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MIKÄ ON WWF:N EARTH HOUR?
WWF:n Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, jota vietetään seuraavan
kerran lauantaina 24. maaliskuuta 2018 kello 20.30–21.30. Earth Hourin alkuperäisenä
ideana on sammuttaa valot tunnin ajaksi ja osoittaa näin huoli ilmaston puolesta sekä
vaatia päättäjiltä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Suomessa Earth Houria vietetään teemalla maailman suurin kynttiläillallinen. Ruoka
muodostaa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä noin 20 prosenttia – yhtä paljon
kuin liikenne. Peräti 60 prosenttia ruuan tuotannon ja kulutuksen ilmastovaikutuksista
aiheutuu alkutuotannosta, eli rehun tuotannosta pelloilla ja eläinten kasvatuksesta.
Kolmasosa maailman tuottavasta maa-alasta on maatalouden käytössä, ja lähes 80
prosenttia siitä kytkeytyy eläinperäisten tuotteiden tuotantoon. Kun peltojen tieltä raivataan
sademetsiä ja muita monimuotoisia elinympäristöjä, luonto köyhtyy, eroosio lisääntyy ja
lajeja uhkaa sukupuutto. Suurin hiilijalanjälki on naudanlihalla sekä maitotuotteilla. Ruuan
ympäristövaikutuksia on helppo pienentää korvaamalla osa lihasta kasviksilla sekä
kestävästi pyydetyllä tai kasvatetulla kalalla.

Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, jolloin yli kaksi miljoonaa
ihmistä osoitti päättäjille huolensa ilmaston puolesta. Vuonna 2017 tapahtumaan osallistui
satoja miljoonia ihmisiä ja tuhansia oppilaitoksia, yrityksiä ja muita yhteisöjä ympäri
maailmaa. Tapahtuma oli maailmanlaajuisesti isompi kuin koskaan aiemmin. Mukana oli
yhteensä ennätykselliset 187 maata ja maantieteellistä aluetta. Tapahtumaan osallistui yli
400 maailmankuulua maamerkkiä, ja valoja sammutettiin jopa kansainvälisellä ISSavaruusasemalla. Suomessa tapahtumaan ilmoittautui yli 120 ravintolaa ja kahvilaa. Earth
Hourin aihetunnisteita #EarthHourSuomi käytettiin Instagramissa yli 1400 kertaa, ja
Twitterissä se nousi viraali-ilmiöksi.

Suomessa tapahtumaa viettävät vuosittain sadat oppilaitokset, yritykset ja kunnat. Vuonna
2017 Earth Houriin osallistui Suomessa tavalla tai toisella 1,3 miljoonaa ihmistä (TNS
Gallup).

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa earthhour.fi.
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Earth Houriin liittyviin kysymyksiinne vastaavat WWF Suomen
Earth Hour -koordinaattori, noora.laaksonen@wwf.fi, p. 050 548 8766 ja
viestinnän asiantuntija Kaisa Ryynänen, kaisa.ryynanen@wwf.fi, p. 050 345 5307.

MONTA TAPAA OSALLISTUA
1. Osallistukaa maailman suurimpaan kynttiläillalliseen järjestämällä oma Earth Hour tapahtuma.
Ottamalla osaa maailman suurimpaan kynttiläillalliseen voitte tarjota asiakkaillenne,
työntekijöillenne, oppilaillenne tai muille sidosryhmienne edustajille unohtumattoman elämyksen.
Yritykset ja oppilaitokset voivat osallistua tapahtumaan jo edeltävällä viikolla esimerkiksi
nauttimalla kasvispainotteisia, ilmastoystävällisiä lounaita. Tapahtuma voi olla juuri sellainen kuin
itse haluatte – vain mielikuvitus on rajana! Ilmoittautukaa mukaan Earth Hourin verkkosivustolla.
2. Valitkaa näkyvä kohde, josta sammutatte valot.
Earth Hourin aikaan toteutettava valojen sammutus on kannanotto ilmaston puolesta. Valot
sammutetaan lauantaina 24. maaliskuuta tunnin ajaksi kello 20.30–21.30. Ilmoittakaa kohteenne
osoitteessa earthhour.fi. Turvallisuusohjeet löydätte oppaan seuraavalta sivulta.
3. Osallistukaa tukemalla WWF Suomen ilmastotyötä.
Earth Hourin joukkovoimalla on merkitystä poliittisia päätöksiä tehtäessä. Poliittisen vaikuttamisen
lisäksi työskentelemme ilmastokriisin hillitsemiseksi muun muassa kehittämällä käytännön
ratkaisuja uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja auttamalla ihmisiä ja
eläinlajeja sopeutumaan ilmastonmuutokseen.
Voitte osallistua maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan tekemällä lahjoituksen WWF Suomen
ilmastotyölle (keräyslupa):
•

Tilinumero FI41 1572 3000 0111 89 BIC (Swift) NDEAFIHH

•

Viestikenttään teksti ”Earth Hour -lahjoitus”.

