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Sissejuhatus

Käesolev ülevaade koostati eesmärgiga teha kindlaks, kas ja milliseid keskkonnaalaseid eesmärke on seadnud 
ning lubadusi andnud poliitilised parteid oma valimisplatvormides 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude 
valimistel (17.10.2021) ning kuidas need on muutunud võrreldes eelmiste ehk 2017. aasta valimiste lubadustega. 
Selleks, et keskkonnalubadused oleksid võrreldavad, järgib töö ülesehitus suuresti K. Kaareti koostatud 
ülevaate struktuuri (Kaaret 2017). 

Töös analüüsiti 2021. aasta viie riigikogus esindatud erakonna  (Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 
Keskerakond, Erakond Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ning kahe riigikogus esindamata erakonna 
Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 valimisplatvorme. Analüüsis kasutati üksnes neid valimisplatvorme, mis 
olid avalikustatud septembri lõpu (26.09.2021) seisuga, mistõttu jäi Tulevikuerakond, kes polnud mainitud 
tähtajaks valimisplatvorme avalikustanud, analüüsist kõrvale. Lisaks poliitilistele parteidele oli oma 
valimisplatvormiga Tartus välja tulnud ka valimisliit “Tartu eest”, kelle keskkonnalubadusi samuti analüüsiti. 
Valimiste üldprogrammiga olid välja tulnud kõik eelmainitud erakonnad (kokku 7), kuigi Reformierakonnal 
puudus traditsiooniline tekstiline KOV valimiste üldprogramm ning oma visiooni ja väärtusi tutvustati 
läbi ajaleherubriigi ja bussituuri videomaterjalide. Enamus erakondi oli mainitud tähtajaks ka Tallinnale ja 
Tartule eraldi valimisplatvormid avalikustanud – septembri lõpu seisuga ei olnud avalikult kättesaadav vaid 
Keskerakonna valimisplatvorm Tartus. Seega analüüsiti käesolevas töös seitset valimiste üldprogrammi ja 
14 linnapõhist programmi (Tallinnas 7, Tartus 6+1 valimisliidu programm). 

Keskkonnaalased lubadused jaotati käesolevas ülevaates järgnevatesse teemavaldkondadesse: a) 
kliima ja energia (energiatõhusus, -säästlikkus; taastuvenergia ja energiaühistud; kliimamuutusega 
kohanemine; kliimaneutraalsus ja kliimakavad), b) liiklus ja liikuvus (kergliiklus; ühistransport; alternatiivsed 
transpordivahendid ning transport), c) põllumajandus ja toit (põllumajandus; toit; mahetoit), d) loodus 
(ökosüsteemid; rohealad; rohekoridorid; elurikkus; maastikud), e) heakord (tervis; üritused; jäätmekäitlus ja 
prügi; ringmajandus; ohtlikud jäätmed; avalik ruum), f) muud (keskkonnaalane juhtimine; ruumiline planeerimine; 
kogukonna kaasamine; keskkonnateadlikkus; innovatsioon ja nutilahendused ja eraldiseisvad lubadused). 
Tulenevalt lubaduste spetsiifilisusest erinevad teemavaldkonnad mõnevõrra Tallinnas, Tartu ja üle-eestiliselt. 
Näiteks on Tallinna lubaduste puhul liikluse ja liikuvuse teemavaldkonnas loodud kergliikluse asemel 5 
eraldi alateemat: kergliiklusteede võrgustik, kergliiklusteede seisukord ja hooldus, turvalisus, rattaringlus 
ja rattastrateegia. 

Töös antakse ülevaade, millistes keskkonnavaldkondades on erakonnad andnud enim, millistes kõige vähem 
lubadusi, tuuakse välja võimalikud vastuolud ning erisused Tallinna ja Tartu valimisplatvormides ning võrreldakse 
keskkonnaalaseid lubadusi eelmiste (2017) KOV valimiste lubadustega. 

25. septembril 2015 ühines Eesti globaalsete säästva arengu eesmärkidega (17), mille alusel töötati välja Eesti 
näitajad, liikumaks eesmärkidega seotud sihttasemete suunas aastaks 2030. 2018. aastal ilmus näitajate 
kogumik (Säästva arengu… 2018), milles esmakordselt esitleti ka 18-ndat eesmärki – Eesti kultuuriruumi 
elujõulisuse tagamine. Statistikaamet koondab statistikat 87-ne näitaja kohta jooksvalt ja visualiseerib trende 
tõetamme abil. Seetõttu oli võimalik analüüsida, kuivõrd toetavad üle-eestilised valimisplatvormid  mainitud 
globaalseid säästva arengu eesmärke keskkonnaalaselt. 

Tallinna kui Euroopa rohepealinnaks pürginud1 linna puhul võrreldi valimisprogrammides seatud eesmärke 
Euroopa Rohelise pealinna (ERP) kriteeriumitega, võttes arvesse ka Tallinnale Euroopa Komisjoni 
hindamiskomisjoni poolt antud hinnangut. Võrdlus aitab selgitada, milliste erakondade ja kuivõrd toetasid 
valimisplatvormid Tallinna ambitsiooni saada Euroopa Rohelise pealinna tiitel. 

Käesoleva ülevaate koostasid Brigita Tool, Eesti Maaülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrant ja 
SEI Tallinna praktikant ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse säästva arengu programmi juht 
Kaja Peterson. Ülevaade valmis perioodil juuni-september 2021. 

1 9.09.2021 kuulutati Tallinn Euroopa Roheliseks Pealinnaks aastal 2023

https://tamm.stat.ee/
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1. Allikad ja teemavaldkonnad

Analüüsimetoodikaks valiti dokumendianalüüs ja eksperthinnang. Antud analüüs põhineb Eesti 2021. aasta 
kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideeriva seitsme poliitilise partei (RE, SDE, KE, I, EKRE, EER 
ja Eesti 200) valimisprogrammidele nii üle-Eestiliselt kui eraldi Tallinnas ning Tartus ja ühe valimisliidu (Tartu 
Eest) programmile Tartus. Septembri lõpu seisuga ei olnud eelmainitutest kättesaadav vaid Keskerakonna 
valimisplatvorm Tartus, mistõttu ei saanud KE Tartu programmide analüüsi kaasata. Mainitud tähtajaks 
(26.09.2021) ei olnud ühtegi valimisplatvormi avalikustanud Tulevikuerakond, keda ei saanud seetõttu töösse 
kaasata. Analüüsitud allikad on loetletud järgnevas peatükis 1.1. ja kokkuvõtlikult toodud tabelis 1. 

1.1. Valimisplatvormid

REFORMIERAKOND (RE):

1. Reformierakonna KOV 2021 programm “Paremini hoitud Eesti”  
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/kampaania/ 

2. Reformierakonna tegevuskava Tallinnas “Ühendatud Tallinn” 
https://www.reform.ee/yhendatudtallinn

3. Reformierakonna tegevuskava Tartus “Paremini hoitud Tartu” 
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tartu/tartu-linn/tartu-valimisprogramm/

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND (SDE):

1. Sotsiaaldemokraatide KOV 2021 programm
https://www.sotsid.ee/wp-content/uploads/2021/06/SDE-KOV-2021-programm-.pdf

2. Sotsiaaldemokraatide 7-punktine Tallinna programm “TEEME RUUMI uutele mõtetele ja inimestele”
https://www.sotsid.ee/tallinna-sotsiaaldemokraatide-7-punktine-tallinna-programm/ 

3. Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm Tartus “On Tartu aeg!” 
https://www.sotsid.ee/tartu/

4. Sotsiaaldemokraatide Hea linnaruumi manifest Tartus ja Tallinnas 
https://www.sotsid.ee/tartus-allkirjastati-hea-linnaruumi/ 

KESKERAKOND (KE):

1. Keskerakonna KOV 2021 programm “Õige käik” 
https://keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2021.pdf

2. Keskerakonna valimisplatvorm Tallinnas 2021 
https://keskerakond.ee/files/KE_Tallinna_platvorm_2021_EST.pdf 

ISAMAA ERAKOND (I):

1. Isamaa põhiseisukohad 2021 KOV valimisteks 
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf

2. Isamaa valimisprogramm Tallinnas “Plats puhtaks” 
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/09/ISAMAA-KOV-2021-PROGRAMM-TALLINN.pdf 

3. Isamaa erakonna programm Tartus KOV valimisteks 2021 
https://isamaa.ee/kov21/tartulinn/programm/ 

EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND (EKRE):

1. EKRE KOV 2021 programm “EKRE viis plussi: rahvuskonservatiivide üle-eestiline programm kohalikeks 
valimisteks 
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/kampaania/
https://www.reform.ee/yhendatudtallinn
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tartu/tartu-linn/tartu-valimisprogramm/
https://www.sotsid.ee/wp-content/uploads/2021/06/SDE-KOV-2021-programm-.pdf
https://www.sotsid.ee/tallinna-sotsiaaldemokraatide-7-punktine-tallinna-programm/
https://www.sotsid.ee/tartu/
https://www.sotsid.ee/tartus-allkirjastati-hea-linnaruumi/
https://keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2021.pdf
https://keskerakond.ee/files/KE_Tallinna_platvorm_2021_EST.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/09/ISAMAA-KOV-2021-PROGRAMM-TALLINN.pdf
https://isamaa.ee/kov21/tartulinn/programm/
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/
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2. EKRE valimisprogramm Tallinnas “Meie armastame Eestit!” 
https://ekre.ee/meie-armastame-eestit-ekre-valimisplatvorm-tallinnas/ 

3. EKRE valimisprogramm Tartus  “EKRE viis plussi Tartu valimistel 2021” 
https://kov.ekre.ee/mk/tartu-maakond/tartu-linn/programm 

ERAKOND EESTIMAA ROHELISED (EER): 

1. Roheliste kohalike omavalitsuse valimiste programm 2021 
https://www.rohelised.ee/kov2021_programm

2. Roheliste Tallinna KOV 2021 programm “Hoolivam Tallinn on roheline!” 
https://www.rohelised.ee/tallinna_kov_programm 

3. Roheliste Tartu KOV 2021 programm “Näitame rohelist tuld!” 
https://www.rohelised.ee/tartu_kov_programm

EESTI 200: 

1. Eesti 200 plaan kohaliku elu edendamiseks 
https://eesti200.ee/kandidaadid/ 

2. Eesti 200 Tallinna valimisprogrammi lühiversioon ja linnaosade programmid 
https://eesti200.ee/candidate/district/Tallinn 

3. Eesti 200 Tartu valimisprogrammi põhilubadused 
https://eesti200.ee/news/et/eesti-200-valimisprogramm-tartus-
keskendub-kultuurile-ja-keskkonnakusimustele 

VALIMISLIIT TARTU EEST: 

1. Valimisliidu Tartu Eest 11 punkti programm kohalikeks valimisteks 2021 
http://tartueest.ee/wp-content/uploads/2021/05/tartu-eest-programm-2021.pdf

Tabel 1. Antud töös analüüsitud erakondade üldprogrammid ja linnapõhised programmid

Erakond Üldprogramm Linnapõhine programm

Reformierakond + Tallinn, Tartu

Keskerakond + Tallinn2

SDE + Tallinn, Tartu

EKRE + Tallinn, Tartu

Isamaa + Tallinn, Tartu

Eesti 200 + Tallinn, Tartu

EER + Tallinn, Tartu

Tulevikuerakond - -

On tähelepanuväärne, et võrreldes 2017. aasta KOV volikogude valimistega on erakonnad andnud lisaks 
Tallinnale ja Tartule välja tunduvalt enam linna- ja vallapõhiseid valimisplatvorme. Suurematest linnadest/
piirkondadest olid 29.09.2021 seisuga kättesaadavad Pärnu (RE, SDE, KE, I, Eesti 200), Kohtla-Järve (RE, 
SDE, Eesti 200), Narva (Eesti 200), Rakvere (RE, SDE, KE, EER, Eesti 200), Viljandi (RE, EKRE, Eesti 200), 
Saaremaa (RE, I, EKRE, Eesti 200) ja Hiiumaa (RE, SDE) programmid. Kuna enamus mainitud programmidest 
avalikustati alles septembri teises pooles ning suveperioodil ei vastanud ükski erakond autori päringule, 
et peale Tartu ja Tallinna oleks mõnes suuremas linnas veel valimisprogramm koostamisel, ei jõutud neid 
käesolevasse aruandesse kaasata. 

2  Olgu märgitud, et hetkel Tallinnas võimul olev KE avalikustas oma programmi Tallinnas kõige hiljem (26.09.2021), mistõttu oleks KE 
peaaegu Tallinna valimisplatvormide võrdlusest välja jäänud.

https://ekre.ee/meie-armastame-eestit-ekre-valimisplatvorm-tallinnas/
https://kov.ekre.ee/mk/tartu-maakond/tartu-linn/programm
https://www.rohelised.ee/kov2021_programm
https://www.rohelised.ee/tallinna_kov_programm
https://www.rohelised.ee/tartu_kov_programm
https://eesti200.ee/kandidaadid/
https://eesti200.ee/candidate/district/Tallinn
https://eesti200.ee/news/et/eesti-200-valimisprogramm-tartus-keskendub-kultuurile-ja-keskkonnakusimustele
https://eesti200.ee/news/et/eesti-200-valimisprogramm-tartus-keskendub-kultuurile-ja-keskkonnakusimustele
http://tartueest.ee/wp-content/uploads/2021/05/tartu-eest-programm-2021.pdf
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 1.2. Keskkonnateemad üleriigilistes valimisplatvormides

Üleriigilistes valimisplatvormides esitatud keskkonnalubaduste puhul kasutati järgmist kategoriseerimist 
(sulgudes alamvaldkonnad): 

1. kliima ja energia (energiatõhusus, -säästlikkus; taastuvenergia ja energiaühistud; 
kliimamuutusega kohanemine; kliimaneutraalsus ja kliimakavad);

2. liiklus ja liikuvus (kergliiklus; ühistransport; alternatiivsed transpordivahendid ning transport);
3. põllumajandus ja toit (põllumajandus; toit; mahetoit); 
4. loodus (ökosüsteemid; rohealad; rohekoridorid; elurikkus; maastikud);
5. heakord (tervis; üritused; jäätmekäitlus ja prügi; ringmajandus; ohtlikud jäätmed; avalik ruum); 
6. muud (omavalitsuse keskkonnaalane juhtimine; ruumiline planeerimine; kogukonna kaasamine; 

keskkonnateadlikkus; innovatsioon ja nutilahendused ja eraldiseisvad lubadused). 

See jaotus järgib laias laastus K. Kaareti (2017) süsteemi, kuid on kohandatud vastavalt keskkonnateemadele 
2021. aasta valimisplatvormides. 

Üldised valimisplatvormid on 2021. aastal avalikustanud kõik erakonnad, v.a. Tulevikuerakond (tabel 1), RE üle-
eestiline valimisprogramm „Paremini hoitud Eesti“ erineb teistest vormi poolest, kuna tegemist on bussituuri 
videomaterjalidega, kus tuuakse pigem välja RE väärtused ning kuidas hoida igat Eesti inimest ja seega ka 
riiki. Konkreetsete  lubaduste kohta on eraldi videod. 

Kõige enam keskkonnaalaseid lubadusi esitati kliima ja energia ning liikluse ja liikuvuse teemavaldkondades. 
Kõik erakonnad (v.a EKRE) mainisid eesmärke energiatõhususe alamvaldkonnas. Kui Eesti 200 ja KE esitasid 
konkreetseid lubadusi – vastavalt “Renoveerime 2040. aastaks energiasäästlikuks ja tervisliku sisekliimaga 
kogu riigi elamufondi, sh. omavalitsuste hooned ja elumajad. See hõlmab endas ka ventilatsiooni uuendamist 
igas hoones.” ning “Jätkame korterelamute rekonstrueerimise toetamist vähemalt 70 miljoniga aastas. 
Väljaspool suurlinnasid pakume selleks soodsamaid toetusi ja laenutingimusi.”, siis ülejäänud erakonnad 
lubasid energiatõhusust ja hoonete renoveerimist toetada. Taastuvenergia ning energiaühistute osas andsid 
lubadusi 4 erakonda (SDE, KE, EER ja Eesti 200). Kõik KOV hooned lubavad 100% taastuvenergiale üle 
viia nii SDE kui Rohelised ning päris ambitsioonika plaaniga tuleb välja KE: “Koostöös riigiga lahendame 
ära „mitte-minu-tagahoovi“ probleemi.” Kliimaneutraalsust, kliimakava koostamist ning üha aktuaalsemat 
kliimamuutusega kohanemise teemat mainivad vaid EER ja KE, viimane pigem kriisiolukorras hakkama 
saamise vaatenurgast. Liikluse ja liikuvuse valdkonnas kerkisid esile kergliikluse ja ühistranspordi-alased 
lubadused – kergliiklust ei maininud üldprogrammides vaid SDE ja EKRE ning ühistransporti RE. Eesti 200 
lubab luua riikliku rattastrateegia ning digitaliseerida olemasolevate rattateede andmed, et kanda need 
ka Google Maps rakendusse. KE on taaskord ainus, kes mainib konkreetseid investeeringute suurusi “Igas 
omavalitsuses töötame välja tervikliku ning ohutu kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku. Lähiaastatel toetame 
riigi poolt kergliiklusteede rajamist 25 miljoni euroga.“, teised avaldavad üldist toetust. Selles lubaduses 
peitub vastuolu KOV ja riigi võetavas kohustuses – KE lubab riigiabi kergliikluse arendamisele, mis ei ole 
aga KOV pädevuses lubada. RE andis lubaduse kergliiklusteede rajamiseks konkreetsetes omavalitsustes 
(Elva, Häädemeeste, Haapsalu, Tallinn). KE lubab ka edaspidi toetada tasuta ühistransporti. Inimeste tegelike 
liikumisvajaduste järgi ühistranspordivõrgustiku ühildamist ka üle omavalitsuste piiride lubavad peaaegu kõik 
erakonnad (SDE, Isamaa, EER ja Eesti 200) ning lisaks erinevate transpordiliikide vahel (KE, Isamaa ja Eesti 
200). Alternatiivkütuste kasutuselevõttu toetavad KE ja EER. Viimane lubab ka taristu loomist pistikhübriid-, 
elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks. SDE toetab Autovabaduse puiestee laadsete lahenduste 
loomist ka mujale Eestisse (hetkel Tartus), EER soovib langetada piirkiirust ning Eesti 200 tuua linnaruumi 
kastirattad, millega pakkuda autole konkurentsi poeskäimise eesmärgil. 

Üpris palju anti lubadusi ka looduse valdkonnas rohealade ja -koridoride osas. Rohealasid lubavad säilitada 
kõik erakonnad peale KE ja EKRE. Rohelised olid selles osas kõige põhjalikumad, lisaks kaitsmisele lubavad 
nad rohealasid juurde luua ja taastada. “Võtame kaitse alla linnade rohealad, puiesteed ja vanad puud. Linnade 
rohealade maht peab jääma aastate lõikes samaks ja vajadusel suurenema, et täita kliimakavas võetud 
eesmärke. Kui vähendatakse haljasala või pargi pindala, siis tuleb selle asemel luua vähemalt samas linnas uus 
ja samaväärne.” Rohekoridore/rohevõrgustiku olulisuse toovad välja vaid SDE ja EER. Elurikkuse olulisust mainib 
lisaks eelmainitule ka Keskerakond, aga erinevalt teistest KE konkreetseid meetmeid ja tegevusi elurikkuse 
suurendamiseks välja ei too. Maastike kaitsevajaduse toovad välja SDE, KE, EER ning ökosüsteemide (eeskätt 
metsa) kaitsevajadust rõhutavad KE, I ja EER. 
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Omavalitsuse juhtimise osas (teemavaldkond “muu”) toovad palju konkreetseid meetmeid välja Rohelised 
ja Eesti 200. Mõlemad lubavad KOV asutuste hangetes seada jätkusuutlikkuse oluliseks kriteeriumiks ning 
kaasata juhtimisse erialaeksperte. Kui ülejäänud erakonnad on rohepöörde poolt (kes toob seda konkreetselt 
lubadustes välja, kelle puhul peab lugema ridade vahelt), siis EKRE avaldab rohepöördele otsest vastuseisu: 
“Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste Brüsselist peale surutud kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, 
mis vähendavad Eesti konkurentsivõimet ning muudavad Eestis elamise kalliks.” 

Kogukonna kaasamise olulisust rõhutavad RE, SDE, EER ja Eesti 200. Keskkonnateadlikkust lubavad suurendada 
SDE ja EER ning innovatsiooni ja nutilahenduste eest seisavad KE, Isamaa ja Rohelised. 

Põllumajanduse ja toidu valdkonnas lubavad keskkonnahoidlikku põllumajandust toetada SDE, KE ja 
EER, et vähendada põllumajandusest tulenevat reostust ning parendada värske ja otse tootjalt tarbijale 
toidu kättesaadavust. Viimased kaks toetavad ka mahetoidu osakaalu suurendamist, kuid toiduraiskamise 
vähendamise toovad sisse vaid SDE ja Rohelised. Teised erakonnad ei käsitle põllumajandust ja toiduteemasid 
üldprogrammides üldse. 

Avaliku ruumi haldamisel (teemavaldkond “heakord”) lubab Eesti 200 rajada kortermajade juurde rattaparklaid, 
Rohelised parendada linnaruumi kvaliteeti läbi haljastuse ning RE parandada teede olukorda. Sorteeritud 
jäätmete kogumispunktide ja äraveo eest seisavad KE, EER ja Eesti 200 ning ringmajanduse põhimõtted 
toob lisaks kahele esimesele (KE, EER) sisse Isamaa. 

Kõige põhjalikum üldprogramm keskkonnalubaduste poolest oli Eestimaa Rohelistel, kuid ka Eesti 200 ei 
jäänud kaugele maha. Siiski, tõid EER enim välja konkreetseid meetmeid nii põllumajanduse ja rohealade osas 
kui ka näiteks rohelise kontori ja ohtlike jäätmete valdkonnas, mida teised erakonnad oma valimisplatvormides 
ei märkinud.

1.3. Keskkonnateemad Tallinnas

Tallinnas jagati keskkonnalubadused kategooriatesse sarnaselt jaotusele üldprogrammides, ent alamkate-
gooriate jaotus (sulgudes) on tulenevalt lubaduste eripärast järgmine: 

1. kliima ja energia (energiatõhusus, -säästlikkus; taastuvenergia; 
kliimamuutusega kohanemine; kliimaneutraalsus ja kliimakavad);

2. liiklus ja liikuvus (kergliiklusteede võrgustik; kergliiklusteede seisukord ja hooldus; 
turvalisus; rattaringlus; rattastrateegia; ühistranspordi võrgustiku planeerimine; 
ühistranspordi peatused ja ootepaviljonid; tramm; metroobussid ja raudtee; alternatiivsed 
transpordivahendid; parkimine; autoliiklus ja ummikud ning Tallinn-Helsingi tunnel);

3. põllumajandus ja toit (põllumajandus; toit; mahetoit); 
4. loodus (rohealad; rohekoridorid; elurikkus; pargid);
5. heakord (müra, tolm jm reostus; üritused; avalik ruum; linnatänavad; jäätmekäitlus ja prügi); 
6. muud (omavalitsuse keskkonnaalane juhtimine; linnaplaneerimine; kodanike kaasamine; 

keskkonnateadlikkus; innovatsioon ja nutilahendused; rohepealinn ja eraldiseisvad lubadused). 

Tallinnas on 2021. aasta volikogu valimisteks programmiga välja tulnud kõik analüüsi kaasatud erakonnad. 
Valimisprogrammidest torkab silma peamise eesmärgina  Keskerakonnale vastandumine. See tuleb selgelt 
välja ka erakondade valimisloosungitest – näiteks Isamaa valis kampaania hüüdlauseks “Plats puhtaks!” ning 
Sotsiaaldemokraadid “Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele”. 
Kui üldprogrammides domineerisid kliimalubadused kõrvuti liikluse ja liikuvuse parendamise lubadustega, 
siis Tallinnas anti enim keskkonnalubadusi pigem liikluse ja liikuvuse valdkonnas. Kõik erakonnad seadsid 
eesmärke Tallinna kergliiklusteede võrgustiku, trammi ja autoliikluse ning ummikute osas. RE rõhutas, et 
rattaga sõitmine peab olema tehtud inimesele mugavaks ja rattateid ei rajata rohealade arvelt. Isamaa lubab 
tuua suure kõrguse vahega piirkondadesse jalgratturitele mõeldud lifti ja toetada kõiki linna elanikke jalgratta 
ostmisel 100 euroga.  KE lubab sarnaselt Isamaale soodustada jalgrataste soetamist, aga ei täpsustata, kuidas 
seda tehakse. Kõik erakonnad lubavad luua ülelinnalise katkematu rattateede võrgustiku ning kõik peale I 
ja KE toovad välja, et jalgrattateed peavad olema teistest liiklejatest eraldatud. RE soovib rajada isejuhtiva 
trammivõrgu TallinnaTramm+, mis kataks põhilised suunad (Õismäe, Lasnamäe, Mustamäe, Pirita), ning 
siduda trammi abil Tallinn eeslinnade ja naaberomavalitsustega. Rohelised leiavad, et lisaks eelmainitule 
on olulised suunad trammiliikluse arendamiseks Järve ja Kristiine ning Eesti 200 lisab nimekirja Haabersti, 



9 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Nõmme ja vanalinna. Lähivaldadest soovib Eesti 200 trammiga siduda Viimsi, Jüri ja Tabasalu. SDE lubab 
tuua trammid igasse linnaossa ja Isamaa jaoks on oluline tagada trammiühendus lennujaama, sadama ja 
Kopli vahel. KE mainib uue trammiliini loomist Vana-Sadamasse ning lubab soetada uusi tramme. EKRE 
pooldab õhutrammi rajamist, mis ühendaks Tallinna lähivaldadega (mõttele avaldas meedias toetust ka 
KE, ent valimisprogrammis seda ei mainita). EKRE toetab ka hooajalise meretrammiliini loomist suunal 
Kakumäe-Lennusadam-Reisisadam. Tallinna ringtrammi pooldavad RE ja EER, samas Rävala puiesteele 
trammitee rajamisele on vastu Isamaa ja EER. Autoliikluse ja ummikute probleemi lahendamiseks pakutakse 
välja linnapiiril paiknevad pargi-reisi keskused, kus inimesed suunatakse kasutama ühistransporti või 
kergliiklusvahendeid (RE, KE, EKRE, Eesti 200, EER). EKRE lubab muuta rohelised lained päriselt roheliseks, 
rekonstrueerida kriitilisi ristmikke ja taastada Pirita Selverist Russalkani piirkiirus 70 km/h. KE lubab samuti 
rekonstrueerida olulisi liiklussõlmi ja rajada nutikaid foorisüsteeme ning elektroonilisi liiklusmärke, et 
kiirendada liiklusvoogu. Need EKRE ja KE välja pakutud meetmed suurendavad liikluskoormust ja autostumist 
ning on vastuolus linnaruumi inimsõbralikumaks ja kergliikluse/ühistranspordi arendamise eesmärkidega. 
SDE ja EER pakuvad vastupidiselt välja piirkiiruse langetamise 30 km/h ning Eesti 200 ja RE lubavad 
liikluskoormuse vähendamiseks linnakeskkonna jalakäijate ja ratturisõbralikuks muutmist. Isamaa lubab osa 
liiklusest viia maa alla, rajada väikese ringtee, arvestada piirkiiruste kehtestamisel piirkonna eripäradega, 
parandada Põhja-Tallinna ja Nõmme liikluskorraldust ning muuta vanalinn autovabaks. Rohelised lubavad 
autovabaks tsooniks muuta Kaarli puiestee ja kehtestada Tallinnas tipptunnitasu. 

Läbivateks teemadeks liikluse ja liikuvuse valdkonnas olid enamus erakondade Tallinna programmides ka 
turvalisus, kergliiklusteede seisukord ja hooldus, parkimine ja ühistranspordivõrgustiku planeerimine. RE 
lubab, et Tallinn on niivõrd turvaline, et nii 8- kui 80-aastane saavad iseseisvalt linnaruumis kõikide teenusteni 
turvaliselt liigeldud. KE lubab koolide-lasteaedade ümbruses muuta linnaruumi lapsesõbralikumaks ning 
seada liikluses künniste, tõstetud ristmike, teekitsenduste jt liiklust rahustavate meetmete abil jalakäijate 
turvalisus prioriteediks. Isamaa seab eesmärgiks, et aasta jooksul ei hukkuks Tallinnas liiklusõnnetustes 
ühtegi inimest. EKRE, Isamaa ja Eesti 200 lubavad turvalisuse tagamiseks parendada tänavavalgustust 
ning Rohelised tugevdada liiklusjärelvalvet. Nii KE kui Eesti 200 lubavad viia jalgrattakoolituse koolide-
lasteaedade õppeprogrammi, et kõik Tallinna lapsed oskaksid ohutult liigelda. Lisaks lubab Eesti 200 
anda ristmikel sõidueelise jalgratturitele, tähistada teed nõuetekohaselt ja vältimaks kokkupõrkeohtu 
juhtida ratturid bussipeatuste tagant läbi. Rohelised rõhutavad turvalisuse tagamiseks vanade ristmike 
ümberehitamise vajadust. Kõnniteede rajamist mainivad EKRE ja Eesti 200, viimane vaid Nõmme linnaosas. 
Kergliiklusteede seisukorda ja hooldust käsitlevad Tallinna programmides kõik peale Isamaa. Kui Eesti 200 
lubab tasandada äärekivisid, EER tegeleda kõrgete äärekividega Pirital, siis RE lubab teha kõik vanalinna 
tänavad äärekividest vabaks. Kergliiklusteede hoolduse kogu aasta vältel lubavad tagada EKRE, Eesti 200 ja 
EER. Nii EKRE, Eesti 200 kui Rohelised lubavad Mustamäele rajada korralikud kergliiklusteed ja SDE lubab 
teha “tänavad korda”. KE lubab kergliiklusteede rajamisel arvestada ka eakate vajadustega, et suurendada 
rattasõidu populaarsust ka selles ühiskonnagrupis. Parkimisprobleemi lahendamiseks pakuvad lahendusi 
kõik erakonnad peale SDE. Parkimismajade rajamist toetavad I, KE, EKRE ja Eesti 200, samas kui RE toob välja 
maa-aluste betoonparklate suure CO

2
 jalajälje ja nende mahu vähendamise läbi miinimum parkimisnõuete 

kaotamise. EER ja RE lubavad kaotada kohustuse koos elupinnaga osta parkimiskoht, vähendades seeläbi 
nõudlust uute parkimiskohtade, -majade rajamiseks. RE rõhutab, et koolihoovid tuleb parklate asemel 
muuta mänguväljakuteks ning maalt linna sõitvatele pedagoogidele üüritakse parkimiskoht lähedal asuvas 
parkimismajas. KE eelistab parkimiskohtade rajamisel murukivi ning soovib kaubanduskeskuste parklate 
kasutamist pakkuda kohalikele elanikele. Isamaa lubab parkimissoodustuse säilitada koduomanikele ning 
EER kehtestada selle lamellrehvidega autodele. EKRE lubab vähendada parkimistasusid ning mitte laiendada 
tasulist parkimisala, mis tõenäoliselt suurendavad linna liikluskoormust. Eesti 200 lubab tasuta parkimise 
oma linnaosas tagada nendele elanikele, kelle tulumaks laekub samasse linnaosasse ning kesklinnas ja 
Kalamajas vesinik- ja elektriautodele. Lisaks lubatakse sarnaselt parkimismajadele installeerida asumi piirile 
elektroonilised autonumbrilugejad, mis registreerivad auto sisenemise ja lahkumise. Rohelised lubavad, et 
Lasnamäel ja Mustamäel ei rajata parklaid rohealade arvelt ning iga mahavõetud puu asemele istutatakse 
uus, et mägede elukeskkond ei muutuks vähem roheliseks. EER, Eesti 200 ja RE lubavad rajada turvalised 
rattaparklad nii koolihoovidesse kui korterühistute juurde, RE mainib lisaks ka suuremaid avalikke hooneid. 
KE lubab Tallinnas rattaparklate arvu mitmekordistada, sh rajada rattaparklad ühistranspordipeatuste ja 
uusarenduste juurde. Ühistranspordivõrgustiku planeerimisel lubavad liinivõrku uuendada RE, KE, EKRE, 
Eesti 200 ja EER. RE lubab seda teha Tartu näitel mobiiloperaatorite liikuvusandmeid kasutades ja lähtudes 
inimeste reaalsetest vajadustest. Seejuures peab ühistransport olema ühendatav teiste tänapäevaste 
transpordiliikidega (RE, KE ja Eesti 200). KE seisab jätkuvalt linnaelanike tasuta ühistranspordi eest, 
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plaanib laiendada bussiradade võrku, lubab alustada üleminekut elektritranspordile, soetada uued kooli- 
ja invabussid ning tagada igas bussis konditsioneeri olemasolu. Eesti 200 lubab viia ühistranspordi ühtse 
korralduse ja piletisüsteemi alla, et parandada ühendust naaberomavalitsustega, sh rajada Kristiine ja 
Ülemiste ühistransporditerminalid. Isamaa lubab ühistranspordi kättesaadavust arendada Pirita, Kakumäe, 
Triske ja Kristiine piirkondades, Rohelised toovad eraldi välja Kristiine ja Mustamäe ning Eesti 200 Lasnamäe 
ja Nõmme. Lisaks toob Eesti 200 välja, et ollakse vastu Tallinna Haigla projektile, sest haiglasse ei peaks 
sõitma teise linna otsa, vaid haiglateenus võiks olla kättesaadav igas linnaosas. Olulisteks teemadeks on 
veel öötranspordi taastamine (Eesti 200, EER) ja ühistranspordi ohutus ka viiruspuhangute ajal (EER). 
Ühistranspordi võrgustike osas puuduvad lubadused SDE-l.  

Lisaks kerkisid liikluse ja liikuvuse valdkonnas esile lubadused rattaringluse ja -strateegia, alternatiivsete 
transpordivahendite, ühistranspordi peatuste ja ootepaviljonide, metroobusside ja raudtee ning Tallinn-
Helsingi tunneli osas. Rattaringluse toomist Tallinnasse toetasid RE, KE, Eesti 200 ja EER ning rattastrateegia 
elluviimist lubasid analüüsitud erakondadest kõik peale EKRE. Alternatiivsetest transpordivahenditest lubati 
Tallinna linnapilti tuua isesõitvad bussid (Eesti 200 ja KE), elektri- ja kastirattad (EER) ning pakirobotid (RE). 
Vesinikutanklaid lubas rajada Eesti 200 ning elektriautode laadimispunkte Isamaa ja EER, viimane lubab seda 
ühildada ka elektrilise linnatranspordiga. Ühistranspordi peatustesse lubasid elektroonilised infotahvlid tuua 
EKRE ja KE (kõikjal) ning EER (Mustamäel). Eesti 200 lubab järgmise 4 aasta jooksul renoveerida 500 peatust, 
pidades silmas nende ligipääsetavust kõigile inimgruppidele, sh lapsevankri ja abivahendiga inimestele, 
turvalisust, ilmastikukindlust ja võimalust hoiustada peatuses ka jalgrattaid. Sama lubab kõikides peatustes 
teha KE. Laagna tee bussipeatused lubasid korda teha EER ja RE, kusjuures RE lubab lisaks kinnistele soojadele 
ootepaviljonidele rajada sealjuures ka eskalaatorid ja liftid, mis aitavad neid hõlpsamini kasutada. Enne Laagna 
teele trammiliini rajamist lubab RE seal kasutusele võtta metroobussid, mis peaks suurendama ühistranspordi 
kättesaadavust ja mille jaoks rajatav taristu võetakse hiljem kasutusele trammiliinide jaoks. Metroobussid 
lubab Tallinna tänavatele tuua ka KE. Eesti 200 soovib rajada Tallinna ringraudtee, et viia kaubarongiliiklus 
linnast välja ning panna käima linnasisene pendelrong liinil Kopli-Kristiine-Ülemiste-Lasnamäe. Tallinn-Helsingi 
tunneli rajamist toetavad RE, I ja Eesti 200. 

Peale liikluse ja liikuvuse teemade tõusid valimisprogrammides esile lubadused avaliku ruumi ja parkide 
osas. Avaliku ruumi parendamise osas andsid lubadusi kõik erakonnad. RE, Eesti 200 ja EER soovivad muuta 
linnaruumi meeldivaks kohaks, kus peatuda ja aega veeta. Seda tehakse läbi konteinerhaljastuse, rattaparklate 
(RE) ja pinkide, prügikastide lisamise (RE, EKRE, EER, KE). Isamaa, EER ja EKRE lubavad linnaruumi tuua 
juurde veekraane ja avalikke tualette. SDE lubab linnaruumi tuua rohkem niidutaimi, põõsaid ja kõrghaljastust 
ja haljastuse kasutamist linnaruumi liigendamisel mainib ka KE. RE toetab “hoovid korda” programmi, KE 
lubab suurendada hoovide roheliseks muutmise toetust ja Eesti 200 lubab survestada mahajäetud hoonete 
omanikke oma maid korrastama. Isamaa soovib samuti korda teha peremeheta kinnistud ja leida tühermaadele 
otstarbe. Hoonestamata linnaruumi plaanitakse rajada kõrghaljastus ning tihehoonestust soovitakse asendada 
hajahoonestusega (I). Autostumise kontekstis on vajalik just linnaruumi tihendamine ning eluks vajalike 
teenuste inimesele lähedale toomine, et vähendada liikluskoormust. Lisaks rõhutatakse, et kogu avalik ruum 
peab turvalisuse huvides olema valgustatud (keskkonnahoiu tagamiseks kasutatakse vaid LED-valgusteid). 
KE lubab avaliku ruumi vabastada üleliigsetest postidest ja takistustest, muuta magalarajoonides hoovide, 
parkimiskohtade ja haljastuse tasakaalu, investeerida Tallinna avalikesse randadesse ning rekonstrueerida Pirita 
tee kaldakindlustused. Rohelised lubavad keelata lehepuhurite kasutamise ja hoida avalikku ruumi konivabana. 
Seda tehakse läbi kõrgete trahvide kehtestamise, mida on lisaks rahalisele tasumisele võimalik maksta ka 
heakorratöö tundides. Veel mainitakse rohelist linnaruumi säästvate ehitiste edendamist, lasteaiahoovide 
rohelisena hoidmist ja jalakäijate eelistamist linnaruumis. Probleemkohana tuuakse välja Kristiine, kus lubatakse 
korrastada teeservasid ning peatada magistraalide ja ristmike laiendamine kergliiklejate ja haljastuse arvelt. 
Nii EER kui KE toovad avaliku ruumi kontekstis probleemkohana välja kaldaerosiooni (KE mainib probleemi 
Kakumäe ps-l ning EER üleüldiselt). Eesti 200 rõhutab Lasnamäel elukeskkonna edendamist. Parke mainisid 
oma valimisprogrammides kõik analüüsi kaasatud erakonnad peale SDE. Käsitleti puhkealade heakorda ja 
uuendamist (EKRE, I), mitmeotstarbelisust ja turvalisust (Eesti 200, KE), ligipääsetavust (I), kodulähedust 
(EER, Eesti 200) ning uute parkide rajamise vajadust (RE, KE ja Eesti 200). Täna elab üle 80% tallinlastest 
300m raadiuses lähimast rohealast (Technical Assessment… 2021: 17), ent kodulähedane ligipääs rohealadele 
peaks olema tagatud kõigile linna elanikele. 

