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KÜSIMUSED





Maailmas on hetkel umbes 8 
miljonit eri liiki. Kui palju neist 
on väljasuremisohus? 

1

Kust on looduslikult pärit 
harilik kakaopuu (Theobroma 
cacao)? 

100 000

3

4
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1 miljon  

4 miljonit

1 Aafrika savannidest 

2

3

Amasoonia vihmametsa-
dest

Indoneesia vihmametsadest

Foto autor Ederi Ojasoo

Allikas: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Equal_Earth_projection_SW.jpg 



Mitu % kõigi imetajate bio-
massist moodustavad mets-
loomad?

1

Maailmas on inimtekkeliste 
materjalide, asjade ja elusloo-
duse proportsioon kaalu järgi 
selline: 

4 %

3

4

2
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25 %

78 %

1
inimtekkelised materjalid
kaaluvad rohkem kui kogu 
planeedi elusaine 

2

3

inimtekkelised materjalid 
kaaluvad kaks korda vähem 
kui kogu planeedi elusaine 

inimtekkelised materjalid 
kaaluvad kümme korda 
vähem kui kogu planeedi 
elusaine 

Foto autor Ederi Ojasoo

Foto autor Ederi Ojasoo



Mis kuupäeval oli 2021.a 
globaalse ületarbimise ehk 
Maa võlgu elamise päev 
maailmas ja Eestis? 
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Kui palju umbes on maailma-
mere  tase tõusnud viimase 
30 aastaga?

30. september maailmas 
ja 31. oktoober Eestis 
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29.juuli maailmas ja 
23.märts Eestis

15.mai maailmas ja 
23.mai Eestis

1 Umbes 5 mm 

2
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Umbes  75 mm

Umbes  99 mm

Allikas:
https://www.overshootday.org/newsroom/
past-earth-overshoot-days/

Foto autor Ederi Ojasoo



Kui palju prognositakse 
aastaks 2100 maailmamere 
taseme tõusu Eesti rannikutel?

1

Kliimapagulus ei teki üleöö. 
Mitu miljonit inimest peab 
lahkuma oma kodust igal 
aastal ekstreemsete kliimatin-
gimuste tõttu? 

20 - 30 cm 
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40 - 60 cm 

80 - 90 cm 

1 20 miljonit
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40 miljonit

60 miljonit

Foto autor Ederi Ojasoo
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Mitut miljonit inimest mõjutab 
veetaseme tõus ja üleujutused 
aastal 2050? 
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Mitu % ülemaailmsest veer-
eostusest on põhjustatud 
tekstiiltoodete värvimisest ja 
viimistlemisest? 

3 % 
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20 %

38%

1 20 miljonit
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40 miljonit

60 miljonit

Foto autor Ederi Ojasoo
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Mitu liitrit vett läheb vaja 
selleks, et toota 1 T-särk? 
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Mitu miljonit tonni plasti satub 
igal aastal ookeanidesse?  

17 liitrit
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2700 liitrit

47 000 liitrit

1 3 miljonit tonni
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5 mijonit tonni

8 miljonit tonni
Foto autor Ederi Ojasoo

Foto autor Ederi Ojasoo



Mikroplasti leidub ookeanis 
üha suuremates kogustes. 
Palju tarbib inimene arvata+
vasti nädalas mikroplasti? 

1

Mitu miljonit last maailmas 
töötavad tingimustes, mis 
kahjustavad nende vaimset 
ja füüsilist tervist?

1 teelusikatäis
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2 teelusikatäit

4 teelusikatäit

1 Vähemalt 80 miljonit
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Umbes 53 miljonit 

Umbes 93 miljonit
Foto autor Ederi Ojasoo

Mikroplast meres
Allikas Wikipedia: https://et.wikipedia.
org/wiki/Mikroplast#/media/Fail:
Microplastics_in_sediments.jpg



Milline märgis šokolaadil tagab 
selle, et maius ei ole valminud 
orja- ja lapstööjõu abil?

1

Ühinenud Rahvaste Organisat-
siooni (ÜRO) kestliku arengu 
eesmärgid aastateks 2015-
2030 sisaldavad 17 eesmärki. 
Mida see kokkulepe 193 ÜRO 
liikmesriigile tähendab? 

