
LÕIMING: Bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus  

Tööjuhis 8.-12. klassi õpilastele: „Kliimamuutused ja Eesti.“
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Artikkel kasvuhoonegaasidest ja kasvuhooneefektist

https://www.wordclouds.com/

Kliimamuutuste 
vastased 
meetmed Kliimamuutuste 

vastased  meetmed

Kliima on mingile piirkonnale iseloomulike ilma-
elementide mitmete aastate režiim. Kliima sõltub 
asukohast, Maa pöörlemistelje kallakust Päikese 
suhtes, hoovustest, jne.

Viimase 50 aasta jooksul on oluliseks kliima mõjuta-
jaks inimtegevus – fossiilsete kütuste põletamine, 
metsade hävitamine, ookeanide reostus, intensiivne 
looma- ja riisikasvatus, jne.

Globaalne kliimasoojenemine põhjustab üksteisega 
seotud nähtuseid – kõrbete pindala suurenemine, 
liustike sulamine, merepinna veetaseme tõus, hoo-
vuste jõu raugemine, üleujutuste sagenemine, aasta-
aegade piiride nihkumine, jne. Foto: Urmas Lekk

Vaata lisalugemist ja teemaga seotud ülesandeid:

https://www.envir.ee/et/kasvuhooneefekt

Arvuta oma ökoloogiline jalajälg ja võrdle seda klassikaaslaste omaga. 
Millest tulenevad erinevused? 

http://jalajalg.positium.ee 

Loe tÖÖLEHE lõpus olevast lisast 1 Eesti osa kohta globaalses 
kliimasoojenemises ning loe läbi artikkel kliimamuutustest

http://www.kliimamuutused.ee/mida-mina-saan-teha   

Pane kirja viis tegevust, mida saaksid teha kliimamuutuste leevendamiseks.



Loe läbi „Postimehe“ artikkel (juhuks kui see võimalik ei ole, leiad tÖÖLEHE 
lõpus olevast lisast 2 lühikokkuvõtte artiklist). 
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https://koolielu.ee/tools
/read/138240

LISA 1

https://majandus24.postimees.ee/6445453/polevkivist-loobumi-
ne-voib-maksta-miljard-eurot-aastas?_ga=2.33855266.289026881.1541610174-1415386907.1503064257 

Võrdle põlevkivist elektri tootmise lõpetamise positiivseid ja negatiivseid külgi. Koosta selleks 
tabel, milles näitad plusside ja miinustega:

Palju „+“  ja „– “ kummalgi juhul said?

Millised meetmed/tegevused/tulemused on positiivsed, 
kui lõpetame põlevkivist elektrienergia tootmise? 

Millised meetmed/tegevused/tulemused on negatiivsed, 
kui lõpetame põlevkivist elektrienergia tootmise?

Milline on sinu arvamus, kas tuleks jätkata põlevkivi 
kasutamist elektri tootmiseks? Tehke klassis sellekohane 
hääletus ja esitage oma argumendid.

Eesti osa globaalses kliima soojenemises.
Eesti asub Euroopa põhjaosas Läänemere idarannikul, seega parasvöötme põhjapool-
semas osas merelise ja mandrilise kliima üleminekualal. Tänu soojale Põhja-Atlandi hoo-
vusele on kogu Põhja-Euroopa (sealhulgas ka Eesti) märgatavalt soojema kliimaga ja 
elamiseks paremate tingimustega kui näiteks Põhja-Ameerika samad laiuskraadid. Paik-
nemine Läänemere ääres aga põhjustab märgatavaid erinevusi rannikualade ja sisemaa 
kliimas.

Me oleme uhked, et meil on 4 aastaaega, meie pindalast ( 45 339 km2 ) on 50 protsenti 
kaetud metsaga ja 22 protsenti on soode all. Me oleme uhked, et meid peetakse E-rii-
giks ( https://www.eesti.ee/ ). Me oleme väga uhked oma õpilaste suurepäraste saavu-
tuste üle rahvusvahelises PISA-testis. 

