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Oppaan on toteuttanut Ekokumppanit Oy yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Hämeen piiri ry:n kanssa. Opas on osa Tampereen seudun ILMANKOS -projektia. ILMANKOS-
projektin päärahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pirkanmaan liitto.

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on 
huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. 

Perheen kasvaessa tehdään usein monia ympäristön kannalta isoja valintoja. Syntyy uusia 
arjen tapoja ja lapsiperheen rutiineja. Silloin on tärkeää huomioida myös ympäristö. Jo vauvan 
odotusaikana kannattaa miettiä, miten perheen arki olisi ympäristövastuullista. 

Vanhemmat ja muut aikuiset ovat tärkeitä ympäristökasvattajia. Näytämme esimerkkiä lapsille 
ja vaikutamme siihen, millaisia valintoja lapset itsenäistyttyään tekevät. Lapsena opittu ja 
omaksuttu seuraa mukana aikuisuuteen. Jo pienen lapsen kanssa on hyvä keskustella siitä, miten 
ympäristön voi huomioida ja miksi se on tärkeää.

Ympäristölle hyvä on usein hyvä myös terveydelle ja kukkarolle. Esimerkiksi turhan sähkönku-
lutuksen karsiminen ja oikeista huonelämpötiloista huolehtiminen säästävät energiaa ja rahaa. 
Jotkin arjen muutokset vaativat kuitenkin pinttyneiden tottumusten ja ajattelutapojen kyseen-
alaistamista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Kasvisruokien lisääminen ruokavalioon 
tarkoittaa uusien reseptien opettelua. Julkisen liikenteen käytön lisääminen voi vaatia aiempaa 
tarkempaa aikataulujen suunnittelua. Kun uusiin tapoihin tottuu, niiden hankaluutta ei muistakaan.

Perheet, elämäntilanteet ja asuinympä-
ristöt ovat erilaisia, ja mahdollisuudet 
tehdä ympäristön kannalta hyviä valintoja 
vaihtelevat. Arkinen ympäristöteko, joka 
toisessa perheessä on helppo ja mukava, 
voi toisessa perheessä tuntua vaativalta 
ja kuormittavalta. Siksi on tärkeää edetä 
myös ympäristöasioissa omaan tilan-
teeseen sopivin askelin. Jokaiselle löytyy 
sopiva tapa edistää ympäristövastuullista 
elämää.

Tämä opas antaa vinkkejä siihen, miten 
voimme huomioida ympäristön omassa 
elämässämme. Teemoina ovat asuminen, 
ruoka, kuluttaminen, liikkuminen ja luon-
toon tutustuminen. Opas on kirjoitettu 
erityisesti odottaville vanhemmille ja 
perheille, joissa on pieniä lapsia. Sen 
tarjoamat vinkit sopivat kuitenkin aivan 
jokaiselle.

LukijaLLe
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Omat vaLinnat ja ympäristösisäLLys

Ihmisen toiminnasta aiheutuu monia erilaisia 
ympäristöongelmia. Osa ongelmista on 
paikallisia ja osa maailmanlaajuisia. Paikallisia 
ympäristöongelmia ovat esimerkiksi jätteet, 
melu, ympäristön roskaantuminen ja ilmanlaa-
dun huononeminen. Ilmastonmuutosta, vesien 
saastumista, luonnonvarojen liikakäyttöä ja 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä 
pidetään pahimpina globaaleina ympäristöon-
gelmina. 

Ympäristöongelmia pyritään ratkaisemaan 
lainsäädännöllä, sopimuksilla ja taloudellisella 
ohjauksella. Myös tekemistämme arkisista 
valinnoista riippuu se, millainen maapallo on 
viidenkymmenen tai sadan vuoden kuluttua. 
Suomalaisten elämässä eniten ympäristövai-
kutuksia aiheutuu asumisesta, liikkumisesta ja 
ruoasta sekä tavaroiden ja palvelujen kulutta-
misesta. Samoihin asioihin käytämme yleensä 
myös eniten rahaa. Ympäristön kannalta 
kaikkein tärkeimpiä valintoja ovat se, miten 
asumme, millä kotimme lämpiää, millainen on 
ruokavaliomme, millä kulkuvälineellä liikumme 
ja kuinka paljon kulutamme.

Eri asiat arjessamme aiheuttavat erilaisia 
ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi asuminen 
ja liikkuminen liittyvät ensisijaisesti ilmas-
tonmuutokseen, ruokavalinnat vesistöjen 
rehevöitymiseen. Omien valintojemme 

ympäristökuormitusta voidaan myös tarkas-
tella eri tavoin, kuten laskemalla hiilijalanjälkiä 
tai ekologisia selkäreppuja tai vertailemalla 
laitteiden sähkönkulutusta. Kestävät valinnat 
kulkevat yleensä käsi kädessä, ja samat teot 
edistävät ympäristön hyvinvointia monesta eri 
näkökulmasta. 

Omien valintojen yhteyttä ympäristöongel-
miin ei aina ole helppo tunnistaa. Aiheutamme 
ympäristövaikutuksia, jotka eivät näy omassa 
elämässämme, tai vaikutukset näkyvät vasta 
vuosikymmenten päästä. Globaalit ympä-
ristöongelmat aiheuttavat eniten inhimillistä 
kärsimystä niissä maissa, jotka ovat niihin 
vähiten syyllisiä ja joilla on heikoimmat mah-
dollisuudet puolustautua niiden aiheuttamia 
kriisejä vastaan.

Suorilla ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan 
välittömästi omasta toiminnastamme syntyviä 
vaikutuksia. Kun ajamme autoa, polttoainetta 
kuluu ja aiheutuu päästöjä. Kulutusvalin-
noillamme olemme lisäksi vastuussa myös 
epäsuorista päästöistä. Niillä tarkoitetaan 
esimerkiksi tavaroiden valmistuksessa tai 
maataloudessa syntyviä päästöjä. Teollisuu-
den tai maatalouden päästöt eivät ole meistä 
irrallaan, vaan tehtaat tuottavat tavaroita ja 
maatilat ruokaa meille ihmisille. 
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Lämmitys aiheuttaa suurimman osan asumisen 
energiankulutuksesta. Uuden kodin rakentajalla 
tai vanhan talon remontoijalla on mahdollisuus 
vaikuttaa monin tavoin siihen, miten ympäris-
töystävällistä elämää kodissa voi elää. Uusiu-
tuvalla energialla lämpiävä koti on ympäristön 
kannalta paras valinta. Energiaremonteilla ja 
lämmitysmuodon vaihdolla saadaan pienen-
nettyä merkittävästi kodin energiankulutusta. 

Tärkeää on huolehtia eri tilojen oikeista 
lämpötiloista. Lämmityskaudella energiateho-
kas ja terveellinen huonelämpötila on +20–22 
°C. Liian lämmin huonelämpötila voi aiheuttaa 
tunkkaisuutta ja terveyshaittoja. 

kOti ja asuminen asumisväLjyys

Asuminen aiheuttaa keskivertosuomalaisen elämässä eniten ilmastovaikutuksia. Tämä johtuu 
suurimmaksi osaksi kodin energiankulutuksesta eli lämmityksestä, sähkönkäytöstä ja veden-
kulutuksesta. Kun energiaa tuotetaan, syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa päästöjä ilmaan ja 
vesistöihin. Lisäksi kotona syntyy jätteitä ja jätevettä.

Kodin lämmitysmuoto, neliömäärä ja rakenteiden tiiviys vaikuttavat eniten asumisesta synty-
viin päästöihin. Tärkeää on myös se, miten kodissa eletään ja millaisia laitteita sinne hankitaan. 
Käyttötottumuksia muuttamalla voi vähentää kodin energiankulutusta ilman, että elämänlaatu tai 
mukavuus kärsii. Samalla voi säästää rahaa satoja euroja vuodessa.

energiatehOkas Lämmitys

Kodin valinta vaikuttaa siihen, millaiset päästöt 
asumisesta syntyy. Maltillinen asumisväljyys ja 
hukkaneliöiden välttäminen ovat ympäristön 
kannalta tärkeitä valintoja. Mitä isompi koti on, 
sitä enemmän sen rakentaminen on kuluttanut 
luonnonvaroja ja sitä enemmän energiaa kodin 
lämmitys ja valaistus vaativat. Isoon kotiin 
mahtuu enemmän sähköä kuluttavia laitteita 
ja muuta tavaraa. Pienet lapset eivät vielä 
tarvitse omia huoneita. Kodin sijainti vaikuttaa 
liikkumisen vaihtoehtoihin: siihen, ovatko 
palvelut pyöräily- tai kävelymatkan päässä ja 
onko tarjolla julkisen liikenteen yhteyksiä. 

