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Mida kujutab endast käsiraamat „Roheline kokkulepe kohalikul 
tasandil“?
Roheline kokkulepe on ELi uus majanduskasvu strateegia, mille eesmärk on edendada Euroopas kestlikumat ja 
vastupanuvõimelisemat elukorraldust. Sisuliselt on tegemist Euroopa Komisjoni algatatud tegevuskavaga, mille eesmärk on 
täita ELi kohustusi kliimamuutuste alal ja üldisemalt keskkonnavaldkonnas. 

Olulised sihid ja eesmärgid:

• lisada 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk Euroopa kliimamäärusesse;

• vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55 % võrreldes 1990. aasta tasemega;

• hoogustada keskkonnahoidlike töökohtade loomist ja säilitada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise tempo,
tagades samal ajal ELi majanduse kasvu;

• tagada, et üleminek oleks õiglane ja et kedagi ei jäetaks kõrvale;

• kaitsta kodanike tervist ja heaolu keskkonnaga seotud ohtude eest.

See on abivahend kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele rohepöörde elluviimiseks

Käsiraamatus antakse kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suuniseid rohelise kokkuleppe rakendamiseks 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil. See aitab leida õigeid meetmeid kliimamuutustest tulenevate ohtudega 

tegelemiseks. Käsiraamatus antakse teavet juhtuuringute ning rahalise ja tehnilise abi kohta kliimamuutustega 

kohanemise, Euroopa renoveerimislaine ja elurikkuse valdkonnas.



Kuidas see käib: ülevaade käsiraamatust klikkhaaval
Käsiraamat „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Valdkonna valimine

Kliimamuutustega 
kohanemine

Meetmed ja parimad tavad

Rahaline abi

Tehniline abi

Riigi valimine

Euroopa 
renoveerimislaine

(Elurikkus)

Riigipõhine teave



Eesti

Kas soovite olla vastupanuvõimelisem? Tutvuge 
kliimamuutustega kohanemise ja erinevate meetmetega, 
mis on kohaldatavad teie kliimapiirkonnas.

Kas soovite rohkem teada hoonete renoveerimisest? 
Tutvuge Euroopa renoveerimislaine meetmetega!



Eesti
Kliimamuutustega kohanemise tähtsus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks

Tutvuge kliimamuutustega kohanemise 
meetmete ja parimate tavadega Eestis!

Kliimamuutustega kohanemine on...
... tegelike või eeldatavate äärmuslike kliimatingimuste ja nende mõjuga kohanemise protsess.
... inimsekkumine looduslikus ja linnakeskkonnas.
... oluline kahju minimeerimiseks.
... lahenduse otsimine võimalike kliimamuutustega toimetulekuks.
... erinev kliimamuutuste leevendamisest, mille eesmärk on aeglustada kliimamuutuste põhjustatud kahju.

See on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks oluline, sest...
... kliimamuutuste füüsiline mõju ja nendega seotud sotsiaal-majanduslik mõju on piirkonniti väga erinev.
… ei ole olemas universaalset lahendust: kohanemine sõltub kontekstist!

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid tegema valiku kohandatud kohanemismeetmete kasuks, sest...
... kliimamuutuste mõju on juba tunda nii ülemaailmsel, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil.
... riiklikud meetmed ei pruugi olla kohalikes ja piirkondlikes oludes täielikult kohaldatavad.

Regionaalpoliitika kujundajatel palutakse töötada välja kohandatud kohanemismeetmed, mis vastavad nende kogukondade 
konkreetsetele vajadustele. Nad võivad valida hallide, roheliste ja pehmete meetmete vahel, mis tähendab kas...

... järkjärgulist kohandamist, mille käigus säilitatakse süsteemi põhiolemus;

... ümberkujundav kohandamine, mille käigus muudetakse sotsiaalökoloogilise süsteemi põhiomadusi.



Eesti – kliimatüübi valimine

Põhjapoolkera 
parasvööde

Rannikualad



Põhjapoolkera parasvööde
Kuidas...

... tulla toime suure sademete hulgaga
Kõrgemate temperatuuride üks tagajärgi on sademete hulga muutumine. Näiteks on põhjapoolkera parasvöötmes suurenenud 
sademete hulk ja jõgede vool on muutunud tugevamaks. Nende mõjudega tuleb hoolikalt arvestada ja samas tuleb 
energiaalaselt arvesse võtta ka hüdroenergia potentsiaali võimalikku suurenemist.

... võidelda haiguste vastu
Kõrgemad temperatuurid ja suurem sademete hulk tõstavad metsa kasvupotentsiaali, kuid need võivad 
suurendada ka metsakahjurite leviku ohtu. 

... tulla toime lume sulamise tagajärgedega 
Kõrgemate keskmiste temperatuuride tõttu mõjutab põhjapoolkera parasvöödet tõenäoliselt järvede ja jõgede jääkatte 
vähenemine. Kuigi selle tulemuseks võib olla eeskätt merevee kõrgem tase, toob see kaasa ka kütteenergia nõudluse 
vähenemise ja suvise turismi võimaliku suurenemise. 

... valmistuda talvisteks tormideks
Kõrgemate temperatuuride üks tagajärg on ka talviste tormide sagenemine. Selleks valmistumine on oluline, et 
kaitsta hooneid kahjustuste eest. 



Rannikualad ja piirkondlikud mered
Kuidas...

... kaitsta rannikut
Jää- ja lumekatte sulamise tõttu on oodata merevee taseme tõusu, mis mõjutab kõige tõenäolisemalt rannikualasid ja 
piirkondlikke meresid, põhjustades merevee taseme tõusu, rannikualade üleujutusi ja merepinna temperatuuri tõusu. 

... võidelda haiguste vastu
Kõrgemad temperatuurid mõjutavad väga tõenäoliselt ookeani happesust ja fütoplanktoni kooslusi. Lisaks võivad vee 
kaudu levivad haigused kahjustada elurikkust ja põhjustada terviseprobleeme. 

... majandada kalanduse potentsiaali
Kliimamõjud võivad põhjustada mereliikide rände põhja suunas, mis ei too endaga kaasa mitte ainult võimalusi 
kalapüügiks, vaid ka surnud merepiirkondade üha ulatuslikumat laienemist.



Kuidas tulla toime suure sademete hulgaga?

• Kestlikud äravoolusüsteemid

• Tammid ja paisud

• Laiendatud teeäärsed kraavid

• Kõvakattega alade vähendamine ja avamine

• Haljaskatused / peegeldavad katused ja -alad

• Lammide taastamine ja hooldamine

• Märgalade taastamine ja hooldamine

• Varajase hoiatamise süsteemid



Kuidas tulla toime jää ja lume sulamise mõjuga?

• Mäenõlvade stabiliseerimine

• Mäenõlvade kindlustamine

• Haljasalade suurendamine ja taaselustamine

• Igikeltsa ja liustike seire

• Haavatavuse hindamine

• Varajase hoiatamise süsteemid

• Kindlustuse populariseerimine

• Autovaba turism / säästev turism



Kuidas kaitsta rannikualasid?

• Kunstlikud luited ja luidete taastamine

• Kaldakindlustused

• Ranna taastamine

• Üleujutustõkked

• Taristu ümberpaigutamine kõrgemal asuvatesse

kohtadesse

• Lammide taastamine ja hooldamine

• Märgalade taastamine ja hooldamine

• Tulevase erosiooni hindamine/kaardistamine

• Haavatavuse hindamine

• Merevee taseme tõusuga arvestamine tulevases

linnaplaneerimises

• Rannikupankade stabiliseerimine

• Rannikupankade kindlustamine



Kuidas valmistuda talvisteks tormideks?

• Varajase hoiatamise süsteemid

• Haavatavuse hindamine



Kuidas võidelda haiguste vastu?

• Kõige probleemsemate siirutajate ja patogeenide

tuvastamine ning nende leviku jälgimine

• Varajase hoiatamise süsteemid

• Teadlikkuse suurendamise kampaaniad

käitumisharjumuste muutmiseks



Kuidas hallata kalapüügivõimet?

• Veealused imiseadmed

• Looduslike vaenlaste sissetoomine

• Kõige probleemsemate liikide tuvastamine ning

nende leviku jälgimine

• Varajase hoiatamise süsteemid

• Riskipõhine tsoonideks jaotamine



Soojusisolatsiooni parandamine
Hallid meetmed

Soojusisolatsiooni parandamine
Hoonete kliimakindluse tagamiseks on mitmeid võimalusi, kui probleemiks on liiga kõrge temperatuur. Need võimalused puudutavad kas 
hoonete projekteerimist, sealhulgas IT-tehnoloogiate kasutamist soojusmugavuse optimeerimiseks, või hoonete välispiirdeid. Soojusisolatsioon 
on oluline meetod hoonete energiatarbimise vähendamiseks, et vältida soojuse juurdevoolu hoonesse ja soojuskadu hoone välispiirete kaudu.

Parimad tavad:
• Elamine nn Torino rohemajas, milles kombineeritakse kliimamuutustega kohanemis- ja leevendusmeetmed, et parandada mugavust (Itaalia)
• Hoonete kliimakindluse suurendamine kaitseks liigse soojuse eest

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

Kliimamuutustega 
kohanemine

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/living-in-a-tree-house-in-torino-italy-combining-adaptation-and-mitigation-measures-to-improve-comfort
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/climate-proofing-of-buildings-against-excessive-heat


Vertikaalne haljastus
Hallid meetmed

Vertikaalne haljastus
Seoses rahvastiku tiheduse suurenemise ja maa kättesaadavuse vähenemisega on populaarsust võitmas vertikaalne haljastus, mis soosib 
taimestiku kasutamise edendamist linnapiirkondades. Vertikaalne haljastus avaldab erinevat laadi positiivset mõju – seda saab kasutada 
jahutamiseks, veemajanduse huvides ja samuti toiduainete tarnekindluse tagamiseks.

