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Küsimus



Milline on meie energiakasutus ja 
keskkonnajälg?



Lõkketulest päikesepaneelideni

• Tule kasutuselevõtt inimese 
eellaste poolt 1,7 miljoni aasta eest 
käivitab ennast taastootva tsükli, 
mille käigus muutub liigi välimus, 
eluviis, toitumine, suhted teiste 
liikidega ja mõju tervele planeedile;
• Üleilmne energiakasutus on 567 EJ;
• Kasvuhoonegaaside emissiooni 

aastaseks hulgaks loetakse 36 
miljardit tonni, millest 65% on 
seotud energiaressursside 
muundamisega fossiilkütustest.
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Energy consumption per capita

Source: In book: Global Energy Assessment (pp.99-150)Publisher: Cambridge University Press 2012
Editors: Johansson, T. B and Patwardhan, A. and Nakicenovic, N. and Gomez-Echeverri, L



Inimtegevuse mõju
Inimtegevuse keskkonnamõju on ulatuslik ja mitmekesine ning selle detailne
kirjeldamine võib olla ülejõu käiv ülesanne.

Tungiv vajadus mõjuarvestuse järele on tinginud lihtsustatud
metoodika kasutamise, mis peaks kirjeldama peamist.

Selle keskmes on kasvuhoonegaas CO2 ja selle kliimamuutuse
potentsiaal.

Arvesse läheb CO2, mis paisatakse atmosfääri mittetaastuvatest
allikatest.

Metoodika on eelkõige kasutatav energiakandjate
mõjuarvestuseks.

Otseselt ei lähe arvesse keskkonnamõju aspektid, mida ei saa
emissioonikogustes väljendada, kuid võimalusel peaks neid siiski
arvestama kaude:
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Elurikkus - loodusliku mitmekesisuse säilimine;

Veejalajälg - puhta vee kasutamine ja reostumise vältimine;

Materjalide ringlus - toodete ja materjalide uus- ja taaskasutus;

Elukvaliteet - eluiga, tervena elatud aastad, töökohad, teenused.

Oluline on eraldi arvet pidada ka energiakandjate kasutamise üle, et neid
vajadusel asendada emissioonivabade alternatiividega.
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Igaühe keskkonnajälg

• Me kõik mõjutame keskkonda kollektiivselt ja igaüks 
meist ka eraldi;
• Peamiselt on see seotud:

• Otsese energiakasutusega turvalise/kunstliku eluskeskkonna 
loomiseks,

• Kaudse energiakasutusega liikuvusele/transporditeenustele,
• Kaudse energiakasutusega seadmete ja masinate tootmiseks,
• Kaudse energiakasutusega tekstiili, riiete jm tootmiseks,
• Kaudse energiakasutusega toidu tootmiseks;

• Oma keskkonnajälje vähendamiseks peame igapäevaselt 
tegema paremaid valikuid, kuid vajame ka rohkem 
teadmisi ja paremaid võimalusi valikute tegemiseks.
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Tootmise ja tarbimise mõju



Tooteahel kohalikus majanduses
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Tööstuslik turumajandus 
põhineb kaupade pideval 

ületootmisel

Tootjad soovivad 
suurendada kaupade 

läbimüüki

Turundajad soovivad 
veenda tarbijaid rohkem 

ostma

Tarbijad soovivad uusi 
ilusaid asju

Riik soodustab tarbimist, 
sest see "elavdab 

majandust" ja suurendab 
maksude hulka

Tarbimine kiireneb ja 
tagajärjed kuhjuvad

RESSURSID JÄÄTMED

Tarbimistsükkel



Tarbijaühiskond

• Vajaduste rahuldamine vs tarbimine;
• Tarbimine on majandusmootor;
• Tooteuuendused aitavad kasvatada tarbimist;
• Uuendustsükli probleemid: moraalne vananemine, planeeritud 

lühiealisus ja toodete kvaliteedi halvenemine;
• Toode vananeb moraalselt, kui sõltumata selle seisukorrast ei soovi me seda 

enam kasutada;
• Kavandatud lühiealisus on toodete selline disain, mis ei võimalda tooteid 

pikaajaliselt kasutada.
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Kaevandusest prügimäele

1. Kuidas tagada kestlik majandus?

2. Kuidas tagada ressursside

kasutamise ja jäätmete tekitamise

õiglane hind?

