Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja

WIN-WIN: Monilla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvillä valinnoilla
on myös muita positiivisia vaikutuksia. Säästämällä ilmastoa
voit säästää myös euroja ja lisätä omaa hyvinvointiasi.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan meitä kaikkia. Pienilläkin
muutoksilla itse kunkin omassa arjessa on merkitystä. Tärkeitä
valintoja ovat kuinka lämmitän asuntoni, miten rakennan, millaista
sähköä käytän, lennänkö, kuinka paljon autoilen (jos autoilen),
kuinka kulutan ja mitä syön. Näitä valintoja voi tehdä niin kaupungin
keskustassa kuin haja-asutusalueellakin asuva rovaniemeläinen.
Tästä oppaasta löydät joitakin vinkkejä siitä, miten voit itse olla
mukana talkoissa sekä polkuja lisätiedon lähteille.
Oman ilmastovaikutuksen tarkasteluun on olemassa erilaisia
työkaluja. Näppärä laskuri löytyy esimerkiksi täältä:
http://www.ilmastodieetti.fi/
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Koti ja asuminen
Asuminen ja siihen liittyvä energiankulutus vastaavat noin kolmanneksesta (30 %)
jokaisen ilmastovaikutuksista. Tästä suurin osa johtuu vielä tätä nykyä energian
kulutuksesta rakennusten ja asuntojen käytön aikana. Energiaa kuluu erityisesti
asuntojen lämmitykseen, mutta myös sähkön ja veden kulutus sekä asumisesta
aiheutuvat jätteet lisäävät ilmastovaikutuksia.
Energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin voi vaikuttaa jo asuntoa
valitessaan tai rakentaessaan. Kannattaa harkita, mikä on riittävä asumisväljyys ja
sopivin lämmitysmuoto. Esimerkiksi asunnon koko vaikuttaa paitsi rakentamis
aikana kuluviin luonnonvaroihin ja syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin, myös
asumisen aikaiseen energiankulutukseen.
Energiankulutusta hillitsee tarvittaessa myös hyvin suunniteltu energiaremontti:
esimerkiksi lämmöneristyksen parantaminen, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
tai vaihto uusiutuvan energian käyttöön. Myös pienet muutokset asumistavoissa ja
säännölliset huoltotoimet ovat ilmastotekoja.
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Aloita esimerkiksi näistä:

Lisää vinkkejä ja tietoa:

• Säädä sisälämpötilaa: 20–21 °C riittää, ja makuu
huoneissa tarkenee viileämmässäkin. Käytä lämmi
tysjärjestelmää ja ilmanvaihtoa energiatehokkaasti.
• Valaistus aiheuttaa kodin sähkönkulutuksesta suu
rimman osan: vaihda energiansäästö- tai led- lamp
puihin. Sammuta turha valaistus.
• Älä jätä sähkölaitteita tarpeettomasti valmiustilaan.
Uutta hankkiessasi valitse energiatehokas ja käyttö
tarpeeseen sopiva laite.
• Ole tarkkana veden kulutuksessa: suosi nopeita
suihkuja, valitse vettä säästäviä vesikalusteita ja
pese täysiä pyykkikoneellisia energiatehokkailla
ohjelmilla.

• Apua kodin energia-asioissa saa esimerkiksi
paikallisten energiayhtiöiden energianeuvojalta,
Energiapollarilta. Energiapollari-sivustolla pääset
mm. tarkastelemaan omaa energiankäyttöäsi, saat
vinkkejä sen tehostamiseen ja löydät polkuja lisätie
don lähteille. http://www.energiapollari.fi/.
• Kodin energiakysymyksiin voit tutustua myös Moti
van verkkosivuilla:

WIN-WIN:

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/

• Tutkittua tietoa energiansäästölampuista (Motiva
Oy ja valaistusalan toimijat):
http://www.lampputieto.fi/

Kodin energiatehokkuuden parantaminen
pienentää energialaskua.
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Ruoka
Noin neljännes ilmastovaikutuksistamme syntyy
keittiössä: ruokaa laittaessa ja syödessä. Ilmastonä
kökulma kannattaakin pitää yhtenä ruokavalintoja
ohjaavana tekijänä muiden ympäristövaikutusten sekä
ruoan terveellisyyden ja hinnan rinnalla. Myös sillä,
miten ruokansa valmistaa on merkitystä.
Yllättävän iso rooli on myös sillä, miten ruoka kulje
tetaan kaupasta kotiin. Automatka markettiin voi lisätä
tuotteen hiilijalanjälkeä enemmän kuin sen tuonti lai
varahtina ulkomailta. Jos mahdollista, kauppamatkoilla
kannattaakin suosia julkisia tai kevyttä liikennettä tai
ostaa autoillessa ruokatarvikkeita kerralla pidemmäksi
aikaa. Turhia ostoksia kannattaa kuitenkin välttää.
Tutkimusten mukaan suomalaiset kotitaloudet heittä
vät pois noin viisi prosenttia ostamastaan ruuasta, eli
20–30 kiloa ruokaa vuodessa. (MTT, Foodspill)
Ilmastoviisas kokki ostaa lähiruokaa sesongin
mukaan. Itse marjastamalla, sienestämällä, kalasta
malla ja metsästämällä saa ilmaista ja ilmastoystäväl
listä lähiruokaa. Myös kotimaiset juurekset, peruna,
viljatuotteet sekä ulkona kasvatetut marjat ja hedelmät
ovat hyviä valintoja.

