
Luonnonvaroilla 
tarkoitetaan kaikkea 
luonnossa olevaa, jota 
ihminen hyödyntää. 

Uusiutumattomia luonnon
varoja ovat esimerkiksi metallit 
ja mineraalit. Ne loppuvat, kun 
kaikki varannot on käytetty. 
Onneksi monia niistä voidaan 
kierrättää eli käyttää uudelleen.

Maa- ja metsä-
talous sekä 
kaivos toiminta 
ovat luonnonva-
roja hyödyntäviä 
elinkeinoja eli 
alkutuotantoa.

Uusiutuviin luonnonvaroihin 
kuuluvat ehtymättömien luonnon-
varojen lisäksi myös monet aineelliset 
luonnonvarat, kuten puhdas hengitys-
ilma, pohjavesi ja puu. Ne riittävät, jos 
toimitaan ekologisesti kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaan.

Luonnonvarojen maailma
Ihminen on riippuvainen maapallon tarjoamista luonnonvaroista. Saamme luonnosta ravintoa, 

raaka-aineita ja energiaa. Osa luonnonvaroista on uusiutuvia, osa uusiutumattomia. Esimerkiksi 

Auringon valo ja lämpö eivät lopu, vaikka käyttäisimme niitä kuinka paljon. Myös puhdas vesi 

sekä kasvi- ja eläinkunnan antimet riittävät loputtomiin, jos niitä käytetään kestävästi. Metsillä 

on puuntuotannon lisäksi tärkeä merkitys ilmakehän tasapainon ylläpitäjinä.

Kallioperän mineraalit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Niitä ei tule mistään lisää. Siksi 

niitä pitää käyttää säästäen ja kierrättää. Malmimineraaleista jalostetaan metalleja teollisuuden 

käyttöön. Energiamineraaleihin kuuluvat fossiiliset polttoaineet, maaöljy, kivihiili ja maakaasu. 

Niiden polttamisessa syntyy hiilidioksidipäästöjä, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä. 

Monet luonnon tarjoamat 
ekosysteemipalvelut, kuten 
pohjaveden muodostuminen 
tai hyönteispölytys, ovat 
ihmiselle korvaamattomia.

Auringonsäteily ja tuuli ovat 
jatkuvia virtoja: ne eivät lopu, 
vaikka ihminen ottaa talteen 
niiden energiaa. Ne ovat siis 
ehtymättömiä luonnonvaroja. 
Maisemakaan ei kulu, vaikka 
tuijottaisit sitä kuinka pitkään.
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Maapallon metsät tasapainottavat ilmakehää

Metsillä on suuri merkitys ilmakehän tasapainotta-

jina. Yhteyttävät kasvit tuottavat happea ja ottavat 

ilmasta hiilidioksidia. Metsät ovat siis merkittäviä 

hiilinieluja. Esimerkiksi pohjoisen pallonpuolis-

kon havumetsät sitovat vuosittain lähes 700 miljoo-

naa tonnia hiiltä ilmasta. Se on noin 12 % 

maailman teollisuuden vuotuisista hiilidioksidi-

päästöistä. Hiili varastoituu puuhun ja maaperän 

elolliseen ainekseen, karikkeeseen. Niistä vapautuu 

hiilidioksidia vähitellen, kun puu tai karike lahoaa. 

Kun puuta poltetaan, hiilidioksidia vapautuu ilma-

kehään nopeasti. 

Biopolttoaineita, kuten biodieseliä, 
valmistetaan palmuöljystä. Suuret 
öljypalmuplantaasit vievät kuitenkin 
viljelyalaa ravintokasveilta.

Kymmenet miljoonat ihmiset valmistavat yhä ruokaa 
nuotiolla tai puuliedellä. Polttopuuta joudutaan usein 
hakemaan pitkien matkojen takaa.