Õiglase kaubanduse märgis 
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Roheline lilleke

Põhjamaade luik

1
Eesmärkide elluviimine on 
kohustuslik, vastasel korral 
ootab neid suur trahv. 
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3

Püüelda nende poole, nii 
oma sisepoliitikas kui ka 
rahvusvahelises koostöös. 

Liikmesriigid valivad neile 
olulisimad eesmärgid ja 
püüdlevad just nende poole

Allikas: https://www.terveilm.ee/leht/
teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-
eesmargid/

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/
%C3%95iglane_kaubandus



VASTUSED





VASTUSED

2 - Amasoonia 
vihmametsadest

 

 

 

2 -1 miljon

1 - 4%

1 - inimtekkelised 
materjalid kaaluvad 
rohkem kui kogu 
planeedi elusaine 

2 - 29.juuli maail-
mas ja 23.märts 
Eestis

 

 

 

2 - 20 %

2 - 2700 liitrit

1 - Vähemalt 
80 miljonit

1 - Õiglase 
kaubanduse märgis 3

1 - 1 teelusikatäis

3 - 300 miljonit

3 - 8 miljonit tonni
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3 - Umbes  99 mm

3 - 40 - 60 cm 

1 - 20 miljonit

2 - Püüelda nende 
eesmärkide poole, nii 
oma sisepoliitikas kui ka 
rahvusvahelises koostöös. 
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SELGITAVAD TEKSTID





Ohustatud liik on väljasuremisohus
olev liik. See on eelkõige põhjusta-
tud looduslike elupaikade kadumi-
sest või kahjustumisest, aga ka 
reostusest, kliimamuutusest ning 
invasiivsete võõrliikide sissetoomi-
sest. Näiteks hetkel on väljasure-
misohus on rohkem kui 40% maa-
ilma kahepaiksetest. Bioloogilise 
mitmekesisuse säilimine on aga 
hädavajalik ökosüsteemide ja 
inimeste tervise jaoks.

Looduslikult on kakaopuu pärit 
Amazonase vihmametsast, inime-
sed hakkasid kakaopuud kasvata-
ma umbes 5300 aastat tagasi ning 
viisid selle hiljem ka Kesk-Ameeri
kasse. 16.saj alguses õudsid maa-
deavastajate abil esimesed kakao-
oad Euroopasse, jooki tutvustati 
Hispaania õukonnas esmakordselt 
1544. a, kus see aja jooksul popu-
laarseks, rikaste joogiks muutus. 
Eurooplaste vahendusel jõudis
kakaopuu Lääne-Aafrikasse ja 
Aasiasse.

8 miljonist maail-
mas olevast liigist 
on 1 miljon välja-
suremisohus 

Kakaopuu on pärit 
Amazonase 
vihmametsast
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Teadlased on arvutanud välja, et 
metsloomi on meie planeedile jää-
nud väga väheks võrreldes inime-
se ja tema koduloomadega - ime-
tajate biomassist moodustavad 
koduloomad 60%, inimesed 36% 
ning metsloomade osa on ainult 
4%. Lindude osas on olukord natu-
ke parem - kõikidest lindudest on 
kodulinde 70% ja vabalt loodu-
ses elavaid linde 30%.

Iisraeli Weizmanni teadusinstituudi 
uurimisrühma tehtud uuringu koha- 
selt saabus 2020. a maailma aja-
loos punkt, mil inimtekkelised 
materjalid Maal kaaluvad rohkem 
kui kogu planeedi elusaine. Elus-
looduse massi hindamisel võeti ar-
vesse kõigepealt taimed, seejärel 
liideti juurde kogu muu elusloodu-
se kaal bakteritest vaaladeni. 

