
Kestävä kuluttaminen 
ja jätteen määrän vähentäminen

Mainitsimmekin jo lajitteluosiossa, että polttokelpoista jätettä syntyy paljon – 200 000 ki-
loa jokaisena päivänä, ja tämä luku on vain meidän omistajakuntiemme jätemäärä! Luon-
nonvarojen hukkaamiseen liittyy paljon muutakin kuin vain jäte, jonka näemme. Se mitä 
emme näe, on vielä suurempi määrä, sillä tavaroiden ja hyödykkeiden tuottamisestakin 
syntyy jätettä. 

Jos kaikki maapallon ihmiset kuluttaisivat kuten me suomalaiset, tarvittaisiin lähes 
4 maapallon luonnonvarat! Kulutustottumuksemme ovat siis kestämättömiä – kulutamme 
liikaa. Olet ehkä kuullut ylikulutuspäivästä. Sitä vietettiin Suomessa viime vuonna (2019) 
jo 5.4.! Ylikulutuspäivä on laskennallinen päivä, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää 
maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä toiminnastamme syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tavaroiden ja palveluiden suuri kulutus on yksi merkittävim-
mistä ympäristöongelmien aiheuttajista.  

Tehokkain keino vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden määrää on vähentää tur-
haa kulutusta. On hyvä muistaa, että monta asiaa voi lainata ostamisen sijaan. Jos hankkii 
tavaroita, kannattaa suosia kestäviä ja korjattavia pitkäikäisiä tuotteita!

Tehtävä 12 

Olet varmasti kuullut sanan kiertotalous, mutta harva tietää sen yhteyttä arkiseen elä-
määmme. Katso video On aika siirtyä kiertotalouteen (3 min).

Kun olet katsonut videon, kirjoita, piirrä tai tee lyhyt oma video ja kerro 
omin sanoin, minkälaisia kiertotalouden valintoja sinä voisit tehdä.  

https://www.youtube.com/watch?v=DASYFyYtGcE


Tehtävä 13 

a) Sitran sivuilla on mainio elämäntapatesti. Tee testi! Ennen testiä selvitä:

• millaista sähköä kotonasi käytetään (ekosähkö vai tavallinen)
• kuinka iso kotisi on pinta-alaltaan 
• minä vuonna kotisi on rakennettu 
• mikä on kotisi lämmitysmuoto miten kotisi lämpenee (sähkö, kaukolämpö, maalämpö)

Jos et tiedä vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, voit valita seuraavat:
• normaali sähkö
• neliöalaksi 81-120
• talo on rakennettu 1990–2010
• lämmitysmuodoksi tavallinen kaukolämpö

Pohdi testin kysymyksiä siitä näkökulmasta, jos eläisimme normaalitilanteessa (ilman ko-
ronaan liittyviä rajoituksia). Älä sulje testin tulossivua, kun pääset sille asti, sillä tarvitset 
tuloksia myös tehtävän seuraavan osion suorittamiseen. Tästä testiin mars! :)

b) Saitko tulokseksi mojovan vai pienen kilomäärän? Pohdi:

Tuloksen alapuolella on koottu vinkkejä juuri sinulle. Mitkä Sitran 
elämäntapatestin vinkeistä voisit toteuttaa? Valitse kaksi vink-
kiä ja perustele valintasi. Tee toisesta valitsemastasi vinkistä 
haluamallasi tavalla huoneentaulu (piirrä, tee PowerPoint-dia 
tms.). Sovi tehtävän palautuksesta opettajasi kanssa.

Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan 
muuttaa kerralla! Pieniä asioita 

pikkuhiljaa – siten syntyy paras ja 
kestävin lopputulos! Älä lannistu, sillä 

juuri sinä voit vaikuttaa. Yksikään 
teko ei ole turha, kun vaakakupissa on 

yhteinen ympäristömme. 

- Lotta, LSJH:n ympäristöneuvoja

”

https://elamantapatesti.sitra.fi/

