
Ainakin 100 vinkkiä ekologisempaan elämään 



 

Esipuhe 
 
Tammikuussa 2017 mietimme ympäristötoimessa, miten voisimme 
sosiaalisen median keinoin juhlistaa Suomen satavuotista itsenäi-
syyttä ja samalla saada siihen jonkin ympäristökasvatuksellisen 
näkökulman. Heräsi ajatus, että perustetaan Facebook-tapahtuma, 
jossa kerätään ympäristötekoja. Ideana oli, että saadaan ihmiset 
miettimään omaa ympäristösuhdettaan ja käyttäytymistään, ja 
jakamaan Facebookissa omia pieniä ympäristötekojaan. Tällöin teon 
tekijä saa hyvän mielen, mainetta ja kunniaa  ja tapahtuman 
seuraajat voivat oppia muiden teoista. Useinhan myös tiedon puute 
estää meitä tekemästä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 
 
Moni ajattelee, että itse ei voi vaikuttaa ympäristöön tai omat pienet 
päätökset ja teot eivät tunnu missään. Näin ei kuitenkaan ole ja juuri 
siksi on hyvä kiinnittää huomiota päivittäisiin valintoihin ja tekoihin. 
Pienilläkin arjen teoilla voi vaikuttaa ympäristöön ja kestävään kehi-
tykseen. Pienistä puroista syntyy suuri virta… 
 
Facebook-tapahtuman tavoitteena oli saada kerättyä ainakin sata 
pientä ympäristötekoa. Ympäristötekoja kerättiin helmikuun alusta 
lokakuun loppuun ja kannustimena Imatran seudun ympäristötoimi 
arpoi julkaisijoiden kesken palkintoja.  
 
Tapahtumassa julkaistut pienet 
ympäristöteot on koottu tähän 
vinkkivihkoseen ja vihkoon on 
myös lisätty joitakin 
lisävinkkejä. Kaiken kaikkiaan 
tapahtumassa tehtiin noin 110 
julkaisua, mutta monessa 
julkaisussa oli useampiakin 
ympäristötekoja. 
 
Tämä vinkkivihkonen sisältää 
siis ainakin sata vinkkiä 
ympäristöystävällisempään 
elämään.  
Poimi itsellesi sopivat! 



 
Mikä on ympäristöteko? 

 
Facebook-tapahtuman aikana huomasimme, että on itse asiassa 
melko vaikeaa edes määritellä, mikä on ympäristöteko. Useimmille 
oli selvää, että kierrätys ja jätteiden vähentäminen ovat 
ympäristötekoja. Samoin energiaa säästävät ratkaisut miellettiin 
helposti ympäristöteoiksi. Harvemmassa olivat sellaiset teot, joiden 
avulla vaikutettiin luonnon monimuotoisuuteen tai vaikkapa 
vesistöjen kuntoon.  
 
Ympäristötekoja ovat siis hiilijalanjälkeä pienentävien tekojen lisäksi 
myös sellaiset valinnat, joiden avulla elinympäristöstä tulee 
viihtyisämpi ja terveellisempi paikka elää ja ympäristö kuormittuu 
vähemmän. Ympäristöä säästävien tekniikoiden ja toimintatapojen 
tutkimus kehittyy koko ajan, ja sitä mukaa ympäristökasvatukselle on 
selkeä tarve. 
 

Vihkosessa esitettyjä pieniä ympäristötekoja on saatettu lyhentää ja 

samansisältöisiä tekoja yhdistää. Julkaistut teot kokonaisuudessaan 

löytyvät tapahtuman Facebook-sivulta osoitteesta: 

http://www.facebook.com/events/964750243669471/ 

 

Vihkosen kuvitus: Tiina Virtanen 

  

http://www.facebook.com/events/964750243669471/


 

Ruokailuun & ruuanlaittoon liittyvät teot  

 Olemme lopettaneet possun- ja naudanlihan syönnin. 
 

