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“Säästev areng on selline areng, mis vastab praegustele vajadustele, säilitades samal ajal 
tulevastele põlvkondadele võimaluse rahuldada nende vajadusi.” (Brundtland Commis-
sion Report, World Commission on Environment and Development, 1987 ).

Et mis mõttes säästvalt tarbida? 

Mida me säästame, kas raha, tervist või looduskeskkonda?  Kui meie eesmärgiks on säästa 
raha, kuid seda tervise ja keskkonna arvelt, siis üldiselt seda säästvaks tarbimiseks nimetada 
ei saa. Praeguses majandusolukorras aga tundub kohatu rääkida sellest, et keegi oleks nõus 
või peaks rohkem maksma toodete-teenuste eest, mis kahjustavad vähem keskkonda kui 
analoogid.

Säästmine on vastutus ja vaba tahte ilming. Meil aga pole vastutus moes. Meil on 
moes vabadus, mis väljendub peamiselt vabaduses tarbida. Heaolu tähendab meile 
seda, et me saame teha seda, mis pähe tuleb. Kuid see, mis pähe tuleb, kust see ikkagi 
pähe tuleb, kui mitte sootsiumist? Meedia võimendab seda mõtet, et just need tüübid on 
tegijad, kes rohkem ressursse tarbivad: suured majad, džiibid, skuutrid ja muu pudi-padi, 
millega saab oma staatust näidata. Evolutsiooniliselt on aga inimloom niimoodi arenenud, 
et ta tunneb ennast halvasti, kui ta teistest kehvem on. Staatus on meil vägagi seotud ressur-
si tarbimisega. Võib-olla hakkame kunagi hindama hoopis neid, kes ühiskonda, kultuuri või 
teadusesse panustavad.

Üleilmne eesmärk „Säästev tootmine ja tarbimine“ keskendub säästliku tootmise ja tarbimi-
se tavadele, ressursside tõhusamale kasutamisele ja tegevusele, mis vähendab inimmõju 
keskkonnale ja tervisele.

ÜRO tegevuskava 2030 programmi sisu on loodusvarade säästev majandamine ja tõhus 
kasutamine. Tähtis on vähendada toidujäätmeid poole võrra, samuti tuleb vähendada toidu 
kadu kogu tootmis- ja tarneahelas.

Eraldi on tegevuskavas esile toodud kemikaalide ja kõigi jäätmete keskkonnaohutu käitle-
misvajadus, et vältida nende sattumist keskkonda (õhku, vette, pinnasesse). Jäätmete teket 
tuleb vältida ja vähendada, võtta neid ringlusse ja taaskasutada. Omaette tegevuseesmärk 
on kaotada raiskavat tarbimist soodustavad fossiilkütuse toetused.

https://bioneer.ee/s%C3%A4%C3%A4stev-tarbimine 



Eesti säästva arengu strateegia rõhutab jäätmetekke vähendamist, jäätmete sortimise 
ja ringlussevõtu tähtsust.

Kõige problemaatilisem on Eestis ohtlike jäätmete ringlussevõtt, sest valdava osa sellest moo-
dustab põlevkivielektrijaamade tuhk, mille teiseseid kasutusalasid alles otsitakse. Põlevkivi 
kaevandamise maht aastas on püsinud 11–12 miljoni tonni juures. Sellise koguse fossiilse 
loodusvara kaevandamine elaniku kohta on Euroopa Liidu riikide seas suurim.

2016. aastal tekkis Eestis ühe elaniku kohta 376 kg olmejäätmeid. See oli üks Euroopa Liidu 
riikide väiksemaid näitajaid ( Euroopa Liidus tekkis elaniku kohta 482 kg olmejäätmeid). 
Eestist vähem tekkis 2016. aastal olmejäätmeid elaniku kohta vaid Rumeenias (261 kg), Poolas 
(307 kg), Tšehhis (339 kg) ja Slovakkias (348 kg). Kõige suurem on olmejäätmete teke elaniku 
kohta Taanis (777 kg), Küprosel (640 kg) ja Saksamaal (627 kg).    

2016. aastal võeti Euroopa Liidus ringlusesse 46% olmejäätmetest. Eesti vastav näitaja oli 
28% ehk üks väikseimaid Euroopa Liidus. Euroopa Liidu eesmärk on aastaks 2020 suuren-
dada sarnase jäätmevooga kodumajapidamistest ja muudest allikatest pärit jäätmematerjali-
de (paber, metall, plast ja klaas) korduvkasutamiseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähe-
malt 50 %-ni massist . Üle poole tekkinud olmejäätmetest võeti ringlusesse Saksamaal (66%), 
Sloveenias (58%), Austrias (58%), Belgias (54%) ja Hollandis (53%). Kõige väiksem oli olmejäät-
mete ringlussevõtt Maltal (7%) ja Rumeenias (13%).

