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Heaolu/majanduslik	  õitseng	  	  
ilma	  kasvuta	  
	  (Kas	  on	  võimalik)?	  
	  
Kas	  SKP	  (sisemajanduse	  
koguprodukt)	  polegi	  
oluline?	  
	  
Kas	  majandusteooria	  tuleb	  
ümber	  hinnata?	  
	  
Peab	  leidma	  alterna4ivid	  !	  
	  



Globaalsed	  trendid,	  SKP,	  rahvas9k	  ja	  
materjalide	  kasutus	  1980	  -‐	  2008	  

2008	  aastal	  tarbis	  üks	  inimene	  keskmiselt	  ca	  10	  t	  materjali,	  s.o.	  1,6	  t	  enam	  kui	  1980	  aastal.	  	  
Samal	  ajal	  inimesed	  genereerivad	  enam	  ja	  enam	  sissetulekut	  tarbitud	  materjali	  ühiku	  
kohta.	  Probleem	  on	  suhteliselt	  madal	  materjali	  tootlikkus.	  



Regionaalsed	  trendid	  materjalide	  kasutamisel	  
maailmas	  (miljardites	  tonnides).	  

EU	  ja	  Põhja-‐Ameerika	  vajab	  
enam	  



Materjalide	  kasutus	  inimese	  kohta	  
aastas	  (regionaalne	  vaade	  maailmas)	  



Materjalide	  väljavõO	  majanduse	  arendamiseks	  maailmas	  



•  Rohemajandus	  –	  green	  economy	  –	  majandustegevus,	  mille	  tagajärjel	  paraneb	  
inimeste	  heaolu	  ja	  sotsiaalne	  õiglus,	  mis	  ei	  põhjusta	  keskkonnariske	  ja	  survet	  
loodusvaradele	  ja	  on	  seega	  väikese	  CO2-‐heitega,	  ressursitõhus	  ja	  ühiskonda	  
kaasav	  majandus.	  	  

	  

•  Ringmajandus	  –	  circular	  economy	  –	  majandus,	  kus	  rõhk	  on	  miOebioloogiliste	  
ressursside	  ja	  materjalide	  taaskasutusel	  ja	  korduskasutusel.	  Toodete	  kokku	  
kogumine	  nende	  olelusringi	  lõpus	  ja	  materjalide	  eraldamine	  võimaldab	  neid	  
kasutada	  uute	  toodete	  valmistamiseks.	  Ringmajandus	  vajab	  uuenduslikke	  
disaini-‐	  ja	  tootmismeetodeid,	  korralduslikke	  süsteeme	  (nt	  tagastamise	  
logis9ka)	  ja	  ärimudeleid.	  Ringmajandus	  võib	  olla	  osa	  rohemajandusest.	  

•  Biomajandus	  –	  bioeconomy	  -‐	  majandus,	  mis	  põhineb	  taastuvate	  bioloogiliste	  
ressursside	  tootmisel	  nagu	  jäätmevoogude	  muundamine	  toiduks,	  söödaks,	  
biopõhisteks	  toodeteks	  nagu	  bioplas9d	  ja	  bioenergia.	  Hõlmab	  põllumajandust,	  
metsandust,	  kalandust,	  toidu-‐	  ja	  paberitööstust,	  aga	  ka	  osa	  keemilisest	  
biotehnoloogia-‐	  ja	  energiatööstusest.	  Biomajandus	  on	  osa	  rohemajandusest.	  

	  Värnik,	  R.,	  Jüssi,	  M.,	  Kaimre,	  P.,	  Kalle,	  K.,	  Kriipsalu,	  M.,	  Kuusemets,	  V.,	  Nõmmann,	  T.,	  
Pol9mäe,	  H.	  2012.	  Rohetöökohtade	  potentsiaal	  Ees9s.	  Säästva	  Arengu	  Komisjon,	  Tartu-‐
Tallinn,	  50	  lk.	  	  	  