Lisätilaa kaivataan usein ihmisten sijaan tava-
roille. Isoa kotia ei kannata vuokrata tai ostaa 

tavaroita varten. Tilaa vapautuu elämiselle, kun 
ostaa uutta harkiten ja kierrättää tarpeetto-
mat tavarat, huonekalut ja vaatteet eteenpäin. 
Hyvä suunnittelu ja varastointi lisäävät kodin 
toimivuutta. Kun asuinhuoneissa on vähän 
tavaraa, myös siivoaminen on helppoa. 

Perheen ja lasten kasvaessa kodilta ja elinym-
päristöltä odotetaan usein uudenlaisia asioita. 
Lapsiperheet ovat ahkeria muuttajia. Yksi 
asumismuoto ei ole automaattisesti toista 
parempi, vaan tärkeää on miettiä, millaisessa 
ympäristössä ja kodissa oman perheen arki 
olisi ympäristöystävällistä ja sujuvaa. 
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Kodeissa sähköä kuluu eniten valaistukseen, 
kylmälaitteisiin ja kodin viihde- ja tietotek-
niikkalaitteisiin. Myös sähkökiuas vie paljon 
sähköä. Usein sähkönkulutus kasvaa, kun 
perheeseen syntyy lapsi ja kotona vietetään 
enemmän aikaa.

Turhan kulutuksen karsiminen on tärkeää. Säh-
köä säästyy, kun vaihtaa hehkulamput ener-
giansäästölampuiksi tai ledeiksi ja sammuttaa 
valot aina, kun kukaan ei ole huoneessa. 
Saunassa on hyvä käydä ripeästi ja isolla 
porukalla. Suositeltava saunomislämpötila on 

Ensisijaista on lisätä vaatetusta ja poistaa 
kodin vetoisuutta, jos kotona tuntuu viileältä 
oikeasta huonelämpötilasta huolimatta. 
Vetoisuus voi johtua esimerkiksi huonosti 
tiivistetyistä ikkunoista tai väärin säädetystä 
ilmanvaihdosta. Ikkunoiden ja ovien tiivis-
täminen on yksinkertainen ja edullinen tapa 
parantaa kodin energiatehokkuutta. 

Jos kotona tuntuu liian lämpimältä, pattereita 
tulee säätää pienemmälle ikkunoiden avaamisen 
sijaan. Kerrostaloissa voi joidenkin asuntojen 
lämpötila olla liian korkea, vaikka patterit olisi 
säädetty pois päältä. Silloin tulee ottaa yhteys 
vuokranantajaan, isännöitsijään tai huoltoyh-
tiöön. Kerrostaloasukkaan on tärkeää kertoa 
eteenpäin myös liian korkeista käytäväläm-
pötiloista, turhasta yhteissaunan lämmittämi-
sestä ja muista energiankäyttöön liittyvistä 
epäkohdista.

Lämmön karkaamista vähentää verhojen ja 
sälekaihtimien sulkeminen yöksi. Huonekalut ja 
pitkät verhot on tärkeää pitää pois termos-
taattien ja pattereiden edestä. Lorisevat ja 

huonosti lämmittävät vesikiertoiset patterit 
vaativat ilmausta. Lämmityskaudella tuuletus 
tulee tehdä nopeasti ristivedolla eikä pitää 
ikkunoita kauaa edes raollaan. 

Kesäkuumalla sisätilat kannattaa viilentää ensi-
sijaisesti luonnon omilla keinoilla: suojaamalla 
koti auringolta verhoilla ja tuulettamalla varjon 
puolelta ja öisin. Helteillä uunin ja kiukaan 
käyttöä kannattaa välttää.

mittaa kOdin LämpötiLat!

•	Huonelämpötila +20–22 °C

•	Makuuhuoneet +18–20 °C

•	Lomamatkan ajaksi +12–16 °C

•	Varasto +12 °C

•	Autotalli +5 °C

•	 Lattialämmitteinen kylpyhuone enintään 
+24 °C (lattialta mitattuna)

•	 Jääkaappi	+5	°C	ja	pakastin	−18	°C

+70–80 °C. Tietokone, tv tai pelikonsoli tulee 
sulkea, jos niitä ei aktiivisesti käytetä. Tärkeää 
on muistaa sammuttaa laitteet kokonaan, 
myös näytöt ja virransäästötilat, sekä irrottaa 
laturit pistorasioista. Katkaisimella varustettu 
jatkojohto on kätevä. 

Kylmälaitteet tulee sijoittaa kauas lämmön-
lähteistä ja huolehtia riittävästä ilmankierrosta. 
Jääkaapin oikea lämpötila on +5 °C ja pakasti-
men	−18	°C.	Kun	pakastimen	huurrekerros	on	
yli 1 cm, pakastin vaatii sulatusta.

Ruoanlaittotavat vaikuttavat keittiön 
sähkönkulutukseen. Ruoan valmistus uunissa 
vie eniten sähköä, joten uuniruokaa kannattaa 
valmistaa useita aterioita kerrallaan. Annos-
ten lämmittäminen mikrossa vie vain vähän 
sähköä. Kansien käyttö kattiloissa ja oikean-
kokoisten kattiloiden valitseminen säästävät 
sähköä. Uunin esi- ja jälkilämpö kannattaa 
hyödyntää. Jos uunissa on kiertoilmaomi-

naisuus, riittää ohjeellista lämpötilaa noin 20 
astetta pienempi lämpötila.

Ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaih-
tolaite on muistettava puhdistaa ja huoltaa 
säännöllisesti. Pumppua tulee käyttää vain 
todellisen tarpeen mukaan. Myös koneellista 
ilmanvaihtoa tulee säätää aktiivisesti tilanteen 
mukaan ja kytkeä se poissaolo-asentoon, kun 
kotona ei oleskella. 

Uusia kodinkoneita ja elekt-
roniikkalaitteita ostettaessa 
kannattaa valita kestäviä, 
korjattavia ja parhaan 
energiatehokkuusluokan 
laitteita, jotka sopivat 
kooltaan perheen tarpeisiin. 
Laitteiden energiankulu-
tuksen vertailussa auttaa 
energiamerkintä. 

säästeLiäs sähkönkuLutus

vihreä sähkö

Kuluttaja voi itse valita, mistä yhtiöstä ja miten tuotettua sähköä kotiinsa 
ostaa. Ympäristöystävällisen sähkön tunnistaa esimerkiksi Suomen 
luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkistä. Vihreä sähkö on tuotettu 
uusiutuvalla energialla, kuten tuulivoimalla tai biopolttoaineilla. Sähkön 
hintoja ja tuotantotapoja voi vertailla esimerkiksi Energiamarkkinaviraston 
verkkosivuilla. Myös vihreää sähköä tulee käyttää säästäen.
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Lapsiperheissä pyykkiä kertyy paljon. 
Ekologinen pyykkihuolto tarkoittaa veden ja 
energian säästämistä sekä ympäristöystäväl-
lisen pesuaineen valintaa ja oikeaa annostelua. 
Myös pyykin määrään voi vaikuttaa. Hyvästä 
pesutuloksesta ei kuitenkaan kannata tinkiä, 
sillä se lyhentää vaatteen käyttöikää.

Vaatteita ei kannata pestä turhaan. Pesu kulut-
taa vaatetta ja vaikuttaa moniin ominaisuuk-
siin, kuten ulkovaatteiden vedenpitävyyteen. 
Pesun sijaan pelkkä tuuletus tai tahran 
pyyhkiminen saattaa riittää. Kun tahran poistaa 
tuoreeltaan, vahvoja tahranpoistoaineita ei 
yleensä tarvita. Päivän päällä ollutta nuhrau-
tunutta paitaa ei kannata automaattisesti 
pestä. Kun lapsi opettelee syömään, hihallinen 
ruokaessu suojaa vaatteita sotkulta. 

Pesemällä täysiä koneellisia ja hyödyntämällä 
ekotehokkaita ohjelmia säästyy vettä ja 
sähköä. Normaalitäytössä pesukone on täysi, 
kun rumpuun jää noin neljäsosa tyhjää tilaa. 
Pesulämpötila valitaan vaatteen hoito-ohjeen 
mukaan. Kevyesti likaiselle pyykille 40 asteen 
pesu yleensä riittää, mutta esimerkiksi hikiset 
urheiluvaatteet ja kestovaipat vaativat 60 
asteen pesua. Kannattaa välttää ostamasta 
vaatteita, jotka vaativat pesua erikseen.