Voitte myös lähettää kymmenen (10) euron hintaisen tekstiviestin, joka lisätään puhelinlaskuun:
•

Lähetä viesti EH numeroon 16155.
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SAMMUTA VALOT TURVALLISESTI
Valojen sammuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Aloittakaa keskustelemalla
valaistuksesta huolehtivien kiinteistöpäälliköiden ja isännöitsijöiden kanssa. He tietävät
parhaiten, mitkä valot valitsemistanne kohteista on mahdollista sammuttaa ja tapahtuuko
valojen sammuttaminen manuaalisesti vai rakennusautomaation avulla. Jos mahdollista,
valitkaa sellaisia kohteita, joissa rakennusautomaatio huolehtii valojen sammuttamisesta ja
sytyttämisestä uudelleen oikeaan aikaan.
Valojen sammuttaminen näyttää mahdollisimman vaikuttavalta, mikäli voitte sammuttaa
valitsemistanne kohteista sisä-, julkisivu- ja ulkovalaistuksen. Koska Earth Hourin teema
on tänä vuonna maailman suurin kynttiläillallinen, voitte tarpeen vaatiessa korvata
sisätiloista sammuttamanne valot kynttilöillä. Huolehdittehan kuitenkin tällöin
paloturvallisuudesta. Lisätietoja kynttilöiden polttamisessa huomioitavista seikoista löydät
kappaleesta ”Kynttilöiden polttaminen vaatii huolellisuutta”. Led-valot ovat paloturvallinen
vaihtoehto sekä kotiin että yleisötilaisuuksiin.
Jättäkää päälle turvallisuuden kannalta tärkeät valot, esimerkiksi ravintolakeittiöiden
valaistus, porras- ja turvavalaistus sekä turvakameroilla valvottavien julkisivujen valaistus.
Toivomme, että valoja ei ensin sytytetä ja sen jälkeen sammuteta vain Earth Hour tapahtuman takia.
Valojen sammuttaminen tunniksi on vertauskuvallinen teko ilmaston puolesta, eikä WWF
laske tai mittaa, kuinka paljon sähköä säästyy tunnin aikana. Earth Hour ei ole energiantai sähkönsäästötempaus. Monia voi askarruttaa, rasittaako miljoonien valojen
yhtäaikainen sammuttaminen sähköverkkoa tai aiheuttaako se turvallisuusriskiä
sähkölaitteisiin tai -verkkoon liittyen. Suomen valtakunnallisen kantaverkkoyhtiö Fingridin
mukaan tapahtuma ei vaaranna Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Fingrid on
varautunut sähkönkulutuksen tai tuotannon yhtäkkisiin muutoksiin kuten voimalaitosten
vikaantumiseen. Earth Hour -tapahtuma kohdistuu valaistukseen, jonka osuus on
muutama prosentti Suomen sähkönkulutuksesta.

Tapahtumanjärjestäjän velvollisuudet
Tässä ja seuraavassa kappaleessa on pelastusviranomaisen ohjeita tapahtuman
järjestämistä ja kynttilöiden polttamista varten. Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava
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siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille,
ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman
järjestäjän tekemään yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta
pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtuman järjestäjä on varautunut
hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa
onnettomuustilanteissa.
Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
•

arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

•

käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka
erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

•

tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai

•

tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma laaditaan myös muuhun kuin kokoontumislain mukaiseen
tapahtumaan, mikäli siihen sisältyy osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun
erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on
toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen
pelastusviranomaiselle. Pienempiä tapahtumia varten laadittu opas pelastussuunnitelman
laadinnasta sekä pelastussuunnitelmapohja löytyvät osoitteesta
http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367.
Mikäli tapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys tai siinä halutaan käyttää
pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja
pelastusviranomaiselle.

Kynttilöiden polttaminen vaatii huolellisuutta
Kynttilöiden polttamisen on tapahduttava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta
noudattaen. Kynttilöitä ei lähtökohtaisesti saa polttaa baaritiskeillä, wc-tiloissa, yökerhoissa
(pimeys, valvonnan puute, päihtymys) tai esimerkiksi lattialla.
Turvakynttilöiden tai vastaavien käyttö on suositeltavaa. Riittävästä valvonnasta ja
alkusammutusvalmiudesta on huolehdittava. Roihukynttilät eivät ole sallittuja esimerkiksi
ravintoloiden ulkopuolella. Ulkona olevien tulien on oltavat lyhdyissä tai muuten suojattuja.
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Tutustu SPEKin laatimiin ohjeisiin kynttilöiden ja ulkotulien käytöstä osoitteessa
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Jokakodin-paloturvallisuus/Kynttilat-ja-ulkotulet.

