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Tervetuloa tutkimusretkelle kauppaan 
WWF:n Naturewatch -verkoston kanssa!

Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluat-
te tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka- tai 
vaatekaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää 
kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa 
määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyy ohjeet 
kulutustottumuskyselyn tekemiseen. Kansainvälistä ulot-
tuvuutta tuova Kulutustarina maailmalta sopii vaikka koti-
tehtäväksi. 

Tehtävät on suunniteltu yläkoululaisille. Materiaalia voi 
käyttää kokonaisuutena mutta, jos haluatte keskittyä vain 
muutamaan aihepiiriin, tehtävät toimivat myös itsenäisinä 
tutkimuslomakkeina. Tähdellä merkityistä tehtävistä toi-
vomme teidän palauttavan tuloksia WWF:n käyttöön.

WWF kiittää Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusta sekä 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seuraa yhteistyöstä teh-
tävien laatimisessa.

Lähtekää siis tutkimaan ja oppimaan vastuullisesta kulut-
tamisesta yhdessä WWF:n kanssa!

Kuvitukset: Noora Kaunisto
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Millainen kauppa tämä on? 

Kun teette tutkimusretken ruokakauppaan, käykää aluksi esittelemässä itsenne henkilökunnalle.  Kertokaa, että olette 
tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös sekä kaupan henkilökuntaa että asiakkaita kohtaan. 

1.* Mitä kauppaa tutkitte?

Tämä kauppa on mielestämme            pieni   keskikokoinen             suuri

2. Onko tämä kauppa osa jotakin kauppaketjua? 

   Ei           Kyllä, mitä?

3.* Missä kauppa on?

   Harvaan asutulla alueella kylässä

   Kaupungin/kunnan keskuksessa

   Esikaupungissa tai lähiössä asuinalueella

   Ostoskeskuksessa tai kauppakeskittymässä, jonka aivan vieressä ei ole asutusta

4.* Tutkikaa kaupan pihalta seuraavia seikkoja ja päätelkää lopuksi, miten tähän kauppaan pää-
see kätevimmin:
          Kyllä    Ei
  Onko pihalla pyörätelineitä?
  Onko kaupan lähellä asuintaloja?
  Onko kaupan lähellä julkisen liikenteen
  pysäkki (bussi, juna, metro tai raitiovaunupysäkki)?
  Onko pihalla paljon parkkiruutuja autoille?

Tutkimustulos: Kauppaan pääsee mielestämme kätevimmin (ympyröi)

   kävellen  pyörällä tai mopolla   julkisilla liikennevälineillä    autolla

5. Millaisille kävijöille tämä kauppa on mielestänne ensisijaisesti suunniteltu?

   Lapsiperheille isoja viikko-ostoksia varten
   Yhden tai kahden hengen talouksille ruokaostoksia varten
   Työssä käyville lounaanhankkimispaikaksi
   Muille kävijöille, keille?

Mistä päättelitte tämän?
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Kaikki ihmiset tarvitsevat kauppatavaroita ikään, kielitaitoon ja muihin ominaisuuksiin katsomatta. Kaupan olisi oltava sel-
lainen, että se palvelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti. 

6.* Tutkikaa kauppaa erilaisten ihmisten näkökumista. Jokainen ryhmäläinen valitsee seuraavista roolin 
itselleen ja kiertää kaupassa noin viisi minuuttia tutkien, kuinka helppoa tai vaikeaa kyseisen henkilön olisi asioida kaupas-
sa. Kukin antaa lopuksi kaupalle arvosanan 4–10 kokemustensa mukaan.

Roolit:

Pyörätuolilla liikkuva henkilö, arvosana kaupalle:        
Perustelut:

Vanhus, arvosana kaupalle:      
Perustelut:

Lyhytkasvuinen henkilö, arvosana kaupalle:      
Perustelut:

Huononäköinen henkilö, arvosana kaupalle:     
Perustelut:

Kiinnittäkää huomioita esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: 
Pääseekö sisään helposti pyörätuolilla?
Ovatko kaupan käytävät leveitä ja onko niillä esteitä?
Onko levähtämispaikkoja?
Löytääkö kaupasta helposti henkilökuntaa, jos tarvitsee apua?
Kuinka korkealla hedelmävaaka, ovien kahvat ja tavarat sijaitsevat?
Ovatko tavaroiden hinnat ja muu tarvittava tieto näkyvillä tarpeeksi isolla?
Onko kaupassa kova meteli? (HUOM! Myös näkövammaiselle melu on häiritsevää, sillä se haittaa kuulon avulla suun-
nistamista.

