
Tartumaa toiduvõrgustik
ja rohefestivalid

#tartumaine



Koostööprojekti eesmärk

Toiduvaldkonna edendamine linnade ja maapiirkondade ning

rahvusvaheliste partnerite koostöös.

Sisendid riikliku ja kohaliku tasandi arendustegevuste, poliitikate,

seadusandluse ja toetusmeetmete kujundamiseks sh Leader

strateegia toiduvaldkond ja selle rahastamine.



Partnerid



Tartumaa tegevused

Tartu maakonna toiduvaldkonna uuringu läbiviimine – veebruar-juuni

Toiduvaldkonna koostöögrupi moodustamine – veebruar-september

Toidustrateegia koostamine – veebruar 2021-märts 2022

Piloottegevuse – rohefestivali ettevalmistamine ja läbiviimine –

veebruar-detsember

Ettepanekud riikliku ja kohaliku tasandi poliitikate, seadusandluse ja

toetusmeetmete kujundamisesse – jaanuar-aprill 2022
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Toiduvaldkonna koostöögrupp

Tartumaa omavalitsused ja avaliku sektori toitlustajad (koolid, haiglad, hooldekodud jt)

 Toidu tootjad, toiduainete töötlejad ja toitlustajad  (sh sektor HORECA - restoranid,

hotellid, catering)

 Kaubandus – toidupoed, turud, väikesed kohalikud poed, gurmeetoodete ja vegan

toodete müüjad, e-poed

 Teadus- ja arendusorganisatsioonid

 Turismi- ja toiduvõrgustikud

 Toidupank, terviseorganisatsioonid, tarbijate ühendused

 Muud seotud projektid, nt. Tartu 2024, ringmajandus, tervislik toit, keskkond,

toidujäätmed, piirkondlik areng ja koostööprojektid Lõuna-Eestis jne



ROHEFESTIVALI PILOOTTEGEVUS

1. rohefestivali (keskkonnasõbraliku sündmuse) nõudeid, soovitusi

ja läbiviimist tutvustavad koolitused – 2 e-koolitust kevadel 2021 ja

tagasisidestamise koolitus sügisel 2021;

2. mentortugi sündmuste korraldajatele sündmuse roheplaani

tegemiseks ja elluviimiseks mahus kuni 10 tundi;

3. Roheplaanide loomine ja elluviimine;

4. õppevisiidid teiste kogemusega (Viljandi Folk, I Land Sound jt)

tutvumiseks – juuni-september;

5. sündmuste tutvustamine ja turundus tava- ja

sotsiaalmeedias.



Rohefestivali koolitusprogrammi kontseptsiooni loomisel on arvesse võetud 
Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 keskkonnategevuste strateegiat ja sellel põhinevat Tartu

2024  keskkonnahoidlike sündmuste juhendit



#tartumaine

ROHEFESTIVAL
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Jäätmed, prügi
Toitlustus

Materjalid ja ostud
Transport

Energia ja ressursid
Kommunikatsioon 

Korraldustoimkond 
Koostöösuhted

 



Osalenud sündmused

Paadimatkad Emajõel (Emajõgi, 6 matka, alates 1. juuli –

augusti keskpaik)

Autovabaduse Pst (Tartu, 9. juuli - 8. august)

Sisevete Festival (Peipsi järv, Võrtsjärv, Emajõgi, 7. -16.

juuli)

Maitsva Toidu Tee (Kastre, 15. august)

Aparaaditehase festival (27.-28. august)

Eesti liikumis- ja spordifestival (Elva, 28. – 30. august)

Maarjalaat 2021 (Tartu, 11. september)

Tartu Tudengipäevad: Sügis 2021 (Tartu, 20. -26.

september)

Tartu Linnamaraton (Tartu, 2. oktoober)



TOP 5 sõnumid

Joogivesi kohapeal tasuta olemas

Korduvkasutatavad nõud

Tule võimalusel jalgrattaga, jalgsi, ühistranspordiga, sõidujagamisega

Jäätmete liigiti kogumine, sh toidujäätmed

Kohalik, värske, puhas toit, tartumaine toit, taimetoit menüüs esindatud



Autovabaduse puiestee

Foto: Silver Gutmann

Fookuses jäätmete liigiti sorteerimine, pandinõude süsteemi kasutamine, tasuta joogivee
pakkumine, söödava toidu päästmine, taastuva energia kasutamine, keskkonnasõbralike

sündmuste korraldamise juhendi testimine 

Osalejaid ~175 000 (9. juuli-8. august)

Joogivesi oli kogu perioodi vältel kättesaadav 

Tänu pandinõude süsteemile jäi kasutamata umbes 15
000 ühekordset toidunõud

Söödav toit pandi prügikasti asemel toidujagamiskappi

Liigiti koguti 2820 kg segaolmet, 122 kg segapakendit,
1132 kg biojäädet ja 364 kg vanapaberit 

Energiakulu mõõtmine osutus keeruliseks 



Emajõe jõeretked

Joogivesi oli igal retkel kättesaadav, kasutamata jäi 82
0,5-liitrist plastpudelit 

Säästeti ~145 lk paberit

Jäätmeid koguti liigiti, kokku tekkis umbes 12 liitrit
biojäädet, klaas- ja plasttaarat ning vähesel määral
pakendit

Pakuti 171 tervislikku toidukorda, kasutamata jäi 1115
ühikut ühekordselt kasutatavaid toidunõusid 

Sõidujagamise ja ühistranspordi kohta info puudub,
rattaga saabus neli osalejat 

Fookuses jäätmete liigiti kogumine, materjalide korduskasutamine, tartumaise toidu ja
joogivee pakkumine, jalgratta/ühistranspordi/sõidujagamisteenuse kasutamine  

Foto: Evelin Lumi











Koolitusprogramm 2022

● sündmuse keskkonnamõju kaardistamine ja neile kohased eesmärgid, mõõdikud;

● keskkonnahoidlikkuse aspektid erinevates valdkondades ja korraldusetappides;

● oma sündmuse keskkonnahoidlikuks korraldamiseks roheplaani koostamine;

● sündmuste keskkonnategevuste aus ja tasakaalukas kommunikatsioon.

Oluline fookus selle aasta programmis on mõõdikute seadmisel ning andmete kogumisel
ja analüüsimisel.  

Foto: Evelin Lumi







Kontaktid

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusselts

phone +372 5340 9873

kristiina@tas.ee

www.tas.ee