Parimad tavad: 

• Piirkonna biotoopide näitaja Berliinis (Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/berlin-biotope-area-factor-2013-implementation-of-guidelines-helping-to-control-temperature-and-runoff/%23adapt_options_anchor


Varjuliste alade laiendamine
Rohelised ja hallid meetmed

Varjuliste alade laiendamine
Varjuliste alade laiendamist peetakse üheks kõige tõhusamaks strateegiaks suvise soojusmugavuse parandamiseks. On võimalik kasutada 
linnaplaneerimisstrateegiaid, et luua suvekuudel jalakäijate aladel paremat soojusmugavust . Need strateegiad võivad sisaldada 
päikesevarjude paigaldamist hoonetele, puude istutamist ja varjus olevate alade suurendamist, et võidelda soojussaarte mõju vastu.

Parimad tavad:
• Sotsiaalne haavatavus ja kuumalained – tee kohanemismeetmete hindamisest kuni nende rakendamiseni Košices ja Trnavas (Slovakkia)
• Barcelona puud, mis leevendavad Vahemere piirkonna kliimat (Hispaania)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/social-vulnerability-to-heatwaves-2013-from-assessment-to-implementation-of-adaptation-measures-in-kosice-and-trnava-slovakia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate


Haljaskatused / peegeldavad katused ja -alad
Hallid / rohelised meetmed

Haljaskatused / peegeldavad katused

Haljaskatus on taimkattekiht, mis on paigaldatud lamedale või kergelt kaldus katusele ja mille all on veekindel süsteem. Haljaskatuseid 
nimetatakse ka muru-, taim- või rohekatusteks. Need aitavad kontrollida sademevee äravoolu ja kogumist, imavad üleliigset vett, vähendavad 
linnades soojussaarte mõju, parandavad õhukvaliteeti ja isoleerivad hooneid.

Parimad tavad: 
• Haljaskatused Baselis, milles on ühendatud kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise meetmed
• Hamburgi haljaskatuste strateegia neli sammast onrahalised stiimulid, dialoog, reguleerimine ja teadus

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/four-pillars-to-hamburg2019s-green-roof-strategy-financial-incentive-dialogue-regulation-and-science


Haljasalade suurendamine ja taaselustamine
Rohelised meetmed

Haljasalade suurendamine ja taaselustamine
Linnade haljasalad leevendavad saaste mõju ja võivad vähendada linnades soojussaarte nime all tuntud nähtust, mis kujutab endast
linnapiirkondadesse kogunevat kuumust. Selle nähtuse põhjustajaks linnades on inimtegevus. Linnade haljasalad, nagu pargid, mänguväljakud 
ja elamute haljasalad, võivad edendada vaimset ja füüsilist tervist ning vähendada haigestumust ja suremust linna elamupiirkondades, 
pakkudes psühholoogilist lõõgastumist ja leevendades stressi. Lisaks tervisele ja heaolule toob elukeskkonna haljastamine veel muudki kasu. 
See toetab ka veemajandust ja edendab elurikkust hoonestatud aladel ning võib aidata vähendada mürasaaste mõju.

Parimad tavad:
• Keskkonnasõbralik linnatänavate planeerimine vihmavee detsentraliseeritud ökoloogiliseks majandamiseks Ober-Grafendorfis (Austria)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/environment-friendly-urban-street-design-for-decentralized-ecological-rainwater-management-in-ober-grafendorf-lower-austria


Pargid ja purskkaevud linnades
Rohelised meetmed

Pargid ja avalikud purskkaevud linnades
Puhkealadena kasutatavatel parkidel ja sealsetel purskkaevudel on soojussaarte mõju vähendamisel oluline roll. Ajalooliste joogiveega 
purskkaevude parandamine ja uute joogiveekraanide paigaldamine võib aidata inimesi, kellel hakkab linnas liiga palav, kuna nad saavad 
kasutada vett jahutamiseks või joomiseks. Avatud veekogu võib õhutemperatuuri alandada tänu aurustumisele, soojuse neeldumisele ja 
soojuse edasikandumisele, kuna voolava vee jahtutav mõju on suurem kui seisva vee oma. Purskkaevudest pihustuval veel on veelgi suurem 
jahutav mõju, kuna vee ja õhu kokkupuutepind on suurem ja see soodustab aurustumist. Ka tänavate kastmine mõjub jahutavalt. Seda on 
kõige parem teha hommikul ja pärastlõunal otsese päikesevalgusega. Purskkaevud võivad alandada ümbritseva õhu temperatuuri 3°C võrra ja 
selle jahutav mõju võib olla tuntav kuni 35 meetri kaugusel. Purskkaevudel on ka sotsiaalne efekt, sest lapsed saavad nende ääres mängida 
ning nende ümbrust võib parkides ja väljakutel kasutada kohtumispaikadena.

Parimad tavad:
• Stuttgartis võideldakse soojussaarte nähtuse ja halva õhukvaliteedi vastu ventilatsioonikoridoride ning rohelise ja sinise taristu abil

(Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Tegevuskavad kuumalainetega toimetulekuks
Pehmed meetmed

Tegevuskavad kuumalainetega toimetulekuks

Selleks et parandada reageerimist äärmuslikele temperatuuridele ja kuumalainetele rahvatervise seisukohast, mõõdeti Euroopa linnades 
projekti EuroHEAT raames kuumus mõju tervisele ning määratleti võimalused, kuidas saaks parandada tervishoiusüsteemide valmisolekut ja 
nende reageerimist tervise kaitsel. Projekti põhisõnum on, et kuumus ohustab tervist ja kliimamuutused suurendavad kuumalainete esinemist. 
Kuuma ilma mõju tervisele on võimalik ennetada ning võtta vastu sellekohased rahvatervise strateegiad ja meetmed. Ennetamine nõuab eri 
tasandite meetmete kogumit, mis sisaldaksid meteoroloogilisi varajase hoiatamise süsteeme, meditsiinilist nõustamist, eriti haavatavatele 
rühmadele suunatud tervishoiuteenuseid, tasuta info- ja hädaabinumbreid, toidu kojuvedu ja koduhooldust.

Parimad tavad: 
• Portugali kuumalainete eriolukorra kava rakendamine
• Kuumalainete tegevuskava Inglismaal
• Austria kuumakaitsekava

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/archive/the-euroheat-project
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-portuguese-contingency-heatwaves-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/heatwave-plan-for-england
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-austrian-heat-protection-plan


Kestlikud äravoolusüsteemid
Hallid meetmed

Kestlikud äravoolusüsteemid
Kestlikud äravoolusüsteemid pakuvad alternatiivi pinnavee otsesele suunamisele kanalisatsioonivõrkude kaudu lähedalasuvatesse
vooluveekogudesse. Need on eriti kasulikud üleujutuste vähendamiseks, vee kvaliteedi parandamiseks, reostuse piiramiseks ja elusloodusele 
elupaikade loomiseks.

Parimad tavad:
• Linna sademevee majandamine Malmös Augustenbörgis (Rootsi)
• Sademevee majandamine Växjös – Linnaeuse kanal ja Växjö järve veehoidla (Rootsi)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-water-management-in-augustenborg-malmo
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/storm-water-management-in-vaxjo-the-linnaeus-canal-and-vaxjo-lake-lagoons-sweden


Tammid ja paisud
Hallid meetmed

Tammid ja paisud
Tammid ja paisud vajavad korrapärast hooldust ja tugevdamist, et nende kaitsevõime säiliks ja ohutusnõuded oleksid täidetud. 
Kliimastsenaariumid, mis ennustavad mereveetaseme tõusu ja äärmuslikke ilmastikutingimusi, võivad ajendada uute ohutusnõuete 
kehtestamist ja nõuda uusi kaitsemeetmeid tuvastatud puuduste parandamiseks või olemasolevate tammide ja paisude kõrgemaks ehitamist ja 
tugevdamist. Tammide ja paisude tugevdamine võib suurendada nende stabiilsust ja vastupidavust purunemise vastu. Näiteks võib tugevdada 
tammi seesmist osa või parandada tammi pinnakihi omadusi, mis aitavad kaasa tammi üldisele stabiilsusele. Lisateavet tammide ja paisude 
kohta leiate siit. 

Parimad tavad:
• Rannikualade ohutuse integreeritud üldkava rakendamine Flandrias (Belgia)
• Piirkondlik üleujutuste ohjamine eri liiki tehniliste lahenduste kombineerimise teel, Norfolk Broadlands (Ühendkuningriik)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-or-improvement-of-dikes-and-dams
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/regional-flood-management-by-combining-soft-and-hard-engineering-solutions-the-norfolk-broadlands


Laiendatud teeäärsed kraavid
Hallid meetmed

Laiendatud teeäärsed kraavid
Teeäärsete äravoolukraavide üks eesmärke on vältida vihmavee kogunemist teepinnale, mis võib olla ohtlik. Avatud kraavid võimaldavad veel 
teepinnalt täielikult ära voolata. Samuti hoiab see ära vihmavee valgumise teeäärselt maa-alalt maanteele. Seetõttu on teeäärsete 
äravoolukraavide olemasolu korral väiksem tõenäosus, et vesi koguneb teele või selle lähedale. Selliste kraavide laiendamine aitab mahutada 
rohkem vett. 

Parimad tavad:
• Kliimamuutustega kohanemisega arvestamine veemajanduses, et kaitsta maad üleujutuste eest Isola Vicentina (Itaalia)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-adaptation-in-water-management-for-flood-protection-in-isola-vicentina


Kõvakattega alade vähendamine ja avamine
Hallid meetmed

Kõvakattega alade vähendamine ja avamine
Kõvakattega pinnad, nagu kunstlikud ja tihedad pinnad, näiteks tõrv, võivad põhjustada kohalikke üleujutusi, kui äärmuslikud vihmasajud 
tihenevad. Siin tuleb eristada kanalisatsioonist tingitud üleujutust pärast tugevaid suviseid vihmasadusid ja veekogude üle kallaste tõusmist 
pärast pikemat sademeterohket perioodi, viimane on tüüpiline nähtus just talvekuudel. Kõvakattega pindade avamine ja nende pindade 
vähendamine võib aidata vältida üleujutusi linnades ja aidata veel pinnasesse imbuda.

