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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend toetub projekti Vabaühenduste keskkonnajuhtimise toetamine koolituse ja interaktiivse
kodulehe kaudu kogemustele ja koolituse käigus omandatule. Koolituse üks eesmärk oli tutvustada osavõtjatele
keskkonnaaruande koostamise põhimõtteid. Lõputööna koostasid osavõtjad oma organisatsiooni või kontori
keskkonnaaruande ning kujutasid seda ökoloogilise jalajäljena. Lõputöödega saab tutvuda kodulehel
(http://kesa.edu.ee/koolitus/). Kodulehel saab ka omaenese ressursikasutust kalkulaatoril hinnata
(http://kesa.edu.ee/kalkulaator/).
Täname Anu Kõnnusaart, kes oli koolituste peamiseks läbiviijaks ning nõustajaks kalkulaatori koostamisel.

Keskkonnaaruande mõiste
Keskkonnaaruanne on dokument, mis annab ülevaate organisatsiooni aasta jooksul tekitatud mõjust keskkonnale.
Dokumendi koostamiseks määratletakse organisatsiooni mõju ulatus (ehk tehakse selgeks, milliste tegevuste
mõju käsitletakse).
Keskkonnaaruande koostamine algab ressursikasutuse mõõtmisega: kui palju kulus ajaperioodil (enamasti on
selleks aasta) elektri- ja soojusenergiat, vett, tekkis jäätmeid ning kasutati transporti.
Mõõdetakse enamasti järgmisi näitajaid:
1) elektrienergia (kWh);
2) soojusenergia (kWh);
3) vesi (m3);
4) inimeste transport (inim-kilomeeter);
5) kaupade transport (tonn-kilomeeter);
6) jäätmeteke (tonn).
Mõõdetakse ainult neid komponente, mida aruandja kasutab nn lõpptarbijana (nt soojusenergia ruumide
kütmiseks). Algandmed võetakse raamatupidamisest, väiksema üksuse puhul (nt kodukontor) hoitakse alles
ja vaadatakse üle vaadeldava perioodi kommunaalkulu arved. Rahalised väärtused teisendatakse ühikuteks (kWh,
m3 jms), mis võimaldavad hinnata tarbitud ressursi hulka.
Mõõtmisele järgneb analüüs ja keskkonnaeesmärkide püstitamine ressursikasutuse vähendamiseks. Lisaks
organisatsiooni keskkonnamõju mõistmisele aitab aruande koostamine parandada keskkonnategevuse
tulemuslikkust ning vähendada riske.
Aruande koostamine võidab üha enam populaarsust Eesti edumeelsete ettevõtete ja organisatsioonide seas,
kus pööratakse üha enam tähelepanu ressursside säästvale kasutusele, oma keskkonnamõju vähendamisele,
aga ka oma töötajate jaoks keskkonnasõbraliku töökeskkonna loomisele. Samal ajal on ka töötajad üha enam
huvitatud organisatsiooni arengust ning sellest, kuidas ressursse (energia, vesi) kokku hoida ja vähendada
negatiivset keskkonnamõju.
Keskkonnaaruanne on reeglina avalik ja asutuse kodulehel avaldatud.
Aruande koostamiseks ning esitamiseks on erinevaid võimalusi ja vorme. Keskkonnajuhtimise ja auditeerimise
süsteemi EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nõuetele vastavatele ettevõtetele on iga-aastase
keskkonnaaruande koostamine ja esitamine kohustuslik.
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Suuremate ettevõtete aruanded sisaldavad peatükke nagu:
üldandmed
olulised keskkonnamõjud
keskkonnapoliitika
tippjuhi avaldus keskkonnategevuse kohta
keskkonnaeesmärgid ja -ülesanded
keskkonnategevuse tulemusindikaatorid
juhtimissüsteemi toimimise kirjeldus
keskkonnategevuse edusammude kirjeldus
vastavus õigusaktidele
tarneahela keskkonnategevuse kontroll
kontaktandmed organisatsiooni keskkonnategevusest lisainformatsiooni saamiseks.
Sellise ulatuslikuma aruande koostamiseks vajalikud andmed kogub ettevõte; arvutused, üldistused ja
kokkuvõtte teeb kvaliteedijuht või tellitakse need vastavalt eksperdilt.
Käesolevas juhendis käsitletakse aga keskkonnaaruannet kui vabatahtlikult ning üsna vabas vormis koostatavat
dokumenti.
Kokku võttes  keskkonnaaruanne mõõdab, analüüsib, annab materjali eesmärkide püstitamiseks, tõstab
osalejate keskkonnateadlikkust ja avalikustab ettevõtte või ühenduse asukoha nn säästlikkuse skaalal.
Aruande põhjal saab võrrelda erinevatel aastatel ilmnenud keskkonnamõju, samuti saab omavahel kõrvutada
sarnase tegevusalaga ühendusi (nt kontorid, sotsiaalteenuste osutajad, jms).
Näidetega väiksema ettevõtte või vabaühenduse keskkonnaaruandest võib Interneti vahendusel tutvuda
aadressidel
http://www.roheline.ee/images/KKJS/erl%20kka%202008.pdf
http://www.ecoprint.ee/index.php?ID=47
Täpsemalt kirjeldab keskkonnaaruande koostamist koos praktiliste näidetega käsiraamat Eestimaa Looduse
Fondi kodulehel http://www.elfond.ee/images/stories/KKaruande_kasiraamat_loplik.pdf
Tulemuste paremaks mõistmiseks ja piltlikumaks esitamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, millest
enim tuntud on ökoloogilise jalajälje ja süsinikdioksiidi emissiooni meetodid.

