
Tehtävien purkuun avuksi:  

1. 

a) Ekologinen jalanjälki 

Kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai väestön kuluttaman ravinnon, materiaalien ja 

energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. 

 

b) Ekologinen selkäreppu 

Kertoo kiloina tai tonneina sen luonnonvarojen määrän, jonka tuotteen valmistus, käyttö ja hävittäminen 

aiheuttavat. 

 

c) Hiilijalanjälki 

Mittaa tuotteen, palvelun tai toiminnan elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. 

 

d) HDI  

Kuvaa valtion sijoittumista kolmella mittarilla mitattuna: odotettu elinikä, koulutus sekä elintaso 

(BKT/henkilö). 

 

e) HSDI, http://ourworld.unu.edu/en/the-2010-human-sustainable-development-index/ 

Sama kuin edellinen, mutta huomio myös ympäristön, (hiilidioksidi päästöt / asukas) 

 

f) BKT 

Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana 

tuotetut tavarat ja palvelut. 

 

g) Vihreä BKT 

Yrittää ottaa huomioon taloudellisen kasvun ympäristövaikutukset. Siinä näkyvät ympäristössä tapahtuneet 

muutokset ja tulojen jakautuminen eri väestöryhmien kesken 

2. HPI: Happy Planet Index, http://www.happyplanetindex.org/data/ 

Saat eri maiden listat näkyviin taulukkoon seuraavasti: the data -> table view 

HPI: Mittaa missä maissa ihmiset elävät pitkän, onnellisen ja kestävän elämän. Indeksiin lasketaan 

elinajanodote, koettu hyvinvointi ja ekologinen jalanjälki. 

3. Tilastoja 

1. Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Saudi Arabia, USA, Australia, Kanada 

2. Kiina, Intia, USA, Indonesia, Brasilia 

Tehtävän purussa voit käyttää tätä kuvaa  

https://ilmasto-opas.fi/ilocms-portlet/article/28259fe8-7b5e-4806-8ab6-7c06739ef5cc/r/3cd3df7d-eb8a-

4593-8153-34c827a48ca1/kuva1_kulutus.jpg 
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4. Kuka kuluttaa ja kuka tuottaa? 

Kartat ovat ns. kartogrammeja, joissa siis valtion koko kuvaa esitettävää asiaa. Karttojen tulkinta voi olla 

hieman haasteellista, mutta ideana on ymmärtää suuria linjoja sekä omien valintojen vaikutus globaalisti 

sekä paikallisesti (lokaalisti). 

5. Mistä vaatteesi ovat peräisin? 

 Opiskelijat voivat tehdä tehtävät itsenäisesti tai pareittain. Opettaja voi myös tehdä esimerkkinä 

oman ”kiertomatkan” ja näyttää sen oppilaille, jos tietokoneiden/ Google earthin käyttö ei ole 

mahdollista kaikille. 

Puuvillaisen T-paidan ympäristövaikutuksia, video http://www.youtube.com/watch?v=xEExMcjSkwA 

(How your t-shirt can make a difference) 

 

Puuvillapaidan vaiheita on esimerkiksi: puuvillapensaan kasvatus, korjuu, karstaus, kehräys langaksi, 

kudonta kankaaksi, kankaan valkaisu, värjääminen, ompelu, myyminen, paidan loppusijoitus. 

Kaikki vaiheet saatetaan suorittaa eri maissa! Suurimmat puuvillan tuottajamaat ovat Kiina, Intia, 

Yhdysvallat, Pakistan, Brasilia, Uzbekistan ja Turkki. 

Tuotteen elinkaareen katsotaan kuuluvan koko se aika, jonka sen materiaali on poissa luonnon 

kiertokulusta. 
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