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Miks meile keskkonnasäästlikku perspektiivi 

õpirände valdkonnas vaja on?

● Keskkond kui tervik

● Ökosüsteemide seotus

● Elukvaliteet

● Jätkusuutlikkus



Ökosüsteemi osad (ökotoop )

ehk elukeskkond -

● õhkkeskkond

● vesikeskkond

● muldkeskkond



Ökosüsteemi terviklikkus

Ökosüsteem on mingi ala elustik koos selle aineringe komponentidega. 

Täpsemini, ökosüsteem on mingi ala organisme ja nende keskkonda 

haarav suhete ja interaktsioonide võrgustik.

Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad 

toitumissuhete ja kommunikatsiooni kaudu üksteisega seotud 

organismid koos neid ümbritseva keskkonnaga.



1. Kui palju on maailmas kokku 
erinevaid liike?



1. Kui palju on maailmas liike kokku?

Hinnanguliselt 
kokku 8+ 
miljonit liiki

(Varasemast 
leiab ka 100 
miljonilist 
hinnangut)



2. Mitu % kõigi imetajate biomassist 
moodustavad inimesed ja 
koduloomad?



2. Mitu % kõigi imetajate 
biomassist moodustavad 
inimesed ja koduloomad?

Kokku 96%, metsloomi 4%

https://www.reddit.com/r/Infographics/comments/cj0sdm/mammalian_and_avian_global_biomass_livestock_vs/

https://www.reddit.com/r/Infographics/comments/cj0sdm/mammalian_and_avian_global_biomass_livestock_vs/


3. Hetkel on käimas kuues 
väljasuremislaine.
Mitu korda on väljasuremistempo 
kiirem looduslikust tempost?



3. Hetkel on käimas kuues 
väljasuremislaine. Mitu korda on 
väljasuremistempo kiirem looduslikust 
tempost?

Hetkel - 1000 korda loomulikust kiirem

Loe lisa: https://kuueslaine.tartuloodusmaja.ee/

https://kuueslaine.tartuloodusmaja.ee/


4. Loomariigis on üksteise ohust 
hoiatamine tavaline. 
Kas olete kuulnud mõnda sarnast lugu 
taimemaailmast?



4. Loomariigis on üksteise ohust hoiatamine tavaline. 
Kas olete kuulnud mõnda sarnast lugu 
taimemaailmast?

Akaatsiate kaitsesüsteem 
kaelkirjakute vastu: puud 
suurendavad tanniini tootmist 
lehtedes loomadele mürgise 
tasemeni.

Puu eraldab etüleenipilve - võimalus 
teistel puudel saada info/soovitus 
hakata rohkem tanniine tootma.



5. Kui vana on teadaolevalt maailma 
vanim puu?



5. Kui vana on teadaolevalt maailma vanim 
puu?

Vanima tüvega puu -
5000-aastane igimänd USA 
California osariigist

Vanima juurestikuga puu - üle 
9500 aasta vanune harilik 
kuusk Rootsis (Old Tjikko)

https://et.wikipedia.org/wiki/California


6. Kas väide on õige või vale:

Maailmas on hetkel rohkem 
inimeste tehtud asju (sh 
infrastuur) kui elusloodust.



6. Kas väide on õige või vale:

Maailmas on hetkel rohkem inimeste tehtud 
asju (sh infrastuur) kui elusloodust.

ÕIGE. Aastaks 2040.
prognoositakse tehisasjade
massi kolmekordistumist.

Global Biomass versus Human-made mass. Credit: Itai Raveh

https://www.scientificamerican.com/article/human-made-stuff-now-outweighs-all-life-on-earth/



7. Mis kuupäeval on 2022.a globaalse
ületarbimise ehk Maa võlgu elamise 
päev Eestis?



7. Mis 
kuupäeval on 
2022.a globaalse 
ületarbimise ehk 
Maa võlgu elamise 
päev Eestis?

14.märtsil 2022





8. Kui suure osa moodustavad koduses 
majapidamises ära visatavatest 
prügist mahuliselt pakendijäätmed?



Credit: Amanda Montañez; Source: “Global 

Human-Made Mass Exceeds All Living 

Biomass,” by Emily Elhacham et al., in 

Nature. Published online December 9, 2020

Plasti mass 
ületab 
maismaa- ja 
vee-elustiku 
kogumassi.

