
 
PUNKTE: 

 

 

LEPIKUD 

Lepikutel on üsna vähe kodumasinaid (+1P), mis on 

enamuses ka suhteliselt tõhusad (+1P). Lepikud kasutavad 

valgustites halogeenlampe (0P).  

(Keelatud sisse osta aastast 2018). 

 

 

 

 

 

SARAPIKUD 

Sarapikel on küll üsna vähe kodumasinaid (+1P), osa neist on 

vanad ja tarbivad palju elektrit (elektriboiler, külmkapp) (0P). 

Sarapikud kasutavad valgustites LED-lampide kõrval veel ka 

hõõglampe (+1P). 

 

 

 

 

KUUSIKUD 

Kuusikutel on palju elektriseadmeid  (-1 P ), kuid need on väga 

tõhusad (+1P) ning suure osa (vähemalt suvel) oma 

elektrivajadusest katavad nad katusel olevate päikesepaneelide 

abil (+2P). Kuusikud kasutavad valgustites tõhusaid  

LED-lampe (+2P). 

 

 

TAMM JA TÕRU 

Tamm ja Tõru peres on kasutusel vähe kodumasinaid (+2P). 

Külmkapp on energiatõhus, seega tarbib elektrit vähe (+1P). 

Lisaks ostavad Tamm ja Tõru roheelektrit, mis vähendab nende 

elektriga seotud jalajälge veelgi (+2P). Kasutavad valgustites 

säästulampe (0P). 
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TRANSPORT 
PUNKTE: 

 

 

LEPIKUD 

Lepikud elavad kesklinna lähedases korruselamute rajoonis, kus 

on suure asustustiheduse tõttu loodud hea ühistranspordi võrk. 

Valdavalt kasutatakse liikumiseks ühistransporti ja renditavalt 

elektrijalgratast (+2P). Korra kuus kasutatakse autot sõitudeks 

maale vanaema juurde, aga kuna need sõidud toimuvad harva, 

siis transpordi jalajälg on väike (0P). 

 

SARAPIKUD 

Sarapike pere elab maal väikeses külas, kus ei ole lähedal ei poode 

ega muid teenindusasutusi. Samuti jäävad vanemate töökohad 

kodust 25 km kaugusele linna, kuhu tuleb iga päev sõita (0P). 

Lapsed sõidavad kooli jalgrattaga, lähevad jala või harva viiakse ka 

autoga (+2P). Sarapikud võtavad hommikul linna sõites peale ka 

naabritädi ja suurendavad sel viisil auto täituvust igapäevaselt 

kolmele inimesele (+1P). 

 

 

KUUSIKUD 

Kuusikute pere elab väikeses aedlinnas. Kaugused nii tööle, 

kooli kui poodi jäävad neil 5 km piiresse. Linna tööle ja 

kooli käiakse autodega, mis on üsna säästlikud (elektri ja 

sisepõlemismootori kombinatsioon (+1P). Laps kasutab 

koolist koju sõiduks ühistransporti (+1P). 

  

 

 

 TAMM JA TÕRU 

Tamm ja Tõru elavad kesklinna puitmajade rajoonis ning kõik 

sihtkohad jäävad lähedale. Kõik igapäevasõidud teevad nad suvel 

ratastega ning külmal ja vihmasel perioodil ühistranspordiga 

(+2P). Kaugemateks sõitudeks rendivad nad elektriauto (autode 

laadimine ainult taastuvenergiaga – säästavad taastumatut 

fossiilkütust) (+1P). 
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TOIT 
PUNKTE: 

 

LEPIKUD 

Selle pere lisaplussiks on maalt vanaema juurest toodud köögiviljad ja 

hoidised (+1P). Eeldades, et köögivilja ei tooda iganädalaselt 

jaokaupa, vaid kasutusele on võetud ka keldriboks (+1P), võib 

Lepikute toidumajandust köögiviljade osas pidada heaks. 

Kui enamus toidupoe käike ühildatakse muude käikudega, siis eraldi 

energiat toidu transpordile ei kulu (+1P). 

 

  

SARAPIKUD 

Sarapike pere tarbib omakasvatatud aia-, põllu- ja metsasaadusi ning 

valmistab neist ka hoidiseid, mis on toidust oluline osa (+2P). 

Hoidistamisel klaastaarat korduvalt kasutades jääb ära pakendi 

töötlemise lisaenergia ja on teada toidu päritolu (+1P). 

