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1.  Koguge kokku mängijad ja paluge neil täita ülesanne: hinnata iga pere 
ja majapidamise energia- ja ressursisäästu. Punkte saab anda siniste 
magnetnuppude abil ja neid tuleks anda igas tabelis toodud valdkonnas.  

2.  Esmamulje test: mida mängijad pakuvad enne pikemalt teemasse 
süvenemist – milline pere võiks tulla „võitjaks”?

3.  Kui mängijatel on veel vähe kogemust või nad töötavad iseseisvalt, võib 
(kuid ei pea) nende mõtete suunamiseks lugeda ette lk 29-31 oleva  
spikri teksti.

4.  Asuge punktide andmise juurde. Jälgige skaalat. Halva hinde (vähe 
punkte) saab pere/majapidamine, kui nende elustiil ja tegevused on 
ressursse raiskavaid; hea hinde (palju punkte), kui lahendused on 
säästlikud ja läbimõeldud. Meie mängus võidab see pere, kes kogub kõige 
rohkem punkte.

5.  Selleks, et selgitada välja, milline pere kasutab ressursse kõige säästlikumalt 
tuleb arvesse võtta ka seda, kui ressursimahukad on keskkonnale soojus, 
transport, toit, jäätmed, vesi, elekter ja heaoluteenused.

 
Vihje: ressursse tarbivad enim valdkonnad, mida me oma kliimas 
kasutame rohkelt või mille allikaks on taastumatud loodusvarad. Samuti 
kas vajalik ressurss on meile kohapeal kättesaadav või teda napib.

 Kordaja abil suurendame punkte seega olulistes valdkondades ning 
tulemuseks on, et kui pere teeb säästvaid tegevusi olulist mõju 
omavates valdkondades, siis saab pere kokkuvõttes palju punkte. Kui 
aga pere on tubli sekundaarsetes valdkondades, koguneb sealt tema 
üldpunktisummasse vähe punkte. 
 
Näide. Mängijad määravad heaoluteenuste kordajaks: x3.  
Kuusikud said mängijatelt selles valdkonnas 4 punkti.  
Kokku saavad Kuusikud seega 4 x 3 = 12 punkti.

6.  Arvutage iga pere/majapidamise punktid kokku. Vaadake, kas esmamulje 
testi tulemus ja teie punktid lähevad kokku ekspertide pakutuga.

7.  Lugege ette punktikaartidel olevad arutluskäigud. Märkige punktikaartidel 
antud punktid kollaste magnetnuppude abil. Juhul, kui sinine nupp on 
märgitud õigesse lahtrisse, sinna kollast nuppu ei lisata.

8.  Arvutage mängijate punktid kokku, korrutades need läbi  
säästva käitumise mõju kordajatega. 

9.  Analüüsige, millistes valdkondades ja miks esinesid mängijate ja 
punktikaartidel antud vastuste vahel suurimad erinevused.

 Õige vastuse piir on õhuke ja muutub ajas kiiresti.

10. Iga valdkonna juures punktide arvestamisel tuleks ette lugeda ka juhendis 
antud alternatiivid säästuks ja seda saab siis ka analüüsida.

ÕPPEVAHENDI KASUTAMISE JUHEND
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SISSEJUHATUS –  
MIKS SELLINE  
ÕPPEVAHEND?

Käesoleva õppevahendi peamine 
eesmärk on tõsta erinevas vanuses 
inimeste teadlikkust energia- ja 
ressursisäästu teemadel. 

Võrreldes erinevaid kodumajapidamisi 
– kombinatsioone majast, asukohast, 
inimestest, elustiilist – on mängijal 
võimalik tõmmata paralleele enda 
eluga ning paremini mõista erinevate 
valdkondade omavahelisi seoseid 
ning prioriteete. 

Kõik igapäevased toimingud on 
vähemal või rohkemal määral seotud 
energia- ja ressursitarbimisega.  
Nii keskkonnakaitse kui majanduse 
konkurentsivõime, aga ka laiemalt 
pikaajalise jätkusuutlikkuse huvides 
on oluline esmalt muuta meie tar-
bimissüsteemi oluliselt tõhusamaks 
ning seejärel asendada järk-järgult 
taastumatute ressursside kasutamine 
taastuvatega.

Õppevahendis „Kus on elu mõistli-
kum ja säästlikum?“ on vaadeldud 
järgnevaid valdkondi:

• Transport  
Millised on erinevate pereliik-
mete peamised sõidumarsruudid, 
millised on sõiduvahendid?

• Toit  
Kust pärineb toit perekondade 
toidulaual? 

• Soojus  
Milliste tehnoloogiatega tagatakse 
toasoe kütteperioodil? Kui hästi  
on hoone soojustatud?

• Elekter  
Palju kodumasinad elektrit 
tarbivad? Millistest allikatest 
toodetakse elektrit?

• Jäätmed  
Mil määral taaskasutatakse ja  
kui palju sorteeritakse jäätmeid? 
Kui palju jäätmeid üldse tekib?

•  Vesi  
Millise süsteemi läbi jõuab vesi 
majja? Kui oluline on vee temaa-
tika Eesti kontekstis?

•  Heaoluteenused  
Kui energiamahukad on erinevad 
heaoluteenused – puhkus  
välisriigis, saun, spa?

Just erinevate valdkondade võrd-
lemine annab mängijale võimaluse 
mõista, et kõik tooted ja teenused on 
ühel või teisel viisil seotud energia- 
ja ressursitarbimisega. Käesoleva 
mängu mängimine ning erinevate 
toodete ja teenuste elukaarte mõist-
mine arendab mängijates kriitilist 
mõtlemist. See on oluline ka näiteks 
tänapäeval küllaltki levinud rohepesu 
eristamiseks reaalse mõjuga  
tegevustest.
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1. ÕPPEVAHENDI TASEMED – 
KUIDAS MÄNGU KOHANDADA 
VASTAVALT SIHTGRUPILE?

Õppevahendi „Kus on elu säästlikum 
ja mõistlikum“ loomisel on autorid 
oluliseks pidanud, et see oleks põnev 
ja mänguline õppevahend võimalikult 
laiale sihtgrupile.

Seda õpetlikku mängu on võimalik 
läbi teha minimaalselt 30 minutiga 
või kasutada seda terve õppepäeva 
ulatuses vastavate teemade illust-
reerimiseks, tugimaterjalina. Alljärg-
nevalt on kirjeldatud mõned näited 
õppevahendi kasutamisvõimaluste 
kohta konkreetsete vanuserühmade 
ja tasemete kaupa.

Nooremad huvirühmad  
(5. – 6. klass)
Punktide andmisele järgnevas 
arutelus keskenduda põhilisele 
ja vähem detailidele, et mäng ei 
muutuks igavaks. Detailide asemel 
kasutada valdkondade juures teiste 
ettevõtmiste poolt juba varem too-
detud materjale (nt Prügihundi vihik 
ptk. 6.3. Teemakohast eestikeelset 
kirjandust). 

Nooremad huvirühmad (7. – 9. klass)
Pärast punktide andmist arutada 
kindlasti ka alternatiive (peatükid 
2.1, 4.1) ning üheskoos leida vas-
tuseid ka kergematele küsimustele  
(peatükid 2.2, 4.2, 5.2).

Gümnaasiumi esimesed klassid  
(10. – 11. klass) 
Arutelu elavdamiseks ja diskussiooni 
tekitamiseks kasutada iga valdkonna 
juures toodud küsimusi (peatükid 2.2, 
4.2, 5.2).

Gümnaasiumi esimesed keskkonna-
suunitlusega klassid (10. – 11. klass)
Mängu kasutada pigem juba varemõpitu 
illustreerimiseks. Näiteks, jagada 
mängijate vahel ära teemad (toit, 
transport, soojus, elekter, jäätmed, 
vesi) ja paluda igal õpilasel teha ühe 
valdkonna ressursi- ja energiatarbe 
kohta ettekanne. Seejärel mängida 
mängu ning võrrelda oma ettekande 
tulemusi mängutulemustega.  

Edasijõudnud (12. klass)
Kuna magnettahvli sisu antakse edasi 
lisaks tekstile ka pildi abil, siis on hea 
võimalus kasutada seda võõrkeelte 
õppimisel. Kuna mäng katab erinevaid
valdkondi, siis võib õpilaste vahel 
teemad jaotada selle järgi, mis neid 
võiks enim huvitada pärast keskkooli 
lõpetamist (toiduainetööstus, tehnika- 
teadused, keskkonnahoid, aiandus jne).  

