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Tartu ja linnapeade pakt

• Linnapeade paktiga liitumine – 20.02.2014
• Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava 20152020 (SEAP)
• Tartu energia- ja kliimakava „Tartu Energia 2030+“ (SECAP)
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Eesmärgid
- CO2 emissioonide vähendamine 40% aastaks 2030
- Kohanemine kliimamuutustega

Visioon:
Tartu on hea energiaga
targalt arenev kogukond ja
roheline teerajaja
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Hetkeolukord ja kavandatud muutused
708,9

CO2 emissioon, 1000∙tCO2

540,8

Era- ja avalik sektor

324,0
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Emissioonide vähendamise eesmärgid
Heide
Sektor

2017

2030

Muutus (t)

Munitsipaalsektor
Era- ja avalik sektor
Elamusektor
Eratransport

35
406
184
84
709

3
191
77
53
324

-32
-215
-107
-31
-385

KOKKU:

Heide
Allikas

2017

2030

Muutus (t)

Kaugküte
Fossiilsed kütused
Elekter

61
124
524

0
79
245

-61
-45
-279

709

324

-385

KOKKU:
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„Tartu energia 2030“ eesmärkide saavutamine
põhineb kolmel peamisel tegevussuunal
• Energiatõhusus – arukas tarbimine, energiatarbimise
vähendamine
• Taastuvenergia laialdasem kasutamine – tootmise ja
tarbimise osakaalu suurendamine
• Kliimakohanemine
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Elekter taastuvatest allikatest
Eesmärk:
- Toota 50% linna elektrienergia vajadusest Tartus
- Tarbida 100% Tartus toodetavast elektrist siin samas
- Ülejäänud osa tarbitavast elektrienergiast ostetakse turult

Energiaühistute loomine
Kogukondlik kokkulepe
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Elamusektor
• Eesmärk minna üle rohelisele
elektrile ja soojusenergiale
• 50% korterelamute (980 000 m2) ja
40% väikeelamute rekonstrueerimine
(412 000 m2)
• Euroopa Rohelise Leppe peamisi initsiatiive on Renoveerimise Laine,
millega seatakse eesmärgiks kahekordistada energiatõhusat
renoveerimist järgmise 10 aasta jooksul.
• Tartu Regiooni Energiaagentuuri baasil moodustatakse renoveerimise
toetuskeskus, mille ülesanne on toetada peamiselt elamusektori
hoonete renoveerimist planeerimisest kuni renoveerimisjärgse
häälestuseni ja elanike konsulteerimine.
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Kaugküte ja -jahutus

- Tööstusliku jääksoojuse kasutamine kaugküttes kasvab;
- biomassi kasutamine kaugküttes järk-järgult väheneb,
kasutatav puit peab olema väheväärtuslik ja vastavalt
sertifitseeritud;
- kaugjahutusega liitujate arv järjest kasvab.
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Sõidukitest tulenev liiklusintensiivsuse muutumine Tartus

Sõidukite arv 1000 tartlase kohta ja läbitud
vahemaa (Transpordiameti statistika)
Liikluse intensiivsuse kasv (allikas: Stratum)
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Erinevate liikumisviiside ostähtsused
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Transport ja liikuvus
2024:
- Liikuvuskeskused linna piiril ja kesklinnas
- Kesklinna rattateede võrgustik välja ehitatud
2028:
- Ülelinnaline rattateede võrgustik välja ehitatud
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Säästlike liikumisviiside edendamise tegevused
•

Linna bussiliinide ja rattaringluse laiendamine linna lähialadele

•

Avalike liikuvusteenuste ühtne piletisüsteem ja sõiduplaneerimise
lahendus

•

Uute transporditeenuste toetamine (näiteks koolibuss,
nõudetransport, autojagamine, kogukondlik sõidujagamine)

•

Otsitakse võimalusi Tartu peamistele bussiliiklust teenindavatele
tänavatele ühistranspordiradade rajamiseks

•

Liikuvuskavade koostamise toetamine asutustes
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Vesinik ja sünteetilised kütused
•

Mitmekülgsus annab vesinikule tulevikus võtmerolli nii transpordis,
tööstuses kui ka elamumajanduses, samuti taastuvenergia
suuremahulisel salvestamisel.

•

Tänaseks on vesiniku tootmise, hoiustamise ja kasutamise tehnoloogiad
veel üsna kallid, kuid nende hind on ajas langev.

•

Sünteetilised kütused kui tulevikuvaade. Tootmine vesinikust ja
süsihappegaasist (s.h süsiniku välisõhust püüdmine), mille ühendamisel
tekib sünteetiline metaan.

Foto: Tarmo Haud
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Kogukondlik kokkulepe
Liitujad võtavad kohustuseks hiljemalt aastaks 2024:
- Tarbida 100% taastuvelektrit
- Kasutada hoonete kütmisel taastuvaid energiaallikad
(kaugkütte puhul loetakse nõue täidetuks)
- Jagada tarbimisandmeid, et mõõta eesmärkide saavutamist
Lepe ei kata esialgu transpordikütuseid
Eestvedaja ja eeskuju on Tartu Linnavalitsus
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Munitsipaalsektor
- 100% taastuvelekter (hooned, tänavavalgustus jne)
- Taastuvatest allikatest kütused (s.h hoonete kütmine)
- 100% taastuvad transpordikütused

Eesmärk olla Baltikumi esimene fossiilenergiavaba omavalitsus ja
üks vähestest Põhjamaades ja Euroopas.
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Kliimamuutustega kohanemine
Tartut ohustavad kliimariskid:
- Kõrge:
kujutavad otsest ohtu inimelule – ei esine
- Keskmine:

külmalaine, kuumalaine, tormituuled ja
Emajõe üleujutusrisk

- Madal:

Hoogsajud, põuad, maastikupõlengud,
lumetormid, nullilähedase temperatuuri
kõikumine
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Kliimamuutustega kohanemine
Roheline kohanemine - rohevõrgustiku ja haljastuse parendamine
kliimariskide maandamiseks

Sinine kohanemine - üleujutusriski, sh valingvihmade tulvariski
maandamine

Taristu kohanemine – linnas paiknevad eluliselt tähtsad võrgud peavad
tagama varustuskindluse järskudes keskkonnatingimuste muutustes

Teadlikkus –kliimatundlike linlaste teadlikkuse suurendamine ohtude
vältimiseks. Koostöö ametkondadega, et tõsta praktilisi kriisikäitumise oskusi, parandada
seiret ja hoiatussüsteeme
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100 kliimaneutraalset linna aastaks 2030
Tartu kavandab liitumist Euroopa Komisjoni missiooniga
Hiljemalt 2025 peavad kõik linnad olema välja valitud.
Kogukondlik kokkulepe oluline!
Liitumine missiooniga võimaldaks Tartul :
• kiirendada kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamist,
• kaasata senisest oluliselt enam Euroopa Liidu teadus-,
arendusvahendeid ja struktuurivahendeid
• arendada kohalikku rohe- ja nutikat ettevõtlust
• tihendada linna, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd
• tõsta Tartu linna rahvusvahelist tuntust ja mainet.

Foto: Tarmo Haud
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Viime kava üheskoos
ellu!
Raimond Tamm
abilinnapea
Raimond.Tamm@tartu.ee
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