
Hyvä kasvattaja,

Käsissänne olevat energiapelikortit on tehty lisäämään lasten tietoisuutta
energiansäästön merkityksestä ilmastonmuutosta hidastavana tekijänä. Tär-
keää on, että lapset oppivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ymmär-
tämään ympäristöön liittyvien asioiden merkityksen.

Energiapelikorttipaketissa on 20 kuvakorttia ja ohjekirja, johon on koottu
vinkkejä ja taustatietoa materiaalia hyödyntävälle ryhmänvetäjälle. Kortit
soveltuvat parhaiten käytettäväksi 6–10-vuoden ikäisille oppilasryhmille.

Oppimateriaalin pelimuunnelmat sopivat erittäin hyvin ryhmäkeskustelujen
taustamateriaaliksi ja ryhmätöiden virikemateriaaliksi. Kortit helpottavat
oppilaita samaistumaan erilaisiin kuvitteellisiin energiankäyttäjärooleihin ja
tilanteisiin sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen seurauksia.

Kortit on toteutettu osana kansainvälistä Euroopan komission rahoittamaa
Kids4Energy-projektia. Suomessa projektia on rahoittanut kauppa- ja teolli-
suusministeriö.

Hauskoja pelihetkiä!

toivottaa Motiva Oy



Kortit esittelevät neljä perhettä, joista jokaisella on vaihtelevat energianku-
lutustottumukset. Energiankulutustavat ilmenevät erilaisina sähkön, lämmön
ja veden kulutustapoina, harrastuksina, liikkumistottumuksina ja ostopää-
töksinä.

Energiapelikortit on numeroitu 1–5 kunkin perheen kohdalla. Eriväriset
numerot erottavat perheet toisistaan.

”Tuhlarit”
Tässä perheessä hukataan paljon energiaa ja vettä pelkästä ajattelematto-
muudesta, tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä.

”Teknolat”
Uusimmat elektroniikkalaitteet ovat tärkeintä tämän perheen elämässä. Lait-
teet lisäävät sähkönkulutusta, mutta toisaalta perhe myös hyötyy niiden
paremmasta energiatehokkuudesta ja uudenaikaisesta tekniikasta.

”Säästölät”
Tämä perhe on ympäristötietoinen ja toimii energiaa säästävästi suojel-
lakseen ympäristöä ja säästääkseen rahaa.

”Uusioiset”
Tämä perhe on omistautunut ympäristön ja ilmaston suojelulle. Energia-
tehokkuus on heille tärkeää ja he pyrkivät korvaamaan fossiilisilla energia-
lähteillä tuotetun energian uusiutuvilla energianlähteillä.

Punainen: ”Tuhlarit”

Keltainen: ”Teknolat”

Sininen: ”Säästölät

Vihreä: ”Uusioiset”



Vinkkejä energiapelikorttien käyttöön!

Peli 1:  Mitä näet?
Jokainen oppilas saa kortin ja kuvailee luokkatovereilleen kortissa näkyvää
kuvaa. Hän yrittää saada selville (opettajan avustuksella), mitkä toiminnot
tai laitteet kuvassa tuhlaavat energiaa ja mitkä puolestaan ovat energiaa sääs-
täviä.

Peli 2:  Vertailu omaan perheeseen
Luokka jaetaan neljään ryhmään. Jokainen ryhmä saa yhden perheen kaikki
kortit. Kukin ryhmä yrittää kuvailla kuvan esittämän perheen käyttäytymis-
tä. He voivat yrittää samaistua kuvan esittämän elämäntavan tyypillisiin piir-
teisiin. Lopuksi kukin ryhmä esittelee ”oman” perheensä elämäntyylin muulle
luokalle.

Ryhmätyön jälkeen kukin oppilas nostaa vuorollaan kortin. Pelaaja katsoo
nostamaansa korttia ja vertaa omaa (tai perheensä) elämäntapaa kortin esit-
tämän henkilön elämäntyyliin. Oppilaan olisi yritettävä keksiä samankaltai-
suuksia ja erilaisuuksia.

Esimerkki:
Minun perheeni voisi olla ”Säästölöitä”, koska meidän perheessä
kierrätetään.
Minä en kuulu ”Tuhlareihin”, koska minun TV:ni ei ole koskaan
valmiustilassa. Sammutan TV:n aina virtanappulasta, kun lopetan sen
katsomisen.