 Monista ruuista saa tuunattua "uutta herkkua" jääkaapista löyty-
villä perusaineilla, tummuneet banaanit leivotaan kakuksi, 
kuivahtaneista leivistä voi tehdä krutonkeja jne. Ja muistaa sen 
parasta ennen-päiväyksen eli ei tarkoita viimeistä käyttöpäivää! 
 

 Samalla kun lämmittää taloa, valmistuu ruoka. Energiaa säästyy, 
kun ei erikseen tarvitse ruokauunia kuumentaa. Tässä paistuu 
pizza, joka vaatii kovat lämmöt, mutta tosi herkullisia ovat pitkään 
uunin jälkilämmössä haudutetut pataruuat tai yön yli muhinut 
ohrapuuro. 
 

 Vältän ostamasta toiselta puolen maapalloa tuotuja hedelmiä, 
vihanneksia yms. Marjat, juurekset, sienet käytössä ja mieluiten 
itsekerättynä. 
 

 Tässä kuussa olen lisännyt kasvisruuan osuutta ja valinnut työ-
paikkalounaalla kasvisvaihtoehdon entistä useammin. 
 

 Ostan kaupasta usein -30 % tuotteita, jotka vielä täysin 
käyttökelpoisia.  
 

 Elokuussa olen syönyt läheltä poimuttuja metsämarjoja, leiponut 
niistä, syönyt lähellä tuotettuja ilman lannoitteita kasvatettuja 
perunoita ja luonnonkalaa sekä yrittänyt vähentää ruokahävikkiä. 
 

 Vähennän taloutemme ruoan tuottamaa ympäristökuormitusta 
suunnitelmallisuudella. Yritän suunnitella useamman päivän 
ruoat etukäteen, jolloin edellisten päivien tähderuoat ja lähellä 
päiväystä olevat tuotteet on helppo hyödyntää.  
 

 Muistan esim. työpaikkaruokailussa ottaa ruokaa tarpeeni - en 
nälän mukaan, jolloin hukkaan menevää ruokaa ei tule. 
 



 Aiemmin pakastetut raaka-aineet tai valmiit annokset voi sulattaa 
ajan kanssa jääkaapissa eikä niitä tarvitse kiireessä sulatella 
mikrossa ja kuluttaa näin energiaa. 
 

 Leivoin aamukahville töihin päiväyksiltään vanhentuneesta 
margariinista ja ystävältä saaduista kotimaisista ompuista 
omenapiirakan! 
 

 Teen itse leipää ja pullaa. Näkkileipääkin voi tehdä 
"ilmastokompensoidusti" 

 

 

 

Lisävinkkejä 

 Syö sesongin mukaisia kasviksia ja hedelmiä. 
 

 Suosi kasvisruokaa ja vähennä eläinperäisiä tuotteita. 
 

 Lihan voi korvata kasvisproteiinilla, kuten pavuilla ja pähkinöillä. 
 

 Älä heitä ruokaa roskiin ja käytä tähteet hyödyksi ruuanlaitossa. 
 

 Suosi lähellä tuotettua ruokaa ja luomutuotteita. 



Energiankulutukseen liittyvät teot  

 

 Sammutan valot ja laitteet työhuoneesta tai kotoa aina kun 
poistun huoneesta pidemmäksi aikaa.  
 

 Lämmityskustannuksia tulee pidettyä kurissa säätämällä eri 
tilojen sisälämpötiloja sopiviksi käyttötarkoituksen mukaan. 
 

 Samalla kun lämmittää taloa, valmistuu ruoka. Energiaa säästyy, 
kun ei erikseen tarvitse ruokauunia kuumentaa. 
 

 Katolla pyörii tuulen voimalla painovoimaisen ilmanvaihdon 
poiston tehostaja. Ilmaista "tuulivoimaa" ei mene sähköä yhtään. 
 

 Käytän huoneen sälekaihtimia siten, että huoneen jäähdytystarve 
kesällä ja lämmitystarve talvella vähenee. 
 

