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Tallinna rohelise pealinna aasta saab  
ametlikult alguse mitme suurüritusega, muu 
hulgas toimuvad keskkonnateemalised töötoad 
raamatukogudes, koolides ja lasteaedades.

Maarja Pakats
Rohelise pealinna 
büroo Tallinna  
strateegiakeskus

Rohelise pealinna programmis on 2023. 
aastal põnevaid tegevusi kõigile Tal-
linna elanikele, muuhulgas üle 60 üri-
tuse. Juba on toimumas mitmed kon-
kursid, keskkonnateemaline õppeaas-
ta ja Prügihundi liigiti jäätmete kogu-
mise programm Tallinna koolides ja 
lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kesken-
duvadki keskkonnateadlikkusele. „Olu-
korras, kus tarbime maa ökoloogilisi res-
sursse kordades rohkem, kui loodus suu-
dab neid taastoota, tuleb väga selgelt aru 
saada, et keskkonnahoidlikkus peab ole-
ma meie kõigi elementaarne mõtteviis.  

Muud valikut lihtsalt ei ole. Seepärast 
kutsume erinevate rohelise pealinna üri-
tuste ja programmide kaudu keskkonna-
teemadel kaasa mõtlema ka kõiki linna-
kodanikke, et  paremini mõista, miks on 
vaja hoida elukeskkonda ning kuidas 
iga inimene saab ise paremini panus-
tada keskkonnahoidu,“ ütles rohelise 
pealinna juht Krista Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna Botaanika-
aias terve aasta kestev Euroopa rohe-
lise pealinna eriprogramm, mille esi- 
meseks ürituseks on Peeter Lauritsa näi-
tuse „Jäämere purjed palmimaja tae-
vas“ avamine 13. jaanuaril.

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 
vahetada kogemusi jätkusuutlike linna-

de arendamisel ning arutleda rohelise 
pealinna tiitli tuleviku üle. 20. jaanuaril 
toimub Tallinna Euroopa rohelise pea-
linna aasta avakonverents jätkusuutli-
ke linnade teemal, mille avavad Euroo-
pa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja 
kalandusvolinik Virginijus Sinkevičius 
ja linnapea Mihhail Kõlvart.

21. jaanuaril toimuvad Tallinna Kesk-
raamatukogu raamatukogudes üle lin-
na koolitused ja töötoad, kus käsitletak-
se keskkonnateemasid alates digiprü-
gi koristamisest ja taaskasutusest ku-
ni maitse- ja toataimede kasvatamise, 
linnaaianduse ja seemnepaberite tege-
miseni. Kõik töötoad on tasuta ja eelre-
gistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Euroopa 
rohelise pealinna pidulik avatseremoo-
nia, kus antakse Tallinnale üle Euroopa 
rohelise pealinna tiitel. Avatseremoo-
niast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimuvad 
tiitliaasta avamise raames erinevad töö-
toad: 16.–27. jaanuaril käivad koeratüd-
ruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 lasteaias 
prügi sorteerimisest rääkimas, 23. jaanua-
rist 2. veebruarini toimuvad toidu sääst-
liku ja jätkusuutliku tarbimise teemadel 
7.–9. klassi õpilastele töötoad 22 Tallinna 

koolis, mida viib läbi jätkusuutliku toi-
dukultuuri eestvedaja Kristjan Peäske. 

Loodud on ka toetus elukeskkonda 
rikastavate ja väärtustavate algatuste 
elluviimiseks, mida on oodatud taot-
lema MTÜ-d või muu õigusliku vormi-
ga ettevõte või organisatsioon või vähe-
malt 18-aastane Tallinna elanik. Taot-
lusvoorude tähtajad on 20. jaanuar,  
17. veebruar ja 17. märts. 

Läbi aasta toimub ka näiteks elurik-
kuse talgute programm, kus soovijad 
saavad ise käed külge panna, et oma 
kodukoha loodust hoida ja märgata. Pi-
rital näiteks toimusid mullu septemb-
ris jõe ja rannaääre väikeprügist korras-
tamise talgud, mida loodetakse tänavu 
veelgi suuremalt ette võtta.

Tallinnal on plaanis rohelise pealin-
na aastal ka linnas esmakordselt läbi 
viia linnaruumi taktikalised sekkumi-
sed – projekt „Rohejälg“, mille suurem 
eesmärk mõnusa inimsõbraliku linna-
ruumi loomine. „Tahame, et sel projek-
til oleks ülelinnaline mõõde, et see po-
leks vaid kesklinnas, vaid midagi toi-
muks igas linnaosas, et jõuda võima-
likult paljude linlasteni,“ ütles projek-
ti vedava rohepöörde kompetentsikes-
kuse juht Liis Vahter. 

Lisaks kutsub linn rohelise missioo-
niga linnakodanikke ühinema Rohenü-
gijate võrgustikuga, et olla kaaslinlas-
tele keskkonnateadliku käitumisega 
eeskujuks ja inspiratsiooniks. Lisain-
fot selle kohta leiab greentallinn.ee/
rohenugijad.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta põhiteemad on elurikkuse hoid-
mine, kliima, rohetehnoloogiad ning 
kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimi-
ne. Samuti on võetud eesmärgiks kaa-
sata rohepealinna tegemistesse nii tal-
linlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka eri-
nevaid 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 organisatsioonide-
ga; katsetada teistsugust linnaruumi 
ning tõsta linnaelanike teadlikkust loo-
dusest ja keskkonnast.

Lisainfot kõigist Tallinna rohelise pea-
linna sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta algab mitme põneva üritusega
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