Peli 3: Kuvakertomukset
Jokainen oppilas saa kortin ja keksii tarinan, joka liittyy hänen oman kort-
tinsa esittämään kuvaan.

Tarinassaan lapset voivat kuvailla kuvan henkilön/henkilöiden elämän-
tapaa. He voivat osoittaa, miten perheenjäsenet säästävät tai tuhlaavat
energiaa.
Kuvaile tyypillistä perheenjäsenen päivää esim. ”Tuhlareiden” perheessä.
Mitä sitten tapahtuu? Lapset saavat keksiä jotain jännittävää ja yllättävää.



Peli 4: Kuka henkilö/mikä kortti puuttuu?
Tähän peliin tarvitaan arvuuttelija ja 2-8 pelaajaa. Pelin tarkoituksena on
muistaa yksi tai useampi puuttuva kortti tai henkilö.

Arvuuttelija levittää joitakin kortteja tasaiselle pinnalle.
Pelaajat katsovat kortteja hetken ja kääntävät sitten katseensa pois
korteista.
Arvuuttelija poistaa 1-3 korttia.
Pelaajat yrittävät muistaa, mitkä kortit on poistettu ja minkälaista
elämäntapaa korttien henkilöt noudattavat. Jos pelaaja ei muista, kuka
puuttuu, arvuuttelija voi antaa vihjeitä kuvailemalla kyseisen henkilön
elämäntapaa. Voittaja on se pelaaja, joka muistaa ensimmäisenä, mikä
kortti puuttuu.

Peli 5: Muistipeli
Tarvitaan kaksi pakkaa energiapelikortteja.
Sekoita kortit ja aseta ne pöydälle (kuvapuoli alaspäin).
Kukin pelaaja nostaa vuorollaan kaksi korttia. Mikäli hän saa kaksi
samanlaista korttia, hän saa pitää ne ja jatkaa nostamalla taas kaksi
korttia. Jos paria ei löydy, vuoro siirtyy seuraavalle. Voittaja on se pelaaja,
joka saa eniten pareja.

Peli 6: Mihin perheeseen itse kuulun?
Kiinnitä teipillä kortti kunkin pelaajan selkään. Pelaajat eivät saa nähdä omaa
korttiaan. Kukin pelaaja kyselee muilta omassa selässään olevan kortin esit-
tämästä henkilöstä saadakseen selville, mitä perhettä tai elämäntapaa kortti
esittää.

Peli 7: Kenen elämäntapa on erilainen?
Aseta yksi perhe pöydälle (kuvapuoli ylöspäin).
Lisää yksi kortti eli “vierailija/vierailijoita” toisesta perheestä.
Pelaajien olisi tunnistettava, kuka henkilö tai mikä kortti on toisesta
perheestä ja miten elämäntavat eroavat toisistaan.



Peli 8: Löydä oma perheesi!
Jokaiselle pelaajalle jaetaan kortti sattumanvaraisesti. Kortteja ei saa näyttää
toisille. Kysele pelitovereiltasi heidän korteistaan ja vertaile saamiasi vasta-
uksia omaan korttiisi. Yritä arvata, kenellä on samaan perheeseen kuuluva
kortti. Kiinnitä huomiota perheen elämäntyyleihin. Kun arvelet koonneesi
koko perheen, korttien numeroiden värejä verrataan. Jos värit ovat toiset,
olet joutunut väärään ryhmään! Jatka oikean perheesi etsimistä.

Peli 9: Roolileikit
Päivä perheen elämästä 3–4 -hengen ryhmät esittävät yhden perheen elä-
mäntapaa lyhyessä roolileikissä. Esillä voivat olla seuraavat tilanteet:

Miten ”Teknolan” perhe viettää joulua?
Miten ”Säästölän” perhe viettää lomaa?
Miten ”Tuhlarien” perheen päivä alkaa?
Mitä ”Uusioiset” tekevät vapaa-aikanaan?

Kuka olen?
Yksi lapsista nostaa kortin ja näyttelee kuvan esittämää henkilöä tai tilannet-
ta. Muiden on arvattava, mihin perheeseen hän kuuluu.