Lisaks parkidele tulid looduse valdkonnas esile keskkonnalubadused rohealade, -koridoride ja elurikkuse 
osas. RE seadis eesmärgiks rajada Tallinnasse roheluse nautimiseks 80 perepikniku ala. Isamaa tuli välja julge 
lubadusega keelustada Tallinnas lageraie. Lisaks lubati võtta Pirita ürgoru maastikukaitseala (MKA) linna 
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haldusesse ja teha pankrannik ehituskeelualaks ning võtta tervikuna looduskaitse alla (MKA). KE lubab arendada 
Harku järve rannaala, puhastada Tallinna tiigid ja rakendada asendusistutuse meetodit. Eesti 200 soovib luua 
rohkem parke Lasnamäele, muuta pargiks Vabaduse Väljaku ja rajada Ülemiste järve ümber tervisespordirada. 
Viimase puhul on oht, et inimesed kasutavad ligipääsu järvele kui linna peamisele joogiveeallikale kurjasti 
ära ja reostavad linna peamise joogiveevaru. Rohelised on ainukesed, kes toovad välja, et lisaks praeguste 
rohealade säilitamisele ja kaitsmisele on rohealasid vaja rajada juurde. EER on võtnud eesmärgiks istutada 
100 000 puud. Peale selle soodustatakse katushaljastust, lubatakse mitmekesistada linnakeskkonda sobivat 
taimestikku, rajada elurikkaid niidukooslusi ja tagada haljastus uusarendustes. Haapsalu kogemusest õppides 
lubatakse teeäärse haljastuse kaitsmiseks viia kommunikatsioonitrassid tee keskele ja kaasajastada raielubade 
süsteem. Mustamäele planeeritakse istutada enam puid-põõsaid, Pirital rajada samuti kõrghaljastust ja sarnaselt 
Isamaale tagada ürgoru kaitse ning Lasnamäel hooldada niitusid ja kaitsta paepealset looduskeskkonda. RE 
ja EER lubavad linna rohealad siduda läbi roheliste tänavakoridoride ühtseks tervikuks, Eesti 200 mainib 
rohekoridori loomist Mustamäe ja Kristiine piirile ning KE Lasnamäe-Pirita-Kesklinna piirile. Tallinna avamist 
merele rõhutavad nii RE, KE, EKRE kui Eesti 200. EER lubab Tallinna muuta linnakeskkonnaga kohanenud 
liikidele sõbralikuks kohaks. Otseselt mainivad elurikkust oma programmides KE, EER ja Eesti 200. KE lubab 
ellu viia Putukaväila projekti, rajada uued niidualad, tuua rohumaadele linnaveised, toetada linnaaiandust 
ning tuua linnapilti rohkem lilli/haljastust. Roheliste plaan on luua uusi kaitsealasid, kehtestada pesitsusrahu 
lindudele, rajada Piritale kaks linnaaeda ning kaitsta Läänemerd. Eesti 200 toob välja, et linna jaoks on oluline 
saada pruunalade omanikuks ja et iga tegevus linnaruumis arvestab elurikkusega. Isamaa lubab Aegna saarele 
rajada kaitseala, kuid Aegna on juba maastikukaitseala. 

Kliima ja energia valdkonnas tuuakse enim eesmärke energiatõhususe osas. Rohelised, KE, Eesti 200 ja 
Isamaa toetavad elamute renoveerimist. Viimane lubab kolmekordistada kortermajade renoveerimiseks 
mõeldud linnapoolse toetuse ja KE toob eeskätt välja koolide-lasteaedade ja miljööväärtustlike piirkondade 
renoveerimisvajaduse. RE soovib kasutada tootmise ja serverite jääksoojust kortermajade või siseruumide 
põllumajanduse hoonete kütmiseks. KE lubab sarnaselt Isamaale tänavavalgustuses üle minna LED-lampidele 
ning lisaks renoveerida vee- ja kaugküttetorusid, laiendada kaugküttevõrgu piirkondi ja viia ellu kaugjahutuse 
projekt. EER soodustab üleminekut maaküttele ja jahutusvõrgu ning keskküttega liitumist. Ehituses toetatakse 
puidu jt keskkonnasõbralike materjalide kasutamist. Eesti 200 rõhutab, et uued rajatavad koolimajad peavad 
olema energiasäästlikud. Lisaks toob viimane välja tänavavalgustuse automatiseerimise öisel ajal. Taastuvenergia 
all mainitakse peamiselt päikesepaneele (RE, EER, Eesti 200). Viimane lubab Tallinna ühistranspordi viia 100% 
taastuvenergiale, aga ei ole mainitud kas eesmärk täidetakse 4 aasta pärast või hiljem. KE mainib lisaks ka 
vesinikutehnoloogiat ja võimalusel selle kasutamist Tallinnas. Kliimamuutusega kohanemiseks pakutakse 
välja täiendavat haljastust (SDE, Eesti 200), sadeveekanalisatsiooni rajamist (EKRE), tiikide ja rohealade 
rajamist (Eesti 200) ning uute kaubanduskeskuse ja nendega kaasnevate parklate rajamise keelamist (EER). 
RE, EER ja Eesti 200 on need erakonnad, kes lubavad Tallinna muuta aastaks 2050 kliimaneutraalseks. Veelgi 
enam, Rohelised lubavad edasi liikuda kliimanegatiivsuse suunas. RE on ainus, kes lubab Tallinna kliimakava 
koostamist aastani 2050. 

Põllumajanduse ja toidu valdkonnas mainitakse enim mahetoitu. RE lubab mahetoiduturu tuua vanalinna 
ning Eesti 200 Lasnamäele. Isamaa ja KE seisavad mahetoidu pakkumise eest lasteasutustes, ent Rohelised 
lubavad pakkuda mahetoitu kõigis asutustes. RE toetab muu maailma eeskujul toidu kasvatamist majade 
katustel, laohoonetes ning parkimisgaraažides ning Eesti 200 ja KE toetavad linnaaedade rajamist. Lisaks 
lubab KE rekonstrueerida ajaloolise kasvuhoonekompleksi Kadriorus. Rohelised toetavad oma programmis 
värske, kohaliku, mitmekesise ja eeskätt maheda ja taimse toidu kättesaadavust. Lubatakse vähendada 
mittemaheda liha- ja piimatoodete kasutamist ja toiduraiskamist ning Pirital luua OTT (otse tootjalt tarbijale) 
turg. Plaanis on liituda koostöökokkuleppega Organic Cities Network Europe. Heakorra valdkonnas antakse 
enim lubadusi jäätmekäitluse ja prügi osas. Sorteeritud jäätmete tasuta vedu toetavad RE, I ja EER. Kui Isamaa 
tagab selle vaid eraisikutele, siis Rohelised laiendavad seda ka ettevõtetele. RE pakub sorteerimise täiendava 
motivaatorina välja voucher-süsteemi, mille abil toetatakse 100% taaskasutatud materjalidest toodete ostmist. 
Isamaa lubab lihtsalt taaskasutust ja jäätmete sorteerimist propageerida. KE lubab rajada ringmajanduse 
keskused ning laiendada tallinlastele üldiselt prügi tasuta utiliseerimise võimalusi, mis ei vii meid jäätmekäitluse 
vallas edasi, arvestades et täna tekib inimese kohta aastas 490 kg olmejäätmeid. EKRE lubab sorteerimise 
edendamiseks linnaosadesse luua kasutajasõbralikud konteinerite platsid. Rohelised ja Eesti 200 rõhutavad, 
et kogumispunktid peavad olema kodust mugava jalutuskäigu kaugusel. Lisaks lubavad Rohelised edendada 
biojäätmete kohalikku käitlemist, soodustada pakendivaba kauplemist ja investeerida ringmajandusse. Eesti 
200 toonitab, et konteinereid tuleb tühjendada regulaarselt, et hoida nende ümbrus puhas ja lubab lõpetada 



12 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

igakevadise lehekottide tasuta äraveo. Selle asemel avatakse kohapealsed komposteerimise jaamad. KE lubab 
tõsta elanike sorteerimise alast teadlikkust, investeerida kompostrite ja biokonteinerite kasutuselevõttu ja 
jätkata ohtlike jäätmete kogumisringidega linnaosades. Linnatänavate, sh kergliiklusteede hoolduse tagavad 
Isamaa, EKRE, EER ja Eesti 200. Müra, tolmu jm reostuse osas pakub EKRE abinõuna välja müratõkkeseinade 
rajamise, samas kui Rohelised ja Eesti 200 toetavad looduslike müratõkete loomist. EKRE lubab välja selgitada 
Stroomi ja Pikakari ranna reostuspõhjuse ja selle likvideerida ning RE ja Eesti 200 rõhutavad seisukohta, et 
Tallinn peab jääma üheks maailma puhtama õhuga linnaks. KE lubab teha koostööd teiste Läänemereriikide 
pealinnadega, et vähendada merereostust ja suurendada liigirikkust. Eesti 200 lubab keelata ühekordsete 
nõude kasutamise väliüritustel ning EER mainib, et tänu neile ei ole see täna enam probleem. 

RE lubab linnajuhtimisse kaasata eksperte, kes aitaksid ellu viia arengustrateegiat Tallinn 2035, rattastrateegiat 
ning Rattaringluse, Peatänava ja Putukavälja projekte. Eesti 200 lubab koostada Tallinnale uue üldplaneeringu, 
mis vastaks inimeste keskkonnaalastele ootustele ning Põhja-Tallinnas kehtestada turismimaksu. Isamaa ja 
Eesti 200 soovivad suurendada linnaosade otsustusõigust ja  kaasata linnajuhtimisse rohkem eksperte. KE 
tagab informatsiooni kättesaadavuse linnaelanikele ning avaldab toetust programmidele “Hoovid korda”, 
“Roheline õu” ja “Fassaadid korda”. Isamaa seisab Säästva arengu seaduse eest ja lubab, et keskkonnaküsimused 
on linnajuhtimises esiplaanil. RE lubab hangetes alati arvestada kliimakomponenti ning Rohelised lubavad 
arvestada kliimaküsimusega kõigi otsuste tegemisel. Lisaks leiavad Rohelised, et MuPo võiks tasuta transpordi 
piletikontrolli asemel tegeleda prügi sorteerimise ja koeraomanike järelvalvega. EKRE lubab vastupidiselt 
tühistada Tallinnale kahjuliku rohepöörde strateegia ja lähtuda linnaelanike huvidest. Linnaplaneerimisel 
lähtuvad nii RE, KE, SDE kui EER nii 8- kui 80-aastasele ligipääsetavast 15-minuti linna põhimõttest – 
vähendamaks valglinnastumist ja autostumist soovitakse linna tihendada. Isamaa tagab, et lubade andmisel 
kaalutakse põhjalikult riske nii mulla-, õhu- kui merekeskkonnale. Eesti 200 planeerib linnakeskkonna 
edendamiseks kasutada 5G võrku, et rajada linnaruumi sensorid, targad foorid ja liiklusloendus, ning rakendada 
erinevaid makse (parkimismaks, turismimaks, heakorramaks). Nii Eesti 200 kui Rohelised lubavad kesklinnas 
planeerida linnaruumi nii, et enim ruumi jääks kergliiklejatele. Isamaa, KE, EER ja Eesti 200 lubavad kaasata 
linnaelanikke planeeringute jm otsuste tegemisel juba varases etapis ning suurendada kaasava eelarve mahtu. 
Keskkonnateadlikkuse suurendamise kindlustab Isamaa läbi ekspertide koolitamise, kes hakkavad Tallinna 
lasteaedades ja koolides andma edasi keskkonnaalaseid teadmisi. Roheliste plaan teadlikkuse suurendamiseks 
on teha kampaaniaid ja KE hakkab koolides senisest enam õpetama ettevõtluse, energeetika ja keskkonnaga 
seotud teemasid. Innovatsiooni ja nutilahenduste usku on Isamaa, KE ja Eesti 200. Rohepealinnaks saamise 
ambitsiooni mainisid programmides RE ja I3. Eraldiseisvate keskkonnalubaduste all toodi välja mitmeid huvitavaid 
mõtteid: 50% uusarendustest rajada puidust (RE), linna ametiasutused paberivabaks (I, Eesti 200), paigaldada 
hispaania teetigude kokkukorjamiseks konteinerid (EKRE), koerte ja kassiväljakute rajamine (KE), asjade 
ostmise asemel rohkem laenutamist, analüüsida plasti- ja pakendijäätmete reaalseid ümbertöötlus- võimalusi, 
Tallinna reoveepuhastuse kaasajastamine, Tallinna loomaaia (KE, EER) ja Botaanikaaia arendamine (KE). 

2021. aastal oli liiklus ja liikuvus Tallinna valimisprogrammides domineerivaks teemaks. Kõige põhjalikum ja 
enim keskkonnaalaseid valimislubadusi sisaldav programm oli Eesti 200-l, kellele järgnesid Eestimaa Rohelised 
ja Reformierakond. Erakonnad, kes olid välja andnud eraldi linnaosade programmid või käsitlesid linnaosasid 
Tallinna valimisprogrammis eraldi peatükkidena (Eesti 200, EER, EKRE), tõid tihti välja konkreetsed kitsaskohad: 
“Muudame Endla ristmiku jalakäijasõbralikumaks” (EKRE), “Teeme Pirita jalgrattateede võrgustiku korda” 
(EER) ning “Muudame Nõmme tänavad ohutumaks – alustame kõnniteede rajamisega ja tänavate valgustuse 
rekonstrueerimisega.” (Eesti 200). Võrreldes üldprogrammidega olid Tallinna programmid detailsemad, v.a 
SDE puhul, kelle üldprogramm oli kõvasti sisukam kui 7-punktiline programm Tallinnas. 

1.4. Keskkonnateemad Tartus

Tartus jagati keskkonnalubadused kategooriatesse sarnaselt jaotusele Tallinnas, kuid taas on alamkategooriate 
jaotus (sulgudes) tulenevalt linna ja lubaduste eripärast veidi erinev:

1. kliima ja energia (energiatõhusus, -säästlikkus; taastuvenergia; 
kliimamuutusega kohanemine; kliimaneutraalsus ja kliimakavad);

2. liiklus ja liikuvus (kergliiklus; ühistransport; tramm; alternatiivsed transpordivahendid; 
jõetransport; parkimine; ühenduvus ning autoliiklus ja ummikud);

3. põllumajandus ja toit (toit; mahetoit); 
4. loodus (haljastus; rohealad; rohekoridorid; elurikkus; pargid);

3  2021. aasta septembris valiti Tallinn Euroopa Roheliseks Pealinnaks aastal 2023.
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5. heakord (müra, tolm jm reostus; üritused; jäätmekäitlus ja prügi; 
ringmajandus; linnatänavad; avalik ruum); 

6. muud (omavalitsuse keskkonnaalane juhtimine; linnaplaneerimine; keskkonnateadlikkus ja -haridus; 
innovatsioon ja nutilahendused; rohepesu; keskkonnamõjude hindamine ja eraldiseisvad lubadused).

Tartus olid 2021. aasta septembri lõpuks programmiga välja tulnud kõik erakonnad peale KE ning lisaks 
valimisliit Tartu Eest. Enim anti keskkonnalubadusi liikluse ja liikuvuse ning looduse teemavaldkondades, 
eriti just parkide osas, mis oli kõigi analüüsi kaasatud erakondade programmides kajastatud. Poleemikat on 
tekitanud erakondade erinev arusaam sobivast asukohast planeeritavale Tartu Südalinna Kultuurikeskusele 
(SÜKU). Praegusesse koalitsiooni kuuluvad RE ja SDE soovivad SÜKU rajada Tartu Keskparki, kuid sellele 
avaldavad valimisprogrammides vastuseisu EKRE, Eesti 200, EER ja valimisliit Tartu Eest. Samuti on meedias 
SÜKU keskparki rajamisele vastuseisu avaldanud ka KE (Neli erakonda… 2021), aga kuna valimisprogrammiga KE 
Tartus eelmainitud tähtajaks välja ei tulnud, siis ei saanud KE siinkohal analüüsi kaasata. EKRE lubab sobivama 
asukoha leidmiseks korraldada rahvahääletuse ning Rohelised ehitada kultuurikeskuse kohta, mis ei nõua 
rohealade hävitamist. Palju mainitakse ka teisi pargialasid ja nende korrastamist: Toomemäe park (RE, SDE, 
EKRE), Tähtvere puhkepark (RE), uus park Emajõe ja Anne kanali vahele ja Sadamaraudtee lineaarpark (SDE), 
Raja tn park (I), Ilmatsalu park (EKRE) ja Kalevipoja park (Tartu Eest). Lisaks parkidele käsitlevad rohealasid 
Tartus mingil määral kõik peale RE ja Eesti 200. Kusjuures üldist poolehoidu rohealade säilimisele avaldavad 
Rohelised ja Tartu Eest ning konkreetsemate lubadustega tulevad välja EKRE (“Korrastame Emajõe-äärse 
jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani. Peatame kinnisvaraarendused rohealadel. Säilitame 
Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses. Keelame lageraie Tartu linna territooriumil.”), Isamaa 
(“Korrastame kallasrajad (sh Jänese matkarada), hoiame neid kasutuskõlblikena ning tagame aastaringse 
kasutamise. Jätkame Emajõe kaldaäärse ala korrastamist”) ja SDE (“Koostame igale rohealale selle spetsiifikat 
arvestava hoolduskava. Lindude pesitsusperioodil kehtib linna rohealadel (sh rohealaks planeerimata võsastikes) 
raierahu”). Elurikkuse seisukohalt on lisaks rohealadele olulised rohekoridorid. Rohevõrgustike sidususe lubavad 
tagada I, SDE ja EER. Kui Isamaa ja SDE tulevad välja konkreetsete lubadustega, vastavalt säilitada Tartu ümber 
roheline vöönd (I) ning luua kesklinnast Karlova sadamani roheline promenaad ja kajastada rohevõrgustiku 
investeeringud ka eelarvestrateegias (SDE), siis EER siinkohal midagi täpsemat ei luba. See-eest elurikkuse 
osas toob EER välja väga konkreetsed meetmed – hooldame puhkealasid ja parke, niidame haljasalasid kord 
aastas, anname erilist tähelepanu vanadele taimesortidele. EKRE lubab säilitada Ihaste ja Anne luhtasid 
ning RE toetada elurikkust suurendavaid algatusi. Märkimisväärne on EKRE lubadus keelata linnas lageraie 
ning toetada loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi. Lisaks tuuakse haljastus kui teemavaldkond välja 
RE, SDE ja EER programmides. RE lubab uusarenduste rajamisel seada tingimuse rajada ka kõrghaljastus 
ning SDE tagada linna arendustegevuses rohebilanss, st istutada ümber/uusi puid mahavõetavate asemele. 
Kuigi kumbki pakutud tegevus pole ideaalne (parim lahendus oleks arendustegevust rohealade arvelt mitte 
lubada), oleks ümberistutamine siinkohal parem, kuna elurikkuse ja kliimamõju seisukohalt on vanemad puud 
väärtuslikumad kui noored istikud. EER ja SDE toovad välja haljastuse olulisuse kliimamuutusega kohanemise 
seisukohast. Lisaks lubab EER lõpetada pestitsiidide kasutamine KOV haljasaladel kasutades umbrohutõrjeks 
multši ning toetada hoovide haljastamist. 

Kõigi programmi avalikustanud erakondade jaoks on oluline teema kergliiklus. Lubatakse rajada kõiki linnaosasid 
kattev kõnni- ja rattateede võrgustik (RE, SDE, EER, Tartu Eest), Isamaa lubab jätkata kergliiklusteedevõrgustiku 
arendamist Ihastes. Konkreetse plaaniga tuleb välja Eesti 200, kes lubab Tartu kesklinna järgmise 4 aasta 
jooksul luua 14 km uusi rattateid. Algust tehakse Riia-Turu risti jt peamiste tänavatega. SDE lubab südalinnast 
teha jalakäijate ja kergliiklejate eelistusega piirkonna, kus parkimiskohtade asemel antakse enam ruumi 
jalakäijatele. Isamaa lubab jätkata Tartu jalgrattasõbralikumaks muutmist läbi kergliiklusteede rajamise ja linna 
kulul kõigile õpilastele jalgrattajuhiloa saamiseks õppe korraldamise, sarnaselt Eesti 200 plaanile Tallinnas viia 
jalgrattakoolitus 3-4. klassi kohustuslikku õppeprogrammi. Tartus jalgrattakoolitusi Eesti 200 programmis ei 
mainita. Olulist tähelepanu saab lubadustes ka liiklejate turvalisus – eri liiklejagruppidele lubatakse luua selgelt 
eristatud teeosad (RE, SDE, EER, Tartu Eest), viia kergliiklusteede äärekivid sõiduteega samale tasandile (I), 
muuta jalgrattateed kasutajasõbralikuks (EKRE), tagada turvaline kergliiklusteede võrgustik kõikide koolideni 
(Eesti 200). Valimisliit Tartu Eest plaanib linnatänavate hoolduses viia rattateede puhastamise sõidu- ja 
kõnniteedega samale tasemele. RE ja SDE lubavad rajada katusega rattaparklad koolide, ühiselamute  juurde 
jm strateegilistesse punktidesse. Rattaparklate rajamise lubavad tagada ka EER ja EKRE, viimane eeskätt 
Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade juurde. Rendirataste võrgustiku laiendamise tagavad EER ja RE. Viimane 
lubab suurendada ka rendirataste arvu ning üldist toetust rendiratastele avaldab EKRE. Sotsiaaldemokraadid 
lubavad rendirattad muuta õpilastele/tudengitele tasuta kasutamiseks. Valimisliit Tartu Eest märgib, et 
rendirataste tootmine võiks aset leida just Tartus. 
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Ühistranspordiliinide head ühenduvust peavad Tartus oluliseks SDE, I, EKRE ja EER. Linna ühenduvuse Tallinna, 
teiste maakondade ja riikidega ehk nii maantee-, rongi- kui lennutranspordi taristu olulisust rõhutavad Isamaa ja 
RE. EKRE lubab linnas kehtestada kolme ja enamaga lapsega peredele tasuta bussisõidu ning Rohelised minna 
ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele, küll aga ei mainita, mis ajaks. Trammi toomist 
Tartusse lubavad EER ja SDE. Jõetransporti plaanivad elavdada 4 erakonda (RE, SDE, I, EKRE). Autoliikluse ja 
ummikute teemat puudutavad valimisprogrammides kõik peale Eesti 200 ja valimisliidu Tartu Eest. Kõigi liiklejate 
turvalisus on välja toodud RE, SDE ja EKRE programmides. Sotsiaaldemokraadid plaanivad seda sarnaselt 
valimislubadusele Tallinnas teha läbi piirkiiruse alandamise 30 km/h-ni enamikel linnatänavatel, teised kaks 
konkreetseid näiteid selle saavutamiseks välja ei too. Autovaba liiklemist lubavad edendada RE, SDE ja EER. 
Viimased lubavad võtta ka selge suuna sisepõlemismootoritega autode vähendamiseks linnaruumis. Lisaks 
Rohelistele seisab alternatiivsete sõiduvahendite nagu vesinik- ja elektriautode eest RE, nende tankimiseks/
laadimiseks lubavad mõlemad erakonnad luua taristu. Rohelised seisavad elektriliste sõiduvahendite eest ka 
Tallinnas, aga RE mainib Tallinna programmis vaid pakirobotite kasutuselevõttu. Liikluskoormuse ja ummikute 
vähendamiseks toovad Rohelised samuti sarnaselt Tallinnale meetmetena välja Pargi ja Sõida süsteemi (EER), 
samas kui teised erakonnad, kes selle eest Tallinnas seisid (RE, KE, EKRE ja Eesti 200), seda Tartus ei maini. 
Tartu soovitab SDE linnas autod vahetada alternatiivsete liikumisvahendite vastu nagu elektrilised tõuke- ja 
jalgrattad vastu ning RE seisab transiitliikluse linnaservadesse suunamise eest. Samal ajal soovib Isamaa 
vastupidiselt suurendada linna liiklussõlmede läbilaskevõimet ja EKRE lubab parandada sõiduteede olukorda. 
Parkimisprobleemi lahendamiseks linnaruumis toovad erakonnad välja uute parklate (EKRE) ning maa-aluste 
parkimismajade rajamise (SDE, I) ja Annelinna parkimiskohtade juurdeehituse, mida toetavad RE ja Isamaa. 
EKRE lubab tasulise parkimise kaotada haiglate juures ning RE vesinik- ja elektriautodele. 

Kliima ja energia valdkonnas tuuakse enim eesmärke välja energiatõhususe ja -säästlikkuse osas. Hoonete 
renoveerimist toetavad RE, EER, I ja EKRE, sh viimased kaks toovad eraldi välja koolide ja lasteaedade 
renoveerimise ja RE Annelinna paneelmajad. Lisaks lubab RE uuendada ventilatsiooni- ja kaugküttesüsteemid. 
Kliimaeesmärke mainivad RE ja EER, kusjuures viimased lubavad Tartu muuta esimeseks süsinikuneutraalseks 
linnaks Eestis. Valimisliit Tartu Eest rõhutab sarnaselt, et Tartu peab olema kliimaprobleemide lahendamisel 
Eestis eestvedaja ning hetkel linnavalitsuses olevad Sotsiaaldemokraadid lubavad jätkata Tartu kliimakava 
koostamist ja seda koordineeritult teiste Lõuna-Eesti piirkondadega. Huvitav on asjaolu, et taastuvenergia 
valdkonnas seavad eesmärke vaid Isamaa, kes pooldab ühistranspordi üleviimist taastuvenergiale ja EER, kes 
lubab kõik linnaasutused viia üle 100% taastuvenergiale. RE pooldab laialdasemat päikeseenergia kasutamist. 
Kliimamuutusega kohanemiseks on linnas meetmeid pakkunud vaid 3 erakonda: mitmetasandiline haljastus 
(EER), sadeveetorustiku laiendamine (RE), niitmisrahu (SDE). Põllumajanduse ja toidu valdkonnas on 
eesmärke seadnud kõik peale Eesti 200 ja valimisliidu Tartu Eest. Eeskätt lähenetakse toiduteemadele 
läbi laste haridusasutuste – toetatakse kodumaise, mitmekesise ja maheda toidu pakkumist (RE, SDE, I, 
EER). Selle saavutamiseks toovad Rohelised ühe meetmena välja mahetoidu käibemaksu langetamise 9%-
ni. Toiduraiskamise ja -päästmise teemal võtavad sõna SDE ja EER ning avaturu eest seisavad EKRE ja RE.  

Avaliku ruumi puhul on peamisteks märksõnadeks rohelisus, mugavus, mitmekülgsus (RE, I) ja turvalisus (RE, 
SDE, I). Lisaks lubavad Sotsiaaldemokraadid rajada igasse linnaossa linnaaiad ning Rohelised ja Isamaa avalikud 
veekraanid. Linnatänavate, sh kergliiklusteede aastaringse hoolduse lubavad tagada SDE, I ja Tartu Eest. Puhtas 
ja reostusvabas linnas soovivad elada RE ja EKRE, aga konkreetse tegevuskava lubab selleks välja töötada 
EER ning meetmeid pakub SDE. Jäätmekäitluse osas annavad lubadusi vaid SDE ja Eesti 200. Viimane lubab 
Tartu muuta esimeseks prügivabaks linnaks Eestis aastaks 2035. Seda plaanitakse teha läbi ringmajanduse 
arengufondi käivitamise ja Zero Waste programmiga liitumise. Ringmajandust ja suurüritustel ühekordsete 
plastnõude kasutamise keelamist mainitakse ka EER programmis. Teistel erakondadel jäätmekäitluse osas 
eesmärke välja toodud ei ole. 

SDE ja Isamaa kavatsevad linnajuhtimisse kaasata erialaeksperte näiteks kliima ja kergliikluse teemadel, lisaks 
toob viimane välja kodanikeühenduste kaasamise. Eesti 200 plaanib samuti senisest enam kodanike arvamusi 
arvesse võtta, selleks pakuti välja rahvaküsitlus. Rohelised on ainsad, kes Tartus mainivad, et nende juhitud 
Tartus tehtavad hanked on sellised, mis aitavad kliimaeesmärke saavutada. Sotsiaaldemokraadid lähtuvad 
linnaplaneerimises sarnaselt Tallinnale 15-minuti linna põhimõttest, kus linnaruum on turvaline nii 8- kui 
80-aastasele. RE soovib Tartus vabastada Atlantise poolse Emajõe kalda betoonpaneelidest, Emajõe inimesele 
kättesaadavamaks toomist mainivad ka Isamaa ja Eesti 200. Nii Rohelised kui RE toovad keskkonnaharidusliku 
meetmena välja õuesõppe osakaalu suurendamise, SDE läheneb läbi tunnustamise – hakatakse välja andma 
Rohelise Aiapidaja auhinda. Innovatsiooni ja nutilahendusi rõhutavad oma programmides RE, I ja EER. Nii 
Rohelised kui SDE laidavad rohepesu ning mainivad oma programmides keskkonnamõjude hindamist (KMH). 



15 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

SDE rõhutab, et KMH-d peab koostama linnaasutuste tegevustele ning Rohelised leiavad, et see on vajalik 
iga rajatava või juba tegutseva tootmisettevõtte jaoks. EKRE rõhutab kodutute loomade probleemi. 

Kokkuvõtvalt olid Tartus erakondade (ainuüksi KE ei avalikustanud oma Tartu programmi) ja ühe valimisliidu 
valimisprogrammid keskkonnalubaduste osas üpriski võrdsel tasemel. Käsitleti suures osas samu teemasid 
ja anti sarnaseid lubadusi. Jäätmekäitluse ja ringmajanduse valdkonnas oli kõige ambitsioonikam Eesti 
200, looduse ja roheteemade osas tõid enim konkreetseid meetmeid välja Eestimaa Rohelised, kuid ka SDE 
pakkus mitmeid praktilisi lahendusi. Kuigi parkide ja kergliikluse osas andsid lubadusi kõik uuritud erakonnad, 
paistsid EER, SDE ja RE siiski välja keskkonnaalaselt tugevama programmiga. Erinevalt teistest erakondadest 
toodi välja kliimaeesmärke ja meetmeid kliimamuutusega kohanemiseks, mainiti meetmeid alternatiivsete 
transpordivahendite kasutuselevõtu suurendamiseks ja liikluskoormuse vähendamiseks. Võrreldes Tallinna 
valimisprogrammidega on Tartus antud enam lubadusi looduse valdkonnas. 
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2. Muutused keskkonnalubadustes võrreldes 2017. aasta 
KOV volikogude valimisplatvormidega

K. Kaareti (2017) ülevaade eelmiste KOV valimiste keskkonnaalastest valimislubadustest võimaldab  võrrelda, 
kuidas on muutunud keskkonnalubaduste kogus ja temaatiline jaotus erakondade valimisprogrammides. 
Nelja aastaga on nii mõndagi muutunud: on korraldatud ülemaailmseid kliimastreike, lepitud kokku 
EL kliimaeesmärgis saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks ning on kasvanud nii keskkonnateemade 
kajastamine meedias kui inimeste keskkonnateadlikkus (Eesti elanike… 2020: 13, 98). 

2.1. Muutused üldprogrammides

Oluline on märkida, et kui 2017. aastal olid üldprogrammiga välja tulnud vaid 4 erakonda (KE, SDE, RE ja VE), 
siis tänavu oli üldprogramm olemas kõigil analüüsitavatel erakondadel (7), olgugi et RE puhul veidi teises 
formaadis (videod). Ainsana ei avalikustanud oma üldprogrammi (ega linnapõhiseid valimisprogramme) 
Tulevikuerakond. 

Kui 2017. aastal domineerisid üldprogrammide keskkonnalubaduste hulgas keskkonnateadlikkuse 
suurendamine ja lubadused põllumajanduse valdkonnas (Kaaret 2017: 9), siis 2021. aastal anti enim lubadusi 
kliima ja energia ning liikluse ja liikuvuse kategooriates. 

Sarnaselt nelja aasta tagusele ajale lubavad SDE ja KE jätkuvalt toetada puhta ja kohaliku toidu kättesaadavust 
ning mahetoiduvõrgustike laienemist, kuid mõlemad erakonnad on oma lubadusi täiendanud. SDE toetab 
toiduraiskamise vähendamisele suunatud algatusi ja KE väiketalupidajaid ning keskkonnahoidlikku 
põllumajandust. Kui 2017. aastal andis põllumajanduse valdkonnas lubadusi ka endine Vabaerakond, siis 
2021. aastal on kahe eelmainitu kõrval kolmandaks, kes põllumajanduse valdkonda üldprogrammis mainib 
EER. Keskkonnateadlikkuse suurendamise toovad tänavu lubadustes välja vaid Sotsiaaldemokraadid ja 
Rohelised. SDE on lubadustega läinud palju konkreetsemaks: kui 2017 lubati toetada keskkonnasõbralikke 
tehnoloogiaid ja keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamist (Kaaret 2017: 28), siis 2021. aasta  valimistel 
tuuakse välja kindlad kategooriad, mille osas elanike teadlikkust suurendatakse ning neid otsustamisse 
kaasatakse (prügisorteerimine, kaitsealused taimed ja loomad, igaühe looduskaitse, valgus- ja mürareostus, 
elurikkus põllumajanduses ja metsanduses). EER-il on välja toodud veelgi põhjalikumad ja konkreetsemad 
meetmed keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, näiteks “Toetame püsimetsanduse alaseid koolitusi 
kohalike erametsaomanike hulgas.” jpm. 

Kui neli aastat tagasi andis kliima ja energia valdkonnas lubadusi vaid tänaseks uude koosseisu kuuluv 
Vabaerakond, siis 2021. aastal on kliima ja energia valdkond keskkonnalubadustes domineeriv, ühtegi 
lubadust ei anna selles teemavaldkonnas vaid EKRE. Teine rohkeimate keskkonnalubaduste arvuga valdkond 
on tänavusel aastal liiklus ja liikuvus. 2017. aastal avaldasid selle osas seisukohta vaid SDE ja KE. Viimaste 
ainsaks lubaduseks selles valdkonnas oli rakendada regionaalarengu toetuseks tasuta ühistransporti, mis sai 
tehtud ja mille toetamist lubab KE ka jätkata. Liiklemise turvalisus ja inimeste vajaduste järgi ühistranspordi 
korraldamine, mis on käesoleva aasta valimistel läbivad teemad, mainis SDE ainsana ka eelmistel KOV 
volikogude valimistel. 

Rohealade osas andsid 2021. aastal lubadusi kõik peale EKRE, samas kui 2017. aastal tegid seda analüüsi 
kaasatud erakondadest vaid KE ja SDE. Tookord lubati looduskaitseliste maade väljaostmist omanikelt (KE) 
ning koos riigiga spordi- ja matkaradade korrashoiu ja arengu rahastamise tagamist (SDE). Positiivne on 
see, et lisaks rohealadele, parkidele, maastikele jpm mainivad 2021. aastal erakonnad ka rohekoridore ning 
rohevõrgustiku olulisust, mis aitavad tagada elurikkuse säilimise. Avaliku ruumi osas andsid 2017. aastal 
lubadusi samuti vaid KE ja SDE, kes seekord seda teemat oma üldprogrammides aga ei käsitle. Eelmistel 
valimistel käidi KE poolt välja lubadus leida lahendus hüljatud ja kasutuskõlbmatute hoonete probleemile 
ning SDE lubas tagada avaliku ruumi heakorra. Seekord toovad avaliku ruumi osas enim meetmeid välja 
Eesti 200 ja EER. Eesti 200 lubab luua rattaparklaid kortermajade juurde ja Rohelised toovad välja mitmeid 
haljastust puudutavaid meetmeid. Kui 2017. aastal soovis KE seadustada KOV õiguse ise otsustada, kuidas 
korraldada keskkonnahoidu tagavat jäätmekäitlust, siis tänavu lubavad nad luua paremad võimalused prügi 
kogumiseks ja mainivad põgusalt ka ringmajandust (“selleks käsitleme jäätmeid kui ressurssi”). Konkreetsed 
meetmed jäätmekäitluse korraldamiseks toovad välja Eesti 200 (ringmajanduse fondide loomine, Eesti 
linnad prügivabaks aastaks 2035) ja EER (kodulähedased jäätmete kogumispunktid, biojäätmete kohalik 
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käitlemine, 2x aastas olmejäätmete tasuta äravedu). Lisaks toetavad mõlemad sorteeritud jäätmete tasuta 
äravedu. Teised ei maini jäätmete teemat oma üldprogrammides üldse. 

Kokkuvõtvalt on erakondade 2021. aasta KOV volikogude valimise üldprogrammides keskkonnaalaseid 
lubadusi hulganisti rohkem, need on põhjalikumad ning tihti on välja toodud ka konkreetseid meetmeid ja 
selgitusi nende saavutamiseks. Täiesti uued märksõnad on kliimaneutraalsus ja kliimakavad, alternatiivsed 
transpordivahendid, elurikkus, rohekoridorid, ringmajandus, tervis, keskkonnaalane juhtimine, ruumiline 
planeerimine ja kogukonna kaasamine. 

2.2. Muutused Tallinna programmides

Tallinnas domineerisid nii 2017. aastal kui 2021. aasta valimislubadustes liikluse ja liikuvuse teemad. Lisaks 
eelmistel KOV valimistel programmi koostanud erakondadele (KE, RE, I, SDE, EKRE ja EER) on seekord 
(2021) programmiga väljas ka vahepeal loodud uus erakond Eesti 200. Kergliiklust puudutavad lubadused 
on laias laastus jäänud samaks. Nii 2017. kui 2021. aastal lubavad kõik erakonnad luua Tallinnasse katkematu 
kergliiklusteede võrgustiku, kuid uue teemana on välja toodud kergliiklusteede eraldamine sõidu- ja 
kõnniteedest, mille lubavad 2021. aastal tagada kõik peale KE ja I. Kui neli aastat tagasi oli aastaringne 
kergliiklusteede hooldus teemaks I ja SDE programmides (Kaaret 2017: 20), siis tänavu on see kajastatud 
EKRE, Eesti 200 ja EER programmides. Lisaks kergliiklusteede hooldusele on päevakorda tulnud ka äärekivide 
temaatika, millega lubavad tegeleda RE, Eesti 200 ja EER. Kui eelmistel KOV valimistel lubasid rattaparklaid 
juurde luua kõik erakonnad peale EKRE (Kaaret 2017: 20), siis tänavu käsitlevad seda programmides RE, 
KE, EER ja Eesti 200. 4 aastat tagasi lubasid kõik erakonnad välja töötada jalgrattastrateegia (Kaaret 
2017: 5) ning tänavu lubavad kõik peale EKRE sellest lähtuda. Rannapromenaadi loomist lubasid sarnaselt 
2017. aastale RE, KE ja EKRE ning 2021. aastal lisandus neile Eesti 200. 2021. aastal on uuteks teemadeks 
kergliikluse valdkonnas kõigi liiklejate turvalisus, mida käsitlesid kõik peale SDE, ning rattaringlus, mille 
toomist Tallinnasse toetavad RE, KE, Eesti 200 ja EER. 