Kui enamus toidupoes käike ühildatakse teiste käikudega, ei kulu 

eraldi energiat toidu transpordile (+1P). 

 

 

KUUSIKUD 

Salatite ja maitserohelise ise kasvatamisega hoiab kokku ressursse 

(+1P). See väldib pakendite teket. Köögivilju kasvatatakse kasvu-

turbal ja kasutatakse väetisi. Eelistada võiks orgaanilisi väetisi 

(tõstab mullaviljakust) ja toota komposti, mida kasutada  

taimekasvatuseks. Maja ümber „vaba“ ruum on kasutamata (0P) – 

kasvatada võiks marjapõõsaid ja viljapuid. Kui enamus toidupoes 

käike ühildatakse muude käikudega, siis eraldi energiat toidu 

transpordile ei kulu (+1P). 

TAMM JA TÕRU 

Mitte alati ei ole kõik tooted, mis kannavad sõnaliidest „bio“, „öko“, „eco“  

või „green“ pole mahedalt toodetud. Tuleb kontrollida ka mahemärgist.  

Mahetoidu tootmisel ei kasutata keemilisi taimekaitsevahendeid ja kunst- 

väetisi (nende tootmine on ressursimahukas ja kahjulik keskkonnale).  

Eeldades, et perekond tarbib kontrollitud mahetoitu, siis on nende toidu tootmine 

olnud keskkonnasõbralik (+2P). Tarbitav toit ei pruugi olla aga kodumaist päritolu 

(lisandub transpordi jalajälg) (-1P). Tarbitakse vähe liha (+1P). Kui toidupoes käimine 

ühildatakse teiste sõitudega, ei kulu eraldi energiat toidu transpordile (+1P).
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VESI 
PUNKTE: 

 

  

LEPIKUD 
Lepikute kortermaja asub linnas, kus on välja ehitatud tsentraalne  

veevärk ja kanalisatsioon, mis on teenusepakkuja hallata ning  

keskkonnanormidega kooskõlas (0P). 

Lepikud kasutavad vett mõistlikult ja säästlikult (+2P). Pere võiks 

mõelda aeraatoriga segistitele ja kahesüsteemsele 

WC-potile (0P). 

 
 

SARAPIKUD 

Sarapike majapidamist vaadates võib loogiliselt järeldada, et nad 

võtavad kastmiseks ja sauna jaoks vett tiigist (+1P).Kuna suure pere 

pere ainus pesemiskoht on vaid saunas, siis võib järeldada, et 

veekasutus on hästi läbimõeldud (+1P).  Kuna neil ei ole WC-d, vaid 

kuivkäimla, siis ei kulu neil ka tualeti loputamisele vett (+1P). Reovee 

Reovee puhastamiseks on septik ja imbväljak, seega puudub oht 

põhjavee reostusele (+1P).  

 
 

KUUSIKUD 
Kuna Kuusikute kodus on energiatõhusad lahendused, võib järeldada, et ka 

veekasutus on läbimõeldud (+1P). Võib eeldada, et kasutatakse  

aeraatoritega segisteid ja kahesüsteemseid WC-potte (+1P). Nad kasutavad 

kastmiseks tünnidesse kogunevat vihmavett (+1P) . Välibasseinil on innovaatiline 

puhastussüsteem ja seetõttu puudub vajadus basseinis tihti vett vahetada (+0P). 
 
 

TAMM JA TÕRU 

Välja on ehitatud tsentraalne veevärk, mis on teenusepakkuja 

hallata ning keskkonnanormidega kooskõlas (0P). Tamm ja Tõru 

Tõru kasutavad vett mõistlikult (+1P). Pesu pestakse 

iseteeninduslikus pesumajas (+1P). Võib eeldada, et neil on 

kasutusel aeraatoritega segistid ning kahesüsteemne  

WC-pott (+1P).  
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SOOJUS 
PUNKTE: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LEPIKUD 

Lepikute pere vajab ühe pereliikme kohta suhteliselt vähe 

köetavat pinda (+2P). Hoone on renoveeritud ja peab hästi sooja 

(+2P). Soojusallikaks on suhteliselt tõhus ja säästlik lahendus 

tiheasustusalal - kaugküte (+2P). Kuna renoveerimine piirdus 

ainult soojustamisega, tekitati olukord, kus talvel tuleb tihti 

aknaid avada ning väärtuslik soe õhk õue lasta (-1P). 

