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Esipuhe 

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympä-

ristöyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmas-

sa todetaan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä 

yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten 

maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotanto-

menetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmah-

dollisuuksia. Kestävä kulutus on myös merkittävässä asemassa Islannin, 

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kestävän kehityksen strategioissa ja 

ympäristöpolitiikassa. Kestävät elämäntavat ovat olleet myös Pohjois-

maisen yhteistyön kohteena Färsaarten ja Ahvenanmaan kanssa. 

Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, 

jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa. Hankkeen on rahoittanut ja 

sitä on ohjannut Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän kulutuk-

sen ja tuotannon ryhmä (HKP-ryhmä). Ryhmän jäsen Ari Nissinen kehitti 

hankeidean ja ohjasi hanketta yhdessä Tuija Myllyntauksen kanssa, joka 

on myös ryhmän jäsen. 

HKP-ryhmä haluaa kiittää Sanna Ahosta inspiroivasta ja johdonmu-

kaisesta raportista. 

 

 

HKP-ryhmän puolesta 

Inger-Grethe England, ryhmän johtaja 
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Yhteenveto  

Ilmastonmuutoksen hillitseminen asettaa suuria haasteita yksilöiden 

elämäntavoille. Nyky-yhteiskunnassa ympäristön kannalta kestävää 

elämäntapaa on vaikea saavuttaa kohtuullisin ponnistuksin, ja onkin 

tarpeen arvioida tapoja, joilla kestävää elämäntapaa ja käyttäytymistä 

pyritään edistämään. On tarvetta kehittää uusia ohjauskeinoja ja hank-

keita, jotka tekevät kestävästä elämäntavasta entistä helpommin saavu-

tettavaa ja houkuttelevampaa. 

Tämän selvityksen tarkoituksena oli löytää onnistuneita kestävää 

elämäntapaa edistäneitä hankkeita Pohjoismaista ja analysoida miten ja 

miksi ne ovat onnistuneet. Työssä tarkastellaan myös käyttäytymistä ja 

käyttäytymisen muutosta selittäviä teorioita. Työn tieteellisenä viiteke-

hyksenä on yhteiskuntatieteellinen teoria käyttäytymisestä, jossa käyt-

täytymistä selitetään erilaisten siihen vaikuttavien kontekstien eli viite-

kehysten avulla. 

Työssä esitellään 22 hanke-esittelyn avulla erilaisia tapoja, joilla kes-

tävää elämäntapaa voidaan edistää. Hankkeiden painopisteet vaihtelivat 

kestävistä tuotteista ja kulkutavoista sosiaalisen oppimisen ja kulttuuri-

sen muutoksen edistämiseen. 

Yhteenveto-osiossa tunnistetaan tarve kestävän infrastruktuurin ja 

uusien kestävien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Hyvät esimerkit 

ovat ratkaisevan tärkeitä, koska ihmisten käyttäytyminen on pohjimmil-

taan sosiaalista toimintaa. On myös tärkeää, ettei kestäviä ratkaisuja 

pidetä epätavallisina ratkaisuina, joita vain jotkut harvat vihreät poikke-

usyksilöt tekevät, vaan käytäntöinä, joita myös niin sanotut tavalliset 

kuluttajat voivat omaksua. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, 

kuten myös saatujen hyvien kokemusten jakaminen. 

Tämä julkaisu on saatavana myös englanniksi ”Experiences on projects 

promoting sustainable lifestyles in Nordic countries” http://www. 

norden.org/en/publications/publikationer/2011–507 
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1. Johdanto 

Ilmastonmuutoksen hillintätavoitteet luovat suuria paineita muuttaa 

yksilöiden elämäntapaa nykyistä kestävämpään suuntaan. Pohjoismais-

sa ollaan hyvin tietoisia ympäristöongelmista ja myös valmiutta elämän-

tapamuutoksille on ilmassa. Hallitukset ovat sitoutuneet vähentämään 

päästöjä ja tuottavat tietoa ympäristöongelmista. Kestävän elämäntavan 

edistämiseksi on myös luotu erilaisia poliittisia ohjauskeinoja.  

Pohjoismaissa on tehty monia yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka li-

säävät kuluttajien mahdollisuuksia käyttäytyä ympäristön kannalta kes-

tävällä tavalla ja kannustavat siihen: aluesuunnittelun avulla edistetään 

liikenteen ekotehokkuutta, energiamarkkinoiden avaaminen lisää vihre-

än sähkön käyttöä ja ympäristö- ja energiaverotuksella vaikutetaan 

energiantuotantoon sekä energian kulutukseen, vain muutamia maini-

takseni. Kestävää elämäntapaa on edistetty myös erilaisten projektiluon-

teisten hankkeiden avulla, ja näitä ovat organisoineet hyvin erilaiset 

tahot, kuten valtion hallinto-organisaatiot, EU, kansalaisjärjestöt, yrityk-

set sekä erilaiset epäviralliset ryhmittymät.  

Vaikka kestävästä kuluttamisesta on tullut yhä suositumpaa ja sitä 

edistetään erilaisin ohjauskeinoin ja hankkein, elämäntavat Pohjois-

maissa ovat yhä kauempana kestävästä, jos niitä tarkastellaan ekologi-

sen jalanjäljen tai hiilidioksidipäästöjen avulla. Tämä johtuu maiden 

pohjoisesta sijainnista, joka vaatii paljon lämmitysenergiaa, mutta myös 

korkeasta elintasosta, joka on energia- ja materiaintensiivistä. Voidaan 

sanoa, että nyky-yhteiskunnissa kestävä elämäntapa on vaikeasti saavu-

tettavissa kohtuullisin ponnistuksin ja onkin tarpeen pohtia uudelleen 

tapoja, joilla on pyritty vaikuttamaan elämäntavan kestävyyteen ja ih-

misten käyttäytymiseen. On myös tarpeen kehittää uusia ohjauskeinoja 

ja hankkeita, jotka tekevät kestävän elämäntavan tavoittelusta entistä 

helpompaa ja houkuttelevampaa.  
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2. Raportin tavoite ja rakenne  

Tämän selvityksen tavoitteena oli löytää hyviä kestävää elämäntapaa 

edistäviä hankkeita ja analysoida miten ja miksi ne ovat onnistuneet.  

Tässä raportissa: 

 

 Tarkastellaan erilaisia tapoja, joilla voidaan vaikuttaa elämäntapaan 

ja edistää sen kestävyyttä 

 Esitellään onnistuneita hankkeita sekä kuvataan ja analysoidaan 

niiden onnistumista 

 

Työssä hyödynnetään käyttäytymistä ja käyttäytymisen muutosta jäsen-

täviä teorioita. Työn tuloksena jäsennetään onnistuneiden hankkeiden 

menestystekijöitä sekä tapoja, joilla ne vaikuttavat käyttäytymiseen. Työ 

tarjoaa siten katsauksen hyviin käytäntöihin, joita voidaan hyödyntää 

muissa hankkeissa. 

Raportissa on kolme osaa: teoreettinen osa, empiirinen osa ja yh-

teenveto. Teoreettisessa osassa tarkastellaan tapoja ymmärtää käyttäy-

tymistä ja sen muuttumista (luku 4). Seuraavat kaksi lukua käsittelevät 

erilaisia hankkeita. Luvussa 5 kuvataan erilaisia kestävää elämäntapaa 

edistäviä hankkeita ja luvussa 6 näkökulma rajautuu yhteen elämänta-

van sektoriin, liikkumiseen. Esittelyssä ovat kestävää liikkumista edistä-

vät hankkeet. Työssä esitellään yhteensä 22 hanketta. Luvussa 7 tarkas-

telun kohteena ovat hankkeiden vaikutusmekanismit sekä hyvät käy-

tännöt.  
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3. Aineisto ja menetelmät  

Tässä työssä kestävää elämäntapaa edistävä hanke on ymmärretty laa-

jasti ja määritellään toiminnaksi, joka tähtää käyttäytymisen ja elämän-

tavan muuttumiseen entistä kestävämmäksi. Hankkeeksi kutsutaan täs-

sä niin eri hallinnonalojen, EU:n, kuntien kuin kansalaisjärjestöjenkin 

toimeenpanemia projekteja. Tässä hanke voi olla myös jonkin vapaa-

muotoisen ryhmän, kaupallisen yrityksen tai tutkimushankkeen toimin-

taa, jos se on luonteeltaan sellaista, jota muut hankkeet voivat hyödyntää 

omassa toiminnassaan. 

Systemaattinen aineistonkeruu erilaisista hankkeista on mahdotonta, 

sillä erilaisia hankkeita on paljon, ja vain osa niistä tilastoidaan erilaisiin 

tietokantoihin. Työn aineistoa etsittiin erilaisista lähteistä: 

 

 Kansalliset ja EU-tason hankerahoitustietokannat ja 

ympäristöhallinnon sivustot 

 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset hankkeista, jotka edistävät 

kestävää elämäntapaa 

 Tiedonhaku internetsivustojen hakukoneella ja sosiaalisesta 

mediasta (Facebook) 

 Yhteydenotot erilaisiin kestävän elämäntavan asiantuntijoihin. 

Pyyntö vinkata hyvistä pohjoismaisista hankkeista lähetettiin 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän kulutuksen ja tuotannon 

ryhmän jäsenille sekä eräille kestävän elämäntavan tutkijoille ja 

kansalaisjärjestötoimijoille 

 

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti elämäntavan ekologista kestävyyt-

tä, ei niinkään taloudellista, kulttuurista eikä sosiaalista kestävyyttä. 

Jatkossa kestävällä elämäntavalla viitataan nimenomaan ekologisesti 

kestävään elämäntapaan. Tavoitteena ei ole määritellä kestävää elämän-

tapaa, sillä ei ole olemassa vain yhtä tapaa elää kestävästi, vaan useita 

tapoja käyttäytyä kestävällä tavalla. Tarkastelun kohteena ovat siten 

hankkeet, joissa edistetään kestävää käyttäytymistä ja pyritään vaikut-

tamaan erilaisiin elämäntapoihin, jotta ne olisivat aiempaa kestävämpiä. 

Hankkeiden onnistumiselle ei ole olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, 

sillä hanke voi menestyä eri tavoilla. Hankkeen onnistuminen on selvää 

niiden hankkeiden osalta, joista on tehty arviointi ja joiden on todettu 

saavuttaneen asetetut tavoitteet. On kuitenkin monia kiinnostavia hank-

keita, joita ei ole arvioitu, mutta jotka ovat selvästikin vaikuttaneet ih-

misten käyttäytymiseen. Näistä hankkeista ei suoritettu arviointia tätä 

työtä varten, vaan niiden onnistumista jäsennettiin muilla tavoin. 

Hankkeiden onnistumisen tarkastelu perustui: 
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 hankkeen mitattavien ympäristövaikutusten arvioitiin 

 arvioihin hankkeen kyvystä muuttaa käyttäytymistä 

 arvioon siitä, miten hyvin hanke on onnistunut muuttamaan kestävää 

elämäntapaa koskevia asenteita aikaisempaa positiivisemmiksi 

 innovatiivisen ja hyvin suunnitellun hankkeen odotettavissa oleviin 

vaikutuksiin tulevaisuudessa 

 

Valittaessa hankkeita tarkempaan esittelyyn kriteereinä pidettiin sitä, 

että kaikki Pohjoismaat tulevat edustetuiksi, ja sitä, että esille pääsee 

laaja kirjo erilaisia hankkeita, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen 

eri tavoin. Pyrkimyksenä ei ollut löytää parhaita hankkeita, vaan työssä 

käytettiin tarkoituksellista otantaa, jotta löydettiin sopiva kokonaisuus 

hankkeita, jotka olivat eri tavoin onnistuneita. Tuloksena on yleiskuva 

erilaisista hankkeista ja erilaisista tavoista vaikuttaa ihmisten käyttäy-

tymiseen.  
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4. Käyttäytymisen muutoksen 
teoreettinen viitekehys  

4.1 Elämäntavan ekologinen kestävyys  

Elämäntavan ekologista kestävyyttä voidaan arvioida henkilön tai kan-

sakunnan ekologisen jalanjäljen avulla. Jalanjälkimittareissa ihmisten 

kulutusta suhteutetaan maapallon uudistumiskykyyn. Ekologinen jalan-

jälki määritellään pinta-alaksi maata ja merta, joka tarvitaan ylläpitä-

mään yhden henkilön kulutus. Pinta-ala mitataan hehtaareina (ha).  

Pohjoismaiden ekologinen jalanjälki on laaja ja vertailtaessa maail-

man maita Pohjoismaat ovat listan kärjessä. Kun teoreettinen kestävä 

taso vuonna 2005 olisi ollut 1,8 ha, Norjan jalanjälki oli 6,9 ha, Ruotsin 

5,1 ha, Suomen 5,2 ha ja Tanskan 8,0 ha. Islannista ei ole saatavilla tieto-

ja. Maailman suurin ekologinen jalanjälki oli Arabiemiirikuntien liitolla 

(9,5 ha) ja USA:lla (9,4 ha), pienin Malawilla (0,5 ha). (Living Planet Re-

port, 2008.) 

Elämäntavan kestävyyttä voidaan arvioida myös hiilijalanjäljen avul-

la. Se kuvaa, kuinka paljon elämäntapa eri toimintoineen on aiheuttanut 

kasvihuonepäästöjä. Niitä syntyy esimerkiksi poltettaessa fossiilisia 

polttoaineita sähkön- ja lämmöntuotannon sekä liikenteen tarpeisiin, 

mutta myös epäsuorasta energiankulutuksesta, kuten hyödykkeiden 

valmistuksesta. 

Suomalaisessa ENVIMAT-tutkimushankkeessa tarkasteltiin sitä, 

kuinka suuren osuuden erilaiset elämäntavan osa-alueet tuottavat kes-

kimääräisestä suomalaisen hiilijalanjäljestä. Nämä osa-alueet olivat 

asuminen, liikkuminen, ruoka, kuluttaminen, vapaa-aika ja matkustami-

nen (katso kuva 11). Asuminen osoittautui hiilijalanjäljen merkittävim-

mäksi osa-alueeksi muodostaen kolmanneksen koko jalanjäljestä. Seu-

raavana tulivat liikkuminen, ruoka ja kuluttaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

────────────────────────── 
1  Lähde Ilmari-hanke: http://www.ilmasto.org/, 

Data ENVIMAT-hankkeesta: www.ymparisto.fi/syke/envimat 

http://www.ilmasto.org/
http://www.ymparisto.fi/syke/envimat
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Kuva 1. Suomalaisten hiilijalanjäljen koostumus  

 

Tarkasteltaessa elämäntapaa sen aiheuttaman hiilijalanjäljen näkökul-

masta ilmenee, että tietyt elämänvalinnat vaikuttavat merkittävästi ja-

lanjäljen kokoon: missä ja miten asutaan (asuminen ja liikkuminen), 

miten kuljetaan työmatka (liikkuminen) ja mitä syödään (ruoka). Monet 

toiminnot, jotka on perinteisesti nostettu esille, kun puhe on kääntynyt 

elämäntavan kestävyyteen, näyttävät tästä näkökulmasta vähämerkityk-

sellisiltä. Tällaisia ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu, ostoskäyttäytymi-

nen sekä varsinainen klassikko, muovisten kauppakassien käyttö. Liik-

kumisen suuren jalanjäljen vuoksi raportissa käsitellään erityisesti kes-

tävää liikkumista edistäviä hankkeita omassa luvussaan (luku 6).  

4.2 Kulutuskäyttäytymisen teoriat 

On tärkeää ymmärtää inhimillistä käyttäytymistä, jos tavoitteena on 

kokonaisen elämäntavan muuttaminen. Taloustieteellisessä kulutustut-

kimuksessa kuluttaja on nähty rationaalisena toimijana, joka maksimoi 

hyötynsä budjettinsa raameissa. Myös kulutustutkimuksessa käyttäyty-

mistä on selitetty keskittymällä rationaalisen kuluttajan yksilöllisiin 

valintoihin. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet toiminnan taloudellisten 

motiivien lisäksi muut motiivit, kuten positiiviset ympäristöasenteet. 

Käyttäytymisen muuttumisessa tiedolla ja asenteilla on nähty olevan 

merkittävä rooli ja hieman prosessia yksinkertaistaen käyttäytymisen 

on nähty muuttuvan seuraavalla tavalla: kuluttajaa informoidaan jostain 

asiasta (esimerkiksi elämäntavan ympäristövaikutuksista); hänen tietoi-

suutensa aihepiiristä kasvaa; hänen asenteensa kestävää elämäntapaa 

kohtaan muuttuvat, kun hän ymmärtää tekojensa seuraukset ja lopulta 
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hänen käyttäytymisensä muuttuu (kuva 2). Tämä niin kutsuttu asenne-

käyttäytyminen – paradigma (Massa ja Haverinen 2001) painottaa ku-

luttajan asenteiden merkitystä käyttäytymistä selittävänä tekijänä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Perinteinen tapa ymmärtää käyttäytymisen muutosta 

 

Tämän mallin kaksi haastetta ovat tiedon ja asenteiden sekä asenteiden 

ja käyttäytymisen väliset syy-seuraussuhteet. Tieto yksin ei aina muuta 

asenteita, eivätkä asennemuutokset ilmene aina käyttäytymisen muu-

toksena. Moni tutkimus on pyrkinyt ymmärtämään näitä tiedon, asen-

teiden ja käyttäytymisen välisiä kuiluja.  

Tiedon ja asenteiden välistä kuilua on selitetty tunnetekijöillä (esi-

merkiksi herkkyys asiaa kohtaan) ja asenteiden ja käyttäytymisen välis-

tä kuilua puolestaan tilannetekijöillä, kuten käytössä olevilla resurssien 

niukkuudella, toimintamahdollisuuksien puutteella ja sillä, että muut 

intressit vaikuttavat käyttäytymiseen enemmän kuin tarkastelun koh-

teena olevat asenteet.  

Tämä asenteiden merkitystä painottava lähestymistapa on ollut val-

lalla kulutustutkimuksessa vuosikausia. Se on myös saanut osakseen 

kritiikkiä, koska se yksinkertaistaa käyttäytymisen yksilöllisiksi valin-

noiksi ja tietoiseksi toiminnaksi. Kulutustutkimuksen uusissa avauksissa 

painotetaan käyttäytymisen sosiaalista luonnetta ja korostetaan, ettei 

kaikki käyttäytyminen ole tietoista ja reflektoitua, vaan osa siitä on tie-

dostamatonta ja rutiininomaista. (Jackson 2005; Shove 2010; Heiskanen 

ym. 2010.)  

Yhteiskuntatieteissä käyttäytymistä on pidetty luonteeltaan sosiaali-

sena toimintana, sillä ihmiset oppivat käyttäytymään tietyllä tavalla, 

koska heidät on sosiaalistettu osaksi yhteisöä jo lapsena. Käyttäytymi-

seen liittyy erilaisia kulttuurisia merkityksiä, jotka tulee tiedostaa, jotta 

käyttäytymistä voitaisiin ymmärtää. Käyttäytyminen ei ole vain yksilölli-

siä valintoja vaan yhteisöllisesti jaettuja käytäntöjä, tapoja, joilla käyt-

täydytään eri tilanteissa. Nämä yleisesti omaksutut tavat toimia ja niihin 

liittyvät asenteet eivät muutu helposti. Näkemykset esimerkiksi siitä, 

että kunnon ateriaan kuuluu lihaa, ja että pienet lapset kannattaa kuljet-

taa päiväkotiin ja harrastuksiin autolla, ovat juurtuneet syvälle nykyi-

seen kulttuuriimme. On myös huomattu, etteivät ihmiset ole valmiita 

elämäntapamuutoksiin, elleivät muutkaan tee niin. Näin siitäkin huoli-

matta, että kestävää elämäntapaa arvostetaan ja vahvat sosiaaliset nor-

mit ohjaavat yksilöitä elämäntapamuutokseen. (Jackson 2005.)  
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Käyttäyty-
minen 

Intentiot 

Asenteet 

Sosiaaliset 
seikat 

Tunteet 

Tavat ja 
sosiaaliset 
käytännöt 

Aiemmat 
käyttäytymis-

mallit 

Kuvan 3 käyttäytymistä selittävässä mallissa on huomioitu myös 

käyttäytymisen sosiaaliset ja tiedostamattomat puolet. Tavoitteellinen 

(intentionaalinen) käyttäytyminen ei perustu vain asenteisiin, vaan sii-

hen vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät, kuten sosiaalinen paine, sekä 

erilaiset emootiot. Kuvassa käyttäytyminen ei jäsenny vain intentionaa-

liseksi toiminnaksi, vaan mukana on myös opittujen toimintamallien 

vaikutus sekä kulttuurisesti jaetut käytännöt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Käyttäytyminen intentionaalisena ja sosiaalisena toimintana 

 

Sosiologisessa tutkimuksessa on painotettu käyttäytymisen sosiaalista 

ulottuvuutta ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutusta yksilön käyttäyty-

miseen. Kuvassa 4 jäsennetään erilaisia konteksteja, viitekehyksiä, joista 

käsin käyttäytymistä voidaan ymmärtää2. Nämä kontekstit ovat ”raken-

teet”, ”ajan henki”, ”elämismaailma”, ”elämäntapa” ja ”henkilökohtainen 

ja tilannekohtainen konteksti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────────────────────── 
2 Malli perustuu Karl-Werner Brandin työhön (Brand 1997). 
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Kuva 4. Käyttäytymisen kontekstit 
 
Käyttäytymistä voidaan ymmärtää 

 

 huomioimalla tavat, joilla rakenteet vaikuttavat kuluttajiin 

esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia ja asettaen esteitä 

tietynlaiselle käyttäytymiselle (rakenteiden konteksti) 

 tarkastelemalla yleisesti jaettujen normien ja trendien vaikutusta 

käyttäytymiseen (ajan henki konteksti) 

  tarkastelemalla käyttäytymistä osana jonkin ryhmän jakamaa laajaa 

käytäntöjen kokonaisuutta (elämismaailman ja elämäntavan 

kontekstit)  

 keskittymällä henkilökohtaisiin motiiveihin ja tilannetekijöihin 

(henkilökohtainen ja tilannekohtainen konteksti) 

 

Usein käyttäytymistä voi ymmärtää parhaiten tarkastelemalla samalla 

useiden erilaisten kontekstien vaikutusta siihen. Seuraavassa nämä kon-

tekstit käydään läpi yksityiskohtaisemmin esimerkkien avulla. Näitä 

esimerkkejä syvennetään myöhemmin luvuissa 5 ja 6, kun esittelyssä 

ovat erilaiset hankkeet.  

(1) Rakenne  

Yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja ekologiset rakenteet ovat suhteellisen 

pysyviä, kaikille yhteisiä olosuhteita. Ne säätelevät käyttäytymistä aset-

tamalla reunaehtoja ”tarjonnan systeemeille” eli esimerkiksi yhdyskun-

tarakenteelle ja tarjoavat erilaisia ”palveluja” kuluttajille. Kunnan tar-

joama julkinen liikenne ja uusiutuvien energialähteiden valinnan nykyi-

sin mahdollistava sähköverkosto ja lainsäädäntö ovat tällaisia palveluita. 

Rakenteet eivät ole vain infrastruktuurin kaltaisia fyysisiä rakenteita, 

vaan myös kulttuuria, yleisesti jaettuja mentaliteetteja ja kuluttajaeetok-
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sia, jotka vaikuttavat tapaan, jolla yksittäiset ihmiset käyttäytyvät. Myös 

ekosysteemipalvelut ovat rakenteita, jotka asettavat reunaehtoja elä-

mäntavalle.  

Hyvä esimerkki hankkeesta, joka vaikuttaa elämäntapaan rakentei-

den tasolla, on Kööpenhaminan kaupunkisuunnittelumalli (ns. sormi-

malli) vuodelta 1947, joka on luonut hyvät mahdollisuudet kestävälle 

liikkumiselle alueella (hanke 10).  

(2) Ajan henki  

Ajan hengellä viitataan kansakunnan yleiseen henkiseen, eettiseen po-

liittiseen ja kulttuuri-ilmastoon. Se määrittää yleisesti jaetut normit ja 

kuvaa, mitä kyseisellä hetkellä pidetään tärkeinä ja tavoiteltavina asioi-

na. Vaikka nämä normit ovat yhteisesti jaettuja, ne eivät ole yhtä vakaita 

kuin kulttuuriset rakenteet, vaan ennemminkin ajassa muuttuvia tren-

dejä. Esimerkiksi ympäristökysymysten tärkeyden korostaminen kuuluu 

nykyisin ajan henkeen ja myös niin sanotut tavalliset kuluttajat pitävät 

niitä jokseenkin tärkeinä. Kestävää elämäntapaa voidaan edistää popu-

laarimedian avulla (esimerkiksi television kautta) ottamalla mukaan 

julkisuuden henkilöitä ja henkilöitä, joihin katsojat voivat ja haluavat 

samaistua. Hyvä esimerkki hankkeesta, jossa ihmisiä rohkaistaan kestä-

vään elämäntapaan tällä tavoin, ovat tv-sarjat, joissa kiinnostavat tunne-

tut henkilöt pyrkivät vähentämään CO2-päästöjään asiantuntijoiden 

avustuksella (hanke 6). Myös työnantajat voivat edistää uusien kestävi-

en käytäntöjen omaksumista tutustuttamalla työntekijät ympäristökäy-

täntöihin näiden omassa työympäristössään.  

