
Tallinna Päevalille Lasteaia ressursianalüüs. 

2019 - 2021 elekter kasutamise analüüs 

Elektri kulude kokkuhoiuks kasutame võimalikult palju loomulikku valgust, tuletame meelde ruumist 

lahkudes tulede kustutamise vajadust. Energiasäästlikkus on meie prioriteediks, informeerimine oma maja 

töötajaid infominutides ning tuletamine meelde ka jooksvalt. Lapsi õpetame järjepidevalt enda järel tuld 

kustutama, et tekitada harjumuse. 

Elektrikulude vähendamiseks oleme välja vahetanud valgustuste säästupirne LED pirnide vastu, mis on 1,5-

3 korda energiasäästlikumad ja pikema elueaga. Avariivalgustussüsteemides on meil ka kasutusel LED-

lambid. 

Viimase kahe aasta jooksul oleme suurendanud õues-õppe osakaalu millega leidsime võimaluse pikendada 

lastel  õues oleku aega - lõimitud tunnid (kunst, muusika ja liikumine) hakkasid  toimuma  õues. Tänu sellele 

muutusele lapsed ja õpetajad viibisid värskes õhus ja liikusid  keskmiselt päevaga 5 tundi, mis on 18% võrra 

rohke eelmiste aastatega. Seega viibime siseruumides vähem ning kasutame elekter ka vähem. 

Kuna hommikuvõimlemine toimub muusika saatel ning lapsed joonistavad ja liikuvad ka muusika saatel 

pidime osta niiskuskindlad kõlarid ning õue-alale  nad paigaldada. Need kõlarid tarbivad natuke rohkem 

elektrit. Aga kuna see tuli ka soovist kutsuda kõiki rohkem liikuma kuna liikumine ja värske õhk on kõige 

tõhusam lõõgastusviis, mis taastab hästi jõudluse ning normaliseerib une ja söögiisu, tugevdab 

immuunsüsteemi, paigaldasime  ikka. 

Alates detsember 2021 on lasteaia  õea-ala valgemaks muudetud –rakendatud sai linnale esitatud ja 

kauaoodatud projekt. Paigaldatud uus valgustuse süsteem laste mängu väljakutel(automaatne sisse- ja välja 

lülitamine koos linna valgustuse süsteemiga). Nüüd me saame lastega õnnelikult väljas olla pikkema aega ka 

sügise- ja talveajal. 

2021 aastal energia tarbimise kasv on seotus suure ehitus- ning keevitustöödega kahe tuuleohutus treppide 

paigaldamisel. 

Jooniselt näeme, analüüsitud aastate lõikes vähenenud energia kasutus.  
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2019 - 2021 vee kasutamise analüüs 

Hoiame lasteaia veekulud kontrolli alla, teame et tilkuv kraan või nirisev wc-pott kulutab pika aja peale 

suure koguse vett, seega praegu meil kõik segistid on oma tippvormis. Meil on oma köök ning personal 

käivitab nõudepesumasina ainult siis, kui see on täis.  

Alates aprill 2021 meie lasteaias on õppeaed kus me tihti kastame taimed vihmaveega. 

Jooniselt näeme, aastate lõikes vee säästliku kasutamise trendi. 

Juulikuus 2019 ja 2020 olime avatud valve lasteaiana, juulis 2021 lasteaed oli 2 nädalat kinni.  

Oleme rahul meie väheneva elektrikuluga ning loodame seda hoida sellisel langeval joonel. 
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2019-2021 Jäätmed 

Päevalille lasteaias sorteeritakse olme-, bio- ja paberjäätmed eraldi konteineritesse. Sööklatöötajad- panevad kõik lubatud söögijäätmed kompostikasti ja sellega 

aitavad mulla loomisele kaasa ning jäätmete vähenemisele. Alates sellest aastast olemas ka kasutatud patareide jaoks eraldi kast. 

Jälgime prügikastide täituvust ning selle põhjal  korrigeerime prügiveograafik  vajaduspõhisemaks, eriti suvel. 

Paberikulu 2018-2020 

Paberi- ja papijäätmeid oleme oluliselt vähendanud ja ka säästlikumalt kasutanud.

 

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember kokku

2021 Vesi / m3 66 60 60 57 60 56 5 65 52 52 55 49 637

2021 elekter/ kWh 3961 3976 3952 2491 2685 1813 1506 2107 2288 2823 3159 3907 34668

2020 Vesi / m3 67 58 49 41 7 96 15 49 59 53 61 51 606

2020 elekter/ kWh 5433 4850 4269 2617 2846 2305 1250 2247 2726 3073 3095 3282 37993

2019 Vesi / m3 54 58 64 60 64 46 18 49 58 66 64 49 650

2019 elekter/ kWh 5367 4397 4736 3715 3246 2524 1723 1970 2480 3769 3771 5092 42790