 Pyrin käyttämään sähköä vain silloin kuin se on tarpeellista. 
Ajastin tai katkaisijalla varustettu pistorasia ovat tähän hyviä 
välineitä. 
 

 Tänään tuli kotona tehtyä monta pientä ympäristötekoa omaa 
taloa huoltaessa. Suodattimet vaihdettiin, lämmöntalteenotto 
kytkettiin päälle ja lisäeristeet tuuletusikkunoihin asennettiin. 
Säästyy energiaa monessa asiassa talven aikana. 
 

 Esilämmitän autoni moottorin pakkaskeleillä aina kun mahdol-
lista. Näin ajaminen aiheuttaa vähemmän pakokaasupäästöjä ja 
polttoainettakin säästyy hieman. 
 

 Kodin sähköstä 20 % on omaa aurinkoenergiaa 
ja loput ostettua tuulisähköä. 

 

Lisävinkkejä 

 Vältä turhaa valaistusta ja suosi luonnonvaloa 
päiväsaikaan. Hyödynnä aurinkoenergia. 
 



 Vaihda hehkulamput led- tai energiansäästölamppuihin. 
 

 Energiankulutus pienenee n. 5 prosenttia, jos lasket sisätiloissa 
lämpötilaa yhdellä asteella. 
 

 Käytä virtakytkimellä varustettua jatkojohtoa ja yhdistä kodin 
elektroniikkalaitteet siihen. Sammuta virta katkaisijasta kun et 
käytä laitetta. 
 

 Käytä mikroa uunin sijasta ruuan lämmittämiseen. 
 

 Pidä kylpyhuoneiden ja pesutilojen ovet kiinni, koska niissä 
tiloissa on korkeampi lämpötila kuin muualla huoneistossa. 
 

 Tarkista ja tarvittaessa muuta lämmitysjärjestelmän sekä 
ilmanvaihdon säädöt talvi- ja kesäaikana. 
 

 Käytä ladattavia pattereita ja akkuja. 
 

 Liiketunnistimet valaistukseen yhdis-
tettynä säästävät energiaa sekä lisäävät 
huomattavasti tilojen mukavuutta ja 
turvallisuutta. 

 
Vedenkulutukseen liittyvät teot  

 Kierrätän ylimääräiset teen keitinvedet 
sisäkukkien kasteluun. 
 

 Sammutan veden saippuan levittämisen 
ajaksi. 
 

 Käytän aina huussia, kun se on 
mahdollista. Tällä tavoin säästyy 
yleisten laskelmien mukaan 40 litraa vettä vuorokaudessa.  
 

 Tiskailen astiat pesuvadissa ja myös huuhdon pesuvadissa, en 
juoksevan veden alla.  
 



 Korjasin vuotavan hanan. Säästän vettä ja veden 
lämmittämiseen tarvittavaa energiaa.  
 

 Kasvimaan ja kesäkukkien kasteluun kannattaa hamstrata sade-
vettä talteen.  
 

 Huuhdon marjoista, 
hedelmistä ja 
kasviksista likaantuneet 
astiat nopeasti hanan 
alla ja laitan ne 
kuivauskaappiin.  

 

Lisävinkkejä 

 Pese aina pyykit ja 
astiat täydellä koneella 
sekä suosi pesu-
koneissa säästö- ja 
vajaatäyttöohjelmia. 
 

 Tarkista tekstiilien 
pesumerkinnät, kun 
valitset pesuohjelmaa. 
 

 Käy suihkussa kylvyn 
sijaan. Valitse 
vettäsäästäviä 
kodinkoneita ja suuttimia. 
 

 Liitä astianpesukone kylmävesihanaan. 
 

 Säilytä juomavettä jääkaapissa ja käytä kestojuomapulloa. 
 

 Jos mahdollista, käytä wc:ssä pieni huuhtelu – painiketta.  
 

