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Esimene osa

ehk heast ja halvast

Elu on läinud soojemaks

ja eriti Arktikas
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Maa keskmine õhutemperatuur on 
märgatavalt tõusnud

2017-2020: lisandunud 0.06 kraadi

Tarmo Soomere                IV teadushariduse konverents Reaalkool 11. september 2021



Soojenemine pole ühtlane:
kuskil soojem, kuskil külmem



Eesrindlik Arktika

Wendisch, M., et al. (2017), 
Understanding causes and effects 
of rapid warming in the Arctic, 
Eos (Science News by AGU), 98.

Soojeneb >2 korda kiiremini kui ülejäänud Maa



Eesrindlik Arktika II
Soojeneb >2 korda kiiremini kui ülejäänud Maa

Berkeley Earth, California, Global 
Temperature Report for 2017



Teine osa

ehk kriiside lihtne anatoomia

Kriiside mõju ei ole 
kunagi ühtlane
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Kliimamuutustest kasusaajaid

• Arktika – Ligipääs tohututele ressurssidele nii maismaal kui 
meres

• Nafta-, gaasi- jm maavarade tööstus – “Mu meelest on 
oluline mõista, et see [jää sulamine] on ka suur šanss” (Norra 
õlitööstuse ja energiaminister)

• Merendus – Kirdeväil (laevatee läbi Arktika) on Panama kanali 
mõistlik alternatiiv

• Põllumajandus Kaug-Põhjas – Põllumajanduse 
tasuvusvöönd nihkub põhja poole

• Puud & taimestik – Biomassi (taas)tootme kasvab (sh 
plankton → positiivne mõju kalavarudele kogu maailmas)

• Gröönimaa – Maavarad (sh nafta & gaas), kalandus, turism, 
põllumajandus, energiamahukas tootmine (odav 
hüdroenergia!), puhta vee eksport

Tarmo Soomere                IV teadushariduse konverents Reaalkool 11. september 2021



Haavatavusel on oma muster

Rikkad maad valmis reagee-
rima (ja kasumit võtma), 
vaesed maad maksavad



Haavatavusel on muster ehk suur
osa tootmisest on kindlates kohtades
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Põllumajandus-
toodangu
muutus →
2050

Kus raisatakse, seal 
kasvab rohkem

Kus on nälg, läheb
hullemaks



Pealetükkivad järeldused

➢Globaalne soojenemine on kasvatanud globaalset
majanduslikku ebavõrdsust

➢Ebavõrdsuse kasv jätkub (kui midagi planeedi
mastaabis ette ei võeta)

➢Rikkad riigid on ebaproportsionaalselt võitnud
neist protsessidest, mis on kliimasoojenemise
taga

➢Vaesed riigid on ebaproportsionaalselt tugeva
kliimamuutuste mõju surve all
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Koroonakriisi ja kliimakriisi
vendlus

➢ Rikkad saavad rikkamaks

➢ Vaesed jäävad vaesemaks

➢ Noorte sisenemine tööturule keerukam

SEEGA:

➢ Polariseerumine kasvab

➢ Potentsiaal rahutusteks kasvab
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Kolmas osa:

Piiridele püüdes

Ehk kas ümmargusel
planeedil on piir?
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Kombates planeedi piire

➢Osoonikiht stratosfääris

➢Elurikkus: kipub vaesuma

➢Keemiline reostus + uued ained

➢Kliimamuutus

➢Ookeani hapestumine (1/4 CO2-st)

➢Magevesi: piiratud ressurss

➢Maakasutuse muutus (sh metsa raadamine), mulla
kvaliteedi halvenemine

➢Toitainete voog ookeani (lämmastik, fosfor)

➢Aerosoolid + peenosakesed atmosfääris

Stockholm Resilience 
Center; Steffen 2015
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Piiride
hinnang
2009

Keemiline
reostus

Toitained

Ookeani
hapestumine

Aerosoolid + 
peenosakesed

õhus

Elurikkuse
kadu

Maakasutuse
muutus,  
raadamine

Magevee
kasutus

N

P

Kliimakriis

Kaks aspekti
lappamas

➢ Elurikkuse kadu

➢ Lämmastikuringe

Vastik, aga
hädapärast talutav

➢ Kliimamuutus

Osooni-
augud



Kombates planeedi piire II

➢ Osoonikiht stratosfääris

➢ Elurikkus: kipub vaesuma

➢ Keemiline reostus + uued ained

➢ Kliimamuutus

➢ Ookeani hapestumine (1/4 CO2-st)

➢ Magevesi: piiratud ressurss

➢ Maakasutuse muutus (sh metsa raadamine), mulla kvaliteedi halvenemine

➢ Toitainete voog ookeani (lämmastik, fosfor)

➢ Aerosoolid + peenosakesed atmosfääris

Looduskaitse, metsa mõistlik majandamine

Põlevkivi + puit energeetikas

Taimekaitsevahendid, glüfosaadid jne
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Piiride
hinnang
2015

Magevee 
kasutus

Läks 
olulisemaks: 
maakasutus

Geneetiline mitmekesisus

Functional 
diversity ?

