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Tartumaa sündmused kasvavad roheliseks 

Käesoleva aasta kevadel ja suvel pakuti Tartumaal rohefestivali pilootprogrammi raames sündmuste 

korraldajatele tugitegevusi ürituste rohelisemaks kujundamisel ja roheplaani loomiseks. Programm 

tõestas, et suursündmusi on võimalik korraldada keskkonnasäästlikumalt sõltumata sündmuse 

eripärast või asukohast.  

Iga sündmuse roheplaan oli omanäoline, kuid kõigi korraldajate eesmärgiks oli pakkuda üritustel 

kohalikku puhast Tartumaa toitu ja tasuta joogivett, vähendada ühekordsete nõude kasutamist, 

koguda prügi liigiti ja vähendada jäätmeteket ning soodustada jalgratta ja ühistranspordi kasutamist, 

jalgsi liikumist ning sõidujagamist. 

Pilootprogrammis osalenud Tartu Maarjalaada korraldusmeeskond on tuleviku osas lootusrikas. 

„Loomulikult läheme rohefestivali raames programmiga edasi. See on meie rahva tervis ja tulevik ning 

loodetavasti uus normaalsus, mis tagab jätkusuutlikkuse. Prügi sorteerimisega vähendame koormust 

loodusele. Kraanivee pakkumisega vähendame teadlikult plastpudelite ringlust. Peame ürituse 

korraldajana olema eeskujuks igale külastajale. Mõttemustrid on aeglases muutumises, aga sel moel 

saame protsessi (loodus)sõbralikult mõjutada,“ tõdeb Tartu Turu tegevjuht Rene Kiis. 

Keskkonnasõbralikum sündmuste korraldus aitas tõsta ka inimeste keskkonnahoiualaseid teadmisi. Nii 

mõnigi sündmusekorraldaja kasutas ürituse ajal ressursikao jälgimiseks ja vältimiseks ning prügi 

nõuetekohase sorteerimise juhendamiseks vabatahtlikke rohesaadikuid või turvameeskonna abi. 

Pudelivee müümise asemel pakutav tasuta joogivesi julgustab külastajaid kaasa võtma oma 

isetäidetavaid joogiveepudeleid. Nii jäi rohefestivalidel kasutamata tuhandeid plastpudeleid. 

Ürituste korraldajate eesmärk oli pakkuda süüa ja juua korduvkasutavatest nõudest. Tartu 

linnamaratonil osales pea 4000 inimest, kes kõik sõid korduvkasutatavatest nõudest, see annab aimu, 

kui suur hulk ühekordseid nõusid jäi kasutamata, vähendades oluliselt ürituse keskkonnajälge.  

Autovabaduse puiesteel rakendati pandinõude süsteemi. Sündmuse jooksul koguti kokku 14 959 

nõuühikut, lisaks sai kohapeal kasutada veeühendusega kraanikaussi, mida tarvitati aktiivselt nii nõude 

pesemiseks kui ka joogivee võtmiseks.  

Keskkonnahoidlik ürituskorraldus ei ole mitte meie tulevik, vaid tänapäev ja võiks juba praegu olla iga 

sündmusekorraldaja sihiks. „Üritustel soovitame integreerida roheplaanis seatud eesmärgid enda 

korraldusprotsessi, et keskkonnahoidlike põhimõtete järgimine muutuks ürituse korraldamise 

lahutamatuks osaks,“ räägib Kristiina Kerge, kes on rohefestivali programmi koolituspartner (Acento 

OÜ). 

Kokku osales programmis 9 sündmust: jõeretked "Avasta Emajõgi", Sisevete Festival, Autovabaduse 

puiestee, Maitsva Toidu Tee, Aparaaditehase festival, Maarjalaat 2021, Eesti liikumis- ja spordifestival, 

Tartu tudengipäevad: Sügis 2021 ja Tartu linnamaraton.  

Rohefestivali kontseptsiooni loomisel on arvesse võetud Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 

keskkonnategevuste strateegiat ja sellel põhinevat Tartu 2024 keskkonnasõbralike sündmuste 

juhendit ning Tartu Loodusmaja keskkonnasõbralike sündmuste juhist. 

Rohkem infot rohefestivali pilootprogrammist leiab Tartumaa Arendusseltsi veebilehelt: 

www.tas.ee/arendustegevus/rohefestival/. 

http://www.tas.ee/arendustegevus/rohefestival/


Rohefestivali pilootprogrammi viib ellu Tartumaa Arendusselts URBACT rahvusvahelise 

koostööprojekti “Food Corridors” raames. 
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