 

  SARAPIKUD 

Sarapike pere kasutab oma elamispinda tõhusalt - suhteliselt 

väikeses majas elab suur pere (+3P). Kuigi hoone peab suhteliselt 

halvasti sooja  

(-1P), on Sarapike kütteallikaks kohalik puit, mis on taastuv 

energiaallikas. Lisaks kasutatakse kütmisel harva 

õhksoojuspumpa (+2P). 

Kuna maja on hõre, ei ole värske õhu jaoks eraldi aknaid 

lahti vaja teha (0P). 

  KUUSIKUD 

Kuusikute pere kasutab ühe inimese kohta üle 50 m
2

 

elamispinda  

(-1P). Maja aga peab Kuusikutel väga hästi sooja (+2P) ning 

soojust saadakse väikese elektrikuluga: pere kasutab ära 

õueala pinnasest saadava maasoojuse (+2P). Värske õhk on 

Kuusikutel samuti pidevalt toas,  kuna hoone ventilatsioon 

töötab laitmatult (+1P). 

 

  TAMM JA TÕRU 

Perekond Tamm ja Tõru elavad kahekesi suures korteris (pindalalt on 

see Eesti keskmise lähedal) (0P). Nende maja on küll ajaloolise 

välimusega, kuid sooja peab ta halvasti, kuna renoveerimisel piirduti 

vaid laudise vahetamisega (0P). Ruumide kütteks kasutatakse 

elektrit ning vähetõhusat õhkküttekaminat, kus kütteallikas siiski 

taastuv energiaallikas – puit (+1P). Talvel veedab vabaabielupaar  

2 kuud Tais, aga kütet pole lubatud korteris sel ajal välja  

lülitada (0P). 
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JÄÄTMED 
PUNKTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPIKUD 

Kuna köögiviljad ja hoidised saadakse maalt vanaema juurest, 

siis tekkivate pakendijäätmete kogus on vähene (+1P). Pere 

plussiks on paberi/papi, pakendi ja biojäätmete liigiti kogumine 

segaolmejäätmetest (+3P). Ressursikasutus on tõhus – 

leibkondade rohkus ühe konteineri kohta (+1P), mis vähendab 

transpordile kuluvat energiat võrreldes eraldi paiknevate 

ühepereelamutega. 

 

 SARAPIKUD 

Mahlad ja hoidised valmistab pere ise ja seega on tekkivate 

pakendite kogus väiksem (+1P). Samuti kasvatatakse köögiviljad ise 

ning seega suvine pakendite kogus on väiksem (+1P). Biojäätmete 

kompostimine on ressursisäästlik tegevus (muidu viskaks need 

segaolmejäätmete hulka) (+1P). Paberi ja papi liigiti kogumise 

võimalus puudub – oluline osa põletatakse pliidi all või ahjus (-1P). 

Majapidamise puuduseks on, et pakendijäätmeid ei koguta liigiti (-1P). 

  KUUSIKUD 

Kuna maitsetaimed, salatid ja tomatid kasvatatakse ise kodus, 

siis nendega kaasnev plastpakendite kogus on selles peres suviti 

väiksem (+1P). Liigiti kogutakse nii pakendeid, paberit/pappi 

kui biolagunevat jäädet (+3P).  See, et biojäätmeid kogutakse 

liigiti, on küll positiivne, kuid arvestades, et maja juurde 

kuulub hoov ja taimi kasvatakse kasvuhoones, tasuks 

biojäätmeid plastikkonteinerisse kogumise asemel kompostida 

koduaias (0P). 

 TAMM JA TÕRU 

Kuna perekond Tamm ja Tõru ise kodus midagi ei kasvata (0P), 

siis võimalust pakendite hulga vähendamiseks, näiteks 

maitsetaimede või muude saaduste arvelt, pole kasutatud. 

Pakendite vähendamiseks on võimalus osta lahtist kaupa või 

kasutada oma taarat (0P). Siiski tundub selle leibkonna 

jäätmemajandus toimivat,  arvestades, et liigiti kogutakse 

biojäätmeid, pakendeid ja paberit/pappi (+3).
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LEPIKUD 
Ühised spaapuhkused Eestis on turgutav alternatiiv talvistele 

lõunamaa puhkustele (+1P). 

