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DPSIR indikaatorite raamistik
Toimenäitajad
• Keskkonnainvesteeringud
• Keskkonnatasude määrad
• Keskkonnahariduse 

toetusmäärad
• Korduvkasutus
• Kaitsealade pindala

Mõjunäitajad
• Tervisliku seisundi 

muutused, haigestumiste arv
• Ökosüsteemide tootlikkuse 

muutused, bioindikaatorliigi 
arvukus

• Aastakeskmine temperatuur, 
sademete hulk

Seisundinäitajad
• Õhukvaliteet
• Veekvaliteet
• Liigirikkus
• Poollooduslike koosluste pindala

Survenäitajad
• Transpordimahud
• Tarbimismahud
• Loodusvarade kasutamine
• Emissioonid, heited

Liikumapanevad jõud
• Rahvaarv
• Sotsiaalmajanduslik struktuur



Agregeeritust detailsemaks

• Üleriigilised näitajad

http://www.keskkonnainfo.ee



Agregeeritust detailsemaks

• Üleriigilised näitajad

• Maakonna või kohaliku tasandi näitajad

http://www.keskkonnainfo.ee/



Agregeeritust detailsemaks

• Üleriigilised näitajad

• Maakonna või kohaliku tasandi näitajad

• Sektoripõhine eristamine

Riigi jäätmekava 

2014-2020 lisa 5



• Üleriigilised näitajad

• Maakondlik või kohaliku tasandi eristamine

• Sektoripõhine eristamine

• Asumipõhine eristamine

Agregeeritust detailsemaks

O’Regan et al. 2009 Holden, Norland 2005



• Üleriigilised näitajad

• Maakondlik või kohaliku tasandi eristamine

• Sektoripõhine eristamine

• Asumipõhine eristamine

• Sotsiaal-majandusliku grupi põhine eristamine

Agregeeritust detailsemaks

Shammin et al. 2010 Liu et al. 2011



• Üleriigilised näitajad

• Maakondlik või kohaliku tasandi eristamine

• Sektoripõhine eristamine

• Asumipõhine eristamine

• Sotsiaal-majandusliku grupi põhine eristamine

• Tootepõhine eristamine

Agregeeritust detailsemaks

Kerkhof et al. 2009



• Kuidas viia agregeeritud keskkonnainformatsioon 

tarbijaskonna sotsiaalmajanduslike ja geograafiliste 

gruppide tasandile?

• Millest sõltub tarbimine (kaubad ja teenused, toit, 

elukohakulud, transpordikulud)?

• Millisest tarbimistüübist tuleb suurim 

keskkonnamõju?

• Kuidas eristada keskkonnakoormuse kujunemisel ja 

keskkonnamõju mõõtmisel struktuurseid, sh 

asukohapõhiseid, ja individuaalseid tegureid?



Sotsiaalne praktika 
(survenäitaja)

Struktuur

Indiviid

RUUM
A

E
G

Giddens 1984

Reckwitz 2002

Spaargaren 2003

Shove 2003

Schatzki 2003

KESKKONNAKOORMUS

(seisundi- või mõjunäitaja)



Ühiskond

Grupp

Tarbimiskäitumine

IndiviidIndiviid

Grupp

Sotsiaalne grupp

 Väärtused 

 Harjumused

 Reeglid

 Materiaalne 

korraldus

Indiviid

 Väärtused, eelistused

 Harjumused

 Vajadused

 Võimalused ja 

piirangud

Ühiskond

 Õiguslik taust

 Üldine meelsus ja 

suundumused

 Infrastruktuur

 Asukohast tulenevad 

võimalused ja piirangud
12



Keskkonnakoormuse 

paremaks „mõõtmiseks“

• Energia- ja materjalivoogude detailsem kajastamine 

makrostatistikas

• Tootepõhise keskkonnainformatsiooni kogumine – et 

ühendada tarbimisnäitajad ja keskkonnakoormus 

ning võimaldada tarneahelaülest olelusringi analüüsi

• Tarbijaskonna uuringud – et mõista tarbimisvajaduse 

ja -otsuste kujunemist, ka ruumis



Makrostatistika

• Kaudse ressursikasutuse 

arvestamine sisend-väljund 

raamistiku abil 

• Regionaalne mõõde

Aucklandi regiooni aastane 

„maaimport“

McDonald, Patterson 2004



Roheline raamatupidamine

• Tootepõhise keskkonnainformatsiooni alus

• Finantsarvestuse ühendamine materjali- ja 

energiavoogude arvestusega, keskkonnakulude ja 

-tulude jälgimisega

• Paberivaba raamatupidamine & e-arved – boonus 

• Mitterahaline mõõde raamatupidamises

– Kohustuslik (nt keskkonnaload)

– Vabatahtlik

• Efektiivsus – andmete töötlemine ühekordselt, 

ühisaruandluse võimalused

• Arvestus organisatsiooni / asukoha / toote / 

kulukeskuse kaupa



Tarbijauuringud

• Keskkonnakoormuse arvutamine raha- ja 

ressursivoogude põhjal

– Emissioonide teke

Wilting et a.l 1998; 

Liu et al. 2011



Tarbijauuringud

• Keskkonnakoormuse arvutamine raha- ja 

ressursivoogude põhjal

– Emissioonide teke

– Maakasutus, ökoloogiline jalajälg

Eesti gümnaasiumiõpilaste 

ökoloogiline jalajälg 

asustussüsteemi 

hierarhiatasemete lõikes

Poom et al. 2013



Keskkonnakoormus 

tootegrupiti (Taani)

Wier et al. 2005



Sotsiaalmajanduslike gruppide 

keskkonnakoormus (Taani)

Wier et al. 2005
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