Ökoloogilise jalajälje meetod
Kõnealuse projekti käigus näitlikustati aruande tulemusi ökoloogilise jalajäljena. Et ökoloogilise jalajälje täpne
arvutamine on keeruline ja sõltub paljudest teguritest, siis oma projektis kasutasime ökoloogilise jalajälje mõistet
illustreerivas tähenduses, rääkides pigem ressursikasutuse kalkulaatorist.
Esimestena võtsid ökoloogilise jalajälje mõiste kasutusele William Rees ja Mathis Wackernagel. Wackernageli
1990. aastal British Columbia Ülikoolis kirjutatud doktoritöö peamine eesmärk oli analüüsida planeedi Maa
vastuvõetavat kandevõimet, mis hiljem asendati väljendiga ökoloogiline jalajälg.
Autorid defineerisid ökoloogilist jalajälge kui ressursside juhtimise vahendit, mis mõõdab, kui palju bioloogiliselt
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produktiivset maa ja vee pinda inimpopulatsioon vajab, et olemasoleva tehnoloogiaga toota tarbitavaid ressursse
ning absorbeerida tekkinud jäätmed.
Meetod võimaldab kompleksselt hinnata organisatsioonide ja riikide tegevuste mõju keskkonnale ja tugineb
asjaolule, et enamikku ettevõtte poolt tarbitavatest ressurssidest ning tegevuse tulemusel tekkinud jääkaineid
on võimalik kindlaks teha ja mõõta. Enamikku ressursi- ja jäätmevoogudest on võimalik ümber arvutada
bioloogiliselt tootlikuks alaks, mis on vajalik nende ressursside tootmiseks, jäätmete kõrvaldamiseks ning
kahjutuks tegemiseks. Juhul kui ettevõtte tootmistegevus on seotud mõne teise ettevõttega, arvestatakse
proportsionaalselt ka partneri osa: sel juhul võetakse arvesse mõlema (või kõikide) asutuse töötajate arvu.
Ökoloogilise jalajälje arvutuste aluseks on maapind kui piiratud ressurss, mida inimesed kasutavad oma vajaduste
rahuldamiseks. Maakera pind on mõtteliselt jagatud kategooriateks:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

haritav maa (põllu-, karja- ja metsamaa);
bioproduktiivne meri (peamine kalapüügi territoorium);
energiamaa (energia tootmiseks ja jaotussüsteemideks vajalik maa-ala);
täisehitatud maa (ehitiste alla kuuluvad hooned, teed jms);
bioloogilise mitmekesisuse maa (puutumatu loodus);
muu maa (kaljud, kõrbed jms).

Erinevatel riikidel ja erinevas piirkonnas elavatel inimestel on eri kategooriate maapinnale erinev ligipääs. Kõige
suurema koefitsiendiga on hinnatud põllumaa ja ehitiste all olev maa, kõige väiksema väärtusega on bioproduktiivsed
veepinnad. Kui suure tootlikkusega maapindade väärtuse näitaja on 2,2 ja väiksema tootlikkusega 0,36, siis
keskmise maapinna väärtuse näitaja on 1. Seega hindab ökoloogiline jalajälg toote või teenuse elutsükliga
kaasnevat ruumikasutust ja on mõõdetav hektarites aruandeperioodi kohta (nt ha-aastat).
Leidmaks ökoloogilise jalajälje suurust, korrutatakse ressursikasutuse näitajad läbi vastavate koefitsientidega
ehk ökoloogilise jalajälje faktoriga.

Ökoloogilise jalajälje faktor
Ökoloogilise jalajälje faktor on teisendusühik, mis on abiks mõõdetud algandmete ühtlustamisel, et saadud
tulemus oleks lihtsalt mõistetav ja võrreldav.
Nii elektrienergia kui soojusenergia komponendi mõju määramise seisukohalt on oluline teada, millisest
kütuseliigist energia on toodetud. Nii näiteks on põlevkivienergeetika jalajälje faktor 161 ha-aastat 1 tarbitud GWh
kohta, maagaasist toodetud soojusenergia jalajälje faktor aga 94 ha-aastat 1 tarbitud GWh kohta jne (tabel 1).
Transpordi puhul sõltub jalajälje faktor kasutatud transpordiliigist, sest igal transpordivahendi liigil on erinev
keskkonnamõju: ühe kilomeetri läbimiseks lennukiga kasutatakse mitmeid kordi rohkem energiat kui näiteks
sama maa läbimiseks autoga. Inimeste transportimisel on mõõtühikuks inim-kilomeeter, kaupade transportimisel
tonn-kilomeeter.
Jäätmete puhul sõltub faktor jäätmeliigist, mõõtühikuks on ha-aastat tonni kohta.
Olmejäätmete faktor (4,038) on saadud kõikide teiste jäätmeliikide (puit, betoon, metall, vill, paber, klaas,
alumiinium ja plast) faktorite aritmeetilisest keskmisest, sest olmeprügi sisaldab neid kõiki. Taaskasutusse
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suunatud paberi ja papi faktor on 2,45, ja kuna biojäätmed lähevad tagasi looduse aineringlusesse, siis siin faktor
puudub.
Veetarbe ökoloogilise jalajälje faktor on 0,08 ha-aastat 1000 m3 kohta.
Tabel 1. Ökoloogilist jalajälge mõjutavate faktorite väärtused

Elektrienergia

Põlevkivi
Roheline energia (tuule- ja hüdroenergia aritmeetiline keskmine)
Soojusenergia
Maagaas
Biokütus
Transport, reisijad
Auto, takso
Buss
Rong
Laev
Lennuk
Transport, kaubavedu
Maanteetransport
Lennutransport
Raudteetransport
Veetransport
Jäätmed
Olmejäätmed
Vanapaber ja papp 
suunatud taaskasutusse
Klaas 
suunatud taaskasutusse
Alumiiniumpurgid 
suunatud taaskasutusse
Plast 
suunatud taaskasutusse
Vesi

