
NETTISELAINPOHJAINEN PELI OPETUSTARKOITUKSEEN 
Opettajan opas



TAUSTAA
Sähkölän ilmastotalkoot on Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus 
STEK ry:n tuottama nettiselainpohjainen peli opetukseen. Pelin viesti on, että fiksuilla 
uusiutuvan ja älykkään energian investoinneilla voidaan saada aikaan paitsi päästövähen-
nyksiä myös taloudellisia säästöjä. 

Tämä käsikirja auttaa opettajia taustoittamaan peliä lapsille ja nuorille. 
Sähkölä on kuvitteellinen, n. 40 000 asukkaan kaupunki, jossa pyritään tekemään 
viisaita ja kestäviä päätöksiä. Pelaajat ovat Sähkölän kunnanvaltuuston jäseniä. Heidän on 
päätettävä, minkälaisiin energiaratkaisuihin kaupunki investoi erilaisista energiakokeiluis-
ta saatujen kokemusten perusteella. Nämä investoinnit vähentävät kaupungin hiilidiok-
sidipäästöjä ja tuottavat mahdollisesti myös taloudellisia säästöjä. Pelissä on tavoitteena 
kerätä talteen mahdollisimman suuri osa pelilaudalla olevista CO2-pilvistä (tämänhetki-
set päästöt) ja rahoista (potentiaaliset säästöt). 

Oppimateriaalipaketti tukee opetussuunnitelman kohtia liittyen ekososiaaliseen 
sivistykseen. Tavoitteena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka pyrkii rakentamaan 
osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososi-
aalinen sivistys merkitsee ymmärrystä ja pyrkimystä toimia kestävästi. Ihminen kehittää 
ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. 
Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon 
tulevaisuuden. 

Yksi hiilidioksidipilvi pelissä vastaa noin 2 prosenttia kaupungin kaikista päästöistä. 
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita kansallisissa päästövähennystalkoissa. Niillä on usein 
päätäntävaltaa merkittävillä päästösektoreilla, kuten lämmityksessä (kaukolämpö ja 
julkisten tilojen energiaratkaisut), liikenteessä ja jätehuollossa. Opettaja voikin kertoa, 
että kunnilla on tärkeä tehtävä sovittaa yhteen kansainvälisiä ja kansallisia päästövähen-
nystavoitteita paikallisella tasolla. 

Kaikki pelin kokeilut vähentävät päästöjä ja osa tuottaa myös taloudellisia säästöjä. Yksi se-
telinippu vastaa noin miljoonan euron säästöjä. Usein pelin loppupuolella pelaajat joutuvat 
tekemään päätöksen, kumpia laudalle jätetään enemmän: päästöpilviä vai setelinippuja. 

Opettaja voi kysyä pelaajilta päätyivätkö he tällaiseen tilanteeseen ja keskustella arvova-
linnasta, jonka kunnanvaltuusto joutuu tekemään: halutaanko maksimoida taloudelliset 
säästöt vai minimoida kunnan päästöt? 

Pelin taustamateriaalista löytyy yksityiskohtaista tietoa energiakokeiluista, joihin pelissä 
viitataan. Kaikki pelissä esitetyt kokeilut ovat esimerkkejä tosielämästä. Ne löytyvät 
myös Energiakokeilut.fi -tietokannasta. 

Tässä oppaassa esitellään kysymyksiä ja tehtäviä, joilla aktivoida oppilaita keskusteluun 
pelin jälkeen. Pelin ohjaamisen helpottamiseksi käsikirjaan on myös koottu yleisimpiä 
kysymyksiä ja vastauksia niihin. 

Sähkölän ilmastotalkoot pohjautuu Smart Energy Transition -tutkimushankkeen ja tie-
dekeskus Heurekan yhteistyössä kehittämään lautapeliin.



