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Hävitetään meidän koulun hävikki! 
-korttipakka 
Tämä korttipakka on valmis oppituntimateriaali, jonka avulla
oppilaat saavat tietoa ja oppivat, miten he voivat torjua
ilmastonmuutosta. Oppituntimateriaalissa keskitytään ruoan ja
ruokahävikin ilmastovaikutuksiin. Oppituntimateriaalin avulla
voidaan vähentää kouluruokailun ruokahävikkiä. Korttien 
käyttöohjeissa on puolestaan lisätietoa opetuksen tueksi. 

Korttipakka on tuotettu Hävitetään meidän koulun hävikki!
-hankkeessa. Hankkeen ovat toteuttaneet Kuntoutussäätiö ja
Hämeenlinnan kaupunki, ja sen on rahoittanut
ympäristöministeriö. 
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. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa 

. Suomalaisen ilmastopäästöt 

. Ruoan ilmastopäästöt 

. Ruokahävikki 

. Nuorten ilmastoahdistus 

. Linkkivinkkejä opettajille 

. Haluatko tietää enemmän? 



Vinkki 
Oppimateriaalissa on paljon linkkejä, jotka tarjoavat
lisätietoja korttien sisällöstä. Linkit voi avata suoraan joko
korttien PDF-versiosta tai skannaamalla linkit puhelimella
Google Lens -sovelluksella. Googlen sovellus toimii sekä
Andoid-puhelimessa että iPhonessa. 



Korttien käyttöohjeet 
Näihin kortteihin on koottu tietoa ruokahävikistä, biojätteestä ja
ruoan ilmastovaikutuksista. Kortit on tarkoitettu noin 10–15-
vuotiaille lapsille ja nuorille eli 4.–6.-luokkalaisille ja yläaste‐
ikäisille oppilaille. Korteissa on käsitelty aluksi ruokahävikin 
perustietoa. Sen jälkeen keskitytään ruokahävikin syntymiseen ja
sen vähentämiseen koulussa. Lopuksi pohditaan ruokahävikin 
muodostumista kotona. 

Tarkoitus on, että korttien läpikäymiseen kuluu vähintään
45 minuuttia kestävä oppitunti. Niitä voidaan kuitenkin tarpeen
mukaan käyttää myös pidemmillä oppitunneilla riippuen
käytettävien tehtäväkorttien määrästä. 

Kortit voi joko tulostaa tai niitä voi näyttää digitaalisesti.
Kortteihin kuuluu tieto-, pohdinta- ja tehtäväkortteja. Tarkoitus on 
käydä läpi kortteja järjestyksessä, jotta perustiedon pohjalta 
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voidaan pohtia syventäviä kysymyksiä ja tehdä
tehtäviä. Tietokortit on hyvä käydä läpi yhdessä
koko luokan kanssa. Pohdintakorttien ja
tehtäväkorttien läpikäymistä varten luokka voi
jakaantua pienempiin ryhmiin. 

Ennen korttien käyttämistä kannattaa keskustella
esim. koulun ateriapalveluiden kanssa, miten
oppilaat voivat käydä läpi seuraavia
hävikkikysymyksiä ja -tehtäviä ateriapalveluista
vastaavan henkilökunnan kanssa: 

• Oman koulun ruokahävikki: kortit 11, 17, 18, 21, 23 

• Kasvisruokaa koulussa: kortit 13, 14, 18 

• Ruokahävikin hyödyntäminen: kortti 21 

• Satokasvikset ruokalassa: 31 

Tietokortti 

Pohdinta‐
kortti 

Tehtäväkortti 

Kotitehtävä‐
kortti 



Ilmastosanastoa 
Ilmastopäästö: Kasvihuonekaasupäästö, kts. Kasvihuonekaasu. 

Kasvihuonekaasu: Ilmakehässä olevat kaasut, jotka voimistavat 
ilmastonmuutosta. Tärkeimpiä näistä ovat hiilidioksidi (CO2),
metaani (CH4) ja dityppioksidi eli ilokaasu (N20). Metaani on 21 
kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. 

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e): Suure, joka kuvaa eri
kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää
vaikutusta. 

Hiilijalanjälki: Kuinka paljon ilmastopäästöjä kyseisestä tuotteesta,
palvelusta tai teosta syntyy sen elinkaaren aikana. 
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Hiilineutraali: Kunjonkin tuotteen, palvelun tai teon ilmasto-
vaikutus on nolla, puhutaan hiilineutraaliudesta. Tämä tarkoittaa, 
että esimerkiksi tuotteen ostaminen ei lisää ilmastopäästöjä
ilmakehään. Jos ilmastopäästöjä aiheutuu, on ne kompensoitu.
Kompensointi tarkoittaa, että osallistutaan päästöjä pienentäviin
projekteihin tai ostetaan päästöoikeuksia. 

Lisätietoja 
Maj ja Tor Nesslingin säätiö: Open ilmasto-opas. 25 sanaa 
ilmastosta. www.openilmasto-opas.fi/25-sanaa-ilmastosta 

Clonet Oy ja Design Oy: OpenCO2.net. www.openco2.net/fi/ 
taustaa 

https://www.openilmasto-opas.fi/25-sanaa-ilmastosta
https://www.openco2.net/fi/taustaa
https://www.openco2.net/fi/taustaa
https://OpenCO2.net


Ilmastonmuutos 
Ihmisen toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos johtuu kasvi-
huonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin, määrän
lisääntymisestä ilmakehässä. Kasvihuonekaasuja syntyy, kun
energiaa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. 

Ilmasto on lämmennyt jo noin yhden celsius-asteen (1 °C) verran
esiteolliseen aikaan verrattuna ja ilmastotekoja tarvitaan, jotta
lämpeneminen pysähtyisi. 

