
Ilmaston ystävän vinkit 2/5: Kulutus, kierrätys ja lajittelu 

1. Hillitse luonnonvarojen kuluttamista. 
● "Ei sitä piä ostaa mitä tarvihtoo, mut vast 

sitä, mitä ilma ei toimie tule." – sananlasku. 
● Punnitse mainoksissa luodut keinotekoiset 

tarpeet ja myyntipuheet. 
● Arvosta laatua ennen määrää. 
● Edellytä tuotteilta ekologisia sertifikaatteja: 

Joutsen, Reilu kauppa, Luomu, MSC, FSC. 
 
2. Valitse ilmastoviisaita vaihtoehtoja. 

● Sijoita kotimaiseen, kestävään ja 
korjattavissa olevaan tuotantoon 
kaukomaista laivatun halpatavaran sijaan. 

● Nauti lähiseudun ekologisista kulttuuri- ja 
virkistyspalveluista kuten kirjasto, teatteri, 
uimaranta tai metsäpolut. 

● Anna tavaralahjan sijasta saajaa 
ilahduttavia aineettomia kokemuksia. 

● Rohkaistu lainaamaan tai vuokraamaan 
harvoin tarvitsemiasi tavaroita sekä 
ostamaan käytettyä esimerkiksi kirppiksiltä. 

 
3. Lajittele ja kierrätä. 

● Tarkista www.lsjh.fi jätteiden lajitteluohjeet – 
iloitse sekajätteen vähenevästä määrästä. 

● Kysy reippaasti, voitko jättää turhan 
pakkauksen myyjälle. 

● Anna ylimääräiseksi käyneet hyvät tavarat 
kuten vaatteet ja huonekalut kierrätykseen 
tai käytä itse luovasti uudessa yhteydessä. 

  

Suomalaiset kuluttavat osansa maailman 
vuosittaisesta kyvystä tuottaa luonnonvaroja 
huhtikuuhun mennessä. Jätämme vuosittain yli 8 
kuukautta köyhemmän ja ekologisesti 
epätasapainoisemman maailman jälkeemme. 
Muutoksen aika on nyt. 
 
Vuoden 2018 kaupunkitiedotteissa julkaistaan 
vinkkisarja, josta kaupunkilaiset voivat poimia 
itselleen sopivia keinoja hillitä ilmastonmuutosta. 
Myönteisellä arjen muutostyöllä voimme kehittää 
koko yhteiskuntaamme ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävään suuntaan! 
 
Tämän tekstin on koonnut Salon 
TasausKohtuusPaja. Vinkit voi leikata talteen ja 
lisäksi löydät kaikki sarjassa julkaistut vinkit 
lähteineen ja lisätietoineen verkkosivulta. 
 
www.tasauskohtuuspaja.net 
  

 
Lähteet 
https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/ 
https://eetti.fi/materiaalit/julkaisut/ 
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vastuullinen-elamantapa/wwfn-suosittelemat-sertifikatit/ 
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/lajittelu-ja-kierratys/ 
https://www.lsjh.fi/fi/neuvonta/abc/ 
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/28259fe8-7b5e-4806-8ab6-7c06739ef5cc/kestavat-kul
uttajavalinnat.html 
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/8bde6ca5-7802-4c36-a4da-34086e9c5287/kierratys-ja
-uusiokaytto.html 
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/ 
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1. 
 
"Tavaroiden ja palvelujen kulutus on yksi suurimpia 
ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, 
aiheuttajia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
ympäristöongelmat aiheutuvat pääasiassa 
kulutuksesta ja kulutettavien tuotteiden ja 
palvelujen tuotannosta.", Ilmasto-opas.fi 
 
"Itse asiassa jo vuodesta 1987 lähtien ihmiskunnan 
ekologinen jalanjälki on ollut tuottavaa aluetta 
suurempi.", Eetti.fi: Globaalin kuluttajan oppikirja 
 
"Ekotehokkuuden lisääminen on tärkeää, mutta se 
ei kuitenkaan yksin riitä, sillä lisääntyvä kulutus 
käyttää myös materiaali- ja energiatehokkuutta 
parantamalla säästyneet luonnonvarat. Kulutusta 
täytyy vähentää huomattavasti ja kulutustapojen on 
muututtava huomattavasti nykyistä 
kestävämmäksi.", Ilmasto-opas.fi 
 
"Mainokset eivät myy meille vain tavaroita vaan ne 
kertovat myös meille, millainen elämäntyyli on 
oikea ja millä keinoin voimme saavuttaa 
menestystä kaveripiirissä.", Eetti.fi: Globaalin 
kuluttajan oppikirja 
 
2. 
 
"Jätteen synnyn ehkäisy on edelleen paras 
ekoteko.", Martat: Lajittelu ja kierrätys 
 
"Kun ostat kaiken tarvitsemasi käytettynä, 
hiilijalanjälkesi pienenee 16 prosentilla vuodessa. 
Päästöjä ja materiaalia säästyy, koska uusia 
tavaroita tuotetaan vähemmän ja kuljetustarpeet 
vähenevät.", Sitra: 100 fiksua arjen tekoa 
 
"Kun jokaisen ei tarvitse omistaa tavaroita, säästyy 
niiden valmistamiseen ja käyttöön kuluvaa energiaa 
ja materiaalia.", Sitra: 100 fiksua arjen tekoa 
 
"Korjaamalla viisi vaatetta, yhden huonekalun ja 
yhden sähkölaitteen vuodessa voit pienentää 
hiilijalanjälkeäsi noin yhden prosentin verran 
vuodessa.", Sitra: 100 fiksua arjen tekoa 
  

3. 
 
"Kaatopaikalle päätyvä jäte on hukkaan heitettyä 
materiaalia ja energiaa. Kaatopaikalla eloperäiset 
jätteet hajoavat ja tuottavat hapettomissa oloissa 
hajotessaan kaatopaikkakaasua, josta noin puolet 
on metaania.", Ilmasto-opas.fi 
 
"Asetuksen mukaan 50 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää materiaalina. 
Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen, kuten 
tekstiilijätteen, sijoittamisesta kaatopaikalle on 
luovuttu ja jätettä hyödynnetään enenevästi 
materiaalina ja energiantuotannossa.", Martat: 
Lajittelu ja kierrätys 
 
"Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden 
lajitteluohjeet. Kirjoita sanahakuun etsimäsi jäte ja 
saat tietää jätteen lajitteluohjeen, vastaanottopaikat 
sekä sen, mitä jätteelle tapahtuu.", 
Lounais-Suomen jätehuolto: Jätteiden ABC 
 
Lisätietoa: 
 
"Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se 
päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää 
maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa 
uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten 
polttoaineiden käytön aiheuttamia 
kasvihuonekaasupäästöjä." WWF 
 
"Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman 
luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman 
keskiarvoa aiemmin. Vuonna 2017 suomalaisten 
ylikulutuspäivä oli 3. huhtikuuta." WWF 
 

 
 
 