Me peame ennast metsa- ja maarahvaks aga ka e-rahvaks .Me oleme maailmale 
andnud „Teeme ära“ idee, mis sel aastal on suisa ülemaailmne ettevõtmine                                  
( http://www.teemeara.ee/en ). eid on kõigest 1,3 miljonit aga meil on jätkuvalt ema-
keelne haridus ja kultuur globaliseeruvas maailmas. Meie riik sai äsja 100-aastaseks 
(24.02.2018). Me arvame, et saame hakkama veel vähemasti 100 aastat iseseisva riigina.

Paraku ei ole see lihtne ülesanne ka ökoloogilisest aspektist.

Globaalprobleemid meid justkui otseselt ei puuduta. Rahvastiku iive on negatiivne, 
looduskatastroofe ei ole, pagulasi on väga vähe, Maailmamere veetaseme tõus oluliselt 
ei ohusta, metsi on piisavalt. Looduskaitse all on 23 protsenti riigi pindalast.



Meie majandus ja eriti energiajulgeolek sõltub ka kasvuhoonegaaside hulgast.

Meie õnn ja õnnetus on suur põlevkivi varu.

Kahjuks ei ole Eestis suuri jõgesid, mis aitaksid toota hüdroelektrienergiat. Päikese- ja tuule-
energeetika kasutamine liiga kallis. Kuid meil on oma kohalik fossiilne kütus – põlevkivi. 
Selle varud on suured, umbes 12 miljardit tonni. Praeguse tarbimise juures jaguks seda 
umbes 90 aastaks.

Meie energiasüsteem on soojuselektrijaamadest koosnev süsteem, kus üle 95 protsendi 
elektrienergiast saadakse põlevkivist. See on Eesti omapära. Meil on suhteliselt tugev 
liinide võrk, mis on võimsate vooluliinide abil ühendatud Venemaa ja Lätiga ning kaabli 
kaudu ka Soomega.

Põlevkivist elektri ja soojuse tootmisel on aga kõrge hind. Kõrge hinna põhjuseks on põlev-
kivi vähene väärtus elektri ja soojuse tootmisel.

Siiski on meil hea meel, et 1990. aastaga võrreldes on Eestis kasvuhoonegaaside hulk ligi 2 
korda vähenenud. amas on Eestis inimese kohta toodetav CO2 hulk väga suur – ca´ 11 tonni 
inimese kohta aastas.  Sellise näitajaga on „keskmine eestlane“ maailma 15 suurima saastaja 
hulgas ( ka USA, Kuveit, Kanada, Tšehhi ). 

Edasiminek on aga juba toimunud. Kui 1990. aastal tekkis Eestis inimese kohta ca 20 tonni 
CO2 , siis 2002. aastal 11 tonni CO2 inimese kohta 
Nii paisatakse näiteks Eestis 1 kWh elektri tootmisel õhku keskmiselt 1,18 kg CO2 , seevastu 
Euroopa Liidu keskmine 0,34 kg ja Rootsis vaid 0,03 kg.

Kahjuks oleme PÕLEVKIVITÖÖSTUSE TÕTTU MAAILMA KÕIGE MAHAJÄÄNUMA 
ENERGEETIKAGA RIIKIDE HULGAS.

Mujal maailmas põlevkivi tööstuslikult ei kaevandata. Eestis on põlevkivitööstusele kehtes-
tatud keskkonna- ja ressursimaksud väga madalad. Meie energiamajandus ei saaks lihtsalt 
muidu hakkama. Põlevkivitööstus maksab kasutatud vee eest kümneid kordi vähem kui 
teised tööstused. Ei maksta ka maa eest, mis on kaevanduste poolt rikutud.