Faktor

Ühik

198
24,25

ha-aastat tarbitud GWh kohta
ha-aastat tarbitud GWh kohta

94
36,5

ha-aastat tarbitud GWh kohta
ha-aastat tarbitud GWh kohta

0,06-0,13
0,03
0,03
0,01
0,06-0,09

ha-aastat 1000 inim-km kohta
ha-aastat 1000 inim-km kohta
ha-aastat 1000 inim-km kohta
ha-aastat 1000 inim-km kohta
ha-aastat 1000 inim-km kohta

0,07
0,32
0,01
0,01

ha-aastat 1000 tonn-km kohta
ha-aastat 1000 tonn-km kohta
ha-aastat 1000 tonn-km kohta
ha-aastat 1000 tonn-km kohta

2,327
2,0...2,9

ha-aastat tonni kohta
ha-aastat tonni kohta

0,8...0,9

ha-aastat tonni kohta

0,4...0,9

ha-aastat tonni kohta

1,1...3,3

ha-aastat tonni kohta

0,08

ha-aastat 1000 m3 kohta

Alus: Chambers, N., Simmons, C., Wackernagel, M.2000. Sharing Nature's Interest: Using Ecological Footprints
as an Indicator of Sustainability. London: Earthscan, 8398
Enamasti kasutatakse ökoloogilist jalajälge kui ühist näitajat ressursside mõõtmisel, aga võib kasutada ka üksikute
komponentide (ladestatud jäätmed, ümbertöödeldud jäätmed, energia, transport, toit, vesi jne.) käsitlemisel.
Iga osa saab kasutada kui iseseisvat indikaatorit.
Ökoloogilist jalajälge saab mõõta erinevatel tasanditel: üksikisik, organisatsioon, riik, inimkond. Tänu sellele
on võimalik paremini hinnata tarbimist/ületarbimist.
Tulemused võetakse kokku tabelites, kus ökoloogiline jalajälg avaldatakse hektarites nii ühe töötaja kui kogu
ettevõtte kohta aastas.
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Näide
Oma lõputöös käsitles Maire Majamees Sisekaitseakadeemia logistikapataljoni keskkonnamõju ja arvutas välja
ökoloogilise jalajälje. Allpool on toodud näide tema ülevaatest üksuses kasutatud transpordi mõjule. Vaatluse
all on nii kaupade vedu, kaitseväelaste transport kui ka osakonna töötajate liikumine kodu ja töökoha vahel.
Tabel 2. Logistikapataljoni transpordikomponendi poolt tekitatud ökoloogiline jalajälg 2008. aastal
Komponendid

Läbitud kilometraa (km)

Autod
Takso
Buss
Laev
Lennuk

913 594
4 406
128 172
1 468
56 267

Kokku

1 103 907

Ökoloogilise jalajälje
faktor
0,085
0,095
0,030
0,010
0,075

Ökoloogiline jalajälg (ha-aastat)
77,655
0,419
3,845
0,015
4,220
86,154

Tabelile järgneb tulemuste analüüs ja hinnang: ...tabelist selgub, et logistikapataljoni transpordimõju oli 2008.
aastal ökoloogilise jalajäljena hinnates 86,154 ha-aastat, joonis 1 näitab, et suurema osa sellest moodustas
autotransport.

80

77,655

70
60
50
40
30
20
4,22

10
0

Autod

Lennuk

3,845

Buss

0,419
Takso

0,015
Laev

Joonis 1. Logistikapataljoni transpordi alakomponentide ökoloogiline jalajälg (ha-aastat) 2008. aastal.
Sel moel vaadeldi ülejäänud komponente: elektri- ja soojusenergia, jäätmed, veekasutus. Kõik komponendid
võeti kokku koondtabelis.
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Tabel 3. Logistikapataljoni ökoloogilise jalajälje koondtabel 2008. aastal
Ökoloogilise jalajälje mõõtmise
aluseks olevad komponendid
Transport (km)
1. Autod
2. Takso
3. Buss
4. Laev
5. Lennuk
Elekter (kWh)
6. Põlevkivist toodetud elektrienergia
7. Roheline energia
Soojus (kWh)
8. Maagaasist toodetud soojusenergia
Vesi (m3)
9. Tarbitud vesi
Jäätmed (kg)
10. Olmeprügi (prügilasse)
11. Taaskasutusse suunatud paber ja papp

Tarbimine
(ümardatud)

Ökoloogilise
jalajälje faktor

Ökoloogiline
jalajälg (ha-aasta)

913 590
4 410
128 170
1 470
56 270

0,085
0,095
0,030
0,010
0,075

77,655
0,419
3,845
0,015
4,220

728 380
38 340

161
24,25

117,270
0,930

961 970

94

90,425

8 997

0,08

0,720

125 040
25 080

4,038
2,45

504,849
61,446

KOKKU

861,794

2008. aasta keskkonnaaruande järgi avaldas keskkonnale suurimat mõju logistikapataljoni jäätmeteke (65,7%),
mis oli seletatav ulatuslike remondi- ja ehitustöödega 2008. aastal. Järgnesid elektrienergia (13,7%), soojusenergia
(10,5%) ja transport (10%). Veetarbimise osatähtsus ökoloogilises jalajäljes oli kõige väiksem (0,1%) (joonis 2).

