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Käsiraamat on mõeldud heade näidete esiletõstmiseks, et tutvustada projektis 
„Läänemere väljakutse“ osalevate Läänemere riikide veekaitsemeetmeid 
ning veekaitsealaste tegevuskavade väljatöötamist ja rakendamist, mille 
eesmärk on vabatahtlikkusel põhinev Läänemere kaitse linnades ja kohalikes 
omavalitsustes. Juhend on abiks uutele „Läänemere väljakutse“ võrgustikuga 
ühinenud osalejatele nende tegevuskavade väljatöötamisel. Juhendis jagatakse 
praktilist teavet ning esitatakse ideid ja konkreetseid näiteid rakendatud 
veekaitsemeetmete kohta. Käsiraamat on suunatud peamiselt avalikele 
teenistujatele ja otsustajatele linnades ning kohalikes omavalitsustes, mis on 
ühinenud „Läänemere väljakutse“ võrgustikuga või mis kavatsevad seda teha. 
Kesksed küsimused, mida käsiraamatus käsitletakse, on tegevuskava koostamine, 
asjakohaste keskkonnakaitsemeetmete valimine ja nende rakendamine. 
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Läänemerel on alati olnud tähtis roll selle ääres ela-
vate inimeste jaoks, sest meri pakub võimalusi puh-
kamiseks, elatise teenimiseks, mereliikluseks ning ai-
tab kaasa turismi ja äritegevuse edendamisele. Lää-
nemerd iseloomustavad ainulaadsed geograafilised 
ja bioloogilised tunnusjooned: see on poolsuletud ja 
madal riimveekogu, mille valgala on tihedalt asus-
tatud. Seetõttu on Läänemeri ökoloogiliselt väga 
tundlik. Teiste sõnadega, kõik, kes elavad, töötavad 
või tegelevad äritegevusega mere ääres, sõltuvad 
suuremal või vähemal määral merekeskkonnast. 
Kuid kahjuks on Läänemeri üks saastatumaid riim-
veekogusid maailmas. Läänemerega seonduvate 
põhiprobleemide hulka kuuluvad ohtlikud inimtekke-
lised ained, paadisõit ja meretransport, kuid kõige 
tõsisem oht on eutrofeerumine, mida põhjustavad 
suurest valgalast lähtuvad kõrged toitainekoormu-
sed. 

Rahvusvahelised lepingud ning siseriiklikud ja valit-
sustevahelised õigusnormid ei ole Läänemere olu-
korra parandamiseks olnud piisavalt jõulised. Prob-
leemile lisandub arvatavasti ülemaailmne kliimamuu-
tus, mis suurendab äärmuslikke ilmastikutingimusi, 
põllumajandusest johtuvat koormust ja üleujutuste 
riski linnades, põhjustades seeläbi merele veelgi suu-
remaid toitainekoormusi. See rõhutab veelgi enam 
vajadust konkreetsete meetmete järele, et vähen-
dada kahjulikke mõjusid merekeskkonnale. Linnadel, 

kohalikel omavalitsustel ja teistel asjaosalistel on 
merele suur mõju oma tegevuste (näiteks reovee 
ärajuhtimine, liiklus, põllumajandus ja maakasutus) 
kaudu. Teisest küljest saavad linnad ja kohalikud 
omavalitsused puhastest kohalikest veekogudest 
kasu, näiteks turismi arendamise ja äritegevuse pa-
randamise seisukohalt. See rõhutab kohalike osa-
lejate tähtsust tervema mere nimel tehtavas töös, 
mis seisneb nende panuses nii rannikuvete seisun-
disse kui nende enda konkurentsivõimelisusesse ja 
atraktiivsusesse 

Läänemere väljakutse
2007. aasta juunis võtsid Soome linnad Turu ja Hel-
singi endale kohustuse parandada Läänemere sei-
sundit linnapeade poolt välja kuulutatud „Lääneme-
re väljakutse“ (“The Baltic Sea Challenge”) algatu-
se kaudu (vt tabel 1). Väljakutse eesmärk on paran-
dada nii kohalike rannikuvete kui ka kogu Läänemere 
seisundit, rakendades selleks lisaks seadusest tule-
nevatele meetmetele ka vabatahtlikke meetmeid. 
„Läänemere väljakutse“ algatuse kaudu julgustavad 
linnad teisi asjaosalisi võrgustikuga ühinema, et pa-
randada Läänemere seisundit, jagades neile näiteid 
oma vabatahtliku veekaitsealase tegevuse kohta. 
Selle eesmärgiks on koondada uusi vabatahtlikkusel 
põhineva veekaitse ideid ja vabatahtlikke tegevusi, 
mida saab rakendada.
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Tegevused, mille kaudu Helsingi ja Turu oma vee-
kaitsealaseid kohustusi täidavad, on esitatud kahe 
linna ühises tegevuskavas. Tegevuskava sisaldab 
konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on näiteks 
punkt- ja hajureostusallikate reostuskoormuse vä-
hendamine, mereliiklusest tingitud reovee käitluse 
parandamine, merepõhja tõhusam puhastamine 
saastunud setetest ning valmisoleku suurendamine 
õlireostuseks. „Läänemere väljakutse“ võrgustik on 
algusest peale kiiresti laienenud ning sajad osalejad 
tegutsevad juba enda tegevuskavade järgi, kutsu-
des ka teisi asjaosalisi väljakutsega ühinema.

„Läänemere väljakutse“ on suunatud kõikidele orga-
nisatsioonidele. Peale linnade oodatakse osalema 
ka teisi avaliku sektori osapooli, teadus- ja haridus-
asutusi, mittetulundusorganisatsioone, ametiühin-
guid ja ettevõtteid. Ühinemisel Turu ja Helsingi lin-
nade veekaitsealase tööga on palju eeliseid. Turu ja 
Helsingi on suured linnad ning tähtsad asjaosalised 
veekaitse valdkonnas, mistõttu suudavad nad toe-
tada ja juhendada väiksemaid linnu, omavalitsusi ja 
teisi organisatsioone. Turu ja Helsingi tahavad teha 
tihedat koostööd teiste asjaosalistega Läänemere 
küsimustes; seetõttu pakuvad need linnad baasi 
ja ressursse koostöö loomiseks. „Läänemere välja-
kutse“ võrgustikuga ühineja kaasatakse suurtesse 
projektidesse, ta saab tugeva võrgustiku osalisena 
hõlpsasti ühendust võtta teiste liikmetega, püüda 
endale vajalikku avalikku tähelepanu ja teha end 
nähtavaks. 

Projekt „Linnad tervema mere nimel”
Käesolev käsiraamat on valminud projekti „Lin-
nad tervema mere nimel” (“Cities for a Healthier 
Sea project) raames. Projekt käivitati 2010. aastal 
eesmärgiga muuta „Läänemere väljakutse“ alga-

Tabel 1. Helsingis ja Turus teostatud projekti „Läänemere väljakutse“ eduloo kokkuvõte

2010
Projekt „Linnad tervema mere nimel“ 
alustas tööd, et jätkata „Läänemere 
väljakutse“ internatsionaliseerimist ja 
levitamist teistesse Läänemere piirkonna 
riikidesse (nimelt Eestisse, Lätisse ja 
Rootsi).

2006
Algatus tuli Helsingi ja Turu linnapeadelt.

Linnade keskkonnaametid koostasid ühise 
dokumendi, mis puudutas Läänemere seisundit, 
ja esialgse nimekirja linnade poolt rakendama 
hakatavatest võimalikest meetmetest.

2007
Tegevuskava tekst ja võimalike kaasatavate 
osaliste nimekiri koostati 2007. aastal koostöös 
linnade teiste ametiasutustega, nagu näiteks 
sadamavaldajatega.

Materjal, mis sisaldas Helsingi ja Turu linnade 
üleskutset, Läänemere seisundi kirjeldust ja 
tegevuskava, oli valmis.

Helsingi ja Turu linnapeade poolt allkirjastatud 
kirjad koos „Läänemere väljakutse“ tegevuskavaga 
saadeti kokku umbes 420 asjaosalisele.