Kierrätykseen liittyvät teot  

 Vein tänään vaarallisten jätteiden keräykseen tarpeettomat 
kemikaalit ja öljyt. 



 

 Olen vienyt kirpparille itselleni tarpeetonta tavaraa sen sijaan että 
olisin heittänyt niitä jätteisiin.  
 

 Kerään koiria ulkoiluttaessani kakkapussiin roskia tien 
pientareilta.  
 

 Vein viikonlopun jäljiltä muovipakkaukset Rinki-kierrätyspisteen 
keräykseen. 
 

 Kävin apteekissa ja palautin samalla heille pienen pussillisen 
vanhentuneita lääkkeitä.  
 

 Kuivumaan päässeitä leipiä ei meillä heitetä biojätteisiin. Niiden 
annetaan kuivua kunnolla, minkä jälkeen ne viedään hevosten 
herkuiksi.  
 

 Meillä on kolmen naisen lehtienkierrätysrinki. Jokainen tilaa 
/ostaa itseään kiinnostavan lehden ja luettuaan antaa sen 
seuraavalle. Viimeinen lukija sitten vie lehden 
paperinkeräykseen. 
 

 Tänään on biojätekompostori tyhjennetty ja herätelty talven 
jäljiltä.  Vadelmapensaat saivat omalla pihalla kottikärryllisen 
ravinteikasta kompostimultaa ja loppukesästä saadaan taas 
nauttia hyvästä sadosta.  
 

 Pelle-kanimme on paras ja innokkain tähe salaattien, omenan 
kantojen ja kurkun kantojen "tuhoaja". Hyvällä ruokahalulla 
häviää talttahampaiden käsittelyssä tuoreruokatähteet.  
 



 Kahteen naiseen keräsimme roskia lenkkimme varrelta. Kevään 
perinteeksi muodostunut lenkki tuotti taas edellistä vuotta 
enemmän jätettä. 

 

 Vanha keinu vaihtui uuteen ja vanhat metalliosat kierrätykseen. 
 

 Lajittelen jätteet mahdollisimman tarkasti, myös muovin erikseen. 
 

 Kierrätän käyttökelpoiset vaatteet esim. UFF:n kautta. 
Käyttökelvottomat tekstiilit toimitan Imatralla toimivalle 
SaimaanVirta ry:lle. 
 

 Tykkään ostaa huonekalut kierrätyskaupasta tai muuten 
käytettyinä ja tarvittaessa kunnostaa ne uuteen uskoon. Osan 
huonekaluistamme olen myös pelastanut roskalavalta. 
 

 Tyhjät muoviset mehukanisterit ja pullot voi täyttää helposti mm. 
leipä- ja hedelmäpusseilla ja sitten voi viedä muovikeräykseen. 
 

 Paitsi että vien kirpputorille itselleni tarpeetonta, teen siellä myös 
ostoksia. 
 



 Roskiin heittämisen sijaan leikkaan rikki menneet tai muuten 
käyttökelvottomat vaatteet matonkuteiksi tai vien ne mattoja 
kutovalle sukulaiselle.  

 

 Jos housun polveen tulee reikä, lahkeen suut rispaantuvat, tai 
vetoketju menee rikki, ei vaatetta välttämättä kannata heittää 
pois, jos sen voi korjata tai korjauttaa kätevämmällä.  
 

 Turhien tavaroiden ostamisen olen karsinut minimiin ja kirjat 
sekä lehdet hankin nykyään pääosin digitaalisina ääni- tai e-
kirjoina. Sanomalehtitilauskin on meidän perheessä vain 
digitaalisena. 
 

 Mökillä korjaamme laituria, käytämme vanhaa puutavaraa ja 
myös ruuvit käytetään uudestaan. 
 

 Tyttäreni sai isovanhemmilta lahjaksi mummun kolme vanhaa 
sormusta peruskoulun päättäjäisten kunniaksi. Arvokas 
kierrätyslahja, jossa on paljon tunnetta mukana.  
 