Hoonete ja 
infrastruktuuri 
mass on 
suurem kui 
puude ja 
põõsaste oma.



Keskkonna-

probleemid



fff

http://www.igbp.net/images/200.950c2fa1495db7081eba7/1421318224453/great_accel-12graph-SE.png

http://www.igbp.net/images/200.950c2fa1495db7081eba7/1421318224453/great_accel-12graph-SE.png


https://showyourstripes.info

Graphics and lead scientist: Ed 
Hawkins
Data: Berkeley Earth, NOAA, UK 
Met Office, MeteoSwiss, DWD, 
SMHI, UoR, Meteo France & ZAMG

Temperatuuri muutus kogu 
perioodi keskmise suhtes

Globaalne soojenemine

https://showyourstripes.info/
http://www.twitter.com/ed_hawkins


https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

Kliima soojeneb

CO2 viimase 800 000 
aasta kõrgeimal 
tasemel

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide


💨Globaalne temperatuur tõuseb (hetkel 1,18 kraadi C alates 19.saj lõpust)

💨Ookeanid soojenevad: ülemine 100m kiht soojenenud 0,33 °C alates 1969 

(korallide hävimine)

💨Gröönimaa ja Antarktika jääkilbid kahanevad

💨 Liustikud sulavad peaaegu igal pool maailmas

💨 Lumikatte ulatus põhjapoolkeral kahaneb

💨Ookeanide veetase tõuseb

💨Arktika merejää pindala & jää paksus kahanevad

💨Ekstreemsed ilmastikunähtused - sagedus ja ulatus kasvavad

Kliimamuutuste tõendid ja „tulemused“

Kliimamuutuste mõju elupaikadele – elurikkuse kadu

Inimkonna tekitatud lisaprobleemid:

muldade vaesumine, reostus (vesi, maismaa, õhk)
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https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2021/05/Trash-Hack-Kestliku-arengu-alane-tegevusope-juhendmaterjal-opetajatele.pdf


Ühekordse plasti 

probleem



Jäätmed Eestis
Eesti jäätmestatistika: https://www.stat.ee/et/avasta-

statistikat/valdkonnad/keskkond/jaatmed-ja-ringmajandus

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/keskkond/jaatmed-ja-ringmajandus




Kuna kliimamuutused mõjutavad juba kogu maakera ning 

Euroopaski muutuvad üha sagedasemaks äärmuslikud 

ilmastikunähtused nagu põud, kuumalained, tugevad 

vihmasajud, üleujutused ja maalihked, merevee taseme 

tõus, ookeanide hapestumine, elurikkuse kadumine, siis on 

riikide tasemel aru saadud vajadusest teha globaalses 

mõttes koostööd ning välja on hakatud arendama 

keskkonnapoliitikat.

Keskkonnamõjude hindamine

https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamine


Keskkonnapoliitika on ametlikult kinnitatud põhimõtete, 

väärtushinnangute, kavatsuste, strateegiliste sihtide ja 

tegevuseesmärkide kogum, mis põhineb riigi õigusaktidel ning on 

avaliku, era- ja mittetulundussektori tegevusjuhis 

keskkonnaküsimustes.

Keskkonnapoliitika olulised valdkonnad on keskkonnakorraldus, 

looduse mitmekesisuse kaitse, loodusvarade kasutus, 

jäätmekäitlus, veekaitse ja -kasutus jne.

Keskkonnapoliitikat teostab enamasti riik, kuid seda võivad kujundada ja 

mõjutada ka ettevõtted ja organisatsioonid.





ÜRO säästva/kestliku arengu eesmärgid

2015. aastal lepiti rahvusvaheliselt kokku 18 eesmärgis, mida 

soovitakse maailmas aastaks 2030 saavutada. Nende 

saavutamisse peaksid panustama nii valitsused, ettevõtted, 

kodanikuühendused kui ka üksikisikud – kõik oma võimete 

piires.