Helsingi ja Turu linnapead korraldasid esimese 
pressikonverentsi, kus nad avalikustasid linnade 
tegevuskava ja kuulutasid välja väljakutse 
kampaania.
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tus veelgi rahvusvahelisemaks ja laiendada seda 
teistesse Läänemere piirkonna riikidesse – nimelt 
Eestisse, Lätti ja Rootsi. „Linnad tervema mere ni-
mel” on Kesk-Läänemere INTERREG-IVA programmi 
raames rahastatav projekt aastateks 2010–2012, 
milles osaleb kokku seitse osapoolt: Helsingi linn, 
Turu linn, Centrum Balticum Soomes; Tallinna Linna-
valitsuse Keskkonnaamet, Kesk- ja Ida-Euroopa Re-
gionaalse Keskkonnakeskuse Eesti kohalik esindus 
(REC Estonia) ja Eesti Regionaalse ja Kohaliku Aren-
gu Sihtasutus (ERKAS) Eestis ning Läti Kohalike ja 
Regionaalsete Omavalitsuste Liit (LALRG). Projekti 
üldine eesmärk on parandada rannikuvete ja kogu 
Läänemere seisundit, julgustades selleks linnu ja 
kohalikke omavalitsusi rakendama vabatahtlikkuse 
alusel veekaitsemeetmeid lisaks õigusaktidest tu-
lenevatele kohustustele. Otsene eesmärk on tõsta 
projekti osapoolte teadlikkust väljakutsest ja Lää-
nemere seisundi mõjutamise võimalustest ning ak-
tiveerida teisi organisatsioone ja meediat osalema 
veekaitsealases töös.

Projekti „Linnad tervema mere nimel” peaeesmärk 
on kutsuda teisi linnu, omavalitsusi ja organisatsioo-
ne osa võtma mere seisundi parandamisest ning 
tugevdada nende seotust konkreetsete tegevus-
kavade koostamise kaudu. Projekt aitab kohalikel 
asjaosalistel tuua veekaitse nende igapäevastesse 
tööülesannetesse, administreerimis- ja otsustamis-
protsessidesse. Projekti oluliseks osaks on kõigi 
projektis osalevate riikide avalike teenistujate, ot-
sustajate ja linnakodanike teadlikkuse suurendami-
ne mere seisundist ning avalike teenistujate, tead-
laste, poliitikute ja teiste asjaosaliste vahelise dia-
loogi edendamine. Üks töö eesmärkidest on jõuda 
arusaamisele, milline seos eksisteerib mere seisundi 
ja linna konkurentsivõime vahel, ning samuti mere 
seisundi ja linna administratsiooni enda vahel. Tead-
likkuse tõstmiseks tehtav töö keskendub ka valiku-
tele ja praktilistele lahendustele, mis on kättesaada-
vad kohalikele asjaosalistele.  
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MEETMED ON MÄÄRATLETUD!
„Läänemere väljakutse“ projekt jätkub etapiviisiliste 
tegevuste kaudu linnades ja omavalitsustes (vt joo-
nis 1). Pärast „Läänemere väljakutse“ vastuvõtmist 
algab tegevuskava koostamine. Asjaosalistelt, kes 
otsustavad ühineda „Läänemere väljakutse“ võrgus-
tikuga, oodatakse oma seotuse näitamiseks tege-
vuskavade koostamist. Tegevuskava peaks sisal-
dama nimekirja uutest konkreetsetest meetmetest 
kohalike vete ja Läänemere seisundi parandamiseks 
vabatahtlikkuse alusel. Seejärel hakatakse tegevus-
kava ellu viima ja võimaluse korral seda ka kontrolli-
ma. Pärast seda, kui linnades ja omavalitsustes on 
hakatud rakendama kohalikke veekaitsemeetmeid, 
innustatakse osalejaid kaasama veekaitsealasesse 
töösse ka teisi asjaosalisi.

Väljakutse vastuvõtmine
„Läänemere väljakutse“ koordinaatorid võtavad 
ühendust potentsiaalsete liikmesorganisatsiooni-
dega, kuid huvilised võivad ka ise koordinaatoritega 
ühendust võtta või külastada projekti veebilehekül-
ge (www.balticseachallenge.net) ja täita seal väl-
jakutse vastuvõtmiseks vastava vormi. Vastavalt 
nõuetele peab organisatsioon valima kontaktisiku, 
kes hakkab esindama organisatsiooni ja saama kogu 
„Läänemere väljakutsega“ seonduvat informatsioo-
ni. Ühes organisatsioonis võib loomulikult olla mitu 
kontaktisikut. Kohe pärast väljakutse vastuvõtmist 
on oluline, et töötajaid teavitatakse „Läänemere väl-
jakutsest“ ja võimaluse korral kaasatakse nad tege-
vuskava väljatöötamise protsessi.

Tegevuskava koostamine
Tegevuskava on „Läänemere väljakutses“ instru-
ment, mida järgides „Läänemere väljakutsega“ ühi-
nenud asjaosalised teevad veekaitsealast tööd. See 
on dokument, milles loetletakse ja kirjeldatakse vee-
kaitsemeetmeid, mis lisanduvad seadusest tulene-
vatele kohustustele, ning milles esitatakse ajakava 

nende meetmete rakendamiseks. Sõna „meede” ei 
tuleks mõista väga ranges tähenduses: see viitab 
igale sammule, abinõule või protseduurile, mis on 
mõeldud varasema tegevuse korrigeerimiseks, ja 
tööle, mis on seotud Läänemere seisundi paranda-
misega.

Kõige tavalisem viis „Läänemere väljakutse“ raames 
töö alustamiseks ja tegevuskava koostamiseks on 
moodustada ametlik või mitteametlik töörühm, kelle 
ülesandeks on „Läänemere väljakutse“ tegevuskava 
visandamine. Töörühmadesse võivad kuuluda näi-
teks avalikud teenistujad, keskkonnaasutuste töö-
tajad, poliitikud ja mittetulundusorganisatsioonide 
töötajad. Turu ja Helsingi koostatud tegevuskava 
sobib ilmselt mudeliks ning paljud omavalitsused ja 
linnad on võtnud selle eeskujuks oma tegevuskava-
de koostamisel. 

Meetmete valimine
Linnade ja omavalitsuste kui kohalike asjaosaliste 
jaoks on kohalike vete ja Läänemere kehv seisund 
konkurentsivõime ja atraktiivsuse küsimus; seetõttu 
on tähtis teada linnade enda mõju veesüsteemide-
le, sest nemad määratlevad nõutavad meetmed ja 
kohustuvad neid ka rakendama. Linnades ja oma-
valitsustes teostatav keskkonnakaitsealane töö 
on reguleeritud õigusaktide ja määrustega, kuid on 
palju muid asju, mida saab lisaks seaduses sätes-
tatule teha. Linnade ja omavalitsuste valikutel on 
suur mõju keskkonnale ja merepiirkondadele ning 
igal linna või omavalitsuse sektoril on võimalus va-
batahtlikkuse alusel rakendada abinõusid mere kait-
seks. Linnades ja kohalikes omavalitsustes tehakse 
pidevalt igapäevaseid sisseoste – näiteks toiduai-
ned koolidele, lasteaedadele, haiglatele, personali 
toitlustamiseks jne. Keskkonnaprobleemidega te-
gelejatele on oluline näiteks see, kui palju toitu ära 
visatakse, kas saadaval on taimne ja orgaaniline toit 
ning kust toit pärineb (näiteks kohalik toit või kohali-
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„Läänemere 
väljakutse“ algatus

• Kiri
• Kuuldus
• Internet

Linn / kohalik 
omavalitsus võtab 

„Läänemere 
väljakutse“ vastu Moodustatakse 

töörühm ja avalikud 
teenistujad 
koostavad 

tegevuskava

Tegevuskava 
jaotatakse 

kommenteerimiseks 
linna / kohaliku 
omavalitsuse 

osakondadele, kes on 
kaasatud meetmete 

rakendamisse

Linnavalitsus 
/ kohalik 

omavalitsus või 
keskkonnaamet 

kinnitab 
tegevuskava

Tegevuskava 
viiakse ellu

Elanikud saavad 
teadlikuks 

panuse 
võimalustest

• Kutse „Läänemere väljakutsega“ 
ühinemiseks esitatakse teistele

• Meetmed linnas / kohalikus 
omavalitsuses muutuvad

• „Läänemere väljakutsega“ 
ühinenud linnade / kohalike 
omavalitsuste võrgustik kasvab

• „Läänemere väljakutse“ tõhusus 
suureneb

Positiivsed 
muutused 

rannikualade 
seisundis pikas 

perspektiivis

• Valitakse meetmed
• Kirjutatakse tegevuskava
• Hinnatakse meetmete 

rakendamise kulusid

Joonis 1. „Läänemere väljakutse“ 
etapiviisilise edenemise mudel
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kud kalaliigid). Ka energia tootmine linnades ja oma-
valitsustes mõjutab Läänemerd, näiteks õhu kaudu 
(lämmastikukoormus); seetõttu aitavad Läänemere 
seisundi parandamisele kaasa ka kõik energia- ja 
kliimameetmed. Järgmises peatükis tuuakse näiteid 
meetmete kohta, mida Soome linnad ja omavalitsu-
sed on rakendanud lisaks seadusest tulenevatele 
nõuetele.