Edasijõudnud keskkonnasuunitlusega 
klassid (12. klass)
Lisaks eelpool kirjeldatule võiks
mängu kasutamisel tutvuda ka
mõnede siin vihikus välja toodud
allikatega. Mängule võiks eelneda/
järgneda iseseisvad tööd (nt mõne 
toote elutsükli analüüsi skeemi 
koostamine).

Täiskasvanud mängijad
Täiskasvanud mängijad kogevad 
mängu läbides omaenda majapida-
miste ja elustiili mõjusid keskkon-
nale ja ressursside tarbimisele. Ise 
otsustaja rollis olles, on täiskasvanud 
mängija arvatavalt paljude valikute 

SISSEJUHATUS –  
MIKS SELLINE  
ÕPPEVAHEND?



6

2. TRANSPORT

Perekonna transpordi säästlikkus on 
sõltuvuses nii kodu asukohast, pere 
poolt kasutatavatest liikumisviisidest 
ja sõiduvahenditest kui ka liikumiste 
optimeeritusest (vanemate töö-
kohtade ja laste kooli/huvialaringide 
asukohtade lähestikku paiknemine jne). 

Transpordile kuluvat energiat proo-
vitakse riiklikul tasandil vähendada 
nii suunates ruumiplaneeringut kui 
soodustades ühistranspordi kasutust, 
ökonoomsemaid sõidukitehnoloogiaid 
ja taastuvaid transpordikütuseid¹.

Ruumiplaneeringutega suunatakse 
maakasutust – analüüsitakse, kuhu 
ehitada uusi elamualasid ning kus 
võiksid paikneda tehnopargid 

ja büroohooned, et selle kaudu 
vähendada sundliikumist ja autost 
sõltumist. Nende järgi saab optimaal-
seimad asukohad valida ka koolidele, 
lasteaedadele, poodidele  
ja muudele teenindusasutustele. 

Turumajanduse esimesed kümnendid 
on Eestis paraku soodustanud rohkelt 
ehitustegevust ilma strateegilise 
planeerimiseta. See on kaasa toonud 
valglinnastumise koos kaasnevate 
transpordiprobleemidega. Kolides 
linnalähedasse uude elamurajooni 
jäävad inimesed tihtipeale ikkagi nii 
töökohtade kui muude toimetuste 
tõttu igapäevaselt linna sõitma ja hea 
ühistranspordi puudumisel autost 
sõltuvaks..  

üle juba mõelnud, mitmete tee-
madega tarbijana hästi kursis, ent 
näeb seda tänu õppevahendile nüüd 
terviklikumalt ja ülevaatlikumalt. 
Usume, et iga täiskasvanud kasutaja 

leiab õppevahendist ka mõne uue 
fakti või teadvustab endale mõne 
olulise aspekti.

Joonis 1. Erinevate transpordiliikide energiatarve ühe reisijakilomeetri kohta

1  Eesti energiamajanduse arengukava www.energiatalgud.ee/enmak
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rongiga liikumiseks kütust inimese 
kohta kulub. 

USAs tehtud uurimuses võrreldi 
auto- ja rattatranspordi tegelikku 
maksumust ja ajakulu, arvesse võeti 
ka sõiduki aastast hoolduskulu ning 
inimese teenistust. Alljärgnevalt 
(Joonis 2) on näha, et eriti kaua kulub 
väiksemapalgalistel inimestel aega, et 
autoga sõitmise kulud tagasi teenida.

Joonis 2. Keskmiselt kodu ja töökoha vahel liikumisele ja sellega seotud kulutuste 
tagasiteenimiseks kuluv aeg autoga või jalgrattaga liigeldes 2 

Järgnevalt graafikult (Joonis 3) lähtub, 
et prioriteetseks liikumisviisiks 
Eestis on viimase 10 aasta jooksul 
saanud isiklik auto. Maapiirkondadest 
töökohtade ja teenindusasutuste 
linnadesse koondumine suurendab 
maainimeste liikumisvajadust. 
Sõiduauto suhteliselt soodne kät-
tesaadavus on suurendanud seda 
kasutavate inimeste arvu ja seega 
vähendanud nõudlust ühistranspordi 

järele. See on tekitanud nõiaringi, 
mis ühistranspordi graafikuid veelgi 
hõrendab. Üheks vähekasutatud 
võimaluseks maapiirkondades 
energiasäästuks autotranspordis 
on viljeleda autode kooskasutust. 
Lähipiirkonnas elavate inimestega 
tööle ja muid vajalike sõite tehes 
autot jagades on võimalik nii raha kui 
energeetilisi ressursse säästa.

2 Land-Use, Climatic, Demographic, and Cultural Issues Affecting Utilitarian Bicycle Travel  
in the Triangle www.humantransport.org/bicycledriving/cyclinguse.htm

Elamupiirkondi luues ei ole arves-
tatud ka säästlikkuse seisukohast 
prioriteetse rööbastranspordi 
lähedusega.

Üksinda autoga sõites on energiakulu 
ca 5 korda suurem kui rongiga sõites. 
Sõites inimesi täis autoga vähendab 
see reisija kohta energiakulu peaaegu 
ühistranspordi tasemele. Jalgrattaga 
liikumiseks vajab inimene toidu näol 
üle 10 korra vähem energiat kui 
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Joonis 3. Tööle liikumise viisi jaotus Eestis 3 

Fossiilkütuseid energiaallikana kasu-
tavad transpordivahendid põhjusta-
vad peenosakeste heidet linnaruumi. 
Peenosakeste õhkupaiskumise tõttu 
transpordist, ahiküttest ja tööstusest, 
sureb Eestis hinnanguliselt enneaeg-
selt sadu inimesi4. Samas jalgrattaga 
tööle või kooli sõites saab keskmine 
inimene rahuldatud oma nädalase 
füüsilise koormuse vajaduse ning 
sellest paraneb nii sõitja tervis ega 
tekitata lähikonna elanikele  
terviseriske5.  

Jooniselt (Joonis 4) on näha, et 
hoolimata rattasõidul suurenenud 
peenosakeste sissehingamisest ning 
õnnetusriskist, on rattur võidus – 
tema füüsilise tervise paranemisest 
tulenevalt pikenevad tema elupäevad. 
Jalgratta kasutamine linnades ja 
linnalähedastes asulates on Eestis 
tõusuteel. Üheltpoolt on paranenud 
kergliiklusteede võrgustik ning teiselt 
poolt on Euroopa riikides jalgrat-
taga sõitmise populaarsuse tõus ka 
Eestisse jõudmas.

3 Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordi ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring,  
  www.energiatalgud.ee/img_auth.php/d/d2/J%C3%BCssi%2C_M.%2C_Poltim%C3%A4e%2C_H._jt._ 
  Energias%C3%A4%C3%A4stupotentsiaal_Eesti_transpordis_ja_liikuvuses.pdf

4 Peenosakesed nõuavad Eestis sadu inimelusid  
  teadus.err.ee/v/keskkond/219d7edd-341c-4129-8e9d-ca0d2f22b8b8

5 Jalgrattaga sõitmine elamisväärsetes linnades. mobile 2020.  
   www.mobile2020.eu/fileadmin/files_ee/mobile2020_yellow_pages_FINAL_EE.pdf
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Joonis 4. Keskmiselt võidetud/kaotatud oodatud elupäevade arv. Jalgratas vs auto6

Eestis on algatatud ka innovatiivne 
elektriautode programm ELMO, mis 
toetab energiaefektiivsete elektriau-
tode soetamist ja opereerib elekt-
riautodel baseeruvat autode ühiska-
sutussüsteemi. Kasutades vajadusel 

ELMO lühirendi süsteemi, on võimalik 
paljudel linnainimestel isikliku auto 
omamisest üldse loobuda. Laadides 
elektriautot taastuvenergiaga on see 
väga energiasäästlik võimalus autoga 
liiklemiseks.

6 Negavatt – Teemast www.negavatt.ee/teemast
7 ELMO elmo.ee

Joonis 5. ELMO lühirendi elektriautod ja üle Eesti paigaldatud elektriautode kiirlaadijad7 
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2.1 Alternatiivid

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?

Lepikud Sarapikud Kuusikud Tamm ja Tõru

Maal käimiseks võik-
sid nad laenutada 
ELMO elektriauto. 
Siis ei peaks Lepikud 
enam autot üldse 
omama ja see võiks 
kokkuvõttes neile ka 
soodsam tulla.

Võiksid veel 
kombineerida sõite 
lähikonnas elavate 
inimestega.

Vanemad võiksid 
käia tööl ka rattaga/
jala.

Pole kohaldatav.

2.2 Küsimused aruteluks

1) Kuidas noor saab osaleda pere transpordiks kuluva energiahulga 
vähendamisel?

