
Keskkonnateadliku ja jätkusuutliku e-äri juhend 

 

Kliimamuutus puudutab meid kõiki ja on selle sajandi üks suurimaid väljakutseid. Kõige raskemate 

kliimamuutuse mõjude ärahoidmine nõuab ühist tegutsemist nii riikidelt, eraisikutelt kui ka äridelt. E-

ärid on alati olnud uuendusmeelsed ja saavad olla ka siin eeskujuks teistele. Lisaks on kliimamuutuse 

lahenduseks vajalikul kasvuhoonegaaside heidete vähendamisel ka positiivseid mõjusid keskkonnale 

(näiteks värske õhk) ja ka e-äri majandustulemustele (näiteks energiakokkuhoid). 

Alljärgnevalt on Eesti E-kaubanduse Liit kokku koondanud e-äri eri valdkondi puudutavaid punkte, mille 

eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja jätkusuutlikku äri. 

 

Pakend 

● Pakkematerjali valides kaalu taaskasutatud materjale (paber, plastik) ja ka korduvkasutatavaid 

pakendeid.  

● Pakendamise keskkonna jalajälje vähendamiseks on üks lihtsamaid võimalusi olemasolevate 

pakendite uuesti ringlusesse saatmine või taaskasutatud paberist pakendite kasutamine. Näiteks 

luua kliendile ostukorvis valikuvõimalus valida taaskasutatav pakend.  

● Tagastused on reeglina suur kulu ning tegevused, mis vähendavad tagastusi, on nii keskkonna- 

kui ka kulusäästlikud. Tagastuste vähendamisele aitab kaasa tooteinfo rikastamine: pildid, 

videod, detailsed tootekirjeldused, tootearvustused, kantavate esemete juures modelli pikkus, 

suurus. 

● Kas klient saab tellimuse tagastamise vormistada ainult digitaalselt? Paberist tagastuslehe 

lisamine pakendisse on lisakulu ja täiendav keskkonnajalajälg. Samamoodi füüsiliselt poodi 

tagasi toodu puhul paberite täitmine füüsilisel kujul.  

 

Tarne ja ladu 

● Vali ladu, millel on hea energiaklass, mis toodaks ise taastuvenergiat päikesepaneelidega 

(ideaalis lisaks elektrile ka kütet ja jahutust energiavaiadest). Väldi võimalusel kontorit, ladu, mis 

kasutavad gaasikütet või gaasil põhinevat kaugkütet. 

● Vali ladu, mis kasutaks taastuvenergia (tuul, päike, vesi) sertifikaatidega rohelist elektrit. 

● Veendu, et laos oleks kasutusel LED valgustus. 

● Lao energiakasutust saab veel optimeerida targa hooneautomaatikaga ja nn demand-

response’iga, mida Eestis pakub näiteks Fusebox ja Eesti Energia. 

● Veendu lao valikul, et lao juures oleks elektrikaubikute laadimisvalmidus (sh amprid). On ilmselt 

aja küsimus, kui kogu linnasisene tarne läheb elektriliseks. 



● Paku ostukorvis valikut, et valida keskkonnasõbralikum tarneviis (näiteks logistikafirma, kes 

kasutab elektriautosid, ostab süsinikukvoote vms). 

● E-poed (elektroonika, mööbel, toit), kes tegelevad ka ise logistikaga ning neil on võimalus uusi 

autosid soetades minna järk-järgult üle elektriautodele. 

● E-poed, kellel on ka füüsilised poed, võib üks võimalus olla ka tagastuste vastuvõtmine poes. 

Lisaks väiksemale logistika kulule on selle lisaboonus kliendi tulek poodi. See võimalus on Eestis 

vähe levinud osaliselt keerulise logistika ning kohati ka mõndade majandustarkvarade piiratuse 

tõttu. 

● Tagastatud tooted, mida ei ole võimalik enam müüa, anneta taaskasutusega tegelevatele 

ettevõtetele. 

