
Lisainformatsiooni saamiseks 
LoodusLike veesidumismeetmete kohta 

küLastage euroopa pLatvormi

Sealt leiate teavet laia valiku looduslike 
veesidumismeetmete võimalike kasude ja mõjude 
ning praktilise rakendamise kohta erinevates Euroopa 
piirkondades. Otsige inspiratsiooni juhendist, mis toetab 
looduslike veesidumismeetmete valikut, kavandamist 
ja rakendamist Euroopas, et tagada nende meetmete 
mitmekülgsete hüvede ärakasutamine. 

mis on LoodusLikud veesidumismeetmed?

Looduslike veesidumismeetmete (ingl. Natural Water 
Retention Measures või NWRM) esmaseks funktsiooniks 
on põhjaveekihi, pinnase ja veeökosüsteemide 
veesidumisvõime parendamine ja/või taastamine. Need 
parendatud funktsioonid võimaldavad ühiskonnale 
mitmekülgseid teenuseid ja hüvesid, panustades samal 
ajal erinevate keskkonnastrateegiate ja poliitiliste 
eesmärkide saavutamisse. 

NWRM Oodatav otsene 
mõju

Võimalikud 
esmased kasud

Vanajõgede 
taasühendamine Vanajõgede taasühendamine 

peakanaliga parandab 
ühendust külgharudega, 
mitmekesistab veevoolu ja 
elupaiku ning puhastab 
harujõgesid, kuhu vesi saab 
kõrgvee ajal koguneda.

Kulgemisteede arvu 
suurenemine ja 
jõevoolu tõkesta-
matuse paranemine, 
üleujutuste vähen-
damine, madalvee 
säilitamine, põhjavee 
taastootmine.

Säästev maaharimine Kõrrepõldude jätmine aeg-
lustab vee liikumist ja vä-
hendab mullaerosiooni.

Veekvaliteedi para-
nemine, äravoolu 
vähenemine, mul-
dade kaitse, parem 
infiltreerumisvõime.

Roheliste katuste 
rajamine Taimestik hoone või mõne 

muu ehitise katusel püüab 
ja hoiab kinni sademeid.  
Seetõttu vähendavad rohe-
lised katused üleujutusohtu 
ja reostuskoormust ning 
aitavad tasakaalustada 
ekstreemseid temperatuure 
linnades.

Säästev kuivendus ja 
äravoolukontroll,
puhkeala, veekvali-
teedi parenemine.

Püsimetsandus Lageraiete vähendamine 
aitab vältida mullapinnase 
paljastumist. Katkematu 
puuvõrastik peab paremi-
ni sademeid kinni ja pii-
rab setete teket, millel on 
kasulikud hüdroloogilised 
mõjud. 

Äravoolu vähenda-
mine,
muldade kaitse,
kliimamuutustega 
kohanemine ja nen-
de leevendamine,
bioloogilise mitme-
kesisuse säilitamine.

Neli näidet NWRM ja nende mitmekülgsete kasude kohta
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Voldik on koostatud NWRM pilootprojektis, mida rahastas Euroopa 
Komisjoni keskkonna peadirektoraat (leping 07.0330/2013/659147/SER/
ENV.C1) ja viis ellu Office International de l’Eau (Prantsusmaa) koos 
järgnevate partneritega - ACTeon (Prantsumaa), AMEC Foster Wheeler 
(Suurbritannia), BEF (Balti riigid), ENVECO (Rootsi) , IACO (Küpros), 
IMDEA Water (Hispaania), REC (Ungari/Kesk- ja Ida-Euroopa), REKK inc. 
(Ungari), SLU (Rootsi) ja SRUC (UK). www.nwrm.eu

valimine kavanda-
mine ja rakendami-
ne Euroopas
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kohandage oma 
pLaneerimisprotsessi, et saada 
parimaid tuLemusi

Kaardistage olukord ja tuvastage peamised väljakutsed. 
Võtke kohe alguses arvesse ja kirjeldage kõiki teie 
planeerimistasandi jaoks olulisi poliitikaeesmärke. 
Kirjeldage peamisi vee- ja maa-arenduse väljakutseid (sh 
nende sotsiaalmajanduslikud aspektid), mis on nende 
poliitikaeesmärkide saavutamiseks olulised.   Mõelge 
ruumiliselt: tehke vahet kohalikel ja laiaulatuslikel 
probleemidel.

Vaadake meetmed eelnevalt läbi. Valige looduslikud 
veesidumismeetmed, mis on teie kontekstis asjakohased 
ja aitavad lahendada teie peamisi poliitilisi väljakutseid.

