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Kliimaneutraalsuse definitsioon

• Riik ei paiska oma tegevusega atmosfääri rohkem 

kasvuhoonegaase kui seob.

• Kliimaneutraalsus linna kontekstis?

• Vähendada tarbimist, vähendada tootmist või suurendada 

heitmete sidumist.
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Kliimaneutraalsus linnas

Energeetika
Vähendame energiasektori 

CO2- heidet. Energia tootmine

ja kasutamine moodustab üle 

75% EL kasvuhoonegaaside

heitest

Transport
Võtame kasutusele puhtamad,

odavamad ja tervislikumad 

era- ja ühistranspordi vormid, kuna 

transport tekitab 25% EL heitkogusest

Jäätmemajandus
Vähendame jäätmeteket ja edendame

ringlussevõttu

Ehitussektor
Renoveerime hooneid, et aidata 

vähendada energiaarveid ja 

energiatarbimist, sest 40% 

energiatarbimisest kulub hoonetele



Kliimaneutraalsete linnade 

missiooni eesmärgid 

toetab  teadus- ja innovatsioonitegevust, 

mille eesmärk on töötada välja, katsetada, 

tutvustada ja laiendada innovatiivseid

lahendusi kliimaneutraalsuse

saavutamiseks linnades eri sektorites. 
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Meetmed

Missioon toetab ka teadusuuringute ja innovatsiooni 
näidis- ja katseprojektide portfelli, mis vastab linnade 
spetsiifilistele vajadustele.

Missioonide platvorm annab linnadele tehnilist, regulatiivset 

ja rahalist abi. 

Linnad valmistavad ette, allkirjastavad ja rakendavad 

kliimaneutraalsete linnade lepingud, millele on alla kirjutanud 

linnapea või poliitiline esindaja.



Rahastusinstrumendid

- Horisont2020 projekt NetZeroCities

- Euroopa Horisondi partnerlused

- Driving Urban Transitions 

to a Sustainable Future (DUT).

- Clean energy transition

siret.talve@mkm.ee
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Rahastusinstrumendid

• Regionaalse arengu fond

• Taasterahastu

• Õiglase ülemineku fond

• Moderniseerimise fond

• LIFE - LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean 

energy transition plans and strategies in municipalities and 

regions
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Missiooni võrgustik

• Annab sisulist nõu

• Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
Keskkonnaministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

• KIK Arengu ja koostöökoda osakonna juhataja Helen Sulg: 
helen.sulg@kik.ee

• Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik: 
katarina.viik@envir.ee

mailto:katarina.viik@envir.ee
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