Roolileikki
Kukin pelaaja omaksuu jonkun kortin henkilön roolin. Samaan perheeseen
tai elämäntapaan kuuluvat pelaajat yrittävät yhdessä eläytyä valitsemaansa
rooliin. Lopuksi pelaajat esittävät roolinsa ja käyttävät siihen roolin mukai-
sen ajan. Oppilaat voivat esim. lähteä kuvitteelliselle matkalle tai toimia kuin
olisivat ”Säästölöitä” tai ”Teknoloita”.

Pelin lopuksi perhe kokoontuu tekemään yhteenvedon kokemuksistaan. Se
voi olla näytelmä, sketsi, tarina, piirustuksia, valokuvia, runoja, sarjakuva,
pari päiväkirjan sivua, kirje, ostoslista… Yhteenvedot esitetään muille kol-
melle perheelle.



Peli 10: Keskustelu
Oppilaat voivat keskustella seuraavista aiheista:

Mikä näistä neljästä elämäntavasta muistuttaa eniten omaasi?
Miten oma elämäntapasi vaikuttaa meidän ympäristöömme?
Onko sinun elämäntapasi pelkästään oma asiasi? Perustele!
Miten voisin muuttaa omaa elämäntapaasi?
Etsi vaihtoehtoja korteissa esitetyille energiaa turhaan kuluttaville
toimille ja laitteille.
Voiko ihmisten elämäntapoja luokitella samaan tapaan kuin korteissa?



Tästä kortista käy ilmi, että ”Tuhlarien” perhe ei välitä energian säästämises-
tä eikä ympäristönsuojelusta ostoksille lähtiessään. He käyttävät ostoksiinsa
kertakäyttöisiä muovikasseja. Muovikassien tuotantoon ja hävittämiseen tar-
vittava energia voitaisiin helposti säästää käyttämällä niiden sijasta ostosko-
reja tai muita uudelleen käytettäviä kasseja.

Lisäksi perhe ostaa eksoottisia hedelmiä ja mansikoita, vaikka on talvi. Näitä
tuotteita tuodaan Eurooppaan tuhansien kilometrien päästä, mikä aiheuttaa
paljon energian ja polttoaineen kulutusta. Energiankulutusta voidaan vähen-
tää, jos ostamme oman satokautemme hedelmiä ja yleensäkin suosimme
kotimaisia tuotteita.

Tuhlarit



Suihkussa käyminen kuluttaa vain kolmanneksen kylpyyn kuluvasta
energiasta.

Vuotava vesihana (tiheä tippavuoto) kuluttaa vettä jopa 50–80 litraa
vuorokaudessa.

”Tuhlarit” valitsivat C-luokan pesukoneen, joka käyttää paljon sähköä ja
aiheuttaa siten suuren sähkölaskun. A-merkillä varustetut tuotteet kulutta-
vat vähiten sähköä ja G:llä merkityt eniten.

”Tuhlarit” pesevät vaatteensa korkeassa lämpötilassa (90°C). Kuitenkin pesu
60°C asteessa irrottaa yhtä tehokkaasti tahrat ja maksaa puolet vähemmän
kuin kiehuvan kuuma 90 °C:n pesu. Pesu 40°C asteessa tai 30°C:ssa on vielä
halvempaa!



Lämmityskaudella avoin tai raollaan oleva ikkuna hukkaa paljon energiaa.
Älä myöskään peitä lämpöpattereita verhoilla.

Kuvan televisio on valmiustilassa, mutta sähkölaitteet (televisiot, videonau-
hurit ja DVD-laitteet ja stereosoittimet) kuluttavat paljon energiaa olles-
saan valmiustilassa. Valmiustilassa oleva televisio kuluttaa suotta sähköä noin
50 kWh vuodessa. Samanlaista valmiustilan aiheuttamaa energiankulutusta
esiintyy näytönsäästäjien kohdalla. On parempi sammuttaa näyttö tai jättää
tietokone ”lepotilaan”, joka pimentää näytön, kun sitä ei aktiivisesti käyte-
tä. Kaikki sähkölaitteet kannattaa sammuttaa käytön päätteeksi jo turvalli-
suuden vuoksi.