Ühistranspordi osas kattuvad lubadused suures osas eelmiste KOV valimislubadustega. Kui 2017. aastal 
lubasid ühistranspordi liinivõrku uuendada EER ja EKRE, siis tänavu lubavad seda lisaks neile RE, KE ja 
Eesti 200. Läbivaks teemaks on sarnaselt eelmistele valimistele trammiliinide arendamine erinevatesse 
linnajagudesse, mis on olnud oluline pea kõikide erakondade jaoks nii nendel kui läinud valimistel. RE lubab 
nii nendel kui eelmistel valimistel isejuhtiva trammivõrgu arendamist. Trammi abil Tallinna ühendamist 
lähivaldadega mainis 2017. aastal vaid EER, ent sel korral on teema kajastatud Eesti 200, EKRE ja RE 
programmides. Kui 4 aastat tagasi toetas EKRE meretrammi rajamist, siis nüüd on sellele valimisprogrammis 
lisandunud lubadus rajada ka õhutramm. Jätkuvalt antakse lubadusi linnapildis ühistranspordi eelistamise 
(2017 - KE, I ja 2021 - kõik peale KE ja EKRE), tasuta ühistranspordi toetamise (2017 - KE, I, SDE ja 2021 - 
KE) ning ühissõidukite keskkonnasõbralikemate vastu väljavahetamise osas (2017 - RE, SDE, I, EER ja 2021 
-  KE, Eesti 200, EER). SDE on oma lubadustega läinud tunduvalt üldisemaks – kui 2017. aastal lubati rajada 
Toompeale köisraudtee, korrastada velotaksode tegevus, vabastada inimesed valideerimiskohustusest 
jpm, siis tänavu lubatakse lakooniliselt tuua trammid igasse linnaosasse, teha tänavad korda ja viia ellu 
rattastrateegia. 2021. aastal on uuteks teemadeks ühistranspordi valdkonnas ühistranspordi ühendamine 
teiste tänapäevaste transpordiliikidega (RE, KE), peatuste renoveerimine (Eesti 200, EER, RE ja KE), 
elektrooniliste infotahvlite toomine peatustesse (EKRE, KE, EER), metroobusside (RE, KE) ja õhutrammi 
(EKRE) kasutuselevõtt, naaberomavalitsustega ühtne ühistranspordikorraldus ja ringraudtee rajamine (Eesti 
200), öötransport (Eesti 200 ja EER) ning ühistranspordi ohutus viiruspuhangute ajal (EER). 

2017. aastal läheneti liikluskoormuse vähendamisele läbi Reidi tee (KE, RE) ning Pargi ja Reisi keskuste 
loomise (RE, SDE, EER), millest viimane on olulisel kohal kõikide erakondade programmides peale SDE ja 
Isamaa ka tänavu. Kui 2017. aasta valimistel lubasid inimkeskset linnaruumi arendada RE ja KE, siis tänavu 
lubavad selle tagada kõik peale KE ja EKRE. 4 aastat tagasi lubasid liikluse sujuvamaks muutmiseks targad 
valgusfoorid tuua linnapilti EKRE ja Isamaa, tänavu seisab selle eest KE ning EKRE lubab muuta “rohelised 
lained päriselt roheliseks”. Lisaks leiab EKRE sarnaselt eelmistele valimistele, et autojuhte kiusatakse 
ning lubab taastada Pirita Selverist Russalkani piirkiiruse 70 km/h. Kui eelmistel valimistel lubas SDE 
liikluskoormuse vähendamiseks arendada autojagamisteenuseid, siis seekord seisavad SDE ja EER piirkiiruse 
langetamise eest 30 km/h, viimased toovad meetmena välja veel tipptunnitasu kehtestamise. Sarnaselt 
EKRE-le eelmistel valimistel lubab seekord Isamaa viia osa liikluskoormusest maa alla. 2017. aastal toetasid 
Tallinna Peatänava projekti RE ja KE, ent 2021. aastal on selle oma programmis välja toonud vaid EER. 
Käesolevatel valimistel lubab Isamaa muuta autovabaks tsooniks vanalinna ning Rohelised Kaarli Puiestee. 
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Parkimisprobleemi on käsitletud pea kõikide erakondade valimisprogrammides nii 2017 kui 2021. Eelmistel 
valimistel toetasid parkimismajade rajamist KE, I ja EER ning tänavu soosivad seda lisaks Isamaale ja KE-le ka 
EKRE ja Eesti 200, samas kui RE toob välja maa-aluste betoonparklate suure CO

2
 jalajälje. EER ja RE lubavad 

nendel valimistel kaotada kohustuse koos elupinnaga osta parkimiskoht vähendades seeläbi nõudlust 
uute parkimiskohtade, -majade rajamiseks ja KE soovib pakkuda kaubanduskeskuste parklate kasutamist 
kohalikele elanikele ning eelistab parklate rajamisel kasutada murukivi. RE seisab siiani hoovialade säilimise 
eest. Tänavu rõhutatakse, et koolihoovid tuleb parklate asemel muuta mänguväljakuteks ning maalt linna 
sõitvatele pedagoogidele üüritakse parkimiskoht lähedal asuvas parkimismajas. Käesolevatel valimistel ei 
luba Rohelised rajada Lasna- ja Mustamäel parklaid rohealade arvelt ning Eesti 200 soovib linnaosade piirile 
rajada elektroonilised autonumbrilugejad. Sarnaselt eelmistele valimistele toetab EER parkimissoodustuse 
pakkumist lamellrehvidega autodele ja EKRE soovib vähendada parkimistasusid. Kui 2017. aastal lubas SDE 
võimaldada elektriautode tasuta parkimise, siis tänavu lubab selle kesklinnas ja Kalamajas tagada Eesti 200 
(elektri- ja vesinikautodele). 2021. aastal lubab Isamaa pakkuda tasuta parkimist koduomanikele ning Eesti 
200 lubab selle oma linnaosas tagada nendele elanikele, kelle tulumaks laekub samasse linnaosasse. 2021. 
aastal on uuteks teemadeks transpordi osas alternatiivsed transpordivahendid (kõik v.a SDE ja EKRE) ning 
Tallinn-Helsingi tunnel (RE, I, Eesti 200). 

2017. aastal oli EKRE ainus, kes ei käsitlenud rohealade temaatikat oma valimisprogrammis ning 2021. 
aastal on selleks SDE. Eelmistel valimistel esile kerkinud teemad (linnaaiad, avalik ruum ning puhkealade 
mitmeotstarbelisus) tulevad ilmsiks ka selle aasta valimisprogrammides. Juba eelmistel valimistel lubasid 
pea kõik erakonnad oma valimisplatvormides parkide ja rohealade korrastamist ja arendamist ning uute 
pinkide, prügikastide lisamist linnaruumi (Kaaret 2017: 21). Sel aastal mainivad parkide uuendamise vajadust 
EKRE ja Isamaa ning pinke ja prügikaste lubavad linnaruumi juurde tuua RE, EKRE, EER ja KE. Ent avalik ruum 
ja heakord on tänavu olulised osad kõigi erakondade programmidest. Eesti 200, EER ja RE soovivad muuta 
linnaruumi meeldivaks kohaks, kus peatuda ja aega veeta. Viimane lubas selle tagada ka eelmistel valimistel. 
Selleks lubab RE tänavu tuua linnapilti konteinerhaljastust ja lisada rattaparklaid, avalike veekraanide 
ja tualettide eest seisavad Isamaa, EER ja EKRE ning täiendava haljastuse vajadust mainivad SDE ja KE. 
Tühermaade probleem on Isamaa programmis sees ka sel aastal – sarnaselt 2017. aastale lubatakse leida 
tühermaadele otstarbe, teha korda peremeheta kinnistud ja suurendada turvalisust. Kui 2017. aastal 
toodi tühermaade probleemi lahenduseks tänavakunsti, parkide ja discgolfi radade rajamine, siis tänavu 
plaanitakse hoonestamata linnaruumi rajada kõrghaljastus ning tihehoonestus asendada hajahoonestusega. 
Hoovide korrastamist toetavad sel aastal ka RE ja KE ning Eesti 200 valutab samuti südant mahajäetud 
hoonete probleemi üle. 2017. aastal mainis hoovide haljastamise vajadust vaid EER. Tänavu lubavad 
Rohelised hoida lasteaiahoovid rohelisena, keelata lehepuhurite kasutamise ja ehitamise rohealade arvelt 
ning hoida avalikku ruumi konivabana. Eelmiste KOV valimistega (2017) võrreldes on lubadused muutunud 
mõnevõrra üldisemaks – kui eelmine kord toodi välja pikk loetelu korrastamisvajadusega rohealadest, 
eesmärgid istutada igasse linnaosasse 100 puud, rajada linna 100 uut mänguväljakut (KE) ning tuua igasse 
linnaosasse 500 pinki ja prügikasti (RE), siis tänavu ei esitata niivõrd numbrilisi eesmärke. 

Samuti on fookus heakorralt ja puhkealadelt nihkunud rohkem parkide ja rohealade olulisusele elurikkuse ja 
kliimamuutusega kohanemise kontekstis. Käesoleva aasta valimistel tõid puhkealade mitmeotstarbelisuse 
välja Eesti 200 ja KE. 2017. aastal keskenduti rohkem parkide korrastamisele ning rohealade säilitamisele. 
2021. aastal tõid uute parkide ja haljasalade rajamise vajaduse välja Rohelised, Eesti 200, KE ja RE. Neli 
aastat tagasi oli SDE ainus, kes tõdes, et igal tallinlasel peab olema kodulähedane roheala. Käesoleval aastal 
mainivad selle olulisust EER ja Eesti 200. Kui 2017. aasta lubas arendustegevuse rohealadel keelata SDE, 
siis 2021. aastal mainivad mitmed erakonnad, et parklaid/hooneid/teid ei tohi rajada rohealade arvelt ja 
avaldavad toetust asendusistutuse meetodile (KE, EER, RE). Isamaa pidas 2017. aastal oluliseks rohealade 
säilitamist ja 2021. aastal lubab I konkreetselt keelustada Tallinnas lageraie. KE lubab sarnaselt eelmistele 
valimistele arendada Harku järve rannaala. Konkreetsete lubadustega on 2021. aastal välja tulnud RE ja EER. 
RE eesmärk on rajada Tallinnasse 80 uut perepikniku ala ning EER-l istutada 100 000 puud. Uute teemadena 
on looduse valdkonnas päevakorras niidukoosluste toomine linnapilti (EER, SDE, KE), Pirita ürgoru ja 
Lasnamäe pankranniku kaitse (I ja EER), rohekoridoride loomine (RE, EER, Eesti 200, KE) ja elurikkus (KE, 
EER, Eesti 200). 

2017. aastal olid valimisprogrammides oluliseks märksõnaks linnaaiad (KE, SDE, EER). Siis lubasid Rohelised 
kaardistada linnapõllumajanduseks sobivad alad ning rajada Superministeeriumi taha kogukonnaaia ning 
koolide-lasteaedade juurde köögiviljaaiad. Täna toetavad linnaaedade rajamist Eesti 200, EER ja KE. RE 
toetab toidu kasvatamist majade katustel, laohoonetes ning parkimisgaraažides. Võrreldes 2017. aastaga 
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on uue teemana valimisprogrammidesse lisandunud põllumajandus ja toit. Eelmistel valimistel mainisid 
põllumajandust põgusalt vaid EER, kui Tallinnas lubati keelata pestitsiidide kasutamine. Seekord mainitakse 
põllumajanduse ja toidu valdkonnas enim mahetoitu (RE, Eesti 200, Isamaa, EER ja KE). 

2017. aastal lubasid pea kõik erakonnad puhtamat linnaruumi. KE, RE ja EKRE lubasid tagada linnatänavate 
puhastamise, haljasalade prügist korrastamise eest seisis SDE ning õuealade korrastamist mainis Isamaa. 
Tänavu lubavad linnatänavate, sh kergliiklusteede hoolduse tagada Isamaa, EKRE, EER ja Eesti 200. 
Neli aastat tagasi lubas KE heakorra rahastuse kahekordistada ning SDE selle lausa kolmekordistada. 
Tänavu keskendub KE avaliku ruumi vabastamisele üleliigsetest postidest ja takistustest. Kui 2017. aastal 
käsitleti reostuse osas eeskätt õhusaastet (RE, EER ja SDE, kellest viimane lubas analüüsida ka müra- ja 
valgusreostust), siis käesoleval aastal on läbivaks teemaks mürareostus (EKRE, EER, Eesti 200). EKRE ja 
KE käsitlesid programmides merereostust ning õhusaastet mainisid vaid RE ja Eesti 200. Kui 2017. aasta 
valimistel soovisid Rohelised suurüritustel keelata ühekordsete nõude kasutamise (Kaaret 2017: 6), siis 2021. 
aasta valimisplatvormides tuuakse välja, et see eesmärk on täidetud, samal ajal kui Eesti 200 lubab seda ka 
2021. aastal. Kui neli aastat tagasi käsitlesid jäätmekäitulust ja prügi oma valimisplatvormides vaid SDE ja EER, 
siis käesoleval aastal on see platvormides sees kõigil peale SDE. Eelmistel valimistel lubas tasuta sorteeritud 
jäätmete äraveo tagada SDE ning soodsamalt EER. Tänavustel valimistel toetab viimane RE ja I kõrval 
tasuta äravedu. Kusjuures lubavad Rohelised 2021. aastal erinevalt teistest erakondadest sorditud jäätmete 
tasuta äraveo tagada ka ettevõtetele. SDE lubas juba 4 aastat tagasi vähendada jäätmeteket, suurendada 
taaskasutust ja ümbertöötlust, mille teised erakonnad toovad ühel või teisel kujul oma programmidesse sisse 
alles sel aastal (RE, I, KE, EER). SDE ja Rohelised soovisid 2017. aastal soodustada pakendivaba kauplemist 
linnas, millele on EER kindlaks jäänud ka sel aastal. Rohelised rõhutasid juba eelmistel valimistel, et jäätmete 
kogumispunktid on vaja paigutada kodudest mugava jalutuskäigu kaugusele, mida toetab sel aastal lisaks 
neile ka Eesti 200. Samuti on Rohelised jäänud lubaduse juurde toetada biojäätmete kohalikku käitlemist, 
millega nõustuvad Eesti 200 ja KE. 2017. aastal lubas Isamaa korraldada kaks korda aastas transporti 
puulehtede äraveoks ja 2021. aastal lubab Eesti 200 selle tegevuse lõpetada – selle asemel avatakse 
kohapealsed komposteerimise jaamad. Lisaks rõhutatakse 2021. aastal, et konteinerite platsid peavad olema 
kasutajasõbralikud (EKRE), konteinereid tuleb tühjendada regulaarselt (Eesti 200), elanike sorteerimisalast 
teadlikkust suurendamise vajadust ning ohtlike jäätmete kogumisringidega jätkamise olulisust linnaosades 
(KE). 

Kliima ja energia valdkonnas andsid 2017. aastal lubadusi vaid SDE, I ja EER. Kui 2021. aastal mainisid oma 
programmides energiatõhusust peaaegu kõik erakonnad (v.a SDE ja EKRE), siis 4 aastat tagasi märkisid 
seda oma programmides vaid Isamaa ja SDE. Isamaa lubas toona sarnaselt käesolevale aastale minna 
tänavavalgustuses üle LED-valgustitele ja mainis ainsana elamute renoveerimise vajadust. Tänavu lubab 
Isamaa kolmekordistada kortermajade renoveerimiseks mõeldud linnapoolse toetuse ning lisaks Isamaale 
käsitlevad hoonete renoveerimist oma programmides veel EER, KE ja Eesti 200. SDE lubas eelmistel valimistel 
rajada uusi hooneid ainult liginullenergia hoonetena. Taastuvenergia osas seadsid 2017. aastal eesmärke 
Rohelised ja SDE. Sotsid lubasid, et 2030. aastaks kasutatakse linnaasutustes ja tänavavalgustuses vaid 
rohelist energiat ning Rohelised toetasid päikesepaneelide kasutust, mida nad teevad RE ja Eesti 200 kõrval ka 
2021. aastal. Kui 4 aastat tagasi lubasid kõik ametiasutused ja avalikud hooned viia 100% üle taastuvenergiale 
Rohelised, siis 2021. aastal lubab seda ühistranspordi osas teha Eesti 200. Eelmistel valimistel keskendusid 
Rohelised elektriautodele ja lubasid võimaldada elektriautode laadimist tänavavalgustuspostidest ning 2021. 
aastal mainib KE alternatiivsetest kütustest vesinikutehnoloogiat ja võimalusel selle kasutamist Tallinnas. 
Uute teemadena saab 2021. aastal välja tuua kliimamuutusega kohanemise, mille osas pakuvad meetmeid 
SDE, Eesti 200, EKRE ja EER ning kliimakavasid ja kliimaneutraalsust, mida käsitlevad oma programmides 
RE, EER ja Eesti 200. RE oli ainus, kes lubas eelmistel valimistel eraldiseisvate keskkonnalubaduste all, et 
Tallinn liigub aastaks 2050 kliimaneutraalsuse suunas. 

Muude teemade all toodi 2017. aastal välja innovatsioon ja nutilahendused, eraldiseisvad keskkonnalubadused 
ja lemmikloomad. Innovatsiooni ja nutilahenduste osas andsid 2017. aastal lubadusi KE ja SDE ning 2021. 
aastal KE, I ja Eesti 200. Isamaa lubas 2017. aastal toetada kodanikualgatusi ning SDE ja EER seisid avalikus 
ruumis tasuta joogivee kättesaadavuse eest, mida EER märgib oma programmis ka sel aastal. RE lubas 
toona, et aastaks 2030 on Tallinn kandnud uhkelt Rohepealinna tiitlit ning 2021. aastal toetasid Tallinna 
pürgimist rohepealinnaks RE ja Isamaa. Kui 2017. aastal lubasid Tallinna Loomaaia rahastust suurendada 
SDE ja EER, siis tänavu lubavad selle tagada EER ja KE. Uute teemadena kerkisid muude lubaduste all esile 
linnajuhtimine, -planeerimine ja keskkonnateadlikkuse suurendamine. 
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2.3. Muutused Tartu programmides 

Kui 2017. aastal avalikustasid Tartus eraldi valimisprogrammi vaid RE, SDE ja EKRE, siis tänavu tulid 
valimisprogrammiga Tartus välja kõik erakonnad peale KE. Sarnaselt eelmistele kohalikele valimistele 
(Kaaret 2017: 24) on ka tänavu enim kajastatud teemad pargid, kergliiklus ja ühistransport. 

Parkide osas on paljud lubadused jäänud samaks: SDE on jäänud kindlaks lubadusele rajada Anne kanali ja 
Emajõe vahelisele alale uus park ja järgida linna arendustegevuses rohelist bilanssi, EKRE lubab jätkuvalt 
kaitsta Emajõe äärseid parke ja rohelist linnasüdant, RE jaoks on jätkuvalt oluline välitreeningu alade ja 
matkaradade loomine ning jõepromenaad. Uue teemana on lisandunud Südalinna kultuurikeskuse asukoht, 
mille osas jäävad erakonnad eriarvamustele (RE, SDE pooldavad SÜKU rajamist keskparki, teised erakonnad 
on vastu). Kui 2017. aastal lubas SDE toetada kõigis linnaosades linnaaianduse arengut (Kaaret 2017: 25), 
siis nüüdseks on seda mõtet edasi arendatud ning lubatakse hakata välja andma Rohelise aiapidaja auhinda. 
Lisaks parkidele ja linnaaedadele on looduse valdkonnas uute teemadena lisandunud rohealad, -koridorid, 
haljastus ja elurikkus. 

Kergliiklusteede ja rattaparklate rajamine on sarnaselt nelja aasta tagusele ajale teemas ka täna. 
Linnaosasid katva kergliiklusteede võrgustiku rajamist lubas 2017. aastal RE, 2021. aastal lubavad selle lisaks 
eelmainitule tagada erakondadest ka SDE ja EER. Kui 4 aastat tagasi tõi turvalisuse elemendi välja vaid SDE, 
siis käesoleva aasta valimistel on turvalisus läbivaks teemaks kõigi analüüsitud erakondade programmides. 
Kergliiklusteede aastaringse hoolduse lubab sarnaselt eelmistele valimistele tagada SDE, seekord annavad 
selles osas lubadusi ka Isamaa ja valimisliit Tartu Eest. RE tänavu teede hoolduse osas lubadusi ei anna. 
Rattaparklate rajamist lubavad analoogselt eelmistele valimistele RE ja EKRE, seekord on neile lisandunud 
ka SDE ja EER. Sealjuures on oluline märkida, et RE ja SDE lubavad rattaparklatele rajada ka ilmastikukindlad 
katused. 2017. aastal lubasid Tartusse rendirataste võrgustiku tuua EKRE ja RE, tänavu lubab viimane 
suurendada rendirataste arvu ning laiendada võrgustikku, samas kui EKRE süsteemi edasiarenduse 
võimalusi välja ei too ja avaldab lihtsalt jätkuvalt toetust. Lisaks eelmainitule käsitlevad käesoleval aastal 
rendirataste teemat oma programmides ka EER, SDE ja Tartu Eest. 

Ühistranspordi teemal on lubadused läinud üldisemaks − kui 2017. aastal lubati graafikuid tihendada 
kindlatel liinidel/suundadel (Annelinn-Kesklinn-Maarjamõisa-Lõunakeskus, SDE), siis nüüdseks on suund 
võetud kogu ühistranspordikorralduse parendamise suunas, mida neli  aastat tagasi lubas vaid RE. Seekord 
RE sel teemal lubadusi ei anna, aga seda teevad SDE, I, EKRE ja EER. Kui 4 aastat tagasi toetas trammi toomist 
Tartusse EKRE, siis seekord on selle enda valimisprogrammides välja toonud SDE ja EER. Eelmistel KOV 
valimistel (2017) ükski erakond autoliikluse suurt koormust Tartus probleemkohana ei täheldanud, ent tänavu 
märgivad seda RE, SDE ja EER. Isamaa tõstab liiklusummikute valguses esile fooride sünkroniseerimise teema, 
mis oli RE valimisprogrammis 2017. aastal. Sarnaselt eelmistele valimistele toob EKRE parkimisprobleemi 
lahendamiseks välja uute parklate/parkimismajade rajamise. Teised erakonnad (SDE, I, RE) märgivad 
parkimiskohtade puudust kui probleemi tänavustel valimistel esmakordselt. Jõetranspordi teema on 4 aasta 
jooksul tulnud päevakorda lisaks EKRE-le (2017) ka RE, SDE ja I programmides. Uute teemadena on liikluse 
ja liikuvuse valdkonnas lisandunud alternatiivsed transpordivahendid ja ühenduvus. 

Kui 2017. aastal andis energiasäästlikkuse teemal lubadusi vaid RE ja seda eeskätt just tänavavalgustuse ja 
kaugkütte osas, siis tänavu räägitakse rohkem energiatõhususest ja hoonete renoveerimisest (RE, I, EKRE ja 
EER). 4 aastat tagasi mainis taastuvenergia alaseid eesmärke vaid SDE (linnaasutustes ja tänavavalgustuses 
lubati kasutada roheenergiat), ent nüüd pooldab ühistranspordi üleminekut taastuvenergiale Isamaa 
ning kõik avalikud hooned lubab 100% taastuvenergiale üle viia EER. Kliimamuutusega kohanemise osas 
olid Sotsiaaldemokraadid samuti ainsad, kes eelmistel valimistel eesmärke seadsid (arendada kiiresti 
välja sadeveekanalisatsioon). Seekord lubab seda RE ja SDE lubab välja töötada niitmisrahu põhimõtted. 
Rohelised pakkusid välja mitmetasandilise haljastuse ning teised erakonnad kliimamuutusega kohanemiseks 
abinõusid välja ei toonud. Uueks teemaks kliima ja energia valdkonnas on kliimakavad ning -neutraalsus, 
mida mainivad RE, SDE, EER ja Tartu Eest. 

Jäätmekäitluse ja prügi valdkonnas andsid 2017. aastal lubadusi RE ja EKRE. Tähelepanu sai biojäätmete 
kogumine ja taaskasutuskeskuse rajamine (RE) ning tartlastele tasuta prügiveo pakkumine (EKRE). 2021. 
aastal mainivad jäätmekäitluse teemasid oma programmides SDE ja Eesti 200, kellest viimane lubab Tartu 
muuta esimeseks prügivabaks linnaks Eestis aastaks 2035. Rohelised lubavad tutvustada ringmajanduse 
põhimõtteid. Heakorra osas on võrreldes nelja aasta taguse ajaga lisandunud mitmeid teemasid, kus 
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lubadusi antakse: müra, tolm jm reostus, üritused, ringmajandus, avalik ruum. Lisaks ei ole 2017. aasta 
valimisprogrammides käsitletud üldse põllumajanduse ja toidu teemasid. Muude teemade all domineerisid 
2017. aastal lubadused lemmikloomade ning innovatsiooni- ja nutilahenduste osas (RE). Tänavu on 
Tartu programmides päevakorda tõusnud teemad nagu keskkonnaalane juhtimine, linnaplaneerimine, 
keskkonnaharidus ja -teadlikkus, rohepesu ja KMH. 
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3. Valimislubaduste võimalikud vastuolud

2021. aasta kohalike volikogude valimistel on erakonnad andnud mitmeid keskkonnaalaseid valimislubadusi, 
mille puhul võib ilmneda vastuolu mõne muu lubadusega. Kuivõrd paljud lubadused on jäänud üsna üldiseks 
ja puudub konkreetne elluviimise kava, on nende puhul hetkel raske vastuolusid määratleda. Tabelis 2 on 
välja toodud mõningad autorile silma jäänud probleemkohad.

Tabel 2. Võimalikud vastuolud keskkonnaalaste eesmärkidega erakondade valimisplatvormides

Valdkond Keskkonnalubadus Erakond/ 
piirkond Võimalik vastuolu Kommentaar/

selgitus

Liiklus ja 
liikuvus

sunnitud autosõitude 
vähendamine

RE, Tallinn
T. Kruusimägi saabub RE 
kampaaniavideos autoga 
Noblessneri sadamasse

Autosõidu kaudne propageerimine

autovaba liikumise edendamine RE, Tartu
“Leevendame Annelinna majade 
vahelist liikluskitsikust, rajades 
juurde valgustatud parkimiskohti.” 

Parkimiskohtade arvu suurendamine 
ei ole kooskõlas liikluskoormuse 
vähendamise ning autovaba 
liikumise edendamisega. 

säästlike liikumisviiside 
osakaalu suurendamine, 
tasuta ühistransport ja 
kergliiklusteede võrgustik

KE, üld

“Laiendame autokoolide teooriaõppe 
võimalusi üldhariduskoolidesse, 
et gümnaasiumiõpilane saaks 
juhiload kooli lõpuks.”

Võttes eesmärgiks kõigi 
noorte otse koolist autokooli 
suunamise, suurendatakse 
kaudselt autojuhtide, autode ja 
sellega seotud liikluskoormust. 

kergliiklusteede rajamine KE, üld
“Lähiaastatel toetame riigi poolt 
kergliiklusteede rajamist 25 mln euroga”

KOV pädevuses ei ole lubada 
riigiabi kergliikluse arendamisele.

ühistranspordi ühenduvus 
teiste transpordiliikidega, 
kättesaadavuse parandamine

KE, üld, Tallinn

tasuta ühistransport (loomult sotsiaalne, 
mitte keskkonnalubadus, kuna tasuta 
ühistransport ei ole kaasa toonud 
autokasutajate arvu vähenemist)

Tasuta ühistrasnpordi 
ülalpidamiseks kuluvat raha saaks 
kasutada ühistranspordivõrgustiku 
ja liinide parendamisele. 

Pargi ja Reisi parklad, 
ühistranspordi ühenduvus 
teiste transpordiliikidega, 
kättesaadavuse parandamine

KE, Tallinn
oluliste liiklussõlmede rekonstrueerimine, 
nutikad foorisüsteemid, 
elektroonilised liiklusmärgid

Ühelt poolt lubatakse 
liikluskoormust vähendada 
läbi Pargi ja Reisi parklate 
ning ühistranspordi võrgustiku 
arendamise, teisalt muudetakse 
linnaruum autodele mugavamaks, 
mis soosib autostumist. 

Pargi ja Reisi parklad, katkematu 
kergliiklusteede võrgustik

EKRE, Tallinn

“Alustame kriitiliste ristmike 
rekonstrueerimist ning suurendame 
innovaatiliste lahenduste ja tunnelite 
abil läbilaskevõimet. Muudame Tallinna 
tänavate ja magistraalide rohelised 
lained päriselt roheliseks. Taastame 
Pirita Selverist Russalkani autodele 
liikumiskiiruse 70 km/h.” 

Ühelt poolt lubatakse 
liikluskoormust vähendada 
läbi Pargi ja Reisi parklate ning 
kergliiklusteede võrgustiku 
loomise, aga teisalt arendatakse 
linnaruumi autosõbralikumaks. 

Pargi ja Reisi parklad EKRE, Tallinn

“Me ei laienda tasulist parkimisala ning 
vähendame parkimistasu.  Alustame 
parkimismajade ehitusega, teeme 
innovaatiliste parkimislahenduste (nt 
kapselparklad) leidmiseks koostööd 
ülikoolide, erasektori ja ühistutega.”

Autostumise soosimine läbi 
parkimistasude vähendamise ja 
parkimiskohtade juurde loomise. 

vanalinn autovabaks I, Tallinn
osa liiklusest maa alla viimine, väikese 
ringtee rajamine, Põhja-Tallinna ja 
Nõmme liikluskorralduse parandamine

Soositakse paralleelselt nii 
liikluskoormust suurendavaid 
kui vähendavaid meetmeid

liikluskoormuse vähendamine I, Tallinn
tihehoonestuse asendamine 
hajahoonestusega 

Autostumise kontekstis on vajalik 
just linnaruumi tihendamine 
ning eluks vajalike teenuste 
inimesele lähedale toomine, et 
vähendada liikluskoormust.
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Valdkond Keskkonnalubadus Erakond/ 
piirkond Võimalik vastuolu Kommentaar/

selgitus

ühistranspordi 
efektiivsemaks muutmine

I, Tartu
liiklussõlmede läbilaskevõime 
suurendamine, fooride sünkroniseerimine

Liikluses eelistatakse üheaegselt 
nii autosid kui ühistransporti. 

Avalik ruum, 
pargid

elurikkus, puhas õhk, 
roheline linnaruum

RE, Tartu
Keskparki Südalinna 
kultuurikeskuse rajamine

Keskparki kultuurikeskuse rajamine 
vähendab rohelist linnaruumi ja 
võib seeläbi tuua kaasa kliimamõju 
(kuumasaare teke) ning mõjutada 
negatiivselt elurikkust.

puhas õhk, mitmekesine 
haljastus, rohebilanss, 
kliimamuutuse neg mõjud

SDE, Tartu
Keskparki Südalinna 
kultuurikeskuse rajamine

Keskparki kultuurikeskuse rajamine 
vähendab rohelist linnaruumi ja 
võib seeläbi tuua kaasa kliimamõju 
(kuumasaare teke) ning mõjutada 
negatiivselt elurikkust.

Läbi terviseraja Ülemiste 
järvele ligipääsu tagamine 

Eesti 200, 
Tallinn

“Ümber Ülemiste järve ehitame 
kaasaegse terviseraja koos 
sportimisvõimalustega”

Avaliku ligipääsu tagamine Ülemiste 
järvele võib olla potentsiaalseks 
reostusohuks Tallinna joogiveele. 

Jäätmed jäätmetekke vähendamine, 
taaskasutus

KE, Tallinn
laiendada tallinlastele üldiselt prügi 
tasuta utiliseerimise võimalusi

Tasuta sorteerimata jäätmete 
äraandmise võimalus ei 
motiveeri sorteerima. 

Keskkonna-
alane 
juhtimine

ühistranspordi ajakohastamine, 
loodushoidu edendavate 
kodanikeühenduste toetamine

EKRE, üld

“Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja 
teiste Brüsselist peale surutud kulukate 
kampaaniate ja ettekirjutustega, mis 
vähendavad Eesti konkurentsivõimet 
ning muudavad Eestis elamise kalliks”

Tuuakse välja mõningad rohepööret 
toetavad lubadused, ent samal ajal 
lubatakse rohepöörde vastu töötada.

parkide korrastamine, 
õhu- ja meretrammi 
loomine, ühistranspordi 
ajakohastamine, kergliiklusteede 
rajamine ja hooldus

EKRE, Tallinn

“Tühistame Tallinnale kahjuliku 
rohepöörde strateegia ja 
kavandame meetmed, mis lähtuvad 
linnaelanike huvidest”

Tuuakse välja mõningad rohepööret 
toetavad lubadused, ent samal ajal 
lubatakse rohepöörde vastu töötada. 

Keskkonnalubaduste ja erakondade kampaaniategevuste osas on oluline välja tuua, et kui teised era-
konnad jagavad õhupalle ja muud “kampaanianänni”, siis Eesti 200 on erakond, kes on lubanud teha oma 
valimiskampaaniat CO

2
-neutraalselt (Eesti 200 2021b). Kampaaniamaterjale lubatakse jagada eelkõige 

digitaalselt ning “nännina” pakutakse ökopulgakomme ja kohalikke puuvilju. Hiljem arvutatakse kampaania 
tekitatud jalajälg kokku ja kevadel istutatakse selle kompenseerimiseks puid. (Ibid.) 
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4. Üleriigiliste valimisplatvormide kooskõla ÜRO 
säästva arengu keskkonnaalaste eesmärkidega 

25. septembril 2015 ühines Eesti globaalsete säästva arengu eesmärkidega (17 SDG), mille alusel töötati 
välja Eesti näitajad, liikumaks eesmärkidega seotud sihttasemete suunas aastaks 2030. 2018. aastal 
ilmus näitajate kogumik (Säästva arengu… 2018), milles esmakordselt esitleti ka 18-ndat eesmärki – Eesti 
kultuuriruumi elujõulisuse tagamine. Statistikaamet koondab statistikat 87-ne näitaja kohta jooksvalt ja 
visualiseerib trende tõetamme abil. Seetõttu oli võimalik analüüsida, kuivõrd toetavad erakondade üle-
eestilised valimisplatvormid  mainitud globaalseid säästva arengu eesmärke keskkonnaalaselt. Kuigi üle-
eestilised platvormid olid olemas kõikidel analüüsitavatel erakondadel, oli Reformierakonna programmi 
“Paremini hoitud Eesti” ülesehitus teistest niivõrd erinev, kuna ei seatud konkreetseid valdkondlikke 
eesmärke, mis ÜRO säästva arengu eesmärkidega (SDG-dega) haakuksid. RE üleriigilise programmi puhul 
oli pigem tegemist valdkondade ülese põhimõtete ja väärtuste kogumiga koos üksikute konkreetsete 
lubadustega, mis bussituuri videomaterjalidest kõlama jäid. 

Tõetamme on SDG-d koondatud nii, et 18-st SDG-st on saanud 15 valdkonda (Statistikaamet 2019), millest 
6 haakuvad otseselt keskkonnateemadega − 1) energeetika (SDG 7, SDG 13),  2) looduskeskkond (SDG 14, 
SDG 15, SDG 12), 3) transport (SDG 9, SDG 11), 4) põllumajandus ja kalandus (SDG 2, SDG 14), 5) tervis (SDG 
3) ning 6) heaolu (SDG 3, SDG 6, SDG 11). Keskkonnalubadused ning nende seosed tõetammes kajastatud 
indikaatoritega eelmainitud kuues valdkonnas on välja toodud tabelis 3. 

https://tamm.stat.ee/
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Tabel 3. Lubaduste kooskõla tõetamme keskkonnaalaste indikaatoritega

Valdkond (katab SDG nr) Indikaator(id) (vastav SDG näitaja) Lubaduse märksõnad Erakond

Energeetika (SDG 7)

energiasõltuvus (7.2) energeetiline julgeolek/sõltumatus KE

energiakulutused 
kodumajapidamistes (7.3)

kaugküttevõrguga liitumise toetamine SDE

energiaühistute loomise toetamine SDE, EER, Eesti 200

korterelamute renoveerimine KE, EER, Eesti 200

uued arendused kogukondadele 
täiendava tulu allikaks

KE

energiatõhususe toetamine I, RE

taastuvenergia (7.4)

KOV hooned 100% taastuvenergiale SDE, EER

taastuvenergia tootmise laiendamine KE, Eesti 200, EER

elutähtsate süsteemide kriisikindlus KE

(Loodus-)keskkond 
(SDG 6, 14, 15, 11, 12, 7, 13)

pinnavee seisund (6.4), 
kaitstavad merealad (14.1) 

soode ja rabade kaitsmine, 
sinivõrgustik, veekogude taastamine 
looduspõhiste lahendustega

EER

keskkonnahoidlike 
põllumajandusettevõtete toetamine

SDE

veekogud peavad säilima I

kaitstavad alad (15.1), 
kaitstavad metsad (15.2)

kõrgendatud avaliku huviga rohealade kaitse KE

metsaseaduse muudatusettepanekud, 
püsimetsanduse võtted munitsipaalmetsades, 
linnade rohealad kaitse alla

EER

lõpetame lageraie (kõrgendatud 
avaliku huviga aladel)

EER, (KE)

kaitseme metsa, loodust KE, I

toetame loodushoidu edendavaid 
kodanikualgatusi

EKRE

soodsas seisundis 
elupaigatüübid (15.4)

rohevõrgustikud, mitmekesine 
haljastus, keskkonnasäästlik 
metsandus ja põllumajandus, pärand- 
ja väärtuslike maastike kaitse

SDE, EER

säilikpuud, lamapuit, liigikaitse 
väljaspool kaitsealasid, toidusalu, 
vääriselupaikade kaardistamine

EER

looduskoosluste taastamine KE, EER

rohealad linnades (11.4) rohealade säilitamine I, EER, Eesti 200 

rohealade loomine RE, SDE, EER, Eesti 200

rohealade kaitsmine KE, EER

olmejäätmete ringlussevõtt (12.1) maksustame sorteerimata segaolmejäätmed Eesti 200

sorditud jäätmete tasuta äravedu Eesti 200, EER
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Valdkond (katab SDG nr) Indikaator(id) (vastav SDG näitaja) Lubaduse märksõnad Erakond

paremad võimalused sorteerimiseks KE, EER

suuremate olmejäätmete tasuta äravedu 
2x aastas, biojäätmete kohalik käitlemine

EER

sorteerimisalane teavitustöö SDE

jäätmeteke (12.2), ringleva 
materjali määr (12.1) 

Eesti linnad prügivabaks 2035, suuremates 
KOV-ides ringmajanduse fond

Eesti 200

reklaamimaksu soodustused pakendivabadele 
ettevõtetele, pakendamisalane teavitustöö, 
tasuta veoring taaskasutuskeskusesse, 
propageerime masstarbimise vähendamist, 
kaardistame KOV ringmajanduse 
võimalused, ametlikud infokanalid 

EER

tootmisjääkide vähendamine ja 
väärindamine, jäätmed kui ressurss

KE

edendame ringmajandust I

ohtlikud jäätmed (12.3)
kemikaalide jm ohtlike jäätmete 
strateegia ja arvepidamine

EER

elamute ja mitte-elamute 
energiatarve (7.3)

energiatõhususe toetamine I, RE

kaugküttevõrguga liitumise toetamine SDE

korterelamute renoveerimine KE, EER, Eesti 200

KHG heitkogused (13.1) süsinikuneutraalsuse poole liikumine KE

KOV kliimakavade koostamine EER

KHG transpordisektoris (13.3)
keskkonnasõbralikku energiat kasutav 
ühistransport, alternatiivkütustele üleminek

KE

ühistransport täielikult mittefossiilsetele 
kütustele, taristu vesinikkütuste 
tankimiseks ja hübriid-, elektri-, 
vesiniksõidukite laadimiseks

EER

suurendame KOV investeeringuid 
keskkonnasõbralikku ühistransporti, 
autole alternatiivsete lahenduste 
arendamine (kastirattad, ühistransport)

Eesti 200

ajutised rahustatud liikluslahendused SDE

Transport (SDG 11) ühissõidukiga, jalgrattaga 
või jalgsi tööl käijad (11.6)

nõudepõhine omavalitsuste piire 
ületav ühistranspordivõrgustik

SDE, KE, I, EER, Eesti 200

tasuta ühistransport KE

kergliiklusteede (võrgustiku) loomine RE, KE, (I), EER, Eesti 200

Põllumajandus ja 
kalandus (SDG 2)

mahepõllundusmaa, väetiste 
kasutamine (2.2)

mahepõllunduse toetamine KE, EER

taimekaitsevahendite 
turustamine (2.4)

põllumajandusreostuse 
vähendamine, puhas toit

SDE, KE, EER

Tervis (SDG 3)
ülemäärase kehakaaluga elanikud 
(3.3), oodatav eluiga (3.1), tervena 
elada jäänud aastad (3.2)

kergliiklusteede rajamine RE, KE, I, EER ja Eesti 200
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Valdkond (katab SDG nr) Indikaator(id) (vastav SDG näitaja) Lubaduse märksõnad Erakond

oodatav eluiga (3.1), tervena 
elada jäänud aastad (3.2)

tervisliku sisekliimaga riigi elamufond, 
ventilatsiooni uuendamine

Eesti 200

joogiveekraanid linnaruumis EER

autoliikluse vähendamine Eesti 200, SDE

mahepõllumajanduse osakaalu suurendamine EER, KE

põllumajandusreostuse vähendamine SDE, KE

oodatav eluiga (3.1) lubatud piirkiiruse vähendamine EER

Heaolu elukeskkonnaga rahulolu 
(kaudne SDG 11.5-ga)

parendame elukeskkonda RE, EER

ühisveevärgi vee kvaliteet (6.2) ühisveevärgiga liitumise toetamine SDE

puhas vesi igas majapidamises KE

rahulolu eluruumide seisundiga (11.5) head kodud inimestele kättesaadavaks I

tervislik sisekliima kogu riigi elamufondis Eesti 200

Energeetika osas on tõetammes välja toodud 5 indikaatorit, millest 3 (energiasõltuvus, energiakulutused 
kodumajapidamistes ja taastuvenergia) seostuvad KOV valimiste üldprogrammides toodud lubadustega. 
2018. aastal oli Eesti energiasõltuvuse määr 0,7%, samas kui EL keskmine oli 58,2% (Statistikaamet 2019). 
Tulenevalt CO

2
-kvoodi hinna tõusust on põlevkivisektori osakaal Eestis viimastel aastatel tunduvalt 

vähenenud (Annus et al. 2019: 3), mistõttu ei ole tänasel päeval Eesti energiasõltuvuse määr kindlasti 
enam nii madal. Energeetilise sõltumatuse lubab oma üldprogrammis tagada KE. Energiakulutused 
kodumajapidamistes on tõetamme kohaselt soodsas seisus. Energiatõhususe ja -säästlikkuse osas (mis 
aitavad vähendada energiakulutusi kodumajapidamistes) annavad oma üldprogrammides lubadusi kõik 
erakonnad peale EKRE. Kes teeb seda avaldades toetust energiaühistute loomisele (SDE, EER, Eesti 
200), kes läbi kortermajade renoveerimise toetamise (KE, EER, Eesti 200) ja kes mainib lihtsalt soovi 
olla energiatõhusad (RE, I). Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimisest Eestis oli 2019. aastal 31,9% 
(Säästva arengu… 2018). Kui “Säästev Eesti 21” kohaselt on tulemus hea (ehk kõrgem kui EL 2018. aasta 
keskmine - 19%), siis Eesti 2035 eesmärki (üle 55%) ei ole me veel saavutanud. Taastuvenergiale avaldavad 
poolehoidu KE, Eesti 200, SDE ja EER, kellest viimased kaks lubavad KOV hoonetes energiatarbimise viia 
100% taastuvenergiale. 

