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 Tarbija teadlik valik tarbida võimalikult väikese 
keskkonnamõjuga kaupu ja teenuseid 

 Üldise tarbimise vähendamine 

 Ökoloogilised tehnoloogiad 

 Vastupidavad ja parandatavad tooted 

 Kordus- ja taaskasutus 

 Toodete asendamist teenusega (auto- auto 
üürimine)  

 Ühiskasutus 

 Sotsiaalselt säästvad aspektid- lapstööjõu 
vältimine 



 Heaolu- vabadus tarbida, tarbida, tarbida 

 Meedia võimendab- tegijad on need,kes 
rohkem ressursse tarbivad- suured majad, 
luksusautod jms 

 Inimene tunneb end halvasti,kui ta teistest 
kehvem on 

 Soodusmüügid, hullud päevad, uute 
kaupluste avamised ... 

 



 “Säästlikkuse” all mõeldakse tihti kokkuhoidu 
ja koonerdamist 

 Mitte tervise ja looduse hoidmist 

 “tarbimise” all mõeldakse tihti ostmist, 
ostmist ja veelkord ostmist 

 Vahel ka selle kokkuostetud kraami asutamist 

 1992-2000 olmejäätmete maht 2x Eestis 

 



Reklaam piirab meid kõikjal – teleris, raadios, 
trükimeedias, internetis, tänavapildis.  

Vali see toode, vali see teenus!        

      Sul läheb seda kindlasti vaja! 

              See muudab su elu täielikult!  

     Just see või teine toode ja teenus 

      on Sulle parim! 

 Reklaam on õng ja Sina oled kala! 

 



 Mida teadlikumaks me tootmise tarbimise 
mõjust keskkonnale teame - seda keerulisem 
on igapäevaste valikute tegemine 

 Teejuhiks -öko- ja mahemärgid 



 Oma põhivajadusi rahuldades võime olla 
kindlad, et tooted on tervislikud ja nende 
valmistamisel pole loodusvarasid raisatud 

 Et mitte kahandada tulevaste põlvede 
vajadusi, peaksime hoiduma tekitamast 
jäätmeid ja saasteaineid kogu toote eluea 
jooksul 

 Vajame lihtsalt uusi lahendusi! 



 Ületarbimine                  

 Prügi  

 Toidu ära viskamine 

 Energiakulu 

 Loodusreostus                                           

 Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 

 



KAS TEIE TEATE  

       MIDA TE 
TARBITE? 

  SÖÖTE? 



Kas annaksite 
esimese klassi 
lapsele tassitäie 
ülikanget 
espressot, kuhu 
sisse segatud veel 
hulk ergutava 
toimega aineid? 
Selline "energiat" 
andev kokteil on 
paljude 
algkoolilaste seas 
sama tavaline jook 
kui pudel 

 Kas annaksite esimese 
klassi lapsele tassitäie 
ülikanget espressot, 
kuhu sisse segatud veel 
hulk ergutava toimega 
aineid? Selline "energiat" 
andev kokteil on paljude 
algkoolilaste seas sama 
tavaline jook kui pudel 
limonaadi! Ekslikult 
arvatakse, et 
energiajook on sama 
mis spordijook. u sisse 
segatud veel hulk ergutava 

toimega aineid? Selline "energiat" 
andev kokteil on paljude 



 Tarbekeemia ja kõikvõimalikud 
keemiatööstuse tooted ümbritsevad meid 
peaaegu kõikjal. Ka koduses majapidamises 
puutume me nendega pidevalt kokku: pesu- 
ja puhastusvahendid, värvid ja lakid 
remontimisel, mürkkemikaalid kahjurite 
tõrjel. Paljud nendest sisaldavad keskkonnale 
ja inimese tervisele ohtlikke aineid.  

 



 veereostus, nt kui keemiatoodete jäägid 
satuvad üldkanalisatsiooni; 

 mullareostus, nt kahjustumine õli või 
bensiiniga; 

 õhu reostus keemiatoodete kasutamisel 
tekkivate ohtlike aurude tõttu; 

 kahju elusloodusele - taimede ja putukate 
hävimine tarbekeemiajääkide sattumisel 
loodusesse. 

 

 



 ohtlike ainete kogunemine keskkonnas, nt 
kalade rasvkoesse, sealt jõuavad need ained 
ka inimese toidulauale; 

 kemikaalid võivad oma püsivate omaduste 
tõttu liikuda tekkeallikast väga kaugele, nt 
Arktika õhku, vette ja pinnasesse (DDT-d on 
leitud pingviinide rasvkoest, kus seda pole 
iial kasutatud) 

 eluslooduse kahjustumine - paljunemisvõime 
kahjustumine, geneetilised muutused. 