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta



Niisutussüsteemide parandamine põllumajanduses
Hallid meetmed

Niisutussüsteemide parandamine põllumajanduses
Piirkondades, kus sademeid ei esine korrapäraselt või piisavalt sageli, on põllukultuuride edukaks kasvatamiseks vaja uuendusi 
põllumajandustehnoloogia vallas, nagu täiendavat niisutamist. Niisutussüsteem on kunstlik ja süstemaatiline viis vee suunamiseks mulda 
torude, pumpade ja pihustite abil. Põllumajanduses on mitmesuguseid niisutusmeetodeid – tilkniisutussüsteemid, vihmutussüsteemid, 
ringniisutussüsteemid, vaguniisutus ja treppniisutussüsteemid. Vee säästmise seisukohast on väga oluline niisutussüsteemide täiustamine, et 
kasutada vett tõhusamalt ja säästvamalt. Lisateavet leiate siit.

Parimad tavad:
• Põllukultuuride viljelemisega tegeleva põllumajandusettevõtte mullastruktuuri parandamine Heilbronnis (Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/agriculture/index_html
https://agriadapt.eu/


Mäenõlvade hooldamine ja taastamine
Hallid meetmed

Mäenõlvade hooldamine ja taastamine
Mäenõlvad on enamasti kõvad, koosnedes lubjakivist, liivakivist, graniidist ja muudest kivimitest. Kivistel nõlvadel võib esineda kivide või 
kaljutükkide alla varisemist. Mäenõlvade erosioon peaaegu alati struktuurse erosiooni tulemus, mille tulemuseks on ranniku järkjärguline 
taandumine, sest erodeerunud sette (rahnud, kivid või liiv) kogus ületab sadestatud setete kogust. Mäenõlvade erosiooni ja selle tagajärgede –
maalihete, varingute, kivide allavarisemise – vähendamiseks proovitakse mäenõlvade kindlustamise tehnoloogiate abil suurendada nõlva 
tugevust ja üldist stabiilsust, minimeerides maapoolset survet. Mõned meetodid kaitsevad nõlvade jalameid mereerosiooni eest, mis on 
nõlvade kindlustamise peamine põhjus. Nende meetodite hulka kuuluvad mäenõlvade ümberkujundamine, nõlvadele äravoolude ehitamine, 
nende tugevdamine poltidega või tugevdatud georestide ja võrkude kasutamine.

Parimad tavad:
• Rannikuerosiooniga tegelemine Marche piirkonnas (Itaalia)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Igikeltsa ja liustike seire
Pehmed meetmed

Igikeltsa ja liustike seire
Igikeltsa ja liustike seire üldine eesmärk on aidata leevendada looduslikke ohte, mis tulenevad kliimamuutuste mõjust Alpide igikeltsale ja 
liustikele. Seire korraldamine ja ühise strateegia väljatöötamine igikeltsaga seotud ohtudega tegelemiseks võib aidata kaasa kestlikule 
arengule ja heade juhtimistavade rakendamisele. Selle tulemused võivad anda otsustajatele ja vastutavatele asutustele vajalikud argumendid 
ja nende põhjal saab valida strateegiad igikeltsaga seotud ohtude maandamiseks.

Parimad tavad:
• Kliimamuutustega kohanemise strateegia Grimseli piirkonnas, Šveitsi Alpides (Šveits)
• Igikeltsa pikaajalise seire võrgustik (PermaNET)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/climate-adaptation-strategy-for-the-grimsel-area-in-the-swiss-alps
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html


Autovaba turism / säästev turism
Pehmed meetmed

Autovaba turism / säästev turism
Säästev turism tähendab kestlike tavade kasutamist turismisektoris ja selles osalejate poolt. Selle eesmärk on minimeerida negatiivset mõju, 
nagu majandustegevuse kadumine, looduskeskkonna kahjustamine ja ülerahvastatus, ning maksimeerida positiivseid efekte, nt töökohtade 
loomine, kultuuripärandi säilitamine ja interpreteerimine, eluslooduse säilitamine ja maastiku taastamine. ÜRO Keskkonnaprogrammi ja ÜRO 
Maailma Turismiorganisatsiooni kohaselt on säästev turism „turism, milles võetakse külastajate, turismitööstuse, ümbruskonna ja võõrustavate 
kogukondade vajaduste rahuldamisel täielikult arvesse sektori praegust ja tulevast mõju majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale“.

Parimad tavad:
• Säästva turismi kavandamine ja kliimamuutustega kohanemine Alpides – juhtumiuuring talvise turismi kohta Dolomiitide mägikogukondades

(vt ka siia)
• Inimtegevuse ja looduse ühise arengu edendamine säästva ranniku- ja mereturismi arendamiseks (CO-EVOLVE)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2015.1122013?src=recsys&journalCode=rsus20&
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/sustainable-tourism-planning-and-climate-change-adaptation-in-the-alps-a-case-study-of-winter-tourism-in-mountain-communities-in-the-dolomites
https://co-evolve.interreg-med.eu/


Kunstlikud luited ja luidete taastamine
Hallid meetmed

Kunstlikud luited ja luidete taastamine
Kunstlikud luited on tehislikud struktuurid, mis sarnanevad välimuselt looduslikele luidetele, paiknedes ahelana. Need on ehitatud teistest 
piirkondadest toodud liivaga ja vormitud luiteks, kasutades buldoosereid, luidete kinnistamist või muid vahendeid. Kunstlikke luiteid luuakse 
sageli samaaegselt ranna taastamisega.

Parimad tavad:
• Rannikualade ohutuse integreeritud üldkava rakendamine Flandrias (Belgia)
• Liivamootor – Delflandi ranniku (Madalmaad) paremaks kaitsmiseks kasutatakse loodusele omaseid lahendusi

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Kaldakindlustused
Hallid meetmed

Kaldakindlustused
Kaldakindlustused on betoonist, kividest või sulundvaiadest valmistatud konstruktsioonid, mis on ehitatud rannikuga paralleelselt ranna ja 
sisemaa või luidete vahele, et kaitsta maad lainete eest ja hoida ära rannikuerosiooni. Kaldakindlustused on tavaliselt väga suured rajatised, 
mis peavad pidama vastu tormitõusudele. Nende minimaalne kõrgus peab olema ranna ja sisemaa kõrguste erinevus, kuigi tavaliselt on need 
kõrgemad, et kaitsta maad lainete ületipnemise eest. Kaldakindlustusi kasutatakse ka erodeeruvate rannikupankade stabiliseerimiseks ning 
rannikuteede ja asulate kaitsmiseks. Kindlustuse harja on tihti laiendatud kividega kaetud osaga, mida võib kasutada tee, promenaadi või 
parklana. Kaldakindlustus loob selge piiri ranna ja mandri vahele. Kaldakindlustusi on sageli rajatud kitsastele või järskudele randadele, mille 
jaoks tüüpiline lainemurdja on kas liiga suur või ei ole ökonoomne.

Parimad tavad:
• Timmendorfer Strandi ranniku üleujutuste eest kaitsmise strateegia (Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/timmendorfer-strand-coastal-protection-strategy-germany


Ranna taastamine
Hallid meetmed

Ranna taastamine
Ranna taastamine on liiva pumpamine erodeerunud kaldale, et säilitada rannikul oleva liiva kogus. Nii korvatakse looduslik erosioon ja 
konkreetset ala kaitstakse paremini tormitõusu eest. Selleks võib kasutada ka kruusa ja väikseid kive, seda eelkõige rannavööndis. 
Rannaalade taastamise eesmärk on sageli randade säilitamine turismi ja meelelahutuse jaoks. Protsessis kasutatakse selliseid aineid, nagu 
liiv ja kivid, mis tuuakse kas avamerelt või sisemaalt, et asendada erosiooniga ärauhutud pinnas. Seda tehnikat on Euroopas kasutatud alates 
1950. aastate algusest. See on laialdaselt kasutusel olev meetod Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Madalmaades, Hispaanias ja 
Ühendkuningriigis. Lisateavet eri meetodite kohta leiate siit.

Parimad tavad:
• Rannikualade ohutuse integreeritud üldkava rakendamine Flandrias (Belgia)
• Liivamootor – Delflandi ranniku (Madalmaad) paremaks kaitsmiseks kasutatakse loodusele omaseid lahendusi

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/beach-and-shoreface-nourishment
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Üleujutustõkked
Hallid meetmed

Üleujutustõkked
Üleujutustõkked on paiksed rajatised, millest vesi saab tavatingimusel läbi voolata, aga millel on väravad või vaheseinad, mida saab üleujutuse 
vältimiseks sulgeda tormitõusu või süsüügialoodete korral. Nende abil saab sulgeda jõe või veetee meresuudme. Üleujutustõkked võivad olla 
hiiglaslikud taristusüsteemid ja sageli on need seotud muude üleujutuse kaitsemeetmetega, nagu tammid, kaldakindlustused ja randade 
taastamine. Neid kasutatakse tavaliselt selleks, et kaitsta linnalisi asulaid ja taristut, mida tormid ja üleujutused võivad ulatuslikult kahjustada.

Parimad tavad:
• Rannikualade ohutuse integreeritud üldkava rakendamine Flandrias (Belgia)
• Rotterdami ja Põhjamere vahelisel Nieuwe Waterwegil asuva Maeslantkeringi väravaga saab sulgeda laevakanali, mille laius on 360 meetrit

(värav ise koosneb kahest tiivast, mis on 210 m laiad ja 22 m kõrged).

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders


Taristu ümberpaigutamine kõrgemal asuvatesse 
kohtadesse 
Hallid meetmed

Taristu ümberpaigutamine kõrgemal asuvatesse kohtadesse 
Kliimamuutused põhjustavad ettevõtjatele märkimisväärseid probleeme, mis võivad lõppkokkuvõttes tingida äri- ja tööstustegevuse 
geograafilise nihkumise  kliimamuutustest tugevalt mõjutatud piirkondadest kaugemale. Selle põhjuseks võivad olla kliimamuutuste mõjust 
äritegevusele tekitatud otsesed häired, näiteks seoses üleujutuste või meretaseme tõusuga, või nende tarnijate, ostjate või toorainetega 
seotud tõrked, mis põhjustavad ettevõtjatele kaudseid mõjusid ja kahjulikke tagajärgi. Ettevõtete ümberpaigutamise otsused võivad olla üheks 
võimaluseks, kuidas kohaneda kliimamuutustega. 

