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Kliimamuutus – pikaajalise statistilise ilmastikurežiimi muutumine. Tuleb eristada
kliimakõikumistest, lühikestel ajavahemikel ei ole eristamine võimalik. (1)
Põud – nähtus, mida iseloomustavad vähenenud jõgede vooluhulk, pinnase
niiskus ja/või põhjavee varud. Põuad kujunevad ebatavaliselt vähese
sademehulgaga perioodi tulemusel, mida mõnikord süvendab ka suurenenud
aurustumine.
Maastikupõleng – planeerimata põleng, mis leiab aset looduslikus alas, näiteks
metsas, rohemaal vms. (2)
Globaalne tervis – inimeste tervis ülemaailmses kontekstis. Mõiste “globaalne
tervis” prioritiseerib kogu inimkonna tervist üle kindlate rahvastike vajaduste. (3)
Kasvuhoonegaasid – süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid
(N2O), fluorosüsivesiniku ühendid (HFC), perfluorsüsiniku ühendid (PFC) ja
väävelheksafluoriid(SF6). Nende gaaside molekulid seovad Maalt atmosfääri
tagasipeegelduvat infrapunast kiirgust, tõstes sellega atmosfääri temperatuuri. (4)
CO2 ekvivalent – üks tonn CO2 või sellega samaväärse globaalse soojenemise
teguriga kogus mistahes muud Kyoto protokolli lisas A loetletud kasvuhoonegaasi.
(4)
Süsiniku jalajälg – süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside (metaani,
dilämmastikoksiidi jt) heite koguhulk, mis kaasneb inimese, organisatsiooni või

-

mõne muu üksuse tegevusega või tekib toote või teenuse olelusringi jooksul.
Iseloomustab inimtegevuse mõju keskkonnale, eriti kliimamuutusele. (1)
Maailmamere veetaseme tõus – Maailmamere veetaseme tõusu mõjutavad
tegurid on soojuspaisumine, liustike sulamine ja jääkilpide sulamine. (5–7)

Kliimamuutused mõjutavad inimkonna tervist olulisel määral. Kliimasoojenemine on
rahvusvaheliselt teadlaste enamuse poolt tunnustatud tõsiasi. Muutused on juba
toimumas ning mõjutavad igapäevaelu täna ja ka kaugemas tulevikus. Kliimamuutuste
põhjused on nii looduslikud kui ka inimtekkelised. (8) Inimtegevuse tulemusel atmosfääri
paisatud kasvuhoonegaaside lisandumise tõttu on kasvuhooneefekt võimendunud
sellisel määral, mis on elukeskkonnale kahjulik. (9) WHO 2019. aasta hinnangul on
kliimamuutus üks olulisemaid riske globaalsele tervisele. (10)
Inimese mõju hindamisel tõlgendatakse kasvuhoonegaasid CO2 ekvivalentideks. Riigi
heite arvutamisel võetakse arvesse vaid konkreetse riigi piirides õhku paisatud CO2. (11)
Eesti riigi heide ühe elaniku kohta on 14,8 tonni aastas (2018. aasta seisuga), kuuludes
suurimate hulka maailmas. Näiteks Hiinas on see arv 7,2 tonni ja Indias 1,9 tonni, Soome
8,5 ja Lätis 1 3,7 tonni. (12) Eestis tekitab ülekaalukalt kõige enam CO2 heidet
põlevkivitööstus. (13) Eestlaste süsiniku jalajälje hindamisel ei piisa aga vaid Eesti riigi CO2
heite vaatamisest. Sellele tuleb lisada veel heide, mida põhjustab siia imporditavate
kaupade tootmine. Kuna nii energia kui kaupade tootlus sõltub nõudlusest, on
kliimamuutuste ohjamise keskmeks inimeste isiklikud tarbimisvalikud. Poliitilistel otsustel
ning teadusarendustel on seejuures oluline toetav roll.
Järgnevas sisu peatükis kirjeldame lühidalt kliimamuutuste mõju inimtervisele. Vaata
täpsemalt kirjeldatud tervisemõjude kohta Keskkonnatervise töögrupi dokumendi
esimesest peatükist.

Sisu
Maailmamere veetaseme tõusuga sagenevad üleujutused ja tormid, väheneb saagikus ja
joogivee kättesaadavus (5). Maailmamere temperatuuri tõustes võivad maailmamere
ökosüsteemid jääda hapnikuvaegusesse, mis läbi toiduahela mõjutab tugevalt ka inimest
(14). Üleujutustega kaasneb reostus, mistõttu suureneb silmade, kõrvade naha ja
seedekulgla nakkushaiguste ning põletike risk. (15) Kliimamuutusega kaasneb
siirutajatega levivate nakkushaiguste levialade laienemine ning haigusjuhtude
sagenemine (16). Kliima mõjutab ka paljude vee ja toiduga edasi kanduvate patogeenide
kasvu, ellujäämist, püsimist, levikut ja virulentsust (17). Näiteks levivad senisest enam
nakkuslikku kõhulahtisust põhjustavad mikroorganismid, malaariatekitajad, borreliad ning
flaviviirused.

