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Algatustest

• 47 eri valdkonna algatust, mille KOM avalikustab 
või töötab välja 2020.-2021. aasta jooksul

• Hõlmavad kliima, rahastuse, ringmajanduse, 
energeetika, transpordi, tööstuse, 
põllumajanduse, elurikkuse, hariduse, teaduse ja 
globaalseid eesmärke

• I algatus avalikustati 14.01  õiglase 
ülemineku mehhanism



Õiglase ülemineku mehhanism

• „Kedagi ei tohi jätta kõrvale“

Keskendub süsinikumahukatele piirkondadele ja 
sektoritele, et aidata minna üle kliimaneutraalsele 
majandusele

• Õiglase ülemineku fond

 täiendavad 7,5 miljardit eurot EL vahenditest

 Eestile 125 miljonit eurot (elanikkonna kohta 
arvestatult suurim toetus ELis)

 Toetuse saamiseks vajalik vastava sektori ja 
piirkonna tegevuskava
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Algatustest : 2020. aasta I pool KEMi vaatest

• Õiglase ülemineku mehhanism

• Kliimaseadus

• 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine

• Kliimapakt

• Ringmajanduse tegevuskava

• EL tööstusstrateegia

• Jäätmealaste õigusaktide reformimine

• Farm to Fork strateegia

• EL bioloogilise mitmekesisuse strateegia

• Kestlik kemikaalistrateegia



Siseriiklik koordinatsioon

• Kogu roheleppe paketi kohta ministeeriumide 
vahelised raamseisukohad – koordineerib 
Keskkonnaministeerium

• Plaan kinnitada raamseisukohad Vabariigi 
Valitsuses ja Riigikogus märtsis

• Iga algatuse kohta mõjuhinnang, kaasamine ja 
Vabariigi Valitsuse seisukohtade koostamine 
vastavalt vajadusele – koordineerib vastava 
valdkonna eest vastutav ministeerium



Kliimapakt

• Ettepanek luua piirkondi, kohalikke kogukondi, 
kodanikuühiskonna, ettevõtjaid ja koole ühendav 
Euroopa kliimapakt

• Eesmärk leppida kokku ühistes kohustustes, 
tugevdada selgitustööd ja motivatsiooni 
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Mis meid ees ootab? (1)

Allikas: Eesti Keskkonnaagentuuri poolt koostatud Eesti tuleviku kliima stsenaariumid 2100, mille eelduseks on
stsenaarium, mille kohaselt maailmamajandus põhineb endiselt valdavalt süsinikul



Mis meid ees ootab? (2)



Milliste kliimamuutustest 
tingitud mõjudega tuleb 
kohalikel omavalitsustel  
planeeringutes arvestada?



Soojussaared



Soojasaared Tallinnas





Parkla Annelinnas (Tartu)

Allikas: Tartu Linnavalitus



Üleujutused



Enam tähelepanu pöörata:
Roheinfrastruktuur sademevee vooluhulga ühtlustamiseks;

Võimalused sademevee immutamiseks selle tekkekohas;

Saastunud sademevee eraldi kokkukogumine ja 
puhastamine;

Sademeveesüsteemide terviklik valgalapõhine lahendamine 
(nii tehniliste lahenduste kui ka hooldamise osas);

Valingvihmadest põhjustatud sademevee üleujutuste 
vältimise ja vähendamise võimalused.





Millele veel planeeringutes 
mõelda?
• Jalg- ja rattateede rajamine

Foto: liiklus.ee
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