SOOJUS
PUNKTE:

LEPIKUD
Lepikute pere vajab ühe pereliikme kohta suhteliselt vähe köetavat
pinda (+2P), samuti peab hoone hästi sooja (+2P) ning soojuseallikaks
on suhteliselt tõhus ja säästlik lahendus – kaugküte (+1P). Kuna renoveerimine piirdus ainult soojustamisega tekitati olukord, kus talvel tuleb
tihti aknaid avada ning väärtuslik soe õhk lihtsalt õue saata (-1P).
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SARAPIKUD
Sarapike pere kasutab oma elamispinda tõhusalt - suhteliselt väikeses
majas elab suur pere (+3P). Kuigi hoone peab suhteliselt halvasti sooja (0P),
on Sarapike kütteallikaks kohalik puit, mis on taastuv energiaallikas (+2P).
Kuna maja on hõre, ei ole värske õhu jaoks eraldi aknaid tihti lahti
vaja teha (0P).
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KUUSIKUD
Kuusikute pere kasutab ühe inimese kohta üle 50 m2 elamispinda (0P).
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 (0P).
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TAMM JA TÕRU
Perekond Tamm ja Tõru elavad kahekesi suhteliselt suures korteris, kuid
inimese kohta on see elamispind Eesti keskmise lähedal (+1P). Nende maja on
küll ajaloolise välimusega, kuid sooja peab ta halvasti, kuna renoveerimisel piirduti laudise vahetamisega (0P). Ruumide kütteks kasutatakse
vähetõhusat õhkküttekaminat, kuid kütteallikas kasutavad nad siiski
taastuvat energiaallikat – puitu (+2P). Tamme ja Tõru elu ei tee eriti
säästlikumaks ka asjaolu, et nad talvel 2 kuud oma korteris ei viibi, kuna ka
siis ei saa nad kütet välja lülitada (0P).
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JÄÄTMED
PUNKTE:

LEPIKUD
Kuna köögiviljad ja hoidised saadakse maalt vanaema juurest, siis köögiviljadega
kaasnevate pakendijäätmete kogus on selle pere puhul vähene (+1P). Samuti on selle
pere plussiks paberi/papi liigiti kogumine ülejäänud segaolmejäätmetest (+1P). Pere
võiks eraldi koguda ka biojäätmeid (-1P). Ressursikasutuse seisukohast mängib selle
majapidamise kasuks kindlasti leibkondade rohkus ühe konteineri kohta (+1P), mis
vähendab transpordile kuluvat energiat võrreldes eraldi paiknevate
ühepereelamutega.
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SARAPIKUD
Kuna mahlad ja moosid valmistatakse ise ja villitakse kodus, siis poemahladega
kaasnevate tetrapakkide kogus on selle pere puhul teistest väiksem (+1P).
Biojäätmete kompostimine on ressursisäästlik tegevus (muidu viskaks nad
biojäätmed segaolmejäätmete hulka) (+1P). Kuna majapidamises on kasutusel
nii pliit kui ka ahi, siis võib eeldada, et vaatamata paberi ja papi liigiti kogumise
võimaluse puudumisele, kasutatakse oluline osa tulehakatuseks (+1P).
Majapidamise puuduseks on pakendijäätmete mitte liigiti kogumine (-1P).
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KUUSIKUD
Kuna maitsetaimed, salatid ja tomatid kasvatatakse ise kohapeal kodus, siis nendega
kaasnev plastpakendite kogus on selles peres suviti väiksem (+1P). Liigiti kogutakse
nii pakendit (+1P) kui ka paberit/pappi (+1P). See, et biojäätmeid kogutakse liigiti,
on küll positiivne (+1P), kuid arvestades, et maja juurde kuulub hoov ja taimi
kasvatakse kasvuhoones, tasuks biojäätmeid plastikkonteinerisse kogumise
asemel kompostida koduaias (-1P).
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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. Siiski tundub selle leibkonna jäätmemajandus toimivat arvestades,
et liigiti kogutakse biojäätmeid, pakendit ja paberit/pappi (+3P). Eeldusel, et paar
viib majapidamises tekkivad klaasist jäätmed selleks ettenähtud avalikku klaasi
kogumise konteinerisse, on nende jäätmemajandus mõistlik.