Tavallisesta ruokakaupastakin löytää yleensä 
ympäristömerkityn tai muun ekologisen 
pesuaineen. Ne sisältävät mahdollisimman vähän 
tai eivät laisinkaan vesistöjen rehevöitymistä 
aiheuttavia fosfaatteja. Fosfaatiton pesuaine 
on erityisen tärkeä haja-asutusalueilla. Myös 
savimaisen zeoliitin määrään kannattaa kiin-
nittää huomiota, sillä se kertyy vaatteisiin ja 
pesukoneeseen ja voi jopa hajottaa koneen. 
Sappisaippua on hyvä valinta tahranpoistoon. 
Ekologiset pesuaineet sisältävät mahdollisimman 

vähän pesutuloksen kannalta turhia kemikaaleja, 
kuten kirkasteita ja hajusteita, jotka voivat aihe-
uttaa allergiaa. Vauvanvaatteet kannattaa pestä 
mahdollisimman hellävaraisella pesuaineella. 

Ks. Ympäristömerkit s. 20

Pesuaineen oikeaan annosteluun kannattaa 
kiinnittää huomiota, sillä usein pesuainetta 
annostellaan liikaa. Suomessa vesijohtovesi on 
yleisimmin pehmeää, joten pesuainetta annos-
tellaan pehmeälle vedelle tarkoitetun ohjeistuk-
sen mukaan. Oman kotikunnan veden kovuuden 
voi tarkistaa esimerkiksi paikallisen vesiyhtiön 
verkkosivuilta. Pyykin likaisuus ja pesukoneen 
koko tulee huomioida pesuaineen määrässä. 
Huuhteluaineen käyttö on yleensä tarpeetonta 
ja monille tekstiileille jopa haitallista.

Aina kun mahdollista, pyykit kannattaa kuivattaa 
ulkona narulla, sillä silloin ei kulu lainkaan ener-
giaa. Sisällä kuivatettaessa pyykeistä haihtuu 
kosteutta, mikä kuluttaa lämpöenergiaa ja lisää 
ilmanvaihdon tarvetta. Koneellinen kuivatus kui-
vausrummussa tai -kaapissa vie eniten sähköä. 

vedensäästö pyykkihuOLtO

Eri perheissä kulutetaan vettä hyvin vaih-
televia määriä. Keskimäärin suomalainen 
käyttää vettä noin 160 litraa vuorokaudessa. 
Vedensäästö on järkevää, vaikka Suomessa 
ei kärsitä vesipulasta. Veden pumppaaminen, 
puhdistaminen, lämmittäminen ja jätevesien 
käsittely maksavat, ja niillä on ympäristövai-
kutuksia. Vettä kannattaa siis säästää, vaikka 
siitä ei maksaisi kulutuksen mukaan vaan 
osana vuokraa tai vastiketta.

Peseytymiseen kuluu kodeissa yleensä eniten 
vettä. Lyhyet suihkut ovat tehokkain keino 
vähentää vedenkulutusta. Vedensäästö ei tar-
koita puhtaudesta tinkimistä. Kolmen minuutin 
vedenjuoksutus kuluttaa vettä vain 36 litraa, 
kymmenen minuutin juoksutus 120 litraa ja 
ammekylpy jopa 300 litraa. Hana tulee sulkea 
saippuoinnin ja hiustenpesun ajaksi. Pesu-
sienen käyttö vähentää turhaa juoksutusta. 
Vettä säästävä suihkunpää maksaa itsensä 
nopeasti takaisin. 

puhdasta tuLee!
•	 1 minuutti kasteluun

•	 1 minuutti sampoon ja saippuan 
huuhteluun

•	 1 minuutti tarvittaessa toiseen 
huuhtelukierrokseen

Käyttötottumusten lisäksi vedenkulutuksen 
määrä riippuu vesikalusteista ja virtaamista. 
Liian voimakkaalla paineella hanasta tuleva vesi 
vaatii uudelleensäätöä. Vanhat pesukoneet 
ja WC-istuimet kuluttavat vettä moninker-
taisesti uusiin malleihin verrattuna. Pienikin 
vesivuoto, loriseva WC-istuin tai hanan 
tiputtelu tulee korjata välittömästi, muuten 
seurauksena voi olla satojen eurojen lasku. 

Veden lämmittämisen lisäksi myös jäteve-
den puhdistaminen maksaa. Vaikka jätevesi 
puhdistetaan, osa ympäristöä kuormittavista 
aineista päätyy silti vesistöihin. Säästeliään 
vedenkulutuksen lisäksi tulee kiinnittää 
huomiota jäteveden koostumukseen ja 
viemärijärjestelmän toimintaan. Vessassa 
on hyvä olla roskakori, jotta ei tule houku-
tusta heittää pönttöön sinne kuulumatonta. 
Paperihylsyt, puhdistusliinat, vaipat, pumpulit, 
tamponit, vanutikut, ruoantähteet, hiukset 
ja talouspaperi kuuluvat lajiteltuna jätteisiin, 
eivät vessanpönttöön.
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siivOus

Siivousaineet ovat kodin yleisimpiä ympäris-
tölle haitallisia kemikaaleja. Niiden aiheuttamaa 
ympäristökuormaa voi pienentää välttämällä 
turhien kemikaalien käyttöä ja valitsemalla 
ympäristömerkittyjä tai muita ympäristöys-
tävällisiä puhdistusaineita. Kotona ei tarvita 
useaa eri ainetta, vaan yleispuhdistusaine, 
WC:n puhdistusaine ja tiskiaine yleensä 
riittävät. Pinnat voi pyyhkiä pelkällä mikrokui-
tuliinalla tai nihkeällä siivousliinalla.

Siivoamalla tarpeeksi usein ja puhdistamalla 
tahrat heti tuoreeltaan lika irtoaa helposti. 
Tämä pätee esimerkiksi liedelle tai uuniin 
räiskyneeseen ruokaan. Säännöllinen lavuaarin 
hajulukon ja suihkun viemärin puhdistaminen 
ehkäisevät tukosten syntyä. 

Kemikaalien välttäminen tarkoittaa myös 
turvallisempaa arkea. Pienet lapset tutustuvat 

ympäristöönsä maistelemalla, joten voimak-
kaita aineita kannattaa välttää. Monet puhdis-
tusaineet ovat myrkyllisiä, ja ne tulee säilyttää 
lasten ulottumattomissa. WC-istuimen 
reunaan kiinnitettävät raikastimet kuormitta-
vat jätevettä turhaan ja ovat helposti pienen 
lapsen ulottuvilla. Kotioloissa antibakteeriset 
aineet ovat haitaksi, sillä ne edesauttavat 
vastustuskykyisten bakteerien syntyä. 

Mattoja pestäessä on huolehdittava, että 
pesuvettä ei päädy vesistöihin. Mattojen pesu 
mökkilaiturilla ja huuhtelu järvessä eivät kuulu 
nykyaikaan, sillä ne likaavat ja rehevöittävät 
vesistöjä. Auton pesussa tulee käyttää 
palveluita, joissa huolehditaan jätevesien 
asianmukaisesta käsittelystä. Jos auton haluaa 
pestä itse omassa pihassa, on syytä valita 
mahdollisimman vähän ympäristöä kuormit-
tava pesuaine.

ihmeaineet ruOkakaapista

Etikka ja ruokasooda ovat tehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä puhdistusaineita. Etikka 
on hapanta ja soodan vesiliuos emäksistä. 

Etikalla voi kiillottaa ja poistaa kalkkitäplät 
hanoista ja suihkunpäästä. Tilkka etikkaa 
lautasella imee pahaa hajua jääkaapista tai 
huonetilasta. Etikalla voi poistaa hikitahroja 
vaatteista ja sitä voi käyttää pyykin huuhte-
luaineena. Etikka ei sovi alumiini-, marmori- tai 
emalipinnoille eikä silikoni- tai kaakelisaumoille.

Vedestä ja ruokasoodasta tehdyllä tahnalla saa 
hangattua pinttyneet kahvi- ja teevärjäymät 
kupeista. Soodalla voi myös pyyhkiä lavuaarit ja 
keittiöaltaan. Laimeaa veden ja soodan sekoi-
tusta voi käyttää useimpien tee- ja kahvinkeitti-
mien puhdistamiseen. 

