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TALLINN ON ROHELINE 

 Meil on: 
  30 parki 
  algatatud rohealade 

 teemaplaneering 
  palju ajaloolisi aedu 
  unikaalne linnuhoiuala 
  3 maastikukaitseala 
  3 Natura 2000 hoiuala 



Tallinna 
keskkonnastrateegia 
 Kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 

16.09.2011 otsusega nr 107 
 Keskkonnastrateegia on linna keskkonna 

kujunemise pikaajalist tulevikku kavandav 
kontseptuaalne alusdokument, mis 
määrab kindlaks linna jätkusuutliku 
arengu tulevikuplaani, prioriteetsed 
strateegilised eesmärgid ning vajalikud 
tegevussuunad, et tagada inimesi 
rahuldav elukeskkond ja linna arenguks 
vajalikud ressursid looduskeskkonda 
oluliselt kahjustamata ning looduslikku 
mitmekesisust säilitades  



Keskkonnastrateegia sisu 

 Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 
määrus nr 13 „Tallinna 
arengudokumentide menetlemise kord” 

 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 
2010 täitmise analüüs 

 Lähteolukord, probleemid, suundumused 
 Visioon aastaks 2030 
 Eesmärgid ja tegevussuunad 
 Riskid ja nende maandamine 
 Seire 

 



Keskkonnastrateegia teemad 

 Looduse mitmekesisus 
 Haljastus 
 Välisõhu kvaliteet (välisõhk, müra, 

radoon) 
 Veevarud (siseveekogud, põhjavesi, 

rannikumeri, sademevesi) 
 Jäätmehooldus 
 Keskkonnakorraldus 

(keskkonnaharidus, linnaruumi 
planeerimine) 





Visioon aastaks 2030 
 Tallinna keskkond on väärtustatud ja valitseb 

säästlik keskkonnakasutus. Tallinna elanik 
väärtustab mitmekesist keskkonda ja 
elurikkust, mõistab looduse ja inimtegevuse 
seoseid ja käitub vastutustundlikult.  

 Tallinna keskkond on tervislik ja 
mitmekesine, looduses viibimiseks ei ole vaja 
sõita linnast välja.  

 Tallinna keskkond on tasakaalustatud, sest 
looduskeskkonnal on samaväärne tähtsus 
tehisliku ja ehitatud keskkonnaga. 

 Haljastus on oluline Tallinna linnakeskkonna 
ja –ruumi osa. Tallinnas on oluliselt 
paranenud veekogude ökoloogiline ja 
füüsikalis-keemiline seisund. Tallinna välisõhk 
on hea kvaliteediga ning vastab kehtestatud 
normidele. Tallinnas toimiv jäätmehooldus on 
tõhus ja keskkonnasäästlik.  



Keskkonnaeesmärgid 

 Looduse mitmekesisuse säilitamine ja 
elurikkuse suurendamine 

 Tervikliku ja optimaalse haljastuse 
kujundamine  

 Veekeskkonna kaitse korraldamine ja 
seisundi parandamine ning sademevee 
tekkepõhine kasutamine  

 Välisõhu kvaliteedi parandamine 
 Jäätmetekke vähendamine ja jäätmete 

keskkonnaohutu käitlemine 
 Säästliku linnaruumi ning tervisliku 

elukeskkonna tagamine 
 Keskkonnateadlikkuse suurendamine 



Näiteid tegevussuundadest 
 Merre juhitava sademevee reostuskoormuse 

vähendamine. Toitainete sisalduse vähendamine 
sademevees. Biogeensete elementide sisaldust 
vähendavate sademeveepuhastite rajamine 

 Sademevee strateegia koostamine. Valgalapõhiste ja 
tekkepõhiste sademevee ärajuhtimise terviklahenduste 
koostamine. 

 Sademevee puhastite ja puhastitena toimivate rajatiste 
väljaehitamine ja hooldamine – tiigid, märgalad, biolodud, 
biofiltrid, kaskaadid  

 Ühistranspordiliikluse arendamine – ühistranspordiradade 
loomine, uute, sh alternatiivkütustel töötavate 
ühissõidukite kasutusele võtmine, graafikute tihendamine, 
kvaliteetse teenuse tagamine ning ühistranspordi 
kasutamise soodustamine 

 Tallinna erinevaid piirkondi ühendavate kergliiklusteede 
ehitamine ning alternatiivsete sõiduvahendite kasutamise 
soodustamine igapäevasteks sõitudeks  

 Sõiduautode kesklinnas liikumise piiramine  
 Mürarikastes piirkondades leevendavate meetmete 

rakendamine. Müratõkkena mürakaitseekraanide, 
müraseinte või –vallide kasutamine  
 



 Tallinna keskkonnastrateegia 
koostamise peamine eesmärk on 
saavutada Tallinna linna keskkonna, 
nii loodus- kui ka elukeskkonna hea 
seisund ning tagada 
loodusressursside säästlik 
kasutamine, määrates selleks 
pikaajalised arengusuunad. 
Keskkonnastrateegia abil soovitakse 
vähendada negatiivseid 
keskkonnamõjusid ja parandada 
keskkonnaseisundit ning tõsta 
elanike keskkonnateadlikkust. 
 



METAANGAASI LINNALIINI BUSS 



Teeliiklusest tulenev päevane müra (kesklinna piirkond) 



Teeliiklusest tulenev öine müra (kesklinna piirkond) 



 
 EESMÄRGID 

 Vähendada CO2 heitmeid aastaks 
2030 40% 

 Vähendada taastumatute 
energiakandjate kasutamist aastaks 
2030 40% 

 Toetada alternatiivsete ja 
taastuvate energialahenduste 
juurutamist nii transpordis kui 
ehituses.  



Tänan tähelepanu eest! 
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