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I. SISSEJUHATUS 
Linnapeade pakt kliima ja energia alal ühendab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes on vabatahtlikult 
valmis pühenduma oma territooriumil Euroopa Liidu kliima- ja energiaeesmärkide täitmisele.  
Allakirjutanud kohalikud omavalitsused jagavad ühiselt visiooni vähenenud CO2 heitega paindlikest 
linnadest, kus kodanikel on ligipääs turvalisele, jätkusuutlikule ja taskukohasele energiale.  Allakirjutanud 
lubavad vähendada aastaks 2030 CO2 heidet vähemalt 40% võrra ja suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutuste mõjudele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle protsessi hõlbustamiseks annab linnapeade pakt allakirjutanute käsutusse Euroopas ainulaadse 
andmekogumis- ja aruandlusraamistiku. See aitab neil kohalikul tasandil süstemaatiliselt planeerida 
kliima ja energiaga seotud tegevusi ning korraldada protsesside seiret.  

Linnapeade pakti aruandlus- ja seireraamistik on välja töötatud tihedates konsultatsioonides kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste asjatundjatega ning kliima- ja energiaekspertidega Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) metodoloogilisel toel.  Regulaarsed konsultatsioonid võimaldavad 
raamistikku edasi arendada ja täiustada, et tagada selle ühildumine Euroopa kohalike omavalitsuste poolt 
kõige enam kasutatud tegevuste ja metoodikatega. 2019. aastal viidi pakti raamistik kooskõlla 

ülemaailmse kliima- ja energiaalase linnapeade pakti ühise aruandlusraamistiku soovitustega.  

Linnapeade paktile allakirjutanutel palutakse kasutada linnapeade pakti aruandeplatvormi 

MyCovenant1 säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP, allpool: tegevuskava) andmete 

aruandluseks ja jälgimiseks niinimetatud SECAPi vormi kaudu.2 Esitatud andmed võimaldavad 
allakirjutanuil näidata oma tegevuste konkreetset mõju selles valdkonnas ja kliima-alaseid püüdlusi. See 
annab riiklikele ning Euroopa ja rahvusvahelistele poliitikakujundajatele olulist tagasisidet kohalike 
tegevuste kohta. Pakti raamistik võimaldab allakirjutanutel struktuurselt ja süstemaatiliselt andmeid 
koguda ja analüüsida ning paneb aluse kliima- ja energiaküsimuste lahendamisel ning tegevuste 
rakendamisel tehtud edusammude jälgimise headele tavadele.  

See dokument pakub allakirjutanutele sammsammulisi juhiseid, kuidas edastada teavet pakti 
aruandlusplatvormi MyCovenant eri osades. Selle on välja töötanud linnapeade pakti Euroopa sekretariaat 
koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC), et aidata allakirjutanuil mõista pakti aruandlusraamistikku 
ja aruandlusprotsess edukalt läbi viia.  Juhistele on lisatud praktilisi soovitusi ja kasulikke abivahendeid. 

                                                      
1 Vt https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing. 
2Vormi Exceli formaadis offline versiooni, mis on mõeldud kasutamiseks ainult sisemise töödokumendina, leiate aadressil   
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html. Vormi ainus ametlik versioon on MyCovenant’is. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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II. LINNAPEADE PAKTI PROTSESS  
Linnapeade pakti kliima- ja energiaalgatusega ühinenud kohalikud 
omavalitsused kohustuvad esitama tegevuskava kahe aasta jooksul 
alates algatusele ametlikult alla kirjutamisest (nõuetekohaselt 
allkirjastatud liitumisvormi kaudu). Tegevuskava määrab kindlaks 
muutuste leevendamise sihi(d) ja nendega kohanemise 
eesmärgi(d) ning põhineb heite baasinventuuril (BEI) ning 
riskide ja haavatavuse hinnangul (RVA), mis analüüsivad antud 
hetke olukorda. Nende alusel saab kindlaks määrata tegevused, 
mida kohalikud omavalitsused kavatsevad käivitada, et 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärke 
saavutada. Allakirjutanud kohustuvad ka iga kahe aasta tagant 

nende tegevuste edenemisest aru andma. 
 
Sammsammuline aruandlus 

Kõigi paktile allakirjutanute sammsammuline aruandlus- ja seireprotsess on järgmine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskkonna MyCovenant aruandlusnurka pääseb 
peamiste aruandlusmoodulite kaudu (punane kast). Igal 
aruandlusnurga osal on mitu aruandluse ja seire alaosa 
ekraani ülaosas (roheline kast). Andmed tuleb esitada 
kõigi alajaotuste kohta.   

 

 
  

MyCovenant täidetakse ainult inglise keeles.  
Kõik rohelised väljad on kohustuslikud. Kui need 
ei ole täidetud, ilmub iga vastava alajaotuse lõppu 
veateade. Kõik valged väljad on vabatahtlikud.  

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=660
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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Keskkonda MyCovenant pääseb linnapeade pakti 

veebisaidilt, kus vajutage nupule , või aadressilt 
mycovenant.eumayors.eu.  
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud 
meiliaadressi ja salasõna. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Alaosad Minu strateegia, Minu inventuurid ja Minu 
tegevused on pakti aruandlus- ja seireraamistiku põhiosad. 
Järgnev tabel annab ülevaate, missugused need alaosad 
MyCovenant’is on. Samas viidatakse juhise vastavatele 
peatükkidele, kus üksikasjalikult selgitatakse, kuidas neid alaosi 
täita. 

 

Aruandlusnurk Aruandluse ja seire alaosad 

 

 MINU STRATEEGIA: Kirjeldage oma eesmärke ja võetud kohustusi, 
administratiivset struktuuri, huvirühmi, eelarvet jms > vt lähemalt peatükk V 

 

 HEITEINVENTUUR: Kirjeldage kogu muutuste leevendamisega seotud 
andmestikku (energiatarbimine, elektritootmine jms) > vt lähemalt peatükk 
VI 

 RISKID JA HAAVATAVUSED: Kirjeldage kogu muutustega kohanemisega 
seotud andmestikku (kliimaohud, haavatavad sektorid, kohanemisvõime 
jms) > vt lähemalt peatükk VII 

 

 MINU TEGEVUSTE ÜLEVAADE: Kirjeldage oma leevendamis- ja 
kohanemistegevuste koondandmeid > vt lähemalt peatükk VIII 

 MINU TEGEVUSTE ÜKSIKASJAD: Kirjeldage lähemalt iga leevendamis- ja/või 
kohanemistegevuse ja/või energiaostuvõimetuse üksikasju, sh 
võtmetegevusi  > vt lähemalt peatükk VIII 

  

Kui te ei tea oma kasutajanime või 

olete selle unustanud, võtke ühendust 

kasutajatoega: info@eumayors.eu. 
Kui te ei tea oma kasutajanime või olete 
selle unustanud, saate seda uuendada 
sisselogimise aknas salasõna 
uuendamise lingi kaudu. 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mycovenant.eumayors.eu/
mailto:info@eumayors.eu
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Keskkonda MyCovenant dokumentide üleslaadimiseks (i) minge 
Minu strateegia aruandlusnurka; (ii) vajutage nuppu Minu 
tegevuskava dokumendid ja (iii) kerige alla kirjani 
“Dokumentide üleslaadimine” (vt joonis allpool).  Kõik üles 
laaditud dokumendid peavad olema pdf formaadis ja 
riigikeeles, v.a juhul, kui on olemas tõlge inglise keelde. 

Kohustuslik on üles laadida vähemalt üks tegevuskava dokument (nt leevendamise tegevuskava / 
kohanemise tegevuskava / leevendamise ja kohanemise integreeritud tegevuskava). Need kavad peavad 
olema kohaliku omavalitsuse volikogu või sellega samaväärse otsuseid tegeva organi poolt 
nõuetekohaselt heaks kiidetud. Lisadokumentide üleslaadimine on vabatahtlik. 
 

 
 

 
 

Alles siis, kui olete MyCovenant keskkonnas vastavad aruannete 
alaosad täitnud (2. samm) ja tegevuskava dokumendi(d) üles 
laadinud (3. samm), saate oma tegevuskava linnapeade paktile 
esitada.  

 

 

Tegevuskava esitamiseks minge alaossa Minu 

ülevaade ja vajutage nupule .  

Keskkonna MyCovenant automaatne integreeritud 
verifitseerimissüsteem tuvastab vead (võrdleb 
väärtusvahemikke ja esitatud väärtusi), kontrollib 
andmete formaati (tekst, arv, kuupäev, hüperlink, ühe 
vastuse või valikvastustega küsimused) ja tuvastab 
kohustusliku teabe puudumise. Sellesse on 
integreeritud algoritmid, mis vähendavad inimliku 
eksimuse võimalust näiteks heiteinventuuri andmete 
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arvutamisel. Vea avastamisel ilmub iga vastava tabeli lõpus märguanne vigasest teatest.  
 

 
 
Teadusuuringute Ühiskeskuse tagasiside  

Tegevuskavade ja pakti põhimõtete ühildumise tagamiseks annab Teadusuuringute Ühiskeskus 
MyCovenant’is esitatud tegevuskavadele hinnangu. Analüüsimisel juhindutakse rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumidest (vt allpool). Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, ei loeta tegevuskava vastuvõetuks. 
Kõigil juhtudel annab Teadusuuringute Ühiskeskus kavale hinnangu ja koostab tagasisideraporti, mis 
sisaldab soovitusi tegevuskava parandamiseks. Igale allakirjutanule saadetakse kuue kuu jooksul pärast 
tegevuskava esitamist sertifitseeritud meilisüsteemi kaudu tagasisideraport. 
 

 
 

Kui teil on üksikasjalikumaid tehnilisi küsimusi metodoloogiliste nõuete või Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tagasisideraportite kohta, võtke ühendust järgmiste meeskondadega: 

 Teadusuuringute Ühiskeskuse leevendamise meeskond: JRC-COM-TECHNICAL-

HELPDESK@ec.europa.eu    
 Teadusuuringute Ühiskeskuse kohanemise meeskond: JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 

 

  

Minu ülevaade näitab, kas kõik MyCovenant’i vajalikud 
alaosad on korralikult täidetud. Legend:  

 
Pange tähele: oma andmed saate esitada alles siis, 
kui olete parandanud kõik vead kogu aruandlus- ja 
seirevormis. 

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid: miinimumnõuded 
 

 Tegevuskava peab heaks kiitma kohaliku omavalitsuse volikogu või sellega samaväärne 
kogu. 

 Tegevuskava peab selgelt vastama paktis seatud muutuste leevendamise sihile (näiteks CO2 
heite vähendamine vähemalt 40% võrra aastaks 2030) ja nendega kohanemise eesmärgile. 

 Tegevuskava peab põhinema heite baasinventuuri (BEI) ning kliima riskide ja 
haavatavuse hinnangute (RVA) igakülgsetel tulemustel ning neid kõigiti arvesse võtma. 

 MyCovenant tuleb korrektselt täita ning esitatud andmed peavad olema sidusad ja täielikud. 
 BEI peab katma tegevuse põhilised sektorid (vähemalt kolm neljast põhilisest sektorist). 

o Leevendamiseks peab tegevuskava katma tegevuse põhilised sektorid 
(munitsipaalhooned, teenindushooned, elamud ja transport) (vähemalt kaks 
kolmest valitud põhisektorist), nende hulgas vähemalt 3 põhitegevust. 

 RVA peab tuvastama kõige asjakohasemad kliimaohud ja haavatavad sektorid. 
o Kohanemiseks peab tegevuskava sisaldama rühma tegevusi, nende hulgas 

vähemalt 3 põhitegevust. 

mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
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Edusamme jälgitakse pärast tegevuskava esitamist iga kahe 
aasta järel esitatud seirearuannete kaudu. Seire eesmärk on 
hinnata tegevuskava strateegias esitatud sihtide poole liikumisel 
tehtud edusamme.   

Seire on iga planeerimistsükli lahutamatu osa, mis võimaldab 
kavandada parandusmeetmeid. Seega ei ole MyCovenant’i 

seirearuanne eraldi alaosa, vaid seirearuanne on kogum lisaväljasid sammu 2 vormide eri osades. Need 
väljad on pühendatud spetsiaalselt seirele ja neid loob MyCovenant automaatselt. Neid saab kasutada alles 
seireetapis, pärast tegevuskava esitamist.  

All olevas tabelis on näha MyCovenant’i iga alaosa seire alane lisateave/värskendused. 

 

Aruandlusnurk Aruandluse ja seire alaosad 

 

 MINU STRATEEGIA: Näidatakse eesmärgi poole liikumisel tehtud 
edusamme, kava rakendamiseks eraldatud personali jõudlust ja seniseid 
kulutusi ning kirjeldatakse seireprotsessi. 

 

 HEITEINVENTUUR: Värskendatakse energiatarbimist, tootmist ja 
heitekoefitsiente heiteinventuuri seireandmete (MEI) esitamisel. 

 RISKID JA HAAVATAVUSED: Värskendatakse vajaduse korral kogu eelnevalt 
esitatud andmestikku; pange tähele, et seire jaoks lisavälju ei ole. 

 

 

 MINU TEGEVUSTE ÜLEVAADE: Värskendatakse arenguid tegevuskava 
elluviimises.  

 MINU TEGEVUSTE ÜKSIKASJAD: Värskendatakse arenguid tegevuskava 
elluviimises. 

 

Tabel 1 Aruannete esitamise sagedus näitab ka aruannete esitamise miinimumnõuet pakti protsessi eri 
etappides.  

 

 

 
Alajaotuses Minu ülevaade saate alati minna 
vormi eelmiste versioonide juurde tagasi ja 
vaadata, missuguseid andmeid on varem esitatud.  
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III. ARUANNETE ESITAMISE SAGEDUS 
Tabel 1 on näha MyCovenant’i eri alaosade aruannete esitamise sagedus. 

 Registreerimine Tegevuskava Seire 

 Algusaasta 2 aasta pärast 
4 aasta 
pärast 

6 aasta 
pärast 

Minu strateegia o    

Tegevuskava 
dokumentide üles 
laadimine 

o  o o 

Heiteinventuur o 
 

(BEI*) 
o 

 
(MEI*) 

Riskide ja haavatavuse 
hindamine  

o    

Leevendamistegevused o 
 

(vähemalt 3 
põhitegevust)  

  

Kohanemistegevused o o 
 

(vähemalt 3 
põhitegevust) 

 

Energiaostuvõimetuse 
alased tegevused 

o o 
 

(Vähemalt 1 
põhitegevus) 

 

Tabel 1 Aruannete esitamise sagedus 

Legend:   kohustuslik | o  vabatahtlik  
BEI = heite baasinventuur; MEI = heiteinventuuri seire 
 
Tegevuskava tuleb esitada kahe aasta jooksul alates liitumiskuupäevast, st kuupäevast, kui kohaliku 
omavalitsuse volikogu või samaväärne otsuseid tegev organ ametlikult otsustas linnapeade paktiga 
ühineda. Praktilisel tasandil tähendab see, et teil tuleb täita MyCovenant’i järgmised alaosad: (i) Minu 
strateegia, (ii) Heiteinventuur, (iii) Riskid ja haavatavused, (iv) Minu tegevused ja üles laadida 
ametlikult heaks kiidetud tegevuskava, nagu näidatud aruannete esitamise Tabel 1.  

