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Tallinna strateegiakeskuse  
Rohelise pealinna büroo

Tallinna Euroopa rohelise pealinna aas-
ta põhiteemad on elurikkuse hoidmi-
ne, kliima, rohetehnoloogiad ning kest-
likest põhimõtetest lähtuv juhtimine. 
Samuti on võetud eesmärgiks kaasata 
rohepealinna tegemistesse nii tallinla-
si, kohalikke ettevõtteid kui ka erine-
vaid vabaühendusi. 

Euroopa rohelise pealinna tiitel an-
nab hea võimaluse mõelda koos, kui-
das muuta Tallinn keskkonna- ja inim-
sõbralikumaks. Rohelise pealinna aas-
tal soovime kiirendada linnaorganisat-
siooni muutumist kestlikumaks ja kaa-
savamaks; teha rohkem koostööd ette-
võtete, kodanike ja organisatsioonidega; 
katsetada teistsugust linnaruumi ning 
tõsta linnaelanike teadlikkust loodusest 
ja keskkonnast.

„Oleme Tallinnas väga pühendunud 
sellele, et lükata tiitliaastal hoogu juur-
de päris muutustele keskkonnasõbrali-
kuma linna suunas ja et need oleksid ka 
nähtavad igal pool Tallinnas, nii tänava-
pildis, linna töötajate ja ametnike suhtu-
mises kui ka linnakodanike mõtteviisis,“ 
ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 

„Meie suurem eesmärk on tallinlas-
te heaolu. Sellepärast sai loodud aren-
gustrateegia Tallinn 2035. Euroopa ro-
helise pealinna tiitel on ainult osa, ai-
nult üks verstapost sellest suuremast 
pildist, mille omale eesmärgiks võtnud 
oleme,“ lausus Kõlvart.

Rohelise pealinna aasta 
avamise üritused
Rohelise pealinna juht Krista Kampus 
rääkis, et Tallinna rohelise pealinna 
programmis on huvitavaid keskkonna-
teemalisi tegevusi kõigile Tallinna ela-
nikele, sealhulgas nii üritusi, projekte 
kui konkursse. Programm jaguneb nel-
ja teema vahel: kestlik linn, õppiv linn, 
kaasav linn, nutikas linn. 

Näiteks keskkonnasõbralikuma ühis-
transpordi arendamiseks on linnal täien-
davad vahendid, et soetada elektribus-
se ning 2023. aastal algab uue, Vanasa-
dama trammiliini ehitus. Tallinnas toi-
mub järgmisel sügisel ka rohetehnoloo-
gia nädal, sealhulgas ainulaadne Clean-
Tech Europe konverents ja rohe-EXPO.

Rohelise pealinna programmis on 
üle 60 ürituse. Juba on toimumas mit-
med konkursid, keskkonnateemaline 
õppeaasta ja Prügihundi liigiti jäätme-
te kogumise programm Tallinna koo-
lides ja lasteaedades. Tallinnas Tamm-

saare pargis on üleval rohelist pealin-
na tutvustav näitus, Tallinna Botaani-
kaaias kestab terve 2023. aasta Tallin-
na Euroopa rohelise pealinna eriprog-
ramm, mille esimese ürituseks on Pee-
ter Lauritsa näitus „Jäämere purjed pal-
mimaja taevas“.

Paljud projektid ja tegevused  üri-
tused ja  programmid keskenduvad-
ki keskkonnateadlikkuse tõstmisele. 
„Olukorras, kus tarbime maa ökoloo-
gilisi ressursse kordades rohkem, kui 
loodus suudab neid taastoota, tuleb vä-
ga selgelt aru saada, et keskkonnahoid-
likkus peab olema meie kõigi elemen-
taarne mõtteviis. Muud valikut lihtsalt 
ei ole. Seepärast kutsume erinevate ro-
helise pealinna ürituste ja programmide 
kaudu keskkonnateemadel kaasa mõt-
lema, et paremini mõista, miks on va-
ja hoida elukeskkonda ning kuidas iga 
inimene saab ise paremini panustada 
keskkonnahoidu,“ sõnas Kampus.

Noortele ja lastele on juba alanud eri-
nevad konkursid, näiteks keskkonnaal-
aste uurimustööde ja videote konkur-
sid. Lõppenud on juba rohelise pealinna 
maskoti joonistusvõistlus, mille võitja 
koos rohelise pealinna maskotiga kuu-
lutatakse välja 17. jaanuaril Eesti Loo-
dusmuuseumis. Noorte kõnekonkursi 
„Elurikas linn“ võitjad selguvad samuti 
õige pea ja üks neist saab esitada oma 
kõne ka tiitliaasta avatseremoonial.

