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Pidepunktid
• Inimestel, kogukondadel ja riikidel on erinevad probleemid, 

huvid, vajadused, väärtushinnangud ja tavad
• Planeet Maa ei ole ‘kummist’
• Planeet Maa on elusorganism – ta toitub, hingab ja tekitab 

heidet, kuid ei paljune
• Planeet Maa on superökosüsteem, mis koosneb  kümnetest 

ökosüsteemidest, see on liigid, liikidevahelised suhted ja 
suhted oma elukeskkonnaga, mis on väljakujunenud sadade 
miljonite aastate jooksul

• Inimene on üks planeet Maa liikidest, 7 mlrd inimest (200 000-
60 000 aastat > 10 000 aastat)

• Kõik on kõigega seotud



Vesi –
näide säästvast arengust



Olukord A – veetarbimise mõju 
veeressursile, veenälg

Cleeson et al, Nature, 2012

Veerand põllumajanduseks vajaliku 
põhjavee kogumitest on 
ületarbitud 



Olukord B – kuumalaine USAs 
juunis-juulis 2012 (42 - 46o C)

26 osariigis põud



Gröönimaa liustiku sulamine 
juulis 2012

NASA, 2012 



Maa keskmine temperatuur 
on tõusnud 20 aasta jooksul 
0,4 kraadi (0,2o kümnendis)

UNEP, Keeping Track, 2012



Olukord C – veepudelite globaalne 
ja lõputu rännak

UNEP, Green Economy, Dec 2011

USAs visatakse ära 
2.000.000 pudelit /5min



Olukord D - Põua ja veepuuduse 
mõju sööda>toidu hinnale
• USA on maailma suurim söödamaisi tootja
• 2012 juunis kannatas 60% maisi tootmisest mõõduka kuni 

äärmusliku põua all. 
• USA põllumajandusministeeriumi andmetel kahaneb toodang 

vähemalt 12%. Iowa osariigis, mis on peamisi maisitootjaid 
USAs, oli maisipõldude olukord juunis  2012 hea või väga hea 
ainult 42% põldudest. Paar nädalat varem oli see 62% ja 
aasta varem 82%.  

• Farmerid on saanud miljarditesse dollaritesse ulatuvat kahju. 
• Söödamaisi hind on tõusnud 40%. See omakorda tõstab liha-

ja piimatoodete hinda ca 6%



Täna toiduvilja ja nafta hinna seos, 
homme toiduvilja ja vee hinna seos?

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Mida teha, mis on valikud?
• Veestressi piirkonnas
Kellele tagada vesi eelisjärjekorras – elanikele või farmeritele
Kuidas säästa vett – limiidi seadmine, hinna tõus, tehnoloogiad, 

toetused, jt
Kes peaks kandma kahjud?
Kuidas saada vett juurde? 
Kuidas planeerida asulaid veestressi piirkonnas?
Kas peaks muutma tootmise profiili?
Kas puhas vesi peaks olema inimõigus?
jne