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta



Rannikupankade kindlustamine
Hallid meetmed

Rannikupankade kindlustamine
Rannikupanku saab eristada lähtuvalt nende geograafilisest morfoloogiast ja struktuurist. Pangad võivad olla muredad – koosnedes liivast, 
mudast, savist, merglist ja kriidist – või kõvad, mille koostisosad on lubjakivi, liivakivi, graniit ja muud kivimid. Muredad rannikupangad on 
tundlikumad erosiooni ja maalihete suhtes kui kõvad rannikupangad, mille puhul võib esineda rohkem kivide või kaljutükkide allavarisemist. 
Rannikupiirkondade pankade erosioon on peaaegu alati struktuurse erosiooni tulemus, mille tulemuseks on ranniku järkjärguline taandumine, 
sest erodeerunud sette (rahnud, kivid või liiv) kogus ületab sadestatud setete kogust. Mäenõlvade erosiooni ja selle tagajärgede – maalihete, 
varingute, kivide allavarisemise – vähendamiseks proovitakse mäenõlvade kindlustamise tehnoloogiate abil suurendada nõlva tugevust ja 
üldist stabiilsust, minimeerides maapoolset survet. Mõned meetodid kaitsevad nõlvade jalameid mereerosiooni eest, mis on nõlvade
kindlustamise peamine põhjus. Nende meetodite hulka kuuluvad mäenõlvade ümberkujundamine, nõlvadele äravoolude ehitamine, nende 
tugevdamine poltidega või tugevdatud georestide ja võrkude kasutamine.

Parimad tavad:
• Rannikuerosiooniga tegelemine Marche piirkonnas (Itaalia)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Rannikupankade stabiliseerimine
Rohelised meetmed

Rannikupankade stabiliseerimine
Rannikupanku saab eristada lähtuvalt nende geograafilisest morfoloogiast ja struktuurist. Pangad võivad olla muredad – koosnedes liivast, 
mudast, savist, merglist ja kriidist – või kõvad, mille koostisosad on lubjakivi, liivakivi, graniit või muud kivimid. Muredad rannikupangad on 
tundlikumad erosiooni ja maalihete suhtes kui kõvad rannikupangad, mille puhul võib esineda rohkem kivide või kaljutükkide allavarisemist. 
Rannikupiirkondade pankade erosioon on peaaegu alati struktuurse erosiooni tulemus, mille tulemuseks on ranniku järkjärguline taandumine, 
sest erodeerunud sette (rahnud, kivid või liiv) kogus ületab sadestatud setete kogust. Rannikupankade kindlustamise tehnikad vähendavad 
erosiooni ja selle tagajärgi – maalihkeid, varinguid, kivide allavarisemist. Praktikas kasutatakse rannikupankade stabiliseerimist ja nende 
kindlustamist tihti samaaegselt. Stabiliseerimismeetodite alla kuuluvad nii nõlvade stabiilsuse suurendamine kui ka meetmed pankade jalami 
kaitsmiseks erosiooni eest.

Parimad tavad:
• Rannikuerosiooniga tegelemine Marche piirkonnas (Itaalia)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Lammide taastamine ja hooldamine
Rohelised meetmed

Lammide taastamine ja hooldamine
Lammid moodustavad 7 % Euroopa mandrist. Suurem osa neist on aga keskkonnaalaselt kahjustunud. Oluline on töötada välja strateegiad 
lammide säilitamiseks, sest taastatud lammid pakuvad alternatiivi struktuurimeetmetele, mis on mõeldud toimetulekuks suurenenud 
üleujutusriskiga ning mis tähendab, et need võivad toimida puhvritena. Samal ajal aitab lammide taastamine kaasa kvaliteetsema ökosüsteemi 
saavutamisele, nagu parem veekvaliteet, paremad tingimused elurikkuse säilitamiseks ja suurem puhkeväärtus.

Parimad tavad:
• Jõgede taastamine linnades – sademevee majandamise kestlik strateegia Lodzis (Poola)
• Doonau alamjooksu roheline koridor – lammi taastamine kaitseks üleujutuste eest (Bulgaaria, Rumeenia)
• Jõedünaamika taastamine – Regge jõeruumi laiendamine (Madalmaad)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-river-restoration-a-sustainable-strategy-for-storm-water-management-in-lodz-poland
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-restoration-for-flood-protection
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/room-for-the-river-regge-netherlands-2013-restoring-dynamics


Märgalade taastamine ja hooldamine
Rohelised meetmed

Märgalade taastamine ja hooldamine
Rannikuäärsed märgalad on mere- ja riimveelised märgalad, mis asuvad rannikupiirkondades. Need pakuvad looduslikku kaitset rannikualade 
üleujutuste ja tormitõusu vastu, kuna leevendavad lainete energiat ja erosiooni ning aitavad stabiliseerida rannikusetteid. Mõnes kohas on 
ranniku märgaladel tormituulte poolt sinna uhutud vee absorbeerimise funktsioon ja see leevendab üleujutusi. Rannikuäärsed märgalad on 
olulised elupaigad, kus saavad kasvada näiteks kalade maimud ja karpide pihtvastsed ning mis pakkuvad ohtralt võimalusi linnustikule. Samuti 
aitavad need puhastada vett. Rannikuäärsete märgalade taastamist ja majandamist vaadeldakse üha enam kui kohanemismeedet.

Parimad tavad:
• Elupaikade taastamine ja integreeritud majandamine Ebro deltas, mille eesmärk on parandada elurikkuse kaitset ja vastupanuvõimet

kliimamuutustele (Hispaania)
• Camargue’is (Prantsusmaa) toimub endiste soolatootmisalade kohandav taastamine

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adaptive-restoration-of-the-former-saltworks-in-camargue-southern-france


Merevee taseme tõusuga arvestamine tulevases linnaplaneerimises
Merevee taseme tõus tekitab suuri probleeme rannikualade kasutamisele ja seega ka linnade planeerimisele. Teoreetiliselt võib
linnaplaneerimisega leida meretaseme tõusu probleemile lahendusi, mis on sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlikud. Praktikas aga ei pruugi 
linnade planeerimise protsessid nendele ootustele vastata. Selleks et linnaplaneerimine oleks kestlik, peab see lihtsustama 
kohanemismeetmete võtmist kohalikul tasandil, edendama kollektiivset tegevust kohalikes kogukondades ja nende vahel ning eri 
võimutasanditel ja olema lisaks selle kohaldamisel õiglane ajas ja ruumis.

Parimad tavad:
• Kliimamuutused ja ruumiline areng – linna- ja piirkondliku planeerimise kohanemisstrateegiad rannikualadel Läänemere piirkonna näitel
• Avaliku ja erasektori partnerlus uue üleujutuskindla piirkonna loomiseks Bilbaos (Hispaania)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

Merevee taseme tõusuga arvestamine tulevases
linnaplaneerimises
Pehmed meetmed

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/climate-change-and-spatial-development-adaptation-strategies-for-urban-and-regional-planning-in-urban-coastal-zone-regions-based-on-the-example-of-the-baltic-region
https://www.zorrotzaurre.com/


Agrometsandus
Rohelised meetmed

Agrometsandus
Agrometsandussüsteemideks nimetatakse kõiki maakasutussüsteeme või -tavasid, mille puhul mitmeaastaseid metsakultuure kasvatatakse 
sihipäraselt põllukultuuride ja/või loomadega samal maakasutusüksusel. Agrometsanduses kasutatakse ära metsa- ja põllukultuuride
vastastikust täiendavust olemasolevate ressursside tõhusamaks rakendamiseks. Agrometsanduse tõhusad ja tänapäevased versioonid 
võimaldavad mitmekesistada põllumajandustegevust ja kasutada paremini ära keskkonnaressursse. Agrometsandust saab rakendada nii 
troopilistes kui ka parasvöötme piirkondades, kus toodetakse toitu ja kiudmaterjali , et tagada parem toiduga kindlustatus, säilitada 
elatusvahendeid, leevendada vaesust ning edendada tootlikku ja vastupidavat põllumajanduskeskkonda. Lisaks võib see toetada ökosüsteeme 
tänu süsiniku talletamisele, raadamise ennetamisele, elurikkuse säilitamisele, puhtama vee olemasolule ja erosiooni takistamisele, 
võimaldades samal ajal tulla põllumajanduslikel aladel toime nähtustega nagu üleujutused ja põuad. 

Parimad tavad:
• Agrometsandus – tuleviku põllumajandus? Montpellier' näide (Prantsusmaa)
• Autonoomne kohanemine põudadega agrometsandussüsteemis Alentejos (Portugal)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/agroforestry-agriculture-of-the-future-the-case-of-montpellier
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/autonomous-adaptation-to-droughts-in-an-agro-silvo-pastoral-system-in-alentejo


Veevarude säilitamise alad
Rohelised meetmed

Veevarude säilitamise alad
Loodusliku vee säilitamise meetmete eesmärk on kaitsta ja tõsta maastike, pinnase ja põhjaveekihtide vee säilitamise potentsiaali, taastades 
ökosüsteeme, veekogude looduslikke iseärasusi ja omadusi ning kasutades looduslikke protsesse. Need toetavad rohelist taristut, andes 
panuse selliste integreeritud eesmärkide saavutamisse, mis puudutavad looduse ja elurikkuse säilitamist, taastamist ja maastiku kujundamist. 
Need alad kasutavad loodust veevoolu ja vee juhtimise reguleerimiseks, et hajutada tippveetasemeid ja leevendada äärmuslikke nähtusi, nagu 
üleujutused, põuad, kõrbestumine ja sooldumine. Veevarude säilitamise alade näol on tegu parema keskkonnaalase alternatiiviga
üleujutusriski maandamiseks, kuna tegu on hajutatult asuvate järvede ja tiikidega. Vee säilitamise alad parandavad vee kvaliteeti ja on olulised 
nii maa- kui ka linnapiirkondades.

