


Viimsi valla kliimamuutustega 

kohanemise arengukava ja

arendustegevused kliima-

muutustega kohanemisel
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Viimsi valla kliimamuutustega 
kohanemise arengukava 
üldised suunad

• Ruumiline planeerimine – rohelisem keskkond
• Üleujutustega toimetulek ja nende 

ennetamine
• Riskide haldamine ja hädaolukorra plaanide 

täiendamine, teavitustöö
• Säästev ja ohutu liiklus
• Energiatõhusus ja kasvuhoonegaaside 

vähendamine
• Meeldiv elukeskkond

Joonis: OÜ Sfäär Planeeringud 
(Haabneeme ÜP seletuskiri)



Kavandatavad 
lahendused vrs
olemasolevad

Proaktiivse / perspektiivse suunaga 
tegevused (erinevate lahenduste 
loomine, et kliimamuutustele vastu 
pidada üha enam linnastuvas 
keskkonnas, pilooteerimine ja uute 
rakenduste välja töötamine)

Reaktiivse suunaga tegevused 
(olemasolevate lahenduste 
keskkonnasõbralikumaks muutmine, 
CO2 heitmete vähendamine, 
ümberehitamine, uute käsitlusviiside 
juurutamine, uute materjalide 
kasutamine)



Ruumiline 
planeerimine –

rohelisem keskkond

• „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ 
on üks näide, kuidas ruumilist 
planeerimist lahendada roheliste 
tegevustega üldplaneeringu raames

• Haljastuse osakaalu suurendamine, 
haljastuse osakaalu metoodika

• Kõvakattega alade vähendamine 
(alternatiivsed katted)

• Üleujutusriskidega arvestamine ja 
meetmed



Arendustegevused 
võivad peituda 
KOV-i
igapäevatöös

• Viimsi valla avaliku ruumi haljastust kastetakse 100% sademeveest 
mida kogutakse veehoidlasse

• Teemaadelt ja haljakutelt ära lõigatud puudest ja võsast tehakse 
hakkepuitu terviseradadele ja spordiväljakutele 

• Teevalgustuse üleviimine LED valgustusele ja CO2 emissiooni 
vähendamine – energia säästmine, raha säästmine

• Prügist tehtud pinkide (ümbertöödeldud olmeelektroonikast 
valmistatud plastiklauad) ja plastikuga segatud asfaldi kasutamine 
avalikus ruumis – igakülgne ringmajanduse eelistamine



Üleujutustega 
toimetulek ja nende 

ennetamine

• Sademeveepiirkondade kaardistamine 
ja selge ülevaade

• GIS-andmebaas ja valgalapõhine 
lähenemine

• Seiresüsteem ja juhtimine
• Haljastuse näidisalad ja juhiste 

koostamine
• Säästvate sademeveelahenduste 

ehitamine





Sademevee
lahendused

• Kujundatud sademeveekraavide kasutamine 
linnalises keskkonnas – haljastuslahendus, 
elurikkust soosiv lahendus (2021 rajame 
õitsvad kraavid ja märgala haljakud)

• Maastikuvormide kasutamine – nõgusad alad 
ja märgalad – suurte vihmade korral maastik 
muutub, nt tekivad tiigid, veega mängualad 
jms (2021 rajame vihmaga tekkiva tiigi)

• Sademeveel baseeruv purskkaevu plats (2021 
kavas rajada keskuse piirkonda purskkaevude 
plats-mänguväljak, kus kombineeritakse 
looduslikud elemendid ja tehiskeskkond)

• Sademevee puhastus ja seire – merre 
suunduv vesi peab olema puhas (2020-2022 
projekt CleanStormWater)



Tänavavalgustuse 
projektid ja lahendused

• Teevalgustuse renoveerimise projektid 
Viimsi LED I kuni LED III – järjepidev töö 
valgustuse renoveerimisel ja uue 
juhtimissüsteemi rakendamisel. 
LED projektid vähendavad ühtekokku 
CO2 kogust aastas ligi 550 tonni 
(elektrienergia tarbimise vähenemine 510  
MW/h).

• Nutikate süsteemide kasutus 
(radarjuhtimine) võimaldab ajal, mil 
liikumist ei toimu, täiendavalt energiatarvet 
vähendada. 
Valgustus töötab 60% ajast 20% võimsusel.



Säästev ja ohutu 
liiklus

• Operatiivne teehoole ja pidev teeseire

• Ilmastikule kohanduv liiklus

• Nutikad liikluslahendused

• Turvaline ja keskkonnasäästlik 
ühistransport

• Mugav transporditaristu

• Jääoludes saartega ühenduse pidamine





Teed

• Targa tänava projekt – vallaga suhtlev tee, mis on lauapaneelist juhitav ja mille 
seadmed on varustatud anduritega, mis kõik teavitavad hooldussoovidest ja seeläbi 
vähendavad seiresõitusid (vähem liiklust, müra, heitgaase) ja kus liiklust juhitakse

• Täiskomplektne tark ülekäigurada

• Poorsed katted – dreenbetoon, murukärjed – sademevesi parklates säästlikult 
lahendatud, keskkond mitmekülgne ja meeldiv

• Kaugjuhitavus ja automatiseeritus

• Viitesüsteemid



Mõttemalli muutus – UUS 
LÄHENEMINE (ülal) vrs
VANA lähenemine (all)



Transport ja liiklus

• Erinevad projektitegevused maal ja merel

• Elektrooniline sõidukite eelviitesüsteem (vähem 
liiklust, hajusam liiklus, vähem korduvsõite, 
vähem õhusaastet, väiksem linnalise taristu 
koormus)

• Viimsi läheb 2022 aastast alates üle 100% 
gaasibussidele



Lõpetuseks

Vaatame KOV tegevussuundasid uue 
pilguga, fokusseerituna rohkem 
tulevikku.

Julgustan kasutama uusi 
tehnoloogiaid, lahendusi ja materjale.

Leiutame ja loome koostöös 
erasektoriga uusi võimalusi.

Viime ellu võimalikult mitmel rindel 
kliimamuutustega kohanemisega 
seotud tegevusi.

Lahendame probleeme kooskõlas 
looduskeskkonnaga ja seda igas 
valdkonnas.

Joonis: OÜ Sfäär Planeeringud 
(Haabneeme ÜP seletuskiri)
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