Biotalous on tuotantoa, 

teknologiaa ja uusia keksintöjä, 

joissa hyödynnetään uusiutuvia 

luonnonvaroja. Esimerkiksi 

metsäteollisuus ja erilaisten 

biopoltto aineiden valmistami-

nen ovat biotaloutta. Siihen 

kuuluu myös bioteknologia, 

jossa hyödynnetään eläviä 

eliöitä, niiden soluja tai perintö-

ainesta esimerkiksi lääkkeiden 

valmistuksessa tai ympäristön 

puhdistamisessa. 

Pariisi

T  H  M  H  T  K  H  E  S  L  M  J

mm°C

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

120

140

160Puolet maailman metsistä 
sijaitsee lauhkealla vyöhykkeellä 
ja puolet tropiikissa. Lauhkean 
vyöhykkeen lehtimetsät on 
suurelta osin raivattu pelloiksi.

Maapallon metsäpinta-ala vähenee

Suuri osa lauhkean vyöhykkeen metsistä hakattiin jo antiikin 

aikana ja keskiajalla. Euroopassa hakkuut kiihtyivät 

1700-luvulla, jolloin metsistä saatiin rakennustarvikkeita, 

raaka-aineita ja energiaa vasta käynnistyneen teollistumisen  

ja kasvavien kaupunkien tarpeisiin. Sademetsien hakkuut 

kiihtyivät 1900-luvulla. Nyt niitä raivataan asutuksen, maata-

louden ja kaivostoiminnan tieltä niin nopeasti, että ne ovat 

vaarassa hävitä lähimmän 100 vuoden kuluessa. 

Jos maanpinta jää hakkuun jäljiltä paljaaksi, sitä uhkaa 

eroosio eli maaperän kuluminen. Silloin pintamaa on vaarassa 

lähteä liikkeelle sadeveden tai tuulen mukana. Pahimmassa 

tapauksessa ennen niin rehevä sademetsä muuttuu miltei 

elottomaksi aavikoksi. 
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Kultaakin kalliimpaa puuta

Etelä-Aasian sademetsissä kasva-

vaan agarpuuhun pesiytyy joskus 

sieni, joka saa puun tuottamaan 

hyväntuoksuista pihkaa. Sen 

puuainesta kutsutaan yleisesti 

nimellä gaharu. Tästä maailman 

kalleimmasta puusta maksetaan 

Arabian niemimaalla lähes 10 000 

euroa kilolta. Gaharua poltetaan 

suitsukkeena tai siitä uutetaan 

kallista hajuvettä ja eteerisiä öljyjä.

Puu on monipuolinen ja kestävä raaka-aine

Pohjoisten havumetsien puula-

jeista valmistetaan paperia ja kar-

tonkia, mutta ne sopivat hyvin 

myös rakentamiseen. Sademet-

sien kovat puulajit ovat erityisen 

hyviä huonekaluihin. Arvokkaim-

mat puulajit kasvavat usein hajal-

laan eri puolilla sademetsää. Jotta 

yksittäiset puut saataisiin kerättyä 

talteen, joudutaan kaatamaan 

metsää ja rakentamaan teitä. 

Tämä on osaltaan johtanut sade-

metsien hupenemiseen. Trooppi-

sista puista eukalyptus sopii 

paperin raaka-aineeksi. Sitä ja 

monia muita arvokkaita puulajeja 

kasvatetaan Etelä-Amerikassa ja 

Kaakkois- Aasiassa suurilla puu-

viljelmillä. Maailmanlaajuisesti 

puolet kaadetuista puista päätyy 

polttopuuksi. Kehittyneissä 

maissa puusta valmistetaan myös 

nestemäisiä polttoaineita ja bio-

kaasua.

Trooppisissa sademetsissä kasvavaa villiä inkivääriä käytetään 
muun muassa helpottamaan päänsärkyä ja flunssan oireisiin.

Sademetsä – maailman suurin apteekki

Neljännes lääkkeistä sisältää vaikuttavana 

aineenaan jostakin trooppisesta kasvista saatua 

kemikaalia. Uusia mahdollisia lääkeaineita 

esimerkiksi syövän tai HIV:n hoitamiseen 

löydetään koko ajan. Tähän mennessä vain yksi 

prosentti sademetsän kasveista on tutkittu. 