Jäteastiaan vilkaisu osoittaa, että ”Tuhlareiden” perhe ei välitä jätteiden lajit-
telusta. Kuitenkin biojäte, jätepaperi, uudelleen käytettävä lasi ja nestepak-
kauskartongit ovat arvokkaita raaka-aineita, jotka pitäisi erotella ja panna
kierrätykseen.

www.motiva.fi www.fiksu.net



Oppilaiden kannattaa tehdä koulumatkansa kouluun kävellen, linja-autolla
tai polkupyörällä. Lasten tuominen kouluun autolla kuluttaa polttoainetta,
joten sillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöömme, mikä voitaisiin helposti
välttää. Koulumatka bussilla tai pyöräillen – etenkin kavereiden kanssa – on
useimmiten hauskempaakin kuin vanhempien kyydissä istuminen.

Jos lapset on välttämätöntä hakea autolla, sammuta moottori odotusajaksi.
Mieti omaa ajotapaasi. Usein toistuva täydellä kaasulla kiihdyttäminen, huo-
nosta ajosuunnittelusta johtuva jatkuva jarruttelu liikenteessä ja katuristeilyt
suurella nopeudella lisäävät polttoaineen kulutusta.

Kun ostat uuden auton, kiinnitä huomiota sen polttoaineen kulutukseen.
Autokaupassa myytävien uusien autojen polttoaineen kulutus- ja hiilidioksi-
dipäästötiedot selviävät autojen energiamerkinnästä.



Tätä kuvaa katsottaessa on helppo ymmärtää, että ”Tuhlarit” on oikea nimi
tälle perheelle.

Sammuta tarpeettomat valot!
Astioiden peseminen juoksevan veden alla kuluttaa tuplasti enemmän
vettä kuin astioiden peseminen astianpesukoneessa! Jos kuitenkin
täytät toisen altaan vedellä ja pesuaineella ja toisen huuteluvedellä –
etkä siis huuhdo juoksevan veden alla – käytät yhtä paljon vettä kuin
koneella pestäessä.
Ruoan kuumentaminen ilman kattilankantta pitkittää lämpenemistä ja
lisää näin ollen energiankulutusta.
Katsopa kahvinkeitintä: kahvi pidetään lämpimänä keittimen lämpö-
levyllä. Tämä on sähkön tuhlausta. Käytä sen sijaan termospulloa – ja
vielä muutaman tunnin jälkeen kahvi on lämmintä ja maukasta.
Älä sijoita jääkaappia uunin viereen. Uunin tuottama lämpö lisää
voimakkaasti jääkaapin energiankulutusta.

www.motiva.fi/kodinhankinnat



Kuvan tyttö viihtyy sisällä tietokoneen tai pelikonsolin ääressä. Hän leikkii
mielellään myös sähkökäyttöisillä leikkikaluilla. Vapaa-ajan harrastusten ei
kuitenkaan tarvitse olla paljon energiaa kuluttavia. Esim. pallopelien pelaa-
minen ulkona ei kuluta sähköä lainkaan. Jo terveytemme kannalta olisi hyö-
dyllisempää, jos viettäisimme vapaa-aikaamme ulkona raittiissa ilmassa.

On helppo huomata, että tämä tyttö on ”Teknolan” perheen jäsen, sillä hän
omistaa paljon sähkölaitteita. Tosin laitteet ovat nykyaikaisia ja energiate-
hokkaita, esim. litteä näyttö tarvitsee vain puolet perinteisen näytön tarvit-
semasta sähköstä.

Kertakäyttöparisto on erittäin tehoton sähkön lähde. Kertakäyttöpariston
tuotantoon tarvittava energiamäärä on 40–500 kertaa suurempi kuin käy-
tössä olevan pariston luovuttama energiamäärä. Jotkut paristoista (joita tar-
vitaan mm. moniin sähkökäyttöisiin leluihin) luokitellaan ongelmajätteiksi ja
niiden hävittäminen vaatii paljon energiaa. Aina olisi parempi käyttää laittei-
ta, jotka voidaan liittää sähköverkkoon. Aurinkoenergialla toimivaa tasku-
laskimeen (kuvassa) ei tarvitse paristoja.

www.motiva.fi  www.ongelmajate.fi

Teknolat



3000 kilometrin pituinen lentomatka aiheuttaa saman määrän hiilidioksidi-
päästöjä kuin ajettaessa keskikokoisella autolla 7000 km tai matkustettaessa
17000 km junalla. Lentokoneiden hiilidioksidipäästöt syntyvät yläilmakehäs-
sä, jossa niiden haitallinen vaikutus on 8 kertaa suurempi kuin maanpäällä.