Vastus: Võimalusi on mitmeid. Näiteks käia võimalusel koolis rattaga, jala  
või ühistranspordiga, mitte aga lasta vanemal ennast autoga kooli tuua.

2) Kuidas soodustada jalgrattaga sõitmist aastaringselt?

3) Kas elektriauto on ka säästlikum arvestades auto toomiseks kuluvat 
energiat? Kuidas Eestis, kus peamiselt elektrit toodetakse põlevkivist,  
saab elektriautot säästlikuks lugeda?

2.3 Teemakohast eestikeelset kirjandust

Energiatalgud „Energiatarbimine transpordisektoris“
www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine_transpordisektoris

JUHENDAJALE  
Jalgrattaga sõitmine elamisväärsetes linnades
www.mobile2020.eu/fileadmin/files_ee/mobile2020_yellow_pages_FINAL_EE.pdf
www.roheline.ee/files/transport/saastev-transpordi-planeerimine.pdf
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3. TOIT

Nii nagu paljudes teistes valdkon-
dades kehtib ka toidu puhul lihtne 
põhimõte – mida parem tervisele 
seda vähem ressursinõudlikum. 
Mahetoidu tootmine nõuab vähem 
energiat ning võib olla ka tervisele 
kasulikum. Euroopa 34 erineva 
uuringu kokkuvõtte kohaselt on 
mahetoidu 1 toodanguühiku toot- 
mise energiakulu keskmiselt 21% 
madalam kui tavatoidul8. 

Mahetoit saadakse mahetootmise 
toorainest, mille hilisemal töötle-
misel pole kasutatud ka sünteetilisi 
lõhna-, maitse- ja lisaaineid. Mahe-
tootmises ei kasutata mineraalseid 
väetisi, sünteetilisi taimekaitse-
vahendeid, kasvuregulaatoreid, 
loomse toodangu suurendamiseks ei 
kasutata hormoonpreparaate, samuti 
on keelatud GMO kasvatamine ja 
kasutamine söödaks.  

Mahetooteks saab pidada ja seda 
vastavalt märgistada juhul, kui 
töödeldud toidu põllumajandusli-
kest koostisosadest on vähemalt 
95% pärit mahepõllumajandusest. 
Märgistusel ja reklaamil kasutatakse 
mõisteid “mahe” ja “öko” või nende 
tuletisi (nt “mahepõllumajanduslik”, 
“ökoloogiline”). Kauplejad kasutavad 
tihti ka väljendit „orgaaniline“, mis 
tõenäoliselt on tuletatud inglisekeel-
sest vastest „organic“, mille eesti-
keelne vaste ei ole korrektne. 
(Joonis 6).

Lisaks Euroopa mahemärgisele 
leiab Eesti toodetelt tihti ka Eesti 
mahemärki, mille kasutamine ei ole 
kohustuslik, kuid seda kasutatakse 
edukalt (Joonis 7).

Joonis 6. Euroopa mahemärgis. Joonis 7. Eesti toodetel võib kohata 
erineva kujundusega mahemärke.

8 H.L. Tuomisto, I.D. Hodge, P. Riordan, D.W. Macdonald. Does organic farming reduce environmental impacts?  
  – A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management 112 (2012), lk 134. 
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9 Õppevahendina saab kasutada Inglismaa õppevahendit: eatseasonably.co.uk/what-to-eat-now/calendar

Lisaks kasvatus- ja tootmisviisile on 
toidu puhul oluline arvestada selle 
transpordiahelat st kust ja kuidas toit 
meie toidulauale jõuab. Erinevate 
toidutootmise, -valmistamise ja  

-transpordi etappide hindamist võib 
lühidalt nimetada toote elutsükli 
analüüsiks, mille abil on võimalik 
hinnata kõigi toiduainete tootmiseks 
kulunud ressursse. 

Joonis 8. Lihtsustatud mudel piimatootmise elutsüklist. 

Sarnased lihtsustatud skeemid on 
avalikult kättesaadavad ka paljude 
teiste toiduainete kohta. Otsingul 
võib abiks olla inglisekeelne lühend 
LCA, mida kasutatakse mõlema 
Life Cycle Assessment ja Life Cycle 
Analyses kohta.  

Kui elutsüklianalüüsi lahti mõtesta-
mine võib tihti kujuneda keerukaks, 
siis näiteks köögi- ja puuviljade puhul 

aitab energia- ja ressursimahukust 
hinnata ka hooajalisuse jälgimine — 
millal ühes ja teises geograafilises 
piirkonnas midagi kasvab9. Lisaks 
toidutootmise elutsükli analüüsile on 
veel rida sotsiaalseid ja majandus-
likke valdkondi, mis on  
seotud inimese poolt tarbitava 
toiduga. Mõned näited on esitatud 
allolevas tabelis (Tabel 1). 

Tarbija

Kauplus
Naftasaaduste tootmine

Väetiste tootmine

Sööda 
tootmine

Piimatööstus

Allikas: www.lcafood.dk/lca/lca.htm
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Toit Mõjuvaldkond Võimalus energiat 
ja ressursse säästa

Kommentaar

Tervis Ravimite tootmisele 
ja ravimitööstuse 
jäätmete käitlemisele 
kuluva energia arvelt.

Ravimitööstuse energiatarve on 
kõrge ning selle emissioonikogused 
arvestatavad10.

Looduskeskkond Looduskaitsele kuluva 
energia ja ressurside 
arvelt

Põllumajandusest pärinevad 
pestitsiidijäägid ladestuvad ka meid 
ümbritsevasse pinnasesse ja veeko-
gudesse, mille reostuse uurimiseks 
ja likvideerimiseks kulub omakorda 
arvestatav hulk fossiilse mittetaas-
tuva päritoluga ressursse. 

Vaba aeg/hobid Vabaajaveetmise 
(jõusaal, aeroobika) 
arvelt

Vabaajaveetmisega on seotud palju 
energiakulukaid protsesse (spordirõi-
vad, tarvikud, seadmete ja siseruu-
mide töös hoidmiseks kuluv energia 
jne). Aiapidamine ei tagaks küll sama 
koormust, küll aga mõjub varakeva-
dest hilissügiseni järjepidevalt aias 
toimetamine tervisele samahästi kui 
nt jõusaali trenn.

Tabel 1. Võimalused energia- ja ressursisäästuks erinevates valdkondades läbi toidu.

10 2009. aastal Chicago ülikooli poolt avaldatud uuringu tulemuste järgi moodustab ligi 8% kogu USA riigi   
süsinikemissioonist meditsiinitööstuse poolt paisatav emissioon. 
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11 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse konkurss Negavatt. Negavattide arvutamise tabel. 

3.1 Toit – erinevate leibkondade alternatiivid 
igapäevaseks energia- ja ressursisäästuks

Lepikud Sarapikud Kuusikud Tamm ja Tõru

Lisaks köögivilja-
dele võiks Lepikud 
kasvatada/hooldada 
maal vanaema juures 
ka marjapõõsaid ja 
viljapuid, millest võiks 
saada kogu pere talve 
mahla- ja moosivaru.

Näide: Eestis toodetud 
1 klaas mahla = 310 kWh 
vs 1 klaas imporditud 
Euroopas toodetud 
mahla = 460 kWh11.

Lisaks küttepuude 
tegemisele võiks pere 
suurendada oma aiast 
saadava toidu 
osakaalu.  
Võib-olla oleks perele 
jõukohane pidada  
ka kanu.  

Kuusikud võiks lisaks 
ürtide, salatite ja 
tomatite kasvatamisele 
istutada ka marja-
põõsaid ja viljapuid, 
millest võiks saada 
kogu pere talve 
mahla- ja moosivaru.

Eestis toodetud 
mahetoodete  
sortiment suureneb 
iga aastaga. Lisaks 
puu- ja juurviljadele 
on saadaval ka lai 
valik kuivaineid ning 
teisi tooteid. 

Samuti on 2014. aasta 
seisuga sealiha kõrval 
saadaval ka maheliha. 

3.2 Küsimused aruteluks teema kohta

1) Kas mahetoit on on energia- ja resurssisäätlikum võrreldes tavatoiduga?
Vastus: Jah, paljude saaduste osas on küll. Mõned näited leiad allolevast tabelist. 

Tabel 2. Mahe- ja tavatoodangu tootmiseks kuluva energia võrdlus (Kwh/1 kg).