7. Jos et osaisi suomen kieltä tai et osaisi lukea, niin pystyisitkö helposti löytämään ja osta-
maan tästä kaupasta seuraavat tuotteet? Yrittäkää etsiä tuotteet käyttämättä kieltä apuna. Onnistuuko?

       Kyllä       Ei 

  Rasvaton maito:     Miksi?

  Vehnäjauhot:     Miksi?

  Kalaa:      Miksi?

  Konetiskiaine:     Miksi?

Tiesittekö? Kauppa on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun siellä liik-
kuminen on vaivatonta. Hedelmävaakojen, pakastealtaiden ja muiden välineiden tulisi olla kaikkia asiakkaita ajatellen 
helppokäyttöisiä ja loogisia.

Esteetön kauppa on kaikkien etu 
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8.* Kauppa voi vähentää ympäristökuormitustaan muun muassa seuraavilla toimilla. Tutkikaa, 
mitkä näistä keinoista ovat tässä kaupassa käytössä:

                  Kyllä Ei
  ovet kylmien juomien kaapeissa
  kannet pakastealtaissa
  myynnissä kangaskasseja
  myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia
  biohajoavia pusseja hedelmille

 
9.* Tutkikaa kaupan ilmoitustauluja. Onko kaupalle myönnetty joku ympäristösertifikaatti tai -diplomi tunnustuk-
seksi työstä ympäristön hyväksi?

Löydättekö kaupasta asiakkaille tarkoitettua ympäristötietoa esimerkiksi ilmoitustaululta tai esitteistä? Mitä tietoa on 
tarjolla?

10. Käykää kurkistamassa vielä kaupan ulkopuolelle. Onko kaupan pihalla kierrätyspiste asiakkaiden 
jätteille?    
    On     Ei

Jos on, niin mille eri jätteille on keräysastiat: 

Löydättekö kaupan takaa liikkeen omia roskiksia? Kurkis-
takaa sekajäteastiaan. Onko siellä biojätettä (esim. leipää 
muovipakkauksissaan)?

Tiesittekö? Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on vapaaehtoinen ja puolueeton. Vain ympäristön kan-
nalta parhaimmat tuotteet ja palvelut voivat sen saada. Suomessa merkin käyttöoikeuden myöntää Suomen Standardi-
soimisliitto SFS ry, joka myös valvoo merkin käyttöä.

Kaupan ympäristöteot 
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*11. Pyytäkää kaupan henkilökunnan edustajaa haastateltavaksi.

Haastateltavan nimi ja työtehtävät:

Oletko saanut koulutusta ympäristön huomioimisesta työssäsi?

Kun uutta henkilökuntaa tulee taloon, saavatko he koulutusta ympäristöasioista?

Miten liikkeessänne pyritään välttämään jätteen syntyä?

Mitkä kaikki jätteet liikkeessä lajitellaan?

Miten liikkeessä säästetään sähkönkulutuksessa?

Kuka ja miten säädetään liikkeen lämpötilaa, tuuletusta ja valaistusta?

Johtopäätökset haastattelun pohjalta: Huolehtiiko tämä kauppa mielestänne hyvin ympäristöasioista?

Halutessanne voitte kirjoittaa haastattelun pohjalta pienen artikkelin ja lähettää sen julkaistavaksi WWF:n verkkosivuilla.

Tiesittekö? Kauppojen kierrättämistä pakkausmuoveista valmistetaan hevosille karsinoita, laidunpylväitä sekä mursket-
ta maneesien ja kenttien pehmentämiseen. Lasten leikkeihin valmistetaan hiekkalaatikoita ja puutarhanhoitoon kompos-
toreita. 

Henkilökunnan ympäristöhaastattelu
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12.* Löydättekö helposti kasvisten alkuperämaat? 

