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Antud magistritöö eesmärk on planeerida Tartu äärealale ökolinnak ning panna selles toimima 

võimalikult jätkusuutlikud süsteemid. Töö koostamise aluseks on võetud algmaterjalid, mille 

hulka kuuluvad BREEAM-i kvaliteedistandardid (BREEAM Communities ja BREEAM 

EcoHomes). Töös koostatud planeeringuala asub Tartu äärealal Ülenurme vallas Tartu-Valga 

maantee ja Tartu-Valga raudtee vahelisel alal. Linnakusse on planeeritud suhteliselt palju 

rohelust ning kergliiklusteid füüsiliseks liikumiseks. Puhta joogivee kasutamist soovitakse 

vähendada selleks mittevajalikel puhkudel, mistõttu on planeeritud koguda võimalikult suurel 

hulgal vihmavett, taaskasutada hallvett ning mingil määral puhastada ka reovett. 

Energiakasutuse vähendamiseks kasutatakse võimalikult säästlikke kodumasinaid, 

võimaldatakse inimestele pesukuivatuskohad jne. Ökolinnakus kasutatav materjal on 

võimalikult säästlikult hangitud ning seda taaskasutatakse suurel hulgal. Linnaku planeerimisel 

mõjutatakse võimalikult vähe ümbritseva keskkonna ökoloogilist väärtust, seda pigem 

suurendatakse. Suurim tähelepanu pööratakse ökolinnakus elavate inimeste heaolule ja 

elukvaliteedile. Saamaks aimu planeeritud ökolinnaku jätkusuutlikkusest, on läbi viidud selle 

hindamine BREEAM Communities kvaliteedistandardi järgi. Koostatud töö puhul võiks olla 

tegemist ka reaalse projektiga, kuid eelnevalt tuleks läbi viia täiendavaid uurimusi ning 

arutelusid, tegemaks kindlaks, et kõik planeeritud süsteemid ka reaalselt toimiksid. 

Märksõnad: Jätkusuutlik areng, jätkusuutlik planeerimine, ökolinnak, ressursiefektiivsus, 

ökoehitus.  
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The aim of master’s thesis is to plan an eco-district to the suburb of Tartu using the systems as 

sustainable as possible. The work is based on the compilation of basic data, including the 

quality standards of BREEAM (BREEAM Communities and BREEAm EcoHomes). Planned 

eco-district is located in the suburb of Tartu in Ülenurme parish between Tartu-Valga road and 

Tartu-Valga railway. An eco-district includes a lot of greenareas and light traffic. Using pure 

drinking water in unnecessary occasions, such as watering plants, toilets etc, is reduced. It is 

important to collect rainwater, reuse gray water and clean the wastewater. In the eco-district, 

there is planned to reduce the use of energy as well (sustainable household appliances, drying 

spaces for clothes etc). Materials, used in eco-district, are sourced sustainably and mostly 

recycled. The ecological value is affected as little as possible to planning the surrounding 

environment. This is tended to increase, creating new habitats for small animals and birds, and 

a variety of new plants to be planted. The greatest attention is paid to the well-being and 

quality of life of people living in eco-district. To get an idea from the sustainability of the 

planned eco-district, the assessment according of the quality standard BREEAM Communities 

is performed. This work could be a real project, but additional studies should be performed to 

ascertain all planned systems are actually able to function.  

Keywords: sustainable development, sustainable planning, ecodistrict, resource efficiency, 
green building. 
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SISSEJUHATUS 

 

Elame tänapäeval üha kiiremini muutuvas ning uusi väljakutseid pakkuvas ühiskonnas. 

Pidevalt suureneb rahvaarv maailmas, mistõttu kasvab vajadus parema elatustaseme järgi. 

See omakorda toob kaasa olukorra, kus tuleb hakata mõtlema olemasolevate ressursside 

efektiivsemale kasutamisele, et välistada nende otsasaamist. Olulisimaks, nii inimese, 

loomade kui ka taimede jaoks, on kindlasti magevesi – nii selle hulk kui ka kvaliteet. 

Mageveele järgnevad energiatarbimine ning materjalikasutus. Kõigist neist on saanud ühed 

probleemsemad valdkonnad ning seda mitte ainult arenevatel turgudel (arengumaades), 

vaid juba ka arenenud riikides (Global… 2016). 

 

Sellele, kuidas suurendada ressursside kasutamise efektiivsust ja hoida keskkonda, aitab 

suuresti kaasa tänapäevane ökoehitus. Eelkõige kujutab see endast kõigi ressursside 

säästlikku ja keskkonnasõbralikku kasutamist. Selles kasutatavad lahendused aitavad 

olemasolevaid ressursse (vesi, materjalid jne) tarbida üha säästlikumalt ning juba kasutatut 

taaskasutada (Using… 2008). Ökoehituse suurimateks projektideks võib pidada tänapäeval 

ehitatavaid täiesti uusi jätkusuutlikke linnu ehk ökolinnu, mida peetakse veel üsna raskesti 

teostatavaks. Mõnevõrra positiivsem on olukord mahult väiksemate ökolinnaosade ehk 

ökolinnakute teostamise osas (McCartney 2013). Ökolinnaku rajamisest ja toimimisest on 

lähemalt juttu ka käesolevas magistritöös. Sellest tulenevalt on püstitatud magistritöö 

uurimiseesmärk, milleks on uurida, milline näeks välja ja kuidas toimiks Tartu äärealale 

planeeritud ökolinnak. Uurimiseesmärgi saavutamiseks tuleb leida vastused paljudele 

antud valdkonnaga seotud küsimustele. Vaja on välja selgitada, mis teeb linnakust just 

ökolinnaku ja kas ning kui paljud inimesed oleksid nõus sellises piirkonnas elama, 

milliseid ökolinnakuid maailmas juba rajatud on ning milline on olukord Eestis. Oluline on 

mõista ökolinnaku tähendust ning seal toimivaid süsteeme. Selleks, et jälgida ökolinnakute 

toimimist ning jätkusuutlikkust, viiakse läbi erinevaid hindamisi kvaliteedistandardite 

järgi, mistõttu on tarvis neid lähemalt uurida – millised need on ning kuidas toimub nende 

järgi hindamine. Viimane ülesanne on koostada lihtne skeem (joonis) sellest, milline võiks 

välja näha Tartu äärealale rajatud ökolinnak. Samuti on oluline välja tuua erinevad 

süsteemid, mis ökolinnakus toimima peaksid ning mis koos moodustaksid antud linnakust 
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ökolinnaku. Lõpetuseks on vaja teada saada, kui säästlikuks planeeritud linnaruum kujuneb 

ning millise rohemärgise omandab. 

 

Lähtuvalt uurimisküsimustest, on käesolev magistritöö jagatud viieks peatükiks. Esimeses 

peatükis tuuakse välja enamus punktidest, mis muudavad linnaruumi säästlikuks ja 

keskkonnasõbralikuks. Samuti selgitatakse välja inimeste elukohaeelistused ning tuuakse 

välja nende põhjused. Teises peatükis on põhirõhk ökolinnaku mõiste ning seal toimivate 

süsteemide lahtiseletamisel. Kirjeldatud on erinevaid maailmas juba olemasolevaid 

ökolinnakuid ning vaadeldud on ka hetkeolukorda Eestis. Magistritöö kolmandas peatükis 

on välja toodud maailmas enimlevinud kvaliteedistandardid ökoehituse hindamiseks. 

Antud peatükist selgub, millised standardid sobivad eelkõige ökolinnakute hindamiseks 

ning läbi on viidud ka nende omavaheline võrdlus parima väljaselgitamiseks. Neljandas, 

materjali ja metoodika peatükis on kirjeldatud antud töö koostamise protsesse: mille alusel, 

kuidas ja miks on midagi tehtud. Töö viiendas ehk tulemuste peatükis on täpselt kirjeldatud 

planeeritud ökolinnaku maa-, energia-, vee- ja materjalikasutust, sealset infrastruktuuri, 

ökoloogilist väärtust ning inimeste tervist ja heaolu ehk sellest on võimalik välja lugeda, 

millised süsteemid ja miks on sinna toimima pandud. Viimase peatükina on läbi viidud 

planeeringuala eelhindamine, et teada saada planeeritava ökolinnaku jätkusuutlikkuse 

protsent ehk omastatav rohemärgis. Parema ülevaate saamiseks on planeeringuala kohta 

tehtud 2D ja 3D joonised AutoCAD programmiga, mis asuvad magistritöö lisades. 

 

Tänan oma juhendajat Valdo Kuusemetsa, kes oli igati abiks minu magistritöö valmimisel. 
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1. JÄTKUSUUTLIKU LINNARUUMI ALUSED 

 

Tänapäeval mõeldakse aina rohkem keskkonnale, milles elatakse, tervislikemale 

eluviisidele ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse tagamisele, kasutades looduse poolt 

pakutavaid ressursse säästlikumalt. Selliseks keskkonnaks on näiteks linnaruumid, kus 

peetakse silmas inimeste ja looduskeskkonna vajadusi. Alljärgnevalt on välja toodud 

erinevad põhjused, miks taolisi linnaruume rajada ning mida peaksid need sisaldama, et 

loodav keskkond oleks positiivse mõjuga nii inimestele kui loodusele.  

 

Loodav linnaruum peaks olema eelkõige jätkusuutlik, mida on üha rohkem ka eelistama 

hakatud. Kuigi erinevates riikides on jätkusuutlikkuse definitsioonid erinevad, saadakse 

sellest ikkagi aru kui keskkonnasõbralikkusest, majanduslikust efektiivsusest ja sotsiaal-

kultuurilistest suhetest (DLA Piper 2014). Lihtsamalt öeldes on see inimeste püüd elada 

selliselt, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik nautida looduse poolt pakutavat. Iga 

aastaga on kasvanud inimeste soov toetada jätkusuutlikku tegevust. Näiteks kasvasid 

eelnevate aastatega võrreldes tarbekaupade müüginumbrid 4 % võrra neil ettevõtetel, kes 

panustasid jätkusuutlikesse tegevustesse. Nielseni läbiviidud uuringu põhjal selgub, et 

koguni 66 % küsitluses osalenud inimestest üle maailma on nõus säästlikkust propageeriva 

kaubamärgi eest rohkem maksma (He jt. 2015; Nielsen 2015). Euroopa Liidus oli selleks 

näitajaks 51 % ja Eestis 57 %, mis näitab, et inimeste teadlikkus ning vastutustunne antud 

alal on tunduvalt kasvanud (Kurisoo 2015). Sarnane tendents tuleb välja ka säästva 

arenduse puhul. Euroopa kinnisvarainvestorite seas läbi viidud küsitlusest selgub, et lausa 

71 % juhtudel ollakse nõus jätkusuutliku kinnisvara eest rohkem maksma. Uute ehitiste 

puhul peetakse rohemärgistust suureks eeliseks, olles 46 % juhtudel väga tähtis ning 47 % 

juhtudel üsna tähtis. Euroopa riikidest pooldatakse jätkusuutlikku arendust kõige enam 

Saksamaal (32 %), Suurbritannias (20 %) ja Itaalias (18 %). Sama näitaja terve Euroopa 

kohta on 4 % (DLA Piper 2014).  

 

Jätkusuutlikkuse all vaadeldakse tihti ka ressursside säästlikku kasutamist. Oluline on 

kasutada loodusressursse viisil ja mahus, mis ei ületaks nende kasutamisele seatud piire 

ning millega säiliks ökoloogiline tasakaal. Eesti loodusressursside kasutamine on jagatud 
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nelja klassi, milleks on metsaraie, põlevkivi kaevandamine, ehitusmaavarade 

kaevandamine ja kodumaine materjalitootlikkus. Kahe esimese puhul (metsaraie ja 

põlevkivi kaevandamine) jääb Eesti Euroopa Liiduga samale tasemele, kuid kahe viimase 

puhul on tulemused Euroopa Liidu keskmisest halvemad (STAT 2015). Kuigi põlevkivi 

kaevandamise kogused Eestis (ca. 14,9 mln t aastas) (STAT – ehitusmaavarad 2016) 

jäävad Euroopa Liidu keskmisele tasemele, soovitakse selle asemel näha pigem taastuvate 

energiaallikate intensiivsemat kasutamist. Murekohaks Eesti ressursside ebaefektiivsel 

kasutamisel saab välja tuua ka ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise, mida 2013. 

aastal oli 1,9 mln m3 võrra rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt (5,7 mln m3 aastas) 

(Eurostat 2016). Euroopa Liidu keskmisest (1,95 €/kg) halvem on ka Eesti kodumaine 

materjalitootlikkus (0,42 €/kg) (Eurostat 2015). Üldine pilt ressursside säästlikust 

kasutamisest paistab Eestis, võrreldes Euroopa Liidu keskmistega suhteliselt halb. 

Räägitakse küll palju sellest, et keskkonda tuleb kaitsta, kuid seejuures ei arvestata, et 

sellele aitaks kaasa ka ressursside säästlik kasutamine. Seega on oluline panustada 

planeeritavas linnaruumis eelkõige loodusressursse säästvatele tegevustele, milleks võiksid 

olla näiteks elektri ja vee kokkuhoid, suurem materjalide ja jäätmete taaskasutus jms.  

 

Planeeritavas linnaruumis peaks kindlasti olema palju erinevaid rohealasid, rohekoridore ja 

puude alleesid, mis avaldavad inimestele positiivset mõju. Peamiselt seeläbi, et neid 

sagedamini kodudest välja meelitada ja liikuma panna. Olemas peaksid olema erinevad 

võimalused vaba aja veetmiseks ning tervislikuks liikumiseks looduslikus keskkonnas. 

Rohealadel peaksid olema pingid, sportimiskohad, joogiveeautomaadid ja laste 

mänguväljakud. Sealne ümbruskond peaks olema puhas, rohkete prügikastide ja 

tualettidega. Esindatud võiksid olla toitlustusettevõtted, mis pakuksid tervislikku toitu. 

Sellises keskkonnas viibides peaksid inimesed end palju positiivsemate, avatumate ja 

tervematena tundma. Need on ka peamisteks põhjusteks, miks üha rohkem inimesi eelistab 

rohelisemat linnakeskkonda. Ka uuringutest selgub, et linnade rohealad vähendavad 

inimestel nii vaimseid kui ka füüsilisi terviseprobleeme. Paraneda võivad suhtlemisoskus 

ja emotsionaalne seisund, suureneda stressitaluvus ning rohealadel viibides tuntakse end 

rohkem rahulikema ja kannatlikemana (Loode 2015). Oluline eelis linna rohealadel on 

elanikkonna turvalisuse suurendamine. Kui varasemalt arvati, et rohkem kuritegusid 

pannakse toime just rohealadel, siis tegelikult on rohelisemas keskkonnas elavad inimesed 

vähem agressiivsed ja vägivaldsed. Neid võib pidada pigem julgemateks ja viisakamateks. 

Isegi üksikute puude eksisteerimine linnas mõjub positiivselt. Mida suurem on puude hulk 
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piirkonnas, seda vähem esineb inimestel südame- ja seedeelundkonna probleeme, kuna 

puud aitavad puhastada linnaõhku (Duinker jt. 2015). Ka laste arenguks peetakse parimaks 

looduslähedast keskkonda, milles paraneb nende tähelepanuvõime, motoorsed võimed ja 

enesedistsipliin (Loode 2015). Seega on eriti oluline, eelkõige just inimeste heaolu ja 

tervise tagamiseks, et linnad oleksid rohelisemad. Samuti muudab rohelus linnade üldpilti 

ilusamaks, tuues nende üleüldisse halli tooni ka teisi värve juurde (Duinker jt. 2015).  

 

Keskkonnasõbraliku linnaruumi kõige olulisem osa on seal elavad inimesed. Kindlasti 

meeldiks paljudele elada sellises looduslikus ja tervislikus keskkonnas. On tekkinud 

inimeste grupid, kes peavad loodust säästvaid tegevusi prioriteetseteks. Nende puhul on 

tegemist nn ökoinimestega. Neid peetakse tihti lihtsameelseteks ning neist on välja 

kujunenud lausa omaette sektid. Ökoloogiline eluviis, mida nad pooldavad, eeldab 

säästlikke ja keskkonnateadlikke valikuid iga päev (Jakobson 2009). Keskkonnateadlikeks 

peab end lausa 90 % eestlastest (Turu-uuringute AS 2014), kuid ometi ei jälgi nii suur hulk 

inimesi näiteks oma igapäevast elektri tarbimist, sooviga seda vähendada (Kuusk 2016), 

toidu päritolu, eelistades kodumaist ja muid sarnaseid aspekte. See-eest ökoinimesed 

jälgivad täpselt, et nende toit oleks taimne ja kodumaine, mingil määral võib see olla ka 

ökoloogiliselt puhas välismaine. Energiat tarbivad nad võimalikult vähe, sorteerivad 

igapäevaselt oma prügi, kasutavad looduslikku kodukeemiat minimaalselt, ostavad uued 

asjad vajaduse, mitte meelelahutuse põhjal jne (Jakobson 2009). 

 

Üle poole maailma inimestest elavad linnades (Duinker jt. 2015). Viimase viiekümne 

aastaga on Euroopa linnad suurenenud 78 %, samas kui keskmine inimkonna kasv on 

olnud ainult 33 % (Gaffikin ja Morrissey 2011). Eesti linnade rahvaarv on viimase 

rahvaloenduse (2011. aastal) andmetel aga vähenenud. Eesti suurimates linnades, Tallinnas 

ja Tartus, oli vastav näitaja võrreldes 2000. aasta andmetega vastavalt -3,5 % ja -1,8 %. 

Vastukaaluks linnade vähenevale rahvaarvule, oli paljudel juhtudel oluliseks trendiks 

elanikkonna koondumine suuremate linnade lähiümbrusesse (Ender jt. 2014). Tartu 

maakonnas esines kaks valda, kus rahvaarv oluliselt suurenes. Nendeks olid Ülenurme vald 

(4780-lt inimeselt 7751-le) ja Tartu vald (5121-lt inimeselt 6991-le). Sarnaselt Tartumaale, 

suurenesid ka Harju maakonnas elanike arvud peamiselt linnalähedastes valdades, milleks 

olid Viimsi, Rae ja Harku (STAT 2012). Näiteks Harku vallas 2012. aastal läbi viidud 

uuringu tulemustest selgub, et sealse valla kaheks kõige suuremaks plussiks peetakse 

linnalähedust ning looduslähedast keskkonda. Lausa 75 % sealsetest elanikest peab linna 
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lähistel elamist olulisemaks, kui maal elamist. 59 % inimestest eelistavad elada 

looduslähedases keskkonnas isegi juhul, kui paljude teenuste kättesaadavus on piiratud 

(Saar Poll OÜ 2012). Sarnane mõtlemisviis tuleb välja ka Tartumaa inimeste seas. Eesti 

siserände analüüsimisel (2014) on välja tulnud fakt, et Tartumaa elanikud on kõige 

rahulolevamad oma elukohaga. Oluliseks rahulolu põhjuseks peetakse nii elukoha asukohta 

kui ka sealset keskkonda. Seega on oluline uute linnakute ja rajoonide rajamisel silmas 

pidada looduslähedase keskkonna tingimusi.  

 

Keskkonnasõbralikus ja inimlikus linnaruumis tuleb inimestele luua soodsaid võimalusi 

kergliiklemiseks. Selleks tuleks rajada kergliiklusteid, mis asuksid suurematest teedest 

eemal, et inimesed ei puutuks nii palju kokku teedelt tuleneva saaste, müra, tolmu ja 

suitsuga (Forsberg jt. 2010). Piirkond peaks kergliiklemiseks ohutu olema, samas ka 

turvaline, et inimesed üldse julgeksid jalgsi või rattaga liigelda. Liiklemine peaks olema 

tehtud lihtsaks ka erivajadustega inimestele. Autoliiklus peaks olema minimeeritud, et 

vähendada linnakus müra taset ning tolmu ja suitsu koguseid. Oluline on vähendada 

näiteks mootorsõidukite arvu linnade tihedamini külastatavates paikades (nt kesklinnad). 

Samuti tuleks suuremad liiklusvood eemale juhtida elu- ja puhkerajoonidest. Eesti 

suuremates linnades on suurimateks õhu saasteallikateks eelmainitud liiklus, olmekütmine 

(peamiselt ahiküte), suured keskkütte katlamajad, tööstusettevõtted, tänavatolm jms 

(Forsberg jt. 2010). Peamiselt on õhusaaste sisaldused välisõhus suuremad hommikuste ja 

õhtuste tipptundide ajal. Kuigi viimastel aastatel on Eesti linnade õhu kvaliteet küll 

paranenud, siis endiselt püsivad osooni (O3), vääveldioksiidi (SO2), süsihappegaasi (CO2) 

ja peenete osakeste (PM10 ja PM2,5) sisaldused üsna kõrged (KAUR 2015). Kõige 

ohtlikumad inimese tervisele on peened osakesed, põhjustades kopsuvaegusi, astmat, 

kroonilist bronhiiti, südameprobleeme jms (Arumäe jt. 2015). Rohkem kui pooled maailma 

inimesed elavad halva kvaliteediga õhku igapäevaselt sisse hingates. Sellest on põhjustatud 

ka 10 % elanikkonna surmad, samas kui ebakvaliteetse joogivee sissejoomise tõttu sureb 2 % 

inimestest (Global… 2016). Vahe on lausa viiekordne, mistõttu tuleb veelgi rohkem mõelda 

enda ümber olevale keskkonnaseisundile ning tegevustele, mis aitaksid seda statistikat 

parandada. Oluliseks sammuks paremuse poole oleks ökolinnakute rajamine, kus saadakse 

panna alus puhtamale ja säästlikumale keskkonnale.  
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2. ÖKOLINNAK 

 

2.1. Üldiseloomustus 

 

Ökolinnaku puhul on tegemist uue või ümberehitatud linnaruumiga, kus arvestatakse 

samuti kõigi jätkusuutliku linnaruumi aspektidega. Jätkusuutlikkuse suurendamiseks on 

võimalik tõsta kasutatavate ressursside kasutegureid, vähendada reostust, taastada 

ökosüsteeme ja ühendada kogukondi. Kõike seda on võimalik saavutada, muutes inimeste 

käitumisharjumusi, ehituskultuuri ja infrastruktuuri. Need kolm aspekti püütakse panna 

koos toimima selliselt, et võidaksid nii inimesed kui ka ümbritsev keskkond (GGLO 

Design 2012). Seda on võimalik saavutada läbi „rohelise“ arenduse ja infrastruktuuri, mis 

avaldaks võimalikult vähe mõju keskkonnale, kuid tooks kaasa majanduse ja sotsiaalse 

elatustaseme kasvu. Selliselt toimides on võimalus pakkuda parim elukvaliteet ka 

tulevastele põlvkondadele (Bennett 2009). 