(3) Elämismaailma 

Ihmisten elämään ja käyttäytymiseen vaikuttavat erilaiset elämäntilan-

teet ja olosuhteet. Erilaiset elinympäristöt (kaupunki, maaseutu) ja elä-

mänvaiheet (lapsuus, vanhuus) vaikuttavat erilaisten elämismaailmojen 

kehittymiseen. Kaikki kuluttajat jakavat samat rakenteet ja saman ajan 

hengen, mutta elämismaailmoja on erilaisia ja ne jaetaan vaan joidenkin 

samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Kuluttajien 

elämänkaaressa on erityisiä murroskohtia ja jaksoja, jotka ovat ympäris-

tönäkökulmasta kiinnostavia, koska ne aikaansaavat taloudellisia, sosi-

aalisia tai ajankäytöllisiä muutoksia arkielämän näyttämöllä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi lapsuus, jolloin ihminen sosiaalistetaan yhteisön jäse-

neksi, ensimmäisen lapsen syntymä ja eläkkeelle jäänti. Tällaisiin elä-

mäntilannemuutoksiin iskevät hankkeet voivat löytää hedelmällisen 

maaperän elämäntapamuutoksille. Esimerkkinä hankkeesta, joka vaikut-

taa lapsiperheen ympäristövalintoihin, esitellään internetsivusto Kesto-

vaippakanava, joka tarjoaa vaippaikäisten vanhemmille käytännöllistä 

tietoa kestovaippojen käytöstä (hanke 7). 

(4) Elämäntapa  

Elämäntapa on tietylle ryhmälle ominainen tapa elää elämäänsä. Elä-

mäntavassa yhdistyy nippu erilaisia käytäntöjä ja käyttäytymismalleja, 
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jotka muodostavat yhdessä eräänlaisen kokonaisuuden, jonka avulla 

elämäntavat erotetaan toisistaan. Elämäntapaan kuuluvat asenteet, ar-

vot ja maailmankatsomukset. Monet kestävän elämäntavan elementit, 

kuten jätteiden lajittelu, ovat nykyisin jo niin yleisiä, että niitä ei voi raja-

ta kuuluvaksi vain johonkin tiettyyn elämäntyyliin.  

Voidaan myös erottaa erilaisia vihreitä tai kestäviä elämäntapoja, 

eräänlaisia alakulttuureja. Tällaiset alakulttuuriset elämäntavat voivat 

perustua esimerkiksi yhteisöllisiin tai omavaraisuutta tavoitteleviin 

elämäntapoihin. Jotkut alakulttuuriset tavat toimia voivat säilyä vain 

marginaalisen joukon jakamina käytäntöinä, mutta osaa uusista tavoista 

voidaan myöhemmin hyödyntää myös laajemmin. Liftaus jäänee vain 

pienen joukon harrastukseksi, mutta autojen yhteiskäyttö erityisten 

yhteiskäyttöpalveluntarjoajien välityksellä voi muodostua toimivaksi 

vaihtoehdoksi myös niin sanotuille tavallisille kuluttajille (hanke 20).  

(5) Henkilökohtainen ja tilannekohtainen konteksti  

Edellä esiteltyjen yleisten ja vain joillekin ryhmille rajattujen konteks-

tien lisäksi käyttäytymiseen vaikuttavat henkilökohtaiset ja tilannekoh-

taiset tekijät. Perinteisesti käyttäjätutkimus on keskittynyt asenteisiin, 

motiiveihin, resursseihin (aika ja talous), ymmärrykseen erilaisista käyt-

täytymisvaihtoehdoista ja nykyisen kulutuksen vaikutuksista sekä yksi-

löiden kykyyn tarkastella omaa käyttäytymistä ja ottaa käyttöön uusia 

tapoja toimia. Käyttäytymisen muuttuminen ympäristön kannalta kestä-

vämmäksi edellyttää sekä positiivisia ympäristöasenteita että tietoa 

paremmista vaihtoehdoista. Ihmiset tarvitsevat tilanteeseen sopivaa 

tietoa, joka esitetään heille käyttökelpoisessa muodossa. Hyvä esimerkki 

tästä on Reittiopas-internetpalvelu, joka tarjoaa julkisen liikenteen reit-

ti- ja aikataulutietoja (hanke 15). 

Edellä on painotettu rakenteiden merkitystä käyttäytymiselle sekä 

käyttäytymisen sosiaalista luonnetta. Rakenteet määrittävät sen, millai-

sia vaihtoehtoja erilaisille toimintatavoille ylipäätään on olemassa ja 

millaisille vaihtoehdoille nämä rakenteet tarjoavat tukea. Vaikka kulut-

tajilla on vapaus valita tavat, joilla he toimivat, yhteiskunta, rakenteet ja 

kulttuurisesti jaetut käytännöt vaikuttavat siihen, mitkä vaihtoehdot 

ovat houkuttelevia, motivoivia, millaisiin ratkaisuihin rohkaistaan ja 

mitä tuetaan sekä mitkä tavat ovat kulttuurisesti hyväksyttyjä.  

4.3 Tapoja edistää käyttäytymisen muuttumista  

Edellisissä luvuissa on esitelty kaksi erilaista näkökulmaa käyttäytymi-

sen ymmärtämiseen: toisessa käyttäytyminen nähdään ennen kaikkea 

yksilön tavoitteellisena toimintana, kun taas toisessa erityisesti sosiaali-

sena toimintana, jota erilaiset yhteiskunnan rakenteet säätelevät. Kuten 

edellä mainittiin, kulutustutkimus on keskittynyt tavoitteellisen käyttäy-

tymisen tutkimukseen painottaen tiedollisia seikkoja sekä asenteita. 
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Käyttäytymisen muuttamiseksi tarvittavina keinoina on käytetty tiedon 

jakamista ja asennekasvatusta (kuva 5.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5. Tapoja vaikuttaa käyttäytymiseen 

 

Aiemmin, kun ympäristötietoisuus ei ollut vielä lyönyt läpi yhteiskun-

nassa, kuluttajat eivät tienneet paljoa oman käyttäytymisensä ympäris-

tövaikutuksista. Heidän käyttäytymiseensä pyrittiin vaikuttamaan tar-

joamalla tietoa nykyisten kulutustottumusten ympäristövaikutuksista. 

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet ovat tuottaneet tietoa, esittei-

tä ja nettisivustoja tarjotakseen sekä tietoa että asennekasvatusta.  

Nykyisin monet ihmiset Pohjoismaissa ovat valmiita huomioimaan 

ympäristöasiat elämäntavassaan. Tarvetta ei ole enää niinkään yleiselle 

ympäristötietoisuuden nostolle, vaan konkreettisille mahdollisuuksille 

ja vertaisten, samojen ongelmien kanssa painivien, kesken jaetuille ko-

kemuksille siitä, miten kestävämpi elämäntapa olisi mahdollinen. Kun 

perinteiset vaikutusmekanismit pyrkivät vaikuttamaan kuluttajiin tie-

dollisella ja asenteiden tasolla, nykyisin on kehitelty hankkeita, jotka 

tekevät kestävät valinnat helpommiksi ja houkuttelevammiksi. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään pääasiassa jälkimmäisiin hankkeisiin.  

Tim Jackson, kestävään kulutukseen erikoistunut professori, on lis-

tannut keinoja, jotka tekevät käyttäytymisen muuttumisesta helpompaa: 

kasvatetaan ympäristömyönteisten vaihtoehtojen tarjontaa, houkutel-

laan ihmisiä omaehtoiseen toimintaan, havainnollistetaan haluttaja 

muutoksia ottamalla ne käyttöön hallinnon omissa hankkeissa ja käy-

tännöissä sekä luodaan kestävään elämäntapaan rohkaisevia ja kannus-

tavia rakenteita. (Jackson 2005). 
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Kuva 6. Keinoja muuttaa käyttäytymistä 

 

Muutosta voidaan edistää mahdollistamalla, sitouttamalla, havainnollis-

tamalla ja rohkaisemalla (kuva 6.). 

Muutos voidaan mahdollistaa poistamalla esteitä sekä tarjoamalla 

tietoa, mahdollisuuksia ja todellisia vaihtoehtoja vanhoille käytännöille. 

Muutos voidaan myös mahdollistaa tarjoamalla uusia taitoja kehittävää 

koulutusta.  

Käyttäytymisen muuttuminen on helpompaan, jos ihmiset ovat sitou-

tuneita etsimään aktiivisesti uusia tapoja toimia. Ihmiset voidaan houku-

tella mukaan muutokseen hyödyntämällä sosiaalisia verkostoja ja edis-

tämällä yhteistyötä uusien käyttäytymistapojen löytämiseksi. Henkilö-

kohtaiset kontaktit kuluttajiin sekä julkinen sitoutuminen hankkeeseen 

ovat tärkeitä tekijöitä. Jos hankkeen osallistujat kokevat olevansa ylpeitä 

siitä, mitä tekevät, he ovat myös motivoituneita jatkamaan. Käyttäytymi-

sen sosiaalinen puoli korostuu myös silloin, kun haluttua käyttäytymistä 

edistetään havainnollistamalla kestäviä käytäntöjä esimerkin voimalla. 

Valtio ja kunnat voivat toimia johdonmukaisesti omaksuen omiin toi-

mintamuotoihinsa ajamiaan kestäviä käytäntöjä. Myös tavalliset ihmiset 

arkielämän haasteineen, mielipidejohtajat ja -muokkaajat sekä julkisuu-

den henkilöt voivat toimia uusien käytäntöjen roolimalleina tai samais-

tumiskohteina muille.  

Perinteisiä poliittisia ohjauskeinoja, kuten veroja, sakkoja, maksuja, tu-

kia ja palkintoja, voidaan käyttää rohkaisemaan käyttäytymisen muuttu-

mista. Myös sosiaalinen paine voi rohkaista muutokseen.  

Tässä luvussa on käyty läpi joitain näkökulmia käyttäytymisen muut-

tumiseen. Seuraavassa luvussa käydään läpi onnistuneita hankkeita ja 

korostetaan niiden menestystekijöitä. Yhteenvetoluvussa käsitellään 

vielä tarkemmin näitä menestystekijöitä. 

Tässä selvityksessä oli tavoitteena löytää hankkeita, jotka ovat vai-

kuttaneet käyttäytymisen, mutta eivät ole keskittyneet vain tiedon ja-

kamiseen tai asennekasvatukseen. Edellä on esitetty kriittisiä näkemyk-

siä asenne-käyttäytyminen -paradigmaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan 



26 Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa 

tarkoita sitä, että asenteet olisivat merkityksettömiä tekijöitä selitettäes-

sä käyttäytymistä. Tarkoituksena ei ole myöskään esittää, että tiedon 

jakaminen ja asennekasvatus olisivat huonoja ohjauskeinoja. Esitetyt 

kaksi näkökulmaa käyttäytymiseen eivät ole toisiaan poissulkevia vaan 

toisiaan täydentäviä näkökulmia, jotka korostavat käyttäytymisen eri 

puolia.  
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5. Kestävää elämäntapaa 
edistävät hankkeet  

Tässä luvussa esiteltävät hankkeet on ryhmitelty neljän teeman alle: (1) 

kestävä tarjonta, (2) uudet tiedon muodot, (3) sosiaalinen oppiminen ja 

(4) kulttuurinen muutos (Taulukko 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taulukko 1. Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet 

 

Kuten luvussa 4 kerrottiin, asennekyselyjen mukaan ihmiset ovat valmii-

ta käyttäytymään kestävällä tavalla, mutta heillä ei ole aina mahdolli-

suutta valita ympäristön kannalta hyviä tuotteita ja palveluita. Ensim-

mäiset esiteltävät hankkeet ovat edistäneet kestävän tarjonnan synty-
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mistä edistämällä hiilidioksidipäästöiltään vähäisiä eli vähähiilisiä tuot-

teita ja palveluita. Suomalaisen Peloton-hankkeen tavoitteena oli luoda 

uusia kaupallisia vähähiilisiä tuotteita ja palveluita voimauttamalla tuot-

tajia kehittelemään niitä itse (hanke 1). Toinen esimerkki kestävästä 

tarjonnasta on ekologinen kaupunginosa Hammarby Sjöstad Ruotsissa. 

Se tarjoaa asukkailleen kestäviä elämäntaparatkaisuja tukevia palveluja 

(hanke 2).  

Monet hankkeet edistävät kestävää elämäntapaa tarjoamalla tietoa ja 

tukea kestävien elämäntapavalintojen ja -päätösten tueksi. Ruotsalainen 

Max Hamburger -yritys on laskenut kaikkien tuotteidensa hiilijalanjäljen ja 

tarjoaa tämän tiedon asiakkailleen, jotta nämä voivat arvioida syömänsä 

ruuan ympäristövaikutuksia (hanke 3).  

Kestäviä elämäntapavalintoja helpottamaan on luotu internet-sivustoja, 

jotka tarjoavat tietoa erilaisista ekoteoista, kestäviä tuotteita ja palveluita 

tarjoavista yrityksistä, alan kansalaisjärjestöistä sekä paikantavat nämä 

palvelut ja toimijat virtuaalikartoilla (hanke 4).  

Ekologisen jalanjäljen mittausta varten on kehitelty erilaisia internet-

sivustoja. Ne auttavat kuluttajia tarkastelemaan omaa kulutustaan ja 

elintapojaan tarjoamalla helppokäyttöisiä testejä, joiden avulla selviää, 

kuinka kestäviä heidän valintansa ovat. Näitä uusia tiedontuotannon 

muotoja on yhdistetty hankkeisiin, jotka perustuvat sosiaaliseen oppi-

miseen.  

Seuraava ryhmä hankkeita perustuu sosiaaliseen oppimiseen, eli 

muilta tai muiden kanssa yhdessä oppimiseen. Sosiaalisessa oppimises-

sa tärkeätä ovat muun muassa vertaisryhmän tiedollinen tuki ja esi-

merkki. Muiden ihmisten toiminnan havainnointi voi inspiroida pohti-

maan ja arvioimaan omaa toimintaa uudesta näkökulmasta. Ilmastoper-

he-hankkeessa joukko kuntalaisia pyrkii siirtymään vapaaehtoisesti 

kohti kestävää elämäntapaa. Tätä matkaa varten heille tarjotaan asian-

tuntija-apua. Paikalliset ihmiset voivat seurata muutosprosessia median 

ja internetsivuston välityksellä. Seuratessaan vertaistensa matkaa kohti 

kestävää arkea muille kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus pohtia omia 

kulutusvalintojaan. He saavat myös tietoa paikallisista palveluista ja 

muista mahdollisuuksista, jotka helpottavat matkaa kohti kestävää arkea 

(hanke 5).  

Samaa ideaa esimerkkiperheistä on sovellettu televisiosarjassa, jossa 

sekä julkisuuden henkilöt että tavalliset, ja siten katsojille samaistumis-

kelpoiset ihmiset pyrkivät muuttamaan elämäntapaansa asiantuntijoi-

den avustuksella ja katsojajoukon edessä (hanke 6). Tässä ilmastoperhe 

tv-formaatissa on hyödynnetty edellä mainittuja jalanjälkilaskureita.  

Kestävää elämäntapaa tukevaa sosiaalista oppimista tapahtuu myös 

erilaisissa epävirallisissa ryhmittymissä, joita on syntynyt erilaisten 

arkisten toimintojen ympärille. Tällaisen ryhmittymän jäsenet voivat 

kehittää kohtaamispaikkoja, esimerkiksi internetsivustoja, jossa vaihta-

vat kokemuksiaan ja tarjoavat toisilleen käyttäjätietoa aiheeseen liitty-

vistä palveluista ja tuotteista. Esimerkkinä tällaisesta ryhmästä esitel-
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lään lapsillaan kestovaippoja käyttävien vanhempien perustama kesto-

vaippainfo-sivustoa (hanke 7). Se tarjoaa internetsivuillaan edellä kuva-

tun kohtaamispaikan, tietokannan tuotteista, tuottajista ja jälleenmyyjis-

tä sekä käytettyjen tuotteiden myyntipisteen.  

ILMARI-hanke (hanke 8) on perinteinen koululaisille suunnattu tie-

donjako- ja asennekasvatushanke. Sen tavoitteena on ollut jakaa tietoa 

ilmastonmuutoksesta ja erityisesti mahdollisuuksista toimia ilmaston-

muutoksen hillitsemiseksi itse omien elämäntapavalintojen avulla. Kou-

luvierailuista ovat vastanneet ympäristöjärjestöissä mukana olevat nuo-

ret aikuiset. Hankkeen arvioitiin menestyvän osittain sen takia, että tie-

toa koululaisille tarjosivat melko samanikäiset vertaisryhmän jäsenet.  

Viimeinen hankeryhmä ovat kestävää kaupunkikulttuuria edistävät 

hankkeet (hanke 9). Ne perustuvat innovatiivisiin tapoihin muokata ja 

ottaa haltuun kaupunkitilaa, edistävät kuluttajien vuorovaikutusta ja 

tavaravaihtoa sekä kyseenalaistavat tavanomaista kulutuskulttuuria. 

Jotta todellinen muutos kohti kestävää tulevaisuutta olisi mahdollinen, 

tulee kestävän elämäntavan yleistyä ja olla kulttuurisesti mahdollista 

myös niin sanotuille tavallisille kuluttajille. Vasta ajan myötä selviää, 

millaisia vaikutuksia tällaisilla hankkeilla on: leviävätkö ne laajalle ylei-

sölle vai jäävätkö pienen piirin kokeiluiksi.  

Tässä tutkimuksessa esiteltävät hankkeet olivat menestyksellisiä, sil-

lä ne eivät pyrkineet vaikuttamaan ainoastaan kuluttajien asenteisiin 

vaan kehittivät infrastruktuuria, yhteisöllisyyttä, palvelutarjontaa ja 

kohdespesifiä tietoa, joka edistää kestäviä elämäntapavalintoja. Seuraa-

vassa käydään läpi näitä hankkeita ja luvussa 7 vedetään yhteen niiden 

menestystekijöitä.  

5.1 Kestävä tarjonta  

5.1.1 Voimaantuneet portinvartijat (1) 

Ajatushautomo Demos Helsinki aloitti vuonna 2009 kolmivuotisen 

hankkeen, jossa yrityksiä ja kuluttajia tuettiin kehittämään kokonaisval-

taista ymmärrystä arkisten toimiensa ympäristövaikutuksista. Peloton-

hankkeen tavoitteena oli auttaa organisaatioita luomaan tuotteita, palve-

luita ja sosiaalisia innovaatioita, jotka vähentävät suomalaisten elämän-

tavan energiankulutusta. Hanketta rahoitti Suomen itsenäisyyden juhla-

rahasto Sitra. 

Hanke perustui oivallukseen kuluttajien elämäntapaan vaikuttavista 

energiaportinvartijatahoista. Kuluttajat tekevät arjessaan monia energi-

ankulutukseen merkittävästi vaikuttavia ratkaisuja, kuten päättävät missä 

asuvat, miten liikkuvat ja mitä syövät. Näitä ratkaisuja tehdessään kulutta-

jat ovat riippuvaisia niistä tuotteista ja palveluista, joita heille on tarjolla. 

Portinvartijat ovat niitä tahoja, jotka vaikuttavat työnsä puolesta siihen, 

millaisia vaihtoehtoja arjessa on tarjolla. Peloton-hankkeen tavoitteena oli 
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voimauttaa tarjonnasta vastaavat tahot ymmärtämään heidän merkittävä 

asemansa mahdollisina kestävien tuotteiden ja palvelujen tarjoajina. Tä-

mä toteutettiin järjestämällä erilaisille portinvartijatahoille 20 hengen 

työpajoja. Ensimmäiset neljä työpajaa oli suunnattu elämäntapamedian, 

rautakauppojen ja lounasravintoloiden edustajille sekä pienten lasten 

vanhemmille. Tavoitteena oli rekrytoida osallistujia useista isoista organi-

saatioista ja luottaa siihen, että osallistujat vievät asiaa eteenpäin omissa 

organisaatioissaan. Menetelmänä käytettiin ”vertaiskehittelyä”, eli osallis-

tujat ohjattiin kehittämään uusia vähähiilisiä yritys- ja tuote- ja palve-

luideoita yhdessä muiden työpajaosallistujien kanssa.  

Hanke ei ollut tämän raportin kirjoitushetkellä vielä loppunut, mutta 

siitä on tehty väliarviointi. Hankkeella on hyvät mahdollisuudet kehittyä 

vaikutuksiltaan merkittäväksi, sillä alustavien tulosten mukaan työpajaan 

osallistuneet portinvartijat olivat tyytyväisiä työpajaan ja kokivat voi-

maantuneensa kehittämään uusia vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeen tulok-

sena ainakin yksi iso lounasravintolaketju päätti kehittää ilmastoystävälli-

siä lounasvaihtoehtoja, jotka erottautuisivat ravintolan lounaslistalta eri-

tyisen merkin avulla. Työpajaan osallistuneet 20 ravintola-alan 

asiantuntijaa vastasivat päivittäin 600 000 ihmisen lounasvaihtoehdoista, 

joten heidän vaikutusmahdollisuutensa olivat suuret. Heidän oman arvi-

onsa mukaan ilmastolounasideaa ei olisi syntynyt ilman Peloton-työpajaa.  

Tapa, jolla hanke pyrki vaikuttamaan kuluttajiin, ei perustunut perin-

teiseen koulutukseen ja tiedonjakoon, vaan tavoitteena oli vaikuttaa 

rakenteisiin ja tarjontaan (katso kuva 7). Vaikuttamalla rakenteisiin ja 

portinvartijoihin oli mahdollista parantaa sekä tarjontaa että tarjota 

kohdespesifiä tietoa näistä tuotteista ja palveluista hetkellä, jolla kulut-

tajat tekevät arkisia valintoja esimerkiksi siitä, minkä annoksen valitse-

vat lounasravintolan listalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7. Peloton-hankkeen vaikutusmekanismi 
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Hankkeessa järjestettiin myös kilpailu, jossa palkittiin parhaista vähähii-

lisistä tuotteista ja palveluista. Kilpailun voitti matkatoimisto Nopsa, 

joka edistää paikallismatkailua. Tätä vähähiilistä matkailuhanketta ku-

vataan tarkemmin hanke-esittelyssä 12.  

Lisätietoja: 

 Peloton-hanke: www.peloton.me  

 Peloton-hankkeen väliarviointi: http://www.sitra.fi/julkaisut/ 
Selvityksiä-sarja/Selvityks iä%2018.pdf?download=Lataa+pdf  

 

Kouluttamalla ja voimauttamalla portinvartijatahoja hanke edisti vähä-

hiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Se edisti kuluttajien mah-

dollisuuksia saada tietoa kulutusvalintojen ilmastovaikutuksista hetkellä, 

jolloin he tekevät valinnan eri vaihtoehtojen välillä. Hanke oli suunniteltu 

hyvin ja se edisti yhteisöllistä oppimista ja vertaiskehittelyä. 

5.1.2 Hammarby Sjöstad – asuinalue, jossa kestävä 
elämäntapa on helppoa (2) 

Hammarby Sjöstad on uusi asuinalue, joka on rakennettu vanhalle teolli-

suus- ja satama-alueelle Hammarby järven tuntumaan Tukholmaan. 

Alueen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 ja tavoitteena oli, että alueen 

ympäristövaikutukset olisivat 50 % pienemmät kuin niiden alueiden, 

joiden rakentamisessa oli käytetty tyypillistä 1990-luvun tekniikkaa. 

Hanke ei aivan saavuttanut tavoitettaan, mutta kansainvälistä mainetta 

kuitenkin kunnianhimoisen suunnitelman ja integroidun suunnittelun 

sekä sen aikana luotujen hyvien käytäntöjen ansiosta. Kun alue valmis-

tuu vuonna 2017, siellä tulee olemaan yli 11 000 huoneistoa reilulle 

25 000 asukkaalle ja alueella työskentelevien ja asuvien kokonaismäärä 

tulee olemaan noin 36 000 ihmistä.  