Lahendades üht, ei tohi unustada 
teisi küsimusi

Veeküsimus

Mõju plastpudelite toodangule/ringlusele

Veetaristu
Mõju teistele aladele

Mõju teistele sektoritele

Mõju loodusele/ökosüsteemi teenustele

Mõju toidule/söödale

Mõju iluaiandusele
Mõju hinnale, maksudele, 
sissetulekutele

MÕJU TERVISELE

Mõju heaolule/elukvaliteedile

Mõju turvalisusele

MÕJU JÄRGMISTELE PÕLV

Mõju rändele

Mõju võrdsusele ja võrdõiguslikkusele



Lahendades üht, ei tohi unustada 
teisi küsimusi

Veeküsimus

Mõju plastpudelite toodangule/ringlusele

Veetaristu

Mõju kultuurile

Mõju teistele sektoritele

Mõju loodusele/ökosüsteemi teenustele

Mõju toidule/söödale

Mõju iluaiandusele

Mõju hinnale, maksudele 
ja sissetulekutele

MÕJU 
TERVISELE

Mõju heaolule/elukvaliteedile

Mõju turvalisusele

MÕJU JÄRGMISTELE PÕLV

Mõju rändele

Mõju võrdsusele ja võrdõiguslikkusele



Väärtuste kihid ja tasemed
Tasemed

Kihid
Ühiskond Paikkond

Püsiväärtused

Inimõigused
Demokraatia
Riigipiir
Kultuur, religioon
Loodus
Puhas keskkond

Kultuuripärand
Elulaad, tavad
Arhitektuur
Maastikud

Muutuvad, ajas 
täienevad väärtused

Sooline 
võrdõiguslikkus
Vähemuste 
tunnustamine

Haridus
Tervislik eluviis
Sotsiaalabi 
kättesaadavus



Planetaarsed piirid
Ökosüsteemiteenuste  piirid

Elurikkuse kadu
Lämmastikuringe  häiring
Fosforiringe häiring
Veeringe häiring
Maakasutuse muutused
.....



ÜRO Inimese ja keskkonna konverents ehk 
Stockholmi Konverents 1972

• Pöördepunkt poliitikas - ühiskonna ja keskkonna 
vaheliste suhete mõtestamine, esimene 
globaalne konverents keskkonna ja inimarengu 
teemal

• Asutati UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm
• Pandi alus Euroopa Liidu 

keskkonnategevuskavade koostamisele (I kava 
1972, täna kehtib VI kava)



1980-ndad
• 1980 moodustati esimene roheline partei, Saksamaal, said 

parlamenti 1983
• 1981 moodustati EK keskkonnadirektoraat
• 1983 ÜRO moodustab Keskkonna ja Arengu  Maailma 

Komisjoni ja määrab selle etteotsa Norra peaministri Gro
Harlem Brundtlandi. 

• 1987 ilmub raport “Meie ühine tulevik” (Our Common Future) 
tänased põlvkonnad ei tohi elada tulevaste põlvkondade arvel

• 1985 teavitati esimest korda osooniaugust Antarktika kohal
• 1988 International Panel on Climate Change (IPCC; Maailma 

Meteoroloogia Organisatsiooni ja UNEPi egiidi all)



1990-ndad
• 1990 moodustatakse Euroopa Keskkonnaagentuur 

(EEA; alates 1994 Kopenhaagenis) ja EIONET; 
hakkavad ilmuma Euroopa Keskkonnaülevaated

• 1990 ilmub esimene IPCC raport, vajadus globaalsete 
kliimakokkulepe järele

• 1992 Rio de Janeiros – Agenda 21; Kliima 
raamkonventsiooni ja Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni asutamine/allakirjutamine

• 1994 esimene geneetiliselt muundatud vili  (tomat) turul
• Ökosüsteemiteenused – mõiste ilmumine



2000-ndad
• 2000 Lissaboni leping – Euroopa konkurentsi eesmärgid
• 2001 9/11
• 2002 Earth Summit on SD – Johannesburg, 8MDGs –

aastatuhande eesmärgid
• Äärmuslikud ilmastikunähtused: 2002, 2003, 2006 .. 

üleujutused Euroopas/ 2003, 2006, 2010, 2011 .. 
kuumalained Euroopas

• 2005 Kyoto protokoll
• 2005 ÜRO raport Millennium Ecosystem Assessment –

looduskapital väheneb ähvardava kiirusega
• 2007 IPCC 4.raport – Maa keskmine temperatuur on 

tõusnud, sellele tõusule on kaasa aidanud inimtegevus



Millennium Development Goals
ÜRO aastatuhande eesmärgid, 2000:
1. Kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg (vähendada aastaks 2015 poole võrra 

nende inimeste arvu, kelle elatis on väiksem kui 1 USA dollar päevas. Vähendada 
aastaks 2015 poole võrra nende inimeste arvu, kes on näljas.),

2. tagada algharidus kõigile maailmas (tagada, et aastaks 2015 saavad kõik lapsed 
omandada alghariduse),

3. toetada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi (tagada, et tüdrukutel oleks 
aastaks 2015 poistega võrdväärsed kooliskäimisvõimalused),

4. vähendada laste suremust (vähendada aastaks 2015 2/3 võrra vastsündinute ja 
laste suremust),

5. parandada emade tervist (Vähendada aastaks 2015 2/3 võrra nende naiste arvu, 
kes surevad sünnitusel või selle tagajärjel),

6. võidelda HIV/AIDS ja malaaria ning teiste haigustega (peatada HIV/AIDSi levik 
aastaks 2015 ja hakata seda vähendama. Aastaks 2015 tuleb saavutada malaaria jt 
levinumate haiguste leviku vähenemine),

7. tagada looduskeskkonna püsivus (vähendada aastaks 2015 poole võrra nende 
inimeste arvu, kel ei ole piisavat ligipääsu puhtale joogiveele. Aastaks 2020 tuleb 
parandada 100 miljoni kodutu olukorda. Lõpetada loodusressursside 
mittejätkusuutlik kasutamine),

8. luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.



