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Näin torjut vaarallista ilmastonmuutosta:
Jokainen voi osallistua talkoisiin ilmastonmuutosta vastaan. Toisilla valinnoilla on
suurempi merkitys, toisilla pienempi. Monista pienistä teoista syntyy kuitenkin
huomattava yhteisvaikutus.

Säästä sähköä ja lämpöä
Säästäminen sähkönkulutuksessa ja lämmityksessä on kaikkein tärkein toimi,
jonka voit tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Esimerkiksi yhden
kilowattitunnin vähennys sähkönkulutuksessa on yli kolme kertaa vaikuttavampaa
ilmaston kannalta kuin sen kuluttaminen vihreänä sähkönä.
Säädä huoneen lämpötila alemmaksi - pysyt myös virkeämpänä. Jokainen
aste alemmas säästää lämmitysenergiaa ja -kustannuksia 5 %.
Kotitalouksien energiankulutuksesta noin puolet menee lämmitykseen.
Sammuta valot ja sähkölaitteet, kun et käytä niitä. Hanki katkaisimella
varustettu jatkojohto, niin pääset eroon myös piilovirrankulutuksesta.
Suomen kotien sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavat 250 000
kerrostaloasunnon kulutuksen verran sähköä - aivan turhaan!
Vaihda hehkulamput energiansäästölamppuihin: valaistuksesi kuluttaa 75 %
vähemmän sähköä.
Hanki A++ -merkittyjä, energiapihejä kodinkoneita.
Älä osta taas uutta sähkölaitetta. Tarvitsetko todella esimerkiksi
sähkögrillin?
Kun rakennat tai remontoit, tee kodistasi matalaenergiatalo.
Kolminkertaiset ikkunat, LVI-automatiikka ja muut energiatehokkaat
ratkaisut auttavat alentamaan asumiskustannuksia tuntuvasti. Voit
säästää jopa 40-50 prosenttia energia- ja vesilaskuissa verrattuna
tavanomaiseen pientaloon.
Pidä mielessä mökkeilyn perimmäinen tarkoitus. Varustelultaan
normaaliasuntoa vastaavat mökit kuluttavat valtavasti energiaa ja
luonnonvaroja. Jos kaipaat kaupunkimukavuuksia luonnon keskelle, suosi
lomakeskuksia, vuokramökkejä ja hotelleja.

Vaihda puhtaampaan energiaan
Tee vihreän sähkön sopimus. Näin tuet uusiutuvaa energiantuotantoa.
Jos asut omakotitalossa, voisitko muuttaa sen lämmitysjärjestelmän
puhtaampaa energiaa hyödyntävään? Sähkö- ja öljylämmitys ovat ilmaston
kannalta haitallisimpia vaihtoehtoja. Öljylämmityksestä
pellettilämmitykseen tai maalämpöön? Ilmalämpöpumppu suoran
sähkölämmityksen rinnalle? Tai voisiko sinun ja naapuriesi omakotitalon
liittää kaukolämpöverkkoon?

Polta kaloreita, älä bensaa
Suosi julkista liikennettä. Juna on vähäpäästöisin vaihtoehto.
Kävele ja pyöräile lyhyet matkat.
Säästät myös rahaa, kun et omista autoa, vaan käytät sitä yhteisautoklubin
kautta vain silloin, kun todella tarvitset. Entä onko lähipiirissäsi joku,
jolta voit lainata autoa tarvittaessa? Onnistuisiko kimppakyyti töihin
naapurien kanssa?
Jos ostat uuden auton, valitse hybridiauto. Pyydä myös työnantajaasi
suosimaan hybridiautoja työsuhdeautoina.
Karsi lentomatkoja ja laivaristeilyjä. Jos kuitenkin lennät, voit hyvittää
matkustamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kompensoimalla ne:
ostamalla päästövähennyksiä rahoitat kehitysmaissa toteutettavia
ilmastonsuojeluprojekteja, joissa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä
esimerkiksi korvaamalla dieselgeneraattoreita aurinkovoimaloilla.
Osto-ohjeita löydät alla olevien verkkolinkkien kautta.

Ilmastotalkoissa ruokapöydässä
Punaista lihaa kannattaa välttää niin ilmasto- kuin terveyssyistäkin.
Karjankasvatus kuluttaa valtavasti energiaa. Suosi kalaa ja
kasvispainotteista ravintoa.
Nauti lähi- ja luomuruoasta. Ruoan, kuten muiden tuotteiden kuljetus
maapallon laidalta toiselle, kuluttaa paljon energiaa.
Tue WWF:n työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi liittymällä ilmastokummiksi.
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Lisää kuluttajan ilmastovinkkejä:
www.wwf.fi/ekovinkit ja www.ilmastolaskuri.fi
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