Meetmete valimist võivad linnad ja omavalitsused 
alustada kõigi, juba rakendatud meetmete ülesluge-
misega. Kuna linnade ja kohalike omavalitsuste roll 
võib riikide lõikes väga erinev olla, siis on loomulik, et 
ka meetmed on erinevad. Valitud meetmeid mõjutab 
ka linna või kohaliku omavalitsuse asukoht; sisemaa 
linnade ja omavalitsuste meetmed võivad totaalselt 
erineda meetmetest, mida rakendatakse rannikupiir-
kondades. Organisatsioon valib meetmed, mis lisa-
takse oma tegevuskavasse. Tegevuskavas loetletud 
meetmed peaksid parandama Läänemere seisundit. 
Olemasoleva keskkonnakaitsealase töö, mida Lää-
nemere seisundi parandamiseks juba teostatakse, 
võib loetleda kõrvuti uute kavandatud meetme-
tega. Meetmete konkreetseid mõjusid on sageli 
raske mõõta, kuid vabatahtliku veekaitsealase töö 
protsess organisatsioonis on siiski tähtis, kuna see 
mõjutab suhtumist ja äratab veekaitsealase tööga 
seonduvaid mõtteid. Meetmete valimisel käesole-
vasse käsiraamatusse tugineti nende sobivusele ja 
kohandatavusele kasutamiseks teistes organisat-
sioonides, peamiselt linnades ja kohalikes omavalit-
sustes.

Tegevuskavade kinnitamine ja rakendamine
Pärast tegevuskavade koostamist kohalike töörüh-
made poolt lastakse need kinnitada otsuseid tege-
val organil, nt linnavalitsusel, kohalikul omavalitsusel 
või volikogul. Tegevuskavale ja eelkõige selle raken-

dusfaasile tuleb kasuks, kui see kooskõlastatakse 
ametlikult kohalikus omavalitsuses teostatava vee-
kaitsealase tööga, sest see võimaldab saavutada 
parema nähtavuse ja ka tugevama mandaadi. 

Tegevuskavade rakendamise kontrollimine võib õige 
planeerimise puudumisel olla problemaatiline. Mõ-
ned „Läänemere väljakutsega“ ühinenud linnad ja 
kohalikud omavalitsused on teatanud, et kontrolli 
puudumine takistab tegevuskava rakendamist. Soo-
vitatav on iga-aastane hindamine, mida teostab näi-
teks keskkonnaamet. „Läänemere väljakutse“ koor-
dinaatorid kontrollivad ühtlasi ka organisatsioonide 
poolt rakendatavaid meetmeid, andes neile võima-
luse raporteerida rakendatud meetmetest projekti 
veebilehe kaudu.

Väljakutse esitamine teistele
„Läänemere väljakutse“ levitab projekti võtmesõnu-
mit, „esitades väljakutse” teistele asjaosalistele ja 
kutsudes neid tööst osa võtma. See tähendab, et 
teisi asjaosalisi julgustatakse koostama tegevus-
kavasid, mis põhinevad nende enda lähtepunktidel 
veekaitsealases töös, ja olema valmis ettevõtmisele 
täielikult pühenduma. Mõistete „väljakutset esita-
ma” ja „väljakutse” kasutamist ei tohiks mitte mingil 
juhul tõlgendada viitamisena asjaosalistevahelisele 
võistlusele. Asjaosalistel on erinevad lähtepunktid 
ning nende meetmeid võib võrrelda ainult nende 
enda, aga mitte teiste lähtepunktide ja saavutuste-
ga. Mis puutub „väljakutse esitamisse”, siis linnadel 
ja kohalikel omavalitsustel on selleks palju sihtgrup-
pe. Näiteks võib väljakutse esitada naaberpiirkonda-
de linnadele ja omavalitsustele, ettevõtetele ja hari-
dusasutustele ning sõpruslinnadele Läänemere-äär-
setes riikides. Organisatsioonid võivad „Läänemere 
väljakutse“ koordinaatoritelt küsida nõu, kellele ja 
kuidas väljakutset esitada.
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Helsingi ja Turu tegevuskava 
Tegevuskava koostamise protsess Helsingis ja Tu-
rus algas meetmete ideede genereerimisega. Linna-
de keskkonnaametid koostasid ühiselt dokumendi, 
mis käsitles Läänemere seisundit ja sisaldas võima-
like meetmete esialgset nimekirja. Kava koostaja-
teks olid Helsingi linna Keskkonnakeskuse keskkon-
nakaitse- ja keskkonnauuringuteosakonna töötajad 
ning Turu linna keskkonnakaitseameti töötajad, kes 
tegelesid veestikuga. Kogu „Läänemere väljakutse“ 
projekti eest vastutasid keskkonnakaitsevaldkonna 
direktorid.

Alguses oli kokku 14 meedet Läänemere seisundi 
parandamiseks. Need jaotati kahte gruppi: üks sisal-
das meetmeid, millega linnad ise tegelesid, ning tei-
ne hõlmas meetmeid, mis nõudsid koostööd teiste 
asjaosalistega. Esialgne meetmete nimekiri kujunda-
ti hiljem ümber 7–9 lõplikust meetmest koosnevaks 
nimekirjaks ja iga meetme jaoks pandi kirja selle 
tähtsuse argumentatsioon. Mõned meetmed jäeti 
nimekirjast välja. Lõplik nimekiri koosnes kaheksast 
meetmest. Kavandatud meetmete mõju arvestades 
hinnati linnade ametkondade sisemist tööjaotust 
ning iga meetme jaoks märgiti tabelisse vastavad 
ametkonnad. Hinnati ka tegevuskavasse kantud ja 
juba rakendatud meetmetega seoses tehtud kulusid 
(ning tulusid), et saada ettekujutus uute meetmete-
ga seonduvatest tulevastest kuludest – nt kanali-
satsioonivõrgu renoveerimine, saastunud setete 

eemaldamine ja reoveemaksude rakendamine sada-
mates. Turu ja Helsingi ühist tegevuskava ajakohas-
tatakse vastavalt vajadusele. Näiteks 2011. aasta 
kevadel kiideti uue meetmena heaks valmisoleku 
suurendamine õlireostuseks. Seda teemat arendati 
aktiivse koostöö kaudu Turu ja Helsingi päästeük-
sustega.

Tegevuskava tekst ja võimalike kaasatavate osale-
jate nimekiri koostati koostöös linnade teiste amet-
kondadega nagu näiteks linnade sadamavaldajad. 
Lõplikku meetmete nimekirja tehti mõned muuda-
tused. Iga üksiku meetme tasandil määrati kindlaks 
teised kaasatavad asjaosalised. 

HELCOMi (Helsingi komisjoni e Läänemere 
merekeskkonna kaitse komisjoni) Läänemere 
tegevuskava kui alus keskkonnakaitsemeet-
metele
Helsingi komisjoni poolt 2007. aastal koostatud 
Läänemere tegevuskava on programm, mis käsitleb 
Läänemere merekeskkonna põhiohte ning mille ees-
märgiks on taastada Läänemere hea ökoloogiline 
seisund aastaks 2021. HELCOMi Läänemere tege-
vuskava iseloomustab neli keskset teemat – eutro-
feerumine, ohtlikud ained, merendusega seonduvad 
tegevused ning bioloogiline mitmekesisus ja loodus-
kaitse – neid võib kasutada kohalike veekaitsemeet-
mete lähtepunktina. Läänemere tegevuskava võib 
kasutada raamistikuna kohalikele meetmetele, mida 
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hakatakse rakendama vastavalt „Läänemere välja-
kutse“ raames koostatud tegevuskavadele. Eespool 
nimetatud nelja teema tähenduses on eesmärgiks 
Läänemeri, mida ei ole kahjustanud eutrofeerumine 
ega ohtlike ainete põhjustatud reostus ning mida 
iseloomustavad keskkonnahoidlikud merendusega 
seotud tegevused ja soodne keskkond, mis tagab 
ainulaadsete liikide ja nende looduslike elupaikade 
säilimise. 

