
LÕIMING: Ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia

Tööjuhend gümnaasiumiõpilastele „Mida teha, et Tallinn 
saaks Euroopa Roheliseks pealinnaks?“
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Jätkusuutlikud 
linnad  ja  asumid

Jätkusuutlikud 
linnad  ja  asumid

Meie pealinn Tallinn sobib hästi selle eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldami-
seks, sest siit leiab nii kaitstavat väärtuslikku kultuuri- kui looduspärandit, samuti on juba 
aastaid pingutatud, et muutuda senisest jätkusuutlikumaid praktikaid kasutavaks linnaks. 
Kahel korral on püüeldud Euroopa Roheliseks pealinnaks saamise poole, seni kahjuks tulemus-
teta. Linnal on ambitsioonikaid tulevikuplaane, mille realiseerumisel peaks linnaruum oluliselt 
muutuma. Vaatleme selle linna arengut lähemalt.

Tallinna vanalinn kuulub UNESCO erakordse ülemaailmse väärtusega arhitektuuri- ja loodus-
pärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on 
2018. a seisuga 1092 paika 167 riigist. 845 paika kuuluvad kultuuripärandisse, 209 loodus-
pärandisse ja 38 paika on kantud nimekirja nii kultuuri- kui loodusväärtuste alusel.  

maailmapärandi nimekirjahttp://whc.unesco.org/en/listpärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on http://whc.unesco.org/en/listpärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on http://whc.unesco.org/en/listpärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on http://whc.unesco.org/en/listpärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on maailmapärandi nimekirjahttp://whc.unesco.org/en/listmaailmapärandi nimekirjapärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on maailmapärandi nimekirjapärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on http://whc.unesco.org/en/listpärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on maailmapärandi nimekirjapärandit ühendavasse                                                              alates 1997. aastast. Selles nimekirjas on 

Aruta pinginaabriga, mida tead Tallinnast ja selle vanalinnast. 
Jagage tühi A4 paberileht pikuti pooleks (murdke pooleks või tõmmake lehe keskele 
pikijoon).
Seejärel pange lehe vasakule poolele kirja seitse küsimust, mida tahaksite Tallinna vanalinna 
ja linna kaasaegse arengu kohta teada saada. Jätke vastustele ruumi. Kui vajate lisaruumi, 
siis võtke juurde teine paberileht ja jagage ka see pikuti pooleks.

Tutvuge infoga, mis on veebilehtedel:

http://www.3d.tallinn.ee/

https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_vanalinn

https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn

Kui leidsite lehtedelt oma küsimustele vastused, siis kirjutage need vasakule lehepoolele küsi-
muste alla. Kui mõni küsimus jääb vastuseta, siis otsige vastuseid hiljem muudest allikatest 
(muud veebilehed, kooliraamatukogus olevad raamatud vms).

Paremale lehepoolele kirjutage 6 -10 lauset täiendava infoga, mis on teie meelest oluline Tallin-
na vanalinnast la linnas aset leidvatest arengutest ülevaate saamiseks.
 
Võrrelge kahe muu rühmaga oma küsimusi ja vastuseid. Arutage, mida uut saite teada ning 
mida teadsite juba varem. 
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Tallinna linn on kandideerinud kahel korral Euroopa Rohelise Pealinna 
tiitlile 
https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa_Roheline_Pealinn

Euroopa rohelise pealinna tiitli saamiseks hinnatakse linnade panust keskkonna parandami-
seks 12 keskkonnavaldkonna ehk indikaatori alusel. 
Tallinna linn on oma taotluses kirjeldanud iga indikaatori olukorda. 
Jagage töö nii, et iga indikaatoriga töötab üks rühm/paar õpilasi. 

Looge Google Drives või mõnes muus ühiskasutust võimaldavas veebikeskkonnas ühine fail 
“Tallinna keskkonnateadlikud arengud“.
Leidke oma keskkonnavaldkonna (indikaatori) kohta taotluse tekstist 3-5 positiivset 
fakti/arengut ning kirjutage need ühisesse dokumenti. Vormistage dokument korrektselt ja 
ülevaatlikult.

Iga rühm tutvustab enda poolt välja toodut ning põhjendab oma valikut.

Koostage rühmades Tallinna linnale soovitused, mida tuleks keskkonna-
teadlikkuse suurendamiseks veel teha.

Arutage need soovitused läbi ning koostage ühised soovitused. 

Juhul kui te ei ela Tallinnas, siis koostage soovitused elu keskkonnateadlikumaks 
korraldamiseks oma linnale/vallale.
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Kliimamuutused: leevendamine

Kliimamuutused: kohanemine

Jätkusuutlik linnaliikuvus

Jätkusuutlik maakasutus

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

Õhukvaliteet

Müra

Jäätmed

Vesi

Keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon

Energiatõhusus

Juhtimine

Parimad tavad

www.tallinn.ee/est/g18124s106011Kliimamuutused: leevendaminewww.tallinn.ee/est/g18124s106011Kliimamuutused: leevendamine

www.tallinn.ee/est/g18124s106015Kliimamuutused: kohaneminewww.tallinn.ee/est/g18124s106015Kliimamuutused: kohanemine

www.tallinn.ee/est/g18124s106016Jätkusuutlik linnaliikuvuswww.tallinn.ee/est/g18124s106016Jätkusuutlik linnaliikuvus

 www.tallinn.ee/est/g18124s106013Parimad tavad www.tallinn.ee/est/g18124s106013Parimad tavad

www.tallinn.ee/est/g18124s106025Juhtiminewww.tallinn.ee/est/g18124s106025Juhtimine

www.tallinn.ee/est/g18124s106024Energiatõhususwww.tallinn.ee/est/g18124s106024Energiatõhusus

www.tallinn.ee/est/g18124s106023Keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioonwww.tallinn.ee/est/g18124s106023Keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon

www.tallinn.ee/est/g18124s106022Vesiwww.tallinn.ee/est/g18124s106022Vesi

www.tallinn.ee/est/g18124s106021Jäätmedwww.tallinn.ee/est/g18124s106021Jäätmed

www.tallinn.ee/est/g18124s106020Mürawww.tallinn.ee/est/g18124s106020Müra

www.tallinn.ee/est/g18124s106019Õhukvaliteetwww.tallinn.ee/est/g18124s106019Õhukvaliteet

www.tallinn.ee/est/g18124s106018Loodus ja bioloogiline mitmekesisuswww.tallinn.ee/est/g18124s106018Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

www.tallinn.ee/est/g18124s106017Jätkusuutlik maakasutuswww.tallinn.ee/est/g18124s106017Jätkusuutlik maakasutus


