
 

 

 



 

 

Visioon ja Eesmärgid 

Kasvuhoonegaaside emissioon ja energiatarbimine 

 Kogukondlik kokkulepe 

 Kaugküte ja kaugjahutus 

 Elektrienergia 

 Transport 

 Elamusektor 

 Munitsipaalsektor ja avalikud teenused 

 Vesinik 

Jäätmemajandus 

Kliimamuutustega kohanemine



 

 

 

 

Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond 
ja roheline teerajaja 

 Kliimaneutraalne Tartu linn aastaks 2050 
 Vähendada KHG heidet 40% aastaks 2030 

võrreldes aastaga 2010. 
 Kohaneda kliimamuutustega



 

 

 
 

 Aastal 2010 – 540 T CO2 

 Aastal 2017 – 709 T CO2 

Emissioon suurenenud 31% 
Peamised põhjustajad 

 Era- ja avalik sektor +64% 
 Eratransport +35% 



 

 

 Aastal 2010 – 1 272 GWh 

 Aastal 2017 – 1 500 GWh 

Tarbimine suurenenud 18% 
Peamised põhjustajad 

 Era- ja avalik sektor +45% 
 Eratransport +37% 
 



 

 
Foto autor: Evelin Lumi 



 

 

Liitujad võtavad kohustuse aidata kaasa Tartu Energia 2030 
seatud eesmärkide  saavutamisele. 

 

Leppega ei kaasne liitujale rahalist kohustust liikmemaksu või 

sarnase kulu näol samuti ei kaasne rahalist toetust kohustuste 

täitmiseks. 

Liituja kohustub jagama oma energiatarbimise ja KHG infot. 

Leppe eestvedaja ja eeskuju on Tartu Linnavalitsus.



 

 

85-90% Tartu kaugküttevõrgu soojusenergiast on täna toodetud 

taastuvatest energiaallikatest. 

 

Tartu kaugjahutusvõrk on 50-70% efektiivsem, kui 

traditsiooniline jahutus, ja omab mitmed linnaruumilisi eeliseid. 

Eesmärgid aastaks 2030 

 loobuda fossiilsetest energiaallikatest kaugküttes ja -

jahutuses 

 laiendada kaugküttevõrku Karlovasse  Supilinna ja mujale 

 laiendada kaugjahutusvõrku Tartu linnas 



 

 

 

Foto autor: Silver Siilak 



 

 

Elektrienergia on peamine Tartu linna kasvuhoonegaaside emissiooni 
allikas. 

 

Elektrienergia eesmärgid aastaks 2030: 

 Munitsipaalsektori heide 0 tonni 

 Era- ja avaliku sektori heide alla 179 000 tonni  

 Kodumajapidamistes kasutatakse 15 GWh 
taastuvelektrit, sellega vähendada heidet  16 000 t CO2 aastas. 

 

 



 

 

 



 

 

  

Foto autor Ove Maidla 



 

 

 

+27% 

 

 

+63% 

Sõidukeid 1000 inimese kohta  Läbitud teekond (mln km)   

aastal 2010: 366     aastal 2010: 294 

aastal 2018: 466     aastal 2018: 480 

 

Peamine autostumise vedaja on valglinnastumine ning uute asumite 
halvad transpordiühendused  

39% tartlaste esmane eelistus on jalgratas 

36% Tartu ümbruse elanike esmane eelistus on ühistransport 

87% tartlaste esmane eelistus on jalgsikäimine, jalgratas või ühistransport 

71% Tartu ümbruse elanike eelistus on jalgsikäimine, jalgratas või 
ühistransport 



 

 

 

Foto autor: Mana Kaasik 



 

 

 

Linna lähiasumid on linnaga seotud kiirete ja tihedate 

ühistranspordi ühendustega 

Linnali piirile ja kesklinna on rajatud liikuvuskeskused 

Maakondlikud ja linna bussiliiklus on ühildatud 

Linna on rajatud terviklik, turvaline ja ühtlane rattateede võrgustlik 

 

Autode kasutamine on langenud 

40% liikumistest tehakse jalgsi või jalgrattaga 

70% liikumistest tehakse säästlike liikumisviisidega  st jalgsi, ratta või bussiga 

Linna piiri ületavate sõidukite arv on langenud alla 50 000 päevas 



 

 

Olulisim tegevus energia- ja KGH säästu saavutamiseks on vananevate 

kortermajade ja eramute terviklik renoveerimine. 