Ilmastonmuutoksen seurauksia ovat muun muassa manner-
jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu sekä äärimmäisten
sääilmiöiden lisääntyminen. Lajien elinolosuhteiden liiallinen
muuttuminen aiheuttaa sukupuuttoja. Pakolaismäärät lisääntyvät. 
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Lisätietoja 
www.ilmasto-opas.fi 

www.openilmasto-opas.fi 

https://www.openco2.net/fi/taustaa
https://www.openilmasto-opas.fi


Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Suomessa 
Suomessa lämpötilat nousevat muuta maailmaa enemmän, etenkin
talvisin. Sademäärät lisääntyvät ja sään ääri-ilmiöt, kuten
helleaallot, rankkasateet, tulvat ja myrskytuulet, voimistuvat.
Lumettomat talvet yleistyvät. Tämä kaikki aiheuttaa muutoksia 
kasvien ja eläinten levinneisyydessä: Suomeen leviää uusia
tuholaislajeja ja lumettomuus on suuri riski etenkin talvisiin
olosuhteisiin sopeutuneille eläimille. 

Talvet Etelä-Suomessa ovat entistä pimeämpiä, kun lunta ei ole ja
pilvisyys lisääntyy. Talvilajien harrastaminen on mahdotonta.
Äärimmäisiin sääilmiöihin pitää varautua monissa yhteiskunnan
perustoiminnoissa, kuten sähkönjakelussa, tieverkoston
ylläpidossa, maataloudessa ja terveydenhuollossa. 

4 



Lisätietoja 
wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa 

www.ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-
ilmasto 

https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/
https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto


Suomalaisen ilmastopäästöt 
Jokainen voi osallistua ilmastonmuutoksen hillintään vähentämällä 
tuottamiaan ilmastopäästöjä. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki
(eli suomalaisen toimista syntyvät ilmastopäästöt) on keskimäärin
10 300 kg CO2e (kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia) vuodessa. 

Se koostuu asumisesta (20 %), liikenteestä ja matkailusta (29 %),
ruoasta (18 %) ja muusta kulutuksesta (33 %). 

Ilmastopäästöjään voi vähentää mm. tekemällä uusiutuvan sähkön 
sopimuksen, pienentämällä kotinsa lämpötilaa ja vedenkulutusta
sekä suosimalla kasvisruokaa ja julkista liikennettä. 
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Lisätietoja 
Sitra: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. www.sitra.fi/artikkelit/ 
keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki 

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki
https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki


Ruoan ilmastopäästöt 
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä noin 18 % syntyy ruoasta.
Ruoan hiilijalanjäljen osuus voi olla tätä suurempi riippuen
laskentatavasta eli lasketaanko mukaan kuljetus, energiantuotanto
tai vesistöpäästöt. 

Ruokavalion ilmastopäästöihin sisältyy ruokahävikki eli alun perin
syömäkelpoinen ruoka, joka on jätetty syömättä. Jos ruoka 
päätyy hävikkiin, ovat sen tuotannossa, kuljettamisessa,
valmistamisessa ja tarjoamisessa syntyneet päästöt tuotettu
turhaan. Roskikseen päätynyt ruoka tuottaa päästöjä myös
jätehuollossa. 

Toinen tapa vähentää ruokavalion päästöjä on syödä ruokia,
joiden tuottamisesta syntyy vähemmän päästöjä. Oppilaiden on
hyvä hahmottaa, mistä eri ruokien hiilijalanjälki syntyy. Esimerkiksi 
liharuoilla on suurempi hiilijalanjälki kuin kotimaisilla juureksilla, 
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koska lihakarja vaatii ruokaa, vettä ja hoitoa. Avomaalla kasvavat 
juurekset vaativat paljon vähemmän näitä resursseja. 

Lisätietoja 
WWF:n ruokakurssi. wwf.fi/ruokakurssi 

WWF:n lihaopas. wwf.fi/lihaopas 

Marttojen kestävä arki -sivusto. www.martat.fi/marttakoulu/ 
kestava-arki 

VN TEAS: Ruokavaliomuutoksen vaikutukset ja muutosta tukevat
politiikkayhdistelmät RuokaMinimi-hankkeen loppuraportti. 2019. 
www.julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161742 

Kouluruoka 2030—Näin ilmastovaikutukset puolitetaan. 2021. 
www.jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/74027/
kouluruokaa_tulevaisuuteen_web.pdf 

https://wwf.fi/ruokakurssi
https://wwf.fi/lihaopas
https://www.martat.fi/marttakoulu/kestava-arki
https://www.martat.fi/marttakoulu/kestava-arki
https://www.julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161742
https://www.jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/74027/kouluruokaa_tulevaisuuteen_web.pdf
https://www.jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/74027/kouluruokaa_tulevaisuuteen_web.pdf


Ruokahävikki 
Ruoan aiheuttamiin ilmastopäästöihin voi itse vaikuttaa syömällä
kasvispainotteisempaa ruokaa ja vähentämällä ruokahävikin
määrän minimiin. Ruokahävikki tarkoittaa alun perin
käyttökelpoista roskikseen päätynyttä ruokaa. Jos ruokaa 
heitetään roskikseen, ovat ruoan tuotannon aiheuttamat 
ilmastopäästöt syntyneet turhaan. 