 

Ökolinnakutes kombineeruvad arukas linnakujundus ökoehituse ja säästlike infrastruktuuri 

tehnoloogiate ning normidega. Linnakujunduses pööratakse tähelepanu liiga hajusalt 

paiknevatele hoonetele. Planeerimise käigus püütakse eraldiseisvad majad liita 

ümbritsevate majade, infrastruktuuri ja elanikkonnaga. Seega ehitatakse säästvat 

arengustrateegiat järgides juba olemasolevate hoonete vahele uusi hooneid, luues nii 

terviklikuma linnaosa (GGLO Design 2012). Säästlike tehnoloogiate all mõistetakse 

ehitiste ning kogu linnaku energiatõhususe mõõtmist, taastuvenergia kasutamist, vee ja 

materjalide taaskasutust ning sademevee käitlemist (EcoDistricts 2013). Selliseid 

tehnoloogiad kasutades vähenevad igapäevased eluasemekulud, suurendades sellega 

elanikkonna rahulolu. Linnaruumi tiheasustusaladel on esindatud kombineeritud 

kasutusotstarbega hooned ehk töö- ja elupinnad asuvad samades hoonetes. Samuti asuvad 

sellistes hoonetes ka erinevad inimeste kooskäimiskohad, päevahoiud, koolid jms. 

Esmased teenused on elanikkonnale hästi kättesaadavad, vähendades sellega nende 

igapäevast transpordivahendite kasutust. Ka infrastruktuur arendatakse selliselt, et 

inimesed eelistaksid autosõidule pigem jalgsi käimist või rattaga sõitmist. Selleks 

ehitatakse kergliiklusteed tavalisest laiemad ning autodega liiklemist üritatakse mõnevõrra 
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raskendada (nt kitsad tänavad jms). Veel jälgib arukas linnakujundus, et säilitataks ja 

loodaks juurde uusi elupaiku loomadele ja kasvukohti taimedele ning et inimesed saaksid 

harrastada rohkem linnaaiandust. Kõike seda püütakse teha võimalikult väikeste kuludega, 

luues võimalikult pikaaegse elueaga linnaruumi (Bennett 2009; BREEAM 2006). 

 

Oluline on mõista elanikkonna tähtsust toimivas ökolinnakus. Selles esindatud elanikkond 

peaks olema osavõtlik, koostööaldis ja jälgima säästvaid tavasid (Bennett 2009). Nagu 

paljude tegevuste puhul, on üheskoos tegutsemine lihtsam ning kasutoovam. Eesti puhul 

võib tuua eduka näite „Teeme ära“ projektist, milles osalevad inimesed ühendavad jõud, et 

enda ümber olevat keskkonda puhtamaks ning ohutumaks muuta. Nüüdseks on see 

ettevõtmine tuntuse saavutanud juba üle maailma, olles tuntud kui „Let’s do it!“ 

(Community… 2016). Kuigi see pole otseselt seotud ökolinnakutes elavate inimestega, 

näitab see ikkagi, et koos suudetakse teha palju rohkemat ning oma tegevusse võib kaasata 

ka teisi. Ka ökolinnakute puhul on oluline, et esindatud oleksid ühtehoidvad ja koos 

tegutsevad kogukonnad, kellel kõigil on ühine eesmärk. 

 

Ökolinnakus peavad toimima ka erinevad hindamissüsteemid, mis aitavad pidevalt sealsel 

linnaruumi toimimisel nö silma peal hoida (Bennett 2009). Selleks, et teada saada ja 

analüüsida linnakus toimivate süsteemide edukust, on paika pandud erinevad 

jätkusuutlikkuse kategooriad. Peamiselt eristatakse 6 erinevat kategooriat, milleks on 

elanikkond, infrastruktuur, energia-, vee- ja materjalikasutus ning taimede ja loomade 

kasvu- ja elupaigad. Neid kategooriaid hinnatakse erinevate kriteeriumite järgi, et saadud 

tulemustele toetudes hinnata ökolinnaku edukust ning seada uusi eesmärke. Saadud 

tulemuste põhjal saab välja tuua probleemsed valdkonnad ja murekohad, millele tuleks 

rohkem tähelepanu pöörata (GGLO Design 2012).  

 

Tulenevalt kriteeriumite hindamistulemustest, on seatud eesmärgid, mida on 7. Need kõik 

soodustavad ümbritseva keskkonna jätkusuutlikkust ning tagavad inimeste parema 

elukvaliteedi (EcoDistricts 2013): 

 

1) Vähendada kasvuhoonegaaside teket ja seeläbi ka õhusaastet. Üheks peamiseks 

kasvuhoonegaasiks on süsihappegaas (CO2), millel on otsene mõju keskkonnale. 

Kõige suuremad süsihappegaasi kogused majapidamistes tekivad hoone kütmisel ja 

jahutamisel, vee soojendamisel ja tehisliku valgustuse kasutamisel. Seega on 
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oluline kasutada majapidamiste puhul selliseid tehnoloogiaid, mis aitavad 

vähendada tekkivaid süsihappegaasi koguseid. Selleks tuleb teadvustada, et taolised 

süsteemid on olemas ning seeläbi ka pooldada nende kasutatavust (Kennedy jt. 

2012). Kõige keskkonnasõbralikemateks ehitisteks, mille puhul väheneb 

kasvuhoonegaaside eraldumine kuni 35 % võrra, on ökoehitised (Zaggia 2011). 

Samuti aitavad sellele kaasa elanike head käitumistavad, kuhu alla kuulub näiteks 

prügi mittepõletamine, vee liigtarbimise ärahoidmine jne. Elanike valida on ka 

nende liikumisvahendid ning seadmed, mida majapidamistes kasutada 

(energiasäästlikud või mitte). Ka taastuvenergiaallikate kasutamine aitab säästa 

keskkonda ning suurendada energiajulgeolekut (Bennett 2009). 

 

2) Efektiivne veekasutus ja puhas joogivesi. Põhiliseks eesmärgiks nii inimeste kui 

ka looduse jaoks, on kasutada usaldusväärseid ja taskukohaseid tehnoloogiaid vee 

käitlemiseks. Peamiseks tehnoloogiaks, mida kasutada, on reovee puhastamine ja 

kasutamine võimalikult paljudel juhtudel (Bennett 2009; EcoDistricts 2013), 

näiteks rohealade kastmine. Taaskasutatava veega kastmiste puhul ei täheldata 

negatiivseid mõjusid taimedele ega mullale. Sellest on võimalik ohtlikud 

saasteained eemaldada ning vett ohutult uuesti kasutada. Puhastatud vees on 

raskmetallide ja muude näitajate (väävel, lämmastik jne) kogused sellistel 

tasemetel, mis ei tohiks lubatud piire ületada. Kindlaks on tehtud, et mida suurem 

on väävli sisaldus vees, seda rohkem on võimalik saada taimedelt biomassi (Rai 

2007). Ka mulla omadustele mõjub taaskasutatava veega kastmine oodatust 

positiivsemalt. Nimelt paranevad mulla toitainete sisaldus ja mullaensüümide 

aktiivsus ehk paraneb mulla tervislik seisund (Chen jt. 2014). Kogu linna 

kõvakattega pindadelt ja hoonetelt tulev sademevesi tuleks koguda veemahutitesse, 

kust oleks võimalik see tarbimisse suunata või linnakujunduses ära kasutada 

(EcoDistricts 2013). Vee taaskasutamine vähendab kulutusi nii pumpamiste kui ka 

töötlemiste peale (Bennett 2009). Puhast joogivett tuleks kasutada ainult juhtudel, 

mil muud vett kasutada ei saa (peamiselt söögi tegemine ja joomine). Seega 

peaksid puhtale joogiveele kehtima piirangud, mis laseksid seda kasutada piisavates 

kogustes, kuid säästlikult. Mõistlikult kasutatavad vee kogused aitavad suurendada 

linnaku veevarusid (EcoDistricts 2013). 
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3) Efektiivne maakasutus ja uute kasvukohtade ning elupaikade loomine. 

Tiheasustuste puhul on oluline kasutada maad selliselt, et see kahjustaks kõige 

vähem ümbritsevat ökosüsteemi (EcoDistricts 2013). Maa säästliku kasutamise all 

mõeldakse, et mida kõrgemad on hooned, seda parem on maakasutus, kuna 

väheneb kasutatava maa suurus inimese kohta. Väikseimaks elanike arvuks 1 km2 

peaks olema 15 000 inimest. Põhjuseid, miks tihedam elanike arv on parem, on 

peale säästliku maakasutuse veelgi. Näiteks arvatakse, et sellega võivad väheneda 

avalike teenuste hinnad, kuna nõudlus suureneb. Väheneda võib ka sõltuvus 

autodest väiksema parkimiskohtade arvu tõttu avalikult kasutatavate alade juures ja 

pidevad ummikud tiheasustusaladel, mistõttu võib suureneda ühistranspordikasutus. 

Lisaks, mida tihedamini on planeeritud linnaruum, eelkõige just elanike arvu silmas 

pidades, seda tõhusam on energiakasutus ja väiksem saastehulk (Un-Habitat 2014). 

Eelnevale räägivad aga vastu asjaolud, et tihedama asustuse tõttu võivad tekkida 

siiski probleemid liikluses. Eelkõige seetõttu, et mida rohkem on inimesi, seda 

rohkem on ka nö teisitimõtlejaid, kelle jaoks lühikesed sõiduotsad autodega ei 

pruugi olulist keskkonnamõju tähenda ning seega oleks autokasutus ikkagi piisavalt 

suur, millele lisanduks ka suurem õhusaaste. Ka inimesed ise ei poolda enam 

tihedalt üksteise kõrval elamist. Tihedalt ehitatud hooned jätavad vähem ruumi 

looduslikkusele, mille poole linnakutes ja linnades püüeldakse (Derrick ja Simmons 

2005). Seega peaks maakasutus leidma variandi, mis oleks positiivne kõigile 

osapooltele. Targalt planeerimine aitab juurde luua uusi elupaiku ja kasvukohti, 

misläbi suurendatakse bioloogilist mitmekesisust. Sellele kaasa aitamiseks on palju 

võimalusi, kuhu kuuluvad nii linnapilti kaunistavate veekogude kaitsmine ja 

hooldamine, võimalikult mitmekesiste taimekoosluste moodustamine, uute 

elukohtade loomine pisiloomadele ja lindudele jne (EcoDistricts 2013). Oluline on 

takistada inimeste poolt tekitatavate ohtude kandumist elusloodusele. Suurimaks 

ohuallikaks võib pidada tekkivaid prügikoguseid nii ehitiste kui ka infrastruktuuri 

ehitamisel. Seega tuleb tekkivaid prügi koguseid vähendada ja taaskasutada 

(Bennett 2009).  

 

4) Parandada elanikkonna tervist ja heaolu. Oluliseks selle punkti juures on kaitsta 

inimeste tervist läbi heade käitumistavade. Tervemat keskkonda ja seeläbi ka 

elanikkonda on võimalik saavutada mitmeti. Elanikkonna tervisele avaldab 

suurimat mõju nii välis- kui ka siseõhu kvaliteet, mida igapäevaselt sisse 
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hingatakse. Seega on ökolinnakus oluline tagada puhtam õhukvaliteet. Ka toit, 

mida süüakse, peaks olema tervislik ning lihtsasti kättesaadav (EcoDistricts 2013). 

Mida rohkem värskemat ja puhtamat toitu süüa, seda paremini inimesed end 

tunnevad. Tänapäeva inimesed on hakanud üha rohkem eelistama tervislikku 

toitumist. Rohkem pööravad sellele tähelepanu naised, kelle hulgast eelistas 

tervislikkust 67 %, samas kui meeste seas oli vastavaks näitajaks 50 % (Booth ja 

Laguna-Camacho 2015). Elanikkonna füüsist aitab parandada ka jalutamine või 

jalgrattaga sõitmine, mida nähakse ökolinnakutes esmaste liiklemisviisidena 

(Bennett 2009). Selleks, et inimesi rohkem liikuma panna, peaksid olemas olema 

turvalised ja mitmekülgsed rohealad. Parandades elanikkonna tervist, tõuseb ka 

üldine rahulolutunne. Vähendamaks üldist autokasutust, tuleks luua võimalikult 

palju töökohti ökolinnakus, et inimestel oleks lihtne ja lähedal tööl käia. Tänavate 

struktuur peaks olema võimalikult lihtne ja mitmes suunas läbipääsetav. Sellega 

hoitakse ära kahtlaste kõrvaltänavate tekkimine, kus inimesed ei julge turvalisuse 

huvides liigelda (EcoDistricts 2013). Kuna hooned peaksid olema kombineeritud 

otstarbega, oleksid tänavatel esindatud ka erinevad poed, kontorid (nii posti- kui ka 

pangakontorid), lasteaiad jms. Ka koolid ja kultuuriasutused võiksid asuda 

linnakus. Seega oleksid enamus elutähtsatest teenustest ökolinnakus lihtsalt 

kättesaadavad (Bennett 2009).  

 

5) Säästlik ja efektiivne materjalikasutus. Eesmärgiks on kasutada materjale 

optimaalsetes kogustes, mille puhul tekiks võimalikult vähe ülejääke ja jäätmeid 

(BREEAM 2006). Kui jäätmeteke on vältimatu, tuleb suurendada selliste toodete 

tarbimist, mille puhul on kasutatud taaskasutatavaid materjale või nende osi. 

Sellega suurendataks materjalide taaskasutust ja säästetakse toormaterjalide 

koguseid. Eelistatud peaks olema kohalike materjalide kasutamine. Uued tooted 

tuleb luua selliselt, et võimalikult vähe kasutataks neis mürgiseid kemikaale. 

Püüelda tuleb ka suurima orgaaniliste jäätmete jääkväärtuse ärakasutamise suunas, 

kasutades neid nii energiaallikatena kui ka kompostimiseks (EcoDistricts 2013).  

 

6) Säästlik ja efektiivne energiakasutus. Selle peamiseks eesmärgiks on vähendada 

üldist energia tarbimist ja kasutada võimalikult suures mahus taastuvaid 

energiaallikaid (BREEAM 2006; EcoDistricts 2013). Üldist energia tarbimist saab 

vähendada eelkõige inimeste käitumisharjumusi parandades. Ka õigesti planeeritud 
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hooned aitavad sellele kaasa, tarbides kuni 13,9 % vähem energiat hoonetes, kus 

kasutatakse ära maksimaalne looduslik valgustus ja soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteem (Chen ja Yang 2015).  

 

7) Arukalt planeeritud infrastruktuur. Eesmärgiks on pakkuda lihtsa 

ligipääsetavusega hoonestust ja taskukohaseid transpordivahendite valikuid. Siia 

alla kuuluvad nii kombineeritud kasutusotstarbega hooned kui ka lihtsad 

tänavalahendused (EcoDistricts 2013). Teedevõrk linnakus peaks hõlmama 

vähemalt 30 % selle kogupindalast. 1 km2 kohta teeb see vähemalt 18 km tänava 

lõike, mille hulka kuuluvad ka erinevad parkimiskohad. Tänavatevõrgus peavad 

olema tagatud soodsad võimalused nii jalutamiseks kui jalgrattaga sõitmiseks. 

Samuti peab olema piisav parkimiskohtade arv avalikes kohtades, et vältida autode 

parkimist kõnniteedele, millega takistataks kergliiklemist (Un-Habitat 2014). 

Esikohale seatakse aktiivne transpordisüsteem, et vähendada autode igapäevast 

kilometraaži. Sõiduvahendid peaksid olema võimalikult keskkonnasõbralikud, 

tekitades vähe heitmeid (EcoDistricts 2013). Üldine trend ökolinnakus peaks 

rõhuma pikkade teekondade arvu vähendamisele, mida tavaliselt võetakse ette 

autodega, ja võimaldama rohkem lühikesi teekondi.  

 

Eelnevate punktide tähtsust ja eesmärke silmas pidades toimivad ka kõik 

kvaliteedistandardid, kus nimetatud eesmärke hinnatakse vastavate kriteeriumite alusel. 

Erinevatest kvaliteedistandarditest on lähemalt juttu magistritöö kolmandas peatükis.  

 

 

2.2. Rajatud ökolinnakud 

 

2.2.1. Ökolinnakud Euroopas 

 

EIKENØTT 

Tegemist on esimese ökolinnakuga Šveitsis, mis asub Glandi linnas. Linnaosa paikneb 

Glandi linna kirdeosas, piirnedes kiirteega. Ümberarendatud linnaosa (joonis 1) suuruseks 

on 6 ha. Projekti planeerimisega alustati 2003. aastal, kuid esimesed ehitustegevused 

algasid alles 2011. aasta keskel. Glandi linnas sooviti vähendada autokasutust, mistõttu on 
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antud ökolinnak planeeritud autovabaks. Selles on suhteliselt lühikesed vahemaad 

jalutamiseks (5 – 15 min) ning jalgratastele on olemas 800 parkimiskohta.  

 

Kuna linnaosa piirneb kiirteega, on linnaku põhjaossa rajatud ka 660 parkimiskohta 

autodele. Ühistranspordivahenditest on võimalik liigelda bussidega, millel on suhteliselt 

tihe sõidugraafik. Bioloogilist mitmekesisust aitavad soodustada õiterohked niidud, 

erinevad märgalad, põõsad, viljapuud ja köögiviljaaiad, mida hooldavad elanikud. Taimede 

tarbeks väetisi ega taimekaitsevahendeid ei kasutata. Ala hoonetel on Minergie 

ökomärgised ning neile on rajatud rohekatused, mis hoiavad tugevate vihmasadude korral 

vihmavett pikemat aega kinni, enne kui see kogumissüsteemi jõuab. Hooned on peamiselt 

mitme kasutusotstarbega (korterid, poed, lasteaiad jne ühes hoones), et ühendada rohkem 

erinevates vanustes inimesi. Korterid on valgusküllased, avatud rõdude või terrassidega. 

85 % neist renditakse välja. Linnakus on kasutusel nn targa linna strateegiad, mistõttu on 

mõndadesse hoonetesse paigaldatud seadmed, mis võimaldavad elanikel jälgida oma 

elektri tarbimist. Kütmine toimub kaugküttega, kus kütuseks kasutatakse peamiselt puitu 

(83 %), vähemal määral gaasi (15 %) ja päikeseenergiat (2 %). Antud linnaosa jätkusuutlik 

arendus on loodud kõiki tänapäeva võimalusi ärakasutades (Restrepo 2015).   

 

 

Joonis 1. Eikenøtti linnaosa Šveitsis (Restrepo 2015) 
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BEDDINGTON ZERO-ENERGY DEVELOPEMENT (BEDZED) 

BEDZED on Suurbritannias Londonis Beddingtoni linnaosas asuv 1,7 ha suurune 

ökorajoon, mis valmis 2002. aastal. Tegemist on Suurbritannia esimese süsinikuneutraalse 

arendusega. Alal pööratakse tähelepanu põllumaa, rohealade ja –koridoride kaitsele, 

keskkonnamõjude vähendamisele ning suuremale taastuvate energiaallikate kasutamisele. 

Tegemist on kompaktse kombineeritud kasutusotstarbega arendusega (joonis 2), kus on 82 

korterit, 2500 m2 kontoriruume, erinevad poed jms. Loodud uued töökohad (200 tk) asuvad 

peamiselt ühistranspordi peatuste läheduses, et vähendada inimeste autokasutust. Seetõttu 

on piiratud ka parkimiskohtade arv (1 parkimiskoht korteri kohta) ning see on tasuline. 

Pooldatakse jalgsi käimist ja rattaga sõitmist või ühistranspordi kasutamist. Rohealasid on 

terves rajoonis 0,68 ha, kuid need on pigem katuseaedade, rõdude või terrassidena. Oma 

aed on lausa 71-l korteril 82-st. Inimeste veetarvet üritatakse vähendada, kasutades suurel 

määral nii vihma- kui ka juba puhastatud vett, eriti kastmiseks ja tualettides. Vee 

kokkuhoidu aitavad suurendada linnakus duššide eelistamine vannidele ning vett säästvad 

kodumasinad. Parkimiskohtade kateteks on eelistatud pigem kruusa või killustikku, et 

vähendada sadude ajal voolava vee hulka ning suurendada selle filtratsiooni. Elektri 

saamiseks kasutatakse päikese- ja tuuleenergiat (Bureau 2002). 

 

 

Joonis 2. BEDZED ökorajoon Londonis (Makda 2016) 
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GEMEENTE WATERLEIDINGEN (GWL) TERREIN 

Hollandi pealinnas Amsterdamis asuv 6 ha suurune ökolinnaosa (joonis 3), kus elab 1400 

inimest 600 korteris. Linnaku ehitus toimus 1995. – 1998. aastani. Ala asub Amsterdami 

lääneosa endises tööstuspiirkonnas, mis on 3 km kaugusel kesklinnast. Projekti eesmärgiks 

oli läbi energiasäästlike hoonete ning piiratud liiklusega süsiniku jalajälje vähendamine 

antud piirkonnas. Seetõttu on ka ala planeering selline, et sealt läbi ei lähe ühtegi tänavat, 

mistõttu mootorsõidukitel sinna asja pole. Linnaku ühes servas on olemas küll parkla 129 

parkimiskohaga, kuid see on linna omandis ning sinna võivad parkida ka inimesed mujalt. 

Lisaks on sealne parkimine suhteliselt kallis (100 €/kuu). Seetõttu on linnakus populaarsed 

autode laenutamisega tegelevad ettevõtted. Hooned on ehitatud ümber rohealade, kus on 

mitmed jalgrajad ning mänguväljakud lastele. Vanemad majad on renoveeritud ning 

mitmel hoonel on esimesed korrused kasutusel nii äripindade kui ka sotsiaalasutustena. 

Alal tegutseb 50 ettevõtet, pakkudes tööd 216 inimesele. Olemas on eraldi aiamaade 

piirkond. Ümber linnaosa toimub väga hea transpordiühendus. Linnakus üritatakse 

vähendada vee ja elektri tarbimist (Foletta 2014). 

 

LANXMEER 

Tegemist on Hollandis Culemborgi linnas asuva 30 ha suuruse ökorajooniga. Ala asub 

Lek-i jõe ääres, mille vahetus läheduses on raudteejaam. Linnaosas on 6 ha elamumaad, 10 

Joonis 3. Amsterdamis asuv GWL Terreini ökolinnak (Foletta 2014) 
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ha rohealasid, 4 ha ärimaad ning ülejäänud ala kuulub linnafarmile. Kuigi linnaosas on 

olemas juba energiasäästlikud hooned, siis antud projekti loomisel oli eesmärgiks veelgi 

säästlikuma hoonestusega linnaruumi arendamine. Hoonete ehitamiseks kasutati kohalikku 

materjali. Soov oli vähendada autode kasutust, misläbi on igale majapidamisele planeeritud 

1 auto parkimiskoht ning läbi linnaku liiklust ei toimu. Soositakse pigem inimeste autode 

jagamise ning laenutamise programme. Samuti on linnakus vähem kõvakattega pindu. 

Vihmavesi kogutakse tiikidesse, biomassist toodetakse biogaasi ning energiat saadakse 

päiksest. Kuna linnaosa asub jõe ääres, siis sealsele turbasemale pinnale on rajatud põllu- 

ning aiamaad. Linnaosa planeerimisega alustati 1994. aastal ning lõplikult valmis see 2009. 

aastal (GGLO Design 2012).  

 

HAMMARBY SJÖSTAD 

Rootsi pealinnas Stockholmis asuv 200 ha suurune kesklinna kõrval olev tööstuspiirkond, 

mis on planeeritud säästlikuks ökorajooniks (joonis 4). Projekt sai alguse 1996. aastal ning 

selle puhul on tegemist Stockholmi esimese ökolinnaosaga. Alal on 9000 korterit, kus elab 

u 20 000 inimest ning 200 000 m2 äripinda, kus töötab u 10 000 inimest. Linnaosa 

planeerimise eesmärgiks oli vähendada kahjulikke keskkonnamõjusid ja energia tarbimist. 

