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Ihmisen toiminta (tavaroiden valmistaminen, 
kodin ja muiden rakennusten lämmittäminen tai 
jäähdyttäminen, autolla ajaminen, lentäminen…) 

kuluttaa paljon energiaa ja tämä on johtanut 
ilman hiilidioksidipitoisuuden nousemiseen.
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Viimeisten sadan vuoden aikana, 
kasvihuoneilmiö on voimistunut 
hiilidioksidin ja metaanin vuoksi. 
Sen vuoksi maapallo lämpenee.

Tarvitset yhden korttipakan per tiimi (6-8 hlö), paperirullan tai 1x2 metrin 
paperipalan, kyniä, kumeja, erivärisiä huopakyniä tai tusseja ja teippiä.

–
–

–

Kuinka pelata?

Perustelut Luovuus Kertaus Keskustelu

Tavoitteena on, että jokainen tiimi laittaa kortit pöydälle oikeassa järjestyksessä 
ja löytää kaikki syy-seuraussuhteet sekä piirtää nuolia korttien välille 
havainnollistamaan mistä ilmastonmuutoksessa on kyse.

Jakakaa kortit yksi sarja kerrallaan ja odottakaa kunnes kaikki kortit ovat 
pöydällä, ennen kuin jaatte seuraavat kortit.

Ajankäyttö : 1 tunti korttien asetteluun, 1 tunti palapelin koristeluun, yksi tunti 
keskustelua opituista asioista.
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Autot ja lentokoneet tarvitsevat 
öljyä liikkuakseen. Öljyn 

palaminen aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä.



Merijään sulaminen
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Maapallon nouseva lämpötila
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Minä käytän lämmitystä tai ilmastointia
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Ilmastointi ja lämmitysjärjestelmät 
käyttävät energiaa. Tästä johtuen, 

niiden käyttö aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä.
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Jäätiköitä löytyy vuorilta kuten Alpeilta tai 
Himalajalta, mutta myös Grönlannista ja 
Etelämantereelta. Ne sulavat parhaillaan 
ilman korkeampien lämpötilojen vuoksi. 

Tämä tarkoittaa, että mereen päätyy 
enemmän vettä ja siksi merenpinta nousee.
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Merijään sulaminen ei ole ei aiheuta 
merenpinnan nousua. Ajattele 

jääpalaa, joka sulaa vesilasissa: se 
ei saa juomaa valumaan lasin yli.
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Kasvihuoneilmiön vuoksi maapallon 
lämpötila on noussut 1°C ja nousee 

jatkuvasti, millä voi olla vakavia 
seurauksia planeetallemme.
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Veden kiertokulun häiriöt voivat 
aiheuttaa voimakkaampia sateita. 

Nämä sateet voivat aiheuttaa jokien 
tulvimista.
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Maapallon lämpötilan 
noustessa helleaallot 

yleistyvät.
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Valtameret (ja kaikki muut meret) sitovat 
suurimman osan voimistununeen 

kasvihuoneilmiön synnyttämästä lämmöstä. 
Siksi valtameret ja tavalliset meret 

lämpenevät. Kun vesi lämpenee, se 
laajenee.
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Veden kiertokulku kuvaa ketjua veden 
haihtumisen, pilvien muodostumisen, 
vesisateiden, jokien yms. välillä. Jos 
maaperä ja valtameret lämpenevät, 

haihtumista tapahtuu enemmän ja veden 
kiertokulku häiriintyy.
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Merenpinta nousee sulavien 
jäätiköiden takia.
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Lämpötilan muutokset ja veden 
kiertokulun häiriöt vaikuttavat 

eläimiin ja kasveihin. Jotkut lajit 
ovat jo häviämässä.
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Tavarat joita ostamme, tulevat 
teollisuudesta, joka tuottaa paljon 
hiilidioksidia (CO2). Hiilidioksidi on 

kasvihuonekaasu.
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Lehmät ovat märehtijöitä. Ne vapauttavat 
metaania röyhtäillessään ja piereskellessään. 

Metaani on kasvihuonekaasu, kuten hiilidioksidi, 
mutta paljon voimakkaampi. Kanojen 

kasvatuksessa syntyy vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin lehmien 

kasvatuksessa.
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Merenpinnan nousu aiheuttaa meriveden 
tulvimista maa-alueille.Maan vajoaminen 

tarkoittaa sitä, että merenrantakylät ja 
kaupungit sekä pienet saaret saattavat 
upota meren alle lähitulevaisuudessa.
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Syklonit saavat energiaa valtamerten 
lämpimästä pintavedestä. Kun ilma ja vesi 

lämpenevät, syklonit voimistuvat 
entisestään. Niiden voimakkuus on 

lisääntynyt entisestään ilmastonmuutoksen 
takia.
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Veden kiertokulun häiriöt 
voivat lisätä kuivuutta.
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Ruoantuotantoon voivat 
vaikeuttaa lämpötila, kuivuus, 

syklonit ja tulvat.
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Skannaa ja liity 
joukkoomme!

Climate Freskin organisaatio 
contact@climatefresk.org

Tekijä Cédric Ringenbach
+33 7 54 57 86 65 / 
contact@bluechoice.fr

Tämän pelin käyttäminen liiketoimintatarkoituksessa on sallittua ja edellyttää 

10% rojaltimaksun tai 3 € maksua osallistujaa kohden organisaation sisäisessä 
käytössä. Kattava lisenssi saatavilla osoitteessa https://climatefresk.org/licence/                                

Maksun voi suorittaa osoitteessa https://climatefresk.org/fees/

Tämän pelin ei-kaupallinen käyttö on suojattu Creative Commons BY-NC-ND -
lisenssillä.

Climate Freskin on kehittänyt Cédric Ringenbach. Sen jakelusta 
vastaa voittoa tavoittelematon järjestö "La Fresque du Climat".

Finnish

FI-FI
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Jos pystymme tuottamaan 
vähemmän ruokaa, voi tulla 

nälänhätää.
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Nälänhädät, tulvat ja 
kuivuusjaksot pakottavat yhä 
useammat ihmiset jättämään 
kotinsa ja lähtemään muualle 

asumaan.