   Kyllä           Ei      Löysimme osasta, osasta emme

13. Etsikää kaikki myytävänä olevat omenat. Mistä maista peräisin olevia omenoita tässä kaupassa myydään? 

  
 Omenalajike      Alkuperämaa

 
 
 

14. Mitä Reilun kaupan hedelmiä tässä kaupassa myydään? 

Verratkaa toisiinsa samaa hedelmälajia, joista toinen on tavallista ja toinen Reilun kaupan merkillä varustettua. 

 Hedelmä       Reilun kaupan kilohinta           Tavallisen kilohinta
  
  
  

Onko niiden välillä merkittävää hintaeroa? Jos on, mistä ero voisi johtua?

Tiesittekö? Luomu tulee sanasta luonnonmukainen. Luonnonmukaisessa maataloudessa keskeistä on ravinteiden 
kierrätys takaisin maaperään, synteettisten torjunta-aineiden välttäminen sekä kotieläinten hyvinvointi. Luomutuotantoa 
valvotaan ja sitä varten on sovittu tarkat säännöt, joita viljelijän tulee noudattaa.

Hedelmiä läheltä ja kaukaa
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15. Millaista lihaa tässä kaupassa myydään?

         Kyllä    Ei
Onko tässä kaupassa liha- ja/tai kalatiski?
Saako kaupasta luomulihaa?

Mistä maista lihat ovat peräisin?

16.* Mitä kalalajeja kalatiskissä on myytävänä? Onko joukossa ylikalastettuja lajeja? 

17. Mistä maista kalat ovat peräisin?

 Kalalaji    Alkuperämaa   Kalalaji     Alkuperämaa
 
 
 
 

18. Kuinka monta erinimistä kananmunatuotetta tässä kaupassa on myytävänä? 

Löysimme           erilaista munapakkausta.

Saatteko pakkauksia tutkimalla selville, mitä eroa niissä on? 

19. Etsikää kilohinnaltaan kalleimmat ja halvimmat kanamunat. 

Halvimmat munat maksoivat    €/kg.   Kalleimmat munat maksoivat   €/kg

Miksi joku haluaa ostaa kalleimpia munia?

Jos nyt aikoisitte paistaa lettuja, mitä munia te ostaisitte?

Tiesittekö? Monia kalalajeja on kalastettu niin paljon, että niiden määrät merissä ovat vähentyneet kovasti. Ylika-
lastettuja lajeja ovat esimerkiksi ankerias, Itämeren lohi, hait, punakampela, ruijanpallas, sinievätonnikala sekä turska. 
Suomalaisia järvikaloja voit ostaa kaupasta huoletta, sillä niiden kannat eivät ole uhattuina.

Liha, kala ja kananmunat
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Lapsi käyttää noin 5 000 kertakäyttövaippaa vaippakautensa aikana. Muovitettujen  kertakäyttövaippojen maatuminen 
kaatopaikoilla vie useita satoja vuosia. Yksikään maailmassa käytetty kertakäyttövaippa ei siis ole vielä hajonnut! 

20.* Löydättekö tästä liikkeestä luonnossa hajoavia kertakäyttövaippoja tai kestovaippoja? Entä 
löytyykö luonnossa hajoavia naisten kuukautissuojia tai kestositeitä?

21. Tutkikaa talouspaperihyllyä. Löydättekö talouspaperia, joka on :   Kyllä            Ei
        
        100-prosenttista kierrätys- tai uusiokuitua eli  
        sen valmistamiseksi ei ole kaadettu uusia puita?
        ympäristömerkittyä?
        pakattu maatuvaan tai kierrätettyyn materiaaliin?

Mihin tarkoitukseen käytätte itse talouspaperia?

Mihin roskikseen käytetty talouspaperi kuuluu?

Jos talouspaperia ei olisi, mitä käyttäisitte sen sijaan?  

22.* Tutkikaa pesuainehyllyä. 

Löydättekö pesuainepakkauksista ympäristömerkintöjä?   Kyllä           Ei

Valitkaa kolme satunnaista pesuainetta ja tutkikaan niiden tuoteselostetta. Onko pesuaineissa fosfaatteja?

  Pesuaine    Fosfaatiton        Fosfaattia < 5%    Fosfaattia 5–25%   Fosfaattia > 25 % 

    
    
    

Tiesittekö? Fosfori on kasveille välttämätön ravinne. Fosforin yhdisteitä fosfaatteja käytetään lannoitteina sekä pesuai-
neissa veden pehmentäjinä. Vesistöön päätyessään fosfori kuitenkin aiheuttaa rehevöitymistä eli liiallista perustuotan-
non kasvua. Rehevöityminen on esimerkiksi Itämeren merkittävin ympäristöongelma.

Ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
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23.* Hahmotelkaa kaupan pohjapiirros. Merkitkää siihen, mistä löytyvät hedelmät ja vihannekset, leipä, mai-
totuotteet, liha ja kala, jauhot ja muut viljatuotteet, pakasteet, mehut ja virvoitusjuomat, kodin paperi, pesuaineet ja karkit. 
Miksi arvelette kunkin hyllyn olevan juuri siellä, missä se on?

Ajatellaan, että tulisitte pikaisesti ostoksille. Tarvitsette vain maitoa, leipää, kurkkua, juustoa ja lihapullia. Millaisen lenkin 
tekisitte kaupassa? Piirtäkää se pohjapiirrokseen.

Kiertäkää nyt sama lenkki kaupassa. Laskekaa matkalla, montako mainosta tai tarjousta näitte matkalla.

Näimme    mainos- tai tarjouslappua.

Näittekö jotakin, mitä olisi tehnyt mieli ostaa? Mitä?

24. Usein tuotteita myydään mainostamalla ns. kylki-
äisiä eli tavaroita, jotka saa ostamalla jonkin toisen 
tuotteen (vaikkapa pesuainetta ostamalla saa pienen 
pyyhkeen). Löydättekö tästä kaupasta esimerkin kylkiäisestä?

Osta, osta, OSTA!
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Kun teette tutkimusretken vaatekauppaan, käykää aluksi esittelemässä itsenne henkilökunnalle.  Kertokaa, että olette 
tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös sekä kaupan henkilökuntaa että asiakkaita kohtaan. 
Muistattehan myös pitää tutkimianne vaatteita varovaisesti ja panna ne takaisin paikoilleen tutkimustenteon jälkeen.

25.* Missä kaupassa teette tutkimuksia?

Tämä vaatekauppa on     tavaratalon vaateosasto             osa kauppaketjua   itsenäinen vaatemyymälä

Tutkimme  lasten  nuorten     miesten  naisten   vaateosastoa tai -kauppaa.

26. Kierrelkää hetki ja katselkaa ympärillenne. Vastatkaa sitten seuraaviin kysymyksiin saamanne vaikutel-
man perusteella.

Mihin asiakkaan silmä ensiksi osuu, kun hän astuu liikkeeseen?

Onko liikkeessä meneillään jokin erityinen kampanja, jolla houkutellaan ostamaan?

Miten liike on sisustettu? Myydäänkö vaatteita tänään erityisesti juhliin, arkeen vai ehkä lomalle?

Minkä vuodenajan vaatteet ovat nyt myytävinä?

Miten vaatteet on laitettu esille?

Onko kaupassa tungosta vai rauhallista?

Johtopäätökset kiertelystä: Millainen voisi olla tämän vaatekaupan tyypillinen asiakas?

Millainen vaatekauppa tämä on?
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27. Valitkaa kaupasta sattumanvaraisesti kolme vaatetta ja tutkikaa niitä. Etsikää vaatteista niiden 
materiaali, pesulämpötila ja valmistusmaa, ja arvioikaa vaatteen kestävyyttä. Kestävyyden arvioimiseksi voitte tutkia seu-
raavia ominaisuuksia:
- onko vaate huolellisesti viimeistelty saumoistaan
- onko vaatteessa helposti irtoavia osia
- vaikuttaako vaatteen materiaali hyvälaatuiselta
- onko vaatteessa helposti rikkoutuvia tai suttaantuvia osia (esimerkiksi hauraita koristeompeleita tai valkoista kangasta 
muuten tummassa vaatteessa).

 Vaate           Materiaali                  Pesu-             Valmistusmaa       Vaikuttaako kestävältä, miksi?
          lämpötila

    
    

28.* Etsi tuote, jonka arvelet menevän pian rikki. Minkä tuotteen valitsit? 

Miksi?

29.* Etsi tuote, jonka arvelet kestävän pitkään. Minkä tuotteen valitsit?

Miksi?