3. Kuidas hinnata majanduslike

protsesside tegelikku mõju?





Kaasaegne tooteahel
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Toode

Pooltoode

Taaskasutus

Tarbija
Nutitelefoni globaalne tooteahel



Toodetud 20 erineva ettevõtte poolt, 
mille 
• peakorterid on USAs, Jaapanis, Lõuna-

Koreas, Madalmaades jne
• ja tehased tosinas erinevas riigis 

kolmel erineval kontinendil.
Elutsükli emissiooni ekvivalendiks on 
hinnatud 80 kg CO2.
Koostamise maksumuseks hinnatakse 
178.45 USD. Tööjõukulu moodustab 
sellest 7.1 USD.
iPhone poehinnaks on 779-1139 EUR.
Apple on müünud väidetavalt enam kui 
miljard iPhone;
FORBES hindab iPhone tootmise USAse
kolimise hinnaks vähemalt 4,2 miljardit 
USD.

Näide: nutitelefon iPhone

Allikas: thegateweyonline.com



Näide: iPhone 5 tooteahel

Allikas: sourcemap.com | blog.ewmfg.comMarek Muiste 15.02.2017



Näide: nutitelefoni iPhone 12 max 
keskkonnajälg
• Elutsükli kliimamõju on 86 kg CO2 

ja sellest:
• 82% tootmine;
• 2% transport;
• 15% kasutus;
• < 1% utiliseerimine.

• Kasutab taaskasutatud materjale nt 
volfram, haruldased muldmetallid, 
plastik, pakendimaterjalid;
• Seadmete tagasiostuprogramm.

Samas:
• Telefoni aku pole kasutaja poolt 

hooldatav/vahetatav;
• Slavestusmälu pole laiendatav;
• Komponentide tasemel parandust 

(ametlikult) ei pakuta; 
• Tootja ei soosi seadmete 

hooldamist mitteametlikes 
parandustöökodades;
• Seadmete tagasiostuhind on 

madal.



Nutitelefoni kasutamise kliimamõju



Nutiseadme eluea 
pikendamine

Tootja saab disainida toote nii, et 
sellel oleks:
• Kasutaja poolt hooldatav/vahetatav 

aku;
• Kasutaja poolt lisatav 

slavestusmälu;
• Pikaajalised tarkvarauuendused, 

mis ei vähenda toote 
funktsionaalsust;
• Standardvaruosade kasutamine või 

eriosade kättesaadavuse tagamine;
• Hoolduseks ja remondiks vajaliku 

tooteinfo jagamine.
Kasutaja:
• Seadmete hea hooldus;
• Katkise seadme parandamine;
• Tarbimistsükli aeglustamine.

HOOLDATAVUS

REMONDITAVUS

TURVALISUS



Jahutooted
3%

Teraviljatooted
3%

Vedelad 
piimatooted

15%

Tahked 
piimatooted

49%
Lihatooted

2%

Magus
17%

Köögiviljad
8%

Pakend
3%

Minu toidukorvi jalajälg
2020. a. kevadel arvutasin ligikaudselt kokku meie
pere toidukorvi keskkonnajälje kliimamõju ühikutes.
Pere ühe liikme kohta teeb see 74 kg CO2ekv kuus.
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Tootegrupp Kogus Kliimamõju
Jahutooted 16,24kg 9,10kgCO2ekv
Teraviljatooted 7,57kg 7,99kgCO2ekv
Vedelad piimatooted 23,86 l 45,57kgCO2ekv
Tahked piimatooted 30,20kg 144,88kgCO2ekv
Lihatooted 1,02kg 5,97kgCO2ekv
Magus 10,48kg 49,12kgCO2ekv
Köögiviljad 46,93kg 23,57kgCO2ekv
Valmistoit* 2,00kg 0,00kgCO2ekv
Joogid* 0,14 l 0,00kgCO2ekv
Pakendid 2,2kg 9,43kgCO2ekv

*mõju pole teada

Valdav keskkonnamõju kaasneb piimatoodetega, mis toidukorvi
mahust võtavad kolmandiku, kuid mille mõju moodustab kaks
kolmandikku kogumõjust. Köögiviljad, mis moodustavad korvist
teise kolmandiku, panustavad vaid 8% korvi keskkonnajäljest.
Pakendite tootmise keskkonnajälg jääb 3% piirimaile, kuid ei
kajasta valdavalt kilest ja plastikust materjalide utiliseerimisega
kaasnevat kahju keskkonnale. Kõige suurema mõjuga tooted meie
korvis on või, kohv, juust, kassitoit, koor ja šokolaad.