657,440
700
600
500
400
300
118,200

200

90,425

86,154
0,72

100
0

Jäätmed

Elekter

Soojus

Transport

Vesi

Joonis 2. Logistikapataljoni 2008. aasta ökoloogiline jalajälg (ha-aastat) komponentide lõikes.
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Süsinikdioksiidi emissiooni meetod
Teine võimalus keskkonnamõju hindamiseks on vaadelda süsihappegaasi (CO2) emissiooni (eraldumist atmosfääri).
Siin on tähelepanu all süsihappegaas, mis eraldub fossiilsete kütuste põletamisel ja transpordivahendite kasutamisel
ning mille ülemäärast kogunemist atmosfääri seostatakse kliimaprobleemide tekkega. Selle meetodi puhul on
vaatluse all ettevõtte tekitatud heitgaasid ehk inimtegevuse mõju kvantitatiivne hindamine. Arvutatakse välja,
kui palju on ettevõte eraldanud süsihappegaasi üle normi, mille puhul eraldunud gaasiga tuleks toime loodus
ise. On ettevõtteid, kes vastavalt sellele näitajale istutavad puid, et mingil määral kaasa aidata süsihappegaasi
looduslikule sidumisele.
Mõõtmistulemuste teisendamisel CO2 emissiooniks on aluseks võetud Ühinenud Rahvaste Keskkonna-programmi
koostatud kasvuhoonegaaside arvutamise käsiraamat.
Aruande illustreerimisel CO2 emissioonina võib aluseks võtta ka teisi kasvuhoonegaase.

Aruande analüüs ja kokkuvõte
Keskkonnaaruandes käsitletakse kõiki ettevõtte või organisatsiooni olulisi keskkonnaaspekte, hinnatakse nende
mõju, püstitatud keskkonnaeesmärkide ning ülesannete täitmist.
Analüüsi tulemusel selgub, kus säästlikkuse skaalal käesoleval hetkel asutakse. Seejärel on võimalik püstitada
konkreetseid eesmärke ressursside säästmiseks ja kulude kokkuhoiuks ning kavandada konkreetseid tegevusi
muudatuste elluviimiseks. Sellega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästlikum kasutamine ja
töökeskkonna muutumine tervislikumaks.
Keskkonnaaruanne annab võimaluse võrrelda erinevate (kuid samal alal tegutsevate) ettevõtete keskkonnamõju,
ressursikasutust erinevatel aastatel jms. Lõpuks kerkib paratamatult küsimus, kuidas oma ettevõtte või
organisatsiooni survet keskkonnale vähendada. Aadressilt http://kesa.edu.ee/kasiraamat/ leiab Eesti häid kogemusi
kirjeldavaid artikleid: erinevate asutuste, organisatsioonide jt juba ellu viidud ja järgimist väärivaid kogemusi.
Loodame, et ülaltoodud juhend tekitab lugejas huvi, et arutleda oma kontori või organisatsiooni keskkonnamõju
üle ning mõelda, kuidas seda vähendada. Tulemusi saab lihtsalt illustreerida ökoloogilise jalajäljena, kasutades
selleks käesoleva projekti käigus valminud kalkulaatorit.
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****

*
**
***

tk

liitrid või km ***
km
km
km
km
km

tonn-km **
tonn-km **
tonn-km **
tonn-km **

m3 või kg *
m3 või kg *
m3 või kg *
m3 või kg *
m3 või kg *
m3 või kg *

m3

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh

Mõõtühik
Jaanuar

Veebr.

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

Sept.

Okt.

m3 või kg - kalkulaatori jäätmete alajaotuses on toodud erinevate jäätmeliikide erikaalud, mille kaudu saab teisendada andmeid
1 tonn-km on 1 tonni kauba vedamine 1 km kaugusele või 2 tonni kauba vedamine 0,5 km kaugusele või 0,5 tonni vedamine 2 km kaugusele
liitrid või km - teisendage tarbitud kütuseliitrid läbitud kilometraaiks vastavalt sellele, kui palju Teie organisatsiooni auto(d) või Teie isiklik(ud) auto(d) kütust tarbib(vad)
(tavapärane auto tarbib 10 liitrit kütust 100 km läbimiseks arvestades nii linna- kui maanteesõite keskmiselt)
täiskohaga töötajate arv (nt 1 täiskohaga töötaja = kaks 0,5 töökoormusega töötajat)

Mõõdetav komponent
Elektrienergia :
Roheline energia
Põlevkivienergia
Soojusenergia
Soojusenergia kivisöest
Soojusenergia maagaasist
Soojusenergia naftast
Tuuleenergia
Päikeseenergia
Biomass - puit, turvas jms
Hüdroenergia
Vesi ja kanalisatsioon
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Olmejäätmed
Paber ja papp taaskasutusse
Pakendijäätmed taaskasutusse
Klaasijäätmed taaskasutusse
Plastijäätmed taaskasutusse
Metallijäätmed taaskasutusse
Transport kaupade veoks
Maanteetransport
Õhutransport
Rongitransport
Laevatransport
Transport inimeste veoks
Auto
Takso
Rong
Buss
Laev
Lennuk
Töötajate arv
Töötajate arv

LISA
Algandmete kogumise abitabel
Nov.

Dets.

