
lisätietoa

Aurinkokeräimet taas 
tuottavat lämpöä, jolla 
voidaan lämmittää vettä.

Aurinkopaneelit
koulun katolla
tuottavat 
sähköä

meidän koulussamme 

on
paneelit

ei käytetä
aurinko-
energiaa

on
keräimet



Tiesitkö, että 

lisätietoa

voit vähentää 
aiheuttamaasi 
energiankulutusta jopa

energiaviisailla 
valinnoilla

15%!
Lähde: Motiva



Viimeinen 
luokassa? 

Muistathan sulkea 
sähkölaitteet ja 
ikkunat!

lisätietoa

Laitteet kuluttavat 
sähköä myös 

valmiustilassa!



  maalämpömaalämpö 
 

lisätietoa

Maahan poratuissa 
lämpökaivoissa kiertää 
neste, joka ottaa talteen 
maaperän lämpöä. Maaperä 
lämpenee pääsääntöisesti 
auringonpaisteen 
vaikutuksesta.

koulussamme käytetään
uusiutuvaa energiaa

kyllä ei

on uusiutuvaa energiaa
Sillä voi korvata esimerkiksi öljylämmityksen, 
joka kuluttaa uusiutumattomia
luonnonvaroja



miltä tuntuu?

Lisätietoa

Rakennuksen ilmanvaihdosta ja 
lämmityksestä vastaa sen omistaja. 
Sisäilman laatua kuten lämpötilaa, 
kosteutta ja hiilidioksidia voi mitata 
mittareilla ja antureilla. Myös sinun 
tuntemuksesi ovat yksi tärkeä mittari 
sille, miten rakennus toimii! 



Merkitse 
väriasteikolle,

miltä koulun sisäilma
 sinusta tuntuu

juuri tänään? 

Tuntuu kylmältä

Tuntuu raikkaalta

Tuntuu tunkkaiselta

Tuntuu lämpimältä



LISÄTIETOA

Lähde: Motiva & SYKE Päästölaskelmat 2018

 rakennukset

30 %
40 %

10 %

aiheuttavat
ilmasto-
päästöistä

kuluttAvat
energiasta julkisia 

rakennuksia,
kuten kouluja
ja terveyskeskuksia

on rakennuksista



Ruoan tuotannossa aina 
viljelystä pakkaamiseen 
ja valmistukseen kuluu 

huomattavan paljon vettä ja 
energiaa. Lisäksi tuotanto, 

kuljetus ja jätteiden käsittely 
aiheuttavat ilmastopäästöjä.

 
lisätietoa

Jos jokainen peruskoululainen Suomessa 

heittää pois

ruokahävikkiä
6000kg
syntyy

ruoka-
lusikallisen

ruokaa,
1



15 % 
rakennusten 
käyttämästä 
energiasta 
kuluu 
käyttöveden 
lämmittämiseen

lämmitettyä vettä lisätietoa

Lähteet: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus & Motiva, Vedenkäyttötottumukset

10 l 10 l 10 l

10 l 10 l 10 l

5 minuutin suihku =



valaistuksella
on väliä
 

lisätietoa

Lähde: WWF. Mihin 1kWh riittää?

1 kilowattitunti (kwh) 
tuottaa

25 tuntia hehkulampun valoa

111 tuntia energiansäästölampun valoa

142 tuntia ledlampun valoa



lisätietoa

*hanan virtaaman ollessa 6 l/ min (melko vähäinen vedenpaine)

Sulje siis hana 
saippuoinnin 
ajaksi.

litraa* vettä 
päivässä!

Jos jokainen 
peruskoululainen 
pitäisi hanaa päällä
10 sekuntia vähemmän, 
säästäisimme yli

500000



lisätietoa

*vesivoima, bioenergia, tuulivoima, maalämpö, geoterminen energia sekä aurinkoenergia

vihreä 

Hiilipäästökerroin = 0g CO2/kWh 

tuotetaan uusiutuvilla lähteillätuotetaan uusiutuvilla lähteillä** 

sähkö

koulussamme on 
käytössä vihreä sähkö

kyllä ei

päästötön



lisätietoa

virtuaalivoimalaitos?

Koulu voi myös 

tuottaa esimerkiksi 

aurinkosähköä. 

Osa tästä voidaan 

varastoida tai syöttää 

sähköverkkoon.

tämä toteutuu 
meidän koulussamme

kyllä ei

virtuaalivoimalaitos tarkoittaa, että koulun kulutusta säädellään ajan ja tarpeen 
mukaan virtuaalisesti. Tämä auttaa tasaamaan energiankulutuksen huippuja ja 

edesauttaa päästöjen vähentämistä. Sitä sanotaan kulutusjoustoksi. 
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