 

Kontor 

● Vali kontor, millel on hea energiaklass, mis toodaks ise taastuvenergiat päikesepaneelidega 

(ideaalis lisaks elektrile ka kütet ja jahutust energiavaiadest). Väldi võimalusel kontorit, ladu, mis 

kasutavad gaasikütet või gaasil põhinevat kaugkütet. 

● Vali kontor, mis kasutaks taastuvenergia (tuul, päike, vesi) sertifikaatidega rohelist elektrit. 

● Veendu, et kontoris oleks kasutusel LED valgustus. 

● Kodust töötamise soodustamine ehk vähendada töötajate transporti. 

● Võimaldada töötajatele alternatiivseid transpordiviise: rattaparkla, elektritõukerattaga sõitmise 

kompenseerimine jms. 

● Võimalda töötajatele elektriauto laadimise võimalust. Eeldab kas üürileandjaga rääkimist või ise 

laadimisvõimaluse loomist ja vajadusel amprite ostu. 

● Sorteerida kontoris prügi vähemalt 5-ks (bio, pakend, paber-papp, klaas, segaolme) nii kontoris 

kui ka laos. 

● Tee kontor võimalikult paberivabaks. 

● Kasutad kontoris taaskasutatud paberit nii printimiseks kui ka WC-s. 

● Täiendavalt on soovitav tutvuda Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni loodud Rohelise 

Kontori käsiraamatuga. 

 

E-pood ja jätkusuutlik tarbimine 

● Vali e-poe server, mis kasutab taastuvenergiat (tuul, päike, vesi). 

● Kiirelt laadiv ja hästi optimeeritud e-pood on ka väiksema keskkonnajalajäljega, sest igal 

avamisel peab vähem-väiksemaid file'e, pilte jms tõmbama. 

https://ekja.ee/et/roheline-kontor/rohelise-kontori-pohimotted/
https://ekja.ee/et/roheline-kontor/rohelise-kontori-pohimotted/


● Jätkusuutlike toodete (taaskasutatud materjalid, taaskasutus, vegan jne) väljatoomine veebis, 

näiteks kus kasutatakse taaskasutatud materjale (Zalando, Aboutyou, Selver). 

● Taaskasutuse populariseerimine. Levis müüb näiteks ise ka taaskasutatud tooteid. 

● Paranduse populariseerimine. Patagoniale saadad asjad parandusse, parandatakse, ei pea uut 

ostma.  

● Taaskasutusele suunamine tootelehtedel: info, mida teha vana tootega (viia taaskasutusega 

tegelevatele ettevõtetele). Lisa e-poodi, et anname toodetele uue elu, võid alati meile vana 

toote tasuta tagasi tuua! 

● Paku tellimisel puude istutamist, vana toote tasuta tagasivõtmist/utiliseerimist jm keskkonnaga 

seotud positiivseid lahendusi tarbijale. 

 

Soovitused kommunikatsiooni osas 

● Oluline on vältida rohepesu ehk näidata mingeid tegevusi keskkonnasäästlikumalt, kui need 

tegelikult on. 

● Eestist tellides ja Eestimaist kaupa eelistades, on transpordijalajälg väiksem, sest välismaalt 

tuleb tellimus eraldi pakina, tihti lennuki või laevaga. 

● Enne keskkonnateemadel kommunikeerimist tähtis end harida. Uuringud: IPCC, IPBES, 

IEA, teadlaste soovitused jne 

● Tasub teha kliimamõju analüüs nn skoop 1-3 jaoks, et targemini prioritiseerida tegevusi ja 

investeeringuid. 

 

Kui teil tekib juhendiga seoses mõtteid, ettepanekuid või küsimusi, siis palun kirjuta tonu@e-

kaubanduseliit.ee 
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https://www.secondhand.levi.com/
https://www.patagonia.com/repairs/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Commentary_COP26___COP15_August2021.pdf
https://www2.deloitte.com/uk/en/focus/climate-change/zero-in-on-scope-1-2-and-3-emissions.html