ESIMERKKIOPPITUNTI
 (45-75min)
Alustus aiheeseen oppiaineen näkökulmasta ja pelin ohjeistus (n. 5-10min)
Sähkölän ilmastotalkoot -peli (n. 20min)
Kysymyksiä oppilaille ja keskustelu (n. 10-20min)
Valinnainen ryhmätyö (n. 20-30min) 

Kysymyksiä pelaajille pelaamisen jälkeen

ALAKOULULAISILLE / YLÄKOULULAISILLE

• Mikä pelin kokeilukorteista kuulosti kaikista mielenkiintoisimmalta? Miksi? 
• Onko joku kuullut pelissä mainituista energiakokeiluista?  
• Onko kenties jonkun kotona aurinkopaneelijärjestelmä tai onko joku ollut  
 robottibussin kyydissä? 
• Voisiko jonkun kokeiluista toteuttaa meidän kotikunnassamme? Entä koulussa? 
• Millä muulla tavoin kunnan päästöjä voitaisiin vähentää? Entä koulun? 
• Miksi päästöjen vähentäminen on tärkeää? 

                                  

LUKIOLAISILLE

• Mitä opitte pelistä?
• Heräsikö teillä pelatessa keskustelua eri vaihtoehdoista? Entä erimielisyyksiä?
• Mitä kokeilukorteista te lähtisitte mieluiten edistämään kotikunnassanne? Miksi?
• Oletteko kuulleet pelissä mainituista energiakokeiluista?  
 Miten nämä ovat onnistuneet?
• Entä oletteko kuulleet sellaisesta energiakokeilusta, jota ei  
 Sähkölästä löytynyt?
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ESIMERKKIOPPITUNTI
 
Tehtäviä pelaajille pelaamisen jälkeen (ryhmätyö)

ALAKOULULAISILLE

TEHTÄVÄ 1

Pelin lopuksi saitte selville kuinka monta euroa säästitte energiakokeiluilla (yksi seteli-
nippu = n. miljoona euroa). Mihin seuraavista käyttäisitte säästetyt eurot? 

   • Urheilukentän kunnostus
   • Kirjaston aukioloaikojen pidentäminen 
   • Uusiin energiakokeiluihin
   • Joku muu?

TEHTÄVÄ 2

Keksikää oma energiakokeilu!  
Miten voisitte vähentää päästöjä ja tehdä säästöjä kotikunnassanne? 

(2/3)



ESIMERKKIOPPITUNTI
 
Tehtäviä pelaajille pelaamisen jälkeen (ryhmätyö)

YLÄKOULULAISILLE / LUKIOLAISILLE

TEHTÄVÄ 1

Jokainen ryhmä valitsee yhden energiakokeilun ja tutustuu siihen tarkemmin (esim. 
Energiakokeilut.fi -tietokannan avulla). Pohtikaa mm. seuraavia kysymyksiä: 

 • Kuka on kokeilujen takana? 
  Kunnan/yksityishenkilön/yrityksen/ tutkimuslaitoksen? 
• Millä tavoin kokeilu vähentää ilmastolle haitallisia päästöjä?
• Voiko kokeilusta syntyä muita hyötyjä kunnalle tai sen asukkaille? 
* Onko kokeilussa jotain, mitä ette ymmärrä? 
* Voitaisiinko kokeilu toteuttaa kotikunnassanne/koulussanne/kotonanne?

TEHTÄVÄ 2

Selailkaa kotikuntanne verkkosivuja ja tarkastelkaa seuraavia kysymyksiä: 
• Minkälaisia toimia kunnassanne tehdään energiasektorin päästöjen vähentämiseksi? 
• Onko kunnassanne toteutettu jotain Sähkölästä tuttuja energiakokeiluja? 
• Mitä muita ilmastotoimia kunnassanne tehdään? 

TEHTÄVÄ 3

Kuinka kuvitteellinen Sähkölä eroaa kotikunnastanne? Voidaanko Sähkölän säästö- ja 
päästömääriä verrata suoraan kotikuntaanne? 

TEHTÄVÄ 4

Ottakaa luokkana yhteyttä kotikuntanne kunnanvaltuuston jäseneen tai kunnan ener-
gia-asioista vastuussa olevaan virkamieheen ja kysykää tarkentavia kysymyksiä niistä 
edellisen kohdan kysymyksistä, jotka jäivät teille epäselväksi.

(3/3)