Maailmanlaajuisesti jopa 30 % tuotetusta ruoasta päätyy
hävikkiin. Suomessa hävikin osuus ruokaketjussa on 10–15 % eli
400 miljoonaa kiloa vuosittain. Siitä 30 % syntyy kotitalouksissa,
20 % ravitsemuspalveluissa, 20 % teollisuudessa, 18 % kaupassa
ja 12 % alkutuotannossa. Jokainen kuluttaja voi siis vaikuttaa
syntyvän ruokahävikin määrään omilla valinnoillaan kotona,
kouluissa ja ravintoloissa. 
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Lisätietoja 
Motiva, HSY, Lounais-Suomen jätehuolto, Eko, Pirkanmaan
jätehuolto, PTY, Rosk’n Roll: Ruokahävikki Suomessa.
www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa 

https://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa


Nuorten ilmastoahdistus 
Nuorista yli 60 % kokee ilmastoahdistusta. Osa ahdistuksesta 
johtuu siitä, etteivät he koe aikuisten tekevän tarpeeksi
turvatakseen maapallon tulevaisuutta. Nuoret haluavat tietoa ja
ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Tämän oppimateriaalin tehtävät antavat oppilaille vaikutus-
mahdollisuuksia omassa elämässään: koulussa, kotona ja koko
yhteiskunnassa. 
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Lisätietoja 
Yhteiskuntapolitiikka-lehti: Nuoret ja ilmastonmuutos—Tiedot,
huoli ja toiminta Nuorisobarometrien valossa. Mikko Piispa & Sami 
Myllyniemi. 2019. www.julkari.fi/handle/10024/137610 

Sanomalehtien viikko: Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimus 
2020. www.uutismediat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Nuoret-
media-ja-ilmastonmuutos-keskeiset-tulokset.pdf 

Suomen Mielenterveys ry: Hätähuuto ympäristön puolesta – 
Mielenterveysjärjestöt julistivat ympäristöhätätilan. 03/2021. 
www.mieli.fi/fi/uutiset 

https://www.julkari.fi/handle/10024/137610
https://www.uutismediat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Nuoret-media-ja-ilmastonmuutos-keskeiset-tulokset.pdf
https://www.uutismediat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Nuoret-media-ja-ilmastonmuutos-keskeiset-tulokset.pdf
https://www.mieli.fi/fi/uutiset
https://mieli.fi/fi/h%C3%A4t%C3%A4huuto-ymp%C3%A4rist%C3%B6n-puolesta-%E2%80%93-mielenterveysj%C3%A4rjest%C3%B6t-julistivat-ymp%C3%A4rist%C3%B6h%C3%A4t%C3%A4tilan


Linkkivinkkejä opettajille 
Hävikkiviikko: www.havikkiviikko.fi 

Hävikkiviikko on kampanja, joka haluaa nostaa ruoan arvostusta ja
kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. 

Open ilmasto-opas: www.openilmasto-opas.fi 

Open ilmasto-opas on aineopettajille opetus- ja kasvatustyön 
tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön 
jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen
ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia
tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. 

Saa syödä! Vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen:
www.saasyoda.fi 
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Sitra 15.2.2018: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki.
www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki 

Tilastotietoja ja taulukoita suomalaisen hiilijalanjäljestä. 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n Mappa.fi-
materiaalipankki: www.mappa.fi/fi/etusivu 

MAPPA on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n
ylläpitämä materiaalipankki, josta löydät yli tuhat materiaalia
sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja
kestävän elämäntavan opettamiseen. Vinkki: esimerkiksi 
hakusanalla ”ruokahävikki” löytyy 13 tulosta. 

WWF: wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit 

Maailman luonnonsäätiö WWF on julkaissut ideoita ja menetelmiä
ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen.
Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna. 

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki
https://www.mappa.fi/fi/etusivu
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?language=suomi&query=ruoka
https://Mappa.fi


Haluatko tietää enemmän? 
Luonnonvarakeskus: Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän
kiertotalous: www.luke.fi/wp-content/uploads/
2020/03/12487_Luonnnonvarakeskus-Luke_web.pdf 

Opetushallitus: Kestävä kehitys ja ilmastovastuu
kouluruokailussa: www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/
kestava-kehitys-ja-ilmastovastuu-kouluruokailussa#0741c7c1 

Tästä koosteesta löydät ohjeita ja ideoita kouluruokailuun
vaikuttamisesta oppilaille ja opettajille, ohjeita kouluruokailusta
vastaaville tahoille sekä tietoa meneillään olevista kestävän 
kouluruokailun kehittämisen projekteista. 
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https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2020/03/12487_Luonnnonvarakeskus-Luke_web.pdf
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/kestava-kehitys-ja-ilmastovastuu-kouluruokailussa#0741c7c1
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/kestava-kehitys-ja-ilmastovastuu-kouluruokailussa#0741c7c1


Rosk´n roll: Otto ja Ronja kierrättävät: www.rosknroll.fi/assets/
Kierrtystieto/Otto-ja-Ronja-kierrattavat-FI-WWW.pdf 

Aineistoon on koottu tietoa jätteiden vähentämisestä,
kierrätyksestä ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista. Sen on 
tarkoitus tukea kestävään kehitykseen liittyvää opetusta ja tarjota
lisämateriaalia jätehuollon käsittelyyn. Aineistosta saat nopeasti
perustiedot jätehuollon eri aihealueista ja siitä, miten jätehuolto
toimii Rosk´n Rollin toimialueella Itä- ja Länsi Uudellamaalla.
Kansio on suunnattu peruskoulun 1.–6.-luokkalaisille. 