2012

Green Economy /  Sustainable Governance

“The Future We Want”
7 kriitilist teemat:

-Looduskatastroofid
-Ookeanid
-Vesi
-Toit
-Linnad
-Energia
-Töökohad



UNEP, Keeping Track 2012

Rahvastiku kasvutempo on aeglustumas, ka arenguriikides

Rahvastiku kasv kuni 9-10 miljardini
aastaks 2050



Maailma rahvastiku prognoos ja vanuseline 
jaotus aastani 2300

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Linnastumine – suurim muutus 
21.sajandil

UNEP, Keeping Track 2012
UNEP, Green Economy, Dec 2011

Uued megalinnad 2025: 
5 linna Aasias, 2 Aafrikas ja 1 Euroopas



Sao Paolo, Brasiilia – täna üle 20 miljoni elaniku

Postcards from the Future



Dar es Salaam, jaanuar 2012
K. Peterson



Inimkonna globaalne jalajälg

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

1960 - 2007

1960 - 2008



Inimkonna globaalne jalajälg, 
piirkonniti, 2009

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Säästva arengu redel
Biotsentriline käsitlus Radikaalne muutus

Ideaalne mudel Holistiline arusaam inimese/looduse suhetest; rõhutab 
sotsiaalset dimensiooni ; rõhutab pikaajalist perspektiivi, st 
põlvkondadeülest perspektiivi ; eeldab radikaalset muutust  
ühiskonnas

Tugeva säästva arengu mudel Valitsev arusaam : loodusvarad  ei ole asendatavad; 
keskkonnakaitse loob eeldused majanduse arenguks ; on vaja 
tagada keskkonnahüvede säilimine; rõhutab majanduse kasvu ja 
arengu kvalitatiivseid külgi; rõhutab kohalike elanike kaasamise 
vajadust otsustamisse

Nõrga säästva arengu mudel Valitsev arusaam: loodusvarad on asendatavad;  majanduse kasv 
on eelduseks keskkonnakaitsele; keskkond on ressurss, mida on 
võimalik  mõõta  ja arvestust pidada; keskkonnaprobleemid on 
pigem juhtimis- ja korralduslikud probleemid

Tehnoloogial põhineva arengu mudel Peamine tähelepanu majanduse kasvul; toetumine tehnoloogiale , 
mis lahendab ka keskkonnaprobleemid (tehnotsentriline käsitlus); 
looduskeskkonna rolli nähakse määral, mis tagab majandusliku 
kasvu .

Antropotsentriline käsitlus Muutuse areng

Allikad: Baker et al., 1997; Jones et al., 2005; Bell&Morse ,2008



Säästev Eesti 21

EESTI  KULTUURIRUUMI 
ELUJÕULISUS

SIDUS ÜHISKOND

HEAOLU KASV ÖKOLOOGILINE TASAKAAL



Säästva arengu näitajad
Näitaja Selgitus, näitajad

Ressursitõhusus Energiatõhusus Materjalitõhusus Loodusvarade olemasolu

Heitmete vähesus CO2, NH4, N2O, jt KHG-d; jäätmete vähesus ja iseloom

Majanduslik
jätkusuutlikkus

Kasumlik pikas perspektiivis innovaatiline tagab tööhõive

Kultuuriruumi
elujõulisus

rahvastik Keel, haridus kultuuris osalemine

Elurikkus ei kahane Liikide ja elupaikade
mitmekesisus

Liikide ja elupaikade soodne 
seisund

Sotsiaalne sidusus Eri vanus- ja rahvusgrupid; 
vabaühendused

internet turvalisus; liikuvus

Võrdsus ja 
võrdõiguslikkus

naised-mehed; lapsed, vanurid vähemused erivajadustega inimesed

Pikaajaline kasulik 
efekt

Arvestab planetaarseid piire Ei tekita tulevikus raskesti
lahendatavaid probleeme

