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Eesti Loodus 
11/1967 

 
 
 

Hüdroloogilised aastaraamatud (EMHI):  
2004: Suvi oli jahe ja sademeterohke. 
Juunis alanud tulvaveeperiood jätkus juulis ja augustis. 
 
1998: Kõik suvekuud olid väga sajused: juunikuu sademete hulk 
keskmiselt 139 mm, juulikuus 118 mm ja augustikuus 128 mm (norm 
vastavalt 56 mm, 77 mm ja 76 mm).  
 
Eesti ilma riskid (2012): 
1961.–2010. aastal oli kõige sajusem 1981. aasta, kui 21 
meteoroloogiajaama keskmine sademetehulk oli 847 mm.  

Sajandi suurtorm Eestis  
(6. aug. 1967) 

1981 

 
 
 

Allikas: Keskkonnaagentuur ja Ekspress Meedia 

Eesti kliimastsenaariumid 2100: sademete hulga kasv 
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Toidusüsteemide	  nõudlust	  ja	  pakkumist	  mõjutavad	  tegurid	  
Nõudlus	   Pakkumine	  

Välised	  tegurid:	  

rahvas7ku	  kasv	  
linnastumine	  

elanikkonna	  sissetulekute	  jaotus	  
toitumisharjumused	  

ilm	  ja	  kliima	  
maa,	  magevee	  ja	  energia	  kä:esaadavus	  	  

toidutootmise	  sõltuvus	  ökosüsteemide	  teenustest	  
(tolmeldamine,	  mulla	  teke	  ja	  elurikkus,	  veega	  varustamine,	  

süsiniku	  talletamine	  mullas,	  umbrohtude	  ja	  kahjurite	  
looduslikud	  vaenlased	  jm)	  

Sisemised	  tegurid:	  

kaubanduse	  regulatsioonid	  
kaubanduse	  globaliseerumine	  

turustus	  ja	  turundus	  
tööjõud	  jm	  

 
 
 

Kliimamuutus mõjutab toiduga kindlustatust 

Toidu piisavus, 
majanduslik 

kättesaadavus, 
kvaliteet, ohutus 

ja 
 stabiilne 

varustatus 

Temperatuuri, 
sademete hulga 

muutus 
 

Haritava maa ja 
puhta vee 

kättesaadavus 
 

Saagikus, 
toodang 

Saagid, 
energiahind 

 
Toiduhinnad 

 
Toidutootjate 

sissetulek  

Kahjurite, 
haigustekitajate 
leviku muutus 

 
Taime- ja 

loomahaigused ja 
toidunakkused 

 

Äärmuslikud 
ilmaolud 

 
Taristu, transport 
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Tolmeldamise näide 
Sademete ja äärmuslike ilmaolude 
kasv: Eesti  

•  Oht maapinnas  
 pesitsevatele ja  
 talvituvatele kimalastele  
 ja erakmesilastele.  

•  Taimede õitsemisaegsed  
 sajud: oht tolmeldajate 
korjelendudele ja taimede 
külastusele, nektari hulgale õites 
ja tolmeldamisefektiivsusele. 

•  Meemesilast ja enamikku teisi 
tolmeldajaid mõjutavad enim 
temperatuuri ja sademete 
ekstreemsused.  

Tolmeldajate levila liikumine 
põhja poole: Suurbritannia 

•  Suurbritannia: 2050. aastaks 
nihkesse läinud: 
–  viljapuude kasvatamiseks sobivad 

asukohad ja tolmeldajate levialad,  
–  õunapuude fenoloogilised faasid ja 

kimalaste aktiivne tegutsemisaeg.  

 
•  Ohustab õunasaake ja kimalaste 

toitumist (Potts jt 2016). 

Foto: Ivar Leidus 

 
 
 

Toidu tootmine ja tarbimine tekitab 
kasvuhoonegaase: ~20-30% inimtekkelisest KHG 
heitest 

CO2, 
 N2O, 
CH4 

Väetiste, 
loomasööda, 
herbitsiidide, 
pestitsiidide 
tootmine; 
kütuste ja 

elektrienergia 
kasutamine  

 
CH4 kariloomade soolesisesest 

fermentatsioonist 
N2O sünteetilistest väetistest, 

riisikasvatusest   
CH4; N2O sõnnikukäitlusest, 

biomassi põletamisest  

Töötlemine, 
pakendamine, 

transport, külmikud, 
toidu valmistamine, 

jäätmekäitlus 
CH4; N2O 

toiduainetööstuse 
heitveest 

CH4 toidujäätmete 
ladestamisel 
prügilasse 
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Kasvuhoonegaaside heide kogu inimtekkelisest KHG heitest  
Põllumajandus + maakasutuse muutus ja metsandus: ~24% (IPCC)  

–  Sellest 14,5% loomakasvatussektori KHG heide (FAO) 

 
 
 

elektri- ja 
soojus-
energia 
tootmine 

25% 

muu 
energee-

tika 
9,6% 

tööstus 
21% 

ehitus 
6,4% 

transport 
14% 

põllu-
majandus, 
metsandus 

ja muu maa-
kasutus 

24% 49 Gt 
CO2eq 
(2010)  

IPCC, 2014 Rockström et al. 2017 

 
 
 

Süsinikumahukus: KHG heide 

•  Liha ja piimatooted: 1) veis; 2) lammas; 3) lehm, kanad, siga 
–  rohumaade loodusliku mitmekesisuse säilitamine 
 

•  Puuviljad, köögiviljad:  
–  köetavas kasvuhoones kasvatatud või avamaal kasvatatute import? 
–  hooajaväline säilitamine energiakulukates külmikutes või import 

energiamahuka transpordiga?  
 

•  Konserveeritud või külmutatud tooted? 
•  Pakendamine? 

–  toidu säilitamine 
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Toidukadu	  maailmas:	  u.	  8%	  kogu	  inimtekkelisest	  KHG	  heitest	  

keskmise	  ja	  kõrge	  sissetulekuga	  
riigid	  (Euroopas	  ja	  Põhja-‐

Ameerikas)	  

madala	  sissetulekuga	  riigid	  
(Saharast	  lõunasse	  jäävas	  

Aafrikas,	  Lõuna-‐	  ja	  Kagu-‐Aasias)	  

Toidusüsteemi	  etapp,	  kus	  
toidukadu	  on	  suurim	  

jaemüük	  ja	  tarbimine	  (>	  40%)	   saagikoristus	  ja	  töötlemine	  (>	  40%)	  

Toodetud	  toitu	  inimese	  kohta	  
aastas	  

900	  kg	   460	  kg	  

Toidukadu	  inimese	  kohta	  aastas	  
toidu	  tootmisel	  ja	  tarbimisel,	  

280–300	  kg	   120–170	  kg	  

sellest	  tarbimise	  etapis	   95–115	  kg	   6–11	  kg	  

Toidukadu	  aastas	   1,3	  miljardit	  tonni	  (1/3	  inimtarbimiseks	  toodetud	  toidust)	  

www.tarbitoitutargalt.ee SEI Tallinn, 2016 

 
 
 

FAO, 2011 

 
 
 

Toidujäätmed Eestis – toit (sh mittesöödavad osad), 
mis on kaotsi läinud toidusüsteemis  

tarbitoitutargalt.ee 

SEI Tallinn, 2016 

Sellest toidukadu ehk raisatud 
toit: 
 
Kodumajapidamised 36% 
 
Toitlustusasutused 70% 
 
Kauplused 100% 
 
Toidutööstus 33% 

SEI Tallinn, 2016 
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Tänan kuulamast! 

Piret Kuldna 
piret.kuldna@seit.ee 