WWF: Vaikuta kouluruokaan: wwf.fi/ruokaopas/kouluruoka/ 

https://www.rosknroll.fi/assets/Kierrtystieto/Otto-ja-Ronja-kierrattavat-FI-WWW.pdf
https://www.rosknroll.fi/assets/Kierrtystieto/Otto-ja-Ronja-kierrattavat-FI-WWW.pdf
https://wwf.fi/ruokaopas/kouluruoka/


Oppilaiden kortit
1. Valitse, mikä tai mitkä seuraavista ovat ruokahävikkiä 

2. Kuinka monta rekka-autollista Suomessa syntyy ruokahävikkiä vuodessa? 

3. Missä hävikkiä syntyy eniten? 

4. Kuinka iso osa suomalaisen ilmastopäästöistä syntyy ruoasta? 

5. Miksi ruokahävikkiä pitäisi vähentää? 

6. Valitse, mikä tai mitkä seuraavista ovat biojätettä 

7. Pohdi, miksi biojätteen lajittelu on tärkeää 

8. Aseta seuraavat ruoka-aineet järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon
ne aiheuttavat ilmastopäästöjä 

9. Pohdi, miten voit vähentää kuluttamasi ruoan ilmastopäästöjä 

10. Mitä hävikkiä kouluruokailussa syntyy eniten ja kuinka paljon? 

11. Pohdi, miten kouluruokailun hävikkiä voisi pienentää 

12. Mitä pääruokavaihtoehtoa kouluissa päätyy hävikkiin eniten? 

13. Pohdi, miksi kouluissa on kasvisruokapäiviä 

14. Pohdi, miten kasvisruokailua voisi lisätä koulussasi 
15. Pohdi, syntyykö kotonasi paljon ruokahävikkiä 



16. Kirjatkaa ylös ajatuksianne 

17. Selvitä oma hiilijalanjälkesi 
18. Selvitä, kuinka paljon omassa koulussasi syntyy ruokahävikkiä 

19. Ota selvää, kumpaa pääruokavaihtoehtoa koulussanne päätyy hävikkiin
enemmän: kasvispääruokaa vai liha- ja kalapääruokaa? 

20. Vaikuta! 
21. Haaste! 
22. Pohdi, mihin koulunne ruokahävikkiä voisi toimittaa 

23. Tutustukaa Hävikkiviikkoon 

24. Toteuttakaa kotitalouskerhossa tai -tunnilla Hävikki-battle 

25. Toteuttakaa koulussanne Hävikkiparlamentti 
26. Tehkää ruuan ilmastovaikutuksista tietovisa 

27. Lähtekää kotitalouskerhossa tai -tunnilla ruokakulttuurimatkalle 

28. Ota selvää, millaisia ilmastotavoitteita sinun kotipaikkakunnallasi on 

29. Ota selvää, onko ilmastokysymyksistä tulossa keskustelutilaisuuksia 

30. Hyödyntäkää ravintoloiden tai kauppojen hävikkiä kotona 

31. Tutustu kauden kasviksiin 

32. Kuinka paljon kierrätätte kotona? 



Valitse, mikä tai mitkä seuraavista
ovat ruokahävikkiä 
Esimerkkinä kouluruokailu. 
A. Syömättä jäänyt puolikas leivänsiivu 

B. Banaaninkuoret 
C. Käytetty lautasliina 

D. Syömättä jäänyt peruna ja kaksi lihapullaa 
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Vastaus 
A ja D eli syömättä jääneet puolikas leivänsiivu, peruna ja
kaksi lihapullaa 

Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskikseen
päätynyttä ruokaa, jonka synty olisi voitu estää ennakoimalla
paremmin ruoan kulutusta tai valmistamalla tai säilyttämällä
ruoka toisella tavalla. 
Lähde: www.havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista 

https://www.havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista


Kuinka monta rekka-autollista 
Suomessa syntyy ruokahävikkiä
vuodessa? 
A. 1 200 

B. 3 500 

C. 13 000 

D. 22 000 
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Vastaus 
D eli 22 000 rekka-autollista 

Suomessa haaskataan vuosittain 400 
miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa.
Tämä vastaa 22 000 rekka-autollista 
ja 70 kiloa jokaista suomalaista
kohden. Maailmanlaajuisesti noin 30
prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta
päätyy hävikkiin. Suomessa kaikesta 
syömäkelpoisesta ruoasta tuhlataan
koko elintarvikeketjussa jopa 10–15
prosenttia. 
Lähde: www.saasyoda.fi/ruokahävikki-
suomessa 

https://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa
https://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa


Missä hävikkiä syntyy eniten? 
A. Ravintoloissa ja ruokaloissa 

B. Kaupoissa 

C. Kodeissa 

D. Maataloudessa 

E. Teollisuudessa 
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Vastaus 
C eli kodeissa Hävikin lähteet 
Suomessa hävikkiä syntyy eniten 

Koti 
30% 

Ravintolat 
ja ruokalat

20% 

Teollisuus 
20% 

Kauppa 
18% 

Maa‐
talous 
12% 

Suomessa 

kotona (30 % hävikin kokonais-
määrästä eli 120–160 miljoonaa
kiloa). Tämä vastaa 7 800 rekka-
autollista. Ravintoloissa ja ruokaloissa
syntyy 20 %, teollisuudessa 20 %,
kaupassa 18 % ja maataloudessa
12 %. 
Lähde: www.saasyoda.fi/
ruokahävikki-suomessa ja
www.saasyoda.fi/havikkivideot 

https://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa
https://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa
https://www.saasyoda.fi/havikkivideot


Kuinka iso osa suomalaisen 
ilmastopäästöistä syntyy ruoasta? 
A. Kymmenesosa eli 10 % 

B. Viidesosa eli 20 % 

C. Puolet eli 50 % 
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Asuminen 
20% 

Vastaus 
B eli viidesosa 

Ruoan hiilijalanjäljen osuudesta ei
kuitenkaan olla yksimielisiä. Joidenkin 
arvioiden mukaan se voi olla jopa
50 %, jos mukaan lasketaan kuljetus,
energiantuotanto ja vesistöpäästöt. 
Lähteet: www.sitra.fi/artikkelit/
keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki
ja Auvinen, Suvi 2019: Lihan loppu 
s. 126. 