3

TOIT
PUNKTE:

LEPIKUD
Selle pere lisaplussiks on maalt vanaema juurest toodud köögiviljad ja hoidised (+1P).
Eeldades, et köögivilja ei tooda iganädalaselt jaokaupa, vaid et 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).
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SARAPIKUD
Sarapike pere tarbib omavalmistatud mahlasid ja moose, mis on oluline komponent
toidulaual (+1P). Poest ostetud mahlade-moosidega kaasneb sageli
a) pakend, mille hilisem töötlemine nõuab energiat ja
b) tarbijale anonüümne tarneahel.
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Kohapeal kasvatatud toitu tarbides saab neid nõrku lülisid lihtsalt vältida (+2P).
Kui enamus toidupoes käike ühildatakse muude käikudega, siis eraldi energiat toidu
pood-kodu transpordile ei kulu (+1P).

KUUSIKUD
Salatite ja maitserohelise ise kasvatamisega hoiab kindlasti kokku ressursse (+1P),
sest nii jäävad ära poesalatitega kaasnevad pakendid ja maitsetaimede plastikust
topsid, mille tootmiseks ja käitlemiseks kulub omakorda energiat. Suvine tomatite
kasvatamine on samuti olulise positiivse mõjuga (+1P) tuues lisakasutust rajatud
kasvuhoonele. Arvestades maja ümber jäävat „vaba“ ruumi on Kuusikutel kasutamata
võimalus (-1P) istutada kasvõi paar marjapõõsast ja viljapuud. Neist piisaks, et katta
pere talvine moosi ja mahla tarbimise vajadus. Kui enamus toidupoes käike ühildatakse
muude käikudega, siis eraldi energiat toidu pood-kodu transpordile ei kulu (+1P).
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TAMM JA TÕRU
Mitte alati ei ole kõik tooted, mis kannavad sõnaliidest „bio“, „öko“, „eco“ või „green“
mahedalt toodetud. Eeldades, et perekond Tamm ja Tõru siiski kontrollivad ka
mahemärgist ja nad päriselt ka tarbivad mahetoitu, saab lugeda nende toidulauda
vähem energiakulukaks võrreldes tavatoiduga (+2P). Võõrkeelsete sõnaliideste
järgi võib aga eeldada, et oluliseks ei peeta toidu päritolu (-1P). Samuti toob nende
toidule kuluvat energiat alla vähene lihatarbimine (+2P), kuna liha tootmine on väga
energiamahukas. Arvestades, et paar liigub igapäevaselt ratastega võib eeldada,
et ka nende poeskäikudele ei kulu transpordi näol energiat (+1P).

4

VESI
PUNKTE:

LEPIKUD
Lepikute kortermaja asub linnas, kus on välja ehitatud tsentraalne veevärk.
Vee kohaletoomine ning reovee äraviimine on teenusepakkuja hallata ning
keskkonnanormidega kooskõlas. Lepikud kasutavad vett mõistlikult ja säästlikult
(+3P), neil puudub kastmist vajav aed ja ka saun (+2P).
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SARAPIKUD
Sarapike majapidamist vaadates võib loogiliselt järeldada, et nad võtavad kastmiseks
vett tiigist (+2P). Kuna neil ei ole WC-d, vaid kuivkäimla, siis ei kulu neil ka tualeti
loputamisele vett (+3P).
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KUUSIKUD
Kuusikute panuse järgi energiatõhusatesse lahendustesse teistes valdkondades võib
järeldada, et ka vee kasutamine on läbimõeldud. Võime eeldada, et neil on kasutusel
aeraatoritega säästukraanid ning kahesüsteemsed WC-potid (+2P). Nad kasutavad
kastmiseks tünnidesse kogunevat vihmavett (+2P). Basseinil on neil innovaatiline
puhastussüsteem ja seetõttu puudub vajadus basseinis tihti vett vahetada (+1P).
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TAMM JA TÕRU
Kuna Tamm ja Tõru on teiste tarbijate osas säästlikud, siis ilmselt on nad seda ka
vee tarbimisel. Võib eeldada, et neil on kasutusel aeraatoriga säästukraanid ning
kahesüsteemsed WC-potid (+2P). Kuna neil puudub kastmist vajav aed ja ka saun, siis
on nende vee tarbimine mõistlik ja säästlik (+3P).
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ELEKTER
PUNKTE:

