
 
Meriveden lämpötilan nousu 

heikentää valtameren 
kykyä toimia hiilinieluna. 

 
Poista kaksi sinistä 
valtameripalikkaa. 

  



 
Ihmiset eivät käytä 

kimppakyytiä. 
 

Lisää yksi oranssi 
liikennepalikka. 

 
  



 
Autojen joutokäynti lisää 

hiilidioksidipäästöjä. 
 

Lisää yksi oranssi 
liikennepalikka. 

  



 
Kesistä tulee kuumempia. 

Ihmiset käyttävät 
ilmastointia. 

 
Lisää yksi punainen 

energiapalikka. 
  



 
Yritys hakkaa hehtaareja 
metsää tehdäkseen tilaa 

uudelle hotellille. 
 

Poista kaksi vihreää 
kasvipalikkaa. 

  



 
 

Uusi tehdas rakennetaan.  
 

Lisää yksi musta 
tehdaspalikka. 

  



 
Autonvalmistajat kehittävät 

polttoainetta enemmän 
kuluttavia autoja. 

 
Lisää yksi oranssi 

liikennepalikka. 
  



 
 

Yhä useampi lentää lomalle 
kaukomaihin. 

 
Lisää yksi oranssi 

liikennepalikka. 
  



 
Valtamerien pH muuttuu ja 

niiden kyky sitoa hiiltä 
pienenee. 

 
Poista yksi sininen 
valtameripalikka. 

  



 
Uudet maanviljelytekniikat 

auttavat maaperää 
sitomaan hiilidioksidia.  

 
Älä poista tai lisää yhtään 

palikkaa! 
  



 
Ihmiset jättävät 
sähkölaitteensa 

latautumaan yön yli.  
 

Lisää yksi punainen 
energianappula 

  



 
Kaivostoiminta vapauttaa 
kallioperään sitoutunutta 

hiiltä. 
 

Poista yksi ruskea 
kallioperäpalikka. 

  



 
Kallioperä varastoi hiiltä. 

 
Älä poista tai lisää yhtään 

palikkaa!  
 

  



 
Ilmakehässä on liikaa 

hiilidioksidia.  
 

Poista yksi 
ilmakehäpalikka. 

  



 
Ostat kannettavan 

tietokoneen, joka on tuotu 
kaukomailta. 

 
Lisää yksi 

kuljetuspalikka. 
  



 
Ostat hedelmän joka on 
tuotu Suomeen Etelä-

Amerikasta. 
 

Lisää yksi  
kuljetuspalikka. 

  



 
Valtameri on tärkein 

hiilinielu! 
 

Älä poista tai lisää yhtään 
palikkaa!  



 
Orgaanisen materiaalin 

hajoaminen vapauttaa hiiltä 
ilmakehään.  

 
Poista yksi pinkki 

eläinpalikka.  



 
Lihan kulutus lisääntyy 

aiheuttaen 
metaanipäästöjä.  

 
Poista yksi pinkki 

eläinpalikka.  



 
Istuttamasi puu yhteyttää 

ja poistaa hiilidioksidia 
ilmakehästä.  

 
Älä poista tai lisää yhtään 

palikkaa! 
  



 
Osallistut soiden 
ennallistamiseen. 

 
Voit lisätä toisten kanssa 

yhdessä yhden vihreän palikan 
rakennelman sisään tukemaan 

rakennelmaa  



Lahjoitat WWF:lle tiikerien 
suojeluun. 

 
Voit lisätä toisten kanssa 

yhdessä rakennelman sisään 
yhden pinkin palikan tukemaan 

rakennelmaa 
  



 
Osallistu kampanjaan  

ja istuta puita. 
 

Voit lisätä toisten kanssa 
yhdessä yhden  

palikan rakennelman sisään 
tukemaan rakennelmaa 



Tee elämäntapamuutos: säästä 
energiaa, kuluta harkiten ja liiku 

julkisilla. 
 

Voit halutessasi poistaa tornin 
ylimmäisestä kerroksesta 

oranssin, mustan tai 
punaisen 



Tee elämäntapamuutos: 
sammuta valot, osta 

kierrätyskeskuksesta ja 
matkusta junalla. 

 
Voit halutessasi poistaa tornin 

ylimmäisestä kerroksesta 
oranssin, mustan tai 

punaisen 



Valitse Suomessa tuotettua 
vehnäjauhoa ulkomaisen 

sijasta. 
 

Voit halutessasi poistaa toisten 
kanssa yhdessä yhden 

 palikan tornin 
huipulta 



Käytä vihreää sähköä kivihiilellä 
tuotetun sijasta, niin kivihiili jää 

säilöön kallioperään. 
 

 Voit lisätä toisten kanssa 
yhdessä yhden ruskean 

palikan rakennelman sisään 
tukemaan rakennelmaa 

 



Värikoodit 
Kasvit (6): vihreä 
Eläimet (3): pinkki  

Valtameri (9): sininen 
Maaperä (5): ruskea 

Ilmakehä (5):  
Liikenne (7): oranssi 

Energia (6): punainen 
Tehtaat (5): musta 

Kuljetus (5):  
 