Säästva ehk jätkusuutliku arengu all mõistetakse sihipärast 

arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade 

ja keskkonna talumisvõimega.

Jätkusuutliku arengu eesmärk on saavutada tasakaal sotsiaal-, 

majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning tagada täisväärtuslik 

ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks. Jätkusuutlik 

areng hõlmab enamikku eluvaldkondadest.



EL ja Pariisi kliimakokkulepe: kliimaneutraalsuse 

saavutamine:
28. novembril 2019 toimunud täiskogu istungil võttis Europarlament 

vastu resolutsiooni, mis kutsub liikmesriike enda pikaajalisi 

kliimaeesmärke ümber seadma vastavalt Pariisi kliimaleppele ja 

suurendama heitekoguste vähendamise eesmärki 2030. aastaks 55%. 

See tähendab, et liikmesriikide eesmärk oleks saavutada 

kliimaneutraalsus 2050. aastaks.

Eraldi resolutsioonis kuulutasid parlamendiliikmed Euroopas välja 

kliima hädaolukorra ning 2019. aasta detsembris esitas Euroopa 

Komisjon kliimaneutraalse Euroopa tegevuskava - roheline 

kokkulepe.



Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

Rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 

ratifitseeris Eesti juba 1992. aastal (praeguseks ratifitseerinud 

196 riiki), kohustudes elurikkust kaitsma ja seda säästlikult 

kasutama. Konventsioon on eriti oluline just sellepärast, et 

ökosüsteemide ja elurikkuse hinnangud on läinud aastatega 

järjest halvemaks – praegu on arvatavasti käimas kuues 

suurem liikide väljasuremine Maa ajaloos, mis on seekord 

põhjustatud peaasjalikult inimtegevusest (The Global 

Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 

2019)



Euroopa Liidu keskkonnaalane tegevusprogramm (EAP)

Euroopa Komisjon alustas ühenduse keskkonnaalaste 

tegevusprogrammide koostamist 1970ndate alguses. 

Programmide kaudu tehti seadusandlikke ettepanekuid liidu 

keskkonnapoliitikale ja algatati arutelusid keskkonnapoliitika 

laiema perspektiivi üle.



Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna 

arengustrateegia, mis on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna 

valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad juhinduma 

keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest.

Keskkonnastrateegia juhindub:

Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21"  
põhimõtetest.



Keskkonnastrateegia on riigi või teatud piirkonna, ettevõtte või 

muu organisatsiooni keskkonnategevuse põhimõtted ning 

pikemaajalised sihid ja arengusuunad, eesmärgid ning 

eesmärkide saavutamiseks kaasatavad organisatsioonid.

Keskkonnastrateegia määratletakse keskkonnapoliitika 

arendusena (jätkuna) või iseseisva dokumendina.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

visioon 2030: Eestis valitseb valdavalt keskkonnasõbralik 

tarbimismudel; Põllumajanduses domineerib mahepõllundus…;

https://envir.ee/ministeerium-kontakt-uudised/strateegia


Keskkonnastrateegia eesmärk on määratleda pikaajalised 

arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, 

lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja 

sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale 

looduskeskkonnale ja inimesele.

Eesti keskkonnastrateegia kiitis Riigikogu heaks aastal 2007.

Eestis viib keskkonnapoliitikat otseselt ellu 

Keskkonnaministeerium+allasutused, sh Keskkonnaamet. 

Nende esimene viide avalike ürituste jäätmemajandusele 2020. suvel -

https://keskkonnaamet.ee/uudised/suveuritustele-vastu-teadlikult-ja-

keskkonnasaastlikult

https://keskkonnaamet.ee/uudised/suveuritustele-vastu-teadlikult-ja-keskkonnasaastlikult
https://keskkonnaamet.ee/uudised/suveuritustele-vastu-teadlikult-ja-keskkonnasaastlikult


Keskkonnastrateegia monitooringut ja uuendamist 

tehakse keskkonnategevuskava monitooringu kaudu 

iga kolme aasta järel.

Aga mis need eesmärgid siis on?



