
Koronaviruksen vastaiset toimet vähentävät päästöjä maailmalla,

miten se vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan?

7-lk.- 9-lk.
+ TOISEN ASTEEN

KOULUTUS 

Kuuntele Sitran vanhemman neuvonanatajan Oras Tynkkysen haastattelu

Lue Ylen uutinen 29.3.2020: Päästöt laskevat rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen
ilmastonmuutoksen kannalta?

Lue Ylen kysely 7.4.2020: Hallituksen ilmastotavoitteet jakavat kansanedustajia koronakriisin
keskellä

Millä tavoin koronavirus ja poikkeusolot vaikuttavat sinun elämääsi ympäristön kannalta?

Miten omassa arjessa, nyt poikkeusoloissa voi:

Millaisesta tulevaisuudesta sinä haaveileit kun koronakriisi ja rajoitukset ovat ohi? Millaiset asiat
ovat sinulle tärkeitä?

Millä keinoin itse voi vaikuttaa päätöksiin, arvomaailmaan tai yleiseen asenneilmapiiriin kestävän
ja ympäristöystävällisen maailman rakentamiseksi?

Kiinan suurissa kaupungeissa näkyy sinistä taivasta saastesumun sijaan. Venetsian vesi on kirkkaampaa

kuin vuosiin. Myös Suomessa ilmanlaatu on parantunut liikenteen ja teollisuuden hiljennyttyä.

Koronaviruksen vastaiset rajoitustoimet ovat pudottaneet dramaattisesti hiilidioksidipäästöjä ympäri

maailmaa. Muutos näkyy myös satelliittikuvissa. Miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan,

päätöksiin ja ihmisten asenteisiin pidemmässä mittakaavassa?

 

       Yle radion ykkösaamussa to 26.3.  Haastattelu n. 12 min kohdassa 54:50 – 1:06:30:
       https://areena.yle.fi/audio/1-50436452
 

       https://yle.fi/uutiset/3-11279055
 

       https://yle.fi/uutiset/3-11293782
 

"Voisiko ihmiskunta havaita tämän pandemian tuloksena olevansa tienhaarassa kokonaan uudenlaiseen vähähiiliseen
maailmaan. (--) Arvojen ja normien uudelleen kalibrointia se vaatii." -Tutkija Mira Hulkkonen, Yle 1.4.2020

 

POHDI:

         Miten esimerkiksi oma kulutus, liikkuminen tai energiankulutus ovat muuttuneet?
 

        -  vähentää energiankulutusta?
       - tehdä muita ympäristöystävällisiä valintoja?
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Ylen uutinen 3.4.2020 pitääkö hallitus kiinni kovista ilmastotavoitteistaan koronakriisin keskellä?
Ministeri: "Ilmastonmuutos ei ole kadonnut eikä peruttu"
 

https://yle.fi/uutiset/3-11287919
 

Ylen uutinen 1.4.2020: Ilmastotutkimuksen kentällä voidaan nyt nähdä mitä tapahtuu kun päästöt
romahtavat sekä maalla että ilmassa
 

https://yle.fi/uutiset/3-11282243
 

 

Ympäristöjärjestöt: Koronakriisiin vastaamiseksi tehtävillä talouslinjauksilla on mahdollista luoda
työpaikkoja, edistää ilmastotoimia sekä vahvistaa yhteiskuntamme kokonaisvaltaista kestävyyttä
25.3.2020. 
 

https://www.sll.fi/2020/03/25/talouden-elvytystoimilla-vauhtia-myos-ekologiseen-
jalleenrakennukseen/
 

 

Sitran tiedote korona kriisin jälkeisesti kestävistä taloustoimista 25.3.2020:
 

https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-tyopaperi-hahmottelee-kestavia-talouden-toipumistoimia-
koronashokkiin/
 

 

Sitran ilmastotavoitteet Suomelle:
 

https://www.sitra.fi/artikkelit/8-tapaa-vahvistaa-suomen-ilmastotyota/
 

Materiaali on osa Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin ja Vaara-kollektiivin ympäristökasvatushanketta

 Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö | www.sll.fi  |  www.vaarakollektiivi.fi

LISÄÄ AIHEESTA ILMASTONMUUTOS, PÄÄSTÖT JA KORONAVIRUS
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