Rahulolu eluga

Meetmed: Keskkonnajuhtimis-süsteem 
(KKJS; EMAS); ettevõtte 
sotsiaalne vastutus

Märgised (mahemärk, 
energiatõhususe märk, FSC, 
Põhjala luik, jt)

Keskkonna-hoidlikud 
hanked; õiglane kaubandus



Majandusliku heaolu ja 
inimeste heaolu seos  -Kanada näide

“How are Canadians really doing?” 

Canadian index of wellbeing, 2011



Säästva arengu kommunikatsioon –
rohemajanduse näide

Kuldna, Peterson, Nõmmann, 2012



Loodusharidusest säästva arengu 
hariduseni

Looduse nautimine, loodusobjektide väärtustamine (põlispuud, rändrahnud, jt),
kodu kaunistamine
Inimene mõjutab/kahjustab keskkonda – kuidas vältida, kuidas heastada; inimene
peab teadma oma tegevuse tagajärgi, selleks peab tundma objekte ja seoseid
Inimene mõjutab keskkonda/keskkond mõjutab inimest – kuidas
säilitada/saavutada hea elukeskkond looduskeskkonda kahjustamata; inimene
väärtustab elukeskkonda, selleks peab vältima (oskama vältida) oma tegevuse
kahjulikke tagajärgi (sh globaalselt); looduskeskkonna piiranguid tuleb arvestada
poliitikates ja otsustes; solidaarsuspõhimõte; > säästev areng kui juhtmõte > uued
meetodid, sh kommunikatsioonis
2005‐2014 ÜRO säästva arengu hariduse dekaad:
Looduse‐ ja keskkonnaharidusele lisandub säästva arengu haridus: inimeste
elukeskkonda väärtustav ja looduskeskkonda kahjustamata toimetuleku haridus



Kuidas saavutada hea elukeskkond 
inimestele ilma looduskeskkonnale kahju 
tegemata: mõisted ja praktika

Mõiste Praktika Näide

SÄÄSTEV

ARENG

Ressursisäästlik/
keskkonnahoidlik 
areng

Looduskeskkond annab raamid 
sotsiaal- ja 
majanduskeskkonnale

KMH/KSH

Jätkusuutlik 
areng

Majanduskeskkond annab 
raamid loodus- ja 
sotsiaalkeskkonnale

Arengukavad, 
strateegiad

Kestlik areng Sotsiaal-majanduslik keskkond 
annab raamid

Sotsiaal-
kultuurilise 
mõju 
hindamine

Tasakaalustatud
areng

Eesmärk/püüdlus “Säästev 
Eesti 21”

Arengukavad, 
strateegiad



Säästev areng on 

valikute tegemine, mille juures arvestatakse 
korraga paljude mõjudega (sh kumuleeruvate 
mõjudega) ja pikas perspektiivis nii, et need ei 
kahjustaks ega piiraks järgnevate põlvkondade 
valikuid



Säästev areng 
• Planeedil Maa on piirid
• Globaalne vastutus, solidaarsus
• Põhineb väärtustel ja hoiakutel
• Sõltub kontekstist 
• Pikk perspektiiv
• Valikute tegemine
• Kommunikatsiooni küsimus (mõistetavaks 

tegemine mitte-ökoloogidele)



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!



Kuidas õpetada säästvat arengut 
läbiva teemana veeteema näitel

Kehaline 
kasvatus/
tervise 
kasvatus

Muusika Ajalugu/
Ühiskonnaõpetus

Matemaatika Füüsika Keemia Loodusõpetus/
Bioloogia

Veespordialad “Vee-muusika” Linnade areng 
/sadamate areng

% arvutus 
veekasutajate kohta

Vee soojus-
mahtuvus

Vee koostis ja 
omadused

Vee ringe; 
Vee roll kliima ja 
ilmastiku 
muutumisel

Vee tähtsus 
sportlastele

Veeteema
sümfooniates, 
klaveri-
kontsertides jm 

Linnaplaneerimine Geomeetria (vee)toru
läbimõõdu ja vee 
liikumiskiiruse 
arvutamine