 

 
 

 

Paktile allakirjutanud (või liitunud allakirjutanuid 
esindavad koordinaatorid) võivad taotleda 
pikendust, kui asjaolud, mis ei olene kohalikust 
omavalitsusest, ei võimalda tegevuskava või 
seiretulemusi ametlikuks tähtajaks esitada. Selleks 
tuleb neil MyCovenant’i kaudu esitada 
pikendamistaotlus (taotlus ajapikenduse saamiseks) 
(vt joonist) või võtta kontakti kasutajatoega 
aadressil info@eumayors.eu.  

mailto:info@eumayors.eu
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IV. JUHENDMATERJALID 
Allpool on esitatud loetelu juhendmaterjalidest, mille on välja töötanud linnapeade pakti sekretariaat ja 
Teadusuuringute Ühiskeskus, et aidata allakirjutanutel oma strateegiaid ja tegevuskavasid kujundada ja 
ellu viia. 

 

Pealkiri Kirjeldus 

Juhend “Kuidas välja töötada säästva energia ja 
kliimamuutuste tegevuskava (SECAP)”: Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt välja 

töötatud juhend toob allakirjutanuteni 
tegevuskavade koostamise metodoloogilised 
põhimõtted, protseduurid ja parimad tavad. 1. 
osa käsitleb üldist protsessi ja strateegiat, 2. osa 
tutvustab kohaliku omavalitsuse 
hindamisdokumente (BEI ja RVA) ning 3. osa 
kirjeldab tehnilisi küsimusi, tegevusi ja 
poliitikaid, mida kohalikul tasandil rakendada. 

1. osa: SECAPi protsess: sammhaaval vähese 
CO2 heitega ja kliimamuutustele vastupidavate 
linnade poole aastaks 2030 
2. osa: heite baasinventuur (BEI) ning riskide 
ja haavatavuse hinnang (RVA) 
3. osa: poliitikad, peamised tegevused ja head 
tavad kliimamuutuste leevendamiseks ja 
nendega kohanemiseks ning SECAPi 
rahastamine 

Teatmikud: Need dokumendid pakuvad praktilisi juhtnööre 
ja näiteid niisugustel teemadel nagu 
tegevuskava seire, ühine lähenemine 
tegevuskava koostamisele ja tegevuskavade 
rakendamiseks rahastusvõimaluste leidmine. 

Säästva energia ja kliimamuutuste ühine 
tegevuskava 

SECAPi rakendamise seire 

SECAPi grupeeritud analüüs 

E-õppe platvorm   
(kättesaadav MyCovenant’is) 

Moodulid pakuvad praktilisi juhtnööre, soovitusi 
ja näiteid, mis on seotud tegevuskavade 
ettevalmistamise, rakendamise, seire ja 
rahastamisega, käsitledes nii kliimamõjude 
leevendamist kui ka nendega kohanemist. 

Linnade Kohanemise Tugi (Urban-AST)  

 

See töövahend pakub kohalikele 
omavalitsustele juhtnööre kogu 
kohanemistsükliks, ka riskide ja haavatavuste 
hindamiseks. Muu hulgas leiab sealt viiteid 
kasulikele allikatele, näiteks aruannetele, 
tööriistadele ja juhtumiuuringutele. Selle on 
välja töötanud linnapeade pakti sekretariaat ja 
Euroopa Keskkonnaagentuur.  

Veebiseminarid  
(linnapeade pakti veebisaidil Raamatukogu alaosas) 
 

Linnapeade pakti raames toimuvad 
veebiseminarid tegelevad mitmesuguste kliima- 
ja energiateemadega. Veebiseminaridel 
kirjeldatakse allakirjutanute praktilisi kogemusi 
ja räägitakse saadud õppetundidest. 
Kohanemisele suunatud veebiseminaride kogu 
on saadaval siin.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=206
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://drive.google.com/file/d/1PhYWKo1HG1zpf2YnPmkdLOcLUQgioI5X/view
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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V. MINU STRATEEGIA  
 Selles peatükis antakse ülevaade leevendamis- ja 
kohanemisstrateegiast.  

MyCovenant’is Minu strateegia alaossa pääsemiseks 
vajutage aruandlusnurgas nupule Minu strateegia 
ja valige Minu strateegia navigeerimisnupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikaajaline visioon (näiteks aastani 2050 ja kauem) 

Iseloomustage pikaajalist visiooni (maksimaalselt 700 täheruumi koos tühikutega): mis kujundab teie 
omavalitsusüksuses tulevast kliimat ja säästlikku energiakasutust. Visioonis peab muu hulgas kajastuma 
teave vahe-eesmärkide, prioriteetsete sektorite, soovitud sotsiaalsete/keskkonnaalaste/majanduslike 
tulemuste ning loodetavate kasude ja võimaluste kohta. Pikaajaline visioon peaks kajastama nii 
leevendamist, kohanemist kui ka energiaostuvõimetust ning see tuleks koostada kogu omavalitsusüksuse 
huvirühmade aktiivsel osalusel.  
 
Eesmärk/eesmärgid ja kohustus(ed) 

Leevendamise eesmärk/eesmärgid  

Esimesed väljad käsitlevad teie üldisi kliimamuutuste leevendamise eesmärke, mida väljendab 
kasvuhoonegaaside (KHG) / CO2 heitkoguste vähendamise protsent. Teie eesmärk peab olema 
vähendada heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40%. Baasaastana tuleb ära näidata aasta, millega 
eesmärki/eesmärke võrreldakse. Kui teie tegevuskavas on rohkem kui üks eesmärk, soovitame tungivalt 
seada kõigi eesmärkide baasaastaks sama aasta.  
 

 

Eesmärgi saate seada kas absoluutse vähendamisena (CO2 heitkoguste vähendamise protsent baasaasta 
vältel) või vähendamisena elaniku kohta. Viimasel juhul jagatakse baasaasta heide sama aasta elanike 
arvuga ja sellel alusel arvutatakse välja heite vähendamise protsent. Vähendamine elaniku kohta valitakse 
üldiselt selleks, et hõlbustada arengute jälgimist juhul, kui rahvaarv arvatakse olulisel määral muutuvat. 
Tehke valik, mis teie kontekstile kõige paremini vastab. Kui valite eesmärgiks emissiooni vähendamise 
elaniku kohta, näidake ära ka rahvaarvu projektsioon vastava ajaühiku vältel.  

 

Pakti raames võetud kohustused on seotud ELi 
eesmärkidega: CO2 heitkoguste vähendamisega 
vähemalt 40% võrra aastaks 2030. Teie CO2 
vähendamise eesmärk ei saa olla väiksem. 
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Kui teil on pikemaajaline eesmärk, mis ulatub näiteks 2030. aastast kaugemale, võite kirjeldada ka seda 
vähendamiseesmärki, näidates ära baasaasta ja eesmärgiga seotud ajalise horisondi. Kui olete oma 
tegevuskavas määratlenud ainult pikemaajalise eesmärgi, ekstrapoleerige sellest 2030. aasta eesmärk ja 
kaasake tegevuskavva.  

Järgneval joonisel on kujutatud leevendamiseesmärkide tabel täidetuna. 

 
 

Kohanemise eesmärk/eesmärgid  

Teine alajaotus käsitleb teie kohanemiseesmärki/-eesmärke. Kirjeldage oma kohanemiseesmärki/-
eesmärke kvalitatiivselt/kirjeldavalt ja/või kvantitatiivselt. Üks eesmärk on kohustuslik, täiendavad 
kohanemiseesmärgid aga vabatahtlikud. Kõigi eesmärkide puhul märkige ära kasutatav ühik, eesmärgiks 
võetud aasta ja baasaasta ning senine asjade seis (näiteks: graafikus, töös, saavutatud, kohandatud jne – 
selgitage, kui vaja).  

Järgneval joonisel on kujutatud kohanemiseesmärkide tabel täidetuna. 

 
 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Haldusstruktuur 

Valige vastav haldusstruktuuri tüüp:  

 Ühesektoriline: kohalikus omavalitsuses määratud* üht valdkonda esindava osakonna 
ametnik(ud) 

 Mitmesektoriline: kohalikus omavalitsuses määratud* mitu eri osakonda 
 Mitmetasandiline: eri valitsemistasanditel (maakonna/piirkonna tasandil) määratud* mitu 

osakonda 

*Määratud: ametlikult kinnitatud kava välja töötama ja selle rakendamist jälgima   

Lisanduvad üksikasjad pange kirja kasti “Märkused”.   
 

Järgneval joonisel on kujutatud haldusstruktuuri tabel täidetuna.  

 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”.  
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Eraldatud personali jõudlus 

Kirjeldage, mis tüüpi personal on eraldatud teie tegevuskava ettevalmistamiseks nii leevendamise kui ka 
kohanemise osas. Vabatahtlikele väljadele tuleb kanda täistööajale taandatud töötajate arv (FTE), mille 
saamiseks jagatakse töötundide kogusumma täistööajaga töökohal keskmiselt aasta jooksul töötatud 
tundide arvuga. FTE 1,0 tähendab, et töötaja vastab täistööajaga meeskonnaliikmele, FTE 0,5 aga, et 
meeskonnaliige töötab osalise tööajaga. 

Lisanduvad üksikasjad pange kirja kasti “Märkused”.  

Järgneval joonisel on kujutatud tabel “eraldatud personali jõudlus” täidetuna. 

 
 
Kava rakendamise osa ilmub tabelis nähtavale alles seireetapis. Võite tegevuskava rakendamise ajaks ette 
nähtud personali lähemalt kirjeldada.   

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Huvirühmade kaasatus 

Kirjeldage kava väljatöötamisega seotud huvirühmi. Soovi korral saate täpsemalt määratleda, mis tüüpi 
huvirühmadega on tegemist (kohalike omavalitsuste töötajate kohta kasutage vaba 
tekstisisestamisvõimalusega kasti), nende kaasatuse astet, kaasatuse meetodit/meetodeid ja kaasatuse 
eesmärki.  

Lisanduvad üksikasjad pange kirja kasti “Märkused”.  

Kaasatuse meetodi puhul on võimalikud järgmised variandid:  
 Uuring: meetod, millega kogutakse andmeid eelnevalt kindlaks määratud vastajate rühmalt, et 

hankida teavet ja tutvuda seisukohtadega mitmesugustel huvipakkuvatel teemadel. Uuringu 
korraldamine hõlmab teabe hankimist küsimustiku abil. 

 Õpikoda: kindlal teemal korraldatud arutelu või praktiline töö, mille käigus jagatakse teadmisi ja 
kogemusi. 

 Teemarühm: meetod, mille raames korraldatakse intervjuud väikese, kuid demograafiliselt 
mitmepalgelise rühmaga; küsitakse nende arusaamu, arvamusi, uskumusi ja suhtumisi mingi idee 
või lahenduse kohta. Küsimused esitatakse vastastikust suhtlemist võimaldavas vormis, nii et 
osalejad saavad rühma teiste liikmetega vabalt kõnelda. 

 Kodanike hindamiskogu: väike nõuandev minirühm, kus juhuvaliku meetodil kokku pandud väike 
grupp kodanikke arutleb mõnel ette antud poliitikateemal ja pakub korraldavale organisatsioonile 
välja soovitusi.    

All oleval joonisel on kujutatud tabel “huvirühmade kaasatus” täidetuna. 
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Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 
 
Eelarve  

See alaosa on pühendatud teie tegevuskavas kirjeldatud tegevuste rakendamiseks vajaliku eelarve 
ülevaatele. Siin kajastuvad eraldi leevendamis- ja kohanemistegevusteks eraldatud rahalised vahendid. 
Määratlege kava ellu viimiseks ette nähtud kogueelarve eurodes (kohustuslik) ja nimetage, mitu 
protsenti sellest eelarvest on eraldatud leevendamis- ja kohanemistegevustele. Tabeli osa pealkirjaga 
“seni kulutatud rahalised vahendid” muutub nähtavaks alles seireetapis. Seejärel määratlege ajavahemik, 
mille kohta näidatud eelarve käib. Järgmiseks näidake kasutatavate rahastusallikate tüübid ja nende 
osakaal kogueelarves.  

Lisanduvad üksikasjad pange kirja kasti “Märkused”.  

Lisanduvad üksikasjad pange kirja kasti “märkused”. 

 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Protsessi järelevalve 

Kirjeldage vaba tekstisisestusvõimalusega väljal, kuidas te kavatsete jälgida oma tegevuskava ellu viimist, 
näiteks kui palju kontrolle te ette näete, milline on nende ajaraamistik jne. Kui väljad on täidetud, vajutage 
nuppu “salvesta”. 
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VI. HEITEINVENTUUR 
Teie tegevuskava leevendamise osa lähtepunktiks on heite baasinventuur (BEI).  Selles alaosas saate läbi 
viia BEI ja heiteinventuuri seire (MEI), et oma edenemist jälgida.   

Valige MyCovenant’i aruandlusnurgas Minu inventuurid, seejärel valige heiteinventuuri 
navigeerimisnupp.   

 

 
 
See alajaotus koosneb kolmest osast: 
 

 Energia lõpptarbimine – esitage energiatarbimise lõppandmed sektorite ja energiakandjate 
kaupa; 

 Energiavarustus – esitage kohaliku omavalitsuse ostetud rohelist elektrit ja kohalikku 
energiatootmist kajastavad andmed;   

 CO2 heited – esitage rakendatud heitekoefitsiendid. CO2 heited sektori kohta ja energiakandja 
kohta arvutatakse automaatselt.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

See aruandevormi osa tuleb täita kaks aastat 
pärast linnapeade paktiga ühinemist. 
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Ülevaade 

 
Täitke järgmised väljad:  
 

 Inventuuri aasta: Esimese inventuuri aasta on baasaasta, s.t aasta, millega võrreldakse saavutusi 
heitkoguste sihiks seatud vähendamisel. Online vormis on baasaasta väli eeltäidetud, sest see on 
märgitud juba alaosas Minu strateegia CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgi all. Alati, kui lisate 
MEI, tuleb näidata, mis aasta kohta see käib. 

 Inventuuri aasta rahvaarv: Märkige inventuuri aasta rahvaarv. 
 Heitekoefitsiendi tüüp: heitekoefitsiendi tüübi saate määrata järgmiste valikute hulgast: 
 Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) – kütuse põletamise heitekoefitsient, 

põhineb iga kütuse süsinikusisaldusel.  
 Olelusringi hindamine (LCA) – iga energiakandja kogu elutsükli heitekoefitsient, st mitte 

ainult kütuse põlemisel tekkivate kasvuhoonegaaside heitekogused, vaid ka kogu 
energiavarustuskanali (ekspluatatsioon, transport ja töötlemine) heited.     