Alueen suunnittelussa keskityttiin teknisiin ratkaisuihin, jotka vähen-

tävät asumisen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Mahdollisuudet kestä-

vään elämäntapaan huomioitiin myös sekä kaupunkisuunnittelussa että 

asukkaille tarjotuissa tietopalveluissa.   

Hankkeen tavoitteena oli luoda asuinympäristö, joka perustuu kestä-

välle resurssien käytölle. Tavoitteena oli, että kaikki asukkaat ovat osa 

paikallista ekologista kiertokulkua. Alueelle luotiin erityinen energian- ja 

materiaalikierron malli, Hammarby-malli, joka yhdistää alueen lämmi-

tysjärjestelmän, jätevesisysteemin, biokaasun tuotannon ja jäteveden 

käsittelyn yhdeksi kokonaisuudeksi. Alueella pyritään ehkäisemään 

energiankulutusta ja jätteidensyntyä sekä tehostamaan resurssien käyt-

töä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Mallia käytetään niin asuin- kuin 

työpaikka-alueilla. Sen ovat kehittäneet Fortum sekä Tukholman vesi-

huollosta ja jätteenkäsittelystä vastaavat organisaatiot. 

Hyvä esimerkki tästä kiertokulusta on alueella tuotetun jätteen hyö-

dyntäminen sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Myös jäteveden 

lämpöä käytetään veden lämmitykseen paikallisessa lämpökeskuksessa.  

http://www.peloton.me
http://www.sitra.fi/julkaisut/
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Kestävyys on huomioitu myös aluesuunnittelussa. Tavoitteena oli 

luoda kompakti kaupunki, jossa on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pal-

jon erilaisia palveluita. Palvelut luovat alueelle kaupungin tuntua ja vä-

hentävät autoriippuvuutta, ja ovat siten ympäristön kannalta tärkeitä.  

Liikkuminen alueella perustuu kestävään liikkumiseen. Tätä edistet-

tiin hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä, jotka perustuivat kevyeen kau-

punkijunaan ”Tvärbanaan” ja bussiyhteyksiin. Pysäköintipaikkastandar-

dit määriteltiin alueella alhaisiksi (0.25 paikkaa kotitaloutta kohti), joka 

on alempi kuin yleinen standardi (0.5 paikkaa kotitaloutta kohti). Tällä 

pyrittiin ohjaamaan asukkaita pois yksityisautoriippuvuudesta (myö-

hemmin rajaa tosin jouduttiin nostamaan). Tätä alempaa palvelutasoa 

pyrittiin kompensoimaan lisäämällä joukkoliikennettä ja pyöräilymah-

dollisuuksia sekä tarjoamalla auton yhteiskäyttöpalvelua ja parkkipaik-

koja näille autoille alueen keskeisiltä paikoilta.  

Viheralueita suosittiin säilyttämällä luonnonalueita, esimerkiksi 

tammipuukukkula, ja muodostamalla alueelle viherkäytäviä. Hankkeen 

osana alueelle perustettiin ympäristökasvatuskeskus, GlashusEtt, jonka 

tavoitteena oli edistää kestävää elämäntapaa. Keskus on vaikuttanut 

alueen asukkaiden käyttäytymiseen jakamalla tietoa energiankulutuk-

sesta, järjestämällä näyttelyitä ja toimimalla tapaamispaikkana, jossa 

käydään keskustelua kestävästä kaupunkiasumisesta. Siellä on myös 

vastaanotettu yritysvieraita, jotka ovat kiinnostuneita Hammarby-

mallista.  

Hanke on saavuttanut hyviä tuloksia:  

 

 Asuinalueen ympäristövaikutukset ovat 30–40 prosenttia pienemmät 

kuin vastaavilla 90-luvulla rakennetuilla alueilla 

 Vedenkulutus henkeä kohti on 25 % pienempi kuin Tukholmassa 

keskimäärin  

 Yksityisautoilu on alueella 14 % harvinaisempaa kuin vastaavilla 

alueilla Tukholmassa 

 Kun alue on rakennettu valmiiksi, se pystyy tuottamaan puolet 

käyttämästään energiasta itse 

 

Hammarby Sjöstad on viehättävä ja suosittu asuinalue vihreine käytävi-

neen, kauniine rantalinjoineen ja hyvine palveluineen, jotka edistävät 

kestävää elämäntapaa.  

Lisätietoja:  

 Hammarby Sjöstadin internetsivut: www.hammarbysjostad.se/ 
 Hammarby Sjöstad – a unique environmental project in Stockholm 

http://www.hammarbysjostad.se/inenglish/pdf/ 
HS_miljo_bok_eng_ny.pdf 

 

Hammarby Sjöstadissa kestävää elämäntapaa on edistetty sekä teknisten 

ratkaisujen avulla että tarjoamalla kestävän elämäntavan mahdollistavia 

palveluja. Kokonaisvaltainen, ympäristöasiat huomioiva kaupunkisuunnit-

http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.hammarbysjostad.se/inenglish/pdf/
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telu on ollut onnistunutta ja vanha satama-alue on muuttunut suosituksi 

vihreäksi asuinalueeksi.  

5.2 Uudet tiedon muodot  

5.2.1 Ilmastonmuutos ruokalistalla – CO2-merkityt 
hampurilaiset (3) 

Max Hamburgarrestauranger (Max) on maanlaajuinen hampurilaisravin-

toloiden ketju Ruotsissa. Se aloitti toimintansa vuonna 1968 ja oli vuon-

na 2008 Ruotsin toiseksi laajin hampurilaisketju 67 ravintolallaan.  

Ketju on pyrkinyt jo pitkään vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja 

uusina toimintamuotoina se on ottanut käyttöönsä hiilijalanjälkimerkin ja 

hiilidioksidipäästöjen kompensaation. Maailman ensimmäisenä ravintola-

ketjuna yritys laskee kaikkien tuotteidensa hiilijalanjäljet. Laskelmat suo-

ritti voittoa tavoittelematon kestävään kehitykseen erikoistunut The Na-

tural Step -organisaatio. Koska tuotevalikoima pysyy saman päivästä toi-

seen, tehtävä oli helpompi kuin lounasravintoloissa, joissa ruokalista 

vaihtuu päivittäin.  

Max jakaa tiedot tuotteiden hiilidioksidipäästöistä asiakkailleen il-

moittamalla ne ruokalistoillaan. Tavoitteena on innostaa asiakkaita va-

litsemaan ilmastonmuutoksen kannalta hyviä vaihtoehtoja ja ylipäätään 

kiinnittää asiakkaiden huomio ruuan ilmastovaikutuksiin. Tämä on tär-

keää, sillä hampurilaisravintoloiden asiakkaat eivät oletettavasti kuulu 

syvästi ympäristöasioihin sitoutuneiden kuluttajien joukkoon.  

Kaikkien Max ravintoloiden arvioitiin tuottavan yhteensä noin 

27 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Noin 70 prosenttia kokonaispääs-

töistä aiheutuu lihantuotannon hiilidioksidipäästöistä. Yhtiö kompensoi 

hiilidioksidipäästönsä istuttamalla puita Afrikassa. Tämä tarkoittaa noin 

89 000 puuta joka vuosi ja kattaa noin 890 jalkapallokentän kokoisen 

alueen. Käyttämällä puita hiilinieluna yritys pyrkii havainnollistamaan 

asiakkailleen, mitä hiilipäästöjen kompensointi tarkoittaa käytännössä.  

Yritys on myös tuottanut laskelmia kotiruuan ilmastovaikutuksista 

analysoimalla muutamien yleisten ruotsalaisten ruokalajien hiilijalanjäl-

jet ja verrannut niitä omien tuotteidensa arvoihin. Tuloksena paljastui, 

että kotona valmistetut ateriat tuottivat saman verran päästöjä kuin 

Maxin hampurilaisateriat.  

Ilmastonmuutosta hillitsevien toimien lisäksi yhtiö on tehnyt useita 

muita ympäristötekoja:  

 

 Kaikkien ravintoloiden käyttämä energia on tuotettu yksinomaan 

tuulivoimalla 

 Kaikki uudet ravintolat on varustettu vähän energiaa kuluttavilla 

LED-valoilla 

 Kaikki yhtiön autot ovat ympäristöystävällisiä 
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 Max on avannut maailman ensimmäisen pyöräkaistallisen ravintolan 

 Kaikki ravintolat kierrättävät kartongin ja sähkölaitteet.  

 Tarjolla on vain ympäristömerkittyä kalaa 

 Kaikki työntekijät koulutetaan Maxin ympäristökoulussa 

 

Ilmastohankkeiden vaikutuksia on arvioitu ja tulokset ovat seuraavat:  

 

 Vähähiilisten tuotteiden myynti on kasvanut 15 prosenttia 

 Mielipidekyselyssä näkemykset siitä, että Max on “erittäin sitoutunut 

ympäristötekoihin” nousivat ruotsalaisten keskuudessa kolmesta 

prosentista yhteentoista ja Maxin asiakkaiden keskuudessa viidestä 

viiteentoista prosenttiin 

 Max on saanut osakseen paljon positiivista julkisuutta: useita 

tunnustuksia ja palkintoja, 131 lehtijuttua ja noin 80 

luennointikutsua korkeatasoisiin tilaisuuksiin, joiden teemana on 

ruoka ja kestävä kehitys 

 Markkina-asema parantui ja ruokailutottumuksia käsitelleen 

mielipidetutkimuksen mukaan joukko, joka pitää Maxia parhaimpana 

pikaruokapaikkana kasvoi vuoden 2007 18 prosentista vuoden 2008 

21 prosenttiin (joka on korkeampi kuin McDonaldsilla). (Suosion 

kasvuun voi toki olla muitakin syitä kuin ilmastohanke) 

Lisätietoja:  

 Maxin ilmastotoimet: www.max.se/en/environment.aspx 

 Ruokalista, jossa tuotteiden hiilijalanjäljet: http://www.max.se/ 
klimatdeklaration.aspx 

 

Max hampurilaisketjulla on valtavirtaa edustava asiakaskunta ja tuote, 

mutta se on ruuan CO2-merkintöjen suhteen ravintolamaailman edelläkä-

vijä. Jalanjälkimerkinnät ovat uusi tapa jakaa tietoa erilaisten tuotteiden 

hiilipäästöistä. Tietoa on saatavilla juuri sillä hetkellä, kun kuluttaja tekee 

ostopäätöksensä.  

5.2.2 Kestävän elämäntavan portaali – kaikki yhdeltä 
luukulta (4) 

Pohjoismaissa on useita kestävän elämäntavan avuksi rakennettuja inter-

net-portaaleja. Näitä ylläpitävät valtiolliset tai kunnalliset organisaatiot, 

kansalaisjärjestöt, vapaat ryhmittymät sekä yritykset. Islantilainen Na-

ture.is on hyvä esimerkki tällaisesta portaalista. Se on ympäristöaiheinen 

sivusto, joka tarjoaa tietoa ja karttoja, jotta kuluttajien olisi helpompi löy-

tää tarvittavat tuotteet, palvelut ja paikat kestävän elämäntavan tarpeisiin. 

Portaalin takana on yritys, jolla on osakkainaan sekä muita yrityksiä että 

organisaatioita.  

Idean Nature.is portaalin perustamiseksi keksi visuaalisen suunnitte-

lun asiantuntija Guðrún Arndís Tryggvadóttir vuonna 2002. Hänellä oli 

tavoitteena “käyttää internetiä välineenä niille, jotka haluavat oppia 

http://www.max.se/en/environment.aspx
http://www.max.se/
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luonnon ihmeistä ja tehdä erilaisista ympäristövalinnoista näkyviä ja 

helpommin saavutettavia”.  

Nature.is -portaalin kehitys on ollut pitkä yhteistyöprosessi. Sivuston 

prototyyppi Grasagudda.is (Luonto-hoitaja) julkaistiin vuonna 2005 ja 

sen tarkoituksena oli lähinnä tarjota tietoa ympäristöasioista. Tämän 

jälkeen toiminta on keskittynyt kehittämään yhteistyötä erilaisten toimi-

joiden ja sponsoreiden välillä, jotta sivuille on saatu luotua uusia toimin-

toja. Nature.is ltd perustettiin 12 osakkaan voimin vuonna 2006. Sekä 

henkilöjäsenet että mukana olevat yritykset halusivat lisätä ympäristö-

tietoisuutta ja ympäristötavoitteiden näkyvyyttä niin yritysmaailmassa 

kuin kotitalouksissakin. Luonto-hoitaja sivusto sulautui Nature.is sivus-

toon vuonna 2007 ja englanninkielinen versio sivustosta julkaistiin 

vuonna 2008. Se palvelee myös Islannissa käyviä turisteja.  

Nature.is tarjoaa laajan paletin palveluja kuluttajalle. Sivustolla on 

tiiviitä artikkeleita eri teemoista, kuten keittiöpuutarhasta, ravinnosta, 

liikkumispalveluista, ympäristökasvatuksesta, kulttuuritapahtumista, 

vihreistä yrityksistä ja tuotteista, kestävästä asumisesta ja kierrätykses-

tä. Sivusto tarjoaa myös karttoja: kierrätyskartta paikantaa jätteidenke-

räyspaikat ja Vihreä kartta (Green Map) vihreiden yhtiöiden, tuotteiden 

ja palveluiden sijainnin sekä luonto- ja kulttuurikohteet.  

Green Map on paikallisesti tehty internetpohjainen karttasovellutus, 

jossa tietyn alueen yhteisölliset, kulttuurisesti merkittävät ja kestävää 

elämäntapaa edistävät paikat merkitään kartalle käyttäen sovellusta 

varten suunniteltuja ikoneita. Karttaa katsomalla on siten mahdollista 

saada yleiskuva erilaisista kestävistä paikoista Islannissa. Green Map on 

rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Green Map System Inc. ja sen 

käyttö on luvanvaraista. Yritys on voittoa tavoittelematon organisaatio 

ja sen tavoitteena on edistää ekologista kestävyyttä ja osallisuutta sekä 

luonnonympäristössä että rakennetussa ympäristössä. Sovellutusta on 

kehitetty yhteisöllisesti vuodesta 1995 ja liike on levittäytynyt yli 600 

kaupunkiin ja kylään 55 eri maassa.  

Nature.is sivusto pitää sisällään myös Luonto kaupan, internet-

kaupan, jossa on tarjolla reilun kaupan tuotteita sekä ympäristömerkit-

tyjä ja muita vihreitä tuotteita.  

Sivuston toimintaa rahoittavat useat kansalliset ja kansainväliset or-

ganisaatiot sekä yritykset. Se saa tuloja myös mainosmyynnistä. Sen 

sijaan, että eri tahoilla olisi omat johonkin tiettyyn kestävän elämänta-

van sektoriin keskittyvät sivustot, tällainen kokoava sivusto tarjoaa hy-

vin monenlaista tietoa ympäristöasioista sekä kestävistä tuotteista ja 

palveluista. Yksi hyvin hoidettu ja resursoitu portaali on helpompi pitää 

ajantasaisena niin sisällön kuin linkkien osalta, kuin yksittäiset, jollekin 

erityisalueelle keskittyvät pienet portaalit.  

Lisätietoja:  

 Nature is –portaali: www.nature.is/frettir 
 Green Maps konsepti: www.greenmap.org/ 
 

http://www.nature.is/frettir
http://www.greenmap.org/
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Ympäristötietoinen Nature.is portaali kokoaa yhteen paikkaan paljon 

tietoa, joka tukee kestävää elämäntapaa Islannissa. Sivuston takana on 

verkosto, jossa yhdistyvät kaupallisten palveluiden ja tuotteiden tarjoajat 

sekä kansalaisjärjestöt ja toiminta on osittain valtion tukemaa.  

5.3 Sosiaalinen oppiminen 

5.3.1 Kaupunkilaiset julkisella ilmastodieetillä (5) 

Useat ruotsalaiset kaupungit ovat edistäneet ilmastonmuutoksen hillitse-

mistä ja arkisen energiankulutuksen tehostamista tarjoamalla tukea jou-

kolle kotitalouksia, jotka lupaavat ryhtyä ilmastodieetille. Ilmastodieetti 

tarkoittaa elämäntapamuutosta, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillin-

tään. Muut kuntalaiset ovat voineet seurata prosessia ja ottaa siitä oppia. 

Hankkeet ovat pyrkineet näkymään paikallismedioissa monin eri tavoin.  

Kampanjat ovat vaihdelleet kaupungeittain: Tukholman ”Konsumera 

smartere” (kuluta viisaammin) projektissa mukana oli 50 kotitaloutta, 

Kalmarin ”Klimatpiloterna” (Ilmastopilotit) projektissa 12 kotitaloutta; 

Kristianstadin ”Klimatbantarna” (ilmastolaihduttajat) projektissa 11 

kotitaloutta ja Karlstadin ”Miljövardag” (Ekoarki) hankkeessa ensin 10, 

jonka jälkeen uudessa hankkeessa 100 kotitaloutta. Mukaan valittiin 

erilaisia kotitalouksia, jotta valitut edustaisivat poikkileikkausta asuk-

kaista. Näin mahdollisimman monen kuntalaisen oli mahdollista löytää 

samaistumiskohde osallistujien joukosta. 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota kuntalaisille ympäristövalistusta ar-

kisten toimien ilmastovaikutuksista. Taustaoletuksena oli, että suoran 

energiakulutuksen, eli sähkön, liikenteen ja lämmityksen ilmastovaiku-

tukset tunnetaan. Välillinen energiankulutus on puolestaan näkymättö-

missä erilaisissa tuotteissa ja palveluissa, kuten ruuassa, vaatteissa ja 

asumisessa, ja välillisen energiankulutuksen suuruutta on vaikea arvioi-

da ja tiedostaa arkisten toimien keskellä.  

Osallistujia etsittiin mainosten avulla ja hankkeeseen valitut velvoi-

tettiin raportoimaan hankkeen vetäjille edistymisestään. Hankkeen en-

simmäinen askel oli kotitalouksien arkisen energiankulutuksen mittaus. 

Kuluta viisaammin -hankkeessa Tukholmassa apuna käytettiin energia- 

ja CO2-tietokantaa, jonka oli kehittänyt Tukholman kuninkaallinen kor-

keakoulu (Kungliga Tekniska högskolan, KTH) ja Ruotsin puolustusvoi-

mien tutkimuslaitos (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI) tanskalai-

sen energiaohjelman (Dutch Energy Analysis Programme, EAP) avulla. 

Tietokanta sisälsi tiedot yli 230 tuotteen ja palvelun elinkaaren aikana 

kuluvasta energiamäärästä.  

Tuloksien avulla luotiin jokaiselle kotitaloudelle hiilidioksidipäästö-

profiili. Se toimi lähtökohtana, kun hankevetäjät tekivät osallistujien 

kanssa hiilidioksidipäästöjen vähennyssuunnitelman. Osallistujat päätti-

vät itse, millaisia muutoksia he olivat valmiita tekemään. Esimerkiksi 
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Kristianstadissa osallistujat päättivät keskittyä joka kuukausi uuteen 

teemaan. Projektin lopuksi suoritettiin hiilidioksidipäästöjen uusinta-

mittaus, jonka perusteella arvioitiin, kuinka paljon hanke oli vähentänyt 

energian kokonaiskulutusta.  

Kaikissa hankkeissa niin osallistujia kuin muitakin kuntalaisia autet-

tiin, aktivoitiin ja inspiroitiin eri tavoin muuttamaan elämäntapaansa:  

 

 Hankkeissa tarjottiin tietoa siitä, miten elämäntapaa voidaan 

muuttaa vähähiilisemmäksi ja järjestettiin tapaamisia, joissa oli 

mahdollista keskustella aiheesta. Tukholmassa ajatustenvaihto 

tapahtui interaktiivisen internetpohjaisen opintopiirin välityksellä. 

Osallistujat olivat säännöllisesti yhteydessä projektin vetäjiin ja 

saivat palautetta toimistaan 

 Projekteissa valmisteltiin tiedotussuunnitelmat ja ne saivat hyvin 

julkisuutta paikallislehdissä ja -radiossa. Projektit tuottivat 

mainoksia, raportteja, artikkeleita, tiedotuslehtiä, lehdistötiedotteita, 

seminaareja sekä vierailukäyntejä. Osana toimintaa rakennettiin 

monipuolista ilmastotietoa tarjoavia internetsivustoja, joiden kautta 

oli myös mahdollista tutustua esimerkkiperheisiin ja heidän 

hiilipäästöprofiileihinsa 

 Projektit toimivat yhteistyössä paikallisten yritysten ja muiden 

organisaatioiden kanssa. Osallistujille esiteltiin tuotteita ja palveluita, 

jotka helpottavat siirtymistä nykyistä kestävämpään elämäntapaan ja 

paikalliset yritykset tarjosivat osallistujille alennuksia kestävää 

elämäntapaa edistävistä tuotteistaan. Näin myös projektia 

seuranneet kuntalaiset saivat käsityksen tarjolla olevista 

mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista 

 

Osallistuvat kotitaloudet onnistuivat tavoitteissaan. Esimerkiksi Tuk-

holmassa CO2-päästöt vähenivät keskimäärin 22 % lähtötasosta. Projekti 

sai myös osakseen paljon positiivista julkisuutta ja sen edistymistä seu-

rasi laaja yleisö. 

Lisätietoja: 

 Konsumera smartare-projekti: www.stockholm.se/KlimatMiljo/ 
Klimat/Konsumera-smartare/Info-och-pdf-arkiv/ 

 Klimatpiloterna -projekti: www.klimatpiloterna.se 

 Klimatbantarna-projekti: www.kristianstad.se/sv/ 

Kristianstads-kommun/Miljo-klimat/Klimat/Information/ 

Klimatbantarna/ 

 Miljövardag-projekti: www.karlstad.se/apps/symfoni/ 

karlstad/karlstad.nsf/$all/ 0F844F45DB884E63C125761 

F0043E9FC 

 

Ilmastoperhe projekti esitteli tosielämän elämäntapamuutoksia, joiden 

avulla voidaan pienentää hiilidioksidipäästöjä. Se havainnollisti haluttuja 

muutoksia ja edisti niiden omaksumista käyttämällä hyväkseen sosiaalista 

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/
http://www.klimatpiloterna.se
http://www.kristianstad.se/sv/
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/
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oppimista ja vertaisryhmien yhteistyötä. Projekti myös nosti julkisuuteen 

paikallistason ratkaisuja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.  

5.3.2 Tosi-tv elämäntapamuutoksesta (6) 

Viihdeteollisuus voi muokata ihmisten elämäntapaa merkittävästi ja siten 

vaikuttaa myös ihmisten ympäristötietoisuuteen. Eräs tapa vaikuttaa kes-

kivertokuluttajiin, on hyödyntää televisiota, varsinaista valtavirtamediaa, 

ja suosittuja tv-formaatteja kuten tosi-tv:tä. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa 

vuosina 2008 ja 2010 esitetty norjalainen tv-sarja Krafttaget, jonka on 

tuottanut norjalainen tv-yhtiö NRK (Norsk Rikskringkasting).  

Krafttaket oli kuuden jakson pituinen kahden kaupungin välinen kil-

pailu, jonka ensimmäisellä kaudella kisasivat Bergen ja Trondheim ja 

toisella Oslo Vest ja Drammen. Kilpailu käytiin siitä, kumpi kaupunki 

onnistuu vähentämään enemmän CO2-päästöjään. Molemmista kaupun-

geista kisassa mukana olivat lapsiperhe, paikallinen jalkapalloseura ja 

kunnanvaltuusto.   

Kilpailijoiden tukena oli asiantuntijatiimi, joka auttoi kilpailijoita vä-

hentämään energiankulutustaan niin kotona kuin työpaikalla tinkimättä 

kuitenkaan elämänlaadusta. Osallistujien onnistui muuttaa elämänta-

paansa ja he olivat tyytyväisiä uuteen vähähiiliseen elämäntapaansa.  

Krafttaket-ohjelmasta hyötyivät myös ne katsojat, jotka halusivat 

muuttaa elämäntapaansa, mutta eivät tienneet, mistä aloittaa. Hankkeen 

internetsivut tarjosivat käytännöllisiä vinkkejä siitä, miten vähentää 

erilaisten arkisten toimien aiheuttamia CO2-päästöjä sekä laskurin, jonka 

avulla oli mahdollista arvioida oman hiilijalanjäljen suuruus. Sivustoilla 

oli myös hyödyllisiä linkkejä niitä varten, jotka kaipasivat lisätietoa jos-

tain tietystä aihepiiristä.  

Samanlainen ohjelma esitettiin vuonna 2010 Suomessa ja tähän oh-

jelmaan oli pyydetty mukaan tunnettuja julkisuuden henkilöitä.  