Biomajandus	  –	  rohemajanduse	  osa	  
Põllumajanduse	  osa	  selles	  

•  The	  agricultural	  sector	  is	  an	  important	  player	  
here	  and	  can	  be	  expected	  to	  become	  more	  so	  in	  
the	  future	  in	  the	  face	  of	  increased	  demands	  for	  
food,	  feed,	  fibre	  and	  energy.	  Covering	  roughly	  
half	  of	  Europe’s	  land	  territory,	  agriculture	  has	  a	  
substan9al	  impact	  on	  soils,	  water	  and	  air	  quality,	  
biodiversity	  and	  landscape	  amenity	  value.	  	  

•  …opportunity	  to	  improve	  the	  sector’s	  resource	  
efficiency	  and	  environmental	  performance.	  
hOp://ec.europa.eu/research/bioeconomy/
index_en.htm	  



Roheline	  kasv,	  kas	  eesmärk	  on	  
lühiajaline	  või	  pikaajaline?	  



MaakaOe	  muutused	  Euroopas,	  
(karjamaad,	  poollooduslik,	  haritav	  maa	  ja	  

püsikultuurid,	  	  metsamaa)	  



Arvutuslik	  tööstuslikult	  toodetud	  
väe9ste	  tarbimine,	  kg/ha	  



Veekasutus	  sektorites	  

Veekasutus sektorite lõikes 2000–2010, miljonit m3  

Allikas: Statistikaamet 	  



	  	  

hOp://www.agri.ee/et/eesmargid-‐
tegevused/biomajandus	  

Ees4	  biomajanduse	  strateegia	  aastani	  2030	  

Põllumajandussektoris	  kliimamuutuste	  leevendamise	  ja	  kliimamuutustega	  
kohanemise	  tegevuskava	  2012-‐2020	  

Biomassi	  ja	  bioenergia	  kasutamise	  
edendamise	  arengukava	  aastateks	  2007-‐2013	  

Vastupidavus	  	  

Elupaikade,	  
Nitraadi	  ja	  Vee	  
Direk9ivid	  



Toidu	  käOesaadavus,	  juurdepääs	  
toidule,	  toidu	  kasutamine	  



Rohemajanduseni	  	  jõudmine	  …	  

Ajas	  on	  toimunud	  nihe	  rohelisema	  majandamise	  suunas,	  muutus	  
ei	  toimu	  kohe.	  ON	  ebatõenäoline,	  et	  see	  toimub	  kohe.	  

Ökoinnovatsioon	  
TEADMISED	  JA	  
OSKUSED	  

Leevendamine	  
Kohanemine	  



„Roheline”	  imago	  lisab	  väärtust	  teie	  
eOevõOele	  ja	  ELi	  keskkonnajuh9mis-‐	  ja	  
-‐auditeerimissüsteemi	  (EMAS)	  kohane	  
ser9fitseerimine	  saab	  aidata	  kaasa	  selle	  
saavutamisele.	  



Kilograms	  of	  oil	  equivalent	  (kgoe)	  



Eeldused	  majanduse	  rohelistumiseks	  
Roheliste	  töökohtade	  
genereerimise	  mootor	  

Keskkonnahoidlikud	  tegevused	  
tootmises	  ja	  tarbimises	  	  

Rohetöökohtade	  
teke	  



Ülevaade	  rohetöökohtade	  
rapor9st	  

Säästva	  Arengu	  Komisjon	  
 

Rohetöökohtade	  potentsiaal	  Ees4s	  



Mõisted	  
•  Rohetöökohad	  (keskkonnahoidlikud	  töökohad)	  -‐	  töökohad,	  kus	  

rakendatakse	  keskkonnahoidlikke	  tehnoloogiaid,	  püütakse	  vähendada	  
jäätmeteket	  ning	  suurendada	  energia-‐	  ja	  materjaliefek9ivsust,	  mis	  aitavad	  
kaasa	  tarbimise	  ja	  KHG	  heite	  piiramisele,	  ökosüsteemide	  ja	  nende	  
mitmekesisuse	  kaitsele.	  

Rohetöökoh4	  kujundatakse	  oskustega.	  Eeldus,	  et	  kõik	  töökohad	  tulevikus	  
peavad	  juurde	  saama	  roheoskusi.	  	  

