


Mikä ilmastonmuutos?

Ilmastonmuutos on yksi aikamme •
suurimmista ongelmista

Ihmisen toiminnasta syntyy •
haitallisia kasvihuone-
kaasupäästöjä, kuten hiilidioksidia 
(CO2), jotka päätyessään 
ilmakehään lämmittävät sitä

Kiinnittämällä huomiota arjen •
valintoihin, jokainen ihminen voi 
olla mukana estämässä 
ilmastonmuutoksen voimistumista



Ilmastonmuutoksen seurauksia

• Jäätiköiden sulaminen

• Tulvien, kuivuuskausien ja hirmumyrskyjen 
lisääntyminen

• Lajien sukupuuttoon häviäminen ja 
tuholaisten lisääntyminen

• Suomi: talvet vähälumisempia ja kesät 
sateisempia

• Monilla alueilla satojen uskotaan 
heikentyvän, mutta Suomessa ne saattavat 
parantuakin kasvukauden pidentymisen 
johdosta



Fossiiliset polttoaineet

• Hiilidioksidia syntyy fossiilisten 
polttoaineiden poltosta

• Noin 80 % maailman energiasta 
tuotetaan fossiilisilla 
polttoaineilla

• Fossiilisia polttoaineita ovat:
✓kivihiili
✓öljy
✓maakaasu

• Myös autoissa käytettävä diesel 
ja bensiini valmistetaan öljystä



35 %

21 %

17 %

26 %

1 %

Asuminen Liikenne Ruoka Kulutus Jätteet

Mistä ihmisen toiminnoista syntyy päästöjä?

• Asuminen 
✓ Kodin lämmitys ja jäähdytys
✓ Valaistus ja sähkölaitteiden käyttö

• Liikkuminen
✓ Autoilu
✓ Matkailu

• Ruoka
✓ Ruokahävikki
✓ Ilmastoa kuormittavat elintarvikkeet

• Kulutus ja jätteet
✓ Tuotteet
✓ Palvelut

Lähde: SYKE, Ilmastodieetti-laskuri

Suomalaisen keskimääräinen 
hiilijalanjälki: noin 10 tonnia 

vuodessa



Asuminen

• Suosi kotona uusiutuvaa sähköä 
ja lämpöä

• Säädä huoneiden lämpötilat 
sopiviksi

• Sammuta valot tiloista, joissa 
kukaan ei oleskele

• Sammuta laitteet, joita et käytä

• Käytä vähemmän vettä

• Sulje ulko-ovet perässäsi
Lähde: Motiva

50 %

20 %

30 %

Huonetilojen lämmitys
Lämmin käyttövesi
Valaistus ja kodin sähkölaitteet

Kodin energiankulutuksen 
jakautuminen



Uusiutuva energia

• Uusiutuvaa energiaa ovat:
✓tuulivoima

✓aurinkoenergia

✓vesi- ja aaltovoima

✓bioenergia

• Lämpöpumppu säästää 
energiaa, koska se 
hyödyntää maahan tai 
ilmaan varastoitunutta 
energiaa



Liikkuminen

Pyöräile tai kävele lyhyet matkat•

Käytä julkista liikennettä•

Suosi kimppakyytejä esimerkiksi •
treenimatkoilla

Myös läheltä voi löytyä kivoja •
lomakohteita

Sähköä ja biokaasua käyttävät autot •
ovat vähäpäästöisiä



Ruoka

• Osta ja ota lautaselle vain se mitä syöt

• Syö lautasmallin mukaan – paljon 

vihanneksia ja marjoja

• Suosi lähellä tuotettua ruokaa, kuten 

kotimaisia viljoja ja juureksia

• Valitse kausituotteita

• Syö yhdessä



Kulutus ja jätteet

• Hanki vain sellaisia tavaroita, joita 
oikeasti tarvitset
✓Suosi parhaimman energialuokan 

sähkölaitteita

• Huolla ja korjaa

• Vuokraa ja lainaa

• Hemmottele itseäsi ostamalla palveluja 

• Anna turhat tavarat eteenpäin tai tarjoa 
niitä kierrätyspalveluissa

• Lajittele sähkölaitteet, lasit, metallit, 
paperit, muovit jne.

• Laita biojätteet kompostiin