30. Etsikää vaate, jonka merkki kuulostaa mielestänne suomalaiselta. Tutkikaa tar-
kemmin, onko vaate tehty Suomessa.

Tutkitaan vaatetta
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Vaatteiden valmistukseen tarvitaan raaka-aineita, vettä, erilaisia käsittelykemikaaleja ja energiaa. Vaatteen elinaikana syn-
tyy hiilidioksidipäästöjä sekä valmistuksessa, kuljetuksissa, käytössä että hajoamisessa.

31. Millaisia ominaisuuksia vaatteella pitäisi mielestänne olla, jotta sitä voi kutsua ympäris-
töystävälliseksi? 

32.* Miten voitte itse vaikuttaa vaatteittenne aiheuttamaan ympäristökuormitukseen? 

33. Löydättekö tästä vaatekaupasta vaatteen, joka on tehty luomupuuvillasta? 

          Kyllä   Ei

Mitä vaatteita löysitte?

34. Löydättekö tästä vaatekaupasta vaatteen, jolla on Reilun kaupan merkki? 

          Kyllä   Ei

Mitä vaatteita löysitte?

Tiesittekö? Öko-Tex-päivänkakkaramerkki on eurooppalainen tekstiilien ympäristömerkki. Se ei kerro materiaalin alku-
perästä, mutta takaa, että tuote ei sisällä myrkkyjäämiä eikä syöpää tai allergiaa aiheuttavia aineita.

Ympäristöystävällinen vaate
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35.* Etsikää yksi mielestänne kallis ja toinen halpa vastaava vaate, esimerkiksi kaksi puseroa. 
Mitä arvelette, mikä tekee kalliista vaatteesta kalliin? Rastittakaa yksi tai useampi vaihtoehto – tai ei yhtään, jos eroja ei 
löydy. Onko kallis vaate

   tehty parempilaatuisesta materiaalista

   tehty kalliimmasta materiaalista

   huolellisemmin ommeltu

   vaikeammin leikattu

   muodikkaampi tai muuten mielestäsi paremman näköinen

   kalliimpaa merkkiä kuin halpa vaate

   kestävämpi ja pidempikäyttöinen

   joku muu ero, mikä?

Löytyikö hintaerolle luonteva selitys?

36. Milloin kannattaa ostaa kallis vaate?

Tiesittekö? Luonnonvärisiä ja ympäristömerkittyjä vaatteita kannattaa suosia, sillä niiden valmistaminen kuormittaa 
vähemmän ympäristöä. Turhia saumoja ja yksityiskohtia sisältäviä vaatteita kannatta välttää, sillä ne menevät helposti 
rikki.

Kallis ja halpa vaate vertailussa
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37. Etsikää vaate, jossa mielestänne on piirteitä jostakin vieraasta kulttuurista. Mihin kulttuuriin viit-
taavia piirteitä löysitte?

38. Mitkä piirteet ovat mielestänne tyypillisiä suomalaiselle pukeutumiselle?

39. Mitä sinä haluat kertoa itsestäsi pukeutumisella? Vai haluatko kertoa sillä yhtään mitään? Listatkaa ryh-
mäläisten mielipiteitä. 

40. Millaisella pukeutumisella voisit viestiä pitäväsi tärkeänä

 a) ystävällisyyttä

 b) eläinten oikeuksia

 c) tasa-arvoa

 d) ekologisuutta

 e) luovuutta

Vaate kertoo kantajastaan
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41. Minkälainen pukeutuminen on mielestänne juuri nyt muodissa?

42. Silmäilkää ympärillenne vaatekaupassa. Mitkä värit näyttävät olevan nyt muodissa?
Mitkä erityiset yksityiskohdat tai asusteet näyttävät olevan muodissa?

43. Kuka määrää sen, mikä on muotia? Mistä muoti oikein alkaa? 

44. Voisiko mielestänne kestävä vaate tulla muotiin?

Muodin oikkuja
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Valitkaa kenkäkaupasta tai kenkäosastolta yhdet kengät ja pyytäkää myyjää kertomaan teille niistä. Esitelkää itsenne alus-
sa ja kertokaa, että olette tekemässä koulutehtävää. Muistakaa ystävällinen ja kohtelias käytös!

45. Kysykää myyjältä esimerkiksi seuraavia asioita:

Miten näitä kenkiä pitää hoitaa?

