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Ülevaade LowTEMP täiendkoolituse kursuse teemadest
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Kliimamuutus
Kliimamuutuste leevendamise olulisus
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Kliimamuutus ja selle mõju meie keskkonnale, 

majandusele ja julgeolekule on meie ajastut määrav 

küsimus. Kuid iga päev, mis möödub tegevusetult 

muudab kliimamuutuse tagajärjed pöördumatuteks, 

seega me peame tegutsema kohe.   

Kliimamuutus – Kliimamuutuste leevendamise olulisus
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„

„ OECD, 2008

Joonis 1: Kelgusõidu kogemus tulevikus? Allikas: n-tv.de



Alates aastast 1988 on rohkem CO2 
emiteeritud kui perioodil 1750-1988 kokku!

Rahvaarv, majandus ja tööstus kasvavad 
endiselt, nii ka kasvuhoonegaaside heitekoguse 
kumulatiivne tase

Kliimamuutuste mõju on ettearvamatu.

Suur osa maailmast võib muutuda inimestele 

elamiskõlbmatuks

Kliimamuutuste leevendamiseks tuleb teha suuri 
muutusi täna! 

Kliimamuutus – Kliimamuutuste leevendamise olulisus
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Joonis 2: Fridays for future protestid, allikas: https://taz.de/Kommentar-Fridays-for-Future/!5583849/



Kliimamuutus – Kliimamuutuste leevendamise olulisus
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Nasa.orgFigure 3: Carbon Dioxide Rise, source: www.climate.nasa.gov



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. EL kliimameetmed
Kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid Euroopas 

Meetmed ja regulatsioonid 
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2000: Euroopa Komisjon algata esimeses Euroopa kliimamuutuste programmi (ECCP)

2005: Teine Euroopa kliimamuutuste programm

2007: EL liidrid koostasid 2020 kliima- ja energiapaketi 
Pakett jõustus detsembris 2008 ja sai seaduseks juunis 2009.

2011: Pikaajaline strateegia aastani 2050 
(peamised võimalused energiasüsteemide üleminekul kooskõlas rahvusvaheliste eesmärkidega 
vähendamaks kasvuhoonegaase 80-95%)

Oktoober 2014: 2030 kliima- ja energiaraamistik täideviimise periood 2021 -2030
Eesmärk aastaks 2030 vaadati üle suurendavalt aastal 2018 ja 2020.

November 2018: 2050 Kliimaneutraalne Euroopa visioon

Jaanuar 2020: Euroopa Rohelepe

Märts 2020: Esimese Euroopa kliimaseaduse ettepanek

Oktoober 2020: Euroopa renoveerimislaine

Detsember 2020: Uus eesmärk, vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 55% aastaks 2030
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EL kliimameetmed-ülevaade



EL kliimameetmed-ülevaade
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EL sihid ja eesmärgid 2020 2030 2050

Kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine (võrreldes 1990 
aastaga)

20% 40% *
55% **

100%

Heitkogustega kauplemise süsteem 21% 43%

Jõupingutuste jagamise määrus 10% 30%

Taastuvenergia 20% 32%

Energiatõhusus 20% 32,5%
*/ - Enne eesmärkide ülevaatamist aastal 2020.
**/  - Euroopa Komisjoni 2020. aasta märtsis tehtud ettepanek Euroopa kliimaseaduse kohta soovitas seda eesmärki 

suurendada 50-55%-ni.
- Euroopa Ülemkogu kiitis 10-11 detsembril 2020 heaks uue eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid EL 

vähemalt 55% aastaks 2030. 



Regulatsioonid

EU ETS – Heitekogustega kauplemise süsteem

• 11.000 energiamahukat tootmist

• katab 45% kõigist heitmetest 

ESD – Jõupingutuste jagamise määrus

• üksikute riikide eesmärgid

• reguleerib ehitust, transporti ja 
põllumajandust…

Uute sõidukite regulatsioon

Energiatõhususe direktiiv
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Rahaline toetus

NER 300

• 2012: Rahastas 20 taastuvenergiaprojekti 1.1 
miljardi euroga.

• 2014: 1 miljard eurot 18-le 
taastuvenergiaprojektile ja 1-le süsiniku 
kogumise ja säilitamise projektile.

• 2021 aasta juuniks töötavad kõik rahastatud 
projektid. 

Horizon 2020

• 80 miljardit eurot rahastust perioodil 2014-2020

• innovatsioonikeskus, juurdepääsetav ja 
progressiivne

EL Kliima meetmed - ülevaade



2020:

Vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 % võrreldes aastaga
1990.

• EL ETS tagajärjel vähenes heide 21 % võrreldes aastaga 2005.

