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Kliimamuutused

• Kliima ehk ilmastu on teatud piirkonnale omane pikaajaline 
keskmistatud ilmade režiim

• Kliimaolud on Maa ajaloo jooksul muutunud kogu aeg. Viimase      
400 000 aasta jooksul on olnud kolm perioodi, kui maakera 
keskmine temperatuur on olnud kõrgem kui praegu. Alati on      
selle soojenemise põhjuseks olnud süsihappegaasi sisalduse 
suurenemine atmosfääris

• Süsihappegaasi sisaldus on praegu ligi veerandi võrra suurem kui 
enne tööstusrevolutsiooni. Ühtlasi on praegune kontsentratsioon 
160 000 aasta suurim

• Euroopa keskmine õhutemperatuur on viimase saja aasta jooksul 
tõusnud peaaegu 1°C võrra



Kliimatingimuste eeldatavad 
muutused EL piirkondades



Kliimaalased kokkulepped

• Rahvusvahelisel tasandil reguleerivad valdkonda 1992. aastal 
sõlmitud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ning 1997. a 
Jaapanis vastu võetud Kyoto protokoll

• Euroopa Liidu liikmena panustab Eesti aktiivselt kliimamuutuste 
probleemi lahendamisse. EL on välja töötanud kliimamuutuste ja 
energia paketi eesmärkidega aastaks 2020

• http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm

• Uus kokkulepe eesmärkidega aastaks 2030: 

• CO2 heite vähendamine 40%

• Taastuvenergia osakaalu suurendamine 27%

• Energiatõhususe suurenemine 27% võrra

• http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm



IPCC ehk valitsustevaheline 
kliimamuutuste paneel

• http://ipcc.ch/

• IPCC eesmärgid on:

• Hinnata objektiivselt teaduslikku informatsiooni kliimamuutuste erinevate aspektide 
kohta

• Hinnata keskkonna- ning sotsiaalmajanduslikku mõju kliimamuutustele

• Formuleerida realistlik KHG-de küsimuse juhtimise strateegia

• Aastal 2014 anti välja viies hindamisraport (AR5), mis koosneb 
eraldi raportitest:

• The Physical Science Basis (WG I)

• Impacts, Adaptation and Vulnerability (WG II)

• Mitigation of Climate Change (WG III)

• Synthesis Report



EL 28 liikmesriikide KHG-de 
emissioon perioodil 1990 - 2012
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EL 28 KHG-de emissioon 2012.a 
erinevates sektorites
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EL 28 liikmesriikide panus 2012.a 
KHG-de emissiooni
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Eesti KHG-de inventuur

• Esitatakse igal aastal UNFCC-le. Koostajateks ja andmekogujateks 
on OÜ Keskkonnauuringute Keksus, Keskkonnaagentuur (KAUR) ja 
Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakond

• Aastal 2012 oli Eesti KHG-de koguemissioon 17 237, 25 Gg CO2, 
ilma LULUCF-ita 19 188,43 Gg CO2 

• Võrreldes aastaga 1990 on toimunud vähenemine 52,75%

• Kõige olulisem KHG oli 2012. aastal CO2 (89,01%), järgnesid    
N2O (5,26%) ja CH4 (4,85%). F-gaasid moodustasid vaid 0,88% 
KHG-de koguemissioonist

• Sektoritest oli 2012. aastal kõige suurema osatähtsusega 
energeetika (87,94%) ning sellele järgnesid põllumajandus  
(6,91%), tööstuslikud protsessid (3,45%), jäätmed (1,60%) ning 
lahustid ja teised tooted (0,10%)



Eesti KHG-de emissioon  
perioodil 1990 – 2012
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Eesti KHG-de jagunemine 
erinevate sektorite vahel
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Põllumajandussektori KHG-d

• Põllumajandussektoris hinnatakse KHG-de emissioone järgnevates 
alamsektorites:

• Loomade ja lindude poolt vahetult emiteeritud CH4

• Sõnnikukäitluses tekkiv CH4 ja N2O

• N2O emissioon põllumajanduslikest muldadest

• Täiendavalt hinnatakse N2O emissioone karjatamisest ning           
nn sekundaarseid emissioone lämmastikuühendite depositsioonist
atmosfääris ja leostumisest