Toinen tässä kuvassa näkyvä asia on sähkölelut ja kannettava CD-soitin. Niis-
sä käytetään useimmiten paristoja, joilla on haitallinen vaikutus ympäris-
töömme ja jotka ovat tehottomia (ks. ”Teknolat”, kortti 1).



Kuivausrumpu on hyödyllinen ja aikaa säästävä laite, mutta se on oikea ”ener-
giasyöppö”. Mikäli siis haluat toimia ympäristötietoisesti, pyykkinaru on eni-
ten energiaa (ja rahaa) säästävä tapa pyykinkuivatukseen. Aurinkoenergia
on ilmaista! Jos et kuitenkaan tule toimeen ilman kuivausrumpua, voit silti
vaikuttaa paljon energiankulutukseen valitsemalla energiaa säästävämmän
mallin. Kiinnitä huomiota ”energiamerkkiin” ja hanki mieluummin B:llä mer-
kitty rumpu C:n sijaan (niin kauan kuin A-luokan rumpuja ei ole saatavissa).

Seuraavat vihjeet voivat myös auttaa säästämään energiaa kuivausrumpua
käytettäessä:

Pyri aina täyttämään rumpu mahdollisimman täyteen.
Älä pane täysin märkiä vaatteita rumpuun. Linkoa ensiksi korkealla
kierrosluvulla (1000 kierrosta/min. tai enemmän).
Puhdista nukkasihti jokaisen käyttökerran jälkeen. Tukkeutunut sihti
estää kuumaa ilmaa kiertämästä vapaasti, mikä pitkittää pyykin
kuivumista ja siten lisää energiakulutusta.
Perhe säästää energiaa käyttämällä erittäin energiatehokasta pesu-
konetta (A-merkillä varustettu) ja valitsemalla alhaisen pesulämpötilan
(40°C). Pesukoneiden lyhytohjelmat ovat myös suositeltavia, jos
vaatteet eivät ole kovin likaisia.



”Teknoloiden” perhe käyttää ainoastaan uusimpia laitteita, jotka ovat ener-
giatehokkaita eli kuluttavat energiaa mahdollisimman vähän. Toisaalta ”Tek-
noloilla” on tarpeettomia sähkölaitteita.

Jos sinun pitää lämmittää tai sulattaa pieniä ruokamääriä, käytä mikroaalto-
uunia uunin sijaan. Suuret ruokamäärät kuumenevat kuitenkin tehokkaam-
min uunissa.

Käytä veden kuumentamiseen vedenkeitintä. Se säästää energiaa enemmän
kuin keittolevy tai mikroaaltouuni. Noudata seuraavia sääntöjä:

Älä täytä koko keitintä vain yhtä teekupillista varten. Kuumenna vain
tarpeellinen vesimäärä.
Termospullossa vesi säilyy kuumana pitkäänkin.
Kalkkiutuneen keittimen lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa.
Puhdista keittimesi säännöllisesti kiehuvalla vedellä ja etikalla mineraali-
kertymien poistamiseksi.



Tässä kuvassa näkyy monia laitteita, jotka toimivat sähköllä: televisio, kaksi
lamppua, tuuletin ja juoksumatto. Näiden laitteiden energiankulutusta olisi
voitu vähentää, jos ”Teknoloiden” äiti olisi päättänyt hölkätä ulkona luon-
nossa. Tämä esimerkki osoittaa, että elämäntapojemme kriittinen tarkaste-
lu voisi auttaa säästämään energiaa ja rahaa.

Tämän huoneen termostaatti näyttää 24 °C astetta, joka on hyvin korkea
lämpötila. Jo yhden asteen pudotus lämpötilassa vähentää energiankulutus-
ta noin viidellä prosentilla.

Seuraavia lämpötiloja suositellaan:

Olohuone 20–22°C
Makuuhuone 18–20°C
Kylpyhuone        22°C
Varastotilat        12°C



Turhan jätteen välttämiseksi jokaisen tulisi noudattaa kestävän kulutuksen
kolmea keskeistä periaatetta: kuluttaa vähemmän, käyttää uudelleen ja kier-
rättää!

Jätepaperia, pahvia, lasia, nestepakkauskartonkeja, vaatteita ja kenkiä, käy-
töstä poistettua metallia, kaapeleita, autonrenkaita ym. materiaaleja voidaan
kierrättää tai käyttää uudelleen, jos materiaalit erotellaan muista jätteistä ja
toimitetaan kierrätyskeskukseen.

