Jämsän lukio
Energiatehokkuuskysely / opiskelijat

30.11.2018

1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielestäsi paras tapa vähentää
energiankulutusta lukiossa?
Vastaajien määrä: 120
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2. Millä muilla tavoin lukiossa voi pienentää energiankulutusta?
Vastaajien määrä: 38
Vastaukset
Sammuttakaa valoja ja laitteita
Parempaa ruokaa
Vedenpaineen alentaminen
Aurinkopaneeleilla, valaistuksen uusiminen
Valaistuksen vähentäminen. (Luokkien valaistus on aika kirkas, mikä aiheuttaa myös päänsärkyä
energiankulutuksen lisäksi)
Lisää lämpöä
Sähköt pois T zenkeri
Nopeammin kylmää vettä raanoista. Vesipulloja täyttävät oppilaat joutuvat laskemaan lämmintä
vettä paljon hukkaan odottaessaan kylmää vettä.
Edellä mainituilla tavoilla, käytetään entistä vähemmän paperia jne.
Ovien automaattiavaus pois käytöstä varsinkin talvisin.
Valoja tunneilla vähemmän päällä. Lämpötiloja ei saa laskee ku koulussa jäätyy nyt jo ihan
tarpeeksi.
Minun mielestä voisi sammuttaa osan valoista. Koska on ihan valoisa koulu.
Sammuttaa valoja tyhjistä huoneesta ja hämärtää käytäviä ja muita tiloja. Myös vedenpaineen
alentaminen on hyvä idea ja sähkölaitteiden sammuttaminen käytön jälkeen.
Kaikki toimivia
valojen sammutus tiloista mitä ei tulla käyttämään vähään aikaan
Riittävän viileä huoneilma on viihtyvyyden ja energiansäästön kannalta tärkeää.
Mielestäni luokissa ei pitäisi pitää valoja päällä valoisaan aikaan. Luonnonvalo valaisee hyvin
varsinkin nyt kun on lunta
Sähkölaitteet sammutetaan heti käytön jälkeen
Ei pidetä kaikkia valoja oppitunneilla päällä. Ja pidetään tietokoneet sammuksissa, jos ei tarvetta
niille.
Päivällä kun on muutenkin valoisaa ei tarvitse pitää luokassa valoja päällä.
Vedenpaineen alentaminen
Sisälämpötilaa voi alentaa kesällä
Tietokoneiden ja muiden sähkölaitteiden sammuttaminen heti käytön jälkeen
Lukion katoille voitaisiin asentaa aurinkopaneeleita, jolloin energiaa tuetettaisiin omavaraisemmin.
Valot on kirkkaat ja joskus ne on päällä vaikka niitä ei tarviskaan
En tiedä ei mitään tule minun mielestäni.
Ei pidä valoja päällä jos niitä ei tarvitse
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En usko, että kovin monella tapaa. Ilmanvaihtoa tulisi kuitenkin parantaa, koska ikkunoita
pidetään auki huonon ilmanlaadun vuoksi.
Valoisana aikana ei käytetä luokissa valaistusta.
Sammuttamalla valot ja tietokoneet käytön jälkeen.
Minusta parhaimmat tavat olisivat vedenpaineen alentaminen ja valaistuksen uusiminen.
hankkimalla ns. vedettömät vessanpöntöt
en tiedä
Kaikkia valoja ei tarvitse pitää luokassa päällä. Vähennetään monisteiden jakamista.
En tiiä mutta sisällä on liian kylmä
En osaa sanoa.
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