 

 



 Siseõhu uuringud viidi läbi 15 lastetoas (Lätis) 
 Määrati ligikaudu 40 ohtlikku kemikaali 
 Õhu kvaliteet lastetubades osutus 

mitterahuldavaks: lenduvate orgaaniliste 
ainete kogusumma oli õhus kõrge, 
formaldehüüd oli kõige problemaatilisem 
(pressitud liimpuit, värvid), allergeensete 
lõhnaainete sisaldus ületas soovitusliku normi 

 Piirväärtused tubade siseõhus on 
soovituslikud, õigusaktidega kehtestatud ei 
ole 

http://www.thinkbefore.eu/


Koostiained, mida vältida Koostiained, mida vältida 

 Pesuained 
(pindaktiivsed ained) 

 ______________________ 

 Sulfaadid (anionsed 
pindaktiivsed ained) 

 ______________________ 

 Desifintseerimis- 
vahendid/säilitusained 

 _____________________ 

 Lõhnaained (Fragrance) 

 

 Fosfaadid (TPP, EDTA, 
NTA) 
 

 ______________________ 
 ..........sulfaadid 
 ______________________ 
 Formaldehüüdi 

vabastavad ained (DMDM 
hüdantoiin, 
imodasolidinüül uurea, 
diasolidiool uurea) 

 ______________________ 
 26 allergilist lõhnaainet 



 Õhuvärskendajad, lõhnaküünlad jms- võivad 
sisaldada kemiaale,millel arvatakse olevat 
kantserogeenne mõju või mis võivad 
põhjustada allergiaid ja mõjuda halvasti 
hingamisteedele 

 Aerosoolid, spreid-kahjulikud hingamis-
teedele, väikesed osakesed satuvad kopsu 

 



 Mikrofiibrist koristuslapid- efektiivsed 
puhastamiseks puhta veega, ei sisalda 
kemikaale 

 Looduslikud puhastusvahendid – söögisooda, 
sidrun, sinepipulber, äädikas, sool 



Koostisained, mida 
vältida 

Koostisained, mida 
vältida 

 Sünteetilised 
säilitusained 

 ________________
________________ 

 Lõhnaained 
(Fragrance) 

 ________________
Sulfaadid 
(pindaktiivsed 
ained) 

 Parabeenid, fenoksüetanool, 
kloorheksidiin, 
formaldehüüdi vabastavad 
ained... 

 ______________________ 
 26 allergilist lõhnaainet 
 ______________________ 
 ......sulfaat nt ALS, ALES, 

SLS,SLES 



Koostisained, mida 
vältida 

Koostisained, mida 
vältida 

 Silikoonid 

 ______________
______________ 

 UV-filtrid 

 ______________
______________ 

 Mineraalõlid 

 Dimetikoon, tsüklometikoon, 
difenüülmetikoon 

 _____________________ 
 Oksübensoon, 

oktüülmetoksütsinamaat, 3-
bensülideen kamper, 4- 
meüülbensülideen kamper 

 ______________________ 
 Parafiinõli (Parafinum 

Liquidum), vedelad nafta 
süsivesikud (Petrolatum) 



 Kasutage võimalikult väheste koostisainetega, 
soovitatavalt taimedest saadud 
koostisainetega kreeme, lõhna- ja 
säilitusaineid 

 Kuiva naha korral kasutage naturaalseid 
taimeõlisid nt oliiviõli või mandliõli 

 Üldjuhul on parim valik selline kreem, mis ei 
sisalda värvaineid, sünteetilisi lõhnaaineid, 
kahjulikke säilitusaineid 

 Valige ökomärgistega või sertifitseeritud 
tooteid 



 kuivanud puu ja surnud kala oranžil taustal, selle 
täheline tunnus (N) ja sõnaline tähendus 
(Keskkonnaohtlik) 

 Keskkonnaohtlik on näiteks "Moment" liim. Peale 
keskkonnaohtlikkuse on sellel liimil veel kaks 
ohtlikku tunnust, ta on ka ärritav ja tuleohtlik. 
Kui "Moment" liimi müüakse ilma pakendita, siis 
on need kolm vastavat ohusümbolit koos 
täheliste ja sõnaliste tähendustega kantud liimi 
tuubile. 