 Riiklikud/piirkondlikud heitekoefitsiendid – koefitsiendid, mille on kinnitanud mõni avalik 
asutus. Selle valiku juures tuleb nimetada kasutatud heitekoefitsiendid ja allikas/kinnitanud 
organisatsioon.    

 Heidetest teavitamise ühik: Valige heidetest teavitamise ühik järgmiste võimaluste seast: (i) 
tonni CO2 – kui soovite esitada ainult CO2 heited; (ii) tonni CO2 ekvivalenti – kui soovite arvesse 
võtta ka teisi kasvuhoonegaase, näiteks CH4 ja N2O, energiaga mitteseotud sektoritest nagu 
jäätmemajandus ja reoveemajandus.   

 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu „salvesta“. 
 
CO2 heitekoefitsiendid 

Näidake ära heitekoefitsiendid, mida olete oma CO2 heidete kalkulatsioonides kasutanud. Vaikimisi 
heitekoefitsiente saate näha all olevas tabelis. Heitekoefitsiendid on esitatud heitekoefitsiendi tüübi ja 
varem valitud aruandeühiku järgi. Kui olete neid vaikeväärtusi kasutanud, võite lihtsalt need valida. 
Vaikimisi heitekoefitsiente kohalike heiteandmestike jaoks annab regulaarselt välja Teadusuuringute 
Ühiskeskus.  
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All oleval joonisel on kujutatud tabel “CO2 heitekoefitsiendid” täidetuna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elektri heitekoefitsiendi puhul tuleb teatada elektri riiklik heitekoefitsient (NEEFE) ja kus võimalik, 
elektri kohalik heitekoefitsient (EFE). Viimane on vajalik üksnes siis, kui teie kohaliku omavalitsuse 
territooriumil on kohalikke energiaettevõtteid. All olevas tabelis on kirjeldatud nii riiklikke kui ka kohalikke 
elektri heitekoefitsiente. 
 

Lisas VII on näidatud riiklikud ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsiendid (NEEFE). 
 

Kohaliku elektri heitekoefitsienti saab arvutada valemi järgi, mida on kirjeldatud Teadusuuringute 
Ühiskeskuse juhendis “Kuidas välja töötada säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava”, 2. osa.3 
Samamoodi peaks kütmise/jahutamise heitekoefitsient (EFH) kajastama soojuse tootmiseks / ruumide 
jahutamiseks kasutatud energiaallikate kogumit. Selle arvutamiseks kasutatakse juhendi “Kuidas välja 
töötada säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava”, 2. osa4 5. peatükis kirjeldatud valemit. 
 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”.  

                                                      
3Bertoldi P. (toimetaja), juhend 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and 
Vulnerability Assessment (RVA), EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, 
JRC112986 

 

 

Heitekoefitsient Definitsioon Millal rakendada 

Riiklik (NEEFE) 

Väljaspool kohalikku tasandit toodetud 
elektri heitekoefitsient. Riiklikus või 
piirkondlikus võrgus elektri tootmiseks 
kasutatavad energiaallikad. 

Juhul, kui ei ole kohalikku 
elektritootmist ega munitsipaaltasandil 
rohelise elektri oste. 

Kohalik (EFE) 
Heitekoefitsient, mis on kohandatud 
kohalikul tasandil toodetud elektriga ja/või 
rohelise elektri ostudega. 

Juhul, kui teie kohaliku omavalitsuse 
territooriumil on kohalikke 
elektriettevõtteid ja/või 
munitsipaaltasandil sertifitseeritud 
rohelise elektri oste. 

Soovitame tungivalt asendada vaikimisi 
heitekoefitsiendid riigipõhiste või teie enda 
konkreetsete heitekoefitsientidega, mis põhinevad 
teie piirkonnas kasutatavate kütuste täpsetel 
omadustel.  
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Lühendmärked 
 
Kui andmete kättesaadavus on piiratud (näiteks kui heidete andmed puuduvad või 
mõnda heiteallikate kategooriat ei esine), võite heiteinventuuri jaos kasutada 
järgnevaid lühendmärkeid:  
 
 „NO“ (ei esine; ingl. Not Occurring): Teie linnas sellist tegevust või protsessi ei 

esine või ei teostata. Seda lühendmärget võib kasutada ka tähtsusetute allikate 
puhul (kui heitkogus on kõigist teistest märgitud alajaotistest väiksem). 

 „IE“ (mujal märgitud; ingl. Included Elsewhere): Antud tegevuse KHT heited on 
hinnatud ja esitatud antud inventuuri mõnes muus kategoorias või eraldi 
aruandlussüsteemis (nt ETS heitkogustega kauplemise süsteem). Seda 
lühendmärget võib kasutada siis, kui koondandmeid on keeruline alajaotisteks 
lahutada. Seda lühendmärget võib kasutada ka siis, kui energiat toodetakse 
jäätmetest. Nendel juhtudel võib vastavasse jäätmete alajaotisse märkida „IE“. 

 „C“ (konfidentsiaalne - ingl. Confidential): Kasvuhoonegaaside heited, mille 
märkimine võib paljastada konfidentsiaalset teavet ja mida seetõttu ei avaldata. 
Näiteks ei luba teatud sõjalised operatsioonid ja tööstusrajatised andmete 
avaldamist, juhul kui see võib turvalisust mõjutada. 

 „NE“ (hinnang puudub): Kasvuhoonegaaside heide toimub, kuid nende kogust 
pole hinnatud või puudub nende kohta aruandlus. „NE“ lühendmärget ei või 
kasutada heiteallikate puhul, mille märkimine on kohustuslik (näiteks 
põhisektorid).  

 
Märkus: Kogu heiteinventuuri jaos kasutatakse vaikimisi lühendmärget „NE“. Saate 
aga iga välja jaoks rippmenüüst muu lühendmärke valida. Kui andmed olemas on, 
soovitame sisestada arvväärtuse - klõpsake vastaval väljal ja valige „Sisesta väärtus“. 
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Energia lõpptarbimine 

 
 
Tabeli read viitavad sektoritele (ja allsektoritele) ning veerud viitavad energiakandjatele (nt elekter, 
soojus/külm, maagaas jne), mida kasutatakse vastavates sektorites teie kohaliku omavalitsuse 
territooriumil. Energia lõpptarbimine märgitakse megavatt-tundides (Mwh) iga energiakandja ja sektori 
kohta vastaval aastal.  
 
Sektorid on rühmitatud kolmeks makrosektoriks: (i) Ehitised, seadmed/rajatised, tööstus; (ii) Transport; 
(iii) Muu. Iga makrosektor on jaotatud allsektoriteks. Mõningase paindlikkuse võimaldamiseks lubab 
platvorm allakirjutanutel valida, millisel sektoritasandil andmed esitada.  
 

 
 
I lisas on ära toodud sektorid, mida heiteinventuuri „Ehitiste, seadmete/rajatiste, tööstuse“ makrosektoris 
võib esitada ja teave, mida iga sektori jaoks esitada tuleb.  
 

 
 

Pakti põhisektorid 
 
Määratud on neli põhisektorit. Neid loetakse peamisteks sektoriteks, milles kohalikud 
omavalitsused suudavad energia tarbimist mõjutada ja seega CO2 heiteid piirata.  

Pakti põhisektorid on MyCovenant’is märgitud „võtme“ ikooniga:  ja need on 
järgnevad:  

 Omavalitsusele kuuluvad hooned, seadmed/rajatised 
 Muud (omavalitsusele mittekuuluvad) hooned, seadmed/rajatised 
 Eluhooned 
 Transport 

Heiteinventuuris tuleb esitada andmed pakti neljast põhisektorist vähemalt kolme 
kohta. Andmeid võib vabatahtlikul alusel esitada ka muude sektorite kohta.   
 
„Tegevuste“ jaos esitatud leevendamistegevused peavad puudutama vähemalt kaht 
valitud põhisektorit.  

Sektori tasandil on võimalik jaotises „Muu“ 
koondandmeid esitada. Makrosektori tasandil on 
koondandmeid võimalik esitada jaotises 
„Määramata ehitised, seadmed/rajatised, 
tööstus“.  
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All oleval joonisel on kujutatud tabeli “Energia lõpptarbimine” jagu „Ehitised, seadmed/rajatised ja 
tööstus“ täidetuna. 

 
 
Makrosektor „Transport“ on jaotatud kolmeks allsektoriks. Iga allsektor on omakorda jaotatud 
transpordiliikideks. Kui teil puuduvad transpordiliikide kaupa esitatud andmed, võite koondandmed 
esitada jaotises „Muu“.  
 

 
 
All oleval joonisel on kujutatud tabeli “Energia lõpptarbimine” jagu „Transport“ täidetuna. 

 

 

Palume esitada ainult omavalitsusüksuse piires toimuvate reiside heidete 
andmed. „Kohaliku veetranspordi“ jaotises märkige ainult selliste reiside heited, 
mis toimuvad üleni omavalitsusüksuse piires (s.t. nii algavad kui ka lõpevad 
omavalitsusüksuses, näiteks lõbureisid). „Kohalike lendude“ jaotises märkige ainult 
selliste reiside heited,  mis toimuvad üleni omavalitsusüksuse piires (s.t. nii algavad 
kui ka lõpevad linnas, näiteks lõbureisid, hädaabihelikopterid ja muud kohalikud 
lennud).  

Kui „Transport“ on põhisektoriks valitud, 
tuleb andmed esitada vähemalt ühe 
allsektori kohta. 

Sektori tasandil on võimalik jaotises „Muu“ 
koondandmeid esitada. Makrosektori 
tasandil on koondandmeid võimalik esitada 
jaotises „Määramata transport“. 
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All oleval joonisel on kujutatud tabeli “Energia lõpptarbimine” jagu „Muu“ täidetuna. 

 
 
Makrosektoris „Muu“ saate esitada valdkonna „Põllu- ja metsamajandus ning kalandus“ andmeid. 
Sektorid, mida Heiteinventuuris eraldi välja toodud pole, saate esitada jaotises „Muud määramata 
sektorid“.  
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Sertifitseeritud taastuvenergia  

Sertifitseeritud taastuvenergia tähendab taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, mille päritolu on 
garanteeritud (direktiivi 2009/28/EÜ (RED I) artikli 15 ning direktiivi (EL) 2008/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (RED II) alusel). Selle hulka tuleks lugeda 
kogu nii kohaliku omavalitsuse kui ka teiste omavalitsuse osapoolte poolt ostetud taastuvenergia.  

All oleval joonisel on kujutatud tabel “Sertifitseeritud taastuvenergia” täidetuna. 
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Kui kasutate IPCC heitekoefitsiente, on sertifitseeritud taastuvenergia vaikeheitekoefitsient null. Kui 
kasutate LCA heitekoefitsiente, esitage ostetud elektri CO2 heitekoefitsient. 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Kohalik/hajutatud elektritootmine (ainult taastuvenergia) 

Eranditult taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri puhul märkige ära omavalitsuse piires toodetud 
elektri hulk (MWh). Võite hulga esitada kas elektrijaamatüüpide kaupa või kui täpsem teave puudub, siis 
üksnes koguhulga. 
 
All oleval joonisel on kujutatud tabel “Kohalik/hajutatud elektritootmine (ainult taastuvenergia)” täidetuna. 

 
 
Kui kasutate IPCC heitekoefitsiente, on taastuvenergia vaikeheitekoefitsient null. Kui kasutate LCA 
heitekoefitsiente, esitage toodetud taastuvenergia CO2 heitekoefitsient. 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Kohalik/hajutatud elektritootmine 

Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamade (CHP) või muude eraldi esitamata jaamade puhul esitage 
toodetud elektrienergia hulk (Mwh), esitades nii taastuvatest kui ka taastumatutest energiaallikatest 
toodetud elekter.  Et mõned CHP-jaamad on segaküttega (või kasutavad ka teisest kütteliiki), tuleks 
taastuvatest ja taastumatutest energiaallikatest toodetud elektri vahel vahet teha. Esitage ka elektrienergia 
tootmiseks kasutatud energiaallikate hulgad (MWh) ja CO2 heitkogused (tonnides) (nii taastuvate kui ka 
taastumatute energiaallikate kohta). 
 
All oleval joonisel on kujutatud tabel “Kohalik/hajutatud elektritootmine” täidetuna. 

 
 

 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 
  

CHP-jaamade puhul märkige ära ainult toodetud elektrienergia. 
Soojus/külm tuleb esitada järgmises tabelis.  
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Kohalik soojuse/külma tootmine 

Kui soojust/külma tarnitakse kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvatele lõppkasutajatele 
tarbekaubana, esitage toodetud soojuse/külma hulk (Mwh), nii taastuvate kui ka taastumatute 
energiaallikate kohta. Esitage ka soojuse/külma tootmiseks kasutatud energiaallikate hulgad ja 
soojuse/külma tootmisega seotud CO2 heitkogused (tonnides) (nii taastuvate kui ka taastumatute 
energiaallikate kohta). All oleval joonisel on kujutatud tabel “Kohalik soojuse/külma tootmine” täidetuna. 
 

 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Energeetikaga mitteseotud sektorid 

Heiteinventuuris võib esitada ka energeetikaga mitteseotud sektoritest pärit heiteid. Selliste sektorite 
andmete esitamisel tuleks ära märkida tegevusandmed (näiteks jäätmete kõrvaldamise või käitlemise 
punkti jõudnud jäätmete hulk) ja CO2-heite ekvivalent (tonnides).  Muud kütuse põletamisega mitte seotud 
otseheited hõlmavad omavalitsuse piires jäätmete (sh reovee) kõrvaldamisel või käitlemisel tekkivaid ja 
maagaasi jaotusvõrgu (näiteks seadmete või  trassilekke) põhjustatud kontrollimatuid heiteid.   

All oleval joonisel on kujutatud tabel “Energeetikaga mitteseotud sektorid” täidetuna. 

 
 

 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Heiteinventuur (arvutus) 

Kui olete eelpool märgitud andmed sisestanud, klõpsake nuppu „Esita heidete tabel“. Heiteinventuuri 
väljundtabel arvutatakse automaatselt, korrutades energia lõpptarbimine vastavate 
heitekoefitsientidega.  

Ärge lisage sellesse tabelisse energia taaskasutamisega seotud heiteid, 
mille puhul jäätmeid/reovett kasutatakse otse kütusena või neist toodetakse 
kütust. 
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 VII. RISKIDE JA HAAVATAVUSE HINNANG  

Teie tegevuskava kliimamuutustega kohanemise osa loomine algab riskide ja haavatavuse hindamisega 
(RVA). Selles jaos saate RVA läbi viia ja seda hiljem edusammude jälgimiseks uuendada.  