Mistä suomalaisen 
hiilijalanjälki koostuu 

Ruoka 
18% 

Liikenne 
ja

matkailu 
29% 

Muu 
kulutus 
33% 

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki 
https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki 
https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki 


Miksi ruokahävikkiä pitäisi vähentää? 
Valitse oikeat väittämät. 
A. Ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa pienentää

ruoan ympäristövaikutuksia. 
B. Ruoantuotanto vaatii paljon pinta-alaa, vettä ja muita

voimavaroja. 
C. Ruoantuotannossa muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä

sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä. 
D. Ruoan kuljettaminen ja valmistaminen saavat aikaan

paljon päästöjä. 
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Vastaus 
Kaikki vaihtoehdot ovat oikein! 
Ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa pienentää ruoan
ympäristövaikutuksia. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa 
ympäristöä, sillä ruoantuotanto kuluttaa paljon maata, vettä
ja muita voimavaroja. Samalla muodostuu kasvihuonekaasu-
päästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä
päästöjä. Myös ruoan kuljettaminen ja valmistaminen saavat
aikaan paljon päästöjä. Jos ruoka päätyy hävikkiin,
tuotantoketjussa syntyneet päästöt ovat syntyneet turhaan. 
Lähde: www.havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista 

https://www.havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista


Valitse, mikä tai mitkä seuraavista
ovat biojätettä 
A. Homehtunut leivänsiivu 

B. Appelsiininkuoret 
C. Talouspaperi 
D. Purkka 

E. Jääkaappiin unohtunut perunamuusi 
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Vastaus 
A, B, C, E eli kaikki vaihtoehdot, paitsi purkka 

Biojätteeseen voi laittaa eloperäistä maatuvaa jätettä eli
ruokien tähteet, kahvinpurut, hedelmien kuoret, talouspaperit
ja salaattien juuripaakut. 
Huom! Biojäteohjeet vaihtelevat joskus kuntakohtaisesti esim.
talouspaperi ohjeisestaan joskus laittamaan energia-
jätteeseen, vaikka se toki maatuu biojätteenkin mukana. 
Tehtävä: Selvitä oman paikkakuntasi lajitteluohjeet. 
Vinkki: Pohtikaa, miten biojäte eroaa ruokahävikistä. 
Lähde: www.kiertokaari.fi/mita-biojatteeseen-voi-laittaa 

https://www.kiertokaari.fi/mita-biojatteeseen-voi-laittaa


Pohdi, miksi biojätteen lajittelu on
tärkeää 
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Lisätietoja 
Biojäte on tärkeää lajitella oikein, koska: 
• Biojätteestä tuotetaan multaa tai biokaasua ja lannoitetta.

Biokaasulla tankataan kaasuautoja, ja eloperäinen
lannoite korvaa maatilojen kemiallisia lannoitteita. 

• Biojätettä kierrättämällä hillitset ilmastonmuutosta! 
• Sekajätteeseen päätynyt kostea biojäte huonontaa

polttoon menevän jätteen laatua. 
• Biojätteeseen joutunut sekajäte puolestaan pilaa koko

biojäte-erän, ja kaikkien muiden lajittelu on ollut turhaa. 
Ota selvää: Lajitellaanko teidän kouluruokalassanne
biojätettä? Tiedättekö, mitä ruokalan biojätteeseen saa
laittaa? 



Aseta seuraavat ruoka-aineet 
järjestykseen sen mukaan, kuinka
paljon ne aiheuttavat ilmastopäästöjä 
Suurin päästölähde ensin! 
A. Juusto 

B. Hedelmät ja vihannekset 
C. Naudanliha 

D. Porsaanliha 

E. Kala 
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Vastaus 
C, A, D, E, B. 
CO2e eli hiilidioksidi‐
ekvivalentti kertoo 
ruoka-aineen 
tuottamien ilmastoa 
lämmittävien kasvi‐
huonekaasujen
määrän. Se helpottaa
tuotteiden ilmasto‐
päästöjen vertailua. 
Lähteet: Sitra ja WWF 

Miten monta kiloa päästöjä
syntyy yhdestä kilosta ruokaa 

Naudanliha 

5,5 

3,8 

3,0 

2,6 

2,0 

0,8 

0,8 

0,2 

13,0 

19,0 

Juusto 

Porsaanliha 

Siipikarja 

Kala 

Riisi 

Tofu 

Hedelmät ja vihannekset 

Kikherneet 

Peruna 



Pohdi, miten voit vähentää
kuluttamasi ruoan ilmastopäästöjä 
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Lisätietoja 
Helppo tapa vaikuttaa ilmastopäästöihin on vähentää
ruokahävikkiä. 
Isoin vaikutus on kuitenkin sillä, mitä syöt. Liha- ja
maitotuotteiden tilalla voit syödä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. 
Naudanlihan kulutuksesta aiheutuu isoimmat ilmastopäästöt.
Tämä johtuu siitä, että lehmien ruoansulatus tuottaa paljon
metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Lihalla, etenkin 
naudanlihalla, on suuret ilmastopäästöt, koska eläimet
tarvitsevat ravintoa ja ravinnonkasvatus vie maa-alaa.
Lehmät tarvitsevat maata myös laiduntamiseen. Myös
juuston ilmastovaikutus on suuri, koska yhden juustokilon
valmistuksessa kuluu noin 10 litraa maitoa. 



