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Linnavolikogu IX koosseis moodustas keskkonnakomisjoni 20. veebruaril 2020. Komisjoni 

tegevusvaldkonnaks määrati keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga 

tegevused jm küsimused.

 
Komisjoni esimeheks valiti Ott Maidre, aseesimeheks valiti Nikolai Põdramägi.

 
Keskkonnakomisjon pidas aruandeperioodil 9 koosolekut, sealhulgas 6 koosolekut videosillas.

 
Komisjoni liikmed ja osavõtt koosolekutest:

 
Komisjoni liikmed Esitas komisjoni 

liikmeks

Koosolekuid/

osalenud

Nikolai Männik Reformierakond 9/9

Andrus Punt Reformierakond 9/9

Alipi Borin Reformierakond 9/7

Margus Hanson Reformierakond 9/9

Laura Danilas Reformierakond 9/9

Krõõt Kiviste

(alates 21.05.20)

Reformierakond 6/6

Ott Maidre SDE 9/9

Roy Strider SDE 9/9

 Nikolai Põdramägi Keskerakond 9/9

 Olev Raju Keskerakond 9/8

 Risto Pintmann Isamaa 9/5

 Heiki Vilep EKRE 9/7

 Heino Harju EKRE 9/8

 Jüri-Ott Salm VL Tartu Heaks 9/9

 Marko Jaeger VL Tartu Eest 9/7

Mika Arto Juhani Keränen 

(kuni 21.05.20)

Reformierakond 3/2

 
Keskkonnakomisjon arutas 9 otsuse ja 4 määruse eelnõu. Komisjon oli juhtiv 2 otsuse ja 1 

määruse eelnõu menetlemises. Koosolekutel arutati 13 informatsioonilist punkti.

 
Olulisemad teemad

 
Heakorra eeskiri. Arutelu ajend oli ettepanek kaotada eeskirjast nõue, et rohi peab olema 

niidetud ja mitte kõrgem kui 15 sentimeetrit. Ettepaneku eesmärk oli toetada keskkonna 

liigirikkust ning anda inimestele vabadus kujundada oma kinnistul haljastust. Linnavalitsusele 

tehti ettepanek valmistada ette eelnõu heakorra eeskirja muutmiseks. Linnavalitsus esitas 

komisjonile informatsiooni eelnõu ettevalmistamisest, kus selgitati, et linnavalitsus vaatas 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2020022000224


komisjonile informatsiooni eelnõu ettevalmistamisest, kus selgitati, et linnavalitsus vaatas 

heakorra eeskirja üle tervikuna ja jõudis järeldusele, heakorra eeskirja reegleid saab jõustada 

olemasoleva seadusandluse raames ning kogu eeskirja võiks kehtetuks tunnistada.

Raierahu. Küsimus tuli päevakorda reaktsioonina laiema avalikkuse ette jõudnud juhtumitele, 

kus lindude pesitsusajal võeti puid maha. Linnavalitsusele tehti ettepanek analüüsida raierahu 

kehtestamise juriidilisi võimalusi ning selgitada, kas ja kuidas on kavas raiepiiranguid 

käsitleda koostatavas üldplaneeringus. Linnavalitsus on seisukohal, et kuna 

looduskaitseseaduses on kaitsemeetmed sätestatud ega ole antud kohalikule omavalitsusele 

volitusnormi täiendavate kaitsenõuete kehtestamiseks, siis ei saa kohalik omavalitsus seda ka 

teha, ka mitte üldplaneeringus. Lahendus võib olla senisest oluliselt tõhusam kohaliku 

omavalitsuse poolne raierahu soovituse kommunikatsioon, raielubade väljastamisel on 

linnavalitsus hakanud lisama lubadele informeerivat sätet raierahu kohta. 

Linna uus üldplaneering. Arutati üldplaneeringus Emajõe ja linna teiste veekogude kallastele 

kavandatavate puhke-, spordi- ja sadamaehitiste teemat ning üldplaneeringu eskiislahenduse 

avalikustamisele saatmist. Komisjoni liikmed avaldasid linnavalitsusele tunnustust tehtud 

suure ja põhjaliku töö eest ning leidsid, et linn on võtnud veekogude kallastele kavandatavate 

puhke-, spordi- ja sadamaehitiste teemas väga õige lähenemise. Komisjon tegi ettepaneku 

kaaluda võimalusi sätestada rohevõrgustiku alal raierahu nõue.

Tartu linna energiamajanduses ning energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030". Komisjon 

sai ülevaate energia- ja kliimakava koostamise protsessist ning arutas kava avalikustamisele 

saatmist. Komisjon tegi ettepaneku, et kavas peaks olema sätestatud, et põletatav puidumass 

peab olema väheväärtuslik puit ning palus linnavalitsusel täpsustada, kas SECAP metoodika 

nõuab ka energiavaesuse käsitlemist.

Linna tegevuskava süsinikueelarvestusega kliimaneutraalsuse poole liikumiseks. Komisjonile 

tutvustati, milliseid meetodeid lisaks energia- ja kliimakavale on veel plaanis rakendada, et 

paremini mõõta süsinikuemissiooni ja seda piirata. Komisjonis tehti ettepanek, et linna 

elektrihankes oleks sada protsenti taastuvenergia nõue. Linnavalitsus arvestas ettepanekuga.

Tartu rohealade looduslik mitmekesisus, selle teostamine haljastuskavadega ja Euroopa 

kultuuripealinna 2024 tegevuste raames. Projekti eestvedajad Merle Karro-Kalberg ja Karin 

Bachmann tutvustasid komisjonile Tartu 2024 programmi kuuluvat projekti "Kureeritud 

elurikkus", mille eesmärk on Tartu kesklinna parkide elurikkamaks muutmine. Erni Kask 

tutvustas Sihtasutuse Tartu 2024 vaadet.

Keskkonnahoidlikud riigihanked. PwC Legal Eesti intellektuaalomandi, maksuvaidluste ja 

riigihangete valdkondade partner ja vandeadvokaat Priit Lätt tutvustas keskkonnahoidlike 

hangete olemust, Eesti riigi ja Euroopa Liidu vastavaid regulatsioone, keskkonnahoidlike 

kriteeriumite rakendamise võimalusi ja õiguslikke aluseid hankemenetluses ning andis 

soovitusi Tartu linnale.

Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu kehtestamine ja Aruküla tee 30 

krundi osa detailplaneeringu algatamine. Lähemalt arutati planeeringutega seotud 

keskkonnaküsimusi.

Tartu linna 2020. aasta lisaeelarve ja 2021. aasta eelarve.

Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmine ja Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024.

Osalemine Tartu Lasteaia Ristikhein ja Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise projektis, 

mille eesmärk on muuhulgas avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringutega 

energiatõhususe parandamine, taastuvenergia kasutuse edendamine jm.

Komisjon sai ülevaate linnamajanduse osakonna tegevusest, struktuurist ja ülesannetest, 

lähemalt oli kõne all keskkonnateenistuse ning haljastus- ja puhastusteenistuse tegevus.

Komisjoni külastas uut lodjakoja kompleksi ja tutvus selle tegevusega.
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