Jos tällaisista kengistä menee jokin kohta rikki, voiko niihin vaihtaa osia?

Millaiseen säähän tämä kenkä sopii?

Missä maassa kenkä on valmistettu?

Onko kenkä nahkaa? Jos on, minkä eläimen nahkaa se on?

Mitä tyhjille kenkälaatikoille tapahtuu kaupassa käytön jälkeen?

Kysellään kengistä
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Pyytäkää kymmentä satunnaista koulunne oppilasta vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Kirjatkaa vastaukset taulukoihin.

Kysely 1. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinun kulutustottumuksiasi? 

Kirjatkaa vastaukset tukkimiehen kirjanpidolla taulukkoon ja laskekaa lopuksi kunkin väittämän keskiarvo. 

1= kuvaa hyvin, 2= ei kuvaa hyvin eikä huonosti, 3 = kuvaa huonosti

1 2 3 KA

Suunnittelen vaate- ja muut ostokset 
huolella

Käyn etsimässä kirpputorilta ennen 
kuin ostan uuden tavaran

Vuokraan ja/tai lainaan vaatteita tai 
muita tavaroita toisinaan

Annan välillä myös aineettomia lahjoja 
ystäville ja läheisille
 

Teen harvoin turhia ostoksia

Käytän ostamiani tavaroita pitkään

       

Kolme kyselyä kulutustottumuksista
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Kysely 2. Kuinka usein ostat vaatteita? 

Kirjatkaa vastaukset tukkimiehen kirjanpidolla taulukkoon ja laskekaa lopuksi yhteen, kuinka monta vastausta kukin vaihto-
ehto sai.

  Ostan vaatteita... Yhteensä

joka viikko

joka kuukausi

4–7 kertaa vuodessa

1–3 kertaa vuodessa

 

Kolme kyselyä kulutustottumuksista
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Kolme kyselyä kulutustottumuksista

Valmistelut: Kirjoittakaa pienille paperilapuille nämä kymmenen perustetta ostopäätöksen tekemiselle: hinta, muodikkuus, 
laatu, ympäristöystävällisyys, istuu omaan tyyliin, ulkonäkö, kestävyys, tuotemerkki, helppohoitoisuus, valmistusmaa.

Kysely 3. Millä perusteella valitset ostamasi vaatteet? 

Pyytäkää vastaajia miettimään, mitkä näistä ostoperusteita ovat heille tärkeimpiä ja mitkä vähiten tärkeitä ostopäätöksen 
tekemisessä. 

Pyytäkää sitten heitä järjestämään laput mieleiseensä tärkeysjärjestykseen. Merkitkää taulukkoon kunkin pe-
rusteen saama järjestysnumero siten, että tärkein peruste saa numeron yksi ja vähiten tärkeä numeron 10. 
Laskekaa lopuksi keskiarvot kunkin perusteen saamista tärkeysnumeroista.

  

      Vastaaja
  

  Ostoperuste    1           2            3           4         5             6        7         8        9         10             KA

  Hinta                        

  Muodikkuus                        

  Laatu                        

  Ympäristöystävällisyys                        

  Istuu omaan tyyliin                        

  Ulkonäkö                        

  Kestävyys                        

  Tuotemerkki                        

  Helppohoitoisuus                   

  Valmistusmaa
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46.* Tutkikaa kyselyistä saamianne vastauksia. Keskustelkaa ryhmässä ainakin seuraavista asioista:

 - vaikuttavatko koulunne oppilaat tämän kyselyn perusteella vastuullisilta kuluttajilta?
 
 - mitkä asiat painavat ostopäätöksen tekemisessä eniten?
 
 - oliko vastausten välillä paljon hajontaa, eli vastasivatko eri ihmiset aivan eri tavoilla?
 
 - missä asiassa oppilailla olisi erityisesti parantamisen varaa?
 
 - vastasivatko tulokset odotuksianne?