HELCOMi eesmärgid on kohaldatavad ka meetme-
tele, mida rakendatakse kohalikul tasandil linnades 
ja omavalitsustes tehtava vabatahtliku veekaitse-
alase töö raames. Näiteks, mis puutub Läänemere 
tegevuskava ühte kesksesse teemasse, eutrofeeru-
misse, siis tulenevalt toitainekoormuste lähteallika-
te kohalikule päritolule on kohalike asjaosaliste roll 
ja potentsiaal Läänemere kaitsealases töös väga 
tähtis ning ulatub üle kohalike piiride. Toiteaineemis-
siooni vähendamiseks tuleks välja arendada omava-
litsuste kanalisatsioonisüsteemid ning tagada nen-
de hooldus ja renoveerimine; möödavoolusüsteeme 
tuleks kasutada ainult hädaolukordades; eelistada 
tuleks lahkvoolukanalisatsiooni. Praktilised näited 
põllumajandusest pärit toitainekadude vähendami-
seks: vähesem väetamine, talikultuuridega kaetud 
maa, minimaalsed mullaharimissüsteemid, ülemi-
nek mahepõllumajanduslikule tootmisele, väetiste 
ja sõnniku laotamise vältimine kõrge ohuteguriga 
aladel ja kõrge ohuteguriga perioodidel, toitainete 
bilansi koostamine ning märgalade ja puhvervöön-
dite rajamine. Teiste kesksete teemade osas, nagu 
ohtlike ainete põhjustatud reostus, loodushoidlikud 

merendusega seonduvad tegevused ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, rõhutab HELCOMi Lää-
nemere tegevuskava mitmeid ökoloogilisi ja juhti-
misega seotud eesmärke, mida saab täiendavalt 
rakendada kohalikus Läänemere kaitsealases töös 
„Läänemere väljakutse“ kontekstis.

Soome linnade ja kohalike omavalitsuste 
kogemused
Järgmistes peatükkides tuuakse näiteid „Läänemere 
väljakutsega“ ühinenud 18 Soome linna ja kohaliku 
omavalitsuse (loetletud allpool) meetmete kohta. 
Meetmed on jagatud seitsmesse kategooriasse: 
punktreostusallika koormus, hajaasustusega piir-
kondadest lähtuv koormus, põllumajanduslik haju-
reostuskoormus, laevaliiklusest tulenev koormus, 
ohtlikud ained, õlireostus Läänemere piirkonnas ja 
teadlikkuse tõstmine. Mõnikord on väga raske teha 
vahet seadusest tulenevatel meetmetel ja vaba-
tahtlikkusel põhinevatel tegevustel. Seetõttu on 
näidete nimekirja lisatud kõik meetmed, mida linnad 
ja kohalikud omavalitsused on oma tegevuskavades 
nimetanud. Rõhutada tuleb seda, et peale käsiraa-
matus loetletud meetmete võivad linnad ja kohali-
kud omavalitsused rakendada ka teisi abinõusid, 
mida tegevuskavas ei ole nimetatud. Nagu eespool 
mainiti, on iga osalise lähtepunktid erinevad ning 
vastavalt sellele peaksid tegevuskavad peegeldama 
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linna või kohaliku omavalitsuse praegust olukorda. 
Seetõttu on igal linnal või kohalikul omavalitsusel 
eripärane tegevuskava. Loodetavasti aitavad need 
näited uutel osalistel kavandada ja rakendada oma 
meetmeid.    

• Helsingi linn

• Turu linn

• Espoo linn

• Hamina linn

• Ii vald 

• Kokkola linn

• Kotka linn 

• Lempäälä vald 

• Lieto vald

• Mynämäki vald 

• Naantali linn 

• Oulu linn

• Rauma linn

• Siuntio vald

• Somero linn 

• Tornio linn 

• Vantaa linn 

• Vihti vald

Punktreostusallikate reostuskoormus
Punktreostusallikate reostuskoormus (punktreos-
tuskoormus) viitab konkreetsetes piirkondades 
leiduvatele saasteainetele, mida on lihtne identifit-
seerida. Allikateks võivad olla reoveepuhastid, töös-

tusettevõtted ja kalakasvatus. Reoveepuhastitel on 
suur mõju, need suurendavad punktreostuskoor-
must tohutul määral ning kuna linnad ja kohalikud 
omavalitsused (paljudes riikides) vastutavad ise 
oma reoveepuhastuse eest, siis on need meetmed 
Läänemere olukorra seisukohalt väga asjakohased. 
Linnadel ja kohalikel omavalitsustel on võimalus 
mõjutada oma reoveepuhastust ja suunata sinna 
ressursse; kuna paljud „Läänemere väljakutse“ vas-
tu võtnud kohalikud omavalitsused on näidisena 
kasutanud Helsingi ja Turu pühendumust, siis võib 
punktreostuskoormust käsitlevates meetmetes lei-
da palju sarnasusi. Allpool on toodud mõned näited:

• kanalisatsioonivõrgud renoveeritakse, et mini-
meerida reovee ülevoolu;

• kanalisatsioonivõrgu seisukorda kontrollitakse 
ning vajadusel need renoveeritakse; ühisvoolu-
kanalisatsioonid renoveeritakse, et eraldada reo-
veevoolusid; 

• pidevalt teostatakse reoveepumbajaamade 
seiret, et vältida reovee ülevoolu;

• kinnisvaraomanikke õhutatakse oma drenaaži- ja 
sademevett suunama olemasoleva reovee- 
või ühisvoolukanalisatsiooni asemel sade-
meveekanalisatsiooni;

• reoveepuhastust täiendatakse vee puhastamise 
tsentraliseerimise ja väiksemate veepuhastus-
jaamade sulgemise kaudu;

• parim võimalik puhastamise tulemus saavuta-
takse reoveepuhastite hoolika haldamise kaudu;
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• soodustatakse reoveepuhasti tööpiirkonnas 
asuvate kinnisvaraomanike liitumist kanalisat-
sioonivõrguga;  

• reoveepuhastust täiustatakse olemasoleva reo-
veepuhasti laiendamise ja protsessile lisatava 
lämmastiku koguse vähendamise kaudu;

• kohaliku omavalitsuse töötajad kontrollivad 
nende reoveepuhastite efektiivsust, mis ei kuulu 
kohalikule omavalitsusele;

• veemajanduse strateegia ajakohastamine ja rak-
endamine; 

• sademevee käitlemiseks otsitakse sademeveeto-
rustike kasutamise asemel looduslikke meeto-
deid;

• koostatakse sademevee käitlemise kava;

• arendatakse ja täiustatakse sademevee käitlust 
ja sademeveekanalisatsiooni;

• punkt- ja hajureostuskoormuse vähendamiseks 
kasutatakse prioriteetide määramise ja juhtimise 
otstarbel strateegilisi koondplaane või struktuuri-
plaane; arvesse võetakse sademevee käitlust ja 
vastavat torustikku; 

• kohaliku omavalitsuse või linna eesmärgiks on 
hoida tööstuspiirkonnad puhtad, et vältida ke-
mikaalide, raskemetallide ja teiste ohtlike ainete 
imbumist pinnasesse; eesmärgiks on tööstuspi-
irkondade planeerimine põhjaveealadest eemale; 
sademeveekanalisatsioonid varustatakse õli ja 
liiva eraldussüsteemidega ning tagatakse vasta-
vus litsentsi tingimustele.