Kliimamuutus: Pole nii
hull (suhteliselt) kui 2009

Veel
tundmatud
aspektid

Ookeani
hapes-
tumine

NP

Aero-
soolid

õhus ??

Osooni-
augud

Toitained

Mõneti teised
aspektid lappamas

➢ Geneetilise mitme-
kesisuse kadu

➢ Lämmastikuringe

➢ Maakasutus

Vastik, aga
hädapärast talutav

➢ Kliimamuutus



Piire kombates oleme neist juba üle
Roheline: 
ohutu tase

Kollane: võib
olla ohtlik

Punane: suur risk; kaugel üle Euroopa
osakaalust maailma protsessides

Euroopa
jalajälg 2011

Maakasutuse muutus: halb

Lämmastikuringlus: väga halb

Fosforiringlus: halb

Magevee kasutus: veel mõistlik



Probleemi allikas: meie ise

Maa loodus ei suuda pakkuda inimkonnale 
piisavalt hüvesid:

➢tagada elamiskõlblik keskkond,

➢absorbeerida meie tegevuse tulemused

➢(taas)toota inimeste jooksvaks eluks vajalikud
ained ja materjalid

➢isegi praktiliselt lõpmatu ja tiheda energiavoo
tingimustes (Päike: 1370 vatti ruutmeetrile)
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Vastamata küsimus: mis teha?
➢ Praegu on loodus & ökosüsteemid meie liitlased

➢ Metsad neelavad süsihappegaasi

➢ Maastik kõrgetel laiuskraadidel läheb rohelisemaks

➢ Ookean stabiliseerib temperatuuri tõusu

➢ Elu ookeanis toodab hapnikku

➢ Kui temperatuur tõuseb, ei pruugi see jätkuda

➢ Will Steffen et al. 2018 PNAS

➢ Loodus & ökosüsteemid muutuvad vaenlaseks

➢ Negatiivne tagasiside (summutamine) asendub positiivsega

➢ Igikeltsas akumuleeritud kasvuhoonegaasid vabanevad

➢ Parasvöötme metsad kahjustuvad

➢ Arktika ei jäätu → hapnik ei jõua ookeanide põhja

➢ Ookean hakkab hapnikku neelama ja CO2 vabastama



Neljas osa:

Pöördumine

Ehk mis värvi on 
rohepööre
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Kompides
planeedi piire

Vaadates
suurt pilti



Eesti on tegija!

2/10/2020

CO2 emissioon inimese kohta

Maailmas 23. koht
(2019: 15. koht)

Euroopas 3. koht
(2019: 2. koht)

Kuigi asjad on 30 aasta
jooksul tohutult paranenud

Ikka teeme peamiselt samu
asju



Rohepööre kui definitsiooni küsimus

The European Green Deal (11. dets 2019):
Keerukas kompleks & riukalik ülesanne
➢Euroopa kliimaneutraalseks
➢Kasvuhoonegaaside emissiooni mõttes

➢Majandus kasvama
➢Tervis ja elutingimused paremaks
➢Hoolitsedes looduse eest
➢Kedagi ei jäeta maha
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Võimaluste
kaart

2/10/2020

Ehk kuidas punasest
värvist rohelist teha

Meeles pidades: ka
roheline sektor sööb
Maa ressursse!



Rohepööre või roheliseks värvimine

➢Roheline ei ole lihtsalt rohkem metsa, 
puisniitu või taastatud rabasid.

See on midagi muud: 

➢vähem energiat kasutada

➢puhtamalt energiat toota.