Entäpä jos jokin mullistava lääkeaine jää 

löytämättä sademetsien hakkuiden vuoksi?

Puu on perinteinen ja kestävä rakennusaine siellä, missä sitä on helposti saatavilla. Japani tunnetaan  
jopa yli 1 000 vuotta vanhoista puurakennuksistaan. Todaijin temppeli Narassa on peräisin 700-luvulta.
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Kauhakuormaaja

Sivukiveä

Malmia

Kaivinkone

Kaivoskuorma-auto

koneisto

Hissikuilu

Malmi-
esiintymä

LouhintaaHissi

Malmihissi Yhdyskäytävä 
(rakenteilla)

Yhdys-
käytävä

Kuilun pohja Esiintymä

Mineraalit eli kivikehän alkuaineet 

ja yhdisteet ovat uusiutumattomia 

luonnonvaroja. Mitä tärkeämpi ja 

harvinaisempi jokin mineraali on, 

sitä kalliimpaa se yleensä on. 

Arvokkaiden mineraalien varat ovat 

jakautuneet epätasaisesti ja valtiot 

käyvät niistä kauppaa.

Malmit eli malmimineraalit ovat 

kiviainesta, joka sisältää niin paljon 

jotakin metallia, että sen erottami-

nen kivestä on kannattavaa. Tärkein 

teollisuuden käyttämä metalli, teräs, 

on metalliseos. Terästä valmistetaan 

sekoittamalla rautaan muita metal-

leja. Monissa kehittyneissä valtioissa 

on jäljellä enää vähän omia malmi-

varoja. Esimerkiksi EU-maissa tar-

vittavista metalleista 98 % tuodaan 

muualta. Metalleja kierrätetään jo 

tehokkaasti.

Teollisuusmineraaleja käytetään 

esimerkiksi lasin ja sementin val-

mistamiseen. Lasia valmistetaan 

sulattamalla kvartsihiekkaa. 

Sementtiä taas tehdään kalkkiki-

vestä, savesta ja kipsistä. Myös 

elektroniikkaan ja kemikaaleihin, 

kuten lannoitteisiin ja kosmetiik-

kaan, tarvitaan mineraaleja. 

Energiamineraaleja käytetään 

energiantuotantoon. Niitä ovat kivi-

hiili, maaöljy, maakaasu sekä ydin-

voiman polttoaine, uraani. 

Maa öljyä käytetään myös muovien 

raaka-aineena.

Mineraaleja tarvitaan raaka-aineiksi ja energiaksi

Meikeissäkin on mineraaleja!

Yleinen mineraali kosmetiikassa  

on hienoksi jauhettu talkki, 

jonka kiteet peittävät ihon 

huokosia esimerkiksi meikki-

voiteissa, puuterissa ja luomi-

värissä. Himmeän ihon pinnan 

säilyttämisessä apuna on myös 

kaoliini eli savi, joka imee 

kosteutta ja rasvaa. Rauta-

mineraaleista saadaan värejä 

huuli puniin ja kynsilakkoihin.

Rautamalmilohkare. 

Hiottu malakiittilohkare Kongosta. 
Malakiitti on kuparin vihreä muunnos, 
jota käytetään etenkin korukivenä.

Kivihiiltä käytetään polttoaineena.

Hyvin hoidettu kaivos ei pilaa ympäristöä

Kaivostoiminnan haittoja pystytään vähentämään 

lainsäädännön ja valvonnan avulla. Kehittyneissä 

maissa kaivostyö on yleensä turvallista, mutta köyhissä 

maissa se voi olla vaarallista ja työtä tehdään kuumissa 

ja pölyisissä olosuhteissa. Usein kaivosten tuotot pää-

tyvät kansainvälisille yhtiöille.