Mõistagi on tõetamme keskkonna valdkonnas enim indikaatoreid, mis haakuksid keskkonnalubadustega, 
aga neid valimisplatvormides otseselt ei leidu. Nendeks on: pinnavee seisund, kaitstavad merealad, 
kaitstavad alad ja metsad, soodsas seisundis elupaigatüübid, rohealad linnades, olmejäätmete ringlussevõtt, 
jäätmeteke, ringleva materjali määr, ohtlikud jäätmed, elamute ja mitte-elamute energiatarve, KHG 
heitkogused ja KHG transpordisektoris. Pinnavee hea ökoloogilise ja keemilise seisundi tagamiseks 
(2019. aastal oli heas seisundis 55% veekogudest) on enim lubadusi andnud EER. Lubatakse kaitsta soid 
ja rabasid, arendada välja KOV tasandil sinivõrgustik ja taastada veekogusid looduspõhiste lahendustega. 
Kuna põllumajandussektor on põhiline Läänemere toitelisuse suurendaja (State of… 2021), toob SDE välja 
keskkonnahoidlike põllumajandusettevõtete toetamise. Isamaa rõhutab, et meie veekogud peavad säilima ka 
järeltulevatele põlvedele, aga konkreetseid meetmeid selle saavutamiseks välja ei tooda. 2020. aasta seisuga 
oli Eesti maismaast kaitse all 19,4% ning metsamaast 14,2% (Statistikaamet 2019). Enim annab kaitsealade 
suhtes lubadusi EER. Tuuakse välja konkreetsed punktid metsaseaduse muutmiseks, näiteks puhkemetsade 
kategooria taastamise ja lage- ning uuendusraiete kaotamise. Munitsipaalmetsades lubatakse kasutada 
vaid püsimetsanduse võtteid ja võtta linnade rohealad kaitse alla (EER). Kõrgendatud avaliku huviga aladel 
lubab lageraie lõpetada ja rohealade kaitse tagada KE. Metsa ja looduse kaitse olulisuse toob lisaks KE 
välja ka Isamaa ning EKRE lubab toetada loodushoidu edendavaid kodanikualgatusi. 57% EL tähtsusega 
elupaigatüüpidest on Eestis soodsas seisus (Statistikaamet 2019). Seda aitavad säilitada ja suurendada 
SDE ja EER keskkonnalubadused luua rohevõrgustikke, tagada mitmekesine haljastus, keskkonnasäästlik 
metsandus ja põllumajandus ning pärand- ja väärtuslike maastike kaitse. Rohelised lubavad tulenevalt 
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Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua keskkonnasoovitustest kohalikele omavalitsustele (Rohelised 2021a; 
Terveilm 2021) täiendavalt suurendada säilikpuude ja lamapuidu osakaalu, tagada liigikaitse väljaspool 
kaitsealasid, luua toidusalu ja kaardistada vääriselupaiku. Lisaks lubavad nad Keskerakonna kõrval taastada 
looduskooslusi. 2019. aastal oli 86% tiheasustusaladel elavatest inimestest väga hea ligipääs avalikele 
rohealadele (Statistikaamet 2019). Rohealasid mainivad oma üldprogrammides mingil määral kõik erakonnad 
peale EKRE. Rohealasid lubavad säilitada I, EER ja Eesti 200, kaitse alla võtta KE ja EER ning luua RE, SDE, 
EER ja Eesti 200. 

2019. aasta seisuga oli ringleva materjali määr Eestis 15,6% – see on poole vähem kui 2035. aasta eesmärk 
30% (Statistikaamet 2019). Eesti 200 lubab järgmise 15 aasta jooksul (aastaks 2035) muuta Eesti linnad 
prügivabaks, mis on väga ambitsioonikas eesmärk. Seda plaanitakse teha läbi sorteerimata olmejäätmete 
maksustamise ja suuremate KOVide juurde ringmajanduse fondide loomise. Seda aitab tagada sorditud 
jäätmete tasuta äravedu, mida lubab lisaks Eesti 200-le ka EER. Kui EL 2018. aasta keskmine olmejäätmete 
ringlussevõtt oli 47,4%, siis Eestis oli see 2019. aastal vaid 30,8% (Statistikaamet 2019). Paremad võimalused 
sorteerimiseks lubavad tagada KE ja EER. Viimased lubavad sealjuures tagada ka suuremate olmejäätmete 
tasuta äraveo 2x aastas ning biojäätmete kohaliku käitlemise, mis aitab tagada olmejäätmete parema 
kvaliteedi, kuna energiarikas biomass, mis vähendab materjali väärtust ja pärsib ringlussevõttu, võetakse 
välja. Sorteerimisalast teavitustööd lubavad teha Sotsiaaldemokraadid. Jäätmeteke on Eestis viimase 10 
aasta jooksul (2010-19) püsinud üsna stabiilselt 20 000 t juures (Statistikaamet 2019). EER plaanib seda 
vähendada läbi masstarbimise vähendamise propageerimise, reklaamimaksu soodustuste pakkumise 
pakendivabadele ettevõtetele, tehes pakendamise alast teavitustööd, korraldades tasuta veoringi 
taaskasutuskeskusesse, kaardistades KOV ringmajanduse võimalusi ning luues ametlikud infokanalid 
ringmajanduse ja sorteerimisvõimaluste kohta. KE lubab vähendada ja väärindada tootmisjääke ning 
kasutada jäätmeid kui ressurssi, Isamaa mainib üldiselt, et edendatakse ringmajandust. Ohtlike jäätmete 
taaskasutuse (materjalina ja energiatootmiseks) osakaal oli 2019. aastal 10,2% – EER lubab luua kemikaalide 
jm ohtlike jäätmete strateegia ja arvepidamise. 

Elamute ja mitte-elamute energiatarve oli 2019. aastal 16,5 teravatt-tundi, mis on 2 teravatt-tundi suurem kui 
2035. a eesmärk, 14,5 (Statistikaamet 2019). Siinkohal toetavad eesmärkide saavutamist juba energeetika 
valdkonnas läbi käinud lubadused: korterelamute renoveerimine (KE, EER, Eesti 200), energiatõhususe (I, RE) 
ja kaugküttevõrguga liitumise toetamine (SDE). Kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused on tõetammes välja 
toodud kg/SKP eur kohta – 2018. aastal oli see 0,85 kg/SKP eur (Statistikaamet 2019). KHG heitkoguseid 
aitavad vähendada väga mitmed erakondade antud lubadused (elamute renoveerimine, rohealade loomine 
jpm), mistõttu ei tooda neid siinkohal uuesti välja. Ühtegi KHG-de heitkoguseid vähendavat tegevust ei 
maininud oma üldprogrammis ainsana EKRE. Süsinikuneutraalsuse poole lubas konkreetselt liikuda KE ning 
kliimakava koostamise vajaduse kõikides KOV-ides tõi välja EER. Transpordisektoris oli KHG heide 2018. 
aastal 2405 t/CO₂-ekv. Seda aitavad vähendada KE, EER, Eesti 200 ja SDE. Kui Keskerakond ja Eesti 200 
lubavad arendada keskkonnasõbralikku energiat kasutavat ühistransporti (suurendada investeeringuid), siis 
Rohelised lubavad ühistranspordi viia täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele (mainitud ei ole, 
mis ajaks). Lisaks lubab EER luua taristu vesinikkütuste tankimiseks ja hübriid-, elektri-, vesiniksõidukite 
laadimiseks, KE toetada alternatiivkütustele üleminekut ja Eesti 200 autole alternatiivsete lahenduste 
arendamist (kastirattad, ühistransport). SDE lubab rakendada ajutisi liiklusrahustuse meetodeid nagu Tartu 
Autovabaduse puiestee ka mujal Eestis. 

Transpordi valdkonnas on üks keskkonnalubadustega haakuv indikaator – ühistranspordiga, jalgsi 
või rattaga tööl käijate osakaal. 2020. aastal oli see 36,9% – 1,9% võrra madalam kui aasta varasemalt 
(Statistikaamet 2019). Kindlasti mängis selles rolli ka COVID-19 viiruspuhang, mis tõi kaasa massilise 
kodukontoris töötamise, aga jõudmaks aastaks 2035 soovitud eesmärgini (55%), ei liigu me kindlasti soovitud 
tulemuse poole. Peaaegu kõik erakonnad (v.a RE ja EKRE) lubavad luua nõudepõhise omavalitsuste piire 
ületava ühistranspordivõrgustiku ning tasuta ühistranspordi jätkuvat toetamist lubab KE. Kergliiklusteid 
lubab juurde luua Isamaa ning kergliiklusteede võrgustiku loomise lubavad tagada RE, KE, Eesti 200 ja EER. 
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas saab välja tuua 3 keskkonnalubadustega haakuvat indikaatorit: 
mahepõllundusmaa, väetiste kasutamine, taimekaitsevahendite turustamine. Mahepõllumajanduse osakaalu 
suurendamist toetavad KE ja EER. 2020. aastal moodustas mahepõllundusmaa Eesti põllumajandusmaast 
22%, mis on tunduvalt kõrgem kui EL keskmine, 2018 - 8% (Statistikaamet 2019). Põllumajandusreostuse 
vähendamine ja puhtale toidule ligipääsu tagamine (SDE, KE, EER) tagab väiksema taimekaitsevahendite 
vajaduse ning vastupidi. 
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Erakondade keskkonnalubadusi saab tervise valdkonnas hinnata järgmiste indikaatorite kaudu: oodatav 
eluiga, tervena elada jäänud aastad ja ülemäärase kehakaaluga elanikud. Täna on kõik need näitajad 
tõetamme järgi kas kollased või punased, st eesmärke pole saavutatud ei “Eesti 2035” arengukava ega 
“Säästev Eesti 21” strateegia kohaselt. Kollaste näitajate (oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastad) 
eesmärkide poole vähemasti liigutakse, aga ülemäärase kehakaaluga elanike puhul on seis kehv ja eesmärki 
ei saavutata tõenäoliselt kokkulepitud ajaks. Kergliiklusteede rajamine, mida lubas enamus erakondi (RE, KE, 
I, EER, Eesti 200), tooks tõenäoliselt kaasa suurema liikuvuse, mis aitaks tagada kõrgema oodatava eluea, 
tervena elatud aastate arvu ning väiksema ülemäärase kehakaaluga elanike arvu. Oodatavat eluiga ja tervena 
elatud aastate arvu aitavad suurendada mitmesugused lubadused: tervisliku sisekliimaga riigi elamufond, 
ventilatsiooni uuendamine (Eesti 200), joogiveekraanid linnaruumis (EER), autoliikluse vähendamine (Eesti 
200, SDE), mahepõllumajanduse osakaalu suurendamine (EER, KE), põllumajandusreostuse vähendamine 
(SDE, KE), lubatud piirkiiruse vähendamine (EER). Kõik need tagavad tervisele ohtliku keskkonnareostuse 
vähendamise, vastavalt kas õhus, vees või pinnases. 

Heaolu osas toetavad keskkonnalubadused kolme indikaatorit: elukeskkonnaga rahulolu, ühisveevärgi vee 
kvaliteet, rahulolu eluruumide seisundiga. Elukeskkonnaga rahulolu (2020. aasta seisuga 84,5%) koosneb 
niivõrd paljudest faktoritest, et raske on kõiki seda suurendavaid tegevusi määratleda. Suures pildis on 
kõigi erakondade valimisprogrammide eesmärk inimeste rahulolu oma elukeskkonnaga suurendada, kuid 
konkreetselt on selle välja toonud ainult RE ja EER. Lisaks suurendavad elanike rahulolu elukeskkonnaga 
näiteks võimalus jäätmeid liigiti koguda, puhas elukeskkond, sõiduteede hea seisukord, rohealade rohkus 
ja ligipääsetavus, võimalus rattaga ja jalgsi turvaliselt liigelda ja hea ühistranspordi kättesaadavus 
(Statistikaamet 2020). Kuna sellised keskkonnalubadused on juba teiste valdkondade all välja toodud 
(eeskätt keskkond, aga ka transport), siis siinkohal neid uuesti ei korrata. Ühisveevärgi kvaliteediga on 
Eestis hästi (kättesaadav 99,2% ühisveevärgiga liitunud elanikest) ning selle eest seisavad edasi SDE 
(ühisveevärgiga liitumise toetamine) ja KE (puhas vesi igas majapidamises). Rahulolu eluruumide seisundiga 
(2020 - 92%) aitab tagada Isamaa lubadus teha head kodud inimestele kättesaadavaks ning Eesti 200 
plaan renoveerida aastaks 2040 kogu riigi elamufond, tagades seeläbi tervisliku sisekliima. Korterelamute 
renoveerimist lubavad ka KE ja EER (energeetika valdkonna all välja toodud). 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et EER 2021. aasta KOV valimiste üldprogramm sisaldas kõige enam ja kõige 
põhjalikumaid keskkonnalubadusi, mis toetavad tõetamme keskkonnaalastes säästva arengu valdkondades 
valitud indikaatorite põhjal eesmärkide saavutamist. ÜRO kestliku arengu eesmärkide jälgimist mainisid 
Rohelised ka oma programmis. “Seisame selle eest, et kõik otsused, mida kohaliku omavalitsuse tasandil 
vastu võetakse arvestaksid ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ja Eesti keskkonnastrateegiaga aastani 
2030.” (Rohelised 2021a). Ka Keskerakond on oma üldprogrammis välja toonud, et oluliseks peetakse säästvat 
arengut toetavat majandust ning juhtimises lähtutakse arengustrateegiast “Eesti 2035”, sh püstitatakse 
kõigis omavalitsustes pikemaajalised eesmärgid ja koostatakse tegevuskava nende saavutamiseks (Kohalike 
omavalitsuste… 2021) ja see tuli ilmsiks ka indikaatoritega võrdlemisel. KE üldprogramm sisaldas teisena 
enim tõetamme indikaatoreid toetavaid keskkonnalubadusi, neile järgnes Eesti 200. Vähim toetavad säästva 
arengu keskkonnaalaste eesmärkide saavutamist EKRE ja RE üldprogrammid. Viimase puhul võib määravaks 
teguriks olla lihtsalt traditsioonilise tekstilise üldprogrammi puudumine. 
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5. Keskkonnalubadused Tallinnas ja nende kooskõla 
Euroopa rohelise pealinna kriteeriumitega 

Euroopa Rohelise Pealinna (ERP) valimise eesmärk on tunnustada Euroopa linnade tegevusi linlaste 
elukeskkonna ja keskkonnaseisundi parendamiseks ning tuua eesrindlikumad linnad teistele eeskujuks 
(Tallinn on 2023… 2021). Rohepealinnaks kandideerides peab kirjeldama käesolevat olukorda, pingutusi 
viimase 5-10 aasta jooksul, lühi- ja pikaajalist plaani linna arenguks ja meetmeid selle saavutamiseks ning 
esitama eelmainitut kinnitava dokumentatsiooni (Evaluation Process 2021). ERP idee algatas 2006. aastal 
tollane Tallinna linnapea Jüri Ratas ning 2 aastat hiljem kuulutati konkurss Euroopa Komisjoni poolt välja. 
Sellegipoolest kandideeris Tallinn esimest korda aastal 2016, 10 aastat hiljem, 2018. aasta tiitlile. (Kaaret 
2017: 1, 11) Kokku on Tallinn kandideerinud viiel korral (2016, 2017, 2018, 2020 ja 2021) ning sel korral (2021.a. 
ehk 2023. aasta konkursil) kuulutati Tallinn Euroopa Rohepealinnaks (Tallinn 2021). 

Auhinna jagamisel hinnatakse Euroopa Komisjoni hindamiskomisjoni poolt ERP tiitlile kandideeriva linna 
keskkonnaalaseid saavutusi järgnevates valdkondades (12): 

1. õhukvaliteet;
2. müra;
3. jäätmed;
4. vesi;
5. loodus ja bioloogiline mitmekesisus;
6. jätkusuutlik maa- ja mullakasutus;
7. roheline majanduskasv ja ökoinnovatsioon;
8. kliimamuutus: leevendamine;
9. kliimamuutus: kohanemine;
10. jätkusuutlik linnatransport;
11. energiatõhusus;
12. integreeritud keskkonnajuhtimine. (Evaluation Process 2021)

Tallinna kui Euroopa rohepealinnaks pürginud linna puhul võrreldi valimisprogrammides seatud eesmärke 
Euroopa Rohelise Pealinna (ERP) kriteeriumitega. Võrdlus põhineb SEI Tallinna ekspertide koostatud 7 
Euroopa rohepealinna võrdlusel (Kaaret et al. 2020) ning Tallinnale Euroopa Komisjoni hindamiskomisjoni 
poolt antud hinnangul (Technical Assessment… 2021). Võrdlus aitab selgitada, milliste erakondade ja kuivõrd 
toetasid valimisplatvormid Tallinna ambitsiooni saada Euroopa Rohelise pealinna tiitel.

Kõige põhjalikumate programmidega tulid Tallinnas välja Eesti 200, Rohelised ja Reformierakond. RE 
valimisplatvormis “Ühendatud Tallinn” on kirjas lubadus “Kujundame Tallinna elukeskkonna päriselt (mitte 
paberites) rohelise pealinna tiitli kandidaadi vääriliseks.” (Reformierakond 2021c) ning Rohepealinnaks 
saamise ambitsiooni mainis oma programmis ka Isamaa (Plats puhtaks… 2021). Üks lävendtegevustest, mis 
aitab linnal jõuda ERP finalistide hulka, on igas valdkonnas selge strateegilise arengukava olemasolu ning 
selle järgimine (Kaaret et al. 2020). Kliimamuutuse leevendamist toetab Reformierakonna lubadus koostada 
Tallinnale kliimakava, mille abil liigutakse aastaks 2050 CO

2
-neutraalse linnani (Reformierakond 2021b). ERP 

taotluse esitamise (2020 oktoober), RE Tallinna valimisprogrammi avalikustamise (22.05.2021) ning Tallinna 
rohepealinnaks kuulutamise (09.09.2021) vahelisel ajal võeti vastu kliimakava “Kliimaneutraalne Tallinn 
2030” (Tallinn 2021), ent aastani 2050 vajab kliimakava veel koostamist. Kliimamuutuse teema on viimase 
seitsme aasta jooksul rohepealinnaks kandideerinud riikide avaldustes olnud alati tähtsal kohal (Kaaret et al. 
2020: 6) – kliimaneutraalsuse lubavad Tallinnas lisaks RE saavutada ka Rohelised ja Eesti 200, ent erinevalt 
RE-st ei mainita selle saavutamiseks kliimakava või -strateegia koostamise vajadust. ERP hindamiskomisjon 
tõi välja, et kuigi Tallinn on võrreldes 2007. aastaga vähendanud KHG heidet 18,5%, ei ole see number 
viimase kahe aasta jooksul Rohepealinnaks kandideerides muutunud (Technical Assessment… 2021: 48). 
Kliimamuutuse leevendamine haakub otseselt ka energiatõhususe valdkonnaga. RE on lubanud linna 
suurematest kvartalitest teha ise energiat tootvad üksused ning jääksoojust ära kasutada kortermajade/
kasvuhoonete kütmiseks ning hoonete energiatõhusust ja renoveerimisprojektide toetamist mainivad 
oma programmides KE, I, EER ja Eesti 200. Taastuvenergia osakaalu suurendamist toetavad nii RE, KE kui 
Eesti 200 ja Roheliste programmid. ERP hindamiskomisjon kiitis taastuvenergia osakaalu suurenemist, 
aga negatiivsena toodi välja transpordisektori energiakulu suurenemine (Technical Assessment… 2021: 
50). Ambitsioonikad eesmärgid CO2 heite vähendamisel, aktiivne linna osalus/rahastus energiatõhususe 
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saavutamisel ja taastuveneriga osakaalu suurendamisel on olulised näitajad ERP-ks kandideerimisel, 
mistõttu toetasid kliima ja energia valdkonnas eesmärke seadnud erakondade (Eesti 200, EER, RE, KE, I) 
programmid kliimamuutuse leevendamise ja energiatõhususe osas ERP-ks pürgimist. 

Jätkusuutlik linnatransport ehk liikluse ja liikuvuse teemad on 2021. aasta keskkonnaalastes valimislubadustes 
domineerivaks. Kõik erakonnad lubavad luua ülelinnalise katkematu rattateede võrgustiku ning kõik v.a 
Isamaa ja KE toovad välja, et jalgrattateed peavad olema teistest liiklejatest eraldatud. Rattastrateegia 
lubavad ellu viia kõik peale EKRE ning rattaringluse lubavad Tallinnasse tuua RE, KE, EER ja Eesti 200. 
Ühistranspordi, jalgsi ning rattaga liiklemise eelistamise linnaruumis toovad välja kõik erakonnad (küll aga 
erineva detailsusega). Ühistranspordi efektiivistamist lubavad kõik erakonnad peale SDE ja Isamaa ning 
ühistranspordivõrgustiku lubavad teiste transpordiliikidega integreerida RE, KE ja Eesti 200. Linnatänavate, 
sh kergliiklusteede, hoolduse tagavad Isamaa, EKRE, EER ja Eesti 200. Alternatiivsed transpordivahendid 
lubavad linnapilti tuua kõik peale EKRE ja SDE ning autovabaks tsooniks lubab Isamaa muuta vanalinna ja 
Kaarli puiestee autodest vabastamise eest seisavad Rohelised. ERP hindamiskomisjon toob Tallinna nõrga 
kohana välja madala jalgsi ja rattaga liiklemise osakaalu ning kiidetakse ratta- ja kõiksugu muude linnaliiklust 
käsitlevate strateegiate olemasolu (Technical Assessment… 2021: 49-50). Jätkusuutliku linnatranspordi 
osas toetasid Tallinna pürgimist Euroopa Rohepealinnaks enim Roheliste ja Eesti 200 programmid, ent ka RE 
ja KE programmides käsitleti mitmeid olulisi linnaliikluse teemasid. 

Kuigi Tallinn on üks Euroopa puhtama õhuga linnasid (Kaaret et al. 2020: 16), on õhukvaliteedi parandamiseks 
oluline vähendada autostumist, millega lubavad tegeleda kõik erakonnad (kuigi KE, I ja EKRE programmides 
on toodud ka mitmeid autostumist soodustavaid lubadusi, vt lisa). Sotsiaaldemokraadid ja Rohelised 
lubavad ummikute vähendamiseks enamikel linnatänavatel piirkiirust alandada 30 km/h, samal ajal kui 
EKRE lubab Pirita Selverist Russalkani taastada piirkiiruse 70 km/h. Isamaa soovib piirkiiruse kehtestada 
arvestades iga linnaosa eripära. Õhukvaliteedi valdkonnas plusspunktide saamiseks ERP kandideerimisel 
on oluline kehtestada õhukvaliteedi kaitse tegevuskava, mida ei maini täna ükski erakond. Euroopa 
Komisjoni hindamiskomisjon kiidab, et Tallinnas kasutatakse nutikaid õhukvaliteedi sensoreid, aga infot ei 
raporteerita piisava täpsusega (Technical Assessment… 2021: 44). Puhta õhu säilitamise vajadust mainivad 
programmides RE ja Eesti 200, ent ei paku selleks ühtegi meedet välja. Kuna Tallinnas on suhteliselt suur 
kõrge heittasemega busside osakaal (Kaaret et al. 2020: 26), aitab õhukvaliteeti parendada ühistranspordi 
elektrifitseerimine, mida lubab täna alustada KE ning ühistranspordi üleviimine taastuvenergiale (Eesti 200). 
Kaudselt toetavad hea õhukvaliteedi saavutamist ka rohealade, parkide ja täiendava haljastuse rajamine, aga 
need tegevused on käsitletud muude kriteeriumite all. Arvestades ainult keskkonnasõbralikku ühistransporti 
ja autostumise/liikluskoormuse vähendamist, toetasid õhukvaliteedi osas rohepealinnaks saamist enim SDE, 
EER ja KE programmid. 

Autostumise ja liikluskoormuse vähendamine mõjutab otseselt ka linna mürataset. Mürareostusega 
tegelemiseks on oluline esmalt mürataset mõõta ja mürarikkad piirkonnad kaardistada (Kaaret et al. 2020: 
18) – Tallinnas on mürataset mõõdetud igas linnaosas ja kehtestatud peamisest kasutusotstarbest tulenevalt 
müranormid (Technical Assessment… 2021: 44). Valimisplatvormides on müra probleemkohana välja 
toonud EKRE, EER ja Eesti 200. Võrreldes varasemate Euroopa rohepealinnadega on Tallinnas suhteliselt 
kõrge eksponeeritus mürale (Kaaret et al. 2020: 26). Kui EKRE pakub müraprobleemile lahenduseks 
müratõkkeseinade rajamist, siis Eesti 200 ja EER toetavad looduslikke müratõkkevahendeid ehk täiendavat 
haljastust. Samuti aitab mürareostust leevendada SDE ja EER lubadus alandada piirkiirust 30 km/h. Seega 
toetavad müra osas ERP kandideerimist enim SDE, EER, EKRE ja Eesti 200 lubadused. 

Võrreldes varasemalt rohepealinnaks kuulutatud linnadega on Tallinnal suurem CO
2-

ekv inimese kohta 
(8,33t CO2/in) (Kaaret et al. 2020: 7; Technical Assessment… 2021: 17), mistõttu on kasvuhoonegaaside 
(KHG) vähendamine linna haldusalas ja elektrilise sõidukipargi jm elektriliste transpordivahendite osakaalu 
suurendamine ERP kandidaatidele tähtis ökoinnovatsiooni valdkonnas plusspunkte kogumiseks (Ibid.: 
22). Valdkonda toetavad lubadused tuua Tallinnasse rattaringlus (RE, KE, EER ja Eesti 200), pakirobotid 
(RE), ühistranspordi elektrifitseerimine (KE), isesõitvad bussid (KE ja Eesti 200), vesinikutanklad (Eesti 
200) ning elektrilised jalgrattad (EER) ja autopark (EER, I), mistõttu ei toetanud ERP-ks kandideerimisel 
ökoinnovatsiooni vaid SDE ja EKRE programmid. ERP hindamiskomisjon kiitis samuti Tallinna initsiatiivikust 
erinevate digi- ja nutikate lahenduste rakendamisel (Technical Assessment… 2021: 48).

Lisaks kliimamuutuse leevendamisele on rohepealinnaks kandideerimisel oluline, et kliimariske ja 
haavatavust on süstemaatiliselt hinnatud ning olemas on ka kava kliimamuutusega kohanemiseks (Kaaret et 
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al. 2020: 9). Vahepeal (2020 lõpus) on linnavolikogu poolt kinnitatud strateegia “Tallinn 2035”, mida kiideti 
ka ERP hindamiskomisjoni poolt (Tallinn 2021). Kliimamuutusest tingitud riske on Tallinna programmides 
mainitud võrdlemisi vähe: kuumasaarte leevendamiseks mainib haljasalade loomist vaid Eesti 200, üleujutusi 
käsitlevad parklate rajamise osas Rohelised, kaldaerosiooni toovad programmides välja EER ja KE. SDE lubab 
leevendada kliimamuutuse mõjusid rajades täiendavat haljastust, aga ei too välja konkreetseid kliimamuutuse 
tagajärgi, mille osas antud lubadus kasuks tuleb. Potentsiaalsete meetmetena on programmides välja 
pakutud uute parkide (RE, KE ja Eesti 200) ja rohealade loomist (EER), täiendavat haljastust (SDE, EER, KE) 
ning sadeveekanalisatsiooni rajamist (EKRE), kuid seda pigem muudel eesmärkidel, st seost valdkonnaga 
ei tooda välja. Näiteks rohealade loomise vajadust on rohkem põhjendatud vaba aja veetmise koha kui 
kliimamuutusest tulenevate riskide puhvrina. Kuigi Tallinnas on võrreldes varasemalt rohepealinnaks 
kuulutatud linnadega suhteliselt kõrge rohealade osakaal (Kaaret et al. 2020: 26), ei tähenda see, et 
kliimamuutuse kontekstis ei oleks vajadust rohealasid juurde luua. Kokkuvõtvalt toetasid kliimamuutusega 
kohanemise osas ERP-ks pürgimist enim EER, Eesti 200 ja SDE programmid. 

Jätkusuutliku maakasutuse valdkonnas on mõjukateks kriteeriumiks pikaajalise linnaplaneerimise strateegia 
olemasolu, kogukonnaaiad ja ulatusliku sidusa rohealade võrgustiku olemasolu. Euroopa Komisjoni 
hindamiskomisjoni kiitis Tallinna väga hea jätkusuutlikku maakasutust käsitleva strateegia olemasolu eest 
(Technical Assessment… 2021: 47). Linnaplaneerimisel plaanib enamus erakondi (kõik peale EKRE ja  Isamaa) 
lähtuda 15-minuti linna põhimõttest ehk põhiteenusteni jõudmiseks ei tohiks kuluda rohkem kui veerand 
tundi. Eesti 200 lubab Tallinnale koostada uue üldplaneeringu, mis arvestaks enam elanike keskkonnaalaste 
ootustega, ning kaasata linnaplaneerimisse professionaalid. Reformierakond lubab ellu viia “Tallinn 2035” 
arengustrateegia. Kogukonna- ja linnaaedade temaatikat käsitlevad valimisprogrammide RE, Eesti 200 ja 
KE. Kui RE ja EER lubavad kõik linna rohealad siduda läbi roheliste tänavakoridoride ühtseks tervikuks, siis 
Eesti 200 mainib rohekoridori loomist Mustamäe ja Kristiine piirile ning KE Lasnamäe-Pirita-Kesklinna piirile. 
Ka ERP hindamiskomisjon leidis, et tervikliku rohevõrgustiku arendamine on Tallinnas kriitiline (Technical 
Assessment… 2021: 47). Seega toetab RE programm enim ERP-ks pürgimist ning ka EER ja Eesti 200 ei 
jää kaugele maha. Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda toetavad haljastuse mitmekesistamine 
(SDE, EER, KE), Putukaväila projekti elluviimine (RE ja KE), niidualade loomine ja linnaveiste karjatamine 
(KE), pesitsusrahu kehtestamine (EER), Läänemere kaitsmine (KE, EER), lubadused mitte rajada rattateid/
parklaid/kergliiklusteid rohealade arvelt (RE, EER, KE) ning hispaania teetigude kui invasiivse võõrliigi 
kokkukorjamiseks konteinerite paigaldamine (EKRE). Eesti 200 lubab, et iga planeeritav tegevus linnaruumis 
arvestab elurikkusega. Eelnevalt rohepealinnaks valitud linnadele on toonud edu liikide kaardistamine ja 
seire, kaitsealade loomine ning keskkonnateadlikkust suurendavad kampaaniad (Kaaret et al. 2020: 14), mida 
mainitakse Tallinna valimisplatvormides võrdlemisi vähe. Rohelised lubavad kaitsta linnaloodust ja luua uusi 
kaitsealasid (eraldi tuuakse välja Paevälja alvar) ja Isamaa lubab kaitse alla võtta Aegna saare, mis on juba mka. 
Võrreldes varasemalt ERP-ks kuulutatud linnadega on Tallinnas rohkem kaitsealasid, mis katavad võrdlemisi 
suure osa linna territooriumist (Kaaret et al. 2020: 26). Euroopa Komisjoni hindamiskomisjon toob Tallinna 
plussidena välja Putukaväila projekti ning suure loodushariduskeskuste osakaalu (Technical Assessment… 
2021: 46-47). Keskkonnateadlikkuse kasvu lubavad tagada Isamaa, EER ja KE. Kokkuvõtvalt toetasid kahe 
viimase programmid looduse ja bioloogilise mitmekesisuse osas enim Tallinna pürgimist Rohepealinnaks.  

Jäätmete valdkonnas on eelnevates rohepealinnades rakendatud saastaja maksab põhimõtet, laiendatud 
jäätmete kogumissüsteemi ja loodud regulaarseid teavituskampaaniaid (Kaaret et al. 2020: 19). Tallinna 
valimisplatvormides on peamine rõhk jäätmete liigiti kogumisel. Sorteeritud jäätmete tasuta vedu toetavad 
RE, I ja EER, mis on kooskõlas saastaja maksab põhimõttega ja on igati tervitatav, kuna Tallinnas on võrreldes 
teiste ERP-dega suur olmejäätmete prügilasse ladestamise osakaal (Kaaret et al. 2020: 26). RE pakub 
sorteerimise täiendava motivaatorina välja voucher-süsteemi, mille abil toetatakse 100% taaskasutatud 
materjalidest toodete ostmist. EKRE lubab luua sorteerimiseks võimalused (eeskätt Lasnamäele). KE lubab 
tallinlastele laiendada üldiselt prügi tasuta utiliseerimise võimalusi, mis teeb jäätmete liigiti kogumisele 
karuteene. Rohelised ja Eesti 200 rõhutavad, et kogumispunktid peavad olema kodust mugava jalutuskäigu 
kaugusel ning koos KE-ga toetavad biojäätmete komposteerimist. Lisaks lubavad Rohelised soodustada 
pakendivaba kauplemist ja investeerida ringmajandusse, Eesti 200 tühjendada konteinereid regulaarselt, 
et hoida nende ümbrus puhas ning KE jätkata ohtlike jäätmete kogumisringidega. Isamaa ja KE lubavad 
suurendada elanike sorteerimise alast teadlikkust. Euroopa Komisjoni hindamiskomisjon kiidab biojäätmete 
hulka vähendavaid algatusi (KE, EER, EKRE), ühekordse plasti keelamist üritustel (EER ja Eesti 200), riiete 
laenutamist ja taaskasutamist (EER), ringmajanduskeskuste loomist ja ohtlike jäätmete kogumist (KE). Enim 
toetasid jäätmete osas rohepealinnaks pürgimist Roheliste, RE ja Isamaa programmid. 
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Vee valdkond jaguneb kaheks alateemaks: kampaaniad kraanivee tarbimise suurendamiseks ning sadevee 
ja üleujutustega seotud riskide ennetamine (Kaaret et al. 2020: 21). Avalikud kraanid lubavad linnaruumi 
tuua Isamaa ja Rohelised ning joogivee kvaliteediauditi läbi viia EKRE. Samuti lubab EKRE rajada 
sadeveekanalisatsiooni piirkondadesse, kus see täna puudub. Üleujutuste leevendamiseks lubatakse 
linnapilti tuua täiendavat haljastust (SDE), keelata suurte parklate rajamine kaubanduskeskuste juurde 
(EER) ning rajada tiike sadevee kogumiseks (Eesti 200). Seetõttu toetasid EKRE, EER, SDE, Eesti 200 ja 
Isamaa programmid Tallinna kandideerimist Rohepealinna tiitlile. 

Juhtimise valdkonnas tulevad suuresti kasuks rohehanked ning pikaajaliste kliima- ja keskkonnastrateegiate 
olemasolu ja rakendamine (Kaaret et al. 2020: 25). RE lubas Tallinnale koostada kliimakava aastani 2050, 
viia ellu arengustrateegia “Tallinn 2035” ning hangete tegemisel kaasata alati kliimakomponenti, samas kui 
Rohelised lubavad arvestada kliimaküsimusega kõigi otsuste tegemisel. Strateegia “Tallinn 2035” käsitleb 
nii süsinikuneutraalsuse saavutamist, kliimamuutusega kohanemist, innovatsiooni, linnaliiklust, tervist, 
elurikkust, ringmajandust, jätkusuutlikku energeetikat kui toidutootmist ehk tuli pea kõigis valdkondades 
rohepealinnaks pürgimisel kasuks (Technical Assessment… 2021: 51). Eesti 200 lubab koostada Tallinnale 
uue üldplaneeringu, Isamaa seisab Säästva arengu seaduse eest ja lubab, et keskkonnaküsimused on 
linnajuhtimises esiplaanil. EKRE lubab vastuvoolu ujudes tühistada Tallinnale kahjuliku rohepöörde 
strateegia ja lähtuda juhtimises linnaelanike huvidest. Eeskuju näitamise ning keskkonnajuhtimissüsteemide 
rakendamise vajadust valimisplatvormides välja ei tooda ning nende puudumist mainib ERP-ks 
kandideerimisel ka hindamiskomisjon (Technical Assessment… 2021: 51). RE juhtimisalased lubadused 
toetasid enim Tallinna kandideerimist Rohepealinna tiitlile. 