 



 http://www.thinkbefore.eu/kodukemikaalid/ 

 

 Kuni 2015. aasta juunikuuni võib müügil 
näha nii uue kui vana märgistusega tooteid, 
kuid pärast 2015. aasta juunikuud peaksid 
kõik uued kemikaale sisaldavad tooted olema 
märgistatud ülemaailmselt ühesuguselt 

 

 

http://www.thinkbefore.eu/kodukemikaalid/


 1.ära vala kanalisatsiooni ega maha vanu 
lahusteid, värve, kemikaale, vana õli, väetisi;  

 2.ära viska ohtlikke jäätmeid tavaprügi hulka, nii 
vähendad prügila nõrgvete kaudu keskkonda 
sattuvate ohtlike ainete hulka;  

 3.eelista plastikpakenditele papp-, paber- ja 
puitpakendeid - need on looduslikud materjalid, 
mis erinevalt plastikust lagunevad kiirelt ega 
kujuta ohtu keskkonnale;  



 4. ummistunud torusid saab avada ka kuuma veega, selle 
asemel, et sinna valada mürgiseid puhastusvahendeid. Et 
vältida ummistusi, tuleks kallata torudesse keeva vett kord 
nädalas; 

 5. ära osta puhastusvahendit, mis reklaamib end - tapab 
kõik tuntud bakterid (mis siis saab, kui see satub 
looduskeskkonda või heitveepuhastisse?); 

 6. osta veebaasil valmistatud värve, liime ja lakke, nii 
vähendad ohtu keskkonnale; 

 7. viljele orgaanilist aiandust selle asemel, et kasutada 
pestitsiide; 

 8. kasuta aias orgaanilisi väetisi, nt komposti; 
 9. kasuta ehitusmaterjalidena looduslikke materjale - puit, 

tellis, savi.  



 Loodussõbralikud on pesupulbrid, mille 
pakendil on märge: 

  ei sisalda fosfaate, ei sisalda klooriühendeid, 
ei sisalda optilisi kirgastusvahendeid või 
tugevaid pleegitajaid, koosnevad looduses 
bioloogiliselt lagunevatest ja keskkonnale 
ohutuist ainetest. 

 



 Naturaalsed puhastusained sisaldavad: 

 abrasiivaineid, mis eemaldavad mustust 
mehaanilisel teel (väga hea abrasiivaine on 
sool!); 

 happeid, mis eemaldavad kareda vee setteid 
ja roosteplekke (äädikhape, sidrunhape); 

 aluseid, mis eemaldavad õlist mustust 
(söögisooda, ammoniaak). 

 



 Juukseharjade ja kammide puhastamiseks 
valmista soodast ja soojast veest lahus, leota 
selles harju ja kamme mustuse ja rasva 
eemaldamiseks tund aega, siis loputa sooja 
veega 

 Veega segatult moodustab sooda leelise lahuse, 
mis lagundab mustuse enamikult köögi- ja 
vannitoa pindadelt 

 Raputa prügikasti põhja haisu eemaldamiseks 
soodat. Pärast prügi äraviskamist kalla prügikasti 
vett ja loksuta, siis vala vesi välja ja lase kuivada 

                      Allikas: Christina Strutt “Loodussõbralik 
majapidamine” 



 Veetorustikust  saab kaotada halva lõhna kui 
puistate valamusse peotäie soodat ja siis 
valate sellele keeva vett 

 Kui pesusse on sattunud värviline riie, mis 
valgele pesule värviplekke on andnud, siis 
tuleks panna värviline pesu sooja piima sisse 
ja lasta sääl niikaua seista, kuni piim hapuks 
ja paksuks läheb- siis on plekid kadunud 
Maret 10/1935 



 Kõõm kaob, kui hõõruda peanahka kord nädalas 
munakollasega, pestes pea poole tunni pärast 
leige veega,  Kõigile 6/1940 

 Käed, mis kartuli ja muu juurvilja koorimisest 
tõmmuks muutunud, puhastatakse kõige 
hõlpsamini äädikaga, millele on lisatud natuke 
soola,  Kõigile 11/1940 

 Sool porgandite puhastamisel on uus trikk. 
Veeretatakse porgandeid soolas ja hõõrutakse 
neid siis tugevasti käte vahel. Seejärel 
loputatakse neid puhtas vees,  Kõigile 1 1939 

 



 Eelista taaskasutatud paberist WC-paberit, 
vältige lõhnastud WC-paberit 

 Selleks et eemaldada katlakivi vannist ilma 
nühkimise ja hõõrumiseta tuleb kasta suurem 
või väiksem vatitükk äädikasse ja aseta see 
katlakivi laikude peale. Lase sellel seista öö 
läbi ja järgmine päev puhasta ära.  