Yhteenveto kulutuskyselystä:

47. Mistä itse ostat vaatteesi? Osaatko ommella, korjata tai tuunata vaatteita?

Tiesittekö? Jokainen voi pohtia omia kulutustottumuksiaan ja miettiä itselle hyviä tapoja säästää ympäristöä. Ei kanna-
ta tuntea syyllisyyttä niistä asioista, joihin ei voi vaikuttaa. Sen sijaan voi kiinnittää huomiota niihin asioihin, joissa aivan 
turhaan tuhlailee luonnonresursseja. Tärkeintä on aloittaa, ja tehdä se mahdollisimman pian. Toimeen kannattaa ryhtyä 
muutamista yksinkertaisista asioista. Sen jälkeen kun niistä on saanut rutiinin, on helpompi lisätä säästön kohteita.
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Ostoksilla Borneon saarella

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Borneo on maailman kol-
manneksi suurin saari ja pinta-alaltaan lähes kaksi kertaa 
Suomen kokoinen. Borneo kuuluu kolmelle valtiolle, Indo-
nesialle, Malesialle ja Bruneille. Etenkin alavilla seuduilla 
on suuria kaupunkeja, mutta monet borneolaiset asuvat 
pienissä kylissä jokien varsilla. Kaupungeista löytyy sa-
manlaisia kauppoja kuin mistä päin maailmaa tahansa, 
mutta maaseudulla kaupat ovat lähinnä pieniä sekatavara-
kauppoja tai kioskin tapaisia pieniä yksityisten ihmisten 
pitämiä kauppoja.

Kaupungeissa hedelmät ja vihannekset myydään yleensä 
katujen varsilta pienistä kojuista. Maaseudulla vihannek-
set ja hedelmät sekä riisi kasvatetaan itse. Kaupungeissa 
kaupoista löytyy laaja valikoima erilaisia elintarvikkeita, 
mutta maaseudulla valikoima koostuu lähinnä riisistä, 
suolasta, sokerista ja palmuöljystä. Kaupoista löytyy myös 
muun muassa nuudeleita, erilaisia säilykkeitä, soijakas-
tiketta sekä virvoitusjuomia, mehuja ja karkkeja.

Liha ja kala kuuluvat borneolaisten jokapäiväiseen ruoka-
valioon ja maaseudulla ne pyydystetään itse metsästä 
ja joesta. Kaupungeissa liha ja kala ostetaan kaupasta 
tai suoraan kalastajalta tai metsästäjältä. Kananmunia 
syödään myös paljon ja kylissä näkeekin paljon vapaana 
juoksevia kanoja sekä kukkoja. Liha, kala ja kananmunat 
ovatkin maaseudulla täysin luomua.

Kulutustarina maailmalta

WWF kannustaa selvittämään 
elintarvikkeiden alkuperän

Monet suomalaisistakin elintarvikkeista saavat alkunsa 
Borneolta. Erityisesti palmuöljyä löytyy lähes jokaisen 
suomalaisen ostoskorista. Palmuöljyä on muun muassa 
ranskalaisissa perunoissa ja muissa rasvassa paistetuis-
sa eineksissä, jäätelössä, leivonnaisissa, sipseissä ja 
margariinissa. Palmuöljyä ei useinkaan mainita nimeltä 
tuoteselosteessa, mutta maininta kasvirasva pitää usein 
sisällään palmuöljyn.

Palmuöljy on yksi maailman käytetyimmistä kasviras-
voista, mutta sen viljely on suuri uhka Kaakkois-Aasian 
sademetsille. Borneolla metsiä raivataan jatkuvasti kas-
vavien öljypalmuplantaasien tieltä ja samalla tuhotaan 
paikallisten ihmisten alkuperäiset elinkeinot sekä koti mo-
nelta sademetsän asukkaalta ja eliölajilta.

WWF Suomi työskentelee Borneolla pelastaakseen jäljellä 
olevat sademetsät. WWF pyrkii löytämään paikallisille 
korvaavia elinkeinoja ja tukemaan palmuöljyn vastuullista 
tuotantoa, jotta yksi maailman monimuotoisimmista eko-
systeemeistä säilyisi myös tuleville sukupolville.

Kysymyksiä tarinan pohjalta

Miten Borneon kaupunkien ja maaseudun kaupat eroavat 
toisistaan?

Miksi maaseudun kaupoissa ei ole juuri lainkaan tuoretuot-
teita myytävänä?

Mistä elintarvikkeista löytyy usein palmuöljyä?