Mitä hävikkiä kouluruokailussa syntyy
eniten ja kuinka paljon? 
A. Keittiöhävikkiä 

B. Tarjoiluhävikkiä 

C. Lautashävikkiä 

Ruokalan tai ravintolan ruokahävikki jaetaan keittiöhävikkiin,
tarjoiluhävikkiin ja lautashävikkiin. Keittiö- eli valmistus-
hävikki syntyy keittiön puolella. Tarjoiluhävikkiä syntyy, kun 
linjaston astioihin jää ruokaa. Lautashävikki on ruokaa, jota 
heität lautaselta roskikseen. 
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Vastaus 
Hävikin osuus kaikesta 

B eli tarjoiluhävikkiä,
11 % tuotetusta 
ruoasta 

Hävikin osuus kaikesta 
kouluruoasta on 
yhteensä 18 %. 
Lähde: 
Luonnonvarakeskus ja
www.mara.fi/media/
pdf/
havikin_vahentaminen 
_mara.pdf 

kouluruoasta 

Tarjoiluhävikki
11% 

Lautashävikki 
5% 

Keittiöhävikki 
2% 

Syöty ruoka
82% 

https://www.mara.fi/media/pdf/havikin_vahentaminen_mara.pdf
https://www.mara.fi/media/pdf/havikin_vahentaminen_mara.pdf
https://www.mara.fi/media/pdf/havikin_vahentaminen_mara.pdf
https://www.mara.fi/media/pdf/havikin_vahentaminen_mara.pdf


Pohdi, miten kouluruokailun hävikkiä
voisi pienentää 
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Vinkkejä 
Mieti asiaa ainakin koululaisen ja keittiöhenkilökunnan
näkökulmista. Mistä luulet johtuvan, että koulussasi syntyy
tarjoiluhävikkiä eli ruokaa, jota kukaan ei ota lautaselleen?
Miksi syntyy lautashävikkiä eli ruokaa, jota otetaan lautaselle,
mutta sitä ei syödä? Vaikuttaako lautasten koko? Haetko
usein lisää? Onko sinulla kiire syödä? 

Vinkkejä aikuisille: Miten voisit tukea koulun hyviä
ruokailukäytäntöjä? Syödään ja opitaan yhdessä -
kouluruokailusuositus: www.julkari.fi/handle/10024/131834 

https://www.julkari.fi/handle/10024/131834


Mitä pääruokavaihtoehtoa kouluissa
päätyy hävikkiin eniten? 
A. Kasvispääruokaa 

B. Kalapääruokaa 

C. Lihapääruokaa 
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Vastaus 
A. kasvispääruokaa 

Suomen kouluissa 
kasvispääruoasta
hävikkiin päätyy 20 %,
kun liha- ja
kalapääruoista päätyy
hävikiksi 11 %. 
Lähde: 
Luonnonvarakeskus: 
Ravitsemispalveluiden
elintarvikejäte—jätteen
määrä 2018–2019 ja
seurannan kehittäminen 

Miten suuri osuus valmistetusta 
kouluruoasta päätyy hävikkiin 

20 % Kasvispääruoka 

11 % Kalapääruoka 

11 % Lihapääruoka 



Pohdi, miksi kouluissa on
kasvisruokapäiviä 
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Lisätietoja 
Kasvisruoan hiilijalanjälki on pienempi. Suomessa noin 
900 000 koululaista syö kouluruoan joka päivä, joten
kouluruoan ilmastovaikutukseen täytyy kiinnittää huomiota. 
Kasvisruokapäivinä tutustut uusiin ruokiin. Kouluruokailun 
tarkoitus on tauon ja ravitsevan aterian lisäksi olla tilaisuus,
jossa oppii maistamaan ruokia erilaisista ruokakulttuureista
ja oppii hyviä ruokailutapoja. 
Kasvisten lisääminen ruokavalioon on terveellistä. Kasviksissa, 
hedelmissä, marjoissa ja täysjyvätuotteissa on hyvälaatuisia
hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiinia sekä paljon kuituja.
Suurin osa suomalaisista aikuisista ei syö tarpeeksi kasviksia
ja hedelmiä. 



Pohdi, miten kasvisruokailua voisi
lisätä koulussasi 
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Vinkkejä 
Miksi arvelet, ettei kasvisruoka aina maistu? Onko se erilaista 
kuin mihin olet tottunut? Millaista kasvisruokaa haluaisit 
syödä? Onko kasvisruokaa saatavilla, kun haluaisit syödä
sitä? 



Pohdi, syntyykö kotonasi paljon
ruokahävikkiä 
Miten voisi itse vaikuttaa ruokahävikin määrään? 
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Vinkkejä 
Ota ruokaa lautaselle vain sen verran kuin jaksat syödä. Syö 
jääkaapista ruokaa parasta ennen -päiväyksen mukaisessa 
järjestyksessä. Vähän kolhiintuneet hedelmät ovat usein vielä 
täysin syömäkelpoisia. 
Videoita: www.saasyoda.fi/hävikkivideot 

https://www.saasyoda.fi/hävikkivideot


Kirjatkaa ylös ajatuksianne
Kirjatkaa ylös ryhmätehtävien myötä heränneitä ajatuksia ja
ideoita. Kertokaa ne oman koulunne keittiölle tai
ruokapalvelulle. Oppilaista koostuva ympäristöryhmä voi
viedä oppilaiden näkemyksiä eteenpäin kouluravintolaan ja
rehtorille.
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Selvitä oma hiilijalanjälkesi 
Tee Sitran elämäntapatesti osoitteessa
elamantapatesti.sitra.fi. Joissain kysymyksissä voit tarvita 
vanhempiesi apua. 
Hiilijalanjälki tarkoittaa samaa kuin ihmisen toiminnan
aiheuttamat ilmastopäästöt. 
Lukiolaisen Ilmastolaskuri -sovelluksella voit laskea oman 
ilmastojälkesi ja saada lisätietoa ilmastojälkesi vaikutuksista.
Sovellus on ladattavissa Android-laitteille Play
Kaupasta ja sopii lukion lisäksi ala- ja 
yläkouluun. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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https://elamantapatesti.sitra.fi
https://www.elamantapatesti.sitra.fi


Taustatietoa 
Yhden ihmisen 
hiilijalanjälki Suomessa
on keskimäärin 
10 300 kg! 



Selvitä, kuinka paljon omassa
koulussasi syntyy ruokahävikkiä

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Vinkkejä 
Haastattele koulun ruokalan henkilökuntaa saadaksesi hävikin 
määrän selville. Mittaavatko he hävikin määrää, tai voitko itse 
auttaa heitä mittaamaan sitä? 