Arvestades kõiki valdkondi toetas Tallinna pürgimist Euroopa Roheliseks Pealinnaks enim Eestimaa Roheliste 
programm, millele järgnesid Eesti 200 ja Reformierakond. Lisaks tõid need erakonnad oma programmis välja 
mitmed tegevused, mille rakendamist soovitasid Tallinnas ka 7 Euroopa rohepealinna võrdluse koostanud 
SEI eksperdid (Kaaret et al. 2020: 26). Näiteks võtta vastu eesmärk saada aastaks 2050 CO

2
-neutraalseks 

linnaks, päikeseparkide rajamine, jäätmete ringlussevõtt, keskkonnasõbralik ühistransport (Eesti 200), 
sidus strateegiline juhtimine (RE) ja mürareostuse vähendamine (EER ja Eesti 200). Kokkuvõttes kiitis 
Euroopa Komisjoni hindamiskomisjon Tallinnat senise süsteemse ja strateegilise rohelise valitsemise eest 
ja elurikkuse seisukohast märgiti Tallinna maastike mitmekesisust ja mosaiiksust (Tallinn 2021, Technical 
Assessment… 2021: 17). Peamiste kitsaskohtadena toodi välja transpordisektori suur energiakulu ja kõrge 
CO2 heide elaniku kohta (Technical Assessment… 2021: 17, 50). 
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Kokkuvõte 

Käesolevas töös anti ülevaade, milliseid keskkonnaalaseid eesmärke seadsid poliitilised parteid oma 
valimisplatvormides 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks (17.10.2021) ning kuidas 
need on muutunud võrreldes eelmiste ehk 2017. aasta valimiste lubadustega. Töös analüüsiti 2021. aasta 
viie riigikogus esindatud erakonna  (Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Keskerakond, Erakond 
Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ning kahe riigikogus esindamata erakonna Eestimaa 
Rohelised ja Eesti 200 valimisplatvorme. Tartus puudus 26.09.2021 seisuga valimisplatvorm Keskerakonnal 
ning keskkonnaalaste valimislubaduste analüüsi kaasati ka valimisliit “Tartu Eest”. Tulevikuerakond ei 
avalikustanud oma valimisprogrammi.

Üldprogrammides esitati enim keskkonnaalaseid lubadusi kliima ja energia ning liikluse ja liikuvuse 
teemavaldkondades ning keskkonnalubaduste poolest oli kõige põhjalikum üldprogramm Eestimaa 
Rohelistel, kuid ka Eesti 200 ei jäänud kaugele maha. Kui üldprogrammides domineerisid kliimalubadused 
kõrvuti liikluse ja liikuvuse parendamise lubadustega, siis Tallinnas anti ülekaalukalt enim keskkonnalubadusi 
liikluse ja liikuvuse valdkonnas. Kõige põhjalikum programm oli Tallinnas Eesti 200-l, kellele järgnesid 
Eestimaa Rohelised ja Reformierakond. Tartus anti enim keskkonnalubadusi liikluse ja liikuvuse ning 
looduse teemavaldkondades, sealjuures eriti just parkide osas. Tartus olid erakondade valimisprogrammid 
keskkonnalubaduste osas üpriski võrdsel tasemel. Siiski paistsid keskkonnaalaselt mõnevõrra tugevama 
programmiga välja EER, SDE ja RE. Võrreldes Tallinna valimisprogrammidega anti Tartus enam lubadusi 
looduse valdkonnas. Kui üldiselt olid linnapõhised programmid kokku pandud suurema detailsusega kui 
üldprogramm, siis eranditena saab välja tuua Sotsiaaldemokraatide 7-punktise lühiprogrammi Tallinnas ning 
Eesti 200 Tartu programmi, mis oli tunduvalt nõrgem kui üld- ning Tallinna programmid. Üldprogrammidest 
oli teise formaadi ja sisu tõttu raske analüüsi kaasata Reformierakonda, kuna lubaduste asemel toodi 
videomaterjalides pigem välja erakonna väärtusi. 

Kui 2017. aastal domineerisid üldprogrammide keskkonnalubaduste hulgas keskkonnateadlikkuse 
suurendamine ja lubadused põllumajanduse valdkonnas, siis 2021. aastal anti enim lubadusi kliima ja 
energia ning liikluse ja liikuvuse kategooriates. Neli aastat tagasi andis kliima ja energia valdkonnas 
lubadusi vaid tänaseks uude koosseisu kuuluv Vabaerakond ja liikluse ja liikuvuse teemasid mainisid vaid 
SDE ja KE. Rohealade osas andsid 2021. aasta üldprogrammides lubadusi kõik peale EKRE, samas kui 
2017. aastal tegid seda vaid KE ja SDE. 2021. aastal oli erakondade üldprogrammides keskkonnaalaseid 
lubadusi hulganisti rohkem, need olid põhjalikumad ning tihti oli välja toodud ka konkreetseid meetmeid ja 
selgitused nende saavutamiseks. Täiesti uued märksõnad olid kliimaneutraalsus, kliimakavad, alternatiivsed 
transpordivahendid, elurikkus, rohekoridorid, ringmajandus, tervis, keskkonnaalane juhtimine, ruumiline 
planeerimine ja kogukonna kaasamine. 

Tallinnas domineerisid nii 2017. aastal kui 2021. aasta valimislubadustes liikluse ja liikuvuse teemad. 
Nii kergliiklust kui ühistransporti puudutavad lubadused on laias laastus jäänud samaks. Liikluse valdkonda 
on lisandunud palju uusi teemasid nagu turvalisus, rattaringlus, ühistranspordi ühendamine naabervaldade 
ja teiste tänapäevaste transpordiliikidega, alternatiivsed transpordivahendid, ühistranspordi ohutus 
viiruspuhangute ajal jm. Avalik ruum ja heakord on tänavu olulised osad kõigi erakondade programmidest 
ning võrreldes eelmiste KOV valimistega on lubadused selles osas muutunud mõnevõrra üldisemaks. 
Samuti on fookus heakorralt ja puhkealadelt nihkunud rohkem parkide ja rohealade olulisusele elurikkuse 
ja kliimamuutusega kohanemise kontekstis. Uute teemadena on looduse valdkonnas päevakorras 
niidukoosluste toomine linnapilti, Pirita ürgoru ja Lasnamäe pankranniku kaitse, rohekoridoride loomine ja 
elurikkus. Võrreldes 2017. aastaga on uue teemana valimisprogrammidesse lisandunud põllumajandus ja toit, 
mille all antakse enim lubadusi mahetoidu osas. Jäätmekäitlust ja prügi käsitlesid eelmistel valimistel oma 
platvormides vaid kaks erakonda (SDE ja EER), ent tänavu on see oluliseks teemaks pea kõigi programmides 
ja populaarsust on kogunud ka kliima ja energia valdkond, mida 2017. aastal mainisid vaid kolm erakonda 
(SDE, I ja EER). Uute teemadena saab 2021. aastal välja tuua kliimamuutusega kohanemise, kliimakavad ja 
kliimaneutraalsuse, linnajuhtimise, -planeerimine ja keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Sarnaselt eelmistele kohalikele valimistele on Tartu valimisplatvormides ka tänavu enim kajastatud 
teemadeks pargid, kergliiklus ja ühistransport. Parkide osas on lubadused jäänud suures osas samaks, 
ent uue teemana on lisandunud Südalinna Kultuurikeskuse asukoht. Lisaks parkidele ja linnaaedadele on 
looduse valdkonnas uute märksõnadena lisandunud rohealad, -koridorid, haljastus ja elurikkus. Teisalt 
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on senini teemaks kergliiklusteede ja rattaparklate rajamine, ent uuena saab välja tuua turvalisuse 
aspekti. Ühistranspordi osas on võetud suund kindlate liinide arendamise asemel parendada kogu 
ühistranspordikorraldust. Eelmistel KOV valimistel ei täheldanud ükski erakond Tartus probleemkohana 
autoliikluse suurt koormust, ent tänavu märgivad seda kolm erakonda (RE, SDE ja EER). Jäätmekäitlust 
käsitlevad 2021. aastal vaid kaks erakonda (SDE ja Eesti 200), kellest viimane lubab Tartu muuta esimeseks 
prügivabaks linnaks Eestis aastaks 2035. Uute teemadena on Tartu programmidesse lisandunud 
alternatiivsed transpordivahendid, ühenduvus, kliimakavad ning -neutraalsus, müra, tolm jm reostus, 
üritused, ringmajandus, avalik ruum, keskkonnaalane juhtimine, linnaplaneerimine, keskkonnaharidus ja 
-teadlikkus, rohepesu ja KMH. 

Kui eelmistel kohalikel valimistel oli selgelt näha, et erakonnad panid enam rõhku valimisprogrammide 
koostamisele Tallinnas (Tartus olid kättesaadavad vaid kolme erakonna programmid), siis seekord keskenduti 
mõlemale linnale. Kuigi Tallinna programmid olid palju põhjalikumad ja lubadused suurema detailsusastmega, 
mis tuleb ilmsiks näiteks liikluse ja liikuvuse alateemade jaotuses (Tallinnas 13 kategooriat, Tartus 8). 
Võrreldes eelmiste KOV valimistega on keskkonnateemad tõusnud nii üld- kui linnapõhistes programmides 
enamus erakondade jaoks kui mitte kõige siis üheks olulisemaks teemaks. Lisaks on tähelepanuväärne, 
et võrreldes 2017. aasta KOV volikogude valimistega on erakonnad andnud lisaks Tallinnale ja Tartule 
välja tunduvalt enam linna- ja vallapõhiseid valimisplatvorme. Suurematest linnadest/piirkondadest olid 
29.09.2021 seisuga kättesaadavad Pärnu (RE, SDE, KE, I, Eesti 200), Kohtla-Järve (RE, SDE, Eesti 200), Narva 
(Eesti 200), Rakvere (RE, SDE, KE, EER, Eesti 200), Viljandi (RE, EKRE, Eesti 200), Saaremaa (RE, I, EKRE, 
Eesti 200) ja Hiiumaa (RE, SDE) programmid, mida ei jõutud hilise avalikustamise tõttu töösse kaasata. On 
tähelepanuväärne, et Ida-Virumaal (Narvas) pakkus eraldi valimisprogrammi välja vaid Eesti 200.

Lisaks keskkonnaalaste valimislubaduste muutusele analüüsiti töös, kuivõrd toetavad üle-eestilised 
valimisplatvormid keskkonnaalaselt säästva arengu eesmärkideni jõudmist. Analüüsi tulemusel saab öelda, 
et Eestimaa Roheliste 2021. aasta KOV valimiste üldprogramm sisaldas kõige enam ja kõige põhjalikumaid 
keskkonnalubadusi, mis toetavad tõetamme keskkonnaalastes säästva arengu valdkondades valitud 
indikaatorite põhjal eesmärkide saavutamist. Teisena toetas eesmärkide saavutamist enim KE üldprogramm 
ning järgnes Eesti 200. Vähim toetasid säästva arengu keskkonnaalaste eesmärkide saavutamist EKRE ja 
RE üldprogrammid. 

Viimaks võrreldi Tallinna kui Euroopa rohepealinnaks pürginud linna puhul valimisprogrammides seatud 
eesmärke Euroopa Rohelise pealinna (ERP) kriteeriumitega, võttes arvesse Tallinnale Euroopa Komisjoni 
hindamiskomisjoni poolt antud hinnangut. Selgus, et taaskord toetas Tallinna ambitsiooni saada Euroopa 
Rohelise pealinna tiitel enim Eestimaa Roheliste programm, millele järgnesid Eesti 200 ja Reformierakonna 
Tallinna valimisplatvormid. 

Käesolev valimisplatvormide keskkonnalubaduste analüüs näitas, et jätkuvalt on palju lubadusi, mis 
on üldised (“eelistame, toetame, arendame”), kuid kohati on lubadused väga konkreetsed (kui on välja 
toodud seos kindla probleemkoha asukoha või konkreetse projektiga). Lubaduste elluviimine sõltub 
paljuski sellest, milline erakond saab valimistel volikogus juhtpositsiooni, ja milliseid kompromisse tuleb 
teha teiste erakondadega. Sisukamad ja mahukamad keskkonnalubadused on Eestimaa Rohelistel, kõige 
tagasihoidlikumad aga EKRE-l. Arvestades seda, et valdavateks keskkonnalubadusteks on parem ja puhtam 
elukeskkond, sh liikluskorralduse inim- ja keskkonnasõbralikumaks muutmine, ei tohiks erakondade vahel 
tekkida ületamatuid vastuolusid.
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https://www.sotsid.ee/wp-content/uploads/2021/06/SDE-KOV-2021-programm-.pdf
https://keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2021.pdf
https://keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2021.pdf
https://keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2021.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf
https://isamaa.ee/iwp/wp-content/uploads/2021/06/ISAMAApohiseisukohad2021KOVvalimistelpikk.pdf
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/
https://www.ekre.ee/ekre-viis-plussi-rahvuskonservatiivide-ule-eestiline-programm-kohalikeks-valimisteks/
https://www.rohelised.ee/kov2021_programm
https://www.rohelised.ee/kov2021_programm
https://eesti200.ee/kandidaadid/
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Tagame igas maakonnas 
vähemalt ühe tankla, mis 
elektrikatkestuste ajal töötab. 
Lepime kütusefirmadega 
kokku võimalused kasutamaks 
vajadusel mobiilseid teenuseid 
(nt kütusetakso). Vaatame 
koostöös Elektrileviga üle 
prioriteetsete objektide 
nimekirjad ning uuendame 
neid regulaarselt, et olulised 
hooned ei jääks kriisiolukorras 
elektrita. Korraldame 
kohalikele omavalitsustele, 
kogukondadele ning elutähtsa 
teenuse pakkujatele rohkem 
koolitusi ja õppuseid, et 
kriisideks paremini valmis 
olla. Hoolitseme, et kohalikel 
omavalitsustel ja riigiasutustel 
oleks olemas võimekus leida ja 
kasutusse võtta kriisideks vajalik 
tehnika (nt generaatorid).

Kasutame sadevett kui ressurssi 
nii hoonestuses kui haljastuses.
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Loome tingimused 
süsinikuneutraalse Eesti poole 
liikumiseks. Selleks toetame 
taastuvenergia tootmise 
võimaluste laiendamist, 
sealhulgas elutähtsate 
süsteemide energiaga varustatuse 
tagamist ka kriiside korral. Uute 
energiaallikate rakendamisel 
tuleb tagada energeetiline 
julgeolek, mille üheks alustalaks 
on energeetiline sõltumatus.

Koostame kliimakava neis 
omavalitsustes, kus see täna 
puudub. Kaasame kohalikke 
elanikke, ettevõtjaid ja ühendusi 
kliima- ja energiakavade 
koostamise kõigis etappides. 
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Häädemeestel loome 
kergliiklusteid ja parema 
ühenduse. Laiendame 
kergliiklusteede võrgustikku 
Elvas, järgmise nelja aasta 
jooksul loome juurde vähemalt 
10 km kergliiklusteid. 
Oluline on tagada terviklik 
kergliiklusteede võrgustik 
Haapsalule, sh ka endise Ridala 
valla territooriumile. Ühendatud 
Tallinnas on kõik olulised 
teenused kättesaadavad 15 minuti 
jooksul nii jalgsi kui rattaga. 

Igas omavalitsuses töötame 
välja tervikliku ning ohutu 
kergliiklus- ja kõnniteede 
võrgustiku. Lähiaastatel toetame 
riigi poolt kergliiklusteede 
rajamist 25 miljoni euroga. 
Toetame aktiivseid liikumisviise 
ja muudame liikluse ohutumaks.

Panustame kergteede ehitusse 
ja edendame turvalist keskkonda 
jalakäijatele ja kergliikluseks.

Loome jalakäijatele, jalgratturitele 
ja teistele kuni 25 km/h 
veerevatele liikuritele sidusa, linna 
läbiva ja linnaosasid ühendava 
turvalise liikumisvõrgustiku. 

Suuname rohkem kohalikke 
investeeringuid linnades ratta- 
ja kõnniteede ehitamisesse. 
Hoiame omavalitsuse vahenditega 
ratta- ja kõnniteed lumevabad. 
Koostame riikliku rattastrateegia, 
mis seab rattateede ehitamise 
kohustusena sisse Eesti 
teedeehituse planeeringutes. 
Loome rattateede kvaliteedi 
standardid. Koostame 
omavalitsustele riikliku 
rattastrateegia tegevuskava 
elluviimise juhendi. Digitaliseerime 
olemasolevate rattateede andmed 
ning teeme need kättesaadavaks 
Eesti põhikaardi, Google Maps’i 
ja teiste kaarditeenuste kaudu.

Ü
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Arvestame 
ühistranspordikorralduses ja 
haridusteenustes inimeste 
tegelike liikumistrajektooridega, 
mis ületavad tihti omavalitsuste 
piire ja jätkame omavalitsuste 
koostöös ühistranspordivõrkude 
ühildamist.

Jätkame tasuta ühistranspordi 
toetamist. Pöörame tähelepanu 
transpordi teekonna sujuvamaks 
muutmisele ning rongi- ja 
bussiliikluse omavahelisele 
ühendamisele. Arendame välja 
paindliku ja keskkonnasõbralikku 
energiat kasutava ühistranspordi 
ning toetame hajaasustustes 
paindlikku väikeühistransporti.

Me arendame tarka 
transpordikorraldust, mis 
ühendab erinevad transpordiliigid 
ka üle omavalitsuste piiride.

Ajakohastame ühistranspordi 
liine ja graafikuid.

Korrastame ühistranspordiliinid, 
et marsruudid oleksid võimalikult 
mugavad ja targalt planeeritud 
ning kataksid piirkonnad, mis on 
praegu raskesti ligipääsetavad 
või lausa ühendamata. Lähme 
ühistranspordis täielikult 
üle mittefossiilsete kütuste 
kasutamisele. 
Suuremates linnades 
taastame öötranspordi ja 
lisame nädalavahetustel 
ühistranspordiliinide väljasõite, 
et linnaosad oleksid ühendatud 
ka öösiti. Ühistransport 
ja selle peatused peavad 
olema ligipääsetavad. 

Viime ühistranspordi liigina 
hajaasustusega omavalitsustes 
sisse nõudetranspordi – 
inimese personaalselt tellitud 
ühistranspordi. Sellega tagame 
üle Eesti liikumisvõimalused 
kõikidele lastele, vanemaealistele 
ja erivajadustega inimestele. 
Loome 2030. aastaks kogu Eestit 
katva riigi ja KOV-de koostöös 
korraldatud ühistranspordivõrgu, 
mis võimaldab maksimaalselt 3 
tunniga liikuda mugavalt otse 
või ümber istudes igast Eesti 
punktist soovitud sihtkohta. 
Seome taristuinvesteeringud 
(sh rongiliiklusele) 
rattastrateegia eesmärkide 
täitmisega. Suurendame 
KOV-de investeeringuid 
keskkonnasäästliku 
ühistranspordi 
kasutuselevõtmiseks. Eesti 200 
tagab head transpordiühendused 
nii kohalikult kui üleriigiliselt.
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Toetame linnades 
säästlike liikumisviiside 
osakaalu suurendamist ja 
alternatiivkütustele üleminekut.

Loome taristu pistikhübriid-, 
elektri- ja vesinikusõidukiltele 
akude laadimiseks ja 
vesinikkütuse tankimiseks.

Toetame kastirataste ja 
rattakärude kasutuselevõttu 
keskkonnasõbraliku 
transpordilahendusena, sh 
poeskäimise alternatiivina autole.
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Linnades katsetame julgemalt 
ka ajutiste rahustatud 
liikluslahenduste või 
rohealade loomisega, võttes 
eeskujuks näiteks Tartu suvise 
Autovabaduse Puiestee.

Moodustame kõigist 
transpordiliikidest ühtse toimiva 
võrgustiku. Kui rong, laev, lennuk 
või buss jõuab peatusesse, siis 
saab sealt mugavalt ja võimalikult 
väikese viivitusega istuda ümber 
järgmisele transpordiliigile, mis 
viib sihtkohta või järgmisse 
sõlmpunkti. Töötame välja 
ühtse piletisüsteemi, kus reisija 
saab osta ühe pileti sihtkohta 
sõltumata 
transpordiliigist või operaatorist.

Panustame kruusateede 
viimisesse mustkatte alla.

Turvalisuse tõstmiseks ja 
liiklussurmade vähendamiseks 
vähendame lubatud piirkiirust.

Loome kaasaegse 
ühistranspordivõrgu Tallinna 
ja Tartu piirkondades, sh. 
eelisarendame rööbastranspordi 
ühendusi (linnasisene 
rong, kiirtramm, tramm), 
et panna 30 000 autojuhti 
eelistama ühistransporti.

PõllumajanduS ja ToIT
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Käivitame programme 
põllumajandusest tuleva 
keskkonnareostuse 
vähendamiseks.

Toetame väiketalupidajaid 
ja keskkonnahoidlikku 
põllumajandust.

Toetame Eesti 
täielikku üleminekut 
mahepõllumajandusele. 
Kaardistame ja 
planeerime kaasaegseks 
linnapõllumajanduseks sobivad 
alad. Toetame kogukonnaaedade 
rajamist. Kasutame vertikaalse 
vesiviljeluse ja aeropoonika 
võtteid kohaliku toidu 
kasvatamisel.  Toetame 
igaühelooduskaitset ja 
elupaikade loomist maaomanike 
poolt, näiteks pesitsussiilude 
planeerimise abil põldude 
väiksemaks jagamist.
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Tagame hea kontakti kohalike 
tootjatega, kaasajastades 
turgude müügiplatsid ja letid, 
et kohalik ostja saaks soetada 
ehtsat värsket talutoodangut. 
Toetame toiduraiskamise 
vähendamisele suunatud algatusi, 
toidujagamisvõrgustikke ja 
Toidupanka, samuti 
ringmajandust arendavaid 
ühinguid ja ettevõtmisi.

Peame oluliseks säästvat arengut 
toetavat majandust ja tagame 
puhta toiduga isevarustatuse 
võimekuse kasvu üle Eesti. 

Soosime nii toidu raiskamise 
vähendamist kui ka Eesti 
tootjate hooajalise toodangu 
kättesaadavuse suurendamist. 
Keelame toiduainete panemise 
olmeprügi hulka kauplustes ja 
toitlustusasutustes. Toetame 
mahemajanduse osakaalu tõusu ja 
loome kogukonnakauplused otse 
tootjalt tarbijale meetodil ning 
kohalike investorite toel. 
Toetame võimalusi, et toit, mille 
parim enne tähtaeg on möödas, 
aga mis veel kõlbab süüa, 
jõuaks inimesteni, kes soovivad 
sellist toitu süüa. Kõlblik kuni 
säilivusega toit suunatakse 
biojäätmete hulka. Soodustame 
toitlustushangete tingimuste 
kaudu loodust taastavat 
ja kohalikku toidutootmist. 
Levitame teadmisi tervislikust ja 
keskkonnahoidlikust toitumisest.
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it Toetame mahetoiduvõrgustike 
laienemist.

Toetame mahemajanduse 
osakaalu tõusu.
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Eesti loodus ja mets 
peavad olema kaitstud ja 
heaperemehelikult majandatud, 
põllumaa ja maaelu väärtustatud. 
Lõpetame lageraie kõrgendatud 
avaliku huviga aladel.

Isamaa hoiab loodust ja 
keskkonda. Meie metsad, 
veekogud ja puhas õhk 
peavad säilima ka järgmistele 
põlvkondadele. Otsuseid 
tehes kaalume alati ka 
mõju keskkonnale.

Toetame loodushoidu 
edendavaid kodanikuühendusi.

Taastame metsaseaduses 
kaitsemetsi puudutavad eeskirjad. 
Taastame puhkemetsade 
kategooria ja majandamise 
tingimused. Soovime, et 
metsaseaduses poleks lage- ja 
uuendusraieid. Arendame välja 
omavalitsuse sinivõrgustiku - 
veekogude taastamisel kasutame 
looduspõhiseid lahendusi. 
Kasutame munitsipaalmetsades 
ainult püsimetsanduse võtteid. 
Püsimetsandus võimaldab 
ka majandusmetsas säilitada 
metsa ökoloogilisi, kultuurilisi 
ja sotsioloogilisi väärtusi 
ning elurikkust. Kindlasti ei 
tohi lageraiega majandada 
puhkemetsi, vääriselupaiku, 
kaitsealade piiranguvööndeid 
ja rohevõrgustikku.
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Rae vallas soovime lisaks 
Peetri pargile luua ka teistesse 
alevikesse sarnased pargid. 

Puhkuseks ja kvaliteetseks 
vaba aja veetmiseks arendame 
hästi läbimõeldud rohealasid. 

Tagame kõrgendatud avaliku 
huviga rohealade ruumiliselt, 
maastikuliselt ja ökoloogiliselt 
läbimõeldud planeerimise, 
kasutamise ja kaitse ning 
õigusliku regulatsiooni.

Isamaa seisab rohelise ja 
atraktiivse eluruumi eest. 
Selle saavutamiseks pöörame 
tähelepanu rohealadele ja 
parkidele ning väldime tulevikus 
kogu linnaruumi täisehitamist.

Võtame kaitse alla linnade 
rohealad, puiesteed ja vanad 
puud. Linnade rohealade maht 
peab jääma aastate lõikes samaks 
ja vajadusel suurenema, et täita 
kliimakavas võetud eesmärke. 
Kui vähendatakse haljasala või 
pargi pindala, siis tuleb selle 
asemel luua vähemalt samas 
linnas uus ja samaväärne. 

Oleme rohealade usku ja 
arendame linnades ja asulates 
elurikkust soosivaid ja inimeste 
tervist turgutavaid rohealasid. 
Eesti peab jääma kohaks, kus 
igaüks saab loodust nautida 
maksimaalselt 20 minuti 
jalutuskäigu kaugusel kodust.
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Loome katkematud ühendused 
seniste pargi- ja metsaalade 
vahel ja tagame koostöös 
riigiga seaduse tasemel 
rohekoridoride sisseviimise 
omavalitsuste planeeringutesse.

Loome ja hoiame rohevõrgustikke. 
Rohevõrgustiku eesmärk on 
ühendada sidusalt eri tüüpi 
looduslikke või looduslähedasi 
maa- ja veealasid, et tagada 
nende ökoloogiline toimimine ning 
maastike säilimine. Suurendame 
rohealade pindala. Nii saame 
leevendada kuumalainete 
ja üleujutuste mõju linnas 
ning säilitada looduslikku 
mitmekesisust. Toimiva 
rohevõrgustiku ehitamiseks on 
siiski oluline, et soovitusi võetakse 
arvesse kõigis omavalitsustes. 
Tagame rohevõrgustiku 
sidususe ka linnades. 
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Rohealade planeerimisel lähtume 
tänapäevastest liigirikkust 
toetavatest põhimõtetest 
ja paneme suuremat rõhku 
lillemuru, rohttaimede ja 
põõsaste osakaalule haljasaladel. 
Loome kohalikul tasandil 
võimaluse toetada neid 
põllumajandusettevõtteid, 
kelle tegevus soodustab 
elurikkust, seda näiteks 
mesinduses või karjakasvatuses, 
samuti metsanduses kestlike 
lahenduste kasutamisel.

Taastame ja kaitseme elurikkust 
nii linnades ja muudes asulates 
kui ka maapiirkondades. 
Säilitame ja taastame 
looduskeskkonda ja -kooslusi.

Toetame elupaikade hoidmist 
ja taastamist. Kohalikes 
arengukavades seame eesmärgiks 
elurikkuse suurenemise.  Eesmärk 
on rohemaid majandada parimal 
viisil, et hoida olemasolevat 
elurikkust ja seda veelgi 
suurendada – ning olla selles 
tegevuses järjepidev. Kehtestame 
üldplaneeringutes metsades 
säilitatavate säilikpuude koguse. 
Mida rohkem säilikpuid metsa 
jäetakse, seda positiivsem on 
mõju elurikkusele. Kaitseme 
linnade elurikkust ka väljaspool 
parke, metsi ja kaitsealasid. 
Linnades võivad väga elurikasteks 
paikadeks olla ka jäätmaad, 
endised prügiladestuspaigad, 
niitmata alad, mahajäetud 
krundid. Säilitame lamapuitu, et 
suurendada putukate liigirikkust, 
linnupoegade toidubaasi ja 
pakkuda osale linnuliikidest 
pesitsuspaika ja varje võimalust 
kiskjate eest. Vääriselupaikade 
kaardistamise osas teeme 
koostööd Eestimaa Looduse 
Fondiga ja metsaomanikega, 
et tagada liikide kaitse 
kohaliku omavalitsuse alale 
jäävates metsades. Loome 
funktsionaalseid elurikkust 
suurendavaid haljasalasid 
- roheala kui toidusalu. 
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Kaitseme väärtuslikke 
maastikke, puhkemetsi ning 
töötame välja päikeseparkide 
rajamise keskkonnanõuded 
elurikkuse ja pärandmaastike 
säilimise tagamiseks.

Võtame suurema tähelepanu 
alla tihe- ja hajaasustuse 
alade maastikulise ja 
ruumilise planeerimise, 
tagame kõrgendatud avaliku 
huviga rohealade ruumiliselt, 
maastikuliselt ja ökoloogiliselt 
läbimõeldud planeerimise, 
kasutamise ja kaitse ning 
õigusliku regulatsiooni.

Seisame pärandkoosluste 
(sh hiiepuude ja puisniitude) 
säilimise eest. Soodustame 
geograafiliselt iseloomulike 
maastike - loopealsete (alvarid), 
puisniitude, kuppelmaastike, 
rabade - väärtustamist. 
Säilitame oma piirkondades 
allesolevad sood ja rabad. 
Kaitseme looduslikke pühapaiku. 
Pühapaigad tuleb sätestada eraldi 
mälestise liigina, mille eesmärk 
on nendega seotud vaimse ja 
ainelise pärandi, loodusmaastiku 
ja elustiku kaitse. Seisame selle 
eest, et looduslikud pühapaigad 
saaksid võimalikult kiiresti ja 
täies mahus kaardistatud.

HEaKoRd

Te
rv

is

Ühiskond ja looduskeskkond 
toimivad tasakaalus. Näeme, et 
keskkonna ja inimese tervis on 
otseses seoses ning toetame 
tervislikke eluviise ning puhta 
keskkonna taastamist ja 
säilimist. Toetame terviklikku 
lähenemist inimese tervise 
edendamisel ja keskkonna 
hoidmisel. Selleks laiendame 
ja loome keskkonnahoidlikke 
tegevusvõimalusi nagu 
kergliiklusteed, virgestusalad, 
puhkealad ning erinevad 
keskkonnahariduslikud 
programmid.

Liigirikkuse kui ka meie 
tervise kaitsmiseks kasutame 
pestitsiidide asemel haljastuses 
looduslikke ja keskkonda mitte 
kahjustavaid praktikaid.

Ü
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d Muudame suurüritused 
keskkonnasõbralikuks ja keelame 
suurüritustel ühekordsete 
plastnõude kasutamise. 
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Loome paremad võimalused 
sorteeritud prügi kogumiseks ja 
efektiivseks prügimajanduseks, 
selleks käsitleme jäätmeid 
kui ressurssi.

Paigaldame sorditud jäätmete 
kogumispunktid kodudest 
jalutuskäigu kaugusele, linnades 
pakendikonteinerid aga iga 
suurema maja juurde. Tagame 
puhaste liigiti sorditud jäätmete 
tasuta äraveo nii elanikele 
kui ettevõtetele. Korraldame 
vähemalt 2 korda aastas 
korter- ja eramajade suuremate 
olmejäätmete tasuta veo 
(diivanid, kodumasinad, rehvid 
jne). Korraldame biojäätmete 
kohaliku käitlemise.

Teeme Eesti linnad prügivabaks 
2035. aastaks. Kehtestame 
regulatsioonid olmejäätmete 
tekkimise vähendamiseks, 
liigiti kogumiseks ja 
taaskasutamiseks. Loome 
suuremates omavalitsustes 
ringmajanduse fondid. Liigiti ja 
puhtalt kogutud jäätmete ära 
andmise muudame elanikele 
tasuta. Selleks maksustame 
sorteerimata segaolmejäätmed ja 
selle arvelt toetame sorteeritud 
jäätmete vedu ja ringmajandamist.
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Käsitleme jäätmeid kui resurssi. Isamaa edendab ringmajandust 
ja ökoloogilist jalajälge 
vähendavat tegevust.

Kaardistame omavalitsuse 
ringmajanduse võimalused 
koos ekspertide ja ülikoolidega. 
Toetame korralike vanade 
asjade tasuta veoringi 
taaskasutuskeskustesse. 
Anname reklaamimaksu 
soodustusi pakendivabadele 
kaubandusettevõtetele. 
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ed Loome kemikaalide ja muude 
ohtlike ainete strateegia 
ja arvepidamise.
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Ehitame parkimismaja Endla 
teatri taha (Pärnu), remondime 
hulgaliselt teid ja tänavaid, rajame 
kergliiklusteid (Valga). Parendame 
elukeskkonda, teede seisukorda 
maapiirkondades (Tõrva). 
Meie inimesed väärivad puhast 
elukeskkonda (Maardu vald). 

Suurendame viljapuude ja 
marjapõõsaste osakaalu 
haljastuses. Toetame hoovide 
haljastamist ja kohalike 
haljastusseltside loomist. 
Hoogustame igaühelooduskaitset 
ja elupaikade loomist ka 
tiheasustuspiirkondadesse. 
Toetame kohalike kaitsealade 
loomist. Suurendame vaid 
kord aastas niidetavate 
haljasalade osakaalu, et säilitada 
mitmekesisust. Haljastuses 
eelistame vanu kohalikke 
taimesorte. Istutame linna 
rohkem puid ja põõsaid. Toetame 
loodusturismi ja -teraapiat, 
korilust, metsasaadustel 
põhinevaid uudistooteid, 
rahvuslikku käsitööd ja teisi 
metsa paljudel väärtustel 
põhinevaid majandustegevusi. 
Mets pakub palju enamat kui 
vaid puit. Me ei ehita uusi 
autoparklaid rohealade arvelt.

Laiendame jõuliselt rattaparklate 
rajamise toetusmeetmeid 
kortermajadele kvaliteetse 
avaliku ruumi arendamiseks 
ja parkimisprobleemide 
lahendamiseks.
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Peame oluliseks avalikku 
valitsemist (Elva), peame tähtsaks 
rohelist mõtteviisi (Tori vald). 
Oleme rohe- ja digipöörde 
eestvedajad kogu maailmas. 

Keskkonnahoidu saame mõjutada 
omavalitsuse tasemel valikutega 
toetades elurikkust soodustavaid 
põllumajandusvorme, eelistades 
kaugkütet ning ühisveevärki ja 
luues paremaid võimalusi jalgsi 
ja jalgrattaga liikumiseks.

Seame prioriteediks kohaliku 
majanduse elavdamise ning 
kohalike töökohtade loomise. 
Koostöös riigiga toetame Euroopa 
Liidu roheleppe vahenditest 
maaettevõtlust, kohaliku tooraine 
suuremat väärindamist ning 
kohalike kaupade suuremat 
tarbimist importkaupade asemel. 
Õiglase Ülemineku Fondi ja 
muude EL-i fondide toel anname 
Ida-Virumaa arengule uue hoo.

Toetame rohepööret. Me ei lähe kaasa nn rohepöörde 
ja teiste Brüsselist peale 
surutud kulukate kampaaniate ja 
ettekirjutustega, mis vähendavad 
Eesti konkurentsivõimet ning 
muudavad Eestis elamise kalliks.

Loome kohalikesse 
omavalitsustesse rohevõrgustiku 
seire ja säilitamise spetsialistide 
töökohad, kelle ülesanne on 
vastutada metsade, elupaikade 
ja liigirikkuse säilimise eest. 
Kohalike omavalitsuste 
toetusi mittetulundusühingute 
keskkonnaprojektidele tuleb 
suurendada. Keskkonnaprojektide 
rahastamise määrad peavad 
olema võrdväärsed teiste 
rahastatud valdkondadega. 
Lisame keskkonnahoiu eesmärgid 
hankekorda, et tagada hangete 
keskkondlik, sotsiaalne ja 
majanduslik jätkusuutlikkus ja 
muudame nelja aasta jooksul kõik 
hanked rohehangeteks. Seame 
taastuvenergia kasutamise, 
energiatõhususe, toodete 
ning hoonete elukaare hinna 
ning süsinikusidumise määra 
olulisteks kriteeriumiteks 
kohalike omavalitsuste asutuste 
hangetes. Seisame selle eest, 
et kõik otsused, mida kohaliku 
omavalitsuse tasandil vastu 
võetakse arvestaksid ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidega 
ja Eesti keskkonnastrateegiaga 
aastani 2030. Nõuame 
keskkonnahoidlikke riigihankeid. 
Kaasame eksperdid, et hinnata 
kohaliku omavalitsuse toetusi 
korteriühistutele, heakorrale 
ja haljastusele. Hindame 
ekspertide abiga, kas keskkond 
on piisavalt kaitstud.

Muudame KOV-de hankepraktikat 
nii, et iga hanke puhul on 
kriitiliseks tingimuseks lisaks 
hinnale ka ostetava teenuse 
keskkonnasõbralikkus ja 
jätkusuutlikkus. Kogukondade 
ja omavalitsuste rohepöörde 
finantseerimiseks emiteerime 
Eesti riikliku pikaajalise 
rohepöörde võlakirja. 
Muudame KOV-de juhtimise 
professionaalsemaks, kus 
volikogu komisjonide liikmed on 
50% poliitilised, 50% ekspertide 
ja huvigruppide esindajad.
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Avame Häädemeeste valla merele. Ehitus- ja parendustöid 
planeerides jälgime energiasäästu 
ja kaasaegse linnaruumi 
põhimõtteid. Iga planeeringu 
keskmes olgu inimese ja 
keskkonna kooskõla. Lähtudes 
arengustrateegiast „Eesti 2035“ 
ja kaasates kohalikke elanikke, 
püstitame kõigis omavalitsustes 
pikemaajalised eesmärgid 
ja koostame tegevuskava 
nende saavutamiseks. Võtame 
kasutusse rohelise teekaardi 
valdade ja linnade arengukavade 
osana, luues selleks ka 
finantsilised võimalused.

Toetame putukahotellide 
paigaldamist ja niitmata alade 
jätmist tiheinimasustuse 
piirkondadesse. Rajame 
avalikku ruumi joogiveekraanid, 
et vähendada pudelivee 
tarbimisega seotud negatiivset 
keskkonnamõju ning tagada 
liikujatele pidev võimalus 
tervist puhta veega turgutada. 
Elukeskkonda planeerime koos 
keskkonnapsühholoogidega. 
Kultuur ja maastikud koos 
moodustavad meie elukeskkonna. 
Toetame kaasaegset 
kvaliteetset arhitektuuri ja 
avalikku ruumi. Väärtustame 
miljööväärtuslikku arhitektuuri. 
Kohalike üldplaneeringutega 
lõpetame lageraied 
puhkemetsades (sh RMK KAH-
aladel), looduskaitsealadel 
piiranguvööndites ja 
rohevõrgustikes. Kaasajastame 
transpordi strateegiad.

Kiirendame KOV-de poolt 
käivitatud detailplaneeringute 
protsessi vähemalt 3 korda 
ja nii, et arendajale saab 
ettekirjutusi ainult ühe korra.
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Seisame kaasava ja kogukonna 
poole vaatava valla valitsemise 
eest. Langetame kaasava eelarve 
hääletuspiiri 14 eluaastani (Elva). 
Loome kaasamiseks äpi ja 
kaasava eelarve (Häädemeeste). 
Meile on oluline kaasata veelgi 
enam kogukonda otsustamisse 
(Lääne-Harju vald). 

Kaasame kogukondi ja kohalikke 
ettevõtjaid maakasutuse, 
metsanduse, maavarade ja 
põllumajandusega seotud 
otsustesse, et tagada kogukonna 
huvide esindatus ja pikaaegne 
ühine arusaam õiglasest 
üleminekust igas regioonis.

Me toetame kodanikele laiema 
otsustusõiguse andmist. Me 
usume, et inimestel endil peab 
olema õigus otsustada suuremate 
muudatuste üle oma kodukohas.