Imetajate biomas-
sist on metsloo-
mad ainult 4%   

Inimtekkelised 
materjalid asjad 
Maal kaaluvad 
rohkem kui kogu 
planeedi elusaine 
kokku!
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Ressursid, mida Maa on võimeline 
ühe aasta jooksul taastootma, 
tarbisime 2021. a ära maailmas 
29. juuliks ja Eestis 23. märtsiks! 
Me kasutame igal aastal ära roh-
kem loodusressursse kui Maa taas-
toota suudab - me elame järgmis-
te põlvkondade arvelt. Ületarbimi-
se päev või ka ökoloogilise võla 
päev märgib hetke, mil oleme ära 
tarbinud kõik ressursid, mida meie 
koduplaneet on võimeline ühe aas-
ta jooksul taastootma.

Iisraeli Weizmanni teadusinstituudi 
uurimisrühma tehtud uuringu koha- 
selt saabus 2020. a maailma aja-
loos punkt, mil inimtekkelised 
materjalid Maal kaaluvad rohkem 
kui kogu planeedi elusaine. Elus-
looduse massi hindamisel võeti ar-
vesse kõigepealt taimed, seejärel 
liideti juurde kogu muu elusloodu-
se kaal bakteritest vaaladeni. 

2021. aasta võlgu 
elamise päev oli 
maailmas 29. juuli
ja Eestis 23. märts! 

Inimtekkelised 
materjalid asjad 
Maal kaaluvad 
rohkem kui kogu 
planeedi elusaine 
kokku!
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Allikas: https://climate.nasa.gov/
vital-signs/sea-level/

Allikas:
https://www.overshootday.org/newsroom/
past-earth-overshoot-days/



Merevee taseme tõus on globaal-
selt üks olulisemaid kliimamuutu-
sega kaasnevaid mõjureid, suuren-
dades üleujutusohtu paljudes ran-
nikupiirkondades.  

Eesti läänerannikul võib 21. sajan-
di lõpuks keskmine meretaseme 
tõus olla ligi 40-60 cm. Keskmine 
maailmamere taseme tõus aastaks 
2100 on 52-98 cm, kuid mõned 
teadlased on näinud ette ka ligi 
2 m tõusu. 

Ekstreemsete ilmastikunähtuste, 
näiteks ebanormaalselt tugevate 
vihmasadude, pikaajalise põua, 
kõrbestumise, keskkonna halvene-
mise või merepinna tõusu ja tsük-
lonite üha suureneva intensiivsuse 
ja sageduse tõttu tekkivad ohud 
põhjustavad juba praegu igal aas-
tal keskmiselt üle 20 miljoni inime-
se lahkumist kodudest ning nende 
kolimise oma riigi teistesse piirkon-
dadesse. 

Keskmine maail-
mamere taseme 
tõus aastaks 2100 
on 52-98 cm. 

Igal aastal lahkub '
üle 20 miljoni ini-
mese kodudest 
oma riigi teistesse 
piirkondadesse.
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Foto autor Ederi Ojasoo

Foto autor Ederi Ojasoo



Merepinna prognooside põhjal 
mõjutavad keskmised rannikuala-
de üleujutused aastal 2050 ligi 
300 miljonit inimest. See on ligi 
230 korda rohkem, kui kogu Eestis 
inimesi kokku on. Aastaks 2100 
võib 200 miljoni inimese kodu olla 
pidevalt üleujutuste ja tõusulaine-
te all. Nende inimeste aitamiseks 
ehk kohanemismeetmeteks on 
kaitsetõkete rajamine või inimes-
te ümberpaigutamine kõrgemale 
maapinnal.

Tekstiili tootmisprotsessides kasuta-
takse suures koguses mitmesugu-
seid kemikaale. Kasutuses on kokku 
ligi 3500 eri ainet, millest 750 on 
klassifitseeritud inimeste tervisele 
ohtlikuks ja 440 keskkonnaohtli-
kuks. 

Aastal 2050 mõju-
tavad rannikuala-
de üleujutused ligi 
300 miljonit ini-
mest 

Hinnanguliselt on 
umbes 20% üle-
maailmsest vee-
reostusest põhjus-
tatud tekstiiltoo-
dete värvimisest ja
viimistlemisest
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Foto autor Ederi Ojasoo

Foto autor Ederi Ojasoo



Tekstiilitootmises kasutatakse väga 
palju vett. Puuvilla ja muude loo-
duslikku tekstiilikiudu andvate tai-
mede kasvatamiseks on vaja ka 
palju maad.  
Hinnangute kohaselt kasutas üle-
maailmne tekstiili- ja rõivatööstus 
2015. aastal 79 miljardit kuup-
meetrit vett, samal ajal kui kogu 
ELi majanduse vajadused ulatusid 
2017. aastal 266 miljardi kuup-
meetrini. 

