
KESKKONNATEADLIKKUSE  FOORUMI KÜSIMUSED-VASTUSED 
 

Keskkonnateadlikkuse foorum on just see koht, kus ka toit võimalikult keskkonnasõbralik valida. 
Kas sellele on mõeldud? 

Keskkonnaagentuur pöörab tähelepanu plastiku ja ühekordsete nõude vähendamisele 
toitlustuses, nii ei kasuta me oma sündmustel plastiktopse, kõrsi, samuti pudelivett. Nii palju kui 
võimalik, kasutavad toitlustajad kohalikku toorainet st kodumaised köögivilju, piimatooteid ja 
Eestis kasvatatud liha/kala. 

Kas tänase ürituse keskkonnajalajälge ka mõõdetakse/hinnatakse? 
Oleme püüdnud teha oma sündmused nii keskkonnasõbralikuks, kui võimalik. Nii näiteks sai 
asukohaks valitud Tartu kuna paljud esinejate jaoks on see kodulinn, samuti teame, et 
keskkonnateemad tartlastele korda lähevad ja mugav ning keskkonnasõbralik on tulla kodu 
lähedale. Me ei kasuta printmaterjale, ettekanded on kättesaadavad veebist, tagasisideleht on 
digitaalne, plastiksiltide asemel siidisildid, mida ringmajanduse pooldajad saavad hiljem 
kasutada nt adapterite või laadijate märgistamiseks. Väldime plastiktooteid, pudelivett jne.  

Miks Emajõgi on üks veekogum? Tartu linna vahel on jõgi ju betoonseinte vahel ning piki Emajõge 
on koormused ja surved erinevad. 
Vastava määruse leiate  siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/125112010015 , uus määrus on 
ministeeriumis koostamisel. 
 
Kas riiklikud hüdroloogia andmed vooluhulga kohta on reaalajas kättesaadavad ja kasutatavad 
teiste infosüsteemide kontekstis näiteks modelleerimiseks?   
Tunniandmed siin: http://www.ilmateenistus.ee/siseveed/vaatlusandmed/kaart/  
Ajaloolised andmed siin: http://www.ilmateenistus.ee/siseveed/ajaloolised-vaatlusandmed/ 
Võimalik tellida läbi ilmatikri siit: http://www.ilmateenistus.ee/teenused/ilmainfo/ilmatikker/  
 

Keskkonnaharidus ei ole vist KAUR-i rida, aga õpilastele teadusuuringute teemasid koos võimalike 
juhendajatega leidub küll. Kas KAUR-i rahvas on valmis juhtima?  
Loodusvaatlused ja keskkonnateadlikkus on mõlemad keskkonnahariduse osad ja kuuluvad 
kahtlemata Keskkonnaagentuurile oluliste teemade alla. Keskkonnaagentuuril on omalt poolt 
pakkuda mitmesuguseid andmeid, mida kooliõpilased saavad oma uurimisprojektides ära 
kasutada. Lisaks on võimalik õpilastel ise suunatud andmekorjes osaleda, olgu see siis koduaia 
tiigis kudevate konnade või metsateel kohatud orava vaatlust edastades. Oleme alati valmis 
oma andmeid jagama ja vajadusel jagama suunavaid juhiseid ka andmete kasutamisel ja 
interpreteerimisel. Samuti oleme valmis pakkuma lisaks koolipoolsele juhendajale ka 
omapoolset panust. 

Kontakt: Piret Kiristaja, eluslooduse osakonna juhataja, e-mail piret.kiristaja@envir.ee 

 



Kas Tartu linnas asuva elumaja renoveerimisel või uue ehitamisel tuleks loobuda puuküttest 
ning asendada see näiteks maaküttega? 

