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EUROOPA ROHELISE PEALINNA TIITEL

Euroopa rohelise pealinna kui Euroopa Komisjoni 
eesmärkideks on tõsta linnaelanike teadlikkust 
keskkonnahoiust ja nügida linnu rohkem 
pingutama, et jõuda EL kliimaeesmärkideni

Kandideerimise protsess ise lükkas paljud tegevused Tallinnas 
käima ning Euroopa rohelise pealinna staatus sunnib kiiresti läbi 
viima muutusi, milleni Tallinn muidu oleks jõudnud palju pikemat 
rada mööda



KANDIDEERIMISE 12 KRITEERIUMIT
välisõhu 
kvaliteet

müra jäätmed vesi 

loodus ja 
elurikkus

säästev 
maakasutus 

keskkonnasäästlik 
majanduskasv ja 
roheinnovatsioon

kliimamuutuste 
leevendamine 

kliima-
muutustega 
kohanemine

säästev 
linnaliikuvus 

energiatõhusus juhtimine



EUROOPA ROHELINE PEALINN TALLINN

• Strateegia 2035

• Kliimakava

• Kestliku arengu eesmärgid

Põhilised valdkonnad

• Elurikkus

• Kliima

• Kestlik juhtimine



KAASAV LINN
Edendada 
koosloomet, et tuua
linna ja elanikke
üksteisele lähemale.

NUTIKAS LINN
Tuua Tallinnasse 
innovatsiooni, mis
aitab kiirendada
rohepööret.

ÕPPIV
LINN
Näidata, kuidas
jätkusuutlik
mõtteviis tõstab
kõigi elukvaliteeti.

KESTLIK 
LINN
Edendada elurikast
linna, mis suurendab
kõigi elanike heaolu.



KAASAV LINNNUTIKAS LINN

ÕPPIV LINNKESTLIK LINN

Cleantech Europe foorum 
ja rohetehnoloogiate EXPO

Projekt „Rohejälg“ Loodus- ja keskkonnahoiu 
teema-aasta koolides ja 
lasteaedades

Kaasamiskeskus



LIPUPROJEKTID 

• PUTUKAVÄIL

• PÄÄSKÜLA RABA

• GREEN TWINS linnahaljastuse 3D mudel

• KESTLIKU LINNAJUHTIMISE KOMPETENTSIKESKUS

• ROHETEHNOLOOGIATE EXPO

• KAASAMISKESKUS

• PROJEKT „ROHEJÄLG“



RINGMAJANDUS

• KESKKONNASÕBRALIKE ÜRITUSTE JUHEND

• ERINEVAD JÄÄTMETE VÄHENDAMISE 
KAMPAANIAD

• PARANDUSTÖÖKOJAD

• PRÜGIHUNT

• LÄÄNEMERE VÄIKEPRÜGIST PUHASTAMISE 
KAMPAANIA

• NOORTE LAULU-JA TANTSUPIDU



KESKKONNASÕBRALIKE ÜRITUSTE
JUHEND

Plaanis teha tulevikus kohustuslikuks kõigile Tallinna 
linna korraldatavatele üritustele ning soovituslikuks 
Tallinna linna toetatavatele üritustele

Katsetati Maijooksul, Merepäevadel, Birgitta festivalil ja 
Tallinna maratonil



KESKKONNASÕBRALIKE ÜRITUSTE
JUHEND
• Materjalid ja ostud (kaelapaelad, paber, dekoratsioonid)
• Toitlustus ja veekasutus (ühekordse plasti vältimine, 

toidujäägid, taimsed road)
• Jäätmekäitlus (jäätmete liigiti kogumine)
• Transport (ligipääsetavus jalgsi, rattaga ja 

ühistranspordiga)
• Energia ja ressursitõhusus (taastuvenergia eelistamine, 

energiaefektiivsus)
• Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga (maastik, 

kohalikud elanikud, heli-ja valgusreostuse piiramine)



Võta ühendust:
Kaidi Aher, kaidi.aher@tallinnlv.ee

Jälgi meie tegemisi sotsiaalmeedias: 
@greentallinn23