Miten öljypalmun viljely uhkaa sademetsiä?
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Koostelomake tutkimuksista

Kun tutkimukset on tehty, käykää tulokset yhdessä läpi keskustellen ja täyttäkää samalla tämä koostelomake. Tulokset 
lähetetään WWF:lle joko sähköisellä lomakkeella WWF:n internet-sivuilla tai postittamalla täytetty lomake WWF:n ym-
päristökasvattajalle. Palauta syyskauden tulokset 20.12. mennessä ja kevätkauden tulokset 31.5. mennessä. Raportti 
menneen kouluvuoden Naturewatch-tutkimuksista ilmestyy seuraavan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

1. Mitä kauppaa oppilaat tutkivat?

Kauppa on  pieni          keskikokoinen          suuri

3. Missä kauppa sijaitsee?
    Harvaan asutulla alueella kylässä

     Kaupungin tai kunnan keskuksessa

    Esikaupungissa tai lähiössä asuinalueella

    Ostoskeskuksessa tai kauppakeskittymässä, jonka  
    aivan vieressä ei ole asutusta

4. Kauppaan pääsee kätevimmin 
   kävellen 

   pyörällä tai mopolla  

   julkisilla liikennevälineillä 

   autolla

6. Kaupan esteettömyys
Oppilaat antoivat kaupalle seuraavat arvosanat

Pyörätuolilla liikkuva henkilö, arvosana ja perustelut:      

 
Vanhus, arvosana ja perustelut:

Lyhytkasvuinen henkilö, arvosana ja perustelut:

Huononäköinen henkilö, arvosana ja perustelut:

8. Kaupassa ovat käytössä:
  ovet kylmien juomien kaapeissa

  kannet pakastealtaissa

  myynnissä kangaskasseja

  myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia

  biohajoavia pusseja hedelmille

9. Onko kaupalle myönnetty joku ympäristö-
sertifikaatti tai -diplomi?

    Kyllä   Ei

11. Johtopäätökset: Huolehtiiko tämä kauppa 
oppilaiden mielestä hyvin ympäristöasioista?

12. Löysivätkö oppilaat helposti kasvisten al-
kuperämaat? 

16. Mitä kalalajeja kalatiskissä oli myytävä-
nä? Onko joukossa ylikalastettuja lajeja? 
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Koostelomake tutkimuksista

20. Löysittekö luonnossa hajoavia kertakäyt-
tövaippoja tai naisten kuukautissuojia? Entä 
kestovaippoja tai kestositeitä?

22. Pesuaineiden fosfaattipitoisuus

  Pesuaine    Fosfaattia

1.

2.

3.

23. Mainokset

Oppilaat näkivät   kpl mainos- tai tarjouslappua.

Näkivätkö oppilaat matkalla jotakin, mitä olisi tehnyt mieli 
ostaa? Mitä? Miksi?

25. Retki vaatekauppaan
Missä kaupassa oppilaat tekivät tutkimuksia?

Vaatekauppa on
   tavaratalon vaateosasto
   osa kauppaketjua
   itsenäinen vaatemyymälä

Oppilaat tutkivat
   lasten 
   nuorten 
   miesten 
   naisten vaateosastoa tai -kauppaa

28. Minkä vaatteen oppilaat arvelivat mene-
vän pian rikki? Miksi?

29. Minkä vaatteen oppilaat arvelivat kestä-
vän pitkään? Miksi?

32. Miten voitte itse vaikuttaa vaatteittenne 
aiheuttamaan ympäristökuormitukseen? 

35. Löytyikö kalliin ja halvan vaat-
teen hintaerolle luonteva selitys? 
Mikä?

46. Yhteenveto kulutuskyselystä: Millaisia 
kuluttajia koulunne oppilaat ovat?

Yhteystiedot:
Koulun nimi ja postiosoite:

Tutkimuksia tehnyt luokka ja oppilasmäärä:

Opettaja ja sähköpostiosoite:
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Koostelomake tutkimuksista

Tutkimusten paras anti
Mikä oli ryhmällesi koulututkimusten ”kultajyvänen” eli merkittävin asia, mikä opittiin tai havaittiin?

Muuta
Tähän voitte kirjoittaa muita havaintoja tai hauskoja tuloksia tutkimuksista

Palauta ryhmäsi tulokset WWF:lle internetissä: 
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset 

tai koostelomake postitse osoitteella: WWF Naturewatch, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki




