Kiitos tämän Decide-pelipaketin lataamisesta!
Jokainen pelipaketti sisältää kaiken tarvittavan Decide-pelin pelaamiseen. Yksittäistä peliä
voi pelata jopa kahdeksan pelaajaa, mutta keskustelun kannalta toimivin ryhmäkoko on
5-6 pelaajaa. Tässä tulostettavat pelipaketit on laskettu viiden pelaajan ryhmälle. Jos
pelaajia on enemmän, tulostakaa useampia pelipaketteja.
Opettaja – tai joku pelaaja – toimii pelin ohjaajana. Ohjaaja huolehtii eri pelivaiheiden
opastuksesta ja aikataulusta.
Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m² paperia.
Pelikorttiliuskoissa on värireunat, joiden mukaisille väripapereille sivut on tarkoitus tulostaa. Tarvitset 5 vaaleanvihreää, 3 vaaleansinistä, 1 keltaisen ja 2 oranssia paperiarkkia.
Muut sivut tulostetaan valkoiselle paperille tai pahville.
Pelilauta löytyy viimeiseltä sivulta ja se tulostetaan A3-kokoiselle paperille,
tämä on tärkeää!
Huolehdi siitä, että pelilautoja on yhtä monta kuin pelaajia.
Peli-iloa!
Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@playdecide.org

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and
opinions here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not
liable for any use that may be made of the information contained therein.

Ohjeet
1. Valmistelut.
Tulosta pelikortit värireunojen mukaisille värillisille papereille tai kartongeille.
Viidelle pelaajalle tarvitset seuraavat A4-arkit: vaaleanvihreä 5, vaaleansininen 3,
keltainen 1, oranssi 2 ja valkoinen 5. Leikkaa kortit irti.
Tulosta tai kopioi pelaajien määrää vastaava määrä pelialustoja A3-kokoiselle paperille tai kartongille.

2. Aloittaminen.
Peli kestää alusta loppuun 80 minuuttia.
Jokaisella pelaajalla on edessään pelialusta.
Ohjaaja kertoo ensin pelaajille pelin tavoitteet:
- Decide on keskustelupeli, jossa ensin hankitaan tietoa pelin teemasta ja sen jälkeen ryhmässä
keskustellaan eri näkemyksistä ja pyritään muodostamaan yhteinen näkökulma teemaan.
- Hyvässä keskustelussa kaikilla on oikeus omaan perusteltuun mielipiteeseensä.
Voidaan kerrata keskusteluohjeet (pelialustan vasen alareuna).
Ohjaaja jakaa keltaiset kortit:
- kuka tahansa voi nostaa keltaisen kortin ja keskeyttää keskustelun, jos katsoo, että kaikki eivät
toimi ohjeiden mukaan. Kun asia on ratkaistu, keskustelu jatkuu.
(Pelaajat voivat lukea pelialustan vasemmassa reunassa olevan johdannon saadakseen käsityksen teemasta.)
Ohjaaja kertoo lyhyesti pelin kulun:
- Pelissä on erilaisia kortteja, joilla pelialusta vähitellen täyttyy:
• Tarinakorteissa esitellään erilaisia ihmisiä, joilla jokaisella on jonkinlainen suhde
metsään ja metsien käyttöön.
• Tietokorteissa kerrotaan erilaisia metsiin ja metsien käyttöön liittyviä tietoja.
• Näkökulmakorttien väitteet haastavat pohtimaan ja keskustelemaan.
• Haastekortteja voidaan käyttää pelin 2. vaiheessa, jos keskustelu tuntuu vaimenevan.
• Pelialustan oikeassa yläkulmassa on tilaa muistiinpanoja ja omia ajatuksia varten.
- Pelin ensimmäisessä osassa kerätään ja jaetaan tietoja käyttäen tarina-, tieto- ja näkökulmakortteja.
- Pelin toisessa osassa keskustellaan. Haastekortit vauhdittavat tarvittaessa keskustelua.
- Pelin kolmannessa osassa pelaajat yrittävät laatia ryhmän yhteisen vastauksen.
- Peli päättyy, kun tulokset on lähetetty osoitteeseen www.playdecide.eu.

3. Pelin 1. vaihe – tietojen kerääminen ja jakaminen
Tämä pelin osa kestää noin 30 minuuttia. Pelaajat voivat lukea vielä pelialustan vasemmassa
reunassa olevan johdannon.
Ohjaaja kertaa pelivaiheen kulun ja jakaa tarina-, tieto- ja näkökulmakortit.
Kaikki pelaajat selaavat tarinakortteja. Kukin valitsee niistä yhden, joka on itselleen merkittävä ja laittaa sen pelialustalle. (Pelaaja voi keksiä myös oman hahmon, jos mikään annetuista hahmoista ei tunnu mielekkäältä.) Kukin pelaaja
esittää oman tarinakorttinsa tiivistelmänä ryhmäläisille.

Kaikki pelaajat tutustuvat tietokortteihin ja valitsevat niistä kaksi sellaista, jotka ovat itselleen merkittäviä ja jotka tukevat tarinakortin hahmon ajatuksia ja mielipiteitä. Tietokortit laitetaan pelialustalle. Kukin pelaaja esittelee omat tietokorttinsa tiivistelminä ryhmäläisille.
Kaikki pelaajat lukevat näkökulmakortteja ja valitsevat niistä kaksi sellaista, jotka ovat itselleen merkittäviä ja jotka
tukevat tarinakortin hahmon ajatuksia ja mielipiteitä. Näkökulmakortit laitetaan pelialustalle. Kukin pelaaja esittelee
omat näkökulmakorttinsa tiivistelminä ryhmäläisille.
Pelaajat voivat halutessaan ja tarpeen mukaan lisätä tietoja ja näkökulmia käyttämällä valkoisia kortteja.

4. Pelin 2. vaihe - keskustelu
Tämä pelin osa kestää myös noin 30 minuuttia.
Ohjaaja kertaa pelivaiheen kulun ja jakaa haastekortit.
On erilaisia tapoja keskustella. Voit valita sen, joka sopii ryhmän luonteeseen.
Yksi tapa on ”vapaamuotoinen”, jolloin keskustelu polveilee vapaasti pelaajien kesken. Jokainen
yrittää noudattaa sääntöjä (muussa tapauksessa voidaan käyttää keltaista korttia).
Jäsennetympi tapa keskustella on ”puhua kierroksittain”.
Jos keskustelu on vaikeaa tai hidastuu, ”haastekortit” voivat saada asiat liikkeelle. Ohjaaja jakaa nämä
tekstipuoli alaspäin. Pelaajat lukevat ne ja toimivat niiden mukaisesti.
Tässä vaiheessa pelaajat käyttävät korttejaan tukeakseen esittämiään väitteitä.
Pöydän keskelle laitetaan sellaiset kortit, joista ryhmä on samaa mieltä ja jotka heijastavat ryhmän näkemystä.
Kaikkia kortteja voidaan käyttää ryhmitelmän muodostamiseen. Kortit voivat tässä vaiheessa olla keskenään ristiriitaisia.

5. Pelin 3. vaihe - ryhmän yhteinen kanta
Pelin viimeinen osa kestää noin 20 minuuttia. Jokainen lukee pelialustan vasemmassa reunassa olevat kannanotot.
Ohjaaja kertaa pelivaiheen kulun ja jakaa ryhmän kannanottopaperin.
Sen jälkeen tutkitaan pöydän keskelle koottuja kortteja. Muodostavatko ne jonkun kolmesta valmiista kannanotosta?
Pyri hakemaan yhteistä maaperää. Onko olemassa kanta, johon kaikki voivat yhtyä? Jos ei, ryhmä voi laatia yhdessä
oman (neljännen) kannanoton.
Ryhmä täyttää kannanottopaperin.
Ohjaaja siirtää tulokset äänestyslomakkeelta käyttämällä sivuston www.playdecide.eu Share your results
(Jaa tulokset) -toimintoa. Tulokset lisätään kaikkien muiden Euroopassa pelattujen decide-istuntojen tuloksiin.
Vinkki opettajalle: Kuuntele ryhmien keskustelua ja käy ryhmien vastaukset läpi ja mieti, tarvitseeko joku teema tai
aihe lisäselvennystä opetuksessa.

Tietokortti 1

Tietokortti 2

Tietokortti 3

SUOMI ON EUROOPAN
METSÄISIN MAA

MIKSI TARVITSEMME METSÄÄ?

UHANALAISTEN LAJIEN MÄÄRÄ
ON SUURIN METSÄLUONNOSSA

Ilman metsiä emme pysyisi hengissä. Metsien tuottamat ekosysteemipalvelut kuten
puhdas ilma, vesi ja maaperän tuottokyky;
puut, marjat, sienet; yhteyttäminen ja
ravinteiden kierto sekä hiilen sidonta
tekevät maapallon meille elämiskelpoiseksi.

Pohjoinen havumetsävyöhyke ei ole maailmanlaajuisesti kovin uhanalainen ekosysteemi. Suomessa metsälajien uhanalaisuus
johtuu pääosin vanhojen metsien vähenemisestä ja siitä johtuvasta kookkaiden
puiden ja lahopuun vähenemisestä.

Tietokortti 4

Tietokortti 5

Tietokortti 6

PUU ON 				
ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ
ENERGIAA

METSÄT HILLITSEVÄT
ILMASTONMUUTOSTA

PALJONKO METSÄÄ TARVITAAN
SITOMAAN AUTOILUN AIHEUTTAMIA PÄÄSTÖJÄ?

ja yksi maailman metsäisimmistä maista.
Suomen maapinta-alasta metsää on noin
86 %.

Puut sitovat hiiltä yhteyttäessään: ne ottavat ilmasta hiilidioksidia ja maasta vettä, ja
valmistavat auringonvalon avulla niistä
sokeria kasvua varten. Suomen metsien
maaperään on sitoutunut noin 1300 ja
puustoon noin 800 miljoonaa tonnia hiiltä.

Suomalaisella autolla ajetaan keskimäärin
yli 18 000 km vuodessa ja se tuottaa noin
3000 kg hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.
Hiilipäästöjen sitomiseksi tarvitaan noin 70
m x 70 m kokoinen mäntymetsä.

Tietokortti 7

Tietokortti 8

Tietokortti 9

VANHAT METSÄT 		
OVAT HIILIVARASTO

KASVAVAT PUUT 		
OVAT HIILINIELU

ONKO PUUTALO 		
PALOTURVALLINEN?

Luontaisesti kehittyneisiin vanhoihin
metsiin on sitoutunut hiiltä 2-4 kertaa
enemmän kuin talousmetsiin.

12-vuotiaana metsä alkaa sitoa enemmän
hiiltä kuin se vapauttaa. Fotosynteesissä
puu saa ravinteita kasvuun, ja siksi nuori,
kasvava metsä sitoo paljon hiilidioksidia.

Kerrostalojen palomääräykset muuttuivat
vuonna 2011. Uudet määräykset mahdollistavat 8-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen.

Fossiiliset polttoaineet kuten kivihiili ja
öljy sisältävät muinaisiin eliöihin sitoutunutta hiiltä, joka vapautuu poltettaessa
ilmakehään ja vähentää siellä maapallolta
avaruuteen poistuvan lämpösäteilyn määrää. Seurauksena ilmastomme lämpenee.

Tietokortti 10

Tietokortti 11

Tietokortti 12

Puiden aerosolit voivat
vähentää ilmakehän
lämpenemistä

HAASTEENA METSIEN 		
LAATU, EI MÄÄRÄ

ENERGIAPUUN KORJUUN
VAIKUTUKSIA PITÄÄ TUTKIA
ENEMMÄN

Lahopuun väheneminen on uhanalaisuuden suurin syy. Metsissämme on keskimäärin kuollutta puuta 5,4 m3 hehtaarilla, kun
luonnontilaisissa vanhoissa metsissä lahopuun määrä vaihtelee 20 - 120 m3 hehtaarilla.

Hakkuutähteiden eli oksien, neulasten ja
hakattujen puiden juurten hajotessa vapautuu jäävälle puustolle ravinteita. Mitä
enemmän hakkuutähteitä jää metsään, sitä
vähemmän puiden kasvu vähenee.

Tietokortti 13

Tietokortti 14

Tietokortti 15

YKSITYISET OMISTAVAT
ENITEN METSÄÄ

METSÄSSÄ LIIKKUMINEN VOI
PELASTAA SAIRAUKSILTA

PUURAKENNUS ALENTAA SYDÄMEN LYÖNTITIHEYTTÄ

Yli puolet Suomen metsistä on yksityisten
ihmisten omistuksessa: joka seitsemäs
perhe omistaa metsää. Valtio omistaa
kolmasosan ja yhtiöt 8 %. Loput metsistä
ovat kuntien, seurakuntien ja erilaisten
yhteisöjen omistuksessa.

Japanilaistutkimuksen mukaan 1-2 päivän
pituiset metsäretket lisäävät ihmisen
immuunipuolustukselle tärkeiden tappajasolujen määrää. Tappaja- eli NK-solut
pystyvät tuhoamaan esimerkiksi syöpäsoluja.

Itävaltalaisen tutkimuksen mukaan puusta
rakennetussa luokkahuoneessa oppilaiden
sydämen lyöntitiheys oli kuusi lyöntiä
minuutissa alhaisempi kuin ns. normaalissa
luokkahuoneessa olevilla oppilailla. Rauhallisesti lyövä sydän kuluu vähemmän ja
kestää pidempään.

Tietokortti 16

Tietokortti 17

Tietokortti 18

MITÄ METSISTÄ SAATAVALLA
RAHALLA VOIDAAN TEHDÄ?

MONIMUOTOISUUTTA
EDISTETÄÄN JÄTTÄMÄLLÄ
SÄÄSTÖPUITA

SUOMEN SUOJELTU METSÄALA
ON EUROOPAN SUURIN

Puiden erittämät hiiliyhdisteet voivat
ilmakehässä muodostaa aerosoleja ja johtaa
pilvisyyden lisääntymiseen. Pilvet lisäävät
ilmakehästä takaisin avaruuteen heijastuvaa säteilyä ja vähentävät siten ilmakehän
lämpenemistä.

Metsäsektori tuottaa rahallista arvoa noin 6
miljardia euroa vuodessa. Sillä summalla
opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaisi
vuoden vastuulleen kuuluvia tehtäviä kuten
opintotuen ja yleissivistävän koulutuksen
järjestämistä.

Tutkimusten mukaan 81 uhanalaista lajia
on hyötynyt hakkuuaukeille jätetyistä
säästöpuista, erityisesti haavoista. Valtion
mailla tehtävissä uudistushakkuissa säästöpuita pyritään jättämään 5-10 m3 hehtaarille, erityiskohteilla jopa 20 m3 hehtaarille.

Metsistämme on tiukasti suojeltu 9 %.
Metsälajiston uhanalaistumisen pysäyttäminen edellyttää suojellun metsäalan nostamista noin 10 % tasolle koko Suomessa.
Monimuotoisuuden turvaava talousmetsien
käsittely voisi vähentää suojelupinta-alan
tarvetta 0,5-2%.

Tietokortti 19

Tietokortti 20

Tietokortti 21

KULUTAMME ELÄÄKSEMME

PUHTAAMPAA PAPERIA

HYVÄÄ ESIMERKKIÄ

Elämä maapallolla perustuu luonnonvarojen käyttöön. Nykyinen elämäntapamme
on lisännyt käyttöä: jokainen suomalainen
kuluttaa noin 100 000 kiloa luonnonvaroja
vuodessa.

Sanomalehtipaperin valmistuksessa tonnia
kohti käytetty vesimäärä on laskenut 100
000 -150 000 litrasta 7 000-15 000 litraan.
Vesi kierrätetään prosesseissa 18 kertaa
ennen kuin se päätyy jätevedeksi.

Julkisten hankintojen arvo on noin 23
miljardia euroa. Valtioneuvosto kannustaa
jo nyt ympäristön kannalta kestävien puupohjaisten tuotteiden hankintoihin. Hankintaohjeet ovat olemassa paperituotteille,
huonekaluille ja rakennuksille.

Tietokortti 22

Tietokortti 23

Tietokortti 24

NYKYMETSÄT SYNTYIVÄT
3000 VUOTTA SITTEN

JOKAMIEHENOIKEUDET
KUULUVAT KAIKILLE 		
SUOMESSA OLESKELEVILLE

PUU ON UUSIUTUVA		
MATERIAALI

Viimeisimmän jääkauden jälkeen noin 10
000 vuotta sitten nykyisen Suomen alueelle
levisivät etelästä ns. pioneeripuut koivu ja
mänty. Kuusi alkoi yleistyä idän suunnasta
noin 5000 vuotta sitten, kun ilmasto muuttui nykyisen kaltaiseksi.

Luonnossa liikkuminen, marjastus ja
sienestys ovat jokamiehenoikeuksia, eikä
niiden harjoittamiseen tarvita maanomistajan lupaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä
ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai
häiriötä.

Puulla voidaan korvata rajallisia uusiutumattomia raaka-aineita. Puu on kotimaista
ja kestävää, sitä voi korjata ja kierrättää ja
se palaa ja maatuu ympäristöä turmelematta.

Tietokortti 25

Tietokortti 26

Tietokortti 27

PUUTA PÄÄLLE, RUOKAPÖYTÄÄN JA LÄÄKEPURKKIIN

PUUTUOTTEILLA VOIDAAN
VÄHENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ

METSÄTEOLLISUUS TUOTTAA
ALLE 10 % SUOMEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖISTÄ

Koivun ksylitoli suojaa hampaita reikiintymiseltä, kuusen lignaani pienentää sydäntautien riskiä, männyn kasvisteroli laskee
kolesteroliarvoja. Koivun ja kuusen sellukuidusta valmistetaan viskoosikuitua vaatteisiin.

Puun käsittely vaatii vähemmän energiaa
kuin metallin tai betonin käsittely. Esimerkiksi teräksisen palkin valmistus ja asennus
vie 3,5 kertaa ja alumiinisen 15 kertaa
enemmän energiaa kuin puisen palkin.