Lisätietoja:  

 Krafttaget-ohjelma: http://www.krafttaket.no/  

 Suomalainen Ilmastodieetit-ohjelma: http://teema.yle.fi/ 

ohjelmat/juttuarkisto/ilmastodieetit 
 

Viihdeteollisuus vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämäntyyliin ja kestä-

vää elämäntapaa esittelevien televisiosarjojen välityksellä on mahdollista 

vaikuttaa ihmisten ympäristötietoisuuteen. Katsojat voivat samaistua 

esimerkkiperheisiin ja ymmärtää muutokseen liittyviä haasteita ja mah-

dollisuuksia, sekä innostua itsekin kokeilemaan samoja muutoksia omassa 

elämässään. Mahdolliset vaikutukset syntyvät muun muassa sosiaalisen ja 

mallioppimisen avulla. 

http://www.krafttaket.no/
http://teema.yle.fi/


  Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa 39 

5.3.3 Kestovaippojen käyttöä edistävä tietokanta (7) 

Kestovaippainfo edustaa tässä raportissa uudenlaista käyttäjälähtöistä 

tiedotuskanavaa. Sen on luonut ja sitä ylläpitää ryhmä yksityisiä kesto-

vaippojen käyttäjiä Suomesta ja toiminta on pääosin vapaaehtoistyötä. 

Toimintaa rahoitetaan myymällä mainostilaa sivuille.  

Sivuston tavoitteena on tarjota tietoa kertakäyttövaippojen ympäris-

tövaikutuksista ja niiden ympäristön kannalta paremmasta vaihtoehdos-

ta, kestovaipoista. Kohderyhmänä ovat vanhemmat, jotka haluavat ko-

keilla kestovaippoja tai etsivät niistä lisätietoa sekä vanhemmat, joilla on 

ollut ongelmia niiden käytössä.  

Yksi vauva käyttää keskimäärin 5000 vaippaa ennen kuin oppii kui-

vaksi (keskimäärin 30 kuukauden ikäisenä). Tämä tekee yhteensä 1500 

kg jätettä. Pestävät kestovaipat aiheuttavat myös ympäristövaikutuksia, 

lähinnä niiden valmistusprosessin ja pesun aikana, mutta ne ovat siitä 

huolimatta ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin kertakäyt-

tövaipat.  

Suomessa uudet vanhemmat saavat kokeiltavakseen kestovaippoja 

osana äitiyspakkausta. Äitiyspakkaus on KELA:n (kansaneläkelaitos) 

tarjoama avustus tulevalla lapselle ja se koostuu laatikollisesta vauvan-

vaatteita ja muita tarpeellisia tarvikkeita. Vuodesta 2006 lähtien pakka-

us on sisältänyt myös kestovaippoja. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen 

mukaan kestovaippoja pääasiallisesti käyttäviä perheitä oli vain 7 % 

vastaajista, mutta niiden vanhempien osuus, jotka eivät ole koskaan edes 

kokeilleet kestovaippoja, oli laskenut. Kun vuonna 2004 heitä oli 88 % 

vastaajista, vuonna 2006 70 % vastaajista ja vuonna 2008 enää 64 % 

vastaajista. Tämä tarkoittaa, että 36 % perheistä on vähintäänkin koitta-

nut kestovaippoja. Kestovaipat jakavat mielipiteitä, sillä kyselyn mukaan 

25 % pakkauksen saajista piti niitä erittäin hyödyllisinä, kun taas 30 % 

erityisen hyödyttöminä.  

Kestovaippainfon käyttäjäkunta on laaja. Palvelulla on 5500 rekiste-

röitynyttä käyttäjää ja 290 000 sivulatausta viikossa. Vaikka pääasialli-

sesti kestovaippoja käyttäviä ei ole paljoa, moni on kiinnostunut kokei-

lemaan niitä. Tiedon jakamisen lisäksi kestovaippainfo tarjoaa käyttäjille 

myös sosiaalista tukea. Koska moni ei käytä, eikä ole valmis kokeilemaan 

kestovaippoja, niiden käyttäjät voivat kohdata ennakkoluuloja ja muita 

sosiaalisia haasteita käyttäessään kestovaippoja. 

Sivusto antaa hyvin käytännöllistä ja selkeää tietoa kestovaippojen 

käytöstä. 

Sivusto tarjoaa:  

 

 Tietoa siitä, miksi ja miten käyttää kestovaippoja.  

 Tietokannat kestovaippamalleista (1115 mallia), erilaisille vaipoille 

sopivista pesuaineista (75 merkkiä), ja vaippojen suomalaisista 

jälleenmyyjistä (215 tahoa). Tietokannassa on myös käyttäjäarvioita 

eri vaippamalleista: käyttäjät voivat pisteyttää eri vaippamallit ja 

arvioida niiden ominaisuuksia sivuilla myös kirjallisesti.  
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 Keskustelupalstan kestovaippojen käyttäjille. Aihepiirit vaihtelevat 

vaikeuksista löytää lapselle sopivaa vaippaa sosiaalisiin haasteisiin, 

joita on kohdattu käytettäessä kestovaippoja.  

 Tee-se-itse -ohjeita kestovaippojen kutojille ja ompelijoille. 

 Käytettyjen vaippojen myyntipaikan.  

 

Kestovaippainfo tarjoaa monipuolista käyttäjätietoa kestovaippojen 

käyttäjille ja kokeilijoille. Koska sivujen tarjoama tieto perustuu paljolti 

aktiivisten käyttäjien tuottamaan tietoon, sivustoa voidaan pitää sosiaa-

lisena yhteisönä, joka tarjoaa vertaistietoa ja kokemusten vaihtoa. Ver-

taiskokemusten vaihtoa käydään erityisesti niistä teemoista, joista on 

vaikea saada tietoa virallisilta sivustoilta ja muista tietolähteistä. 

Lisätietoja: 

 Kestovaippainfo: www.kestovaippainfo.fi  
 

Epävirallinen internetportaali, joka keskittyy tietyn aihepiirin ympärille, voi 

kasvaa merkittäväksi tiedonlähteeksi, joka tarjoaa tiedon lisäksi tuotearvi-

ointia. Sivustoilla voidaan keskittyä aihepiireihin, joista on muuten vaikea 

saada tietoa. Kestovaippainfo-sivusto tarjoaa vertaistukea ja sen vaikutta-

vuus perustuu sosiaaliseen oppimiseen.  

5.3.4 Ilmari – vertaistietoa koululaisille (8) 

Ilmari, ilmastonmuutos- ja energiatietämystä kehittävä hanke, on suun-

nattu peruskoululaisille, lukiolaisille sekä opettajille. Sen tavoitteena on 

ollut saada osallistujat ymmärtämään sekä ilmastonmuutosta ilmiönä 

että osallistujien oma rooli ilmastonmuutokseen vaikuttavina kuluttaji-

na. Projekti on aktivoinut oppilaita pohtimaan aihepiiriä ja tukenut tee-

maan liittyviä kouluprojekteja.  

Ilmari-projekti sai alkunsa, kun useista koulusta lähestyttiin ympäris-

töjärjestöjä pyytäen järjestön edustajia vierailemaan kouluissa. Näiden 

vierailujen järjestäminen oli haastavaa, sillä kouluja oli paljon, eikä niillä 

ollut mahdollisuutta maksaa vierailuista. Ilmari-projektin teema, ilmas-

tonmuutos, ei ollut vahvasti esillä koulujen opetusohjelmassa ja jos oli, 

sitä käsiteltiin lähinnä luonnontieteellisenä kysymyksenä. Kouluilla oli 

erityisesti tarvetta saada oppilaat ymmärtämään, miten he itse voivat 

toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.  

Samaan aikaan useilla ympäristöjärjestöillä oli yhteneväinen tavoite 

kerätä ja välittää tietoa ilmastonmuutoksesta koululaisille, mutta yhdel-

läkään järjestöllä ei ollut tarpeeksi resursseja toteuttaa sitä yksin. Ilma-

ri-projekti käynnistettiin kolmen ympäristöjärjestön Dodo ry:n, Maan 

ystävät ry:n ja Luonto-Liiton sekä yhden nuorisojärjestön, Nuorten Aka-

temian, yhteishankkeena. Projektin kestettyä viisi vuotta vierailuja oli 

tehty yli 800 kouluun. Hankkeen puitteissa koulutettiin 200 vapaaeh-

toista ilmastolähettilästä, jotka tapasivat kouluissa 30 000 oppilasta. 

Hanke oli volyymiltään massiivinen ja siinä hyödynnettiin uusia oppi-

http://www.kestovaippainfo.fi
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mismenetelmiä. Kansalaisjärjestöissä oli vahva usko siihen, että paras 

tapa edistää käyttäytymisen muutosta, oli kohdata ihmiset kasvokkain.  

Projekti rakentui ilmastolähettiläiden toiminnan ympärille. Lähetti-

läät rekrytoitiin mukana olleista järjestöistä ja heille annettiin päivän 

koulutus, joka keskittyi sekä vierailuluennon sisältöön että esitystapaan. 

Lähettiläät olivat itsekin suhteellisen nuoria, iältään 20–30-vuotiaita, 

sillä kyseessä olivat nuorisojärjestöjen jäsenet. Lähettiläiden kohtuulli-

sen nuorta ikää pidettiin tärkeänä, jotta oppilaat kokisivat heidät ver-

taisikseen.  

Hankkeen tavoitteena oli jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta, mutta myös 

saada oppilaat ymmärtämään, miten heidän oma toimintansa vaikuttaa 

ilmastonmuutoksen etenemiseen, sekä voimauttaa heidät toimimaan ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseksi. Hankkeen kuluessa sen painopiste siirtyi 

voimaantumisen edistämiseen, sillä tietoisuus ilmastonmuutoksesta oli 

kasvanut ja koulukirjojen tietoja ilmastonmuutoksesta päivitetty.  

Vierailujen tueksi julkaistiin internetsivusto, josta sai lisämateriaalia. 

Vierailuilla käytetyt PowerPoint-diat olivat saatavilla kolmella kielellä3 

ja sivuilta oli mahdollista ladata tietokonepohjainen peli ilmastonmuu-

toksesta. Hankkeessa valmisteltiin radiokuunnelma, jota voitiin soittaa 

esimerkiksi peruskoulun aamunavauksissa. Hanke tarjosi apua ilmasto-

aiheisiin kouluprojekteihin, kuten näytelmän käsikirjoitukseen ja esit-

tämiseen tai ministerille osoitetun kirjeen kirjoittamiseen. Lisäaktivi-

teetteja esittelevä opaskirja julkaistiin internetsivuilla. Näitä materiaale-

ja käytettiin paljon. Peliä on pelattu 17 000 kertaa vuoteen 2010 

mennessä. Radiokuunnelma ladattiin sivuilta yli 2000 kertaa kuussa.  

Hanketta mainostettiin kouluille sen alkutaipaleella, mutta se sai 

osakseen niin paljon huomiota, ettei mainostus ollut enää tarpeen myö-

hemmin.  

Palautetta kouluvierailusta kerättiin monin tavoin. Nuorten Akatemia 

keräsi opettajilta palautetta vuosittain. Myös kaikkia lähettiläitä pyydet-

tiin raportoimaan vierailun tunnelmista muutaman lauseen verran. 

Hankkeesta tehtiin myös arviointi, jota varten kerättiin oppilaiden nä-

kemyksiä vierailuista.  

Hanketta rahoitti Suomen ilmastonmuutoksen viestinnän ohjelma. 

Hanke sai ensin vuoden rahoituksen, sillä ohjelman tarkoituksena oli tu-

kea hankkeiden käynnistymistä toivoen, että ne pystyisivät rahoittamaan 

toimintansa tämän jälkeen itse. Hankkeelle myönnettiin kuitenkin rahoi-

tusta usean vuoden ajan, koska se oli niin onnistunut. Myöhemmin hank-

keessa suunniteltiin myös muita rahoitusmuotoja, kuten yritysyhteistyötä.  

Hankkeesta tehtiin arviointi osana Suomen ilmastonmuutoksen vies-

tinnän ohjelman arviointia. Arvioinnin mukaan Ilmari-hanke oli onnis-

tunut, koska: 

 

────────────────────────── 
3 Raportin kuva 1 “Suomalaisten hiilijalanjälki”, on Ilmari-projektin materiaalia. 
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 se tarjosi tietoa siitä, miten yksilöt voivat vaikuttaa 

ilmastonmuutokseen ja mitä jokainen pystyi tekemään asialle omassa 

arjessaan 

 ihmiset kohdattiin kasvokkain ja vuorovaikutus oli monipuolista  

 oppilaat kohtasivat ja saivat vaikutteita vertaisiltaan nuorilta 

aikuisilta  

 vaikeita yhteiskunnallisia ja ympäristökysymyksiä lähestyttiin 

ratkaisu-, ei niinkään ongelmakeskeisellä tavalla  

 tarjolla oli hyvin valmisteltua materiaalia koulujen omia hankkeita 

varten 

 

Hanke on palkittu useilla palkinnoilla, kuten Suomen WWF:n Panda pal-

kinnolla vuonna 2005 ja Energy Globe palkinnolla vuonna 2006. 

Lisätietoja:  

 Mikko Rask: Case Study 5 Ilmari, a climate change and energy 
information programme for schools 
http://www.energychange.info/casestudies/159-case-study-5-ilmari 

 

Ilmari-projektissa ilmastolähettiläät jakoivat tietoa ilmastonmuutoksesta 

ja rohkaisivat ikätovereitaan muuttamaan elämäntapaansa kestäväm-

pään suuntaan. Yhteistyö ympäristö- ja nuorisojärjestöjen välillä saattoi 

yhteen asiantuntemusta erilaisilta tiedon alueilta.  

5.4 Kulttuurinen muutos  

5.4.1 Uutta kestävää kaupunkikulttuuria edistävät 
hankkeet (9) 

Kestävä elämäntapa vaatii onnistuakseen kulttuurin muutosta ja yhtei-

söllistä tukea, jotta erilaiset tavat ja kulttuurisesti jaetut käytännöt 

muuttuvat. Seuraavaksi esitellään erilaisia liikkeitä ja kansalaisjärjestö-

projekteja, jotka ovat pyrkineet muuttamaan nykyistä kaupunkikulttuu-

ria, kaupunkisuunnittelua ja tilankäyttöä kaupungissa. Muun muassa 

seuraavat neljä kansainvälistä kampanjaa ovat rantautuneet myös Poh-

joismaihin.  

 

 Porkkanamafia 
 Sissiviljely 
 Siirtymäliike 
 Paikallisraha 
 

Porkkanamafia (Carrotmob) on boikotille vastakkainen kuluttaja-

aktivismin muoto. Kuluttajien verkosto kilpailuttaa yrityksiä yhteiskun-

tavastuuseen lupaamalla tukea sitä yritystä, joka on tehnyt parhaan tar-

http://www.energychange.info/casestudies/159-case-study-5-ilmari
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jouksen. Liike syntyi Yhdysvalloissa ja on levinnyt siltä Pohjoismaihin, 

erityisesti Ruotsiin ja Suomeen. 

Tyypillinen porkkanamafia tempaus tähtää siihen, että liike tai ravinto-

la tehostaa energiankäyttöään. Taho, joka lupaa parhaimmat vähennykset 

energiankulutuksessa saa porkkanamafia-aktiiveista asiakkaitaan. 

Sissiviljelyllä (Guerrilla gardening) tarkoitetaan puutarhan perusta-

mista jonkun toisen omistamalle maalle. Toimintaan osallistuu hyvin 

erilaisia ihmisiä erilaisin motiivein. Maa, jota sissiviljellään, on usein 

omistajan hylkäämää jättömaata, jonka sissiviljelijät valtaavat kasvi-

maakseen. Toimintaa on harjoitettu Suomessa ja Ruotsissa ja sen tavoit-

teena on ollut julkisen tilan kaunistaminen ja ruuan tuotannon lisäämi-

nen kaupunkiolosuhteissa. 

Lisätietoja:  

 Tillväxt-liike Ruotsissa: www.tillvaxt.org/ 

 Sissiviljely-liike Suomessa: http://kaupunkiviljely.fi/tag/sissiviljely/ 
 

Siirtymäliike (Transition town) tähtää siihen, että kaupungit siirtyisivät 

ympäristön kannalta kestävään aikaan löytämällä itse parhaat tavat 

vähentää omaa ympäristökuormaansa ja riippuvuuttaan fossiilisista 

polttoaineista. Tämän tulisi tapahtua niin, että ihmiset voivat kuitenkin 

säilyttää elämänlaatunsa.  

Liikkeen tavoitteena on inspiroida, tukea ja kouluttaa kuntia niitä ti-

lanteita varten, joissa suunnitellaan uusia aloitteita kaupungin muutta-

miseksi ja pohditaan suunnitelmien toimeenpanoa. Nämä aloitteet voi-

vat liittyä liikkumiseen, ruokaan, puutarhanhoitoon tai olla seminaareja 

tai työpajoja. Nämä ”siirtymäaloitteet” ovat yhteisön vastaus ilmaston-

muutoksen haasteisiin ja fossiilisten polttoainevarantojen ehtymiseen. 

Liike on rantautunut Pohjoismaihin ja Islantia lukuun ottamatta kaikilla 

mailla on omat kansalliset hankkeensa. 

Lisätietoja: 

 http://www.transitionnetwork.org 

 Norja: Bærekraftige liv på Landås 

 www.barekraftigeliv.no/forside 

 Ruotsi: Omställning Alingsås  

 www.transitionsweden.se  

 Suomi: Siirtymäliike 

 http://siirtymaliike.org 

 Tanska: Omstilling Danmark  

 http://transitiondenmark.ning.com/group/omstillingfrederiksberg 

 

Paikallisraha (The Community Exchange System, CES) on yhteisöllinen 

vaihtojärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjilleen keinon vaihtaa tavaroita ja 

palveluita muiden kanssa. Paikallisraha ei ole fyysistä vaan virtuaaliva-

luuttaa, ja esimerkiksi suomalainen Stadin aikapankki käyttää valuutta-

naan aikaan perustuvaa ”tovia”. Tunti mitä tahansa työtä palkitaan yhte-

http://www.tillvaxt.org/
http://kaupunkiviljely.fi/tag/sissiviljely/
http://www.transitionnetwork.org
http://www.barekraftigeliv.no/forside
http://www.transitionsweden.se
http://siirtymaliike.org
http://transitiondenmark.ning.com/group/omstillingfrederiksberg
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nä ”tovina”, jolla voidaan puolestaan ostaa tunti työtä muilta. Aikapankki 

toimii sähköisenä järjestelmänä ja paikallisella tasolla, mutta sillä on 

kansainvälisiä yhteyksiä muihin paikallisrahaverkostoihin. Palvelun 

avulla on vaihdettu muun muassa seuraavia palveluita: lastenhoitoa, 

puutarhanhoitoapua, leivontaa, kieltenopiskelua, kädentaitojen opette-

lua ja ongelmanratkaisuohjausta. 

Lisätietoja: 

 www.ces.org.za 
 http://stadinaikapankki.wordpress.com 
 

On olemassa monia muitakin yhteisöllisiä kaupunkiin sijoittuvia liikkeitä 

kuten: 

 

 Kriittinen pyöräretki: kuukausittain toistuva kaupungin läpi virtaava 

pyöräkulkue, jonka tarkoituksena on juhlistaa pyöräilykulttuuria ja 

osoittaa pyöräilijöiden oikeuttaa käyttää katua.  

 Älä osta mitään -päivä: kerran vuodessa kuluttajia kehotetaan 

kokeilemaan, miltä tuntuu, ellei osta mitään yhden päivän ajan.  

 Netcycler-palvelu: Suomalainen tavaranvaihtoon ja lahjoitukseen 

perustuvat internetpalvelu. www.netcycler.fi/ 
 Kuinoma-palvelu: Suomalainen palvelu, joka auttaa ihmisiä 

lainaamaan toisensa tavaroita www.kuinoma.fi/ 

 

Tässä pikasilmäys erilaisiin projekteihin, liikkeisiin, kampanjoihin ja 

palveluihin, jotka edistävät kestävää elämäntapaa paikallisella tasolla. 

Monet niistä ovat syntyneet muualla kuin Pohjoismaissa ja niiden hy-

väksi havaitut käytännöt ovat levinneet ympäri maailman internetin 

välityksellä.  

Paikalliset aloitteet ja kansainväliset liikkeet tekevät kestävästä elä-

mäntavasta houkuttelevaa ja helposti saavutettavaa. Yhdessä ne voivat 

edistää uudenlaista kestävää kaupunkikulttuuria, joka perustuu sosiaali-

seen vuorovaikutukseen. 

 

 

http://www.ces.org.za
http://stadinaikapankki.wordpress.com
http://www.netcycler.fi/
http://www.kuinoma.fi/
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6. Kestävää liikkumista 
edistävät hankkeet  

Karkeasti arvioiden neljännes yksilön elämäntavan aiheuttamista hiili-

dioksidipäästöistä syntyy liikkumisen seurauksena, kuten selvityksen 

viitekehystä esittelevässä luvussa 4 todettiin. Liikkumiseen on laskettu 

mukaan työmatkaliikkuminen, arkiset asiointimatkat, lomamatkat ja 

muut virkistysmatkat. Työasiointimatkoja ei tilastoida näihin laskelmiin, 

sillä niihin yksilöt eivät voi juurikaan itse vaikuttaa. Muiden matkojen 

kohteeseen ja kulkumuotovalintoihin on mahdollista itse vaikuttaa. Täs-

sä luvussa käsitellään hankkeita, jotka edistävät kestävää liikkumista. 

On erilaisia tapoja edistää kestävää liikkumista: (1) vähentää liikku-

mistarvetta, (2) valita ympäristön kannalta mahdollisimman kestäviä 

kulkutapoja, ja (3) vähentää jonkin kulkutavan ympäristövaikutuksia 

(taulukko 2). Seuraavassa esitellään ja kuvataan erilaisia kestävää liikku-

mista edistäviä hankkeita eri Pohjoismaista.  
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Taulukko 2. Tapoja edistää kestävää liikkumista. 

Liikkumistarve 

Liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi voidaan pyrkiä vai-

kuttamaan ihmisten liikkumistarpeeseen, ei vain heidän kulkutapaansa. 

Jos ihmiset tekisivät vähemmän ja lyhyempiä matkoja, he aiheuttaisivat 

vähemmän ympäristövaikutuksia. Liikkumistarpeen vähentymistä voi-
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daan edistää maankäyttöpolitiikalla ja infrastruktuurin suunnittelulla. 

Asuntotuotannon suuntaaminen alueille, joissa on jo olemassa julkisen 

liikenteen palveluja ja muita lähipalveluita, on eräs keino vähentää liik-

kumistarvetta (hanke 10). Työmatkat on joissain tapauksissa mahdollis-

ta korvata etätyöskentelemällä. Etätyöntekijä voi joko työskennellä ko-

toa käsin tai hyödyntää etätyössä toimistoja tai työhuoneita, jotka ovat 

lähempänä heidän kotiaan, kuin varsinainen työpaikka. Etätyöskentelys-

sä on mahdollista hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa ja korvata 

henkilökohtaiset tapaamiset videokonferensseilla (hanke 11).  

Lomamatkat, erityisesti kaukomatkat, aiheuttavat merkittävän osan 

liikkumisen ympäristövaikutuksista, erityisesti jos matkustaminen teh-

dään lentäen. Lentäen matkattujen kilometrien määrä on kasvanut, ja 

jotkut matkatoimistot ovat alkanet kiinnittää huomiota lentämisen ym-

päristövaikutuksiin. Kaukomatkojen vastapainoksi tarjolla on koti-

maanmatkailua ja lähimatkailua, sekä näitä edistäviä hankkeita. Uutena 

tulokkaana ovat hankkeet, jotka painottavat matkustamisen ekologista 

ja kulttuurista kestävyyttä (hanke 12). 

Kulkutavan valinta 

Suurin osa hankkeista, jotka edistävät kestävää liikkumista, pyrkivät 

muuttamaan kulkutapaa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi, eli suo-

simaan esimerkiksi julkista liikennettä tai pyöräilyä. Liikkumisen hallin-

ta tähtää kestävän liikkumisen edistämiseen ja auton käyttötarpeen 

vähentämiseen vaikuttamalla kuluttajien asenteisiin ja käyttäytymiseen. 

Tämä voi tapahtua esimerkiksi täyden palvelun liikkumiskeskuksen 

avulla, joka tarjoaa tietoa alueen kestävän liikkumisen mahdollisuuksis-

ta (hanke 13).  