Hyviä vinkkejä ekologiseen  
siivoukseen löytyy esimerkiksi  

www.martat.fi

ruOka
Makumieltymykset, tottumukset, hinta, ravintosisältö ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, mitä 
syömme. Ruokavalintojen punnitseminen myös ympäristönäkökulmasta on tärkeää, sillä ruoan 
osuus aiheuttamastamme ympäristökuormasta on suuri. Ruokaan liittyy myös monia yhteiskunnal-
lisia ja eettisiä kysymyksiä, kuten kotimaisen tuotannon tukeminen ja eläinten oikeudet.

Vesiä rehevöittävät ravinnepäästöt ja ilmastonmuutosta voimistavat kasvihuonekaasupäästöt 
ovat ruoantuotannon ympäristövaikutuksista merkittävimmät. Suurin osa ruoan elinkaaren 
päästöistä syntyy jo raaka-aineiden tuotannossa eli maanviljelyksessä ja karjataloudessa. Siksi 
on tärkeää miettiä ensisijaisesti sitä, mitä syö, eikä esimerkiksi sitä, miten se on pakattu. 

Kun lapsi siirtyy syömään muun perheen kanssa samaa ruokaa, on hyvä aika muuttaa koko 
perheen ruokavaliota terveellisemmäksi, monipuolisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. 
Kasvisten ja sesongin tuotteiden suosiminen, kohtuus ja turhan napostelun välttäminen ja 
ruokahävikin ehkäisy ovat ympäristön, kukkaron ja terveyden kannalta hyviä valintoja. 
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Kasvisvoittoisen ruokavalion ympäristövai-
kutus on lähes aina pienempi kuin runsaasti 
lihaa sisältävän ruokavalion. Eläimille rehuksi 
viljeltävien kasvien tuotannosta ja eläintenpi-
dosta aiheutuu kasvintuotantoon verrattuna 
moninkertaiset ympäristövaikutukset. Lisäksi 
märehtijät tuottavat metaania, joka on 
voimakas kasvihuonekaasu. Kasvisten lisää-
minen ruokavalioon edistää myös terveyttä, 
sillä suomalaisten lihansyönti on kasvanut 
voimakkaasti, ja sitä syödään enemmän kuin 
ravitsemuksellisesti on suositeltavaa. 

Lihansyöntiä voi vähentää monella eri tapaa. 
Kasvisaterioita voi lisätä viikon ruokalistaan, 
lihaa voi valita lautaselle pienemmän määrän 
ja leivälle voi laittaa lihaleikkeleiden sijaan 
kasviksia. Myös muita eläinkunnan tuotteita 
kannattaa syödä kohtuudella.

Lihansyöntiä vähennettäessä on tärkeää valita 
tilalle täyttäviä ja täysipainoisia kasvisruokia, 
joista saa proteiinia. Tuttu lautasmalli on hyvä 
apu. Hyviä kasvisproteiinin lähteitä ovat soija 
ja tofu, pavut, linssit ja herneet. Kannattaa 
rohkeasti maistella uusia raaka-aineita ja ope-
tella uusien ruokien tekemistä. Alkuun pääsee 
esimerkiksi vaihtamalla tuttujen jauheliha-
ruokien jauhelihan tummaan soijarouheeseen. 
Linssikeitto, soijarouhekastike spagetin 
kanssa ja erilaiset kasvis- ja papupyöry-
kät ovat monen lapsiperheen suosikkeja. 

Kauppojen valmisruokavalikoimissa on myös 
kasvisruokia.

Kala on terveellistä ja yleisesti ottaen muuta 
lihaa ympäristöystävällisempää. Kalankasvatus 
aiheuttaa kuitenkin vesien rehevöitymistä, ja 
lisäksi monet kalalajit ovat uhanalaisia liika-
kalastuksen vuoksi. Kannattaa syödä moni-
puolisesti eri kalalajeja ja suosia kotimaisia 
luonnonkaloja. Kalasäilykkeitä ja -pakasteita 
ostettaessa	on	hyvä	valita	MSC-sertifikaatin	
(Marine Stewarship Council) saaneita tuotteita.

Lisää kasviksia sesOngin mukaan

Sesonkien huomioiminen tarkoittaa ruokien 
valintaa satokausien ja vuodenaikojen 
mukaan. Se ei enää ole itsestään selvää, 
sillä samoja tuotteita saa kaupoista ympäri 
vuoden. Sesonkiruoka on edullista, tuoretta 
ja hyvänmakuista, ja sen tuottaminen on 
rasittanut vain vähän ympäristöä. 

Kesä ja syksy ovat parasta kotimaista 
sesonkiaikaa: hedelmiä, kasviksia, sieniä, 
marjoja ja juureksia on tarjolla runsaasti. Niitä 
kannattaa syödä reilusti ja säilöä talven varalle. 
Poimimalla metsän antimia, kalastamalla tai 
kasvattamalla ruokaa kasvimaalla, parvekkeella 
tai viljelypalstalla saa todellista lähiruokaa, 
jonka tuotanto ei juurikaan rasita ympäristöä. 
Myös lapset osallistuvat mielellään hyötykas-
vitarhan hoitamiseen.

Talvella kotimaisten vihannesten kasvattaminen 
kasvihuoneissa vaatii runsaasti energiaa. Siksi 
syksyllä kannattaa lisätä hyvin säilyvien koti-
maisten juuresten ja kaalien käyttöä. Talvella 
myös ulkomaiset hedelmät ovat sesonkiruokaa, 
sillä ne tuodaan Suomeen suurimmaksi osaksi 

isoissa erissä rahtilaivoilla. Kasvihuonekau-
teen siirtymisen huomaa helposti esimerkiksi 
kotimaisen tomaatin ja kurkun hinnoista. 

Keväällä ennen kotimaisen satokauden alkua 
voi hyödyntää villivihanneksia, kuten nokkosta, 
vuohenputkea ja käenkaalia. Idättämällä tai 
kasvattamalla itse versoja saa tuoretta lisää 
salaatteihin ympäri vuoden. 

LäheLtä, LuOmua, reiLua

Kotimainen liha ja avomaan kasvikset ovat 
yleensä ympäristön kannalta parempia 
vaihtoehtoja kuin kaukaa tuodut.  Lähiruoan 
alkuperä on helposti selvitettävissä ja sen 
suosiminen tukee paikallista ruoantuotantoa. 
Lähellä, esimerkiksi omassa maakunnassa, 
tuotetun ruoan kuljetusmatkat ovat lyhyet. 

Kuljetuksen aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin 
vain osa ruoan elinkaaren ympäristövaikutuk-
sista. Lähiruoan ympäristöystävällisyys tulee 
siksi arvioida tapauskohtaisesti. Kauppojen ja 
torien lisäksi lähellä tuotettua ruokaa voi ostaa 
suoraan maatiloilta ja ruokapiirien kautta.
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Ruokaa heitetään suomalaiskodeissa pois 
keskimäärin 20–30 kg henkilöä kohden 
vuodessa. Ruokahävikin välttäminen säästää 
rahaa ja ympäristöä. Hukkaan päätyvän ruoan 
tuotanto on rasittanut ympäristöä ja vaatinut 
paljon työtä, mutta ruoka ei koskaan päädy 
vatsantäytteeksi. 

Tyypillisesti ruokahävikkiä syntyy, kun ruoka 
ehtii vanhentua ja pilaantua. Sitä on ostettu tai 
tehty liikaa, unohdettu syödä pois, tai uudempi 
ruoka on houkutellut enemmän. Joskus myös 
aivan käyttökelpoista ruokaa heitetään roskiin, 
jos päiväys on umpeutunut. Lapsiperheissä jää 
myös helposti lautastähteitä.

Kannattaa parin viikon ajan 
kirjoittaa muistiin pois heitettävän 
ruoan määrä ja syyt, miksi ruoka 

päätyy jätteeksi. Näin on helpompi 
löytää toimivat konstit hävikin 

vähentämiseen. 

Ruokien suunnittelu ja ostoslista vähentävät 
turhia ostoksia. Kannattaa etukäteen miettiä, 
syövätkö kaikki perheenjäsenet kotona tai 
syödäänkö jonain päivänä ravintolassa. Erittäin 
tarkkana kannattaa olla helposti pilaantuvien 
ruoka-aineiden kanssa. Turhan isoa pakka-
usta ei kannata ostaa siksi, että kilohinta on 

ruOkahävikin vähentäminen

halvempi. Leivästä voi pakastaa osan heti 
ostamisen jälkeen. 