Saadus Mahe 
(Kwh/kg)

Tava 
(Kwh/kg)

Arvestus Uuring

Veiseliha 5,44 7,78 Loomakasvatuse 
väravas

Inglismaa ja Wales,  
Williams jt 2006

Piim 0,34 0,49 Koos transpordi ja 
töötlemisega

Soome, Grönroos jt 2006

Porgand 0,13 0,17 Põllult UK, Azeez jt 2008

Rukkileib 1,03 1,18 Koos transpordi ja 
töötlemisega

Soome, Grönroos jt 2006

Kapsas 0,07 0,25 Põllult UK, Azeez jt 2008

2) Kuidas noor saab osaleda toidule kuluva energiakulu vähendamises?
Vastus: võimalusi on mitmeid, allolevalt vaid mõned näited. 

• Kujundada oma lemmiktoidud, mida emalt/vanaemalt „tellida“ arvestades ka 
lemmikrooga sisaldavate erinevate toiduainete tootmiseks kuluvat energiat. 
Näiteks, ühe kilogrammi veiseliha tootmiseks on üldine energiakulu palju 

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?
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12 Energia põllumajanduses. Toim. J. Ahokas. Eesti Maaülikool, Tartu 2012, lk 31.

3.3 Teemakohast eestikeelset kirjandust

ÕPILASTELE  
Keskkond taldrikul. Projekt FoodWeb. 2013.
foodweb.ut.ee/s2/209_281_116_Keskkond_taldrikul.pdf

Söödav linn I. MTÜ Linnalabor. Tallinn 2009/2010.  

JUHENDAJALE 
Läänemere keskkond, toit, tervis: harjumustest teadlikkuseni.  
Õpetaja käsiraamat. Projekt FoodWeb. 2013. 
foodweb.ut.ee/s2/209_281_93_Laanemere_keskkond_toit_ja_tervis_harjumustest_t.pdf

 

suurem kui broileriliha või sealiha tootmiseks (üldises energiakulus  
sisalduvad ka söödatootmise, ehitiste ja masinate energia)12. 

• Anda kooli juhtkonnale sõnum/signaal, et õpilased eelistaksid tavatoidule 
mahetoitu ka koolisööklates ja puhvetites pakutavas valikus. Täna on Eestis 
mahetoit enim levinud lasteaedades, vähem alg-, põhi- ja keskkoolides ning 
kõrgkoolides. Küll aga on mahetoit järjest enam koolidesse jõudnud Põh-
jamaades ja mujal Euroopas. Üks võimalus juhtkonnale oma soovist teada 
anda on kooli õpilasesinduse kaudu. Samuti võib seda teha lastevanemate 
abil, näiteks läbi kooli hoolekogu. Abi selle kohta, et mahetoit ei ole tava- 
toidust kallim, saab näiteks Põllumajandusministeeriumi Mahepõllumajan-
dus büroo spetsialistidelt.  

3) Miks on levinud arusaam, et mahetoit on kallim kui tavatoit?
Vastus: Võrrelda mahetoitu ja tavatoitu ei ole alati asjakohane, sest need 
ei ole samad. Arusaam, et mahetoit on kallim kui tavatoit, on tõenäoliselt 
levinud seetõttu, et mahetootmine on tihti väiketootmine. Mahetootmise kas-
vamise keskmiseks või suureks tootmiseks saab muuta aga ainult tarbijaturg. 

4) Kuidas ma saan teada, et tootja ja/või kaupleja ei peta mind müües  
tavatoodet mahetoidu märgistuse ja nime all?
Vastus: Mahepõllumajandusele esitatavad nõuded on ranged. Taime- ja 
loomakasvatust kontrollib Põllumajandusamet. Töötlemist, turustamist  
ja toitlustamist kontrollib Veterinaar- ja toiduamet.

5) Kui mahetootmisel ei kasutata mineraalseid väetisi, siis kuidas tagatakse 
mullaviljakus, mis on  hea saagi eelduseks?
Vastus: Mahepõllumajanduses säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust 
orgaaniliste väetiste ja liblikõielisi sisaldavate külvikordade abil.
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4. SOOJUS

Eesti tänase elamufondi tarbeks on 
vaja ühe tavalise eluruumi ruut-
meetri kütmiseks aastas vahemikus 
150–300 kWh soojusenergiat13.  
Uued hooned vajavad oluliselt 
vähem soojusenergiat, kuna täna-
päevased soojustusmaterjalid, 
hoone erinevad insenertehnilised ja 
arhitektuurilised lahendused (näiteks 
klaaspindade kasutamine passiivseks 
kütmiseks päikesepaistelisel, kuid 
külmal ajal) on teinud läbi olulise 
arengu.

Alates aastast 2021 peavad aga EL 
direktiivi kohaselt kõik uued hooned 
olema ehitatud „ligi-null-energia-hoo-
ned“, kus ühe ruutmeetri kütmiseks 
aastas ei tohiks kuluda rohkem kui 
20-50 kWh soojusenergiat.

Lisaks hoone soojapidavusele 
avaldab suurt mõju hoone säästlikku-
sele ka see, millisest energiaallikast 
ruumide kütmiseks ja sooja vee 
tootmiseks energiat ammutatakse. 
Linnades on suur osa hoonetest 
ühendatud kaugküttevõrku – ühes 
suures katlamajas põletatakse kas 
imporditud kütuseid (näiteks Vene-
maalt imporditud maagaasi) või 
kasutatakse ära kodumaist toorainet 
nagu puiduhake. Seejärel transpor-
ditakse soojus kas maapealsete või 
maa-aluste torude kaudu kodudesse. 
Eestis tarbib kaugküttesoojust ligi 
60% elanikkonnast. Sõltuvalt kaug-
küttevõrgu vanusest võivad aga 
soojuskaod kaugküttevõrgus olla 
väga suured, mis kohati muudab 
teised, kohalikud küttelahendused, 
säästlikumaks nii keskkonna kui ka 
rahakoti mõttes.

13 Eesti energiamajanduse arengukava ENMAKi uuendamise hoonete energiasäästupotentsiaali uuring.  
J. Kurnitski et al.Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn 2013.

Kaugküte on tõhus ainult piirkonda-
des, kus on palju hooneid (eelistata-
valt kõrghooneid) koos. Hõredamalt 
asustatud piirkondades või kohtades, 
kus lihtsalt ei ole kaugküttesüsteemi 
mingil muul põhjusel rajatud, too-
detakse toasooja koha peal. Puit, 
kui kütteallikas on Eestis väga laialt 
levinud. Samast puidukogusest 
on aga sõltuvalt põletusseadmest 
võimalik saada ligi 4 korda erinev 
kogus kasulikku soojusenergiat. Ühed 
kõige vähem tõhusamad seadmed 
puidu põletamiseks (välja arvatud 
lõke) on õhkküttekaminad, kõige 
tõhusamad aga keskküttekatlad. 
Puidu kasutamisel kütteallikana on 
peaaegu ainult eelised, kuid siiski 
ka üks väga oluline ebaeelis – puidu 
põletamisel tekivad peenosakesed 
vajuvad korstnast väljudes vajuvad 
maapinna ligidale, kus inimesed 
võivad neid osakesi sisse hingata. 
Suure asustustihedusega piirkonda-
des ja olukorras, kus kütteseadmetele 
pole installeeritud vastavaid filtreid, 
mõjub see pikemas perspektiivis 
inimeste tervisele (hingamisteede 
haigused) halvasti.
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Pilt – õhkküttekamin  
(elmirastoveworks.ca)

Pilt – keskküttekatel (smokelessheat.com)

Lisaks on võimalik nii ruumi, kui ka 
vett kütta elektriga. See alternatiiv 
on küll suhteliselt mugav, kuid seoses 
sellega, et Eestis toodetakse elektrit 
peaasjalikult taastumatust ning 
keskkonda koormavast põlevkivist, ei 
ole elektriküte ei keskkonna poolest 
ega ka majanduslikult üldjuhul 
mõistlik ega säästlik lahendus. 
Veidi mõistlikum on elektrilistel 
takistuselementidel soojenevate 
kütteseadmete kasutamise asemel 
soojuspumba kasutamine. Viimaste 
puhul saadakse 50-75% vajaminevast 
soojusest ümbritsevast keskkonnast 
(pinnasesse või veekogusse salves-
tunud päikeseenergiast) ning ainult 
väiksem osa seadme käitamiseks 
kulub elektri näol.