Linnakus on suhteliselt palju rohelust, jalutusradu, puhkeplatse ja kohti, kus linnamürast 

eemal olla ning üksindust nautida. Elektrit saadakse hüdrojõul, päikesepaneelidest või 

biokütustest. Vähemal määral kasutatakse maagaasi. Linnakus toimib prügi kogumiseks 

vaakumsüsteem, mistõttu on tänavatele prügikastide asemele paigaldatud torukujulised 

prügi kogumise nö postid, mille mahutid asuvad maa sees (joonis 5) (Gaffney jt. 2007). 

Taoline süsteem aitab vähendada prügi transporti 50 – 80 % ulatuses (German… 2015). 

Joonis 4. Hammarby Sjöstadi ökorajoon enne ja pärast arendust (Gaffney jt. 2007) 
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Jäätmetest toodetud biogaasi kasutatakse ära nii majapidamistes kui sõidukites. Erinevate 

energiaallikate kombineerimisel toimub ka hoonete kütmine. 

Majadel on rohekatused ja katuseaiad, mis aitavad vett talletada. Üleliigne vihmavesi on 

juhitud märgaladele, kust see läbi erinevate kihtide imbudes voolab Hammarby järve. 

Ühistransporti kasutades on võimalik sõita nii bussi, trammi kui ka praamiga. Linnakus 

pooldatakse rohkem jalgsi käimist või rattaga sõitmist. Seepärast on igal korteril olemas 

rattahoiukohad. Kuna ala asub järve ääres, on ehitatud palju sildumiskohti paatide jaoks. 

Linnakus on olemas lasteaiad ja koolid (Gaffney jt. 2007).  

 

MALMÖ LÄÄNESADAMA ÖKOLINNAK 

Rootsis Malmö linnas asuv 140 ha suurune ökolinnaosa, mille puhul on tegemist endise 

tööstuspiirkonnaga (joonis 6). Linnakus elab 10 000 inimest, seal on loodud palju töökohti 

ning antud alal asub ka Malmö Ülikool 25 000 üliõpilasega. Linnaosa hõlmab ka BO01 

rajooni, mis on Malmö linna vanem ökolinnaosa, kus juba kasutatakse 100 % taastuvaid 

energiaallikaid. Projekti planeerimist alustati 1998. aastal ning 2001. aastal algas  

ehitustegevus. Eesmärgiks oli muuta võimas tööstuspiirkond mitmekesiseks linnakuks, kus 

oleksid esindatud teaduspõhine ning säästlik arendustegevus. Alal asub 2 parki, kus on 

olemas erinevad vaba aja veetmise võimalused (ronimisseinad, skate-park, kohvikud jne). 

Nii linnakus kui ka terves linnas on väga palju heas seisukorras rattateid, mistõttu 

soovitakse saada ülemaailmselt kuulsaks rattalinnaks. Lihtne on elada ilma autota, kuna 

enamus teenustest asuvad rattasõidu kaugusel ning ka ühistranspordi marsruudid on 

rahvale sobilikud. Ühistransport töötab maagaasi või biogaasiga. Hooned on 

energiasäästlikud, kus on võimalik jälgida nii elektri kui vee tarbimist. Kogu tarbitav 

Joonis 5. Prügi kogumise vaakumsüsteem (Gaffney jt. 2007) 
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energia saadakse päikese- ja tuuleenergiast. Otstarbekalt kasutatakse ära ka vihma- ning 

lumesulavesi.  

 

Kõrgelt hinnatakse igasugust taaskasutust, mistõttu on isegi hoonetes olemas näiteks 

orgaaniliste jäätmete taaskasutussüsteemid. Ka selle ökolinnaku puhul kogutakse prügi 

vaakumsüsteemi abil. Seega on siingi tänavatel prügikastide asemel mitmel pool püsti 

erinevad torud, kuhu pannakse sorteeritud prügi sisse. Nende mahutid asuvad tänavate all, 

millede tühjendamine toimubki vaakumsüsteemi abil. Antud linnaosas kasvatavad elanikud 

suure osa toiduainetest ise. Taolise projekti puhul on tegemist arvatavasti ühe kõige 

laiaulatuslikuma plaaniga terves jätkusuutlikkuse ajaloos. Malmö linna jaoks peetakse seda 

aga alles alguseks, kuna soov on muuta terve linn majanduslikult, sotsiaalselt ning 

ökoloogiliselt jätkusuutlikuks (Guide… 2012; Fais 2016).  

 

VAUBAN 

Saksamaal Freiburgis asuv ökolinnaosa, kus elab u 5000 inimest ning loodud on 600 

töökohta. Linnaosa ehitus algas 1990-ndate aastate keskel ning selle eesmärgiks oli luua 

jätkusuutliku linnaku mudel. Lõplikult valmis see 2006. aastal. Tegemist on väga 

populaarse linnakuga, kus on esindatud jalutatavus, energiasäästlikkus, roheehitus ja 

roheline infrastruktuur. Kuna tegemist on ühe kõige soojema ja päikselisema linnaga 

Saksamaal, siis kasutatakse seal suures osas päikest nii elektri saamiseks kui ka vee 

soojendamiseks. Linnakus on madal energia tarbimine, kuna paljud korterid on 

plussenergia korterid. 70 % majapidamistest on autovabad (GGLO Design 2012). 

 

Joonis 6. Malmö Läänesadama ökolinnak enne ning pärast planeeringut (Fais 2016) 
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VIIKKI 

Soomes, Helsingi kesklinnast 8 km kaugusel asuv 1130 ha suurune ökolinnaosa (joonis 7), 

mille ehitusega alustati 1994. aastal ning valmis saadi see 2004. aastal. 2015. aastal oli 

linnaosas 17 000 elanikku, 6000 töökohta ning 6000 õpilast. Tegemist on suurima  

päikeseenergia kasutamise projektiga Soomes, mistõttu on enamus majadest suunaga 

lõunasse, et ära kasutada maksimaalne päikesevalgus ja -energia. Linnakus on eesmärgiks 

säästa nii energiat kui ka vett ning kasutada taastuvaid ja tervislikke materjale. Rohealad 

on peamiselt aedade kujul, kus kogutakse vihmavett, kompostitakse orgaanilisi jäätmeid 

ning neid kasutatakse elanike poolt ka tüüpilisteks välitegevusteks (grillimine, päevitamine 

jms). Vähemal määral kasutatakse ka tuuleenergiat, näiteks tänavavalgustuslampides 

(Hakaste jt. 2005). 

 

 

2.2.2. Ökolinnakud Põhja-Ameerikas 

 

DOWNTOWN D.C. 

Tegemist on Ameerika Ühendriikide (USA) pealinnas Washington D.C.-s asuva 138 

kvartalist koosneva ärilinnaosaga, kuhu kuulub ligikaudu 6000 majapidamist, 6,3 mln m2 

kontoriruume ja mitmeid era ning avalikke asutusi. Ökolinnaku projekt algatati 2011. 

aastal. Selle eesmärgiks on vähendada linnaosa üldist süsiniku jalajälge ja ressursside 

tarbimist (GGLO Design 2012). Praeguseks on linnakus tehtud jõupingutusi, et tagada 

puhtam, rohelisem, tervislikum ja turvalisem keskkond nii seal töötamiseks kui ka 

elamiseks. Paljud majad on LEED sertifikaatidega, pargid on korrastatud, tunduvalt on 

suurenenud jalgratastega liiklemine jms. Suurt tähelepanu pööratakse efektiivsemale 

Joonis 7. Viikki ökolinnaosa Helsingis (Hakaste jt. 2005) 
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ressursikasutusele, valgustusele, prügi taaskasutusele, hoonete jahutamisele, maakasutusele 

jne. Linnakus toimib väga hästi ühistranspordiühendus linna eri kohtade vahel. Võimalik 

on kasutada nii metrood, busse, jalgrattaid, kui ka liigelda jalgsi. Juba 2012. aastal eelistati 

kasutada pigem alternatiivseid transpordivahendeid autode asemel. Ühistransporti eelistas 

kasutada 41 %, jalgsi liigelda 13 % ning jalgrattaga sõita 4 % elanikest. Parkides ja 

rohealadel on olemas laste mänguväljakud, kohvikud, tualetid ning erinevad kunstilised 

objektid (skulptuurid, purskkaevud jne). Lisaks rohelusele, on ökolinnak ka puhas ning 

turvaline, et inimesed end seal viibides hästi tunneksid (Hartman 2014).  

 

KINSMAN 

USA-s Ohio osariigis Clevelandi idaosas asuv Kinsmani linnaosa, mille suuruseks on 258 

ha. Projekti eesmärgiks on vähendada linna süsiniku emissiooni 40 % võrra 2030. aastaks. 

Antud linnaosa puhul on tegemist palju aastaid kasutuna seisnud maa-alaga, kuhu 

nüüdseks on rajatud erinevad talud, aiad jms. Alal pööratakse suurt tähelepanu kohaliku 

toidu kasvatamisele ja müümisele. Kuigi kesklinn asub kõigest 10 minutilise rongisõidu 

kaugusel, oli Kinsmani linnaosa kunagi suhteliselt vähe asustatud (10 in/ha). Elamine seal 

on taskukohasem, kui mujal linnas. Tegemist pole väga jalutatava linnakuga, kuna ala on 

suur ning see asub kesklinnast kaugel. Tänavatel on siiski olemas jalgteed ning jalgsi 

käimist ja rattaga sõitmist propageeritakse usinasti. Kuna ala suuruse tõttu on seal erinevad 

talud ja aiad, on selle rajooni põhiliseks väärtuseks mahetoit. Inimesed hoiavad end 

aktiivsetena aedades toimetades või suurtel pargialadel treenides. Uued planeeritud majad 

ehitatakse rohestandardite järgi, milles on erinevad energiasäästu seadmed, et vähendada 

elektriarveid ja kasvuhoonegaaside teket. Elektrit planeeritakse saada päikesepaneelidest. 

Kuna vihmavett juba kogutakse aedade kastmiseks, on vähenenud veekasutuse kulud 

(Climate… 2013). 

 

PRINGLE CREEK 

Taaskord USA-s Oregoni osariigi pealinnas Salemis asuv ligi 13 ha suurune linnaosa, kuhu 

on rajatud säästlikult toimiv elamurajoon. Arendus on võimalikult väikese 

keskkonnamõjuga, milles on esindatud roheehitus koos reaalajas jälgitava 

energiakasutusega, koostööaldis elanikkond, erinevad ühisaiad ning kütusena kasutusel 

peamiselt biodiisel (GGLO Design 2012). Linnaosas pannakse väga suurt rõhku 

looduslähedasele ja tervislikule keskkonnale. Olemas on palju jalgradu, mida saadab 

looklev oja, restaureeritud on ajaloolisi hooneid, mis vahelduvad avatud rohealadega jne. 
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Linnakusse püstitatud säästvalt toimivad hooned maksavad tavaliselt 10 – 25 % rohkem 

kui mujal linnas ning neil kõigil on LEED-i rohemärgised (A neighborhood… 2015). 

 

SOUTHEAST FALSE CREEK 

Kanadas Vancouveris asuv 32 ha suurune linnaosa (joonis 8), kuhu planeeritakse umbes 

6600 majapidamist ehk ehitada välja elamurajoon 6,3 mln inimese jaoks. Eesmärgiks luua 

jätkusuutlik linnaosa, milles oleks lihtsalt toimiv infrastruktuur, väiksem energia tarbimine 

ning kõrgtasemelised hooned. Selleks ehitatakse peamiselt passiivhooneid, edukalt 

kasutatakse päikeseenergiat, kogutakse ning taaskasutatakse vihmavett, hoonetele rajatakse 

rohekatuseid jms. Praeguseks on linnaosas valminud 1100 majapidamist. Pooltele 

hoonetele on rajatud rohekatused. Energiakasutust on suudetud vähendada 40 % võrra, 

kuna hoonete seintel ja katusepindadel on parem soojustus, aknad on parema kvaliteediga, 

erinevaid tekkivaid varje osatakse edukalt ära kasutada jne. Veekasutus on linnakus 

vähenenud 50 % võrra. Seda eelkõige sellepärast, et 100 % vihmaveest kasutatakse ala 

piires ära. Linnakusse on rajatud erinevaid radu, mis ühendavad seda teiste linnaosadega. 

Nende äärde on loodud erinevaid kunstilisi objekte (kujukesed, veesilmad jms). Kuna 

tegemist on ökolinnakuga, on seal ka suhteliselt palju parkimispiiranguid, et soodustada 

ühistranspordi kasutamist. Selleks on võimalik kasutada nii bussi-, rongi- kui ka 

laevaliiklust. Linnaosa haldajaks on Vancouveri linn. Kuna linnaosa on juba suhteliselt 

edukas, siis on see võitnud juba ka mitmeid auhindu (GGLO Design 2012). 

 

 

 

Joonis 8. Southeast False Creeki ökolinnak enne ning pärast arendust (Envirowest 2016) 

 



27 
 

2.3. Olukord Eestis 

 

Maailmas, eriti Euroopas ja Põhja-Ameerikas, on rajatud juba mitmesuguseid 

ökolinnakuid, mis on valmis saadud ning toimivad edukalt. Samuti on olemas väga palju 

planeerimisjärgus olevaid projekte, eriti Ameerika Ühendriikides (GGLO Design 2012). 

Sellest tulenevalt saab väita, et jätkusuutliku keskkonna tagamise nimel on kõvasti tööd 

tehtud juba varasematel aegadel ning seda tehakse kindlasti ka edaspidi. Kui mujal 

maailmas on ökolinnakute ja rajoonide rajamisest saamas juba suhteliselt tavaline 

ettevõtmine, siis Eestis veel ühtegi selliselt toimivat linnaruumi esile tuua või nimetada ei 

saa, sest ühtegi sellist lihtsalt pole. Ometigi on ka siin juba koostatud nii mõnigi 

suuremahulisem planeering, milles soositakse keskkonnasõbralikku ning inimestele 

orienteeritud linnaruumi rajamist. Järgnevalt on kirjeldatud kahte suuremat projekti Eestis.  

 

PALJASSAARE ÖKOLINNAK 

Tegemist on Paljassaare poolsaarele planeeritava umbes 50 ha suuruse ökolinnakuga. Seda 

peetakse üheks kõige suuremahulisemaks projektiks, mida seni nii Eestis kui ka Euroopas 

ette võetud on. Eesmärgiks on tagada suurim keskkonnasäästlikkus linnaruumis. Selleks 

planeeritakse ehitada energiatõhusad hooned, mis oleksid elukohaks kuni 6000 inimesele. 

Kasutusel oleksid energiasääslikud seadmed ning puhta vee tarbimist vähendataks selle 

taaskasutuse näol. Energiakasutuse vähendamiseks soovitakse kasutada päikeseenergiat 

ning hooned planeeritakse paigutada selliselt, et ei tekiks tuulekoridore (joonis 9). Hoonete 

soojavajadus rahuldatakse Tallinna veepuhastusjaama jääksoojust ärakasutades. 

Joonis 9. Paljassaare ökolinnak (Tooming 2010) 
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Autokasutust linnakus soovitakse vähendada, luues sinna uusi trammiliine või pikendades 

vanu. Kuna ala asub mere kalda ning Natura 2000 linnukaitseala ääres, tehakse enne 

uuringuid, et vältida keskkonna ja lindude ohustamist. Seetõttu pole oodata ökolinnaku 

valmimist enne 2025. aastat (Kelder 2010).  

 

KOPLI LIINID 

Kopli liinide puhul on tegemist miljööväärtuslikule alale jääva alaga, millel nüüdseks on 

uus omanik (OÜ Fund Ehitus), kes soovib sinna kaasaegse elamurajooni rajada. Tegemist 

pole küll tavapärase ökolinnaosa planeerimisega, kuid sellele vaatamata on oluline sealse 

piirkonna edasine areng. Eesti mõistes on taaskord tegemist väga suure projektiga, mis 

peaks valmima järgneva 12 aasta jooksul. Antud ala (joonis 10) soovitakse muuta 

turvaliseks, tervislikuks ja peredesõbralikuks elukeskkonnaks. Linnakusse rajatakse 

erineva kõrgusega korterelamud, mitmed teenindavad asutused ning kaubandusettevõtted. 

Autodega liiklemist antud alal piirama ei hakata ning seetõttu luuakse piisaval hulgal 

parkimiskohti. Mere äärde planeeritakse rajada promenaad, mille kõrvale erinevad 

sportimis- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad (Karjus 2015).  

 

Kuigi toimivaid ökolinnakuid Eestis veel pole, on loodud mitmed ökokogukonnad. Nende 

puhul on tegemist inimeste rühmaga, kes soovivad elada selliselt, et nii tulevased 

põlvkonnad kui ka neid ümbritsev maailm oleks terve. Ökokogukondades jälgitakse nelja 

peamist aspekti: ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja vaimne aspekt. Ökoloogiline 

aspekt tähendab sisuliselt ökoehitust, rohelist infrastruktuuri ja mahepõllundust. Need 

Joonis 10. Kopli liinidele planeeritav elamurajoon (Karjus 2015) 
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hõlmavad kohalikest taastuvatest materjalidest majade ehitamist, erinevate süsteemide 

säästlikku toimimist (jäätmete taaskasutus, vihmavee kogumine jne), võimalikult hästi 

läbimõeldud transpordisüsteeme ja toidu kasvatamist enda tarbeks. Oluline on jälgida 

ökoloogilise aspekti tagamiseks kuluva energia hulka. Sotsiaalse aspektina peetakse silmas 

inimsuhteid, mis on väga olulised. Tähtsal kohal on inimeste vajadustega arvestamine, 

usalduse ja turvatunde loomine jms. Tihti korraldatakse erinevaid kokkusaamisi. Olulisel 

kohal on inimeste tervis ning selle hoidmine. Kogu sotsiaalsest aspektist kujuneb välja 

vaimne aspekt, kus inimesi ühendavad ühised loovuse väljendamise viisid. Nendeks võivad 

olla nii laulmine, tanstimine, kunst vms. Majandusliku aspekti all mõistetakse 

kogukondades omaloodud toodete või teenuste pakkumist väljapoole kogukonda. Nendeks 

võivad olla nii kohepeal toodetud mahetoit, ökoehitus, erinevad koolitused jms. 

 

Viimastel aastatel on huvi ökokogukondade vastu Eestis järjest suurenenud. Joonisel 11 on 

märgitud Eestis tegutsevate ökokogukondade ja tavaliste kogukondade asukohad. Nagu 

näha, siis väikese Eesti kohta on neid juba suhteliselt palju. Tuntumad on Esna-Vodja 

piirkond Järvamaal, Lilleoru Harjumaal ja Väike Jalajälg Raplamaal (Trapido 2011). 

Ametlikke ökokogukondi Eestis on hetkel kaks, milleks on Lilleoru ja Väike Jalajälg. Nad 

mõlemad kuuluvad Eesti Ökokogukondade Ühendusse, mis omakorda kuulub Euroopa 

ökokülade võrgustikku GEN Europe (Global Ecovillage Network Europe) (EÖÜ 2016).  

Joonis 11. Kogukondade asukohad Eestis (EÖÜ 2016) 
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3. KVALITEEDISTANDARDID  

 

3.1. Kvaliteedistandardite üldiseloomustus 

 

Maailmas pole olemas ühte kindlat kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse hindamissüsteemi, vaid 

neid on väga mitmeid (joonis 12). Neil kõigil on olemas süsteemisisesed 

hindamismetoodikad ning märgiste klassifitseerimine vastavalt tulemustele. Igal 

hindamisüsteemil on kuni 9 kategooriat, mis jagunevad allkategooriateks. Need omakorda 

sisaldavad kriteeriume, mille alusel toimub projekti/objekti hindamine. Peamised 

eesmärgid, mille poole kvaliteedistandardid püüdlevad, on: kasvuhoonegaaside ja seeläbi 

õhusaaste vähendamine, puhta joogivee efektiivne kasutamine, efektiivne maakasutus ja 

ökoloogilise väärtuse tõstmine, säästlik ja efektiivne materjali- ning energiakasutus, 

läbimõeldult planeeritud infrastruktuur ja elanikkonna elukvaliteedi parandamine 

(EcoDistricts 2013).  

 

Roheehituse hindamiseks võib välja tuua rahvusvaheliselt tuntumad kvaliteedistandardid, 

milleks on LEED USA-st, BREEAM Suurbritanniast, CASBEE Jaapanist, HQE 

Joonis 12. Maailmas kasutusel olevad kvaliteedistandardid (Mandin jt. 2015) 
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Prantsusmaalt ja DGNB Saksamaalt (DLA Piper 2014), mida on järgnevalt ka kirjeldatud, 

saamaks paremat ülevaadet nende hindamismetoodikast ning tulemuste jagunemisest. 

 

 

3.2. LEED 

 

Leadership in Energy and Environmental Design ehk LEED on USA-s loodud 

ülemaailmne hoonete ja linnaosade hindamissüsteem. Igapäevaselt sertifitseeritakse 

ligikaudu 170 000 m2 ehituspindu. See on kasutusel üle 150 riigis, kus 100-st ettevõttest 

eelistab seda 88, kuna võrreldes tavahoonetega, aitavad näiteks LEED Gold märgisega 

hooned vähendada elektri tarbimist neljandiku võrra ning tekitada 34 % vähem 

kasvuhoonegaase. Seega tähendab LEED rohemärgis jätkusuutlikkust ja tervislikkust, 

vähendades negatiivset mõju keskkonnale ja suurendades ressursside kasutamise 

efektiivsust. Antud rohemärgise olemasolu korral on täheldatud ka kõrgemaid hoone 

müügi- ja rendihindu ning vähenevaid majapidamiskulusid.  

 

LEED hindab 9 erinevat kategooriat, milleks on: protsesside sidusus, asukoht ja 

ühendused, koha jätkusuutlikkus, veekasutuse efektiivsus, energia ja atmosfäär, materjali- 

ja ressursikasutus, siseõhu kvaliteet, innovatsioon ja regionaalne prioriteet. Iga kategooria 

jaguneb allosadeks, mida hindamise käigus hinnatakse. Olenevalt saadud punktide 

kogusummast jagunevad rohemärgised neljaks (GBC 2016). Nendeks on ‚LEED Certified’ 

(40 – 49 punkti), ‚LEED Silver’ (50 – 59 punkti), ‚LEED Gold’ (60 – 79 punkti) ja ‚LEED 

Platinum’ (üle 80 punkti) (joonis 13) (LEED – ND 2014).  

Joonis 13. LEED rohemärgised (GBC 2016) 
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LEED hindamissüsteemi saab kasutada kõigi hoonete ning igas faasis olevate arenduste 

sertifitseerimise puhul. Olenevalt objekti tüübist jaguneb LEED neljaks osaks: LEED for 

Building Design + Construction (igat tüüpi hoonete disaini ja konstruktsiooni hindamine), 

LEED for Interior Design + Construction (hoonete sisekeskkonna ja selle konstruktsiooni 

hindamine), LEED for Building Operations + Maintenance (hindab erinevate süsteemide 

toimimist ning juhtimist) ja LEED for Neighborhood Development (linnaruumide 

arendamiseks ja hindamiseks) (GBC 2016). Eestis on LEED sertifikaadiga 5 hoonet, 

millest tuntumad on Viru Keskus ja Rocca-al-Mare ostukeskus (EGBC 2016).  