Kehade ja heli 
liikumine vees

Vee erinevad 
olekud

Vesi kui 
ökosüsteem, liigid ja 
kooslused

Vee-
protseduurid
tervisele

Õhuniiskuse 
mõju muusika-
instrumentidele

Võrdsus ja 
võrdõiguslikkus 
veeressursside 
kasutamises

Veehinna arvutamine Jää omadused; 
liustikud 

Vee kvaliteet Ookeanide, merede, 
siseveekogude 
ressursid ja nende 
seisund

Joogivee ja 
suplusvee 
kvaliteet; veega 
levivad 
haigused 

Veejuhtimine maal 
ja linnas 
(akvaduktid),
Põllumajanduse 
ajalugu 

Tõenäosusteooria
Matemaatiline
statistika 
(kliimamudelid, jms)

Sademed;
Õhuniiskus;
Temperatuur;
Kliima ja ilm

Vee 
puhastamine; 
õlireostuse 
likvideerimise 
meetodid

Läänemere seisund 
ja kaitse; õlireostuse 
mõju
halokliin
vee õitsemine

Ohutus ja 
esmaabivõtted
ujumisel

Geopoliitika ja 
kliimamuutus

Vesi kui lahusti; 
väetised 
põllumajandus
es

Märgalad, vee 
puhastusvõime



Säästva arengu õpetus eeldab 
paljude õppemeetodite kasutamist
• - Kogemusõpe
• - Köitev loeng
• - Mõttega lugemine
• - Jutustamine
• - Diskussioon klassis
• - Diskussioon väikeses rühmas
• - Kriitilised juhtumid
• - Juhtumi uurimine
• - Ajurünnak
• - SWOT - analüüs
• - Õppijate intervjuud
• - Grupi ettekanded
• - Rollimäng
• - Sotsiodraama
• - Ideekaart
• - Raport
• - Rühmatöö
• - Meeskonnatöö
• - Projektitöö

http://cmsimple.e-ope.ee/turism/?4._Efektiivne_%F5ppimine:%D5ppemeetodid

Tavameetodid:
• Sõnalised meetodid (jutustus, loeng, vestlus, raamatulugemine, küsimused-vastused jne) 

Õppijad omandavad teadmisi õpetaja sõna vahendusel. Õpetaja annab edasi õppeinfot ja 
suunab selle omandamist.

• Näitlikud meetodid st meelelisele tajule tuginevad (demonstratsioon, illustratsioon, 
ekskursioon, piltide, tabelite, filmide näitamine). Õppetöö näitlikustamisel kasutatakse 
erinevaid näitlikke õppevahendeid.

• Audiovisuaalsed meetodid (sõnaliste ja näitlike meetodite ühendamine)
• Praktilised meetodid (harjutused, katsetamine, laboratoorsed tööd jne). Kirjalik 

harjutamine, katsetamine jms
Üldmeetodid:
• Illustreeritud seletuse meetod (ehk info-reproduktiivne)
• Reproduktiivne meetod
• Probleemesituse meetod
• Osalise otsingu meetod ehk heuristiline meetod
• Uurimismeetod
Binaarmeetodid: 
• Õppemeetodite binaarse iseloomu määrab ära nende realiseerimisel erinev iseloom 

õpetaja tegevusel (õpetamismeetod) ja õppija tegevusel (õpimeetod). Õpetaja tegevus 
kutsub esile õppija tegevuse, õpilane on õppeprotsessis aktiivne subjekt. 

• Õpetamis-ja õpimeetodid: 
Teadustusmeetod/ Jäljendusmeetod 
Seletusmeetod/ Reproduktiivne meetod
Seletus- ja virgutusmeetod/ Osalise otsingu meetod
Virgutusmeetod/ Otsingumeetod
Juhendusmeetod/ Praktikameetod

Probleemõppemeetodid: kujutab endast üld- ja binaarmeetodite orgaanilist seost,
Meetodi ülesanne on õpetada, virgutada, kasvatada ning arendada

http://www.tlu.ee/~meidi/exe4/es/ppemeetodite_liigitamine.html