Ruoka kannattaa järjestää jääkaappiin niin, 
että vanhenevat tuotteet ovat etulaidalla. 
Pilaantumista estää, kun syö ensin pois edellis-
päivän ruoan ja avaa uuden paketin vasta, kun 
edellinen on tyhjä. Jos maito uhkaa vanhentua, 
sen voi pakastaa ja käyttää myöhemmin 
esimerkiksi laatikkoruoassa tai leivonnassa.

Tähteistä voi kehitellä uusia ruokia ja resep-
tejä soveltaa niin, että vajaita purkillisia ei jää 
jääkaappiin. Nahistuneet juurekset tai hedel-
mät eivät ehkä maistu sellaisenaan, mutta 
kypsennettyinä vielä hyvin. Pyttipannuun, 
munakkaaseen tai pitsaan voi käyttää melkein 
mitä vaan. Puuro ja juuresraasteet sopivat 

sämpylätaikinaan. Laatikkoruokiin ja keittoihin 
voi laittaa ylijääneet perunat, vihannekset ja 
pastan. 

Kohtuullinen annostelu vähentää lautashävik-
kiä. Lasta kannattaa kannustaa ottamaan ensin 
pienempi annos ja pyytämään lisää. Tämä 
pätee myös buffet-ravintoloissa. 

Kun tuotteet säilyttää oikein, ne pysyvät 
hyvinä pitkään. Maidon ei kannata antaa seistä 
pöydässä. Lämpimän ruoan voi jäähdyttää 
nopeasti esimerkiksi kylmässä vedessä tiski-
altaassa. Jääkaapissa ruoat kannattaa säilyttää 
kannellisessa rasiassa, ei paistinpannuilla tai 
kattiloissa. Avatusta säilyketölkistä ruoka 
tulee siirtää toiseen astiaan, jotta siihen ei 
liukene kemikaaleja. 

tunnista erO!

Parasta ennen

Parasta ennen -merkintä kertoo tuotteen vähimmäissäilyvyysajan. Usein tuote 
on hyvä ja moitteeton vielä tämän jälkeen. Esimerkiksi säilykkeet, kananmunat ja 
hapanmaitotuotteet ovat yleensä käyttökelpoisia myös päiväyksen jälkeen. Luota 
omaan haju- ja makuaistiin.

Viimeinen käyttöpäivä

Viimeisen käyttöpäivän jälkeen tuotetta ei saa myydä eikä sitä suositella käytettä-
väksi. Viimeinen käyttöpäivä merkitään helposti pilaantuviin tuoretuotteisiin, kuten 
tuoreeseen lihaan ja kalaan.

Luomu eli luonnonmukainen tuotanto tarkoit-
taa, että ruoka tuotetaan luonnonmukaisin 
menetelmin ilman keinotekoisia lannoitteita 
ja torjunta-aineita. Se rehevöittää vesistöjä 
tavanomaista tuotantoa vähemmän ja ylläpi-
tää luonnon monimuotoisuutta. Luomutuotan-
nossa eläimillä on enemmän tilaa ja paremmat 
mahdollisuudet ulkoiluun. Pienempien satojen 
tai eläinten parempien tuotanto-olosuhteiden 
vuoksi joidenkin luomutuotteiden ympäris-
tövaikutus voi olla tavanomaista tuotantoa 
suurempaa. Ei kuitenkaan ole järkeä lisätä 
tuotannon ”tehokkuutta” esimerkiksi eläinten 
hyvinvoinnin kustannuksella.

Moniin kehitysmaista tuleviin tuotteisiin liittyy 
työntekijöiden oikeuksiin ja hyvään kohte-
luun liittyviä puutteita, esimerkiksi huonoja 
palkkoja ja lapsityövoiman hyväksikäyttöä. 
Reilun kaupan järjestelmä takaa viljelijöille 
ja työntekijöille tavanomaista oikeudenmu-
kaisempaa kaupankäyntiä ja mahdollisuuden 
kehittää tuotantoaan ja yhteisöään kestävästi. 
Reilun kaupan tuotteita on saatavilla paljon, 
esimerkiksi kahvia, teetä, suklaata ja hedelmiä.

Ks. Ympäristömerkit s. 20
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OstOkset ja 
kuLuttaminen
Perheet ovat hyvin erilaisia kuluttajia. Elämäntyylit sekä vapaa-ajan ja käytettävissä olevan 
rahan määrä vaihtelevat. Ajatukset siitä, mitkä ostokset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä, 
eivät myöskään ole yksimielisiä.

Länsimainen kulutuskulttuuri on ympäristölle kestämätöntä. Kuluttamisen määrä on kasvanut 
voimakkaasti, ja tuotteiden elinkaari on yhä monimutkaisempi. Tavaroiden tuotanto aiheuttaa 
päästöjä ja voimistaa ilmastonmuutosta, kuluttaa luonnonvaroja ja kasvattaa jätevuoria. Lisäksi 
ostoksilla on monia eettisiä vaikutuksia.

Jatkuva uuden ostaminen ei lisää onnellisuutta. Yhdessä vietetty aika on usein uusia tavaroita 
arvokkaampaa. Onni, lapsen tai aikuisen, ei ole tavaran määrästä kiinni.

kOhtuutta ja harkintaa

kestävää kuLuttamista

Ympäristön kannalta on järkevää ostaa 
ajattomia, laadukkaita ja kestäviä tuotteita, 
joita voi huoltaa ja korjata. Ne kestävät sekä 
muodinmuutoksia että käyttöä. Kannattaa 
tarkistaa tuotteiden takuu ja ottaa selvää, 
saako tuotteeseen varaosia. Lapsilla vaatteet, 
jotka sopivat sekä tytölle että pojalle, ovat 
helpommin kierrätettävissä muiden käyttöön. 
Suutarit korjaavat kenkien lisäksi esimerkiksi 
reppuja ja paikkaavat sadevaatteita. Teke-
mällä itse ja uudistamalla vanhaa voi pienentää 
kuluttamisen ympäristöhaittoja.

Ostoksia tehdään usein vaihtelunhalun ja arjen 
piristämisen vuoksi. Vaatteilla ja tavaroilla myös 
rakennetaan omaa identiteettiä. Kun kaipaa uutta 
elämäänsä, rahaa kannattaa käyttää tavaroiden 
sijaan palveluihin, esimerkiksi käydä hierojalla 
tai ostaa kotiin siivousapua. Palveluillakin on 
ympäristövaikutuksia, mutta vaikutukset ovat 
kulutettua euroa kohden yleensä tavaroiden 
elinkaaren ympäristövaikutuksia pienempiä. 

Kierrättäminen ja yhteiskäyttö sopivat hyvin 
lapsiperheille. Kirpputoreilta löytyy hyvä-
kuntoista tavaraa ja vaatteita, kirjastosta 
lukemista ja musiikkia. Tavaroiden ostaminen 
käytettynä pidentää niiden elinkaarta. Vauvan-
vaatteiden käyttöaika on lyhyt, ja ne säilyvät 
usein hyväkuntoisina seuraaville käyttäjille. Jo 

Tehokkain keino vähentää kulutuksen 
aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia on 
kuluttaa vähemmän. Ennen ostopäätöstä kan-
nattaa aina miettiä, onko tavaralle, vaatteelle, 
kodinkoneelle tai muulle tuotteelle todella 
käyttöä. Monessa kodissa tavaraa on paljon 
enemmän kuin oikeasti tarvitaan. Tuotteiden 
halpa hinta, mainonta, muuttuvat trendit ja 
uutuuksien tulo markkinoille houkuttavat 
helposti ostamaan turhaa. 

Vanhempien voi vauvan odotusaikana olla vai-
kea tietää, mitä tavaroita lapsiperheen arjessa 
tarvitaan. Lastentarvikeliikkeet ja verkko-
kaupat tarjoavat mitä erilaisimpia tuotteita. 
Vauvanhoito ei kuitenkaan vaadi tavaravuorta. 
Ennen vauvan syntymää on järkevää hankkia 
vain välttämättömimmät perustavarat ja 
kerätä muuta tarvittaessa myöhemmin.
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Vaikka vanhemmat itse olisivat harkitsevia 
kuluttajia, tavaraa saattaa kertyä lahjoina 
enemmän kuin on tarpeen. Tavaralahjojen 
sijaan kannattaa antaa ja toivoa elämyksiä, 

arjen apua, palveluita tai lahjoitusta hyvään 
tarkoitukseen. Myös hyödyllisiä käyttötava-
roita voi antaa ja toivoa lahjaksi. 

