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YLEIST�
Etsi näyttelytauluista oikeat vastaukset ristikkoon.
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3.  Ilmiö, jonka pysäyttäminen edellyttää muutoksia
elämäntavoissamme.

1. Toimintaa, jolla pyritään vähentämään ilmastoa       
lämmittäviä päästöjä.

2. Ilmastonmuutos johtuu maapallon ______              
noususta.

10. Vastaa 21 % Espoon kulutusperäisistä päästöistä.

4. Voimme hillitä ilmastonmuutosta _______.

5. Palvelu, josta voit seurata Espoon ilmastotoimien
etenemistä.

6. Alueellisen päästölaskennan suurin päästölähde
Espoossa.

7. Espoo on asettanut tavoitteekseen olla ______
vuoteen 2030 mennessä.

9. Ihmisen toiminnasta aiheutuva ilmastokuorma.

8. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. 

MITEN T�ST� ETEENP�IN?

Piirrä tai kirjoita viereiseen laatikkoon 1-5 
ilmastotekoa, joihin sinä lupaat sitoutua.  



ASUMINEN
Tunnista kuvista kuusi ilmastotekoa, joilla voit

pienentää asumisesta muodostuvaa hiilijalanjälkeäsi. 

Nimeä kolme asiaa, joihin kaupunkivihreän 
lisäämisellä voidaan vaikuttaa.
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SOPEUTUMINEN
Tunnista kuvista kuusi ilmastonmuutoksen vaikutusta, 

joihin meidänkin on varauduttava.

Pystytkö nimeämään tai piirtämään roskat, joita arjessasi
 on syntynyt viimeisen vuorokauden aikana?



2. Kuinka monta kaupunkipyöräasemaa Espoossa ja
Helsingissä on yhteensä? 

5. Mainitse yksi Espoon monista matkailukohteista 

6. Minä vuonna kaupunkirata valmistuu? 

1. Mikä on kaikista nopeimmin kasvava päästölähde? 

LIIKKUMINEN
Etsi näyttelystä oikeat vastaukset seuraaviin 

liikkumista koskeviin kysymyksiin.

3. Kuinka montaa henkilöautoa Raide-Jokeri vastaa? 

4. Mikä on autojen keskimääräinen käyttöaste? 

Ideoi ja listaa mieluisia aineettomia lahjoja, 
kuten tapahtumia, muistoja ja elämyksiä:

1. Vanhemmillesi

2. Kavereillesi

3.  Itsellesi



MUU KULUTUS

Pohdi hetki omistamiasi esineitä, tavaroita sekä vaatteita.
Piirrä tai kirjoita ensimmäiseen laatikkoon viisi sellaista, joita
ilman et pärjäisi - ja toiseen laatikkoon viisi sellaista, jotka 

eivät ole sinulle välttämättömiä. 

Piirrä tähän kuva siitä, miten voit vähentää
matkustamisesta syntyviä päästöjä. 



RUOKA

Suurin osa ruoan päästöistä aiheutuu
eläinperäisistä tuotteista.

Kotipuutarha vaatii paljon tilaa, aikaa
ja vaivaa.

Merkitse rastilla ruutuun, ovatko 
seuraavat väittämät oikein vai väärin. 

Suomen kotitalouksissa eniten hävikkiä
syntyy maidosta ja maitotuotteista.

Espoon ateriapalveluissa on joka päivä
tarjolla kasvisruokavaihtoehto.

Ylimääräisen proteiinin syömisestä ei
ole mitään haittaa. 

1/3 kaikesta tuotetusta ruoasta
heitetään roskiin.

Ympyröi ilmaston kannalta parempi vaihtoehto

kasvis-
proteiini

järvikala juusto hummus

eilisen
jämät

pitsan
tilaaminenliha

lohi