 



 Enne, kui sa ostad kemikaali, mõtle, äkki saad 
sa hakkama ka ilma selleta: 

 ära osta aerosoolpakendis õhuvärskendajaid, 
ava parem aknad; 

 ära kasuta torude puhastamiseks 
desinfektsioonivahendit,                            
puhasta mehaaniliselt või keeva veega 

 Kas sa viid puhastusvahendite pakendid 
prügikasti viskamise asemel ohtlike jäätmete 
jaama?  

 

 



 Mida teadlikumaks me tootmise tarbimise 
mõjust keskkonnale teame - seda keerulisem 
on igapäevaste valikute tegemine 

 Teejuhiks -öko- ja mahemärgid 



 Ökomärgis antakse kaupadele ja toodetele, mis 
vastavad ökomärgise andmise nõuetele. 
Ökomärgist ei anta toodetele, mis on 
keskkonnaohtlikud, kantserogeensed või 
mürgised. 

 Ökomärgisega tooted on inimestele, loomadele 
ja keskkonnale vähem kahjulikud, nad sisaldavad 
vähem ohtlikke koostisaineid 

 Rahvusvaheliselt tunustatud ökomärgistusega 
toodetel on tähendatud hea keskkonnamõju 

 Ökomärgisega toode on läbinud põhjaliku 
testimise 3.poole, sõltumatu institutsiooni poolt 

 



 Isedeklareeruvad märgised -  üksiku 
keskkonnaaspekti suhtes,  nt Energiamärgis 

 Keskkonnateatised - vabatahtikud 
deklaratsioonid oma toote/teenuse omaduste 
kohta (tooraine hankimine, 
energiatõhusus,materjalide sisaldus, kuidas 
hooldada ) 

 

 

 



http://www.svanen.nu/


http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/


http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/


 tualett- ja majapidamispaber; 

 pesupulber, pesuloputusvahend; 

 universaalpuhastusvahendid; 

 nõudepesuvahendid; 

 koopia- ja joonestuspaber; 

 salvrätid; 

 patareid. 

 



.. . 

 Annab tarbijatele 
kindluse toidu ja joogi 
päritolu ning kvaliteedi 
kohta 

 Saad kindel olla, et 
kaubad on toodetud täiel 
määral kooskõlas EL-i 
mahepõllumajanduse 
määrusega või impordi 
puhul, samaväärsete või 
samasuguste rangete 
nõuete järgi.  
 



. . 

 Green Key   on 
rahvusvaheline 
ökomärgis 
turismiettevõtetele.  

 Ettevõtted, kes hoolivad 
ümbritsevast 
keskkonnast, soovivad 
vähendada enda 
tegevusega seotud 
keskkonnamõjusid ning 
saada ka sellekohast 
tunnustust. 
 



. . 

 Õiglase kaubanduse ehk 
Fairtrade märk tootel 
tagab paremad 
majanduslikud ja 
sotsiaalsed tingimused 
Aafrika, Aasia ning Kesk- 
ja Lõuna-Ameerika 
talunikele ja töölistele 

 Arengumaade 
väiketalunikud saavad 
oma toote eest väärilist 
tasu, mis katab kulud ja 
võimaldab kestvat 
arengut. 
 
 



 . 
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Heaoluühiskond 

IKT sektori areng 

EL ja teenuste vaba liikumine 

Globaliseerumine ja teenuste omavaheline 

seotus 

Tarbijaharjumused on suurtes muutustes 

Finantskriis ja sellele 

järgnev inflatsioon 

XXI saj. 

Võlakriis ja selle mõjud 

tarbimisele 

Tarbimisvõime taastumise 

suhteline aeglus inflatsiooni 

kasvutempoga võrreldes 



• Lapsed on suurfirmade turunduses oluline 
sihtgrupp 

 Lastele suunatud reklaamidele kulutatakse USA-s 15-17 miljardit dollarit. 
 

• Lapsed on suured meediatarbijad  
(USA 25 000-40 000 telereklaami aastal, UK 10 000). 
 

• Lapsed teevad ise tarbimisotsuseid 
Kuni 11-aastased lapsed kulutavad USA-s aastas umbes 18 miljardit 
dollarit. 
 

• Lapsed mõjutavad oma vanemate otsuseid 

 Alla 12-aastasel lapsed ja teismelised mõjutavad oma vanemate 
 ostuotsuseid 130-670 miljardi dollari ulatuses aastas. 

 



 Jussi ja Jassi pesupäev 

 Jänku Juss õpib 
internetiohtusid      
vältima 

 Jänku-Juss uurib 
reisipakkumisi 

 Jänku-Juss läheb reisile 

 Jussi ja Jassi ostupalavik 

 Juss mängib poodi 

 Juss käib poes 
 



... 