Aloita esimerkiksi näistä:
• Osta vain se, mikä tulee syödyksi, ja vähennä siten
ruokajätteen syntymistä.
• Suosi kasviksia, marjasta, sienestä, kalasta, metsästä.
• Kokeile viikoittaista kasvisruokapäivää. Lihansyön
nin vähentäminen on yksi tehokkaimmista arjen
ilmastoteoista.
• Kokkaa energiaa säästäen: Käytä kattiloissa kansia
ja hyödynnä uunin esi- ja jälkilämpö. Jos lämmität
leivinuunin tai kakluunin, hyödynnä lämpö myös
ruuanlaittoon ja valmista kerralla isompi määrä
ruokaa.

Lisää vinkkejä ja tietoa:
• Martat ovat keränneet sivuilleen tietoa mm. ruoan
ympäristövaikutuksista ja lähiruoasta.
http://www.martat.fi/neuvot_arkeen/ruoka/
ekokokki/

• MTT:n käynnissä oleva tutkimushanke FoodSpill
selvittää ruokahävikkiä Suomessa ja etsii keinoja
sen ehkäisemiseen
http://www.mtt.fi/foodspill
Maatuva lounas -sivusto Facebookissa.

WIN-WIN:
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Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa sekä ilmaston
että oman itsensä hyväksi. Parhaimmillaan sekä
ilmasto, vyötärö ja että lompakko kiittävät!

Muut hankinnat ja jätteet
Jokainen suomalainen kuluttaa luonnonvaroja noin 100 tonnia vuodessa. Se on
kaksi kertaa enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin ja moninkertaisesti
maapallon keskiarvoon verrattuna. Luonnonvarojen käyttö on lisääntynyt 1980luvun alusta 1,4-kertaiseksi. Kaatopaikkajätettä jokainen suomalainen tuottaa
vuodessa noin 200 kiloa. Jätehuollon osuus kasvihuonekaasujen tuotannosta on
noin prosentin luokkaa. (kuluttajavirasto.fi)
Ennen uuden tuotteen tai palvelun hankintaa kannattaa miettiä, tarvitseeko sitä
todella. Olisiko vanha vielä mahdollista korjata, olisiko tuotetta mahdollista lainata
tai hankkia käytettynä. Jos päätät hankkia tuotteen, kannattaa ostoksilla pohtia
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Missä tuote on valmistettu, mistä sen raaka-aineet on tuotu? Ovatko raakaaineet uusiutuvia?
• Voiko tuotteen korjata? Saako siihen varaosia?
• Paljonko käyttö kuluttaa sähköä?
• Hanki laadukkaita ja kestäviä tuotteita, vältä kertakäyttöisiä. Huomioi takuuaika.
• Suosi ympäristömerkittyjä ja lähellä tuotettuja tuotteita.
Kun tuote on tullut tiensä päähän, mieti voiko sen vielä korjata tai materiaalin käyt
tää uudestaan? Jos ei, selvitä, miten tuote hävitetään turvallisesti.

Lisää vinkkejä ja tietoa:
• Tietoa jätteiden oikeaoppisesta lajittelusta Rovaniemellä saa Napapiirin
Residuum Oy:n verkkosivuilta: http://www.residuum.fi/
• Kuluttajaviraston Eko-ostajan sivuston antaa välineitä vastuullisempaan kulutta
miseen: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/

WIN-WIN: Lajittelemalla ja kompostoimalla voit vähentää
jätemaksuasi ja s äästää luontoa.
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Liikkuminen
Noin viidennes suomalaisen ilmastovaikutuksista syntyy liikenteestä, mistä suurin
osa tieliikenteestä eli autoilusta. Myös lentäminen ja laivaliikenne aiheuttavat pal
jon päästöjä. Ilmastoystävällinen liikkuja suosii mahdollisuuksien mukaan joukko
liikennettä, pyöräilee, kävelee tai liikkuu muuten lihasvoimin.
Pitkien etäisyyksien vuoksi auto on monelle rovaniemeläiselle välttämättömyys,
mutta päästöjään voi vähentää esimerkiksi taloudellisella ajotavalla, liikkumisen
suunnittelulla tai valitsemalla energiatehokkaan ajoneuvon. Taloudellinen ajotapa
vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä yleensä noin 10 %. Jos Suomen kaikki
2,5 miljoonaa henkilöauton kuljettajaa omaksuisivat taloudellisen ajotavan, hiilidi
oksidipäästöt vähenisivät 700 000 tonnia, mikä vastaa noin kuutta prosenttia koko
tieliikenteen päästöistä. (ilmasto-info.fi)

Aloita esimerkiksi näistä:
• Pidä päästöt kurissa autoillessasi: Valitse tarpeisiisi sopiva vähäpäästöinen auto
malli, aja täydellä autolla ja suosi kimppakyytejä.
• Käytä moottorilämmitintä, kun ulkolämpötila laskee alle +5 Celcius-asteen.
Moottorin esilämmittäminen vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä sekä
säästää auton moottoria.
• Lomaile viisaasti: kannattaa lentää harvoin ja harkiten ja pysyä perillä pidem
pään. Tee mieluummin yksi kahden viikon matka vuodessa kuin monta lyhyttä
viikonloppupyrähdystä.
• Myös mökillä kannattaa viihtyä pidempiä aikoja kerralla.