Vinkki opettajille: Voit tilata kouluusi biovaakoja pitkän
aikavälin hävikin seurantaan osoitteesta www.biovaaka.fi. 
Tällöin voitte myös haastaa muut luokat tai koulut
hävikkikisaan. Syyskuussa järjestetään Valtakunnallinen
Hävikkiviikko, johon voi osallistua osoitteessa
www.havikkiviikko.fi. 

https://www.biovaaka.fi
https://www.havikkiviikko.fi


Ota selvää, kumpaa
pääruokavaihtoehtoa koulussanne
päätyy hävikkiin enemmän:
kasvispääruokaa vai liha- ja
kalapääruokaa?

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Vaikuta!
Toteuttakaa koulussanne kysely oppilaiden lempikasvisruoista
ja pyrkikää saamaan ne koulunne ruokalaan tarjolle!
Tutustukaa WWF:n tuottamaan materiaaliin: wwf.fi/
ruokaopas/kouluruoka

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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https://wwf.fi/ruokaopas/kouluruoka
https://wwf.fi/ruokaopas/kouluruoka


Vinkki yläkoulun opettajille 
Voit tilata WWF:ltä etäopiskelumateriaalin Luonto lautasella:
www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonto-
lautasella-etaopiskelumateriaali-ruuan-
ymparistovaikutuksista 

https://www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonto-lautasella-etaopiskelumateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista
https://www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonto-lautasella-etaopiskelumateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista
https://www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonto-lautasella-etaopiskelumateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista


Haaste!
Syö kasvisruokaa koulussa ainakin kerran viikossa myös
silloin, kun ei ole kasvisruokapäivä. Ota selvää, saako
koulussanne kasvisruokaa syödä kuka vain vai tarvitseeko
siihen lupalapun?
Vinkki: Jos kasvisruoan syömiseen tarvitaan koulussanne
lupalappu, pyrkikää muuttamaan käytäntöä. Keskustelkaa
koulun keittiöhenkilökunnan ja opettajien kanssa asiasta.

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Pohdi, mihin koulunne ruokahävikkiä
voisi toimittaa 
Keittiö- ja tarjoiluhävikkiä voidaan jakaa eteenpäin, jolloin
ruoka ei mene hukkaan vaan se saadaan hyödynnettyä. 
Onko lähistöllä nuorisotaloa, asukastupaa, tms? Käytkö itse
jollain nuorisotalolla, jonne haluaisit ruokatarjoilun? 

Voitte myös koota oppilasryhmän, jonka kesken alatte
järjestää jatkokäyttöä koulunne hävikkiruoalle. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Lisätietoja 
Tarvitsette ruoanjakelulle ensin hyväksynnän koulunne
rehtorilta ja keittiöhenkilökunnalta. Sen jälkeen tarvitsette
ruokajakelun yhteistyökumppaniksi lähellä sijaitsevan
nuorisotalon, asukastuvan tai järjestön. 
Kuntoutussäätiö: Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -
toimintamalli koulujen hävikkiruokaongelman ratkaisuun.
2021. www.kuntoutussaatio.fi/ilmasto-osallisuus. 

www.kuntoutussaatio.fi/ilmasto-osallisuus


Tutustukaa Hävikkiviikkoon 
Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään syyskuussa. Se on 
kampanja, joka haluaa lisätä ruoan arvostusta ja kertoa
varsinkin kuluttajille ruokahävikin pienentämisen tärkeydestä.
Kuka tahansa voi osallistua! Suunnitelkaa, miten toteutatte 
koulussanne hävikkiviikkoa, ja tehkää yhteistyötä koulun
keittiön kanssa. 
Lisätietoja: www.havikkiviikko.fi 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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https://havikkiviikko.fi/




Toteuttakaa kotitalouskerhossa tai 
-tunnilla Hävikki-battle 
Hävikki-battle toteutetaan Hävikkiviikolla syyskuussa, mutta
haasteen voi toteuttaa omalla kotitaloustunnilla koska vain. 
Hävikki-battlessa kotitalousryhmien oppilaat valmistavat
kauppojen hävikistä tai opettajan kokoamista yllätysraaka-
aineista aterioita ja osallistuvat halutessaan Instagram-
kuvakisaan parhaista annoksista. 
Katsokaa tarkemmat ohjeet:
www.saasyoda.fi/hävikki-battle-2021 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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https://www.saasyoda.fi/h%C3%A4vikki-battle-2021




Toteuttakaa koulussanne 
Hävikkiparlamentti 
Hävikkiparlamentti on hyvä syy kokoontua porukalla
miettimään hävikkiruokaa, sen osa-alueita sekä 
ennaltaehkäisyn keinoja kouluruokailussa ja kotona.
Parlamentti herättää miettimään omia valintoja rakentavan
keskustelun ja ohjaavien kysymysten kautta. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Lisätietoja 
Sopivan kokoinen joukko on kaksi luokallista tai muu porukka
aiheesta kiinnostuneita oppilaita. Oppilaiden lisäksi myös
opettajien sekä keittiöhenkilökunnan tai muiden
ravitsemuspalveluiden edustajien, kannattaa osallistua
Hävikkiparlamenttiin. 
Valmis järjestäjän materiaalipaketti, joka
sisältää huoneentaulun, järjestäjän ohjeet
ja kysymyspatteristo on ladattavissa
täältä: www.kuntoutussaatio.fi/ilmasto-
osallisuus 

https://kuntoutussaatio.fi/tutkimus-ja-kokeilut/paikallisuus-ja-maahanmuutto/paikallisuustyo/ilmasto-osallisuus/
https://kuntoutussaatio.fi/tutkimus-ja-kokeilut/paikallisuus-ja-maahanmuutto/paikallisuustyo/ilmasto-osallisuus/