Kaivos muuttaa aina ympäristöä. Toiminta alkaa 

yleensä teiden, ratojen ja muiden tarpeellisten raken-

teiden eli infrastruktuurin rakentamisella. Kun lou-

hinta käynnistyy, melu, tärinä ja pöly saattavat haitata 

lähiympäristön asukkaita. Työkoneet ja malmin kulje-

tus kuluttavat energiaa ja syntyy päästöjä. Osa metal-

leista tai niiden erotuksessa käytettävistä kemikaaleista 

saattaa liueta veteen, jolloin syntyy haitallisia jäte-

vesiä. Maisema muuttuu kaivantojen ja louhimisessa 

syntyneiden jätekivikasojen vuoksi pysyvästi.

Maanalaisessa kaivoksessa louhitaan pystysuora tai 

viisto kuilu. Siitä lähtee sivusuuntaisia tunneleita,   joiden 

kautta mineraalia siirretään pääkuiluun ja nostetaan ylös. 

Tunnelit voivat sijaita jopa parin kilometrin syvyydessä.

Avolouhoksessa mineraaliesiintymän kiviaines murska-

taan ja kuljetetaan rikastamoon. Siellä arvokas mineraali 

erotetaan sivukivestä, josta tulee jätettä. Avolouhos 

muuttaa maisemaa enemmän kuin maanalainen kaivos. 
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> 400
250–400
150–250
75–150

Energiankulutus
henkeä kohti vuodessa
Miljoonaa BTU:ta

BTU, British Thermal Unit,
on yleisesti käytetty energian-
kulutuksen mittayksikkö.
1 BTU = noin 1,05 kilojoulea.

25–75
10–25
5–10
< 5

Öljy
32 %

Hiili
30 %

Kaasu
24 %

Uusiutuvat
energiamuodot
Vesivoima      7 %
Tuulivoima    1 %
Bioenergia      1 %
Aurinkoenergian 
osuus alle 1 %

Ydinvoima     4 %

Energiankulutus 
eri käyttötarkoituksiin
Teollisuus      51,7 %
Liikenne      26,6 %
Asuminen      13,0 %
Kaupallinen    7,8 %

Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet kuolleiden 

eliöiden jäänteistä satoja miljoonia vuosia sitten. Kun 

fossiilisia polttoaineita poltetaan, niiden sisältämää 

hiiltä ja muita haitallisia aineita vapautuu ilmaan. 

Maaöljyä porataan kallioperästä. Siitä valmistetaan 

pääosin polttoaineita ja muoveja. Öljyä kuljetetaan 

putkistoissa tai suurilla laivoilla, tankkereilla. Öljy-

onnettomuudet ovat riski, sillä luontoon päässyt öljy 

vahingoittaa eliöitä. Tunnetut maaöljyvarat riittävät 

vain hieman yli 50 vuodeksi.

Kivihiiltä louhitaan kaivoksista. Sitä poltetaan voi-

maloissa lämmön ja sähkön tuottamiseksi. Kiinteänä 

aineena kivihiilen kuljetus ei aiheuta suuria riskejä. 

Hiilidioksidin ja muiden ilmansaasteiden suhteen se 

Valtaosa energiasta tuotetaan edelleen fossiilisilla 
polttoaineilla.  Uusiutuvan energian osuus 
maailman energiantuotannosta on alle 10 %. 

Teollisuus kuluttaa puolet tuotetusta energiasta.  
Energiaa tarvitaan sähkön tuottamiseen, rakennusten 
lämmittämiseen sekä kulkuvälineiden polttoaineeksi.

Nykyinen energiankäyttö ei ole kestävää
Väestönkasvun myötä maailman energiantarpeen 

arvellaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. 

Kivihiilivoimala

Radioaktiivista 
jätettä 
sisältäviä 
tynnyreitä

Öljytankkeri 
Panaman kanavassa

Maakaasuputkia arolla

Fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima ovat uusiutumatonta energiaa

Energiankulutus maittain vuonna 2010. Korkean elintason maissa kulutetaan 
paljon energiaa, kehittyvissä maissa vähän. Kylmillä alueilla energiaa kuluu, 
kun rakennuksia lämmitetään ja kuumilla alueilla, kun niitä viilennetään. 

on pahin fossiilisista polttoaineista. Tunnetut kivihiili-

varat riittävät vielä muutamia satoja vuosia. 