2016. aastal tekkis Eestis 9,7 miljonit tonni ohtlikke jäätmeid. 98% sellest kogusest (kokku 9,5 
miljonit tonni) moodustasid põlevkivi kasutamisega seotud ohtlikud jäätmed: 8,9 miljonit 
tonni põlevkivituhka ja 0,6 miljonit tonni põlevkivi utmisjäätmeid.

Võrreldes 2002. aastaga on ohtlike jäätmete teke suurenenud 51%. Seejuures on kasvanud 
peamiselt põlevkivi töötlemisega seotud jäätmete hulk. Samal ajal on aastaid püsinud enam-
vähem samal tasemel niisuguste ohtlike jäätmete teke, mis ei ole seotud põlevkiviga.

Enamik ohtlikest jäätmetest ladestati 2016. aastal prügilasse. 2002. aastaga võrreldes suurenes 
märgatavalt ohtlike jäätmete taaskasutamise osatähtsus. Kui vaadata eraldi neid ohtlikke 
jäätmeid, mis ei ole põlevkiviga seotud, siis 2016. aastal taaskasutati üle 50% tekkinud jäätme-
test. Samal ajal vähenes ka nende ohtlike jäätmete taaskasutuse osatähtsus, mis ei ole seotud 
põlevkiviga. 2010. aastal oli see 87%.

Selleks et olla valmis tänapäevasteks väljakutseteks, peame muutma seda, kuidas me kaupu 
toodame ja tarbime. Peame looma rohkem väärtust, kasutades vähem loodusvarasid, 
vähendades kulusid ning minimeerides keskkonnamõju.

Peame saavutama vähemaga rohkem.

Tarbijad on olulised, sest nende tehtavatest tarbimisvalikutest sõltub väga palju.
Tarbimisest tulenev keskkonnamõju on eriti seotud toidu, ehitiste ja transpordiga. Nendes 
valdkondades tuleb teha kõige suuremaid muudatusi. Näiteks aitaks ELis ehitiste ehitamise ja 
kasutamise täiustamine vähendada meie lõplikku energiatarbimist 42% ning kasvuhoone-
gaaside heitkoguseid 35%. Vee tarbimine väheneks aga 30% .

https://www.stat.ee/saastev-areng 

https://www.stat.ee/saastev-areng

http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/sustainable-development/index_et.htm 
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Mida saaksid ise teha säästliku tootmise ja tarbimise 
edendamiseks: 

Ülal toodud andmete põhjal koosta kaks sektordiagrammi :

2 Koosta mõttekaart teemal “Mida saan mina teha kestliku tootmise ja 
tarbimise edendamiseks”.

http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/sustainable-development/index_et.htm 

Mõtle oma peaga ja esita küsimusi.

Tunne erinevaid ökomärgiseid.

Mõtle tagajärgede vähendamisele ennetavalt. 

Eelista kodumaiseid ja õiglase kaubanduse märgistusega tooteid.

Eelista ettevõtteid, kes järgivad kestliku arengu põhimõtteid.

Väldi ühekordsete nõude ning plastikkõrte kasutamist

Anneta oma vanad, kuid hästi hoitud riided, raamatud ja mööbel taaskasutuskeskusesse.

Osta vaid neid asju, mida sa päriselt vajad.

Võimalusel paranda ja taaskasuta materjale.

Eelista vanniskäigu asemel lühikest dušši.

Kasuta energiasäästlikke lambipirne.

Söö mitmekesist ja kvaliteetset kohalikku toitu.

https://www.maailmakool.ee/sdg12 

https://bioneer.ee/s%C3%A4%C3%A4stev-tarbimine 

Mida märkasid? Millised andmed tekitasid küsimusi? 
Esita need küsimused klassile.

olmejäätmete hulk elaniku kohta

olmejäätmete ringlusesse võtmine
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https://koolielu.ee/tools/rea
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Vaata pildil toodud piktogramme.  Ühenda nooltega teemad, 
mis on üksteisega seotud.

Näiteks: ainult üleilmses koostöös saab säilitada ookeanid 
puhtana ja hoida ressursse tasakaalus  

Tööhõive  ja 
majanduskasv

Jätkusuutlikud 
linnad  ja  asumid

Ookeanid  ja 
mereressursid

Tööstus, taristu
ja  innovatsioon  
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Koosta pildi kohta selgitav tekst pikkusega 10 lauset.    
Selles tekstis peavad olema kõik (19) pildil kujutatud elemendid.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.

Ghent University. Sustainable Consumption and Green Energy. Aadressilt: https://bit.ly/2Sqlgyc