Tehkää ruuan ilmastovaikutuksista 
tietovisa 
Tietovisan voi koota esimerkiksi paperille, PowerPointiin tai
Kahoot-sovellukseen. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Lisätietoja 
Täällä voit tehdä oman tietovisan Kahoot-sovelluksella: 
www.kahoot.it 
Voit hyödyntää tietovisassa tätä oppimateriaalia tai keksiä
uusia kysymyksiä. 

https://kahoot.it/


Lähtekää kotitalouskerhossa tai 
-tunnilla ruokakulttuurimatkalle 
Tutustukaa jonkun maan kasvisruokiin ja valmistakaa
itsellenne herkullinen kasvisateria. 
Vinkki: Pohtikaa, miten liha korvataan kasvisaterialla. Mitkä 
ovat tuntemianne kasviproteiineja? Mikä on pähkinöiden ja
siemenien merkitys kasvisruokailussa? 

Vinkki: Pohtikaa, mitkä ovat sellaisia maita, joiden
ruokakulttuurissa on paljon kasvisruokia. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Lisätietoja 
Kasviperäisiä proteiininlähteitä ovat esim. pavut, linssit,
herneet, soija, täysjyvävilja, pähkinät ja siemenet. Liha on 
helppo korvata ateriassa kasviproteiinituotteilla, kuten
soijarouheella, Härkiksellä tai Nyhtökauralla. 
Kun syö kasviperäistä ruokaa, on tärkeää varmistaa, että siitä
saa kaikkia ravintoaineita. Ihminen tarvitsee noin 
viittäkymmentä erilaista ravintoainetta. Yksi tärkeä 
ravintoaine, jota ei saa kasvipohjaisesta ruuasta, on B12-
vitamiini. Tämän vuoksi B12-vitamiinia tulee syödä
vitamiinitablettina tai suihkeena kasviperäisen ruokavalion
kanssa. B12-vitamiini on erityisen tärkeää aivojen toiminnalle. 



Ota selvää, millaisia ilmastotavoitteita
sinun kotipaikkakunnallasi on 
Se tarkoittaa, että kaupungilla on aikatauluja ja tavoitteita
päästöjen vähentämiseksi ja lista toimista, joilla tavoitteisiin
päästään. 
Voit hakea kunnan tai kaupungin verkkosivuilta tietoa
esimerkiksi sanoilla: 
• Ilmasto-ohjelma 

• Ympäristöohjelma 

• Hiilineutraali 
• Kestävä 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Ota selvää, onko ilmastokysymyksistä
tulossa keskustelutilaisuuksia 
Voisitko sinä tai koulusi osallistua niihin kuulijana tai
puhujana? 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 

29 



Katso esimerkiksi 
• www.alli.fi/tapahtumat 
• www.fridaysforfuturefinland.fi 

• www.climatemove.fi 

• Kotipaikkakuntasi
nuorisovaltuusto 

https://• www.alli.fi/tapahtumat
https://• www.fridaysforfuturefinland.fi
https://climatemove.fi/


Hyödyntäkää ravintoloiden tai
kauppojen hävikkiä kotona 
Ravintolat myyvät tarjoiluhävikkinä ylijääneitä ruokiaan
puoleen hintaan ResQ-club-sovelluksessa: www.resq-
club.com/fi. 
Kaupat puolestaan myyvät hävikkiä välttääkseen iltaisin
alennuksella tuotteita, joiden eräpäivä on lähestymässä. 

KO
TI

T E

HTÄVÄ! 
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Lisätietoja 
Katso löytyykö ResQ-club-sovelluksesta kotisi lähellä
sijaitsevia ravintoloita, ja hakekaa joku päivä illan ruoka
sovelluksen kautta lähiravintolastasi! TAI Valmistakaa ateria 
ruokakaupan tuotteista, joissa on –30 %- tai –50 %-
alennustarra. 



Tutustu kauden kasviksiin 
Katso, mitkä kasvikset ovat nyt satokaudessa ja mitä niistä
voisi valmistaa: www.satokausi.fi/satokausikalenteri. Tutustu 
ja maista itsellesi jotain uutta kasvista! Valmista itsellesi
välipala tai ateria koko perheellesi käyttäen jotain
satokausikasvista! Satokausikasviksia suosimalla vähennät 
kauppojen hävikkiä, sillä satokauden kasviksia tulee
kauppoihin aina suuret määrät. 
Vinkki aikuisille: Esitelkää kauden kasviksia tai niistä 
valmistettuja ruokia koulun ruokalassa tai
kotitalouskerhossa tai -tunnilla! 
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https://www.satokausi.fi/satokausikalenteri


Taustatietoa 
Satokausikasvikset ovat kasviksia, joiden satokausi on
parhaimmillaan. Tällöin ne ovat maukkaimmillaan ja 
edullisimmillaan. 



Kuinka paljon kierrätätte kotona? 
Keskustelkaa ja pohtikaa. 
Esim. Mitä jätelajeja kierrätätte kotona? Onko jotain
jätelajeja, joita voisitte kierrättää, mutta ette vielä kierrätä?
Miksi ette vielä kierrätä jotain, jota kuitenkin olisi mahdollista
kierrättää? Jätelajilla tarkoitetaan esimerkiksi
kartonkipakkauksia. 
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Vinkkejä 
Kotitalouksissa on paikkakunnasta riippuen mahdollista
kierrättää biojätettä, paperia, kartonkia, muovia, lasia ja
metallia. Joillain paikkakunnilla kerätään energiajätettä.
Kaupoissa myydään erilaisia säilytysratkaisuja, joiden avulla
roskien lajittelu helpottuu ahtaammissakin tiloissa. 

Haaste 
Keskustele perheenjäseniesi kanssa kierrätyksestä teidän
kotonanne ja aloittakaa jonkin uuden jätelajin kierrätys! 
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