Nuukuusviikon tietokilpailu
1.Mikä seuraavista aiheuttaa suurimman osuuden (jopa 50 %) pientalon energiankulutuksesta?
a.lämmitys
b.sähkölaitteet
c.lämmin vesi
2.Mikä on oikea tapa tuulettaa koti?
a.jättämällä yksi ikkuna raolleen pitkäksi aikaa
b.avaamalla monta ikkunaa hetkeksi ja antamalla kodin tuulettua nopeasti ristivedolla
c.ostamalla vähän energiaa kuluttava tuuletin ja käyttää sitä kerrallaan niin kauan kunnes
ilma tuntuu raikkaammalta
3.Huonekalujen materiaalina kannattaa suosia
a.muovia, koska se on kevyttä ja kuluttaa sen vuoksi vain vähän luonnonvaroja
b.kokopuuta, koska se on kestävää ja korjattavaa
c.lastulevyä, koska se on kevyttä ja helposti korjattavaa
4.Mitä on tärkeää muistaa kodinkoneiden sijoittamisessa, jotta energiaa ei kulu turhaan?
a.liesi tulee sijoittaa mahdollisimman keskelle keittiötä
b.astianpesukone tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle kylmäsäilytyslaitteita
c.kylmäsäilytyslaitteet tulee sijoittaa mahdollisimman kauas uunista, astianpesukoneesta
ja lämpöpatterista
5.Markkinoilla on nykyään suuri valikoima energiaa säästäviä kodinkoneita. Miten niihin on
hyvä suhtautua?
a.uusimalla jatkuvasti vanhoja kodinkoneita uusilla energiatehokkaammilla
kodinkoneilla, koska näin säästyy energiaa
b.silloin, kun uuden kodinkoneen hankinta on ajankohtaista, kannattaa ostaa Aenergialuokan laite
6.Missä kodinkoneissa on mahdollisuus suurimpaan energiansäästöön hankkimalla Aenergialuokan laitteita?
a.kylmäsäilytyslaitteissa, koska ne ovat jatkuvasti päällä
b.mikroaaltouuneissa, koska ne kuluttavat erittäin paljon sähköä verrattuna muihin
kodinkoneisiin
7.Mihin luonnonvaranuuka ostaja kiinnittää huomiota huonekaluostoksilla?
a.halpaan hintaan ja muodinmukaisuuteen
b.huonekalujen keveyteen
c.ajattomuuteen ja korjattavuuteen
8.Kuinka suuren osuuden erilaisten sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavat keskimäärin
kotitaloussähköstä?
a.alle 1 %
b.5-10 %
c.15-20 %
9.Mitä luonnonvaranuuka asukas tekee, kun huomaa, että asunnon ikkunat vetävät?
a.ei mitään, koska on vain hyvä että asunnossa vaihtuu ilma
b.soittaa paikalle ammattilaisen, joka vaihtaa uudet ikkunat tilalle
c.vaihtaa ikkunoihin uudet tiivisteet

10.Kun olohuone kaipaa uutta ilmettä, luonnonvaroja säästävä asukas
a.tapetoi seinät ja laittaa kuluneiden muovimattojen päälle uudet laminaattipäällysteet
b.vie vanhat kalusteet kierrätyskeskukseen ja käy ostamassa upouudet kalusteet tilalle
c.vaihtaa kalusteiden järjestystä ja ostaa uuden viherkasvin
11.Energiataloudellinen, terveellinen ja miellyttävä huonelämpötila on
a.18-20 astetta
b.20-22 astetta
c.22-24 astetta
12.Huonelämpötilan alentaminen 1 asteella pienentää energiankulutusta keskimäärin
a.5 %
b.10 %
c.15 %
13.Kun vanhasta nojatuolista kuluu päällyskangas puhki
a.kannattaa se viedä kaatopaikalle, koska sehän on silloin käyttökelvoton
b.kannattaa se viedä verhoiltavaksi, koska nojatuolihan on muuten täysin kunnossa
14.Pestessä astioita astianpesukoneella on hyvä muistaa, että
a.astiat kannattaa aina huuhdella ennen koneeseen laittamista, koska se vähentää laitteen
veden- ja energiankulutusta merkittävästi
b.kannattaa aina pestä mahdollisimman täysiä koneellisia, koska näin käytetään vettä ja
energiaa mahdollisimman tehokkaasti hyväksi
c.suositeltava täyttöaste on noin 75 %, koska tällöin laitteen veden- ja energiankulutus
on minimissään
15.Mikä seuraavista on jätehuollon näkökulmasta paras vaihtoehto puutarhakalusteiden
materiaaliksi?
a.painekyllästetty puu
b.PVC-muovi
c.lämpökäsitelty puu
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