See jagu asub MyCovenant’is Aruandluse nurgas „Minu inventuuride“ all „Riskide ja haavatavuse“ 
navigeerimisjaotises.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MyCovenant’i RVA koosneb neljast sammust:  
 

 
 
 
Nende nelja sammu täitmiseks kasutab MyCovenant kaheetapilist lähenemist. Esiteks teete loendist 
valiku (ohud, sektorid jne) ja selle tulemusena esitatakse teile automaatselt genereeritud tabel, mida 
saab täpsustada. Seda lähenemist illustreerib järgnev joonis: 

 
 
Kaheetapiline lähenemine lihtsustab teabe esitamist, kuna väljundtabelid genereeritakse täitja valikute 
alusel automaatselt ja need ei sisalda liigset teavet.  

See aruandevormi osa tuleb täita 
kaks aastat pärast linnapeade 
paktiga ühinemist.  
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Kliimaohtude ja sektorite definitsioone näete online-vormis kursorit vastavate sõnade kohal hoides ja need 
on esitatud ka 4. ja 5. lisas.  
 

Kliimaohud5 

 
 Esiteks valige jaotises „1. samm: Valige kliimaohud“ 
nimekirjast teie kohalikku omavalitsust puudutavad 
kliimaohud. Saate valida peamised ohud ja nendega 
seotud alamohud (märgitud sidekriipsuga). Näiteks 
„Torm“ on peamine oht ja „Ränk tuul“, „Tormilainetus“ 
jne on selle alamohud.  

 
 

 
 
Kui olete kliimaohud valinud, klõpsake nuppu „salvesta“. See peidab kliimaohtude nimekirja ja esitab 
automaatselt genereeritud „Kliimaohtude“ tabeli. Tabelisse märgitakse automaatselt kõik teie poolt 
eelnevalt märgitud kliimaohud. Kui soovite valikuid muuta, naaske „1. samm Valige kliimaohud“ juurde. 
 
 
  

                                                      
5 Oht tähendab harilikult kliimaga seotud füüsilist sündmust või trendi või nende füüsilist mõju (IPCC). 

Soovitame valida teie kohalikku omavalitsust kõige 
enam puudutavad kliimaohud. Alamohtude 
märkimine on valikuline ja seda saab teha ainult siis, 
kui vastav peamine oht on valitud. 
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 „Kliimaohtude“ tabelis palutakse teil rippmenüüde abil täpsustada järgnevad andmed:  

 
 Ohu tõenäosus praegusel ajal (valige üks järgnevatest väärtustest):  

 Kõrge = ohu esinemine on väga tõenäoline (nt. esinemise sagedus kõrgem kui 1/20)  
 Mõõdukas = ohu esinemine on tõenäoline (nt esinemise sagedus 1/20 ... 1/200) 
 Madal = ohu esinemine on vähetõenäoline (nt esinemise sagedus 1/200 ... 1/2000) 
 Teadmata = linnas ei ole varem kliimaohtusid esinenud ega täheldatud või selle teabe täpne 

andmete- või tõenditepõhine esitamine ei ole võimalik 
 

 Ohu mõju praegusel ajal (valige üks järgnevatest väärtustest): 
 Kõrge = oht kujutab endast teie jurisdiktsiooni jaoks kõrget (või kõige kõrgemat) ohuallikat; selle 

teoks saamine avaldaks jurisdiktsioonile (äärmiselt) tugevat mõju ja (katastroofilist) igapäevaelu 
segipaiskamist 

 Mõõdukas = oht kujutab endast teie jurisdiktsiooni jaoks mõõdukat ohuallikat; selle teoks saamine 
avaldaks jurisdiktsioonile igapäevaelu mõttes mõõdukat mõju 

 Madal = oht kujutab endast teie jurisdiktsiooni jaoks madalat (või kõige madalamat) ohuallikat; 
selle teoks saamine avaldaks jurisdiktsiooni igapäevaelule piiratud mõju või ei mõjutaks seda 
praktiliselt üldse 

 Teadmata = linnas ei ole varem kliimaohtusid esinenud ega täheldatud või selle teabe täpne 
andmete- või tõenditepõhine esitamine ei ole võimalik 
 

 Oodatav ohu intensiivsuse muutus ja Oodatav ohu sageduse muutus (valige kummagi jaoks 
üks järgnevatest väärtustest): Kasvab, Langeb, Ei muutu, Teadmata 
 

 Oodatavate muutuste ajakava (valige vähemalt üks järgnevatest väärtustest): 
 Lähemas perspektiivis = 20-30 aasta pärast 
 Keskmises perspektivis = pärast aastat 2050 
 Pikas perspektiivis = aasta 2100 ringis 
 Teadmata = võimatu määrata 

 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

All oleval joonisel on kujutatud tabel “Kliimariskid” täidetuna. 
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 Haavatavad sektorid6  

 
Esiteks valige jaotises „2. samm: Valige haavatavad 
sektorid“ nimekirjast iga kliimaohu jaoks kõige 
haavatavamad sektorid. 1. sammus valitud kliimaohud 
täidetakse automaatselt.   
 
 

 

 
 
Kui olete haavatavad sektorid valinud, klõpsake nuppu „salvesta“. See peidab nimekirja ja esitab 
automaatselt genereeritud „Haavatavate sektorite“ tabeli. Tabelis on esitatud kõik eelpool valitud 
haavatavad sektorid koos vastavate kliimaohtudega. Kui soovite valikuid muuta, naaske „2. samm: Valige 
haavatavad sektorid“ juurde. 
 
Märkige haavatavate sektorite tabelisse iga haavatava sektori praegune haavatavuse tase (valige üks 
järgnevatest väärtustest): 

 Kõrge = kliimaoht mõjutab sektorit väga kõrge tõenäosusega 
 Mõõdukas = kliimaoht mõjutab sektorit oodatavasti vahetevahel    
 Madal = kliimaoht sektorit tõenäoliselt ei mõjuta  
 Teadmata = võimatu määrata 

 

Soovi korral saate iga sektori jaoks määrata ka haavatavusindikaatori koos ühiku ja arvväärtusega. 
Inspiratsiooni pakkumiseks on vormis esitatud rida näiteindikaatoreid, mille leiate ka 6. lisast. Võite ka oma 
indikaatori lisada.   

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

 
 
All oleval joonisel on kujutatud tabel “Haavatavad sektorid” täidetuna. 
 

                                                      
6 Haavatavus (soodumus kahjulikule mõjule) sisaldab mitut kontseptsiooni ja elementi, sealhulgas vastuvõtlikkus kahjustustele ja 
toimetuleku- ja kohanemisvõimekuse puudumine (IPCC). Seetõttu võivad kohalikud ametivõimud haavatavuse erinevaid komponente 
(näiteks tundlikkust, riskile avatust, kohanemisvõimekust) erineval määral hinnata. 

Iga kliimaohu jaoks tuleb valida vähemalt üks sektor. Vastasel juhul ilmub tabeli järele 
veateade. Valida on küll võimalik mitu sektorit, kuid soovitame valida ainult kõige 
haavatavama(d) sektori(d). 

Enne 2020. aasta jaanuari sektoripõhised andmed lisanud 
allakirjutanud peavad need andmed uue struktuuri põhjal uuesti esitama. 
Enne 2020. aasta jaanuari esitatud sektoripõhiseid andmeid näete RVA 
lõpus toodud jaotises „Enne 2020. aasta jaanuari esitatud lisateave“ > 
„Oodatavad mõjud teie kohalikus omavalitsuses või piirkonnas“.    
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Kohanemisvõime7 (vabatahtlik) 
 

Esiteks valige jaotises „3. samm: Valige 
kohanemisvõime tegurid“ nimekirjast iga haavatava 
sektori kõige olulisemad kohanemisvõime tegurid. 1. ja 
2. sammu käigus valitud haavatavad sektorid ja 
kliimaohud täidetakse automaatselt.   
 

Selle jaotise täitmine on vabatahtlik, nii et saate ise otsustada, kas ja millised kohanemisvõime tegurid 
valida.  

Iga sektori jaoks on võimalik valida järgnevad kohanemisvõime tegurid:  
 Juurdepääs teenustele: Põhiteenuste (näiteks tervishoiuteenus, haridus jne) olemasolu ja 

juurdepääsetavus 
 Sotsiaal-majanduslik: Majanduse ja ühiskonna koostoime, mida mõjutab varade kättesaadavus 

(näiteks majanduse tugevus, tööhõive, vaesus, sisseränne); sotsiaalse teadlikkuse ja 
ühtekuuluvuse tase 

 Valitsus ja institutsioonid: Institutsioonilise keskkonna, õigusnormide ja poliitika olemasolu 
(näiteks piirangud, ennetusmeetmed, linnaarengu poliitikad); kohaliku omavalitsuse juhtimine ja 
pädevused; personali jõudlus ja olemasolevad struktuurid (näiteks töötajate teadmised ja oskused, 
omavalitsusüksuste vahelise suhtluse tihedus); kliimameetmetele eraldatud eelarvevahendite 
olemasolu   

 Ainelised tegurid ja keskkond: Ressursside kättesaadavus (näiteks vesi, maa, ökosüsteemi 
teenused) ja nende hooldustegevused; ainelise taristu olemasolu ja selle hoolduse ja kasutamise 
tingimused (näiteks vee- ja metsataristu, tervishoiu- ja haridusrajatised, hädaabirajatised) 

 Teadmised ja innovatsioon: Andmete ja teadmise kättesaadavus (näiteks metodoloogia, 
juhendid, hindamis- ja seireraamistikud); tehnoloogia ja tehniliste rakenduste olemasolu ja 
kättesaadavus (näiteks meteoroloogilised süsteemid, varajase hoiatamise süsteemid, 
üleujutustõrjesüsteemid) ja nende kasutamiseks vajalikud oskused ja võimekus; 
innovatsioonipotentsiaal   

 

 
  

                                                      
7 Kohanemisvõime on süsteemide, institutsioonide, inimeste ja muude organismide võime potentsiaalsete kahjustustega kohaneda, 
võimalusi ära kasutada või tagajärgedele reageerida (IPCC). 

Pange tähele, et kohanemisvõimekuse tegurid on positiivsed, s.t. need 
näitavad olemasolevat võimekust sektori tasandil kliimamuutuste 
mõjudega kohaneda, mitte kohanemisvõime puudujääke.  

 



 

31 

   

R
V

A
  

Kui olete kohanemisvõimekuse tegurid valinud, klõpsake nuppu „salvesta“. See peidab nimekirja ja esitab 
automaatselt genereeritud „Kohanemisvõimekuse“ tabeli. Tabel sisaldab kõiki eelnevalt valitud 
haavatavaid sektoreid, neid puudutavaid kliimaohtusid ja kohanemisvõime tegureid. Kui soovite valikuid 
muuta, naaske „3. samm: Valige kohanemisvõime tegurid“ juurde. 
 
„Kohanemisvõime“ tabelis palutakse teil valida iga kohanemisvõime teguri praegune kohanemisvõime tase 
(valige üks järgnevatest väärtustest:)  

 Kõrge = kõrge suutlikkus võimalike kliimamuutuste mõjudega kohaneda  
 Mõõdukas = mõõdukas suutlikkus võimalike kliimamuutuste mõjudega kohaneda 
 Madal = madal suutlikkus võimalike kliimamuutuste mõjudega kohaneda 
 Teadmata = võimatu määrata 
 

Soovi korral võite iga sektori jaoks määrata kohanemisvõime indikaatori koos ühiku ja arvväärtusega. 
Inspiratsiooni pakkumiseks on vormis esitatud rida näiteindikaatoreid, mille leiate ka 6. lisast. Võite ka oma 
indikaatori lisada. 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”.  

All oleval joonisel on kujutatud tabel “Kohanemisvõime” täidetuna. 

 
 
Haavatavad elanikkonnarühmad (vabatahtlik)  
 

Esiteks valige jaotises „4. samm: Valige haavatavad 
elanikkonnarühmad“ nimekirjast iga kliimaohu 
suhtes kõige haavatavam(ad) elanikkonnarühm(ad). 1. 
sammu juures valitud peamised kliimaohud täidetakse 
automaatselt.  
 

Kuna selle jaotise täitmine on vabatahtlik, võite ise otsustada, millise(d) haavatava(d) elanikkonnarühma(d) 
soovite valida. Kui usute, et mõni oht võib mõjutada kõiki nimetatud elanikkonnarühmasid, valige „Kõik“.  
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Kui olete haavatava(d) elanikkonnarühma(d) valinud, klõpsake nuppu „salvesta“. See peidab nimekirja ja 
esitab automaatselt genereeritud „Haavatavate elanikkonnarühmade“ tabeli. See tabel esitab kõik 
eelpool valitud peamised kliimaohud ja vastavad haavatavad elanikkonnarühmad. Sinna ei tule midagi 
lisada. Kui soovite valikuid muuta, naaske „4. samm: Valige haavatavad elanikkonnarühmad“ juurde. 
 
All oleval joonisel on kujutatud tabel “Haavatavad elanikkonnarühmad” täidetuna. 
 

 
 
Märkused 

Võite eeltoodud andmete kohta vabas vormis märkuseid ja kommentaare lisada (kuni 700 tähemärki koos 
tühikutega).  
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 2020. aasta jaanuariks esitatud lisateave (ei tule uuendada)  

2020. aasta jaanuaris võeti kasutusele uus MyCovenant’i versioon.  Uues versioonis ei nõuta teatud varem 
esitatud andmeid, eelkõige vabas vormis esitatud teavet (näiteks kohanemisvõimaluste hinnang, 
erakorraliste sündmuste strateegia). Eelnevalt esitatud teabe kaotamise vältimiseks asub see nüüd jaos 
„2020. aasta jaanuariks esitatud lisateave“.  
 

 
 
Kohanemise tulemustabel (vabatahtlik) 

Soovi korral võite enne RVA täitmise alustamist ära 
märkida oma kohaliku omavalitsuse 
kohanemisprotsessi seisu. Seda saab teha 
kohanemise tulemustabeli kaudu enesehindamise 
kontrollnimekirja abil. See järgib Linnade 
Kohanemise Tugitöövahendis kirjeldatud 
kohanemistsükli etappe.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisestage iga kohanemistsükli etapi kohta oma hinnanguline seis. Kasutage selleks järgnevaid vahemikke: 
 0-20% (D): Ei ole veel alustanud või olete alustamas 
 25-50% (C): Hakkab minema 
 50-75% (B): Juba läheb 
 75-100% (A): Olete esirinnas 

„Kommentaaride“ väljale saate lisada märkuseid ja kommentaare. 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 
 

Seda teavet ei ole võimalik muuta ja seda ei tule uuendada. 
Allakirjutanute puhul, kes esimest korda andmeid esitavad hiljem 
kui 2020. aasta jaanuaris, on see jagu tühi ja seda ei tule täita.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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VIII. TEGEVUSED  
Selles sektsioonis esitatakse (i) kõigi teie ametlikus tegevuskavas toodud tegevuste ülevaade ja (ii) 
esitatud tegevuste üksikasjad, sealhulgas põhitegevused.  
 