Kokku

KUIDAS VÄHENDADA ÖKOLOOGILIST JALAJÄLGE?
EESTI HÄID NÄITEID
Keskkonnasõbralik ettevõte Ecoprint
Ecoprindi trükikoda asub Tartus ja on turul tegutsenud juba
15 aastat. Koostöös Eesti Looduse Fondiga on välja töötatud
keskkonnasõbralik trükiteenus Roheline Trükis, pälvitud mitmeid
erinevaid rahvusvahelisi ja kodumaiseid auhindu.
Trükikoda kasutab sooja vee tootmiseks maja katusele
paigaldatud 7,7 m2 pindalaga päikesekollektorit.
Päikesekollektori abil toodetud energia tootmisel ei teki CO2
emisiooni. Kui päike ei küta, teeb seda katlamaja.
Lisaks on trükimajal 3 Jaapanis toodetud Airdolphini tuulegeneraatorit. Airdolphini tuulegeneraatorid on disainitud linnas
kasutamiseks: tiivikute labad on kujundatud öökulli tiivapinna
eeskujul, tagamaks võimalikult väikest müra.
Roheline Trükis on 2004. aastal registreeritud kaubamärk ning
seda on lubatud kasutada vaid Ecoprindis toodetud trükistel.
Rohelise Trükise tootmiseks kasutatakse:
100% looduslikke trükivärve, keskkonnasõbralikku trükipaberit
ja keskkonnasõbralikku ning energiasäästlikku tehnoloogiat.
Trükipaberile vajaliku niiskuse tagamiseks peab trükikoja Rohelise Trükise tootmiseks kasutatakse keskkonnaõhuniiskus olema 60%. Selle hoidmiseks on Ecoprindi trükikojas sõbralikke ja energiasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi.
automaatne niisutussüsteem. Trükikojas asuv sond mõõdab pidevalt õhuniiskuse taset ning vastavalt käivitab
ja seiskab laes olevad sprinklerid. Niisutussüsteemis kasutatakse sadevett, mis
kogutakse trükikoja katusepinnalt. Prognooside kohaselt peaks niisutussüsteemis
sadevee kasutamine vähendama veetarbimist 60% ulatuses.
Tavapäraselt sisaldavad trükivärvid mitmeid naftast valmistatud keemilisi ühendeid,
kuid nafta on taastumatu loodusvara, mille töödeldud jääkproduktid ei lagune
looduses ja nende põlemisel tekivad keskkonnaohtlikud ained. Järjest enam
on hakatud trükivärvide valmistamisel kasutama looduslikke õlisid ja vaike.
Ecoprindis kasutatakse SC World Seriesi lõhnatuid trükivärve, mis sisaldavad
rapsi- ja sojaõli ning sideainena männivaiku. Selliste keskkonnasäästlike trükivärvide
kvaliteediomadused ei jää kuidagi alla nafta destillaatide baasil valmistatud
trükivärvidele.
FSC on lühend, mis tuleb ingliskeelsest nimest Forest Stewardship Council
(Säästva Metsamajanduse Nõukogu). FSC tähistusega paberi valmistamiseks
Ecoprindi niisutussüsteemis
kasutatakse sadevett, mida kasutatud puit on pärit säästva metsamajanduse põhimõtete järgi majandatud
kogutakse trükikoja katusepinnalt. metsast. FSC tarneahel kätkeb endas puidu liikumise ja töötlemise kogu protsessi,
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alates kännust metsas kuni lõpptooteni. FSC logo ja/või kaubamärgiga
tohivad oma toodangut märgistada vaid vastava sertifikaadi saanud ettevõtted.
Ecoprindi kontoris rakendatakse edukalt ökokontori põhimõtteid: sorteeritakse
kõik jäätmed (vanapaberikastid, panditaara jne), säästetakse elektrienergiat,
kontorisisene asjaajamine on paberivaba, korporatiivtrükised trükitakse
taastoodetud paberile ja printerites kasutatakse ainult FSC tähistusega paberit.
Ka trükimaja tootmisprotsessis pööratakse jäätmete sorteerimisele väga palju
tähelepanu: eraldi konteinerid on reostunud materjali ja taara jaoks, samuti
kogumiskohad ka paberi, papi ja kasutatud trükiplaatide tarvis.

Ecoprindis kasutatakse keskkonnasäästlikke SC World Series lõhnatuid
trükivärve, mis sisaldavad rapsi- ja
sojaõli ning sideainena männivaiku.

FSC tähistusega paberi valmistamiseks kasutatud puit on pärit
säästva metsamajanduse põhimõtete järgi majandatud metsast.
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Trükimaja tootmisprotsessis pööratakse jäätmete
sorteerimisele väga palju tähelepanu.

Kurtna kool kasutab energia saamiseks päikese abi
29. novembril 2008. a avati Harjumaal Saku vallas Kurtna põhikool. Kool on pärast kapitaalremonti uus nii seest
kui ka väljast. Katusel säravad päikesepaneelid ning soojaveekollektorid, mis aitavad kooli varustada elektri ja
soojaga. Koolimaja ehitamisel on rõhku pandud keskkonnale: kasutatud on loodussäästlikke ja lapsesõbralikke
materjale ning loomulikke ja lapse arengut toetavaid värvilahendusi.
Ehitusmaterjal nii sees kui väljas on
valitud kvaliteetne ja kauakestev.
Eesmärk oli kohe materjali paikapanekul saada valmis pinnad ning
vältida igasuguseid ülevärvimisi, tasapahteldamisi ja torupeitmisi. Hoone
siseseinad ei ole üldlevinud kipsplaatidest vaid kivimaterjalist, mis on
helikindlam, akumuleerib tänu massiivsusele sooja ja tagab seega ühtlasema
sisekliima ning on koolimiljöös ajaliselt
vastupidavam.
Teede-platside sillutiseks on kasutatud
betoonkivi, mille eelised on taaskasutatavus pärast võimalikku
remonditööd ning sadevete ühtlasem
imbumine pinnasesse.

Kurtna kool pärast kapitaalremonti.

Kurtna kooli puhul on suurt tähelepanu pööratud ka energia säästmisele: üldkasutatavates ruumides (koridorid,
fuajeed, WC-d) toimub töövalgustuse sisse- ja väljalülitamine liikumisandurite abil. Kui neis ruumides inimesi
ei viibi, siis valgustus ei tööta. Välisvalgustuse sisse- ja väljalülitamine toimub hämaralüliti abil automaatselt.
Öiseks ajaks lülitatakse programmkella abil 2/3 välisvalgustitest energiasäästu eesmärgil välja, põlema jäävad
ainult nn strateegilised valgustid.
Soojaveekollektori pindala on 64 m2 ja seda kasutatakse tarbevee
soojendamiseks, kattes 1/3 kogu hoone tarbevee soojendamise
vajadusest aastas. Toodetud soojusenergiaga köetakse koolihoonet
ning tulevikus on võimalik selle energiaga soojendada vett ka küla
tarbeks.
Päikesepaneelide toodetud elektrienergiat kasutatakse peamiselt
kooli füüsikaklassis: nelja esialgu õppeotstarbelise fotoelektrilise
päikesepaneeli võimsus on maksimaalse tööreþiimi puhul 520 W ja
see võimaldab demonstreerida õpilastele, kuidas saab otse
päikeseenergiast toota elektrienergiat. Samas kasutatakse arvutiklassis
päikeseenergiat arvutitööjaamade varuenergiana ning tulevikus tarbib
päikeseenergiat ka kooli elektrivõrk. Päikesepaneelide elektritoodang
oleneb päikese intensiivsusest, päikesekiirte langemisnurgast ning
mõistagi ka pilvedest.

