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KURESSAARLANE JA LINNAKESKKOND 

ÖKOLOOGILISE JALAJÄLJE ARVUTAMINE 
 
Ökoloogilise jalajälje arvutamise kalkulaatori leiad veebiaadressilt http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/ 
Arvutamiseks läheb tarvis erinevaid andmeid, millest osa pead ilmselt oma vanematelt küsima. Kanna need andmed 
ja tulemused sellele lehele. Kui lehe väljatrükkimise võimalus puudub, võid selle teha ka käsitsi. 
 
Küsimused Sinu kodu kohta. 
Mitu inimest elab Sinu leibkonnas? ______ 
Millises majas Sa elad? ___________________ 
Mis on maja põhiline ehitusmaterjal? _____________ 
Kui suur on Sinu kodu elamispind? ______ 
Kui suur on kasutada olev krunt/õueala? ______ 
Kas Sinu kodu on ühendatud veevõrku? ______ 

Kas kodu on ühendatud kanalisatsiooniga? ______ 
Kui palju kulub ühes kuus vett (kuupmeetrit kuus): 

külma: ______   sooja: ______ 
Kuidas saadakse sooja vett? __________________ 
Kui suur on kuu keskmine elektritarve? ______ 
Kui palju ja millist kütet kulub Sinu leibkonnas ühes 
aastas? ___________________________________ 

 

Kodu osa ökojalajälg on ______ globaalset hektarit aastas. 

Transport 
Mitu km sõidad nädalas ühistranspordiga? ______ 
Mitu km sõidad nädalas autoga? ______ 

Mitu liitrit kütust võtab auto 100 km kohta? ______ 
Mitmekesi te tüüpiliselt autos sõidate? ______ 

 

Transpordi osa ökojalajälg on  ______ globaalset hektarit aastas. 
 

Söök ja jook 

Kui sageli sööd leiba-saia? ______ 
Kui sageli sööd muid teraviljatooteid? ______ 
Kui sageli sööd kartulit? ______ 
Kui suur osa kartulist on pärit kodusest 
majapidamisest? ______ 
Kui sageli sööd teisi juur- ja köögivilju? ______ 
Kui suur osa köögiviljadest on pärit kodusest 
majapidamisest? ______ 
Kui sageli sööd puuvilju? ______ 
Kui suur osa puuviljadest on pärit kodusest 
majapidamisest? ______ 
Kui sageli jood piima ja sööd piimatooteid? ______ 
Kui suur osa piimast on pärit kodusest 
majapidamisest? ______ 
Kui sageli sööd liha ja lihatooteid? ______ 

Kui suur osa lihast on pärit kodusest majapidamisest? 
______ 
Kui sageli sööd kala ja kalatooteid? ______ 
Kui sageli sööd muna? ______ 
Kui suur osa munast on pärit kodusest 
majapidamisest? ______ 
Kui sageli sööd maiustusi? ______ 
Kui suur osa toidust, on mahetoit? ______ 
Kui palju toitu jääb söömata ja tuleb ära visata? 
______ 
Kui suur osa söökidest ja jookidest on pärit 
välismaalt? ______ 
Kui sageli jood teed, kohvi või kakaod? ______ 
Kui sageli jood mahla? ______ 
Kui sageli jood karastusjooke? ______ 
Kui sageli jood pudelivett? ______ 

 

Söögi ja joogi osa ökojalajälg on ______ globaalset hektarit aastas. 
 

Kaubad ja teenused 
Kui suure summa eest ostetakse kuus kaupu: 
Riided, kangad, jalanõud ______ 
Paberitooted ______ 
Muud kaubad ______ 
Kui palju tasud kuus erasektori teenuste eest? ______ 

Kui palju tasute prügiveo eest? ______ 
Kui palju jäätmetest sorteerid? 
Vanapaber ______ 
Plast- ja klaaspakendid ______ 
Riided ______ 
Ohtlikud jäätmed ja vanad ______ 

 
Kaupade ja teenuste osa ökojalajälg on ______ globaalset hektarit aastas. 

 
Sinu ökoloogilise jalajälje suurus on ______ globaalhektarit aastas.  

See tähendab, et kui kõik inimesed elaksid ja tarbiksid nagu Sina, peaks inimeste käsutuses olema ______ 

maakera 

Nimi: 
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