Maakaasua porataan kallioperästä ja kuljetetaan 

putkistoissa kaasuna tai nestemäisenä. Sitä käytetään 

pääosin lämmittämiseen ja sähkön tuotantoon mutta 

myös kaasuautojen ja laivojen polttoaineena. Maa-

kaasua riittää ehkä 60 vuodeksi. 

Ydinvoiman polttoainetta, uraania, louhitaan kallio-

perästä. Ydinreaktiossa syntyy lämpöä, joka voidaan 

muuttaa sähköksi. Ydinvoimala tuottaa vain vähän 

hiili dioksidipäästöjä. Ydinvoiman ongelmia ovat 

radio aktiivinen jäte sekä ydinonnettomuuden mah-

dollisuus. Tunnetut uraanivarat riittävät yli sadaksi 

vuodeksi.
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Aurinkoenergian 

avulla voidaan 

lämmittää rakennuk-

sia ja käyttövettä tai 

tuottaa sähköä. 

Aurinko kennot 

hyödyntävät 

auringonvaloa ja 

niitä voidaan liittää 

yhteen suuriksi 

aurinko paneeleiksi. 

Geoterminen energia on maapallon sisäistä 

lämpöä. Sitä voidaan parhaiten hyödyntää 

kivikehän laattojen reuna- alueilla, kuten 

Islannissa. Siellä kuumien lähteiden vettä 

käytetään lämmitykseen ja sähkön tuotantoon. 

Vesivoimaa voidaan 

tasata päästämällä 

voimalan läpi vettä 

tarpeen mukaan. Sen 

huonoja puolia ovat 

padot, jotka estävät 

vesi liikenteen ja lohi-

kalojen nousun kutu-

paikoilleeen. Tekojärvien 

alle jää myös laajoja 

maa-alueita.

Tuulivoimalla tuotetaan 

sähköä. Tuuli turbiineja 

rakennetaan usein 

rannikoille ryhmiksi, 

tuulipuistoiksi. Tuuli-

turbiinien huonoja 

puolia ovat maisema-

haitat ja lapojen pyörimi-

sessä syntyvä ääni. 

Voimalat haittaavat  

myös lintujen muuttoa.

Biomassa on eliöperäistä 

ainesta, johon on varastoi-

nut kasvien sitomaa 

aurinkoenergiaa. Puuta, 

turvetta, bio jätteitä tai 

lantaa voidaan polttaa 

sellaisenaan tai niistä 

voidaan valmistaa poltto-

aineita. Intiassa kuivattua 

lehmänlantaa käytetään 

yleisesti polttoaineena.

Uusiutuvassa energiassa on maapallon tulevaisuus

Uusiutuvat energiamuodot tuotta-

vat hiilidioksidipäästöjä vain raken-

nusvaiheessa tai kun biomassaa, 

kuten puuta, kuljetetaan voimalaan. 

Vuonna 2050 energiaa tuotetaan 

yhä enemmän uusiutuvien 

energian lähteiden avulla. Silloin 

ihmiskunta kykenee ehkä jo tuotta-

maan energiaa fuusioreaktioissa, 

kuten Aurinko. Siinä ei synny vaaral-

lisia jätteitä ja raaka-aineeksi tarvit-

taisiin vain vedestä saatavaa vetyä. 

Vielä nyt se ei ole mahdollista. Uusiutuvan energian osuus kasvaa tulevaisuudessa.

4.304.26

Aurinkoenergia Maaöljy

Maakaasu

Vesivoima
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Biopolttoaineet
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Athabascan öljyhiekka Kanadassa on suuri hiekkakiveen 
sitoutuneen öljyn esiintymä. Öljyn erottaminen hiekka-
kivestä on kallista, hankalaa ja ympäristölle haitallista.  

