkkipankki

Keräämme sivuillemme vinkkejä, joista voi saada hyviä

ideoita omaan arkeen.

Viisas valinta -passi

Passista löydät 12 valmista arjen ilmastotekoa. Niitä

tekemällä voi voittaa myös palkintoja!

Sitran elämäntapatesti

Tee elämäntapatesti ja katso, millainen hiilijalanjälki sinun

arjestasi syntyy.

Lisätietoa

https://linktr.ee/viisasvalinta

https://elamantapatesti.sitra.fi/



Maistuvia kasvisruokia

Reseptejä maistuviin kasvisruokiin löydät esimerkiksi

seuraavilta sivuilta:

Vertaile matkojen päästöjä

VR:n sivuilta löydät laskurin.

Laskurilla voit vertailla eri matkustustavoista

syntyviä päästöjä.

Lisätietoa

https://vegaanihaaste.fi/reseptithttps://vegaaniliitto.fi/arki/reseptit/

https://chocochili.net/

https://www.vr.fi/
vinkkeja-junamatkailuun/
uusilla-raiteilla/ymparisto