Hyväntekeväisyyslahjoja voi ostaa lukuis-
ten järjestöjen kautta erilaisiin kohteisiin 
kotimaassa tai ulkomailla. Tuoreet vanhem-
mat voivat esimerkiksi toivoa onnellisen 
elämänalun saaneelle pienokaiselleen tavaran 
sijaan elintärkeitä rokotuksia kehitysmai-
den lapsille. Myös lapsille voi antaa lahjaksi 
elämyksiä: lastenteatteri tai -konsertti, retki 
kotieläinpuistoon tai uimahallikäynti ovat usein 
mieluisia. Moni arastelee aineettoman lahjan 
antamisessa, joten oman lapsen läheisille 
voi reilusti kertoa toiveen elämyslahjoista 
tai tuoda esille, että perheessä ei pahastuta 
käytettynä ostetuista lahjoista.

ensimmäisinä kuukausina vauvalta jää pieneksi 
monta vaatekokoa. Myös lelut ja kirjat 
menettävät ajankohtaisuutensa lapsen kehit-
tyessä ja kasvaessa. Kestävät ja ajattomat 
lelut viihdyttävät parhaimmillaan sukupolvelta 
toiselle. Turvavälineiden, kuten turvaistuimen 
tai pyöräilykypärän, ostoa käytettynä ei 
suositella.

Aina ennen ostopäätöstä kannattaa miettiä, 
voisiko tavaran lainata, vuokrata tai hankkia 
isomman porukan yhteiskäyttöön. Ensisängyn, 
vauvanvaatteita ja lasten leluja voi vuokrata 
verkon kautta toimivista vuokraamoista. 
Leluja voi myös vaihdella muiden lapsi-
perheiden kanssa ja tarjota näin vaihtelua 

lelutarjontaan. Lastentarvikkeita voi lainata 
myös yksityisten ihmisten perustamista 
lainaamoista, jotka toimivat verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa. Monet yhdistykset 
vuokraavat harvoin tarvittavia tavaroita, kuten 
kantorinkkoja ja matkasänkyjä. 

Hinta ei yksinään kerro tavaran laadusta tai 
ympäristöystävällisyydestä. Työntekijöiden 
reilu kohtelu ja työehdot sekä ympäristö-
asioiden huomioiminen tuotteen elinkaaressa 
näkyvät kuitenkin usein kalliimpana hintana. 
Mitä halvempi esimerkiksi vaate tai huonekalu 
on, sitä tarkemmin kannattaa kysyä sen alku-
perästä ja varmistua tuotteen kestävyydestä 
ennen ostopäätöstä.

aineettOmia LahjOja

vähemmän jätettä

tuOtteiden kemikaaLit

Parasta jätehuoltoa on ehkäistä jätteen syn-
tymistä, sillä myös jätteiden hyötykäytöstä 
aiheutuu ympäristöhaittoja. Harkittu ostos-
käyttäytyminen, turhien pakkausten välttämi-
nen ja kestävät tuotteet pienentävät myös 
jätteiden määrää. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että helposti pilaantuvien ruokien oikeanlainen 
pakkaus ehkäisee ruokahävikin syntyä.

Kestotuotteiden, kuten kangaskassien, kesto-
hedelmäpussien, kuukautiskupin ja kesto-
vaippojen, käyttö vähentää syntyvää jätettä. 
”Ei mainoksia kiitos” -tarra postilaatikossa 
ja itselle osoitetun suoramarkkinointipostin 
kieltäminen, turhan tulostuksen välttämi-
nen sekä lehtien lukeminen kirjastossa tai 
kierrättäminen naapureiden kesken säästävät 
paperia. Käyttökelpoiset tavarat, vaatteet ja 

huonekalut kuuluvat kierrätyskeskukseen tai 
kirpputorille, eivät kaatopaikalle. Vinkit ruoka-
hävikin välttämiseen löytyvät tästä oppaasta 
ruokavalintojen yhteydestä.

Jätteiden lajittelu ja itselle tarpeettomien 
tavaroiden kierrätys ovat tärkeitä ja vaivat-
tomia arjen ympäristötekoja. Lajitteluohjeet 
vaihtelevat paikkakunnittain, sillä jätteiden 
hyötykäyttö ja käsittely ovat erilaisia. 
Jätteiden lajittelu säästää luonnonvaroja, kun 
jätteet hyödynnetään uusioraaka-aineina. 
Biojätteen keräys tai oma komposti ehkäisee 
maatuvan jätteen päätymistä kaatopaikalle, 
jossa siitä muodostuisi metaania. Vaaralliset 
jätteet, kuten maalit, energiansäästölamput 
ja paristot, ovat kaatopaikalle jouduttuaan 
haitallisia niin ympäristölle kuin terveydelle. 

Siivous- ja pesuaineet ovat tavallisimpia 
kodeista löytyviä kemikaaleja. Myös monissa 
muissa päivittäin käytettävissä tuotteissa 
on eri kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa 
haittaa ympäristölle ja terveydelle. Näitä ”piilo-
kemikaaleja” on esimerkiksi kosmetiikassa, 
vaatteissa ja muovitavaroissa.

Lainsäädäntö ja viranomaisten valvonta 
pyrkivät suojelemaan ympäristöä ja terveyttä 
haitallisilta kemikaaleilta. Tavaran tuottaja 
ja myyjä ovat vastuussa tuotteen turval-
lisuudesta. Myös kuluttajan kannattaa olla 
valppaana. Vuosittain markkinoilta vedetään 
pois leluja, vaatteita ja muita tuotteita, 

joista löydetään kiellettyjä kemikaaleja tai 
joissa sallittujen aineiden pitoisuudet ovat 
liian suuria. Kaikkia kemikaaleja ei ole vielä 
tarpeeksi tutkittu, jotta tiedettäisiin, miten 
ne pitkällä aikavälillä vaikuttavat ihmiseen ja 
ympäristöön. 

Kosmetiikka sisältää paljon kemikaaleja, jotka 
on todettu haitallisiksi ympäristölle. Jäteveden 
mukana ne päätyvät luonnon ravintoketjuihin. 
Kosmetiikka sisältää myös ainesosia, jotka 
voivat olla haitallisia terveydelle, erityisesti 
pitkään ja runsaasti käytettyinä. Maltillinen 
kosmetiikan käyttö, ympäristömerkittyjen 
tuotteiden	valinta	ja	sertifioidun	luonnonkos-
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kestOvaipat

Vauvaperheen roskakori täyttyy nopeasti 
kertakäyttövaipoista. Ne maatuvat hitaasti 
kaatopaikalla, ja niistä vapautuu ympäris-
töön ilmastoa lämmittävää metaania. Vaikka 
kestovaippojen pesu kuluttaa sähköä ja 
vettä, kestovaipat ovat silti kertakäyttövaip-
poja ympäristöystävällisempiä. Kestovaipat 
tulevat edullisemmiksi, ja ne voi kierrättää 
lapselta toiselle tai myydä eteenpäin. Moni 
suosii kestovaippoja myös terveyssyistä, sillä 
ne hengittävät kertakäyttövaippoja parem-
min eivätkä sisällä hajusteita tai allergisoivia 
kemikaaleja. 

Nykyiset kestovaipat ovat helppokäyttöisiä ja 
pitäviä. Hyvän vaippamallin ja oikean käyttö-
tavan löytäminen voi kuitenkin vaatia aikaa ja 
testailua. Vauvan ruumiinrakenne, vaippoihin 
käytettävä raha ja perheen elämäntyyli 
ratkaisevat, millainen vaippa on sopiva. Myös 
väreissä ja kuoseissa riittää valinnanvaraa. 

Monella vaippavalmistajalla on yhden koon 
vaippoja, joiden kokoa voi säätää ja jotka 
sen ansiosta käyvät lähes koko vaippaiän. 
Verkkokaupoissa ja lastentarvikeliikkeissä on 
saatavilla hyvät valikoimat erilaisia vaippa-
malleja. Vaippoja voi myös ommella itse tai 
ostaa käytettynä kirpputoreilta ja verkkohuu-
tokaupoista.

Suosituimpia ja helpoimpia ovat all in one 
-vaipat ja taskuvaipat, jotka muistuttavat 
paljon kertakäyttövaippoja. Vastasynty-
neelle varmin valinta on usein perinteinen 
harso taiteltuna sekä kuorivaippa. Liikkumaan 
oppineen vauvan ja taaperon vaipan kannattaa 
olla nopeasti ja helposti vaihdettava. Kuivaksi 
opettelevalle lapselle on tarjolla alushousuja 
muistuttavia harjoitteluhousuja.