Reoveeheited hajaasustusega piirkondades
Hõredalt asustatud aladel võivad majapidamise 
heitvees sisalduvad orgaanilised materjalid ja kogu 
fosfor saastada keskkonda palju kordi rohkem kui 
sellise elaniku majapidamise heitvesi, kelle maja on 
ühendatud vee-ettevõtte kanalisatsioonisüsteemi-
ga. Reoveeheidete vähendamiseks hõredalt asus-
tatud aladelt on linnad ja kohalikud omavalitsused 
esitanud oma tegevuskavades hulgaliselt erinevaid 
meetmeid. Need võib jaotada konkreetseteks meet-
meteks, mis parandavad hõredalt asustatud alade 
kanalisatsioonivõrgu infrastruktuuri, ja meetmeteks, 
mille eesmärgiks on mõjutada kinnisvaraomanikke. 
Meetmed on näiteks järgmised:

• kanalisatsioonivõrku täiustatakse ja seda laienda-
takse hõredalt asustatud aladele; 

• hõredalt asustatud alade kinnisvaraomanikke 
teavitatakse ja nõustatakse, et innustada neid 
reoveesüsteeme uuendama ja täiustama, luues 
selleks reoveekonsortsiume jms; 

• linna või kohaliku omavalitsuse valdusesse kuu-
luva kinnisvara reoveesüsteeme renoveeritakse 
varem kui õigusaktid ette näevad;  

• hõredalt asustatud alade kinnisvaraomanikel 
soovitatakse võimaluse korral liituda kanalisat-
sioonivõrguga;  

• koostööühinguid toetatakse kanalisatsiooni ehi-
tamisel; 

• kinnisvaraomanikke innustatakse rajama kuiv-
käimlaid ja komposteerima orgaanilisi jäätmeid;

• uuritakse uusi suundi keskkonnakaitses ja koosta-
takse tellimused reovee käitlemiseks hõredalt 
asustatud piirkondades; 

• propageeritakse fosfaadivaba pesuaine kasu-
tamist ning kutsutakse üles teisi asjaosalisi seda 
eelistama.
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Põllumajanduslik hajureostuskoormus
Soomes on enamik farme erakätes ning linnade või 
omavalitsuste valduses oleva haritava maa osatäht-
sus ei ole tavaliselt väga suur. Järelikult on kohalikel 
omavalitsustel suurem mõju, mis on heaks näiteks 
teistele. Üks viis põllumajandustootjate tootmis-
meetodite mõjutamiseks on jagada teavet ja anda 
nõu ning enamikus tegevuskavades pannakse selle-
le suurt rõhku. Põllumajandusest ja metsandusest 
tuleneva toitainekoormuse vähendamine võib linna-
dele ja kohalikele omavalitsustele olla kõige keeru-
kam ülesanne, sest selle probleemi mõjutamiseks 
on tõhusaid ja otseseid viise vähe. Tegelikult on see 
kõige tõsisem ja keerukam probleem ka riigi tasandil 
ning hajureostusel on suur mõju rannikuvete seisun-
dile.  

Kolme meedet võib pidada sama tähtsaks enamikus 
linnades ja kohalikes omavalitsustes, kes on need li-
sanud oma tegevuskavadesse. Peale nende on veel 

teisi põllumajanduse ja metsandusega seonduvaid 
meetmeid. Kõigepealt, linnadele või omavalitsustele 
kuuluvad põllumajanduspiirkonnad muudetakse näi-
dispõldudeks, kasutades selliseid põllumajanduse 
veekaitsemeetmeid nagu otsekülv, talikultuuridega 
kaetud maa, toitainete bilansi koostamine, üleminek 
mahepõllumajanduslikule tootmisele ning märgala-
de, settetiikide, puhvervööndite jms loomine. Tei-
seks, põllumajandustootjaid innustatakse kasutama 
veekaitsemeetmeid osana oma igapäevatööst. Kol-
mandaks, tähtis instrument veekaitse toetamiseks 
põllumajanduses on põllumajandustootjate teavita-
mine kõigist kasutamiseks sobivatest meetoditest. 
Uut moodi mõtlemine põllumajandusliku tootmise 
uute meetodite rakendamise vallas omab positiiv-
set mõju rannikuvete seisundile, sest rannikuveed 
saavad suure osa põllumajandusest pärinevast 
koormusest. Soome linnade või kohalike omavalit-
suste rakendatud meetmete üksikasjalikumad näi-
ted on järgmised:
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• seatakse sisse kontroll lautade ning sõnniku 
laotamise ja hoidmise üle ning põllumajandus-
tootjaid innustatakse koostööle sõnniku kasu-
tamise osas;

• kohalikele põllumajandustootjatele antakse üldisi 
juhiseid ja korraldatakse koolitusi (veekaitse põl-
lumajanduses); 

• põllumajandustootjaid innustatakse rakendama 
veekaitsemeetmeid (nt puhvervööndite rajamine 
põldude ja veekogude vahele, settetiigid, mär-
galad, veealused tammid, drenaažid, otsekülv, 
põldude toiteainete bilanss ja haljaskesa), mis 
saavad keskkonnakaitsealase toetuse;

• põllud, mida linn või kohalik omavalitsus rendib 
eraõiguslikele põllumajandustootjatele, toimivad 
näidetena, mis iseloomustavad hästi korraldatud 
piirkondi, kus on kantud hoolt veekaitsemeet-
mete rakendamise eest (vt meetmeid eespool); 
linn või omavalitsus teeb põllumajandustootjat-
ega koostööd ja esitab erinõudeid veesüsteemi 
kaitse osas nendele põldudele, mida linn või ko-
halik omavalitsus välja rendib;

• veekogude lähedal asuvad või regulaarselt üleuju-
tatavad põllud jäetakse harimata, kasutades maa 
vahetamist või muid meetodeid;

• linn või kohalik omavalitsus osaleb projektis või 
programmides, mis edendavad veekaitset põl-
lumajanduses;

• turba tootmise ja metsakuivenduse negatiivse 
mõju minimeerimiseks veekogudele kasutatakse 
järelevalvet;

• metsanduse mõju piiratakse, jättes veekogude ja 
raiutud alade vahele metsaga kaetud tsoonid;

• linnale või kohalikule omavalitsusele kuuluvaid 
looduslikke turbarabasid ei kuivendata ning 
väikesed kuivendatud alad taastatakse.

Mereliiklusest tulenev koormus
Mereliiklus tekitab Läänemere rannikuvetele täien-
dava koormuse reovee- ja õhuheidete kaudu koos 
teiste saasteainetega. Kuna üldiselt aktsepteeri-
takse seisukohta, et toorreovesi seguneb avame-
rel veega bakterite tegevuse tulemusena, lubavad 
olemasolevad laevade reovee määrused heita lae-
vade puhastamata reovett vette mitte lähemal kui 
12 meremiili rannajoonest ja puhastatud reovett 
mitte lähemal kui 3 meremiili rannajoonest. Laevade 
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reovee käitlust reguleerivad määrused on aga muut-
misel. Reoveeheited, millele lisanduvad õhuheited, 
mõjutavad otseselt rannikuvete eutrofeerumist ning 
seetõttu on need reguleeritud riiklike ja rahvusvahe-
liste õigusaktidega. Kuid lisaks seadusest tulene-
vatele meetmetele võivad linnad ja kohalikud oma-
valitsused võtta vabatahtlikkuse korras kohustuse 
vähendada laevaliiklusest tulenevat koormust.  

Paljud meetmed, mida linnad ja kohalikud omavalit-
sused on otsustanud rakendada, puudutavad me-
reliiklusest tuleneva reoveereostuse vähendamist. 
Need meetmed hõlmavad nii konkreetseid abinõu-
sid kui ka tööd teadlikkuse tõstmiseks laevaliikluse 
mõjust Läänemere seisundile. Kaks kõige laialda-
semalt rakendatavat meedet linnades ja kohalikes 
omavalitsustes on reoveemaks, mis lisatakse au-
tomaatselt laeva jäätmetasule, olenemata sellest, 
kas laev laseb oma reovee sadama kanalisatsiooni 
või merre, ning reovee käitluse täiustamine paa-

di- ja jahisadamates ning kämpingute piirkondades 
reoveemahutite arvu suurendamise kaudu. Mõned 
täiendavad näited selle kohta, mida linn või kohalik 
omavalitsus saavad teha, on järgmised:

• püüda hoida sadamapiirkonnad jäävabad, 
et vähendada kütuse kogust, mis on vajalik 
manööverdamiseks sadamas;

• seada sildumiskohtades sisse reovee ärajuhtim-
ispunkt;

• minimeerida abiseadmete kasutamise vajadust 
sadamates, pakkudes laevadele kaldalt tuleva 
elektri kasutamise võimalust;

• linn või kohalik omavalitsus osaleb teadusprojek-
tides ja -programmides, mis uurivad laevaliikluse 
keskkonnamõjusid. 