Astrid Lindgren ei 
mõelnud Pipi 

Pikksukka välja 
selleks, et reklaamida 
pruune puuvillasukki 

või punast 
juuksevärvi. 

Tänapäeva laste 
lemmiktegelaste 
puhul ei saa aga 

selles enam kindel 
olla. 

 
 



 Karukujulised küpsised, jänese pildiga vorst, 
kaelkirjaku pildiga juust, koeratüdruku 
pildiga mahlajook ja maisipulk 

 

 Lapsele on hetkeemotsioon palju 
olulisem kui toote praktiline 
väärtus.  
 

 





Reklaam piirab meid kõikjal – teleris, raadios, 
trükimeedias, internetis, tänavapildis.  

Vali see toode, vali see teenus!        

      Sul läheb seda kindlasti vaja! 

              See muudab su elu täielikult!  

     Just see või teine toode ja teenus 

      on Sulle parim! 

 Reklaam on õng ja Sina oled kala! 

 



 Poes on meeldiv muusika 

 Saiakeste lõhn ventilatsioonis 

 Soodushind 

 Kallimate hindadega tooted silma kõrgusel 
riiulitel 

 Kauba oskuslik paigutamine müügisaalis 

 Reklaam müügisaalis, mis on täna eriti 
soodus 

 



 teadlikkus kaupade/teenuste valikutel  

 eelistage keskkonnasõbralike tehnoloogiate 
abil valminud:  
◦ kaupu 

◦ kestvuskaupu, pika kasutusega tooteid 

 eelistage korduvkasutust 

 eelistage ühiskasutust  

 muutke oma toitumine teadlikuks 



 eelista kohaliku päritolu tooteid  

 vali tooted, millel ei ole ülearust või 
ümbertöötlemiseks sobimatut pakendit  

 väldi ülemäärast tarbimist  

 eelista korduvaks kasutamiseks sobivaid 
pakendeid 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Klaas apelsini mahla = 170l vett 
 Üks muna = 200l vett 
 Klaas piima = 236l vett 
 Puuvillane seelik = 2650l vett 
 2 kg veiseliha = 7000l vett 
 Teksapüksid = 10900l vett      

 



 EL-i kodanikud moodustavad maailma 
rahvastikust vähem kui 10%,kuid tarbivad 
poole maailma lihatoodangust, veerandi 
maailmas toodetud paberist ja 15% energiat 





 1. efektiivsem tarbimine nõuab, et tootele või 
teenusele kulutataks võimalikult vähe 
energiat ning toorainet – siis väheneb ka 
mõju keskkonnale nt tekib vähem jäätmeid 

 2. on vaja tarbimine muuta targemaks ja 
mõistlikumaks nt riik korraldab 
jäätmemajanduse ja tarbija hoidub 
kasutamast ohtlikke kemikaale 



 Reklaam – kolm kahe hinnaga 

 Sooduskampaaniad 

 Hullud päevad 

 Uute kaupluste avamised 

 ... 



• Ka soodsat kaupa 
tuleb osta mõistlikult.. 

• Vahel võib 
allahindlusega poes 
olla kaup isegi kallim 
kui allahindluseta poes 

• Asju saab omavahel 
jagada, et kokku hoida 

 

• Vajadustel ja 
tahtmistel on vahe. 

• Reklaami sõnumisse 
tuleb suhtuda 
kriitiliselt. 

 

 



1. Reklaam ja odav 
hind võivad tekitada 
soovi osta asju mida 
me tegelikult ei vaja 

2. Soodushinnad ei 
pruugigi olla 
soodsad 
(värvilised 
hinnasildid ei ole 
alati 
soodushindadega) 

DVD Jussi ja Jassi 
ostupalavik  (TKA) 

 



 1. Kokkuhoid – kustutan toast lahkudes tule, 
ei pese hambaid voolav vee all, ei lase toidul 
raisku minna 

 2. Korduv- ja taaskasutus – poodi minnes 
võtan kilekoti/riidest koti kaasa, koon vanast 
kampsunist uue 

 3. Keskkonna- ja tervisekaitse – kasutan vähe 
nõudepesuvahendit, sorteerin prügi, ei osta 
konservantidega, maitsetugevdajatega toitu 

 4. sotsiaal-majanduslik -  ostan ainult 
eestimaist kaupa, eestimaist toitu 

 
 





tiiu.muursepp@ut.ee 

tartutarbija@gmail.com  
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