Kliimamuutusega sagenevad ka põuad ja maastikupõlengud. Põuad põhjustavad 59%
ekstreemsetest ilmastikuoludest tingitud suremusest (18). Maastikupõlengute tagajärjel
tõuseb hingamisteede põletike, ateroskleroosi ja tromboosi risk (19). Põuaga kaasneb
õhu- ja veekvaliteedi langus, joogivee puudus ning maastikupõlengute oht (20,21).
Looduskatastroofid võivad põhjustada ka vigastusi ning vaimse tervise probleeme. (5)
Kliimasoojenemise enim tajutav efekt Eestis on kuumalainete sagenemine. 1960.
aastatest on Eestis olnud 16 kuumalainet, neist 10 vahemikus 2010…2018. Kuumalainetest
on enim ohustatud eakad, kuna nende kohanemis- ja termoregulatsioonivõime on
langenud. Kuumalainete ajal suureneb eakate suremus eelkõige südame- ja
veresoonkonnahaigustesse, kuid ka hingamisteede haigustesse. Hinnanguliselt võiks
Eestis mustema stsenaariumi korral kuumalainete sagenemine (praeguse rahvastiku ja
suremuse üldmäära juures) lisada 21. sajandi lõpuks üle 1000 varajase surma aastas. (22)
Palav töökeskkond on muuhulgas oluline töötervishoiu probleem, kuna langetab vaimset
võimekust ning võib põhjustada kuumakurnatust ja -rabandust (17).
Kliimamuutuse mõjud füüsilisele ja vaimsele tervisele on omavahel tihedalt seotud. Üha
sagenevad ja raskemad looduskatastroofid põhjustavad elanikes meeleoluhäireid, näiteks
ärevushäireid ja depressiooni. Kliimamuutuse põhjustatud füüsilise tervise probleemid
soodustavad vaimse tervise häirete kujunemist ja vastupidi. Kliimamuutus ohustab 2
looduslikku ja sotsiaalset keskkonda, millele inimesed tuginevad oma heaolu rajamisel ja
toimetulekus. (23) Migratsiooniga kaasneb alatoitumuse, toidu ja veega levivad nakkuste,
leetrite, meningiidi, ägedate hingamisteede infektsioonide, suguhaiguste, emasuremuse,
vaimse tervise häirete jt terviseprobleemide laialdasem levik. (17)
Rääkides terviseprobleemidest ei saa mööda vaadata tervise ebavõrdsusest.
Inimtekkeliste kliimamuutuste eest vastutavad peamiselt arenenud riigid, kuna nende
kasvuhoonegaaside heide on kordades suurem arengumaade omast. Enim kannatavad
kliimamuutuste tõttu aga just arenguriigid, kus juba praegu esineb vee- ja toidupuudus
ning on madal toimetulekuvõime looduskatastroofidega. Kliimamuutuse tagajärjel kasvab
riikide arv, mis ei suuda oma siseriiklikku toiduvajadust katta (24). Toidu halva
kättesaadavuse korral halveneb inimeste tervis, sagenevad alatoitumus, laste surmad ja
arenguhäired (17). Sama kasvuhoonegaaside emissiooni trendi jätkudes kujuneb sellest
tõenäoliselt probleem ka arenenud riikidele, sest arengumaade elamiskõlbmatuks
muutumisel on oodata laiaulatuslikke migratsioone. (25)

Seisukoht
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on ühtsel seisukohal ülemaailmse arstitudengite liidu
IFMSA-ga (International Federation of Medical Students’ Associations), et kliimamuutus
on 21. sajandi suurim globaalne terviseoht. Kliimamuutusel on otsene mõju keskkonnale ja
inimtervisele, kusjuures enim kannatavad arengumaad. Kliimamuutusega kaasnevaid

kulusid tuleb riikide vahel õiglaselt jaotada, arvestades eri riikide võimaluste ja
vastutusega. Tervis peab olema kõigi kliimamuutust puudutavate rahvusvaheliste
arutluste keskmes.
Eesti peab püüdlema süsinikneutraalsuse võimalikult varase saavutamise poole.
Aruteludes tuleks senisest enam arvestada kliimamuutustest tingitud terviseriske (ja
neist tulenevat majanduslikku kahju) ning solidaarsust arenguriikidega. Tarvis on luua
käitumismustrite muutmist toetav keskkond. Oluline on soodustada väiksema CO2
jalajäljega tootmist ja tarbimist (sh energiatööstus, transport, toit, riided jm),
materjaliringlust, keskkonda taastavaid kasumlikke ärimudeleid (sinine majandus) ja
keskkonnasäästlike tehnoloogiate arendamist.
Tervishoiutöötajad ja neid esindavad organisatsioonid peavad julgustama kohalikke
omavalitsusi ning riigi valitsust arvestama kõigis kliimapoliitiliste otsustes tulevikku
ulatuvat tervisemõju ning tegutsema riikliku CO2 emissiooni langetamise nimel. (25) Eesti
tervishoiusüsteem peaks senisest enam tegelema teavitustööga ning jagama teadmisi
kliimamuutusega kaasnevatest tervisemõjudest nii kodanike, omavalitsuste kui riigi
tasandil. Oluline on tõsta teadlikkust sellest, mis meid ees ootab, mis on hetkeseis ja
mida iga indiviid saab ära teha kliimakriisi ohjamiseks.
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