Kohalikel peab olema õigus 
kaasa rääkida oma elukeskkonna 
arengus. Suure keskkonnamõjuga 
projektide kohta küsime rahva 
arvamust, tulemus on kohaliku 
omavalitsuse jaoks siduv. 
Määratleme koos elanikega 
kohalikud looduskaitselised 
vajadused ja palume looduskaitse 
ekspertidelt piirkonda sobivaid 
lahendusi. Vähendame näilist 
kaasamist. Korraldame avalikke 
arutelusid ja infovahetust, et 
sihtrühmad saaksid kaasatud 
metsatööde kavadesse, et 
lageraiega ei majandataks 
kogukonnale olulisi puhkemetsi 
ja rohevõrgustikke ning 
raietööde piirangud saaks viidud 
sisse kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringutesse.

Viime sisse rahvaalgatuse 
meetmed ka kohalikul tasandil. 
Toetame rahvaküsitluste 
kohustuslikku läbiviimist 
kogukondade jaoks olulistes 
kohaliku elu küsimustes. Teeme 
kaasava eelarve rakendamise 
tavapraktikaks igas KOV-s, kus 
vähemalt 1% KOV-de tuludest 
suunatakse elanike eelistatud 
investeerimisobjektidesse.
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Teavitame ja kaasame elanikke 
enam keskkonnaalastes 
küsimustes nagu 
prügisorteerimine, 
kaitsealused taimed ja 
loomad, igaühe looduskaitse, 
valgus- ja mürareostus, 
elurikkus põllumajanduses 
ja metsanduses. Korraldame 
Keskkonnaministeeriumi ja 
keskkonnaorganisatsioonide 
koostöös temaatilisi 
keskkonnakaitse päevi ning 
näeme koole ja lasteaedu oluliste 
partneritena keskkonnaalase 
teadlikkuse kasvuks kogu 
elanikkonna seas. Keskkonnaalane 
kommunikatsioon peab olema 
aus ja tõenduspõhine ning 
tunnistama ka probleeme ja 
otsima koos kogukonnaga 
lahendusi parematele 
tegevusmudelitele üleminekul.

Teeme igaühele kättesaadavaks 
info omavalitsuse kaitse 
all olevatest aladest ja 
üksikobjektidest ning nendega 
seotud piirangutest. Toetame 
püsimetsanduse alaseid koolitusi 
kohalike erametsaomanike hulgas. 
Harime kauplejaid ja kliente, 
millised on keskkonnasõbralikud 
pakendamismeetodid ja pakendite 
korduvkasutuse võimalused. 
Suurendame keskkonnahariduse 
osakaalu, selleks loome 
õuesõppe võimalusi. Toetame 
kesk- ja põhikooliealiste 
noorte loodusteaduste-
alast huvitegevust (STEAM). 
Soodustame koolide liitumist 
Rohelise Kooli Programmiga. 
Korraldame avalikkusele 
infotunde ja koolitusi, et 
selgitada kliimamuutuse 
mõju. Loome ametlikud 
infokanalid ringmajanduse 
ja jäätmekäitluse kohta. 
Kasutame keskkonnasõbralikke 
tehnoloogiaid ja aitame kaasa 
nende levikule. Iga elanik 
peab saama oma KOVi veebist 
teada, kuidas tema elukohas on 
sortimine korraldatud. Toetame 
keskkonnahoidliku mõtteviisi 
kujunemist. Propageerime 
masstarbimise vähendamist ja 
rahatarkuse suurendamist.

In
no

va
ts

io
on

 ja
 n

ut
ila

he
nd

us
ed

Soodustame nutika 
tänavavalgustuse kasutamist 
sõidu- ja kergliiklusteedel nii 
asulates kui ka asulate vahel. 
Toetame uusi tehnoloogiad, 
mis võimaldavad tootmisjääke 
senisest rohkem väärindada 
ning seeläbi tootmisjääkide 
hulka ja keskkonnajalajälge 
olulisel määral vähendada.

Isamaa seisab innovatsiooni 
eest. Me kasutame nutikaid 
lahendusi omavalitsuste 
juhtimises, avaliku ruumi 
planeerimisel, transpordisüsteemi 
ja ühistranspordi kavandamisel, 
hoonete energiamajanduses 
ning kohaliku hariduselu ja 
tervishoiu korraldamisel. Me 
arvestame transpordikorralduse 
kavandamisel tuleviku 
innovatiivsete lahendustega 
(elektriautod, isesõitev 
transport, e-tõukerattad jms).

Toetame omavalitsuste 
poolt rajatavaid ettevõtlus- 
inkubatsioonikeskusi.
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Jätkame hajaasustuse programmi, 
et igas Eestimaa kaugemagi 
nurga kodus oleks puhas vesi, 
juurdepääsuteed ja elekter.

Soovime, et iga omavalitsus 
kasutaks oma kontorites 
Rohelise Kontori põhimõtteid. 
Toetame ka edaspidi inimeste 
võimalust kasutada kodukontorit 
vähemalt 4 päeval nädalas. 
Kodukontoris töötamine aitab 
paljude ametikohtade puhul 
säästa loodust, hoida kokku 
ressursse ning ühildada 
töö-ja pereelu. Toetame 
looduskaitsjate soovitusi, et 
Eestis kehtiksid raiepiirangud 
15. aprillist kuni 15. juulini, 
kaitsealadel 15. märtsist kuni 31. 
augustini. Loome lisavõimalusi 
lindude pesitsemiseks näiteks 
pesakastide paigaldamisega 
õõnespesitsejatele ja tagame 
pesakastide iga-aastase 
puhastuse, aga ka põõsarinde 
istutamisega parkidesse-
asulatesse. Kaasame spetsialistid, 
et hinnata ja viia ellu loomade 
kaitset kohalikes omavalitsustes. 
Kindlustame, et kohalik 
omavalitsus täidab täiel määral 
loomakaitseseadusest tulenevat, 
mitte ei too endale pandud 
kohustuste täitmata jätmise 
põhjenduseks rahanappust. 
Loome omavalitsustesse 
rehabilitatsioonikeskused 
vigastatud metsloomade 
abistamiseks. Loome 
omavalitsustesse loomade 
väärkohtlemise ennetuse ja 
juhtumite lahendamisega 
tegelevad väljaõpetatud üksused.
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Reformierakond Sotsiaaldemokraadid Keskerakond Isamaa Erakond EKRE Eestimaa Rohelised Eesti 200

https://www.reform.ee/
yhendatudtallinn

https://www.sotsid.ee/tallinna-
sotsiaaldemokraatide-7-

punktine-tallinna-programm/  
https://www.sotsid.ee/tartus-
allkirjastati-hea-linnaruumi/

https://keskerakond.ee/files/KE_
Tallinna_platvorm_2021_EST.pdf

https://isamaa.ee/iwp/wp-
content/uploads/2021/09/

ISAMAA-KOV-2021-
PROGRAMM-TALLINN.pdf

https://ekre.ee/meie-
armastame-eestit-ekre-

valimisplatvorm-tallinnas/

https://www.rohelised.ee/
tallinna_kov_programm

https://eesti200.ee/
candidate/district/Tallinn
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Tootmise või serverite 
jääksoojus kütab kortermaju 
või siseruumidesse rajatud 
automatiseeritud põllumajandust. 

Renoveerimine Kivimäe ja 
Nõmme põhikooli, Tallinna 
Kunsti- ja Muusikakooli ja 
Täiskasvanute Gümnaasiumi 
Lasnamäel. Jätkame lasteaedade 
renoveerimist. Lähtume 
eesmärgist, et kõik Tallinna 
lasteaiad vastaksid aastaks 2030 
kehtima uutele nõuetele. Toetame 
miljööalade restaureerimist läbi 
renoveerimistoetuse. Muudame 
linnale kuuluvuad hooned 
energiatõhusamaks. Asendame 
vana tänavavalgustusega uute ja 
energiatõhusate LED-lampidega. 
Alustame kaugjahutuse projektide 
elluviimist. Jätkame kaugkütte 
piirkondade laiendamist. 
Jätkame vee- ja kaugküttetorude 
renoveerimist. 

Käivitame eramajade 
renoveerimistoetuse programmi 
ning kolmekordistame 
kortermajade renoveerimiseks 
ette nähtud linnapoolsed 
toetused. Toetame 
energiatõhusust.

Aitame elanikel renoveerida 
oma elamud, et hoida kodukulud 
madalal. Soodustame üleminekut 
tahkekütuselt maaküttele 
ja liitumist keskkütte- ja 
jahutusvõrguga. Meie eesmärk 
on muuta Tallinn linnaks, kus 
on lihtne paigaldada soodsalt 
oma kodule maasoojuspump 
või päikesepaneelid. 
Vähendada elamuehituse 
keskkonnamõju soodustades 
puitkonstruktsioonide ja teiste 
fossiilse päritoluta materjalide 
kasutust. Soodustame Mustamäe 
majade tervikrenoveerimist.

Toetame kortermajade 
kompleksseid renoveerimistöid 
korteriühistute nõustamise ja 
asjaajamise lihtsustamisega. 
Pakume välja kortermajade 
tüüpprojektid, mis teeb 
korteriühistule sobiva 
lahenduse leidmise lihtsamaks 
ja soodsamaks. Võtame 
suuna keskkonnasõbralike 
uue põlvkonna koolimajade 
ehitamisele. Lasnamäele 
ehitatavad hooned (sh 
lasteaiad ja koolid) peavad 
olema energiasäästlikud, 
ligipääsetavad ja peresõbralikud. 
Automatiseerime linna 
valgustussüsteemid selliselt, 
et saame vähendada öist 
elektritarbimist ajal kui liiklus 
ning jalakäijad puuduvad.
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Linna suuremad kvartalid 
muutuvad ise oma vajalikku 
energiat tootvateks üksusteks. 
Päikesepaneelid ei pea olema igal 
hoonel üksikult, vaid terviklike 
parkidena suuremate kvartalite 
peale ühiselt. See on rohepöörde 
osa ning elavdab eesti majandust. 

Algatame suletud Pääsküla 
prügila alale päikeseelektrijaama 
detailplaneeringu. Hoiame 
fookuses vesinikutehnoloogiate 
arenguid ja otsime teed nende 
kasutamiseks Tallinnas.

Edendame aktiivselt heitmevaba 
energia kasutuselevõttu. 
Taaskäivitame Roheliste algatatud 
ulatusliku päikeseparkide 
rajamise kava. Julgustame 
linnaelanikke, korteriühistuid 
ja ettevõtteid tootma energiat 
kohapeal, investeerima 
taastuvenergia tootmisesse ja 
energiatõhususe parandamisse. 

Soodustame päikseelektrijaamade 
rajamist kortermajade ning 
linna asutuste katustele, mis 
toodaks taastuvenergiat nii 
korteriühistule enda tarbeks 
kui müümiseks võrku. Viime 
Tallinna ühistranspordi 100% 
taastuvenergiale ning rakendame 
ühistranspordi kasutamisel 
põhimõtet, et ühistransport ei tohi 
perspektiivis sõitmisel tekitada 
linnaruumis CO2 heitmeid (nt 
vesinikbussid, trammid, rongid).
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Teeme linnad rohelisemaks 
tuues linna rohkem niidutaimi, 
põõsaid ja kõrghaljastust, et 
leevendada kliimamuutuste 
negatiivseid mõjusid.

Alustame sadeveekanalisatsiooni 
rajamisega piirkondadesse, 
kus need puuduvad

Uute kaubanduskeskuste loomi-
sele tuleb seada piirid. Kauban-
duskeskused toovad endaga kaa-
sa suuri asfalteeritud alasid, mis 
vähendavad piirkonna elurikkust 
ja suurendavad üleujutuste riski.

Rajame linna tiike ja muid väi-
keseid veekogusid, kuhu saab 
koguda sadevett ning teeme 
nende ümber ilusad rohelised 
puhkealad. Rajame suurte parkla-
te ja tootmishoonete ümbrusesse 
ning laiemate tänavate äärde 
täiendavat kõrghaljastust kuu-
masaare efekti leevendamiseks.
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Koostame Tallinnale kliimakava, 
mille abil liigume aastaks 2050 
CO2-neutraalse linnani. Kava 
käsitleb linna energiatootmist, 
energiatarbimist, -liikuvust ja 
-juhtimist. Siin taaskasutatakse 
maksimaalselt tekkivad jäätmed, 
ehitustegevus on CO2-
neutraalne nagu Oslos, Tallinn 
suudab ise oma pinnal vajaliku 
elektri- ja soojusenergia toota.

Meie eesmärk on rakendada 
süsinikuneutraalset Tallinna 
programmi, mille järel muudame 
meie pealinna C02-negatiivseks.

Meie eesmärk on viia Tallinn 
süsinikuneutraalsesse 
ajastusse ning tänu 
sellele saavutada parima 
elukeskkonnaga linnaruum.

lIIKluS ja lIIKuvuS
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Katkematu rattateede ja 
rohekoridoride võrgustiku 
väljaehitamine. Rattateid ei 
rajata rohealade ja kõnniteede 
arvelt, vaid leitakse võimalused 
olemasoleva liiklusruumi 
ümberorganiseerimiseks. 
Jalgrattaga 7-15 km linna 
sõitmiseks on soovijatele 
võimalused loodud täpselt 
nagu Põhjamaades ja Euroopas. 
Jalgrattasõit peab olema tehtud 
nii mugavaks, et sellest saaks 
autole tõsiseltvõetav alternatiiv.

Rajame Tallinnasse turvalise 
ja muust liiklusest eraldatud 
jalgrattateede põhivõrgu.

Rajame juurde rattateid. Ehitame 
Tallinnas välja rattateede 
võrgustiku. Arvestame uute 
teeprojektide puhul ratturite 
vajadustega ning loome neile 
sobiva linnaruumi. Ehitame 
välja mugavad rattaühendused 
Kesklinna ja kõigi teiste 
linnaosade vahel. Soodustame 
igapäevaseks kasutamiseks 
mõeldud rataste soetamist. 
Rajame kõnniteed tänavatele, 
kus need veel puuduvad.

Rattateed peavad moodustama 
linnas terviku. Toetame 
linnaelanikke uue jalgratta 
ostmisel 100 euroga. Ehitame 
jalgratturitele mõeldud 
liftid suure kõrguste vahega 
piirkondadesse (Nõmme mäe 
nõlv, Lasnamäe tõus). Mooni ja 
Linnu teel rajame kõnniteed.

Loome sujuva ja ohutu ning 
loogiliselt toimiva kergliiklusteede 
võrgu, mis on eraldatud nii 
auto- kui jalgteedest. 

Meie eesmärk on muuta 
Tallinn kliimasõbralikuks 
linnaks, kus on lihtne kõndida 
või sõita jalgrattaga tööle, 
kooli, koju ja kohvikusse. 
Ühendada kõik Tallinna 
transpordikeskused (bussijaam, 
Balti Jaam, lennujaam) rattateede 
võrgustikuga. Ohutud teed 
kõndijatele ja rattaga sõitjatele 
on eraldi autoliiklusest. 
Teede kavandamisel lähtume 
jalgrattastrateegiast. Teeme Pirita 
jalgrattateede võrgustiku korda. 
Leiame katkestused ja ebakohad, 
kõrged äärekivid ja puuduvad 
lõigud, et Pirita oleks jalgrattaga 
koolis käimiseks turvaline paik.

Jalg- ja tõukerataste jaoks 
peab olema rajatud üle linna 
jalgrattateede võrgustik, et 
saaks sõita ühest linnaosast 
teise turvaliselt, kiirelt ning 
mugavalt. Selleks rajatakse 
sõiduteest ja kõnniteest 
eraldatud jalgrattamagistraalteed. 
Kergliiklusteed Põhja-Tallinnast 
kesklinna ja Paljassaarde.
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Suurendame ligipääsetavust 
kõigile, muutes kõik Vanalinna 
tänavad Viru ja Harju tänavate 
eeskujul äärekividest vabaks 
mugavalt jalgsi läbitavaks. 

Teeme tänavad korda. Soodustame eakatel ratta 
kasutamist, arvestades muu 
hulgas nendega vajadustega 
rattateede rajamisel.

Tagame kergliiklusteede 
hoolduse kogu aasta jooksul. 
Rajame Mustamäe peatänavate 
(Sõpruse pst, Mustamäe 
tee, Vilde tee ja Ehitajate 
tee) äärde kergliiklusteed 
ja korrastame kõnniteed. 

Suurendada kõndimise ja 
jalgrattasõidu populaarsust, 
ehitades paremaid jalutus- ja 
jalgrattateid. Tagada jalgsi ja 
rattaga liiklemise võimalikkus 
365 päeval aastas. Algatada 
vanade ristmike ümber ehitamise 
tervikprogramm, et likvideerida 
jalgrattastrateegia pudelikaelad 
ennaktempos ja vähendada 
konfliktikohtade arvu linnas. 

Jalgteed peavad olema ohutud, 
piisavalt laiad, heas seisukohas, 
puhtad iga ilmaga ja valgustatud 
iga päev aastaringselt. 
Tasandame äärekivid. 
Mustamäel rekonstrueerime 
olemasolevad jalg- ja 
jalgrattateed magistraaltänavate 
servades jalakäija- ja 
jalgratturisõbralikuks. Alustame 
Sõpruse puiestee ja Akadeemia 
tee kahesuunalise jalgrattatee-
koridori planeerimisega. 
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Nii 8- kui ka 80-aastane saab 
iseseisvalt linnas vajalike 
teenusteni ohutult kohale. 
Rattateed on eraldatud 
sõiduteedest, et kaitsta 
rattaga sõitjaid autoga sõitjate 
eest. Kõnniteed on eraldatud 
rattateedest, et kaitsta jalakäijaid 
ning tõsta rattasõidu keskmist 
kiirust. Lapsed saavad ise jalgsi 
ja rattaga ohutult kooli ning 
lastele lisaks tõuseb eakate 
aktiivse liikumise osakaal. 

Seame liikluses esikohale 
jalakäijate turvalisuse. Loome 
jalakäijatele turvalisemat 
linnaruumi künniste, tõstetud 
ristmike, teekitsenduste ja 
muude liiklust rahustavate 
meetmete abil. Teeme linnaruumi 
koolide ja lasteaedade 
juures lapsesõbralikumaks 
ning turvalisemaks. Viime 
koolides- ja lasteaaedades 
sisse rattasõiduõppe.

Seame eesmärgiks, et Tallinnas 
ei hukkuks liiklusõnnetuses aasta 
jooksul mitte ühtegi inimest. 
Tagame pimedatel õhtutel 
Metsakalmistul valgustuse.

Rajame liiklusohutuse 
parandamiseks rohkem kõnniteid. 
Täiendame tänavavalgustuse 
võrku tänapäevaste 
lahendustega, et kaotada 
jalgteede valgustamata lõigud, 
sh parkides. Muudame Endla 
ristmiku jalakäijasõbralikumaks.

Ristmike ohutus peab kasvama 
kiiremini nii jalakäijate, 
jalgratturite kui ka kõigi teiste 
liikurvahendite kasutajate 
jaoks. Eluohtlik teenus ei kutsu 
ennast kasutama. Tugevdada 
liiklusjärelvalvet liiklejate ohutuse 
ja turvatunde suurendamiseks. 
Ehitame Mustamäe piirkonda 
turvalised rattaparklad ja 
rattaga liikumise teed. 

Põhja-Tallinnas teeme jalgratturite 
elu mugavaks, et oleks, kus 
parkida ja sõita. Eraldame 
jalakäijate ja jalgratturite 
liikumisruumid, anname ristmikel 
sõidueesõiguse ratturitele, 
tähistame teed nõuetekohaselt, 
juhime need ümber bussipeatuste 
ning tasandame äärekivid. 
Muudame Nõmme tänavad 
ohutumaks – alustame 
kõnniteede rajamisega ja tänavate 
valgustuse rekonstrueerimisega. 
Vajadusel langetame piirkiirust 
tänavatel, kus ei ole veel 
kõnniteid. Jalgratturi teooria- ja 
sõidueksami läbiviimine 3–4. 
klassi õppeprogrammi, et kõik 
meie lapsed oskaksid liigelda 
nii jalgsi kui jalgrattaga ohutult. 
Ülekäigurajad ja ristmikud peavad 
olema turvalised, valgustatud 
ning arvestama esmajärjekorras 
ühistranspordi ja jalakäijatega.
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Teeme korraliku rattaringluse: 
piisava tihedusega 
laenutuspunktid, mis on 
ekspertide soovituste järgi 
paigutatud ning mille tulekust on 
õigel ajal ja viisil inimestele teada 
antud. Rattaringlust toetavad 
Rattastrateegia järgi rajatud uued 
turvalised jalgrattateed. Kõigi 
huvides kutsume regulaarselt 
elektrirataste ja tõukerataste 
liiklejaid üles ohutult liiklema ning 
autojuhte ja jalakäijaid austama. 
Toimiv eeskuju on olemas 
nii Põhjamaade pealinnades 
kui ka Eestis - Tartus.

Soodustame rattaringluse arengut 
ja arendamist erasektori poolt.

Luua Tallinnat kattev aastaringi 
kasutatav linnarataste võrgustik. 

Tallinn vajab ka 
jalgrattaringlust, millest saab 
osa ühistranspordisüsteemist. 
Teeme koostööd erasektoriga, 
et parandada jalg ja 
elektrirataste renditeenuste 
kättesaadavust kogu linnas.

R
at

ta
st

ra
te

eg
ia Teeme vajalikud otsused ja 

palkame parimad spetsialistid 
viima ellu Tallinna rattastrateegiat 
ja Rattaringluse projekti.

Viime ellu rattastrateegia Lähtume Tallinna 
rattastrateegiast ja kaasame 
parimaid kohalikke ning 
välismaiseid linnaruumi eksperte.

Tallinna rattastrateegia tuleb 
viia ellu sihipäraselt.

Viime ellu Tallinna 
jalgrattastrateegia.

Korraldame jalgrattaliiklust 
vastavalt Tallinna 
Rattastrateegiale, et rattaga 
oleks igas vanuses ohutu 
sõita nii linnaosa siseselt kui 
teistesse linnaosadesse.
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Uus ühistranspordi võrgustik 
- võtame ette puhta lehe ja 
joonistame hetke andmeid 
kasutades mugavaks kogu 
liinivõrgu, arvestades viimase 
30 aastaga tekkinud uusi 
elupiirkondi ja olulisemaid 
sihtpunkte nii töötamiseks 
kui vaba aja veetmiseks. 
Kaasaegne ühistransport peab 
vastama inimeste reaalsetele 
liikumistele ja vajadustele; 
olema paindlik ning ühendatav 
teiste transpordivahenditega, 
näiteks elektritõukerataste või 
isejuhtivate autodega. Võtame 
siin eeskujuks teiste seas Tartu, 
kus kogu ühistranspordivõrgustik 
korraldati ümber kasutades 
mobiilioperaatorite 
liikuvusandmeid. Võtame 
appi tehisintellekti, et juhtida 
ühistranspordiliine. Loome targa 
koolibussisüsteemi, rakendades 
praegused liinid maksimaalselt 
ning vajadusel lisades uusi liine. 
Suure külastatavusega avalikud 
hooned nagu uus Tallinna 
Haigla, riigigümnaasiumid, 
Linnahall jt arendatakse 
välja koos kiire ja kvaliteetse 
ühistranspordiühendusega.

Integreerime ratta- ja 
tõukeratta laenutuse Tallinna 
ühistranspordi osaks. Loome 
uusi ühistranspordiliine vastavalt 
elanikkonna muutuvatele 
vajadustele. Seisame jätkuvalt 
selle eest, et ühistransport 
oleks pealinlastele tasuta. 
Laiendame bussiradade võrku, 
et ühistransport oleks kiire ning 
turvaline. Uuendame koostöös 
riigi- ja erasektoriga peamised 
Tallinna ühistranspordiväravad – 
lennujaam, bussijaam, rongijaam. 
Jätkame linnatranspordi 
keskkonnasõbralikuks muutmist, 
soetame juurde mugavaid 
ja keskkonnasõbralikke 
busse.  Alustame üleminekut 
elektritranspordile. Võtame 
suuna, et igas ühissõidukis 
oleks konditsioneer. 
Soetame uued koolibussid ja 
parandame nende kasutamise 
kättesaadavust. Teeme 
invatranspordi kvaliteedihüpe, 
soetame uued invabussid.

Kujundame linnaruumi põhimõttel, 
et liikumises on eelisseisund 
jalakäijatel, jalgratturitel, 
muudel kergliikuritel ning 
ühistranspordil. Tagame 
kättesaadava ühistranspordi 
Pirita uusarendustes. Parandame 
ühistranspordi ühendust 
Kakumäe ja Tiskre piirkonna ning 
linna keskuse vahel. Rajame uue 
bussiliini, et ühendada Kristiine 
Mustamäe tee ja Linnu tee suunal.

Ajakohastame ühistranspordi 
liine ja graafikuid, vähendame 
ümberistumisi.

Kaasajastada Tallinna 
ühistranspordivõrku ja parandada 
selle kvaliteeti. Tagada, 
et Tallinna ühistranspordi 
kasutamine oleks ohutu iga 
päev, ka viiruspuhangute 
ajal. Taastada öötransport. 
Pikendame nädalavahetustel 
osade ühistranspordiliinide 
graafikuid, et inimesed 
saaksid vajadusel öösel linnas 
ühistranspordiga sõita. Kristiines 
parandame ühistranspordivõrku 
ka linnaosa keskselt. 
Mustamäel kaasajastame 
ühistranspordi marsruudid.

Teeme koostöös erasektoriga 
kogu Tallinna ühistranspordile 
mugava liikuvusplaneerija ja 
kassaaparaadivaba piletisüsteemi, 
mis arvestaks viimase versta 
lahendustega. Ühistransport 
peab olema kiirem ja tihedam, 
et inimene ei peaks ootama 
ühissõidukit tipptunnil kauem kui 
10 minutit. Teeme koostööd riigi 
ja naaberomavalitsustega, et viia 
ühistransport ühtse korralduse 
alla ja parandada omavalitsuste 
piiride ülese liikumise võimalusi. 
Loome piirkondliku ühtsed 
perioodikaardid, mis kehtivad 
kõigil ühistranspordiliinidel. 
Paneme käiku ööliinid, mis 
sõidavad igasse linnaossa. Leiame 
kohad uutele ühistranspordi 
lõpp-peatustele, sest liinivõrk 
vajab muutusi lähtuvalt 
uutest elu- ja töökohtadest, 
ühendame uued elamukvartalid 
ühistranspordivõrku, sh ekspress-
bussiliin. Rajame Kristiine ja 
Ülemiste ühistransporditerminalid, 
kus ühendatud nii linna, 
maakonna kui üleriigiline 
ühistransport. Parandame 
ühistranspordisüsteemi selleks, 
et paremini siduda Lasnamäed 
teiste linnaosadega. Analüüsime 
nõmmekate liikuvust ning 
lisame uusi bussiliine, et 
ühistranspordiga saaks paremini 
liikuda nii linnaosa piires kui 
teistesse linnaosadesse. Oleme 
vastu Tallinna megahaigla 
ehitamisele, sest miks peab 
vanainimene Nõmmelt sõitma läbi 
terve linna Lasnamäe nõlvale.
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bussipeatustesse uued soojad 
kinnised ootepaviljonid 
koos eskalaatori ja liftiga. 
Inimestel peab olema 
võimalik ühinstransporti 
väärikalt kasutada. 

Vahetame välja kõik 
bussiootepaviljonid uute ja 
ilmastikukindlate vastu. Jätkame 
online infotabloode paigaldamist 
ühistranspordi peatustesse. 
Muudame ühistranspordi inva- ja 
lapsevankri sõbralikumaks.

Paigaldame kõikidesse 
ühistranspordipeatustesse 
digiinfotahvlid.

Mustamäel Toome elektroonsed 
tahvlid peatustesse. Teeme 
korda Laagna tee bussipeatused 
ja jalgrattateed.

Renoveerime 500 peatust nii, et 
need on ligipääsetavad puudega 
inimestele ja lapsevankritele, 
kaasaegsete valgustatud ning 
turvaliste ootepaviljonidega, 
et ennetada traagilisi 
liiklusõnnetusi. Peatustes peab 
olema ka jalgratta hoiustamise 
võimalus ja ilmastikukindlus. 
Abivahendiga ja lapsevankriga 
peab ühistranspordiga 
liikumine olema elementaarne, 
peatuste platvormid peavad 
olema uksega ühel tasandil või 
peab juht liiklejat abistama, 
ümberistumised mugavad. 
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Ehitame välja Tallinna katva 
moodsa isejuhtiva trammivõrgu 
TallinnaTramm+. Uued trammiliinid 
katavad põhilisi liikumissuundasid 
Õismäe, Mustamäe, Lasnamäe 
ning Pirita suunal. Seome linna 
tiheasustuspiirkonnad ja lähimad 
eeslinnad. Lisaks Kesklinna 
ringliin, mis teeb hõlpsaks 
linlaste ja turistide liiklemise 
kesklinnas. Laiendame Tallinna 
trammide võrgustiku linnapiiride 
naaberomavalitsustesse. 
Lasnamäe vajab paremat 
ühenduvust ülejäänud linnaga 
ning sel kümnendil hakkame 
rajama uusi trammiliine.

Toome trammid igasse linnaossa. Ehitame välja uue trammiliini 
Vana-Sadamasse ja 
alustame uute trammiliinide 
väljaarendamist. Soetame 
uusi ja mugavaid tramme.

Loome trammiühenduse 
lennujaama, sadama ja Kopli 
vahel. Oleme vastu Rävala 
tänava trammitee rajamisele.

Alustame keskkonnasõbraliku ja 
ohutu õhutrammi planeerimisega 
Tallinnasse. Õhutramm võimaldab 
luua ühendusi lähivaldadega, 
samuti üle Tallinna lahtede ja 
lähijärvede. Alustame Lasnamäele 
õhutrammi marsruutide 
projekteerimist. Käivitame 
hooajalise meretrammiliini 
marsruudil Kakumäe–
Lennusadam–Reisisadam. 

Ehitame välja Tallinna ringtrammi 
ja uued trammiliinid Piritale, 
Lasnamäele ja Mustamäele. 
Me ei luba rajada Rävala 
läbimurret, sest sealne keskkond 
on praegusel kujul väärtuslik 
ja vajalik. Linna tasakaalus 
arengu jaoks pole samuti vaja 
Mustakivi tee pikendust. Alustada 
trammiliinide pikendamisega 
Järvele, Lasnamäele ja Piritale. 
Planeerida uued trammiteed 
Kristiinesse ja Õismäele. 
Trammivõrgustiku laiendamine 
– kiirtramm Piritale! Pirita tee 
keskel olevale takistusribale tuleb 
luua trammitee. Toome Lasnamäe 
trammi idee unustusehõlmast 
välja! Lasnamäe tramm kanalist 
ja Läänemere keskuse juurde.

Rööbastranspordist peab saama 
ühistranspordi selgroog – viime 
trammiteed ka Lasnamäele, 
Piritale, Kristiinesse, Mustamäele 
ja Haaberstisse, pikemas 
plaanis ka Nõmmele ning ümber 
vanalinna. Koos lähivaldadega 
pikendame trammiteid ka 
Viimsisse, Jürisse ja Tabasallu. 
Toetame uute trammiteede kui 
rohelise transpordi rajamist, mis 
teenindaksid rohkem inimesi. 
Soodustame trammiteede ehitust 
selliselt, et sellega võiksid ühineda 
näiteks Viimsi, Rae ja Saku vald, 
et vähendada sõiduautode 
liikluskoormust Kesklinnas. 
Trammitee koridor Kesklinnast 
kulgeb tulevikus mööda 
Sõpruse puiesteed, Akadeemia 
teed ja Järveotsa teed Harku 
järveni ja vajadusel ühendub 
Väike-Õismäe lõppjaamaga.
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Enne uute trammiliinide valmimist 
Laagna teel võtame kasutusele 
metroobussid. Need on suuremad 
ja kiiremad ekspressbussid, 
mis saavad inimesi viia kiirelt 
ja mugavalt tööle ning tagasi. 
Seda on trammillinide rajamise 
eelsammuna kasutatud ka mujal 
maailmas, näiteks Helsingis. 
See aitab luua reaalse muutuse 
kõigest aasta jooksul, kasvatades 
ühistranspordi kättesaadavust 
ning kasutust ja aitab luua 
nõudlust valmiva trammiliini jaoks. 
Rajatav taristu - ootepaviljonid, 
tõstetud platvormid invatoolide 
jaoks bussipääsemil - võetakse 
kasutusele trammiliini jaoks.

Toome Tallinna tänavatele 
metroobussid.

Taotleme riigilt Tallinna 
ringraudtee riigi eriplaneeringu 
koostamist ja rajamist, et viia 
kaubarongiliiklus välja Tallinna 
kesklinnast, Põhja-Tallinnast, 
Kristiine ja Nõmme linnaosadest 
ning mis ühtlasi loob võimaluse 
perspektiivis likvideerida Kopli 
ja Ülemiste kaubajaamad ja 
parendada oluliselt piirkonna 
linnaruumi kvaliteeti. Muudame 
raudteeristumised teiste 
teedega eritasandilisteks. 
Paneme käima linnasisese 
pendelrongi liinil Kopli-
Kristiine-Ülemiste-Lasnamäe. 
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Leiame erasektoriga koostöös 
viise, kuidas pakirobotid või 
jalgratastel kullerteenused 
saavad Vanalinnas kaubikute 
asemel pakke toimetada.

Jätkame turvalisi katsetusi 
iseliikuvate bussidega, arendame 
innovatiivset ühistransporti. 

Koostöös erasektoriga 
soodustame elektriautode 
kasutamist, ehitades juurde 
laadimispunkte ühistute juurde.

Toetada kastirataste ja 
elektrijalgrataste ostu, et 
ka lastega pered ja eakad 
saaksid Tallinnas autota 
paremini liikuda. Arendada 
funktsionaalse elektriautode 
laadimisvõrgustikuga ühilduvat 
linnatranspordi süsteemi. 
Pirital toetame Eestis toodetud 
elektrikergliiklusvahendite 
hankimist, et vähendada 
autostumist.

Käivitame isesõitvatel bussidel 
põhineva ühistranspordi. Rajame 
Tallinnasse vesinikutanklad, 
et luua pealinna elanikele 
võimaluse soetada endale 
keskkonnasõbralikuid 
vesinikautod. Puhtad isejuhtivad 
sõidukid viivad turistid laiali 
märkamatult ja mugavalt.
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Parkimisnõuete toomine 21. 
sajandisse. Maa-aluste suure CO

2
 

emissiooniga betoonparklate 
mahu vähendamine läbi 
miinimum parkimisnõuete 
kaotamise. Kohustus koos 
elupinnaga parkimiskohti 
arendada muutub drastiliselt. 
Me kaotame inimestele 
kohustuse osta parkimiskoht 
ilma valikuta ning kaotame 
kinnisvaraarendajatele vajaduse 
neid luua ka nõudluse puududes. 
Koolihoovid tuleb ümber muuta 
autoparklatest puhkekohtadeks ja 
mänguväljakuteks. Kaugelt autoga 
kohale sõitvatele pedagoogidele 
saab linn üürida parkimiskoha 
lähistel asuvas parkimismajas. 
Rajame koos laadimispunktidega 
kaetud rattaparklad kõigi koolide 
ja teiste suuremate avalike 
hoonete ette. Ise rattaga kooli 
tulev laps peab saama oma ratast 
ka turvaliselt hoiustada. Samuti 
toetame korteriühistute juurde 
turvaliste rattaparklate rajamist 
„Hoovid korda“ programmi 
raames (ka mitme ühistu peale).

Eelistame uute parkimiskohtade 
rajamisel murukivi. Otsime 
võimalusi parkimismajade 
rajamiseks koostöös 
erasektoriga. Teeme koostööd 
kaubanduskeskustega, et 
võimaldada nende parklate 
kasutamist kohalike elanike 
poolt. Mitmekordistame 
Tallinnas rattaparklate arvu, 
loome suured rattaparklad 
ühistranspordipeatustesse, sh 
rongipeatustesse. Asendame 
vananenud rattahoidjad uutega. 
Nõuame uusarendustelt 
rattaparklate ja -hoiuruumide 
rajamist ning toetame ühistuid 
rattamajade ehitusel. Võimaldame 
linna toel ühistutel jätkata 
parkimiskohtade ning rattamajade 
ehitamist. 

Säilitame koduomanikele 
parkimissoodustuse Tallinna 
linnas. Rajame ajaloolistesse 
kortermajade piirkondadesse 
parkimismajad parkimisprobleemi 
lahendamiseks koostöös 
erasektoriga. Kutsume korrale 
liiklust häirivaid valesti parkijaid. 
Ehitame Paljassaare parkimismaja.

Nõuame, et uusarendustes 
oleks järgitud parkimiskohtade 
piirnormi täitmist. Me ei 
laienda tasulist parkimisala 
ning vähendame parkimistasu. 
Alustame parkimismajade 
ehitusega, teeme innovaatiliste 
parkimislahenduste (nt 
kapselparklad) leidmiseks 
koostööd ülikoolide, 
erasektori ja ühistutega.

Autota linnaelanikud ei peaks 
kodu soetades maksma 
parkimiskohtade ehitamise 
eest. Loobuda arenduste puhul 
kohustuslike parkimiskohtade 
nõudest. Anda parkimissoodustus 
lamellrehvidega autodele. Võtame 
Mustamäel parkimise kontrolli 
alla. Kõnniteed ja muruplatsid 
ei ole parklad. Mustamäe ei pea 
muutuma parklatest koosnevaks 
asfaldikõrbeks. Iga puu või 
põõsas, mis võetakse parkla 
ehituseks maha, tuleb asendada 
uutega. Maha võetud puude 
asendamist tuleb kontrollida. 
Lasnamäel ei tohi parklaid 
laiendada rohealade arvelt. 
Rajada jalgratastele vajalikul 
hulgal turvalisi parkimiskohti ja 
ilmastikukindlaid rattaparklaid 
elamute juurde. Lasnamäel tuleb 
koolide juurde luua rattaparklaid. 

Vaatame üle Tallinna 
parkimisnormatiivid ning viime 
need vastavusse Põhjamaades 
levinud normidega. Suuname 
sõiduautode parkimise 
tänavatelt ja kortermajade 
vahelt parkimismajadesse, sh 
toetame parkimismajade rajamist, 
et tagada magalapiirkondade 
sisehoovides ja tänavatel ohutum 
liikumine ning parem elukeskkond. 
Vabastame tänavate ääred ja 
haljasalad parkivatest autodest 
(nt Tallinna Linnavalitsuse ees). 
Vanalinna või mistahes teise 
asumisse sissesõitmiseks on 
tänava alguses elektroonilised 
autonumbrilugejad, mis 
fikseerivad sisenemise ja sealt 
väljumise. Korraldame külaliste 
registreerimise ja parkimise 
elektroonilise tuvastamise kaudu, 
sarnaselt praegu parkimismajades 
toimivale korrale. Vesinik- ja 
elektriautod pargivad kesklinnas 
ja Kalamajas tasuta. Tasuta 
pargivad need elanikud, kelle 
tulumaks laekub oma linnaossa. 
Kajamajja sisenenud külalised 
maksavad automaatselt 
parkimistasu. Kehtestame 
eraparklatele nõuded, et 
välistada parklate rajamist vaid 
muru- või killustikuplatsidele. 
Rakendame nõude, et igasse uude 
kortermajja, mis valmib alates 
2022. aastast, on rajatud korterite 
arvule vastav jalgrattaparkla 
või -garaaž, mis soodustab 
linnas jalgrattaga liiklemist. 
Soodustame korteriühistutele 
jalgratta-parkimismajade rajamist, 
et edendada jalgrattaliiklust, 
sest kodudes pole ruumi 
jalgrataste hoiustamiseks. 
Koolide ja lasteaedade juurde 
rajame turvalised vihma ja lume 
eest kaitstud jalgrattaparklad. 
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Anname inimestele vabaduse ise 
valida selle liikumisviisi, mida ta 
vajab, loome keskkonna jalgsi, 
rattaga ning ühistranspordiga 
liikumiseks. See omakorda 
vähendab ummikuid, tehes nii 
head tänavaruumi nautivast 
kaaskodanikust autojuhi liitlase, 
mitte vastase ning suurendab 
liikumiskiirust teedel ja 
ühistranspordil. Loome Tallinna 
kesklinnas mitmes etapis jalgsi ja 
rattaga liikujate eelistusega ala. 
Suuname lähivaldadest saabuva 
suure autokoormuse linna piiril 
paiknevate pargi-reisi keskustes 
ümber kiirele ühistranspordile 
või rattamagistraalidele. 