• Riiklikud heitkoguste vähendamise eesmärgid vastavalt GPD-
le, 20 % vähenemisest 20 % tõusuni (võrreldes riigi 2005 aasta 
heitega)

20 % kogu energiatarbest saadakse taastuvatest 
energiaallikates

• Lähtuvalt taastuvenergia direktiivist riiklikud eesmärgid 
varieeruvad 

20 % tõuseb energiatõhusus

• Detailid on välja toodud energiatõhususe direktiivis.
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Joonis 4: Päikesepaneelid, allikas: https://www.edie.net/news/10/Five-EU-
countries-call-for-100--renewable-energy-by-2050/

EL peamine eesmärk aastaks 2020



2030:

> Vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40 % võrreldes aastaga 1990 *

• 43 % heite vähenemist võrreldes 2005 aastaga läbi ETS-i

• Mitte ETS-i sektorid vähendavad heiteid 30 % võrreldes 2005
aastaga. 
Riiklikud vähendamis eesmärgid vastavalt GPD-le

> 32 % kogu energiatarbest saadakse taastuvatest energiaallikates

> 32.5 % tõuseb energiatõhusus

*/ Enne eesmärkide ülevaatamist aastal 2020.
Euroopa Ülemkogu kiitis 10-11 detsembril 2020 heaks uue eesmärgi   

vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid EL vähemalt 55% aastaks 2030. 
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Figure 5: Green building, source: https://www.edie.net/news/10/Five-
EU-countries-call-for-100--renewable-energy-by-2050/

EL peamised eesmärgid aastaks 2030



Kliimaneutraalne EL aastaks 2050 

• Null kasvuhoonegaaside heidet

• Süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia vältimatute heitkoguste jaoks

Hoida globaalset soojenemist all 2°C võrreldes tööstusajastu eelse tasemega

• Euroopa soovib hoida globaalset soojenemist alla 1,5°C

Energiajulgeolek, jätkusuutlik heaolu ja sotsiaalne õiglus

Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Euroopa Komisjon vaatab iga 5 aasta järel üle EL eesmärgid.

Pikaajalised eesmärgid aastaks 2050
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Rahaline toetus: 

• Aastatel 2014 kuni 2020 kulutab EL 180 miljardit eurot kliima kaitsmisele

• Madala CO2 heitega projektide rahastamine

• Rahvusvaheline arenguabi

Regulatsioonid: 

• EL heitkogustega kauplemise süsteem (EU ETS) katab 45% kõikidest heitmetest

• Heitmete vähendamise jõupingutuste jagamise määrus (EDS) sektoritele, mis ei ole kaetud 
ETS-iga

• Liikmesriikides rakendatakse energia- ja kliimakavasid (NECP) perioodil 2021-2030 

Meetmed
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EL heitkogustega kauplemise süsteem (“ETS”) 

toimib 31 riigis (kõik 28 EL riiki lisaks Island, 
Liechtenstein ja Norra)

Vähendab kasvuhoonegaase rohkem kui 11 000 
energiamahukatest tootmistest (elektrijaam ja 
tööstusettevõtted) ja lennuliinidel EL.

Piirangud on seatud teatud kasvuhoonegaaside 
kogusele, mida saab piirata

Heite ülempiiri vähendatakse aja jooksul, nii et 
koguheide väheneb.

Meetmed
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Joonis 6: EL heitkogustega kauplemise süsteem, allikas:



EL heitkogustega kauplemise süsteem (“ETS”) 

Ettevõtted saavad omavahel 
saastekvootidega kaubelda

Kui ettevõte ületab lubatud koguseid, 
määratakse rahatrahv

Osalemine on kohustuslik

Süsteem katab: 

• Süsinikdioksiid (CO2)
Lämmastikoksiid (N2O)
Perfluorosüsivesinikud (PFCs)

Meetmed
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Joonis 7: Heitkogustega kauplemise süsteemi diagramm, allikas: 
https://climatepolicyinfohub.eu/eu-emissions-trading-system-introduction



Jõupingutuste jagamise määrus (“ESD”) 

Riiklikud heitkoguste individuaalsed eesmärgid

Väljendab muutuseid alates 2005 aasta tasemest protsendis

Regulatsioonid sektoritele nagu ehitus, transport, põllumajandus ja jäätmed

2020 eesmärk 10 % vähenemist
(vahemik-20% kuni +20% olenevalt riigi jõukusest) 

2030 eesmärk 30 % vähenemist
(vahemik-40% kuni 0% olenevalt riigi jõukusest)

EL regulatsioonid aitavad riike saavutamaks oma eesmärke!

Meetmed
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EL Interreg projektide panus:

Paljude Interregi projektide eesmärk on vähendada CO2 heidet

Rahvusvaheline kogemuste ja ideede vahetus ning koostöö Interregi projektide 
raames aitavad kaasa EL kliimaeesmärkide saavutamisel

Näide: „ Projekt [LowTEMP] aitab kaasa EL 2020. aasta eesmärkide saavutamisele, 
edendades energiatõhusust, taastuvate allikate kasutamist ja vähendades 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, riiklike ja Euroopa ruumilise arengu poliitika ning EL 
Läänemere strateegia (EUSBSR).“

Meetmed
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Kohanemine kliimamuutustega :

• Kliimamuutused on kohal
On oluline tegeleda ka kohanemisega

• EL on välja töötanud kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise strateegia 2013

• Kõik riigid peavad rakendama riiklike kohanemise 
plaane, et saada hakkama kliimamuutuste 
tagajärgedega

• Osad liikmesriigid on välja töötanud riiklikud 
kohanemise kavad

Kliimakohanemine
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Joonis 8: Kliimakohanemise diagramm, allikas: https://www.adaptationcommunity.net
/wp-content/uploads/2019/03/Banner-CSI.jpg 



Kliimamuutus on piiriülene väljakutse

See mõjutab kõiki, kuid rohkem kannatavad vaesed 
riigid 

EL vastutab rohkema kui 10 % maailma 
kasvuhoonegaasi heitmete eest

• -> Globaalseid tegevusi on vaja!

