


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
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Kasvihuoneilmiön ansiosta ilmakehä päästää lävitseen näkyvän valon, mutta kasvihuonekaasut estävät lämmön karkaamisen takaisin avaruuteenKasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla - ilman sitä  maapallo olisi jääpalloViimeisen sadan vuoden aikana ihmisen toiminta on lisännyt kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä ja lämmittänyt ilmastoaHiilidioksidi eli CO2 on merkittävin kasvihuonekaasu



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
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Kuivuus aiheuttaa nälänhätää, mikä lisää pakolaisten määrää. Tämä vaikuttaa myös Suomeen. Ilmaston lämpeneminen voi tuoda mukanaan uusia kasvitauteja ja tuholaislajeja Suomeenkin



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
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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
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- Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti –laskurilla (https://beta.ilmastodieetti.fi/) voi arvioida oman tai perheensä hiilijalanjäljen suuruudeen.- Keskimääräinen suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg vuodessa. Tästä 35 % syntyy asumisesta, 21 % liikkumisesta, 17 % ruuasta, ja 27 % kulutuksesta ja jätteistä.



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 %
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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
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Autoilua – erityisesti yksin – kannattaa välttää.Uudet autot kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin vanhat. Hybridi-, sähkö- ja kaasuautot ovat ovat vähäpäästöisempiä.Sähkömoottori on paljon energiatehokkaampi kuin polttomoottori, mutta jos auton käyttämä sähkö on tuotettu esimerkiksi kivihiilellä hyöty bensa-/dieselkäyttöiseen autoon verrattuna jää vähäiseksi.Uusiutuvilla tuotettua sähköä käytettäessä sähköauton päästöhyödyt ovat selkeät.



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
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Kuva havainnollistaa, minkä verran mitäkin ruoka-ainetta voi syödä niin, että syntyy samankokoinen hiilijalanjälki (1 kg).Kaikkein vähiten voi syödä naudanlihaa ja juustoa (alle 100 g), kun taas marjoja, vihanneksia ja perunaa voi syödä todella paljon (5 kg). Kasvisruokavalio on kaikkein ilmastoystävällisin.Talvella Suomessa kasvihuoneissa kasvatettujen kurkkujen ja tomaattien tuotannossa kuluu paljon energiaa sekä lämmitykseen ja valaistukseen, joten ne eivät ole ilmastonäkökulmasta hyvä vaihtoehto.



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
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Mieti, mitä palveluja nuorille on tarjolla: kiipeily, kampaamo, netflix…
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