Parimad tavad:
• Loodusliku vee säilitamise meetmed Altovicentino piirkonnas (Itaalia)
• The Cloudburst Management Plan – tugevate vihmahoogude ja sademevee juhtimise kava Kopenhagenis (Taani)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/natural-water-retention-measures-in-the-altovicentino-area-italy
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/the-economics-of-managing-heavy-rains-and-stormwater-in-copenhagen-2013-the-cloudburst-management-plan


Haljasalade laeindamine linnades
Rohelised meetmed

Haljasalade laiendamine linnades
Haljasalad linnades suurendavad elurikkust ja fauna levikut linnamaastikul. Kui haljasalad on hästi projekteeritud, võivad need parandada 
linnaventilatsiooni, võimaldades väljastpoolt tuleval jahedamal õhul jõuda tihedamalt täisehitatud aladele. Linna haljasaladel on positiivne mõju 
ka inimeste tervisele, need pakuvad tänu varjule ja koguaurustumisele jahutust, vähendades seega paljudes linnades esinevat soojussaarte 
nähtust. Haljasalasid ohustavad sageli laienevad linnastruktuurid, mida iseloomustavad killustunud haljasalad väikeste rohealade kujul hoonete 
ja teede äärtes. Linnametsatukad on näiteks tavaliselt üksteisest eraldatud, mis mõjutab paljude metsloomade levikuvõimalusi ja võimalusi 
liikuda sarnaste, kuid eri kohtades asuvate elupaikade vahel. Hea viis sellise killustumise negatiivse mõju piiramiseks on luua ökoloogilisi 
koridore või ühendusi linnametsade, aedade või muude haljasalade vahel. Haljasalasid ja rohekoridore on võimalik rajada enamikes
linnapiirkondades.

Parimad tavad:
• Barcelona puud, mis leevendavad Vahemere piirkonna kliimat (Hispaania), vt lisateavet ka siit
• Kliimamuutustega kohanemisega arvestamine linnaplaneerimises – kasutamata maa otstarbe muutmine Jenas (Saksamaa)
• Stuttgartis võideldakse soojussaarte nähtuse ja halva õhukvaliteedi vastu ventilatsioonikoridoride ning rohelise ja sinise taristu abil

(Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/green-city-and-biodiversity/green-and-biodiversity-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-climate-change-adaptation-into-urban-planning-greyfield-land-redevelopment-in-jena-germany
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Teadlikkuse suurendamine seoses veetarbimisega
Pehmed meetmed

Teadlikkuse suurendamine seoses veetarbimisega 
Eelkõige piirkondades, mida mõjutab soojus ja sademete vähenemine, on äärmiselt oluline tagada veevarustuse asjakohane haldamine kõigis 
sektorites. Abi on põuaohjekavadest, mis vähendavad riske ning põua majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju. Veekaitsekavade 
eesmärk on piirata veetarbimist, vähendada veekadu ja raiskamist, parandada veekasutuse tõhusust, dokumenteerida vee ringlussevõtu ja 
taaskasutamise tase, pikendada praeguste veevarude eluiga veenõudlust vähendades. Lisaks võib olemasolevate veevarude tõhusam
kasutamine vähendada nõudlust vee järele ning minimeerida uute varude arendamisega seotud keskkonnamõjusid ja kulusid. Põuaohje- ja 
veekaitsekavad sisaldavad suuniseid ja nõudeid, mis reguleerivad avalike veekäitlejate suhtes kehtivaid kohustusi seoses veekaitse ja põuaga 
seotud hädaolukordadega, aga ka nende suhtes kehtivate veekasutuse piirangute, jaotussüsteemide, vee eritariifide või vähetulusa
kasutamise vähendamisega. Põuaohje- ja veekaitsekavade peamised elemendid ja sisu on esitatud siin.

Parimad tavad: 
• Zaragozas ühendatakse teadlikkuse suurendamine finantsmeetmetega, et suurendada veekasutuse tõhusust
• Tulevase veevarustuse tagamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil Lavanti jõe orus, Kärntenis (Austria)
• Erainvesteeringud lekkeseire programmi, et tulla toime veenappusega Lissabonis (Portugal)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-drought-and-water-conservation-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/private-investment-in-a-leakage-monitoring-program-to-cope-with-water-scarcity-in-lisbon


Veealused imiseadmed 
Hallid meetmed

Veealused imiseadmed
Veealuseid imiseadmeid võib kasutada invasiivsete vetikate kogumiseks. Need veealused vaakumseadmed imevad invasiivseid merevetikaid 
ning toovad kaasa uue elu ja hingamise näiteks lämbunud korallrahudesse. Seda meetodit ei ole veel laialdaselt kasutatud, kuid on katsetatud 
mõnes piirkonnas, näiteks Hawaii saarestikus.

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta



Riskipõhine tsoonideks jaotamine
Pehmed meetmed

Mere-vesiviljeluse riskipõhine tsoonideks jaotamine ja asukoha valimine

Läbimõeldud kohavaliku eesmärk on tagada, et mereandide tootmine suureneb nendes piirkondades ja nende liikide puhul, millel on kestliku 
kasvu potentsiaal. Riskipõhine tsoonideks jaotamine ja asukoha valimine võib aidata vältida piirkondi, mis on kliimariskide suhtes eriti 
haavatavad, ning valida kultiveeritavate liikide jaoks kõige sobivamad alad, võttes arvesse nii praegust olukorda kui ka kliimamuutustest 
tulenevaid väljakutseid keskpikas ja pikas perspektiivis. Terviklik protsess aitab minimeerida võimalikku majanduslikku kahju, mis võib tuleneda 
valikutest, mille puhul ei võeta arvesse kõiki riske ja probleeme.

Parimad tavad:
• ClimeFish – otsustamist toetava raamistiku koosloomine, et tagada kestlik kalatootmine Euroopas kliimamuutuste tingimustes

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/co-creating-a-decision-support-framework-to-ensure-sustainable-fish-production-in-europe-under-climate-change


Külvikorrad
Rohelised meetmed

Külvikorrad
Külvikord on tava kasvatada samal maa-alal teatud aja jooksul järjestikku erinevaid põllumajanduskultuure. See vähendab sõltuvust ühest 
toitainete kombinatsioonist, aitab tõrjuda kahjureid ja umbrohtu ning hoiab ära resistentsete taimekahjustajate ja umbrohu tekke tõenäosust. 
Iga-aastane eri põllukultuuride rotatsioon toob mitmesugust majanduslikku ja keskkonnaalast kasu. Eelkõige on see suunatud mullaviljakuse 
tõstmisele ja kahjuripuhangute ennetamisele. Seepärast on külvikordade kasutamine kasulik mulla ja põllumajandusettevõtete pikaajalise 
majandamise seisukohast.

Parimad tavad, mõlemad elluviidud projekti AgriAdapt raames:
• Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine ja mulla parem majandamine kliimamuutustega kohanemiseks Segovias (Hispaania)
• Põllukultuuride viljelemisega tegeleva põllumajandusettevõtte mullastruktuuri parandamine Heilbronnis (Saksamaa)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://agriadapt.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/crop-diversification-and-improved-soil-management-for-adaptation-to-climate-change-in-segovia-spain
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/improving-soil-structure-of-an-arable-crop-farm-in-the-district-of-heilbronn-germany


Looduslike vaenlaste sissetoomine
Rohelised meetmed

Looduslike vaenlaste sissetoomine
Looduslikud vaenlased on organismid, kes tapavad või vähendavad teise liigi paljunemisvõimet. Enamik neist tuuakse sisse inimeste poolt, et 
vähendada teise organismi arvukust ja tagada bioloogiline kahjuritõrje, näitena võib tuua molluskite sissetoomise vetikate tõrjeks. Looduslike 
vaenlaste kasutamisel tuleks alati olla väga ettevaatlik, et hoida ära soovimatuid negatiivseid tagajärgi.

Parimad tavad:
• Kliimamuutused – tagasi tulevikku meres elavate röövliikide juurde
• Elupaikade taastamine ja integreeritud majandamine Ebro deltas, mille eesmärk on parandada elurikkuse kaitset ja vastupanuvõimet

kliimamuutustele (Hispaania), vt lisateavet siit

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-back-to-the-future-for-marine-predators
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
http://www.delta-alliance.org/wings/spain-wing


Kõige probleemsemate liikide tuvastamine ja jälgimine
Teatud liike mõjutavad kliimamuutused eriti suurel määral ja eeskätt seoses kõrgemate temperatuuridega. See võib viia olukorrani, et liigid 
tunnevad vajadust liikuda mujale ja otsida uusi looduslikke elupaiku. See ei mõjuta mitte ainult selle konkreetse liigi elutingimusi, vaid ka kogu 
ökosüsteemi. Kliimamuutustest enim mõjutatud liikide tuvastamine ja nende liikumise jälgimine on oluline nii liikide kui ka kogu ökosüsteemi 
päästmiseks.

Parimad tavad:
• Kalade ja selgrootute liikide haavatavuse hindamine muutuvas kliimas
• Kliimamuutuste mõju Euroopa selgrootutele, viidates Berni konventsiooniga hõlmatud liikide haavatavusele (lisateve ka siin)
• Ülemaailmne vaatlusuuringute algatus Alpide keskkonnas (GLORIA)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

Kõige probleemsemate liikide tuvastamine ja
jälgimine
Pehmed meetmed

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/assessing-the-vulnerability-of-fish-and-invertebrate-species-in-a-changing-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/impacts-of-climate-change-on-european-invertebrates-with-reference-to-the-vulnerability-of-bern-convention-species
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-the-conservation-of-invertebrates
https://redgloria.condesan.org/


Kõige probleemsemate siirutajate ja patogeenide 
tuvastamine ja jälgimine
Pehmed meetmed

Kõige probleemsemate siirutajate ja patogeenide tuvastamine ja jälgimine
Siirutajad on elusorganismid, mis võivad kanda edasi nakkuslikke patogeene inimeselt inimesele või loomadelt inimestele. Paljud neist 
siirutajatest on verd imevad putukad, kes neelavad nakatunud peremeesorganismide (inimesed või loomad) vere imemise ajal haigusi
tekitavaid mikroorganisme ja edastavad need pärast patogeeni paljunemist uuele peremeesorganismile. Kui siirutajad on muutunud 
nakkusohtlikuks, võivad nad tihti kanda patogeeni edasi iga järgneva hammustuse/vere imemise ajal kogu oma ülejäänud elu jooksul. Kõige 
problemaatilisemate siirutajate ja patogeenide tuvastamine ja jälgimine on väga oluline kahjulike haiguste edasikandumise vältimiseks.