14

Jäätmete sorteerimine Kurtna koolis.

Ehitusmaterjal on valitud kvaliteetne ja kauakestev. Siseseinad ei ole üldlevinud kipsplaatidest vaid kivimaterjalist.

Kurtna koolile 4 m2 suuruse päikesepaneeli paigaldamiseks kulus 100 000 krooni. Päikesepaneeli 1 m2 annab
Eestis 130 kWh energiat, seega toodab Kurtna kooli katusele paigaldatud 4 m2 paneel aastas keskmiselt 4 x
130 kWh = 520 kWh elektrienergiat. Sama suure hulga elektri ostmisel elektrivõrgust oleks kulu umbkaudu
800 krooni  on selge, et praeguse elektrihinna juures on investeeringu tasuvusaeg väga pikk.
Taastuvenergeetikasse investeerimise teine kasutegur on aga väiksem ökoloogiline jalajälg: erinevalt Ida-Virumaal
põlevkivist toodetud elektrienergiast ei kaasne päikesepaneelide abil elektrienergia tootmisega CO ja CO2
emissioone.
Päikesepaneelidesse investeeringu algmaksumus on praeguse elektrihinna juures küll suur, kuid sellel investeeringul
on mitu plussi. Elekter on päikesepaneelide abil toodetud saastevabalt, lisaks sellele ei saa päikeseenergia kui
taastuvenergiaressurss kunagi otsa, mis vähendab meie sõltuvust fossiilsetest kütustest.
Päikesepaneelide kasutuselevõtt on oluline ka keskkonnateadlikkuse aspektist. Kohaliku energia kasutamine
muudab energeetika ja energiasäästu temaatika kooli õpilaste ja töötajate ning külaelanike jaoks arusaadavamaks
ja inspireerib keskkonnaga rohkem arvestama.
Koostatud artiklite põhjal:
Kalle Pungase, Saku valla abivallavanema ettekanne
Maakool sai katusele päikesepaneelid. Postimees, 25.11.2008
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Jäätmekäitlussüsteem keskkonnasäästlikus kontoris
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) kontori jäätmekäitlussüsteem on teistele asutustele hea näide, kuidas kontori
prügimajandust keskkonna suhtes hoolivalt korraldada.
Koridoris asub väike jäätmejaam  suurte sahtlitega puidust kapp, mille sahtlite sildid käsivad eraldi sorteerida
metalltaara, pakendid, plasttaara, vanapaberi/papi ning olmejäätmed.
Söögiruumides on reas kolm sildistatud prügikasti: orgaaniliste jäätmete, pakendite ning olmeprügi jaoks.
Orgaanilised jäätmed leiavad tee kompostikasti, mis asub büroohoone hoovis. Kastis elutsevate vihmausside
ülesanne on lagundada kõik neile söögiks toodud banaani- ja apelsinikoored, teekotid ning kohvipaks. Praeguse
ussikasvanduse eelkäija oli kontoriruumi aknalauale paigutatud akvaarium. Tekkinud kompost on väärtuslik
potitaimede turgutusvahend.

Päikesepaneele saab ehitada ise
TTÜ säästva arengu klubi noormehed ja neiud otsustasid proovida, kas on võimalik ise ehitada valmis päikesepaneel,
mis annab elektrit sülearvutile. Kui füüsika algtõed pole meelest läinud ning oskuslikke töökäsi leiab, on paneelide
valmistamine kodustes Eesti tingimustes võimalik.

TTÜ säästva arengu klubi päikesepaneelid on esimesed Eestis valmistatud paneelid.
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Säästva arengu klubi entusiastid võtsid eesmärgiks tutvustada, et päikese-energeetika
seadme valmistamine on jõukohane ülesanne tudengitele ning et päriselt ka on
võimalik päikese-energiaga igapäevaseid asju laadida, nt sülearvutit. Isegi talviste
pimedate pööripäevade ajal.

Fotoelement.

Tehnikaüliõpilastele kohaselt tehti eelnevalt arvutused, kui suurt pindala
päikesepaneele on vaja, et ära laadida vähemalt ühte laptop arvutit Eesti kõige
pimedamas kuus  detsembris, kui päikest peaaegu üldse ei ole. Selleks läheb
vaja 1 m x 1,3 m suuruseid paneele neli tükki. Suvisel ajal ühe arvuti laadimiseks
piisab ca meeter korda meeter suurusega paneelist.