VINKKEJÄ EARTH HOURIN VIETTOON
WWF:n Earth Hour osoittaa, että ilmaston puolesta toimiminen on hauskaa ja innostavaa.
Vain mielikuvitus on rajana, kun pohditte teille sopivinta tapaa osallistua! Voitte osallistua
Earth Houriin valojen sammuttamisen lisäksi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
1. Ravintolat ja kahvilat
•

ilmastoystävällisen Earth Hour -menun suunnittelu ja tarjoaminen

•

Earth Hour -teemainen annos, drinkki tai leivos

•

ilmastoystävällisen (kasvis)lounaan tarjoaminen edeltävällä viikolla

•

Earth Hour -julisteiden kiinnittäminen ravintolan tiloihin

•

Earth Hour -pöytäkolmiot

•

WWF:n ilmastotyön tukeminen Earth Hour -annosten tuotoilla

2. Muut yritykset ja kunnat
•

ruokatapahtuman järjestäminen sisä- tai ulkotiloissa

•

ilmastoystävälliset lounasvaihtoehdot Earth Hour -viikolla

•

kynttiläillallinen vähävaraisille esimerkiksi yhteistyössä ruokakaupan kanssa

•

teemaan sopivien julisteiden kiinnittäminen organisaation tiloihin

•

virkistysilta työntekijöille tai asiakkaille kynttiläillallisteemalla

•

verkkosivuston ”pimentäminen” eli taustavärin vaihtaminen mustaksi

•

WWF:n ilmastotyön tukeminen

3. Oppilaitokset
•

kasvislounaiden nauttiminen Earth Hour -viikolla

•

ilmastoaiheisen oppitunnin pitäminen WWF Suomen opetusmateriaalien avulla

•

Earth Hour -julisteiden kiinnittäminen koulun tiloihin

•

ilmastoystävällisten ruokien suunnittelu ja valmistus kotitaloustunnilla

•

pimeä oppitunti kynttilän valossa

•

ruoka- ja/tai ilmastoteemainen aamunavaus
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HYÖDYNNÄ ILMAISET MATERIAALIT
Tarjoamme Earth Houriin osallistuville tahoille materiaalia, kuten julisteet ja aiheeseen
sopivat pöytäkolmiot sekä markkinointikäyttöön sopivat kampanjakuvat. Voitte käyttää
materiaaleja esimerkiksi, kun viestitte tapahtumastanne tai kerrotte muille, että olette
mukana Earth Hourissa:
Earth Hour -kampanjakuvat (web-käyttöön)
Earth Hour -kampanjakuvat (print)
Kuvia saa käyttää Earth Hour -aiheisessa viestinnässä. Käytön yhteydessä
kuvaajatiedoksi merkittävä Aki-Pekka Sinikoski / WWF.
Earth Hour -logo (769 x 441)
Earth Hour -julisteet (suomeksi)
Earth Hour -julisteet (ruotsiksi)
Julisteet omalla tekstipaikalla (suomeksi)
Julisteet omalla tekstipaikalla (ruotsiksi)
Infograafit
Earth Hour -opetusmateriaalit (valitse teemaksi ilmasto)

Tietoa vastuullisesta ruuasta löydätte WWF Suomen Ruokaoppaasta, Lihaoppaasta ja
Kalaoppaasta.
Lisätietoa Earth Hourista ja ilmoittautumisen löydätte osoitteesta earthhour.fi.

KERRO OSALLISTUMISESTA MYÖS MUILLE
Kertokaa muillekin, että osallistutte WWF:n Earth Houriin. On hyvä kertoa selvästi missä ja
milloin valot sammuvat. Lisäksi on hyvä viestiä siitä, että valojen sammuttaminen on
symbolinen mielenilmaus, jolla halutaan näyttää, että olette valmiita tarttumaan toimeen
ilmaston puolesta. Ilmoittakaa kohde, josta sammutatte valot sekä järjestämänne Earth
Hour -tapahtuma osoitteessa earthhour.fi.
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Kun tieto osallistumisestanne Earth Houriin tavoittaa sidosryhmänne sekä alueenne
asukkaat tehokkaasti, ihmiset löytävät paikalle tapahtumaan. Earth Houriin osallistuminen
on myös oivallinen tapa kertoa organisaation ilmastotietoisuudesta.
Hyödyntäkää erilaisia viestintäkanavia:
•

verkkosivut

•

sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, #EarthHour,
#EarthHour2018, #EarthHourSuomi

•

intranet

•

asiakas-, henkilöstö- ja mainoslehdet

•

uutiskirjeet

•

sähköiset screenit ja ulkomainostilat

•

ilmoitustaulut

•

paikallinen media (paikallisradio, sanomalehdet ja ilmaisjakelulehdet)

Maailman suurin ilmastotapahtuma saa vuosittain runsaasti näkyvyyttä mediassa, ja Earth
Hour -tapahtumat ovat mielenkiintoista materiaalia paikallisille tiedotusvälineille.
Hyödyntäkää paikallisten tiedotusvälineiden ilmaiset tapahtumapalstat ja kertokaa
toimituksille tapahtumastanne. Media poimii kiinnostavia tapahtumia myös
kampanjasivuston kartalta, joten tapahtuman ilmoittaminen earthhour.fi-sivustolla voi tuoda
myös medianäkyvyyttä.
Kampanjan verkkosivuilta löydätte ilmaiset materiaalit – kampanjakuvat, logot,
pöytäkolmiot ja julisteet – jotka ovat vapaasti käytettävissänne.
Viestikää osallistumisestanne teille itsellenne parhaalla ja ominaisella tavalla. Kuten
osallistumisessakin, myös viestinnässä mahdollisuudet ovat rajattomat!
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