•  Roheoskused	  -‐	  teadmised,	  oskused	  ja	  hoiakud,	  mis	  seostuvad	  
keskkonnamõju	  vähendavate	  tehnoloogiate,	  teenuste	  või	  materjalidega.	  
Olulised	  on	  võime	  kohaneda	  tehnoloogiliste	  muutustega	  ja	  
interdistsiplinaarne	  mõtlemine,	  mis	  arendab	  tööstuste	  ja	  
organisatsioonide	  vahelist	  sidet,	  toetades	  süsteemi	  integratsiooni.	  	  

•  Olulised	  on	  ka	  nn	  pehmed	  oskused:	  meeskonnas	  töötamine,	  süsteemne	  ja	  
krii9line	  mõtlemine	  jne	  

	  
•  Kas	  väljundi-‐	  või	  protsessipõhine	  lähenemine?	  
•  Probleemid	  defineerimise	  ja	  mõõtmisega	  



Rohetöökoh9	  iseloomustavad	  oskused	  
•  toota/tarbida	  keskkonnahoidlikke	  tooteid	  ja	  pakkuda/kasutada	  

keskkonnahoidlikke	  teenuseid,	  
•  kasutada	  keskkonnahoidlikke	  tootmisviise	  ja	  meetodeid,	  
•  kasutada	  keskkonnahoidlikke	  juh4missüsteeme	  (benchmarking,	  ISO	  14001	  ja	  

EMAS),	  
•  hinnata	  keskkonnamõjusid	  (keskkonnamõjude	  hindamine,	  elutsükli	  analüüs),	  
•  kasutada	  keskkonnahoidlikke	  tehnoloogiaid,	  
•  koostada	  keskkonnahoidlikke	  hankeid,	  
•  suurendada	  energiatõhusust	  ja	  arendada	  taastuvate	  energiaallikate	  kasutamist,	  
•  vähendada	  veetarbimist,	  
•  vähendada	  jäätmete	  teket,	  
•  rakendada	  info-‐	  ja	  kommunikatsioonitehnoloogiat	  tootmises	  ja	  protsesside	  

juh9mises,	  
•  rakendada	  (öko)disaini	  tootmises,	  	  
•  tähtsustada	  rohemajandust	  kui	  väärtust	  ja	  mõjutada	  seeläbi	  tarbijate	  teadlikkust	  

ja	  valikuid.	  



Ees9	  eesmärgid	  
•  KHG	  heite	  piirmäära	  hoidmine	  
•  Taastuvenergia	  osakaalu	  suurendamine	  
•  Energiasäästu	  suurendamine	  
•  (Orgaaniliste)	  jäätmete	  hulga	  vähendamine	  
•  Ökosüsteemide	  teenuste	  säilimine,	  looduslike	  rohekoridoride	  

toimimise	  tagamine	  

•  Biomajanduse	  arendamine	  (sh	  investeerimine	  biomajandusega	  
seotud	  oskustesse)	  



Põllumajandus	  
•  Peamised	  keskkonnamõjud:	  KHG	  heide,	  elurikkuse	  vähenemine,	  

mullaviljakuse	  langus,	  eutrofeerumine	  
•  Üheks	  eesmärgiks	  maheeOevõtjate	  arvu	  suurendamine	  (kasvav	  trend)	  
•  Olemasolevad	  meetmed:	  erinevad	  keskkonnatoetused,	  mahetootjate	  

ser9fitseerimine	  
•  Kasvav	  keskkonnaaspek9dega	  arvestamine	  –	  rohestamine!!!	  	  
•  Olulised	  oskused/teemad:	  maaparandus,	  mullaviljakus,	  turundus,	  

keskkonnamõjude	  hindamine	  kogu	  elutsükli	  lõikes	  
•  Täiendavalt	  vaja:	  tootmisprotsessi	  keskkonnamõjude	  laiem	  hindamine,	  

elurikkuse	  ja	  ökosüsteemide	  teenuste	  säilitamine,	  keskkonda	  säästvate	  
nišitoodete	  arendamine,	  piirkondliku	  toidutootmise	  arendamine	  -‐	  lühike	  
tarneahel,	  säästlik	  ressursikasutus	  