Alternatiivsetele kütustele üleminek on kindlasti üheks võimaluseks Tartu õhukvaliteedi 
parendamiseks. Maasoojussüsteemi paigaldamise võimalikus oleneb maja asukohast.  Tartus 
näiteks on lubatud neid rajada Narva lademe veepidemest (Leivu + Vadja kihistud) kõrgemal 
paiknevatesse kihtidesse.  Juhindudes maakütte paigaldamise nõuetest, tuleb lähtuda sellest, et 
1 m2 eramu köetavat pinda vajab vähemalt 3 m horisontaalset maakollektorit ja vähemalt 3,6 
m2 vaba maapinda.  Lisaks on võimalikeks meetmeteks veel näiteks kaugküttele üleminek, 
elamute soojustamine, ahjude renoveerimine või välja vahetamine,  kvaliteetse ning kuiva 
küttematerjali kasutamine jne. 

Täiendav info on leitav Tartu linna õhukvaliteedi parandamiskavast 
(https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Heakord_ja_keskkond/ohukvaliteedi_kava2
019.pdf 

 

Miks seakatk Hiiumaale ei jõudnud?   

Hiiumaa on mandrist merega eraldatud, mistõttu katku levikut sinna ilma inimese kaasabita ei 
oleks saanud ka eeldada. Ka Saaremaale jõudis katk üsna kindlasti inimese (tahtmatul või 
tahtlikul) kaasabil, seda väljendas hästi katku jõudmine saarele kaugelt enne selle jõudmist 
Virtsu kanti. Samuti ei ole siiani katk levinud Muhumaal.  Niisiis – kas juhuse tõttu või vastava 
tahtmise puudumisel - ei transportinud inimene katkuviirust Hiiumaale. 

 

See, et hundid lambaid murravad on inimeste poolt tekitatud probleem. Jahimehed tapavad ära 
vanad ja targad hundid, noored jäävad nende poolt välja õpetamata. 

Seda peetakse tõesti üheks põhjuseks, miks lambaid rohkem murtakse. Loomulikust varem 
iseseisvat elu alustama sunnitud noortel huntidel puudub piisav oskus ja kogemus 
metsloomadele jahti pidada, samuti on neil väiksem või puudub sootuks negatiivne kogemus 
inimesega. Samas ei saa seda pidada lammaste murdmise ainsaks põhjuseks, neid on märksa 
enam. 

Kas šaakali levikul on suur mõju ranna-aladel pesitsevatele lindudele. Kas on oodata suuremat 
kahju, nt linnuliikide arvukuse vähenemine jne?  

Seda ei ole praeguste teadmiste juures kahjuks võimalik tõestada ega ka ümber lükata. Mujal 
Euroopas tehtud uuringud ei ole näidanud šaakali negatiivset mõju teistele liikidele, sealhulgas 
maas pesitsevatele lindudele. Samas on uuringutest teada rebase ja kähriku negatiivne mõju 
pesarüüstajatena. Ka on olemas palju vihjeid selle kohta, sealhulgas ka Eestist, et šaakaliga 
asustatud aladelt kaob sisuliselt kährik ning väheneb rebaste arvukus. Niisiis, kuigi šaakal leitud 
linnupesast seal olevad linnumunad üsna kindlasti ära sööb, võib ta väiksemate kiskjate kui 
peamiste pesarüüstajate tõrjumise kaudu lindude pesitsusedukust kokkuvõttes hoopis 
suurendada.    



Kormoran on võõrliik, kas peaks arvukust piirama ja suurelt hinnatakse nende keskkonna kahju 
loodusele ja majandusele. 

Kormorani ei saa käsitleda võõrliigina, sest ta on Eestisse ilma inimese abita oma levilat 
laiendanud. Küll aga on ta võrdlemisi uus liik meie aladel – esimene pesitsemine Eestis on üles 
tähendatud 1983. aastal. Tänase seisuga on tegemist jahiulukiga, keda möödunud hooajal kütiti 
veidi üle 900 isendi. 