LEPIKUD
Lepikutel on üsna vähe kodumasinaid (+1P), mis on enamuses ka
suhteliselt säästlikud (+1P). Lepikud kasutavad valgustites
säästlikke pirne (+1P).
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SARAPIKUD
Sarapikel on küll üsna vähe kodumasinaid (+1P), kuid need on vanad ja
tarbivad palju elektrit (elektriboiler, külmkapp) (0P). Sarapikud kasutavad
valgustites halogeenpirnide kõrval ka hõõgpirne, mida nad on hulgaliselt
varunud (0P).
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KUUSIKUD
Kuusikute elektriseadmed on väga tõhusad (+1P) ning suure osa (vähemalt
suvel) oma elektrivajadusest katavad nad katusel olevate PV-paneelide abil
(+2P). Kuusikutel on aga ühe pereliikme kohta küllaltki palju seadmeid, mille
kasutamist oleks võimalik vältida, näiteks pesukuivati, kuna on olemas oma
aed (-1P). Kuusikud kasutavad valgustites tõhusaid LED-pirne (+2P).
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TAMM JA TÕRU
Tamme ja Tõru elektritarve on seoses nende piiratud kodumasinate arvuga
väga minimaalne (+2P). Lisaks ostavad Tamm ja Tõru rohe-elektrit, mis
vähendab nende elektriga seotud jalajälge veelgi (+2P). Tamm ja Tõru
kasutavad valgustites säästlikke pirne (+1P).
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TRANSPORT
PUNKTE:

LEPIKUD
Lepikud elavad kesklinna lähedases korruselamute rajoonis, kus on
suure asustustiheduse tõttu loodud hea ühistranspordi võrk (+1P).
Lepikud teevadki oma igapäevakäigud valdavalt ühistranspordiga (+2P).
Aeg-ajalt kasutatakse autot sõitudeks maale, aga kuna need sõidud
toimuvad harva, siis ei mõjuta see nende üldist transpordi bilanssi
palju (0P).
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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 (0P). Kuna maa ja linna vaheline bussiliiklus on puudulik,
tuleb neil iga päev oma autoga 25 km linna tööle sõita. Laste transport
sõltub olude sunnil samuti vanematest (0P). Sarapikud võtavad hommikul
linna sõites peale ka naabritädi ja suurendavad sel viisil auto täituvust
igapäevaselt kolmele inimesele (+1P).
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KUUSIKUD
Kuusikute pere elab väikeses aedlinnas. Kaugused nii tööle, kooli kui
poodi jäävad neil 5 km piiresse (+1P). Ühistransport väikelinnas käib
harva ja seetõttu käivad vanemad autodega tööl. Kuusikute autod on
üsna säästlikud, kuna kasutavad edasiliikumiseks elektri- ja
sisepõlemismootori kombinatsiooni (+1P).
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TAMM JA TÕRU
Tamm ja Tõru elavad kesklinna puitmajade rajoonis ning kõik igapäevased
sihtkohad jäävad väga lähedale (+2P). Kõik igapäevasõidud teevad
nad suvel ratastega ning külmal ja vihmasel perioodil ühistranspordiga
(+2P). Kaugemateks sõitudeks rendivad nad auto, mis sõidab ainult
elektrimootori jõul. Kuna ELMO autode laadimiseks ostab teenuse
operaator ainult taastuvenergiat, säästavad need autod oluliselt
taastumatut fossiilkütust (+1P).

