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Euroopa kliimaseadus
• Üks esimesi Rohelise kokkuleppe algatusi
• Selle peamine eesmärk on seada EL-ülene kliimaneutraalsuse

eesmärk õigusaktis
• Lepitakse kokku raamistik, kuidas kliimaneutraalsuse

eesmärgini jõuda – kuidas toimub trajektoori ja/või vahe-
eesmärkide seadmine ja korrapärane edusammude hindamine

• Sellega ei seata kliimaneutraalsuse eesmärki liikmesriikidele
• See ei too kaasa otseseid kohustusi KOV-dele
• Euroopa kliimaseadust ei ole veel vastu võetud.
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EL kliimaneutraalsus 2050 ja KOVid
• EL kliimaneutraalsuse kokkuleppimine ei too ühtegi otsest 

kohustust KOV-idel

• Toob kaasa võimalusi muuta KOVi elu- ja 
ettevõtluskeskkond kaasaaegsemaks ja paremaks.

• KOV-id saavad kaasa aidata kliimaneutraalsusele 
üleminekul olles eeskujuks erinevate uudsete lahenduste 
kasutuselevõtul.
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Komisjoni ettepanek tõsta kliimaambitsiooni
aastaks 2030

• Komisjon on hinnanud tegevuspõhimõtteid, mis on vajalikud 
heitkoguste vähendamiseks 55% võrra 2030. aastaks. 

• Meie (EL-i) praegused tegevuspõhimõtted ja riiklikud 
meetmed aitaksid täieliku rakendamise korral saavutada 
heitkoguste vähendamise 45% võrra. 
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Komisjoni ettepanek tõsta kliimaambitsiooni
aastaks 2030
Seetõttu on tarvilik eesmärgi saavutamiseks oma tegevust tõhustada. 
Komisjon plaanib esitada seadusandlikud ettepanekud 2021. aasta 
juuniks, keskendudes järgmistele valdkondadele: 
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Euroopa kliimapakt
• Eesmärk on kaasata kodanikke ja 

kogukondi avatud, kaasav ja arenev 
algatus

• Tugineb olemasolevatele meetmetele 
ja hõlbustab nende elluviimist

• Pakub õppimis -, vahetus -,ühisloome
ja koostöövõimalusi

• Igaühel on võimalik saada 
kliimasaadikuks!

• Innustatakse osalema kliima lubaduste 
täitmisel
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Kliimamuutuse mõjuga kohanemine
• Euroopa rohelise kokkuleppe üks algatustest on ka Euroopa Liidu uus

kliimamuutustega kohanemise strateegia, mis valmis 2021 aasta alguses.

• Tähendus KOVidele:
– jätkuv linnade kliimakindluse ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisuse (climate

proofing) suurendamine;

– sini- ja rohetaristu linnades, keskkonnasäästlikud ja targad (sademe)veesüsteemid,
ruumiplaneerimise nutikad lahendused, mis tõstavad elukvaliteeti ja aitavad kaasa
keskkonnaseisundi paranemisele (sh parandavad toimetulekut vihmavalingute,
tormide, üleujutustega, leevendavad soojussaare efekti)
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Eesti eesmärgid
• Eesti 2035 - Aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmiste 

põhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on tagatud 
kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime 
kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja 
positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada. (Riigikogu menetluses)

• KPP2050 – 80% KHG vähendamine aastaks 2050 võrreldes 1990 
aastaga (eesmärk uueneb, kui Eesti 2035 vastu võetakse)

• Kliimamuutustega kohanemine - Suurendada Eesti riigi, regionaalse ja 
kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga 
kohanemiseks.



KOV-id ja kliima
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Kliimamuutuste leevendamine
• Energiatõhusus

– KOVile kuuluvate hoonete rekonstrueerimine,
– Tänavavalgustuse energiakasutuse vähendamine (Nt. üleminek 

LED valgustusele)
– Katlamajade ja torustike renoveerimine
– Projektid, mis ei ole läbi viidud KOVi poolt, kuid KOVi panus 

projekti on välja toodav. 
– Tuua välja hetkeseis ning eraldi tegevused, mis on tehtud 2020. 

aastal.
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Kliimamuutuste leevendamine
• Taastuvenergia

– KOVi hallatavate hoonete taastuvenergia kasutamine nii elektri 
kui soojuse tarbeks. 

– (soojuse % + elektri % ) / 2 = %

– Osakaal 2020 aasta põhjal
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Kliimamuutuste leevendamine
• Transport

– Transpordi KHG heidet vähendavad meetmed (nt. kergliiklusteed, 
parkimiskorraldus, pargi ja reisi lahendused, taastuvkütusel 
ühistransport, tarbijate vajadustega arvestav transport)

– Oluline ka transpordi süsteemi sidusus ja kasutusmugavus 

– Hetkeseis ning eraldi tegevused, mis on tehtud 2020. aastal.
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Kliimamuutuste leevendamine
• Täiendavad tegevused

– Tegevused mis ei ole eelnevalt nimetatud aga vähendavad kas 
otseselt või kaudselt KHG heidet (nt metsaistutus talgud, 
taastuvenergia tootmismaa ettenägemine, autovaba päev jne)?

• Tuua välja tegevused, mis on tehtud 2020.aastal.
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Kliimamuutuste mõjuga kohanemine
• Tegevused äärmuslike ilmastikuolude (nt kuumalained, suured 

tormid) negatiivsete mõjude (nt metsatulekahjud, üleujutused) 
tõhusaks likvideerimiseks ja kohaliku omavalitsuse 
vastupanuvõime parandamiseks
– Näiteks: sotsiaaltöötajate koolitamine reageerimiseks äärmuslikele 

ilmastikuoludele, kriisiplaanide ja kavade olemasolu, kohaliku 
kogukonna kaasamine plaanide koostamisse ja teavitamine valminud 
plaanidest jne.  

• Tuua välja hetkeseis ning tegevused, mis on tehtud 2020. aastal.
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Kliimamuutuste mõjuga kohanemine
• Lisanduvaid tegevused kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks

– Näiteks: rohealade loomine ja hooldamine (nii üleujutuste kui ka 
kuumasaarte leevendamine), tuletegemise ohutusjuhendid 
põuaperioodil lõkkekohtades, lahkvoolsed sademeveesüsteemid, 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse meetmed, joogiveekohad 
linnaruumis põuaperioodil, ilmastiku eest kaitsevad bussioote 
paviljonid (tuule ja päikese eest varju võimalusega) jne. 

• Tuua välja hetkeseis ning tegevused, mis on tehtud 2020. aastal.
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Leevendamine ja kohanemine
• Kliimatemaatika süsteemne läbimõtlemine kohalikus 

omavalituses
– Kohaliku omavalitsuse kliima- ja energiakava või 

kliimamuutuste temaatika on integreerimine muudes KOV 
arengudokumentides.



Aitäh kuulamast!

Peaspetsialist

Kati-Liis Kensap

Kati-liis.Kensap@envir.ee


