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Küsimus on mõtteviisis,  

kõigil tasanditel

 Oskus näha võimalusi

 Soov ja tahe võimalusi 

kasutada – iga otsus loeb!

 Pole võimalik kirja panna ja 

näpuga rida ajades täita



Energia ja 

kütuste tootmine

Energia- ja kütusetarbimise 

vähendamine

Transport Ehitus

Võtmevaldkonnad linna tasandil





Alatine dilemma planeerimisel

 Ruumilise arengu suunamine ja 

planeerimine oma haldusterritooriumil on 

KOV ülesanne

...SAMAS...



Linna üldplaneering:
 Kaugküttepiirkond

 Roheline võrgustik

 Kergliiklus

 Ühistransport 



Aga äkki annaks tasuta, et tööstus 

linnasüdamest eemal hoida?



Kuhu koondub ja suundub kaubandus 

ning tekivad uued tõmbekeskused?





Kas valglinnastumise vältimine on 

tänases Eestis võimalik?







Tartu elanike igapäevased liikumised

Elukoht töökohast keskmiselt 3,8 km kaugusel

Õppeasutuste kaugus kodudest keskmiselt 1,6 km

Kompaktne 

linnaruum
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Peamine eesmärk: liikumisi lühendada + 
transpordinõudlust vähendada

Kergliikluse osatähtsus on suur, oluline on keskenduda linna 
ruumilises- ja transpordiplaneerimises kergliikluse 
kasutusmugavuse ja ohutuse tõstmisele

Tartu soovib olla jalakäija- ja rattasõbralik linn, planeeringutes 
arvestatakse kergliiklejate olukorraga üha rohkem
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Tartu transpordi arengukava 2012-2020

Meetmed ja tegevused

 Kõnniteede olukorra inventeerimine ja rekonstrueerimise

tegevuskava koostamine

 Uute kõnniteede rajamine ning olemasolevate renoveerimine 

 Teehoolde, eriti libedustõrje prioriteetide määramisel jalakäijate

liikumisteede ja probleemkohtadega (ülekäigurajad, bussipeatused,

tõusud, ristmikud) arvestamine

 Kesklinna jalakäijateala laiendamise võimaluste analüüs



Ca 50 km jalgrattateid

Alates 2005 kasv ca 

100%



Jalg- ja jalgrattateedel probleemide 

likvideerimine

PÄRAST: ülekäiguraja juures alla 
lastud äärekivi  

ENNE: ebamugav kõrge äärekivi 
ülekäigurajal   





Tartu näide III

Emajõe kallaste korrastamine

I etapi tulemus (lõigus Võidu sild – Turusild)

Kas kesklinna on mõnus tulla? Aga siin 

olla?



Tartu tasuline parkimisala

 Peamine eesmärk ei ole linnakassa täitmine

 Parkimiskohtade piiramine ja maksustamine soodustab

kergliiklust



Miks me kehtestasime 2013.a. Karlova linnaosas 

30 km/h kiiruspiirangu?

Autojuhtide 

kiusamiseks?

EI!!!

Kergliikluse 

soodustamiseks?

JAH!!!



Maagaas

Biogaas hetkel teooria (50 

bussi vajaks 2,5 mln m3/a)

5 gaasibussi (ca 4 

aastat tasuvusaeg vs 

diiselbuss)



CO2



Buss kesklinna väljub 5, 10 või 30 minuti 

järel?



Liinide
teenindamine

Turundus Linnaplaneerimine

reisi kestvus sõidukaartide
kasutamine

reisi kestvus

kaugus peatuseni kuupileti maksumus parkimisruum

otseühendused jalakäijasõbralikkus

intervall

täpsus

Kõige olulisemad tegevusvaldkonnad 

ühistranspordi arendamisel



Millist liinivõrku me Tartus vajame?

Vähem liine, kiiremini kesklinna, peatus kuni 300 m 

kaugusel, kindel intervall



Elektriautod

CO2
30 (Miev) + 4 (Leaf) 

elektriautot

Tarbivad „rohelist 

energiat“, seega CO
2

emissioon puudub 

 Oluliselt väheneb 

mürareostus

Kulud läbitud km kohta ca 

1/3 väiksemad



Kiirlaadimistaristu Tartus



Tänavavalgustus kui raha- ja energiaröövel

Kokku ca 12 tuh valgustit, energiakulu ca 8 GWh aastas, ca 1 mln 

EUR aastas elektrile

Naatriumvalgustite asendamine LED-valgustitega: ca 500 valgustit 

asendatud, 480 valgusti osas lähiajal hange. Eeldatav 

energiasääst kuni 70%.