Costa Rica saa 99 % energiastaan 
uusiutuvista energianlähteistä. 
Maassa on paljon jokia, joista saa 
vesivoimaa, tuulivoimaloita ja 
geotermista energiaa.

Chuquicamatan kuparikaivos 
Chilessä Atacaman aavikolla on 
maailman suurin avolouhos.

Luonnonvarat ovat jakautuneet 

epätasaisesti. Jotkin valtiot 

rikastuvat myymällä luonnon-

varojaan, toiset taas joutuvat 

ostamaan lähes kaiken tarvitse-

mansa. Mitä tästä seuraa?  

Onko valtiolla oikeus käyttää 

kaikki luonnon varansa  omaksi 

hyödykseen?

Maapallon 
luonnonvarat Venäjä on luonnonvaroiltaan 

maailman rikkain valtio. Suuren 
pinta-alansa vuoksi Venäjällä on 
lähes kaikkea. Luonnonvarojen 
kuljettaminen kaukaa Siperiasta 
on kuitenkin kallista ja hankalaa. 

Intiassa ja Nepalissa yli 240 
miljoonaa elää yhä ilman sähköä. 
Tavoitteena on aurinkoenergian 
avulla saada sähköt kaikkiin koteihin. 
Kuvassa aurinkokeitin Nepalissa.

Mponengin kultakaivos 
Etelä -Afrikassa on yli 4 km 
syvä. Syvällä kaivoksessa on 
ankarat työolot, sillä 
lämpötila nousee jopa  
66 asteeseen.

Suomi on uusiutuvan energian käytössä Euroopan 
kärkimaita: vuonna 2014 sen osuus  energiankulutuk-
sesta oli 39 %. Pääosa siitä perustuu puun käyttöön.

SaudiArabiassa on 
viidennes maapallon 
maaöljyvaroista ja 
lisäksi suuret maa-
kaasuvarannot.

Marokon tavoitteena on nostaa 
uusiutuvan energian osuus maan 
energiankulutuksesta 42 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Kuninga-
tar Noorille omistetusta aurinko-
voimalakompleksista tulee valmis-
tuessaan maailman suurin. 

Itaipu Paranájoessa Brasilian ja 
Paraguayn rajalla on maailman 
suurimpia vesivoimaloita. Vuonna 
2015 se tuotti enemmän sähköä kuin 
Suomessa kulutetaan vuodessa. 
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Tutki ja toimi

Mieti ja muista

4

pohjavesi

puu

fossiiliset polttoaineet

puhdas ilma

auringonsäteily

teollisuusmineraalit

Voivat loppua, jos käyttö 
ylittää uusiutumisen.

Loppuvat aikanaan.

Eivät lopu, ehtymättömiä.

Eivät lopu, jos kierrätetään.

tuuli

metallit

hiilidioksipäästöjä

Puhelin on kivikehän tuote

Puhelimesta noin 40 % on muovia tai lasikuitua, 

20 % lasia ja muita keraamisia aineita sekä 40 % 

erilaisia metalleja. Muovit valmistetaan maa-

öljystä, lasi tehdään hiekasta, lasikuitu hiekasta ja 

kalkki kivestä. Metallit saadaan kaivoksista eri puolilta 

maailmaa. Puhelimen valmistamiseen käytetään 

ainakin 40 eri alkuainetta, joiden erilaisia ominaisuuk-

sia teknologia hyödyntää.

Alumiini on puhelimen yleisin metalli, sillä se on 

kevyttä ja kestävää. Esimerkiksi puhelimen kuoressa tai 

kosketusnäytön lasin pintakerroksessa on usein alumii-

nia. Akussa taas on esimerkiksi litiumia ja grafiittia. 