Metsandus	  
•  Peamised	  keskkonnamõjud:	  metsaökosüsteemide	  kahjustamine,	  kütuste	  

kasutus,	  jäätmeteke	  
•  Puidu	  kasutamine	  taastuvenergia	  eesmärgi	  täitmiseks	  
•  Olemasolevad	  meetmed:	  ser9fitseerimissüsteemide	  laialdane	  kasutamine	  

(ISO	  14	  001,	  FSC,	  PEFC)	  
•  Olulised	  oskused/teemad:	  mul4funktsionaalne	  puidutöötlemine,	  

bioenergia,	  IKT	  kasutamine,	  keskkonnajuh4missüsteemid	  
•  Täiendavalt	  vaja:	  tarkvara	  kasutamine,	  uued	  puidutöötlemise	  

tehnoloogiad,	  keskkonnamõjude	  hindamine,	  taastuvenergia	  võimalused	  



Ehitus	  
•  Laiem	  vaatlemine:	  lisaks	  ehitusprotsessile	  ka	  materjalide	  tootmine	  ning	  

ehi9ste	  lammutamine	  (elutsükli	  lähenemine)	  
•  Peamised	  keskkonnamõjud:	  energia-‐	  ja	  ressursikasutus	  (sõltub	  palju	  

konkreetsest	  ehitusprotsessist)	  
•  Eesmärgiks	  liginullenergiahooned,	  	  (sisekliima	  parandamine)	  
•  Olemasolevad	  meetmed:	  keskkonnajuh9missüsteemid,	  keskkonnahoidlike	  

ehitusmaterjalide	  märgis	  (firmade	  välisomanike	  surve)	  
•  Olulised	  oskused/teemad:	  kogu	  ehitusprotsessi	  keskkonnamõju	  

hindamine,	  planeerimine	  
•  Täiendavalt	  vaja:	  keskkonnamõjude	  hindamine	  elutsükli	  lõikes,	  uued	  

tehnoloogiad	  ja	  ehitusmaterjalid,	  hoonete	  sisekliima,	  energiakasutuse	  
mudeldamine,	  terviklik	  projekteerimine	  



Transport	  
•  Peamised	  keskkonnamõjud:	  KHG	  heide,	  energiatarbimine,	  õhusaaste,	  

müra	  
•  Eesmärgiks	  ühistranspordi	  ja	  väiksema	  CO2	  heitega	  autode	  kasutuse	  

suurendamine	  
•  Probleemid	  seotud	  linnaplaneerimisega	  
•  Olemasolevad	  meetmed:	  kütuse-‐	  ja	  elektriaktsiis	  (ei	  ole	  energiasäästu	  

tõusu	  taganud)	  
•  Olulised	  oskused/teemad:	  keskkonnahoidlikud	  tehnoloogiad	  ja	  hanked,	  

energiatõhusus,	  planeerimine	  
•  Täiendavalt	  vaja:	  energiatarbimine	  ja	  –sääst,	  linna-‐	  ja	  ühistranspordi	  

planeerimine,	  keskkonnamõjude	  laiem	  hindamine	  



Riigi	  roll	  
•  Avaliku	  sektori	  (riigi)	  eeskuju	  peetakse	  väga	  oluliseks:	  

–  investeeringud	  keskkonnahoidlikesse	  tehnoloogiatesse,	  
–  keskkonnahoidlikud	  hanked,	  
–  riiklik	  kooskõlaline	  planeerimine	  (erinevate	  ametkondade	  koostöö)	  
–  valdkondlikud	  ja	  interdistsiplinaarsed	  uuringud	  
•  Lisaks	  majandusnäitajatele	  ka	  keskkonna-‐	  ja	  
sotsiaalnäitajate	  kogumine	  eOevõtetelt,	  tervikliku	  
sta9s9ka	  kogumine	  

•  EOevõOele	  mugava	  ja	  lihtsa	  (e-‐)süsteemi	  loomine	  nende	  andmete	  
esitamiseks.	  OECD	  suurem	  tähelepanu	  vastava	  informatsiooni	  
kogumiseks	  ja	  analüüsimiseks.	  