 Virkkaan tai neulon (yleensä jämälangoista) omat rättini.  
 

 Ennen kuin heität mitään roskiin, niin mieti hetki, mitä "uutta" siitä 
voisi tulla. Ilmiannan tässä mökkituliaisen, jonka juuri sain: 
Ystäväni oli tehnyt vanhasta roskiin menevästä pyyhkeestä 
sementtikylvyssä "jätkänkynttilän". 
 

 Uusiokäytän mm. kirjekuoret leikaten muisti- ja kauppalapuiksi. 
 

 Paikkaan pienet reiät vaatteista ja vaihdan rikkimenneet 
vetoketjut. 
 

 Vanhat kynttilänpätkät sytykekävyiksi, lasipurkit säilytyspurkeiksi 
ja säilykepurkit kynttilöiksi. 
 

 Kananmunakennot revitään suikaleiksi ja dipataan vanhoista 
kynttilänpätkistä tehtyyn liemeen. Syttyy niin takka, saunauuni 
kuin nuotiotkin. 
 



 Käytettyjä kahvinporoja voi näin liukkaaseen vuodenaikaan 
heittää jäiselle pihalle liukuesteeksi. 
 

 Meillä ei kulu talouspaperia juuri ollenkaan, sillä olen ommellut 
lumpuista käteviä kestopapereita.  

 

 Ruokakauppaan mukaan kori, jossa on 
kestokasseja riittävä määrä.  

 

 Kestovaipatan - tässäkin kuussa - kolmatta 
lastamme. Säästää hurjan paljon muun 
muassa rahaa ja jätteen määrää. 
 

 Vaatteita hankkiessani olen kiinnittänyt 
huomiota materiaalien ekologisuuteen ja 
hankkinut osan vaatteista käytettyinä.  

 
 



Lisävinkkejä 

 

 Kierrätä käyttämättömät ja tarpeettomat tavarat. 
 

 Käytä jätteistä syntyvää kompostimultaa omalla pihalla. 
 

 Kuluta vähemmän, korjaa rikkinäiset ja harkitse aina ennen 
uuden ostamista. 
 

 Käytä kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Vältä 
kertakäyttökulttuuria. Kiinnitä huomiota tuotteen kestävyyteen ja 
laatuun. 
 

 Kiinnitä huomiota paperinkulutukseen. Kieltäydy mainoksista. 
Tulosta kaksipuoleisesti ja hyödynnä hukkapaperi. 
 

 Korvaa lahjapaperi uudelleen käytettävillä lahjakasseilla. 
 

 Kierrätä harrastusvälineet, lelut, pelit ja kirjat lähipiirissä. Järjestä 
vaihtotori. 
 

 Tavaralahjojen sijaan suosi aineettomia lahjoja. 
 

 Pakkaa jätteet tiiviisti.  
 

 Biojätepussin voi tehdä sanomalehdestä, et tarvitse erillistä 
biopussia. 

 



Kodin puhdistukseen ja kemikaaleihin liittyvät teot  

 Puhdistukseen liittyen: siivotessa taikasieni toimii, ei tarvitse 
pesuaineita. 
 

 Pyykinpesuaine on meillä aina ympäristömerkittyä ja 
siivouksessakin pyrin aina valitsemaan mahdollisimman vähän 
ympäristöä kuormittavan puhdistusaineen. 
 

 Käytän sitruunahappoa kalkkisaostumien poistoon.  
 

 Tämän vuoden aikana olen luopunut wc-raikastimista, teollisista 
uuninpuhdistusaineista sekä muistakin vahvoista 
puhdistusaineista. 
 

 Olen vähentänyt aiheuttamaani kemikaalikuormaa 
mm. harventamalla hiustenvärjäyskertoja, 
valitsemalla mahdollisimman luonnollisia ja 
hajustamattomia ihon- ja hiustenhoitotuotteita. 