Globaalsed tegevused
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Joonis 9: Globaalsed tegevused, allikad: https://cdn-images-
1.medium.com/max/1600/1*PTzwP7Z6LssSJmrQ0MRvjw@2x.jpeg



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Edusammud ja trendid
Kasvuhoonegaaside heitkoguste eesmärkide poole
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Aastate 1990 ja 2018 vahel kasvuhoonegaaside heide vähenes 23 %, kuid majandus kasvas 61 %

Lähtuvalt liikmesriikide prognoosidest, mis esitati 2017 ja 2018:

• Praeguste mõõtmiste järgi oodatakse aastaks 2020 heitmete vähenemist 26 % 1990 aasta 
tasemest

• EL on võimalik saavutada 32 % kasvuhoonegaaside heitmete vähenemist aastaks 2030, 
võrreldes 1990 aasta tasemega. Need planeeritud eesmärgid jäävad alla seatud 40 % eesmärgist 
aastaks 2030.

Praegused poliitikad peaksid vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid 60 % aastaks 2050

Lisameetmed on vajalikud!

Edusammud ja trendid
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Kasvuhoonegaaside heitme trend EL-s
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Joonis 10: Kasvuhoonegaaside heitmete trend, allikas: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-
6/assessment-3



CO2 heide kokku, Tg

(miljon tonni)

1990 2018 Progress, TG Progress, %

Taani 70.779                                   48.224 -22.555   -31.9% 

Eesti 40.277 19.974    -20.303 -50.4%

Soome 71.231 56.411 -14.820 -20.8%

Saksamaa 1.249.459 858.369 -391.090 -31.3%

Läti 26.329 11.727 -14.602 -55.5%

Leedu 48.017 20.267 -27.750 -57.8%

Poola 475.080 412.856 -62.224 -13.1%

Rootsi 71.185 51.779 -19.406 -27.3%

Kasvuhoonegaaside heide Läänemere piirkonnas
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Allikas: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer



Kasvuhoonegaaside heide Läänemere piirkonnas
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Allikas 11: Heide elaniku kohta 2018 aastal, allikas: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer



Kasvuhoonegaaside heitme trend lähtuvalt EL ETS
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Joonis 12: Kinnitatud ETS heide 2005-2017, allikas: European 
policies on climate and energy towards 2020, 2030, and 2050, 
technical report 2019



Kasvuhoonegaaside heitme trend lähtuvalt jõupingutuste 
jagamise määrusest
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Liikmesriikide2016 a tulemus täitmaks  
jõupingutuste jagamise määruse eesmärke
(Kasvuhoonegaaside heide võrreldes iga riigi 
2005 aasta tasemega)
allikas: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-2

Baltic Sea Region Country



CO2 heide, 
võrreldes riikliku 2005 tasemega

2020 eesmärk progress* 2030 eesmärk trend*

Taani -20 % -19 % -39 % -23 %

Eesti 11 % 17 % -13 % -4 %

Soome -16 % -11 % -39 % -37 %

Saksamaa -14 % - 8 % -38 % -22 %

Läti 17 % 8 % - 6 % -6 %

Leedu 15 % 7 % - 9 % -1 %

Poola 14 % 21 % - 7 % 14 %

Rootsi -17 % -25 % -40 % -40 %

Kasvuhoonegaaside heitme trend lähtuvalt jõupingutuste 
jagamise määrusest
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*Progress ja trend 2018 aastal, lähtuvalt EL Kliimameetmete eduaruandest 
Allikas: https://www.ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en#tab-0-1



Pealevoolu vee temperatuur langeb, mis vähendab soojakadusid 

Madalatemperatuurne süsteem suudab paremini töödelda 
taastuvaid energiaallikaid ja heitsoojust

Tõhusad madalatemperatuursed kaugküttesüsteemid mängivad 
olulist rolli saavutamaks säästvaid energiavarustus struktuure

Aitab vähendada energia raiskamist ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid Läänemere piirkonnas.

 Panus EL kliimamuutuste leevendamise  eesmärkide 
saavutamisesse!

Mis on sellel tegemist projektiga LowTEMP?
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Contact

ZEBAU GmbH 
Centre for Energy, Construction, Architecture 
and the Environment

Große Elbstraße 146
22767 Hamburg
Germany

E-mail: info@zebau.de
Tel: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de

Jan Gerbitz
Andreas Broßette
Merle Petersen

http://www.zebau.de/