Lisää vinkkejä ja tietoa:
• Tietoa taloudellisesta ajotavasta ja muista liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä
Motivan sivuilta: http://www.motiva.fi/liikenne/

WIN-WIN:
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Lihasvoimin liikkuminen säästää ilmaston
lisäksi rahaa ja edistää terveyttä.

Ihmisen toiminta
aiheuttaa ilmastonmuutoksen
Ilmastonmuutoksen aiheuttavat kasvihuonekaasut,
joiden pitoisuudet ilmakehässä ovat ihmisen toimin
nasta johtuen kasvaneet merkittävästi. Kasvihuo
nekaasuja syntyy muun muassa fossiilisten poltto
aineiden tuotannosta ja kulutuksesta, liikenteestä,
teollisuudesta, asumisesta, rakentamisesta ja maatalo
udesta.
Kasvihuonekaasut voimistavat niin kutsuttua luon
taista kasvihuoneilmiötä, mistä johtuen maapallon
keskilämpötilan on ennustettu nouseva tällä vuosisa
dalla 1,4–5,8 astetta. Lämpenemisen odotetaan olevan
voimakkainta nimenomaan pohjoisen pallonpuoliskon
korkeilla leveysasteilla.

Rovaniemellä tulevaisuudessa
Tampereen talvi?
Ilmastonmuutoksen myötä talvet lämpenevät ja sateet
tulevat talvisin lumen sijaan vetenä ja räntänä. Rova
niemen talvi tuleekin ennusteiden mukaan muistut
tamaan vajaan 80 vuoden päästä 1900-luvun lopun
talvia Tampereella.
• Talvet lämpenevät Lapissa 4-5 astetta ja kesät 2-3
astetta vuosisadan loppuun mennessä
• Lumisesonki lyhenee noin viikon viidessätoista
vuodessa. Erityisesti marras-joulukuussa riski
lumettomuudesta lisääntyy.
• Lunta on keväisin keskimäärin 15 - 20 senttiä
vähemmän jaksolla 2010 - 2039 kuin 1900-luvun
lopulla.
• Talvisin saadaan sadekuuroja, enemmän jäätä ja
liukkautta.
• Keväisten tulvien todennäköisyys Pohjois-Suo
messa kasvaa hieman, ennen kuin lämpeneminen
alkaa vähentää lumipeitettä.
(Clim-ATIC –tutkimushanke, 2008)

Muutoksen hidastaminen tärkeää
Ilmastonmuutosta ei voida kokonaan
pysäyttää, mutta sitä voidaan yhteistuumin
hidastaa. Tehokkailla toimilla vältytään
kaikkein vakavimmilta seurauksilta
ja sopeutumiskustannusten nousulta.
Käytännössä muutosta hillitään
vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjen
syntymistä.
Lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista yleisemmin: http://ilmasto-opas.fi/

Maailmanlaajuisesti lämpenemisellä on arvioitu olevan
lukuisia merkittäviä vaikutuksia: merenpinnan taso
kohoaa, sademäärissä tapahtuu muutoksia ja äärim
mäiset sääilmiöt yleistyvät. On myös mahdollista, että
eri viljelysvyöhykkeiden rajat siirtyvät, jäätiköt peräyty
vät ja eläinlajien levinneisyydet muuttuvat.
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Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin oman ilmastoohjelman 28.11.2011. Ohjelma painottuu kaupungin omaan
toimintaan sekä kysymyksiin, joihin voidaan kunnallisesti vaikuttaa.
Kaupungin organisaation lisäksi myös kaupunkilaisten, yritysten ja
muiden organisaatioiden toiminnan merkitys on huomioitu.

Ohjelman päätavoite:
Rovaniemi on ilmastoasioissa maakunnan edelläkävijä. Ilmastonmuutos on keskeinen tekijä kaupunkikonsernin päätöksenteossa. Toiminnan pitkäjänteisyys ja
ennakointiajattelu tuovat myös taloudellista kestävyyttä. Asukasta kohti lasketut
kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun.
Tavoitteeseen pyritään toimenpiteillä, jotka on jaettu
neljään pääteemaan:
 Energia
 Maankäyttö ja liikenne
 Rakennukset ja rakentaminen
 Kaupunki ja asukkaat
Lisää tietoa ohjelmasta ja sen sisällöstä löydät internetistä:
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Ymparisto_ja_luonto/
Ilmasto-ohjelma.iw3
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