5

HEAOLUTEENUSED
PUNKTE:

LEPIKUD
Ühised SPA puhkused 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).
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SARAPIKUD
Sarapikud kosutavad oma ihu saunas, mida köetakse puudega ning
karastavad ennast hiljem loodusliku veega tiigis (+2P).
Puhkuse ajal metsas marjul ja seenel käimine on tegevus, mis toob hea
planeerimise korral ressursside kulutamise asemel kasu. Pere toidulaud saab
kohaliku toidu näol täiendust ning nad tarbivad vähem poetoitu (+3P).
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KUUSIKUD
Kuusikutel on köetav välibassein ja elektriküttega saun (-1P).
Rulluisutamine (+2P) on vähe resursse kulutav sportimisviis.
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TAMM JA TÕRU
Tamm ja Tõru käivad igatalviselt Tais. Üks väga pikk lennureis võib
kulutada sama palju kütust kui aastane autoga sõitmine (-1P).
Metsajooks on vähe ressursse kulutav sportimisviis (+3P).
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KORDAJA − millised tarbimisvaldkonnad omavad suuremat rolli
Energiatarbe järjestus põhineb Eesti energiamajanduse teadmusbaasil Energiatalgud1
ning Šveitsi teadlaste poolt visioneeritud 2000-vati ühiskonna kontseptsioonil2.

Valdkond

Kordaja

Soojus

x5

Soojusenergiat kulub kodumajapidamises ruumide kütteks ning
tarbevee soojendamiseks. Eesti kliimas on soojusenergiatarve
meie energiatarbimise portfoolios kõige olulisemal kohal.

Transport

x4

Eesti hajaasustus ning viimastel aastakümnetel aset leidnud
autode arvu kasv põhjustavad suure energiakulu transpordile.
Energiat kulub kütusena nii isiklikes autodes kui ka ühistranspordis sõitudeks tööle, kooli ning vaba aega sisustades.

Elekter

x3

Eestis tarbitav elekter põhineb ikka veel suures osas põlevkivielektril, mille tootmisel läheb hulk energiat soojusena tarbetult
kaotsi. Ka on Eesti lähiajaloo väga odav elektrihind tinginud
tarbijate investeeringud seadmetesse, mis ei ole väga elektrisäästlikud. 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
odava energia abil), kulub toidu tootmiseks ja meieni
transportimiseks arvestatav kogus energiat.

Heaoluteenused

x2

Heaoluteenustele kuluv energiahulk võib inimestel väga erinev
olla. Puhkused, sportimine, hobid – kõik see tarbib energiat.
Suurim kulutaja selles valdkonnas on lendamine kaugetesse
maadesse. Kodumaal puhkamine ja kodu lähedal sportimine
on üldjuhul väiksema energiatarbega.

Jäätmed

x2

Jäätmete käitlemisel kulub energiat nende transpordiks,
ladustamiseks ja/või ümbertöötlemiseks. Tänapäeval on siiski
ka võimalik, et jäätmetest saab kütuse näol energiat, mis
vähendab üldkokkuvõttes jäätmekäitluse energiatarvet.

Vesi

x1

Vee puhastamiseks, pumpamiseks kodudeni ning hiljem reoveega
samu protsesse tehes kulub energiat. Siiski ei ole see energiatarve märkimisväärne ning kui reoveest toota ka biogaasi on
võimalik vee energiatarvet veelgi vähendada.

1

Energiatalgud - www.energiatalgud.ee/index.php?title=Esileht:Esileht

2

2000 W Gesellschaft - www.2000watt.ch

LEPIKUD
Pere: ema, isa, 2 last
Lepikute perekond elab 1970ndatel ehitatud paneelelamus,
63 m2 suuruses korteris. 2008. aastal maja renoveeriti, soojustati
ning vanad puitaknad asendati tihedate plastakendega. Majas
on kaugküte ning kortermaja elanikud sorteerivad paberi/papi ja
segaolmejäätmed eraldi. Korter asub südalinnast 5 km kaugusel
ning pere sõidab valdavalt ühistranspordiga. Igakuisteks
sõitudeks maale vanaema juurde kasutatakse pereautot Ford
Focus (1998). V
 anaemalt saab omakasvatatud köögivilju ning
hoidiseid, mida hoitakse keldris. Elektritarbijatest on Lepikutel
kasutusel säästupirnid, elektripliit, külmkapp A+, 1 telekas ja
röster. Pereisa armastab käia jõusaalis, mõlemad lapsed käivad
võrkpallitrennis. Ühiselt külastatakse paar korda aastas
spaasid Eestis.

