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Astetta alemmas 

 
ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ 

PARTIOKÄMPILLE 
Mikä olisikaan parempi ohjelma retkellä kuin yhdessä pohtia miten vähennämme sähkön 

kulutusta kotona, kuten retkelläkin. Sähkön kulutus puhtaimmillaankin aina kuluttaa 
luontoa, eli kaikki energiansäästötoimet ovat hyviä ja tarpeellisia. 

 

          

Partiolainen on aina valmiina myös kriisin keskellä.  
Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneen energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja 
koko Euroopassa. Nyt varsinkin talvella kustannukset ovat erityisen korkeat.   

Meidän on myös Suomessa varauduttava sähköpulaan joka käytännössä tarkoittaa sähkökatkoja. 
Sähkökatkojen riskiä voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota meidän sähkönkäyttötapoihin ja 
ajankohtiin.  

Me partiossa voimme kantaa myös oman kortemme kekoon.  
Partiolaiset on vaikuttava yhteisö joka voi muuttaa maailmaa sillä onhan meitä Suomessakin 60000. 
Tämän joukon vaikutuspiiri on todella suuri ja oman esimerkin näyttäminen on meille tärkeä arvo. 
Ilmastomuutoksen torjunta on partiolaisille tärkeä strateginen tavoite jonka toteutumisen merkitys 
korostuu erityisesti energiakriisin myötä.  

Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se tarjoaa konkreettisia vinkkejä 
energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ovat mukana myös. Konkreettisena tekona olemme laatineet piirin 
kämppien käyttäjille tarkemmat energiansäästöohjeet. Ohjeet saa aina mukaan kun käyt noutamassa 
kämpän avaimen. 

 

 

Muita vinkkejä löydät Astetta alemmas –kampanjan materiaalista https://www.astettaalemmas.fi/ 
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 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ!   

Mitä voit konkreettisesti tehdä?  
• Mikäli vierailet kämpällä, jonka pattereita voi säätää - jätä ne lähtiessä asentoon 10 astetta (älä 

kuitenkaan sammuta pattereita).   

• Niillä kämpillä, joissa on kotona / poissa –kytkin, muista lähtiessäsi vaihtaa asento “poissa”  

• Saavu retkelle ajoissa, jotta ehdit lämmittämään kämpän lapsille mieluisaksi  

• Tehosta pattereiden lämmitystehoa takkaa tai kamiinaa lämmittämällä 

• Ihmisen ruumis on iso lämpöpatteri. Älä turhaa lämmitä tilaa, jonne on tulossa paljon ihmisiä.  

• Laita suoraan oikea lämpötila ja laske ajoissa pattereiden lämpötilaa, jotta et joudu tuulettamaan 
turhaan lämpöä pois.  

• Älä laita pattereita 30 asteeseen, patteri ei lämpene yhtään nopeammin 20 asteeseen.  

• Vältä lämmön karkaamista ja pidä ovet sekä ikkunat suljettuna  

• Kun lämmität sähkösaunan, suunnittele aikataulu niin, että sauna ei ole tyhjänä päällä. Ekat 
saunojat tulevat heti kun sauna on lämmin ja sauna sammutetaan heti kun viimeiset saunojat 
lopettavat. (Huomioi kuitenkin, että sauna kuivaa). Älä pidä saunaa päällä ”varalla”.  

• Ajoita sähkönkäyttöä kulutushuippujen (klo 8-10, 16-17 sekä 19-20) ulkopuolelle jos mahdollista. 

• Suunnittele ruokalistat huolella! Ruoanlaitossa kannattaa suosia pieniä ja nopeita laitteita lieden ja 
uunin sijasta. Esim. Puuro- ja tiskiveden saa nopeasti kiehuvaksi vedenkeittimellä. 

• Suosi  retkelle pyöräilyä, julkista liikennettä sekä täysiä kimppakyytejä 

• Tyhjennä ja puhdista jääkaappi ja pakastin. Sammuta laitteet lähtiessäsi.  

• Sammuta lähtiessä valot ja irrota kaikki sähkölaitteet verkkovirrasta.  

  

Kylmillään olevan mökin tulisijan käyttöönotto  
• Kun talvella mennään kylmillään olevalle mökille, tulisijojen lämmitys pitää aloittaa varovasti. 

Puilla lämmittäminen säästää ostoenergiaa, mutta kylmä hormin nopea lämmitys voi aiheuttaa 
vahinkoa.  

• Tarkista hormin veto palavalla tulitikulla. Savu nousee hormiin, kun veto on hyvä.  

• Jos hormi on kylmä tai kostea, sitä voi lämmittää polttamalla kynttilöitä tulipesässä.   

• Polta tulisijassa pelkästään puhdasta ja kuivaa puuta.  

• Lämmitä maltillisesti. Jos puut palavat liian nopeasti, tulisija ei ehdi varastoida lämpöä.  

• Nokipalon riski kasvaa, jos tulisijaa lämmitetään kerralla liikaa ja poltetaan kosteaa puuta tai 
roskia. 

 
 
 