1. Kaitsta, säilitada ja suurendada looduskapitali;

2. Muuta majandus ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks ja 

konkurentsivõimeliseks vähese CO2 -heitega majanduseks;

3. Kaitsta elanikke keskkonnaga seotud surve ning nende 

tervisele ja heaolule avalduvate riskide eest;

4. Suurendada keskkonnaalastest õigusaktidest saadavat 

kasu õigusaktide rakendamise parandamise kaudu;



5. Parandada keskkonnapoliitika aluseks olevat teadmus- ja   

tõendusbaasi;

6. Kindlustada keskkonna- ja kliimapoliitikaga seotud 

investeeringud ja tegeleda keskkonna välismõjudega;

7. Parandada keskkonna lõimimist ja poliitika sidusust;

8. Muuta linnad säästvamaks;

9. Suurendada tulemuslikkust rahvusvaheliste keskkonna- ja 

kliimaprobleemidega tegelemisel.



Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"

Eesmärgid:

● Teel kliimaneutraalsuse suunas on vahe-eesmärk 

vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra.

● Jõuda uuele tasemele taastuvenergia tarbimises ja 

tootmises.

● Kohaneda kliimamuutustega.

● Kliimaneutraalne Tartu linn aastaks 2050.



100 kliimaneutraalse linna hulka!!!

100 kliimaneutraalse linna missiooniga liitumine on üks Tartu 

linna energia- ja kliimakava tegevusi.

Tartu linnavaltsus esitas 2022 aasta jaanuaris Euroopa 

Komisjonile taotluse, osaleda missioonis

„100 kliimaneutraalset ja arukat linna aastaks 2030“

Missiooni kaudu toetatakse erinevate sektorite (energia, transport, 

jäätmekäitlus jm) uudseid lahendusi, mis aitavad saavutada 

kliimaneutraalsust ning samaaegselt tagada kvaliteetne ja kõigile kättesaadav 

elukeskkond.



Ühekordse plasti direktiiv

Eesmärk: vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, 

eelkõige veekeskkonnale ja inimeste tervisele ning edendada üleminekut 

ringmajandusele.

Direktiiv keskendub 10 kõige probleemsemale ühekordselt kasutatavale 

plasttootele ja plasti sisaldavatele kalapüügivahenditele, mis 

moodustavad kokku ligi 70% mereprügi esemetest.
Lisaks keskendub direktiiv 

kahele plasti tüübile -

vahtpolüstüreen ja 

oksüdantide toimel lagunev 

plast.

https://www.productip.com/kb/productipedia/compliance-resources/legislation-on-single-use-plastics


Direktiivi jõustumine ja üle võtmine Eesti õigusruumi

2. juulil 2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 

2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise 

kohta. Liikmesriikidel on kohustus võtta direktiivi nõuded üle 

oma õigusruumi 3. juuliks 2021.

● Direktiivi ülevõtmiseks on vajalik muuta jäätmeseadust, 

pakendiseadust ja tubakaseadust.
● Euroopa Komisjoni suunised ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/904 

teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (2021/C 

216/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:216:FULL&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:216:FULL&from=EN


Ühekordselt kasutatavad plasttooted,

mida direktiiv puudutab:
● toidupakendid

● joogitopsid

● vatitikud

● söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja jookide segamispulgad

● õhupallid ja õhupallide varred

● pakid ja pakkematerjalid

● joogipakendid, sh nende korgid ja kaaned

● tubakatoodete filtrid

● niisutatud salvrätikud, hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide 

aplikaatorid

● õhukesed plastkandekotid



Erasmus +
Erasmus+ programmijuhend

Programmiga suurendatakse õpirändevõimaluste arvu 
keskkonnahoidlikes tulevikku suunatud valdkondades; nende 
võimalustega aidatakse arendada pädevusi, parandada 
karjääriväljavaateid ja kaasata osalejaid kestliku majanduskasvu 
seisukohast strateegiliste ostsute valdkondades.