SARAPIKUD
Pere: vanaisa, vanaema, isa, ema, 3 last
Sarapikkude pere elab 1930ndatel ehitatud 90 m² majas,
millele nad tegid sanitaarremondi (sisetööd, uued plastikaknad)
sajandivahetusel. Maja asub väikeses külas, vanemad käivad tööl
linnas (25 km) ja lapsed koolis (2 km). Kuna bussid nende juurde
ei sõida, on peres ka kaks autot: uuem auto ja üle kümne aasta
vanune auto. Hommikuti viivad nad naabrinaisegi linna tööle.
Sarapikud teevad endale metsast ise küttepuid, millega köetakse
ahju majas ja sauna. Pere peab lugu aiandusest ning kasvatab
palju marjapõõsaid ja viljapuid. Lisaks käiakse puhkuse ajal
metsas marjul ja seenel. Neil on oma kaev. Prügikonteinerisse
kogutakse kõik majapidamisjäätmed, biolagunev prügi läheb
komposti. Elektritarbijatest on perel veeboiler, halogeen- ja
hõõglambid, külmkapp energiaklassiga C, TV, arvuti. Talvisel ajal
tehakse süüa puupliidil, suvisel ajal gaasipliidil.

KUUSIKUD
Pere: ema, isa, 1 laps
Kuusikud ehitasid oma eramu 4 aastat tagasi väikesesse aedlinna,
kus olid välja arendatud kõik kommunikatsioonid – tsentraalne
vesi, kaabelvõrk, tänavavalgustus. Majale (üldpind 160 m²)
on integreeritud targa maja lahendused, maaküte, päikesekollektorid, PV-paneelid elektri tootmiseks ja soojakollektorid
sooja vee saamiseks.Neil on oma köetav välibassein ja
elektrikerisega saun. Majaga on ühendatud kasvuhoone,
kus pereemale meeldib kasvatada salateid, maitserohelist ja
tomateid, mille turgutamiseks kasutab ta väetist Biolan. Perele
kuulub kaks hübriidajamiga autot, mida vanemad kasutavad
igapäevaselt tööl käimiseks. Elektriseadmetest on peres
3 arvutit, led-lambid, A+++ külmkapp, 2 telekat, pesumasin ja
-kuivati, nõudepesumasin, köögikubu, erinevad köögimasinad,
elektripliit. Linnas on korraldatud prügivedu ning pere sorteerib
oma jäätmed. Kõigi hobiks on rulluisutamine.

TAMM JA TÕRU
Pere: vabaabielus paar
Tamm ja Tõru elavad kesklinnas kaheksa korteriga
1914. aastal valminud puumajas, kus nende pere tarbeks on
kaks korterit kokku ehitatud (üldpind 72 m²). Maja voodrilauad
on vahetatud 2010. aastal. Neil on tsentraalne vesi,
õhksoojuskamin (puit ostetakse kuulutuste portaali kaudu),
lisaks elektriküte (tarbivad rohelist elektrit). Mõlemad sõidavad
jalgrattaga, vaid kaugemad sõidud tehakse ELMO rendiautoga.
Valdavalt taimetoitlastest noored tarbivad kõike, mille pakendil
esineb sõnaliides „bio“, „öko“, „eco“ või „green“. Sorteerivad
prügi liigiti: paber/papp, plast, biojäätmed. Kõige olulisemad
elektritarbijad on 2 sülearvutit, A+ külmkapp ja säästupirnid.
Süüa tehakse gaasipliidil. Talviti on paaril kombeks kaheks kuuks
Taisse elama kolida. Neile meeldib osta riideid taaskasutuspoest
(75%) ning lemmikspordiala on metsajooks.