Alandame enamatel linnatänavatel 
piirkiiruse 30 km/h, et tõsta kõigi 
liiklejate turvalisust ning tagada 
sujuvamat liiklusvoogu vähemate 
ummikutega. Arendame välja 
kiired ühistranspordiühendused, 
et pidurdada autostumist.

Jätkame suure ja elanikele 
oluliste liiklussõlmede ehitamist 
ja rekonstrueerimist: sh Peterburi 
tee, Tulika tänav, Rannamõisa 
tee, Tervise tänava pikendus. 
Rajame nutikaid foorisüsteeme, 
mis võimaldavad säästlikumat ja 
kiiremat läbisõitu.  Investeerime 
teekatte märgistusse, lisame 
elektroonilisi liiklusmärke, mis 
võimaldavad paindlikumaid 
liikluslahendusi arvestades 
asumite omapärasid. Laiendame 
pargi-reisi võimalusi ja põimime 
need mugava ühistranspordiga. 

Kesklinna ja kiiresti kasvavate 
linnaosade liikluskoormuse 
leevendamiseks viime osa 
liiklusest maa alla, kasutades 
värskeid analüüse ja uudseid 
lahendusi, leiame lahendused 
ka ummikuprobleemidele. 
Peame oluliseks liikluskoormuse 
vältimiseks linnas väikese ringtee 
rajamist. Liikluskeskkonna 
kujundamisel ja piirangute 
rakendamisel läheneme 
asumipõhiselt ja arvestame 
piirkonna eripäradega, 
eelkõige pöörame tähelepanu 
kergliiklejatele ja jalakäijatele. 
Vananevas ühiskonnas suureneb 
vaevaliselt ja abivahenditega 
liikuvate inimeste hulk, misläbi 
peavad liikumiskiirused linnas 
olema paindlikud, vastavalt 
liikluse eripärale piirkonnas on see 
kas 70, 40 või 30 km/h. Toetame 
vanalinna autovabaks muutmist, 
kuid ajutise ettevõtlust toetava 
meetmena 
vähendaksime süda- ja 
vanalinnas parkimistasusid 
kuni majanduskriisi lõpuni 
poole võrra. Parandame 
Põhja-Tallinna liikluskorraldust, 
et tõhustada tänavate 
läbilaskevõimet. Vaatame 
üle Nõmme sisekvartaalse 
liiklusskeemi, et tagada sujuvam 
ja ohutum liiklus. Korrastame 
Nõmme keskuse ja suuname 
liikluse peaväljakult ümber.

Alustame kriitiliste ristmike 
rekonstrueerimist ning 
suurendame innovaatiliste 
lahenduste ja tunnelite abil 
läbilaskevõimet. Muudame 
Tallinna tänavate ja magistraalide 
rohelised lained päriselt 
roheliseks. Rajame linna piirile 
ning rongipeatuste juurde pargi-
ja-reisi parklad. Taastame Pirita 
Selverist Russalkani autodele 
liikumiskiiruse 70 km/h.

Teeme teoks peatänava projekti 
ja muudame Kaarli puiestee 
autovabaks tsooniks. Tagame 
kõigi liikluses osalejate ohutuse 
ja sujuva liikuvuse üldise 
kiiruspiiranguga 30 km/h. 
Kehtestada kliimamuutuse 
vastase võitluse edendamiseks 
ja sujuva liikuvuse tagamiseks 
Tallinnas tipptunnitasu. Arendada 
ja viia edasi Pargi ja Reisi 
süsteemi. Rahu tee sarnastele 
1+1 tänavatele rakendada 
kiirusepiirangud 30 või 40 km/h.

Muudame linnaruumi tehtavate 
investeeringute prioriteete nii: 
1) jalakäijad, 2) kergliiklejad 
(jalgrattad ja tõukerattad), 
3) kerge keskkonnasäästlik 
rööbastransport, 4) muu 
ühistransport, 5) autod. 
Ümberistumised ühelt 
ühistranspordiliigilt või -suunalt 
peavad olema kiired ja mugavad 
(rong, linnarong, buss, trollibuss, 
tramm). Kesklinnas planeerime 
teedevõrgustikku põhimõttel 
jalakäija – kergliikur – auto 
– haljastus. Kus ruumi jääb 
väheks, seal tehakse teed 
autodele ühesuunalisteks. 
Jätkame Tallinna piirile kiirete 
ühistranspordiühenduste 
juurde pargi&reisi parklate 
rajamist, et vähendada linna 
saabuvate autode hulka. 
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Toetame Tallinn-Helsinki tunneli 
rajamist. Anname uue hoo 
uuringutele ja eriplaneeringule, 
et uurida välja püsiühenduse 
täpsemad lahendused. 

Investeeringute ja töökohtade 
loomiseks Tallinnasse viime 
ellu Talsinki kaksiklinna idee. 
Kaksiklinnast kujuneks Põhja-
Euroopa suurlinn, maailma 
parima ja püsivalt otselendudega 
kaetud lennujaamaga, mis oleks 
majanduse, kultuuri, tehnoloogia 
ja turismipiirkonna tõmbekeskus. 
Kaksiklinna tekke soodustamiseks 
peame oluliseks kiiremas korras 
välja töötada 
Tallinn-Helsinki tunneli 
projekt ning see ka ellu viia.

Taotleme riigilt Tallinn-Helsingi 
püsiühenduse riigi eriplaneeringu 
koostamist, et selgitada 
välja võimalikud tehnilised 
lahendused, sotsiaalmajanduslik 
kasu ja maksumus.
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 Laiendame linna- ja 

kogukonnaaedade projekti. 
Rekonstrueerime Kadrioru pargi 
ajaloolise kasvuhoonekompleksi.

Liituda koostöökokkuleppega 
Organic Cities Network Europe, 
mille on algatanud Milaano 
ja millega on juba liitunud 
Pariis ning Viin. Vähendada 
pestitsiidide koormust 
inimestele ja elukeskkonnale.

Loome võimalused 
linnapõllunduse rajamiseks 
kus saaks kasvatada 
juurvilju kasutades uusi 
tehnoloogiad. Põhja-Tallinnas 
aitame rajada linnaaedu. 

To
it

Jätkusuutliku toiduga varustatuse 
loomiseks on toidutootmine 
maailma linnades üha levinum 
trend, milleks ka Tallinnas 
on ideaalne võimalus. Siin on 
palju konkreetse kasutuseta 
rohealasid, mida on võimalik 
kasutusse võtta asumi elanikele 
aiasaaduste kasvatamiseks. 
Suuremal skaalal on võimalik 
toidu tootmist kavandada näiteks 
laohoonetesse või tulevikus 
kasutuseta parkimisgaraažidesse, 
luues tingimused taimede 
kasvatamiseks tehisvalguse 
ja automatiseeritud 
kastmissüsteemide abil.

Jätkame tasuta toidu pakkumist 
koolides ja lasteaedades, teeme 
toidu valiku rikkalikumaks ja 
tervislikumaks. Suurendame 
mahetoidu osakaalu.

Vähendame mittemaheda liha- ja 
piimatoodete kasutamist ning 
toiduraiskamist. Soodustame 
väikeettevõtjate kauba pakkumist 
pealinnas. Taimne toit peaks alati 
olema võrdselt lihtne ja hea valik 
tervishoiu- ja haridusasutustes. 
Eelistame hooajalist, kohalikku ja 
mahedalt toodetud toitu ja teeme 
vegantoidu kättesaadavaks. 
Ajakohastada kõigi lasteaedade 
ja koolide menüüd: toidud peavad 
olema mahedad, tervislikud ja 
mitmekesised. Muudame Pirita 
turu päris turuks! Kord nädalas 
Pirita turul OTT turg, kuhu 
on oodatud kõik, kes ka oma 
aiasaadusi müüa soovivad.
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Toome kohalikele mõeldud 
üritusi Vanalinna, loome kohalike 
vaba aja veetmise ja sündmuste 
toimumise ruumi näiteks iga-
pühapäevase mahetoiduturuga.

Kindlustame, et linnavalitsus 
eelistab koolitoidu pakkumisel 
kohalikke mahetooteid, seisab 
mahekultuuri põhimõtete eest 
kõigis eluvaldkondades.

Toome mahetoidu kõigisse 
asutustesse. Pakume 
lastele puhast, mürgiste 
pestitsiidide vaba toitu.

Selleks, et tõsta Lasnamäe 
mainet, on vaja arendada 
ja soodustada ühiskondlike 
ja meelelahutuskohtade 
teket, sh roheline keskkond, 
elukoha lähedased teenused 
nagu maheturud jne. 
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Linn vajab loodusega 
koosolemiseks palju rohkem 
rohelust ning kohti, kus igaüks 
saab pere või sõpradega aega 
veeta. Eesmärk peab olema linna 
rajada 80 perepikniku ala, kus 
rohelust nautida. Täiendavalt 
on rohealadel loodud toetav 
infrastruktuur - mugavad 
varustuse rentimise võimalused 
sportimiseks, pereürituste 
korraldamiseks varjualused, 
elektritoide, seadmed ja nii 
edasi. Sama põhimõte peab 
olema ka parkides, need on 
looduses olemiseks, mitte 
aia tagant vaatamiseks.

Panustame Tallinna Harku järve 
rannaala arendamisse ja jälgime 
järve ökoloogilist seisukorda. 
Puhastame Tallinna linnas 
olevad tiigid. Panustame enam 
puude hooldusesse.  Jälgime 
ja kiirendame asendusistutuse 
kohustuse täitmist.

Keelustame linnas lageraie. 
Pirita Ürgoru maastikukaitseala 
võtame RMK-lt üle linnale, et 
tagada parem hooldus antud 
alal. Pankranniku ala ehituskeelu 
alaks ja maastikukaitse alaks.

Kaitseme linnaloodust, säilitame 
praeguseid rohealasid ja tekitame 
juurde uusi. Meie eesmärk on 
istutada 100 000 uut puud; 
soodustada katusehaljastust ja 
mitmekesistada linnakeskkonda 
sobivat taimestikku; muuta 
tänased murukõrbed elurikasteks 
niitudeks; tagada haljastus 
uusarendustes ja nende 
ümbruses; katsetada julgelt 
hoonete haljastamist. Säilitame 
tänavate äärse haljastuse 
– kaasajastame raielubade 
süsteemi ja ebaseaduslike 
raiete trahvimudeli. Toetame 
ja tunnustame väljaõppinud 
arboristide tööd linnaruumis. 
Viime teeremontide käigus 
kommunikatsioonitrassid 
teede keskele, et teeremont ei 
oleks põhjus piirnevate puude 
langetamiseks (nagu juhtus 
Haapsalus). Istutame Mustamäele 
puid ja põõsaid juurde. Ei luba 
ehitada parkidesse. Pirital 
väärtustame kõrghaljastust 
ja tagame Pirita jõe ürgoru 
kaitse. Lasnamäel peab linn 
tagama niitude korrashoiu. 
Hoiame väärtuslikku Lasnamäe 
paepealset ja kujundame sellest 
alalise puhkeala. Paevälja alvar 
tuleb muuta kaitsealaks. Ühtlasi 
korraldatakse kogukonnale 
talguid, mille käigus linn 
korraldab jäätmeveo.

Lasnamäele on vaja rohkem 
kultuuri ja -sündmusi. 
Selleks on vaja panustada 
uutesse parkidesse, maja 
sisehoovide korrashoidu ja 
tänavaspordivarustusse. 
Muudame Vabaduse väljaku 
pargiks, lisades oluliselt rohelust. 
Ümber Ülemiste järve ehitame 
kaasaegse terviseraja koos 
sportimisvõimalustega. 
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Loodusega ühendatud Tallinn 
seob kõik linnaosad kokku läbi 
roheliste tänavakoridoride, liites 
olulisemad sihtpunktid, pargid 
ja rannikupromenaadi üheks 
terviklikuks rohevõrgustikuks. 
Tallinna 46 km merepiiri tuleb 
avada inimestele ja siduda üheks 
terviklikuks jalgsi ja rattaga 
kulgemise promenaadiks. 
Promenaadi sidumine 
ümbritsevate aladega iga 50 m 
tagant asuva läbipääsuga. Avarad 
rohekoridorid igasse linnaossa, 
mis seovad kokku nii ranniku 
kui ka linna erinevad tähtsamad 
sihtpunktid, pargid, metsad ja 
teised väiksemad rohealad.

Jätkame mereäärsete 
promenaadide väljaehitamist, 
avame Tallinna merele. 
Investeerime terviseradade 
võrgustiku arendamisesse 
loomisesse. Loome Lasnamäe, 
Pirita ja Kesklinna piirile 
katkematu klindipargi. Jätkame 
Lasnamäe rohekoridori 
välja arendamist.

Avame linna merele. Mereäärne 
promenaad peab ulatuma 
ühest linna otsast teise 
ehk Kakumäest Meriväljani. 
Sadama-alade arendus peab 
toimuma põhimõttel, et linlastel 
oleks ligipääs rannaaladele 
ning erinevad võimalused 
vaba aja veetmiseks.

Suurendada rohealasid 
ja linnaosade vahelist 
rohevõrgustikku. Muuta linn 
linnalindude ja -loomade 
sõbralikuks paigaks.

Linn peab olema avatud merele 
ning mereäär pakkuma oma 
promenaadidega erinevaid 
tegevusvõimalusi. Arendame 
välja Tallinna merepromenaadi 
koostöös erasektoriga ja 
ehitame selle välja Russalkast 
Noblessneri sadamani. Ehitame 
Mustamäe ja Kristiine linnaosa 
piirialale rohekoridori jalgrattatee, 
terviseraja, tegevuskohtade 
ja pargiatraktisoonidega.
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Rajame putukaväila Põhja-
Tallinnast Haaberstini. Panustame 
suvel lilledesse ja haljastusse. 
Toetame kortermajade elanike 
linnaaiandusega tegelemist. 
Arendame Tallinna rohealadel 
looduslikku mitmekesisust 
ja liigirikkust. Rajame linna 
uued niidualad. Jätkame 
linnaloomade projekti, sh veiste 
pidamist linna rohumaadel.

Loome Aegna saarele kaitseala. Kaitsta Tallinna bioloogilist 
mitmekesisust, õhu ja 
veekogude puhtust. Luua uusi 
kaitsealasid. Kehtestada Tallinnas 
pesitsusrahu igal aastal 1. 
aprillist 31. juulini. Rajame Piritale 
kaks linnaaeda/permakultuuri 
õppeaeda, kuhu kõrvale rajame 
ka lehtede ja purustatud 
okste komposteerimise 
kohad. Hoolitseda Tallinna 
veekogude puhtuse eest 
ja kaitsta Läänemerd.

Sõbraliku ja hooliva linnaruumi 
kujundamisel on tähtis, et iga 
lahendus arvestab elurikkuse 
ja kestlikkusega. Tallinna linnal 
on vähe selliseid alasid, mille 
arengut linn omanikuna suunata 
saaks ning ühe lahendusena 
tuleb linnal saada nö pruunalade 
omanikuks. Vanade tööstusalade 
arendust peab vedama linnaosa. 
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Linnapark Paljassaares. Vabas 
õhus ja looduslikus keskkonnas 
vaba aja veetmise võimalused.

Täiendame ja uuendame 
linna parkides, kalmistutel 
ja haljasaladel valgustust. 
Parendame ja loome 
asumitesse uued avalikud 
vabaaja veetmise kohad ning 
võimalused tervisespordi 
harrastamiseks. Arendame 
Tallinnas pargikohvikute 
kultuuri. Rajame asumitesse 
skväärid ja taskupargid. 
Suurendame pargivahtide arvu.

Parkide juurdepääsuteed ja 
trepid teeme korda. Puhkealad 
peavad olema ligipääsetavad 
ka liikumispuudega inimestele, 
eakatele ja lastega peredele. 
Vahetame välja vanaks jäänud 
pargipuud (Kadriorus, Kaarli 
puiesteel ja mujal) ning istutame 
linna oluliselt rohkem okaspuid. 
Säilitame ja korrastame 
Merimetsa parkmetsa.

Võtame ette parkmetsade 
puhastamise, nt Üliõpilaste teel ja 
Lepistikus, ning muudame need 
vaba aja veetmise kohtadeks. 
Korrastame Löwenruh’ pargi 
ja parandame teiste parkide 
hooldust. Rekonstrueerime ja 
uuendame räämas pargialad.

Meie eesmärk on kaitsta 
Tallinna ainulaadset loodust ja 
tagada, et iga kodanik saaks 
nautida rohelust – parke, metsi, 
rabasid ja randu – oma kodu 
lähedal. Tagada, et igas Tallinna 
linnaosas oleksid mitmekesised 
ja ligipääsetavad haljasalad. 

Rajame uusi kaasaegseid parke, 
kus lisaks puudele ja pinkidele 
on ka huvitegevuse ja sportimise 
võimalused, samuti koerteparke. 
Kes ehitab Põhja-Tallinnas uue 
maja, teeb linnarahva rõõmuks ka 
parginurga. Igas kesklinna asumis 
hakkab olema avalik park. Rajame 
valgustatud tervise- ja suusarajad 
Sütiste metsa ning ühendame 
need Nõmme spordikeskuse 
radadega tunneli kaudu, 
valgustame Kadaka parkmetsa jt 
väiksemate haljakute jalgteed, et 
oleks pimedal ajal ohutum liikuda.
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Tallinna heakord peab paranema. 
Pealinn ei pea kevadel olema 
tolmupealinn ja talve tulek 
üllatus vaid autobaasimeestele. 
Linna heakorda panustame 
pidevalt enam ja otsime selleks 
loodusäästlike lahendusi, et 
meie kodulinn oleks ilus ja 
pale puhas. Tallinna õhk peab 
jääma maailma puhtaimaks.

Teeme koostööd teiste 
Läänemere äärsete pealinnadega 
merereostuse vähendamiseks 
ja liigirikkuse tõstmiseks.

Paigaldame müratõkkeseinad 
Tähesaju uue elurajooni kaitseks 
ja Paldiski mnt elanikele. 
Algatame uurimise Stroomi ja 
Pikakari ranna mere olmereostuse 
põhjuste väljaselgitamiseks 
ja likvideerimiseks.

Vähendada heaolu pärssivat ja 
tervisele kahjulikku liiklusest 
tulenevat mürasaastet looduslike 
müratõkete paigaldamise ja 
sõidukiiruse alandamisega. 

Sinna, kus võimalik, rajame uue 
haljastuse et vähendada müra ja 
tolmu ning suurendada rohelust ja 
liigirikkust. Tallinnast peab saama 
üks rohelisemaid, puhtaima õhuga 
ning väikseima müratasemega 
pealinnu maailmas.

Ü
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d Tänu Rohelistele ei kasutata 
Tallinna avalikel üritustel enam 
ühekordseid plastnõusid ning 
jäätmeid kogutakse liigiti.

Keelustame ühekordsete nõude 
kasutamise väliüritustel.
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Lisame pinke, konteinerhaljastust, 
prügikaste jt vajalikku 
linnamööblit, et muuta tänavad 
kohaks, kus peatuda ja aega 
veeta. Toetame „hoovid 
korda“ meetme laialdasemat 
kasutamist terviklike haljastuse 
ja maastikuarhitektuuri 
näidislahenduste 
väljatöötamisega, rattaparklate, 
valgustuse ja muude väikevormide 
rajamiseks. Kvaliteetne linnaruum 
teeb linna kriisikindlamaks. 
Linnaruum, kus inimesed saavad 
nautida vaba aega ning ise 
liikuda, annab meile suurema 
kriisikindluse ka tervisekriisides, 
kus sotsiaalse distantseerumise 
vajadus tekib ohu vähendamisel. 

Teeme linnad rohelisemaks 
tuues linna rohkem niidutaimi, 
põõsaid ja kõrghaljastust, et 
leevendada kliimamuutuste 
negatiivseid mõjusid ja pakkuda 
inimestele parkides tegevus- 
ja puhkamisvõimalusi.

Vabastame jalakäijate ruumi 
segavatest postidest ja muudest 
takistustest. Eelistame linnaruumi 
liigendamisel haljastust. Alustame 
sisetänavate ja hoovialade 
uuendamist, et muuta need 
mugavaks kõigile liiklejatele 
ja luua paremat linnaruumi. 
Suurendame hoovide roheliseks 
muutmise toetust. Ehitame 
magalarajoonides ümber 
hoovid, korrastame parkimist 
ja parandame haljastust. 
Investeerime liikluskoridore luues 
rohkem haljastusse, pinkidesse 
ja prügikastidesse. Investeerime 
Tallinna avalikesse randadesse, 
muudame Pirita ranna Tallinna 
esindusrannaks.  Rekonstrueerime 
Pirita tee kaldakindlustused, 
planeerime koostöös 
riigiga Kakumäe poolsaare 
kindlustamist erosiooni eest. 

Isamaa taunib ehitiste 
tagantjärgi seadustamist. 
Selleks tõhustame oluliselt linna 
ehitusjärelvalvet ning eelistame 
seaduskuulekaid kodanikke 
ning nende poolt teostatud 
planeeringuid. Peremeheta 
kinnistud peavad olema valvatud 
ja esimesel võimalusel korda 
tehtud. Tühermaad tuleb muuta 
turvaliseks ja leida neile rakendus. 
Seisame vastu Lauluväljaku 
ümbruse täisehitamisele. 
Kogu avalik ruum, sealhulgas 
lasteaedade ja koolide hoovid, 
pargid, terviserajad jms peavad 
olema valgustatud. Energia 
kokkuhoiuks paigaldame ainult 
LED valgusteid. Rajame linna 
asumitesse avalikud latriinid 
koos kätepesu võimalusega. 
Rohepöörde elluviimisel peame 
vajalikuks, et seni hoonestamata 
linnaruum kujundatakse 
sihiteadlikult kõrghaljastusega 
puhkealadeks, tihe-hoonestus 
asendatakse võimaluse 
piires haja-hoonestusega. 
Rekonstrueerime Stroomi 
rannahoone, korrastame 
Balti jaama ümbruse, 
rajame maaliini bussijaama 
asemele avaliku väljaku. 

Paigaldame kõikidesse 
linnaosadesse juurde 
tänavaprügikaste, linnamööblit 
ja avalikke tualette, sealhulgas 
ka kalmistutele. Paigaldame 
Mustamäele juurde 
istepinke ja prügikaste

Lõpetada õhku saastavate 
ja mürarikaste lehepuhurite 
kasutamine. Hoida avalikku 
ruumi konivabana. Reostajatele 
määrata kõrged trahvid, mida 
neil on võimalik tasuda ka 
heakorratöö tundides. Paigaldada 
linnaruumi rohkem pinke ja 
rajada uusi loodusradu. Takistada 
kaldaerosiooni teket ja ehitada 
ujumiskaisid. Edendada rohelist 
ruumi säästvaid ehitisi. Luua 
mugav linnaruum ja kesklinn, 
kus inimesed tahavad läbisõidu 
asemel kõndida ja peatuda. Anda 
tänavad tagasi jalakäijatele. 
Avalikud veekraanid ja tualetid 
on tervete ja puhastena kõikjal 
kättesaadavad. Edendada 
lasteaia õuealade projekteerimist 
rohelisteks hoovideks, kus on 
asfaldi asemel piisavalt puid. 
Vanalinna liikluses jagatud 
ruumi (shared space) põhimõttel 
rajaneva tervikliku jalakäijate- ja 
kergliiklusala moodustamine 
koos vajaliku taristuga. Kristiine 
kõnni- ja kergliiklusteed peavad 
olema kasutajasõbralikud. Selleks 
korrastame teeservad, kõigi 
põhiliste trajektooride ääres 
peavad olema 250 m tagant 
istepingid koos suletatavate 
prügikastidega üldise puhtuse 
hoidmise eesmärgil. Peatame 
Kristiine ristmike ja magistraalide 
laiendamise autoteedele, mida 
tehakse jalakäijate, kergliiklejate 
ja haljastuse arvelt!

Tallinna elukeskkond ja linnaruum 
peab olema kaasaegne, 
inimkeskne, looduslähedane ja 
hästi ligipääsetav nii noortele 
kui eakatele. Inimkeskne 
ruum muudab meeldivaks 
jalgsi ja rattaga liikumise ning 
ruumis olemise ja väärtustab 
positiivselt tajutavat hoonestuse, 
linnaparkide, hoovide ja teede 
iseloomu. Survestame mahajäetud 
ja koristamata territooriumide 
omanikke oma maad korrastama. 
Rajame jalgteed ja huvitegevuse 
võimalused järvede, jõe ning 
mere äärde. Panustame 
Lasnamäesse, et järgmiste 
aastate jooksul paraneks 
Lasnamäe maine eduka ja rohelise 
elukeskkonnana. Renoveerime 
Lasnamäe sildu ja treppe. 
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Hoiame kvartalisisesed 
teed korras.

Lõpetame koduomanike 
teoorjuse ja tagame, et 
omavalitsustele kuuluvatel 
kõnni- ja kergteedel hoolitseks 
lume- ja libedustõrje eest 
omavalitsus, mitte eraomanik.

Lubame, et tänavate ja kõnniteede 
koristus jääb linna kohustuseks. 
Lubame, et lumekoristuse 
käigus koristatakse ära suure 
lumesaha poolt tekitatud lumevall 
väravate ja sissesõidutee eest 
ning võtame kõnniteede ja 
linna haljasala puhastamise 
kohustuse linna kanda. 

Tänavahooldusring peab 
algama kergliiklusteedelt. 
Tagame korraliku lumekoristuse 
Mustamäel. Talvel tuleb 
Lasnamäel teedele korraldada 
korralik lume- ja jäätõrje.

Hakkame pesema ka tänavaid, 
mitte ainult magistraale. 
Kergliiklusteede ääres peavad 
olema istumis- ning puhkealad. 
Hakkame lund talvel tänavatelt 
ära vedama. Seame prioriteediks 
kõnni- ja jalgrattateede 
hoolduse, mis on korraldatud 
linna poolt, et inimesed jõuaksid 
hommikul ohutult ja puhtalt 
kodust ühistranspordiga tööle 
ning õhtul tagasi koju.
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Korraldame linna 
kommunaalteenused, 
sealhulgas prügimajanduse 
ringmajanduse põhimõtetest 
lähtuvalt, efektiivselt, 
läbipaistvalt ja taskukohaselt. 
Sorteeritud jäätmete vedu on 
tasuta. Selle kompenseerib 
sorteerimata jäätmete veo 
hinna mitmekordistamine. 
Sorteerimise täiendav 
motivaator võib olla näiteks 
vaucher süsteem, mille abil saab 
toetada 100% taaskasutatud 
materjalidest toodete ostmist.

Aitame linnaosa elanikke 
haljastusjäätmete utiliseerimisel. 
Laiendamine prügi tasuta 
utiliseerimise võimalusi 
tallinlastele. Ehitame 
ringmajanduse keskused, 
mis aitavad kaasa jäätmete 
vähendamisele ja taaskasutusele. 
Tõstame jäätmete liigiti kogumise 
teadlikust ja investeerime 
jäätmete liigiti kogumist 
võimaldavate seadmete 
kasutusele võttu (kompostrid, 
biojäätmete konteinerid). 
Jätkame ohtlike jäätmete 
kogumisringidega linnaosades.

Edendame jäätmemajandust. 
Propageerime taaskasutust ja 
jäätmete sorteerimist. Eraisikutele 
peab kõikide sorteeritud jäätmete 
vastuvõtt olema tasuta.

Loome linnaosadesse 
prügisorteerimiseks 
kasutajasõbralikud konteinerite 
platsid. Paigaldame Lasnamäel 
strateegilistesse kohtadesse 
lisaks prügikonteinereid 
paberi, pakendi, klaasi jm 
paremaks käitlemiseks.

Paigaldada jäätmete liigiti 
kogumispunktid kodudest 
jalutuskäigu kaugusele. 
Tagada liigiti sorditud 
jäätmete tasuta äravedu nii 
elanikele-korteriühistutele kui 
ka ettevõtetele. Juurutada 
biojäätmete kohalikku 
käitlemist. Soodustada 
pakendivaba kauplemist 
linna kaubanduskeskustes. 
Investeerida ringmajandusse. 
Palju. Pirital loome võimaluse 
jäätmekogumispunktides 
anda ära ka biojäätmed. 

Linnaruumis peavad olema 
avalikud sorteerimisprügikastid, 
kuhu linnakodanik saab viia 
eelnevalt sorteeritud prügi ming 
need peavad paiknema piisava 
tihedusega. Leiame parimad 
lahendused ja võimalused, et 
enam jäätmeid saaks võtta 
taaskasutusse ning inimesed 
oleksid enam motiveeritud prügi 
liigiti sorteerima ja ära andma. 
Korrastame jäätmejaamade ja 
pakendipunktide võrgustiku, 
et need paikneksid ühtlaselt 
üle kogu linnaosa. Teeme 
Nõmmel jäätmejaamad korda. 
Jäätmejaamade ümbrus peab 
olema puhas ning ligipääsetav. 
Konteinereid tuleb tühjendada 
regulaarselt, et need ei 
oleks alatasa täis. Lõpetame 
igakevadise lehekottide 
äraveo, sest see on äärmiselt 
keskkonnakahjulik viis 
probleemi lahendamiseks. Selle 
asemel avame kohapealsed 
komposteerimise jaamad, 
kuhu oleks aiapidajatel hea 
viia aiajäätmeid, millest 
saab toota mulda.
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Teeme vajalikud otsused ja 
palkame parimad spetsialistid 
viima ellu Tallinn 2035 
arengustrateegiat, Peatänava 
ja Putukavälja projekti, Tallinna 
rattastrateegiat ja Rattaringluse 
projekti. Parimate tulemuste 
saavutamiseks sisaldavad linna 
hanked alati innovatsiooni-, 
kvaliteedi- ja kliimakomponenti.

Muudame linnaelanikele 
informatsiooni kättesaadavamaks 
ja lihtsasti leitavamaks. Toetame 
korteriühistuid elukeskkonna 
parandamisel läbi “Hoovid korda”, 
“Roheline õu”ja “Fassaadid 
korda” programmide.

Rakendame head juhtimistava. 
Kutsume abilinnapead ja 
linnavolinikud linna äriühingute ja 
sihtasutuste nõukogudest tagasi 
ning asendame nad valdkonna 
asjatundjatega. Suurendame 
linnaosade iseseisvust ja 
otsustusõigust ning lõpetame 
linnaosakogude 
tasalülitamise. Tallinna 
linnaosakogudel peab olema 
vetoõigus olulistes oma linnaosa 
puudutavates küsimustes. 
Kindlustame, et linnavalitsus 
panustab rohelise mõtte- 
ja elulaadi kujundamisse 
majanduses ja kultuuris. 
Tagame keskkonnaga seotud 
küsimuste esiplaanil olemise 
linna juhtimisel. Seisame puhta 
looduse ja keskkonnasõbraliku 
linnaruumi eest, juurutame 
säästlikke eluviise ja seisame 
Säästva arengu seaduse eest. 

Tühistame Tallinnale kahjuliku 
rohepöörde strateegia ja 
kavandame meetmed, mis 
lähtuvad linnaelanike huvidest.

Arvestame kliimaküsimustega 
kõigi otsuste tegemisel. 
Munitsipaalpolitsei (MuPo) 
resursid tuleb sõltuvalt 
vajadusest ümber suunata 
– tasuta transpordi 
piletikontrolli asemel tuleb 
kontrollida prügi sorteerimist 
ja koeraomanike hoolsust 
lemmiku järel koristamisel.

Viimase 10a jooksul on linn 
investeerinud peamiselt kesklinna, 
Lasnamäele ja Pelguranda. Meie 
lõpetame selle väärtegevuse 
ning detsentraliseerime 
finantsotsused linnaosade 
tasemele, kus kogukondadel 
on reaalne otsustusõigus 
investeeringute, tulude ja kulude 
üle. Linnaosi jäävad toetama 
ülelinnalised taristu-, transpordi- 
ja tervishoiusüsteemid. 
Otsustusõiguse kolmandiku 
Tallinna eelarve üle anname 
linnaosadele. Koostame Tallinna 
uue üldplaneeringu, mis arvestab 
tänapäevaste võimaluste ja 
vajadustega ning vastab inimeste 
ootustele ja kaasaja nõuetele, 
sh keskkonnaalastele. Kaasame 
teadusasutused ning erasektori 
linna probleemide lahendamiseks 
läbi erinevate uuringute ning 
katsete läbiviimiseks linnaruumis. 
Põhja-Tallinnas seame sisse 
turismimaksu (airBnB-dele). 
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Ühendatud Tallinnas on kõik 
olulised avalikud teenused 
ligipääsetavad 15 minutiga 
aktiivselt liikudes (jalgsi või 
rattaga). 15 minuti linnas pääseb 
igaüks ohutult lähedalasuvasse 
kooli, lasteaeda, rohealale või 
tervisekeskusesse. Linnaosad 
on omavahel ühendatud kiire 
ühistranspordiga, sõit ühest 
linnaosast teise maksimaalselt 15 
minutiga. Tallinn on oma pindala 
kohta väga hõredalt asustatud 
linn. Uuringud näitavad, et 
linnade strateegiline tihendamine 
keskuste aladel vähendab survet 
valglinnastumisele. See saaks 
vähendada valglinnastumise 
survet Tallinna piirialadel ja 
autokasutuse paratamatut kasvu. 
Linnaplaneerimisel määratleme 
mõõdupuu, kas planeering toob 
kaasa sunnitud sõite „emme ja 
issi bussijuhina“ või võimalust 
ise liikuda. Eelistame plaane, 
mis annavad ise liikumise 
võimaluse ja loovad head 
linnaruumi 8- kuni 80- aastasele. 
Elamuehitus on eelisarendatav 
väljakujunenud asumites, kus 
avalike teenuste kättesaadavus 
on 15 minuti aktiivse liikumise 
kaugusel – see vähendab 
autostumist ning üleliigseid 
kulutusi uuele infrastruktuurile. 

Kujundame Tallinnast 
15-minuti linna 8-80 printsiibist 
lähtuvalt, et linnas oleks hea 
ja turvaline liikuda kõigil, ka 
eakatel, lastel, lapsevankriga 
vanematel ja jalgratturitel 
nii päeval kui ka öösel.

Muudame Tallinna 15-minuti 
linnaks, kus igapäevategevused 
ja -teenused on enamusele 
elanikest 15 minuti jalgsikäigu 
kaugusel. Linnaruumi kujundades 
arvestame kõigi jalakäijate 
vajadustega, eriti eakatega, 
erivajadustega elanike ning 
väikelapse vanematega.

Planeerime linnaruumi 
tervikuna. Linnaruumi 
kujundamine peab muutma linna 
turvalisemaks, kodusemaks 
ja keskkonnasõbralikumaks. 
Arvestama peab 
tulevikusuundumuste ning 
erinevate linnaosade ja 
piirkondade eripäradega. 
Planeeringud peavad valmima 
koostöös kohalike elanikega ja 
omama linnaosakogu toetust. 
Kergliiklusteede ääres, ilusates 
kohtades, kus inimesed soovivad 
istuda, peavad olema pingid ja 
prügikastid vähemalt iga 300 
meetri tagant. Planeeringute 
ja lubade andmisel kaalume 
põhjalikult riske keskkonnale 
(mullas, meres, õhus).

Rakendada “15 minuti linna” 
põhimõtet, kus kõik kohalikud 
teenused asuvad 15-minutilise 
jalutuskäigu, jalgratta või 
ühistranspordisõidu kaugusel. 
Tagada, et avalik linnaruum 
ja hooned oleksid hõlpsalt 
ligipääsetavad nii 8- kui ka 
80-aastasele. Koostada kesklinna 
üldplaneering nii, et kesklinn 
jääks inimkeskseks ja hubaseks.

Toetame asumikultuuri 
kogukonnaalgatuste  ja 
kodulähedase kaubanduse 
soodustamisega. Linnaruumi 
planeerimisel peab iga linnaosa 
tegutsema selle nimel, et 
kujuneks  oma tõmbekeskus 
nende funktsioonidega, mille 
puudus sunnib täna inimesi 
transiitliiklusele. Linnaosa 
elukorraldus peab lähtub reeglist, 
et mitte kaugemal kui: 
✓ 5-minutilise jalutuskäigu 
kaugusel on ühistranspordipeatus, 
✓ 10-minutilise jalutuskäigu 
kaugusel park, mänguplats, 
terviserada ja kodupood, 
✓ 15-minutilise jalutuskäigu 
kaugusel lasteaed, kool, 
huvitegevus, perearstikeskus 
ja soovitavalt ka töökoht. 
Kasutame 5G võrku linna 
elukeskkonna edendamiseks: 
linnaruumi sensorid, foorid, 
liiklusloendus ja muu. Kesklinnas 
on tulenevalt linnastumise 
tasemest vähe ruumi, mistõttu 
tuleb võimalikult hästi 
planeerida teede lahendused, 
mis sobivad nii elanikele kui 
ka äridele, nii jalakäijatele, 
kergliikuritega sõitjatele kui ka 
autodele. Linnaplaneerimise 
ja elukeskkonna 
kujundamise elluviimiseks 
on lisaks professionaalsetele 
linnaplaneerijatele abiks erinev 
maksundus (nt parkimismaks, 
turismimaks, heakorratusemaks).
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Jätkame Tallinna kaasava 
eelarvega ning suurendame 
selle mahtu. Tõstame kohaliku 
kogukonna olulisust kohalike 
küsimuste lahendamisel. 
Toetame noorteühingute 
ja -volikogude tegevust, 
suurendame noorte kaasamist 
linna küsimuste otsustamisse.

Isamaa seisab Tallinna elanike 
suurema otsustusõiguse ja 
-vabaduse eest. Linnavolikogu 
arutellu tuleb kaasata 
valdkondade eksperdid ja 
huvigrupid, sealhulgas linna 
kogukondade ja asumite 
esindajad. Suurendame elanike 
otsustusõigust kaasava 
eelarvega. Igal aastal suunatakse 
vähemalt 1% linnaeelarvest (ca 
8 miljonit eurot) projektidesse, 
mille valivad hääletuse teel 
välja linnakodanikud. Kaasame 
elanikke juba projekteerimise 
menetlemise staadiumis.

Suurendada kaasava eelarve 
mahtu. Saavutada uus tase 
istungitel interaktiivses osaluses 
ja otsustuses. Kodanikud peavad 
olema otsustamiseks piisavalt 
informeeritud. Hoolitseda 
selle eest, et elanikega 
peetaks nõu ehitusprojektide 
osas juba varases etapis.

Linna kui keeruka organismi 
elushoidmine nõuab oskuslikku 
juhtimist. See ei ole monoloog, 
millega linnavõim teavitab 
linlasi oma tegemistest, vaid 
linnakodanike vaheline pidev 
suhtlus. Kodanikelt saab 
linnavõim ka sisendi strateegiliste 
plaanide tegemiseks. Võtame 
kasutusele kaasava eelarve 
vähemalt 1 miljon eurot linnaosa 
kohta. Kaasame kohalike 
kogukondade, asumiseltside ja 
vabaühenduste esindajad nii 
linnaosakogude kui linnavolikogu 
komisjonide koosseisu.
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Õpetame koolides enam 
ettevõtlust ja energeetika ning 
keskkonnaga seotud teemasid.