• nõustada jahisadama omanikke jäätme- ja reo-
veekäitluse täiustamisel;
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• teavitada paadisõitjaid jahisadamates rakendatud 
meetmetest ning reovee ja teiste jäätmete käi-
tlemise viisidest jahisadama külastamisel; 

• innustada paadisõitjaid austama „sinise lipuga 
paadisõitja” kohustust;

Ohtlike ainete põhjustatud reostus
Kõigi linnapiirkondade puhul on ühine see, et mere-
põhja setted – näiteks sadamate ja dokkide juures 
– on saastunud tinaorgaaniliste ühendite ja teiste 
ohtlike ainetega, mistõttu on vajalik saastunud se-
tete käitlemine. Paljudel ranniku süvendusaladel 
on setted osutunud ohtlike ainetega nii tugevasti 
saastunuks, et nende laskmine  tagasi merre pole 
võimalik ning kasutada tuleb spetsiaalseid kompos-
teerimisväljakuid. Saastunud sete võib keskkonda 
kahjustada ka muul viisil kui põhjasüvendamise ta-
gajärjel. Näiteks laeva sõukruvidelt lähtuv kiiluvesi 
ja jõe dünaamika võivad põhjustada resuspensiooni, 
kus sete siseneb uuesti veesambasse ja ohtlikud 
ained akumuleeruvad organismides. Põhjasüvenda-

mise mõju vähendamiseks veestikule on Turu ja Hel-
singi linnad juhtinud tähelepanu kahele meetmele. 
Esiteks, süvendusaladel, kus tinaorgaaniliste ühen-
dite ja teiste ohtlike ainete põhjustatud reostus on 
kõige suurem, tuleks heastada tekitatud kahju. Tei-
seks teevad linnad teiste asjaosalistega koostööd, 
et luua saastunud sette käitlus- ja kahjutustamisala-
sid ning töötada välja vastavad käitlusviisid. Muud 
võimalikud meetmed on järgmised:

• hakatakse teostama settes sisalduvate tinaor-
gaaniliste ühendite ja teiste ohtlike ainete jao-
tumise seiret ning hindama tekkinud kahju heas-
tamise vajadust;

• iga süvendustöödega seotud meetme jaoks 
koostatakse individuaalne tegevuskava; 

• neile, kes elavad mere ääres, antakse nõu dekla-
reerimisprotseduuride osas süvendustööde 
kavandamisel ning selgitatakse, kuidas süven-
dustöid kõige loodushoidlikumalt teha;
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• linn või kohalik omavalitsus osaleb teadus- ja 
arendustöö projektides, mis uurivad setetes si-
salduvaid ohtlikke aineid ja tegelevad saastunud 
sette käitlemisega.

Õlireostus Läänemeres
Läänemere õlireostuse risk on tõusnud seoses 
suurenenud laevaliiklusega. Rannikualad, nagu saa-
restikupiirkonnad, on tundlikud õlireostuse suhtes. 
Seetõttu on Turu ja Helsingi linnad otsustanud 
suurendada oma valmisolekut õlireostuseks. Lin-
nad töötavad välja koostöömudeli, mis puudutab 
ettevalmistus- ja päästefunktsioone merereostu-
sega seotud keskkonnaõnnetustega tegelemiseks. 
Tegevuskava teine tähtis element on spetsialistide, 
aga ka teiste linna töötajate koolitamine. See tagab 
parema ettevalmistuse võimalikuks õlireostuseks 
Soome rannikualadel. Teised meetmed on konkreet-
semad ja hõlmavad näiteks ettevalmistusi spetsiaal-
se doki ehitamiseks Helsingis ja õlireostuse depoo 
loomiseks Turus ning reostustõkete paigaldamiseks 
mõeldud spetsiaalsete rajatiste kavandamist ja loo-
mist piki rannikut, valmistamaks ette õlireostuse 
käitlemiseks mõeldud seadmete paigaldamist. Või-
malikud meetmed on järgmised:

• õlireostust takistatakse sadamates õlitorude 
nõuetekohase haldamise ja hooldamise kaudu; 
õli sisaldavat vett käideldakse ettevaatlikult ning 
laevade tankimine toimub järelevalve all;

• päästeteenistuse lennupäästesalkade tegevust 
arendatakse viisil, mis võimaldab neil reageerida 
merel toimunud keskkonnaõnnetustele;

• täiustatakse rannajoone üldist puhastussüs-
teemi;

• päästeameti spetsialistidele korraldatakse 
ühiseid väljaõppekursusi ning linna töötajaid kool-
itatakse õlireostust puudutavates küsimustes;

• linnade ja päästeameti jaoks töötatakse välja 
koostöömudel, mis puudutab merel toimunud 
keskkonnaõnnetusteks ettevalmistumist ja 
päästetöid; 

• Tegeletakse reostustõkete ankurdamiseks piki 
rannikut ettenähtud spetsiaalsete paigaldiste 
kavandamise ja rajamisega, nagu ka inves-
teeringutega avamere õlireostuse käitlemiseks 
mõeldud seadmetesse ning päästevalmidusse.

Teadlikkuse tõstmine
Võtmepositsioonil on keskkonnaküsimuste ja vee-
kaitsega seonduv koolitus ning teavitamine, sest 
need suurendavad kohalike omavalitsuste ja linna-
elanike teadlikkust oma tegevuste ja valikute mõ-
just keskkonnale ning edendavad seeläbi keskkon-
nahoidlikku käitumist. Seetõttu tõstab enamik linnu 
ja kohalikke omavalitsusi oma tegevuskavades esile 
teadlikkuse suurendamist. Sarnaselt sellele paren-
davad fondid (näiteks Saarestikuvete kaitsefond), 
mis on mõeldud professuuri rahastamiseks kesk-
konnauuringute või keskkonnakaitse ja -seire vald-
konnas, lisaks teadlikkusele ka veekaitsemeetmete 
rakendamist, et tuua kasu mere seisundile. Kuna tu-
levased otsustajad on noored, siis on tervema mere 
nimel väga oluline tõsta teadlikkust noorte seas 
ning püüda mõjutada nende mõtlemist. Paljud koha-
likud omavalitsused on teinud sellist liiki teadlikkuse 



24 25

tõstmise tööd koolide ja kolledžite kaudu. Siin on 
mõned näited meetmete kohta, mille kaudu linnad 
ja kohalikud omavalitsused on tõstnud teadlikkust 
Läänemere ja seda puudutavate probleemide vald-
konnas: 

• linn või kohalik omavalitsus suurendab oma elan-
ike teadlikkust nende võimalustest aidata kaasa 
Läänemere seisundi parandamisele; seda tehakse 
näiteks ajalehtedes ja internetis artiklite avaldam-
ise, Läänemerd käsitlevate raamatute ja tege-
vuskava kirjeldavate infolehtede väljaandmise, 
samuti loengute, avalike ürituste, teemaõhtute 
jms korraldamise kaudu;

• linn või kohalik omavalitsus võtab osa kohalikest 
projektidest või programmidest, mille eesmärk on 
suurendada kodanike teadlikkust puhta mere ja 
keskkonnahoidliku hoiaku väärtusest;  

• linn või kohalik omavalitsus osaleb tehnika- ja 
teadusprojektides, mis on seotud Läänemere sei-
sundi parandamisega, tehes koostööd ülikoolide, 
kõrgharidusasutuste ja uurimisinstituutidega; 

• seatakse sisse professuuri rahastamine (nt kesk-
konnauuringute või -kaitse vallas); 

• luuakse fond mere kaitsmiseks; 

• linnad toetavad rahvusvahelisi keskkonnapro-
jekte, mis keskenduvad Läänemerele oma võr-
gustike kaudu (näiteks koostöö BaltMet-iga või 
Läänemere Linnade Liiduga);

• linn või kohalik omavalitsus teostab kohalike 
merepiirkondade või teiste veekogude seisundi 
seiret ning teavitab tulemustest piirkonna elan-
ikke;

• Läänemere seisundit käsitlevad probleemid lisa-
takse kooli loodusõppe programmidesse; 

• koole innustatakse aktiivselt töötama selle nimel, 
et parandada mere seisundit ja ühineda „Lääne-
mere väljakutse“ raames tehtava tööga;

• koolid pühenduvad säästva arengu põhimõtete 
järgimisele ja keskkonnahoidliku käitumise eden-
damisele;

• kohaliku omavalitsuse või linna veebileht varus-
tatakse lingiga „Läänemere väljakutse“ veebileht-
edele.

Tallinna linna tegevuskava töö 
Kuna „Läänemere väljakutse“ on levinud Soomest 
teistesse Läänemere riikidesse, võib tegevuskava ja 
rakendusmeetmete ettevalmistusprotsess haldus- 
ja õigustraditsioonide mitmekülgsuse tõttu erineda. 
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Tervema mere ja kohalike vete nimel on „Läänemere 
väljakutse“ raames toimuv vabatahtlik veekaitseala-
ne tegevus algatatud rahvusvahelisel tasemel Ees-
tis, Lätis, Leedus ja Rootsis. See peatükk võtab lühi-
dalt kokku töö „Läänemere väljakutse“ tegevuskava 
raames, mida on tehtud Eestis Tallinna linna egiidi 
all ning Rootsis Nyköpingi valla poolt, et suurendada 
käsiraamatu kasulikkust piiriüleses kontekstis Lää-
nemere riikides. 