Minu tegevuste ülevaade  

MyCovenant’is tegevuste ülevaate avamiseks valige Aruandluse nurgas valik „Minu tegevused“ ja seejärel 
„Minu tegevuste ülevaade“.  

Siin tuleb märkida teie ametlikus tegevuskavas 
(teie otsuseid tegeva organi poolt vastu võetud 
kavas) sisalduvate tegevuste koguarv 
leevendamis- ja kohanemissektori kohta. Siin 
loetletud leevendamis- ja kohanemissektorid on 
samad, mis MyCovenant’i heiteinventuuri ja RVA 
jagudes.  
 
Edasi märkige nii leevendamis- kui ka 
kohanemistegevuste kohta ära teostamise seis 
(teostatud, teostamisel, edasi lükatud, alustamata) 
protsentides (umbkaudne väärtus). 
Leevendamistegevuste puhul märkige ka 
energiasäästu, taastuvenergia tootmise ja 
CO2 heite vähendamise hinnanguline 
koguhulk.  
 

 
 
Minu tegevuste üksikasjad 

MyCovenant’is tegevuste esitamiseks ja varem esitatud tegevuste üksikasjade vaatamiseks ja muutmiseks 
avage Aruandluse nurgas „Minu tegevused“ ja seejärel „Minu tegevuste üksikasjad“.  

 

 
 
Uue tegevuse lisamiseks klõpsake nuppu „Lisa uus“ lehe lõpus (vt järgmist pilti). 

Selles jaos piisab hinnangulistest arvudest ja protsentnäitajatest. Selle 
eesmärk on esitada ülevaade tegevuskavas sisalduvatest tegevustest, 
arvestades, et MyCovenant’is esitatakse üksikasjalikult ainult mõned 
kavandatavad tegevused. 

MyCovenant’is saab esitada piiramatul arvul tegevusi. Soovitav 
on aga esitada tegevused, mis puudutavad heiteinventuuri ja 
RVA kaudu tuvastatud peamisi heiteallikaid ja 
kliimaohtusid või haavatavaid sektoreid. 
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Eelnev pilt kujutab MyCovenant’is juba esitatud tegevuste ülevaadet. Lisaks põhiandmete nimekirja 
vaatamisele (näiteks kas tegevus on põhitegevus, selle päritolu, ajakava ja teostamise seis) saate teha 
järgnevat:  
 

 Kuva tegevusi tüübi järgi (leevendamine, kohanemine, energiaostuvõimetus). 
 Vaata/muuda esitatud tegevusi: klõpsake iga tegevuse järel märgitud silmasümbolit , et 

avada kõik varem selle tegevuse kohta esitatud andmed; kui olete muutmise lõpetanud, klõpsake 

kindlasti  või  nuppu. 

 Kustuta tegevusi: klõpsake tegevuse järel märgitud „X“-nuppu . Peate kustutamise kinnitama; 
kustutatud tegevust ei ole võimalik taastada. 

 

 
 
Järgneb iga individuaalse tegevuse kohta nõutavate andmete kirjeldus.  
  

Põhitegevused 
 
„Põhitegevused“ on tegevused, mis on kas teostamisel või juba teostatud. 

MyCovenant’is on need tähistatud tähesümboliga  
 

MyCovenant’is esitatud tegevuste miinimumnõuded on järgnevad:  
 Vähemalt 3 põhitegevust leevendamise vallas, esitada 2 aasta jooksul. 
 Vähemalt 3 põhitegevust kohanemise vallas, esitada 4 aasta jooksul. 
 Vähemalt 1 põhitegevus energiaostuvõimetuse vallas, esitada 4 aasta jooksul. 

 
Põhitegevused avaldatakse linnapeade pakti veebilehel.  

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
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Üldine teave 

 Tegevuse tüüp: Märkige, kas tegevus tegeleb ainult leevendamise või ainult kohanemisega või on see 
segategevus, mis puudutab mitut energeetika või kliima alast aspekti. 
 

 
 
Võimalikud on järgnevad segategevuste kombinatsioonid:  

o Leevendamine ja kohanemine  
o Leevendamine ja energiaostuvõimetus  
o Kohanemine ja energiaostuvõimetus 
o Leevendamine, kohanemine ja energiaostuvõimetus  

 

 
 

Otsustamine, kas tegevus esitada segategevusena või mitte, on oluline, kuna vastavalt sellele 
genereerib MyCovenant automaatselt lisaväljad leevendamise, kohanemise ja/või energiaostuvõimetuse 
kohta. 
 

 Tegevuse pealkiri: Sisestage tegevusele lühike ja kirjeldav pealkiri.  
 Põhitegevus?: Märkige, kas see on põhitegevus (s.t. tegevus, mis on teostamisel või juba 

teostatud).  Kui tegevusmärgitakse põhitegevuseks, genereeritakse mitu lisavälja ja teatud väljade 
täitmine muutub kohustuslikuks.  

 Tegevuse algataja: Valige, kas tegevuse algatas mõni järgnevatest: kohalik omavalitsus; 
linnapeade pakti koordinaator või toetaja; riikliku tasandi üksus; piirkondlik üksus; kahasse algatatud; 
muu.  

 Vastutav üksus: Märkige ära tegevuse eest vastutav üksus, näiteks konkreetne omavalitsuse 
osakond; pakti koordinaatori/toetaja nimi; ministeeriumi nimi; piirkondlik agentuur; jne.  

 Tegevuse lühikirjeldus: Märkige ära tegevuse sisu, rakendusala ja muu teave, mis tegevusest hea 
ülevaate annab. Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik.  

 Veebiaadress / videolink / tegevuse pilt: Lisage link tegevuse lisateabega või 
videoressurssidega ja/või laadi üles pilt.  

 Teostamise algus / lõpp: Valige tegevuse alustamise ja lõppemise (kavandatav) aasta.  
 Teostamise statistika: Valige, kas tegevus on teostatud, alustamata, tühistatud või teostamisel. 
 Tegevuse huvirühmad: Valige kõik asjaomased tegevuses osalevad huvirühmad. Lisateave märgi 

kommentaaride väljale. Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 
 
 
 
 
  

Praeguse seisuga on energiaostuvõimetust võimalik 
valida ainult koos leevendamise ja/või 
kohanemisega, kuid mitte omaette. 

Kui üks põhitegevus puudutab mitut valdkonda (näiteks leevendamine ja 
kohanemine), loeb see nii leevendamise kui ka kohanemise alaste tegevuste 
põhitegevuste nõuete jaoks.  
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Tegevuse rahastamine  

 Teostamise kogumaksumus: Märgi tegevuse (kavandatav) kogumaksumus eurodes. Selle välja 
täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Rahastusallikas: Vali järgnevate seast rahastusallikad (võimalik on valida mitu valikut): kohaliku 
omavalitsuse omavahendid, piirkondlikud vahendid ja programmid, riiklikud vahendid ja programmid, 
ELi vahendid ja programmid, avaliku ja erasektori partnerlus, erapartnerlus (näiteks kombinatsioon 
erainvesteeringutest), muu.   

 Investeerimismaksumus: Märgi ära investeerimismaksumus (tõhususe edendamise või 
süsihappegaasi heite vähendamisega seotud lisainvesteeringute maksumus) eurodes. 

 Mitteinvesteerimismaksumus: Märgi ära investeerimismaksumus (mis ei rahasta tegevust, vaid 
on seotud vahendite heas seisukorras ja/või töökorras hoidmisega) eurodes.  

 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Leevendamistegevuste üksikasjad  

Leevendamistegevuse üksikasjad kuvatakse ainult juhul, kui eelpool valiti tegevuse tüübiks „Leevendamine“. 
 

 
 

 Sektor: Valige sektor, mida tegevus puudutab. Sektorite loetelu on sama, mis heiteinventuuri jaos. 
Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Tööriist/sekkumisala: Kui olete sektori valinud, genereeritakse see väli automaatselt. Valige 
sektori jaoks kõige asjakohasem tööriist/sekkumisala. 

 Tegevuse ala: Kui olete sektori valinud, genereeritakse see väli automaatselt. Valige sektori jaoks 
kõige asjakohasem tegevuse ala. 

 Energiasääst: Märkige tegevusest tulenev energiasääst (MWh/aasta). Selle välja täitmine on 
põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Taastuvenergia tootmine: Märkige tegevuse raames toodetav taastuvenergia (MWh/aasta). Selle 
välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Süsihappegaasi vähendamine: Märkige tegevuse raames saavutatav süsihappegaasi 
vähendamine (CO2 tonni/aasta). Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Sihitud haavatav(ad) elanikkonnarühm(ad): Märkige tegevuse kaudu sihitavad haavatav(ad) 
elanikkonnarühm(ad) (saate valida mitu valikut).  

 Rahaline sääst: Märkige siia aastase energiasäästu ja energia hinna korrutis eurodes. 
 Tegevuse oodatav kestus: Märkige, kui mitme aasta jooksul tegevus energia- ja heitesäästusid 

pakub. See võib olla 1-35 aastat. 
 Investeeringutasuvus: Märkige investeeringu toodetud kasum või kahjum protsendina 

investeeritud summast. Oodatav diskonteeritud rahaline sääst miinus diskonteeritud investeering 
jagatud diskonteeritud investeeringuga korda 100.  

 Loodud töökohad: Märkige ära otseselt tegevuse raames loodud uute töökohtade arv, kasutades 
täistööajale taandatud töötajate arvu. 

 Muud arvnäitajad: Nendele väljadele saate märkida muud asjaomased arvnäitajad, näiteks hoone 
pindala ruutmeetrites, rattatee pikkus kilomeetrites jne. 

 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

 

Miinimumnõuete saavutamiseks tuleb initsiatiiviga liitumisest arvates nelja aasta 
jooksul esitada vähemalt üks energiaostuvõimetuse põhitegevus. 
Lisaks peavad leevendamistegevused hõlmama vähemalt kaht kolmest 
heiteinventuuris valitud leevendamise põhisektorist. 
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Kohanemistegevuste üksikasjad  

Kohanemistegevuste üksikasjad kuvatakse ainult juhul, kui eelpool valiti tegevuse tüübiks „Kohanemine“. 
 

 
 

 Käsitletud kliimaoht/kliimaohud: Valige kõik kliimaohud, mida tegevus käsitleb. Kliimaohtude 
loetelu on sama, mis RVAs. Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks kohustuslik. 

 Sektor(id): Valige sektor(id), mida tegevus käsitleb (võite valida mitu valikut). Sektorite nimekiri on 
sama, mis RVAs. 

 Saavutatud tulemus(ed) / indikaator: Märkige tegevuse peamine tulemus või peamised 
tulemused. Kui tulemusi veel ei ole, märkige siia oodatavad tulemused. Märkige kõige olulisema 
tulemuse indikaator koos väärtuse ja ühikuga. Väli „Saavutatud tulemused“ on põhitegevuste 
jaoks kohustuslik. 

 Sihitud haavatav(ad) elanikkonnarühm(ad): Märkige tegevuse kaudu sihitavad haavatav(ad) 
elanikkonnarühm(ad) (saate valida mitu valikut).  

  Välditud kulud: Märkige tegevuse teostamisele järgnev umbkaudne (oodatav) sääst tekkimata 
jäänud kahjudelt või saadav tulu eurodes. 

 Oodatav kestus: Märkige, kui mitu aastat tegevus kulusid vältida aitab. 
 Investeeringutasuvus: Märkige investeeringu toodetud kasum või kahjum protsendina 

investeeritud summast. Oodatav diskonteeritud rahaline sääst miinus diskonteeritud investeering 
jagatud diskonteeritud investeeringuga korda 100. 

 Loodud töökohad: Märkige ära otseselt tegevuse raames loodud uute töökohtade arv, kasutades 
täistööajale taandatud töötajate arvu. 

 Muud arvnäitajad: Nendele väljadele saate märkida muud asjaomased arvnäitajad. 
 
Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. 

Energiaostuvõimetuse tegevuste üksikasjad  

Energiaostuvõimetuse tegevuste üksikasjad kuvatakse ainult juhul, kui tegevuse tüübiks on valitud 
„Energiaostuvõimetus“. 
 

 
 Sihitud haavatav(ad) elanikkonnarühm(ad): Märkige tegevuse kaudu sihitavad haavatav(ad) 

elanikkonnarühm(ad) (saate valida mitu valikut). Selle välja täitmine on põhitegevuste jaoks 
kohustuslik. 

 Saavutatud tulemus(ed) / indikaator: Märkige tegevuse peamine tulemus või peamised 
tulemused. Kui tulemusi veel ei ole, märkige siia oodatavad tulemused. Märkige kõige olulisema 
tulemuse indikaator koos väärtuse ja ühikuga. 

Kui väljad on täidetud, vajutage nuppu “salvesta”. Võite vajutada ka nuppu „salvesta kõik“, mis salvestab 
kõik tegevuse vahelehe jaod (tegevuse üksikasjad, rahastamine, leevendamine, kohanemine, 
energiaostuvõimetus). 

Miinimumnõuete saavutamiseks tuleb initsiatiiviga liitumisest arvates nelja 
aasta jooksul esitada vähemalt kolm kohanemise põhitegevust. 
Soovitame tungivalt, et kohanemistegevused käsitleksid kõige 
asjakohasemaid RVAs tuvastatud kliimaohtusid ja haavatavaid sektoreid. 

Miinimumnõuete saavutamiseks tuleb initsiatiiviga liitumisest arvates nelja aasta jooksul esitada 
vähemalt üks leevendamise põhitegevus. Praegu on energiaostuvõimetust võimalik valida 
ainult koos leevendamise ja/või kohanemisega, kuid mitte üksi.  
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LISAD 
1. Lisa. Leevendamise sektorid  
 

Sektor Kirjeldus 

Omavalitsusele kuuluvad hooned, seadmed/rajatised 

Omavalitsusele kuuluvad 
hooned, seadmed/rajatised 

Hooned ja rajatised, mille omanik on kohalik omavalitsus. Rajatised 
tähendavad energiat tarbivaid üksusi, mis ei ole hooned, näiteks 
reoveepuhastid. 

Avalike kohtade valgustus 

Kohalikule omavalitsusele kuuluv või selle poolt käitatav avalike kohtade 
valgustus (näiteks tänavavalgustus ja valgusfoorid). Kohalikule omavalitsusele 
mittekuuluv avalike kohtade valgustus on esitatud sektoris „Muud hooned, 
seadmed/rajatised“. 

Muud (omavalitsusele mittekuuluvad) hooned, seadmed/rajatised 

Muud (omavalitsusele 
mittekuuluvad) hooned, 
seadmed/rajatised  

Teenindussektori hooned ja rajatised, näiteks erafirmade kontorid, pangad, 
kommerts- ja müügitegevused, haiglad jne.  

Asutuste hooned 
Avalikud (omavalitsusele mittekuuluvad) hooned, näiteks koolid, haiglad, 
valitsuse hooned, riigi omanduses olevad vee-, jäätme- ja reoveerajatised, 
muud rajatised jne.  