Parimad tavad:
• Sääseliikide määraja

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Reverse-identification-key-for-invasive-mosquito-species.pdf


Kindlustuse populariseerimine
Pehmed meetmed

Kindlustuse populariseerimine
Kindlustus on äärmiselt oluline eelkõige riskidest enim ohustatud piirkondade elanike jaoks, et tagada nende majanduslik ja sotsiaalne 
stabiilsus. Oluline on populariseerida üksikisikute ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kindlustamist. See võib toimida 
riskijuhtimisvahendina.

Parimad tavad:
• Kindlustusandja Torinos (Itaalia), kes toetab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohanemismeetmeid

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/insurance-company-supporting-adaptation-action-in-small-and-medium-size-enterprises-in-turin-italy


Teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
käitumisharjumuste muutmiseks 
Pehmed meetmed

Teadlikkuse suurendamise kampaaniad käitumisharjumuste muutmiseks
Üldsuse teadlikkus on oluline, et populariseerida teemat ning toetada ja stimuleerida inimeste algatusi ja tegutsemist ning koondada kohalikke 
teadmisi ja vahendeid. Teadlikkuse suurendamise kampaaniad võivad olla suunatud inimeste rühmadele, kes elavad konkreetsest kliimaohust 
mõjutatud piirkonnas, konkreetsetele sidusrühmadele või laiemale üldsusele. Soovitud tulemuse saavutamiseks on teadlikkuse suurendamise 
juures vaja tõhusa teabevahetuse strateegiaid. Teadlikkuse suurendamise kampaaniate eesmärk üldiselt on juhtida tähelepanu 
murekohtadele, teavitada sihtrühmi, luua positiivne kuvand ja muuta käitumist. Laialdased kliimamuutuste alase teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad on sageli kombinatsioon kohanemis-, leevendamis-, energiatõhususe ja kestlikkuse meetmetest. 

Parimad tavad: 
• Zaragozas ühendatakse teadlikkuse suurendamine finantsmeetmetega, et tõsta veekasutuse tõhusust
• Tulevase veevarustuse tagamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil Lavanti jõe orus, Kärntenis (Austria)
• Genti ühisrahastamisplatvorm, et viia ellu kliimamuutustega kohanemise meetmeid linnade haljastamise kaudu (Belgia)

Kliima-
muutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/ghent-crowdfunding-platform-realising-climate-change-adaptation-through-urban-greening


Varajase hoiatamise süsteemid ja haavatavuse
hindamine 
Pehmed meetmed

Varajase hoiatamise süsteemid ja haavatavuse hindamine 

Varajase hoiatamise süsteemid ja haavatavuse hindamine on kliimamuutustega kohanemise ja katastroofiohu vähendamise peamised elemendid. Nende 
eesmärk on vältida või vähendada ohtudest tingitud kahjusid. Tõhus varajase hoiatamise süsteem on selline, mille eelised kohalikud elanikud ära tunnevad. 
Varajase hoiatamise süsteemide hulka kuuluvad avastamine, analüüs, prognoosimine ja hoiatamine, millele järgneb otsustamine reageerimisviisi osas ja 
selle ellu viimine. Selleks et varajase hoiatamise süsteem oleks tõhus ja täielik, peab see sisaldama nelja omavahel seotud elementi – teadmisi riskide 
kohta, järelevalve- ja hoiatusteenuseid, teabe levitamist ja vahetamist ning reageerimisvõimet. Neid süsteeme saab kasutada, et

... hinnata haavatavust kõrgete temperatuuride suhtes – EuroHEAT veebipõhine kuumalainete ennustamise süsteem

... võidelda metsatulekahjudega – Euroopa metsatulekahjude teabesüsteem (EFFIS)

... hinnata suviste sademete hulga vähenemist ja põudu – Euroopa põuavaatluskeskus (EDO)

... ennustada ette üleujutusi – Euroopa üleujutuste häiresüsteem (EFAS) 

... hinnata jääkatte sulamist ja igikeltsa vähenemist (PermaNET);

... hinnata maalihkeid ja kivide allavarisemist, näiteks projekt ProtectBio Šveitsis

... hinnata ja kaardistada tulevast erosiooni

... võidelda haiguspuhangute vastu – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ja Euroopa aeroallergeenide võrgustik (EAN)

Kliimamuutustega 
kohanemine

Lisateave rahastamisprogrammide kohta

Lisateave tehnilise abi kohta

http://www.euroheat-project.org/dwd/
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://www.efas.eu/en
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/nature-based-measures-against-rockfalls-over-forests-in-the-engadin-region-switzerland/%23websites
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ean-net.org/en.html


Taustteave: mis on rohelised, hallid ja pehmed 
meetmed?

Hallid meetmed...

... on suunatud füüsilisele taristule ja 

toetuvad tehnoloogilistele lahendustele, et 

anda inimestele ja paikadele paremad 

võimalused muutuvast kliimast tingitud 

tagajärgedega toimetulekuks. Hallid 

meetmed hõlmavad mitmesuguseid 

abinõusid tehiskeskkonna 

ümberkujundamiseks. Mõned näited on 

elutähtsale taristule suunatud meetmed –

oluliste hoonete taristu parandamine ja 

linnaplaneerimisprojektide arendamine viisil, 

mis vähendab kliimamuutustest tulenevaid 

ohte.

Rohelised meetmed...

... on meetmed, mida kasutatakse 

tehiskeskkonnas muutuste tegemiseks, 

kasutades looduspõhiseid lahendusi. Nende 

abinõude rakendamine võib olla vähem kulukas 

ja tuua ka teistsugust kasu, näiteks tõsta 

elukvaliteeti või tulla kasuks loodusele ja 

elurikkusele. Need meetmed kujutavad endast 

sageli lahendusi, mida ei pea kindlasti 

kahetsema ja mis on mõeldud inimese loodud 

süsteemide vastupidavuse parandamiseks. Need 

on kasulikud ka siis, kui prognoositud 

kliimamõjud jäävad tulemata või need on 

leebemad, kui ennustati. Sellistele meetmetele 

viidatakse sageli kui rohelisele taristule (või 

veeökosüsteemide puhul sinisele taristule) või 

ökosüsteemipõhistele kohanemismeetmetele. 

Pehmed meetmed...

... sisaldavad poliitilisi, õiguslikke või 

haldusalgatusi, mille eesmärk on muuta 

käitumist, suurendada inimeste, ettevõtete ja 

ametiasutuste kohanemisvõimet või 

arendada teadmisi ja oskusteavet. Nende 

meetmete alla võivad kuuluda teadlikkuse 

suurendamise kampaaniaid, varajase 

hoiatamise süsteemid või asjaomastele 

sidusrühmadele selliste teabevahendite 

pakkumine nagu kliimamuutuste mõju ja 

haavatavuse või riskide hindamine, 

kindlustamine äärmuslikest 

ilmastikunähtustest tulenevate kahjude 

vastu. 



Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: 
programmid

• Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

• Euroopa Regionaalarengu Fond

• Linnadega seotud uuenduslikud meetmed

• Euroopa territoriaalne koostöö

• Ühtekuuluvusfond

• Euroopa Sotsiaalfond+

• Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

• Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond

• Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA)

programm LIFE

• Õiglase ülemineku fond

• Programm „Invest EU“

• Euroopa ühendamise rahastu

• ELi taastuvenergia rahastamismehhanism

• Programm „Euroopa horisont“

• Innovatsioonifond



Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide alla kuuluvad Euroopa Regionaalarengu 

Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning Euroopa 

Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond. Üle poole ELi finantstoetusest jagatakse nende 

fondide kaudu. Need keskenduvad peamiselt viiele valdkonnale: teadusuuringud ja 

innovatsioon, digitehnoloogiad, vähese CO2 heitega majanduse toetamine, loodusvarade 

kestlik majandamine ja väikeettevõtete toetamine.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_et


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
Regionaalarengu Fond
Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades eri piirkondade vahelisi 

erinevusi. Aastatel 2021–2027 võimaldab see investeerida arukamasse, 

keskkonnahoidlikumasse, paremini ühendatud ja sotsiaalsemasse Euroopasse, mis on 

kodanikele lähemal. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatakse programme, mille 

eest vastutavad ühiselt Euroopa Komisjon ning liikmesriikide riiklikud ja piirkondlikud 

ametiasutused. Liikmesriikide haldusasutused valivad, milliseid projekte rahastada, ja 

võtavad endale vastutuse nende igapäevase juhtimise eest.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
Regionaalarengu Fond
Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi raames on loodud kaks algatust: linnadega seotud 

uuenduslikud meetmed ja Euroopa territoriaalne koostöö (Interreg). 

Linnadega seotud uuenduslikud meetmed on Euroopa Liidu algatus, mis annab 

linnapiirkondadele kogu Euroopas vahendeid uute ja läbiproovimata lahenduste 

katsetamiseks linnaprobleemide lahendamisel. Interregi programmi raames toetab 

Euroopa Liit piirkondade ja riikide vahelist koostööd, et aidata kaasa nende 

majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning kõrvaldada piiridest tulenevad tõkked. Selles 

on mitu tegevussuunda, nagu Interreg A piiriülese koostöö, Interreg B riikidevahelise 

koostöö ja Interreg C piirkondadevahelise koostöö jaoks.

https://uia-initiative.eu/en
https://uia-initiative.eu/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: 
Ühtekuuluvusfond
Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfond toetab projekte keskkonna valdkonnas ja üleeuroopalisi võrke 

transporditaristu valdkonnas. Ajavahemikul 2021–2027 võivad sellest toetust saada 

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 

Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. 37 % fondi rahalistest eraldisest on 

suunatud kliimaeesmärkide saavutamisele. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
Sotsiaalfond+
Euroopa Sotsiaalfond Pluss+

Euroopa Sotsiaalfond+ investeerib inimestesse, keskendudes tööhõive- ja 

haridusvõimaluste parandamisele kogu Euroopa Liidus. Perioodil 2021–2027 on fondi 

eelarve peaaegu 100 miljardit eurot. See annab olulise panuse ELi tööhõive-, sotsiaal-, 

haridus- ja oskuste poliitikasse, sealhulgas nende valdkondade struktuurireformidesse. 