Euroopa rohelise pealinna avanäda-
lavahetusel 19.-21. jaanuaril toimub lin-
nas mitu olulist sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas ka-
he rahvusvahelise linnade võrgustiku, 
Euroopa rohelise pealinna ning Global 
Goals for Cities võrgustike liikmed, et va-
hetada üksteisega kogemusi jätkusuutli-
ke linnade arendamisel ning arutelda ro-
helise pealinna tiitli tuleviku üle.

20. jaanuaril toimub Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta avakon-
verents jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni kesk-
konna, ookeanide ja kalandusvolinik 
Virginijus Sinkevičius ja linnapea Mih-
hail Kõlvart ning mille peakõnelejaks 
on endine EL kliimavolinik ja EL kliima-
muutustega kohanemise missiooni nõu-
kogu juht Connie Hedegaard.

Kõik soovijad saavad kaasa lüüa 21. 
jaanuaril Tallinna Keskraamatukogu 
raamatukogudes: üle linna toimuvad 
raamatukogudes koolitused ja töötoad, 
kus käsitletakse keskkonnateemasid 
alates digiprügi koristamisest, taaska-
sutusest kuni maitse- ja toataimede kas-
vatamise, linnaaianduse ja seemnepa-
berite tegemiseni. Kõik töötoad on ta-
suta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Kruiisisada-
mas Euroopa rohelise pealinna pidulik 
avatseremoonia, kus EL keskkonnavo-
linik Virginijus Sinkevičius ja 2022. aas-
ta Euroopa rohelise pealinna Grenoble 
linnapea Éric Piolle annavad Tallinna-
le üle Euroopa rohelise pealinna tiitli.  
Avatseremooniast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimuvad 
tiitliaasta avamise raames erinevad 
töötoad: 16.–27. jaanuaril käivad Koe-
ratüdruk Lotte ja Jänku Juss ligi 20 las-
teaias prügi sorteerimisest rääkimas, 23. 
jaanuarist 2. veebruarini toimuvad toi-
du säästliku ja jätkusuutliku tarbimi-
se teemadel 7.–9. klassi õpilastele töö-
toad 22 Tallinna koolis, mida viib läbi 
jätkusuutliku toidukultuuri eestveda-
ja Kristjan Peäske. 

Toetus roheaktivistidele ja 
rohenügijate võrgustik
Muudatused algavad linnast endast, kus 
näiteks oleme juba välja töötanud kesk-
konnasõbralike ürituste juhendi, lisa-
nud keskkonnanõudeid hankekorda ja 
paneme oma asutused toimima rohe-
lise kontori põhimõtetel. Läbi kaasava 
eelarve ja eri toetustega soovime toeta-
da ka kodanike, vabaühenduste ja ette-
võtete ideid ning tuua Tallinnale ja ko-
gu Eestile rohkem tähelepanu. 

Näiteks avati jaanuaris mittetulun-
dustoetuste voor, et anda võimalus eri-
nevatel kogukonnaühendustel ja -akti-
vistidel oma tegemistele toetust taotleda. 
Tallinn soovib toetada uusi algatusi, mis 
aitavad ellu viia Tallinn – Euroopa rohe-
line pealinn 2023 eesmärke elurikkuse 
ja looduskeskkonna säilitamine, vastupi-
davus kliimamuutustele, kestlik areng ja 
koosloome ning tuua linna roheinnovat-
siooni, edendada ringmajandusele üle-
minekut, tõsta inimeste keskkonnatead-
likkust ja kutsuda ellu erinevaid koosloo-
melisi algatusi linna, kogukondade, et-
tevõtete ning ülikoolide vahel.

Lisaks kutsub linn kõiki rohelise 
missiooniga linnakodanikke üles ühi-
nema Tallinna rohenügijate võrgusti-
kuga. Keskkonnaprobleeme pole kel-
lelgi võimalik üksi lahendada ning pea-
me kõik mõtlema, millise elukeskkon-
na järgmistele põlvkondadel päranda-
me. Euroopa rohelise pealinna aastal 
soovime teha koostööd Tallinna elani-
ke ning siin tegutsevate ettevõtete ja 
muude organisatsioonidega, et muuta 
meie linna kestlikumaks, õppivamaks, 
nutikamaks ja kaasavamaks.

Läbi aasta toimub ka näiteks elu-
rikkuse talgute programm, kus soovi - 
jad saavad ise käed külge panna, et oma 
kodukoha loodust hoida ja märgata. 

Euroopa rohelise 
pealinna aasta 
toob Tallinna palju 
positiivseid muutusi
Tallinna rohelise pealinna aasta algab ürituste seeriaga koolides, 
lasteaedades ja raamatukogudes. Euroopa rohelise pealinna tiitel antakse 
Tallinnale ametlikult 21. jaanuaril toimuval pidulikul avatseremoonial.
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Kogukonnaaiad on linlastele suurepäraseks võimaluseks näpud mulda pista.

Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas hiljuti välja riigihanke 15 elektribussi soetamiseks, mis jõua-
vad liinidele 2024. aasta suveks. Pealinna transport muutub plaanide kohaselt täielikult roheliseks 
2035. aastaks.

Tulevikubuss rõõmustas mustamäelasi. Loodusradade populaarsus aina kasvab.
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Plaanis on prügikoristustalgud, mh Lää-
nemere väikeprügist koristamine; hea-
korratööd kaitsealadel, mh konnade ja 
kivisisaliku elupaikade parandamiseks; 
võõrliikide eemaldamise talgud, lindude 
pesakastide hooldus, siilide kaardistami-
ne, nahkhiirtele “suvilate” ehitamine, or-
hideede märkamine linnalooduses jne.

Mõnusama ja 
inimsõbralikuma 
linnaruumi loomine
Lisaks tihedale ürituste programmile 
on Tallinn võtnud eesmärgiks Euroo-
pa rohelise pealinna aastal panustada 
ka muutustele linnaruumis. Tallinnal 
on plaanis rohelise pealinna aastal lin-
nas esmakordselt läbi viia linnaruumi 
taktikalised sekkumised – projekt „Ro-
hejälg“, mille suurem eesmärk mõnu-
sa inimsõbraliku linnaruumi loomine. 

„Rohejälg“ koondab enda alla tege-
vusi, mille eesmärgiks on parandada ro-
healade kvaliteeti, tuua uut haljastust 
ja parandada ruumilist kvaliteeti tihe-
da kasutusega kohtades, toetada linna-
siseste rohevõrgustike kujunemist ning 
katsetada uudseid linnaruumilisi lahen-
dusi nii ruumikorralduse muutumise 
kui ka uute prototüüpidega.

„Tahame, et sel projektil oleks ülelin-
naline mõõde, et see poleks vaid kesk-
linnas, vaid midagi toimuks igas linna-
osas, et jõuda võimalikult paljude linlas-
teni,“ ütles projekti vedava rohepöörde 
kompetentsikeskuse juht Liis Vahter. 

Näiteks tõi ta Pirita ranna juurdepää-
su paremaks muutmise, pargi loomi-
se Raekoja platsile, rohealade paiguta-
mise transpordisõlmedesse, toidusalu-
de istutamise Mustamäel ja Lasnamäel. 

Lähtudes Tallinna arengu visioonido-
kumentidest „Tallinn 2035“ ja „Kliima-
neutraalne Tallinn“, seavad „Rohejälje“ 
tegevused eesmärgiks linlaste elukesk-

konna parandamise, elurikkuse suuren-
damise, leevenduse pakkumise kliima-
muutustest tingitud ohtudele ning jät-
kusuutlikumate praktikate juurutami-
se, kaasates tegevustesse ka linnaosava-
litsused, siin tegutsevad ettevõtted, ha-
ridusasutused ja kodanikud.

Linnaplaneerimine ja -ehitamine on 
üldiselt aeglased protsessid, kuid mit-
meid olulisi, nähtavaid ning ruumilist 
kvaliteeti parandavaid muutusi on siis-
ki võimalik ellu viia ka lühema aja jook-
sul. „Rohejälg“ tegeleb roheluse suuren-
damise ja ruumikvaliteedi tõstmisega 
kohtades, kus seda on võimalik läbi viia 
ilma pikki planeerimisprotsesse läbi te-
gemata, rakendades nn taktikalise ur-
banismi meetodeid.

„Olulisel kohal on ruumiline eksperi-
menteerimine, et uurida kodanike vastu-
võtlikkust uut tüüpi lahendustele ning 
saada neilt tagasisidet, selleks, et koos 
nendest kogemustest õppida ja areneda. 
Muuhulgas muutub Raekoja plats ajuti-
selt pop-up pargiks ning Eesti Kunstiaka-
deemia tudengite stuudiumis valmivad 
Lauteri tänava kliimatundliku ruumi kat-
setused ning prototüübid täiustatud ruu-
miobjektidele nagu näiteks linnamöö-
bel või liiklusmärgid. Seeläbi saavad mit-
med asukohad linnas kas ajutistelt või 
püsivalt uue ilme ning linna ruumiloo-
mega tegelevad osakonnad hea võimalu-
se jälgida muutuste tulemusi ja linlaste 
vastuvõtlikkust nendele,“ rääkis Vahter.

Mustamäel on plaanis lilleniitude ra-
jamine: Mustamäe tee 15, E.Vilde tee 
90a, A.H. Tammsaare tee 93a ja Sõpruse 
pst 208a asuvate muruplatside asemele 
istutatakse liigirikas lilleniit, et suuren-
dada elurikkust, pakkuda toitu tolmel-
dajatele, toetada rohevõrgustikke ja vä-
hendada soojussaareefekti.

