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KUIDAS  
TARGALT  
ROHELISEKS 
PÖÖRATA?

Kas teadsid, et ... Kas teadsid, et ...

 y Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside (KHG) tõttu tõuseb 
maakera temperatuur umbes 0,02 kraadi võrra aastas. 
Eesti teadlaste hinnangul soojeneb Eesti kliima 
kiiremini kui maailm keskmiselt ning on viimase  
50 aasta jooksul tõusnud 0,03 kraadi aastas.

 y Eesti on OECD (2018) riikide seas KHG heidete 
intensiivsuses SKP ühiku kohta esimesel kohal. 
Aastal 2017 pärines 70,3% Eesti KHG heitest 
energiatööstusest (elektri- ja soojatootmine) millele 
järgnes transpordisektor 11,7%.

 y Eesti elanikud arvavad, et Eesti väiksuse tõttu ei 
mõjuta nende käitumine keskkonda globaalsel 
tasandil. Seetõttu ei seosta nad ümbritsevas 
keskkonnas aset leidvaid muutusi globaalsel tasandil 
toimuvaga. Sellele vaatamata peab 78% elanikest 
end keskkonnateadlikuks. 

 y Kõige enam motiveerib Eesti elanikke 
keskkonnasäästlikult elama oodatav kasu tervisele, 
looduse tasakaalu säilimine ning teiste liikide 
ellujäämine (väga või pigem motiveerivaks peab neid 
põhjusi enam kui 90% elanikest). 

 y Ühiskondlikku kokkulepet tarbijate, müüjate, 
kinnisvaraarendajate jt vahel vabatahtlikult piirata 
energiatarbimist peab kiiresti rakendatavaks vaid 
34% Eesti ekspertidest ning 66% arvab, et midagi 
sellist ei peaks Eestis tegema. Samas leiab 95% 
ekspertidest, et kodunne energiatarbimine tuleks 
automatiseeritud IT-lahenduste abil võimalikult 
kiiresti sääslikumaks ja ajas hajutatumaks muuta.

 y Eestlaste arvates on kõige tõhusam viis 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks suurem 
teavitustöö (37%). Euroopa Liidu kodanike 
arvates on kõige efektiivsemad viisid muuta oma 
tarbimisharjumusi (33%) ning tootmisviise (31%). 

 y Aastal 2017 tekkis Eestis plastikjäätmeid 50 kg 
inimese kohta, mis on tunduvalt kõrgem kui EU-27 
riikides keskmiselt (32,6 kg). 

 y 59% Eesti elanikest väitis, et nad sorteerivad suurema 
osa oma prügist, mis on madalam kui Euroopa Liidus 
keskmiselt (66%) 

 y Eesti maksupoliitika toetab keskkonnahoidu. 
Keskkonnaga seotud maksutulu moodustab Eestis kogu 
maksutulust 11,4%, mis on üle kahe korra kõrgem OECD 
keskmisest (5%).

 y Eestis tarbitav energia pärineb 59,2% söest,  
26,9% õlist, 6,5% gaasist, 4,5% biomassist,  
2,5% tuulest ning 0,3% päikesest.

 y Väiketootjana müüvad Eesti Energiale enda kodus või 
ettevõttes toodetud päikeseelektrit 2500 klienti. 
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KONVERENTSI KAVA

 saavutatud

 väljakutsed püsivad

 suured väljakutsed 
püsivad

9.30 – 10.00  Kogunemine ja tervituskohv 
10.00 – 10.10  Konverentsi avamine  

Kaja Kallas, peaminister 
10.10 – 10.20  Rohepöördest tulenevad võimalused 

majandusele/ettevõtetele  
Ando Leppiman, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler                                  

10.20 – 10.30  Inimesed ja kompetentsid rohepöördeks  
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister 

MIS ON ROHEPÖÖRE?
10.30 – 10.50  Rohepööre, teadus ja rahvuslikud huvid 

Jaak Aaviksoo, akadeemik
10.50 – 11.05  Rohepööre: tahtsime parimat, aga ...   

Indrek Neivelt, vaba mõtleja
11.05 – 11.20 Looduse seisund kui indikaator keskkonna 

sobivusest inimliigile 
Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia 
kaasprofessor

KAS ÜHISKOND TOETAB 
ROHEPÖÖRET?
11.25 – 11.45 Kumba pöörata, kas inimesi või tehnoloogiaid? 

Rohepööre kui sotsio-tehniliste süsteemide 
ümberkujundamine  
Margit Keller, Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste 
instituudi juhataja

11.45 – 12.05  Mis peaks olema ülikoolide roll rohepöördes? 
Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor 

12.05 – 12.25 Väikeettevõtjad rohepöörde mootoriks  
Meelis Voolmaa, EVEA, rohepöörde töörühma juht

12.25 – 13.10 Arutelu riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist 
rohepöörde läbiviimisel

  Kuidas teha nii, et ühiskond rohepööret mõistaks? 
Kuidas muuta kultuuriruumi ja hoiakuid?

  Margit Keller, Tiit Land, Meelis Voolmaa,  
Jevgeni Ossinovski (Riigikogu liige),  
Heiki Hepner (Riigikogu liige)

13.10 – 13.45  Kohvipaus 

MILLINE ON EESTI TEADUSE 
JA TEHNOLOOGIA PANUS 
ROHEPÖÖRDEKS?
13.45 – 14.05 Eesti ettevõtted kuumenevas maailmas: pööre 

arendustele 
Madis Raukas, EASi rakendusuuringute 
programmijuht

14.05 – 14.25 Mis on Eesti linnade strateegilised probleemid 
ja kas tehnoloogia saaks neid lahendada?  
Ralf-Martin Soe, Tallinna Tehnikaülikooli  
Targa linna tippkeskuse juhataja

14.25 – 14.45 Kas Eesti teadusasutused ja 
tehnoloogiaettevõtted suudavad olla 
regionaalse rohepöörde veduriks?   
Sander Ratso, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika 
Instituudi teadur

14.45 – 15.30  Arutelu riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist 
muutuvas ühiskonnas inimese toimetuleku 
toetamiseks 

  Kuidas teha nii, et rohepööre poleks 
meile ainult koormus vaid oleks ka 
majanduse konkurentsieelis? Kuidas meie 
teadlaste ja ettevõtjate koostöö meile uusi 
konkurentsieeliseid looks? 

  Madis Raukas, Ralf-Martin Soe,  
Sander Ratso, Annely Akkermann  
(Riigikogu liige), Rene Kokk (Riigikogu liige), 
Erki Savisaar (Riigikogu liige)

15.30 – 15.40 Kokkuvõte

15.40 – 16.00 Suupisted enne teeleminekut

Allikas: ÜRO Säästva arengu Raport 2020,  
https://dashboards.sdgindex.org/profiles/EST

Konverentsi modereerib Kristo Elias,  
Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik
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