Tartu Linnvalitsusel puuduvad otsesed võimalused ja vahendid eraomandis 
olevate elamute renoveerimiseks 

Peamiseks renoveerimise meetmeks on ja jääb riiklik 
renoveerimistoetus. 

Tartu Regiooni Energiaagentuur vastutavab ühistute ja 

elanike harimise ning uute rahastusallikate leidmise ja 

rahastusskeemide välja töötamise eest. 

 



 

 

 

 

 

  

Foto autor Silver Siilak 



 

 

Hoonetes, transpordis ja muudes teenustes tarbitakse vaid 

taastuvatest allikatest pärinevat energiat. 

Taastuvenergia tootmisvõimsust suurendatakse 
kuni 1,5 MW. 

Hoonete renoveerimine jätkub vajaduste ja võimaluste 

põhiselt. Hoonete renoveerimisel kasutatakse parimat ja keskkonna- ning 
energiasäästlikuimat tehnoloogiat.  

Tartu tänavavalgustus on üle viidud 100% LED-valgustitele ning 

on varustatud parima kaugjuhtimistehnoloogiaga. 

Tartu Linnavalitsuses on kasutusele võetud toimuv energiajuhtimise süsteem 



 

 

   

  

Foto autor: Timo Arbeiter 



 

 

Vesinik on mitmekülgne, puhas ja turvaline energiakandja. 

Vesinik ei tekita kasutuskohas heitmeid.  

Praktilisemaks viisiks vesiniku laialdasel kasutamisel on selle tootmine 
taastuvelektrist  

Valdkonna arendamiseks on soovitatav ja vajalik moodustada kohalik 
initsiatiivgrupp mis koordineerib vesiniku tootmise ja kasutamisega seonduvaid 
tegevusi Tartu piirkonnas.  



 

 

Jäätmekavast tulenevalt on Tartu eesmärgid  

 vähendada segaolmejäätmete osakaalu olmejäätmete 

kogumassis.

 55% olmejäätmete ringlussevõttu aastaks 2025
 60% olmejäätmete ringlussevõttu aastaks 2030

 

Peamised tegevused 

 Kolmanda jäätmejaama rajamine 

 Elanike harimine 

 Jäätmete liigiti kogumise tõhustamine



 

 

Kõrgeid kliimariske, millega kaasneb oht linlaste elule ning oluline 

majanduskahju, Tartus ei esine 

Keskmised kliimariskid on külmalaine, kuumalaine, tormituuled ja 

Emajõe üleujutus.  

Lähikümnenditel suureneb eriti kuumalainete risk. 

Madalad kliimariskid on hoogsajud, põuad, maastikupõlengud, 

lumetormid ja pikad nullilähedased temperatuuri kõikumised. 

  



 

 

Roheline kohanemine - rohevõrgustiku ja haljastuse 
parendamine kliimariskide maandamiseks 

Sinine kohanemine - üleujutusriski, sh valingvihmade tulvariski 

maandamine 

Taristu kohanemine – linnas paiknevad eluliselt tähtsad võrgud 

peavad tagama varustuskindluse järskudes keskkonnatingimuste 
muutustes  

Teadlikkus –kliimatundlike linlaste harimine ohtude vältimiseks. 

Koostöö ametkondadega, et tõsta praktilisi kriisikäitumise oskusi, 
parandada seiret ja hoiatussüsteeme 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

www.tartu.ee/saastev-tartu 

,  

Abilinnapea 

raimond.tamm@tartu.ee 

,  

Analüütik, linnavarade osakond 

kaspar.alev@tartu.ee  

,  

Projektijuht, Linnamajanduse osakond 

jaanus.tamm@tartu.ee 
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