Monet hankkeet keskittyvät yhden kulkutavan edistämiseen. Julkisen 

liikenteen, erityisesti linja-autoliikenteen, houkuttelevuutta voidaan 

edistää hyvällä palvelutasolla: kattava reitistö ja tiheät vuorovälit, ka-

toksia ja istumapaikkoja bussipysäkeillä, reaaliaikaista aikataulutietoa 

bussipysäkin infotaululla, polkupyöräparkkeja merkittävien asemien ja 

pysäkkien kohdalla, puhdas ja ehjä kalusto, kohtuulliset lippuhinnat ja 

kattavat aikataulutiedot potentiaalisille asiakkaille.  

Kestäviä kulkumuotoja voidaan suosia erilaisin ohjauskeinoin, kuten 

tietullein, ruuhkamaksuin ja ajoneuvoveroin. Norjan Kristiansandissa 

julkista liikennettä kehitettiin käsi kädessä kaupunkisuunnitteluhank-

keen kanssa (hanke 14). Tieto- ja viestintäteknologia on luonut uusia 

mahdollisuuksia julkisen liikenteen reittisuunnitteluun, kun erilaisten 

kulkuvälineiden aikataulut on mahdollista löytää yhdestä palvelusta 

(hanke 15). Tästä on erityisesti apua pitkän ja vaihtoja sisältävän mat-

kan suunnittelussa. Innovatiiviset kokeilut, kuten ilmainen joukkolii-

kenne, voivat myös vaikuttaa liikkumistottumuksiin ja edistää kestävää 

liikkumista (hanke 16).  

Suunniteltaessa uusia liikkumispalveluita ja kehitettäessä olemassa 

olevaa infrastruktuuria, on tärkeää kuulla käyttäjiä. ”Työmatkatestaajil-

le” tarjottiin ilmainen julkisen liikenteen lippu ja vastapalvelukseksi 
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testaajat raportoivat kokemuksistaan (hanke 17). Tätä tietoa käytettiin 

suunnittelun apuna, jotta voitiin suunnata toimenpiteet nykyisten ja 

potentiaalisten käyttäjien osoittamiin epäkohtiin.  

Jotta pyöräily olisi todellinen vaihtoehto liikkujille, sitä rajoittavat es-

teet tulee poistaa ja siitä saatavia hyötyjä tulee korostaa (hanke 18). 

Pyöräilyn edistäminen on riippuvainen sitä tukevasta infrastruktuurista, 

kuten turvallisista pyöräparkeista, pyöräkaistoista ja pyöräilijää suojaa-

vista liikennelaeista. Sen lisäksi, että pyöräilyä voidaan edistää tarjoa-

malla sitä tukevaa infrastruktuuria, voidaan myös tukea pyöräilykult-

tuuria. Näin varmistetaan, että tämä kestävä kulkumuoto tulee yleisty-

mään ja että sitä pidetään hyväksyttävänä kulkumuotona (hanke 19). 

Myös yksityisautoa voidaan käyttää ympäristön kannalta tehok-

kaammin jakamalla joko auto tai kyyti muiden liikkujien kanssa. Auton 

yhteiskäyttö- ja kyytipalvelut ovat tapoja nostaa autojen ja ajokilometri-

en hyötysuhdetta (hanke 20).   

Ympäristövaikutukset  

Sen lisäksi, että on mahdollista rajoittaa matkustamista tai korvata ylei-

sesti käytössä olevat kulkumuodot kestävämmillä, on useita keinoja, 

joilla itse kulkuneuvojen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Ajo-

neuvojen energiankulutusta voidaan vähentää opettelemalla uudenlai-

nen ympäristöä säästävä ajotyyli tai niissä voidaan käyttää fossiilisten 

polttoaineiden sijaan esimerkiksi bio-etanolia tai sähköä. Sähköautot 

Nyt! -hankkeen tavoitteena on muuttaa bensamoottorilla varustettuja 

vanhoja autoja ympäristön kannalta paremmiksi sähköautoiksi ja tätä 

työtä tehdään avoimen yhteisön kehityshankkeena (hanke 21). Viimei-

senä hankkeena esitellään lentopäästöjen laskemiseen ja kompensoin-

tiin liittyvä hanke (hanke 22).  

On useita tapoja vähentää liikkumisen ympäristövaikutuksia. Usein 

hankkeet keskittyvät kulkutapaan ja pyrkivät lisäämään pyöräilyä ja 

julkisen liikenteen käyttöä. Tässä selvityksessä esiteltävät hankkeet on 

valittu niin, että ne kuvaavat erilaisia tapoja, joilla voidaan vaikuttaa 

liikkumiseen. Seuraavassa näitä hankkeita kuvataan yksityiskohtaisem-

min ja niiden menestystekijöihin palataan luvussa 7.  

6.1 Liikkumistarve 

6.1.1 Kaupunkisuunnittelu Kööpenhaminassa (10) 

Kööpenhamina on kuuluisa kaupunkisuunnittelumallistaan, joka edistää 

kestävää elämäntapaa ja liikkumista. Kööpenhaminan kaupunkisuunnit-

telumalli, niin sanottu sormimalli (The Finger Plan for Greater Copenha-

gen), otettiin käyttöön jo vuonna 1947, kun kaupunginsuunnittelijat 

ymmärsivät, että Suur-Kööpenhamina oli alkanut kasvaa hallitsematto-

masti. Suur-Kööpenhamina on laaja alue pitäen sisällään 34 kuntaa. Alu-
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een laajentuminen tuotti hankaluuksia muun muassa julkisen liikenteen 

järjestäjille. Kaupungin kasvua oli pakko kontrolloida ja rautatie- sekä 

pääväylien verkostoa kehittää. Suunnittelumallin ideana oli, että Suur-

Kööpenhaminan kasvu suunnataan urbaaneihin ”sormiin”, jotka synty-

vät keskuksesta lähtevien junaraiteiden ympärille. Samalla sormien vä-

liin jäävät vihreät kiilamaiset alueet jätettäisiin rakentamatta. Suur-

Kööpenhamina on siis kuin käsi, jossa itse Kööpenhamina kämmen ja 

viisi isoa kaupunkia paikalle vievine raiteineen kämmenestä lähtevät 

sormet. Sormimalli on ollut Kööpenhaminan kaupunkisuunnittelun joh-

tava periaate jo vuodesta 1947. 

Vuonna 1989 Suur-Kööpenhaminan alueen kaupunkisuunnittelijat 

ottivat käytäntöön ”lähellä asemaa” – periaatteen, jonka mukaan lisära-

kentaminen suunnattiin yhden kilometrin säteellä rautatieasemasta. 

Rakentaminen keskittyisi siten tiiviisti Suur-Kööpenhaminan 25 laajan 

rautatieaseman ympärille. Tavoitteena on suosia joukkoliikennettä yksi-

tyisautoilun sijaan. Tämä kaupunkisuunnittelun ”lähellä asemaa” -

periaate edisti kestävää elämäntapaa ja pienensi asumisen ympäristö-

vaikutuksia, sillä asuminen keskittyi alueille, jotka olivat hyvin saavutet-

tavissa. Alueelle muuttavat ihmiset eivät välttämättä edes tiedosta sitä, 

kuinka paljon kaupunkisuunnittelun luomat rakenteet edistävät heidän 

elämäntapansa kestävyyttä.  

Vuonna 2007 Tanskan ympäristöministeriö loi ”Finger Plan 2007” -

suunnitelman, jonka mukaan sormimalli kirjoitettiin osaksi kansallista 

lakia ja siitä tuli Suur-Kööpenhaminaa ja sen kaupunkisuunnitteluhank-

keita juridisesti sitova ohjenuora. Finger Plan 2007-suunnitelman ympä-

ristöraportissa arvioitiin ”lähellä asemaa” -periaatteen aikaansaamia 

vaikutuksia. Laskelmien mukaan sen ansiosta tulevina 30 vuotena oli 
mahdollista säästää 100 000 tonnia CO2-päästöjä vuodessa ja 2 000 000 

ajokilometriä päivässä. Tämä CO2-päästöjen vähentyminen on vain pieni 

osa sormimallin kokonaisvaikutuksista, sillä laskelmissa otettiin huomi-

oon vain tulevaisuuden päästöt, ei mallin vaikutuksia vuodesta 1947 

lähtien.  

Lisätietoja: 

 City planning as a tool to reduce the CO2 in Greater Copenhagen. 

http://www.mim.dk/eng/COP15/Environmental_planning/ 
 

Kaupunkisuunnittelun sormimalli ja ”lähellä asemaa” -periaate vähentä-

vät asukkaiden liikkumistarvetta ja edistävät kestävää elämäntapaa il-

man että Kööpenhaminan asukkaiden täytyy itse aktivoitua toimimaan. 

Näitä suunnittelumalleja voidaan käyttää hyvinä esimerkkeinä, kun etsi-

tään kestäviä kaupunkirakenteen ja kaupunkisuunnittelun vaihtoehtoja 

muissa kaupungeissa. 

 

http://www.mim.dk/eng/COP15/Environmental_planning/
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6.1.2 Ekohallittu etätyö (11) 

Etätyöskentely on työjärjestely, jossa vältytään päivittäiseltä työmatkal-

ta työskentelemällä lähellä kotoa tai kotona hyödyntäen mahdollisesti 

erilaisia tietoliikennepalveluita. Etätyönteolla on monia etuja, kuten 

työntekijän mahdollisuus päättää joustavasti työntekopaikasta ja -

ajoista, harventuneen liikkumisen seurauksena vähentyneet CO2-päästöt 

ja vähentyneet liikennevirrat, ruuhkat ja onnettomuudet. Nykyisin on 

tarjolla laaja valikoima tieto- ja viestintäteknologisia työkaluja, jotka 

mahdollistavat jopa virtuaalikokousten järjestämisen osana etätyöpäi-

vää. Suomalaisessa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tutki-

mushankkeessa ”Ekohallittu etätyö” arvioitiin etätyönteon potentiaalisia 

hyötyjä. Hankkeen tavoitteena oli tarjota tietoa ja hyviä käytäntöjä, joi-

den avulla voitaisiin edistää etätyöskentelyä.  

Hanke tarjosi apua sellaisille organisaatioille, jotka olivat kiinnostu-

neita tarjoamaan etätyömahdollisuuksia ja kuulemaan, miten etätyö oli 

käytännössä hoidettu muissa organisaatioissa. Esimerkiksi tarjolla oli 

malli työntekijän ja työnantajan välisestä etätyösopimuksesta.  

Seuraavassa esitellään arvioita hyödyistä, joita saavutettaisiin, jos 

200 000 ihmistä työskentelisi etätöissä päivän viikossa.  

 
Päästöjen vähentymis-potentiaali  Potentiaalinen etätyöskentelystä saavutettava vuosittainen säästö  

Päästövähennykset  tonnia/vuosi Erilaiset säästöt  Säästöjen määrä 

Hiilimonoksidi (CO) 1300 Edestakaisten työmatkojen määrä 8.8 milj. 

Hiilivedyt (HC)  190 Työmatkaan käytetty aika  6 milj. tuntia 

Typen oksidit (NOx) 360 Työmatkan pituus  170 milj. km 

Partikkelit 12 Ajamisen sosioekonomiset kustannukset 24 milj. € 

Hiilidioksidi (CO2)  29,500 Kotitalouksien ajokustannukset 50 milj. € 

  Onnettomuuskulut 3.4 milj. € 

  Päästökulut 1.7 milj. € 

Taulukko 3. Etätyöskentelyn potentiaaliset edut 

 

Etätyö ei kuitenkaan täysin poista tarvetta arkiseen liikkumiseen: työn-

tekijöiden täytyy mahdollisesti hoitaa erilaisia arkisia velvoitteita, kuten 

käydä kaupassa tai sovituissa tapaamisissa, jotka olisivat muuten hoitu-

neet osana työmatkaa. Etätyöskentely ei myöskään sovi kaikkiin ammat-

teihin. Niiden osalta, jotka pystyvät työskentelemään kotoa käsin, etätyö 

vähentää tarpeetonta liikkumista.   

Ruotsissa on ollut useita hankkeita, jotka pyrkivät edistämään etätyö-

tä niin, että työasiointimatkat korvattaisiin virtuaalikokouksilla. Tämä 

on enemminkin työelämään kuin yksilön elämäntapaan liittyvä hanke. 

Toki työntekijä voi itsekin ehdottaa tämänkaltaisia uudistuksia ja edis-

tää virtuaalikokouksia ja muita kestäviä työskentelytapoja työpaikalla. 

Ruotsalainen Resfri-hanke keskittyi yksinomaan, mutta kokonaisvaltai-

sesti virtuaalikokousjärjestelyihin ja tarjosi niitä koskevia teknisiä rat-

kaisuja sekä konkreettisia esimerkkejä.  

Etätyöskentely ei ole kovinkaan hyvin tunnettu tapa työskennellä, 

sen ympäristöhyötyyn vaikuttavat muut mahdolliset päivän aikana teh-

dyt matkat ja sen käyttöönotossa on joitain hallinnollisia haasteita (esi-
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merkiksi työajan seuranta). Sillä on kuitenkin potentiaalia vähentää 

työmatkojen määrää ja edistää elämäntavan kestävyyttä.  

Lisätietoja: 

 Ekohallittu etätyö -raportti http://www.ymparisto.fi/ 
default.asp?contentid=310679 (Heinonen ym. 2004 

 Etätyön potentiaalisten hyötyjen analyysi: Sirkka Heinonen: Analysis 

of the Finnish Telework Potential – Calculation model 

http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/telework.pdf 

 ResFri-hanke: http://www.vv.se/Startsida-

foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-

resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/ 

 

Etätyöskentely ei ole vielä kovinkaan hyvin tunnettu työskentelytapa, mut-

ta voi omalta osaltaan tukea kestävää elämäntapaa. Käytännölliset ohjeet 

ja hyvät esimerkit uusista innovaatioista edesauttavat sen käyttöönottoa. 

6.1.3 Vähähiiliset lomat (12) 

Vähähiilisiä lomamatkoja tarjoaville palveluille olisi tarvetta. Lentomat-

kailun suosio on kasvanut, sillä lentäen pääsee vaivattomasti irti arjesta 

vaikkapa ylelliselle, eksoottiselle tai jännittävälle matkalla. Lentomatkai-

lu tuottaa kuitenkin paljon CO2-päästöjä ja paljon matkustelevan henki-

lön CO2-päästöt voivat kohota niin korkeiksi, että elämäntavan koko-

naispäästöt pysyvät korkeina, vaikka muilla elämäntavan osa-alueilla 

päästöjä syntyisikin vähän. Vaihtoehtona lentomatkailulle ja autoriippu-

vaisille virkistysmatkoille on tarjolla kotimaanmatkailua ja paikallistu-

rismia. Eettisen matkailun edistämiseksi on perustettu hankkeita, jotka 

pyrkivät edistämään vähähiilistä ja ympäristöä vähän kuormittavaa 

matkantekoa sekä toisaalta eettistä matkailua, joka huomioi kohdemaan 

kulttuuria ja luontoa matkustamisen ja majoituksen osalta.  

Tarve vähähiilisille lomapalveluilla on ilmeinen, mutta vaihtoehtoja 

ei ole vielä kovinkaan paljon tarjolla. Seuraavaksi esiteltävät hankkeet 

tarjoavat paikallista luksusta ja maaseutuelämyksiä.  

ECEAT 

Eurooppalainen luomumatkailuyhdistys ECEAT (The European Centre 

for Ecological and Agricultural Tourism) on koonnut yhteen tiedot sel-

laisista kotimaisista aamiaismajoituspalveluista, jotka tarjoavat luonto- 

ja maaseutuelämyksiä. Tarjolla on siis toisenlaista eksotismia sekä toi-

minnallista ”tekemällä oppimista”, sillä vieraat voivat myös osallistua 

maatilan töihin. Suomi ja Ruotsi ovat jäseniä ECEATissa ja mailla on 

omat kansalliset internetsivustonsa, joista näkee tarjolla olevat majoi-

tuspaikat.  

Internetsivut: http://www.eceat.org/ 

http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/telework.pdf
http://www.ymparisto.fi/
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Transporter-och-resor/Hallbart-resande/Vad-ar-resfria-moten/Vagverkets-projekt-resfri/
http://www.eceat.org/
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Nopsa 

Nopsa on suomalainen voittoa tavoittelematon matkatoimisto. Sen ta-

voitteena on edistää paikallisia matkailuelämyksiä tarjoamalla erilaisia, 

asiakkaille räätälöityjä innovatiivisia pakettimatkoja. Tavoitteena on 

korostaa ”paikallista luksusta” ja tarjota ympäristöystävällistä, inhimil-

listä ja esteettistä pienen mittakaavan matkailua. Matkatoimisto on vasta 

äskettäin perustettu ja vielä kehitysasteella oleva palvelu. Nopsa voitti 

Peloton-hankkeen (katso hanke-esittely 1) järjestämän kilpailun, jossa 

etsittiin hyviä vähähiilisiä tuotteitta ja palveluja. 

Internetsivut: http://www.nopsatravels.com  

Ekoturismi 

Kansainvälinen ekoturismia edistävä järjestö TIES (The International 

Ecotourism Society) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tukee 

niin luonnonsuojelua kuin yhteisöä hyödyttävää vastuullista turismia. 

Tavoite on hyvin erilainen kuin aiemmissa esimerkeissä, sillä järjestö ei 

pyri vähentämään matkustusta vaan ilmoittaa sivuillaan: ”TIES haluaa 

sinun matkustavan enemmän”. Se kannustaa ihmisiä valitsemaan loma-

paikakseen luontokohteita ja käyttäytymään ympäristön kannalta kestä-

vällä tavalla kohdemaassa.  

Internetsivut: http://www.ecotourism.org 

Kestävän matkailun alalla ei ole vielä olemassa monia menestystari-

noita. Tarvetta palvelulle on erityisesti niillä kuluttajilla, jotka etsivät 

kestäviä tapoja matkustella, mutta arvostavat perinteisen ”lentomatkai-

lun” avulla saavutettuja lomailukokemuksia. 

6.2 Liikkumistapavalinnat  

6.2.1 Liikkumisen hallinta Lundbyn alueella (13) 

Lundbyn alue oli aiemmin Göteborgin sisäsatama, mutta se läpikäy tällä 

hetkellä laajaa uudelleenrakennusprosessia. Vuoteen 2022 mennessä 

alueella tulee asumaan ja työskentelemään 50 000 ihmistä, joka on kaksi 

kertaa vuoden 2000 asukas- ja työntekijämäärä. Alueesta on muodostu-

nut hyvä kestävän liikkumisen testialue. Tiehallinnon sekä julkisen lii-

kenteen viranomaiset perustivat seitsemän henkilön voimin toimivan 

Lundby Visio – hankkeen vuonna 2000. Hanketta rahoitti Göteborgin 

kaupunki, Vägverket (tiehallinto) ja EU. Se toimi yhteistyössä Lundbyn 

aluehallinnon, kaupunkisuunnitteluviraston, paikallisen julkisen liiken-

teen palveluntarjoajan (Västtrafik), paikallisen kehitysyhtiön (Norra 

Älvstranden Utveckling AB) ja Ruotsin tiehallinnon kanssa.  

Projektin tavoitteena oli kehittää ja testata tapoja vaikuttaa asukkai-

den ja työntekijöiden liikkumisvalintoihin ja tyydyttää liikkumistarpeet 

kestävillä kulkutavoilla. Hankkeessa haluttiin kiinnittää huomiota tarjol-

la oleviin kulkumuotoihin sekä kehittää uusia kulkumuotoja, jotta liikku-

http://www.nopsatravels.com
http://www.ecotourism.org
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jilla olisi valinnanvaraa, kun he päättävät, millä tavoin liikkuvat. Hank-

keessa jäsennettiin erilaisia liikkumistapoja ja arvioitiin niitä ajankäy-

tön, taloudellisuuden, ympäristönvaikutusten ja terveyden kannalta.  

Lundbyhyn perustettiin liikkumiskeskus, joka organisoi useita tapah-

tumia. Toiminnan lähtökohtana oli, ettei autoriippuvuudesta pääse 

eroon turvautumalla vain yhteen uuteen kulkumuotoon, vaan tarvitaan 

useita erilaisia kulkumuotoja, jotta voidaan tyydyttää erilaiset liikkumis-

tarpeet. Hanke keskittyi pääosin tiedon välittämiseen. Erityisesti tavoit-

teena oli tuoda esille käyttäjäystävällisellä ja konkreettisella tavalla ne 

moninaiset vaihtoehdot, joita kestävälle liikkumiselle oli tarjolla. Projek-

tissa pyrittiin aktiivisesti muuttamaan ihmisten kulkutapaa, ei vain hei-

dän asenteitaan.  

Liikkumiskeskus oli toiminnassa vuodesta 2000 vuoteen 2007, jonka 

jälkeen tieliikenteen ja julkisen liikenteen paikallishallinto jatkoa sen 

työtä. Tämän pilottihankkeen tuloksia on arvioitu monella eri tavalla.  

Esimerkkejä Lundbyn liikkumiskeskuksen toiminnasta ja joitain pro-

jektin vaikutuksia:  

 

 Pyöräilykurssi maahanmuuttajanaisille, joille pyöräily oli vieras 

kulkumuoto.  

 Auton yhteiskäytön edistäminen yhteistyössä yksityisen 

yhteiskäyttöpalveluntarjoajan kanssa.  

 Lundby lippu -kokeilu, jossa matkalippu toimi tavanomaisena 

joukkoliikenteen maksulippuna, mutta sillä sai myös alennusta 

lisäpalveluista, kuten auton yhteiskäyttöpalvelusta ja takseista. 

Ajatuksena oli, että ihmisten olisi helpompi luopua yksityisauton 

käytöstä jos heillä olisi tietoa erilaisista julkista liikennettä 

täydentävistä liikkumispalveluista.   

 ”Hävitä vanha autosi” -kampanja oli suunnattu vanhojen autojen 

omistajille. Luopumalla paljon päästöjä aiheuttavasta autosta 

liikkujalle luovutettiin ilmaiseksi Göteborgin julkisen liikenteen 

vuosilippu tai vuoden mittainen jäsenyys autojen 

yhteiskäyttöpalveluun. Niistä sadasta ihmisestä, jotka osallistuivat 

kokeiluun, 28 päätyi ostamaan entisen kaltaisen vanhan auton. 

Kampanjaa voidaan kuitenkin pitää onnistuneena, sillä 72 

osallistujaa joko vaihtoi uuteen ”puhtaaseen” autoon tai kokonaan 

toiseen kulkumuotoon, eli pyöräilyyn tai julkiseen liikenteeseen.  

 Liikkumisvalmennus kampanja tähtäsi aktiivisesti käyttäytymisen 

muuttumiseen, ei liikkumiseen liittyvien asenteiden muuttumiseen, 

kuten aiemmat kampanjat. Lundbyn 12 000 autonomistajalle 

tarjottiin kestävän liikkumisen valmennusta ja 64 autoilijaa lähti 

mukaan luvaten jättää autonsa kotiin vähintäänkin kolme kertaa 

viikossa. Vapaaehtoisista 20 saivat henkilökohtaista ohjausta, kun 

taas jäljelle jäävät 44 ryhmäohjausta.  Kaikki osallistujat saivat 

askelmittarin ja julkisen liikenteen matkakortin. Hankkeen tuloksena 

he alkoivat kävellä enemmän ja työmatkan taittaminen autolla väheni 
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niin, että kun aiemmin 62 % matkoista tehtiin autolla, nyt vain 27 %.  

Monet osallistujat ottivat työpaikallaan puheeksi eri kulkumuodot ja 

työmatkareitit, sekä rohkaisivat työkavereitaan kokeilemaan uusia 

kulkutapoja.  

 Pyöräilyä ja terveyttä edistävä kampanja houkutteli 10 

yksityisautoilijaa kokeilemaan työmatkan kulkua pyörällä 

vähintäänkin kolmesti viikossa. Testaajille tehtiin myös terveys- ja 

kuntotestejä. Tämä hanke muistutti Bike Bus’ters –hanketta, joka 

esitellään myöhemmin (hanke- 18).  

 Pyöräilyä edistettiin yritysten sisällä pyöräilykatalysaattoreiden 

avulla. Viisi firmaa nimesi keskuudestaan pyöräilykatalysaattorit, 

jotka välittivät muille työntekijöille pyöräilyyn liittyvää tietoa ja 

raportoivat takaisin Lundbyn liikkumiskeskukselle työntekijöiden 

pyöräilykokemuksista. Yritysten työntekijöille, joita oli yhteensä 200 

henkilöä, järjestettiin kaksi pyöräilypäivä-tapahtumaa, joissa heillä 

oli mahdollisuus muun muassa korjauttaa pyöränsä ja tämä 

houkutteli paikalle osallistujia. Moni mukana ollut yritys on ottanut 

käyttöönsä erilaisia keinoja, joilla he rohkaisevat työntekijöitä 

tulemaan pyörällä töihin. Keinot ovat vaihdelleet uusista, turvallisista 

ja vedenpitävistä pyöräsuojista suihkulla varustettuihin 

pukuhuoneisiin. Liikkumiskeskuksen järjestämien 

verkostotapaamisten loputtua toimintaa on jatkettu työpaikoilla.  

