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Ilmastonmuutoskeskustelu saattaa olla hämmentävää oppilaille, koska aihe on niin monitahoinen. Tämän pelin 
tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään hienovaraista ja herkkää tasapainoa hiilipäästöjen ja hiilinielujen 
merkityksestä hiilenkiertosysteemissä sekä sitä kautta ilmastonmuutoksessa ja huomaamaan, että pienilläkin 
muutoksilla voi olla suuri merkitys.  

Pelin valmistaminen 

Tarvitset ”Huojuva talo” -pelin palikat tai vastaavat, useampi setti palikoita (vähintään neljä) olisi hyvä. 
Voit tehdä myös koko luokalle yhteiset jättipalikat tyhjistä purkeista. 
Maalaa oppilaiden kanssa palikat eri väreillä ohjeen mukaan kuvaamaan eri osia hiilen kierrosta. Käytä 
mielellään kiiltäväpintaista maalia tai lakkaa palikat maalauksen jälkeen. Maitopurkit kannattaa maalata 
vain päädyistä ja sivuilta (kirjoitettu sivu), jotta purkki luistaa. Voit valita purkkeja tarvittavan värin 
mukaan: omenamehu vihreille, appelsiinimehu keltaisille, maito sinisille jne. 
Jokaiseen palikkasettiin tarvitaan vähintään (51 kpl): 

 6 vihreää kasvipalikkaa  
 9 sinistä valtameripalikkaa  
 5 ruskeaa maaperäpalikkaa 
 5 keltaista ilmakehäpalikkaa 
 3 vaaleanpunaista eläinpalikkaa 
 7 mustaa liikennepalikkaa 
 6 violettia energiapalikkaa 
 5 punaista tehdaspalikkaa  
 5 oranssia kuljetuspalikkaa 

Tulosta lisäksi oheisia pelikortteja tarvittava määrä. 
Esivalmistelut 

Rakenna torni ennen pelin alkua. Jokainen kerros koostuu kolmesta palikasta, joiden väliin jää pieni 
rako. Aloita tornin pohja vihreillä kasvi- ja sinisillä valtameripalikoilla. Pohjakerrokseen tulee yksi vihreä ja 
kaksi sinistä palikkaa. Seuraavaan kerrokseen laitetaan kaksi vihreää ja yksi sininen ristikkäin edellisten 
päälle. Jatka tornin rakentamista sinisillä, vihreillä, ruskeilla, keltaisilla ja vaaleanpunaisilla palikoilla. Älä 
käytä tässä vaiheessa torniin mustia, valkoisia, punaisia tai oransseja palikoita. 
Aseta pelikortit sekoitettuna pöydälle alassuin kasaan. Korttien tekstejä voi muokata vastaamaan 
paremmin oppilaiden ikää. Oppilaat voivat myös itse keksiä itse kortteja tai uusia palikkaluokkia. 
Pelin kulku 

1. Ennen pelin aloitusta käydään läpi erilaisia hiilidioksidin lähteitä ja tavallisimpia hiilinieluja. 
2. Jos käytetään pieniä palikoita, oppilaat jakaantuvat ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi 

palikkasetti.  
3. Palikoiden värikoodit käydään läpi. Palikoiden lukumäärä on löyhästi sidottu eri nielujen ja lähteiden 

merkitykseen maapallolla (esim. valtameri on tärkein hiilidioksidinielu, joten sinisiä palikoita on 
eniten) 

4. Kukin pelaaja ottaa vuorollaan pakasta kortin. Kortti kertoo, mikä palikka lisätään tai poistetaan. 
Huojuva torni-pelistä poiketen voidaan tehdä myös yhteistyötä – tämä korostaa sitä, että 
ympäristöongelmat eivät ole yksilön aiheuttamia tai ratkaistavissa, vaikka jokaisella on tässä oma 
roolinsa. 

5. Korttien loputtua pakka sekoitetaan uudestaan. 
6. Kun peliä on pelattu tarpeeksi, keskustellaan, mikä sai tornin kaatumaan; esimerkiksi hiilinielujen 

poisto/huononeminen tai hiilidioksidin lisäys ilmakehään autoista tai tehtaista. Korosta, että 
ilmastonmuutos on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat kaikki tekijät, joita pelissäkin esiintyi. 
Maapallo systeemit ovat hienovaraisessa tasapainossa toistensa kanssa. Vaikka hiilidioksidi on 
välttämätöntä selviytymisen kannalta, hiilidioksidi on myös tärkein kasvihuonekaasuista ja aiheuttaa 
ilmastonmuutosta. 