Päikeselt tuleva kiirguse muundamiseks elektrienergiaks on vaja fotoelemente (photovoltaic cells). Päikeselt
tulev footonite voog paneb ränikristallist fotoelementides istuvad elektronid kibekiirelt jooksma  see on nende
üldine tööpõhimõte.
Üks päikesepaneel koosneb 54 fotoelemendist, andes 24 volti alalisvoolu. Kuna arvutid vajavad 220-voldist
vahelduvvoolu, teeb pinge muundamise töö ära inverter, mida saab Eesti elektroonikapoodidest.
Päikese-energiat on võimalik kasutada ka öisel ajal, selleks tuleb päevasel ajal ülejäävat päikese-energiat salvestada
akudesse.
Päikesepaneeli saamiseks asetatakse fotoelemendid plastikaat-alusele ning kaetakse karastatud klaasiga.
Peamisteks töövahendiks on jootekolb, saag, viil ja vaja läheb ka elementraaseid kinnitusvahendeid (liim, mutrid,
poldid).
Säästva arengu klubil läks vaja 200 fotoelementi, et ehitada kolm 130 vatist päikesepaneeli. Osad fotoelemendid
purunevad töö käigus - tark on varuda ehitamiseks rohkem fotoelemente.
Vt rohkem infot www.saklubi.ee

Fossiilkütuste asemel saab autokütuseks kasutada toiduõli
Mart Malsub, Heigo Tark, Tõnu Nurmetalo ja Raigo Kivi otsustasid Volkswageni reisibussi panna liikuma toiduõli
jõul. Kuigi noormehed on kursusekaaslased tehnikaülikoolist, ei olnud ettevõtmine raketiteadus.
Algne eesmärk oli bussiga odavalt Euroopasse reisile minna. Idee tehtigi teoks. Eesti noormehed on esimesed,
kes kasutatud toiduõli jõul sõitsid ümber Läänemere. Pärast 2007. aasta reisi ümber Läänemere otsustas osa
seltskonnast 2008. aasta suvel koos uute liikmetega teha tiiru peale Suurbritanniale. Nüüdseks on nad ka enda
autod ümber ehitanud toiduõliga sõitmiseks.
Kõikides diiselkütust kasutavates vanemat tüüpi sõiduautodes saab kasutada diiselkütte asemel toiduõli. Erinevalt
diiselkütusest tuleb toiduõli enne mootorisse andmist soojendada vähemalt 70 kraadini, et kütus oleks mootori
põlemiskambrisse pihustamiseks piisavalt vedel. Külma mootorit tuleb seetõttu käivitada diiselkütusega ning
alles siis, kui mootor on läinud soojaks, saab selle ümber lülitada õli kasutamisele.
Toiduõli kasutamisel tekkivad peamised keskkonnamõjutajad on süsinikdioksiid (CO2) ning lämmastikoksiidid
(mürgine gaas, mis koos veeauruga võib põhjustada happevihma), teiste toiduõli põletamisest tekkivate ainete
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kogus on väike ja need ei avalda keskkonnale olulist mõju. Võrreldes diiselkütusega tekib toiduõli kasutamisel
CO2 isegi rohkem, kuid üldises pildis säilitatakse CO2 roheline ringlus: taim tarvitab kasvamiseks ära selle sama
CO2 koguse, mis hiljem auto mootoris toiduõli põletamisel tekib. Tehnikaülikooli noormeeste kogemuse põhjal
võib öelda, et isegi mootori tahmamine väheneb. Toiduõlil on kütusena kaks positiivset tahku: tegemist pole
fossiilkütusega ning tema kasutamine võib anda tööd kohalikule põllumajandusele.
Kui kasutatud toiduõli tasuta kokku koguda, filtreerida ja paaki valada, siis on kütuse hinnaks üksnes oma töö
ja vaev. Kõik Eesti autod ei saaks kasutatud toiduõli siiski tarvitada, sest seda ei teki piisavalt palju. Samas on
võimalik kasutada ka värsket toiduõli, kuid praeguste kütusehindade juures ei annaks see olulist hinnavõitu. Kui
diiselkütuse liiter maksab 20 krooni, siis toiduõli liitri hind on u 1315 krooni. Tehnikaülikooli noormeeste
kogemuse põhjal võib öelda, et toiduõli ja diiselkütust koos kasutades moodustab diiselkütuse osakaal kogu
kütusest 1020%.
Toiduõli kasutuselevõtuks vajalike seadmete  õlipaagi, soojenduselemendi ja voolikute-kraanide koguhind jääb
10 ja 15 tuhande krooni vahele, olenevalt sellest, kui keeruline süsteem autole peale panna. On olemas süsteeme,
mis sisaldavad mikrokontrollerit ning kus õli- ja diiselkütuse kasutamine vahetub automaatselt. Täiesti arvestatava
süsteemi saab aga ümmarguselt 10 000 krooni eest.

Köögipliidiga saab soojusenergiat tõhusalt kasutada
Kodumajapidamises saab nn pioneerpliidiga kokku hoida elektrit ja vähendada põlevkivist toodetud CO2
emissiooni.
Nn pioneerpliiti, mis soojendab toidukeetmise ajal ka radiaatorivett, on maakodudes kasutatud juba palju
aastaid. Lisaks söögitegemisele võimaldab see kütta vee abil köögist kaugemal asuvaid tubasid, kuhu pliidist või
soojamüürist tekkinud soojus muidu ei jõua.
1997. aastal ostis noor kahe lapsega perekond endale maakodu, algselt suvilaks ehitatud ~75 m2 pinnaga maja
Randverresse Harjumaal. Nüüdseks on suvilast renoveeritud maja, kus elatakse aasta ringi. Majja, mida enne
oli köetud elektriradiaatoritega, ehitati vesiküttesüsteem ja veesärgiga pliit, mida hakati kütma puiduga. Pioneerpliit
on toodetud Lätis Kalvise tehases ja selle küttevõimsus on 8 kW. Küttesüsteem ehitati ilma akumulatsioonipaagi
ja tsirkulatsioonipumbata. Vajaduse korral saab pliidiga suvisel ajal toitu valmistada ka ilma maja kütmata. Suvisele
reiimile minekuks tuleb käed korra tahmaseks teha ja muuta kolderestide kõrgust, mutrivõtit selleks kasutama
ei pea.
Idee ja lahenduse maja kütmiseks mõtles välja perepea, kes on ehituse käigus palju asju oma kätega kohale
toonud ja paigale pannud. Esimese kahe aasta kogemuse põhjal kipub ilma tsirkulatsioonipumba ja
akumulatsioonipaagita pliidi vesi keema minema, nii et kütmisel tuleb päris täpselt tunnetada, millal puid lisada
ja kuidas reguleerida põlemisõhku. Keeva veega pliidi kasutamine ei ole ohutu!
Projekti maksumuseks kujunes ~17 000 krooni, kuid seejuures said paljud tööd tehtud ise, nii et paigaldustööde
osa selles summas on väga väike. Suurimad summad kulusid pliidi, torude, ventiilide ja radiaatorite soetamiseks.
Missugune on kasu keskkonnale ja kui suur on majanduslik kokkuhoid? Tänu puitkütuse põletamisele on elektri
kulu kütmisele ja söögitegemisele vähenenud ~4200 kWh aastas. Sellega on aastas ära hoitud põlevkivielektri
tootmisel tekkiva ~5 tonni CO2 emissioon, kui lugeda puiduga kütmisel toodetud CO2 kogus kompenseerituks