Vaarallisia kemikaaleja ja materiaaleja ei saa heittää kotitalousjätteiden se-
kaan. Jokainen on velvollinen toimittamaan ongelmajätteet asianmukaisesti
kierrätykseen. Mikäli et ole varma, onko tuote ongelmajätettä, kysy kierrä-
tyskeskuksesta tai lue pakkauksen teksti huolella. On todennäköistä, että
hyväksytty hävitystapa on mainittu pakkauksessa.

www.fiksu.net www.ongelmajate.fi

Säästölät



Tässä kortissa näytetään ”Säästölän” perheen isä ostamassa ruokaa luomu-
tuotteita myyvästä kaupasta (taustalla EU:n yhteinen tähkämerkki).

Luomu on lyhenne sanasta luonnonmukainen. Luomuviljely kunnioittaa ym-
päristön omia järjestelmiä tuholaisten ja tautien valvonnassa viljasadon tai
karjan kasvatuksessa sekä välttää synteettisten tuholaismyrkkyjen, kasvi-
myrkkyjen, kemiallisten lannoitteiden, kasvuhormonien, antibioottien ja
geenimanipulaation käyttöä. Näiden sijasta luomuviljelijöillä on monia muita
keinoja, jotka auttavat ylläpitämään ekosysteemejä ja vähentämään saastu-
mista.

Lisäksi ”Säästölät” ostavat satokauden vihanneksia ja hedelmiä sekä hankki-
vat mielellään kotimaisia lähellä tuotettuja ja valmistettuja tuotteita. He vält-
tävät kertakäyttöisten muovikassien käyttöä, mikä vähentää jätteiden ja
muovin valmistukseen tarvittavan öljyn määrää.

www.luomu.fi



”Säästölät” kiinnittävät myös huomiota asioihin, jotka monesti sivuutetaan:

”Säästölöiden” perhe käyttää energiaa säästäviä pienloistelamppuja eli ener-
giansäästölamppuja. Näiden lamppujen valoteho on 5 kertaa suurempi ja ne
ovat jopa 10 kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hehkulamput. Tavallinen heh-
kulamppu muuntaa 90–95 % kulutetusta energiasta lämmöksi, vain jäljelle
jäävä pieni osa, 5–10 %, muuntuu valoksi. Tuskin minkään muun sähkölait-
teen energiatehokkuus on yhtä huono. Valot kannattaa sammuttaa aina, kun
huoneesta poistutaan.

Perhe kierrättää tai käyttää uudelleen pulloja, mikä vähentää perheen tuot-
taman jätteen määrää.

Perhe viettää aikaa yhdessä pelaten lautapeliä, ei esim. katsellen televisiota.



”Säästölän” perhe pyrkii välttämään auton käyttöä. Kouluun ja töihin men-
nään kävellen, pyöräillen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

Etenkin jos työmatka on lyhyt, auton käyttöä kannattaisi välttää. Mikäli asut
ja työskentelet kaupungissa, polkupyörä ja julkiset liikennevälineet ovat
monesti nopein ja edullisin tapa päästä töihin. Etenkin jos lasket mukaan sen
ajan, joka kuluu pysäköintipaikan etsimiseen.

Jos on välttämätöntä ajaa omalla autolla, kimppakyyti on hyvä tapa säästää
rahaa polttoainekustannuksissa ja vähentää liikenteestä aiheutuvaa ruuhkaa.
Aamuruuhkissa useimmissa autoissa istuu vain yksi henkilö, vaikka usein oli-
si tarpeeksi tilaa ainakin 4 henkilölle – samaan suuntaan matkaavia on help-
po löytää esim. työpaikalta.



Tässä kuvassa näkyy perhe, joka on lähdössä vaeltamaan luontoon. Patikoi-
minen on energiaa säästävä ja luonnonläheinen harrastus.

Koska ”Säästölän” perhe haluaa säästää energiaa ja suojella ympäristöä, he
valitsivat kulkuneuvokseen junan. Esimerkiksi välillä Helsinki–Riihimäki
(70km) juna kuluttaa vain 0,35 litraa dieselpolttoainetta matkustajaa koh-
den, kun bussi kuluttaa 0,95 litraa ja henkilöauto 2,85 litraa.