Tallinna linn võttis „Läänemere väljakutse“ vastu 
2008. aastal pärast osalemiskutse saamist Helsinki 
ja Turu linnadelt. Aasta hiljem, 2009. aastal hinnati 
Tallina rannikuvee ökoloogilist kvaliteeti kooskõlas 
ELi vee raamdirektiivi seirestrateegiaga. Uuringus 
hinnati viit Tallinna rannikumerepiirkonnaga (Tallinna 
laht, Pirita jõe suue ja Kopli laht) ühendatud veekogu. 
Seire ja ökoloogise klassifikatsiooni skeem näitasid, 
et Tallinna rannikuveed on keskmise või kehva kvali-
teediga. „Läänemere väljakutse“ töö rakendamiseks 
ja kohalike rannikuvete madala ökoloogilise kvalitee-

diga tegelemiseks alustas Tallinna Linnavalitsuse 
Keskkonnaamet projekti „Linnad tervema mere ni-
mel” raames linnale tegevuskava koostamist. 

Tallinna linna tegevuskava järgib linna „Keskkonnas-
trateegiat aastani 2030”, mille koostasid Tallinna lin-
na Keskkonnaameti spetsialistid. See koosneb viiest 
kesksest teemast: sademevee käitlemise strateegia 
väljatöötamine, rahvusvahelise koostöö suurenda-
mine, kiirlaevade mõju uurimine ja minimeerimine, 
keskkonnariskide seire täiustamine ja majaomanike 
motiveerimine liitumaks avaliku kanalisatsioonivõr-
guga. Senini on Tallinna keskkonnastrateegiat raken-
datud individuaalsete kavade ja projektide raames. 
Linna meetmed rõhutavad sademeveega seotud 
probleeme ja linna sademeveekäitluse strateegia et-
tevalmistamine on üks tähtsamaid meetmeid. Selles 
küsimuses on Tallinna linna eesmärgiks rakendada 
innovaatilisi lahendusi sademevee käitlemises (mär-
galad, tiigid, kaskaadid, settebasseinid ja rohelised 
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katused), seostades selle linnaruumi planeerimise ja 
ehitustegevusega. Siin on mõned näited Tallinna lin-
nas rakendatud veekaitsemeetmete kohta:

• Tallinna linna sademevee strateegia koostamine;

• keskkonnahoidliku sademeveesüsteemi rajamine, 
mis on seotud ehitamisel oleva Tallinna suurima 
liiklussõlme ja ümbritseva piirkonnaga; selles 
voolab sademevesi avatud kanalites läbi Kadrioru 
pargi, moodustades veekaskaade ja imeilusaid 
tiike;

• sanitaarkaitseala ettevalmistamine Tallinna 
peamise veevõtukoha, Ülemiste järve jaoks; selle 
tulemusena on Ülemiste järve sanitaarkaitseala 
mõnes kohas laiendatud kuni 400 meetrini (90 
meetrilt);

• vee kvaliteedi regulaarne mõõtmine Tallinna lahte 
voolavates jõgedes ja vihmavee väljavooludes 
(alates 1990-ndate keskelt);

• kahe kohaliku seminari korraldamine Tallinnas 
eesmärgiga suurendada teadlikkust Läänemere 
piirkonna seisundi tähtsusest; seminaril arutati 
Läänemere ja veestikuga seotud probleeme 
erineva nurga alt ning õhutati vabatahtlikku tege-
vust;

• Läänemerd käsitlevate eestikeelsete reklaamle-
htede koostamine; reklaamlehtedes kirjeldatakse 
viit sammu, mida igaüks saab oma igapäevaelus 
teha mere säästmiseks; reklaamlehti levitatakse 
ülikoolides ja koolides, Tallinna Linnavalitsuse 

osakondades, keskkonnafestivalil „Rohevik” (mis 
toimus Tallinnas 17.09.2011; vt www.rohevik.ee) 
ja Tallinna Linnakantseleis.

Nyköpingi valla tegevuskava töö
Nyköpingi vald asub Läänemere Rootsi rannikul, jää-
des Stockholmist umbes 100 km kaugusele edelas-
se. Kuigi Läänemeri annab oma panuse valla turismi, 
meelelahutusse, elukvaliteeti ja rahvastiku kasvu, 
andes sellega konkurentsieelise, on rannikuvete 
praegune seisund kesine. Läänemere halvenevate 
keskkonnatingimustega tegelemiseks võttis Nykö-
pingi vald 2008. aastal vastu Helsinki ja Turu kutse 
osalemiseks „Läänemere väljakutses“ ning ühines 
veekaitsetööga kohalikul tasandil. Valla üldine ees-
märk „Läänemere väljakutsega“ ühinemisel oli pa-
randada rannikualade keskkonna kvaliteeti ja ergu-
tada uusi asjaosalisi väljakutset vastu võtma.
Pärast „Läänemere väljakutsega“ ühinemise kutse 
saamist Soome linnadelt 2008. aasta mais akt-
septeeris vallavolikogu selle ametlikult kolm kuud 
hiljem, augustis. Vallavolikogu moodustas veekesk-
konna rühma, kuhu kuulusid töötajad vallavalitsuse 
keskkonnasektorist, reoveepuhastusjaamast ja tu-
letõrjest ning ruumilise planeerimise spetsialistid. 
Loodud veekeskkonna rühm alustas tegevuskava 
koostamist. Nyköpingi valla tegevuskava oli teema-
de järgi jaotatud viieks põhiosaks: eutrofeerumine, 
kliima, ohtlikud ained, ruumiline planeerimine ning 
teave ja koolitus. Igas osas loetletakse konkreetsed 
meetmed kohalike vete seisundi parandamiseks. Te-
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gevuskavas loetletud veekaitsemeetmed olid pea-
miselt tavalise eelarve raames teostatavad jätku-
vad või planeeritud tegevused. Need meetmed, mis 
vajasid lisaraha, tuli kooskõlastada vallavolikoguga. 
Tegevuskava kasutuselevõtmine Nyköpingi vallas 
on taganud parema arusaama veeprobleemidest, 
selgemad sihid vee kvaliteedile ja kõigi huviliste 
aktiivsema kaasamise vallas. Siin on mõned näited 
Nyköpingi valla tegevuskava meetmetest:
uute reovee- ja sademevee käitlemise kavade raken-
damine; 

• arendusmeetmed hajaasustusega piirkondade 
reoveeheidete mõju vähendamiseks;

• uue veetorustiku ehitamine rannale;

• kava koostamine ja rakendamine üleujutuse prob-
leemi lahendamiseks;

• keskkonnahoidlikumate tulekustutusmeetodite 
kasutuselevõtmine;

• paatide pesemissüsteemi ülesseadmine;

• merekaitsealade rajamine;

• teadlikkuse tõstmine ja teadmiste täiendamine 
näituste ja teavituskampaaniate kaudu;

• rahvusvahelise koostöö algatamine Läänemere 
Linnade Liidu raames. 
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„Läänemere väljakutse“ kampaania edu on hinnatud 
Turu Rakendusteaduste ülikooli diplomitöös (Janet-
te Leppänen 2011). Uuringu eesmärgiks oli hinnata 
„Läänemere väljakutse“ senist edu ning selle mõju-
sid osalejate seisukohalt vaadatuna. Eesmärgiks oli 
arendada „Läänemere väljakutset“ edasi ning anda 
uuringu tulemuste põhjal soovitusi tuleviku jaoks. 
Uuring oli suunatud Soome osalejatele, kes olid 
2010. aastaks „Läänemere väljakutse“ võrgustiku-
ga ühinenud. Küsitlus saadeti 217 organisatsioonile 
ja küsimustele vastas 57 organisatsiooni (vastamise 
määr oli 39,6%). 