Metsäteollisuus kuluttaa kolmasosan
Suomen sähköstä, mutta on suurin bioenergian tuottaja: teollisuuden käyttämästä
energiasta 70% on kierrätettyä puuperäistä
bioenergiaa.

Tietokortti 28

Tietokortti 29

Tietokortti 30

HEHTAARIN KANNOISTA
SAADAAN VUODEN LÄMMITYSENERGIA 20 OMAKOTITALOLLE

PUUTUOTE ON HIILIVARASTO

PUUSTA KANNATTAA RAKENTAA

Puurakenteissa ja -kalusteissa hiili varastoituu keskimäärin 40 vuotta, joskus jopa
satoja vuosia: esimerkiksi Unescon maailmanperintökohteeksi merkitty Petäjäveden
vanha puukirkko Keski-Suomessa on valmistunut vuonna 1765.

Suomen sahateollisuuden tuotteisiin varastoituu vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia
hiilidioksidia eli saman verran kuin maantieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat
vuodessa. Jos kaksinkertaistaisimme puun
käytön uudisrakentamisessa, ilmakehän
haitalliset päästöt vähenisivät vielä Tampereen kokoisen kaupungin tuottamien
päästöjen verran.

Tietokortti 31

Tietokortti 32

Tietokortti 33

KIERRÄTYSPAPERI 		
SÄÄSTÄÄ METSÄÄ

SÄÄSTÄÄKÖ 			
KIERRÄTYSPAPERI METSÄÄ?

MIKSI PUUTA 			
KANNATTAISI TANKATA?

Suomessa paperista, kartongista ja pahvista
kerätään talteen 70% eli yhden sellutehtaan koko vuoden tuotannon suuruinen
määrä.

Kierrätyskuidun osuus paperi- ja kartonkiteollisuuden käyttämästä raaka-aineesta on
noin 5 %. Puukuitu kestää 4-6 kierrätyskertaa, ja joka kerran jälkeen siitä valmistettava paperi on hauraampaa.

Rypsistä, sokeriruo’osta ja palmuöljystä
valmistettava biopolttoaine vie peltoalaa
ruoantuotannolta ja kiihdyttää sademetsien
häviämistä. Puun osista, viljelyjätteistä ja
lannasta tuotettu biopolttoaine hyödyntää
jo kertaalleen käytettyä raaka-ainetta.

Tietokortti 34

Tietokortti 35

Tietokortti 36

SUPERMARJA MUSTIKKA

HYÖDYNNÄMME MUUTAMAA
PROSENTTIA MAAILMAN
PUULAJEISTA

SUOMEN PUUMÄÄRÄ
LISÄÄNTYY JOKA VUOSI

Bioenergia syntyy pääosin sivutuotteena,
kun hakkuutyömailla oksat, osa kannoista
sekä sahalle ja tehtaalle kelpaamattomat
rungon osat haketetaan ja valmistetaan
polttoaineeksi.

Mustikan antosyaanit mm. ehkäisevät
sydän- ja verisuonitauteja ja ylläpitävät
silmien terveyttä. Luonnonvaraisen mustikan antosyaanipitoisuus on nelinkertainen
viljeltyyn mustikkaan verrattuna.

Maapallolla kasvaa noin 60 000 kasvia,
jotka muodostavat puuta. Ihminen hyödyntää niistä paria tuhatta. Suomen metsissä
kasvaa luontaisesti 22 puulajia, joista
kolmea: koivua, kuusta ja mäntyä hyödynnetään eniten.

Suomen metsät kasvavat noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hyödynnämme
vuosittain reilu 50 miljoonaa m3. Metsissämme on nyt puuta yli 2000 miljoonaa
kuutiometriä, se on enemmän kuin koskaan 200 vuoteen.

Tietokortti 37

Tietokortti 38

Tietokortti 39

JOS HAKKAA, ON TILALLE
AINA KASVATETTAVA 		
UUSI METSÄ

LUONTOMATKAILULLA MERKITTÄVÄ VAIKUTUS PAIKALLISESTI

SUOMI ON			
MAAILMAN SUURIMPIA
PUUJALOSTEIDEN VIEJIÄ

Käsivarren Lapissa luontomatkailu tuottaa
kunnan talouteen noin neljä miljoonaa
euroa vuodessa, 20-kertaisesti sen summan
mitä käytetään alueiden perushuoltoon.
Koko maan luontomatkailussa liikkuva
rahamäärä on lähes miljardi euroa.

Suomessa on 0,6 % maailman metsistä, 1,6
% maailman metsähakkuista tehdään
Suomessa, ja me tuotamme vajaan viidesosan maailman paino- ja kirjoituspaperista.

Tietokortti 40

Tietokortti 41

Tietokortti 42

ELÄÄKÖ SUOMI METSÄSTÄ?

METSIEN HÄVITTÄMINEN KIELLETTIIN LAILLA VUONNA 1886

METSÄTAIDETTA KIVIKAUDELTA

Suomessa metsät ovat hiilinieluja, koska
metsän uudistamisesta huolehditaan.
Trooppisten metsien hävittäminen lisää
ilmakehän hiilidioksidipäästöjä noin 20%,
koska kaadetun metsän tilalle ei istuteta
uutta metsää.

Suomessa metsäsektori tuottaa noin 5 %
maan bruttokansantuotteesta. Muualla
maailmassa osuus on noin yksi prosentti.
Joka 10. suomalainen saa elantonsa metsäteollisuudesta tai sitä palvelevilta aloilta.

Nykyisin metsien käyttöä Suomessa ohjaavat vuodelta 1997 oleva metsälaki, luonnonsuojelulaki ja metsienkäsittelysuositukset. Metsien käsittelyssä tulee huomioida
myös mm. muinaismuistolaki, vesilaki ja
poronhoitolaki.

Vanhimpia Suomesta löytyneitä veistoksia
on Rovaniemen Lehtojärven noin 8400
vuotta sitten tehty puinen hirvenpää. Hirvi
oli kivikauden suomalaisille tärkeä riistaeläin. Hirveä on kuvattu erilaisten veistosten lisäksi myös kalliomaalauksissa.

Tietokortti 43

Tietokortti 44

Tietokortti 45

PELTIÄ LUJEMPI NANOSELLU
ON TULEVAISUUDEN TUOTE

METSÄ ELÄÄ KIELESSÄMME

METSÄ ON MIELEN-		
MAISEMAMME

Yhdestä kuutiosta puuta saadaan hieman
yli 1000 kilometriä nanosellua. Nanoteknologian avulla puusta voidaan valmistaa
tuotteita, jotka ovat terästäkin vahvempia ja
yhtä kevyitä kuin muovi.

Helsingin Musiikkitalon salia kutsutaan
savusaunaksi sen tummien koivupaneelien
ansiosta, katsomon limittäin asetettuja
penkkejä tukkisumaksi ja puisia portaikkoja puroiksi. Äänen sointia säätelevä
katos, kanooppi, sai yleisökilpailussa nimen
Sointilatvus.

Ennen metsästä saatiin kaikki mitä elämässä tarvittiin; tarvepuista ravintoon.
Metsänhaltioita ja -jumalia piti myös
kunnioittaa, jotta metsä olisi antanut
antejaan.

Näkökulmakortti 1

Näkökulmakortti 2

Näkökulmakortti 3

KESTÄVÄSTI - SÄHKÖLLÄ?

IHAN SAMA!

MUOVIJÄTE HAJOAA 			
400 VUODESSA

Yhteen 50-sivuiseen Helsingin Sanomien
sanomalehteen tarvitaan puuta 0,85 litraa
eli vajaa maitotölkillinen. Lehden voi lukea
myös verkosta - mutta kumpi onkaan kestävämpi vaihtoehto?

Yli puolet maailmassa käytetystä puusta
menee polttopuuksi. Vuosittain häviää
metsää noin 5,2 miljoonaa hehtaaria. On
aivan sama, hoidammeko omia metsiämme
kestävästi, sillä niiden osuus maailman
metsistä on vain 0,6 %.

Näkökulmakortti 4

Näkökulmakortti 5

Näkökulmakortti 6

ONKO LÄNSIMAILLA OIKEUS
ELÄÄ YLI LUONNONVAROJEN?

TAKAISIN METSÄÄN?

TARVITAAN TIUKEMPAA
LAINSÄÄNDÄNTÖÄ

Teollisuusmaissa elää noin viidennes maapallon väestöstä, ja he kuluttavat neljä
viidennestä maapallon luonnonvaroista.
Esimerkiksi vuonna 2010 ihmiskunta
kulutti 21.8. mennessä loppuun kaikki
maapallon sinä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat.

Pelialan liikevaihto oli viime vuonna yli
100 miljoonaa euroa ja siitä onkin ennustettu Suomelle ”uutta Nokiaa”. Puuta ja
maata kuitenkin tarvitaan, sillä virtuaaliruokaa ei voi syödä, eikä virtuaaliasunnossa
asua.

Suomalaiset hankkivat nykyisin tavaroita ja
palveluita yksitoista kertaa enemmän kuin
sata vuotta sitten. Meidän tulisi olla vastuussa hankkimistamme tuotteista niiden
elinkaaren loppuun saakka. Ei ole oikein
testamentata jätteitä lapsillemme.

Ympäristölainsäädäntöön olisi kirjattava
haastavia ympäristötavoitteita, esimerkiksi
kiellettävä öljyn käyttö vuoteen 2030 mennessä, se vauhdittaisi ekoinnovaatioiden
syntyä. Nyt kun kaikki on vapaaehtoista,
mitään ei oikeastaan tapahdu.

Näkökulmakortti 7

Näkökulmakortti 8

Näkökulmakortti 9

PUU ON PAREMPI POLTTAA
KUIN JÄTTÄÄ SE LAHOAMAAN

ILMAN METSIÄ MEILLÄ 		
EI OLISI MITÄÄN

PUUT PÄRJÄÄVÄT ILMAN MEITÄ

Kantojen nosto vähentää maaperän hiilivarastoa. Silti kannot kannattaa hyödyntää
bioenergiana, eikä jättää maahan lahoamaan. Energiapuun poltossa vapautuva
hiilidioksidi sitoutuu uuden metsän kasvuun, ja hiilidioksidihan vapautuisi joka
tapauksessa kantojen lahotessa.

Ilman puita meillä ei olisi Raamatun
paratiisikertomusta eikä Röllipeikkoa;
ilman puita liito-oravaa ei olisi olemassa.
Tarvitsemmeko niitä?

Monet lajit ovat hyödyllisiä puille. Esimerkiksi puiden kanssa symbioosissa elävät
sienet parantavat puiden ravinteiden saantia ja suojaavat niitä taudinaiheuttajilta.

Näkökulmakortti 10

Näkökulmakortti 11

Näkökulmakortti 12

METSÄ - AINOA RIKKAUTEMME?

RUMUUS VOI AIHEUTTAA
PAHOINVOINTIA

ELÄMÄÄ ON SUOJELTAVA

Metsiin luonto on sijoittanut ainoan rikkautemme ja taloudellisen riippumattomuutemme lähteen. Oletko samaa mieltä?

Jotkut pitävät tuulivoimaloita tai kuolleita
puita rumina, mutta tieto niiden ekologisesta merkityksestä voi muuttaa käsitystä ja
ne aletaankin nähdä kauniina. Koska
kauneusmaut vaihtelevat, ei ole järkevää
panostaa ympäristön kauneuden vaalimiseen.

Puu on elollinen olento ja metsällä on
oikeus omaan olemassaoloonsa. Kaikenlainen elämän tuhoaminen on väärin.

Näkökulmakortti 13

Näkökulmakortti 14

Näkökulmakortti 15

AURINKORANNALLE 			
VAI LÄHIMETSÄÄN?