Lisaks on fondil eesmärk parandada kõige haavatavamate, vaesusriskis elavate inimeste 

olukorda.

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/et


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Ühine põllumajanduspoliitika toetab maapiirkondade vitaalsust ja majanduslikku 

elujõulisust. Fondi teine sammas on maaelu areng. Selle raames aidatakse kaasa 

maapiirkondade kestlikule arengule, edendades konkurentsivõimet, tagades 

loodusvarade kestliku majandamise ja kliimameetmed ning püüdes saavutada 

maapiirkondade majanduse ja kogukondade tasakaalustatud territoriaalset arengut. 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarve on ligikaudu 95,5 miljardit eurot. 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_et


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
Merendus- Kalandus- ja Vesiviljelusfond
Euroopa Merendus- Kalandus- ja Vesiviljelusfond

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond aitab kalandussektoril võtta 

kasutuselekestlikke kalapüügiviise ja rannikukogukondadel mitmekesistada oma 

majandust, parandades elukvaliteeti Euroopa rannikualadel. Sellest toetatakse ELi ühist 

kalanduspoliitikat, ELi merenduspoliitikat ja ELi ookeanide rahvusvahelise majandamise 

kava. Fond annab vahendeid uuenduslike projektide väljatöötamiseks, millega tagatakse 

vee- ja mereressursside kestlik kasutamine. See aitab kaasa toiduga kindlustatusele 

tänu mereandidega varustamisele ja kestliku sinise majanduse kasvule ning jätab meile 

alles heas seisukorras mered ja ookeanid, mida majandatakse turvaliselt ja kestlikult.

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: programm 
LIFE 
ELi keskkonna ja kliimameetmete rahastamisvahend

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti programm LIFE on ELi 

keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Selle eesmärk on toetada projekte 

looduse ja elurikkuse, ringmajanduse ja elukvaliteedi, kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise ning puhtale energiale ülemineku valdkonnas. Programmist 

eraldatakse toetusi taotlejatele ning antakse teavet auhindade, väljaannete ja projektide 

algatamise kohta. 

Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise allprogrammist kaasrahastatakse 

projekte, millega toetatakse Euroopa kliimapakti toimimist, kestlikku rahastamist, 

teadlikkuse tõstmist, koolitusi ja suutlikkuse suurendamist, teadmiste arendamist ning 

sidusrühmade osalemist kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise 

valdkondades.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/nature-and-biodiversity_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: õiglase 
ülemineku fond 
Õiglase ülemineku fond

Õiglase ülemineku fond on ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahend aastateks 2021–

2027 ning õiglase ülemineku mehhanismi esimene sammas Euroopa rohelise 

kokkuleppe kontekstis, mille abil soovitakse saavutada 2050. aastaks ELi 

kliimaneutraalsus. Fondist toetatakse piirkondi, mida mõjutab üleminek 

kliimaneutraalsusele kõige rohkem, et vältida piirkondliku ebavõrdsuse suurenemist. 

Seda tehakse kooskõlas ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiga, milleks on vähendada 

piirkondlikke erinevusi ja tegeleda struktuurimuutustega ELis. Komisjon on loonud 

õiglase ülemineku platvormi (vt käesoleva käsiraamatu tehnilise abi rubriik), et aidata ELi 

riikidel ja piirkondadel saada juurdepääs õiglase ülemineku mehhanismi kaudu antavale 

toetusele.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: programm 
„InvestEU“
Programm „InvestEU“

InvestEU fond ühendab 13 keskselt hallatava ELi rahastamisvahendi ja Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi üheks rahastamisvahendiks. Tegemist on turu- ja 

nõudluspõhise vahendiga, milles pannakse suurt rõhku ELi poliitilistele prioriteetidele. 

Sellest toetatakse projekte kestliku taristu, teadusuuringute, innovatsiooni ja 

digiülemineku, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning sotsiaalvaldkonna 

investeeringute ja oskuste valdkonnas.  

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Euroopa 
ühendamise rahastu
Euroopa ühendamise rahastu

Euroopa ühendamise rahastu toetab hästi toimivate, kestlike ja tõhusalt ühendatud 

üleeuroopaliste võrkude arendamist transpordi, energeetika ja digiteenuste valdkonnas. 

Lisaks põhitoetustele pakub Euroopa ühendamise rahastu projektidele rahalist toetust 

uuenduslike rahastamisvahendite, näiteks tagatiste ja projektivõlakirjade kaudu. Need 

vahendid võimendavad märkimisväärselt ELi eelarve kasutamist ning on hoovaks 

täiendava rahastamise ligimeelitamisel erasektorist ja muudelt avaliku sektori osalejatelt.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: ELi 
taastuvenergia rahastamismehhanism
ELi taastuvenergia rahastamismehhanism

Taastuvenergia projektide paremaks toetamiseks ja seeläbi taastuvate energiaallikate 

laialdasema kasutuselevõtu innustamiseks kogu ELis on Euroopa Komisjon loonud 

taastuvenergia rahastamismehhanismi. Selle peamine eesmärk on võimaldada 

liikmesriikidel teha tihedamat koostööd taastuvate energiaallikate kasutuselevõtul ja 

edendamisel, et neil oleks lihtsam saavutada nii individuaalseid kui ka kollektiivseid 

taastuvenergia eesmärke. Mehhanism annab hoogu ka taastuvenergiaprojektidele, mis 

on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega. See lihtsustab taastuvate energiaallikate 

kulutõhusamat kasutuselevõttu kogu ELis, eelkõige piirkondades, kus on parem 

juurdepääs loodusvaradele või seal, kus selleks on paremad geograafilised tingimused. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/financing/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en%23closer-cooperation-on-renewable-projects


Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: Programm 
„Euroopa horisont“
Programm „Euroopa horisont“

„Euroopa horisont“ on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamisprogramm, mille eelarve on 95,5 miljardit eurot. Selle abil tegeletakse 

kliimamuutustega, aidatakse saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke ning 

suurendatakse ELi konkurentsivõimet ja majanduskasvu. Programm lihtsustab koostööd 

ning suurendab teadusuuringute ja innovatsiooni mõju ELi poliitika kujundamisele, 

toetamisele ja elluviimisele, ning aitab samas lahendada üleilmseid probleeme. See 

toetab tipptasemel teadmiste ja tehnoloogiate loomist ja paremat levitamist.

Programmi abil luuakse töökohti, kaasatakse täielikult ELi talendireserv, hoogustatakse 

majanduskasvu, edendatakse tööstuse konkurentsivõimet ja optimeeritakse 

investeeringute mõju veelgi võimekamas Euroopa teadusruumis.



Kliimamuutustega kohanemise rahastamine: 
Innovatsioonifond
Innovatsioonifond

Innovatsioonifond on suur rahastamisprogramm uuenduslike, vähese CO2 heitega 

tehnoloogiate tutvustamiseks. Selle eesmärk on aidata ettevõtetel investeerida puhtasse 

energiasse ja tööstusse, et hoogustada majanduskasvu, luua kohalikke ja 

tulevikukindlaid töökohti ning tugevdada Euroopa tehnoloogilist juhtpositsiooni 

ülemaailmsel tasandil. Selleks kutsutakse üles korraldama nii suuri kui ka 

väikesemahulisi projekte, milles keskendutakse uuenduslikele vähese CO2 heitega 

tehnoloogiatele ja protsessidele energiamahukates tööstusharudes, süsinikdioksiidi 

kogumisele ja kasutamisele, süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise kohtade ehitamisele 

ja käitamisele, uuenduslikule taastuvenergia tootmisele ja energia salvestamisele.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en%23tab-0-0


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks

• Kliimamuutustega kohanemine

• Linnapiirkondade kohanemise toetusvahend

• Copernicuse kliimamuutuste teenistus

• Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem

• Euroopa veeteabesüsteem

• Riiklikud kohanemisplatvormid, nagu näiteks Austrias, Soomes, Ungaris,

Poolas, Horvaatias, Prantsusmaal, Iirimaal, Hispaanias, Taanis,

Saksamaal, Madalmaades ja Rootsis.

• Kliimamuutuste mõjude ja haavatavuse staatuse (Status of Climate Change 

Impacts and Vulnerability–CCIV) hindamine Euroopa keskkonnateabe- ja -

vaatlusvõrgu kaudu

• Riikidevahelised teabevahetusplatvormid, näiteks Alpide kliimamuutustega

kohanemise platvorm või Püreneede kliimamuutuste vaatluskeskus

• Linnade võrgustikud, nagu Euroopa linnapeade kliima- ja energiapakt,

kliimavõrgustik C40 Cities, linnade vastupanuvõime suurendamise või

vastupanuvõimeliste linnade iga-aastane konverents

• Ühise kavandamise algatus „Urban Europe“

• Euroopa ühendamise rahastu

• Euroopa Energiatõhususe Fondi tehnilise abi vahend

• InvestEU nõustamiskeskus

• Õiglase ülemineku platvorm



Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Kliimamuutustega kohanemine

Climate-ADAPT on Euroopa kliimamuutustega kohanemise platvorm ning on loodud 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaameti partnerluses. Climate-ADAPTi eesmärk 

on toetada Euroopat kliimamuutustega kohanemisel, aidates kasutajatel saada 

juurdepääsu andmetele ja teabele ning neid jagada. Tegutsetakse järgmistes 

valdkondades: tõenäolised kliimamuutused Euroopas, piirkondade ja sektorite praegune 

ja tulevane haavatavus, riiklikud ja riikidevahelised kohanemisstrateegiad ja -meetmed, 

kohanemist käsitlevad juhtumiuuringud ja võimalikud kohanemisvõimalused ning 

kliimamuutustega kohanemise kavandamist toetavad vahendid.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Linnapiirkondade kohanemise toetusvahend