Paigutage ja kombineerige. Määratlege parimad kohad 
veesidumismeetmete rakendamiseks.  Võtke arvesse nii 
nende võimet lahendada lokaalseid probleeme kui ka 
nende panust laiemate valgala väljakutsete lahendamisse.  
Kaaluge looduslike veesidumismeetmete ja halli taristu 
meetmete võimalikku kombineerimist.

Hinnake ja võrrelge meetmeid. Hinnake väljapakutud 
meetmete võimalikke kasusid ja nende panust 
erinevate poliitiliste eesmärkide saavutamisse ning viige 
läbi mitmel kriteeriumil põhinevad, kulutasuvus- või 
kulutõhususanalüüsid, mis võtavad arvesse looduslike 
veesidumismeetmete kõiki otseseid ja kaudseid kulusid 
ning mitmekülgseid mõjusid ja poliitiliste eesmärkide 
saavutamist.

Kontrollige looduslike veesidumismeetmete 
teostatavust enne nende valimist – ja siis viige need ellu!

kas teadsite, et LoodusLikud 
veesidumismeetmed saavad teid 
aidata?

Mitmekülgsete kasude kaudu, mis tekivad, kui loodusel 
lastakse toimida, näiteks: 

 ņ Üleujutusriski vähendamine 

 ņ Veekvaliteedi parandamine 

 ņ  Vee säilitamine ja varude reguleerimine 

 ņ  Süsihappegaasi sidumine 

 ņ  Bioloogilise mitmekesisuse toetamine 

 ņ  Hüvede tekitamine 

Panustades paljude poliitikate ja strateegiate 
eesmärkide elluviimisse, näiteks:

 ņ  Veekogude hea seisundi saavutamine vastavalt 
veepoliitika raamdirektiivile  

 ņ  Üleujutusohu vähendamine vastavalt üleujutuste 
direktiivile 

 ņ  Linnu- ja loodusdirektiivi ning laiema EL 2020 
elurikkuse strateegia eesmärkide saavutamine  

 ņ  Vee sidumine vastavalt EL tegevuskavale seoses 
veepuuduse ja põudadega   

 ņ  Looduslike ja tehislike süsteemide vastupidamisvõime 
suurendamine vastavalt EL  kliimamuutustega 
kohanemise strateegiale

 ņ  Säästlik linnaplaneerimine ja meie elukeskkonna 
parendamine 

toetamaks LoodusLike 
veesidumismeetmete vaLimist, 
kavandamist ja rakendamist, tuLeb:

Suurendada teadmisi looduslike veesidumismeetmete 
mitmekülgsetest kasudest

Tuua planeerimisprotsessis selgesõnaliselt välja 
veeringe toimimine ja ulatus ning tagada, et meetmete 
valiku toetamiseks teostatud eelnevad hindamised 
võtavad arvesse looduslike veesidumismeetmete 
mitmekülgseid kasusid 

Luua seosed erinevate poliitikate ja strateegiate 
planeerimisprotsesside vahel ning kaasata teiste 
poliitiliste protsesside huvirühmi, saavutamaks 
poliitikate vahelist sünergiat   

Kombineerida avaliku ja erasektori rahastusallikaid 
mis võtavad arvesse looduslike veesidumismeetmete 
mitmekülgseid kasusid, ning kasutada ära EL 
rahastamisvõimalusi ja otsida võimalusi väljaspool 
veepoliitika valdkonda  

Laiendada seirebaasi looduslike veesidumismeetmete 
mitmekülgsete mõjude registreerimiseks, et aidata kaasa 
meetmete valikule ja kavandamisele mujal   

Otsige rahastamisvõimalusi EL 
rahastamismehhanismidest

Enamikel EL rahastamismehhanismidel nagu Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD),  Eu-
roopa Regionaalarengu Fond (ERDF),  Euroopa Sot-
siaalfond (ESF) ja Ühtekuuluvusfond (CF), on rahas-
tamisvõimalused looduslike veesidumismeetmete 
jaoks.  Maaelu arengukava (MAK) alusel rahastatakse 
põllumajanduse keskkonnameetmeid, mittetootlike 
investeeringute meetmeid,  Natura 2000 ja veepoliiti-
ka raamdirektiiviga seotud metsastamistoetust ja teisi 
metsameetmeid. Samuti pakuvad uus LIFE programm 
2014-2020 ja EL Horizon 2020 uuringuprogramm 
võimalusi looduslike veesidumismeetmete alaste tead-
miste parendamiseks.   


