
Transport ja keskkond
Mari Jüssi, Transpordiamet

Tartu kliimakogu
23. aprill 2022



Millest räägin?

•Transpordi keskkonnamõju – ainult müra ja õhusaaste probleem?

•Kas kõik uued autod on puhtad?

•Kuidas mõjutab liikumisviis meie süsiniku jalajälge?

•Autostumise ruumivajadus, ühiskondlikud mõjud



•Poliitilised pinged ja 
ebastabiilsus,

•Kohalike 
rahulolematus

•Inimõigused

•õhu kvaliteet

• autokasutaja saab 30% 
rohkem saastet kui 
teised liiklejad

Jäätmed Euroopas, aastas:

•2 miljonit t ohtlikke jäätmeid aastas (10% kogu 
ohtlike jäätmete mahust) 

•Ca 200 miljonit kasutatud autorehvi 

•Prestige’I 
tankeriõnnetus 
tappis 300 000 
merelindu

•400 miljonit tonni 
maailmamerre

•40 000 hukkunut aastas

•Ca 100 000 lisaks 
tervisemõjude tõttu

•Istuv eluviis

•Ajasäästu liikluses ei 
ole – päevane ajakulu 
konstantne

•Naftamaardlad 
hävitavad tuhandete 
m2 ulatuses 
looduslikke ja 
kultuurmaastikke      

•20-70 000 tonni naftat 
lekib igal aastal 
Läänemerre

•Uue infrastruktuuri 
ehitus on väga kallis 

•Infra hoolduse käigus 
sool, 
taimetõrjekemikaalid

•Ummikukulud on 
Euroopas ca 65 
miljardit EUR aastas

•50% maailma naftast 
kulub transpordis

•Transport tarbib 35% 
koguenergiast

•20% eurooplastest 
elavad liikluse tõttu 
müranormi piiridest 
väljas

•infra tihti barjäär 
teistele liiklejatele

•Avalikkus eelistab 
ühistranspordi- ja 
kergliikluse arendamist

•Kohalike rahulolematus

•10 ha maad kaob uue 
infrastr. alla iga päev 

•tarbib muid 
taastumatuid 
loodusvarasid
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•Poliitilised pinged ja 
ebastabiilsus,

•Kohalike 
rahulolematus

•Inimõigused

•27% EL CO2 heitest

•õhu kvaliteet

• autokasutaja saab 30% 
rohkem saastet kui 
teised liiklejad

Jäätmed Euroopas, aastas:

•2 miljonit t ohtlikke jäätmeid aastas (10% kogu 
ohtlike jäätmete mahust) 

•Ca 200 miljonit kasutatud autorehvi 

•Prestige’I 
tankeriõnnetus 
tappis 300 000 
merelindu

•400 miljonit tonni 
maailmamerre

•1,3 milj hukkunut 
aastas maailmas

•lisaks tervisemõjude 
tõttu

•Ajasäästu liikluses ei 
ole – päevane ajakulu 
konstantne

•Naftamaardlad 
hävitavad tuhandete 
m2 ulatuses 
looduslikke ja 
kultuurmaastikke      

•20-70 000 tonni naftat 
lekib igal aastal 
Läänemerre

•Uue infrastruktuuri 
ehitus on väga kallis 

•Infra hoolduse käigus 
sool, 
taimetõrjekemikaalid

•Ummikukulud on 
Euroopas ca 100 
miljardit EUR aastas

•50% maailma naftast 
kulub transpordis

•Transport tarbib 35% 
koguenergiast

•20% eurooplastest 
elavad liikluse tõttu 
müranormi piiridest 
väljas

•infra tihti barjäär 
teistele liiklejatele

•Avalikkus eelistab 
ühistranspordi- ja 
kergliikluse arendamist

•Kohalike rahulolematus

•10 ha maad kaob uue 
infrastr. alla iga päev 

•tarbib muid 
taastumatuid 
loodusvarasid
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Sõiduauto, lendamine, maanteeveod väga 
suure energiakulu ja CO2 jalajäljegaga



Mari Jüssi, Transpordiamet



Eesti transpordi CO2 heide kasvab
Sõiduautodest 65%

Eesti praegune kohustus 
ja eesmärk 2030Eesti võimalik uus 

kohustus 2030



Eesti uued autod on EL keskmisest ca 20% 
kütusekulukamad

Eesti

Allikas: Euroopa Komisjon, 
Transpordiamet



https://public.tableau.com/app/profile/mari.j.ssi/viz/CO2_autopark_KaTSE/Story2?publish=yes

Eesti uued sõiduautod ühed EL kõige ebaökonoomsemad
Uusi ebaökonoomseid autosid ostavad eelkõige 
linnainimesed





Busside ja sõiduautode peenosakeste ja 
lämmastikoksiidide heide on oluliselt uute 
tehnoloogiatega vähenenud



https://transpordiamet.ee/liikuvuse-statistika

Autokasutus Tartumaal on 20 aastaga 
kasvanud 2 korda



Autoga liikleja võtab 3-10 korda rohkem ruumi kui 
jalgsi, ratta või ühistranspordiga liikleja



Sotsiaalne ebavõrdsus ja 
liikuvusvaesus

• Autota inimesed ei saa vabalt 
liikuma

• Avaliku ruumi kadumine liikluse ja 
parklate alla – vähem spontaanset 
läbikäimist

• Laste ja eakate iseseisev liikumine 
oluliselt  piiratud 

• Laste kodulähedase mänguruumi 
kadumine - vähem loomulikku ja 
iseseisvat liikumist. 

• Väiksema sissetulekuga peredel 
suured sundkulutused autole



Autokeskne eluviis on tervisele kahjulik
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• Allikas: Rahva Tervise Arengukava https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030



Liiklusrisk + keskkonnamõjurisk + istuva 
eluviisi terviserisk



Autostumise ja transpordi ühiskonna 
kahjukulud – 700 miljardit € ELis

•Õnnetused
•Õhusaaste

•Kliima
•Müra

•Tootmine

•Elupaigad



LIIKUMISVIISIDE VANUSELINE JAOTUS 
TALLINNAS

Allikas: Stratum, Emor 2015 andmetel 



Koolilaste iseseisev kooli  ja huviringi 
liikumine 
on suur väärtus



Transpordi keskkonnaprobleemid pole 
lahendatavad ainult tehnoloogiaga



Auto 

Jalgsi

Ühistransport 

Jalgrattaga

Koolibuss

Harjumaa
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Kõikidest autoga tehtud liikumistest 9% tehakse 
laste vedamise eesmärgil.

Tallinn 

Koolilaste liikumised  kooli – ei ole lootusetult 
autokeskne. Iseseisvalt liikuv algkoolilaps kui ühiskonna 
turvalisuse indikaator   



“Kõigepealt kujundab inimene linna ja 
siis kujundab linn inimest” 

Taani arhitekt Jan Gehl
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Aitäh!
mari@uusmaailm.ee