Kestovaippojen vaihtoväli on kertakäyttö-
vaippoja lyhyempi. Vaippoja on hyvä olla 
parin kolmen päivän tarpeisiin, jotta kuivia 
vaippoja on aina saatavilla. Valmistajan 
ohjetta pesuaineen valinnasta ja oikeasta 
pesutavasta on tärkeää noudattaa. Uusi 
vaippa kannattaa pestä usean kerran ennen 
käyttöä, sillä peseminen parantaa vaipan 
imutehoa. 

Jo osittaisella kestovaippojen käytöllä voi pie-
nentää huomattavasti vaippojen aiheuttamaa 
ympäristökuormaa. Monessa perheessä toimi-
vin ratkaisu on valita vaippa tilanteen mukaan, 
esimerkiksi käyttää päivällä kestovaippoja ja 
yöllä tai matkoilla kertakäyttövaippoja.

Jos kestovaippojen käyttö ei heti vauvan synnyt-
tyä ota sujuakseen tai voimia sopivan vaippamal-
lin etsimiseen ei riitä, kannattaa kestovaippoihin 
tutustua myöhemmin uudestaan. Usein kesto-
vaippojen käyttö muuttuu vaivattomammaksi 
esimerkiksi vauvan alettua syödä kiinteää ruokaa 
ja ulosteiden muututtua kiinteämmiksi. 

ympäristömerkit

Ympäristömerkit kertovat tuotteen ympäris-
tövaikutuksista ja auttavat arkipäivän ostos-
valinnoissa. Ympäristömerkit ovat maksullisia, 
joten kaikilla ympäristöystävällisillä tuotteilla 
ei ole ympäristömerkkiä.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsen-
merkki on ympäristömerkeistä tunnetuin. Se 
on käytössä kaikissa Pohjoismaissa. Joutsen-
merkin saaneita tuotteita löytyy monista eri 
tuoteryhmistä ja palveluista mm. pesuaineista, 
paperituotteista ja ravintoloista. Joutsenmer-
kin voi saada tuote, jonka elinkaari kuormittaa 
ympäristöä vähemmän kuin vastaavat tuot-
teet keskimäärin. Euroopan ympäristömerkki 
eli kukkatunnus on Joutsenmerkin kaltainen, 
EU- ja ETA-maissa käytössä oleva ympäris-
tömerkki.

Luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet 
tunnistaa EU:n luomumerkistä tai Luomu – val-
vottua tuotantoa -merkistä (aurinkomerkki). 

Lisäksi on olemassa Luomuliiton myöntämä 
leppäkerttumerkki, joka edellyttää tuotteelta 
luomualkuperän lisäksi kotimaisuutta. Reilun 
kaupan merkki kertoo ensisijaisesti tuot-
teen eettisyydestä. Elintarvikkeiden lisäksi 
tarjolla on esimerkiksi reilun kaupan kukkia ja 
vaatteita. 

Lisäksi on olemassa lukuisia muita valmistajien 
tai tietyn tuoteryhmän omia ympäristömerk-
kejä. Usein tuotteella ei ole mitään tunnettua 
ja luotettavaksi tiedettyä ympäristömerkkiä, 
mutta sitä mainostetaan ”vihreänä” tai ”luon-
nollisena”. On tärkeää, että tuotteessa selke-
ästi kerrotaan, mikä tekee siitä muita tuotteita 
ympäristöystävällisemmän. Luotettavia 
ostospaikkoja ovat esimerkiksi ekokaupat. 
Mitä epämääräisempi viittaus tuotteessa on 
ympäristöystävällisyyteen, sitä kriittisemmin 
siihen kannattaa suhtautua.

metiikan suosiminen ehkäisevät näitä haittoja. 
Turhia hajusteita ja lisäaineita sisältäviä 
tuotteita kannattaa välttää.

Lapset ovat erityisen herkkiä kemikaaleille. 
Lapset laittavat leluja suuhunsa, ja lisäksi ohut 
iho läpäisee kemikaalit aikuisen ihoa helpom-
min. Siksi lasten leluille ja lastenhoitotarvik-
keille on määritelty muita tuotteita tiukempia 
kemikaaleihin liittyviä rajoituksia. Lasten 

vaatteet ja ihoa vasten tulevat tekstiilit tulee 
pestä hyvin ennen käyttöä. Kertakäyttövai-
poista kannattaa valita ympäristömerkitty 
tuote, joka ei sisällä hajusteita tai voiteita. 
Lelujen ikärajoihin tulee suhtautua vakavasti 
ja tarkistaa, että lelulla on suomenkieliset 
käyttöohjeet. Myyjältä kannattaa kysyä tuot-
teen alkuperästä ja mahdollisista haitallisista 
kemikaaleista. 

Lisätietoja kestovaipoista löytyy www.kestovaippayhdistys.fi
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Liikkuminen
Valtaosa liikenteen päästöistä on peräisin henkilöautoliikenteestä. Kasvihuoneilmiön kiihtymiseen 
vaikuttavat merkittävästi myös lento- ja laivamatkat. Lisäksi liikenne aiheuttaa pakokaasupääs-
töjä, jotka vaikuttavat ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen. Maisemahaitat, melu ja päästöt 
vesistöihin ovat muita liikenteen aiheuttamia ongelmia.

Omin lihasvoimin liikkuminen ei aiheuta lainkaan päästöjä. Julkista liikennettä kannattaa suosia 
aina kun mahdollista. On tärkeää kyseenalaistaa matkojen tarpeellisuus ja vähentää liikkumisen 
tarvetta. Etäisyydet palveluihin ja julkisen liikenteen yhteydet vaihtelevat maan eri osissa ja 
myös kaupunkien sisällä. Oman auton käytölle ei aina ole järkeviä vaihtoehtoja, ja silloin talou-
dellinen ajotapa on tärkeää.

Pyöräily ja kävely ovat päästöttömiä, edullisia 
ja terveellisiä tapoja liikkua Autolla tehdään 
paljon lyhyitä muutaman kilometrin matkoja, 
joista valtaosa voitaisiin kävellä tai pyöräillä. 
Suosimalla lähipalveluja, tekemällä etätöitä ja 
harrastamalla lähellä kotia liikkumisen tarve 
vähenee. 

Auton ostoa on hyvä harkita tarkkaan. Kun 
auto on hankittu, sitä tulee helposti käy-
tettyä myös muihin kuin välttämättömiin 

matkoihin. Jos perheessä on pärjätty ilman 
omaa autoa ennen lasten saamista, sujuu arki 
lapsiperheenäkin usein ilman autoa. Satunnai-
sia sukulointi- tai mökkimatkoja varten tai 
isojen tavaroiden kuljettamiseen voi lainata 
tai vuokrata auton. Tarvittaessa voi kulkea 
taksilla. Kun auton vuokraa, saa aina käyttö-
tarpeeseen parhaiten sopivan auton ja välttyy 
autonpitoon ja  huoltoon liittyviltä huolilta. 
Myös kimppa- ja yhteiskäyttöautot ovat yhä 
suositumpia. 

Kaupunkien sisäinen ja paikkakuntien 
välinen julkinen liikenne ovat omaa autoa 
ympäristöystävällisempiä tapoja liikkua. 
Jos lähtöpaikka ja määränpää ovat raiteiden 
varrella, kannattaa auto vaihtaa junaan. Juna 
on vähäpäästöinen kulkuväline ja sopii hyvin 
lapsiperheille. Saatavissa on edullisia per-
helippuja, ja useimmissa junissa on hyvät 
palvelut lapsille ja vauvanhoitoon. Junassa 
matka etenee myös ruoka- ja huoltotaukojen 
aikana, ja lapsille on tekemistä leikkivaunussa. 
Kaukoliikenteen linja-autot kulkevat myös 
sinne, minne raiteet eivät ylety. 

LihasvOimin ja juLkiseLLa LiikenteeLLä

kOkO perhe pyöräLLä

Pyöräily lapsen kanssa onnistuu jo ennen 
kuin lapsi polkee omalla pyörällään. Isotkaan 
ostokset eivät vaadi auton käyttöä, sillä tava-
roiden kuljettamiseen pyörällä on olemassa 
hyviä välineitä. Pyöräily tarjoaa arvokasta 
hyötyliikuntaa, jota arjessa muuten on usein 
liian vähän.

