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Kliimariskide esinemine Tartus 
Tormid 
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Kliimariskide esinemine Tartus 
Kuumapäevad  
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Kliimariskide esinemine Tartus 
Pakasepäevad  
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Kliimariskide esinemine Tartus 
Lumekate  
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Kliimariskide esinemine Tartus 
Hoogsademed  
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Kliimariskide esinemine Tartus 
Kuu max veetasemed Kvissentalis  

iWATER
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Kliimariskide esinemine Tartus  

Analüüs + töörühm + kirjalik tagasiside

  
 

Riskitase 
(kõrge, 
keskmine, 
madal) 

Prognoos 
muutuse 
intensiivsuses  
(kasvab, püsib, 
alaneb) 

Prognoositud 
sageduse 
muutus  
(kasvab, püsib, 
alaneb) 

Riski 
avaldumine 

Pakane, 
külmalaine 

   Nüüdiskliima 

Kuumus, 
kuumalaine 

   Keskpikk 

Tormituul    Nüüdiskliima 

Hoogsadu, tulvad    Keskpikk 

Üleujutus Emajõel    Nüüdiskliima 

Põud    Nüüdiskliima 

Metsa- ja 
maastikupõlengud 

   Nüüdiskliima 

Lumetormid    Nüüdiskliima 

Nullilähedased 
temperatuuri 
kõikumised 

 
 

  Nüüdiskliima 
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Kliimariskid valdkonniti 

Analüüs + töörühm + kirjalik tagasiside
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Tartu üldplaneering

2030+ 
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„Tartu arvestab kliima-
muutustega. Vihma-
valingute, mitmepäevaste
sadude, tormide ning
ekstreemsete kuuma-
perioodide leevendamiseks
rajatakse piisavalt
haljastust ja immutatakse
vihmavett pinnasesse.“

Tartu üldplaneeringu 6. tingimus

V.Sagris 2015
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„Tartu on sidusa rohe- ja 
puhkealade võrgustikuga 
linn. Võrgustiku selgrooks on 
Emajõgi ning selle 
kaldapealsed ja lammialad.“

Tartu üldplaneeringu 8. tingimus

V.Sagris 2015
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„Suund on eraldada 
sademevesi ja reovesi 
kanalisatsioonivõrgus       
ning ehitada välja lahk-
voolne kanalisatsioon.“

Mõõdik: 75% lahkvooline

Maksumus: €1.75 milj

Tartu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2016-2030 

V.Sagris 2015
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Kliimariskide maandamine Tartus 
Ehitiste rajamiskõrgused üleujutusalal  

iWATER
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Kohanemisindikaatorid
Haavatavusindikaatorid n+1

Mõjuindikaatorid

❑ Väljakutsete arv maastikupõlengutele

❑ Üle ujutatud eluruumide arv

❑ Liigsuremus kuumalainetes

Tegevusindikaatorid

❑ Kohanemisinvesteeringud €

❑ Hädaolukorrasüsteemi arendamiskulud €

❑ Rohealade laienemis%

❑ ...
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Kohanemisplaan 
1. Rohevõrgustiku ja haljastuse parendamine 
kliimariskide maandamiseks
1.1. Täpsustada koostatavas üldplaneeringus rohevõrgustiku piirid ning määrata 
võrgustiku toimimise tingimused ning kitsendused

1.2.Määrata koostatavas üldplaneeringus kaitsehaljastuse asukohad elurajoonide 
kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest

1.3. Üldplaneeringu KSH raames hinnata mõjusid kliimariske ja ruumilisi arenguid 
kliimamuutustega kohanemise vajadustes

1.4. Luua raamistik krundi roheväärtuse (KRV) indeksi rakendamiseks planeeringutes

1.5. Linnahaljastuse arendamine nii temperatuuri- ja niiskusreziimi pehmendamiseks 
kui äravoolutingimuste parandamiseks (ökosüsteemi teenused)

1.6. Ilmastikukindla asumiplaneeringu elluviimine ja kohanemisvõtete rakendamine 
pilootprojektidena (näit.Jaamamõisa)



17

Kohanemisplaan 
2. Üleujutusriski, sh valingvihmade tulvariski 
maandamine
2.1. Täpsustada koostatavas üldplaneeringus sinivõrgustiku olemus ja selle 
määramise tingimused

2.2. Täpsustada koostatavas üldplaneeringus veekogude kallaste ehituskeeluvöönd 
(EKV) ning määrata üleujutusohuga aladel kitsendused maakasutusele ja ehitamisele

2.3. Arvestada üleujutusriskiga planeeringutes ning rakendada meetmeid 
üleujutusriskiga aladel

2.4. Viia läbi maaparandussüsteemide kaardistamine ja sademeveesüsteemi 
põhiskeemi koostamine ja täpsustamine

2.5. Rakendada sademevee immutamist ja maapealset äravoolu senisest 
laialdasemalt

2.6. Jätkata (lahkveelise) sademeveesüsteemi rajamist 
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Kohanemisplaan 
3. Tormiriski ja teiste erakordsete ilmariskide 
maandamine

3.1. Elektri varustuskindluse tõstmine maa-aluse kaabeldusega

3.2. Täpsustada linnataristu projekteerimisel kliimakohanemise ja 
ilmastikukindluse küsimusi, sh kolmanda isiku (naaberkrundid jne) riske

3.3. Hoolduslepingute täpsustamine erakordsetele ilmaoludele reageerimiseks, 
sh talihooldus 'pehmel' talvel
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Kohanemisplaan 
4. Tartlaste (ja külastajate) ohutuse tõstmine 
riskiennetusega
4.1. Täiustada kliimariskide reageerimis-, seire- ja hoiatussüsteeme koostöös 
ametkondadega (kriisikomisjon, ilmateenistus)

4.2. Täpsustada kliimariskidest tingitud hädaolukorra riskianalüüse

4.3. Koostada haavatavate riskirühmade teadlikkuse tegevuskava (kuumuse ja 
pakase tervisekahjustuste vältimiseks ja vähendamiseks, kodutuse probleemistik)

4.4. Ametnikele (osapooltele) erialakoolituste läbiviimine 

4.5. Linnahalduse integreerimine tõhusamaks riskide tuvastamiseks ja kohanemiseks

4.6. Kliimariski uuringute vajaduste väljaselgitamine koostöös ülikoolidega ja 
läbiviimine  

4.7.Tartlaste kliimateadlikkuse tõstmine (projektialgatused)



Kohanemiseni!



Kohanemiseni!
antti.roose@trea.ee