Soojatarbimist võib mõõta nii ühe 
inimese, kui ka ühe pindalaühiku, 
näiteks ruutmeetri kohta. Käesole-
val õppevahendil on välja toodud 

ka inimeste arv majapidamistes, 
seega on piisavalt informatsiooni, 
et rehkendada suhtarv: keskmine 
eluruumi pind ühe inimese kohta. 
See suhtarv iseloomustab ühtpidi 
elanikkonna elatustaset, teistpidi 
on aga väiksema ruumivajadusega 
ühiskonnad säästlikumad. Eesti 
on selles pingereas Euroopa Liidu 
riikidega võrreldes suhteliselt taga, 
kuid jõudsalt ettepoole liikumas. Ka 
Eestis on keskmine pereliikmete arv 
languses ning eluruumide keskmine 
suurus tõusmas. Samal ajal on kõrge 
elatustasemega riigid nagu Taani ja 
Rootsi kaalumas erinevaid võimalusi, 
kuidas seda suhtarvu just sääst- 
likkuse eesmärgil vaikselt  
vähendama hakata.
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4.1 Alternatiivid

Joonis 9. Eluruumi pindala ühe inimese kohta Euroopa Liidu riikides (2008),  
allikas: entranze.enerdata.eu

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?

Lepikud Sarapikud Kuusikud Tamm ja Tõru

Lepikud võiksid 
kasutada seinasise-
seid soojustagastu-
sega ventilatsiooni-
seadmeid.

Katusele saaksid nad 
oma ühistus paigalda 
päikesekollektorid.

Sarapikud võiks 
kütta vee soojaks 
samuti puidu abil.

Maja soojustamine 
aitaks neil vähen-
dada kütmiseks 
kuluvat puude hulka.

Kuusikud peaks alati 
kasutama päike-
sepaneele elektri 
tootmiseks (PV-pa-
neelid), et nende 
suurt elektrikulu 
kompenseerida.

Õhksoojuskamina 
asemel võiks neil 
olla kas ahi või kesk-
küttekamin, mis on 
suure kasuteguriga.

Abiks oleks ka 
vähesel määral 
puitmaja seestpoolt 
soojustamine loodus-
like soojustusmater-
jalidega.
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4.2 Küsimused aruteluks

1) Kas noorel on võimalik mõjutada soojatarbimist?

2) Kuidas noorel on võimalik mõjutada soojatarbimist?

3) Mis on mõistlik eluruumi suurus ühe inimese kohta? (joonis 9 alusel teiste 
riikidega võrreldes)

4) Miks elektriküte mõistlik ei ole? Kas soojuspumbad on mõistlikud?
Elektriküte ei ole mõistlik, kuna elektri tootmiseks kulub väga palju primaar- 
energiat, mis Eestis pärineb täna veel peamiselt mittetaastuvast ja keskkonda 
koormavast loodusvarast − põlevkivist. Selleks, et saada üks ühik elektri- 
energiat koju, tuleb välja kaevata suurusjärgus 4 ühikut põlevkivi, kuna 
vahepeal peab arvestama muundamis- ja ülekandekadudega. Seoses sellega, 
et elekter on nii väärtuslik energiakandja, võib juhtuda, et ka kehvema kasu-
teguriga soojuspumbad siiski ei õigusta ennast. Küttesüsteemi valikul tuleks 
seega kaaluda kindlasti kõiki võimalike alternatiive, sealhulgas kohapealseid 
taastuvenergia lahendusi.

4.3 Teemakohast eestikeelset kirjandust

Energiatalgud: „Soojusmajandus“
www.energiatalgud.ee/index.php?title=Soojusmajandus

5. ELEKTER

Võrreldes teiste energiakandjatega 
(tahked ja vedelad kütused, soojus) 
on elekter üldjuhul kõige väärtusli-
kum ja universaalsem – elektrit on 
võimalik kasutada näiteks kodu- 
masinate käitamiseks, muundada 
soojuseks või vajadusel kasutada  
ka transpordivahendiga  
edasiliikumiseks.

Elektrilist pinget on võimalik teki-
tada ka väga lihtsate vahenditega 
(kartul, vasktraat ning kaks erinevat 
metallitükki), kuid mõistlikum on seda 

teha siiski suuremate vahenditega 
nagu erinevaid kütuseid kasutavad 
generaatorid või päikesepaneelid. 
Ajalooliselt on Eestis elektrit saadud 
eelkõige taastumatust ressursist 
põlevkivist, mida leidub põhiliselt 
Ida-Eesti maapõues. Viimastel aasta-
tel on aga eelkõige seoses põlevkivi 
suure keskkonnakoormusega hakatud 
üha enam elektrit tootma ka taas-
tuvatest allikatest nagu puit, tuul ja 
päike. Jätkuvalt kasutatakse Eestis 
ka aeglaselt taastuvat loodusvara, 
turvast, nii elektri kui ka soojuse 

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?
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tootmiseks. Taastuvkütustel põhineva 
elektrienergia („rohe-elekter“) 
saamiseks on lõpptarbijatel kaks 
võimalust: osta elektripakett, kus 
virtuaalselt eraldatakse osa tuuliku-
tega, biomassist, päikesest või veest 
toodetud elektrist või paigaldada 
enda krundile ise mõni elektritoot-
misseade (näiteks väiketuulik või 
päikesepaneelid).

Kõige kergem ja soodsam viis aga 

elektriga seotud keskkonnakoormust 
vähendada on – nagu ka teiste ener-
giakandjate puhul – energiat säästes. 

Kodudes on elektrit võimalik säästa 
erinevates kategooriates. Suurimad 
elektritarbijad kodudes on valgustus, 
elektrikeris, ahi ja pliit ning veesoo-
jendus. Müügilt kadunud hõõgpirnide 
asendamisel LED-pirnidega on või-
malik valgustusele kuluvad energiat 
vähendada kuni 20 korda.

Joonis 10. Elektri tootmine Eestis kütuseliikide lõikes aastal 2012. 
Allikas: energiatalgud.ee

Joonis 11. Koduse elektritarbimise struktuur Eestis aastal 2009  
(P. Raesaar, TTÜ elektroenergeetika instituut, 
kesa.edu.ee/pdf/energiasaast_kodumajapidamises.pdf

86% Põlevkivi

8% Puit

4% Tuuleenergia

1% Turvas

1% Maagaas

17% Veesoojendus

16% Elektrikeris

15% Valgustus

15% Toiduvalmistamine

11% Kontoritehnika

8% Audio-, videoseadmed

5% Külmik

3% Pesumasin

3% Muud seadmed

3% Nõudepesumasin

2% Koristamine

2% Triikimine
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5.1 Elekter – erinevate leibkondade  
alternatiivid igapäevaseks energia-  
ja ressursisäästuks

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?

Lepikud Sarapikud Kuusikud Tamm ja Tõru

Lepikud saaksid 
endale valida rohe-
lise elektri paketi. 

Samuti võiks nad 
vahetada oma külm-
kapi kaasaegsema 
vastu  
(C -> A+ või A++). 
 
Perekonnal on 
võimalik kasutada  
ka led-pirne

Talvisel ajal võiks 
Sarapikud toota 
sooja vett elektri- 
boileri asemel 
puudega kütmisel.
 
Perekonnal on 
võimalik kasutada  
ka led-pirne

Kuusikud võiks 
vaadata üle 
elektriseadmete 
vajalikkuse ning või-
malusel vähendada 
nende arvu (näiteks 
pesukuivati arvelt).

Samuti tuleks neil 
veenduda, et hoone 
automaatika on 
õigesti häälestatud, 
et kallis süsteem 
ennast ära tasuks.

Tamme ja Tõru 
elektritarbimine  
on juba miinimumi- 
lähedane.

Perekonnal on 
võimalik kasutada  
ka led-pirne

5.2 Küsimused aruteluks

1) Millistes tingimustes on võimalik oma kodu juures taastuvatest allikatest 
elektrit toota?

Vastus: Väiketuulikutega elektri tootmiseks peab kodu asuma tuulises piirkon-
nas (ranniku lähedal) ning olema ka avatud tuultele (ei tohiks olla puudega 
varjatud). Elamute katustele tuulikud ei sobi, kuna turbulentsed õhuvoolud 
maja vahetus läheduses ei võimalda tuulikul korralikult toimida ning elektrit 
toota. Päikesepaneelide paigaldamiseks katusele on eelkõige oluline katuse 
orienteeritus ilmakaarte suhtes ning kaldenurk. Päikesepaneelid peaksid 
olema suunatud lõunasse.

Tihti ei ole mõistlik ise paigaldada väga väikest seadet, vaid naabritega koos-
tööd tehes ehitada suurem seade – luua nn. energiaühistu. Energiaühistud on 
seni Eestis suhteliselt vähe levinud, kuid näiteks Põhjamaades ja Saksamaal 
juba aastakümneid kasutusel olev alternatiiv elektritootmisel.

2) Millised kodumasinad on hädavajalikud, millistest oleks võimalik loobuda?