Tõstame kogukonnaliikmete 
ja koostööpartnerite 
teadlikkust. Tallinna linna toel 
koolitatakse välja ekspertide 
rühm, kes annavad edasi 
Tallinna lasteaedades ja 
koolides keskkonna-alaseid 
alusteadmisi. Iga-aastaselt 
loositakse välja “Tallinna 
keskkonnasõbralik lasteaed” 
ja “Tallinna keskkonnasõbralik 
kool”, mille kriteeriumiteks on 
keskkonna-alaste alusteadmiste 
saamine läbi eelnevalt mainitud 
ekspertide rühma ning aktiivne 
osavõtt kodanike aktsioonides 
(“Teeme Ära” jne). Lisaks toetame 
õppetöö toimumist vabas õhus.

Astuda samm edasi – kasvatada 
jõuliselt keskkonnateadlikkust, 
propageerida mikroplasti 
vähendamist ja teha 
keskkonnateadlikkuse 
kampaaniaid. Tutvustada 
õpilastele kaasaegset 
keskkonnahoidu ja 
tervisekäitumist.
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Toetame innovatsiooni 
ning nutikate lahenduste 
kasutusele võtmist linna 
elukeskkonna parandamisel.

Isamaa seisab innovatsiooni eest. 
Tallinn peab ennast murdma 
SmartCity („Targa linna“) TOP10 
hulka. Nutikaid lahendusi 
peab rakendama koostöös 
erasektoriga kõikjal linna asjade 
korraldamises: avaliku ruumi 
planeerimisel, ringmajanduses, 
transpordisüsteemi ja 
ühistranspordi kavandamisel, 
hoonete energiatõhusaks 
muutmisel, kohaliku hariduselu, 
tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
korraldamisel. Teeme koostööd 
Tallinna Tehnikaülikooli 
targa linna keskusega, et 
rakendada nutikaid lahendusi 
linnakorralduses.

Tallinnas tuleb teha rohe-
tiigrihüpe, milles tuleb 
kasutusele võtta tänapäevased 
tehnoloogiad. Soodustame 
keskkonna- ja kliimasõbralike 
tehnoloogiate rakendamist 
pealinnas nii energiamajanduses 
kui transpordis, et vähendada 
fossiilsete kütuste osatähtsust 
meie majanduses. Tallinn peab 
tegema tihedat koostööd 
idufirmadega ja olema alati 
avatud innovatsioonile. 
Koostöös teadusasutustega 
ning erasektoriga käivitame 
automaatse, isesõitvate 
transpordivahendite testimise 
ning kasutuselevõtmise.
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n Kujundame Tallinna 
elukeskkonna päriselt (mitte 
paberites) rohelise pealinna 
tiitli kandidaadi vääriliseks. 

Seisame selle eest, et Tallinn 
saaks mahekultuurseks 
roheliseks pealinnaks.
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Tallinna uued arendused on 
kohalike materjalide nägu. 
Pariisi eeskujul on Tallinnas 
eesmärk vähemalt 50% 
uushoonetest rajada puidust. 

Jätkame koerteväljakute 
rajamist ja uuendamist, ehitame 
esimese kassiväljaku. Jätkame 
Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna 
Loomaaia arendamist, ehitame 
loomaaeda Pilvemetsa ja 
Tiigrioru, rajame Botaanikaaeda 
uue külastuskeskuse ning 
uuendame rosaariumi.

Muudame linna ametiasutused 
sisemiselt paberivabaks ning 
tagame, et kõik pakutavad 
teenused on igal ajal 
digitaalselt kättesaadavad.

Teostame Pirita rannametsale 
keskkonnamõju uuringud. 
Paigaldame hispaania 
teetigude kokku kogumiseks 
konteinerid. Viime läbi joogivee 
süsteemi ja kvaliteedi auditi.

Teeme kraanivee odavamaks. 
Muudame Tallinna 
kliimasõbralikuks linnaks, kus on 
lihtne asjade ostmise asemel neid 
rohkem laenutada. Analüüsida 
Tallinna reoveepuhastuse 
kaasajastamise ning plasti- ning 
pakendijäätmete reaalseid 
ümbertöötlemise (pürolüüs 
põletamise asemel) võimalusi. 
Algatame protsessi Tallinna 
loomaaia muutmiseks riiklikuks 
asutuseks või linna ja riigi ühiseks 
sihtasutuseks. Tallinna loomaaed 
vajab kohaliku omavalitsuse 
võimetest suuremat eelarvet, et 
tagada muu seas rahvusvaheliste 
looduskaitseprioriteetide 
kompromissitumat täitmist, 
senisest suuremat fookust 
loomaaia asukate heaolule ning 
motiveerivaid töötasusid loomaaia 
personali kõrget spetsialisatsiooni 
nõudvatele töökohtadele.

Muudame Tallinna 
linnaasutused ning teenused 
paberivabaks. Lõpetame 
linnaosalehtede väljaandmise.
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Reformierakond Sotsiaaldemokraadid Keskerakond Isamaa Erakond EKRE Eestimaa Rohelised Eesti 200 valimisliit Tartu Eest

https://www.reform.
ee/kov-valimised-2021/

piirkond/tartu/tartu-linn/
tartu-valimisprogramm/

https://www.sotsid.ee/
tartu/ https://www.sotsid.

ee/tartus-allkirjastati-
hea-linnaruumi/

https://isamaa.ee/kov21/
tartulinn/programm/

https://kov.ekre.ee/
mk/tartu-maakond/
tartu-linn/programm

https://www.rohelised.ee/
tartu_kov_programm

https://eesti200.ee/news/et/
eesti-200-valimisprogramm-
tartus-keskendub-kultuurile-

ja-keskkonnakusimustele

http://tartueest.
ee/wp-content/

uploads/2021/05/tartu-
eest-programm-2021.pdf
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Uued ventilatsiooni- ja 
küttesüsteemid, laialdasem 
päikeseenergia ja 
kaugkütte kasutamine 
mitte ainult selleks, et 
parandada õhukvaliteeti 
siseruumis, vaid ka väljas. 
Toetame elamufondi 
energiatõhusamaks 
muutmist ja 
kaugküttevõimaluse 
laienemist. Sarnaselt 
kesklinnas renoveeritud 
hruštšovkadele toetame 
Annelinna paneelmajade 
ja nende lähiümbruse 
tänapäevastamist.

Jätkame koolide ja 
lasteaedade renoveerimist. 
Jätkame korterelamute 
soojustamise toetamist. 

Teeme paneelmajad 
energiasäästlikuks, 
tagame selle kaudu 
kinnisvara väärtuse 
tõusu ja madalamad 
kommunaalmaksed. Jätkame 
koolide renoveerimist 
ja tänapäevastamist.

Toetame hoonete 
fassaadide korrastamist 
ja energiasäästlikumaks 
muutmist. 
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Pooldame üleminekut 
ühissõidukitele, mis 
kasutavad taastuvallikatest 
pärinevaid kütuseid.

Toetame linnaelanike 
projekte, mille eesmärk 
on taastuvenergia 
kasutusele võtmine 
ja süsinikuneutraalse 
saavutamine. Lülitame 
kõik linnale kuuluvad 
ametiasutused ja avaliku 
kasutusega hooned 
100% taastuvenergiale. 
Toetame kortermajade, 
kaubanduskeskuste 
ja ärimajade katustele 
päikesepaneelide 
paigaldamist.
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Laiendame sadeveetorustiku 
piirkonda, et muutuva 
kliimaga paremini 
toime tulla. 

Kliimamuutuste ja 
sagenevate kuumalainete 
kontekstis töötame 
välja niitmisrahu 
põhimõtted linnas. Otsime 
keskkonnasõbralikke 
lahendusi äärmuslike 
ilmastikunähtuste mõjudega 
kohanemiseks linnas. 

Suurendame 
mitmetasandilist 
haljastust, et leevendada 
kuumalainete ja üleujutuste 
mõju linnas ning hoida 
linna õhk puhtana.
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Seisame ettevõtetega 
ühiselt energia- ja 
kliimaeesmärkide 
saavutamise eest.

Arendame praegust Tartu 
kliimakava edasi selliselt, 
et kliimamuutustesse 
panustamine toimuks 
koordineeritult kogu 
Lõuna-Eestis (sh Tartu 
eeslinnaaladel).

Muudame Tartu esimeseks 
süsinikuneutraalseks 
linnaks Eestis. Meie pikem 
eesmärk on kujundada Tartu 
roheparadiisiks, mis pakub 
elamisväärset ja atraktiivset 
keskkonda globaalsest 
kliimakriisist hoolimata.

Tartu peab olema eestvedaja 
kliimaprobleemide 
teadvustamisel 
ja lahendamisele 
kaasa aitamisel. 

lIIKluS ja lIIKuvuS
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Senisest enam pöörame 
tähelepanu jalgratturite 
ja jalakäijate turvalisusele 
– seda aitavad saavutada 
erinevatele liiklejagruppidele 
selgelt eraldatud 
teeosad. Jätkame kõikide 
linnaosade ühtlase kõnni- ja 
jalgrattateedega katmist 
ning rajame kiired otseteed 
linnasüdamesse, et 
liikluskoormus saaks hajuda. 
Rajame suured katustega 
rattaparklad kesklinna ja 
koolide juurde ning toetame 
nende rajamist ülikoolide 
õppehoonete, ühiselamute 
ja kortermajade piirkonda. 
Toome juurde rendirattaid 
ja -punkte, laiendame 
teeninduspiirkonda 
ka linnast välja.  

Rajame Tartusse turvalise ja 
muust liiklusest eraldatud 
jalgrattateede põhivõrgu 
ning arendame välja kiired 
ühistranspordiühendused, 
et pidurdada autostumist. 
Südalinn saagu eelkõige 
jalgsi ja kergliikuritega 
liikumise alaks. 
Parkimiskohtade asemel 
anname tänavatel 
rohkem ruumi jalakäijale. 
Toetame korteriühistuid 
katusega jalgrataste 
parkimismajade ehitamisel.

Kergliiklusteede 
ristumiskohtades sõiduteega 
viime äärekivid samale 
tasandile. Jätkame Ihastes 
kergliiklusteede võrgustiku 
arendamist ja liigendamist. 
Koostöös rattaklubidega 
organiseerime linna kulul 
kõigile Tartu linna õpilastele 
liikluskasvatuse ja kehalise 
kasvatuse õppe osana 
jalgrattasõidu õpetamise, 
et õpilased saaksid 
sooritada jalgrattajuhi 
eksami ja saaksid juhiloa. 
Jätkame tervisespordi- ja 
jalgrattateede rajamist ning 
Tartu jalgrattasõbralikumaks 
muutmist. 

Arendame Tartu 
jalgrattateed 
kasutajasõbralikuks. Rajame 
uusi jalgrattaparklaid. 
Toetame jalgrattalaenutuse 
süsteemi. Rajame Ilmatsalu 
ja Rahinge kortermajade 
jaoks linna maadele 
jalgrattaparklaid. 

Muudame Tartu linnaks, kus 
on mugav autovabalt elada. 
Arendame ühistransporti 
(sh trammi), rohevööndeid 
ja jalgrattateede 
võrgustikku. Loome 
jalgratturitele ja teistele 
kergliiklusvahenditele 
sidusa ja linnaosasid 
ühendava võrgustiku, mis 
on turvaline ja aastaringselt 
hooldatud. Kindlustame 
selle, et terves linnas 
leiduks rohkem turvalisi ja 
mugavaid jalgrattahoidlaid ja 
parkimispunkte. Laiendame 
jalgrataste laenutuspunkte, 
et laenutussüsteem oleks 
senisest mugavam.

Tõstame oluliselt Tartu 
kui rattalinna ambitsiooni 
ning ehitame nelja 
aastaga 14 kilomeetrit 
rattateid kesklinna 
alustades Riia-Turu ristist 
ja kesklinna peamistest 
tänavatest. Jälgime, et 
turvalised rattateed viiksid 
kõigi koolimajadeni.

Rattaliikluse arendamine 
peab tõusma eelisarenguks 
number 1. Me tahame selleks 
Tartus palju kiiremas korras 
ehitada eraldiseisvaid 
rattateid, eraldada rattateed 
selgelt kõnniteedest, 
luua rattateede võrk ning 
näiteks linnatänavate 
hoolduses tõsta rattateede 
hoolduse võrdsele kohale 
sõidu- ja kõnniteedega. 
Me tahame näiteks, et 
rattaringluseks vajalike 
jalgrataste tootmine oleks 
Tartus, ning just linn peab 
olema selliste tootmiste 
eestvedaja ja käivitaja.
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Korraldame kergliikluse ning 
ühistranspordi teekonnad 
ja graafikud nii, et ülikoolide 
igast õppehoonetest ja 
kampusest jõuaks teise 
kahe loengu vahelisel ajal. 
Parandame linna bussiliinide 
marsruute ja graafikuid 
kaasavalt, lähtudes kõigi 
inimeste, sh eakate ja 
tudengite huvidest. 

Töötame kiirete 
rongiühenduste saavutamise 
nimel nii Tallinna kui ka 
Riia suunal. Eesmärk 
on jõuda aastal 2025 
rongiga Tartust Tallinna 
80 minutiga. Muudame 
ühistranspordi kiireks ja 
efektiivseks. Käivitame 
Tartus tervisebussid, mis 
viivad soovijaid kord nädalas 
suusatama, jooksma, 
rahvaspordiüritustele. 

Kehtestame kolme ja enama 
lapse peredele väiksema 
sissetuleku korral täiendava 
peretoetuse ning linnas 
tasuta bussisõidu. Arendame 
uuenduslike lahendustega 
ühistranspordivõrku. 
Tihendame busside 
sõidugraafikuid tipptundidel. 
Kavandame koostöös 
Tartuga piirnevate 
valdadega uusi bussiliine. 
Toetame reisirongiühenduse 
rajamist Tartust Valga 
kaudu Riiga ja Valga ning 
Koidula kaudu Võrru.

Lähme ühistranspordis 
täielikult üle mittefossiilsete 
kütuste kasutamisele. 
Teeme Tartust elamisväärse 
linna, mille ühistranspordi 
süsteem ja marsruudid 
käivad ajaga kaasas. 
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Jätkame Tartu peamisi 
sihtkohti ühendava trammi 
projektiga. Kaasame 
elanikud ja kogukonnad 
trammikoridoride 
määratlemisse ning 
koostöös riigi ja Euroopa 
tõukefondidega valmistame 
ette trammitaristu 
rahastusskeemi.

Arendame ühistransporti 
(sh trammi)
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Propageerime vesinik- ja 
elektriautode soetamist, 
lubades neile tasuta 
parkimise. Seisame 
vesinikutankla ja enamate 
laadimispunktide 
rajamise eest.

Loome liikuvuskeskused, 
mis võimaldavad väljastpoolt 
Tartut tulevate sõidukite 
mugavat vahetamist 
tõukeratta, ratta, bussi, 
trammi või takso vastu 
ning parkimismurest vaba 
asjaajamist kesklinnas. 
Võimaldame linna elanikest 
õpilastel ja tudengitel 
kasutada rattaringlust 
tasuta. Renditõukerataste 
liikumiskiirus ja parkimine 
on linna ja teenusepakkujate 
koostöös korraldatud 
nii, et kõigi liiklejate 
turvalisus on tagatud.

Kaasame 
ühistranspordikavasse 
peale busside ka taksod 
ning mobiil-rendiautod. 

Loome taristu 
pistikhübriid-, elektri- ja 
vesinikusõidukitele 
akude laadimiseks ja 
vesinikkütuse tankimiseks. 
Loome korteriühistutele 
võimaluse rajada majade 
juurde laadimisjaamu.  
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Elavnenud jõeliikluse 
teenindamiseks saab rajatud 
mitu uut randumiskohta 
kesklinna piirkonnas.

Käivitame koostöös 
ettevõtjatega jõetrammi 
ning rajame kanuudele, 
sup-laudadele ja muudele 
veesõiduvahenditele rohkem 
kohti Emajõele pääsemiseks.

Aitame muuta Emajõe jälle 
rahvusvaheliseks veeteeks 
– taastame Pihkva–Tartu 
regulaarse laevaühenduse. 
Teeme Tartust Eesti sisevete 
pealinna (Võrtsjärv, Emajõgi 
ja Peipsi) ning tutvustame 
Eesti siseveeteede võimalusi 
naabermaades ja mujal 
Euroopas. Supilinna ja 
Ülejõe ühendamiseks 
käivitame üleveoparve.

Soodustame jõeturismi 
ja ajalooliste laevateede 
taaselustamist.
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Leevendame Annelinna 
majade vahelist 
liikluskitsikust, rajades 
juurde valgustatud 
parkimiskohti.

Eelistame parkimist 
hoonete nullkorrustel 
ja parkimismajades.

Lahendame Annelinna 
korterelamute 
parkimisprobleemi. Autode 
parkimise kesklinnas 
lahendame maa-aluste 
parklatega, vähendades 
nii ka autode parkimist 
kesklinna tänavatel.

Lahendame koostöös 
eraettevõtjatega 
parkimiskohtade puuduse, 
toetame jätkuvalt 
ühistute poolset parklate 
projekteerimist ning 
väljaehitamist. Kaotame 
tasulise parkimise 
haiglate juures.

Ü
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Ettevõtlus vajab kiireid 
transpordiühendusi. 
Töötame neljarealise 
maantee, kiire rongi- ja 
lennuühenduse nimel, mis 
aitaks targal tööjõul aina 
rohkem tee siia leida.

Ühendame Tartu linnaga 
sisuliselt seotud külgnevad 
piirkonnad Tartu linna 
koostööringi. Parandame 
ühistranspordivõrgustikku 
teiste kohalike 
omavalitsustega, et ühendus 
valdade ja linna vahel oleks 
kiire ja tõhus, mis omakorda 
vähendaks koormust 
linnaliiklusele ja leevendaks 
parkimisprobleeme. 
Tartul kui rahvusvahelisel 
keskusel peavad olema 
kiired rongi-, lennu- ja 
maanteeühendused. 
Toetame rahvusvahelisi 
lennuühendusi, 
esmajärjekorras Riia, 
Helsingi ja Frankfurdiga.
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Tagame jalakäijatele, 
jalgratturitele ja 
autoga liiklejatele 
ohutud ja mugavad 
liiklemisvõimalused. 
Autovaba liikumise 
edendamine. Jätkame 
transiitliikluse hajutamist 
linnaservadesse, ehitades 
välja põhjapoolse 
ümbersõidu koos 
Tiksoja sillaga. 

Alandame enamatel 
linnatänavatel piirkiiruse 30 
km/h, et tõsta kõigi liiklejate 
turvalisust ning tagada 
sujuvamat liiklusvoogu 
vähemate ummikutega. 
Toetame Autovabaduse 
puiestee edasiarendamist. 

Suurendame linna 
liiklussõlmede 
läbilaskevõimet ja 
sünkroniseerime foorid. 

Parandame sõiduteede 
olukorda ja suurendame 
turvalisust ristmikel. 
Teeme korda Sõpruse 
silla ja tagame seal 
jalakäijate turvalisuse.

Teeme kõik endast 
oleneva selleks, et 
vähendada kesklinna 
autoliikluse põhjustatud 
saastekoormust. 
Vähendame autoliiklust 
kesklinnas, soodustame 
ühistransporti ja kergliiklust. 
Teeme “Pargi ja Sõida” 
süsteemi tõhusamaks, et 
vähendada autode hulka 
linnas. Võtame selge suuna 
sisepõlemismootoritega 
autodest vabama linna 
saavutamiseks. 

PõllumajanduS ja ToIT

To
it

Uuendame avaturu. 
Jõepromenaadi lõigule 
jääb ka aiasaadusi pakkuv 
avaturg, mis jõeäärse melu 
osana tänapäevastatakse.

Tartu laste-, noorte- 
ja haridusasutustes 
pakutakse senisest enam 
kohalikku, mahetoodetud 
ja mitmekesist (sh taimset) 
toitu. Koostöös teiste 
eestvedajatega võtame 
linnana aktiivsema 
rolli toidupäästmise 
korraldamisel. Linnas 
on küllaldaselt 
toidujagamiskappe ning 
äraviskamise asemel jõuab 
ettevõtetes ja elanikel üle 
jääv toit toidulauale.

Toetame tervisliku 
toitumise programme 
koolides ja lasteaedades. 

Tagame avaturu 
säilimise kesklinnas ja 
transpordiühenduse 
võimalikult avaturu lähedale.

Toetame kohalikke 
väikeettevõtjaid ja 
turgudel kauplejaid, kes 
vahendavad kaupa otse 
tootjalt tarbijale. Lastele 
tuleb anda võimalus süüa 
kvaliteetset, tasakaalustatud 
kodumaist toitu, suunates 
neid eemale eeltöödeldud 
rasva- ja suhkrurikastest 
valikutest. Vähendame toidu 
raiskamist. Arendame välja 
kasutajasõbraliku süsteemi, 
mis aitab toiduga tegelevatel 
ettevõtetel annetada toitu 
abivajajatele. Linn kannab 
vastutust jagatava toidu 
ohutuse ja annetatava toidu 
lisakulude kandmise eest. 
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Pakume Tartu koolides 
võimalikult kvaliteetset, 
mahedat ja eestimaist toitu.

Tartu laste-, noorte- 
ja haridusasutustes 
pakutakse senisest enam 
kohalikku, mahetoodetud 
ja mitmekesist (sh 
taimset) toitu.

Eelistame kooli- ja 
lasteaiatoiduna Tartumaal 
kasvatatud mahetoiduaineid.

Toetame lasteasutuste 
üleminekut mahetoidule. 
Koostöös riigiga toetame 
eetilist ja vastutustundlikku 
ettevõtlust. Üheks 
meetmeks on vähendada 
mahetoidu käibemaksu 
9 protsendini.
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Seame uusarendustele 
tingimuse rajada ka 
kõrghaljastus.

Järgime linna 
arendustegevustes 
tasakaalus rohebilansi 
põhimõtet. Kõik puud, 
mida pole võimalik selle 
kasvukohas säilitada, 
istutatakse ümber või 
pannakse iga kaotatud puu 
asemele kasvama uusi. Tartu 
linn hoiab Emajõega seotud 
looduskeskkonda. Teeme 
linnad rohelisemaks tuues 
linna rohkem niidutaimi, 
põõsaid ja kõrghaljastust, et 
leevendada kliimamuutuste 
negatiivseid mõjusid 
ja pakkuda inimestele 
parkides tegevus- ja 
puhkamisvõimalusi. 

Keelame lageraie ja toetame 
loodushoidu edendavaid 
kodanikuühendusi 
ning nende algatusi.

Suurendame 
mitmetasandilist haljastust, 
et leevendada kuumalainete 
ja üleujutuste mõju linnas 
ning hoida linna õhk 
puhtana. Arendame välja 
sinivõrgustiku — veekogude 
taastamisel kasutame 
looduspõhiseid lahendusi. 
Kasutame sademevett kui 
ressurssi nii hoonestuses 
kui haljastuses. Lõpetame 
pestitsiidide kasutamise 
omavalitsuse haljasaladel. 
Toome haljasaladele 
igal kevadel multši, 
et tõrjuda umbrohtu 
keskkonda ja linnarahva 
tervist kahjustamata.
Toetame hoovide 
haljastamist ja kohalike 
haljastusseltside loomist
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Koostame igale rohealale 
selle spetsiifikat arvestava 
hoolduskava. Lindude 
pesitsusperioodil kehtib 
linna rohealadel (sh 
rohealaks planeerimata 
võsastikes) raierahu.

Korrastame kallasrajad (sh 
Jänese matkarada), hoiame 
neid kasutuskõlblikena 
ning tagame aastaringse 
kasutamise. Jätkame Emajõe 
kaldaäärse ala korrastamist, 
muudame selle veelgi 
atraktiivsemaks puhkealaks. 

Loome üliõpilastele 
lisavõimalusi õppetööks 
ja puhkuseks vabas õhus. 
Korrastame Emajõe-äärse 
jalutusala, sealhulgas 
promenaadi Võidu sillast 
Turusillani. Peatame 
kinnisvaraarendused 
rohealadel. Säilitame Raja 
pargi ja Ihaste metsa 
võimalikult suures ulatuses. 
Keelame lageraie Tartu 
linna territooriumil.

Toetame linnaelanike 
ühistööna loodavaid 
rohealasid. Nutikalt 
planeeritud rohealad 
toetavad linnarahva tervist, 
sest värskes õhus liikumine 
on oluline osa tervislikust 
eluviisist. Rohelised tagavad, 
et Tartus on piisaval 
hulgal rohealasid, kus on 
meeldiv jalutada ning keha 
ja vaimu värskendada. 

Selleks tuleb kõigepealt ise 
olla tänapäevane roheline 
linn, mis tähendab näiteks 
jalgrattaliikluse veel 
jõulisemat arengut ning 
linna parkide säilitamist ja 
arendamist parkidena.
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Emajõe lõunakaldale 
kujundame katkematu 
kesklinnast Karlova 
sadamasse viiva 
rohelise promenaadi. 
Rohevõrgustikku 
investeerimise plaanid 
kajastame linna 
eelarvestrateegias.

Teeme Tartuga ühinevate 
ja Tartuga külgnevate 
omavalitsusüksustega 
koostööd, et säilitada linna 
ümber roheline vöönd ja 
rajada sinna atraktiivseid 
puhkealasid, kasutades 
ka looduskaitsealade 
potentsiaali.

Tagame rohevõrgustiku 
sidususe. Arendame 
rohealasid kutsuvamaks, 
inimsõbralikumaks ja 
liigirikkust toetavamaks.
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Toetame elurikkust 
suurendavaid algatusi.

Säilitame Ihaste luha 
loodusväärtusliku lindude 
peatuspaigana ja Anne 
luha kaitsealuste liikidega 
taimestiku kasvupaigana.

Toome tagasi elurikkuse 
Tartu rohealadele ja 
parkidesse. Kaitseme 
linnaloodust. Selleks, et 
tuua elurikkus tagasi Tartu 
kesklinna parkidesse, 
soodustame puhke- ja 
kooskäimise alade 
laialdasemat väljaehitamist 
ja korralikku hooldamist. 
Niidame haljasalasid kord 
aastas. See võimaldab 
niidutaimedel lõpuni 
õitseda ning õistaimede 
mitmekesisusest sõltuvail 
kooslustel säilida ka 
järgmisel aastal. Vanad 
taimesordid saavad 
erilist tähelepanu — 
seemned ei pea olema 
suurfirmade monopol.  

Pa
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Poe tänava pargi, 
Südalinna kultuurikeskuse 
ja Vabaduse puiestee 
Emajõega harmooniliseks 
sidumiseks otsime 
rahvusvahelise võistlusega 
parima lahenduse, mis 
rikastaks linnaruumi nii 
uute tegevuste kui ka 
esteetilise väljanägemisega. 
Kogu kesklinn saab 
kultuuripealinna 
aastaks uue hingamise: 
korrastame südalinna 
pargid, värskendame 
Toomemäe, renoveerime 
teekatted. Tähtvere 
puhkepargist kujundame 
kõige mitmekesisema 
välitreeningu ala

Muudame Vabaduse 
puiestee kaasaegseks 
kesklinnatänavaks, mis 
sobib kultuurikeskusega ja 
võimaldab siduda kesklinna 
pargi Emajõe-äärse 
rohelusega. Toomemäest 
teeme taas esindusliku 
tartlaste lemmikpargi 
mitmekesise haljastuse ning 
ajaveetmise võimalustega. 
Rajame uue pargi Emajõe 
ja Anne kanali vahelisele 
alale. Rikastame samm-
sammult linna parke 
eriilmelise ning mitmekesise 
loodusega. Sadamaraudtee 
koridorist arendame elurikka 
lineaarpargi  ✓  olulise 
loodusliku puhkeala ja 
liikumistee linnaelanikele 
ning linna looduskoosluste 
kokkusiduja. 

Mitmekesistame 
parkide väljanägemist 
ja kasutust. Rajame 
neisse mitmesuguseid 
aktiivse ajaveetmise 
võimalusi – rannavolle 
platse, vabalavasid, 
samuti koerte jooksu- ja 
jalutusalasid. Korrastame 
Raja tänava pargi. 

Korrastame Kesklinna 
pargialal haljastuse ja 
rajame sinna paindliku 
sisuga puhkealad. Ehitame 
kultuurikeskuse tartlaste 
endi valitud kohta, 
korraldame rahvahääletuse 
kultuurikeskuse asukoha 
üle. Hoiame Emajõe-
äärsed pargid hooneteta ja 
peatame kinnisvaraarenduse 
rohealadel. Teeme 
korda Toomemäe 
vaatamisväärsused. 
Korrastame Ilmatsalu pargi.

Teeme Keskpargi korda. 
Keskpark peab olema 
mitmekesine ja kutsuv paik, 
kus on meeldiv puhata, 
õppida ja aktiivselt aega 
veeta. Ehitame Tartusse 
kultuurikeskuse, mis ei 
vaja oluliste rohealade 
hävitamist. Kultuurikeskuse 
asukohaks on sobivamaid 
alternatiive kui südalinna 
asendamatu roheala.

Leiame kultuurikeskusele 
südalinnas sobilikuma 
asukoha ja arendame 
Keskparki pargina.

Keskpark peab säilima 
pargina. Me tahame Tartu 
parke arendada nii, et 
inimestel oleks rohkem 
põhjust neisse tulla, et 
parkides oleks enam 
tegevust. Kalevipoja pargi 
jõeäärsed pingid tuleb teha 
katustega, et seal saaks 
istuda kartuseta hakkide 
ja vareste sittumise pärast. 
Kõik need asjad toovad 
inimesi parkidesse ning 
elavdavad kesklinna. 
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Tahame, et õhk oleks 
puhas ja müra vähe

Vähendame müra- ja 
õhureostust liikluse 
rahustamise ning linnast 
ümbersuunamisega. 
Hoidume liigsest 
valgusreostusest ning 
valgustuse planeerimisel 
arvestame kogukondade ja 
ka paikkondliku elustikuga.

Tagame puhta 
hingamisruumi nii 
südalinnas kui linnaserval.

Töötame välja tõhusama 
tegevuskava müra-, 
õhu- ja valgusreostuse 
vähendamiseks, et iga 
inimene saaks elada linnas 
võimalikult stressivabalt.

Ü
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Keelame suurüritustel 
ühekordsete plastnõude 
kasutamise (v.a plastkõrred, 
mis on vajalikud 
erivajadustega inimestele).
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Linn on jäätmete 
sorteerimisel ja 
taaskasutuse rakendamisel 
eestvedajaks ning 
rahastab eeskujuandvaid 
projekte. Eri tüüpi 
elukeskkondades, asutustes 
ja ettevõtetes korraldatakse 
jäätmete sorteerimine 
samadel alustel.

Teeme Tartu esimeseks 
prügivabaks linnaks Eestis! 
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Kasutame ja tutvustame 
ringmajanduse võimalusi. 
Toetame projekte, 
mis edendavad ring-, 
taas- ja uuskasutust.

Meie ambitsioon on, et 
Tartu oleks esimene 
ringmajandusega linn 
Baltimaades. Tartu elanike ja 
ettevõtjate poolt tekitatud 
jäätmed ei tohi aastaks 2035 
sattuda enam veekogudesse 
ega õhku, maa peale ega 
sisse. Prügi on tooraine, mis 
tuleb uuesti tootmisesse 
suunata. Selleks käivitame 
linna ringmajanduse 
arengufondi ning liitume 
esimese Eesti linnana Zero 
Waste programmiga.
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Sõidukid, kergliiklejad 
ja jalakäijad liiklevad 
ohutult teineteisest 
eraldi radadel, mis on 
hooldatud aastaringselt.

Suurendame tänavate ja 
teede taastusremondi 
mahtu ning muudame linna 
tänavad tolmuvabaks. 
Tagame kruuskattega 
tänavatele tolmuvaba katte. 
Teetööd planeerime viisil, 
mis häirib liikluskorraldust 
senisest vähem. Kõnniteede 
aastaringne hooldamine on 
omavalitsuse ülesanne. 

Linnatänavate hoolduses 
tõstame rattateede 
hoolduse võrdsele kohale 
sõidu- ja kõnniteedega.
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Tahame, et linnaruum 
oleks roheline. Matkajate 
kasutusse jääv Vorbuse 
endine raudteesild lubab 
välja ehitada kahel kaldal 
katkematu kesklinn- 
Vorbuse-Maramaa-
kesklinn 14 km pikkuse 
loodusraja. Jalakäijatele 
mõeldes ehitame jõe 
ületamiseks ka Marja 
silla Tähtvere linnaosas. 
Rajame jõepromenaadi. 
1.5 km pikkusel lõigul 
hakkavad olema jooksurajad, 
trepistikud, vaateplatvormid 
ja kõik, mis värskes 
õhus vaba aja mõnusaks 
veetmiseks vajalik. 
Jätkame tänavavalgustuse 
moderniseerimist, mh 
valgustame Märja-
Haage kergliiklustee. 
Madaldame äärekive. 

Sõidukid, kergliiklejad 
ja jalakäijad liiklevad 
ohutult teineteisest eraldi 
radadel, mis on hooldatud 
aastaringselt. Igasse 
linnaossa rajame linnaaia. 

Hubane ja inimsõbralik 
linnaruum – pöörame läbivalt 
tähelepanu linnakujundusele 
ja heakorrale, eriti Raadi 
piirkonna arengule. Toetame 
asumite haljasaladele 
laste mänguväljakute ja 
täiskasvanutele istumis- 
ning puhkamiskohtade 
rajamist. Turvalisusest 
sõltub elanikkonna 
heaolu, selle tagamiseks 
suurendame 
valvekaameratega 
jälgitavate piirkondade 
arvu, loome parema 
valgustuse kõnniteedele 
ja terviseradadele.

Toetame masstarbimise 
vähendamist. Suuri 
kaubanduskeskusi pole 
juurde vaja ehitada ning 
olemasolevate laiendamisele 
tuleb panna piirid. Rajame 
avalikud veekraanid 
üle linna, et vähendada 
pudelivee tarbimisega 
seotud negatiivset 
keskkonna- ja tervisemõju.
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Vajadusel moodustame 
linnavolikogu või 
linnavalitsuse juurde 
ajutisi ekspertkomisjone. 
Pikaajalise panustamise 
puhul tasustame 
osalevate ekspertide töö 
(nt juba aastaid töötav 
kergliikluskomisjon). Loome 
kliimanõuniku ametikoha, 
kes  koordineerib tegevusi 
kogu linnavalitsuses ja 
hallatavates asutustes.

Kaasame linnajuhtimisse 
kodanikuühendusi ja 
asumiseltse. Kaasame linna 
äriühingute ja sihtasutuste 
juhtimisse senisest 
rohkem vastavate erialade 
spetsialiste. Hariduse, 
transpordi, jäätmekäitluse, 
ühishangete jms küsimuste 
käsitlemisel otsime ja 
pakume lahendusi dialoogis 
naaberomavalitsustega. 

Meie juhitud Tartu teeb 
ainult selliseid hankeid, 
mis aitavad vähendada 
ökoloogilist jalajälge ja 
saavutada kliimaeesmärke. 

Kehtestame nõude viia 
olulistes linnaruumi, 
teenuseid ja keskkonda 
puudutavates küsimustes 
läbi rahvaküsitlus. Samuti  
viime sisse rahvaalgatuse 
korra, millega saab 
linnakodanike allkirjadega 
lisada volikogu päevakorda 
punkte, mille osas volikogu 
peab võtma selge seisukoha.
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Atlantise-poolsel kaldal 
vabastame jõesängi 
betoonpaneelidest ja toome 
jõkke ulatuva astmestikuga 
suvise õhtupäikese 
tartlastele lähemale. 

Kujundame Tartust 15-minuti 
linna 8-80 printsiibist 
lähtuvalt, et linnas oleks 
hea ja turvaline liikuda 
kõigil, ka eakatel, lastel, 
lapsevankriga vanematel ja 
jalgratturitel nii päeval kui 
ka öösel. Sadamaraudtee 
koridorist arendame elurikka 
lineaarpargi  ✓  olulise 
loodusliku puhkeala ja 
liikumistee linnaelanikele 
ning linna looduskoosluste 
kokkusiduja. Tartu 
on lühikeste teede 
linn — arvestame 
linnaplaneerimisel 
eesmärki, et olulisimad 
igapäevateenused 
paiknevad jalgsikäigutee 
kaugusel igast elu- 
ja töökohast.

Otsime võimalusi 
jõelaevanduse elavdamiseks 
ja Emajõe kallaste 
aktiivsemaks kasutamiseks. 
Emajõe äärde tuleb rajada 
slippe, et jõge saaks 
kasutada kalastamiseks, 
aktiivseks puhkuseks 
ja meelelahutuseks. 

Tahame, et Tartu oleks linn, 
mis on mitu sammu ees 
kliimasõbraliku linnaruumi 
arengus. Peame oluliseks 
hoonete ja rohealade 
tasakaalus arendamist. 
Toome linna Emajõe 
juurde! Toome linlased jõe 
äärde pakkudes neile seal 
mõnusaid kohti peatumiseks 
ja tegutsemiseks. Ehitame 
piki kaldaid päikeseloojangu 
terrasse, kohvikuid, 
spordi- ja mänguväljakuid, 
noortele pump-tracki, 
vihma ja lindude eest varju 
pakkuvaid pinke ja lehtlaid.
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Toetame õuesõpet: loome 
koolide juurde väliklassid ja 
soodustame õpet looduses.

Suurendame inimeste 
teadlikkust panustada 
linna rohevõrgustikku 
koduaedade kaudu. 
Hakkame koduomanikele 
ja ühistutele välja andma 
Rohelise Aiapidaja auhinda. 
Nõustame asutusi ja 
ettevõtjaid haljasalade 
hoolduskavade koostamisel.

Suurendame 
keskkonnahariduse ja 
õuesõppe osakaalu. 
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Soovime, et oleksime 
omavalitsusena uute 
roheliste tehnoloogiate 
rakendamisel liider ja 
kindel partner erasektorile. 
Osaleme aktiivselt uue 
rohetehnoloogiate ärikiirendi 
käivitamisel. Tahame, et 
Tartu oleks tootearenduseks 
parim asukoht, tänu millele 
jõuaksid kõige moodsamad 
tehnilised lahendused 
Tartu argipäeva esimesena: 
isejuhtivad sõidukid, nutikad 
liikluskorraldusvahendid, 
pakirobotid jne.

Toetame iduettevõtteid ja 
innovatsiooni. Tutvustame 
Tartut hea ja perspektiivika 
investeerimis- ja 
ettevõtluskeskkonnana.

Toome kokku iduettevõtluse 
ja aktivismi eesliini. 
Selleks algatame 
regulaarse targa linna 
häkatoni, kuhu kutsume 
linna koostööpartnerid, 
vabaühendused ja aktivistid 
leidma koos tehnoloogilisi 
ja innovaatilisi lahendusi 
põletavatele probleemidele.
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Ennetame rohepesu ja 
juurutame üldist teadlikkust 
valikute osas, mis on 
pikaajaliselt säästlikud 
ja globaalselt õiglased. 
Sealjuures lisame linna 
keskkonnalahendustesse 
alati  elutsüklianalüüsi.

Meil on nulltolerants 
rohepesu vastu.
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Linna asutused viivad 
läbi oma tegevuse 
keskkonnamõjude hindamisi.

Tagame igale rajatavale 
või tegutsevale 
tootmisettevõttele 
keskkonnamõju hindamise 
koos asukoha-alternatiivide 
kaalumisega. Elukeskkonna 
seisund ei tohi halveneda 
kellegi ärihuvidest lähtuvalt 
ega ole ka avalike vahendite 
kokkuhoidmise koht.

Er
al

di
se

is
va

d 
lu

ba
du

se
d Tõhustame kontrolli 

loomakaitseseaduse 
täitmise ja kodutute 
loomade majutamise üle.
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