 

 

3.3. BREEAM 

 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method ehk BREEAM on 

1990. aastal Suurbritannias ehitiste, infrastruktuuri või tervete linnaosade planeerimise 

tarbeks loodud jätkusuutlikkuse hindamissüsteem. See kuulub ettevõtte BRE Global 

Limited koosseisu. Ülemaailmselt on tänaseks olemas üle 540 600 sertifitseeritud arenduse 

ning üle 2,2 mln ehitise 77 riigis. Sertifitseerimise peamiseks eesmärgiks on kaitsta nii 

inimest, nende vara kui ka loodust. Pidevalt püüeldakse parimate, modernsemate ning 

ressursisäästlikumate arenduste poole, kus oleks inimestel hea elada ning töötada.  

 

Rohemärgise saamiseks hinnatakse erinevaid kategooriaid, milleks on: energia, tervis ja 

heaolu, innovatsioon, maakasutus, materjalid, haldus, saaste, transport, prügi ja vesi. Iga 

kategooria jaguneb allosadeks, kus on välja toodud erinevad kriteeriumid. Hindamine 

toimub kriteeriuminõuete täitmise alusel (BREEAM 2016). Igas kategoorias on erinevate 

mahtudega punktisummad. Näiteks on võimalik 2 kriteeriumiga hoone kujunduse 

allkategoorias  kokku saada 2,3 % ehk punkti. Täites aga ainult ühe kriteeriumi, saab antud 

allkategooria eest 1,2 %. Linnaosas kättesaadavate teenuste allkategoorias on aga näiteks 7 

kriteeriumit, mille eest on võimalik kokku saada 2,7 %, mis teeb ühe täidetud kriteeriumi 

punktisummaks 0,4 %. Paljudes allkategooriates on välja toodud ka kohustuslikud 

kriteeriumid. 

  

Vastavalt kogutud punktide summale on hindamistulemusi 6: ‚Unclassified’ (< 30 %), 

‚Pass’ (≥ 30 %), ‚Good’ (≥ 45 %), ‚Very Good’ (≥ 55 %), ‚Excellent’ (≥ 70 %) või 
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‚Outstanding’ (≥ 85 %). Sertifikaadi saanud arendusele väljastatakse joonisel 14 toodud 

rohemärgis ning see kantakse Green Book Live’i ehk Rohelise Raamatu nimekirja 

(BREEAM 2012).  

Olenevalt hinnatavast objektist, on BREEAM-il olemas standardid nii hoonete (era- ja 

avalikud hooned) (BREEAM Ecohomes, BREEAM International Non-Domestic 

Refurbishment, BREEAM In-Use International), infrastruktuuri (BREEAM New 

Construction: Infrastructure) kui ka linnaosade sertifitseerimiseks (BREEAM 

Communities) (BREEAM 2016). 

 

Eestis on BREEAM-i rohemärgis 14 hoonel, mille hulka kuuluvad Ülemiste ostukeskus, 

Eesti Rahvusooper, Eesti Rahvusraamatukogu jne (EGBC 2016).  

 

 

3.4. CASBEE  

 

Comprehensive Assessment System for Built Environment Effiency ehk CASBEE on 

Jaapanist pärit hoonete ja planeeringute hindamissüsteem. Hindamisele kuulub 4 erinevat 

kategooriat, milleks on ümbritsev keskkond, hoonete sisekeskkond, energiakasutuse 

efektiivsus ning ressursikasutuse efektiivsus, kuhu alla kuulub 6 allkategooriat. Nendeks 

on sisekeskkond, krundisisene väliskeskkond, krundiväline keskkond, teeninduskeskkonna 

kvaliteet, energia ning ressursi- ja materjalikasutus. Vastavalt kategooriates esitatud 

kriteeriumite hindamisel saadud punktidele omistatakse märgis (joonis 15), mis võib 

kuuluda järgnevatesse hindeklassidesse: klass C, klass B-, klass B+, klass A ja klass S. C 

klassi puhul on tegemist CASBEE süsteemis väljastatava madalaima ning klass S puhul 

kõrgeima hindega. 

Joonis 14. BREEAM-i rohemärgis (BREEAM 2012) 
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Vastavalt sellele, mis etapis on hoone, jagatakse CASBEE neljaks: CASBEE eelprojekt, 

CASBEE uusehitised, CASBEE olemasolevad hooned ja CASBEE renoveeritud hooned. 

CASBEE tegeleb ka teadustööga, mida toetab Jaapani maaministeerium (CASBEE 2016). 

 

 

3.5. HQE 

 

High Quality Environmental standard ehk HQE on Prantsusmaalt pärit ehitiste ja 

linnaruumide hindamise süsteem, mis propageerib säästlikke ja kvaliteetseid lahendusi 

ning pakub ekspertnõuandeid igas projekti etapis. HQE tegutseb üle 20 aasta, olles 

väljastanud märgiseid ülemaailmselt rohkem kui 380 000 projektile (üle 59 mln m2 

ehituspinna). Hindamissüsteemi haldab Cerway. HQE püüab parandada ehitatud 

keskkonda, hinnates ja mõõtes hoonete mõju ümbritsevale keskkonnale ja sealsete inimeste 

tervisele. Selleks, et märgist (joonis 16) saada, peab projekt vastama baasnõuetele. 

Hinnatakse nelja kategooriat, milleks on energiakasutus, elanike mugavus, elanike tervis ja 

turvalisus ning ümbritseva keskkonna seisund. Olenevalt projekti etapist, jaguneb 

Joonis 16. HQE märgis (BeHQE 2016) 

 

Joonis 15. CASBEE rohemärgis (Kenedix 2016) 

 



35 
 

hindamissüsteem kolmeks osaks, milleks on eramajade, avalike hoonete ja säästliku 

planeerimise hindamine. Hinnatakse nii uusi, renoveeritud kui ka juba kasutuses olevaid 

hooneid. Kuna lisaks hindamisele tegeldakse ka projektide koostamisega, siis on seatud 

teatud printsiibid, mida järgitakse. Projektide koostamisel on sellesse kaasatud kõik 

huvirühmad, igal projekti omanikul on võimalik ise seada omad eesmärgid, arhitektuurilisi 

ega tehnilisi piiranguid ei kehtestata ning projekti meeskond teeb alles lõpus vastavalt 

olukorrale vajalikud parandused (BeHQE 2016).   

 

 

3.6. DGNB 

 

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ehk DGNB (ingl. The German Sustainable 

Building Council) loodi 2007. aastal Saksamaal ehitus- ja kinnisvarasektori tarbeks. Hetkel 

on neil üle 1200 liikme üle terve maailma. Eesmärgiks on soodustada säästlike ja 

majanduslikult efektiivsete hoonete ehitust ning näidata avalikkusele, et hoonete 

säästlikkus on vajalik ning seda on võimalik saavutada. Hinnatakse 6 erinevat kategooriat, 

kuhu kuuluvad keskkonna, majanduse, sotsiaalsuse, tehnoloogia, protsesside ja krundi 

kvaliteet. Esimesed neli omavad hindamissüsteemis võrdset kaalu. Oluline on hindamise 

juures, et hinnataks tervet ehitist või linnaruumi, mitte selle üksikuid osi. Kõigi 

kategooriate peale on kokku 40 erinevat kriteeriumit. Joonisel 17 on välja toodud nõuete 

täitmise korral võimalikud saadaolevad märgised, milleks on kas hõbe (‚Silber’), kuld 

(‚Gold’) või plaatinum (‚Platin’). Olemasolevate hoonete hindamistulemuste skaalal on 

Joonis 17. DGNB märgised (DGNB 2016) 
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olemas ka pronks (‚Pronze’), mida uute ehitiste puhul ei väljastata. Pronksi saamiseks peab 

olema täidetud vähemalt 35 % kriteeriumitest, hõbeda saamiseks vähemalt 50 %, kulla 

saamiseks vähemalt 65 % ja plaatinumi saamiseks vähemalt 80 %. Võimalik on taotleda ka 

lihtsat eelsertifikaati planeerimisjärgus olevatele projektidele. Märgistust väljastatakse 13 

erinevale hoonetüübile ning alates 2011. aastast ka tervetele linnaosadele. Taaskord 

hinnatakse igas ehitusjärgus olevaid hooneid (DGNB 2016).  

 

 

3.7. LBC 

 

The Living Building Challenge ehk LBC on Kanadas loodud ehitiste hindamissüsteem. 

Selle eesmärgiks on saavutada suurim säästlikkus ehitatud keskkonnas, vähendades 

seejuures lõhet olemasolevate piirnormide ja positiivsete lahenduste vahel. Hindamiseks on 

7 erinevat kategooriat, milleks on asukoht, vesi, energia, elanike tervis ja rahulolu, 

materjalid, võrdsus ning välisilme. Kategooriad jagunevad omakorda 20 kriteeriumiks, mis 

igaüks keskendub kindlale mõjusfäärile. Hinnata saab samuti igas etapis ning asukohas 

olevaid projekte. Peale hindamist väljastatakse märgis. LBC jaguneb neljaks osaks, milleks 

on renoveeritud ehitus, uusehitus, maakasutus ja infrastruktuur ning kogukonnad 

(linnaosad). 2014. aastaks oli antud hindamissüsteemi järgi saanud märgistuse 192 projekti 

(ILFI 2016).  

 

 

3.8. Green Star Australia 

 

Green Building Council Australia (GBCA) poolt 2003. aastal Austraalias loodud Green 

Star on hoonete, linnaosade või kogukondade hindamissüsteem. Tegemist on ainsa 

hindamissüsteemiga Austraalias, mis praeguseks on kuulsust kogunud üle terve maailma. 

Kokku on väljastatud märgiseid rohkem kui 1047 projektile. Green Star aitab tõsta hoonete 

energiatõhusust, eelkõige nende tootlikkuse suurendamise, töökohtade loomise ja tervise 

ning heaolu tagamise näol. Hindamissüsteem jaguneb neljaks peajaotiseks, milleks on 

kogukonnad, ehitus ja disain, sisekeskkond ja toimivus. Kogukondade jaotus jaguneb veel 

eraldi 5 kategooriaks, milleks on juhtimine, elamine, majanduslik heaolu, keskkond ja 

innovatsioon. Ülejäänud 3 jaotust aga jagunevad 9 kategooriaks: haldus, sisekeskkonna 
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kvaliteet, energia, transport, vesi, materjal, maakasutus ja ökoloogia, saastatus ja 

innovatsioon. Märgise saamiseks tuleb kokku saada vähemalt 45 punkti. Neid on kokku 3 

(joonis 18): 4 tärni, 5 tärni ja 6 tärni. 4-tärni märgis väljastatakse hoonele või projektile, 

mis kogub 45 – 59 punkti, 5-tärni märgise saamiseks peab olema saadud 60 – 74 punkti 

ning 6-tärni ehk parima märgise saab siis, kui on kogutud üle 75 punkti (GBCA 2016). 

 

 

3.9. NQS Eesti 

 

Estonian Green Building Council (Eesti GBC) töötas välja Põhjamaade kvaliteedi- ja 

jätkusuutlikkuse standardi Estonian Nordic Quality Standard (NQS Eesti). Eesmärgiks on 

rajada säästlikke hooneid ja tõsta nende väärtust, luua kestvamad ja väärtuslikumad 

ehitatud keskkonnad, näidates nende kaudu hoolivust Eesti tuleviku suhtes. NQS Eesti 

koosneb 4 erinevast peatükist, milleks on planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja 

kasutamine. Hinnatakse igas etapis olevaid hooneid. Etappe on võimalik kas eraldi või 

koos sertifitseerida. Projekt on seda usaldusväärsem, mida rohkem etappe sertifitseeritakse. 

Sertifikaadi saamiseks tuleb täita standardis kirjas olevad nõuded ning need 

tõendusmaterjalidega tõestada. Tõenditeks võivad olla dokumendid, mille järgi on 

võimalik kindlaks teha töö teostaja, ehituseks kasutatud materjal, selle kvaliteet ja päritolu 

jms. Sertifikaadi saamiseks peavad kõik tõendid olema heaks kiidetud (NQS Eesti).  

 

 

3.10. Ehitusmõõdik 

 

Ehitusmõõdik ehk ehitiste keskkonnasõbralikkuse mõõdik on Tartu Ülikooli geograafia 

instituudi poolt loodud hindamissüsteem hoonete keskkonnahoidlikkuse hindamiseks. 

Ehitusmõõdik on kasutusel Microsoft Exceli vormis ning selle puhul on tegemist 

kvalitatiivse hindamissüsteemiga. Eesmärgiks on erinevate ehitusalaste tegevuste 

Joonis 18. Green Star Australia märgised (GBCA 2016) 
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keskkonnamõjude hindamine ning negatiivsete mõjude ennetamine. Hinnata saab, nagu 

teistegi hindamissüsteemide puhul, igas ehitusjärgus olevaid objekte. Vastavalt sellele on 

olemas failid olemasolevate ja loodavate (ka lammutatavate) ning kavandamisfaasis 

olevate hoonete jaoks. Hindamiseks on 7 erinevat kategooriat: asukoht, energia, vesi, 

materjalid, sisekeskkond, ökolahendused ja korraldus. Olemasolevate hoonete hindamisel 

lisandub veel ka rajamisetapi kategooria. Kategooriatel on erinevad osakaalud – 

olulisimateks on energia ja materjal. Iga kategooria all on esitatud nõuded, mida täita. 

Täidetud nõude eest on võimalik saada 1 punkt. Nõude lahtri võib tühjaks jätta, kui 

tegemist on mittearvestatava nõudega (näiteks sisekeskkonna nõudeid pole võimalik 

arvestada sisekeskkonna puudumise korral). Lõpptulemuse saamiseks liidetakse punktid 

kokku ning vastus antakse protsendina, mis võimaldab erinevaid objekte omavahel 

võrrelda (Ahas jt. 2003üld). Kavandamisfaasis olevate objektide kategoorianõuete täitmine 

käib sarnaselt eelnevaga, kuid selles on esitatud nõuetel rohkem alakriteeriume ning nende 

eest on võimalik saada 1 – 3 punkti. Punkt antakse aga ainult ühe alakriteeriumi täitmise 

eest. Lõpptulemuseks liidetakse taaskord kõik punktid kokku ning vastus antakse 

protsendina (Ahas jt. 2003kava). 

 

 

3.11. Kvaliteedistandardite võrdlus 

 

Kvaliteedistandardeid on küll palju erinevaid, kuid neil kõigil on ka mitmeid sarnaseid 

jooni. Näiteks jagunevad need kõik kategooriateks, mida objektide (ehitised, infrastruktuur 

või linnak) puhul hinnatakse. Kõige rohkem on kategooriaid BREEAM-i (10) ja LEED-i 

(9) kvaliteedistandardil. Teistel väljatoodud hindamissüsteemidel on juba mõnevõrra 

vähem kategooriaid, kuid eesmärk on sellegipoolest neil kõigil sama – hinnata objekti 

säästlikkust, keskkonnasõbralikkust ja jätkusuutlikkust.  

 

Järgmiseks ühiseks jooneks kõigi väljatoodud kvaliteedistandardite puhul on asjaolu, et 

nendega on võimalik hinnata igas ehitusjärgus olevaid hooneid. Seega pole oluline, kas 

hoonet veel projekteeritakse, on see äsja valminud (ehk uusehitis) või on see juba mitmeid 

aastaid varasemalt kasutuses olnud. Samuti saab neid kasutada ka restaureeritavate hoonete 

hindamiseks. Oluliseks aspektiks objektide puhul on nende tüübid. Nende kõigiga on 

võimalik küll ehitisi hinnata, kuid vähesed on mõeldud kas infrastruktuuri või linnakute 
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jätkusuutlikkuse hindamiseks. Viimaste hindamiseks võib välja tuua 6 tuntumat 

kvaliteedistandardit, milleks on BREEAM Communities Suurbritanniast, CASBEE 

Jaapanist, DGNB Saksamaalt, LEED for Neighborhood Development USA-st, Living 

Building Challenge Kanadast ja Green Star Communities Austraaliast. Kuna antud 

magistritöö eesmärgiks on planeerida ökolinnak, siis selle tulemuste hindamiseks tuleb 

valik teha just nende kuue seast. Kuna üldise kategooriate arvu järgi olid parimateks 

BREEAM ja LEED, siis on kaheks peamiseks standardiks, mille vahel valida, just need 

kaks. Kui vaadelda linnakute hindamiseks mõeldud standardeid, jääb taaskord peale 

BREEAM. Nimelt käsitleb BREEAM Communities standard täpsemalt 6 erinevat 

kategooriat, mis jagunevad omakorda allkategooriateks, kus on välja toodud nõutavad 

kriteeriumid (BREEAM, 2012), samas kui LEED for Neighborhood Development jaguneb 

5 erinevaks kategooriaks (LEED – ND 2014).  

 

Kuna aga kõigest ühe võrra suurem kategooriate arv pole piisavaks põhjuseks BREEAM 

Communities standardit eelistada, on juurde uuritud ka kirjandusest, kumb võiks parem 

olla. Esmalt oli vajalik mõlemad failid internetiavarustest üles leida. See ei valmistanud 

kummagi standardi puhul raskusi, mistõttu saab öelda, et need mõlemad on lihtsasti 

kättesaadavad. Ka hindamine toimub neil sarnaselt – välja on toodud kohustuslikud 

kriteeriumid, millele linnak kindlasti vastama peab, seejärel on olemas erinevad 

kriteeriumid, millede täitmise alusel saadakse punktid ning lõpptulemuseks liidetakse kõik 

punktid kokku. Olenevalt saadud punktisummast, on BREEAM-i puhul võimalik saada 

rohemärgis 5-st ning LEED-i puhul 4-st erinevast hindeklassist. Seega polnud veel 

võimalik ka kättesaadavuse ning hindamismetoodikate järgi otsust langetada, kuna mõlema 

standardi puhul on tegemist hästi kättesaadavate ning lihtsasti mõistetavate 

hindamissüsteemidega. 

 

Kirjanduse andmetel on LEED-is vähem konkreetseid ettekirjutusi, mis teeb BREEAM-st 

rangema hindamissüsteemi (Inbuilt 2010). Seega on objektide hindamine BREEAM-ga 

parem, võimaldades saada kriitilisimat vastukaja projekti säästlikkusest, 

keskkonnasõbralikkusest ning jätkusuutlikkusest. Samuti on BREEAM-i rohemärgised 

Euroopas rohkem tuntud ning eelistatumad kui LEED-i märgised. Euroopas läbiviidud 

küsitlustest selgub, et siinseks eelistatuimaks kvaliteedistandardiks on BREEAM 60 % 

juhtudel, teisele kohale jääb LEED 54 %-ga (DLA Piper 2014). Seega võib välita, et kuna 
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seda eelistatakse ja tuntakse üsna palju, on ka inimeste usaldus selle hindamissüsteemi osas 

kõrgem.  

 

Kõiki eelnevaid asjaolusid arvesse võttes, on antud magistritöö algmaterjaliks valitud 

BREEAM-i kvaliteedistandardid. Seda standardit kasutades on läbi viidud ka planeeritud 

ökolinnaku proovihindamine, et saada paremat ülevaadet antud ala 

keskkonnasõbralikkusest ja jätkusuutlikkusest.  
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4. MATERJAL JA METOODIKA 
 

4.1. Algmaterjali valik 

 

Töö koostamise algmaterjaliks on valitud BREEAM-i kvaliteedistandard, kuna seda 

peetakse tuntuimaks, usaldusväärseimaks ning rangeimaks sarnaste seas. Konkreetselt on 

välja valitud BREEAM Communities, mis annab suuniseid jätkusuutliku ja looduslähedase 

linnaruumi loomiseks. Teistest BREEAM-i standarditest on kasutatud standardit BREEAM 

Ecohomes. Lisaks BREEAM-i standarditele otsiti infot juurde ökolinnakuid kirjeldavatest 

materjalidest, kus on selgelt välja toodud erinevad jätkusuutlikkuse punktid, mis peaksid 

neis esindatud olema. Nendeks on „The EcoDistricts™ Framework: Building Blocks of 

Sustainable Citis” (est. „Ökolinnaku raamistik: luues jätkusuutlike linnade rajoone”) ja 

linnaruumi jätkusuutlikkust kirjeldav materjal „A new strategy of sustainable 

neighbourhood planning: five principles” (est. „Uus strateegia jätkusuutlike rajoonide 

planeerimisel: viis põhimõtet”).  

 

 

4.2. Ökolinnaku asukoha valik 

 

Antud töös on planeeritava ökolinnaku asukoha valiku peamisteks kriteeriumiteks linna- ja 

looduslähedus. Seetõttu oli eesmärgiks valida planeeringuala asukoht Tartu linna 

lähedusse, mitte linna sisse. Järgmisteks olulisteks valikukriteeriumiteks olid linnaruumi 

kvaliteedi näitajad, nagu näiteks õhusaaste, müratase jne. Kuna ökolinnakus peaks olema 

võimalikult puhas keskkond ning ka õhk, tuleks antud ala planeerida Tartu linnast läände 

või edelasse. Põhjuseks on asjaolu, et Tartus puhuvad peamiselt lääne- ja edelatuuled 

(Taastuvenergia OÜ 2016) ning kogu linna saaste ei tohiks kanduda pidevalt ökolinnaku 

kohale. Olles välja selgitanud kaudse ökolinnaku asukoha, milleks oli Tartu linna 

läänepoolne ääreala, tuli uurida erinevaid maa-alasid, mis vastaksid antud kriteeriumitele. 

Kuna Tartu linnaga piirneb läänes peamiselt Ülenurme vald, siis on maa-ala asukoha 

valikul läbi töötatud Ülenurme valla üldplaneering, kust on välja valitud võimalikult 

linnalähedane koht, kus on võimalik säilitada looduslähedust. Kuna Ülenurme valla 
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üldplaneeringus oli antud ala kohta juba maakasutuslik planeering tehtud, on ka antud töös 

seda suures osas kasutatud ning muudetud vaid vähesel määral, et ala paremini toimiks. 

 

Kõike eelnevat arvesse võttes on käesolevas magistritöös koostatud ökolinnaku planeering 

Ülenurme valda. Joonisel 19 on planeeringuala piiritletud punase joonega. Tegemist on 

Tartu-Valga maantee (Riia mnt) ja Tartu-Valga raudtee vahelisele alale jääva piirkonnaga, 

mis piirneb kirdest Tartu linnaga. Nagu jooniselt 19 näha, puudub valitud alal tihedam 

hoonestus, mistõttu on võimalik säilitada suures mahus looduslähedust. Hetkel on tegemist 

peaaegu tühjana seisva piirkonnaga, kust võib leida vaid mõned üksikud talukohad, millest 

enamus asuvad Tartu-Valga maantee ääres. Alale jäävad suured põllu- ja heinamaa 

massiivid ning raudtee äärne metsamaa. 

 

Valitud alal on kaks eelist, mis muudavad selle teiste samas kandis olevate aladega 

võrreldes rohkem huvipakkuvaks. Esiteks on ala asukoht suhteliselt hea, kuna põhilist 

tänavat (Riia mnt) pidi on võimalik kiirelt ja lihtsalt kesklinna jõuda. Teiseks oluliseks 

eeliseks on võimalus kasutada linna sõiduks ja sealt tagasi tulemiseks raudteed. Nimelt on 

võimalik luua juurde uus raudteeperroon ning lisada Nõo ja Ropka peatuste vahele lisaks 

Joonis 19. Ökolinnaku planeeringuala (Maa-amet 2016) 
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üks peatus, mis võimaldaks inimestel linna sõita ka rongiga. Seda küll ainult paar korda 

päevas, kuid vähemalt oleks inimestele loodud võimalus säästlikumaks liiklemiseks.  