Pyörään kiinnitettävä lastenistuin on edullinen 
hankinta, ja sillä on helppo kuljettaa lasta. 
Lapsi on valmis istuimeen, kun hän on oppinut 
istumaan tukevasti. Koska lastenistuin vie tilaa 
tavaratelineen korilta ja isolta repulta, kannat-
taa pyörän etuosaan kiinnittää kori ostoksille 
ja laukulle. 
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Lastenistuinta ostettaessa kannattaa huomi-
oida sen kiinnitystapa ja se, miten helposti 
istuin on siirrettävissä toiseen pyörään. Lisäksi 
on tärkeää katsoa turvavöiden ja jalkatukien 
säädettävyys, istuimen ergonomia ja peh-
musteet sekä riittävät sivusuojat. Jos lapsen 
olettaa nukkuvan istuimessa, kannattaa valita 
malli, jonka saa kallistettua hieman taaksepäin. 

Yhä suositumpia ovat myös perävaunut, 
joihin mahtuu useampi kuin yksi lapsi ja lisäksi 
tavaraa. Vaunu on kätevä ostosmatkoilla, ja sillä 
voi tehdä myös pitkiä pyöräretkiä. Kun lapsi 
istuu perävaunussa, sade tai tuuli ei haittaa. 
Vaunun huono puoli on, että lapselle juttelu on 
hankalaa ja vaunulle ei välttämättä löydy hyvää 
säilytyspaikkaa. 

Perävaunuja on paljon erilaisia ja erihintaisia, 
joten vertailemalla löytyy omaan käyttöön ja 
kukkarolle sopiva. Hieman kalliimmat vaunut 
ovat yleensä kevyempiä, kestävämpiä, muka-
vampia ja helpommin purettavia ja lastattavia 
kuin halvemmat. Myös vaunuihin saatavat 
lisävarusteet vaihtelevat. Joissakin malleissa vau-

nuun saa kiinnitettyä turvakaukalon tai vaunun 
saa nopeasti irti ja sitä voi käyttää ostoskärrynä. 
Lasten ja tavaroiden kuljettamiseen sopivat 
myös taakka- ja laatikkopyörät.

Turvalliseen pyöräilyyn kuuluvat kypärät 
lapsille ja aikuisille. Kypärän oikea koko ja 
säädöt ovat tärkeitä, sillä huonosti istuva ja 
väärin kiinnitetty kypärä ei suojaa. 

taLOudeLLista autOiLua

Monessa lapsiperheessä arjen sujuminen 
vaatii autonkäyttöä, ja silloin kannattaa autoilla 
mahdollisimman taloudellisesti. Tärkeintä on 
käyttää autoa harkiten ja välttää tarpeetonta 
ajoa. Samalla autoreissulla voi hoitaa monta 
asiaa. Uutta autoa ostettaessa kannattaa valita 
vähäpäästöinen automalli, joka sopii perheen 
tarpeisiin ja siihen käyttöön, jossa se yleisim-
min on. 

Auton hyvä huolto, oikeat rengaspaineet ja 
vikojen ripeä korjaaminen lisäävät auton käyt-
töikää ja vähentävät usein myös polttoaineen 

kulutusta. Ylimääräinen kuorma lisää kulutusta. 
Talvella on hyvä käyttää lohkolämmitintä, kun 
lämpötila on alle +5 °C. Kylmän auton käyn-
nistäminen pakkasilla kuluttaa moottoria ja 
aiheuttaa lisäpäästöjä. Ilmastointia, penkinläm-
mitintä ja muita lisälaitteita kannattaa käyttää 
säästeliäästi.

Taloudellinen ajotapa vähentää polttoaineen 
kulutusta noin 5–15 %. Liikkeellelähdön jälkeen 
tulee vaihtaa mahdollisimman nopeasti isolle 
vaihteelle. Taloudellisin ajonopeus on 80 km/t. 
Tasainen ajo, ennakointi, moottorijarrutuksella 

LOmaiLua LäheLLä

Ympäristön kannalta on järkevää suosia 
lähimatkailua: lomailla kotimaan kohteissa ja 
matkustaa kaukomaiden sijaan naapurimai-
hin. Nelihenkisen perheen Thaimaan-lennot 
vastaavat päästöiltään automatkaa maa-
pallon ympäri. Ympäristönvaihdos, perheen 
yhdessäolo, arjesta irrottautuminen ja uuden 
näkeminen eivät vaadi matkaa kauas. Lento-
koneilla ja isoilla matkustajalaivoilla kannattaa 
matkustaa harkiten, sillä niillä on henkilöä 
ja kuljettua kilometriä kohden suurimmat 
päästöt. 

Lomamatkojen ympäristökuormaa voi 
pienentää niin, että matkustaa aiempaa 
harvemmin ja viettää perillä pidemmän aikaa. 
Jos ennen on lentänyt viikoksi lomalle joka 
vuosi, on parempi lähteä vain joka toinen 
vuosi, mutta olla perillä kaksi viikkoa. Laivalla 
matkustettaessa kannattaa pelkän risteilyn tai 
yhden päivän loman sijaan viettää enemmän 
aikaa kohteessa. Naapurimaiden pääkaupungit 
tarjoavat näkemistä useiksi päiviksi. Pelkäksi 
ajanvietepaikaksi liikkuvaa laivaa ei kannata 
valita, sillä ravintoloita, pallomeriä ja ostos-
mahdollisuuksia on myös maissa.

hidastaminen ja liikenteen rytmin seuraaminen 
ovat tärkeitä. Ajoreitin suunnittelulla ja ruuh-
kien välttämisellä säästää aikaa ja ympäristöä. 

Monet autokoulut tarjoavat taloudellisen 
ajotavan opetusta myös tavallisille yksityis-
autoilijoille. 
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Lapset ovat taitavia löytämään lähiympäristön 
ihmeet, kun heille antaa siihen mahdollisuuden. 
Retkeily on myös mukava koko perheen 
harrastus. Luonto ruokkii mielikuvitusta ja 
tarjoaa lapselle elämyksiä, joita aikuisen silmät 
eivät välttämättä osaa nähdä. Kannot, kasvit, 
kivet, muurahaispesät ja lätäköt tarjoavat 
loputtomasti ihmeteltävää. Lapsen luonto-
suhde rakentuu tekemällä ja kokemalla. Kun 
luonnossa ja omassa lähiympäristössään oppii 
viihtymään ja kun ne tuntee, syntyy halu pitää 
niistä huolta.

Maaseudulla luonto alkaa usein kotipihalta, 
mutta luontoa on myös kaupungeissa. 
Luonnossa liikkuminen ei vaadi retkeä kesä-
mökille, kansallispuistoon tai koskemattomaan 
metsään, vaan erilaisia ympäristöjä on lähellä 
asutusta. Jo pieni joutomaa tai metsän-
reuna tarjoaa mielenkiintoista tutkittavaa ja 
vastapainoa sisälläololle, leikkipuistoille tai 
rakennetulle ympäristölle. 

Lapsen tutustuttaminen luontoon ei edellytä 
vanhemmalta luontoharrastuneisuutta tai 
kasvien tunnistamista. Luontoon ei tar-
vitse erikseen lähteä, vaan jo poikkeamalla 
hieman tutulta kävelyreitiltä voi löytää uutta. 
Metsässä voi yhdessä ihmetellä, leikkiä, kävellä 
ja katsella. Jo pelkkä luonnossa paikallaan 

oleminen ja hiljentyminen kasvattavat lapsen 
luontoherkkyyttä. Kasveja, puita ja eläimiä voi 
opetella samalla kun opettaa niitä lapselle. 

Metsäretkiä voi tehdä jo pienen vauvan 
kanssa. Kesällä retkeily on helpompaa, kun 
vaipanvaihto ja syöminen onnistuvat ulkosalla. 
Vauvaa voi kantaa metsässä esimerkiksi 
kantoliinassa. Kävelemään oppinut taapero 
tutkii mielellään itse ympäristöään. Luovuus 
ja kekseliäisyys lisääntyvät, vastustuskyky 
kasvaa ja motoriikka kehittyy. Lapsen kanssa 
voi etsiä luonnosta merkkejä eläinten liik-
keistä, vuodenaikojen vaihtelusta tai ihmisen 
luontoon jättämistä jäljistä. Lapsen kanssa 
on tärkeää keskustella siitä, mitä luonnossa 
saa tehdä ja mitä ei. On mukavaa liikkua 
ympäristössä, jossa ei ole roskia. Marjastus- 
ja sienestysreissut onnistuvat myös pienen 
lapsen kanssa. Pidemmillä matkoilla lasta voi 
kuljettaa kantorinkassa ja talvella pulkassa tai 
hiihtoahkiossa.

LuOntOOn Lapsen kanssa muistiinpanOja:
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