Kummaline: kortermajade kompleksne 
renoveerimine on üks rohepöörde parimaid 
näiteid

Puidu põletamine pole kindlasti rohepööre 
(akad Niinemets, PM, 09.03.2021).
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Sihikul mitmed valdkonnad

➢Elurikkus

➢Jätkusuutlik toit & põllumajandus 
tervikuna

➢Puhas energia

➢Jätkusuutlik tööstus

➢Mõistlik ehitamine & renoveerimine

➢Jätkusuutlik transport

➢Reostamise lõpetamine

➢Kliimamuutuste leevendamine
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Viies osa:

Teateid tegelikkusest

Ehk mis on rohepööre
Eesti kontekstis
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Paradoks ehk tagasi juurte juurde

➢Kaasaegne ühiskond == perfektne energiavarustus

➢Praegu: fossiilkütuste kasutamine, suurtootmine, võimsad
ülekandeliinid

➢Energiatarbimine maailmas kipub kasvama

➢Sest ka teised tahavad elada sama hästi, kui meie

➢Protsess jätkub ilmselt veel mõnda aega 

➢Mida kvaliteetsem peab olema energia (ilma katkestusteta)

➢seda suurem peab olema võimsusvaru

➢kohapeal tootmises või mujalt toomises

➢Seda suurem surve elektrijaamadele, võrkudele ja
keskkonnale
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Rohepööre või roheliseks värvimine

➢Roheline ei ole lihtsalt rohkem metsa, 

puisniitu või taastatud rabasid. 

See on midagi muud: 

➢vähem energiat kasutada

➢puhtamalt energiat toota

➢Puidu põletamine elektriks pole kindlasti 

rohepööre (akad Niinemets, PM, 09.03.2021).
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Tuttav
võimaluste
kaart ehk kus
on Eesti
võimalused

2/10/2020

Energiasektor
kõigepealt:

energiakasutus 
tööstuses 24,2% 
transpordis 16,2% 
hoonetes 17,5%



Kõige rohelisem ettevõtmine

Olemasolevate hoonete kompleksne renoveerimine

➢Mitte ainult soojustamine ja küttesüsteemi vahetus

➢Kohalik energiatootmine + salvestus + hea ventilatsioon!

➢Väheneb energiavajadus, leevendatakse tiputarbimist, ostetakse & 
rakendatakse uusi tehnoloogiad, luuakse hea sisekliima, surutakse 
maha õhu kaudu levivad viirushaigused.

➢Kogu tehnoloogia olemas; viidud tööstuslike lahenduste tasemele

➢Reaalselt võimalik ligi 10% “punasest” kõrvaldada

➢Eesti on mitme aasta võrra Euroopast ees praktiliselt 
tööstuslike lahendustega (akad Kurnitski töörühm).



Tuntud riukad

Energeetikamaastiku keskne kolmikväljakutse:

➢Elektri varustuskindlus ja energiajulgeolek tagada
nii et

➢tootmine oleks keskkonnahoidlik & jätkusuutlik

➢hind mõistlik

Elektrinergiat toota oskame

➢Ladustada ei oska

➢Tootmine ja tarbimine peab olema kogu aeg
tasakaalus!
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Riugas päevavalguse kätte
Kui fossiilkütus kaob:
➢ Suve päeval elektrit liiast
➢ Külmal talvel kõvasti puudu

Pilt: Enn Lust, Alar Jänes

Meie võimalus: tuul ja päike
➢ Mittejuhitavad; ulatuslikult muutuvad
➢ Seni tasakaalustatud kõige muuga
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Tuntud riukad II

➢Äärmuslikud tuulevaiksed perioodid talvel võivad 
meie kandis olla kuni kolme nädala pikkused.
➢Sama kogu Põhja-Euroopa piirkonnas

➢Vajalik salvestusvõimalus mahutavusega 5–10% 
kogu aastas tarbitavast energiahulgast.

➢Võimalik osalemine suurtes energiavõrkudes

➢Tore, kuni oleme Euroopa Liidus
➢Kuigi ka siin on olnud probleeme
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Energiasüsteemi tulevik: uued
tehnoloogiad

➢Optimaalse energeetikamustri kolm komponenti
➢Esiteks: energia salvestamine

➢Teiseks: energia salvestamine. 

➢Kolmandaks: energia salvestamine.

➢Suur süsiniku heide ja surve keskkonnale ei tule
oskamatusest rohkem energiat toota.

➢Riugas on salvestamise keerukuses
➢(ja seda fossiilkütused võimaldavad)
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Eesti kui teerajaja

Juba olemas

➢Superkondensaatorid sekundite tasemel (Skeleton)

➢Tee naatriumipõhiste akude poole (akad Lust)

➢Vesinik-kütuseelemendid (Elcogen)

➢…

Tuulepargid maal ja merel ning päikesepaneelide
kompleksid on Eesti tingimustes kiired ja
taskukohased lahendused elektri tootmiseks

➢Ainult siis, kui neid toetab salvestussüsteem

➢Ehk uue teadmise rakendamine uuele ülesandele
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Tänan tähelepanu eest