KASVUHOONEGAASIDE VÄHENDAMISE VÕIMALUSED EESTIS :
              ökoloogiline maksureform
              investeeringud parimasse tehnoloogiasse
              investeeringud energeetika efektiivsuse tõstmisesse;
              investeeringud taastuvenergeetikasse.

Esimese riikliku õhusaaste kontrolli programmi peab Eesti esitama Euroopa Komisjonile 
hiljemalt 2019. aasta 1. aprilliks. Keskkonnaministeerium hakkab koostama riikliku õhusaas-
te kontrolli programmi 2018. aastal.
Loodame, et käesolev aasta kujuneb Eestis pöördeliseks, et oluliselt vähendada kasvuhoo-
negaaside hulka. 
Me peame otsustama :
               millises mahus kasutame põlevkivi edaspidi
               kuidas enam kasutada taastuvenergeetikat ( bio-, tuule- ja päikeseenergia )
               millises mahus kasutame oma metsavarusid
               millises mahus kasutame oma turbavarusid



Loodame, et väga palju Eesti inimesi ja kodanikuühendusi hakkab nende teemadega 
rohkem tegelema.
Loodame, et ka poliitikud hakkavad sellega paremini tegelema.

Me arvame, et saame püstitatud eesmärkidega hakkama.
Eestis vähenes oluliselt kasvuhoonegaaside hulk aastatel 1990 – 2002 tänu uute tehnoloo-
giate kasutamisele võtmisega.
Kliimakonventsioonidest tulenevalt saime võimaluse müüa kasvuhoonegaaside ülejäägi 
kvoote.
2016. aastal sai Eesti kasvuhoonegaaside ühikute müügist üle 23,5 miljonit euro.
2016. aastal kandis Keskkonnaministeerium 200 000 eurot ÜRO Rohelisse Kliimafondi, mis 
on suunatud kliimamuutuste leevendamisele arengumaades.
Müügist saadud raha tohib kasutada vaid nende projektide rahastamiseks, mis lubavad 
reaalset CO2 emissiooni vähendamist ja seega keskkonna tegelikku tervenemist. Eesti on 
lisaks tuuleenergeetikale suunanud tulu koostootmisjaamade rajamisse, katlamajade 
rekonstrueerimisse, energia säästmisse, ökonoomsete busside ja elektriautode ostmisse ja 
hoonete soojustamisse.

Taastuvenergia kasutamise sihiks on meil 25 protsenti kogu energia tootmisest.

Meie ainuke võimalus on tõsta teadlikkust kliimamuutuste olulisusest. 
Ainult siis tulevad poliitilised ja majanduslikud õiged otsused. 
Ühiselt peame üle saama globaalsete tagajärgede ajastust.

LISA 2
Põlevkivist loobumine … (lühikokkuvõte artiklist) :

Põlevkivist loobumine läheks Eestile maksma kuni miljard eurot aastas ning tähendaks 
muuhulgas kõrgemat elektrihinda. Ida-Virumaal kaoks seetõttu 13 000 töökohta.

… põlevkivist loobumisele, mis vähendaks Eestis tekkivat kasvuhoonegaaside heitkogust 
ligi 90 protsenti. Ökoloogilise jalajälje vähendamisega kaasneks paratamatult aga maksuja-
lajälje vähenemine, mis Viru Keemia Grupi hinnangul võib ulatuda 700 miljonist kuni ühe 
miljardi euroni aastas …

… Samuti tähendaks kiire loobumine põlevkivist Eestile 100–150 miljonit eurot elektri eest 
laekumata eksporditulu. «Riigisiseses elektritarbimises on põlevkivielektri osakaal seitse 
teravatt-tundi aastas. Loobumise korral tuleb see kogus sisse osta, mis tähendab 300–350 
miljonit eurot aastas Eestist välja makstavat raha …

Põlevkiviõli toodetakse Eestis natuke rohkem kui üks miljon tonni aastas, mis tähendab 
umbes 350–400 miljonit eurot laekumata eksporditulu.