18

puidu kasvamisel kasutatud CO2 kogusega ja arvestada, et 1 kWh põlevkivielektri tootmisel paisatakse Eestis
õhku 1,18 kg CO2.
Kõnealuse maja kütmiseks kulub puitu ~5 ruumimeetrit aastas. Elektrit kulub kütteks ja muuks vajalikuks ~23
000 kWh aastas. Puitu kasutatakse tegelikult tagasihoidlikult, mis on tingitud pererahva kiirest elutempost.
Keskmises peres, kus vanemate tööpäevad kestavad üksnes kaheksast viieni ja millele järgneb sõit poodi ja koju,
kuluks puitu maja kütmiseks vähemalt kaks korda rohkem ja elektrienergia kokkuhoid oleks samuti suurem.
Tulevikuplaanid, kuidas elektri kulu veelgi vähendada, on praegu kaalumisel. Küttesüsteemi on võimalik täiendada
õhk-vesi-tüüpi soojuspumba või päikesekollektoritega.

Rattakulleri teenust kasutades saab vähendada keskkonnamõju
Väiksemate pakkide ja asjade veoks ühe linna piires on mõistlik eelistada rattakulleri teenuseid. Võrreldes
autotranspordiga on rattatranspordi hind saadetise 1 kg kohta väiksem, kohaletoimetamise aeg enamasti lühem
ning keskkonnamõju olematu.
Tartu Rattakulleri esindaja Kaido Kirikmäe sõnul kasutavad nende teenust enamjaolt väikeettevõtted, aga
klientideks on ka eraisikud ning teised transpordifirmad. On selliseid kliente, kes ei hooli niivõrd teenuse
maksumusest, vaid peavad esmatähtsaks keskkonna säästmist. Kuid on neidki, kes hoolivad ainult hinnast, ja
neid, kes leiavad rattakulleri töös midagi eksootilist.
Rattakulleri eelistamine on asutuste jaoks kõige lihtsam võimalus vähendada igapäevast keskkonnamõju. Peale
selle aitab rattatransport kahandada mürataset, mis on linnakeskkonnas suur probleem.
Kaudselt propageerivad rattakullerid jalgratta kasutusvõimalusi, mõjutades sel moel inimeste üleüldist
keskkonnateadlikkust.
Tabel: Autokulleri ja rattakulleri võrdlus

Autokuller
65 krooni
100 g
Esineb
Esineb
Oluline

1 kg transportimise hind 2 tunni jooksul
Keskmine eralduv CO2 hulk 30 km kohta
Muu õhureostus (tahked osakesed jms)
Mürareostus
Linna füüsilise ruumi kasutamine
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Rattakuller
35 krooni
50 g
Puudub
Puudub
Tähtsusetu

KAS TEADSID, ET
Biosfääris on 11,2 miljardit hektarit bioproduktiivset pinda, mis on ligikaudu üks neljandik planeedi
pinnast. Sellest 2,4 miljardit hektarit on veepinda ja 8,8 maapinda. Ülejäänud kolmveerand Maa pinnast
on kõrbete, ookeanide ja polaaralade all.
Maailma Looduse Fondi 2000. aasta aruandes on nn säästlikkuse piiriks arvatud 2,2 ha inimese kohta
aastas.
Maailma Looduse Fondi (WWF) ettekande põhjal tarbivad Euroopa Liidu elanikud 17% maailma loodusvaradest, moodustades ise 7% maailma elanikkonnast.
Euroopa Liidu ökoloogiline jalajälg on looduskaitsjate andmeil alates 1961. aastast kasvanud 70%.
Suurima ökoloogilise jalajälje Euroopa Liidu liikmesriikidest jätavad Rootsi, Soome, Eesti, Taani, Iirimaa
ja Prantsusmaa kodanikud.
Väikseima ökoloogilise jalajäljega Euroopa Liidu liikmesriikidest on Ungari, Slovakkia ja Poola elanikud.
Suurbritannias on 5,7 miljonit hektarit põllumaad. Kui kõik seal kasutatavad sõidukid kasutaksid biodiislit,
läheks tarvis ainuüksi tooraine kasvatamiseks 25,9 miljonit hektarit põllumaad, mis on 4,5 korda rohkem
kui on praegu põllumaaks sobivat maapinda.
Keskmise eestlase ökoloogiline jalajälg on 6,9 hektarit ehk 3,8 korda suurem kui sama näitaja maailmas
keskmiselt. Soomlaste ökoloogiline jalajälg on 7 hektarit

Allikas: Toom, Kristel. Huvitavaid fakte ökoloogilise jalajälje kohta.  õppematerjal Keskkond ja säästev areng.
Tln., 2008
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