3) Mille peale kulutab keskmine Eesti kodu enim elektrienergiat? Millest 
toodetakse Eestis elektrit? Vastuseid võib näha üleval asuvalt jooniselt.
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5.3 Teemakohast eestikeelset kirjandust

Eesti Energia „Energiasäästu tunni läbiviimine“
www.energia.ee/-/doc/10187/pdf/concern/energiasaastu_tund_tunni_labiviimine.pdf

Energiatalgud: „Elektrimajandus“
www.energiatalgud.ee/index.php?title=Elektrimajandus

 

6. JÄÄTMED

Võrreldes meie teiste igapäevaste 
tegevuste (nt transport) ja teenus-
tega (nt reovee käitlemine, puhas 
vesi) seostatakse jäätmeid võima-
lusega energia- ja ressursisäästuks 
pigem harva. 

Kõige olulisem on vältida jäätmete 
teket. Seda saab teha nii oma ostu-
harjumuste kui ka elustiili muutmi-
sega. Vältida tuleb emotsionaalseid 
oste ning kvaliteetseid ja vastupida-
vaid tooteid. Kvaliteetsetel toodetel 
on pikem eluiga ning see vähendab 
uute toodete tootmise vajadust ehk 
ressurside ja energia kasutust. Läbi 
tarkade otsuste väheneb ressursside 
raiskamine ning ka prügikasti satub 
vähem jäätmeid.

Iga kord aga ei ole võimalik jäätmete 
teket vältida. Sel juhul tuleb hinnata, 
kas jäätmeteks muutunud materjali 
(nt. plastpudelit) saab ümber töö-
delda. Juhul kui see on võimalik ja 
mõistlik tuleb see materjal eraldi 
kokku koguda ning suunata uuesti 
ringlusse ehk toota näiteks uus pudel, 
kilekott vms. Et materjale rohkem 
ringlusesse võtta tuleb neid hooli-
kamalt liigiti sorteerida. See tagab 
materjali parema kvaliteedi ning 
hoiab kokku jäätmekäitlusele kuluvat 
energiat. Alles seejärel, kui enam ei 

ole võimalik materjali ümber töö-
delda, võime sellest energiat toota.

Selliseid ringlussevõetavaid jäätmeid 
tekib arvestatavas koguses ka maja-
pidamistes ning seetõttu on oluline 
oma kodumajapidamise energia- ja 
ressursikasutuse hindamisel arvesse 
võtta ka majapidamises tekkivate 
jäätmete 
• mahtu,
• liigilist koosseisu,
• jäätmete tühjendamise sagedusega 

seotud transporti ning kõiki aspekte 
korraga vaadeldes hinnata võima-
lusi energia- ja ressursisäästuks 
jäätmete arvelt. 

Majapidamise segaolmejäätmete 
koosseis on väga kirju koosnedes 
plastist, klaasist, metallist, paberist/
papist, biojäätmetest, puidust, ohtli-
kest jäätmetest, elektroonikaromust, 
tekstiilist ja rõivastest ning muust 
põlevast ja mittepõlevast materjalist. 
Arvestades nende materjalide liigiti 
kogumiseks loodud taristut (Joonis 
12) peaks segaolmejäätmete koostise 
nimekiri olema palju lühem ning selle 
mass inimese kohta väiksem (2011. 
aastal 288 kg inimese kohta aastas14). 
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14  Riigi jäätmekava 2014 -2020. Lisa 4 Jäätmekäitlus maakondades.

Joonis 12. Pakendijäätmete kogumiseks loodud avalik taristu Tallinna näitel. 
Konteinerite kuju võib kohalikes omavalitsustes varieeruda, kuid värvused  
(papp ja paber sinine, klaas roheline, kartong ja plast kollane) on järjest  
enam üleriigiliselt ühtlustumas.

Majapidamise segaolmejäätmete 
koosseisu ja mahu probleemi vähen-
damisel saab kaasa aidata iga inimene 

oma igapäeva valikuid tehes. Allole-
valt on toodud vaid mõned näited 
erinevatest võimalustest (Tabel 3).

Tabel 3. Võimalused kodumajapidamises tekkivate jäätmete vähendamiseks 
igapäevaste valikute teel.

Jäätme liik Valikud

Pakend (plast) Jälgida toidu ostmisel lisaks päritolule ja eeldatavale 
transpordiahelale ka toote pakendatust ning võimalu-
sel eelistada vähem pakendatud toodet. 

Biojäätmed (köögijäätmed) Planeerida oma ostud ja söögikogused, et ülejääke ei 
tekiks või tekiks minimaalselt. 

Tekstiil (rõivad) Vanade kasutatud rõivaste suunamine taaskasutusse 
on küll mõistlik, kuid see ei lahenda üha enam 
kogu maailmas muret tekitavat tekstiilijäätmete 
kogust. Lahendus oleks muutus tarbijate hoiakutes 
ehk inimeste valikutes soetada endale vähem, kuid 
vastupidavamaid rõivaid ja jalatseid. 
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Lepikud Kuna biojäätmeid ei koguta liigiti, siis võib järeldada, et kohalik omavalitsus 
pole oma jäätmemajanduskavaga seda kohustuseks seadnud. Küll aga võiks 
majaelanikud ise korteriühistu koosolekul võtta teemaks biojäätmete liigiti 
kogumise ning sõlmida jäätmekäitlusettevõttega lepingu, millega ettevõte 
tarniks majale konteineri ja tühjendaks seda kindla intervalli tagant. 

Sarapikud Sarapikud võiks koguda pakendeid liigiti. Selleks on võimalus tellida 
pakendite kogumise kott koju. See on mõistlik juhul, kui ka naabruskonnas 
kogutakse pakendeid äraantavastesse kottidesse. Arvestades, et Sarapikud 
käivad tööl suuremas asulas, on teine võimalus kord nädalas pakendid 
endaga kaasa võtta ning viia need asulasse paigutatud pakendikogumise 
konteinerisse (enamasti kollased konteinerid, mille kuju ja materjal võivad 
varieeruda) . 

Kuusikud Oluline oleks välja selgitada, kas nende piirkonna biojäätmed kompostitakse 
või töödeldakse anaeroobse kääritamise teel. Kompostimise korral (eriti kui 
kasutada lahtisi kompostimistehnoloogiaid) on kaasnev keskkonnamõju suh-
teliselt suur. Kompostimise positiivset keskkonnamõju takistab ka asjaolu, et 
isegi liigiti kogutud biojäätmetest valmistatud kompostist on Eestis võimalik 
mineraalväetiste asendajana põllumajanduses kasutada vaid piiratud kogust. 
Juhul kui suunata biojäätmed (liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmed) 
anaeroobsesse kääritusse ja kasutada toodetud biogaas energiatootmiseks, 
siis on keskkonnamõju võrreldes kompostimisega tunduvalt väiksem. Peale 
selle asendab biogaasist toodetud energia fossiilseid kütuseid, mistõttu 
aitab anaeroobne kääritamine vähendada tunduvalt olelusringipõhiseid 
heitmeid15. Selle järgi saab ka otsustada, kas neil tasub ise kompostida või 
jätkata konteineri tühjendamise teenusega.

Tamm ja 
Tõru

Selgitada välja, kas kaasmajaelanikud oleksid huvitatud ise rajama väikse 
avatud kuhja ehk aunkompostima või suletud kiirkompostri, mis asendaks 
hetkel toimiva konteineri tühjendamise teenuse. See oleks mõistlik juhul,  
kui majaelanikud või nende naabrid leiaksid ise tekkinud kompostile  
ka kasutust.  

6.1 Jäätmed – erinevate leibkondade  
alternatiivid igapäevaseks energia-  
ja ressursisäästuks

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?

15 Olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhine uuring. 2012. SEI-Tallinn
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6.2 Küsimused aruteluks teema kohta

1) Millist jäätmeliiki esineb segaolmejäätmetes kõige enam? 

Vastus: Biojäätmeid. Segaolmejäätmete sortimisuuring 2012/2013 järgi 
esines Eestis biojäätmeid keskmiselt 31.8%16 kogu liigilisest koosseisust. 

2) Kas noor saab osaleda oma kortermaja/eramaja jäätmemajanduse 
korraldamises/arendamises?

Vastus: Jah.

3) Kuidas noor saab osaleda oma kortermaja/eramaja jäätmemajanduse 
korraldamises/arendamises?

Vastus: Kui kortermaja juures ei asu pakendikogumiseks konteinerit, siis seda 
on võimalik tellida. Majaelanike vastuseisu konteinerile võib põhjustada müüt, 
et sarnaselt segaolmejäätmete veole maksab ka pakendikonteineri  
tühjenduse teenus. 

Fakt on see, et see teenus ei maksa midagi ning kahtluse korral saab pöör-
duda Tootja Vastutuse Organisatsiooni poole.  
Kontaktid saadaval: www.tvo.ee.

