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TUTUSTUTAAN ENERGIAAN 

 

 

MITÄ ON ENERGIA 
 
Energia on kaikkialla ympärillämme. Kun kävelemme, tarvitsemme energiaa liikuttaaksemme 

itseämme. Kun laitamme ruokaa, tarvitsemme energiaa muuttamaan raa'at ainekset 

herkulliseksi ateriaksi. Katsomme joka päivä TV:tä, kuuntelemme musiikkia, otamme vettä 

hanasta, surffaamme Internetissä ja laitamme valot päälle. Kaikkeen tähän tarvitsemme 

energiaa. 

 
ENERGIAN MITTAAMINEN 
 

Energiaa mitataan jouleina (katso kansainvälinen yksikköjärjestelmä- SI). Teho (P) kuvaa 

aikaa, jossa energiaa muutetaan; sitä mitataan watteina. Watti on 1 joule sekunnissa. Se 

tarkoittaa, että kone, jonka teho on 1 kW vaatii tunnissa 1h x 1kW = 1 kWh, tai 3 600 000 

joulea (3 600 sekuntia x 1000 W).  

 
CO2 -PÄÄSTÖT  
 
Hiili on maailmankaikkeuden neljänneksi yleisin alkuaine ja maapallon kaiken elämän 

rakennusaine. Meidän elimistöstämme 18% on hiiltä. Fossiiliset polttoaineet kuten öljy, 

maakaasu ja hiili ovat muodostuneet eliöistä, jotka miljoonia vuosia sitten jäivät loukkuun 

maanpinnan alle. Näiden polttoaineiden sisältämää hiiltä käytetään tuottamaan energiaa 

teollisuuteen ja kotitalouksiin. Hiili reagoi hapen kanssa ja muodostaa hiilidioksidia (CO2). 

Kun poltamme fossiilisia polttoaineita, ilmakehään vapautuu suuria määriä hiilidioksidia. 

 
Mitä tiedät 
energiasta? 
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CO2 on yksi maapallon tärkeimmistä kasvihuonekaasuista. Nämä kaasut estävät osaa 

maapallon pinnalta vapautuvasta energiasta pääsemästä avaruuteen. Tämä saa ilmakehän 

lämpenemään. Sitä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Ilmakehässä on aina ollut hiilidioksidia ja 

se on tehnyt ilmastostamme sellaisen kuin se on, mutta ihmisen toiminta on lisännyt 

hiilidioksidin määrää huomattavasti. Se johtaa ilmastonmuutokseen ja meidän täytyy ryhtyä 

käyttämään energiaa fiksummin.  

 
ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN 
 

Energiaa voidaan säästää vähentämällä sähkönkäyttöä ja lämmitystä. Älykkäät 

valinnat liikenteessä, vedenkäytössä ja syömisessä, jätehuolto jne. auttavat 

säästämään energiaa epäsuoralla tavalla. Mitä vähemmän energiaa kulutamme, sitä 

vähemmän syntyy CO2 -päästöjä. 

 

Lue lisää energiaosiosta tulevina kuukausina! 

 

HARJOITUKSIA/KESKUSTELUNAIHEITA 

 Yrittäkää laatia määritelmä energialle.  

 Luetelkaa 10 asiaa, jotka päivittäin vaativat energiaa. Osaatteko sanoa, mitä 
energiamuotoa ne käyttävät?  

 Ajatelkaa, miten vanhempanne ja isovanhempanne käyttivät energiaa ollessaan 
teidän ikäisiänne. Mikä on muuttunut? Voitte verrata energiankäyttöänne myös 
samanikäiseen kehitysmaan asukkaaseen. 

 Mitkä ovat kotimaassanne pääasialliset energianlähteet?  

 Luetelkaa eri energianlähteitä ja jakakaa ne uusiutuviin ja uusiutumattomiin. 

 Kuvitelkaa maailmaa ilman sähköä, lämmitystä jne. Miten elämänne muuttuisi?  

 Mikä on energiataloudellisuuden ja energian säästämisen ero? 

 Katsokaa koulunne lämmitysjärjestelmää ja sähkö- ja kaasumittareita. Ottakaa kuvia, 

analysoikaa ja keskustelkaa. 

 Käyttäkää U4energy-kysymyslomaketta energiankäytön arvioimiseen koulussa ja 

kotona. 
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 Tarkastakaa koulunne ja todetkaa, missä energiaa hukataan. Millaiset ovat tulokset? 

Tehkää samanlainen tarkastus kotona ja keskustelkaa siitä, miten energiaa voidaan 

käyttää paremmin kummassakin paikassa. 

 
 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

 
Voitte etsiä energiaresursseja omalla kielellänne näistä paikoista: 
 

 Lasten nurkkaus -  energiaopetuksen tietokanta: 
 
 

 Ilmastonmuutos:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 U4energyn resurssivarasto: 
www.u4energy.eu 

 

VINKKEJÄ JA FAKTOJA 

 
1. Energiaa on kahdenlaista, potentiaalista ja kineettistä (liike-energia). Potentiaalinen energia 

on varastoitua energiaa ja kineettinen energia johtuu liikkeestä. 
 

2. 100-wattinen hehkulamppu käyttää vuorokaudessa  2.4 kW h  

 
3.  Hiili, öljy ja maakaasu ovat fossiilisia polttoaineita. Ne ovat muodostuneet eliöistä, jotka 

miljoonia vuosia sitten hautautuivat maahan.  

 
4.   Energianlähteitä on kahdenlaisia, uusiutuvia ja uusiutumattomia. 

 
5.  Tuuli, aurinko, biomassa, vesi ja maalämpö ovat uusiutuvia energianlähteitä; niitä on 

rajattomasti ja käytetyn tilalle saadaan uutta. 

 
6.  Ruoka varastoi ‘kemiallista’ energiaa. Elimistösi muuttaa tämän energian muiksi 

energiamuodoiksi, kuten liike-energiaksi, jonka ansiosta voit kävellä, juosta ja leikkiä! 
 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