RÕHK: maaelu arengul (kestlik põllumajandus, loodusvarade 
majandamine, mullakaitse, mahepõllumajandus…)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et

https://docs.google.com/document/d/1UhMN4kN68l_1r1rvxiKgHNwlSxO9YejX/edit?usp=sharing&ouid=118354997137785610311&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ene2oTd0mkvMYFN0__wigsRlaY-a_PTo/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et


Eelistatud on projektid:

Mille eesmärk on arendada pädevusi mitmesugustes 
keskkonnasäästlikes sektorites, sealhulgas projekte, mis on seotud 
hariduse, kultuuri panusega kestliku arengu eesmärkide saavutamisse, 
valdkondlike roheoskuste strateegiate ja meetodite väljatöötamisega, 
tulevikku suunatud õppekavadega ning ka algatustega, mille abil 
toetatkse osalevate organisatsioonide keskkonnasäästlikkuse 
valdkonnas kavandatavaid lähenemisviise.

PROGRAMM innustab:

ellu viima muutuseid (ressursitõhus tarbimine, CO2 jalajälje 
vähendamine, kestlikud tervisevalikud jne…)

Programmi eesmärgiks on keskkonnahoidlike tavade lõimimine kõikisse 
sektoritesse!



7 peamist valdkonda, mida igat 
sündmust, koosolekut, ettevõtmist 
või ka õpirännet planeerides 
keskkonnasäästlikkuse võtmes 
vaadelda saab, on järgmised: 



1. Materjalid ja ostud:

● Ostudel ja materjalidel on üsna suur osa selles, kui säästvalt on üritus 
korraldatud. 

● Ostuotsuseid tuleb teha ürituse kõigis etappides ja õiged valikud 
aitavad vähendada tarbimise mõju. 

● Säästvuse edendamiseks kasutage materjale, mida saab uuesti 
ringlusse võtta, korduskasutage kõike, mida võimalik, eelistage 
mahetoitu ja õiglasest kaubandusest pärinevat toitu, ostke kohalikke 
tooteid ja aidake tagada töötajate heaolu. 

● Küsige endalt, kas kõiki neid asju on tõepoolest vaja – ehk saaksite 
hakkama ka ilma nendeta. 



Ostuküsimused:

● Kust see toode pärit on? - eelistage võimalikult lähedal 
toodetut.

● Kes selle valmistas? - kas oleks võimalik valida ka sotsiaalses 
mõttes parim? 

● Kas tootjal on paigas keskkonnajuhtimissüsteem, kas tegemist 
on keskkonnahoidliku tootjaga? 

● Millest see on tehtud? - kui võimalik, eelistage looduslikke 
ja/või keskkonnasõbralikke materjale.

● Kuidas see on pakendatud? – ehk on võimalik osta 
pakendivabu tooteid. 

● Kuidas seda kasutusest kõrvaldada või kas seda saab mitu 
korda kasutada? 



2. Toitlustus ja veekasutus:

● Et teha keskkonnasäästlikke valikuid,tuleb teha teatud otsuseid.

● Esiteks – kohalike toiduainete, hooajaliste puuviljade jne tellimiseks võib 

kuluda oodatust rohkem aega. Seega peaks arvestama, et menüü

koostamine ja õigete koostisainete leidmine võtab oma aja.  

● Eelistada võiks kohalikku ja hooajalisest toorainest mahetoitu, mis on 

GMO-vaba ja valmistatud õiglasest (eetilisest) kaubandusest 

pärinevatest koostisainetest. 

● Eelistada õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetud kohvi, teed, 

suhkrut ja muid toiduaineid ning jooke.

● Pakkuda võiks ka toite, mis sobivad taime- ja täistaimetoitlastele. 



● Suhkrut,mett ja piima  võiks serveerida kaussides ja kannudes, 
mitte väikestes pakikestes. 

● Ühekorrataldrikute ja-söögiriistade kasutamist peab vältima. Kui 
see pole mingil põhjusel võimalik, kasutage kompostitavaid* 
taldrikuid ja söögiriistu. Alternatiiv - nõudelaenutuse süsteem!

● Paluge toitlustajatel loobuda fooliumi kasutamisest ning muudest 
ühekordsetest lahendustest, mis ei ole möödapääsmatult 
vajalikud.