Lisätietoja: 

 http://www.visionlundby.goteborg.se/english/pdf-
english/2008_eng_slutrapport.pdf 

 

Autoriippuvuutta ei voida useinkaan korvata vain yhdellä uudella kulku-

muodolla, vaan siihen tarvitaan erilaisia kestäviä ratkaisuja. Lundbyn liik-

kumiskeskus tarjosi näitä mahdollisuuksia sekä jakoi tietoa, järjesti pieni-

muotoisia testikokeiluja ja yhteisöllisiä tapahtumia. Sen toiminta perustui 

yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen erilaisten toimijoiden kanssa.  

6.2.2 Julkinen liikenne ja aluesuunnittelu Kristiansandin 
kaupungissa (14) 

Kristiansandin kaupungissa Norjassa julkisen liikenteen kehittäminen 

nivottiin osaksi laajaa kaupunkisuunnitteluhanketta. Kristiansandissa on 

120 000 asukasta ja se on Norjan mittakaavassa keskisuuri kaupunki. 

Kristiansand on alueellinen keskus ja sen vuoksi tärkeä asumisen, työ-

paikkojen ja palveluiden keskus. Maakunta tarvitsi integroitua maankäy-

tön ja liikennejärjestelmien kehittämistä estääkseen alueen hallitsemat-

toman laajenemisen taajama-alueelle, vähentääkseen liikkumistarpeita 

ja tarjotakseen hyvät julkiset liikkumispalvelut alueen asukkaille  

Alue- ja liikennesuunnitteluohjelmaan (The Area and Transport 

Planning, ATP) osallistui kuusi kuntaa ja kaksi maakuntaa. Hankkeen 

tavoitteena oli vastata alueen liikennehaasteisiin yhdistämällä ympäris-

http://www.visionlundby.goteborg.se/english/pdf-english/2008_eng_slutrapport.pdf
http://www.visionlundby.goteborg.se/english/pdf-english/2008_eng_slutrapport.pdf
http://www.visionlundby.goteborg.se/english/pdf-english/2008_eng_slutrapport.pdf
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tön huomioiminen ja toimivat liikennepalvelut tehokkaalla ja kestävällä 

tavalla. Hanke jäsentyi kahdeksi osahankkeeksi, alue- ja liikennesuunnit-

teluhankkeeksi, mutta niitä molempia ohjasi sama poliittinen toimikun-

ta. Koska näitä suunnittelualoja hallinnoivat erilliset hallinnonalat, tar-

vittiin uusi politiikan väline yhdistämään ne. Suunnitteluohjelmasta 

muodostui uusi alueellinen hallintomalli, joka tosin ei ollut luonteeltaan 

pysyvä. Ohjelma alkoi pilottihankkeena ja sen oli tarkoitus toimia vuosi-

na 2004-2007. Toimintaa on kuitenkin jatkettu ja viimeksi se julkaisi 

alueelle kokonaisvaltaisen maankäyttösuunnitelman.  

Ohjelman puitteissa suunniteltiin ja rahoitettiin useita uusia bussilin-

joja, vahvistettiin olemassa olevia linjoja pikavuoroilla ja lisättiin ”met-

robusseja”, metrojen lailla jatkuvalla syötöllä liikennöiviä busseja. Hank-

keessa käytettiin pääasiassa kannustavia ohjauskeinoja, kuten palvelu-

tason lisäämistä, mutta myös rajoittavia keinoja, kuten tietulleja.  

Ohjelma onnistui myös vaikuttamaan tiehallinnon investointipäätök-

siin siten, että ”pehmeiden osa-alueiden”, kuten jalkakäytävien ja pyörä-

teiden, rahoitus turvattiin ennen ”kovia osa-alueita”, kuten tieinvestoin-

teja.  

Kuitenkin osa hankkeen tavoitteista jäi saavuttamatta, sillä monet 

suunnitelmat ja päätökset oli tehty jo ennen ohjelman alkua, eikä niitä 

voitu enää muuttaa. Tällaisia olivat muun muassa maankäyttösuunni-

telmat ison kauppakeskuksen ja pääväylän rakentamiseksi. Projekti 

epäonnistui myös hillitsemään liikenteen kasvua, joka oli yksi sen konk-

reettisista tavoitteista. Toisaalta hankkeen vaikutuksia on vielä liian 

aikaista arvioida, sillä liikenteen ja maankäytön suunnitelmissa aikajän-

ne on pitkä.  

Hanke onnistui luomaan uuden areenan alueelliselle koordinaatiolla 

ja yhteistyölle, sekä kehitti luottamusta eri osapuolten välille. Hankkeen 

johtajia pidettiin pätevinä ja hankkeen tavoitteille omistautuneena. 

Hankkeen vetäjien merkitystä hankkeen onnistumiselle pidettiin ratkai-

sevana, erityisesti siksi, että hankkeen piti rakentaa konsensusta ja ver-

kostoja erilaisten instituutioiden ja sidosryhmien välille.  

Lisätietoja: 

 Kristiansand bremser biltrafikken 
http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/byer/kristiansand/ 
kristiansand-bremser-biltrafikken.html?id=548190 

 

ATP-hanke oli alueellinen hallintamalli, joka rakensi dialogia erilaisten 

hallinnollisten organisaatioiden välille, yhdisti maankäyttö ja liikenne-

suunnittelua ja onnistui muuttamaan tiehallinnon investointipolitiikkaa.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/byer/kristiansand/
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6.2.3 Julkisen liikenteen reittisuunnittelua helpottavat 
internetsovellutukset (15) 

Eräs julkisen liikenteen käytön hankaluus on ollut sopivien reittivalinto-

jen ja aikataulutietojen löytäminen erityisesti sellaisten matkojen osalta, 

jotka vaativat ajoneuvon, liikenneyhtiön ja kulkumuodon vaihtoa. Myös 

kunnan tai maan rajan ylitys on tehnyt reittisuunnittelusta vaikeaa. Näi-

den ongelmien ratkaisemiseksi on luotu Reittiopas, kaikille avoin inter-

netpalvelu, joka tarjoaa julkisen liikenteen reitti- ja aikataulutiedot yh-

deltä sivustolta.  

Tämän palvelun on mahdollistanut se, että erilaisia liikennepalveluita 

tarjoavat yhtiöt ovat avanneet tietokantansa julkiseen käyttöön. Eri lii-

kennöintiyhtiöiden tuottamaa aikataulu- ja reittitietoa voidaan yhdistää 

nettisivustoilla ja portaaleissa tavalla, joka olisi mahdoton toteuttaa 

paperisversiona. Näin voidaan tuottaa uusia tehokkaita tietolähteitä ja 

palveluja joukkoliikenneliikkujille.   

Reittioppaan avulla on helppoa saada kokonaiskuva mahdollisista 

reittivalinnoista, kulkuneuvojen vaihdoista ja määritellä itse reitin ha-

kukriteerit. Esimerkiksi suomalainen Pyöräreittiopas etsii käyttäjille 

pyörä- ja kävelyreitit joko valitsemalla lähtöpaikan ja määränpään kar-

talta tai käyttämällä osoitetietoja. Oletusarvona on, että ehdotettu reitti 

seuraa pyöräteitä, mutta ohjelman avulla voidaan myös valita lyhin 

mahdollinen reitti tai vaihtoehtoisesti reitti, joka kulkee asfalttipäällys-

teisiä teitä.  

Helsingin seudulla toimiva Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-

ta julkaisi vuonna 2001 internetpohjaisen opastavan reittioppaan. Se 

tarjoaa reittisuunnittelua ovelta-ovelle -periaatteella sekä julkisen lii-

kenteen aikataulu- ja reittitiedot koko alueelta. Tavoitteena oli tehdä 

melko monimutkaisesta liikennejärjestelmästä helpommin hallittava 

yhdistämällä tietoja eri lähteistä ja tarjoamalla optimaalisen reittisuun-

nitelman, joka on suunniteltu erityisesti yksilölliset tarpeet ja mielty-

mykset huomioiden. Muutaman käyttövuoden jälkeen tehdyn asiakas-

kyselyn perusteella 28 % yli 14-vuotiaista kuntalaisista oli käyttänyt 

palvelua vähintäänkin kerran ja käyttö oli lisääntynyt jatkuvasti. Oppaan 

pääsivun latauskertoja oli ollut keskimäärin 12 000 päivässä ja kaikki-

aan sivuja oli ladattu arkipäivittäin 100 000 kertaa.   

Reittioppaan käyttäjille osoitetun kyselyn mukaan reittisuunnittelus-

ta oli tullut reittioppaan myötä helpompaa ja matkustamisesta tehok-

kaampaa. Jopa 70 % vastaajista koki matkustamisen helpottuneen reit-

tioppaan avulla, 55 % vastaajista löysi palvelun avulla nopeamman rei-

tin ja 48 % helpomman matkustustavan. Palvelun rakentaminen maksoi 

220 000 euroa ja sen ylläpito 110 000 euroa vuosittain. Arvion mukaan 

investoinnit hyödyttivät yhteiskuntaa suuresti. Mitattavina hyötyinä 

nähtiin paremman reittivalinnan sekä nopeamman reittisuunnittelun 

ansiosta säästynyt aika sekä säästöt liikennejärjestelyissä, kun osa au-

tonkäyttäjistä vaihtoi julkiseen liikenteeseen.  
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Lisätietoja:  

 Pääkaupunkiseudun reittiopas: http://www.reittiopas.fi/ 
 Laine, T., Pesonen, H., Moilanen, P. 2003. Joukkoliikenteen internet-

reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi. 

FITS-julkaisuja 22/2003. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 

95 s. ISBN 951-723-883-5 

 

Esimerkkejä pohjoismaisista reittioppaista  

Islanti 

 Strætó: http://www.straeto.is/english 

Norja 

 Trafikanten: http://www.trafikanten.no/ 

 

Trafikanten tarjoaa reittiopastusta Oslon busseista, paikallisjunista sekä 

juna- ja bussiyhteyksistä Gardermoen lentokentälle.  

Ruotsi 

Erilliset palvelut bussi- ja junayhtiöille. 

 

 Busstorget: www.busstorget.com 

 Resplus: www.resplus.se 

Suomi 

 Matka.fi-palvelu: http://www.journey.fi/ 

 Valtakunnallinen aikataulupalvelu, jonka tarjoaa Suomen 

liikennevirasto.  

 Pääkaupunkiseudun reittiopas: www.reittiopas.fi. 
 

Palvelu tarjoaa tietoa julkisesta liikenteestä sekä kävely- ja pyöräreiteis-

tä. Lisäksi se tarjoaa tietoa matkan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä 

vertaamalla julkisen liikenteen kulkuvälineen päästöjä yksityisauton 

päästöihin.  

 

Tanska 
 Rejseplanen: http://www.rejseplanen.dk/ 

 

Rejseplanen A/S- palvelulla on hiilineutraalit internetsivut. Internetsivu-

jen käyttämän energian hiilidioksidipäästöt kompensoidaan tukemalla 

uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.  

Kansainväliset palvelut 

Pohjoiseurooppalainen julkisen liikenteen reittipalvelu:  

 

 http://www.travel-and-transport.com/ 

http://www.transportal.fi/Hankkeet/heili/loppuraportti/sivut/kirj/FITS_22_2003.pdf
http://www.transportal.fi/Hankkeet/heili/loppuraportti/sivut/kirj/FITS_22_2003.pdf
http://www.reittiopas.fi/
http://www.straeto.is/english
http://www.trafikanten.no/
http://www.busstorget.com
http://www.resplus.se
http://www.journey.fi/
http://www.reittiopas.fi
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.travel-and-transport.com/
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 Euroopan unionin reittipalvelu (mukana Pohjoismaista tosin vain 

Ruotsi ja Tanska): http://eu.connect-info.net/index_en.htm  

Junamatkat Euroopassa 

 Saksan Deutsche Bahn AG tarjoaa Euroopan laajuista junamatkailun 

reittisuunnittelupalvelua: http://www.bahn.com 

 

Käyttäjäystävälliset tietopalvelut tarjoavat asiakkaiden tarpeisiin räätä-

löityä tietoa julkisen liikenteen ja pyöräilyn reittimahdollisuuksista ja 

tekevät kestävästä liikkumisesta helpompaa ja houkuttelevampaa.  

6.2.4 Ilmainen julkinen liikenne (16) 

Färsaarten pääkaupungissa Tórshavnissa päädyttiin turvautumaan ta-

loudellisiin ohjauskeinoihin, jotta ihmiset siirtyisivät yksityisautoilusta 

julkisen liikenteen käyttäjiksi ja tehtiin julkisesta liikenteestä ilmaista. 

Tämän toivottiin myös vähentävän ilmansaasteita, kasvihuonekaasu-

päästöjä, fossiilisten polttoaineiden käyttöä, melua, teiden kunnossapi-

tokuluja ja keskustan parkkialueiden ruuhkia. Lisäksi hankkeen toivot-

tiin vähentävän yksityisautojen määrää ja tekevän bussinkuljettajien 

työn vähemmän stressaavaksi ja näiden seikkojen puolestaan paranta-

van liikenneturvallisuutta.  

Pitkän tähtäimen tavoitteena oli luoda Tórshavnin kuntaan julkista 

liikennettä suosiva ilmapiiri. Tavoitteena oli, että lapset kokisivat julki-

sen liikenteen luontevana kulkumuotona, eivätkä odottaisi vanhempien 

vievän heidät autolla kouluun ja harrastuksiin. Hankkeen kohderyhmänä 

olivat kuntalaiset ja erityisesti lapset.   

Vuonna 2007 pääkaupungin kunnanvaltuusto aloitti kokeilukauden 

ja sen onnistuttua yli odotusten, kokeilusta tehtiin pysyvä käytäntö. 

Myöhemmin kunta on lisännyt bussivuoroja pääreiteillä edistääkseen 

niiden käyttöä. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt huomattavasti 

hankkeen myötä. Tämän vuoksi myös joukkoliikenteen budjettia on 

pitänyt kasvattaa. Se on kuitenkin pysynyt suunnitelluissa raameissa 

eikä noussut kohtuuttoman isoksi.  

Tórshavnin kunta on ollut hankkeeseen tyytyväinen, mutta varsinai-

sia arvioita hankeen ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä oletetuista 

siirtymistä autonkäytöstä bussimatkustajiksi, ei ole tehty. Suunnitelmis-

sa oli myös seurata hankkeen vaikutuksia lasten liikkumistottumuksiin 

ja tarkkailla, miten ne ovat kehittyneet siihen mennessä, kun lapset täyt-

tävät 18 vuotta ja heillä on mahdollisuus ajaa autoa itse. Tällaista tutki-

musta ei kuitenkaan ole vielä tehty.   
Belgiassa on toteutettu vastaava ilmaisen joukkoliikenteen kokeilu, 

jonka vaikutuksia arvioitiin, kun toiminta oli kestänyt vuoden verran. 
Arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin ilmaisen joukkoliikenteen aiheuttamia 
kulkutapamuutoksia. Tulosten mukaan 18 % bussimatkustajista oli entisiä 
pyöräilijöitä, 14 % entisiä jalankulkijoita ja 23 % entisiä yksityisautoili-
joita. Hanke aikaansai siis myös ei-toivottuja muutoksia, kun sekä pyöräi-

http://eu.connect-info.net/index_en.htm
http://www.bahn.com
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lijöitä että jalankulkijoita siirtyi joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tässä selvi-
tyksessä ei arvioitu muita kauaskantoisempia vaikutuksia, kuten sitä, 
miten hanke vaikuttaa nuorten kulkutapoihin tulevaisuudessa.  

Tórshavnin kaupunki on poistanut joitain joukkoliikenteen käytön esi-

teitä tukemalla bussimatkustajia taloudellisesti. Ilmainen joukkoliikenne 

on lisännyt bussimatkustajien määrää, ja sillä saattaa olla muitakin, esi-

merkiksi kasvatuksellisia, hyötyjä.   

6.2.5 Työmatkatestaajat (17) 

Työmatkatestaajat oli ruotsalainen projekti, jonka tavoitteena oli roh-

kaista ihmisiä siirtymään yksityisautoilijoista joukkoliikenteen käyttä-

jiksi. Projektiin valitut työmatkatestaajat olivat luvanneet jättää autonsa 

kotiin kuukauden ajaksi ja käyttää sen sijaan työmatkalla julkista liiken-

nettä. He saivat tuoksi ajaksi käyttöönsä ilmaisen bussilipun ja lupautui-

vat vastapalvelukseksi vastaamaan kokeilun aikana viiteen kyselyyn. 

Hankkeessa oltiin kiinnostuneita testaajien kokemuksista joukkoliiken-

teestä ja aineistoa hyödynnettiin joukkoliikennepalvelun kehitystyössä.   

Projektin organisoivat Lundin kaupunki ja paikallinen joukkoliiken-

neliikennöitsijä Skåne Trafiken. Testaajiksi etsittiin ihmisiä, jotka asui-

vat tai työskentelivät Lundissa, käyttivät työmatkaansa autoa ja olivat 

tehneet näin jo pidempään. Hanke keskittyi joukkoliikenteeseen, mutta 

ne, joiden joukkoliikenneyhteydet työpaikalle olivat huonot, saivat tes-

tiajaksi projektilta lainaksi polkupyörän.  

Hankkeen tavoitteena oli vähentää joitain kestävän liikkumisen estei-

tä ja tarkkailla, miten tämä vaikuttaa liikkumisvalintoihin pitkällä tähtä-

yksellä. Hanke sai aikaan hyviä tuloksia. Noin 700 ihmistä on osallistu-

nut kampanjaan vuodesta 2001 lähtien ja puolet heistä on jatkanut 

joukkoliikenteen käyttöä testijakson jälkeenkin.  

Lisätietoja:  

 http://www.lund.se/Gator--trafik/Resor-och-trafik/Bilist/Testa-

alternativ-till-bilen/Testresenar/Test-commuters/?getContact=true 

 

Joukkoliikennetestaajat -hanke rohkaisi osallistujia käyttämään julkista 

liikennettä yksityisauton sijaan. Monet kokeiluun osallistujista jatkoivat 

joukkoliikenteen käyttäjinä kokeilun jälkeenkin. Lisäksi hanke tarjosi lii-

kenneviranomaisille tietoa joukkoliikennepalveluiden käyttökokemuksista.  

6.2.6 Pyöräily, terveellistä ja ympäristöystävällistä (18) 

Tanskalaisessa Århusin kaupungissa järjestettiin Bike Bus’ters – hanke, 

jonka tavoitteena oli saada autoilijat siirtymään ympäristön kannalta 

parempiin työmatkan kulkutapoihin, kuten käyttämään joukkoliikennet-

tä tai pyörää. Bike Bus’ters -hanke oli käynnissä vuosina 1995 ja 1996, ja 

siitä tuli menestys.   

http://www.lund.se/Gator--trafik/Resor-och-trafik/Bilist/Testa-alternativ-till-bilen/Testresenar/Test-commuters/?getContact=true
http://www.lund.se/Gator--trafik/Resor-och-trafik/Bilist/Testa-alternativ-till-bilen/Testresenar/Test-commuters/?getContact=true
http://www.lund.se/Gator--trafik/Resor-och-trafik/Bilist/Testa-alternativ-till-bilen/Testresenar/Test-commuters/?getContact=true
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Alun perin hankkeen piti keskittyä vain pyöräilyn edistämiseen, mut-

ta Århusin joukkoliikennepalvelun tarjoaja, Århus Sporveje, halusi mu-

kaan kampanjaan, joka laajeni siten myös joukkoliikenteen edistämi-

seen. Tämä lisäsi osallistujien kulkutapavaihtoehtoja ja laajensi hank-

keen näkökulmaa.  

Hankkeen tavoitteena oli muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja osallis-

tujia rohkaistiin luopumaan autonkäytöstä sitouttamalla heidät hank-

keeseen ja tukemalla toimintaa taloudellisesti. Käyttäytymisen muutta-

miseksi ei haluttu käyttää sanktioita, kuten tietulleja.  

Ennen hanketta suoritettu kysely paljasti, että 10 % alueen työmat-

koista suoritettiin pyörällä, 20 % julkisilla liikennevälineillä ja loput 70 

% autolla. Potentiaalisia kestäviin kulkumuotoihin vaihtavia kaupunki-

laisia oli siis paljon.  

Osallistumiseen rohkaistiin käyttämällä taloudellisia houkuttimia ja 

hanketta mainostettiin kysymällä: ”Haluaisitko uuden polkupyörän ja 

ilmaisen bussilipun?” 1700 ihmistä ilmoitti kiinnostuksestaan hanketta 

kohtaan ja 175 heistä valittiin mukaan hankkeeseen. Valituilla oli sään-

nöllinen työmatka ja he työskentelivät Århusin keskustassa. Osallistujik-

si valikoituneet asuivat 2-8 kilometrin päässä keskustasta, sillä tätä 

matkaa pidettiin sopivana päivittäisenä pyörämatkana.   

Osallistujat allekirjoittivat sopimuksen, jossa sitoutuivat käyttämään 

autoaan mahdollisimman vähän ja korvaamaan sen pyöräilyllä tai jouk-

koliikenteellä. Käyttäytymisen muutosta tuettiin taloudellisten kannus-

timien avulla: osallistujat saivat vuoden testiajanjaksolle käyttöönsä 

polkupyörän lisävarusteineen (4000 DKK) ja jakson jälkeen he saivat 

ostaa sen huokeaan hintaan omakseen (1000 DKK). He saivat vuoden 

ajaksi käyttöönsä myös matkakortin (5000 DKK). Tämän lisäksi osallis-

tujille tarjottiin ilmainen terveystarkastus, jossa tarkistettiin paino, ve-

renpaine, kolesteroliarvot sekä yleiskunto. Pyöräilyvarusteet ja terveys-

tarkastuksen tarjosivat yksityiset yritykset ja järjestöt.   

Hankkeella oli kahden henkilön sihteeristö ja se julkaisi tietoa hank-

keesta ja sen tuloksista omassa Cykel & Buster -lehdessään.  

Projektin kustannukset olivat kolme miljoonaa kruunua ja sen rahoit-

ti Tanskan liikennevirasto, Århusin kunta ja Tanskan ympäristövirasto, 

kukin miljoonalla Tanskan kruunulla.  

Hankkeen tuloksien arviointia varten osallistujilta kerättiin tietoa eri 

menetelmin. 

 

 Osallistujat raportoivat kulkemansa matkat auton ja polkupyörän 

matkamittareiden avulla, sekä laskemalla tehtyjen bussimatkojen 

määrän.  

 He pitivät lokikirjaa matkoistaan viikon ajan yhteensä neljä kertaa 

hankkeen aikana.  

 Heitä haastateltiin pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä rajoittavista 

tekijöistä. 



  Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa 61 

 Osallistujille tehtiin kolme terveystarkastusta, yksi hankkeen alussa, 

toinen sen puolessa välissä ja kolmas yksivuotisen hankkeen lopussa.  

 

Hankkeen tulokset olivat pääasiassa positiivisia. Osallistujat pyöräilivät 

viikossa 30,7 kilometriä, joka on kolme kertaa enemmän kuin tanskalai-

set keskimäärin. Talvella 35 % työmatkoista tehtiin pyörällä, mutta ke-

säkaudella määrä nousi yli 70 %. Tämä luonnollisesti vähensi yksityisau-

ton käyttöä. Vuoden testikauden jälkeen suurin osa osallistujista jatkoi 

työmatkapyöräilyä.  

Bussia käytettiin pääasiassa talvikaudella (23 % matkoista). Seuran-

tatutkimus kuitenkin osoitti, ettei muutos ollut pysyvää. Hankkeen lo-

puttua bussimatkojen määrä putosi samaan, mitä se oli ollut ennen han-

ketta.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että osallistujat kaipasivat parempaa pyörä-

teiden talvikunnossapitoa, erityisesti lumenpoistoa väyliltä, ja parempia 

tavaratelineitä pyöriin. Bussinkäytön merkittävimpinä haasteina nähtiin 

matkan hinta ja siihen kuluva aika. Lisäksi haastateltavat olivat sitä miel-

tä, että oman auton käytön mahdollistamaa liikkumisen sujuvuutta oli 

vaikea korvata muilla kulkumuodoilla. Terveystarkastukset osoittivat, 

että hankkeen loppuun mennessä 65 % osallistujista oli onnistunut pa-

rantamaan terveyttään ja huonokuntoisten määrä oli vähentynyt 65 

prosentista 44 prosenttiin.  

