
Ilmastotreenivinkkisi ole hyvä!
Ilmastotreenillä treenaat tulevaisuuden kuntoon!

Lämmitys
 □ Kevyt treeni: Tuuleta talvella tehokkaas-

ti ristivedolla ja kierrä patteri kiinni tuule-
tuksen ajaksi.

 □ Keskitason treeni: Alenna huoneistosi 
lämpötilaa talvella yhdellä asteella. 
Tämä alentaa lämmitysenergian kulutus-
ta 5 %.

 □ Tehotreeni: Alenna huoneistosi lämpö-
tilaa talvella kaksi astetta. Tämä alentaa 
lämmitysenergian kulutusta 10 %.

Sähkönkulutus
 □ Kevyt treeni: Selvitä, millä energialäh-

teillä sähkösi on tuotettu.

 □ Keskitason treeni: Kilpailuta sähköso-
pimuksesi ja vaihda sähkösi uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetuksi.

 □ Tehotreeni: Hanki aurinkovoimaa  
talosi katolle.

 LIIKKUMINEN 

Arkiliikkuminen
 □ Kevyt treeni: Liiku lihasvoimin – aina kun 

pystyt, kävele tai hyppää pyörän selkään.

 □ Kevyt treeni: Jos et voi kulkea lihasvoi-
min, suosi joukkoliikennettä.

 □ Keskitason treeni: Testaa pyöräliikkees-
sä sähköpyörää/taittopyörää/kuorma-
pyörää.

Autoileville
 □ Kevyt treeni: Selvitä taloudellisen ajota-

van suositukset ja aja niiden mukaisesti.

 □ Keskitason treeni: Kokeile autotonta 
viikkoa tai kuukautta.

 □ Tehotreeni: Luovu omasta autosta, ko-
keile erilaisia auton yhteiskäyttöpalvelui-
ta, kimppakyytejä ja vuokra-autoja.

Matkustaminen
 □ Kevyt treeni: Jos lennät, tee se harvoin, 

vältä välilaskuja ja lomaile pidempään.

 □ Keskitason treeni: Vaihda lomamatka-
kohteesi kotimaan kohteeseen / laaduk-
kaaseen lähimatkaan.

 □ Tehotreeni: Tutki pääsisitkö matkakoh-
teeseesi junalla lentokoneen sijaan.

 KULUTTAMINEN 

Vaatteet
 □ Kevyt treeni: Tutustu kotialueesi kirppu-

toreihin ja kierrätyskeskuksiin - voisitko 
ostaa mieluummin käytettynä?

 □ Keskitason treeni: Korjaa tai tuunaa 
vanha vaatekappale uuteen uskoon. Nou-
data pesuohjeita, älä pese liian usein.

 □ Vaikea: Kokeile vaatteiden 333-haastetta 
eli valitse kaikista omistamistasi vaat-
teista yhteensä vain 33 vaatetta, joihin 
pukeudut kolmen kuukauden ajan.

 RUOKA 

Kasvispainotteinen ruoka
 □ Kevyt treeni: Kokeile lihan korvaamista 

tutuissa ruoissa / Pidä 1-2 kasvisruoka-
päivää viikossa.

 □ Keskitason treeni: Kokeile yhtä uutta 
kasvisruokaa joka viikko / Pidä 3-6 kas-
visruokapäivää viikossa.

 □ Tehotreeni: Ryhdy kasvissyöjäksi tai 
vegaaniksi, edes viikoksi tai kuukaudeksi.

Lisukkeet
 □ Kevyt treeni: Kokeile korvata riisi lisuk-

keena kerran viikossa esim. pastalla tai 
perunalla.

 □ Keskitason treeni: Pyri valitsemaan 
lisukkeeksi perunaa, muita juureksia tai 
sesonkikasviksia.

 □ Tehotreeni: Jätä riisi tyystin pois lauta-
seltasi.

Jämäruoka
 □ Kevyt treeni: Kokeile kokata ruoantäh-

teistä uusia herkkuja. 

 □ Keskitason treeni: Kirjaa viikon ajan 
ylös, mitä heität biojätteeseen.

 □ Tehotreeni: Punnitse ruokahävikkisi 
viikon välein kuukauden ajan ja yritä pu-
dottaa tulosta.

 ENERGIA 

Suihku
 □ Kevyt treeni: Ota aikaa ja seuraa kuinka 

pitkissä suihkuissa käyt.

 □ Keskitason treeni: Laske kuinka paljon 
suihkussa käyntisi kuluttavat vettä (kes-
kimääräinen suihkun virtaama on 12 l/
min).

 □ Tehotreeni: Ota tavoiteajat suihkuun ja 
lyhennä suihkuaikoja.



Mikä Ilmastokatu?
Ilmastokaduilla tähdätään tulevaisuuden vähähiiliseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Tämä on-
nistuu esimerkiksi säätämällä patterit pienemmälle, syömällä 
kasvispainotteisemmin, viherryttämällä kaupunkia ja ottamalla 
energiaa auringosta.

Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja 
Asematiellä etsitään jo rakennetussa kaupunkiympäristössä 
toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energian-
kulutusta voidaan leikata. Ratkaisuja ideoimassa ja kokeilemassa 
ovat mukana alueiden yritykset, kiinteistönomistajat, asukkaat 
sekä kaupunki.

Ilmastoteoilla voi saada paitsi paremman mielen, myös pul-
leamman kukkaron ja kovemman kunnon. Yrityksillä on mah-
dollisuus kehittää liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan ja 
nostaa esille ilmastotyönsä.

Paketoimme parhaillaan Ilmastokadun oppeja kaupunkien eri 
toimijoille suunnattuun tee-se-itse -pakettiin. Paketin avulla voi 
helposti monistaa joko koko Ilmastokadun tai yksittäisiä kadulla 
tehtyjä toimenpiteitä. Voit myös hyödyntää sitä inspiraation läh-
teenä muissa kestävään kaupunkielämään tähtäävissä hankkeis-
sa. Paketista löytyy mm. aurinkosähköopas, paloja Ilmastokadun 
vapaasti hyödynnettävästä herkullisesta ilmeestä sekä ohjeita 
esim. perheiden ilmastotreeniin ja kodin uusista energiaratkai-
suista kertovan tapahtuman järjestämiseen. Paketin sisältö tul-
laan lataamaan Ilmastokadun nettisivuille (www.ilmastokatu.fi) 
kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Ilmastokadun toteuttavat Vantaan ja Helsingin ympäristökes-
kukset yhdessä Green Building Councilin, HSY:n Ilmastoinfon 
ja Aalto-yliopiston kanssa. Ilmastokatu saa rahoitusta Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää projektista tai 
olet kiinnostunut saamaan Ilmastokadun tee-se-itse -paketin 
sen valmistuessa.

Yhteystiedot: 
Viliina Evokari, Helsingin kaupunki

viliina.evokari@hel.fi
+358 9 310 320 91 

www.ilmastokatu.fi