● Kui korraldate üritust, kuhu tuleb palju toitlustajaid (nt toidumess 
või muusikafestival), kehtestage kõigile toitlustajatele ühised 
reeglid. 



● Toidu ülejäägid võiks paluda sündmuse lõpus kaasa võtmiseks 
kokku pakkida, et need inimestele laiali jaotada – veenduge,et 
toidujäätmed kogutakse kokku eraldi ja võetakse ringlusse! 

● Et vähendada märkimisväärselt sündmusel tarbitavaid ühekordseid 
pudeleid, peaks sündmusel pakkuma tasuta joogivett.

● Kui võimalik, peaks kasutama kohalikust veevarustussüsteemist 
pärinevat vett ning sisse seadma joogiveekraanid.

● Lubada osalejatel kaasa võtta korduskasutatavad joogipudelid ja 
oma toidunõud. Võimaldada üritusel nõude loputamist.

● Joogiklaasid täita vastavalt külastaja vajadusele, mitte neid ilma 
külastaja soovita täis valada.



3. Jäätmekäitlus

Külastajatelt jäätmete kogumise liigid sõltuvad ürituse iseloomust, 

minimaalselt tuleks koguda eraldi segaolmejäätmed, 

biojäätmed ning panditaara ja pakendid (kui seda tekib). 



Sõltuvalt ürituse tüübist peaks alati kaaluma jäätmekäitlusega seotud aspekte:

● Selgitama välja, mis laadi prügi sündmuse jooksul tekib. 
● Kui palju jäätmeid võiks sündmuse jooksul tekkida?
● Mis  laadi prügikastid sobivad üritusele kõige paremini?

● Mitut liiki prügi hakatakse koguma?
● Prügikastide tähistamine selgete siltide ja kindlate tunnusvärvidega.
● Mõelge üle, kuidas ja kuhu prügikaste on kõige mõttekam paigutada.
● Veenduge, et prügikastide täituvust kontrollitakse pidevalt
● Vabatahtlike kaasamine, et selgitada jäätmete liigiti kogumise põhimõtteid
● Külastajatele täiendava selguse loomiseks on headeks abivahenditeks 

tootenäidiste lisamine konteineritele-siltidele või n-ö seemneks 
jäätmekonteinerisse.



Üritusel kasutatakse prügikonteinerite tähistamiseks 

kokkulepitud  tähistusvärve:

• taara – roheline

• biojääde  – pruun

• segapakend  – kollane (kui on nõue   

jäätmehoolduseeskirjas ja külastajatel seda tekib)

• segaolme – must

• ohtlikud jäätmed – punane

• vedeljäätmed – teistest eristuv!



4. Transport

Mida peaks jälgima: 

Külastajatele peaks jagama infot erinevate 

transpordivõimaluste kohta, mis on alternatiiviks üksi 

autoga tulemisele; 

Välisriikidest tulijatele peab jagama infot lennureisi 

kliimamõju kompenseerimise võimaluste kohta!



Mis on CO2-neutraalsus?

CO2-neutraalsus tähendab tasakaalu CO2 heite ja atmosfäärist 

süsinikdioksiidi sidumise vahel. Netonullheite saavutamiseks peavad 

kõik kasvuhoonegaaside heited üle maailma olema tasakaalustatud 

süsiniku sidumisega.

Süsiniku siduja on selline süsteem, mis seob rohkem süsinikdioksiidi kui 

ta seda eraldab. Põhilised looduslikud süsiniku sidujad on muld, metsad 

ja ookeanid. Hinnangute kohaselt seovad looduslikud sidujad 9,5–11 Gt 

CO2 aastas. Aastal 2019 oli ülemaailmne CO2 heitkogus 38 Gt.



Võitluses kliimasoojenemisega ei suuda praegu veel ükski tehislik CO2 siduja 

eemaldada atmosfäärist vajalikus koguses süsinikku.

Looduslikes süsiniku sidujates, näiteks metsas talletatud süsinik, vabaneb 

atmosfääri metsatulekahjude, maakasutuse muutuste või metsaraie tagajärjel. 