Teiseks on plaanis nn toidusalude 
rajamine E.Vilde tee 62, Sõpruse pst 

234a ja J. Sütiste tee 7b asuvatele hal-
jasaladele, kuhu istutatakse toidumets 
ehk viljapuude ja marjapõõsastega mi-
nipark.

Metsikult muutuv
Tallinna ei valitud Euroopa rohelise pea-
linna tiitli võitjaks ainult ühel konkreet-
sel põhjusel. Meie edu peitub mitmetes 
väikestes muutustes. Olgu selleks lin-
nas autode asemel alternatiivse liikle-
mise soodustamine – üha arenev rat-
tateede võrgustik, uute trammiliinide 
rajamine või linnapildis üha sagedase-
mad targad sõidukid kaupade-teenuste 
transpordis; loodushariduslik tegevus – 
keskkonna-teemaline õppeaasta Tallin-
na koolides ja lasteaedades, mh õues-
õppe aedade juurde loomine ja maast 
madalast prügi sorteerimise harjumu-
se tekitamine. Või siis Tallinna elurik-
kuse kaitsmine ja säilitamine roheala-
sid vähem niites, rohekoridoride loomi-
se ja ühendamise kaudu või pestitsiidi-
de kasutamise piiramisega. 

Põhiliseks saab aga välja tuua Tallin-
na otsuse muutuda ning kindla tahtmi-
se luua oma linna jätkusuutlik elukesk-
kond. Sellest ka Tallinna rohelise peal-
linna hüüdlause „Metsikult muutuv“.

Lisainfot Tallinna rohelise pealinna 
sündmustest ja tegevustest leiab aad-
ressilt greentallinn.ee.

Tallinna rohelise  
pealinna sündmused
21. jaanuar
▶  Euroopa rohelise pealinna avamis-

üritus, kus Tallinnale antakse üle Eu-
roopa rohelise pealinna tiitel.

Märts
▶  Rohetärnid restoranide nädalal me-

nüüdes. Restoranid saavad lisada tär-
ne menüüs toitudele, mille keskkon-
najalajälg on väiksem.

9. mai
▶  Euroopa päeva tähistamine 150 puu 

istutamisega koos Laulupeo SA-ga. 
Kavas on ka istikute ja seemnete laat 
ning töötoad ja seminarid linnarah-
vale koostöös Euroopa Komisjoni 
Eesti esindusega.

1. - 18. juuni
▶  Linnaruumi festival „Tulevik on 

täna(v)“. Festival kutsub linlasi klii-
ma, elukeskkonna ja linnaruumi tee-
madele kaasa mõtlema, tegutsema, 
vaatama, kogema ning mõtlema ja 
avastama.

2.-4. juuni
▶  Vanalinna päevade raames eriprog-

ramm „Vanalinn kui roheline elu-
keskkond“

30. juuni – 2. juuli
▶  Keskkonnahoidlik noorte laulu- ja 

tantsupidu

31. august - 16. september
▶  Läänemere äärsetele linnadele suu-

natud kampaania mererandade pu-
hastamiseks väikeprügist. Toimub 
koostöös Helsingi linna, Let´s Do It 
World jt partneritega.

14.-17. november
▶  Roheinnovatsiooni nädal: Tallinn Cle-

antech EXPO , Cleantech Forum Eu-
rope, Targa linna konverents

Terve aasta
▶  Elurikkuse talgud: talgute prog-

ramm, kus linnakodanikud saavad 
kaasa lüüa, et oma elupiirkonna elu-
rikkust toetada.

▶  Prügihunt – lasteaedades ja koolides 
jäätmete liigiti kogumise kampaania.

▶  Loodus- ja keskkonnahoiu teema-
aasta Tallinna lasteaedades ja koo-
lides.

▶  Rohelise pealinna seminarid, loen-
gud ja õpitoad Botaanikaaias
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Kogukonnaaiad on linlastele suurepäraseks võimaluseks näpud mulda pista.

Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas hiljuti välja riigihanke 15 elektribussi soetamiseks, mis jõua-
vad liinidele 2024. aasta suveks. Pealinna transport muutub plaanide kohaselt täielikult roheliseks 
2035. aastaks.

Kas veised võiksid saada tavapäraseks osaks linna-
loodusest?

Jalgratas saab üha soositumaks liikumisvahendiks.

Hästi läbi mõeldud Reidi tee promenaad on saanud 
oma mängu- ja puhkealadega pealinlaste armastatud 
jalutuspaigaks.Loodusradade populaarsus aina kasvab.