Keskkonnaagentuur on seni tellinud või ise läbi viinud kormoranide haudepaaride loendust, kuid 
muid uuringuid meie asutuses tehtud ei ole. Samas on teada, et kormoran on peamiselt 
kalatoiduline ning seetõttu satub paratamatult konflikti kalameeste ning kalakasvatajatega. 
Kormorani jaoks on koostatud Keskkonnaministeeriumi poolt 2008. aastal ka kaitse ja ohjamise 
tegevuskava 
(https://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/kormoraniohjamiskava1mrts1.p
df) Nii selles kavas viidatud uuringutes kui ja ühes uuemas töös (Mölder, 2015. Kormorani 
toitumisest Saaremaal) on leitud, et kõige sagedasem kalaliik kormoranide menüüs on emakala 
ning viimastel aastatel ka ümarmudil, kes ei ole töönduslikult olulised kalaliigid. Sellele 
vaatamata on oluline meie kormoranide populatsiooni seirata ning arvestada liigiga kui olulise 
lüliga ökosüsteemis. Seda, kas ta pakub meile häid või halbu teenuseid või mõlemaid, on vaja 
veel välja selgitada. 
 
Kui küttimine täiesti lakkaks, milline tasakaaluolukord võiks ulukite arvudes ajaga tekkida?  
Arvestades tänase sõraliste toidubaasi seisuga, võib eeldada, et kõigi nelja sõralise liigi arvukus 
võib 2-4 aastaga mitmekordistuda. Kõige suurema juurdekasvupotentsiaaliga metssea arvukus 
võib teoreetiliselt juba esimese kahe aastaga 4-5 korda suureneda. Hirvlaste tekitatud 
metsakahjude tõttu muutub mõne aastaga uute metsakultuuride rajamine ja nende edukas 
metsaks kasvatamine ilma kultuuride tarastamiseta väga keeruliseks. Metssea kahjustuste ja 
saartel ka punahirve tõttu läheks olukord keeruliseks ka põllumeestel. Sõraliste rohkuse ja lihtsa 
kättesaadavuse toel hakkaks küll suurenema ka suurkiskjate arvukus, kuid kuna praegune 
lähtepositsioon (sõraliste-suurkiskjate arvulised vahekord) on tugevalt sõraliste kasuks, siis 
suurkiskjates sõraliste arvukuse esmase tõusu peatamisel väga olulist abi ei ole. Pealegi 
eksisteerib oht, et nt kärntõve levik suurkiskjate arvukusel kiiresti tõusta ei võimaldagi. Kuna 
sõralistele kasutada olevad ressursid (toit ja elupaik) on piiratud, siis hakkab arvukuse kasv 
keskkonna mahutavusele lähenedes isendite konditsiooni langemisest tingituna aeglustuma. 
Langevad asurkonna juurdekasvunäitajad (isendite viljakus väheneb, noorloomad saavutavad 
suguküpsuse hiljem jne) ja suureneb suremus. Kõrge arvukuse ja isendite viletsamast 
konditsioonist tingituna suureneb oluliselt oht erinevate taudide puhkemiseks ja kiireks levikuks 
asurkonnas, samuti tulevad isendid oluliselt halvemini toime ekstreemsemate ilmastikuoludega 
(nt külmad ja lumerohked talved, aga ka kuumad ja põuased suved). Võib oletada, et just mõni 
ekstreemsem talv või taudipuhang saab olema selleks teguriks, mis sõraliste arvukuse lõpuks 
langusesse viib. Üsna tõenäoline on, et esimene sõraliste arvukuse kukkumine saab olema järsk. 
Sellele järgneb ka kiskjate arvukuse kukkumine. Kuna kiskjate looduslik toidubaas on kokku 
kuivanud, siis suureneb oluliselt kiskjate surve kodu ja kariloomadele. Väga drastiliste arvukuse 



kukkumiste juures ei ole sugugi välistatud see, et mõni sõralise või ka suurkiskja liik  satub lausa 
väljasuremise äärele. See, mis edasi saab sõltub aga paljuski sellest, kas inimene on 
ulukikahjudele vaatamata jätkanud tarastamata metsade majandamist ja põldude harimist või 
mitte. Kui on, siis saavad sõraliste asurkonnad põldudelt saadava ja metsas olevate noorendike 
toel arvukust taas kiiremini ja kõrgemale tõstma hakata, kui mitte, siis aeglasemalt ja enam 
mitte nii kõrgele. Koos sõraliste arvukuse tõusuga hakkab taas suurenema ka kiskjate arvukus. 
Igale tõusule järgneb aga taas langus ja kui hästi läheb, siis igale langusele ka uus tõus.  
 