Eluhooned 

Eluhooned 
Hooned, mida kasutatakse peamiselt elamutena. Sellesse sektorisse kuuluvad 
ka sotsiaaleluruumid. 

Tööstused  

Heitkogustega kauplemise 
süsteemi (ETS) mittekuuluvad 

Hõlmab tootmis- ja ehitustööstust, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi (EL-ETS). 

ETS 

Hõlmab tootmis- ja ehitustööstust, mis kuulub EL-ETSi. Nende 
heiteinventuurides kajastamine ei ole soovitatav, välja arvatud juhul, kui need 
rajatised olid kajastatud teie kohaliku omavalitsuse eelmistes 
energeetikakavades ja CO2-heite inventuurides. 

Muu 
Primaarsektori (põllu- ja metsamajandus ning kalandus) hooned, rajatised ja 
seadmed, näiteks kasvuhooned, karjakasvatusrajatised, niisutussüsteemid, 
põllutöömasinad ja kalalaevad. 

Transport  

Omavalitsuse sõidukipark Kohaliku omavalitsuse asutuste omandis ja kasutusel olevad sõidukid. 

Ühistransport Bussid, trammid, metroo, linnalähedane raudteetransport ja kohalikuks 
reisijateveoks kasutatavad praamid. 

Era- ja kommertstransport 
Eelnevates kategooriates hõlmamata inimeste ja kauba maantee-, raudtee- ja 
laevatransport kohaliku omavalitsuse territooriumil (näiteks isiklikud 
sõiduautod ja kaubavedu). 
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2. lisa. Energeetikaga mitteseotud sektorid  
 

Sektor Kirjeldus 

Jäätmekäitlus 
Hõlmab energiatarbimisega mitteseotud heiteid, näiteks prügilatest 
eralduvat metaani. 

Reovee käitlemine  
Hõlmab energiatarbimisega mitteseotud heiteid, näiteks reoveepuhastitest 
eralduvat metaani ja dilämmastikoksiidi. 

Muu energiatarbimisega 
mitteseotud sektor 

Hõlmab kõiki teisi energeetikaga mitteseotud sektoreid. Nendele väljadele 
võib sisestada negatiivseid numbreid, juhul kui soovite esitada näiteks 
rohelise taristu kaudu saavutatud heidete vähendamist (20% miinimumi 
saavutamiseks ei soovitata; kasutada ainult juhul, kui teie käsutuses on 
konkreetne metodoloogia ja andmed, millega mõõta kõiki süsinikuvaru 
muudatusi piirkonnas). 
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3. lisa. Peamiste kohanemisterminite sõnastik 
 

Termin Definitsioon 

Kohanemine Tegeliku või oodatava kliima ja selle mõjuga kohanemise protsess. 
Inimsüsteemide kontekstides üritatakse kohanemisega kahjusid vältida või leevendada või 
tekkinud võimalusi ära kasutada.  Teatud looduslikes süsteemides võib inimsekkumine 
hõlbustada oodatava kliima ja selle mõjudega kohanemist (IPCC)  

Riskide ja haavatavuse 
hindamine (RVA) 

Määrab riski loomuse ja ulatuse, analüüsides võimalikke ohtusid ja hinnates haavatavust, mis 
võib inimestele, varale, elatisele ja keskkonnale, millest nad sõltuvad, potentsiaalset ohtu 
avaldada 

Risk Tagajärgede potentsiaal, kus kaalul on midagi väärtuslikku ja kus tulemus on teadmata, võttes 
arvesse ka väärtuste mitmekesisust. Riski esitatakse sageli ohtlike sündmuste või trendide 
toimumise tõenäosuse ja nende toimumise mõju korrutisena. Riskid johtuvad haavatavuse, 
riskile avatuse ja ohu koostoimest. Terminit „risk“ kasutatakse peamiselt kliimamuutuste mõju 
riskide kohta (IPCC) 

Kliimaoht Potentsiaalne looduslik või inimtekkeline aineline sündmus, 
trend või aineline mõju, mis võib põhjustada inimohvreid, vigastusi või muid 
tervisemõjusid ja/või varalist kahju või kahjustada taristut,  
elatusvahendeid, teenuste pakkumist, ökosüsteeme ja keskkonnaressursse. 
Käesolevas aruandes viitab termin „oht“ harilikult kliimaga seotud ainelistele 
sündmustele või trendidele või nende ainelistele mõjudele (IPCC)  

Haavatavus Soodumus negatiivsetele mõjudele. Haavatavus 
hõlmab mitut kontseptsiooni ja elementi, sealhulgas  
vastuvõtlikkus kahjudele ja vähene võimekus toime tulla ja kohaneda (IPCC) 

Kohanemisvõime Süsteemide, institutsioonide, inimeste ja muude organismide võimekus kohaneda 
potentsiaalse kahjuga, ära kasutada võimalusi või reageerida tagajärgedele (IPCC) 

Tagajärgedele avatus Inimeste, elatusvahendite, liikide või ökosüsteemide, keskkonna 
funktsioonide, teenuste ja ressursside, taristu või majanduslike, sotsiaalsete või  
kultuuriliste vahendite olemasolu kohtades ja kontekstides, mis võivad kahju kannatada (IPCC)  

Tundlikkus Tase, mil määral kliima varieerumine või muutumine süsteemi või liiki 
negatiivselt või positiivselt mõjutab.  Mõju võib olla otsene 
(näiteks saagikuse muutumine keskmise temperatuuri, temperatuuride vahemiku või 
kõikumise muutumise mõjul) või kaudne (näiteks merepinna taseme tõusu tagajärjel 
sagenevate rannikualade üleujutuste põhjustatud kahju) (IPCC) 

Mõju Äärmuslike ilma- ja kliimasündmuste ja kliimamuutuste mõju inimtekkelistele ja looduslikele 
süsteemidele, näiteks eludele, elatusvahenditele, tervisele, ökosüsteemidele, majandustele, 
ühiskondadele, kultuuridele, teenustele ja taristule, mille põhjustab kliimamuutuse või ohtlike 
kliimasündmuste toimumine teatud ajavahemikul koostoimes mõjudele avatud ühiskonna või 
süsteemi haavatavusega (IPCC) 

Kohanemisstrateegia Kirjeldab kohaliku omavalitsuse nägemust kliimamuutustele vastupanuvõimelisemast 
tulevikust; toob esile esmajärjekorras tegutsemist vajavad valdkonnad ja huvirühmade 
haaratuse, rahastuse ja ressursside hõlmamise, pideva seire ja järelevalve mehhanismid. 

Kohanemismeetmed 
(või tegevused) 

Tehnoloogiad, protsessid ja tegevused, mis on suunatud meie kohanemisvõime tõstmisele ja 
kliimamuutuste tagajärgede minimeerimisele, nendega kohanemisele ja nende ära 
kasutamisele (kohanemise saavutamisele). 



 

42 

   

4. lisa. Kliimaohud  
Põhiohud on toodud jämedas kirjas ja allohud kaldkirjas. 
 
Kliimaoht Definitsioon 

Kuumalaine 

 

Märgatav õhusoojenemine või väga sooja õhu sissevool suures piirkonnas, mis võib 
kesta mõnest päevast mõne nädalani (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Külmalaine Märgatav õhujahenemine või väga külma õhu sissevool suures piirkonnas (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Padusademed  

 

Sadu, mis leiab aset 1, 3, 6, 12, 24 või 48 tunni pikkuse perioodi jooksul ja mille ajal 
sadanud sademete hulk ületab antud asukoha jaoks määratud künnise (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Torm  Vihm, mille intensiivsus ületab teatud väärtuse (näiteks 7,6 mm) või mille käigus sajab 
24 tunni jooksul 50 mm või enam (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Lumetorm  Meteoroloogiline häiring, mille käigus tekib tugev lumesadu, millega sageli kaasneb 
tormituul või lumesadu vähemalt 50mm 24 tunni jooksul (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Udu  

 

Tillukeste, harilikult mikroskoopiliste veepiiskade suspensioon õhus, mis harilikult 
kahandab Maa pinna horisontaalse nähtavuse vähemale kui 1 km (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Rahe  

 

Läbipaistvate või osaliselt või täiesti läbipaistmatute jäätükkide sadenemine, mille 
läbimõõt on üldiselt 5-50 mm ja mis langevad pilvedest eraldi või korrapäratuteks 
kamakateks kogunenuna (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Üleujutused ja 
merepinna tõus  

Oja või muu veekogu hariliku piiri ületamine või mere või järve pinnataseme ajutine 
tõus, mille tagajärjel vesi kuiva maa üle ujutab (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon, 
IPCC) 

Äkktulv / paduvihmast 
põhjustatud üleujutus 

Lühiajaline ränk vihmasadu, mis põhjustab kohese äravoolu ja põhjustab seega 
vihmasaju ajal või mõne sellele järgneva tunni jooksul üleujutuse (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Jõgede üleujutus 

 
 

Üleujutus, mis leiab aset erinevates jõesüsteemides ja valgaladel või lammidel jõesängi 
mahutavuse ületamise tulemusena, kui vesi valgub looduslikele või tehislikele 
jõekallastele (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Ranniku üleujutus Harilikust kõrgem veetase ranniku ääres, mille põhjustab tõus ja mõõn või 
äikesetormid ja mis põhjustab päevi või nädalaid kestva üleujutuse (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Põhjavee üleujutus 
 

Põhjavee väljavalgumine maapinnale väljaspool väljakujunenud jõesänge või põhjavee 
väljavalgumine tehispinnasele, kui põhjavee „normaalne“ tase ja vool on ületatud 
(Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Pidev üleujutus Täielikult vee all olev maapind (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Põud ja veenappus
  

Ebaharilikult kuiva ilma periood, mis kestab piisavalt kaua, et põhjustada tõsine 
hüdroloogiline kõrvalekalle, mis võib omakorda põhjustada pikemaajalist veevarustuse 
tasakaalustamatust ja veeressursside ebapiisavust pikaajalise keskmise veevajaduse 
täitmiseks (IPCC, Euroopa Keskkonnaamet) 

Tormid   Atmosfääri häiring, mis võib ilmneda tugevas tuules ja millega võib kaasneda vihma, 
lund või muid sademeid, kõue ja pikset (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Tugev tuul Õhurõhu erinevuste põhjustatud õhu horisontaalne liikumine; mida suurem 
rõhuerinevus, seda tugevam tuul. Tuule tugevus sõltub asukohast (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Tromb Jõuliselt pöörlev väikese diameetriga torm, mis tekib väga ränga äikesetormi käigus ja 
näeb välja nagu lehtrikujuline pilv, mis ulatub rünksajupilvedest maapinnani (Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Tsüklon 
(orkaan/taifuun) 

 

Tekib troopilistes ja subtroopilistes vetes; selle keskmes on õhurõhk madal ja sellega 
kaasnevad tugev tuul ja spiraalse trajektooriga vihm. Sõltuvalt asukohast: orkaanid 
(Atlandi ookean, Vaikse ookeani kirdeosa), tsüklonid (Vaikse ookeani lõunaosa, India 
ookean) (katastroofiohu vähendamise amet) 

Ekstratroopiline torm Suuremõõduline (1000 km) torm keskmistel või kõrgetel laiuskraadidel, mille keskmes 
on madal õhurõhk ja millel on tugevate horisontaalsete temperatuuri- ja 
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niiskusgradientidega frondid. Oluline äärmuslikult tugeva tuule ja ränkade sademete 
põhjustaja, eriti talvel (IPCC) 

Troopiline torm Sooja keskmega  troopiline tsüklon, mille maksimaalne keskmine pinnatuul (ühe minuti 
keskmine) jääb vahemikku 63-117 km/h (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Tormilainetus Ajutine meretaseme tõus äärmuslike ilmatingimuste tõttu (madal atmosfäärirõhk ja/või 
tugev tuul) (IPCC) 

Välk / äikesetorm Äkilised elektrilahendused, mis ilmnevad valgusvälgatusena (välk) ja äkilise või 
kõmiseva helina (kõu) (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Massiliikumine  Ükskõik milline mullamaterjalide allamäge liikumine (katastroofiohu vähendamise 
amet) 

Maalihe Mass, mis raskusjõu mõjul allamäge on liikunud, sageli ka vee mõjul, kui materjal on 
veest küllastunud. Pinnase, kivi või räbu allamäge liikumine võib toimuda äkiliselt või 
aegamööda (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Laviin Lume- ja jäämassi äkiline allamäge varisemine, sageli kõikvõimalikku mulda, 
kivimaterjali ja räbu kaasa haarates (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) 

Kivivaring Kivi- ja mullamassi äkiline ja väga kiire allamäge liikumine paduvihma või kiire lume- või 
jääsula mõjul (katastroofiohu vähendamise amet) 

Pinnase vajumine Pinnase vajumine pinnavee eemaldamise, kaevandamise, paekivi lahustumise, 
maagaasi ammutamise või maavärina mõjul (katastroofiohu vähendamise amet) 

Looduspõlengud Taimestiku kontrollimatu ja plaaniväline põleng looduses, näiteks metsas, rohumaal, 
võsastikus või tundras, mis tarbib palju looduskütust ja levib vastavalt 
keskkonnaseisundile (katastroofiohu vähendamise amet) 

Metsapõleng Põleng metsakeskkonnas (katastroofiohu vähendamise amet) 

Loodusmaastiku 
põleng 

Põleng metsastamata alal, näiteks võsas, rohumaal või karjamaal 

Bioloogilised ohud Kokkupuude elusorganismide ja nende poolt potentsiaalselt kantavate toksiliste ainete 
või vektoritega levivate haigustega, näiteks mürgine elusloodus ja putukad, 
mürktaimed, haigustekitajaid kandvad moskiitod (katastroofiohu vähendamise amet) 

Veega leviv haigus Vees levivate patogeenide põhjustatavad haigused 

Vektoritega leviv 
haigus 

Nakatunud lülijalgsete, näiteks moskiitode, puukide, putukate ja kärbestega levivad 
nakkused, kui nende lai levik ja tundlikkus nende suhtes on kliimategurite põhjustatud 
(Teadusuuringute Ühiskeskus) 

Piisknakkushaigused Patogeenide põhjustatud haigused, mis levivad õhu kaudu 

Putukad Putukate laialdane sissetung ja/või haudumine, mis mõjutab inimesi, loomi, 
põllusaadusi ja riknevaid kaupu (katastroofiohu vähendamise amet) 

Keemilised 
muutused 

Õhu, vee või mulla hariliku keemilise koostise muutumine, näiteks CO2 
kontsentratsiooni muutumine atmosfääris, ookeanide hapestumine, soolvee sissetung 

Soolvee sissetung Magevee segunemine soolveega, mis võib aset leida nii pinna- kui ka põhjaveekogudes 
(OECD) 

Ookeanide 
hapestumine 

Ookeani pH langemine pikema ajavahemiku, harilikult vähemalt aastakümnete jooksul, 
mida põhjustab peamiselt süsihappegaasi neeldumine atmosfäärist, kuid mida võivad 
põhjustada ka muud keemilised lisandused või eemaldused ookeanist (IPCC) 

Süsihappegaasi 
kontsentratsioon 
atmosfääris 

Süsihappegaasi (CO2) kontsentratsioon, mis põhjustaks sama kiirgusjõu kui teatud CO2 
ja teiste jõuelementide segu. Need väärtused võivad arvestada kas üksnes 
kasvuhoonegaase või kasvuhoonegaaside, aerosoolide ja pinnakatte peegeldusteguri 
muutuse kombinatsiooni (IPCC) 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Patogeen
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5. Lisa. Kohanemissektorid 
 
Sektor Kirjeldus 
Hooned Kõik (avalikud/elu-/tertsiaarsed, riigiomandis/eraomandis) struktuurid või 

struktuuride rühmad, neid ümbritsevad alad, mis on nende asukohale püsivalt 
püstitatud 

Transport Sealhulgas maantee-, raudtee-, õhu- ja veetranspordivõrgustikud ja seotud taristu 
(näiteks sõiduteed, sillad, transpordikeskused, tunnelid, sadamad ja lennujaamad). 
Sisaldab laia hulka nii avalikus kui ka eraomandis varasid ja teenuseid, kuid ei 
sisalda seotud laevasid ja sõidukeid (ja seotud osi ja protsesse). 

