
Merien lämmön nousu 
heikentää valtameren kykyä 

toimia hii-li-nie-lu-na. 
 

Poista kaksi sinistä valtameri-
palikkaa. 

Ihmiset eivät käytä 
kimppakyytiä. 

 
Lisää yksi musta liikenne-

palikka. 
 

Autojen joutokäynti lisää 
päästöjä. 

 
Lisää yksi musta liikenne-

palikka. 

Kesistä tulee kuumempia. 
Ihmiset käyttävät 

ilmastointia. 
 

Lisää yksi violetti energia-
palikka. 

 
Yritys hakkaa metsää 

tehdäkseen tilaa uudelle 
hotellille. 

 
Poista kaksi vihreää kasvi-

palikkaa. 

Uusi tehdas rakennetaan. 
 

Lisää yksi punainen tehdas-
palikka. 

 

Kehitetään enemmän poltto-
ainetta kuluttavia autoja. 

 
Lisää yksi musta liikenne-

palikka. 

Yhä useampi lentää lomalle 
kaukomaihin. 

 
Lisää yksi musta liikenne-

palikka. 
Valtamerien vesi saastuu ja 

niiden kyky sitoa hiiltä 
heikkenee. 

 
Poista yksi sininen valtameri-

palikka. 

Uudet maan-vil-je-ly-ta-vat 
auttavat maaperää sitomaan 

hii-li-di-ok-si-dia. 
 

Älä poista tai lisää yhtään 
palikkaa. 



 

Ihmiset jättävät sähkö-
laitteensa päälle yön yli. 

 
Lisää yksi violetti energia-

palikka. 

Kaivostoiminta vapauttaa 
hiiltä kalliosta. 

 
Poista yksi ruskea maaperä-

palikka. 

Kallio varastoi hiiltä. 
 

Älä poista tai lisää yhtään 
palikkaa. 

Ilmakehässä on liikaa hii-li-di-
ok-si-dia. 

 
Poista yksi keltainen 

ilmakehäpalikka. 

Ostat tietokoneen, joka on 
tuotu kaukomailta. 

 
Lisää yksi oranssi kuljetus-

palikka. 

Ostat hedelmän, joka on 
tuotu Suomeen Etelä-

Amerikasta. 
 

Lisää yksi oranssi kuljetus-
palikka. 

Valtameri on tärkein hiili-
nielu. 

 
Älä poista tai lisää yhtään 

palikkaa. 

Maatuminen vapauttaa hiiltä 
ilmakehään. 

 
Poista yksi pinkki eläinpalikka. 

Lihan kulutus lisääntyy. 
 

Poista yksi pinkki eläinpalikka. 

Istuttamasi puu yhteyttää ja 
poistaa hii-li-di-ok-si-di-a 

ilmakehästä. 
 

Älä poista tai lisää yhtään 
palikkaa. 



 

 
Osallistut soiden suojeluun. 

 
Voit lisätä yhdessä toisten 

kanssa yhden vihreän palikan 
rakennelman sisään. 

Lahjoitat WWF:lle tiikerien 
suojeluun. 

 
Voit lisätä yhdessä toisten 

kanssa yhden pinkin palikan 
rakennelman sisään. 

Osallistut kampanjaan ja 
istutat puita. 

 
Voit lisätä yhdessä toisten 

kanssa yhden keltaisen 
palikan rakennelman sisään. 

Teet e-lä-män-ta-pa-muu-tok-
sen: säästät energiaa, kulutat 

harkiten ja liikut julkisilla. 
 

Voit halutessasi poistaa tornin 
ylimmästä kerroksesta mustan, 
violetin tai oranssin palikan. 

Teet e-lä-män-ta-pa-muu-tok-
sen: sammutat valot, ostat 

kierrätyskeskuksesta ja 
matkustat junalla. 

 
Voit poistaa tornin ylimmästä 
kerroksesta mustan, violetin 

tai oranssin palikan. 

Valitset Suomessa tuotettua 
vehnäjauhoa ulkomaisen sijasta. 

 
Voit poistaa yhden oranssin 

palikan tornin huipulta. 

Käytät vihreää sähköä, joten 
kivihiili jää säilöön kallioon. 

 
Voit lisätä yhdessä toisten 

kanssa yhden ruskean palikan 
rakennelman sisään. 

Värikoodit: 
Valtameri 8: sininen 

Kasvit 5: vihreä 
Maaperä 4: ruskea 

Ilmakehä 5: keltainen 
Eläimet 3: pinkki 
Liikenne 7: musta 
Energia 6: violetti 

Tehtaat 5: punainen 
Kuljetus 5: oranssi 


