
Nõo lasteaed Krõll
Ressursikulu analüüs
2017/2018 õa, 2018/2019 õa, 2019/2020 õa (sept-märts)

Ressursikulu  analüüsiks  oleme  teinud  väljavõtte  vee,  soojusenergia  ja  elektri  tarbimise  mahtudest
kolmel õppeaastal.

Analüüs  võimaldab  meil  leida  võimalikke  kitsaskohti  ja  suunata  järgnevatel  perioodidel  vajalike
meetmete rakendusele võtmist kulude vähendamist juhtudel, kus see on võimalik ja mõistlik.

Vesi
Põhiline  vee  tarbimine  lasteaias  tuleneb  isikliku  hügieeni  toimingute  täitmisest,  koristamisest,
koristuslappide  pesemisest  (pesumasin),  toitlustamisega  seotud  nõudepesust,  toidutegevuste
läbiviimisest koos lastega (lasteaias kohapeal toitu ei valmistata).
Vee  tarbimise  hulka  on  võimalik  suunata  isikliku  hügieeni  toimingute  täitmisel  (kätepesu),  kus
täiskasvanud  juhendavad  lapsi  säästlikule  vee  tarbimisele.  Rohelise  kooli  programmiga  liitumisest
alates  on  sellele  rühmades  senisest  enam  tähelepanu  pööratud,  sh  õpetatud  lastele  regulaarselt
tervishoiutöötaja poolt õiget kätepesu tehnikat.
Laste  suunamine  tarbitava  vee  hulga  säästmisele  ja  õige  tehnika  kasutamisele  kätepesul  on  meie
prioriteet ka edaspidi.

Võrreldes 2017/18 õppeaasta, 2018/19 õppeaasta veekulu üldmahtu (819 m3 vrs 790 m3) näeme, et
kuude lõikes on kulu kõikuv, siis õppeaasta kogu tarbitav veekulu on vähenenud. Võrreldes eelnevate
õppeaastate  kulu  käesoleva  õppeaasta  (2019/20)  veekuluga  näeme  mitmel  kuul  mõningast  kasvu.



Tarbimise  kasvu  kuude  lõikes  põhjendame  asjaoluga,  et  hoones  toimusid  sügisel  2020  mahukad
renoveerimistööd, mille teostamise protsessis tarbiti muuhulgas ka vett. Perioodi sept-märts üldkulu
võrdluses kolme õppeaasta lõikes (512 m3, 531m3, 512 m3) märkame, et võrreldaval perioodil on siiski
tarbimise üldmaht õppeaastatel 2017/18 ja 2019/20 sama (kuigi toimus täiendav vee tarbimine seoses
renoveerimisega)  mis  annab  lootust,  et  igapäevane  tarbimisharjumus  võib  olla  muutunud
säästlikumaks.
Järgime oma igapäevategevuses jätkuvalt vee säästliku tarbimise printsiipi, et tarbitava vee kogukulu
oleks 2019/20 õppeaasta lõpul väiksem võrrelduna eelnevate õppeaastatega.

Soojusenergia
Vaadeldes õppeaastate lõikes soojusenergia kulu on märgata küttekulude olulist vähenemist. 
Vähenenud  küttekulu  on  mõjutanud  ruumide  kasutajate  tähelepanu  juhtimine  kütte  reguleerimise
võimalusele  ruumiti,  temperatuuride  jälgimine  rühmades  ja  vajadusel  soojusenergia  tarbimise
vähendamine.  Küttekulu  mõjutavad  inimtegevuse  kõrval  kindlasti  ka  ilmastik  ja  küttesüsteemi
seisukord. Nõo lasteaias on küttesüsteem renoveeritud 2017 a suvel.
Märkame  küttekulu  olulist  langust  2019/2020  õppeaastal,  mis  on  kogu  hoone  renoveerimise  ja
soojustamise (2019 aasta teises pooles) ning soodsate ilmastikuolude tulemus.
Nõo  lasteaias  on  soojusenergia  kulu  tänu  rakendatud  meetmetele  (küttesüsteemi  ja  hoone
renoveerimine,  teadlik  tarbimine)  võimalikult  madal.  Järgime  säästlikku  soojusenergia  tarbimist  ka
järgneval perioodil.

Elektrienergia
Tuleb tõdeda, et elektrienergia kulu on võrreldaval perioodil oluliselt kasvanud. 
Põhjused: 2019 a teises pooles toimusid lasteaia hoone renoveerimistööd, mille teostamiseks tarbiti
elektrienergiat,  samal  ajal  paigaldati  ventilatsioonisüsteem,  mis  on  suurendanud  märkimisväärselt
elektrienergia kulu, 2019 aasta lõpul paigaldati lasteaia õuealale valgustus. 



Kuigi elektrienergia kulu on teostatud arenduste tõttu kasvanud, on need siiski olnud vajalikud sammud
tagamaks hoones nõuetele vastav sisekliima ja pimedal perioodil õuealal valgustatus.

Elektrikulu  vähendamiseks  oleme  suunanud  ruumide  valgustuse  kustutamise  juurutamist  ruumist
lahkudes, arvutite väljalülitamist kasutamise järgselt.

Elektrikulu allikad on lisaks paigaldatud ventilatsioonisüsteemile ja õuealal valgustusele üldvalgustus,
üldkasutatav  pesumasin,  veeboilerid,  nõudepesumasinad  rühmades,  tolmuimejad,  põrandakütted
tualettruumides. 
Osades  rühmaruumides  on  veel  alles  elektrilise  põrandakütte  kasutamise  võimalus  paralleelselt
keskküttega, kuid küttesüsteemi ja hoone renoveerimise järgselt me neid ei kasutada, kuna hoones on
tagatud piisav soojusenergia.  Kuna täiendavad põrandakütte süsteemid rühmaruumides on enamasti
vanad ja energiakulukad, siis ruumide renoveerimisel on kavas need valdavalt likvideerida.

Elektrienergia  kulu  vähendamiseks  saame  järjepidevalt  jälgida  üldvalgustuse  ja  tualettruumide
põrandakütete ning õueala valgustuse kasutamist säästlikult, vaid vastavalt vajadustele.
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