 

 

4.3. Ökolinnaku suuruse valik 

 

Ökolinnaku suuruse valikul on jälgitud kahte peamist kriteeriumit: Tartu linnaosade 

suurused ning linnaku iseseisev toimimine. Esmalt võrreldi Tartu läänepoolse piirkonna 

linnaosade suurusi omavahel. Need jäid 77 ha (Variku linnaosa) kuni 311 ha (Tammelinn) 

vahele (Vikipeedia 2016). Nagu näha, siis linnaosad on suhteliselt suured. Kuna aga antud 

projekt on veel suhteliselt uudne ning vähetuntud, on valitud linnaku pindala pigem väike, 

kuid samas piisavalt suur, et tervikuna funktsioneerida. Seepärast ongi võetud suuruse 

valikul eeskujuks Tartu läänepoolsematest väikseim linnaosa, milleks on Variku.  

 

Teiseks, antud ala peaks olema võimeline toimima suures osas iseseisvalt (Un-Habitat 

2014). Kuna ala asub linna suurematest keskustest eemal, on oluline, et sealt oleks 

võimalik hankida esmaseid eluks vajalikke kaupu ning teenuseid. Seetõttu pidi ka 

planeeringuala olema võimalikult suur, et kõik kauba- ning teenusepakkujad üle linnaku 

ära mahutada, jättes samas veel piisavalt ruumi ning rohelust elanikele.  

 

Neid kahte asjaolu silmas pidades on valitud planeeringuala suuruseks ligikaudu 70 ha. 

Sellisel juhul oleks tegemist Tartu väiksemate linnaosade hulka kuuluva linnakuga, mis on 

samas piisavalt suur, et saada iseseisvalt hakkama.  

 

 

4.4. Ökolinnaku maakasutuse valik 

 

Nagu eespool mainitud, on ökolinnaku planeerimisel kasutatud Ülenurme valla 

üldplaneeringus paika pandud maakasutust. Joonisel 20 on musta raamjoone sees 

planeeringuala, kus on erinevate värvidega välja toodud Ülenurme valla üldplaneeringus 

kehtestatud maakasutuslikud nõuded. Antud alale on planeeritud ainult elamu- ja 

tootmismaad hoonestuse püstitamiseks, maatulundusmaa ja rohealad, mida soovitakse 

puutumatutena hoida. Suures osas on maakasutus jäetud samaks üldplaneeringus 
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kehtestatuga, kuid mõningased väiksemad muudatused on töö käigus siiski tehtud. 

Eelkõige seetõttu, et saavutada veelgi parem maakasutuslik seisund. Näiteks on osa Tartu-

Valga maantee äärsest üldplaneeringus kehtestatud elamualast muudetud tootmismaaks. 

Sinna on alles jäetud ainult hetkel juba olemasolevad elamukrundid koos hoonestusega. 

Taolise muudatuse põhjuseks on asjaolu, et kuna antud maantee on planeeritud neljarealise 

magistraalina (Ülenurme valla ÜP 2009), pole mõttekas planeerida selle äärde uusi 

elamualasid. Samuti on mõnevõrra suurendatud antud ala looduslike rohealade suurust ja 

hulka, mida on juurde saadud nii maatulundusmaa kui ka elamumaa arvelt. Ka antud ala 

läbivaid planeeritavaid teid on muudetud ning juurde tehtud. Kõigest sellest parema 

ülevaate saamiseks on koostatud 2D ja 3D joonised (lisa 1 – 2).  

 

Planeeringuala jooniste joonestamiseks on kasutatud programmi AutoCAD 2015. Tegemist 

on lihtsate skeemidega, mis aitavad saada paremat ülevaadet planeeritud ökolinnakust, 

millel on kujutatud hoonete ja teede paiknemine ning linnaku maakasutus. Väiksemad 

detailid, nagu tänavavalgustus, pargipingid, prügikastid jms, on skeemile kandmata jäetud, 

kuna eesmärgiks on näidata pigem üldist pilti.  

 

 

Joonis 20. Ülenurme valla üldplaneeringus kehtestatud maakasutus (Ülenurme valla ÜP 

2009) 
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4.5. Ökolinnaku elanike arvu määramine 

 

Ökolinnaku elanike arvu määramiseks on võetud aluseks algmaterjalis väljatoodud elanike 

tihedus, mis tiheasustusega alade puhul peaks säästliku maakasutuse seisukohast lähtuvalt 

olema minimaalselt 150 in/ha (Un-Habitat 2014). Kuna aga antud ala puhul polnud 

eesmärgiks rajada tiheasustusega ala, vaid pigem pöörata rohkem tähelepanu ala 

looduslähedusele ja selle säilitamisele, on valitud ala elanike arv poole väiksem. Kogu 

planeeringualal (70 ha-l) teeb see elanike arvuks 5250, mida autor on mõnevõrra 

suuremaks ümardanud, saades planeeringuala ligikaudseks elanike arvuks 5500. Vastavast 

elanike arvust on lähtutud edaspidi hoonete planeerimisel. 

 

 

4.6. Ökolinnakusse infrastruktuuri ja tehnoloogiliste süsteemide valimine 
 

Ökolinnakusse on infrastruktuuri ja tehnoloogilised süsteemid valitud juhindudes 

algmaterjalidest – BREEAM Communities ja BREEAM EcoHomes. Neist on leitud kõik 

võimalikud lahendused ning olenevalt oludest, on need ökolinnakusse planeeritud. Olude 

all on mõeldud seda, et kuigi mingi süsteem võib olla säästlik ja keskkonnasõbralik, kuid 

kui ökolinnakus puuduvad tingimused nende rakendamiseks, pole seda sinna planeeritud. 

Näiteks, kui antud alal on tuule keskmised kiirused aastaringselt liiga madalad, pole 

tuulegeneraatoritel töötavaid süsteeme linnakusse planeeritud, kuna need oleksid 

ebapraktilised.  

 

 

4.7. Planeeringuala esialgne hindamine 

 

Planeeringuala koostamiseks ja hindamiseks on kasutatud BREEAM-i kvaliteedistandardit 

BREEAM Communities. Hindamise eesmärgiks on välja selgitada, kui säästlik ja 

keskkonnasõbralik ehk millise rohemärgise vääriline planeeritud ökolinnak on. Selleks on 

läbi viidud esialgne planeeringuala hindamine, milles on hinnatud kõigi toimivate 

süsteemide jms olemust kategooriate järgi. Iga planeeritud süsteem kuulub vastavasse 

kategooriasse (energia, materjal, infrastruktuur jms), kus on esitatud kindlad kriteeriumid, 

millele ökolinnak kas vastab või mitte. Vastavuse eest on võimalik saada punkte, mis 
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lõpptulemuse teadasaamiseks kokku liidetakse. Olenevalt saadud punktide koguarvust 

omistatakse vastav rohemärgis (tabel 1).  

 

Tabel 1. BREEAM-i rohemärgised (BREEAM 2012) 

Rohemärgis 
inglise keeles 

Rohemärgis eesti 
keeles 

Punktisumma, % 

Outstanding Silmapaistev ≥ 85 
Excellent Suurepärane ≥ 70 
Very good Väga hea ≥ 55 

Good Hea ≥ 45 
Pass Läbitud ≥ 30 

Unclassified Klassifitseerimata < 30 

 

Tabelist 1 on näha, et BREEAM-i standardi positiivsed hindamistulemused jagunevad 5 

erineva hindeklassi vahel, kus parimaks võimalikuks tulemuseks on ‚Outstanding’ ning 

halvimaks ‚Pass’. Alla 30 % lõpliku punktisumma eest pole võimalik rohemärgist saada 

ning projektile omistatakse märge ‚Unclassified’. 
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5. TULEMUSED 

 

5.1. Planeeritud ökolinnaku üldiseloomustus 

 

Ökolinnaku planeerimise peamiseks põhjuseks on pakkuda inimestele võimalust elada 

looduslähedases keskkonnas, mis asuks võimalikult linna lähedal. Sealne elukorraldus 

peaks olema võimalikult säästlik, keskkonda hoidev ning seeläbi ka jätkusuutlik. Samuti 

on oluline, et kõik ökolinnakus toimivad süsteemid (vee-, materjali- ja energiakasutus jne) 

oleksid praktilised ning vastaksid säästlikkuse nõuetele.  

 

Antud töö raames on planeeritud ökolinnak Ülenurme valda Tartu-Valga maantee ja Tartu-

Valga raudtee vahelisele alale kohe Tartu linna piiriga külgnevale alale Räni linnaosa 

kõrvale. Tegemist on hetkel veel suhteliselt tühja maa-alaga, mis asub võrdlemisi heas 

kohas. Nimelt on antud piirkonnast võimalik kiirelt linna jõuda, mõnekümne minutilise 

jalutuskäigu kaugusel asuvad Lõunakeskuse kaubanduskeskus ja Ringtee Selver jne. 

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 70 ha, kuhu on planeeritud elukohad umbes 5500 

inimesele. Alale on jäetud võimalikult suures mahus rohelust, et inimesed end sealses 

keskkonnas hästi tunneksid. Mõnevõrra parema ülevaate ökolinnaku suurusest, 

maakasutusest ja hoonestuse paiknemisest on võimalik saada töö lisades 1 ja 2 ning 

täpsemalt on planeeritud ökolinnakut tutvustatud järgnevates peatükkides, kus on välja 

toodud ning kirjeldatud linnakusse valitud infrastruktuuri ja tehnoloogilisi süsteeme. 

 

 

5.2. Maakasutus 

 

Ökolinnaku maakasutus jaguneb sihtotstarbe järgi viieks erinevaks osaks. Esindatud on nii 

elamu-, tootmis- kui ka ühiskondlike ehitiste maa hoonestuse püstitamiseks ning 

maatulundusmaa, mis jaguneb omakorda põllumaaks ja kõrghaljastusega rohealadeks. 

Üpris vähese osa alast hõlmab transpordimaa. Elamualade pindala planeeringualal on 

kokku umbes 31,4 ha. Selle sisse on arvestatud ka majadevahelised madala haljastusega 

rohealad. Tootmismaa kogupindala antud planeeringualal on umbes 4,8 ha ning 
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ühiskondlike ehitiste maa-ala kuulub linnakusse planeeritud koolihoonele ja staadionile, 

mis hõlmavad 4,4 ha. Ökolinnaku planeeringus on vähemalt pool maatulundusmaast 

planeeritud kasutusele võtta põllumaana. Seda just eesmärgil pakkuda inimestele võimalus 

ise enda tarbeks toiduaineid kasvatada ning tegeleda linnaaiandusega. Põllumaa suuruseks 

on umbes 6 ha. Loodusliku roheala, millel on valdavalt kõrghaljastus, planeeritud 

asukohad on planeeringus jäetud samaks üldplaneeringus kehtestatuga. Lisaks on neid 

juurde planeeritud ümber elamualade. Selline rohealade paigutus aitaks vähendada 

elamualadele kanduvat õhusaastet ning vaigistaks mürataset, kuna kõrghaljastus nö püüaks 

saaste kinni ning toimiks mürabarjäärina. Ka raudtee äärne ala on jäetud kõrghaljastusega 

rohealaks, et leevendada rongide tekitatavat müra. Kõrghaljastusega rohealade pindala 

planeeringualal kokku on umbes 21 ha. Transpordimaad on planeeringualal suhteliselt 

vähe, hõlmates kokku umbes 3 ha.  

 

 

5.2.1. Elamu-, tootmis- ja ühiskondliku kasutusega maa 

 

Hoonestuse alla kuuluvad nii elamu-, tootmis- kui ka ühiskondlikult kasutatavale maale 

ehitatavad hooned. Elamumaana asub planeeringualal algselt 7 talukohta. Olemasolevad 

eluhooned on umbes 150 m2 ehitusaluse pinnaga. Nende ümber on planeeritud uued 

hooned, mis on peamiselt 4- ja 2-korruselised korterelamud. 4-korruselisi korterelamuid on 

kahte tüüpi. Ühed on 300 m2 ning teised 900 m2 ehitusaluse pinnaga hooned. Väiksemaid 

4-korruselisi korterelamuid on kokku 35 tk, millest 12 on kombineeritud kasutusotstarbega 

(kaubandus- ja elupinnad) hooned. Need asuvad planeeringuala keskel ringtee sees (lisa 1). 

Antud hoonete esimestel korrustel tegutsevad erinevad ettevõtted, mis loovad 

ökolinnakusse juurde uusi töökohti ning pakuvad erinevate kaupade ja teenuste 

kättesaadavust. Suuremaid 4-korruselisi hooneid on 17 tk ning need asuvad planeeringualal 

hajutatult. 2-korruselised korterelamud on 1300 m2 ehitusaluse pinnaga, mida on 

planeeringualal kokku 9 tk. Lisaks korterelamutele on planeeritud juurde ka 7 uut 

ühepereelamut, mille ehitusaluseks pinnaks on 200 m2. Ökolinnakusse hoonestuse 

planeerimisel on arvesse võetud sinna sobilikku elanike arvu, milleks osutus 5500 inimest.  

 

Planeeringualal on kõik uued ehitatavad hooned liginullenergia hooned. Sellekohane nõue 

hakkab Eestis kehtima 2021. aastast, mil kõik uusehitised peavad olema liginullenergia 

hooned. Sama nõue uute avaliku sektori hoonete kohta hakkab kehtima aga 2019. aastast 
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(MKM 2016). Seetõttu on hooned ning neis toimivad süsteemid keskkonnasäästlikult 

ehitatud ning ressursitõhusad. Roheehituse eeliseks on keskkonna säästmine, majandusliku 

võimekuse, inimeste tervisliku seisundi parandamine, vähenevad energia tarbimine (11,4 %) 

ja CO2 emissioon (14,6 %). Roheehitus aitab luua tervislikumad ja looduslähedasemad 

linnad ning nende ümbruse. Hoonetes on paremad elamis- ning töötamistingimused, 

pakkudes optimaalset sisekliimat (ventilatsioon, looduslik valgustus jne) (Balaban ja 

Puppim de Oliveira 2016). Kuna inimesed veedavad 80 – 90 % oma ajast hoonetes, on 

oluline jälgida nende sisetemperatuuri ja päevavalguse hulka, eriti eluruumides. Seetõttu 

on ka antud planeeringus paigutatud enamus eluhoonetest suunaga lõunasse, et 

maksimaalset päevavalgust ning päikese soojust eluruumides ära kasutada, kuna see aitab 

vähendada hoone energianõudlust ning parandab sisekeskkonna kvaliteeti (Chen ja Yang 

2015).  

 

Planeeringualal olemasolevad hooned, antud juhul ainult elumajad, on plaanis 

renoveerimiste käigus muuta samuti keskkonda ning ressursse säästvamateks.  

 

Alale on planeeritud ka uus kool, kuna antud piirkond koos Tartu läänepoolsete 

linnaosadega on rahvaarvult piisavalt suur. Lähim olemasolev kool antud piirkonnale on 

Tartu Tamme Gümnaasium, jäädes planeeringualast umbes 3 km kaugusele. Planeeritud 

koolihoone suurus on 3750 m2, mis on võimeline pakkuma õppeteenust ligi 1000 õpilasele. 

Kooli kõrval asub ka täismõõtmetes staadion erinevate sportimisvõimalustega 

tegelemiseks. Samuti on võimalik staadionil üritusi korraldada.  

 

Tootmishooneid on planeeringualal kokku 6 tk ning need asuvad Tartu-Valga maantee 

ääres. Nende kõigi ehitusaluseks pinnaks kokku on 10 725 m2. Koolihoone ja 

tootmishooned on paigutatud paralleelselt olemasolevate teedega parema üldmulje 

saavutamiseks. Üldiselt on hoonete paigutamisel kasutatud nö ebakorrapärast paigutusviisi, 

et vältida nende asetsemist üksteisega paralleelselt. Selliselt paigutatud hoonete puhul on 

väiksem tõenäosus, et ühe maja aknast näeb otse teise maja aknast sisse, mis vähendaks 

inimeste privaatsust. 
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5.2.2. Rohealad 

 

Kõrghaljastusega rohealade pindala on planeeringualal kokku 21 ha, mis teeb roheala 

suuruseks ühe inimese kohta ligikaudu 38 m2. Esmalt tundub see ala suurus inimese kohta 

liigagi väike. Sellele lisanduvad veel ka majadevahelised madala taimkattega alad, mida on 

kokku umbes 27,1 ha, mis teeb rohealade suuruseks inimese kohta kokku 87 m2. 

Minimaalseks rohealade suuruseks inimese kohta peetakse 9 m2, optimaalne jääb aga 10 – 

15 m2 vahele (Karayannis 2014). Seega on antud alal rohealasid inimese kohta üle 9 korra 

miinimumist rohkem, pakkudes igale inimesele piisaval hulgal rohelust ja vaba ruumi 

nautimiseks. 

 

Kõrghaljastusega rohealadele raudtee ääres on planeeritud jalgrajad mitmete 

istumisnurkade, grillimiskohtade, laste mänguväljakute ja muude vaba aja veetmise 

kohtadega (discgolfi rada, seiklusrajad jms). Linnakusse ja sealsetele rohealadele on 

paigaldatud palju pingikesi, kus inimestel on võimalik istuda ja ümbrust nautida. Samuti on 

planeeritud paigaldada prügikaste, vältimaks prügi maha viskamist ning seetõttu ala 

muutumist räpaseks. Inimeste mugavust silmas pidades on planeeritud ehitada mõned 

avalikud tualetid. Sportimiskohtade ümbrusesse on planeeritud teisaldatavad 

joogiautomaadid. Rohealade jalgrajad on kõvakattega, et inimestel oleks võimalik sõita nii 

rulluiskude, rulade, tõukerataste jms. Samuti on neil meeldivam ka jalgrattaga sõita. 

Raudtee ääres ja roheala põhjapoolses osas asuv oja on planeeritud korrastada, muutes 

sellega maastikupilti ilusamaks. Teatud maa tagant on sellele planeeritud tammid, millega 

hoitakse ojas veetasemeid kõrgemana. Kuna veekogudel on rahustav toime, aitavad need 

sealsetel inimestel lõõgastuda ning end hästi tunda (Kristian 2012). Seepärast on linnaku 

keskmesse ja majade vahele planeeritud väiksemad veekogud, mis toimivad seal ka 

vihmavee kogujatena. Elanike ohutuse mõttes pole need planeeritud sügavaks (kuni 40 

cm). Peamine on, et veenõudlikumad veetaimed saaksid neis vabalt kasvada.  

 

Elamuala ümber oleva kõrghaljastusega roheala sisse on planeeritud elanike autode 

parkimiskohad. Üle terve linnaku on kokku planeeritud 8 parkimisala. Parkismiskohtade 

arvutamisel on aluseks võetud Tallinna parkimise korralduse arengukava. Selle järgi on 1- 

kuni 3-toaliste korteritega alade puhul ühe korteri kohta parkimiskohtade arvuks 1,4 

(elanik 0,8 + külaline 0,6 kohta) (Tallinna Linnavolikogu… 2010). Kuna aga planeeritud 

ökolinnakus soovitakse autokasutust vähendada, on vähendatud ka parkimiskohtade arvu 
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korteri kohta. Antud linnaku puhul on parkimiskohtade arvuks korteri kohta jäetud 0,8 

kohta (elanik 0,5 + külaline 0,3 kohta). Elamisaluse pinna (123 650 m2) ja keskmise korteri 

suuruse (53 m2) järgi on leitud keskmine korterite arv linnakus, milleks osutus umbes 2300 

korterit. Seda teades, oli võimalik leida kogu linnaku parkimiskohtade arv, milleks saadi 

1840. Ühe parkimiskoha suuruseks on ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse kehtestatud 

määruse kavandite alusel 21 m2 (laius 3,5 m ja pikkus 6 m) (Ehitusseadustiku ja 

planeerimisseaduse määruste kavandid 2013, § 2 lg 2). Seega on saadud kogu parkimisala 

suuruseks kokku üle 38 tuhande m2 (1840 kohta x 21 m2) ehk 3,8 ha. Parklale pole kavas 

valmistada kõvakattega pinda, vaid see tehakse vett läbilaskva kattega, et takistatud poleks 

vihmavee imbumine läbi pinnase. Parkla kattematerjalina kasutatakse killustikku või 

kruusa, võimalusel võib kaaluda imbkivide kasutamist. Positiivseks antud parkla puhul on, 

et sellele ei teki lompe, mis halvasti ehitatud kõvakattega pindade puhul on paratamatud. 

Samuti ei pea imbkattega parklate puhul kõiki puid maha võtma, kuna autosid on võimalik 

puude vahele parkida. Antud alale on planeeritud puud istutada mõnevõrra suuremate 

vahedega, et vältida pidevat manööverdamist autoga parkimisel, muutes parkla kasutamist 

tüütuks ja ebameeldivaks. Vett läbilaskva kattepinnasega parklate puhul saavad ka puude 

juured pidevalt vajaliku koguse vett ning vabalt kasvada, mistõttu ei teki koledaid juurte 

poolt üleskergitatud mügarikke, mida võib tihti linnatänavatel näha. 

 

 

5.2.3. Põllumaa 

 

Rohealade hulka võib liigitada ka põllumaad, kus tihti peale maaharimise midagi muud ei 

tehta (Kibert 2005). Antud töös vaadeldakse põllumaad rohealadest siiski eraldi. Seda on 

planeeritud antud alale 6 ha, mis teeb iga elaniku kohta ligi 11 m2 põllupinda. Pool antud 

alast (3 ha) on ette nähtud elanikele, kes soovivad omada aiamaad ja seal enda tarbeks 

toiduaineid kasvatada. Teine osa põllumaast on kooli poolt kasutamiseks, kus toimuks 

toiduainete kasvatamine õpilaste tarbeks. Kui eraaiamaadel hoolitseb igaüks ise oma 

põllulapi eest, siis koolipõllul peaksid tööd tegemas käima õpilased, kes ise oma toidu nö 

välja teeniksid. See tähendab, et ökolinnakus peaks kooli poolt taas loodama nö ‚Aiatöö 

päevad’, milledest iga õpilane peab suve jooksul osa võtma. See kaasaks toiduainete 

kasvatamisse ka lapsed, et nad hakkaksid juba väiksest peale hindama oma kasvatatud ning 

puhast toitu. Rootsi ja Suurbritannia elanike vahel läbi viidud uuringust selgub, et lastes 

inimestel valida ökomärgisega ehk maheda ning geneetiliselt muundatud (GM) toiduaine 



52 
 

vahel, siis igal juhul eelistatakse mahedat toitu. Seda peetakse tervislikumaks ning selle 

eest oldakse nõus isegi rohkem maksma (Haga jt. 2016). Aiatöö päevad aitaksid õpilaste 

suvepuhkust mõnevõrra elavamaks muuta, tuues neid ka kooliväliselt ühisteks tegevusteks 

kokku. Vajaminevad suuremad aiatööseadmed ja –riistad (traktorid, kärud jms) oleksid 

linnaku omandis, mida võiksid vajadusel kõik põllutöö tegijad kasutada. Väiksemad 

aiatööriistad (rehad, labidad, kastekannud jne) oleksid kindlasti igal aiapidajal endal 

olemas.  