Lisätietoja:  

 Bike Bus’ters –hanke: http://www.toolsofchange.com/ 
English/CaseStudies/default.asp?ID=131 

 

Hanke oli hyvin resursoitu ja onnistui rohkaisemaan autonkäyttäjiä ko-

keilemaan pyöräilyä ja julkista liikennettä. Hankkeessa kerättiin käyttä-

jätietoa pyöräilyolosuhteiden haasteista, jotta olosuhteita voitiin kehit-

tää tukemaan kestäviä liikkumistapoja.  

6.2.7 ”Kaikki lapset pyöräilevät” -hanke Tanskassa (19) 

Tanskassa on hyvin kehittynyt pyöräilykulttuuri ja sitä pidetään pyöräi-

lijöiden paratiisina. Hyvää mainetta on ylläpidetty useiden pyöräilyä ja 

positiivista pyöräilykulttuuria edistävien hankkeiden avulla. ”Kaikki 

lapset pyöräilevät” on maanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edis-

tää koululaisten pyöräilyä. Hanke on järjestänyt vuosittain syyskuussa 

kahden viikon kampanjan, johon koulut ympäri Tanskan ovat voineet 

ottaneet osaa ilmaiseksi.  

Kampanjan ytimessä on luokkien välinen kilpailu. Oppilaat kilpaile-

vat yhtenä joukkueena luokkakavereidensa kanssa muita luokkia vas-

taan. Aina kun lapsi pyöräilee kouluun, joukkue saa merkin. Oppilaat 

joiden koulumatka on liian pitkä pyöräiltäväksi kokonaan, saavat mer-

kin, jos pyöräilevät bussipysäkille asti. Kilpailun lopussa merkit laske-

taan ja tulokset ilmoitetaan kampanjan internetsivuilla. Voittajaluokka 

http://www.toolsofchange.com/
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saa palkinnoksi pyöriä ja muut luokat pyöräilyvälineitä, kuten kypäriä. 

Kampanjaan osallistuu vuosittain yli 200 000 koululaista. Sen järjestää 

Tanskan pyöräilyjärjestö. Järjestön tavoitteena on parantaa turvallisuut-

ta teillä sekä kohentaa ympäristön tilaa ja kansanterveyttä.  

Lisätietoja: 

 Alle Børn Cykler -hanke: www.abc-abc.dk/ 

 

”Kaikki lapset pyöräilevät” -hanke pyrkii ylläpitämään positiivista pyöräi-

lykulttuuria. Hanke on maanlaajuinen kilpailu, jossa on mahdollisuus voit-

taa hyviä palkintoja yhdessä luokkakavereiden kanssa. Hankkeessa oppi-

laita kannustetaan pyöräilemään ja se perustuu vertaistukeen sekä sosi-

aaliseen kannustukseen ja paineeseen. Hanketta, ja sen kautta 

tanskalaista pyöräilykulttuuria, tukevat sekä valtio että yritykset.  

6.2.8 Tehot irti autosta: Auton yhteiskäyttöpalvelut (20) 

Auton yhteiskäyttö ja kyydin jakaminen ovat kaksi erilaista tapaa vähen-

tää autoilun ympäristövaikutuksia. Auton yhteiskäytöllä tarkoitetaan 

palvelua, jossa joukko ihmisiä käyttää samaa autoa eri aikaan. Auto vara-

taan etukäteen ja käyttömaksu määräytyy ajettujen kilometrien mukaan. 

Palvelu poikkeaa auton vuokrauksesta siinä, etteivät autot sijaitse yh-

dessä autonvuokrauspisteessä, vaan ne on pyritty sijoittamaan asuin-

alueille ja paikkoihin, joista ihmisten on helppo hakea ne. Auton avaime-

na toimii älykortti tai pin-koodi, joten palvelun käyttäjän ei tarvitse ha-

kea avainta keskustoimistolta. Käyttäjä tekee palveluntarjoajan kanssa 

sopimuksen vain kerran, ei joka kerta kun autoa käyttää, kuten vuokra-

auton kanssa toimitaan.  

Pohjoismaissa on useita auton yhteiskäyttöpalveluita.  

 

 Move About Tanskassa (http://www.moveabout.dk/) 

 CityCarClub Suomessa (http://www.citycarclub.net/ ) 

 Bilkollektivet Norjassa (http://www.bilkollektivet.no/) 

 Ruotsissa on useita palvelutarjoajia, joilla on yhteinen palveluportaali 

(http://www.bilpool.nu) 

 

Auton yhteiskäytön palveluntarjoaja on useimmiten yritys, joka omistaa 

autot ja organisoi niiden käytön. Kyytipalvelut taas perustuvat auton 

yksityisomistukseen. Niissä auton ajaja jakaa matkansa muiden kanssa. 

Toiminta eroaa perinteisestä liftaamisesta siinä, että internetpalvelun 

avulla kyydin tarjoaja ja kyydittävä voivat sopia kyydistä ja tapaamis-

paikasta etukäteen. Esimerkiksi internetsivusto RoadSharing.com yhdis-

tää kyydin tarjoajia ja kyytiä etsiviä Euroopassa. Tarjolla on hyvin erilai-

sia palvelumalleja, joista toiset ovat eräänlaisia kyytien ilmoitustauluja 

ja toiset edellyttävät palveluun rekisteröitymistä. Myös Facebookiin on 

perustettu useita kyytipalveluja (katso esimerkiksi 

http://www.facebook.com/carpool). Vuonna 2010 tapahtuneen islanti-

http://www.moveabout.dk/
http://www.citycarclub.net/
http://www.bilpool.nu/
http://www.facebook.com/carpool
http://www.abc-abc.dk/
http://www.bilkollektivet.no/


  Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa 63 

laisen tulivuorenpurkauksen johdosta kyytipalvelut nousivat monien 

tietoisuuteen, kun lentoliikenne oli poikki tuhkapilven takia ja ihmiset 

joutuivat kokeilemaan muita kulkumuotoja päästäkseen määränpäähän-

sä  

Myös yksittäiset työnantajaorganisaatiot ovat olleet kiinnostuneita 

kyytien jakamisesta ja rohkaisseet samaa työmatkaa kulkevia työnteki-

jöitä jakamaan kyydin. Työnantajaorganisaatiot ovat myös käyttäneet 

yhteiskäyttöautoja henkilökunnan työasiointimatkojen hoitoon sen si-

jaan, että käytössä olisi työntekijän tai organisaation oma auto. Näin 

autoilla on käyttöä virka-aikana, jolloin taas yksityishenkilöiden auton-

käyttötarve on vähäistä.  

Kyytipalveluita käyttävät pääosin opiskelijat ja nuoret aikuiset, jotka 

pyrkivät elämään säästeliäästi, kun taas yhteiskäyttöpalvelut sopivat 

hyvin kaikille kuluttajille, jotka etsivät henkilökohtaista ajoneuvoa tila-

päiseen liikkumistarpeeseen. Autojen yhteiskäytöllä ja kyytipalveluilla 

on monia positiivia ympäristövaikutuksia. Kyydin jakaminen sen sijaan, 

että kukin ajaisi matkan omalla autollaan, vähentää fossiilisten polttoai-

neiden käyttöä. Yhteiskäyttöpalvelut vähentävät yksityisautojen tarvet-

ta, sillä yksi auto palvelee keskimäärin kymmentä perhettä ja 25:ttä 

henkilöä. Selvitysten mukaan yhteiskäyttöpalvelua käyttävät kuluttajat 

käyttävät julkista liikennettä enemmän kuin ihmiset keskimäärin. Auton 

yhteiskäyttöpalvelu helpottaa siirtymää autoriippuvuudesta kestäväm-

piin liikkumistapoihin, sillä liikkumistarvetta ei voida aina täysin tyydyt-

tää julkisella liikenteellä. Näissä tapauksissa yhteiskäyttöpalvelu toimii 

hyvänä autottoman elämäntavan tukipalveluna.  

Auton yhteiskäyttö- ja kyytipalvelut alentavat autoilun ympäristövai-

kutuksia. Yhteiskäyttöpalvelu on helppokäyttöinen tapa ”vuokrata” auto 

kertaluontoisella sopimuksella ja vähällä noutovaivalla. Kyytipalvelut 

mahdollistavat edullisen ja sosiaalisen kulkutavan ja tuottavat yksityisau-

toilua vähemmän päästöjä.  

6.3 Ympäristövaikutukset  

6.3.1 Sähköautot –Nyt! (21) 

Sähköautot NYT! on avoin yhteisö, jonka tavoitteena on edistää sähköau-

tojen yleistymistä. Sen tavoitteena on kehittää teknologista tieto-taitoa, 

jolla vanhat polttomoottoriautot voidaan muuntaa sähköautoiksi. Au-

toon istutetaan kestomagneettimoottori, state-of-the-art litium-

akkujärjestelmä sekä kokonaisuutta hallinnoiva ajoneuvotietokone in-

ternetyhteyksineen. 

Sähköautoilua edistävä sosiaalinen yhteisö perustettiin vuonna 2007 

Suomessa, jonne yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminta on edelleen kes-

kittynyt. Hanke perustuu kuitenkin avoimeen yhteisöllisyyteen ja tämä 

yhteisö on globaali. Ryhmä pitää yhteyttä lähinnä internetin välityksellä 
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ja on yhdistänyt ihmisiä eri asiantuntijuuden aloilta, kuten tekniseltä, 

mekaaniselta ja tiedotusalalta sekä visuaalisen suunnittelun alalta.  

Projektin tavoitteena on:  

 

 kehittää tekniikkaa, jonka avulla polttomoottoriautoja muutetaan 

sähköautoiksi  

 tarjota globaalisti avoimen lähdekoodin teknisiä suunnitelmia siitä, 

miten polttomoottoriauto muunnetaan sähköautoksi  

 tarjota tukea niille, jotka etsivät muunnettavia autoja  

 järjestää uusille moottoreille tuottajat ja asentajat  

 tarjota tietoa autojen, erityisesti sähköautojen 

ympäristövaikutuksista  

 tarjota yhteisö ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään 

vähähiilisiä tuotteita.  

 

Kiinnostavaa hankkeessa on se, että kuluttajat ovat lähteneet innovatii-

visesti kehittämään itse kestävää tarjontaa automarkkinoille. Sähköau-

ton valmistus vanhasta polttomoottoriautosta säästää paljon energiaa ja 

resursseja verrattuna uuden auton valmistukseen. Prototyyppi ensim-

mäisestä sähköautosta on valmis ja kehitystyö kaupallisesti kannatta-

vaan tuotteeseen jatkuu.  

Sähköauton ympäristövaikutuksia on arvioitu teoreettisesti seuraa-

valla tavalla:  

 

 litra bensaa tuottaa 2.4 kilogrammaa CO2-päästöjä. Käyttäessään 

uusiutuvia energiamuotoja sähköauton CO2 -päästöt voivat pudota 

nollaan.  

 Neljännes auton elinkaaren aika syntyneistä CO2-päästöistä syntyy 

auton valmistuksessa. Tämä määrää säästyy, kun olemassa olevia 

autoja muunnetaan sähköautoiksi.  

 

Hankkeen tavoitteena on yltää massatuotantoon, joka laskisi sähköauto-

jen hintaa polttomoottoriauton hinnan tasolla. Jotta tuote voidaan kau-

pallistaa, volyymin tulee olla suuri ja ajoneuvon kuluttajalle kustannus-

tehokas investointi. Kriittinen massa, jotta kulut alenisivat kohtuulliselle 

tasolle, on 500 tilausta. Muuntoprosessi ja moottorin vaatima uusi tek-

niikka tuottaa kuluja, mutta ajoneuvon käyttökulut ovat alhaisemmat 

kuin polttomoottoriautolla.  

Vaikka hanke on alkanut Suomesta, ovat jäsenet valmiit auttamaan 

niitä, jotka haluavat perustaa rinnakkaisprojektin omaan maahansa tai 

kuntaansa.  

Lisätietoja: 

 http://www.sahkoautot.fi/ 
 

Sähköautot NYT! -hanke tuottaa kestävää tuotekonseptia yleiseen käyt-

töön eri alojen asiantuntijoista muodostuvan yhteisön avulla tukeutuen 

http://www.sahkoautot.fi/
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sosiaaliseen oppimiseen ja yhteistuotantoon. Hankkeeseen osallistuvien 

tavoitteena on muodostaa kestävää tarjontaa itse hyödyntämällä olemas-

sa olevia autoja, sen sijaan, että turvauduttaisiin uusien tuotteiden tuotan-

toon.  

6.3.2 Lentopäästöjen kompensointi (22) 

Tampereen kaupunki on Suomen ensimmäinen kunta, joka on tuottanut 

omaan käyttöönsä internetlaskurin, jolla voidaan arvioida lentomatkai-

lun kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupunki laskee laskurin avulla kaupun-

gin työntekijöiden lentäen tehdyistä työasiointimatkoista aiheutuvat 

päästöt ja arvioi niiden kompensointiin kuluvan rahamäärän. Kaupunki 

on myös sitoutunut käyttämään tämän summan ympäristönsuojelun 

edistämiseen. Osa rahasta on käytetty paikallisten kestävää elämäntapaa 

edistävien hankkeiden tukemiseen, kun taas osa on suunnattu kestävän 

kehityksen tukemiseen kolmannen maailman maissa. Hanke ei ole var-

sinainen päästöjen kompensointihanke, sillä tarkkoja tietoja siitä, kuinka 

paljon tuetut hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä, ei lasketa. Kui-

tenkin se on eräs tapa lisätä tietoisuutta päästöistä ja tukea kestävän 

kehityksen hankkeita sekä paikallisesti että kansainvälisesti.   

Hankkeella on potentiaalia nostaa sekä 16 000 kaupungin työnteki-

jän että kaikkien tamperelaisten tietoisuutta kasvihuonekaasupäästöistä 

ja mahdollisuudesta kompensoida nämä päästöt. Kunta voi näin aktiivi-

sesti vähentää tuottamiaan kasvihuonekaasupäästöjä sekä toimia rooli-

mallina kuntalaisille. 

Lisätietoja:  

 Tampereen lentolaskuri: http://www.lentolaskuri.fi/  

 

Tampereen kaupunki on julkaissut internetlaskurin, jonka avulla voidaan 

arvioida lentoliikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja käyttää 

laskuria kaupungin työntekijöiden päästöjen arviointiin. Havainnollista-

malla lentomatkailun kompensointia itse, kaupunki näyttää hyvää esi-

merkkiä asukkailleen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lentolaskuri.fi/
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7. Analyysi ja johtopäätökset  

Tässä työssä on osoitettu 22 erilaisen projektiesittelyn avulla, miten 

monella eri tavalla kestävää elämäntapaa voidaan edistää. Tässä luvussa 

tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka ovat tehneet esitellyistä hankkeista 

onnistuneita. Tarkastelun kohteena on myös se, miten näitä menestyste-

kijöitä voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa.  

Edellä esitellyt projektit valittiin tarkempaan esittelyyn joko sen ta-

kia, että niistä oli tehty arviointi, joka osoitti kiistatta niiden onnistunei-

suuden; siksi, että ne perustuivat erityisen kiinnostavaan ja innovatiivi-

seen hankeideaan tai sen vuoksi, että ne tulevat todennäköisesti vaikut-

tamaan merkittävästi ihmisten elämäntapaan. Käsite projekti 

ymmärrettiin tässä laajasti, pitäen sisällään niin rajatun aikaa kestävät 

projektit selkeine alkuineen ja loppuineen, kuin pitkäkestoiset hankkeet 

ja kehitysprosessit, kuten kaupunkisuunnittelun tai ympäristötietoisuut-

ta kehittävien tuotevalikoimien kehittelyn. 

Luvussa 4 esiteltiin erilaisia tapoja edistää kestävää elämäntapaa. Pe-

rinteisesti ihmisten käyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan puuttu-

malla yksilöiden asenteisiin ja tiedon tasoon ja tähän on käytetty keinoi-

na tiedon jakamista ja asennekasvatusta. Käyttäytyminen on nähty en-

nen kaikkea rationaalisen kuluttajan tavoitteellisena toimintana. 

Yhteiskuntatieteissä käyttäytymistä pidetään luonteeltaan sosiaali-

sena toimintana. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunta, rakenteet ja kulttuu-

risesti jaetut käytännöt vaikuttavat siihen, millainen käyttäytyminen on 

toivottavaa, motivoivaa, millaiseen käytökseen ihmisiä rohkaistaan, mil-

laista käytöstä tuetaan sekä millainen käyttäytyminen on ylipäätään 

mahdollista ja hyväksyttyä yhteiskunnassa ja siten yksilölle kulttuurises-

ti sopiva tapa toimia.  

Edellä esitettiin myös ympäristöpoliittisia keinoja, jotka helpottavat 

käyttäytymisen muuttumista: kasvatetaan ympäristömyönteisten vaih-

toehtojen tarjontaa, houkutellaan ihmisiä omaehtoiseen toimintaan, 

havainnollistetaan haluttaja muutoksia ottamalla ne käyttöön hallinnon 

omissa hankkeissa ja käytännöissä sekä luodaan kestävään elämänta-

paan rohkaisevia ja kannustavia rakenteita4. (Jackson 2005).  

Luvussa 4 työn näkökulmaksi määriteltiin yhteiskuntatieteellinen ta-

pa ymmärtää käyttäytymistä ja esiteltiin erilaisia käyttäytymiseen vai-

kuttavia konteksteja. Tässä yhteenvedossa on kaksi osaa: ensimmäisessä 

tarkastelun kohteena ovat nämä erilaiset kontekstit ja elämäntapaan 

────────────────────────── 
4 Wuppertal Instituutin tutkijaryhmä keräsi kansainvälisiä parhaita käytäntöjä kuluttajanäkökulman 
sisältävistä ympäristöhankkeista. Hyvistä käytännöistä kiinnostuneille lukijoille suosittelen heidän 
julkaisuaan (Petruschke ym. 2011). 
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vaikuttavat hankkeet. Toisessa luvussa jäsennetään eri hankkeiden ope-

tuksia.  

7.1 Projektit ja niiden kontekstit  

Käyttäytymistä tarkasteltiin luvussa 4 jäsentämällä erilaisia konteksteja, 

eli viitekehyksiä, joista käsin käyttäytymistä voidaan ymmärtää. Nämä 

kontekstit olivat: A) rakenteet, B) ajan henki, C) elämismaailma, D) elä-

mäntapa ja E) henkilökohtainen ja tilannekohtainen konteksti. Tässä 

luvussa tarkastellaan eri kontekstien näkökulmasta sitä, millä tavoin 

yksittäiset hankkeet ovat vaikuttaneet elämäntapoihin. On huomattava, 

että yksittäinen hanke voi vaikuttaa käyttäytymiseen monella eri tavoin. 

Tällöin sitä on mielekästä tarkastella useiden kontekstien näkökulmista. 

Suluissa oleva numero viittaa raportin hanke-esittelyosiossa käytettyi-

hin hankenumeroihin.  

7.1.1 A) Kestävät rakenteet mahdollistavat kestävät 
elämäntapavalinnat  

Ihmiset ovat jo tietoisia elämäntavan ympäristövaikutuksista ja valmiita 

muuttamaan elämäntapaansa kestävämpään suuntaan, ainakin siinä 

tapauksessa, ettei se ole liian vaikeaa. Hankkeet, jotka vaikuttavat yh-

teiskunnan rakenteisiin, voivat tarjota monenlaisia mahdollisuuksia 

käyttäytymisen muutokselle ja tehdä siten kestävän elämäntavan valin-

nat aiempaa helpommiksi.  

Esitellyistä projekteista Hammarby Sjöstadin (2) ja Kööpenhaminan 

(10) esimerkit osoittavat, että kaupunkisuunnittelun avulla on mahdol-

lista luoda asuinalueille kestävä infrastruktuuri, joka pitää sisällään esi-

merkiksi monipuoliset lähipalvelut. Kestävää liikkumista voidaan tukea 

parantamalla julkisen liikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta, kuten 

Lundbyssä (13) ja Tórshavnissa (16) tehtiin, sekä panostamalla julkisen 

liikenteen reittisuunnittelupalveluun, kuten Helsingin seudulla on tehty 

(15).   

Tarvitaan myös erilaisia sosiaalisia rakenteita, kuten yhteistyömalle-

ja ja verkostoja, joiden avulla voidaan murtaa vanhoja rakenteita, jotka 

eivät suosi kestävää elämäntapaa. Kristiansandissa (14) integroitu lii-

kenne- ja kaupunkisuunnitteluhanke pystyi luomaan yhteishenkeä eri 

osapuolten välille, muuttamaan liikenneinvestointien prioriteetteja ja 

tukemaan kestävää liikkumista.  

Elämäntapaan vaikuttaminen rakenteiden avulla ei tarkoita vain uu-

sien tuotteiden ja palveluiden, kuten bussilinjojen, hyötyjätteen keräys-

pisteiden ja tietopalveluiden, lisäämistä. Kestävää elämäntapaa voidaan 

myös edistää voimauttamalla ja kannustamalla niitä tahoja, jotka ase-

mansa vuoksi ovat päättämässä millaisia vaihtoehtoja kuluttajille on 

tarjolla. Nämä portinvartijat ovat oman alansa asiantuntijoita ja tietävät 
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parhaiten, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä kohdataan, kun alaa muu-

tetaan kestävään suuntaan. Peloton-hanke (1) kehitti työpajoja, joissa 

portinvartijatahot aktivoituivat kehittämään alaansa sisältäpäin.  

Rakenteet vaikuttavat kestävän elämäntavan mahdollisuuksiin myös 
markkinoiden kautta. Ekotuotteiden ja ympäristötietoisuutta lisäävien tuote-
merkintöjen määrä on kasvanut. Hyvä esimerkki uudenlaisesta tuotemerkin-
nästä on hampurilaisketju Maxin ruokalista, jossa tarjotaan hintatietojen 
lisäksi tuotteiden hiilidioksidipäästölaskelmat (3). Kun näkyvillä on kaikkien 
tuotteiden päästöt, on tuotteita helppo vertailla.  

Myös voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja sosiaaliset yritykset ovat 
rakenteiden näkökulmasta kiinnostavia toimijoita, sillä ne voivat toimia alan-
sa etujoukkoina tarjoten uusia innovatiivisia palveluita ja tuotteita. On myös 
syntynyt yhä enemmän epävirallisia ryhmittymiä, jotka edistävät kestävää 
elämäntapaa tarjoten uudenlaisia tuotteita tai liikeideoita. Eräs tällainen on 
Sähköautot Nyt! -ryhmä, jonka tavoitteena on koota ja jakaa tieto-taitoa polt-
tomoottorikäyttöisten autojen muuntamisesta sähköautoiksi (21).  

Kestävät rakenteet eivät ainoastaan mahdollista kestävää elämätapaa, 
vaan voivat myös ohjata ja rohkaista ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään 
kestävään suuntaan. Ne voivat esimerkiksi tarjota havainnollisia esimerkkejä 
siitä, millaista tuo tavoiteltu käyttäytyminen olisi. Havainnollisia esimerkkejä 
oli tarjolla sekä ekohallittua etätyötä edistävässä hankkeessa (11) että Lund-
by liikkumiskeskuksessa (13), joka tarjosi kuntalaisille keinoja irtaantua 
autoriippuvuudesta esittelemälle ja tarjoamalla erilaisia kestäviä kulkumuoto-
ja. Lisäksi kaupunki voi havainnollistaa ajamiaan elämäntapamuutoksia 
oman politiikkansa avulla. Se voi muun muassa arvioida kunnan työntekijöi-
den aiheuttamat CO2-päästöt ja lisätä tietoisuutta päästöjen kompensointipal-
veluista (22).   

Hankkeita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen rakenteiden kautta:  

 

 Voimaantuneet portinvartijat (1) 

 Hammarby Sjöstad – asuinalue, jossa kestävä elämäntapa on helppoa 

(2) 

 Ilmastonmuutos ruokalistalla – CO2-merkityt hampurilaiset (3)  

 Kaupunkisuunnittelu Kööpenhaminassa (10) 

 Ekohallittu etätyö (11)  

 Liikkumisen hallinta Lundbyn alueella (13) 

 Julkinen liikenne ja aluesuunnittelu Kristiansandin kaupungissa (14) 

 Julkisen liikenteen reittisuunnittelua helpottavat 

internetsovellutukset (15) 

 Ilmainen julkinen liikenne (16) 

 Tehot irti autosta: Auton yhteiskäyttöpalvelut (20) 

 Sähköautot –Nyt! (21) 

 Lentopäästöjen kompensointi (22) 
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7.1.2 B) Ajan henki määrittää ”normaalin” ja 
tavoiteltavan käyttäytymisen  

On mahdotonta löytää suoraviivaista keinoa muuttaa ajan henkeä ja 

tehdä ympäristökysymyksistä muodikkaita ja suosittuja, ja edistää kes-

tävää elämäntapaa tällä tavoin. Toisaalta ympäristökysymykset kiinnos-

tavat ihmisiä nykyisin enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten ja 

moni etsii aktiivisesti ympäristön kannalta kestävää tapaa elää. Moni 

myös pitää kestävää elämäntapaa houkuttelevana, joskaan ei välttämät-

tä niin houkuttelevana, että eläisi itse kestävällä tavalla.  

