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• Koosloomelise poliitikakujundamise oskuste ja teadmiste arendamine
Co-deciding Europe projekti raames

• Siht: üldine demokraatliku kultuuri ja kodanikuteadlikkuse kasv 
Euroopas, aga miks mitte ka Tallinnas

• Lisaks Tallinnale osalevad veel Ateena (Kreeka), Riia (Läti), Lissabon
(Portugal), Burgas (Bulgaaria) ja Budapest (Ungari)

• Koosloome teema – õhu kvaliteet

CODE EUROPE EESMÄRGID
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• Kõige suurem on mõju keskkonnale
ja tervisele

• Õhusaaste mõjutab ka majandust
ja sotsiaalset keskkonda

• Lisaks on avatud vastuses välja
toodud: linna kuvandi
halvenemine, ehitiste rikkumine, 
kinnisvara väärtuse kahanemine, 
elukvaliteedi halvenemine

• 10% vastajaid ei ole kahjulikku
mõju kogenud

1. ETAPP Milline on õhusaaste kahjulik mõju?
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1. eelistuste arv

• Tallinlased peavad suurimaks
saastajaks transporti.

• Transpordist tuleneva õhusaaste
vähendamine peaks olema
Tallinna linnavõimu prioriteet

Millised on suuremad saastajad? 



          
      

Kuidas vähendada õhusaaste kahjulikku
mõju tervisele ja keskkonnale?

• 8 defineeritud murekohta

• 60 ettepanekut & 152 osalejat

• 61% ettepanekutest seotud transpordi

õhusaaste vähendamisega

• https://tallinn-code-europe.yrpri.org/
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2.ETAPP

https://tallinn-code-europe.yrpri.org/


          
      

• Suur-Ameerika sõidutee maa-alla & Vabaduse
väljaku ristmik väiksemaks või maa-alla

• Fooride tsüklid jalakäijat soosivaks

• Tänavate ümberdisainimine, et magistraalid
(Luise, Raua, Endla, Paldiski) ei läbiks
tiheasutusega piirkondi

• Sõiduradade muutmine rattateedeks

• Autovabaduse puiestee

• Jalgrattateede planeerimine elanike ettepanekuid
arvestades

• Jalgrattateede turvalisemaks muutmine

• Jalgrattaparklate kohustuslikuks muutmine avalike
hoonete läheduses
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LINNAPLANEERING
KERGLIIKLUST/JALAKÄIJAT
SOOSIVAKS

Foto: Adobe Stock



          
      

• Pargi &reisi parkimismajad linna 
servas; parkimispilet=sõidupilet

• Lasteaedadele ja koolidele kehtestada 
asumipiirkonnad 
teeninduspiirkonnaks

• Südalinna sissesõit tasuliseks

• Raskeveokide ümbersuunamine 
kesklinnas
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AUTODE VÄHENDAMINE

Foto: Maaleht/Andres Putting



          
      

• Rohkem kõrghaljastust
• Kõrghaljastus magistraalide 

kesklinnapoolsetesse osasse

• Eraldada sõidurajad kõnniteest põõsaste-
puudega & ohutussaartele põõsastikud

• Naastrehvide keelustamine & tasustamine

• Tänavapuhastus efektiivsemaks

• Luua ja kasutusele võtta juhend kaasaegse
linnaruumi loomiseks & kaasata
linnaruumieksperdid tervemate
linnaruumide loomiseks.

• Liiklus sujuvamaks: 30 km/t asulas; vähem 
foore & lubada parempööre punase tulega 
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VEEL MÕTTEID 
TRANSPORDISAASTE 
VÄHENDAMISEKS

Foto: Pealinn



          
      

• Ahiküttega elamutele kohustuslikud 
filtrid korstnasse

• Rajada kvartalipõhised 
lähiküttevõrgud

• Vältida tee-ehitus jm ladustamist 
kesklinnas

• Parandada õhukvaliteedi seiret ja 
aruandlust

• Suurendada teadlikkust õhusaaste 
kahjulikust mõjust
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MUID ETTEPANEKUID



          
      

Tee nii:

• tutvu lahenduste loeteluga;

• vali nende hulgast Sinu jaoks 5 kõige
olulisemat;

• pane need tähtsuse järjekorda, kus 1 
on madalama prioriteediga ja 5 väga
oluline.

https://code-
europe.onesource.pt/et/tallinn
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3. ETAPP

https://code-europe.onesource.pt/et/tallinn
https://code-europe.onesource.pt/et/tallinn


          
      

• Laiendada ja parendada kergliiklusteede
võrgustikku

• Muuta linnad autovabaks

• Kehtestada tootmisettevõtetele reeglid saastevaba
tootmise saavutamiseks

• Rangem tööstuste, autode, küttesesüsteemide
kvaliteedikontroll

• Rajada linnadesse rohkem rohealasid

• Rajada jalgrattakiirteed Tallinna ülikoolide vahele

• Kehtestada linnas kiirusepiirang 30 km/h
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TALLINLASTE JAOKS 
OLULISED LAHENDUSED



          
      

• Pange “Like“ pakutud 
poliitikameetme toetamiseks või jätke 
oma kommentaar selle muutmiseks.

• CODE (parvaipret.lv)
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4. ETAPP

https://code.parvaipret.lv/
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POLIITIKAMEETMED EL 
TASANDILE

• Kehtestada linnades kiirusepiirang 30 km/h

• Busside elektrifitseerimine

• Luua õhusaaste ja keskkonnaalast teadlikust tõstvaid programme ja 
õpitubasis

• Kehtestada reeglid nullheite saavutamiseks tööstuses

• Soojustada hoomeid

• Tugevdada ühistranspordivõrku väljaspool linnu

• Linnad autovabaks ja roheliseks

• Laiendada jalgratta- ja kõnniteede taristuid ja tõsta nende kvaliteeti

• Toetada taastuvenergia taristute arendamist

• Maksustada suuri saastajaid
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