• Põllumajandussektori KHG-d on dilämmastikoksiid (N20) – 64,6% ja 
metaan (CH4) – 35,4% 

• N2O tekib peamiselt taimekasvatusest lämmastik- ja sõnnikväetiste 
kasutamise tulemusena

• CH4 tekib peamiselt mäletsejate (veised, lambad) seede-
protsessidest ja sõnnikukäitluse tulemusel



Põllumajandussektori KHG-d 
alamsektorite kaupa
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KHG-de vähendamine

• Euroopa Komisjoni 2011. aastal avaldatud teatises “Konkurentsi-
võimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemis-
kava” nähakse ette EL koguemissiooni vähenemist 79–82% 2050.a

• Põllumajandussektoris on heidet võimalik vähendada 42–49% 
võrreldes 1990. aastaga

• Ühine põllumajanduspoliitika peaks selleks keskenduma järgmistele 
teemadele:

• Edasine jätkusuutlik tõhususe kasv

• Tõhus väetiste kasutamine

• Orgaanilise sõnniku biogaasistamine

• Sõnnikukäitluse tõhustamine

• Parem sööt

• Kohaliku tootmise mitmekesistamine ja tulemuslikum turustamine

• Kariloomade produktiivsuse suurendamine

• Ekstensiivpõllumajanduse eeliste suurendamine



Võimalused KHG-de emissiooni 
vähendamiseks

• KHG-de emissiooni mõjutavad tegurid on põllumajandusloomade   
ja –lindude arv, rakendatavad looma- ja taimekasvatuse 
põhimõtted, tõuaretus, väetiste kasutamine ja kogused, biogaasi 
tootmise arengud, põllumajandusmaa muudatused, põllukultuuride 
saagikus ning arvutusteks kasutatavad emissioonikoefitsiendid

• Lähtuvalt EL strateegiast tuleb põllumajandussektoris luua 
meetmed, mis võimaldavad optimeerida lämmastik- ja 
sõnnikväetiste tarbimist, koguda ja kasutada metaani, muuta 
sõnnikukäitlus keskkonnasõbralikumaks ning toota biogaasi

• Maaelu arengukavas on neid põhimõtteid rakendatud

• Lisaks sellele saab põllumajandussektor ka süsinikku siduda, 
eelkõige läbi energiavõsa, madalmetsa jm energiakultuuride 
kasvatamise



Kliimamuutustega kohanemine

• Euroopa Komisjoni valge raamat “kliimamuutustega kohanemine” 
(COM (2009) 147/4) – selge signaal riiklike strateegiate ette-
valmistamise vajalikkuse kohta

• EL-is loodud “The EU Strategy on adaption to climate change” -
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf

• 20 EL liikmesriiki on kohanemise strateegiad vastu võtnud, Eesti 
eesmärgiks on aastaks 2016 koostada kohanemise strateegia ja 
tegevuskava eelnõu

• Eesti ei kuulu tulenevalt geograafilisest asukohast kliimamuutuste 
kontekstis kõige haavatavamate hulka, kuid see ei vähenda 
vajadust kohanemismeetmete järele

• Kohanemine tähendab eelkõige kliimamuutuste poolt põhjustatud 
riskide maandamist ja tegevusraamistiku koostamist 



Kohanemise alane tegevus Eestis

• Eesti metsanduse arengukava aastani 2020

• Looduskaitse arengukava aastani 2020

• Keskkonnaministeeriumi arengukava 2013–2016 

• Veeseadus (üleujutusohuga alad)

• Hädaolukorra seadus ja riiklikud hädaolukordade riskianalüüsid

• Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 

• Eesti Maaelu arengukava 2007–2013, 2014–2020

• Eesti biomajanduse strateegia aastani 2030

• Siseturvalisuse arengukava 2015–2020  

• ………jt strateegiad ja arengukavad

• Projektid: BaltAdapt, Astra, BaltCICA, BalticClimate, BaltClim jne



Tänan tähelepanu eest!

Janika Laht     janika.laht@afconsult.com www.estivo.ee