METSÄLUONTOA KANNATTAA
SUOJELLA VENÄJÄLLÄ

EKOLOGISET KÄYTÄVÄT
EIVÄT AUTA

Lähimatkailu ehkäisee ilmastonmuutosta
ja metsässä liikkuminen edistää terveyttä.
Kotimaassa matkailevien tulisi saada verohelpotuksia, koska heidän hiilijalanjälkensä on pienempi ja terveenä he kuluttavat vähemmän verovaroilla ylläpidettyjä
sairaanhoitopalveluita.

Venäjä on metsäpinta-alaltaan maailman
suurin maa, siellä sijaitsee viidennes maailman metsistä. Suomessa kannattaa metsien
suojelun sijaan keskittyä ilmastoystävällisten puutuotteiden ja biopolttoaineiden
tuottamiseen.

Tutkimuksissa ei ole osoitettu yhtään
tapausta, että ekologisten käytävien jättäminen olisi edesauttanut populaation tai lajin
säilymistä. Ovatko metsätalouden suojelutoimet pelkkää silmänlumetta?

Näkökulmakortti 16

Näkökulmakortti 17

Näkökulmakortti 18

SUOJELUALUEVERKOSTO EI
TURVAA MONIMUOTOISUUDEN
SÄILYMISTÄ

KAUPUNGISSA ASUMINEN 		
ON EKOLOGISEMPAA

METSÄT TARVITSEVAT IHMISIÄ

Etelä-Suomessa talousmetsät kattavat noin
98 % metsäalasta, suojelualueet noin yhden
prosentin. Suojelualueita on perustettava
kiireellisesti lisää, jotta metsäluonnon
monimuotoisuuden häviäminen saadaan
pysäytettyä.

Hoitamattomina puut lahoavat ja kuolevat.
Pitkien etäisyyksien vuoksi maaseudulla
asuminen on lähes mahdotonta ilman
autoa. Ei kannata tukea elinkeinoja, jotka
edellyttävät asumista kaupunkien ulkopuolella: puuta ja elintarvikkeita voidaan
edullisemmin ostaa ulkomailta.

Näkökulmakortti 19

Näkökulmakortti 20

Näkökulmakortti 21

MITÄ MEIDÄN PITÄISI TEHDÄ?

ILMASTONMUUTOS VOI
TUHOTA TUKKIPUUT

ILMASTONMUUTOKSEN
TORJUNNASSA PARAS KEINO
ON METSIEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

Suomen kasvihuonepäästöt ilmakehään
ovat vuosittain lähes 70 miljoonaa tonnia
hiilidioksidia, josta maankäyttö ja metsätalous sitovat vuosittain noin 50 miljoonaa
tonnia. Ilmakehään jää lähes 20 miljoonaa
tonnia hiilidioksidia kiihdyttämään ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos voi lisätä myrskyn aiheuttamia tuulenkaatoja, jolloin puihin helposti iskeytyy tuhohyönteisiä. Kuuset voivat
harvennuksen jälkeen kaatua herkästi, kun
jäinen maaperä ei tue juuristoja.

Näkökulmakortti 22

Näkökulmakortti 23
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OLISIKO LEVÄ PUUTA
EKOLOGISEMPAA?

PUUTUOTTEIDEN 		
SUOSIMISEN SIJAAN 	ON
vÄHENNETTÄVÄ KULUTUSTA

EI ENEMPÄÄ TULIPALOJA!

Vesiekosysteemit tuottavat biomassaa
moninkertaisesti verrattuna esimerkiksi
metsiin: kasviplanktonin tuotanto on 10
000 % sen biomassasta, puilla ainoastaan
reilu prosentti. Levien käyttö bioenergiana
olisi paljon järkevämpää kuin puiden.

Puuperäisten tuotteiden käyttöiät vaihtelevat sanomalehtien kahdesta kuukaudesta
rakennepuutavaran 75 vuoteen. Vuosittain
korjatun puun sisältämästä hiilestä vain
noin 10 % päätyy pitkäikäisempiin puutuotteisiin.

Suojellut metsät toimivat hiilivarastoina,
kasvavat metsät sitovat hiiltä ja puulla
voidaan korvata muita, saastuttavampia
raaka-aineita ja vähentää siten ilmakehään
tulevia päästöjä.

Kuiva puu syttyy hyvin nuotiossakin, miksei
muualla. Turkukin on historiansa aikana
palanut useita kertoja.

Näkökulmakortti 25
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Näkökulmakortti 27

JOS WTC-TORNIT 		
OLISIVAT OLLEET PUUTA…

OLEMMEKO TULEVAISUUDESSA
MENESTYSTARINA VAI
KEHITYSMAA?

METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT PITÄVÄT 		
MEIDÄTKIN HENGISSÄ

Metsäsektori on hyvinvointimme perusta
tulevaisuudessakin. Meidän on kehitettävä
uusia puuperäisiä tuotteita pärjätäksemme
kansainvälisessä kilpailussa. Muuten työpaikat ja raha karkaavat ulkomaille.

Metsät tekevät maapallon elämiskelpoiseksi tuottamalla happea, puhdasta vettä ja
ilmaa sekä sitomalla hiiltä. Ne torjuvat
maaperän eroosiota ja suojaavat vesistöjä
rehevöitymiseltä.

… olisivat ne ehkä sortuneet hitaammin ja
enemmän ihmisiä olisi voinut pelastua.
Puupalkki säilyttää palossa paremmin
kantavuuden kuin vastaava teräspilari, joka
menettää kuumuudessa nopeammin muotonsa ja voi sortua.

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Pelin periaatteet:
Keltainen kortti!

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

Käytä keltaista korttia apuna, jotta
ryhmä pitää kiinni säännöistä. Nosta
kortti ilmaan, jos mielestäsi toimitaan
ohjeiden vastaisesti tai jos et ymmärrä,
mitä tapahtuu.

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Vaikuttaako tämä maailmanpolitiikkaan? Kerro ryhmälle, mitä mieltä olet.

Onko peliryhmä kohtelias ja välttelee
aiheeseen liittyvistä tabuista puhumista?
Jos näin on, sano ”Me emme ole puhuneet...” ja aloita keskustelu.

Ota tarinakortti. Eläydy tarinan henkilöksi ja kerro mielipiteesi ryhmälle.