 

 

5.2.4. Teed ja transport 

 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on alates 1995. aastast maanteetransport pidevalt suurenenud 

(joonis 21). See toob kaasa olukorra, kus üha suuremaks probleemiks tõuseb ohutu 

liiklemine tiheda liiklusega aladel. Selleks, et taolisi olukordi vähendada, tuleb kasutusele 

võtta jätkusuutlikud transpordisüsteemid, milleks on transpordivahendite kasutamise 

vähendamine, alternatiivtranspordivahendite kasutamine, ohutumate liiklussõlmede 

arendamine ja transpordi kasutamise otstarbekuse suurendamine (Griškevičienė ja 

Griškevičiūtė-Gečienė 2016). Hetkel on veel isegi paljudes arenenud linnades transpordi ja 

Joonis 21. Transport Euroopas, olenevalt selle liigist (Un-Habitat 2013) 
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ühistranspordi infrastruktuur puudulik. Sellele vaatamata oodatakse järgnevate aastate 

jooksul ühistranspordi kasutamise kasvu (Un-Habitat 2013).  

 

Tihedama liikluse vähendamiseks on planeeritud antud ökolinnakusse suhteliselt vähe teid, 

et soodustada inimeste seas jalgsi või rattaga liikumist. Ka parklakohad on planeeritud 

elumajadest eemale, et jalutataks kasvõi hommikuti autodeni ning õhtuti koju tagasi. Teede 

laiuseks on enamjaolt 8 m, et ühistranspordi sõidukid saaksid muretult liigelda. Elamuala 

sisesed teed on planeeritud mõnevõrra kitsamad (6 m), et muuta autodega liiklemist antud 

piirkonnas ebamugavamaks.  

 

Ökolinnakus on planeeritud pakkuda võimalikult tihedalt toimivaid ühistranspordiliine, et 

vähendada inimeste autokasutuse harjumust. Ühistranspordist oleks esindatud peamiselt 

bussiliiklus, kus busside kütuseks oleks biogaas. Valga-Tartu raudteele on planeeritud 

juurde luua uus rongipeatus, millega oleks võimalik päeva jooksul paar korda linna ning 

linnast tagasi saada. Ka taksoteenust elektriautodega pakutaks antud piirkonnas rohkem. 

Fossiilsetel kütustel töötavad ühistranspordisõidukid ning taksod pole ökolinnakusse 

lubatud, mida kinnitaksid linnakusse sissesõidu juurde paigaldatud vastavasisulised 

märgid. Ühistranspordi peatused on planeeritud maksimaalselt iga 300 m järel. Tihedaim 

sõidugraafik oleks ette nähtud Tartu kesklinna suunal sõitvatele liinidele. Teiste 

linnaosadega ühendus oleks mõnevõrra harvem ning toimuks läbi kesklinna (nt Emajõest 

teisele poole jäävad linnaosad).  

 

Ökolinnakusse on planeeritud kergliiklusteed, mis on kuni 3,5 m laiused, et oleks piisavalt 

ruumi nii jalgrattaga sõitmiseks kui ka jalgsi liiklemiseks. Laiem tee muudab kergliiklemist 

ohutumaks, kuna väheneb võimalus kokkupõrgeteks. Selle vältimiseks on vastavalt 

märgistatud ka tee ise. Rattaga sõitvate inimeste jaoks on olulised ka rattakinnituspostid, 

kuhu oma ratas vajadusel lukku panna. Antud ökolinnakusse on planeeritud taolised kohad 

iga kortermaja juurde. Rattaid on võimalik hoiustada ka kõrghaljastusega rohealadel 

selleks ettenähtud kohtades. Elumajades on inimestel olemas keldri- või hoiuruumiboksid, 

kus rattaid hoiustada.   

 

Üldiselt on ökolinnak planeeritud selliselt, et elanikele oleksid linnaku keskel asuvad 

kombineeritud kasutusotstarbega hooned vähemalt 300 m raadiuses. Raudtee poolse ala 

elanikele jääb antud koht 500 m raadiusesse. Kokkuvõttes on ka see suhteliselt lühike 
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teekond kergliiklemiseks, seda enam, et planeeritud on väga heas seisus kergliiklusteed. 

Ökolinnaku keskel asuvate kombineeritud kasutusotstarbega hoonete esimestel korrustel 

tegutsevad erinevad kaubandus- ja teenindusettevõtted. Olemas oleksid toidupoed, apteek, 

postkontor, rahaautomaat, perearstikeskus jms. Elanike omavaheliste suhete loomiseks 

toimiksid erinevad vabaajakeskuse ja seltsielu ruumid, restoran jms. See tähendab, et 

ökolinnakus oleksid olemas kõik esmased eluks vajalikud kaubad ja teenused 

kättesaadavad. Suuremaks ostlemiseks on 1,7 km kaugusel ökolinnaku keskmest 

Lõunakeskuse kaubanduskeskus ning 1,4 km kaugusel Ringtee Selver, milleni viivad 

kergliiklusteed on planeeritud samuti korda teha ja turvaliseks muuta.  

 

Selleks, et inimeste igapäevaseid pendeldamisi veelgi vähendada (nt kodu ja töö vahel) on 

ökolinnaku planeerimisel mõeldud võimalustele pakkuda koduseid töökohti. Selleks peaks 

majapidamistes olema vähemalt 1,0 x 1,8 m suurune pind, kuhu saaks mahutada lisaks 

töölauale ka raamaturiiuli ja arhiivikapi. Samuti peaksid olemas olema telefoni- ja 

internetiühendus kaastööliste või klientidega suhtlemiseks.  

 

 

5.3. Energiakasutus 

 

Maailmas tarbitakse 75 % kogu energiast linnades. Arenenud riikides, nagu Suurbritannia, 

USA ja Austraalia, tarbib ehitussektor 20 – 40 % kogu energiast (He jt. 2015). Olulisimaks 

punktiks energiatarbimise juures on vähendada süsinikdioksiidi (CO2) emissiooni 

atmosfääri. Euroopa peamiseks süsiniku emissiooni allikaks peetakse kinnisvara (Kennedy 

jt. 2012; DLA Piper 2014), mis tekitab seda kuni 40 % (He jt. 2015). Süsinikdioksiidi 

eraldub kõige enam hoonete kütmise ning transpordi tagajärjel. Seetõttu on planeeritud ka 

ökolinnakus vähendada tekkivaid süsinikdioksiidi koguseid vähemalt 50 % võrra. Selleks 

pööratakse suurimat tähelepanu hoonete kütmisele ning transpordivahendite kasutamisele. 

Keskkonnasäästu seisukohast vaadatuna peaks kõigile hoonetes olevatele tahkekütusega 

köetavatele küttemehhanismidele olema paigaldatud ning vastavalt seadistatud 

kütteautomaatika, mis reguleeriks ja vähendaks õhku paisatavate ohtlike ühendite hulka 

(Bollman 2014). Antud ökolinnaku planeeringualal olevatele ühepereelamute kütmine 

planeeritakse peamiselt puukütte ahjudega, millele oleks paigaldatud kütteautomaatika, et 

nende kütmisel võimalikult vähe saasteaineid tekiks. Planeeringualal asuvate 
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korterelamute, tootmishoonete ja koolihoone kütmine on planeeritud kaugkütte kaudu. 

Kütjaks oleks Räni linnaosas asuv AS Fortum Tartu, mis kasutab kütusena peamiselt 

biokütuseid (Fortum Tartu 2016).  

 

Lisaks biokütustel põhinevale kaugküttele oleks võimalik linnaku kütmiseks kasutada ka 

taastuvaid energiaallikaid, nt päikese- või tuuleenergiat. Euroopa Liidu taastuvenergia 

direktiiviga 2009/28/EÜ, on Eestile eesmärgiks seatud 2020. aastaks toota taastuvatest 

energiaallikatest 25 % kogu energiatarbimisest ja 10 % transpordis tarbitavast kütusest 

(ENMAK 2020-ni). Statistikaameti andmetel on Eestile 2020-ndaks aastaks püstitatud 

eesmärk saavutatud alates 2011. aastast, mil taastuvenergia osatähtsus energia summarses 

lõpptarbimises oli 25,5 %. Samasse suurusjärku on see jäänud ka järgnevatel aastatel 

(STAT – taastuvenergia osatähtsus 2016). Taastuvenergiat püütakse ka ökolinnakus 

võimalikult suures mahus ära kasutada. Päikeseenergia kasutamine oleks taastuvatest 

energiaallikatest kindlasti üheks kõige mugavamaks ning ohutumaks, kuna see eeldab 

lihtsalt päikesepaneelide olemasolu. See aga omakorda eeldab päikesepaisteliste päevade 

olemasolu. Vaadeldes 2015. aasta andmeid päikesepaiste osas, on näha, et päike paistis 

Eestis talvel, kevadel ja suvel keskmiselt 1518,2 tundi (norm. 1498,2 h) (Riigi 

Ilmateenistus 2015). Sügise andmeid polnud võimalik hankida, kuid ka kolme aastaaja 

võrdlusena normtundidega on näha, et tasemed jäid suhteliselt samaks. Eesti mõistes 

tähendab see head tulemust, mis lubaks ökolinnakus ka päikeseenergiat elektri tootmiseks 

kasutada. Seetõttu planeeritakse paigaldada võimalikult palju päikesepaneele hoonete 

katustele, kust oleks võimalik maksimaalses koguses päikeseenergiat koguda. Kuna aga 

seda on võimalik ainult päevasel ajal kasutada, siis oleks üheks võimaluseks paigaldada 

akud, mis võimaldavad energiat talletada ning seda vastavalt vajadusele hiljem kasutada. 

Akud on aga kallid ja suure keskkonnamõjuga, mistõttu on mõistlikum ühendada 

päikesepaneelidega elektri tootmine elektrivõrguga, kuhu saab vajadusel müüa energia 

ülejääki ja selle puudumisel võrgust juurde osta. Tuulegeneraatorite abil elektri tootmine 

vajaks pidevat teatud vajalikku tuule kiirust, mis tegelikkuses on väga kõikuv ja seetõttu 

elektri tootmine ebaühtlane. Tartu piirkonnas on keskmiseks tuule kiiruseks 3,9 m/s, mis 

paneks küll väiketuuliku juba tööle (min. 3,5 m/s), kuid suuremate tuulikute 

töölepanemiseks (min. 4,5 m/s) jääb sellest siiski puudu (Taastuvenergia OÜ 2016). 

Tuulegeneraatorite paiknemine elamupiirkondade lähedal tekitab ka suuremat müra, mis 

muudab teatud piirkonnad elanikele kindlasti ebameeldivamaks. Kuigi tänapäeval on 

loodud generaatorid juba suhteliselt vaiksed, kerkib esile elanike ohutuse küsimus. 
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Generaatorid võivad katki minnes kukutada erinevaid osi, mis teadupärast on väga suured 

ning võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi nii ümbritsevale keskkonnale kui ka inimestele 

(Muiste ja Veskimeister 2013). Seetõttu on ökolinnakus planeeritud kasutada 

taastuvenergiaallikatest ainult päikeseenergiat. Ometigi pole tulevikus välistatud ka 

tuulegeneraatorite kasutamine, kuna taastuvenergia süsteemid uuenevad ning arenevad 

kiiresti, muutes neid ohutumateks ning efektiivsemateks. 

 

Lisaks süsiniku emissiooni vähendamisele, on oluline vähendada ka üldist 

energiatarbimist. Kuna ökolinnakusse on planeeritud liginullenergia hooned, võib kindel 

olla, et need on hästi soojustatud, vähendades soojakadusid. Tänapäeval on paljudes 

majapidamistes olemas riiete kuivatamiseks kuivatid. Need aga, sarnaselt muudele 

majapidamisseadmetele, tarbivad elektrit. Selleks, et mitte tarbida elektrit riiete 

kuivatamiseks, on ökolinnakus planeeritud kortermajadele riidekuivatuskohad, milleks on 

peamiselt rõdud või terrassid. Need on olemas igal korteril, mistõttu pole kuivateid 

majapidamistesse vaja ning tulemuseks on mõningane energiasääst. Lisaks on 

majapidamistes kasutamiseks eelistatult energiasäästlikud A+ kodumasinad ning pirnid. 

Valgustuse osas on võimalik elektrienergiat kokku hoida juhtudel, kui kustutatakse 

ruumides, kus parasjagu ei viibita, tuled. Hoonete ette ning trepikodadesse paigaldatakse 

liikumisanduriga valgustid, mis süttivad ainult liikumise peale. Väga populaarne on 

tänapäeval majade ‚ehtimine’ valgustitega. Selliselt näevad hooned küll ilusamad välja, 

kuid elektritarbimise osas on tegemist tõsise raiskamisega. Planeeritud ökolinnakus on 

kasutusele võetud erinevad päevavalguslambid, mis saavad päeva jooksul piisavalt laetud, 

et terve õhtu või öö helendada. Need pole muidugi võrreldavad elektriliste 

valguslampidega, kuid needki on kaugele nähtavad ning aitavad hoone või aia välisilmet 

parandada. Lisaks on tegemist taastuval energiaallikal töötavate lampidega.   

 

 

5.4. Veekasutus 

 

Nõudluse pideva kasvu tõttu on veest saamas aina väheneva varuga ressurss. Kõigest 2,5 % 

veest maailmas on magevesi, millest 75 % on liustike ning püsiva lumikattena. Seega on 

jõgedes ja järvedes kõigest 0,3 % pinnavett (Kibert 2005). Vee tarbimist on planeeritud ka 

ökolinnakus vähendada, kasutades võimalikult suures mahus vihmavett, hallvett ja 
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vajadusel puhastada ka tekkivat reovett tasemeni, mis võimaldaks seda kastmiseks 

kasutada. Vihmavett kogutakse kõige enam aiamaade kastmiseks. Samuti on kortermajadel 

vihmavee kogumissüsteemid, mis võimaldavad seda kasutada näiteks tualettides ja 

duššides. Lisaks vihmavee kogumisele, on hoonetes olemas hallvee kogumissüsteemid, 

mida samuti kastmiseks või tualettides kasutatakse. Kõvakattega pinnad on ainult sõidu- ja 

kergliiklusteedel, mistõttu väheneb voolava vee hulk vihmasadude ajal ning samuti satub 

seda vähem kanalisatsioonisüsteemi. Majadevahelisel alal on tupikteede lõppu ning 

korterelamute vahele planeeritud mitmed märgalad, kuhu voolab kogu liigne vihmavesi. 

Kuna planeeringualal on üsna palju taimkattega pindu, pole eriti tõenäoline, et 

vihmasadude ajal oleks probleeme vee kogunemise või üleujutustega. Tihedamalt 

asuvatele ökolinnaku keskmes asuvatele hoonetele on rajatud rohekatused, mis imavad 

vihmavett, vähendades vee voolavust. Korralikult ehitatud rohekatused vähendavad 

katustelt voolava vee hulka kuni 90 %, vähendavad katusepinna temperatuuride 

maksimume ning võivad energiatarvet vähendada kuni 10 % (Kibert 2005; Vijayaraghavan 

2016). Samuti toimivad rohekatused hea filtratsioonimaterjalina, püüdes kinni vihmavees 

sisalduva reostuse ja raskmetallid, aidates vähendada veekogude reostumist (EcoDistricts 

2015; Vijayaraghavan 2016). Eriti sobivad rohekatused just märgadesse ning lumistesse 

piirkondadesse (Kibert 2005).  

 

Taaspuhastatud vee kasutamine aitab samuti puhta joogivee ressursse hoida. Peamiselt 

kasutatakse seda ainult kastmiseks. Kastmiste peale kulutatakse igapäevaselt kuni 110 

liitrit vett inimese kohta (Kibert 2005). Korrutades maailmas elavate inimeste arvu 110 

liitriga, on tulemuseks hiiglaslik kogus vett, mis kulub igapäevaselt ainult kastmisteks. 

Seepärast on planeeritud ökolinnakus olemas veepuhastussüsteem, mis võimaldab vett 

puhastada tasemeni, et seda vähemalt kastmisteks kasutada. 

 

 

5.5. Materjalikasutus 

 

Hoonete ja muude atraktsioonide ehitamiseks on planeeringualal ette nähtud kasutada 

võimalikult loodust säästvaid materjale nii väli- kui ka sisetöödeks. Suures osas peaks 

kasutusel olema nii puit kui ka kivi. Uusi tehislikke materjale (nt plastmassid, kiled jms) 

kasutatakse antud ökolinnakus piiratud koguses teatud tehniliste lahenduste puhul. 
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Tehismaterjalidest tuleks kasutada eelkõige taaskasutatud materjale, kuna nende 

taaskasutamine võib keskkonda rohkem säästa, kui näiteks puidu, puuvilla vms materjali 

tootmine, vajades eelnevalt harimist, väetamist, töötlemist jne (Kibert 2005). Kergemad ja 

parema soojapidavusega betoonmaterjalid aitavad oluliselt lihtsustada ehitust, vähendada 

materjali nõudlust ning muuta hooned energiatõhusamaks (Kennedy jt. 2012). Eriti 

olulised ehitatavate hoonete puhul on sisekujunduses kasutatavad materjalid, kuna need 

võivad eraldada kõige rohkem mürgiseid aineid, mõjudes inimese tervisele halvasti. 

Selleks, et juhtida rohkem saaste- ja mürkaineid hoonetest välja, peab ideaalselt toimima 

eluruumide ventileerimine. Kõige tuntumad siseõhust mõõdetavad saasteained on 

süsihappegaas (CO2), vingugaas (CO) ja peened osakesed (PM10) (Mandin jt. 2015).  

 

Ökolinnakus üritatakse rohkem propageerida ka kohalikku päritolu materjalide 

kasutuselevõttu. Kuna Tartumaal on suhteliselt palju liiva- ja kruusamaardlaid, vastavalt 17 

tk ja 16 tk (Ainsaar jt. 2010), tuuakse kogu ehituseks vajalik materjal just kohalikest 

karjääridest. Puitu planeeritakse hankida kohalikelt puidutööstustelt jne.    

 

Materjali hankimisel on oluline teada, kust see pärineb ning kas või kuidas seda eelnevalt 

töödeldud on. Seega peaks materjaliga kaasas käima saateleht või märgis, mis annab selle 

kvaliteedist hea ülevaate ning kindluse nii arendajale, ehitajale kui ka omanikule. Euroopas 

on olemas näiteks Euroopa Liidu, The Blue Angel (Saksamaal), The Nordic Swan 

(Põhjamaades) jne ökomärgised, mis näitavad materjalide kvaliteetsust (Kibert 2005). 

 

Lisaks ehitusjääkide sorteerimisele, on linnakus oluline olmeprügi sorteerimine. 

Tänapäeval on loodud palju erinevaid pakendeid ja materjale, mida on võimalik uuesti 

kasutusse võtta, vähendades kulusid nende uuestitootmiseks. Igasuguse sorteerimise 

lihtsustamiseks on linnaku elamualadele paigaldatud erinevate värvide ning suurustega 

prügikonteinerid. Ka majapidamistes on planeeritud rohkem ruumi mitme prügikasti 

äramahutamiseks, et teha sorteerimine elanikele lihtsamaks.    
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5.6. Ökoloogiline väärtus 

 

Ökolinnaku planeerimisel on jälgitud koha ökoloogilisi väärtusi ning üritatud võimalikult 

vähe ümbritsevat loodust häirida. Kuna Ülenurme valla üldplaneeringus oli enamus sellest 

maa-alast planeeritud elamualaks (Ülenurme valla ÜP 2009), siis võis järeldada, et antud 

piirkonnas on suhteliselt madal ökoloogiline väärtus. Vastasel juhul oleks elamuala suurus 

kindlasti väiksem. Kuna antud ökolinnaku planeeringuga on üritatud loodust võimalikult 

vähe häirida, on loodud antud alale näiteks suhteliselt vähe kõvakattega teid. Samuti on 

hoonestus suhteliselt hõre, pakkudes ka pisematele metsloomadele võimaluse elada või 

liigelda antud piirkonnas.  

 

Ala ökoloogilist väärtust on võimalik tõsta, istutades võimalikult mitmekesiseid taimestiku 

kooslusi (EcoDistricts 2015). Just seda on planeeritud antud alal ka teha. Juurde 

kavatsetakse istutada erinevaid taimeliike ning parandada väikeloomade elutingimusi 

(lindudele pesakastid, pestitsiidide mittekasutamine, infotahvlite paigaldamine ohustatud 

või kaitstud taimeliikide juurde jne), muutes piirkonna liigilisi kooslusi mitmekesisemaks.  

 

 

5.7. Tervis ja heaolu 

 

Elukvaliteedi tõtmiseks on enamus hooneid paigutatud selliselt, et päevavalgust 

maksimaalselt ära kasutada, tagades ruumidesse pikema loomuliku valgustuse perioodi, 

mis vähendaks tehisliku valgustuse kasutamise vajadust. Samuti on projekteeritud hoonete 

aknad selliselt, et 80 % ulatuses kogu põrandapinnast, oleks kõigilt töötasapindade ja 

laudade kõrguselt vaadatuna nähtav taevas. Selleks on planeeritud ümbritsevad hooned 

piisavalt kaugele, et need ei tekitaks varje kõrvalolevatele hoonetele. Hõredamalt 

paiknevad hooned annavad sealsetele elanikele juurde ka privaatsust, kuna ühe hoone 

aknast välja vaadates pole võimalik kohe teise hoone aknast sisse vaadata. 

 

Elukvaliteeti aitab tõsta kindlasti ka piisav heliisolatsioon hoonetes, et naabrite müra ei 

häiriks teisi elanikke. Peamiseks naabritevaheliste suhete lõhkujaks on pidev läbikostuv 

müra. Taoliste olukordade vältimiseks on hoonetes hea heliisolatsioon, mille 

saavutamiseks planeeritakse teha erinevaid mõõtmisi olukordade hindamiseks.  
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Inimeste tervise ja heaolu eest aitab hoolt kanda kindlasti ka piisavas koguses rohealade 

olemasolu, millel on palju võimalusi vaba aja veetmiseks. Korterelamute ümbrusesse 

taimkattega aladele on planeeritud erinevad istumiskohad ning laste mänguväljakud. Neile 

on lihtne ligi pääseda, kuna aedu ega tihedaid hekke paigutatud pole, mis suurendaksid 

kohalejõudmise teekonda. Ka elanikele mõeldud põllumaa aitab sealseid elanikke 

füüsiliselt aktiivsematena hoida. Kõige sellega üritatakse edendada linnaku elanikevahelisi 

suhteid ning luua koostoimivam kogukond, mis suures plaanis mõjub positiivselt kogu 

ökolinnakule.  

 

 

5.8. Ökolinnaku hindamistulemused 

 

Läbi on viidud kogu planeeritud ökolinnaku esialgne hindamine, et aimu saada linnaku 

ning selles toimivate süsteemide säästlikkusest, keskkonnahoidlikkusest ja 

jätkusuutlikkusest. Koostatud ökolinnaku planeeringu hindamistulemused on esitatud 

tabelis 2.  