6.3 Teemakohast eestikeelset kirjandust

Trükis „Kas prügimäel oled käinud?“.  
Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus. 
www.keskkonnaamet.ee/public/Kas_prugimael_oled_kainud.pdf

Prügihundi töövihik 5. - 6. klassidele. 
www.tallinn.ee/est/g6961s60830

16 Segaolmejäätmete sortimisuuring 2012/2013, SEI-Tallinn
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7. VESI

Puhta joogivee varud on maailmas 
piiratud ja need ei ole jagunenud 
ühtlaselt. Paljudes tihedasti asusta-
tud regioonides on puhta joogivee 
kättesaamine varsti muutumas 
tõsiseks probleemiks (Joonis 1217). 

Umbes 70% kogu maailma veetarbest 
kulub põllumajandusele18. Eestis 
on suurimaks vee tarbijaks meie 
põlevkivitööstus.

Eestis on puhta vee varud meie 
rahvaarvu arvestades piisavad ja 
joogiveest kui ressursist ei ole meil 

<500 Tõsine nappus

500–1 000 Nappus

1 000–1 700 Pingeline

4 000– 10 000 Külluslik

>10 000 Ülejääk

1 700–4 000 Piisav Andmed puuduvad

Joonis 13. Puhta vee ennustatav kättesaadavus maailma riikides aastal 2025

lähiajal puudust karta19. Samas võib 
ka Eestis joogivett ohustada reostus, 
mistõttu on oluline, mida me teeme 
kasutusel olnud veega näiteks 
reoveega. 

Eesti ehitusstandardite järgi arvesta-
takse uute elamispindade ehitamise 
veekuluks inimese kohta ca 4 m3/
kalendrikuus20. Ühel 4-liikmelisel 
perekonnal võib seega ühes kuus 
keskmiselt kuluda 12 m3 vett. Ühe 
liitri vee veepuhastusjaamas puhas-
tamiseks ja tarbijani toimetamiseks 
kulub keskmiselt 0,001 kWh ener-

17 Mapping the water reserve of the world: China and India face acute shortage -  
geoawesomeness.com/mapping-the-water-reserve-of-the-world-china-and-india-face-acute-shortage
18 Water en.wikipedia.org/wiki/Water
19 www.keskkonnaamet.ee/public/Veeteemaline_6pimapp_veebi.pdf
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7.1 Küsimused aruteluks

Kuidas kodus veetarbimist vähendada?

• Jälgida duši all viibimise kestvust.
• Hambapesu jms ajal kraanist tarbetult vett mitte joosta lasta.
• Kasutada säästukraane, aeraatoreid ja muid tehnilisi võtteid.
• Käivitada nõude– ja riiete pesumasinad vaid siis, kui need on täis.

20 Veetarbimise iseloomustus ja veetarbenormid, www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/859/materjal_I.
rar/materjal_I/Veetarbimise%20iseloomustus%20ja%20veetarbenormid.pdf
21 Negavattide arvutamise tabel, KIK, www.negavatt.ee/sites/default/files/Negavattide_arvutamise_tabel_EST.pdf

7.2 Teemakohast eestikeelset kirjandust

Veeteemaline õppemapp. Keskkonnaamet.
www.keskkonnaamet.ee/public/Veeteemaline_6pimapp_veebi.pdf

giat21. Seega ühe inimese kohta võib 
vee tarbimise tõttu tekkiv energia-
kulu olla 4 kWh kuus. Võrdluseks, 
et ainuüksi üks väga säästlik A++ 
märgistusega külmkapp võtab kuus 
20 kWh elektrit. 

Seega ei ole 4 kWh kuus just väga 
suur osa meie kodu elektri koguku-
lust. Küll võtab rohkelt energiat vee 
soojendamine, mille puhul on sääst-
likkuse seisukohast ka oluline, millist 
kütteallikat selleks kasutatakse.

Vee ammutamise ja reovee puhas-
tamise tehnoloogiad erinevad siiski 
paljuski ja seetõttu võib näiteks 
reovee töötlemine energeetiliselt 
ka plussi jääda, kui reoveesettest 
eraldatakse metaangaas. Puhta vee 
saamine võib eramaja puhul toimuda 
nii puurkaevust, salvkaevust kui 
ühisveevärgist. Vee transpordiks 
vajatav energia võib seega erineda, 

kuid see sõltub väga palju majapida- 
mise asukohast. Ammutades vett 
puurkaevu abil põhjavee kihist, ei 
ole seda enamasti vaja puhasta. Kuigi 
asustatud piirkondades on suundu-
mus ühisveevärgi väljaehitamisele, 
võib olemasolev kaev kasutusele 
jääda kastmisvee ja muu sarnase 
vajaduse rahuldamiseks.

Paljudes piirkondades on elamute 
reovee süsteemid viimastel aastatel 
ühendatud ühiskanalisatsiooniga, 
mis vähendab võimalikku keskkon-
nareostuse ohtu. Hõredalt asuvates 
piirkondades ei ole mõistlik sellist 
infrastruktuuri üles ehitada.  
Sellistes piirkondades kasutatakse 
näiteks reovee kokkukogumiseks 
kogumismahuteid, kust aeg-ajalt  
viib kogumisauto kokkukogutud  
vee reoveepuhastisse. 

17 Mapping the water reserve of the world: China and India face acute shortage -  
geoawesomeness.com/mapping-the-water-reserve-of-the-world-china-and-india-face-acute-shortage
18 Water en.wikipedia.org/wiki/Water
19 www.keskkonnaamet.ee/public/Veeteemaline_6pimapp_veebi.pdf
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8. HEAOLUTEENUSED

Peale olmevaldkondade tarbime me 
kõik ka teenuseid ja tooteid, mis ei 
ole meie eluspüsimiseks hädavajali-
kud, vaid on meile meelelahutuseks 
ning meie füüsilist ja vaimset tervist 
korras hoidvad. On inimesi, kes 
tegelevad igapäevaselt mõne hobiga, 
näiteks spordivad, teised käivad 
regulaarselt reisimas nii kodu- kui 
välismaal.

Reisimisel ja puhkamisel tuleks 
säästlikkust silmas pidades eelistada 
alati lähemaid sihtkohti ning võima-
lusel reisida rongi, bussi või suure 
inimtäituvusega autoga. Üks pikk 
lennureis võib kulutada sama palju 
kütust kui terve aasta autosõidud. 
Lisaks on lendamine suure mõjuga 
kliimamuutustele (süsinikdioksiidi 
ning atmosfääris vett siduva lämmas-
tikuemissiooni tõttu). Heaks alterna-
tiiviks talvisele lõunamaa puhkusele 
võib olla ka kodumaine SPA puhkus, 

marjalkäik, metsaraja külastus. On 
võimalus valida ka SPAde vahel, mis 
kasutavad peamiselt taastuvatest 
allikatest toodetud soojusenergiat.
Selleks, et meie kehasse salvestunud 
üleliigset energiat kulutada meelis-
sporti tehes, oleme tihti sunnitud 
kulutama ka mittetaastuvaid ener-
geetilisi ressursse. Näiteks teise linna 
või vallaotsa maastikuauto katusel 
mägijalgratta vedamine on suur 
ressursikulu võrreldes olukorraga kui 
koduukse eest ratta selga hüppame 
ja sportimise mõne vajaliku käiguga 
ühendame.

Kodune saunakütmine ja vanniskäik 
on suure energiakuluga – eriti kui 
kütmisel kasutatakse mittetaastuvatel 
allikatel baseeruvat elektrienergiat. 
Küttes sauna oma puudega ning 
hüpates peale seda karastavasse  
tiiki on võimalus oluliselt ressursse 
kokku hoida.

8.1 Alternatiivid

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?

Lepikud Sarapikud Kuusikud Tamm ja Tõru

Lepikud võiksid 
reisides ööbida
rohelise võtme 
hotellides.

Tänu maatööle, mis 
hoiab neid heas 
füüsiles vormis 
võib tõdeda, et 
nende “treeningud” 
on positiivse 
energiabilansiga.

Kuusikud võiksid 
loobuda basseini 
kütmisest. 
 
Hea oleks, kui 
rulluisutama minnes 
ei kasutaks nad  
fossiilseid kütu-
seid tarbivaid 
transpordivahendeid.

Metsajooks ei oma 
mingit keskkonna-
mõju, mistõttu enam 
paremaid tulemusi 
ei ole võimalik 
saavutada.
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HEA MÄNGIJA! 
SEE SPIKKER ON SULLE!

Siit spikrist leiate vihjeid iga keskkonda mõjutava valdkonna kohta. Selles 
abimaterjalis on kirjas, milliseid aspekte peaksite iga pere ja nende majapida-
mise juures tähele panema.