„Läänemere väljakutse“ mõjusid Läänemere seisun-
dile pole otseselt võimalik mõõta. Teisest küljest on 
see silmnähtavalt suurendanud osalejate ja nende 
töögruppide teadlikkust. SWOT analüüs tõi esile tu-
gevused, nõrkused, võimalused ja ohud, mis „Lää-
nemere väljakutsel“ võivad esineda või millega see 
võib kokku põrkuda. Analüüs tõi välja kesksed must-
rid, mis võivad edaspidi või mõnel juhul takistada 
„Läänemere väljakutse“ arengut ning mida ka linn 
või kohalik omavalitsus peaks tegevuskava planee-
rimisel ja rakendamisel arvesse võtma (vt tabel 2).
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Tugevad küljed  Nõrgad küljed

OhudVõimalused

- Võrgustik
- Vabatahtlikkus
- Teadlikkuse tõstmine

- Kohustuse puudumine
- Osalejate suur arv
- Vabatahtlikkus
- Kontrollimise probleemid

- Väsimus projektist
- Ressursside puudumine
- Liiga palju teisi projekte
- Huvi kahanemine 

„Läänemere väljakutse“ 
vastu 

- Laia koostöövõrgustiku 
moodustamine

- Tulemuste saamine pika 
aja jooksul

- Uute töömudelite 
väljatöötamine

Tabel 2: Kesksed tugevad küljed, võimalused, nõrgad küljed ja ohud, mida „Läänemere 
väljakutses“ osalejad kogevad
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Järgmistes osades esitatakse eeliseid ja probleeme 
käsitleva küsitluse tulemusi, mis põhinevad vastaja-
te kogemustel alates „Läänemere väljakutse“ vas-
tuvõtmisest.

„Läänemere väljakutsega“ 
seotud probleemid
Kuigi vastajad pidasid vabatahtlikkust tugevaks kül-
jeks, mainiti seda siiski ka nõrga küljena. Nagu pal-
jude teiste vabatahtlikkusel põhinevate tööde puhul 
on „Läänemere väljakutse“ suurim valupunkt osale-
vate organisatsioonide põhitöö, mis ei jäta piisavalt 
aega vabatahtlikuks tööks.

Enamik vastajatest arvas, et teemad, mida „Lää-
nemere väljakutse“ esile tõstab, on nende organi-
satsioonile meelepärased. Mõnel vastajal oli siiski 
raskusi rakendamiseks sobivate meetmete määrat-
lemisega. Näiteks sisemaal asuvad omavalitsused 
arvasid, et rakendamine oli raske, kuna neil puudus 
otsene kokkupuude rannikualadega. Sellega edasta-
ti sõnum, et rõhutada tuleks valgla piires rakenda-
tavate veekaitseabinõude tähtsust. Üks kesksetest 
kitsaskohtadest näib olevat rahaliste ressursside ja 
aja puudus. Paljudel omavalitsustel on väikesed eel-
arved ning praegune kärbete periood mõjutab nen-
de meetmeid. 

Rakendatud meetmete mõju Läänemerele on või-
matu mõõta ja muutuste märkamisele kulub palju 
aega. Seetõttu peeti pikaajalisele kampaaniale pü-
hendumise taset nõrkuseks. Vastajad tundsid tea-
tud määral hirmu seoses projektiga, mis nõrgendab 
osalejate motivatsiooni ja hoogu. Kuigi osalejad 

nõustusid suuremas osas sellega, et vabatahtlikkus 
on tähtis element, arvati siiski, et vajalik on mingi-
sugunegi kontroll, mida teostaks „Läänemere välja-
kutse“ organisatsioon. Üks oht, mida „Läänemere 
väljakutse“ puhul mainiti, oli see, et kui konkreetseid 
meetmeid enam ei ole, siis projekt ajapikku unusta-
takse kontrolli puudumise tõttu.

„Läänemere väljakutsega“ 
ühinemisest saadav kasu
Küsitluse tulemused näitasid, et enamik osalejaid 
on rahul „Läänemere väljakutse“ võrgustiku tööga. 
Sellel on vastajate arvates positiivne mõju nii Lää-
nemerele kui ka osalejate enda veekaitsemeetmete-
le. Tegevuskava töö koondab palju osalejaid, tõstes 
teadlikkust Läänemere seisundist ja muutes koos-
töö lihtsamaks. Vastajad ütlesid ka seda, et väljakut-
se on andnud nende organisatsioonidele positiivse 
maine. „Läänemere väljakutse“ hõlmab erinevat tüü-
pi osalejate laia ja aktiivset võrgustikku ning Turu ja 
Helsinki linnade suur mõju soodustab nähtaval ole-
kut. Tähtsaks peeti ka veebi kaudu nähtaval olekut 
ja brošüüride väljaandmist. 

Üks keskseid küsimusi puudutab „Läänemere väl-
jakutse“ kasulikkust kaasatud riikidele (vt tabel 3). 
Ligikaudu 40–50% vastajatest arvas, et „Lääneme-
re väljakutse“ on aidanud neid mainekujunduses ja 
võrgustumises, kuid 25% ei olnud väljakutse kam-
paaniat veel mingil viisil ära kasutanud. Teine moo-
dus kampaania kasutamiseks oli sellele viitamine nii 
organisatsiooni sees kui sellest väljaspool. 
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Vabatahtlikku veekaitsealast tööd peeti tähtsaks, 
sest isegi väikseimatel osalejatel on võimalused 
veekaitsemeetmete rakendamiseks. „Läänemere 
väljakutse“ tööga ühinemine ei vaja suuri jõupingu-
tusi – iga organisatsioon võib valida enda meetmed 
ja pingutada vastavalt oma ressurssidele. 

Küsitlus näitas, et osalejad on suhteliselt rahul „Lää-
nemere väljakutse“ ja oma veekaitsealase tööga 

ning arvasid, et koostöö sellega oli olnud kas edu-
kas või osaliselt edukas. Enamik organisatsioone 
arvas, et koostöö „Läänemere väljakutse“ raames 
võimaldas teostada ka suuremaid projekte, mille 
jaoks väiksematel osalejatel ei olnud vajalikul määral 
ressursse. Tähtsaks peeti koostöö arendamist ning 
kõige tõhusam vahend selleks võiks olla just ühiselt 
organiseeritud üritused. 

Some other way  11%
Not in any way  25%
In networking  56%
In image making  43%

Tabel 3. Kuidas osalejad on „Läänemere väljakutset“ ära kasutanud (n = 57) 

Mainekujunduses

Võrgustumises

Mitte mingil viisil

Muul viisil

0% 10% 20% 30% 50%40% 60%

„Läänemere väljakutse“ kasutamine

11%

25%

56%

43%

KONTROLL-LOEND
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Kasutage seda kontroll-loendit pärast „Läänemere 
väljakutse“ võrgustikuga ühinemist või siis, kui 
kavatsete sellega ühineda.

Koostage konkreetne ja teostatav tegevuskava, mis 
ületab seaduses kehtestatud miinimumnõudeid. 

Teavitage töötajaid „Läänemere väljakutsest“ 
ja võimaluse korral kaasake neid tegevuskava 
koostamise protsessi.

Järgige tegevuskava ja ajakohastage seda.

Teiste osalejatega koostöö on tähtis uute ideede 
genereerimiseks ja teabe vahetamiseks.

Küsimuste tekkimisel võtke kindlasti ühendust 
„Läänemere väljakutse“ kontaktisikutega.

Hoidke „Läänemere väljakutse“ ja tegevuskava oma 
organisatsioonis nähtaval. 

Levitage häid tulemusi ja kutsuge teisi asjaosalisi 
„Läänemere väljakutsega“ ühinema.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7. 
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CONTACT 
INFORMATION „Läänemere väljakutse“ koordinaatorid:

Allikad täiendava teabe saamiseks Helsingi ja Turu linnade meetmete kohta:

Lotta Nummelin
„Läänemere väljakutse“ koordinaator, Helsingi
Helsingi Linna Keskkonnakeskus
P.O. Box 500
00099 City of Helsinki, Finland
tel. +358 9 3103 3195
lotta.nummelin@hel.fi

Pekka Kansanen
Keskkonnakeskuse direktor
Helsingi Linna Keskkonnakeskus
P.O. Box 500
00099 City of Helsinki, Finland
pekka.kansanen@hel.fi 

Salla-Maria Alanen
„Läänemere väljakutse“ koordinaator, Turu
Centrum Balticum
Vanha Suurtori 7
20500 Turku, Finland
tel. +358 40 556 5426
salla-maria.alanen@centrumbalticum.org

Olli-Pekka Mäki
Keskkonnaplaneerimise spetsialist
Turu Keskkonnakaitseosakond
P.O. Box 355
20101 Turku, Finland
olli-pekka.maki@turku.fi 

Palun vaadake täiendavat teavet „Läänemere väljakutse“ ja projekti „Linnad tervema mere nimel” 
kohta projekti veebilehelt. Küsimuste korral võite alati pöörduda kontaktisikute poole.

www.balticseachallenge.net