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Onko oikeutettua käyttää rahaa esimerkiksi bioenergian tutkimiseen ja kehittämiseen, kun meillä on hoidettavana
kiireellisempiäkin asioita kuten nuorten
työttömyys ja syrjäytyminen?

Vaikuttaako tämä maailmanrauhaan?
Kerro ryhmälle, mitä mieltä olet.

Ovatko ihmisten tarpeet tärkeämmät
kuin puhekyvyttömien, kuten eläinten ja
kasvien?

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Valitse tarinakortti, joka eroaa omasta
mielipiteestäsi. Kerro ryhmälle miten
oma näkökantasi eroaa tai on samanlainen kuin tarinan henkilön.

“Meidän tulee maksimoida ihmiselämä
ja käyttää kaikki tutkimusmahdollisuudet hyväksi parantaaksemme hyvinvointiamme ja elämänlaatuamme.” Oletko
samaa mieltä?

Selvitä, mitä mieltä oikealla puolellasi
istuva pelaaja on asiasta. Keksi väite,
joka tukee hänen näkemystään.

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Selvitä, mitä mieltä vasemmalla puolellasi istuva pelaaja on asiasta. Ole tarkoituksella hänen kanssaan eri mieltä.

Valitse tarinakortti, jonka henkilö on
kaukana omasta kannastasi. Eläydy
tarinan henkilöksi ja kerro muille pelaajille mielipiteesi.

Selitä lyhyesti muille pelaajille mitä
seurauksia tuleville sukupolville koituu.

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Liittyykö asiaan riskejä? Jos liittyy, kerro
se ryhmälle ja pyydä kahta muuta pelaajaa keksimään lisää riskejä.

Kuvittele, mitä isovanhempasi sanoisivat
aiheesta! Kerro myös ryhmälle.

Jos sinulla on vielä mielipiteistä asiasta,
joita et ole ilmaissut ryhmälle, tee se nyt.

haastekortti

haastekortti

haastekortti

Kerro ryhmälle, kuka mielestäsi maksaa
(niin kulut kuin seurauksetkin) ja millä
tavoin.

Mitä mieltä uskot tiedotusvälineiden
olevan tästä kaikesta?

Kerro ryhmälle, mitä metsä sinulle
merkitsee.

tarinakortti 1

tarinakortti 2

tarinakortti 3

JARI, IT-TYÖNTEKIJÄ

TONI, FEISSARI

KATI, PAKKAUSSUUNNITTELIJA

Teen it-alan projektitöitä, lähinnä peliteollisuudessa. Tällä hetkellä haeskelen uutta
projektia. Sain vähän metsää perintönä ja
se tuli kyllä tarpeeseen. Ostimme juuri
isomman asunnon. Harrastamme myös
pyöräilyä ja patikointia, ja olisi mahtava
nähdä maailmankuuluja luontokohteita,
vaikkapa Nepalin vuoristoalue. 		
Laskin, että jos myisin vähän puuta
metsästäni parin seuraavan vuoden aikana,
saisin niistä yhteensä noin 50 000 euroa.
Silloin ei tarvitsisi rahoittaa kaikkea kokonaan lainarahalla.

Vanhat metsät ovat minulle sydämenasia.
On arvioitu, että Etelä-Suomessa yli
150-vuotiaat metsät olisivat vielä yli sata
vuotta sitten kattaneet yli puolet metsäalasta, nyt ala on noin prosentin. Metsiä
olisi ehdottomasti suojeltava lisää, 10 %
suojeluosuus ei ole paljoa. 			
Minusta vanhat metsät ovat ratkaisu
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Australiassa
on tutkittu, että koskematon metsä pystyy
varastoimaan 60 % enemmän hiilidioksidia
kuin istutettu metsä. Meillä on vain yksi
maapallo, kyllä sen puolesta kannattaa
taistella.

Suunnittelen erilaisia kartonkipakkauksia.
Viimeksi liitin pakkaukseen älytarran, joka
hälyttää jos tuote yritetään varastaa myymälästä. 						
Pakkaaminen ei maailmasta lopu
milloinkaan, siksi yritän tehdä ne niin
toimiviksi ja ekologisiksi kuin mahdollista.
Kierrätettävän kartonkipakkauksen hiilidioksidipäästöt ovat kymmenesosa vastaavan
muovipakkauksen päästöistä, ja kartonki
myös maatuu nopeasti, muovin hajoaminen voi kestää satoja vuosia. 		
Minäkin voin omalla työlläni vaikuttaa
paljon siihen, miltä maapallo näyttää
vaikkapa 50 vuoden kuluttua.

valkoinen kortti

valkoinen kortti

valkoinen kortti

tarinakortti 4

tarinakortti 6

tarinakortti 5

VIRVE, BETONITEOLLISUUDEN
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

KIIA, SÄVELTÄJÄ-SANOITTAJA

HELI, SAHATYÖNTEKIJÄ

Metsät ovat henkireikäni. Vietän kesällä
niin paljon aikaa mökillä kuin keikkailulta
ehdin. Mökin pihapuut ovat minulle kuin
läheisiä ihmisiä. Saan niistä voimaa, lohtua
ja ideoita. Kun olen surullinen, niiden
kauneus ja ikiaikaisuus tekevät omista
arkiongelmistani häivähdyksiä, jotka vain
tulevat ja menevät. 			
Minusta metsiä ei saisi kaataa ollenkaan, vaan meidän pitäisi ymmärtää, että
ne ovat yhtä upeita kuin maailmankuulut
taideteokset. Musiikkikin on parhaimmillaan livenä, sanat ja sävelet eivät vaadi
materiaa.

Haluamme poikaystäväni kanssa jäädä
kotiseudulle. Onneksi saimme molemmat
töitä paikalliselta sahalta. Viihdymme
maalla, koirien kanssa harrastaminen on
täällä helppoa. Tulevaisuudessa haluamme
lapsia, ja hekin saavat kasvaa lähellä isovanhempia. 				
		