 

Tabel 2. Hindamistulemused BREEAM Communities standardi järgi 

Tähis Allkategooria 
Saadud 
punktid 

Max. 
punktid 

Saadud 
punktid, 
% 

Allkategooria 
max. maht 

Saadud 
maht 

Kategooria 
kogupunktid

A B C D E F G H 

JUHTIMINE (Governance) 

GO 01 Nõupidamiste kava 0 1 0 2,3 0 0

GO 02 
Nõupidamine ja 
kaasamine 

0 2 0 3,5 0 

GO 03 Projekti läbivaatamine 0 2 0 2,3 0 

GO 04 
Kogukonna 
juhtimisvahendid 

0 3 0 1,2 0 

SOTSIAALNE JA MAJANDUSLIK HEAOLU - KOHALIK MAJANDUS (Social and 
economical wellbeing - Local economy) 

SE 01 Majanduslik mõju 1 2 50 8,9 4,5 6,4

SE 17 Tööjõud ja töökohad 1 3 33,3 5,9 2,0 

SOTSIAALNE JA MAJANDUSLIK HEAOLU - KESKKONNASEISUND (Social and 
economic wellbeing - Environmental conditions) 
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Tabeli 2 järg. Hindamistulemused BREEAM Communities standardi järgi 

A B C D E F G H 

SE 03 
Üleujutusohu 
hindamine 

2 2 100 1,8 1,8 
7,5

SE 04 Mürasaaste 1 3 33,3 1,8 0,6 

SE 08 Mikrokliima 2 3 66,7 1,8 1,2 

SE 10 
Kliimamuutustega 
kohanemine 

3 3 100 2,7 2,7 

SE 13 
Üleujutusohuga 
tegelemine 

1 3 33,3 1,8 0,6 

SE 16 Valgussaaste 2 3 66,7 0,9 0,6 

SOTSIAALNE JA MAJANDUSLIK HEAOLU - SOTSIAALNE HEAOLU (Social and 
economical wellbeing - Social wellbeing) 

SE 02 
Demograafilised 
vajadused ja 
prioriteedid 

0 1 0 2,7 0 
7,3

SE 05 
Elamispindade 
olemasolu 

1 2 50 2,7 1,4 

SE 06 Kaupade ja teenuste 
kättesaadavus 

3 7 42,9 2,7 1,2 

SE 07 Avalikud alad 1 2 50 2,7 1,4 

SE 09  Kommunaalteenused 2 3 66,7 0,9 0,6 

SE 11 
Roheline 
infrastruktuur 2 4 50 1,8 0,9 

SE 12 Parkimine 1 1 100 0,9 0,9 

SE 14 Rahvastik 1 2 50 0,9 0,5 

SE 15 Kaasahaarav kujundus 1 3 33,3 1,8 0,6 

RESSURSID JA ENERGIA (Resources and energy) 

RE 01 Energia 5 11 45,5 4,1 1,9 13,8

RE 02 Olemasolev hoonestus 
ja infrastruktuur 

2 2 100 2,7 2,7 

RE 03 Vesi 1 1 100 2,7 2,7 

RE 04 Säästlikud hooned 2 6 33,3 4,1 1,4 

RE 05 
Vähese 
keskkonnamõjuga 
materjalid 

4 6 66,7 2,7 1,8 

RE 06 
Ressursside 
efektiivsus 1 4 25 2,7 0,7 

RE 07 
Transpordi süsiniku 
emissioon 

1 1 100 2,7 2,7 
 

MAAKASUTUS JA ÖKOLOOGILINE VÄÄRTUS (Land use and ecology) 

LE 01 Ökoloogiline väärtus 1 1 100 3,1 3,1 8,4

LE 02 Maakasutus 0 3 0 2,1 0 

LE 03 Vee saastatus 1 3 33,3 1 0,3 
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Tabeli 2 järg. Hindamistulemused BREEAM Communities standardi järgi 

A B C D E F G H 

LE 04 
Ökoloogilise väärtuse 
suurendamine 

3 3 100 3,1 3,1 

 LE 05 Maastik 2 5 40 2,1 0,8 
LE 06 Vihmavee kogumine 3 3 100 1 1 

TRANSPORT JA LIIKLEMINE (Transport and movement) 

TM 01 Transpordi hindamine 2 2 100 3,2 3,2 11,4

TM 02 Turvalised tänavad 3 4 75 3,2 2,4 

TM 03 
Jalgrattateede 
võrgustik 

1 1 100 2,1 2,1 

TM 04 
Ligipääsetavus 
ühistranspordile 

4 4 100 2,1 2,1 

TM 05 Rattasõidu rajatised 1 2 50 1,1 0,6 

TM 06 
Rajatised 
ühistranspordi jaoks 

1 2 50 2,1 1,1 

INNOVATSIOON (Innovation) 

Inn Innovatsioon 3 7 42,9 7 3 3

Lõplik punktisumma 57,8

BREEAMi märgis 
VÄGA HEA 
(Very Good) 

 

Kõiki kategooriaid (nt juhtimine) polnud võimalik hetkel veel adekvaatselt hinnata, kuna 

tegemist pole päris toimiva projektiga, mille puhul võiks juba avalikkuse seas arutelusid 

läbi viima hakata. Seega pole antud kategooriat veel hindamisel arvestatud ning selle 

lõplikuks punktisummaks jäi null. Samuti pole hindamisel arvestatud erinevate olukordade 

varasemate uuringutulemuste nõudeid või mingi kindla spetsialisti nõutavaid hinnanguid. 

See tähendab, et kui mingis kategoorias olid järgnevad kriteeriumid ikkagi täidetud, siis 

antud nõudeid hindamisel ei arvestatud, kuna hindamise peamiseks eesmärgiks oli aimu 

saada antud projekti säästlikkusest ja jätkusuutlikkusest. 

 

Lõplikuks punktisummaks kujunes 57,8 punkti, mis vastab BREEAM-i rohemärgisele 

‚Very good’ ehk ‚Väga hea’. Parema tulemuse saamiseks tuleks kindlasti edaspidi läbi viia 

ka ühisarutelud, koguda erinevate uuringute tulemusi, kajastada neid joonistel jms, et saada 

lõplik tõene tulemus projektist kui tervikust. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tänapäeval on üha enam hakatud mõtlema ja tegutsema säästvama ning 

keskkonnasõbralikuma ühiskonna loomise suunas. Maailmas hetkel veel olemasolevaid 

ressursse püütakse kasutada võimalikult efektiivselt ning mingil määral üritatakse isegi 

nende tarbimist piirata. Sellele aitab suuresti kaasa näiteks kõikvõimalike materjalide 

taaskasutamine, et vähendada nende tootmiseks kuluvat energiat ning toormaterjale. 

Jätkusuutliku keskkonna loomisele aitab ehk kõige enam kaasa ökoehitus, mille raames on 

võimalik luua nii eraldiseisvaid hooneid, linnaosasid või koguni terveid linnu. Käesoleva 

magistritöö raames on planeeritud ökolinnak koos sinna sobivate süsteemidega. Saamaks 

aimu planeeritud ökolinnaku säästlikkusest, on läbi viidud esialgne hindamine ning et töö 

liiga kirjeldavaks ei jääks, on koostatud 2D ja 3D joonised ökolinnakust parema ülevaate 

saamiseks. 

 

Selleks, et taolisi linnakuid rajama hakata, on tarvis uurida mitmeid allikaid, selgitamaks 

välja, millised asjaolud muudavad linnaku just säästlikuks ja keskkonnasõbralikuks ning 

kas inimesed oleksid nõus neis piirkondades elama. Uurinud erinevaid materjale, selgus, et 

välja võib tuua päris palju erinevaid punkte, mis muudavad linnaku just 

keskkonnasõbralikumaks. Näiteks pööratakse taolises linnaruumis suurt tähelepanu 

ressursside säästvale kasutamisele, palju loodakse rohealasid inimestele vaba aja 

veetmiseks, kuid kus oleks võimalik elutseda ka pisematel loomadel ja lindudel. Samuti 

panustatakse palju erinevate kergliiklusteede rajamisele, et soodustada inimeste füüsilist 

liikumist. Linnaruumi õhk ja vesi peaksid võimalikult puhtad olema ning ümberkaudne 

loodus mitmekesine. Kõike seda lihtsamalt kokku võttes, peaks keskkonnasõbralik 

linnaruum ühendama endas kõik punktid, mis parandavad sealsete elanike elukvaliteeti 

ning looduse ökoloogilist väärtust. See tähendab, et arvestatud oleks nii inimeste kui ka 

looduse heaolu ja tervisega. 

 

Üheks selliseks loodust säästvaks ja inimeste heaoluga arvestavaks linnaruumi tüübiks on 

ökolinnakud. Nende puhul on tegemist kas uute või ümberehitatud linnaosadega, kus 

soositakse jätkusuutlikku arendust ning tegevusi. Peamisteks eesmärkideks on tõsta 
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kasutatavate ressursside kasutegureid, vähendada reostust, taastada ökosüsteeme ning 

ühendada kogukondi. Selleks, et teada saada taoliste linnakute jätkusuutlikkust, viiakse 

läbi sellekohaseid hindamisi. Ökolinnakute hindamiste läbiviimiseks on olemas erinevad 

kvaliteedistandardid, nagu näiteks BREEAM Communities, LEED for Neighborhood 

Development, CASBEE, DGNB, Living Building Challenge ja Green Star Communities.  

 

Töö edasiseks koostamiseks tuli läbi viia eelnevalt väljatoodud kvaliteedistandardite 

omavaheline võrdlus, selgitamaks välja parim, mida kasutada edaspidi töö algmaterjalina. 

Võrdluse läbiviimisel selgus, et peamisteks favoriitideks jäid LEED for Neighborhood 

Development ja BREEAM Communities. Kuna aga BREEAM-i kasuks rääkis mõnevõrra 

suurem osa uuritud materjalidest, siis osutuski just see valituks. Lisaks on BREEAM-i 

koosseisus teine standard – BREEAM Ecohomes. Kuna selles oli samuti käsitletud palju 

huvitavat tähtsamate ökoehituse kategooriate kohta, siis otsustas töö autor ka seda 

algmaterjalina kasutada. Mõistmaks ökolinnakute olemust ning neis kasutatavaid süsteeme, 

on lisaks kahele BREEAM-i standardile kasutatud veel ka ökolinnakut kirjeldavat materjali 

„The EcoDistricts™ Framework: Building Blocks of Sustainable Citis” ning linnaruumi 

jätkusuutlikkusele tähelepanu pööravat materjali „A new strategy of sustainable 

neighbourhood planning: five principles”. 

 

Algmaterjalide olemasolu korral oli võimalik kindlaks teha asjaolud, mis peaksid 

ökolinnakus kindlasti esindatud olema, misjärel alustati selle planeerimist. Antud töö 

raames planeeritud ökolinnak asub Räni linnaosa ja Tartu linnapiiri ääres Ülenurme vallas. 

Tegemist on umbes 70 ha suuruse alaga, kus hetkel veel puudub suurem asustus (olemas 

on mõned talukohad). Ala asukoht on suhteliselt hea, kuna see asub Tartu-Valga maantee 

ja Tartu-Valga raudtee vahelisel alal. Maanteed pidi on võimalik suhteliselt kiiresti 

kesklinna jõuda ning alternatiivse transpordisüsteemina on võimalik ka raudteed ära 

kasutada. Planeeritud ökolinnaku maakasutusliku planeeringu aluseks on võetud Ülenurme 

valla üldplaneeringus kehtestatud maakasutus, mida on mõnevõrra muudetud, et antud ala 

veelgi loodulähedasem oleks, luues juurde rohkem rohealasid. Elanike arvuks antud alal on 

planeeritud umbes 5500. Hoonetest on esindatud peamiselt 2- ja 4-korruselised 

korterelamud, millest 12-nes on kombineeritud kasutusotstarve, et tuua nii töökohad kui ka 

kaubad ja teenused elanikele lähemale. Üldjuhul jääb peamiste kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse kauguseks sealsetele elanikele kuni 500 m pikkune ohutu teelõik. 

Suuremate ostude tegemiseks on võimalik jalutada nii lähedalasuvasse Lõunakeskuse 
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kaubanduskeskusesse kui ka Ringtee Selverisse. Ökolinnakus pööratakse suurt tähelepanu 

sealsete elanike füüsilise liikumise suurendamisele. Selleks on planeeritud linnakusse 

suhteliselt vähe teid, kuid laiemad kergliiklusteed. Samuti on linnakus olemas põllumaa, 

kus igale inimesele võimaldatakse aiamaa, mida harida ja enda tarbeks toiduaineid 

kasvatada. Alale jääb ka uus koolihoone koos staadioniga. Osa eelpool mainitud 

põllumaast kuulub kooli omandisse, kus kasvatatakse tervislikke toiduaineid kooli õpilaste 

jaoks. Tootmishooneid antud alal palju ei ole (6 tk) ning need kõik asuvad Tartu-Valga 

maantee ääres.  

 

Ökolinnakus toimivad süsteemid on planeeritud võimalikult keskkonda säästvad ning 

efektiivsed. Näiteks on elektrienergia saamiseks planeeritud kasutada võimalikult suures 

mahus päikeseenergiat. Hoonete kütmiseks kasutatakse AS Fortum Tartu kaugkütet, mille 

kütusena kasutatakse biokütuseid. Samuti tehakse ökolinnakus kõike võimalikku, et 

vähendada üldist energia tarbimist. Selleks kasutatakse kodumajapidamistes 

energiatõhusaid kodumasinaid, pesukuivatite asemele on igale korterile planeeritud 

pesukuivatuskohad, peamiselt rõdude või terrassidena. Lisaks efektiivsele 

energiatarbimisele soovitakse ka puhta joogivee kasutust piirata kohtades, kus see 

hädavajalik pole, näiteks kastmised ja tualetid. Puhta joogivee säästmiseks kogutakse 

võimalikult suurel hulgal vihmavett, taaskasutatakse hallvett ning vajadusel puhastatakse 

reovett tasemeni, et seda oleks võimalik aiamaade kastmiseks kasutada. Ka uue materjali 

kasutust soovitakse vähendada, soodustades vanade taaskasutamist. Igasuguse 

tehismaterjali kasutust soovitakse aga sootuks piirata, kuid oluline on seejuures teha 

inimestele selgeks, et näiteks vana plastmaterjali taaskasutamine võib kohati olla loodust 

säästvam, kui uue puitlaudise tootmine, kuna eelnevalt vajab puu nii väetamist, kastmist, 

töötlemist jms. Seega panustatakse palju kõikvõimalike materjalide sorteerimisele ning 

taaskasutamisele. 

 

Planeeritavas ökolinnakus on suur roll ka inimeste elukvaliteedi parandamisel. Luuakse 

heas seisus kergliiklusteed, et soodustada inimeste füüsilist liikumist. Samuti on 

planeeritud rohealadele palju erinevaid võimalusi sportimisega tegelemiseks, seiklusradu, 

discgolfi rada jne. Rohealasid on linnakus palju, et igal inimesel oleks piisavalt ruumi 

vabas looduses privaatsust leida. Lisaks inimeste heaolutunde suurendamisele, on linnakus 

üritatud parandada ka keskkonna ökoloogilisust. Selleks planeeritakse ehituse käigus 

ümbritsevat loodust võimalikult vähesel määral häirida. Juurde planeeritakse istutada 
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taimi, et muuta loodust mitmekesisemaks ning pisematele loomadele ning lindudele 

luuakse juurde elukohti (lindude pesakastid jne).  

 

Kõige selle planeeritava jätkusuutlikkusest aitas ülevaate saada esialgne proovihindamine, 

mille tulemuseks saadi 57,8 punkti, mis teeb BREEAM Communities standardi järgi 

rohemärgiseks ‚Very Good’ ehk ‚Väga Hea’. See näitab, et planeeritav ökolinnak on 

suhteliselt jätkusuutlik, jäädes ülespoole keskmist taset. Kuna tegemist oli esialgse 

hindamisega, tuleks konkreetsema tulemuse saamiseks edaspidi läbi viia erinevad 

eeluuringud, küsitlused ja arutelud rahva seas jms. Lõpetuseks võib öelda, et sarnaselt 

toimiv linnaruum pole enam nö unistaja ettekujutus ideaalsest linnaruumist, vaid pigem on 

tegemist projektiga, mida on võimalik reaalselt ellu viia. 

  



67 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. A neighborhood inspired by nature, community and innovation. (2015). – Pringle Creek 

Community. [WWW] http://pringlecreek.com/ (29.03.2016). 

2. Aastakokkuvõtted. (2015). – Riigi Ilmateenistus. [WWW] 

http://www.ilmateenistus.ee/kliima/aastakokkuvotted/ulevaated/ (08.04.2016). 

3. Ahas, R., Jalukse, L., Kivits, K., Kluge, A., Poom, A., Silm, S., Tamm, T., Vahter, A. 

(2003). Ehitusmõõdik – üldversioon. Exceli fail. [WWW] http://www.geo.ut.ee/ehitusmoodik/ 

(04.04.2016). 

4. Ahas, R., Jalukse, L., Kivits, K., Kluge, A., Poom, A., Silm, S., Tamm, T., Vahter, A. 

(2003). Ehitusmõõdik – kavandamisfaas. Exceli fail. [WWW] 

http://www.geo.ut.ee/ehitusmoodik/ (04.04.2016). 

5. Ainsaar, L., Aosaar, H., Puura, V., Rosentau, A., Zukker, L. (2010). Tartu maavarad. 

Tartu: Tartumaa Arendusselts. [WWW] http://www.tas.ee/wp-

content/uploads/2012/11/Tartumaa-maavarad1.pdf (08.04.2016). 

6. Arumäe, T., Maasikmets, M., Paju, M. (2015). Müra ja õhusaaste ekspositsioonitasemed 

asulaväliste maanteede sanitaarkaitse vööndis ja testaladel. Tallinn: Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus OÜ. [WWW] 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Maanteede_uuring.pdf 

(01.03.2016). 

7. Balaban, O., Puppim de Oliveira, J. A. (2016). Sustainable buildings for healthier cities: 

assessing the co-benefits of green buildings in Japan. – Journal of Cleaner Production xxx 

(2016): pp. 1 – 11. [WWW] http://ac.els-cdn.com/S0959652616001359/1-s2.0-

S0959652616001359-main.pdf?_tid=b81e4d56-1083-11e6-aef8-

00000aab0f02&acdnat=1462207039_cf8368ad7399eb4166bf1d034d02efc9 (09.04.2016). 

8. Bennett, R. (2009). EcoDISTRICTS Framework Concept for Metro Portland. Portland: 

Portland + Oregon Sustainability Institute. [WWW] 

http://www.portlandonline.com/shared/cfm/image.cfm?id=246720 (26.02.2016). 

9. Bollman, M. (2014). Automated Wood Stove Features Entering the Marketplace. – Heated 

Up!. [e-ajakiri] http://forgreenheat.blogspot.com.ee/2014/10/automated-wood-stove-features-

entering.html (04.05.2016). 

10. Booth, D. A., Laguna-Camacho, A. (2015). Meals described as healthy or unhealthy match 

public health education in England. – Appetite 87 (2015): pp. 283 – 287. England. [WWW] 

http://ac.els-cdn.com/S0195666315000161/1-s2.0-S0195666315000161-



68 
 

main.pdf?_tid=548821ac-e2fe-11e5-a6d2-

00000aacb35d&acdnat=1457201947_1da3a02305bb88b5ae4b0301b5d030c6 (05.03.2016). 

11. BREEAM versus LEED. (2010). – Inbuilt. United Kingdom: Inbuilt Ltd. [WWW] 

https://educnet.enpc.fr/pluginfile.php/15200/mod_resource/content/0/breeamvsleed.pdf 

(19.04.2016). 

12. BREEAM. (2006). Ecohomes 2006 – The environmental rating for homes. The Guidance – 

2006/Issue 1.2. Watford, United Kingdom: BRE Global Limited. [WWW] 

http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/EcoHomes_2006_Guidance_v1.2_

-_April_2006.pdf (28.02.2016). 

13. BREEAM. (2012). BREAAM Communities: Code for a Sustainable Built Environment. 

Technical Manual: SD202 versioon – 0.1:2012. Watford, United Kingdom: BRE Global 

Limited. [WWW] http://www.breeam.com/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_1.pdf 

(25.02.2016). 

14. Bureau, E. (2002). General Information Report 89: BedZED – Beddington Zero Energy 

Development, Sutton. United Kingdom: Best Practice programme. [WWW] 

http://www.ourfutureplanet.org/newsletters/resources/BedZEDBestPracticeReport_Mar02.pdf 

(16.03.2016). 

15. Chen, W., Lu, S., Pan, N., Wang, Y., Wu, L. (2014). Impact of reclaimed water irrigation on 

soil health in urban green areas. – Chemosphere 119 (2015): pp. 654 – 661. China: Beijing; 

United States: Riverside. [WWW] http://ac.els-cdn.com/S0045653514008960/1-s2.0-

S0045653514008960-main.pdf?_tid=ef9f9bcc-107e-11e6-8a24-

00000aab0f27&acdnat=1462204985_0f010d72bfd1cbd00b0bc7981ac48893 (04.03.2016). 

16. Chen, X., Yang, H. (2015). Combined thermal and daylight analysis of a typical public rental 

housing development to fulfil green building guidance in Hong Kong. – Energy and Buildings 

108 (2015): pp. 420 – 432. China: Hong Kong. [WWW] http://ac.els-

cdn.com/S0378778815302723/1-s2.0-S0378778815302723-main.pdf?_tid=8bfed372-1082-

11e6-b3c9-00000aacb360&acdnat=1462206536_8e0c2fe59739177122ecc68b06deb58c 

(07.04.2016). 

17. Climate and Sustainability: Action in the Kinsman EcoDistrict. (2013). Cleveland: Center for 

Neighborhood Technology. [WWW] http://www.sustainablecleveland.org/wp-

content/uploads/2013/12/Kinsman_EcoDistrict_Climate_and_Sustainability.pdf (06.03.2016). 

18. Community activities day „Let’s do it!“: What is the community activities day „Let’s do it!”? 

– Teeme ära. (2016). [WWW] http://www.teemeara.ee/en (03.03.2016). 

19. Derrick, P., Simmons, R. (2005). Better Neighbourhood: Making higher densities work. 

London: CABE. [WWW] 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/bette

r-neighbourhoods.pdf (05.03.2016). 



69 
 

20. DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB System. (2016). Germany: 

German Sustainable Building Council. [WWW] http://www.dgnb.de/en/council/dgnb/ 

(31.03.2016). 

21. DLA Piper. (2014). Towards a greener future: DLA Piper’s market report on sustainable real 

estate. United Kingdom: DLA Piper. [WWW] 

https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publications/2014/03/towardsagreenerfuture.

pdf (27.02.2016). 

22. Duinker, P. N., Miller, K. H., Nitoslawski, S. A., Ordonez, C., Steenberg, J. W. N., Toni, 

S. A. (2015). Trees in Canadian Cities: Indispensable Life Form for Urban Sustainability. – 

Sustainability. Canada: Dalhousie University, Ryeyson University, University of Toronto, pp. 

7379 – 7396. [WWW] http://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/7379/htm (26.02.2016). 

23. EcoDistricts: Living Infrastructure Guide. (2015). USA: Portland. [WWW] 

https://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/05/Living-Infrastructure-Guide.pdf 

(08.04.2016). 

24. Eesti elanike keskkonnateadlikkus. (2014). Tallinn: Turu-uuringute AS. [WWW] 

http://www.envir.ee/sites/default/files/uuring_eesti_elanike_keskkonnateadlikkus.pdf 

(20.02.2016). 