295 kg 
CO2ekv

Oleme loobunud ühekordsetest pakenditest, püüame
vältida väikepakendeid ning käitleme liigiti jäätmeid tööl ja
kodus. Oleme vähendanud liha- ja kalatoodete tarbimist.
Tulevikus pöörame enam tähelepanu piimatoodetele kui
kõige suurema mõjuga tootegrupile. Toidukorvi
keskkonnamõju vähendamisel tunneme puudust
ülevaatlikest andmetest kohalike toiduainete keskkonna-
mõju kohta, mille järgi oma tarbimisotsuseid teha.



Roheline 
kokkulepe

Energia

Tööstus

Ring-
majandusToit

Elurikkus

Õiglane 
üleminek
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Roheline kokkulepe
Strateegiline raam Euroopa majanduse kestlikuks
(ümber)korraldamiseks. KOM(2019) 640

Euroopa energiastrateegia eesmärgiga
vähendada heitmeid 50% ja suurendada
taastuvate energiaallikate kasutamist 55%ni
aastaks 2030 ning täielikult vältida pikaajaliste
heitmete tekkimist aastaks 2050.

ELi eesmärk on saavutada 2050. aastaks
kliimaneutraalsus – kasvuhoonegaaside
netonullheitega majandus. See eesmärk
on Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes
ja kooskõlas Pariisi kokkuleppe alusel
võetud ELi kohustusega võtta
ülemaailmseid kliimameetmeid.
KOM(2018) 773

Rohepööre, digitaalne hüpe ja üleilmne
konkurentsivõime on tööstusstrateegia
kesksed eesmärgid. Eraldi pööratakse
tähelepanu väike- ja keskmise suurusega
ettevõtete tegevusele. KOM(2020) 102

Toodete terve elutsükli ulatuses tehtavad muudatused
aitavad kaasajastada tööstust viisil, mis keskkonda ei
kahjusta. Luuakse säästvalt kauakestvaid tooteid ja
vähendatakse jäätmete hulka.

Aastaks 2030 vähendatakse kunstlike pestitsiidide
kasutust 50% ja kunstväetiste kasutust 20%; toiteainete
kao vähendamine 50%, antibiootikumide kasutamise
vähendamine 50% ja orgaanilise viljeluse suurendamine
põllumajanduses 25%ni. Eesmärgiks on tervislik toit,
mida aitavad saavutada sildid pakendil, raiskamise
vähendamine 50% ja teadusuuringud 10 mld €.
KOM(2020) 381

Kaitsealade suurendamine (30% maal ja
30% meres), degradeerunud
ökosüsteemide taastamine maal ja meres
(orgaanilise viljeluse ja liigirohkete
maastike edendamine; tolmeldajate
taastumine; pestitsiidide kasutust
vähendatakse 50%; puhastatakse 25000
km jõesänge kunstlikest tõketest;
istutatakse 3 milj puud), 20 mld € toetusi
elurikkuse toetamiseks. KOM(2020) 380

Keskkonnamahukate tööstusharudega
regioonide toetamine üleminekumeetmete,
ümberõppega ja uute roheliste töökohtadega.
Eraldi toetatakse sotsiaalselt haavatavaid
ühiskonnagruppe.

Kliimaseadus on ELi poliitiline lubadus saada 2050. aastaks
kliimaneutraalseks, et kaitsta meie planeeti ja inimesi. Euroopa
kliimaseadusega seatakse 2050. aasta eesmärk ja tegevussuund
kogu ELi poliitikale ning tagatakse avaliku sektori asutuste,
ettevõtjate ja kodanike jaoks tegevuste prognoositavus.



Arutelu
Kuidas suunata noorte keskkonnateadlikkust kliimapaanikalt lahenduste otsimisele?
https://docs.google.com/document/d/1_3hKmfffDGkGqFz7kG24FHerRChKAl1sqSp
vLmpGFKM/edit?usp=sharing



Mõttebarjäärid kliimamuutuste mõistmisel
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