Saha työllistää myös tuttaviamme ja
ostaa puuta paikallisilta metsänomistajilta.
Saha hyödyntää hukkapuun omassa bioenergialaitoksessaan. Siitä saatavalla lämmöllä lämmitetään sahan rakennukset ja
osa kunnan rakennuksista. Meidänkin
omakotitalo saa lämpöenergian sahalta.
Sahan ansiosta tämäkin kylä on vielä
olemassa.

valkoinen kortti

valkoinen kortti

Isot toimistot ja julkiset rakennukset on
tehty pääosin betonista. Vain prosentti
suomalaisista kerrostaloista on puurakenteisia. Rakennusyrityksille betoni on
hyväksi koettu materiaali ja siitä on helppo
rakentaa.						
Puukohteet joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan yksilöllisesti, se
maksaa. Kukapa haluaisi laittaa enää
nykyistä enemmän rahaa asumiseen?		
Sanotaan, että betoniseinän valmistus
kuluttaa enemmän luonnonvaroja kuin
puuseinän valmistus. Voihan näin olla.
Minulle betoni antaa mielikuvan kestävyydestä. Palomääräyksetkään eivät vielä salli
kaikkea puurakentamista.

valkoinen kortti

tarinakortti 7

tarinakortti 8

tarinakortti 9

OSKU, METSÄSTÄJÄ

MARIA, MUOTIBLOGGAAJA

PETTERI, EKOLOGI

Suoritin metsästäjätutkinnon viime
vuonna. Pienestä asti olen kulkenut isän
mukana metsällä. On hienoa torkkua
yötaivaan alla, herätä ensimmäiseen auringonkajastukseen ja kuulla, kuinka kanalinnut kahistelevat lähistöllä. Se on mahtava
tunne, kun joskus onnistuu saamaan saaliin. Siitä tehdyn ruoan syömisessä tulee
miltei pyhä olo. 				
Muutama hyvä metsästyspaikka on
hävinnyt energiapuun korjuussa. Mustikan
maavarret rikkoutuvat, kun kantoja poistetaan, ja voi mennä kymmeniä vuosia ennen
kuin mustikka kasvaa entiselleen. Mustikka
on teerille ja metsoille tärkeää ravintoa.

Luin juuri yhdestä mua nuoremmasta
tytöstä, joka on pienestä saakka ollut peltotöissä jossain Aasiassa. Tytön perhe oli
ensin maanviljelijöitä, mutta niiden pelto
otettiin puuvillan viljelyyn ja ne kaikki
joutui sinne töihin. On karmea ajatella,
että joku pikku tyttö on raatanut näiden
mun vaatteiden eteen.			
Mut vaatteita voidaan tehdä myös
puusta, viskoosi on peräisin puun selluloosasta (samasta mistä tehdään paperiakin).
On jännä ajatella, että puu, jonka näen
nyt ikkunasta voi olla kohta mun päällä. Ja
se pieni tyttö pääsisi toivottavasti sieltä
pellolta kouluun.

Metsienkäsittely on mukaillut aika huonosti metsän luontaista kehitystä ja siksi
lajisto on uhanalaistunut. Metsätaloudessa
on pyritty edistämään monimuotoisuutta,
on esimerkiksi jätetty hakkaamatta ns.
avainbiotooppeja, kuten lehtoja ja muita
tärkeitä elinympäristöjä. 			
Avainbiotoopit ovat kuitenkin liian
pieniä, usein alle hehtaarin, ja niillä elävä
eläin- tai kasvipopulaatio häviää herkästi.
Avainbiotoopit sijaitsevat myös liian
kaukana toisistaan: lajit eivät pysty siirtymään biotoopilta toiselle. Isommat biotoopit tiheämmässä verkostossa turvaisivat
paremmin niillä elävän lajiston: pari noin
5-10 hehtaarin kokoista biotooppilaikkua
yhtä neliökilometriä kohti.

valkoinen kortti

valkoinen kortti

valkoinen kortti

tarinakortti 10

tarinakortti 11

SAMU, POLIITIKKO

TAIJA, INSINÖÖRI

tarinakortti 12

nimi .............................................
ammatti .....................................
Tee oma hahmosi. Keksi nimi ja ammatti.
Kirjoita muutamalla lauseella hahmosi
suhde metsään ja metsien käyttöön. Miksi
metsä on hänelle tärkeä? Mitä mieltä hän
on metsien käytöstä?

Tulevaisuudessa emme voi ylläpitää
nykyistä elintasoamme, se on yksinkertaisella matematiikalla todistettavissa: maailmantalous kasvaa länsimaissa 3 % ja kehittyvissä maissa 4-6 % vuodessa seuraavien 40
vuoden aikana. Samassa ajassa maailman
väkimäärä kasvaa seitsemästä miljardista
noin 8-11 miljardiin. 			
Meitä ensinnäkin on joka vuosi enemmän ja toiseksi me kulutamme enemmän
puhdasta vettä, viljelys- ja rakennusmaata,
metalleja ja polttoaineita. 			
Luonnonvarat ovat rajalliset, eivätkä ne
tällaisella elämäntyylillä riitä kaikille.

Lukekaa lehtiä, se kannattaa. Tutkimusryhmäni on onnistunut valmistamaan vanhoista sanomalehdistä biopolttoainetta,
joka on energiarikkaampaa kuin bensiini
tai etanoli. Muutimme tankissa lehden
sisältämän selluloosan bakteerien avulla
butanoliksi. 					
Biopolttoaineista etanoli palaa paremmin kuin bensiini, mutta butanoli sisältää
vielä enemmän energiaa kuin etanoli.
Bensiinin korvaaminen butanolilla laskisi
hiilipäästöjä dramaattisesti ja lisäksi alentaisi polttoaineen hintaa.			
Tulevaisuudessa paperilehti on myös
energiaa!

valkoinen kortti

valkoinen kortti

valkoinen kortti

K ANNANOTTOPAPERI
Ryhmän nimi:

Mistä asioista olette ryhmässä samaa mieltä?

Mikä on ryhmänne kannanotto?
(Valitkaa kannanotto 1-3 tai kirjoittakaa oma.)

Kannanottoon vaikuttaneet kortit:
tietokortti

näkökulmakortti

Tarinakortti

valkoinen kortti