Energeetika Energiavarustusteenus ja sellega seotud taristu (tootmine, ülekanne ja 
jaotusvõrgud, kõik energialiigid). Sealhulgas süsi, toornafta, maagaasi 
kondensaadid, rafineerimistehaste lähteaine, lisandid, naftasaadused, gaasid, 
põlevad taastuvkütused ja jäätmed, elekter ja soojus 

Vesi Veevarustusteenus ja sellega seotud taristu. Hõlmab ka veekasutust 
(kodumajapidamistes, tööstuses, energiatootmises, põllumajanduses jne) ja (heit- 
ja vihmavee) juhtimissüsteem, sh kanalisatsioonivõrk, äravool ja 
veepuhastussüsteemid (s.t. protsess, millega reovesi muudetakse vastavaks 
keskkonnastandarditele või muudele kvaliteedinormidele ja millega käitletakse 
liigset vihmavett) 

Jäätmed Hõlmab kõikvõimalike jäätmete, näiteks tahkete ja mittetahkete tööstus- ja 
kodumajapidamisjäätmete ning saastunud kohtade käitlemist (sealhulgas 
jäätmete kogumist, töötlemist ja kõrvaldamist). 

Maakasutuse 
planeerimine 

Ametiasutuste poolt teostatav protsess, mille eesmärk on maakasutuse erinevaid 
võimalusi tuvastada, hinnata ja nende vahel valida, pidades silmas pikaajalisi 
majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkondlikke eesmärke ning mõju erinevatele 
kogukondadele ja huvirühmadele, ning seejärel lubatud kasutust kirjeldavate 
plaanide või eeskirjade formuleerimine ja avaldamine 

Põllu- ja metsamajandus Hõlmab põllu- ja metsamajanduseks määratud maad ja kohaliku 
omavalitsusüksuse piires ja seda ümbritsevas piirkonnas tegutsevat tootvat 
tööstust. Sealhulgas loomakasvatus, vesiviljelus, agrometsandus, mesindus, 
aiandus ja muu põllu- ja metsamajanduse alane haldus ja teenused piirkonnas 

Keskkond ja bioloogiline 
mitmekesisus 

Keskkond tähendab rohe- ja sinimaastikku ja õhukvaliteeti, sealhulgas linnastatud 
sisemaad. 
Bioloogiline mitmekesisus tähendab konkreetse piirkonna elurikkust, mida on 
võimalik mõõta liikidesisese mitmekesisusega, liikide ja ökosüsteemide 
mitmekesisusega. 

Tervis Tähendab patoloogiate geograafilist jaotumist ja inimeste tervisemõju 
(biomarkerid, viljakuse kahanemine, epideemiad) ja heaolu (väsimus, stress, 
traumajärgne stress, surm jne) puudutavat teavet, mis on otseselt (kuumalained, 
põud, üleujutused jne) või kaudselt (vee kvaliteet ja saadavus, geneetiliselt 
muundatud organismid jne) keskkonna kvaliteediga seotud. See hõlmab ka 
tervishoiuteenuseid ja seotud taristut (näiteks haiglad). 

Kodanikukaitse ja hädaabi Tähendab kodanikukaitse ja hädaabiteenistuste teostamist avaliku sektori asutuste 
poolt või nende nimel (näiteks kodanikukaitse asutused, politsei, tuletõrje, kiirabi, 
parameedikud ja erakorraline meditsiin) ja hõlmab ka kohalikku katastroofiohu 
vähendamist ja juhtimist (s.t. suutlikkuse arendamine, koordineerimine, varustus, 
hädaolukorras tegutsemise kavandamine jne) 

Turism Tähendab inimeste reisimist kohtadesse ja viibimist kohtades väljaspool nende 
tavakeskkonda mitte enam kui üheks aastaks korraga puhkuseks, äriotstarbel või 
muudel põhjustel, mis ei ole seotud sihtkohas tasustatava tegevuse teostamisega 

Haridus Tähendab haridusasutusi, koole, kolledžeid, ülikoole, organisatsioone, agentuure, 
ettevõtteid või riikliku, piirkondliku või kohaliku valitsuse asutusi, millel on 
üldsusele mõnda liiki hariduse pakkumise leping, roll, vastutus ja eesmärk 

Info- ja 
kommunikatsioonitehnol
oogia 

Tähendab mitmesuguseid sidevõrkusid ja nendes kasutatavaid tehnoloogiaid. IKT 
sektor ühendab tootvat ja teenindavat sektorit, mille toodete esmane eesmärk on 
täita või võimaldada elektroonilist andmetöötlust, sealhulgas ülekannet ja 
kuvamist  
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6. lisa. Kohanemisindikaatorite näited 
 

Sektorispetsiifilised näited 

ID# Sektor Indikaator Ühik 

1.1 Hooned Äärmuslike ilmatingimuste ja/või -sündmuste poolt kahjustatud 
hoonete (avalike, elu- või tertsiaarsete hoonete) arv 

(aastas / 
valitud 
perioodi 
jooksul)  

1.2 Transport, energeetika, 
vesi, jäätmed, IKT 

Äärmuslike ilmatingimuste ja/või -sündmuste poolt kahjustatud 
transpordi-, energeetika-, vee-, jäätmete- ja IKT-taristu arv 

(aastas / 
valitud 
perioodi 
jooksul) 

1.3 Maakasutuse planeerimine Äärmuslike ilmatingimuste ja/või -sündmuste (näiteks kuumasaarte 
efekti, üleujutuste, kivivaringute ja/või maalihete, metsa- või 
loodusmaastiku põlengute) poolt kahjustatud hallide, sini- või 
rohealade protsent 

% 

1.4 Transport, energeetika, 
vesi, jäätmed, 
kodanikukaitse ja hädaabi 

Avalike teenuste katkestuste päevade arv (näiteks elektri- või 
veevarustus, tervise-, kodanikukaitse või hädaaabiteenused, 
jäätmekäitlus)  

Arv 

1.5 Transport, energeetika, 
vesi, jäätmed, 
kodanikukaitse ja hädaabi 

Avalike teenuste katkestuste keskmine pikkus (tundides; näiteks 
elektri- või veevarustus, ühistransport, tervise-, kodanikukaitse või 
hädaaabiteenused)  

Tundides 

1.6 Tervis Äärmuslike ilmastikunähtuste (näiteks kuuma- või külmalainete) 
tõttu vigastatud/evakueeritud/ümberpaigutatud inimeste arv 

(aastas / 
valitud 
perioodi 
jooksul) 

1.7 Tervis Äärmuslike ilmastikunähtustega (näiteks kuuma- või 
külmalainetega) seotud surmade arv 

(aastas / 
valitud 
perioodi 
jooksul) 

1.8 Kodanikukaitse ja hädaabi Politsei/tuletõrje/hädaabiteenuste keskmine reageerimisaeg 
(minutites) äärmuslike ilmastikunähtuste puhul 

min. 

1.9 Tervis Veekvaliteeti puudutavate hoiatuste arv % 

1.10 Tervis Õhukvaliteeti puudutavate hoiatuste arv Arv 

1.11 Keskkond ja bioloogiline 
mitmekesisus 

Mullaerosiooni/mulla kvaliteedi degradeerumise poolt mõjutatud 
alade protsent 

% 

1.12 Keskkond ja bioloogiline 
mitmekesisus 

Äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu hävinud elupaikade protsent % 

1.13 Keskkond ja bioloogiline 
mitmekesisus 

Pärismaisete liikide arvukuse muutus protsentides % 

1.14 Keskkond ja bioloogiline 
mitmekesisus 

Äärmuslike ilmastikutingimustega seotud haigustest mõjutatud 
pärismaisete looma- ja taimeliikide protsent 

% 

1.15 Põllu- ja metsamajandus Äärmuslike ilmastikutingimuste ja -sündmuste (näiteks 
põud/veenappus, mullaerosioon) tõttu hävinud põllumajanduse 
protsent 

% 

1.16 Põllu- ja metsamajandus Kariloomade kaotus äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu 
(protsentides) 

% 

1.17 Põllu- ja metsamajandus Rohumaade saagikuse/arengu aastatoodangu muutus protsentides % 

1.18 Põllu- ja metsamajandus Kariloomade kaotus kahjurite/patogeenide tõttu (protsentides) % 

1.19 Põllu- ja metsamajandus Puidu kaotus kahjurite/patogeenide tõttu (protsentides) % 

1.20 Põllu- ja metsamajandus Metsa koostise muutus (protsentides) % 

1.21 Põllu- ja metsamajandus Veevõtmise muutus (protsentides) % 

1.22 Turism Turistide liikumise/turismitegevuste muutus (protsentides) % 
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1.23 Muu Äärmuslike ilmastikutingimuste põhjustatud otsene majanduslik 
kahju aastas (näiteks ettevõtluses, põllumajandus-, tööstus- ja 
turismisektoris) 

Eurot aastas 

1.24 Muu Saadud kompensatsiooni hulk aastas (näiteks kindlustuse kaudu) Eurot aastas  

    
Kohanemisvõimega seotud indikaatorid 

ID# Kohanemisvõime tegur Indikaator Ühik 

2.1 Sotsiaal-majanduslik Kliimaohu ja selle mõju (näiteks põlengud, üleujutused, 
kuumalained jne) leevendamiseks olemasolev riiklik rahastus 

% 

2.2 Sotsiaal-majanduslik Haavatavate elanikkonnarühmade (näiteks vanemaealised (65+) või 
noored (25-) inimesed, ühest pensionärist koosnevad 
majapidamised, madala sissetulekuga/töötud majapidamised, 
migrandid ja ümberasustatud inimesed) osakaal - võrreldes X aasta 
keskmisega riigis X 

% 

2.3 Sotsiaal-majanduslik Koduse elektri/vee/jäätmekäitluse alal haritud majapidamiste arv  Arv 

2.4 Sotsiaal-majanduslik Rahvastiku tihedus (võrreldes riikliku/piirkondliku tihedusega aastal 
X riigis/piirkonnas X) 

Inimest 
ruutkilomeetr
i kohta 

2.5 Sotsiaal-majanduslik Riskipiirkondades (näiteks üleujutuse, põua, kuumalainete, metsa- 
või loodustulekahju suhtes) elav rahvastiku osakaal 

% 

2.6 Valitsus ja institutsioonid Rohelise ja sinise taristu muutumine (näiteks uute 
linnaplaneerimise eeskirjade/poliitika tõttu) 

% 

2.7 Ainelised ja keskkondlikud 
tegurid 

Riskipiirkonnas (näiteks üleujutuste, põua, kuumalainete, metsa- või 
loodustulekahjude riski piirkonnas) asuva transpordivõrgustiku 
(näiteks maantee- ja raudteetransport) pikkus 

Km 

2.8 Ainelised ja keskkondlikud 
tegurid 

Keskmine tervishoiuasutusse jõudmiseks kuluv aeg Tundi 

2.9 Ainelised ja keskkondlikud 
tegurid 

Hädaabi (näiteks tuletõrje) jaoks ligipääsmatute piirkondade 
pindala 

% 

2.10 Ainelised ja keskkondlikud 
tegurid 

Ohustatud (näiteks üleujutuse, põua, kuumalainete, metsa- või 
looduspõlengu ohus) alad (näiteks elu-, äri-, põllumajandus-, 
tööstus- ja turismipiirkonnad) 

% 

2.11 Teadmised ja tehnoloogia Rahvastiku varajase hoiatamise süsteemi kaudu riski kohta 
hoiatamiseks kuluv aeg tundides  

Tundi 
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7. lisa. Riiklikud ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsiendid8 
 
Teadusuuringute Ühiskeskus esitab iga kahe aasta tagant ELi ja üleilmse linnapeade pakti raames uued 
heitekoefitsiendid elektritarbimise käigus tekkinud CO2-heidete ja CO2-ekvivalendi arvutamiseks.  
 
JRC-COM-NEEFE andmestik sisaldab riikliku ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsientide aegrida 1990-
2015. aasta jaoks riigi täpsusega. Käesolev lisa on väljavõte andmestikust ja puudutab ainult EL-28 riike.  
 
Kasutatakse sama metodoloogiat ja üldist lähenemisviisi kui eelmistes versioonides (Koffi jt., 2017). 
Elektritarbimisega seotud kaudsete heitkoguste NEEFE arvutamiseks jagatakse riiklik süsihappegaasi 
heitkogus kõigi sisendenergiakandjate kohta elektritarbimise lõpphulgaga. Kohalikud asutused on NEEFEt 
arvutanud metodoloogilise lähenemise alusel (Bertoldi jt., 2018), mis kasutab elektri tootmiseks kasutatud 
energiakandjatele kaht eri lähenemist: IPCC „standard“ ja LCA (olelusringi hindamise) heitekoefitsiendid. 
Energiakandja kohta tarbitud elektri ja toodetud elektri andmed on võetud Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri riiklikest andmetest9. 
 
Tabelis A on toodud IPCC lähenemise alusel arvutatud NEEFE, võttes arvesse süsihappegaasi heiteid 
(tCO2/MWh). Tabelis B on esitatud CO2, CH4 ja N2O heiteid sisaldavad NEEFEd (tCO2eq/MWh). Tabelis C on 
toodud LCA alusel arvutatud NEEFEd, mis võtavad arvesse CO2, CH4 ja N2O heiteid (tCO2eq/MWh).  
 
Tabelites B ja C on kasutatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljanda hindamisaruande 
globaalse soojenemise potentsiaali andmeid. 
 
Lisa autorid on Teadusuuringute Ühiskeskuse meeskond: E. Lo Vullo; M. Muntean; M. Duerr, A. Kona ja P. 
Bertoldi. 
 