Puhelimen sisällä olevissa johdoissa käytetään hyvin 

sähköä johtavia metalleja, kuten kuparia, kultaa ja ho-

peaa. Piirilevyn yhdistämissä pikkuosissa, komponen-

teissa, on esimerkiksi platinaa ja wolframia sekä pieniä 

määriä harvinaisia metalleja, kuten tantaalia, indiumia 

ja niobiumia.

1.  Tutki kuvaa 4.1. Etsi siitä luonnonvaroja, jotka 

a. eivät lopu koskaan 

b. voivat loppua, jos käyttö ylittää uusiutumisen 

c. ovat uusiutumattomia. 

2.  Tutki metsäkarttaa 4.9. ja ilmastodiagrammeja 4.6–4.8.

a. Vertaile ilmastoja eri metsävyöhykkeissä. 

b. Luettele viisi valtiota jokaiselta metsävyöhykkeeltä.

3.  Tutki diagrammia 4.5. Vertaile havu- ja lehtimetsien 

sekä sademetsien hakkuita eri aikakausina.

a. 1700-luvulla 

b. 1900-luvulla

c. Selitä, mistä muutos johtuu. 

4.  Selvitä seuraavien metallien kolme suurinta tuottaja-

valtiota. Etsi netistä esim. hakusanoilla iron by country. 
Merkitse vastaukseesi vuosi, jolta tiedot ovat.

a. rauta  b. kupari

c. kulta  d. hopea.

5.  Selvitä seuraavien energiamineraalien kolme suurinta 

tuottajavaltiota. Merkitse vastaukseesi vuosi, jolta 

tiedot ovat.

a. uraani  b. maaöljy

c. kivihiili  d. maakaasu.

6.  Tee ajatuskartta (mind map) kaivosten ympäristö-

vaikutuksista. Pohdi myös avolouhosten ja maan-

alaisten kaivosten vaikutusten eroja.

7.  Vertaile uusiutuvien ja uusiutumattomien energian-

lähteiden ympäristövaikutuksia.

8.  Valitse jokin oma esineesi ja selvitä,

a. missä esine on tuotettu

b. mitä raaka-aineita sen valmistamiseen on käytetty 

c. mistä valtioista kyseisiä aineita saa? 

9.  Tutki taulukkoa 4.37. Missä valtioissa tuotetaan 

eniten sähköä seuraavien uusiutuvien energia-

muotojen avulla? Pohdi, miksi tilastoa johtavat juuri 

kyseiset valtiot.

a. tuulivoima  b. aurinko 

c. vesivoima  d. bioenergia 

e. geoterminen energia. 

10. Tutki seuraavia kohteita Google Earthin avulla ja 

pohdi, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä:

a. avolouhos (hae: open pit mine)

b. tuulipuisto (hae: wind farm)

c. aurinkovoimala (hae: solar farm)

d. öljynporauslautta-alue (hae: oil drilling areas  
in the world tai drillingmaps).

Uusiutuvat  
luonnonvarat

Uusiutumat tomat  
luonnonvarat

Kymmenen suurinta uusiutuvien energiamuotojen tuottajaa 
(terawattituntia vuodessa, tiedot vuosilta 2012–14). Lähde: IEA.

VALTIO YHTEENSÄ VESIVOIMA TUULI
VOIMA

BIO
ENERGIA

AURINKO
VOIMA

GEOTERMINEN 
ENERGIA

KIINA 1 300,0 1 066,1 160,0 42,0 43,2 –
YHDYSVALLAT 539,8 258,7 181,8 64,3 18,3 16,6
BRASILIA 451,5 411,2 5,0 35,3 – –
KANADA 397,3 376,7 11,3 9,0 0,5 –
SAKSA 168,4 25,4 57,4 49,4 36,1 0,1
VENÄJÄ 167,9 164,4 – 3,0 – 0,5
INTIA 160,0 124,4 28,3 5,0 2,0 –
NORJA 139,0 136,6 2,2 0,2 – –
JAPANI 122,4 74,7 4,8 33,2 7,0 2,6
ESPANJA 114,1 43,0 52,0 5,4 13,7 –

4.36

4.37
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