25. Eesti sertifitseeritud hooned. (2016). – Estonian Green Building Council. [WWW] 

http://www.gbc.ee/743est.html (01.04.2016). 

26. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse alusel ja selle rakendamisega seonduvalt 

kehtestatavate määruste kavandid. (2013). [WWW] 

http://www.koda.ee/public/Ehitusseadustiku_ja_planeerimisseaduse_maaruste_kavandid_juun

i_2013.pdf (26.04.2016). 

27. Ender, J., Hillep, P., Kamenik, K. (2014). Eesti siserände põhjuste analüüs. Tallinn: Eesti 

uuringukeskus. [WWW] 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Regionaalareng_ja_

poliitika/2014_siserande_uuring.pdf (27.02.2016). 

28. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020. [WWW] 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_arengukava_20

20.pdf  (08.04.2016). 

29. Environmental accounts: Resource productivity in the EU up by 28% in 2014 compared with 

2002. – Eurostat Newsrelease. (2015). Eurostat. [WWW] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7051895/8-27102015-AP-EN.pdf/bfe65bed-

cd92-47f3-a316-7d59c7b2e504 (02.03.2016). 

30. Fais, L. (2016). Ecological city districts in malmo: Bo01, Bo02 (Flagghusen), Bo03 

(Fullrigaren). – Educate: Environmental Design in University Curricula and Architectural 



70 
 

Training in Europe. [WWW] https://www.educate-sustainability.eu/portal/print/2879 

(21.04.2016). 

31. Foletta, N. (2014). GWL Terrein. Amsterdam, The Netherlands: The Institute for 

Transportation and Development Policy (ITDP) Europe. [WWW] https://www.itdp.org/wp-

content/uploads/2014/07/19.-092211_ITDP_NED_GWL.pdf (11.03.2016). 

32. Forsberg, B., Kaasik, M., Kimmel, V., Lai, T., Merisalu, E., Orru, H., Orru, K., Tamm, 

T., Teinemaa, E. (2010). Peened osakesed välisõhus ja neist tuleneva tervisemõju hindamine 

Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus. – Eesti Arst (2010): lk. 242 – 250. [WWW] 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/f/f5/Eesti_Arst._Peened_osakesed_v%C3%A4lis%

C3%B5hus_ja_neist_tuleneva_tervisem%C3%B5ju_hindamine_Tallinnas,_Tartus,_P%C3%A

4rnus,_Kohtla-J%C3%A4rvel,_Narvas_ja_P%C3%A4rnus._2010.pdf (26.02.2016). 

33. Fortum: Firma ajalugu. (2016). – Fortum Tartu. [WWW] 

http://www.fortumtartu.ee/page.php?action=show_page&page_id=45&lang=1 (08.04.2016). 

34. Gaffikin, F., Morrissey, M. (2011). Planning in Divided Cities: Collaborative Shaping of 

Contested Space. [e-book] Google books (27.02.2016). 

35. Gaffney, A., Huang, V., Maravilla, K., Soubotin, N. (2007). Hammarby Sjostad: A Case 

Study. Sweden: Stockholm. [WWW] 

http://www.aeg7.com/assets/publications/hammarby%20sjostad.pdf (11.03.2016). 

36. German Project into Vacuum Pipe Collection of Industrial Food Waste. (2015). – Waste 

Management World. [e-ajakiri] https://waste-management-world.com/a/german-project-into-

vacuum-pipe-collection-of-industrial-food-waste (21.04.2016). 

37. GGLO Design. (2012). Capitol Hill EcoDistrict: A proposal for District – scale sustainability. 

USA: Seattle. [WWW] https://capitolhillhousing.org/downloads/Capitol-

Hill_EcoDistrict_Report_2012.pdf (29.02.2016). 

38. Global metrics for the Environment: The Environmental Performance Index ranks countries’ 

performance on high – priority environmental issues. (2016). USA: Yale University. [WWW] 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Yale%20EPI%202016_Report.pdf 

(01.03.2016). 

39. Green Star: Overwiew, Rating Tools, Green Star Projects. (2016). Australia: Green Building 

Council Australia. [WWW] http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-overview/ 

(31.03.2016). 

40. Griškevičienė, D., Griškevičiūtė-Gečienė, A. (2016). The Influence of Transport 

Infrastructure Development on Sustainable Living Environment in Lithuania. – Procedia 

Engineering 134 (2016): pp. 215 – 223. Lithuania: Vilnius. [WWW] http://ac.els-

cdn.com/S1877705816000655/1-s2.0-S1877705816000655-main.pdf?_tid=58cff658-1086-

11e6-88df-00000aab0f01&acdnat=1462208168_eed56a54dd13d40e41382cdc5634f003 

(09.04.2016). 



71 
 

41. Guide Western Harbour. (2012). Sweden: Malmö, Sustainable City Development. [WWW] 

http://malmo.se/download/18.3744cbfb13a77097d879d4e/1383649554922/Guide_Western_H

arbour_2012_Web.pdf (11.03.2016). 

42. Haga, A., Holmgren, M., Hulme, R., Marsh, J. E., Seager, P. B., Sörqvist, P. (2016). 

Effects of labeling a product eco-friendly and genetically modified: A cross-cultural 

comparsion for estimates of taste, willingness to pay and health consequenses. – Food Quality 

and Preference 50 (2016): pp. 65 – 70. [WWW] http://ac.els-cdn.com/S0950329316300076/1-

s2.0-S0950329316300076-main.pdf?_tid=32a76e9e-108a-11e6-8dd4-

00000aab0f6b&acdnat=1462209822_dad5257c52e16eb98a6cfce9c85171ed (09.04.2016). 

43. Hakaste, H., Jalkanen, R., Korpivaara, A., Rinne, H., Siiskonen, M. (2005). Eco – Viikki: 

Aims, Implementation and Results. Finland: City of Helsinki and Ministry of the 

Environment. [WWW] http://tempus.volgatech.net/presentations/eco-viikki_en.pdf 

(16.03.2016). 

44. Harku valla elanikkonna uuring. (2012). Tallinn: Saar Poll OÜ. [WWW] 

http://vana.harku.ee/.files/3756.pdf (28.02.2016). 

45. Hartman, R. R. (2014). Life in the DowntownDC ecoDistrict. – DowntownDC. [WWW] 

http://downtowndc.org/news/life-downtowndc-ecodistrict (26.03.2016). 

46. He, B. J., Johnson, C., Mou, B., Zhao, D. X. (2015). Social problems of green buildings: 

From the humanistic needs to social acceptance. – Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 51 (2015): pp. 1594 – 1609. [WWW] http://ac.els-cdn.com/S1364032115007194/1-

s2.0-S1364032115007194-main.pdf?_tid=08e7c39e-1083-11e6-8cbf-

00000aacb361&acdnat=1462206745_1e8aaf37c5f2a80a6ba745ef2cf0a2a9 (08.04.2016). 

47. Home, BeHQE, HQE in the world, HQE certification.  – BeHQE. (2016). Cerway. [WWW]  

http://www.behqe.com/home (31.03.2016). 

48. Jakobson, M. (2009). Ökona elamise võlud ja valud. – Maaleht. [e-ajakiri] 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/okona-elamise-volud-ja-valud?id=23964781 

(02.03.2016). 

49. Karayannis, G. (2014). Dissecting ISO 37120: Why shady planning is good for smart cities. – 

Smart Cities Council. [WWW] http://smartcitiescouncil.com/article/dissecting-iso-37120-

why-shady-planning-good-smart-cities (08.04.2016). 

50. Karjus, J. (2015). Linn müüs Kopli liinid, ehitustööd algavad järgmisel aastal. – Postimees. 

[e-ajakiri] http://tallinncity.postimees.ee/3306341/linn-muus-kopli-liinid-ehitustood-algavad-

jargmisel-aastal (29.03.2016). 

51. KAUR. (2015). Eesti keskkonnaseire 2013. Tallinn: Keskkonnaagentuur. [WWW] 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eesti_keskkonnaseire_2013.pdf 

(28.02.2016). 



72 
 

52. KDX Kobayashi-Doshomachi Building. (2016). – Kenedix: Office Investment Corporation. 

[WWW] http://www.kdx-reit.com/en/portfolio/detail.php?id=0056 (02.04.2016). 

53. Kelder, K. (2010). Paljassaare ökolinnaosa hoiaks loodust ja säästaks energiat. – Eesti 

Päevaleht. [e-ajakiri] http://epl.delfi.ee/news/eesti/paljassaare-okolinnaosa-hoiaks-loodust-ja-

saastaks-energiat?id=51279241 (29.03.2016). 

54. Kennedy, S., Leibundgut, H., Meggers, F., Qin, M., Schlaich, M., Shukuya, M., Sobek, 

W. (2012). Reduce CO2 from buildings with technology to zero emissions. – Sustainable 

Cities and Society 2 (2012): pp. 29 – 36. [WWW] 

https://architecture.mit.edu/sites/architecture.mit.edu/files/attachments/lecture/Reduce%20CO

2%20from%20buildings_SustCitiesSoc.pdf (05.04.2016). 

55. Kes ja miks Eestit külastavad? Noored tööturul. Eesti ja säästev areng. Andmeesitajate 

koormus väheneb. – Eesti statistika kvartalikiri. (2015). Tallinn: Statistikaamet. [WWW] 

http://www.stat.ee/90734 (27.02.2016). 

56. Kibert, C. J. (2005). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. USA: 

Wiley. 434 lk. 

57. Kristian, R. (2012). Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud 

väärtused. Tartu: AS Ecoprint. [WWW] 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Minu_kodukoha_veekogu.PDF (08.04.2016). 

58. Kurisoo, M. (2015). Jätkusuutlikele väärtustele panustavad ettevõtted on edukamad. – 

Nielsen. [WWW] http://www.nielsen.com/ee/et/press-room/2015/jatkusuutlikele-vaartustele-

panustavad-ettevotted-on-edukamad.html (27.02.2016). 

59. Kuusk, K. (2016). Eesti Energia: inimesed saaksid igapäevaseid energiasäästuvõimalusi 

rohkem kasutada. – Eesti Energia. [e-ajakiri] https://www.energia.ee/et/uudised/-

/news/2016/02/15/eesti-energia-inimesed-saaksid-igapaevaseid-energiasaastuvoimalusi-

rohkem-kasutada (01.03.2016). 

60. LEED 2009 for Neighborhood Development. (2014). LEED – ND. USA: Congress for the 

New Urbanism, Natural Resources Defense Council, the U.S. Green Building Council. 

[WWW]  

http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009%20RS_ND_07.01.14_current%20ver

sion.pdf (19.04.2016). 

61. Living Building Challenge 3.0. (2016). International Living Future Institute. [WWW] 

http://living-future.org/lbc/about (31.03.2016). 

62. Loode, H. (2015). Linna rohealade mõju elanikele. Tartu. [WWW] 

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/2432/Heldur_Loode_BA2015.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y (28.02.2016). 

63. Majandusministeerium käivitab energiasäästlike liginullenergia hoonete  projekteerimise. 

(2016). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. [WWW] 



73 
 

https://www.mkm.ee/et/uudised/majandusministeerium-kaivitab-energiasaastlike-

liginullenergia-hoonete-projekteerimise (08.04.2016). 

64. Makda, R. (2016). Stock Photo – BEDZED Beddington Zero Energy Development. – Alamy. 

[WWW] http://www.alamy.com/stock-photo-bedzed-beddington-zero-energy-development-

3123602.html (21.04.2016). 

65. Mandin, C., Ramalho, O., Wei, W. (2015). Indoor air quality requirements in green building 

certifications. – Building and Environment 92 (2015): pp. 10 – 19. France. [WWW] 

http://ac.els-cdn.com/S0360132315001535/1-s2.0-S0360132315001535-

main.pdf?_tid=2a15f442-1082-11e6-a815-

00000aab0f6b&acdnat=1462206372_99343abac57bd0fca8f1715096577167 (07.04.2016). 

66. Material flow accounts in raw material equivalents – modelling estimates. (2016). Eurostat. 

[WWW] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (02.03.2016). 

67. McCartney, B. (2013). From Green Buildings to Eco – Districts to Eco – Cities. – 

TriplePundit: people, planet, profit. [e-ajakiri] http://www.triplepundit.com/2013/04/green-

buildings-eco-districts-eco-cities/# (03.05.2016). 

68. Muiste, M., Veskimeister, J. (2013). Tuule ja päikeseenegia kasutamine Tartu linnas. Tartu: 

Hea Uus Linn OÜ. [WWW] 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/3/36/Tuule_ja_p%C3%A4ikeseenergia_kasutamin

e_Tartu_linnas.pdf (08.04.2016). 

69. Nielsen. (2015). The Sustainability Imperative: New Insights on Consumer Expectations. 

[WWW] http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-

report-oct-2015.pdf (27.02.2016). 

70. Overwiew, Background, Assessment Method. – CASBEE. (2016). Japan: Japan GreenBuild 

Council, Japan Sustainable Building Consortium. [WWW] 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm (31.03.2016). 

71. Planeeringuala kaart. (2016). – Maa-amet. [WWW] 

http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1066&

HEIGHT=655&BBOX=654750,6469183.59375,658914.0625,6471742.1875 (05.04.2016). 

72. Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 

2013. (2013). Un-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) – for a better 

urban future. USA: Routledge. [WWW] http://unhabitat.org/planning-and-design-for-

sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/ (10.04.2016). 

73. Põhjamaade kvaliteedi- ja jätkustuutlikkuse standard. NQS Eesti. Eesti: Estonian Green 

Building Council. [WWW] http://www.gbc.ee/714est.pdf (31.03.2016). 

74. Rahva ja eluruumide loendus. (2012). Eesti elanikkond koondub suuremate linnade ümber. 

Tallinn: Statistikaamet. [WWW] https://www.stat.ee/67161 (27.02.2016). 



74 
 

75. Rai, P. K. (2007). Wastewater Management through Biomass of Azolla pinnata: An Eco-

sustainable Approach. – Ambio: A Journal of the Human Environment 36 (5): pp. 426 – 428. 

Sweden: Royal Swedish Academy of Sciences. [WWW] 

http://www.bioone.org/doi/full/10.1579/0044-

7447(2007)36%5B426%3AWMTBOA%5D2.0.CO%3B2 (03.03.2016). 

76. Restrepo, V. (2015). Eikenøtt ecodistrict, Gland. – Construction21 International. [WWW] 

http://www.construction21.org/city/h/eikenott-ecodistrict-gland.html (23.03.2016). 

77. Southeast False Creek Olympic Village Shoreline Park. (2016). – Envirowest. [WWW] 

http://www.envirowest.ca/index.php?id=37#3 (21.04.2016). 

78. Stock Photo – Aerial view of greened flat roofs and the roofs of the solar village, Vauban 

district, Freiburg im Breisgau, Baden – Wuerttemberg. (2016). – Alamy. [WWW] 

http://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-greened-flat-roofs-and-the-roofs-of-the-

solar-village-34634965.html (21.04.2016). 

79. Zaggia, F. (2011). Eco-Building design principles: Eco-Buildings as part of a low carbon 

solution. Turkey and Italy. [WWW] 

http://documents.rec.org/projects/FEDERICO_ZAGGIA_Favero-Milan.pdf (05.03.2016). 

80. Tallinna Linnavolikogu 16. Novembri 2006 otsuse nr 329 „Tallinna parkimise korralduse 

arengukava aastateks 2006 – 2014” muutmine. (2010). Tallinna Linnavolikogu. [WWW] 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=116727 (26.04.2016). 

81. Tartu linnaosad. (2016). – Vikipeedia. [WWW] https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu#Linnaosad 

(24.04.2016). 

82. The EcoDistricts™ Framework: Building Blocks of Sustainable Citis. (2013). EcoDistricts. 

[WWW] http://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/6F915B3C-4206-437A-8798-

C595D5729901/0/EcoDistrictsFrameworkMay2013.pdf (03.03.2016). 

83. Tooming, U. (2010). Ornitoloog: paljassaare ökolinnak muudab linnuhoiuala mõttetuks. – 

Postimees. [WWW] http://tallinncity.postimees.ee/315466/ornitoloog-paljassaare-okolinnak-

muudab-linnuhoiuala-mottetuks (21.04.2016). 

84. Trapido, T. (2011). Ökokogukonnad – muutuva maailma laborid. – Bioneer. [e-ajakiri] 

http://www.bioneer.ee/eluviis/kogukond/aid-11241/%C3%96kokogukonnad-%E2%80%93-

muutuva-maailma-laborid (29.03.2016). 

85. Tuule kiirus Eestis. (2016). – Otselink päikesega: Taastuvenergia OÜ. [WWW] 

http://www.taastuvenergia.ee/tuule-kiirus.html (08.04.2016). 

86. Un – Habitat. (2014). A new strategy of sustainable neighbourhood planning: five principles. – 

Urban Planning. Kenya: United Nations Human Settlements Programme. [WWW] 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles_web.pdf (26.02.2016).  



75 
 

87. Using Recycled Industrial Materials in Buildings. (2008). United States: Environmental 

Protection Agency. [WWW] https://www3.epa.gov/wastes/conserve/imr/pdfs/recy-bldg.pdf 

(03.05.2016). 

88. What is BREEAM. (2016). – BREEAM. United Kingdom. [WWW] 

http://www.breeam.com/index.jsp (01.04.2016). 

89. Vijayaraghavan, K. (2016). Green roofs: A critical review on the role of components, 

benefits, limitations and trends. – Renewable and Sustainable Energy Reviews 57 (2016): pp. 

740 – 752. India: Chennai. [WWW] http://ac.els-cdn.com/S1364032115015026/1-s2.0-

S1364032115015026-main.pdf?_tid=582c7878-1083-11e6-821c-

00000aab0f26&acdnat=1462206878_fbf88e97aeb434c63948209eac6c362e (08.04.2016). 

90. Ökokülad Eestis. (2016). – Eesti Ökokogukondade Ühendus. [WWW] 

http://www.kogukonnad.ee/et/oekokuelad-eestis (29.03.2016). 

91. Ökoloogiline tasakaal – ehitusmaavarade kaevandamine. (2016). – Eesti Statistika andmebaas. 

[WWW] http://pub.stat.ee/px-

web.2001/dialog/varval.asp?ma=SN04&ti=%D6KOLOOGILINE+TASAKAAL&path=../data

base/eri_valdkondade_statistika/saastev_areng/&search=EHITUSMAAVARAD&lang=2 

(02.03.2016). 

92. Ökoloogiline tasakaal: taastuvenergia osatähtsus. (2016). – Eesti Statistika andmebaas. 

[WWW] http://pub.stat.ee/px-

web.2001/dialog/varval.asp?ma=SN04&ti=%D6KOLOOGILINE+TASAKAAL&path=../data

base/eri_valdkondade_statistika/saastev_areng/&search=TAASTUVENERGIA&lang=2 

(08.04.2016). 

93. Ülenurme valla üldplaneering. (2009). Tartu: Ülenurme vald. [WWW] 

http://www.ylenurme.ee/uldplaneering (05.04.2016).  



76 
 

 

 

PLANNING AN ECO-DISTRICT 

 

Summary 

 

Today, people are moving towards a greener society. It is important to try to use the 

available resources as efficiently as possible. Thats why are growing the numbers of re-

used materials. This will help to reduce the amount of energy and raw materials for their 

production. Creating the most sustainable environment, there will be essential to follow the 

greenbuilding instructions. Under the greenbuilding it is possible to create both, separate 

buildings, city blocks or even entire towns. There is planned the eco-district with the 

appropriate systems in this work case. To get an idea of the sustainability of the planned 

eco-district, the initial assessment is carried out. For that, the work would not be too 

descriptive, the drawings in 2D and 3D have been prepared to get a better overview.  

 

Eco-districts are the blocks in urban areas where will be considerateing sustainability of 

nature and well-being of people. They are either new or restructured parts of the city. The 

main aims are to raise the efficiencie of resources, reduce pollution, restore ecosystems and 

connect communities. To find out the sustainability of these districts the assessments will 

be carried out. Therefore are available different quality standards, such as BREEAM 

Communities, LEED for Neighborhood Development, CASBEE, DGNB, The Living 

Building Challenge, The Green Star etc. To get an idea, which of these is the best the 

comparing is carried out. This standard is used also as a starting material for the work. The 

comparison showed that two main remained favorites were the LEED for Neighborhood 

Development and BREEAM Communities. However the BREEAM Communities were 

chosen, because of positive aspects brought out by studied materials. As a starting material, 

used is the BREEAM EcoHomes as well. To understand the nature of the eco-district and 

the systems that are used in there, two describing materials are used: „The EcoDistricts™ 

Framework: Building Blocks of Sustainable Citis” and „A new strategy of sustainable 

neighbourhood planning: five principles”.  
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The planned eco-district is located in the Ülenurme parish right next to the border of Tartu. 

The area is about 70 ha. At the moment, there is not increased population yet (only a few 

homes). The location of the area is quite good, because it is in between the Tartu-Valga 

road and Tartu-Valga railway. It is possible to reach the center of the city fast and using 

alternative delivery systems for that. Eco-district’s land use is based on the comprehensive 

plan of Ülenurme parish. The original land use has been modified a little bit, creating more 

green areas and minimizing infrastructure. The number of residents in this area is about 

5500. The buildings are mostly 2- and 4-storeyed apartment buildings. 12 of them have 

combined land use to bring both jobs and goods closer to the residents. The availability of 

goods and services to the residents are located between the safe distance of 500 meters. In 

the eco-district, it is important to increase the physical movements of the inhabitants. Thats 

why are planned smooth and safe light traffic roads. There is a farmland, which is used by 

residents, school personnel and students, because on the area is also planned a new school 

and stadium. On the eco-district area, there are only 6 production buildings. All of them are 

located next to the Tartu-Valga road.  

 

Systems, used in eco-district, are environmentally sustainable and cost-effective. For 

example, it is planned to use a solar energy as much as possible. To heat the buildings, 

used is Ltd. Fortum Tartu heating system, which is fueled with biofuels. Important is 

reduce the overall energy consumption. Thats why are used the energy-efficient household 

appliances, laundry dryers, etc. To limit the use of clean drinking water in places where it 

is not necessary (irrigation, toilets, etc), is on the aim as well. Collected is large amounts of 

rainwater, gray water is reused and the wastewater is purified, to save the amounts of pure 

drinking water. Materials, used in eco-district, should be recycled and the use of synthetic 

materials limited.  

 

In the eco-district, important is to improve people’s quality of life. Created are light traffic 

roads to promote people’s movements. On the green areas it is possible to deal with 

different ways of sports, trails, etc. There are lots of green areas in the eco-district to offer 

the privacy for people. In addition, in the eco-district is tried to improve the ecological 

value: to disrupt the nature as little as possible during the construction, increasing the 

number of habitats, etc.  

 



78 
 

The result of the assessment was 57,8 points, which gets a green label of ‚Very Good’ by 

BREEAM Communities. This shows that the planned eco-district is quite sustainable, 

sticking up the average level. However, it was only a preliminary assessment. There should 

be carried out various studies and discussions among the people in the future to get more 

valid results. In conclusion, the eco-districts are not anymore dreamer’s conceptions of an 

urban spaces, rather are they a real opportunities to create a sustainability districts.  
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Lisa 1. Planeeringuala 2D joonis. 
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Lisa 2. Planeeringuala 3D joonis.  
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