 

Lisävinkkejä 

 Suosi ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita. Älä 
annostele puhdistusainetta liikaa. Liika pesuaine ei paranna 
pesutehoa, vaan kuormittaa turhaan ympäristöä ja voi aiheuttaa 
ärsytysoireita. 
 

 Siivoa vanhanaikaisesti, käytä esimerkiksi välillä harjaa ja 
rikkalapiota imurin sijasta sekä ruokasoodaa, sitruunaa ja etikkaa 
puhdistukseen. 
 

 Tuuleta pesun sijasta, jos pestävä vaate ei ole kovin likainen. 
Vältä pyykinpesussa esipesua ja 
huuhteluainetta. 
 

 Käytä vesiliukoisia ekomaaleja. 
 

 Älä osta ylisuuria määriä kemikaaleja. 
 

 Suosi luonnonkosmetiikkaa. 



 

 Uunin pesuun et tarvitse vahvoja myrkkyjä tai erillisiä 
uuninpesuaineita. Mäntysuopa tai suola-sooda seos riittävät. 
Pinttyneimmät liat poistat kostutetulla sokerinpalalla. 
 

 Pidä siivousväli pienenä niin lika ei pinty ja et siten tarvitse 
vahvoja puhdistusaineita. Desinfioivat ja antibakteeriset aineet 
ovat kotioloissa tarpeettomia. 
 

 Poista tahrat heti niiden synnyttyä. Sappisaippua sekä 
nestemäinen pyykinpesuaine tehoavat moneen tahraan, eli et 
välttämättä tarvitse erillistä tahranpoistoainetta. 
 

 Tavanomaiseen siivoukseen et tarvitse välttämättä lainkaan 
kemikaaleja. Usein mikrokuituliina riittää. Myös höyrypesuri on 
hyvä apuväline. 

 

Matkailuun & liikkumiseen liittyviä tekoja 

 Tällä viikolla olen käyttänyt bussia aamuisin 
työmatkaani. 
 

 Lomakohteessa pyrin elämään 
mahdollisimman ekologisesti. Majapaikan 
valinnassa huomioin ympäristönäkökohtia ja 
annan palautetta, mikäli jokin ympäristöasia 
on hoidettu huonosti. 
 

 Viikonloppuisin vaihdan autokyydin mieluummin lenkkareihin. 
 

 Teen etätöitä päivän viikossa. Hiilijalanjälkeni pienenee silloin 17 
kg. Edestakainen työmatkani on yhteensä 122 km, Lemiltä 
Imatralle.  
 

 Tein yön yli kylpylä-lomamatkan 7 km päähän. Vaihtoehtoinen 
paikka olisi ollut 450 km päässä. Matka taittui autolla, 
polttoainekulutussäästö lähes 50 litraa. Ei se matka vaan se 
määränpää. 
 

 Kuljemme työkaverin kanssa kimppakyydillä töihin. 



 
Lisävinkkejä 

 

 Käytä julkista liikennettä, kuten junaa ja bussia. 
 

 Lentomatkailussa suosi suoria lentoja. 
 

 Huolehdi, että auton renkaanpaineet ovat oikeat. 
 

 Sammuta moottori, jos auto seisoo yli kaksi minuuttia. 
Esilämmitetystä autosta syntyy vähemmän päästöjä. 
 

 Valitse lentoyhtiö, joka ottaa toiminnassaan ympäristöasiat 
huomioon. 
 

 Käytä hissin sijasta portaita. 
 

 Hanki auto, joka käyttää mahdollisimman vähän polttoainetta. 
Ajotottumuksillasi voit vaikuttaa merkittävästi polttoaineen 
kulutukseen, opettele taloudellinen ajotapa. 
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Imatran seudun ympäristötoimi 
 

ymparistotoimi@imatra.fi 
puh. 020 617 4323 

 
 

https://www.imatra.fi/imatran-seudun-ympäristötoimi 
 

Ympäristön puolesta, ihmisten parhaaksi. 

https://www.imatra.fi/imatran-seudun-ymp%C3%A4rist%C3%B6toimi