Igal aastal toodetakse maailmas 
üle 300 miljoni tonni plasti, millest 
pool on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks ja igal aastal satub 
vähemalt 8 miljonit tonni plasti 
ookeanidesse. Mõnede väidete 
kohaselt on sinivaal suurim kunagi 
maakeral elanud loom. Sinivaal 
võib kaaluda üle 150 tonni. Arves-
tuslikult satub igal aastal umbes 
53 vaalasuurust kogust plasti 
ookeanidesse. 

Ühe puuvillase 
t-särgi valmistami-
seks kulub hinnan-
guliselt 2700 liitrit 
magevett 

Igal aastal satub 
vähemalt 8 miljo-
nit tonni plasti 
ookeanidesse. 
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Foto autor Ederi Ojasoo

Foto autor Ederi Ojasoo



Teada on, et mikroplasti leidub 
pea igal pool meid ümbritsevas – 
õhus, vees, mullas, toidus ja ka 
igapäevastes tarbeesemetes. 
Mikroplastist pole puutumata jää-
nud elusorganismidki. Näiteks 
sööb kala mikroplasti ja meie kala 
ja nii me selle plasti enda kõhtu 
saamegi.

Väidetavalt tarbib iga inimene 
enese teadmata viis grammi ehk 
ühe teelusikatäie mikroplasti 
nädalas. Päris suur hulk! 

Lapstööjõud on tööhõive,  mis on 
laste osalemine majandustegevu-
ses osalise või täistööajaga. 2020. 
a alguses oli maalimas umbes 160 
miljonit last hõivatud lapstööjõuga 
- rohkem kui sada korda Eestis 
üldse inimesi kokku on!  Vähemalt 
pooled neist teevad tööd, mis
mõjutab negatiivselt nende füüsilist
ja vaimset tervist ning lõpeb vahel 
isegi surmaga. 

1 teelusikatäis ehk 
5 grammi mikro-
plasti nädalas! 

Kogu maailmas oli 
2020. a. alguses 
tööga hõivatud 
ca160 miljonit last. 
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Foto autor Ederi Ojasoo

Mikroplast meres
Allikas Wikipedia: https://et.wikipedia.
org/wiki/Mikroplast#/media/Fail:
Microplastics_in_sediments.jpg



Fairtrade märgis tähendab, et: 
tootja sai  oma kauba eest hinna, 
mis kattis tootmisega seotud 
kulud. Tootmisühistu sai lisaks
Fairtrade Premiumi ehk lisaraha, 
mida investeerida ettevõtlusesse 
või kasutada kogukonna projekti-
des. Talunikel ja töölistel, sealhul-
gas ka naistel, on võimalus rääki-
da kaasa ja teha oma hääl kuulda-
vaks. Töölistel on õigus inimväär-
sele palgale, liituda ametiühingu-
tega ning töötada turvalistes
tingimustes. Keelatud on laps- ja 
orjatöö kasutamine ning hoitakse
keskkonda.

Lapstööjõud on tööhõive,  mis on 
laste osalemine majandustegevu-
ses osalise või täistööajaga. 2020. 
a alguses oli maalimas umbes 160 
miljonit last hõivatud lapstööjõuga 
- rohkem kui sada korda Eestis 
üldse inimesi kokku on!  Vähemalt 
pooled neist teevad tööd, mis
mõjutab negatiivselt nende füüsilist
ja vaimset tervist ning lõpeb vahel 
isegi surmaga. 

Fairtrade ehk õig-
lase kaubanduse 
märgis 

Kogu maailmas oli 
2020. a. alguses 
tööga hõivatud 
ca160 miljonit last. 
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Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/
%C3%95iglane_kaubandus

Allikas: https://www.terveilm.ee/leht/
teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-
eesmargid/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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