”Uusioisten” perhe on matkustanut Eurooppaan autolla. Perheen äiti on
päättänyt matkan ajan tankata tavallisen dieselin sijaan Biodieseliä. Ennen
matkalle lähtöä hän oli varmistanut autokauppiaalta tai korjaamolta, ettei se
aiheuta autolle vahinkoa.

Biodieselin raaka-aineena ovat rapsiöljy tai muut kasvisöljyt eikä sen valmis-
tuksessa ole käytetty ei ole uusiutumatonta raakaöljyä. Biodieselin käyttö
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, koska sen palamisesta syntyvän hiili-
dioksidin määrä on yhtä suuri kuin rapsin kasvuaikanaan yhteyttämä hiilidi-
oksidimäärä.

Monet huoltoasemat Euroopassa myyvät Biodieseliä, mutta Suomessa sitä
ei valitettavasti myydä. Biodieseliä voidaan käyttää monissa viime vuosina
Euroopassa valmistetuissa dieselmoottoreissa.

Uusioiset



”Uusioisten” perheen isoäiti kerää talteen käytettyä paistoöljyä. Viemäriin
kaadettuna öljy aiheuttaa vahingollisia saostumia ja tukoksia viemärijärjes-
telmään.

”Uusioisten” perheen astianpesukone on A-energialuokan laite, joka kulut-
taa vähän sähköä. Suomessa on saatavilla myös A+ ja A++ merkillä varus-
tettuja kylmäsäilytyslaitteita kuten jääkaappeja ja pakastimia. Nämä laitteet
kuluttavat vielä vähemmän energiaa kuin pelkän A-luokan jääkaapit ja pa-
kastimet.

Valaistuksessa on hyödynnetty energiaa säästäviä pienloistelamppuja.



Fossiilisten polttoaineiden (esim. öljy, kivihiili, maakaasu) käyttö energian-
tuotannossa aiheuttaa valtaosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä hiilidioksi-
dipäästöistä.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan sähkö- ja lämpöenergiaa aiheuttamat-
ta hiilidioksidipäästöjä. Kuvassa näkyvä tuulivoima on yksi näistä puhtaista
sähköntuotantotavoista.

Esimerkkejä muista uusiutuvista energialähteistä ovat:
Bioenergia (energianlähteenä käytetään puuperäisiä polttoaineita kuten
haketta ja pellettejä)
Vesivoima
Aurinkoenergia (aurinkopaneelit ja -kerääjät)
Biokaasu (esim. kaatopaikoilta talteen otetun metaanin hyödyntäminen
energiantuotannossa)
Maalämpö (voidaan käyttää kiinteistöjen lämmitykseen)

www.motiva.fi



”Uusioisten” perheen katolla on näkyvissä aurinkokerääjä, jonka avulla esim.
lämmitetään vettä. Aurinkopaneeleilla puolestaan tuotetaan sähköä.

Suomessa voitaisiin hyödyntää aurinkoenergiaa huomattavasti nykyistä
enemmän. Aurinkoenergia on uusiutuva, ympäristöystävällinen ja käytössä
ilmainen energiantuotantomuoto. Pinta-alaltaan kahdeksan neliömetrin au-
rinkokerääjä riittää lämmittämään noin puolet omakotitalon vuotuisesta läm-
pimän käyttöveden tarpeesta.

Talon eteläseinustalle rakennettu lasikuisti auttaa talon asukkaita alentamaan
lämmityskustannuksiaan. Tällä tilalla on kaksi tarkoitusta: toimia lämmön-
eristäjänä sekä taloon kulkeutuvan ilman lämmittäjänä. Lasikuisti on eräs
keino käyttää aurinkoenergiaa passiivisesti. Huomaa kuitenkin: lasikuisti sääs-
tää energiaa vain mikäli sitä itseään ei lämmitetä.



”Uusioisten” perhe lämmittää taloaan puupelleteillä. Pelletit puristetaan erit-
täin kovalla paineella sahajauhojätteestä ilman liimaa tai muita lisäaineita.
Euroopassa pellettejä käytetään pientalojen lämmitykseen eniten Ruotsissa,
Tanskassa ja Itävallassa.

Puupelletit ovat hiilidioksidineutraaleja, mikä tarkoittaa sitä, että puut yh-
teyttivät kasvaessaan yhtä paljon hiilidioksidia kuin mitä syntyy pellettien
polttamisesta.

www.pelletforum.com