Linnapiirkondade kohanemise toetusvahendi eesmärk on aidata linnadel, alevitel ja 

muudel kohalikel omavalitsustel töötada välja, rakendada ja jälgida kliimamuutustega 

kohanemise kavasid. See loodi praktilise juhendina linnapiirkondadele, et tunnustada 

nende rolli Euroopa majanduses. Vahendis kirjeldatakse kõiki kohanemisstrateegia 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks vajalikke samme. See on suunatud nii protsessi 

alustavatele linnadele kui ka neile, kes on selles juba edusamme teinud.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Copernicuse kliimamuutuste teenistus

Copernicuse kliimamuutuste teenistuse eesmärk on toetada Euroopa Liidu kohanemis- ja 

leevendamispoliitikat, pakkudes järjepidevat ja usaldusväärset teavet kliimamuutuste 

kohta. See pakub vaba ja avatud juurdepääsu kliimaandmetele ja -vahenditele, mis 

põhinevad kättesaadavatel teaduslikel uuringutel.

https://climate.copernicus.eu/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem

Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem on Euroopa elurikkust käsitlevate 

andmete ja teabe ühtne kontaktpunkt. Sellest saab üksikasjalikku teavet elurikkuse 

kaitse, rohelise taristu, elurikkuse poliitika ja andmete ning muude elurikkuse tulevikuga 

seotud väljakutsete ja valdkondade kohta.

https://biodiversity.europa.eu/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Euroopa veeteabesüsteem 

Euroopa veeteabesüsteem (WISE) on loodud Euroopa Komisjoni ja Euroopa 

Keskkonnaameti partnerluses. Sellele pandi alus 2007. aastal ning see pakub 

veebiportaali vahendusel juurdepääsu veega seotud teabele alates sisevetest kuni 

meredeni välja. Süsteem annab ELi institutsioonidest või muudest riiklikest, piirkondlikest 

ja kohalikest keskkonnaametitest pärit kasutajate jaoks sisendit temaatilistesse 

hindamistesse ELi veega seotud poliitika kontekstis. Veespetsialistide ja teadlaste jaoks 

hõlbustab veeteabesüsteem juurdepääsu alusdokumentidele ja temaatilistele andmetele, 

mida saab edasisteks analüüsimisteks alla laadida. Üldsuse, sealhulgas era- või avalik-

õiguslikele asutuste jaoks pakub süsteem veega seotud teavet eripalgeliste 

interaktiivsete kaartide, graafikute ja näitajate näol.

https://water.europa.eu/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Erinevad riiklikud kliimamuutustega kohanemise teemalised platvormid, mis annavad riigipõhist teavet

Austria Soome Ungari Poola

Horvaatia Iirimaa Hispaania

Madalmaad RootsiSaksamaaTaani

Prantsusmaa

https://www.klimawandelanpassung.at/
https://ilmasto-opas.fi/en/
https://nater.mbfsz.gov.hu/
https://klimada2.ios.gov.pl/en/
http://prilagodba-klimi.hr/
https://www.climateireland.ie/%23!/
https://www.adaptecca.es/
https://klimaatadaptatienederland.nl/en/
https://www.klimatanpassning.se/
https://www.klivoportal.de/DE/Home/home_node.html
https://en.klimatilpasning.dk/
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Kliimamuutuste mõjude ja haavatavuse staatuse (CCIV) hindamine 

Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (EIONET) on Euroopa Keskkonnaameti ning 

selle 38 liikme ja koostööd tegeva riigi partnerlusvõrgustik. Nad koguvad ja arendavad 

üheskoos andmeid ning jagavad poliitikakujundajatele Euroopa keskkonda puudutavaid 

teadmisi ja nõuandeid. Samuti pakub see andmeid kliimamuutuste mõju ja sellekohase 

haavatavuse kohta täiendavate analüüside teostamiseks.



Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Riikidevahelised teabevahetusplatvormid

Alpide kliimamuutustega kohanemise platvorm (CAPA) annab teavet kliimamuutustega 

kohanemise kohta Alpides. See on suunatud poliitilistele otsustajatele, haldusasutustele, 

omavalitsustele, ettevõtjatele, teadlastele ja ekspertidele. Platvorm on kättesaadav 

saksa, inglise, prantsuse, itaalia ja sloveenia keeles. 

Püreneede kliimamuutuste vaatluskeskus (OPCC) on Püreneede töörühma piiriülene 

territoriaalse koostöö algatus. Selle eesmärk on jälgida ja mõista kliimamuutuste nähtust 

Püreneedes, et aidata piirkonnal kohaneda muutuste mõjuga. 

https://www.capa-eusalp.eu/home
https://www.opcc-ctp.org/index.php


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Linnade võrgustikud

Euroopa linnapeade kliima- ja energiapakt on maailma suurim kohaliku tasandi kliima- ja 

energiameetmeid puudutav liikumine. See ühendab tuhandeid kohalikke omavalitsusi, 

kes on vabatahtlikult võtnud kohustuse viia ellu ELi kliima- ja energiaeesmärgid, liikudes 

ühiselt kõigi kodanike jaoks õiglasema ja kliimaneutraalse Euroopa poole. Muu hulgas 

tutvustatakse pakti raames parimaid tavasid ning antakse teavet rahastamise ja 

kohanemisvahendite kohta.

Kliimavõrgustik C40 Cities ühendab üle kogu maailma linnapeasid, kes võtavad 

kiireloomulisi meetmeid kliimakriisiga toimetulekuks ja jõuka tuleviku tagamiseks. 

Võrgustik annab teavet kliimaeesmärkide ambitsioonikuse suurendamise, ühiskonna 

kaasamise ja kliimameetmete laiendamise kohta. 

Linnade vastupanuvõime suurendamine on sidusrühmadeülene algatus, mille eesmärk 

on parandada kohalikku vastupanuvõimet toetava tegevuse ja linnadevaheliste 

õppevõrgustike loomise kaudu. Selle raames on koostatud kolmeetapiline linnade 

vastupanuvõime tegevuskava, mis pakub vahendeid, juurdepääsu teadmistele ning 

seire- ja aruandlusvahendeid. Algatusega toetatakse linnu nende püüdlustes vähendada 

riske ja suurendada vastupanuvõimet. 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.c40.org/
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Ühise kavandamise algatus „Urban Europe“

Ühise kavandamise algatus „Urban Europe“ on üleminekuteemaline teadmuskeskus 

linnadele. Selle ülesanne on luua sidemed avaliku sektori asutuste, kodanikuühiskonna, 

teadlaste, uuendajate, ettevõtjate ja tööstuse vahel, et pakkuda viljakat keskkonda 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks, mis aitaks kaasa linnade ümberkujundamisele. 

Keskus loodi 2010. aastal, et tegeleda tänaste probleemidega, mille ees seisavad kõik 

maailma linnad. Selle eesmärk oli Euroopa teadus- ja innovatsioonikeskuse 

väljaarendamine. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad keskusega ühendust 

võtta ning teha koostööd pikaajaliste strateegiate ja ühisprojektide valdkonnas. 

https://jpi-urbaneurope.eu/


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Euroopa ühendamise rahastu 

Euroopa ühendamise rahastu on ELi kõige olulisem rahastamisvahend Euroopa rohelise 

kokkuleppe saavutamiseks ning oluline hoob liidu CO2 heite vähendamise 2030. ja 

2050. aasta sihtide poole pürgimisel. See toetab hästi toimivate, kestlike ja tõhusalt 

ühendatud üleeuroopaliste võrkude arendamist transpordi, energeetika ja digiteenuste 

valdkonnas. Euroopa ühendamise rahastu investeeringud aitavad täita lünki Euroopa 

energia-, transpordi- ja digitaalses põhistruktuuris. Euroopa ühendamise rahastust 

saavad kasu inimesed kõigis liikmesriikides, kuna see muudab reisimise lihtsamaks ja 

kestlikumaks, parandab Euroopa energiajulgeolekut, võimaldades samas taastuvate 

energiaallikate laialdasemat kasutamist, ja lihtsustab haldusasutuste, ettevõtjate ja 

kodanike piiriülest suhtlemist.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/about-connecting-europe-facility_en


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Euroopas Energiatõhususe Fondi tehnilise abi vahend 

Euroopa Energiatõhususe Fondi tehnilise abi vahendist toetatakse avaliku sektori 

abisaajaid pangalaenukõlblike säästva energia investeerimisprogrammide koostamisel. 

Sellised projektid on seotud energiatõhususe sektori ning väikesemahuliste 

taastuvenergia- ja/või ühistranspordi algatustega. Rahastu eesmärk on ületada lõhe 

säästva energia kavade ja tegelike investeeringute vahel. Sellest toetatakse kõiki 

tegevusi, mis on vajalikud säästva energia projektidesse tehtavate investeeringute 

ettevalmistamiseks.

https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
InvestEU nõustamiskeskus

InvestEU nõustamiskeskus täiendab InvestEU fondi. See toetab  investeerimisprojektide 

tuvastamist, ettevalmistamist ja arendamist kogu Euroopa Liidus. Nõustamiskeskus, 

mida haldab Euroopa Komisjon ja mida rahastatakse ELi eelarvest, ühendab 

projektiarendajaid ja vahendajaid nõustavate partneritega, kes teevad otsest koostööd, et 

aidata projektidel jõuda rahastamisetappi. Keskus on keskne kontaktpunkt 

projektiarendajatele ja vahendajatele, kes otsivad nõustamist ja tehnilist abi seoses 

keskselt hallatavate ELi investeerimisfondidega.

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en


Tehniline abi kliimamuutustega kohanemiseks
Õiglase ülemineku platvorm 

Õiglase ülemineku platvorm on ühtne kontaktpunkt, mille ülesanne on toetada Euroopa 

üleminekut kestlikule ja kliimaneutraalsele majandusele ja vahendada sellekohaseid 

teadmisi. Platvorm on ELi oluline vahend, mille eesmärk on aidata ELi riikidel ja 

piirkondadel saada õiglase ülemineku mehhanismi kaudu antavat toetust, tagades sel 

viisil ausa ja õiglase ülemineku, milles ei jäeta ühtegi inimest ega piirkonda kõrvale.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
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