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Pariisi kokkuleppe eesmärgid

➢Hoida globaalse keskmise 
temperatuuri tõus tunduvalt alla 
2°C (isegi 1.5°C) võrreldes 
tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

➢ Tugevdada ühiskonna võimet 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga 
kohanemiseks.

➢ Viia rahastamisvood kooskõlla 
arenguteega, mis on suunatud 
vähese KHG heitega arengu 
saavutamisele.



EL kliimapoliitika

Pariisi 
kokkulepe

EL lubadus 
vähendada kokku 

40% vs 1990

Kauplemissüste
emi välised 

sektorid

EL: -30% vs 
2005

ESR: riigi eesmärk 

(Eesti -13% vs 2005)

Transport, 
põllumajandus, 

tööstuslikud protsessid 
ja väikesemahuline 
energiatootmine, 

jäätmekäitlus, F-gaasid

LULUCF: 
maakasutus ja 

metsandus

Riigi kohustus 
tagada, et heide ei 

ületa sidumist 

EL ülene 
kauplemis-

süsteem (HKS)

EL: -43% vs 
2005

Ettevõtjate kohustused

- töötlev tööstus

- energia tootmine (üle 
20 MW)

- lennundus 



ELi KHG heitkoguste
vähendamise pikaajaline

strateegia

• Kogu majandust hõlmav

• Tegevused majanduse CO₂-
heite vähendamiseks

• Otsuste mõju
tehnoloogiavalikutele ja 
sotsiaal-majanduslikele
teguritele

2050. 
aastaks 

vähendada 
KHG heidet 

80-95 % 
võrreldes 

1990. aasta 
tasemega.



ELi kliimapoliitilised eesmärgid



Eesti kliimapoliitika dokumendid



Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heide Eestis sektorite lõikes 
perioodil 1990-2017
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Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside jaotumine Eestis 2017. 
aastal

• CO2 – kütuste põletamine, energia 
tootmine, transport

• CH4 – põllumajandus (looma- ja 
linnukasvatus)

• N2O – põllumajandus 
(lämmastikväetiste kasutamine)

• F-gaasid – tööstuslikud protsessid 
(jahutusseadmete külmaained)
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Eesti eesmärk on aastaks 2030 vähendada KHG 
koguheidet 70% võrra võrreldes 1990. aastaga*

KHG 
koguheide

-70% vs 1990 *

Kauplemis-
süsteemi välised 

sektorid

ESR: riigi eesmärk 

(Eesti -13% vs 2005)

Transport, põllumajandus, tööstuslikud protsessid, 
väikese-mahuline energiatootmine ja hooned, 

jäätmekäitlus, F-gaasid

LULUCF: maakasutus ja metsandus

Riik peab tagama, et heide ei ületa sidumist. 

EL ülene 
kauplemis-
süsteem

EL HKS ehk ETS: Ettevõtjate kohustused

- töötlev tööstus

- energia tootmine (üle 20 MW)

- lennundus 

* Eesmärk tuleneb Kliimapoliitika põhialustest aastani 2050, mis kiideti Riigikogu poolt heaks 5. aprillil 2017.



Eesti kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk 2050

• Aastaks 2050 on Eestis konkurentsivõimeline vähese 
süsinikuheitega majandus (vähenemine -80%). 

• Tagatud on riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste 
põhjustatud negatiivsete mõjude minimeerimiseks ja positiivsete 
mõjude parimaks ärakasutamiseks.



SEI uuring

Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 - kliimaneutraalse majanduseni.

Selleks, et kujundada Eesti seisukoht antud küsimuses, tellis Keskkonnaministeerium koostöös

Riigikantseleiga SEI Tallinnalt uuringu, mis kaardistaks Eesti võimalused eesmärgini jõuda.

Uuringu tulemustest selgus, et analüüsitud meetmete elluviimisel on Eestil võimalik jõuda

2050. aastaks kliimaneutraalsuseni, kuid selleks tuleb juba praegu läbi mõelda ning paika

panna strateegiliselt targad investeeringud järgmiseks 30 aastaks.

Kliimaneutraalsuse puhul räägime pikast ajaperioodist ning investeeringutest, mis hõlmavad

mitmeid sektoreid ja valdkondi ning teema on komplektsuse tõttu vajab põhjalikku

läbimõtestamist.



Eesti kasvuhoonegaaside heide 2017. aastal 
ja 2050. aastal
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Valitsuse kliima- ja energiakomisjon

Poliitikad ja meetmed
2030 … 

2050 
eesmärgid



Tänan tähelepanu eest!
Küsimusi?!

Kati-Liis Kensap
kati-liis.kensap@envir.ee


