
Hiilijalanjälkitesti
Valitse jokaisen kysymyksen vastausvaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa omaa 
käyttäytymistäsi. 

Minkälaisessa asunnossa asut? 
a) Asun omakotitalossa.
b) Asun rivitalossa tai paritalossa.
c) Asun kerrostalossa. 

Kuinka monta ihmistä asuu kanssasi samassa taloudessa? 
a) Asun yksin.
b) Kanssani asuu 1-2 ihmistä.
c) Kanssani asuu 3 tai useampia ihmisiä. 

Minkälaisella alueella asut? 
a) Matka kirjastoon ja kauppaan on liian pitkä pyöräiltäväksi tai käveltäväksi.
b) Lähimpään kirjastoon ja kauppaan on pyöräilymatka.
c) Lähimpään kirjastoon ja kauppaan on alle kilometri matkaa. 

Minkälaista ruokaa syöt?
a) Syön päivittäin liharuokia ja maitotuotteita.
b) Syön jonkun verran liharuokia ja maitotuotteita.
c) Syön pääasiassa kasvisruokaa. 

Miten liikut? 
a) Useimmiten yksityisautolla tai mopolla, joko yksin tai toisen kuljettamana.
b) Käytän julkisia kulkuvälineitä, kuten linja-autoa, raitiovaunua ja junaa.
c) Kuljen yleensä polkupyörällä tai kävellen. 

Minkälaisia lomamatkoja olet viimeisen vuoden sisällä tehnyt?
a) Olen matkustanut lentäen kauas toiselle mantereelle, kuten esimerkiksi 

Thaimaahan, Egyptiin tai Meksikoon.
b) Olen matkustanut lentäen tai autoillen Euroopan sisällä tai Suomessa.
c) Olen matkustanut junalla tai bussilla Euroopan sisällä tai Suomessa, 

tai en ole matkustanut lainkaan.

Minkälaisia vaatteita käytät?
a) Ostan usein uusia vaatteita.
b) Ostan silloin tällöin uusia vaatteita.
c) Ostan yleensä joko kirpputorivaatteita tai laadukkaita vaatteita, jotka kestävät 
pitkään.

Laske, onko sinulla eniten a-, b- vai c-vastauksia.
Eniten a-vastauksia: Elämäntavassasi on paljon osa-alueita, joista aiheutuu paljon 
hiilipäästöjä. Vastauksesi ovat hyvin tyypillisiä suomalaisille ja suomalaisten keskimääräinen 
hiilijalanjälki onkin hyvin korkea. Kaikkiin asioihin ei ole helppo vaikuttaa, mutta jatkuvasti tulee 
vastaan asioita ja tilanteita, joissa voi tehdä jotakin. Voisit käydä omat vastauksesi kerran läpi, 
ja miettiä, mihin asioihin voisit vaikuttaa jo nyt.

Eniten b-vastauksia: Elämäntavassasi on paljon ilmastoystävällisiä osa-alueita. On paljon 
asioita, joita teet jo kestävästi, mutta edelleen parannettavaa on paljon.  

Eniten c-vastauksia: Elämäntapasi on suomalaiseksi hyvin epätyypillisen ilmastoystävällinen. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että vuoteen 2050 mennessä suomalaisten hiilipäästöjä on 
pienennettävä vielä tästäkin.

Täsmällisempää tietoa oman hiilijalanjälkesi suuruudesta voit saada Helsingin Sanomien 
hiilijalanjälkitestistä: http://www.hs.fi/viesti/hiilijalanjalkitesti  .  

Mitä itse voit tehdä hiilipäästöjen pienentämiseksi:
•Mieti, voisitko tehdä jotakin omassa elämässäsi, jotta saisit enemmän c-vastauksia.

•Vaikka sinulla olisikin vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin hiilipäästöihisi, on sinulla 
kuitenkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mihin yhteiskunta kehittyy. Monella taholla voi 
toimia ja olet merkittävä toimija jo nyt. Sinulla on mahdollisuus liittyä jäseneksi järjestöön, joka 
edistää sinun toivomiasi asioita. Voit myös toimia koulusi oppilaskunnassa ja vaikuttaa sitä 
kautta koulusi toimintaan. Myös politiikkaan voi osallistua jo hyvin nuorena, sillä kaikilla 
puolueilla on omat nuorisojärjestönsä.

•Haluaisitko tehdä kavereiden kanssa elokuvan, tutustua tuunaamiseen, pystyttää oman 
ilmastotapahtuman? Nuorten Akatemiasta voit hakea Homma-rahaa mihin tahansa projektiin, 
mistä itse olet kiinnostunut. Homma-rahaa myönnetään 100–200 euroa ja sitä voivat hakea 
kaikki 13–19-vuotiaiden nuorten ryhmät kouluissa ja vapaa-ajalla. Katso lisää nettiosoitteesta 
www.homma.fi.

•Luonto-Liitossa voit osallistua leireille, tapahtumiin ja tempauksiin tai toimia Itämeri-, metsä- tai 
petoryhmässä. Luonto-Liitossa sinulla on myös mahdollisuus oppia lehden tai nettimateriaalien 
tekemistä ja halutessasi voit suorittaa nuorten luontoharrastusmerkki Pihkaa. Katso lisää 
nettiosoitteesta www.luontoliitto.fi.

•Dodossa voit osallistua tapahtumien tuottamiseen ja viestintään. Myös keskustelupiirejä ja 
kaupunkiviljelyryhmiä kokoontuu useissa kaupungeissa. Katso lisää nettiosoitteesta 
www.dodo.org.

•Maan ystävissä voit järjestää mielenosoituksia tai tempauksia. Vuosittainen lumiukkotempaus 
järjestetään helmikuussa. Toimintaryhmiä on hyvin monella paikkakunnalla. Katso lisää 
nettiosoitteesta www.maanystavat.fi.

•Ilmasto.org on järjestöjen ylläpitämä sivusto ilmastonmuutoksesta. Katso lisää nettiosoitteesta 
www.ilmasto.org