NUTIKAD 

LAHENDUSED



Transportation

• Light traffic

 Bicycle routes

 Parking places

 Facilities for parking bicycles

 „park and walk system“

• Parking

 Parking in city centre

 Parking in high-tense residential areas 

• Streets

 Planning street network

 Junctions between roads and streets

RINGTEE ÜM BER 

TARTU





Ruumiline planeerimine kui kasutamata 

võimalus

“Kavandatavad korterelamud peavad 

vastama energiatõhususe arvutuse 

alusel antava Eesti energiamärgise 

klassile A (hoone energiatõhususarv 80 

kWh/m2/a)” 

 Sellise lause leiame mõningate linnale kuuluvate 

maade osas kehtestatud detailplaneeringute 



• Eesmärk: tõsta esile uudseid lahendusi, mis lähtuvalt hoone 
funktsioonist parandavad hoone energiatõhusust ja sisekliimat

• Esmakordselt 2013.a. veebruaris

• Kriteeriumid:
– Terve hoone või lahenduse energiatõhusus või uudsus
– Ülekantavus, mujal rakendatavus, eeskujuks olemine (good  

practice)
– Eestis välja töötatud lahenduse kasutamine

Konkurss „Nutikas energialahendus“



• ca 337 m2, kodu kahele perekonnale,  valmis
2012.a. sügisel

• Arvestuslik energiatarve:
– PHPP2007 meetodi kohaselt: 24,7 kWh/m2/aasta 
– Energiamärgise alusel: A-klass

Madalenergiamaja



• 45 korterit, 3238 m2 , 5 korrust

• Täielikult renoveeritud 2012.a.

• Küttekulu 47,1 kWh/m2/aasta (arvutuslik)

• Energiamärgis: A-klass (arvutuslik) 

• Jaanuar – Mai 2013 energiasääst 54% võrreldes 2012.a.

Renoveeritud korterelamu

Puudutab ca 50% tartlastest!



• Fassaadi, katuse ja 

küttesüsteemi renoveerimine

• Kogukulu 97 313 €

• Kütte tarbimine vähenes:
212 kWh/m² → 67 kWh/m²
Väljakutse: miljööala

Korterelamu – parimate praktikate 

esiletoomine





Säästame raha ja keskkonda!

Põhiküsimused:

 Kuidas vähendada energiatarbimist?

 Millist energiakandjat eelistada –

keskkonnamõju vs hind?



KAUGKÜTE üldplaneeringus

Kaugküttepiirkond määratakse eesmärgiga tagada kindel, 

usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning 

keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav

soojusvarustus, mis arvestab linna planeeritud hoonestuse ja 

infrastruktuuri arenguga.

Kaugküttepiirkond määratakse eeldusel, et kaugküttevõrgu 

katlamajades kasutatakse soojuse tootmiseks valdavalt 

biomassi.



TARTU KAUGKÜTE

Soojuse ja elektri koostootmisjaamad – 2 töös +1 lisandumas

Ca 85-90% soojatootmisest baseerub kohalikel kütustel – turvas 

ja hakkepuit

OMAENERGIA

VARUSTUSKINDLUS

TOORME HIND



Kaugkütte hind suuremates Eesti linnades

Tartu Tallinn Pärnu Narva Viljandi Rakvere Haapsalu
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Reoveemudast biogaasi tootmine – Tartu Veevärk

Kavandatav käivitamine: oktoober 2013

Reoveesette anaeroobne käitlemine metaantankis

Biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmine

Biogaasitoodang 150 m3/h, elektriline väljundvõimsus 300 kW

OMAENERGIA

VARUSTUSKINDLUS

ENRGIA HIND



Tartu Tallinn Pärnu Narva Viljandi Rakvere Haapsalu
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Prügilagaasi kogumine Aardlapalu prügilas

Gaasikogumisega alustati juulis 2012

Ca 200 m3/h, sellest ca 50% metaan

Sõlmitud kontsessioonileping Doranova Baltic OÜga: elektri ja 

sooja koostootmine (käivitamine 2014.a.) 



Kust otsast alustada?

 Seitsme penikoorma samm 

jääb sageli astumata

 Lühikesed sammud aitavad 

samuti sihile jõuda

 Iga samm on oluline (miljon 

alternatiivset võimalust)




