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Keskkonnahoid ja inimese 
heaolu majanduse keskmes



Üks 2019. aasta detsembris ametisse 

asunud Euroopa Komisjoni kuuest 

prioriteedist aastateks 2019–2024.

„Majanduskasvu strateegia“, et 

saavutada 2050. aastaks 

kliimaneutraalne (ring)majandus 

47 eri valdkonna algatust, mille 

Euroopa Komisjon avalikustab või 

töötab välja perioodi 2020–2022 

jooksul



Aastaks 2050 on Eesti konkurentsi-

võimeline, teadmistepõhise ühiskonna

ja majandusega kliimaneutraalne riik, 

kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas

elukeskkond ning valmisolek ja võime

kliimamuutuste põhjustatud

ebasoodsaid mõjusid vähendada ja 

positiivseid mõjusid parimal viisil ära

kasutada.





Rohepööre on Eesti asi
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Kas sõda midagi muutis?



EL sõltuvuse vähendamine RU 

fossiilkütuste impordist

RePowerEU

Energia säästmine

Energiaimpordi 

mitmekesistamine

Puhtale ja rohelisele energiale 

ülemineku kiirendamine



Sõda ja põllumajandus

• Meetmed kriisiolukorra leevendamiseks, sh

EL´ist 2,5 mln EUR

Lisaeelarvest 9,1 mln EUR

• 26. mail Valitsuses heaks kiidetud maaelu arengukava 

muudatusettepanekud

• Pikaajaline siht ei muutu



Rohepööre ja põllumajandus



Globaalsed trendid

• Maailma rahvaarv kasvab – surve toidusüsteemidele, 

looduskeskkonnale ja kliimale

• Kliimamuutused avaldavad põllumajandustootmisele üha 

enam mõju

• Tarbijate teadlikkus probleemidest       huvi toidu päritolu, 

tootmisviiside, keskkonnamõju ja eetilisuse kohta



Kus on fookus?

• Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemisega seotud

probleemidele lahenduste otsimine

• Põllumajandus moodustab Eestis ligi 15% kasvuhoonegaaside

koguheitest

• Esmalt heite kasvu piiramine ning seejärel ka heite

vähendamine

• Toidujulgeolek ja põhitoiduainete ja oluliste tootmissisenditega

isevarustatus



VÕIMALUSED

Ring- ja biomajanduse arendamine

Keskkonnahoidlikud tootmispraktikad

Uus tehnoloogia

VÄLJAKUTSED

Investeeringute tegemise võimekus

Läbipaistvus kliima- ja keskkonnajalajälje, 

tootmissisendite ja –praktikate osas

Ebapiisav järelkasv ettevõtetes, hariduses ja teaduses



Rohepöörde elluviimise 
korraldus



Rohepoliitika 
koordinatsioon

Ekspertrühm

Ministeeriumid



Rohepoliitika

ekspertgrupp

Rohepoliitika

koordinatsioon

Ekspertgrupi

aruanne

18.10.2021

24.01.2022

07.04.2022

Rohepöörde tegevuskava

Rollide jaotus

Kommunikatsioon

Selgitavad materjalid

Toetav raamistik



Ekspertrühma soovitused

Kestlik toidusüsteem

Koostöös ettevõtjate, teadlaste ja 

ekspertidega välja töötada roheülemineku 

tegevuskava

Mineraalväetiste ja taimekaitsevahendite 

kasutamine

Tipptasemel nõustamisteenuse

kättesaadavaks tegemine täppisviljeluse

seadmete kasutamise ja seadistamise alal

Elurikkust toetav ja taastav põllumajandus

Töötada välja ja rakendada põllumuldade 

elurikkuse seiresüsteem



Kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide

Investeerida KHG ja ammoniaagi heitkoguseid 

vähendavate loomade aretuse, söödalisandite, 

läga ja sõnniku hoidmise ja kasutamise 

tehnoloogiate alaste teadmiste loomisse ja 

levitamisse

Loomatervis ja -heaolu ning antimikroobikumide

kasutamine

Toetada ÜPP strateegiakava meetmetega kogu 

loomakasvatussektoris karjaterviseprogrammide 

rakendamist

Mahepõllumajandus

Institutsionaalse toitlustuse ning riigihangete 

tingimuste kaudu järk-järgult kujundada 

mahetoodete laialdasemat kasutust soosiv 

turuolukord, et tarbijatele oleks kättesaadav 

rohkem mahetoodangut.



Rohepöörde tegevuskava ülesehitus

Valdkonnad
- Energeetika

- Transport ja liikuvus

- Ruumiplaneerimine ja hooned

- Ringmajandus ja jäätmed

- Õiglane üleminek

- Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline rohemajandus

- Elurikkus, maakasutus ja bioressursside väärindamine

- Kestlik toidusüsteem

- Kliimamuutustega kohanemine

- Riigivalitsemine



Partnerite ja sihtgrupi põhine lähenemine

• KOV ja rohepööre

• Ettevõtted ja rohepööre

• Üksikisikud ja rohepööre



Kristi.klaas@riigikantselei.ee

Kristi Klaas

Aitäh!