Kas EstModel arvestab ökoloogilist seisundit või koondseisundit või üksikute kvaliteedinäitajate 
seisundiklasse? 
EstModel on N, P valglalt ärakande mudel ning tema abil saab määrata valglalt ärakande N, P 
kontsentratsioone, koormusi ja nende näitajate seisundiklasse. Kavas on EstModeli 
täiendamine, mis võimaldaks määrata kõigi FÜKE elementide seisundiklasse.   
 
Kas EstModel-sse jooksevad N ja P riikliku seire andmed onlines KESEst ? 
Jah, EstModel kasutab automaatpäringutega mudelisse viidavaid KESE andmeid. Kõik EstModeli 
lähteandmed on pärit riiklikest andmebaasidest ja seetõttu on EstModel lisaks KESE-le ühildatud 
ka paljude teiste riiklike andmebaaside andmestikega. 
 
Kust EstModel saab punktreostusallikate andmed?  
KAUR kogub kõigi veekasutusluba omavate punktallikate andmeid. Need andmed on samuti 
valitud arvutuspiirkonna alusel automaatpäringute abil tehtud Estmodelile kättesaadavaks. 
 

Kas ökosüsteemi peaksid olema tasulised näiteks ainult turistidele?   

See on hea küsimus, mida oleks olnud põnev foorumil arutada. Õiget vastust pole, kuid kui me 
kunagi jõuame, siis looduse pakutavate hüvede eest ei peaks kindlasti tasuma ainult turistid, 
vaid kõik, kes seda hüve tarbivad.  

 

Eestis seiravad keskkonda ka TERE KEVAD ja Globe koolid. Kuidas seda suurepärast tööd riik 
arvestab/kasutab? 

TERE KEVAD projekti andmed on seni valdavalt kasutamata, sest nende kogumise eesmärk on olnud 
eelkõige loodushariduslik ning andmed vastavad küll fenoloogilise seire eesmärkidele, kuid ei anna 
piisavalt täpset infot isendite arvukuse või ohtruse ja ruumilise paiknemise kohta, mis on aga riikliku 
seire peamised küsimused. Tulevikus on koostöö võimalik, kuid see eeldab ka muudatusi kogutud 
andmete ruumilises täpsuses. 

 

 

 



Millised on piiratud ligipääsuga keskkonnaandmed ning kelle huvides ligipääsu piiratakse? Kas 
peale kaitsealuste liikide asukohtade veel midagi?   

Piiratud ligipääsuga keskkonnaandmed on: 

1) kaitsealuste liikide elupaigad/kasvukohad ja kaitsealuste kivististe asukohad 
(tulenevalt looduskaitseseadusest); 

2) metsaeraldiste andmed, kui metsaomanik ei luba neid avalikustada (tulenevalt 
metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärusest); 

3) statistilise metsainventeerimise (SMI) algandmed (SMI tulemuste sõltumatuse 
tagamiseks); 

4) ettevõtete poolt esitatud ärisaladust sisaldavad andmed (tulenevalt 
konkurentsiseadusest); 

5) litsentseeritud andmed (vastavalt koostöölepingutes sätestatud tingimustele). 
 

Täiendavalt on Keskkonnaagentuur vastavalt avaliku teabe seadusele kohustatud piirama 
ligipääsu isikuandmetele, seda ikka iga üksikisiku huvides. 

 

Heitvee emissioonide seos sademetega on kaheldav. Kas KOTKAS ja KESE on ühilduvad?   

Nad on ühildatavad, aga pole ühildatud. See tähendab, meil on võimalik koode kasutades 
need andmestikud omavahel siduda, aga see ei toimu automaatselt. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 