•  RoheeOevõtete	  tunnustamine	  



Üldised	  järeldused	  
•  Oskuste	  parandamine	  juhi	  tasandil,	  täiendõpe,	  tarbija	  teadlikkuse	  tõstmine	  
•  Läbivalt	  olulised	  oskused:	  

–  keskkonnamõjude	  hindamine	  laiemas	  süsteemis,	  kogu	  elutsükli	  lõikes	  
–  tarbija	  teadlikkuse	  tõstmine,	  rohemajanduse	  kui	  väärtuse	  tähtsustamine	  
–  keskkonnajuh9missüsteemid	  
–  keskkonnahoidlikud	  hanked	  
–  jäätmetekke	  vähendamine	  
–  energiatõhusus	  
–  planeerimine	  

•  Enamas9	  on	  õppekavades	  olemas	  üldine	  „keskkonnakaitse	  ja	  säästev	  areng/
ökoloogia“	  	  aine,	  mis	  ilmselt	  ei	  tekita	  piisavalt	  seoseid	  õpitava	  eriala	  ja	  oma	  
valdkonna	  keskkonnamõju	  vahel	  

•  Paljudel	  juhtudel	  „ei	  mahu“	  õppekavadesse	  uusi	  aineid,	  seega	  oluline	  
roheoskuste	  integreerimine	  olemasolevatesse	  ainetesse,	  rohetehnoloogiate	  
asendumine	  traditsiooniliste	  tehnoloogiatega	  

•  Lisaks	  väärtusi	  kujundavad	  ained,	  pehmed	  oskused	  (meeskonnatöö,	  
suhtlemine	  jne)	  

•  Oluliseks	  muutub	  ka	  õppejõudude	  koolitamine	  
•  Tugevam	  koostöö	  eOevõtete	  ja	  kõrgkoolide	  vahel	  (nii	  üliõpilased	  kui	  

õppejõud)	  



Soovitused	  
•  Õppejõudude	  oskuste	  arendamine	  

–  Valdkondlikud	  programmid,	  õppejõudude	  täiendõpe	  	  

•  Roheoskuste	  lõimimine	  õppekavades	  nn	  põhiainetega,	  et	  saavutada	  
erialaspetsiifilised	  oskused	  	  

–  Lisaks	  valdkonna	  spetsiifikale	  jäätmetekke	  vähendamine,	  energiatõhusus,	  
ökonoomikaalased	  teadmised,	  turundus,	  planeerimine	  

•  Roheoskustega	  seotud	  teadus-‐	  ja	  koostöö	  tõhustamine	  
–  Interdistsiplinaarsed	  uuringud	  rohemajanduse	  mõjudest,	  koostöö	  valdkonna	  

kutsekodade	  ja	  erialaorganisatsioonidega,	  eOevõtjate	  ja	  kõrgkoolide	  koostöö,	  
õppejõudude	  stažeerimine	  	  

•  Roheoskuste	  täienduskoolitus	  tööturul	  olevatele	  spetsialis9dele	  
–  Täiendavad	  kursused	  ja	  programmid	  (koostöös	  EAS’iga	  jne)	  



Kokkuvõte	  
•  Rohemajanduse	  tekkimise	  hoovad	  on	  riigi	  ja	  eOevõtjate	  käes	  
•  Eeldus	  on	  mõtlemine	  kuidas	  keskkonnahoidlikumalt	  toota	  
•  Keskkonnahoidlik	  tootmine	  eeldab	  eOevõtjate/juh9de	  

täiendavaid	  teadmisi	  
•  Ülikoolid	  peavad	  õppekavade	  kujundamisel	  ja	  loomisel,	  

lõimima	  erialaainetesse	  rohetöökohtadel	  vajalikke	  oskusi	  ja	  
meetodeid	  rohelisemaks	  tootmiseks,	  mis	  võimaldaksid	  riigi	  
poolt	  seatud	  eesmärkide	  täitmist	  	  



Mõningad	  rohemajandusega	  seonduvad	  
globaalsed	  trendid	  tulevikuks	  



D-‐	  liikuma	  panev	  jõud;	  P-‐	  survetegurid;	  S-‐	  riik;	  
I-‐	  mõju;	  R-‐	  vastutus	  

hOp://www.eea.europa.eu/publica9ons/
environmental-‐indicator-‐report-‐2013	  