Soojus

See, kui mõistlik ja säätlik on kodu 
soojatarbimine, sõltub eelkõige 
järgnevast neljast aspektist. Esiteks 
on oluline see, kui hästi üks või teine 
hoone sooja peab, kuna see määrab, 
kui palju soojaenergiat on vaja. Tava-
elus aitab sellest kõige paremini aimu 
saada energiamärgis, kui see peaks 
olema hoonele väljastatud. Teiseks 
on oluline see, kuidas seda soojust 
toodetakse. Mõistlikum ja säästlikum 
on toota soojust kodumaistest ja 
taastuvatest energiaallikatest ning 
samal ajal teha seda võimalikult 
suure kasuteguriga. Kolmandaks on 

oluline korteri või maja eluruumi 
pindala ja seal elavate inimeste arvu 
suhe. Ühtpidi on see oluline, et kõigil 
pereliikmetel oleks oma elu elami-
seks piisavalt ruumi, teistpidi mida 
suurem on see suhe, seda rohkem 
tuleb ka ühe inimese jaoks energiat 
kulutada. Neljandaks on oluline, kui-
das on tagatud eluruumide ventilat-
sioon. Väga õhutihedalt soojustatud 
hoonetes on oht, et tähelepanu ei ole 
ventilatsioonile pööratud ning talvel 
tuleb sageli toasooja värske õhu 
saamiseks aknast välja lasta.

Jäätmed

Iga kord aga ei ole võimalik jäätmete 
teket vältida. Sel juhul tuleb hinnata, 
kas jäätmeteks muutunud materjali 
(nt. plastpudelit) saab ümber töö-
delda. Juhul kui see on võimalik ja 
mõistlik tuleb see materjal eraldi 
kokku koguda ning suunata uuesti 
ringlusse ehk toota näiteks uus pudel, 
kilekott vms. Et materjale rohkem 

ringlusesse võtta tuleb neid hooli-
kamalt liigiti sorteerida. See tagab 
materjali parema kvaliteedi ning 
hoiab kokku jäätmekäitlusele kuluvat 
energiat. Alles seejärel, kui enam ei 
ole võimalik materjali ümber töö-
delda, võime sellest energiat toota.

Mida võiksid muuta oma eluviisis meie näites toodud pered?
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Vesi

Puhta joogivee varud on maailmas 
piiratud ja need on jagunenud eri 
piirkondade vahel ebaühtlaselt. 
Paljudes tihedasti asustatud maailma 
regioonides on puhta joogivee kät-
tesaamine varsti muutumas tõsiseks 
probleemiks. Umbes 70% kogu 
maailma veetarbest kulub põlluma-
jandusele. Eestis on suurimaks vee 
tarbijaks hoopis põlevkivitööstus.

Eestis on puhta vee varud meie 
rahvaarvu arvestades piisavad ja 
joogivee kui ressursi puudust ei ole 
meil lähiajal karta. Samas võib ka 
Eestis joogivett ohustada kohalik 
reostus ja seetõttu on oluline, mida 

me teeme oma reoveega. Seal, kus 
ühisveevärki ja kanalisatsiooni ei ole, 
on säästlikum vett kohapeal puurkae-
vust ammutada ja see ka septiku ning 
pinnasefiltri abil kohapeal puhastada. 

Siiski ei moodusta joogivee ammu-
tamiseks, transpordiks ja reovee 
puhastamiseks kuluv energia meie 
energiabilansis väga suurt osa. 
Erinevate majapidamiste joogivee 
saamine ja puhastamine võib erineda 
paljuski, ja energeetilist kulu neile 
süsteemidele on keeruline võrrelda. 
Vett tuleb aga siiski säästa puhta 
veeressursi hoidmiseks, et see ka 
tulevastel põlvedel olemas oleks.

Toit

Nii nagu paljudes teistes valdkonda-
des kehtib ka toidu puhul lihtne põhi-
mõte – mida parem tervisele seda 
vähem ressursinõudlikum. Näiteks 
mahetoit on mitte ainult parem meie 
tervisele, vaid selle tootmine nõuab 
ka vähem energiat. Euroopa 34 eri-
neva uuringu kokkuvõtte kohaselt on 
mahetoidu 1 toodanguühiku tootmise 
energiakulu keskmiselt 21% madalam 

kui tavatoidul. Lisaks kasvatus- ja 
tootmisviisile on toidu puhul oluline 
arvestada ka transpordiahelat, st kust 
ja kuidas toit meie toidulauale jõuab. 
Erinevate toidutootmise, -valmista-
mise ja – transpordietappide hinda-
mist võib lühidalt nimetada elutsükli 
analüüsiks, mille abil on võimalik 
hinnata kõigi toiduainete tootmiseks 
kulunud ressursse.

Transport

Perekonna transpordi säästlikkus on 
sõltuvuses nii kodu asukohast, pere 
poolt kasutatavatest liikumisviisidest 
kui ka liikumiste optimeeritusest 
(vanemate töökohtade ja laste kooli/
huvialaringide asukohtade lähestikku 

paiknemine). Transpordile kuluvat 
energiat proovitakse ka riiklikul 
tasandil vähendada kasutades 
suunavaid võtteid ruumiplaneeringus 
kui ka sundides tarbijaid kasutama 
ühistransporti. Abiks on ka uuemad 
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sõidukitehnoloogiad ja taastuvener-
gial baseeruvate transpordikütuste 
kasutamine. Üksinda autoga sõites 
on energiakulu ca 5 korda suurem 
kui rongiga sõites. Sõites inimesi täis 
autoga, vähendab see reisija kohta 
energiakulu peaaegu ühistranspordi 
tasemele. Jalgrattaga liikumiseks 
vajab inimene toidu näol üle 10 korra 

Elekter

vähem energiat kui rongiga liiku- 
miseks kütust inimese kohta kulub. 
Üheks vähekasutatud energiasäästu 
võimaluseks on maapiirkonda-
des autotranspordi kooskasutus. 
Lähipiirkonnas elavate inimestega 
autoga koos tööle ja muid vajalike 
sõite tehes on võimalik nii raha kui 
energeetilisi ressursse säästa.

Elektri, nagu ka muude energiakand-
jate puhul, on kõige olulisem kogus, 
kui palju seda tarbitakse. Lihtsam ja 
soodsam on elektrit säästa võrreldes 
elektrisüsteemi ümberehitamisega 
taastuvelektrile. Tänapäeval on aga 
ka Eestis võimalik elektrimüüjaga 
sõlmida leping, mille kohaselt 
tarnitakse tarbijale ainult taastuva-
test allikatest pärit elektrit (see on 
virtuaalne, kuna ka taastuvelekter 

läheb ühte ühisesse elektrivõrku, 
kus ei ole enam võimalik järge ajada, 
kust ta pärit on). Seoses sellega, et 
Eestis toodetakse valdav enamus 
võrguelektrist keskkonda koormaval 
viisil põlevkivist, on alternatiivide 
leidmine vägagi mõistlik tegevus. 
Suurimad elektritarbijad kodudes 
on valgustus, elektrikeris, ahi ja pliit 
ning veesoojendusseadmed.

Heaoluteenused

Peale olmevaldkondade tarbime me 
kõik ka teenuseid ja tooteid, mis ei 
ole meie eluspüsimiseks hädavajali-
kud, vaid on meile meelelahutuseks 
ning meie füüsilist ja vaimset tervist 
korrashoidvad. On inimesi, kes 
tegelevad igapäevaselt mõne hobiga, 
näiteks spordivad, teised käivad 
regulaarselt reisimas, nii kodu- kui 
välismaal.

Reisimisel ja puhkamisel tuleks sääst-
likkust silmas pidades eelistada alati 
lähemaid sihtkohti ning võimalusel 
reisida rongi, bussi või suure inimtäi-
tuvusega autoga. Üks pikk lennureis 

võib kulutada sama palju kütust, 
kui terve aasta autosõidud. Heaks 
alternatiiviks talvisele lõunamaa 
puhkusele võib olla ka kodumaine 
SPA puhkus, marjalkäik, metsaraja 
külastus.  Selleks, et meie kehasse 
salvestunud üleliigset energiat kulu-
tada meelissporti tehes, oleme tihti 
sunnitud kulutama ka mittetaastuvaid 
energeetilisi ressursse. Näiteks teise 
linna või valla otsa oma mägijalgratta 
vedamine maastikuauto katusel on 
suur ressursikulu võrreldes olukor-
raga, kui koduukse ees ratta selga 
hüppame ja sportimise mõne vajaliku 
käiguga ühendame.
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