Ilmassa on monia merkkejä siitä, että ympäristökysymyksiä pidetään 

tärkeinä ja jopa jossain määrin muodikkaina teemoina. Näitä heikkoja 

signaaleja voidaan vahvistaa ja tukea edistämällä sitä, että kestävät va-

linnat näkyvät yhteiskunnassa ja näyttäytyvät ”normaalina” toimintana. 

On tärkeää, ettei kestäviä ratkaisuja pidetä epätavallisina ja vain tiettyyn 

vihreään vähemmistöön kuuluvien ihmisten toimintatapoina, vaan että 

niitä pidetään myös niin sanotuille tavallisille kuluttajille mahdollisina 

toimintatapoina. Jos jopa ”tavalliset” ja ”normaalit” kuluttajat haastavat 

vallalla olevan kulutuskulttuurin ja etsivät kestävämpiä vaihtoehtoja, 

luodaan normatiivista painetta laajemmalle yhteiskunnalliselle muutok-

selle.  

Eräs kiinnostava toimija ja väline kestävän elämäntavan valtavirtais-

tamisessa on viihdeteollisuus. Sen tuotteet, kuten tosi-tv-sarjat elämän-

tapamuutoksista (6), ovat tuoneet ympäristökysymykset sellaisen ylei-

sön eteen, joka ei mahdollisesti muuten kohtaa niitä arjessaan. Julkisuu-

den henkilöitä, tähtiä ja muita mediapersoonia on myös houkuteltu 

mukaan kestävän elämäntavan edistämiseen. Lisäksi CO2-merkityt ham-

purilaiset (3) ja kestävän kehityksen asuinalueet (2) edesauttavat ympä-

ristöteemojen nousua osaksi vallitsevaa kulttuuria.  

Maanlaajuiset kestävää elämäntapaa ja liikkumista edistävät kam-

panjat tukevat ajatusta siitä, että ympäristöä huomioiva käyttäytyminen 

on ihan normaalia käytöstä. Hyviä esimerkkejä tällaisista kampanjoista 

ovat koulumaailmaan sijoittuvat hankkeet, jotka edistävät pyöräilyä (19) 

tai kestäviä elämäntapavalintoja (8).  

Hankkeet, joissa korostuu ajan hengen vaikutus elämäntapaan:  

 

 Hammarby Sjöstad – asuinalue, jossa kestävä elämäntapa on helppoa 

(2) 

 Ilmastonmuutos ruokalistalla – CO2-merkityt hampurilaiset (3)  

 Kaupunkilaiset julkisella ilmastodieetillä (5)  

 Tosi-tv elämäntapamuutoksesta (6) 

 ”Kaikki lapset pyöräilevät” -hanke Tanskassa (19)  

 Tehot irti autosta: Auton yhteiskäyttöpalvelut (20)  

 Lentopäästöjen kompensointi (22) 
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7.1.3 C) Vertaisryhmän jäsenet ovat 
elämismaailmaeksperttejä, joilla on hiljaista tietoa 
arkisista käytännöistä  

Elämismaailma on määritelty edellä ryhmäkohtaiseksi kontekstiksi, joka 

vaikuttaa siihen, miten ihmiset elävät elämäänsä. Erilaiset elinolot ja 

elämänvaiheet yhdistävät ihmisiä ja muodostavat heille yhteisesti jaettu-

ja elämismaailmoja. Elämismaailman tasolla erityisen kiinnostavia seik-

koja elämäntavan muuttumisen kannalta ovat tavat, joilla vertaiset jaka-

vat kokemuksiaan, vaikuttavat toisiinsa ja kehittelevät yhdessä uusia 

ratkaisuja. Tällä tasolla erityisen merkittäviä ovat myös erilaiset kansa-

laisyhteiskunnan toimintamuodot, järjestöt ja vapaat ryhmittymät. Ne 

tarjoavat kohtaamispaikkoja, joissa opitaan muilta ja luodaan yhdessä 

uusia ratkaisuja yhteisten haasteiden voittamiseksi.  

Rakenteelliset ratkaisut sekä kestävää elämäntapaa tukevat tuotteet ja 

palvelut vaikuttavat merkittävästi käyttäytymiseen elämismaailman tasol-

la. Kuitenkin elämismaailman näkökulmasta erityisen kiinnostavia ovat 

arkipäiväisiä käytäntöjä koskevat hankkeet, jotka havainnollistavat muu-

toksia, joita ihmiset voivat tehdä elämässään. Nämä hankkeet nostavat 

esille uusia innovatiivisia tapoja toimia eri tilanteissa sekä toisaalta haas-

teita ja hankaluuksia, joita kohdataan muutosprosessin aikana. Ympäris-

töhallinnon yleiset ympäristöpoliittiset ohjeet ja määräykset, ”vähentää”, 

”sammuttaa” ja ”laittaa pois päältä”, eivät aina toimi kompleksisissa arki-

elämän tilanteissa. Kuluttajan syyllistämisen ja elämäntapojen aiheutta-

miin ongelmiin keskittymisen sijaan hankkeiden kannattaisi keskittyä 

positiivisiin ratkaisuihin. Näiden ratkaisujen tulisi olla käytännöllisiä ja 

vastata samoihin tarpeisiin, joihin aiemmat käytännöt vastasivat.  

Ennen kuin on mahdollista omaksua uudenlainen käyttäytymistapa, 

täytyy selvittää, toimiiko se todella arjen moniulotteisessa kokonaisuu-

dessa. Tällaista ”todellisuustarkastusta” suoritettiin muutamissa esitel-

lyissä hankkeissa, kuten ilmastoperhe-hankkeissa (5 ja 6), joissa vapaa-

ehtoiset perheet lupautuivat muuttamaan elämäntapaansa muiden seu-

ratessa prosessia. Tämän lisäksi joissain kestävän liikkumisen 

hankkeissa (17 ja 18) autoilijoille annettiin mahdollisuus kokeilla julkis-

ta liikennettä ja pyöräilyä. Jotta tottuminen uudenlaiseen työmatkan 

kulkutapaan sujuisi helpommin, toimintaa tuettiin tarjoamalla siihen 

liittyviä tuotteita ja henkilökohtaista opastusta. Nämä hankkeet tarjoa-

vat myös kokemuksellista ja hiljaista tietoa uusien käytäntöjen omak-

sumisen edellytyksistä.  

Nykypäivän kuluttaja etsii tietoa internetistä sekä erilaisia vertais-

ryhmiä palvelevista internetfoorumeista. Internet saattaa yhteen ihmi-

siä, joilla on hyvin erilainen tausta, elämäntyyli ja jotka asuvat kaukana 

toisistaan, mutta jotka jakavat saman kiinnostuksenkohteen, huolen tai 

tiedontarpeen. Keskustelupalstat voivat tarjota myös tietoa joistain tie-

tyistä käytännöistä, kuten kestovaippojen käytöstä (7).  

 

Hankkeet, jotka vaikuttivat erityisesti elämismaailman tasolla: 
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 Kaupunkilaiset julkisella ilmastodieetillä (5) 

 Tosi-tv elämäntapamuutoksesta (6) 

 Kestovaippojen käyttöä edistävä tietokanta (7) 

 Ilmari – vertaistietoa koululaisille (8)  

 Työmatkatestaajat (17)  

 Pyöräily, terveellistä ja ympäristöystävällistä (18) 

 ”Kaikki lapset pyöräilevät” -hanke Tanskassa (19) 

7.1.4 D) Kestävän elämäntavan etujoukko edistää ja 
levittää kestävää kulttuuria  

Erilaisten elinolojen ja elämäntilanteiden lisäksi käyttäytymiseen vaikut-

tavat erilaisten ryhmien jakamat elämäntyylit, joita yhdistävät jaetut 

asenteet, arvot ja intressit. Tässä työssä esiteltiin muiden ohella myös 

sellaisia hankkeita, jotka tukivat ympäristöasioihin sitoutuneiden ihmis-

ten tekemiä elämäntapavalintoja. Tällaisia olivat esimerkiksi projektit, 

joissa luotiin internetportaali keräämään ja tarjoamaan tietoa kestävistä 

käytännöistä ja käyttäytymisestä (4 ja 7) sekä hanke, joka edisti kestävi-

en lomavaihtoehtojen tarjontaa (12). Tämän lisäksi on olemassa monia 

uudenlaista kestävää kaupunkikulttuuria edistäviä hankkeita, jotka pe-

rustuvat sosiaaliseen oppimiseen ja yhteistuotantoon (9 ja 21).  

Kaikkien kestävän elämäntavan ratkaisujen ei tarvitse olla sellaisia, 

että ne sopivat välittömästi jokaiselle, sillä tarvitaan edelläkävijöitä, 

jotka tasoittavat tietä muille. Jotkut tavat voivat jäädä vain pienen jou-

kon harjoittamaksi toiminnaksi, mutta toiset puolestaan levitä laajem-

man yleisön käytännöksi. Ajoneuvojen yhteiskäyttöpalvelut saattavat 

olla tulevaisuudessa hyvä esimerkki tällaisesta suosion kasvusta (pro-

jekti 20).  

Hankkeet, jotka pyrkivät vaikuttamaan suoraan elämäntapaan: 

 

 Kestävän elämäntavan portaali – kaikki yhdeltä luukulta (4) 

 Kaupunkilaiset julkisella ilmastodieetillä (5) 

 Tosi-tv elämäntapamuutoksesta (6) 

 Kestovaippojen käyttöä edistävä tietokanta (7) 

 Ilmari – vertaistietoa koululaisille (8) 

 Uutta kestävää kaupunkikulttuuria edistävät hankkeet (9) 

 Ekohallittu etätyö (11) 

 Vähähiiliset lomat (12) 

 Työmatkatestaajat (17) 

 Pyöräily, terveellistä ja ympäristöystävällistä (18) 

 Tehot irti autosta: Auton yhteiskäyttöpalvelut (20) 

 Sähköautot –Nyt! (21) 
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7.1.5 E) Henkilökohtaisilla tekijöillä sekä tilannetekijöillä 
on merkittävä vaikutus käyttäytymiseen  

Käyttäytymisen tarkastelu erilaisten kontekstien avulla tarjoaa yhden 

tavan ymmärtää käyttäytymistä ja tapoja, joilla se muuttuu. Kuitenkin 

henkilökohtaisille asenteilla ja intresseillä on myös merkittävä vaikutus 

käyttäytymiseen. Kestävää elämäntapaa voidaan havainnollistaa ja 

mahdollistaa monin tavoin, mutta elleivät ihmiset ole kiinnostuneita 

siitä, tai ellei se kaikista uusista mahdollisuuksista huolimatta ole heille 

mahdollista, muutoksia ei saavuteta.  

Monet tässä työssä esitellyt hankkeet ovat vaikuttaneet ihmisiin hen-

kilökohtaisten ja tilannetekijöiden tasolla. Ne ovat rohkaisseet ihmisiä 

muuttamaan käytöstään ja pyrkineet tekemään muutoksesta helppoa ja 

houkuttelevaa tarjoamalla käyttäjäystävällisiä palveluita ja tuotteita, 

helppokäyttöisiä tietoportaaleja ja suunnittelutyökaluja, käyttäjien arvi-

ointeja tuotevalikoimasta ja mahdollisuuksia testata uusia käytäntöjä. 

Monet edellä kuvatut projektit ovat käyttäneet tieto- ja viestintäteknolo-

gisia työvälineitä tarjotakseen asiakkaalle räätälöityä tietoa sekä pyrki-

neet luomaan verkostoja, jotka edistävät sosiaalista oppimista.  

7.2 Hankkeiden opetukset  

Tässä luvussa jäsennetään ja analysoidaan hankeselvitysten opetuksia ja 

tarkastellaan niiden valossa sitä, miten elämäntapaa voidaan muuttaa. 

Tarjolla ei ole yleisiä ohjeita siitä, miten suunnitella hyvä hanke, vaan 

luvussa vedetään yhteen hankkeiden menestystekijöitä. Näitä johtopää-

töksiä voidaan hyödyntää myös poliittisen päätöksenteon tukena. Työn 

tulokset on ryhmitelty neljään kategoriaan:  

 

A. Kohderyhmävalinnat  

B. Projektisuunnitelmavalinnat  

C. Kontekstinäkökulman hyödyt ja opit  

D. Hyvien kokemusten levittäminen  

A) Kohderyhmävalinnat  

Edelle esiteltyjen hankkeiden kohteena oli tavallisesti yksittäinen kansa-

lainen, mutta monissa hankkeissa heihin vaikutettiin kahden erityisen 

toimijaryhmän, portinvartijoiden sekä vertaisryhmän, avulla.  

 

1. Vaikuta portinvartijoihin, sillä se avaa ovet monille muille  

 

Tehdessään arkisia ympäristövalintoja kuluttajat ovat riippuvaisia niistä 

tuotteista ja palveluista, joita heille on tarjolla. Vaikuttamalla kestävän 

elämäntavan portinvartijoihin, eli ryhmiin, jotka vaikuttavat työnsä puo-

lesta siihen, millaisia vaihtoehtoja arjessa on tarjolla, edistetään kestä-

vää elämäntapaa tukevien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. 
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2. Pistä vertaisryhmä vaikuttamaan vertaisiinsa  

 

Vertaisten välisellä vuorovaikutuksella on monia erilaisia vaikutuksia 

ihmisten elämäntapaan. Ikä- tai ”kohtalo”toveri voi toimia roolimallina 

tai kestävän elämäntavan koekaniinina. Vertaisryhmän jäsenet voivat 

tarjota hiljaista, henkilökohtaista tietoa, joka auttaa ihmisiä sopeutu-

maan kestävään elämäntapaan. Vertaiset voivat myös vaikuttaa toisten-

sa elämäntapaan tarjoamalla tukea ja auttamalla vastaantulevien haas-

teiden kanssa sekä painostamalla ja motivoimalla ihmisiä elämäntapa-

muutokseen.  

B) Projektisuunnitelmavalinnat 

3. Keskity niihin käytäntöihin, joilla on merkittävät 

ympäristövaikutukset  

 

Ekologisen jalanjäljen ja hiilidioksidipäästöjen mittarit tarjoavat tietoa 

siitä, mitkä arkiset toiminnot aiheuttavat suurimmat ympäristövaiku-

tukset. Mittarit kertovat, mille elämäntavan osa-alueille kannattaa kes-

kittyä, jotta jalanjälkeä saadaan pienennettyä tehokkaasti. Monet tässä 

työssä kuvatut hankkeet ovat keskittyneet liikkumiseen, koska liikkumi-

sen osuus hiilijalanjäljessä on suuri.  

 
4. Valitse kohde, joka tarjoaa pitkäkestoisia vaikutuksia  

 

Hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kestävään elämäntapaan 

pitkällä aikavälillä, jos ne pystyvät luomaan kestävää infrastruktuuria, 

esimerkiksi hyviä paikallisia palveluita, kuten pyöräteitä ja lähikauppoja. 

 

5. Kopioi hyviä formaatteja  

 

Taitavasti suunniteltuja hankeformaatteja tulisi kopioida ja toistaa 

muissa kaupungeissa ja maissa. Ilmastoperhekonsepti on tehokas keino 

tehdä kestävän elämäntavan pyrinnöt näkyviksi ja esitellä paikallisia 

kestävän elämäntavan tukipalveluita. Portinvartijoita voimaannuttavalla 

Peloton-hankkeella on myös hyvä hankeidea, joka on helposti toistetta-

vissa muualla. Hyvästä formaatista huolimatta yksittäinen hanke ei voi 

muuttaa elämäntapaa kestäväksi kertaheitolla, sillä uusien kestävien 

toimintamuotojen omaksuminen vie aikaa ja vaatii sitoutumista ja so-

peutumista. 

C. Kontekstinäkökulman hyödyt ja opit  

Edellisessä luvussa (7.1.) käsiteltiin käyttäytymiseen vaikuttavia kon-

teksteja. Seuraavaan listaan on koottu tiiviisti eri konteksteihin liittyviä 

suosituksia. 



  Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa 75 

Rakenteet  

6. Kehitä kestävää infrastruktuuria, jotta asukkaille tarjoutuu hyvät 

mahdollisuudet kestävään elämäntapaan.  

7. Aktivoi portinvartijatahoja tuottamaan kestäviä tuotteita ja 

palveluita.  

8. Edistä erilaisten toimijoiden, kuten viranomaisten ja asiantuntijoiden 

välistä yhteistyötä.  

Ajan henki  

9. Vahvista kestävän kulttuurin heikkoja signaaleja tekemällä kestävistä 

valinnoista näkyviä valtavirta-areenoilla.  

10. Pidä huoli, että kestävät valinnat tuntuvat houkuttelevilta 

vaihtoehdoilta ja koetaan ”normaalina”, kaikille kuluttajille sopivana, 

toimintana.  

Elämismaailma  

11. Tarjoa mahdollisuuksia vertaisryhmien kehittymiselle, jotta vertaiset 

pääsevät jakamaan kokemuksiaan, vaikuttamaan toisiinsa ja 

kehittelemään yhdessä uusia ratkaisuja.  

12. Havainnollista ja luo hyviä esimerkkejä halutuista 

elämäntapamuutoksista ja tarjoa tilaa ja paikkoja sosiaaliselle 

oppimiselle.  

13. Tarjoa käytännöllisiä ja tosielämässä testattuja ratkaisuja sekä 

mahdollisuuksia testata uudenlaisia käytäntöjä.  

Elämäntapa 

14. Tarjoa mahdollisuuksia etujoukkojen innovaatioilla, sillä he näyttävät 

teitä muille.  

Henkilökohtaiset ja tilannetekijät  

15. Tarjoa kestäviä tuotteita ja palveluita hetkellä, jolloin kuluttajat 

tekevät elämäntapavalintoja.   

D. Hyvien kokemusten levittäminen  

16. Arvioi hankkeita ja jaa hyviä kokemuksia  

 

Kestävää elämäntapaa voidaan edistää monella eri tavalla. Tässä työssä 

esitellyissä hankkeissa edistämistavat ovat vaihdelleet kaupunkisuun-

nittelusta hampurilaisravintolan tarjoamiin tuotetietoihin. Jotta tietoa 

hankkeiden vaikutuksista ja hyvistä käytännöistä voitaisiin jakaa mui-

den käyttöön, tarvitaan vaikutusten arviointeja sekä tietokantoja, joista 

voi etsiä erilaisia hankkeita.  

On tärkeää arvioida projektien tuloksia, jotta saadaan käsitys siitä, 

miten ne ovat onnistuneet. Tuloksena voi olla muuttuneita asenteita tai 

elämäntavan aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentymistä. Tarkas-

telussa on hyvä huomioida hankkeen käyttämät resurssit, sekä budjetti 

että henkilötyökuukaudet. Näin voidaan selvittää, onko hanke ollut kus-
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tannustehokas, vai olisiko samoja resursseja hyödyntämällä voitu saada 

aikaan parempia tuloksia.  

Hyvä esimerkki tavasta jakaa tietoa erilaisista hyvistä hankkeista ja 

käytännöistä, on ruotsalaisen ympäristöhankkeiden tietokanta5. Se on 

Ruotsin ympäristöviraston ylläpitämä hakemisto, johon on koottu kah-

den ruotsalaisen investointiohjelman, kunnallisen investointiohjelman 

(lokala investeringsprogram, LIP) ja ilmastoinvestointiohjelman (klima-

tinvesteringsprogram, Klimp), rahoittamat hankkeet. Tietokanta sisältää 

erilaisia hakuominaisuuksia, joiden avulla on mahdollista etsiä esimer-

kiksi tiettyyn toimintoon, kuten liikkumiseen, liittyviä hankkeita tai tie-

tyn maakunnan alueella toimeenpantuja hankkeita. Uusimmista hank-

keista tarjolla on myös tietoa siitä, kuinka paljon ne ovat onnistuneet 

vähentämään CO2-päästöjä. Tietokannasta on myös mahdollista etsiä 

”parhaat käytännöt” -hankkeita. Tietokanta auttaa uusien hankkeiden 

suunnittelua tarjotessaan tietoa onnistuneista hankkeista. On jo olemas-

sa monia toimivia hankeideoita ja nyt tarvitaan tehokkaita keinoja, joi-

den avulla niistä voidaan välittää tietoa muille.  

Työn tulokset tarjoavat myös eväitä kestävää elämäntapaa edistäväl-

le ympäristöpolitiikalle. Kestävässä elämäntavassa ei ole kyse vain yksi-

löllisistä valinnoista, vaan tarvitaan valtiollista ohjausta ja kestävää yh-

teiskuntarakennetta, jotta myös yksilöiden kestävä elämäntapa olisi 

mahdollinen. Hallinnon tulisi ottaa ohjat käsiinsä ympäristökysymysten 

suhteen ja havainnollistaa toiminnallaan haluttuja muutoksia. Siis sen 

sijaan, että ihmisille kerrottaisiin, miten heidän tulee elää, ympäristöpo-

liittisin keinoin tulisi varmistaa, että kestävä elämäntapa on mahdollista, 

houkuttelevaa ja helppoa.  

 

────────────────────────── 
5 Katso: http://klimp.naturvardsverket.se/mir/index.jsp?lang=en 

http://klimp.naturvardsverket.se/mir/index.jsp?lang=en
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Sammanfattning 

Att behärska klimatförändringen skapar enorma utmaningar för indivi-

duella livsstilar. I dagens samhällen är en hållbar livsstil inte lätt att 

uppnå ens med rimliga ansträngningar och det finns ett behov att utvär-

dera de instrument som används för att främja en hållbar livsstil och ett 

hållbart beteende. Det finns också ett behov att skapa nya styrmedel och 

projekt som skulle göra en hållbar livsstil lättare att uppnå och mer 

önskvärd. 

Syftet med denna studie var att finna framgångsrika projekt för att 

främja hållbara livsstilar i Norden och att analysera hur och varför dessa 

lyckades. I denna studie har också teorier om beteende och beteende-

förändringar behandlats. Ramen för studien är förankrad i samhällsve-

tenskapliga synsätt och mer specifikt den modell där beteendet ses mot 

bakgrunden av de olika kontexter som påverkar den.  

I denna studie användes 22 olika projektbeskrivningar för att visa 

olika sätt på vilka en hållbar livsstil kan främjas. Tyngdpunkten i pro-

jekten varierade från hållbart utbud och trafik till socialt lärande och 

kulturell förändring. I slutsatserna identifierades ett behov av en hållbar 

infrastruktur och nya hållbara produkter och tjänster. Goda exempel har 

avgörande betydelse, eftersom mänskligt beteende innebär social aktivi-

tet. Det är också viktigt att hållbara lösningar inte anses vara något utö-

ver det vanliga som endast utövas av en grön minoritet utan som praxis 

som också kan antas av en mainstream konsument. Samarbetet mellan 

olika aktörer är viktigt liksom att sprida lärdomar. 

Den här rapporten finns också på engelska ”Experiences on projects 

promoting sustainable lifestyles in Nordic countries” http://www. 

norden.org/en/publications/publikationer/2011–507 
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Summary 

The mitigation of climate change creates huge demands on the lifestyles 

of individuals. In today’s societies, a sustainable lifestyle is not easy to 

achieve, even with reasonable effort, and there is a need to evaluate the 

instruments used to promote sustainable lifestyles and human behav-

iours. There is also a need to create new policy tools and projects that 

would make a sustainable lifestyle easier to achieve and more desirable.  

The aim of this study was to find successful projects promoting sus-

tainable lifestyles in Nordic countries and to analyse how and why they 

had succeeded. This study also discussed the theories regarding human 

behaviour and behavioural changes. The framework of the study was 

anchored to the social science approach and, more specifically, to the 

model in which behaviour is viewed in light of the different contexts 

influencing it.  

In this study, 22 different project descriptions were used to show the 

various ways in which a sustainable lifestyle can be promoted. The focal 

points of the project ranged from sustainable supply and mobility to 

social learning and cultural change. 

The conclusions identified a need for a sustainable infrastructure and 

new sustainable products and services. Good examples are crucial, as 

human behaviour is basically a social action. It is also important that 

sustainable solutions are not considered to be something extraordinary 

and only practised by a green minority, but as practices that can also be 

adopted by the mainstream consumer. Cooperation between actors is 

essential, as well as spreading the lessons learned.  
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