Seepärast on kliimaneutraalsuse saavutamiseks hädavajalik vähendada CO2 

heitkoguseid.

CO2 mõõtmise kalkulaatoreid:

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions

https://footprint.wwf.org.uk/#/

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions
https://footprint.wwf.org.uk/#/








5. Energia ja ressursitõhusus

● Eelistada tuleks taastuvenergiaallikatest pärit 
elektrienergiat. Eritranspordi tellimisel eelistada väikese 
CO2-heitega sõidukeid (nt gaasibussid ja heitnormile 
EURO6 vastavad bussid).

● Inventari valimisel, peaks jälgima, et see oleks võimalikult 
energiasäästlik. Peaks kasutama elektrienergiat tarbivaid 
seadmeid väikseimas võimalikus mahus, mis on vajalik 
ürituse korraldamiseks.

● Eelistama peaks inventari, mis vähendab ressursside 
raiskamise võimalust: pumba või taimeriga kätepesujaamu, 
liikumisanduriga valgustust, täidetavaid desovahendite 
anumaid ühekordsete asemel jne.



6. Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga
● Vähendama peaks üritusega seotud heli- ja valgusreostust, mis võib 

häirida ümbruses elavaid inimesi ja koduloomi (võimalusel eelistada 

ilutulestiku asemel valgusinstallatsioone; mitte jätta ürituse 

toimumispaika terveks ööks täisvalgustust, muusikat mängima jne).

● Transpordi/parkimise korraldamisel peaks jälgima, et see häiriks 

minimaalselt kohalikku elu. Teavitamine ajutistest muudatustest 

võimalikult varakult, on vägagi viisakas ja tervitatav!

● Kaasamine - võimalusel kaasata ürituse korraldusse toimumispaiga 

piirkonna kogukonda ja inimesi, pakkudes neile osalemist 

vabatahtlikena või soodustusega sissepääsu, kauplemisvõimalust jne.

● Võimalikud vastused kogukonna, osalejate ja meedia kriitilistele 

küsimustele (nt rohepesu süüdistused ja tõrjuv hoiak külastaja 

lisapingutuste suhtes) - hea ettevalmistus limiteerib ebameeldivusi!



7. Kommunikatsioon

● Vajalik on järjepidev ja korduv kommunikatsioon kasutatavate 
keskkonnahoidlike põhimõtete kohta. Seda on tarvis teha nii 
auditooriumile, tiimile, partneritele kui ka kauplejatele/esitlusaladele; 

● Suhtlemisel ja teavitamisel tasub kasutada lihtsat keelt ning vältida 
erialast sõnavara;

● Keskkonnahoiu ja jäätmekorralduse reeglite selgitamiseks luua 
lihtsad ning selged juhised, mis jõuavad aegsasti sihtrühmadeni (nt 
kauplejad, esitlusaladel osalejad jt). Produktsiooni- ja 
ülesehitustiimidele ning kauplejatele/esitlusaladele ja partneritele on 
tarvis keskkonnahoidliku korralduse reegleid meenutada kohapeal 
vahetult ürituse eel ning ajal;

● Keskkonnahoidlikkuse teavitust tuleb toetada ürituse avalikus 
kommunikatsioonis ning ka kohapealse infograafikaga (sildid, viidad 
jms).

● TEAVITUSSILTIDE KASUTAMINE!



Digiajastu murelaps -
pilveteenustes pesitsevad 
dublikaadid…





Mida saavad koolid teha?
● prügi sorteerimine
● biojäätmete kompostimine
● klassiruumides erinevad prügikastid
● keskkonnaalased infopäevad

● Rohevahetus 2 x aastas ja taaskasutusturg;

● Vesi- säästlik vee kasutus õppemajandis

● Energia- päikesepaneelid

● Transport- võimalusel jalgrattad

● Mõte - iga õpirändele mineja üks õpi eesmärkidest võiks olla, kuidas ta 

vähendab oma ökoloogilist jalajälge/ kuidas vastuvõtvas asutuses on 

korraldatud jäätmete sorteerimine jne…

● Kommunikatsioon – info jagamine virtuaalselt, korduvkasutatavad viidad 

ja sildid