                                                      
8 Need andmed on pärit 2020. aastal avaldatavast Teadusuuringute Ühiskeskuse andmetekataloogist 
9 World Energy Balances (IEA), OECD Publishing, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook  

https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
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Tabel A: Riiklikud ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsiendid: tCO2/MWh 
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Austria 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,17 

Belgia 0,43 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 

Bulgaaria 0,96 0,87 0,98 1,01 0,91 0,86 0,80 0,88 0,90 0,83 0,82 0,94 0,85 0,91 0,91 0,88 0,85 0,96 0,90 0,87 1,08 1,06 0,91 0,79 0,84 0,85 

Horvaatia 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,27 0,34 0,33 0,29 0,34 0,37 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,20 0,17 0,17 

Küpros 0,93 0,93 0,96 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97 0,97 0,98 0,95 0,90 0,85 0,94 0,87 0,88 0,85 0,85 0,84 0,83 0,78 0,77 0,79 0,71 0,72 0,72 

Tšehhi Vabariik 0,98 1,02 1,00 1,05 1,02 1,02 0,99 0,99 1,00 0,96 1,08 1,05 1,02 0,99 0,98 0,92 0,90 0,99 0,91 0,89 1,13 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Taani 0,62 0,88 0,69 0,72 0,84 0,71 1,05 0,78 0,67 0,58 0,50 0,51 0,53 0,69 0,50 0,40 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,35 0,26 0,34 0,27 0,16 

Eesti 2,44 2,09 2,09 1,88 2,03 2,09 2,03 1,90 1,90 1,95 1,84 1,76 1,66 1,88 1,83 1,81 1,48 1,92 1,67 1,45 2,04 1,88 1,59 1,98 1,95 1,56 

Soome 0,18 0,19 0,15 0,19 0,25 0,22 0,30 0,25 0,19 0,18 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,15 0,13 0,09 

Prantsusmaa 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Saksamaa 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,71 0,72 0,68 0,68 0,64 0,64 0,66 0,64 0,61 0,60 0,59 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,57 0,59 0,57 0,56 

Kreeka 1,23 1,16 1,20 1,18 1,16 1,17 1,02 0,97 0,96 0,97 1,03 1,01 0,96 0,95 0,94 0,92 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Ungari 0,45 0,52 0,60 0,64 0,64 0,64 0,62 0,64 0,66 0,64 0,56 0,55 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,42 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Iirimaa 0,90 0,90 0,91 0,88 0,88 0,87 0,85 0,84 0,84 0,81 0,76 0,79 0,73 0,65 0,64 0,62 0,57 0,55 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,46 0,46 0,47 

Itaalia 0,57 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,52 0,51 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Läti 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Leedu 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Luksemburg 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,18 0,19 0,18 0,16 0,14 0,18 0,19 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Malta 1,95 1,33 1,23 1,66 1,49 1,25 1,22 1,17 1,16 1,12 1,01 1,26 1,17 1,18 1,14 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Madalmaad 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,49 0,49 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,55 0,43 0,44 0,43 0,48 0,52 

Poola 1,41 1,48 1,50 1,47 1,50 1,41 1,36 1,33 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,29 1,24 1,23 1,22 1,16 1,10 1,09 1,23 1,07 1,02 1,02 0,95 0,93 

Portugal 0,63 0,64 0,73 0,66 0,62 0,67 0,50 0,51 0,55 0,66 0,56 0,53 0,58 0,46 0,47 0,53 0,44 0,38 0,37 0,40 0,30 0,33 0,36 0,31 0,31 0,39 

Rumeenia 1,03 1,11 1,16 1,26 1,28 1,22 1,18 0,95 0,78 0,82 0,89 0,89 0,86 0,94 0,76 0,75 0,80 0,82 0,79 0,73 0,75 0,72 0,67 0,50 0,49 0,51 

Slovakkia 0,43 0,46 0,44 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,25 0,25 0,24 0,32 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Sloveenia 0,59 0,51 0,60 0,61 0,52 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,48 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Hispaania 0,52 0,52 0,58 0,50 0,49 0,54 0,43 0,48 0,45 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,36 0,29 0,35 0,38 0,30 0,31 0,35 

Rootsi 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Ühendkuningriik 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,59 0,55 0,55 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,59 0,56 0,52 0,52 0,51 0,55 0,51 0,46 0,39 

EL-28 0,55 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,43 0,39 0,39 0,37 0,36 0,35 
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Tabel B: Riiklikud ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsiendid: tCO2 eq/MWh 
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Austria 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,18 0,15 0,17 

Belgia 0,43 0,42 0,41 0,41 0,43 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,22 0,19 0,18 0,19 

Bulgaaria 0,96 0,87 0,99 1,01 0,92 0,86 0,80 0,88 0,90 0,84 0,82 0,94 0,86 0,92 0,92 0,89 0,86 0,97 0,90 0,87 1,09 1,07 0,91 0,79 0,84 0,86 

Horvaatia 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,28 0,34 0,33 0,29 0,34 0,38 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,21 0,18 0,17 

Küpros 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 0,90 0,86 0,94 0,88 0,88 0,86 0,86 0,84 0,83 0,78 0,78 0,79 0,71 0,72 0,72 

Tšehhi Vabariik 0,98 1,03 1,01 1,06 1,03 1,02 1,00 1,00 1,01 0,96 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,93 0,91 1,00 0,91 0,89 1,14 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Taani 0,63 0,88 0,70 0,72 0,85 0,71 1,05 0,79 0,67 0,58 0,50 0,52 0,53 0,69 0,50 0,41 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,36 0,26 0,34 0,27 0,17 

Eesti 2,45 2,10 2,10 1,89 2,04 2,10 2,04 1,90 1,91 1,95 1,85 1,76 1,66 1,89 1,84 1,82 1,48 1,93 1,68 1,46 2,05 1,89 1,60 1,99 1,96 1,57 

Soome 0,18 0,19 0,16 0,19 0,26 0,22 0,30 0,25 0,19 0,19 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,16 0,13 0,09 

Prantsusmaa 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Saksamaa 0,75 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,69 0,68 0,64 0,64 0,66 0,65 0,62 0,60 0,60 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,58 0,59 0,57 0,56 

Kreeka 1,23 1,17 1,20 1,19 1,17 1,17 1,03 0,98 0,96 0,97 1,04 1,01 0,97 0,95 0,94 0,93 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Ungari 0,45 0,52 0,60 0,65 0,64 0,64 0,62 0,65 0,66 0,65 0,57 0,56 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,43 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Iirimaa 0,90 0,91 0,91 0,89 0,88 0,88 0,86 0,84 0,84 0,81 0,76 0,80 0,74 0,66 0,64 0,62 0,57 0,56 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,47 0,46 0,47 

Itaalia 0,58 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Läti 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Leedu 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Luksemburg 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,14 0,18 0,20 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Malta 1,95 1,34 1,23 1,67 1,50 1,26 1,22 1,18 1,16 1,12 1,02 1,26 1,17 1,19 1,15 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Madalmaad 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,55 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,56 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 

Poola 1,41 1,49 1,51 1,48 1,50 1,41 1,37 1,33 1,30 1,31 1,29 1,28 1,27 1,29 1,25 1,24 1,22 1,17 1,10 1,10 1,23 1,07 1,02 1,02 0,96 0,94 

Portugal 0,64 0,64 0,74 0,67 0,62 0,68 0,50 0,51 0,56 0,66 0,56 0,53 0,59 0,46 0,47 0,53 0,45 0,38 0,38 0,40 0,31 0,33 0,36 0,32 0,31 0,39 

Rumeenia 1,03 1,11 1,16 1,27 1,28 1,23 1,18 0,96 0,78 0,83 0,90 0,89 0,87 0,94 0,77 0,75 0,80 0,82 0,80 0,73 0,76 0,73 0,67 0,50 0,49 0,52 

Slovakkia 0,43 0,46 0,45 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,26 0,25 0,24 0,33 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Sloveenia 0,59 0,51 0,60 0,61 0,53 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,49 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Hispaania 0,53 0,52 0,58 0,51 0,49 0,55 0,43 0,48 0,46 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,37 0,29 0,36 0,38 0,30 0,31 0,35 

Rootsi 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Ühendkuningriik 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,60 0,55 0,56 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,60 0,56 0,52 0,52 0,51 0,56 0,52 0,46 0,39 

EL-28 0,55 0,55 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,44 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 
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Tabel C: Riiklikud ja Euroopa elektritarbimise heitekoefitsiendid LCA alusel: tCO2eq/MWh 
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Austria 0,32 0,32 0,25 0,25 0,28 0,29 0,30 0,30 0,27 0,26 0,23 0,26 0,25 0,29 0,29 0,30 0,27 0,26 0,25 0,24 0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,22 

Belgia 0,46 0,44 0,43 0,44 0,45 0,44 0,40 0,37 0,39 0,36 0,35 0,32 0,33 0,33 0,32 0,34 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,26 0,26 0,23 0,21 0,23 

Bulgaaria 1,02 0,92 1,04 1,07 0,97 0,91 0,84 0,92 0,94 0,87 0,85 0,98 0,89 0,95 0,95 0,92 0,89 1,01 0,94 0,91 1,13 1,10 0,95 0,82 0,87 0,89 

Horvaatia 0,29 0,20 0,38 0,41 0,24 0,27 0,29 0,31 0,39 0,38 0,32 0,38 0,42 0,46 0,34 0,32 0,31 0,38 0,31 0,27 0,28 0,26 0,24 0,23 0,19 0,19 

Küpros 1,07 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 1,10 1,12 1,12 1,13 1,09 1,03 0,98 1,07 1,00 1,01 0,98 0,98 0,97 0,95 0,89 0,89 0,91 0,82 0,83 0,83 

Tšehhi Vabariik 1,01 1,06 1,04 1,09 1,06 1,06 1,03 1,04 1,04 1,00 1,12 1,09 1,06 1,03 1,02 0,96 0,94 1,04 0,95 0,94 1,20 0,98 0,92 0,88 0,88 0,86 

Taani 0,66 0,93 0,74 0,76 0,90 0,76 1,13 0,85 0,73 0,64 0,55 0,57 0,59 0,75 0,56 0,46 0,69 0,56 0,50 0,52 0,78 0,41 0,30 0,38 0,31 0,20 

Eesti 2,47 2,12 2,12 1,90 2,05 2,11 2,05 1,91 1,92 1,96 1,86 1,77 1,67 1,90 1,85 1,82 1,49 1,93 1,69 1,47 2,11 1,92 1,64 2,02 1,99 1,60 

Soome 0,22 0,23 0,19 0,23 0,30 0,27 0,34 0,29 0,23 0,22 0,21 0,26 0,28 0,38 0,32 0,19 0,31 0,27 0,22 0,22 0,43 0,23 0,17 0,21 0,17 0,14 

Prantsusmaa 0,16 0,18 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 0,12 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,14 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 

Saksamaa 0,79 0,79 0,77 0,76 0,77 0,75 0,76 0,72 0,71 0,68 0,68 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 0,64 0,68 0,64 0,63 0,67 0,62 0,64 0,66 0,65 0,63 

Kreeka 1,29 1,23 1,26 1,24 1,22 1,23 1,08 1,02 1,01 1,02 1,09 1,07 1,02 1,00 0,99 0,98 0,91 0,93 0,90 0,87 0,84 0,88 0,87 0,81 0,72 0,64 

Ungari 0,48 0,56 0,65 0,70 0,69 0,69 0,68 0,70 0,71 0,70 0,61 0,60 0,57 0,60 0,53 0,48 0,46 0,51 0,49 0,41 0,51 0,39 0,36 0,30 0,28 0,27 

Iirimaa 0,97 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 0,90 0,84 0,88 0,81 0,73 0,71 0,69 0,64 0,62 0,60 0,57 0,59 0,54 0,59 0,52 0,52 0,52 

Itaalia 0,65 0,63 0,61 0,59 0,59 0,63 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0,55 0,58 0,59 0,58 0,56 0,56 0,56 0,54 0,49 0,54 0,48 0,47 0,42 0,41 0,42 

Läti 0,11 0,12 0,10 0,12 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,11 0,36 0,16 0,12 0,18 0,16 0,20 

Leedu 0,44 0,48 0,23 0,19 0,19 0,16 0,27 0,16 0,33 0,27 0,21 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21 0,17 0,16 0,15 0,18 0,45 0,17 0,17 0,13 0,10 0,11 

Luksemburg 0,42 0,45 0,42 0,41 0,31 0,19 0,16 0,09 0,03 0,03 0,04 0,07 0,21 0,19 0,22 0,22 0,22 0,19 0,16 0,21 0,23 0,16 0,18 0,11 0,11 0,07 

Malta 2,16 1,48 1,37 1,85 1,67 1,43 1,40 1,35 1,33 1,28 1,16 1,45 1,34 1,36 1,31 1,47 1,35 1,46 1,23 1,25 1,17 1,17 1,19 0,97 0,92 0,46 

Madalmaad 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,60 0,58 0,57 0,52 0,52 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,49 0,51 0,51 0,54 0,65 0,50 0,50 0,49 0,54 0,58 

Poola 1,47 1,54 1,57 1,54 1,56 1,47 1,42 1,39 1,35 1,36 1,34 1,34 1,33 1,35 1,30 1,30 1,28 1,22 1,16 1,17 1,32 1,15 1,10 1,10 1,03 1,01 

Portugal 0,71 0,71 0,82 0,74 0,68 0,75 0,55 0,56 0,62 0,73 0,62 0,59 0,65 0,51 0,53 0,59 0,50 0,43 0,43 0,45 0,36 0,39 0,42 0,37 0,37 0,46 

Rumeenia 1,15 1,23 1,27 1,38 1,39 1,33 1,28 1,04 0,85 0,89 0,96 0,96 0,93 1,01 0,81 0,80 0,85 0,86 0,84 0,76 0,80 0,76 0,70 0,53 0,52 0,55 

Slovakkia 0,46 0,49 0,47 0,51 0,45 0,48 0,43 0,46 0,48 0,45 0,38 0,34 0,31 0,37 0,32 0,33 0,31 0,27 0,27 0,27 0,37 0,27 0,28 0,24 0,22 0,23 

Sloveenia 0,61 0,53 0,62 0,63 0,54 0,56 0,51 0,53 0,56 0,46 0,47 0,51 0,51 0,46 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,50 0,54 0,47 0,45 0,43 0,33 0,33 

Hispaania 0,55 0,55 0,62 0,53 0,52 0,58 0,46 0,51 0,49 0,57 0,56 0,49 0,57 0,50 0,52 0,54 0,50 0,52 0,46 0,42 0,34 0,40 0,43 0,35 0,36 0,40 

Rootsi 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Ühendkuningriik 0,85 0,82 0,81 0,72 0,69 0,66 0,65 0,60 0,61 0,57 0,61 0,63 0,61 0,65 0,65 0,64 0,67 0,67 0,64 0,60 0,60 0,59 0,63 0,59 0,54 0,47 

EL-28 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,49 0,47 0,45 0,49 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 
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