Lepikute pereliikmed käivad oma linnaosas saalitreeningutes 

(jõusaal ja võrkpall). Tegu on lähedal paiknevate ja suhteliselt 

vähe ressursse kulutavate hobidega (+2P). 

 

 

SARAPIKUD 
Sarapikud kosutavad oma ihu puuküttega saunas ning 

karastavad ennast hiljem loodusliku veega tiigis (+2P). 

Puhkuse ajal metsas marjul ja seenel käimine on tegevus, mis 

toob ressursside kulutamise asemel kasu.  

Pere toidulaud saab kohaliku toidu näol täiendust ning nad 

tarbivad vähem poetoitu (+3P). 

 

KUUSIKUD 
Kuusikutel on köetav välibassein ja elektriküttega saun (-1P). 

Köetav välibassein ja elektriküttega saun on alternatiiv talvisele 

lõunamaa puhkusele ja spaakülastusele (+1P). 

Rulluisutamine ja rattasõit on vähe ressursse kulutavad sportimisviisid (+2P).   

Suusatamiseks on vaja sõita kaugemale suusaradadele (0P).  

 
          
                   TAMM JA TÕRU 

Tamm ja Tõru viibivad igatalviselt kaks kuud Tais. Üks 

väga pikk lennureis võib kulutada sama palju kütust kui 

aastane autoga sõitmine. Tais tarbitakse kohalikke 

ressursse (-2P). 

Kultuuriüritusi (näitused, teater, kontsert jms) külastatakse valdavalt 

kodulinnas (+3P). 

 

HEAOLUTEENUSED 
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KORDAJA − millised tarbimisvaldkonnad omavad suuremat rolli 

Energiatarbe järjestus põhineb Eesti energiamajanduse teadmusbaasil Energiatalgud  

ning Šveitsi teadlaste poolt visioneeritud 2000-vati ühiskonna kontseptsioonil. 

 

Valdkond Kordaja 
 

 

Soojus 

 

X5 

 

Soojusenergiat kulub kodumajapidamises ruumide kütteks 

ning tarbevee soojendamiseks. Eesti kliimas on 

soojusenergiatarve meie energiatarbimise kogumahus kõige 

olulisemal kohal.  

 

 

Transport 

 

X4 

 

Eesti hajaasustus ning autode arvu kasv viimastel 

aastakümnetel põhjustavad suure energiakulu 

transpordile. Energiat kulub kütusena nii isiklikes 

autodes kui ka ühistranspordis sõitudeks tööle, kooli 

ning vaba aega sisustades. 

 

Elekter 

 

X4 

Inimeste elektritarbimine üha suureneb. Fossiilsetest 

kütustest toodetav energia on suure negatiivse 

keskkonnamõjuga, mistõttu otsitakse elektri tootmiseks 

uusi lahendusi taastuvatest energiaallikatest (päike, tuul, 

vesi). Klimaatiliste tingimuste tõttu kulub Eestis suhteliselt 

suur osa elektrit valgustusele. 

 

Toit 

 

X3 

Toidu puhul kulub energiat toidu tootmisele ning 

tarbijateni transportimisele. Kuna suur osa toidu 

tootmisest on liikunud meist kaugemal olevatesse 

maadesse (kus seda toodetakse odavamalt), kulub toidu 

meieni transportimiseks arvestatav kogus energiat. 

 

Heaolu- 

teenused 

 

X2 

Heaoluteenustele kuluv energiahulk võib inimestel väga 

erinev olla. Puhkused, sportimine, hobid – sellega 

tegelemine tarbib energiat. 

Suurim kulutaja selles valdkonnas on lennutransport. 

Kodumaal puhkamine ja kodu lähedal sportimine on 

üldjuhul väiksema energiatarbega. 

 

Jäätmed 

 

X2 

Jäätmete käitlemisel kulub energiat nende transpordiks, 

ümbertöötlemiseks ja/või ladustamiseks. Jäätmete liigiti 

kogumine kodus võimaldab materjale uuesti kasutada ehk 

hoida materjale ringluses ning toorainet ja energiat kokku 

hoida.  

 

Vesi 

 

X2 

Puhta vee pumpamiseks kodudeni ning hiljem reovee 

käitlemiseks kulub energiat.  

Puhas vesi on väärtuslik loodusvara ja seda tuleb 

mõistlikult kasutada. 

 


