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1. Sissejuhatus
Strateegiadokument annab ülevaate Tartu Annelinna Kalda tee linnaasumi energiatõhususe eesmärkidest ja
sihtidest. Dokument on koostatud Interregi Läänemere piirkonna programmi projekti „Baltic Smart City
Areas for the 21st century“ AREA 21 projekti raames.
Energiatõhusate linnaasumite (ingl Energy Improvement District ehk EID) kontseptsioon, mida arendatakse ja
edendatakse AREA 21 projektis, kirjeldab linnaasumi tasandil toimuvat koostööpõhist tervikliku
energiaplaneerimise protsessi. EID-kontseptsioon on linnaosa uuenduse terviklik käsitlus, mille eesmärk on
vähendada linnaasumite süsinikdioksiidiheidet ja energiatarbimist. See eeldab raskuskeskme nihkumist
hästi ja lihtsalt kontrollitavalt avalikult sektorilt rohkem koostööle põhinevale arendustegevusele, millesse
on kaasatud ka kohalikud elanikud, energiaoperaatorid ja teised ettevõtted. Soodustades võrgustumist ja
konsensuslikku otsustamist, hõlbustab see uuenduslike lahenduste väljatöötamist, katseprojekte ning nii
ametlike partnerlus- kui ka mitteametlike koostöösuhete loomist.
Kalda tee energiatõhus linnaasum asub Annelinna loodenurgas. Annelinn on suurim modernistlik
nõukogude ajal ehitatud paneelelamupiirkond Tartus. Siin on esindatud paneelelamurajoonile omased
maakasutusviisid, eluasemetüübid ja sotsiaaldemograafilised struktuurid, mis tänaseks vajavad oma
kasutusea lõppemisel või vananemisel uuendamist, renoveerimist ja ümberehitamist. Kalda EID-ala pindala
on 0,2 km2 , kus paikneb 13 viie- ja üheksakorruselist korterelamut 1500 korteriga ning kus elab kokku 3000
inimest. Neile lisandub veel 700 inimest, kes käivad siinses lasteaias, koolis ja ärihoones õppimas või tööl.
Elanikel on kokku umbes 1000 autot. 1970. aastatel ehitatud Kalda EID on valitud näidisalaks, mis esindab
tüüpilist Annelinna elamukvartalit. Selle elamufond ja taristu vajavad uuendamist, ka korteriomanikeelanike energiateadlikkus ootab tõstmist. Teatav probleem on eakate üsna suur osakaal korteriomanike
seas, mis renoveerimiskavatsustes alandab pika-ajalist finantsvõimekust.
Strateegia koostati aastatel 2018–2019. Elamute renoveerimise teemal viidi läbi kolm töötuba, mis toimusid
7. novembril 2018, 20. mail 2019 ja 1. oktoobril 2019 ning milles osalesid Annelinna linnaosa ja ka teised
Tartu sidusrühmad. Strateegia väljatöötamisse olid kaasatud eluasemete omanikud ja kasutajad, linlased,
linnaametnikud ja -planeerijad ning energiatootjad. Selle käigus pöörati eritähelepanu linnaosa tasandi
energiatõhususe põhimõtetele, et toetada era- ja avaliku sektori koostööd ning rakendada uusi
planeerimismudeleid ja -meetodeid. Linnaosa tasandil on võimalik saavutada kogukondlikult ja hulgi
mastaabiefekt, et optimeerida energiatarbimist, mis omakorda viib arvestatava energiasäästuni.
Strateegiadokument on jagatud kuueks osaks. Esimene osa tutvustab strateegiat üldiselt. Linnaasumi osa
eesmärk on kirjeldada Kalda tee asumi ehituslikke, insener-tehnilisi ja linnakeskkonnaga seotud tunniseid,
määratelda asumi uuendamise õiguslik ja finantsraamistik ning anda ülevaade põhiprobleemidest ja SWOTanalüüsi tulemustest. Visiooni osa käsitleb strateegilisi tulevikusuundumusi, esitades linnaasumi pikaajalise
eesmärgi, ning annab ettekujutuse, millisena soovivad kohalikud elanikud ja kogukond seda piirkonda
edaspidi näha. Neid teemasid käsitletakse veelgi põhjalikumalt eesmärkide osas. Lõpus, viiendas osas
järjestatakse asumi renoveerimise tegevused.
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See aruanne on koostatud HafenCity Ülikooli metoodika kohaselt. Taustauuringud tegid ning strateegia
koostasid Antti Roose, Marten Saareoks ja Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist.
Strateegia sihtrühm on paneelelamupiirkondade elanikud, ehitusinsenerid, energiaspetsialistid ja -tootjad,
linnavõim ja poliitikakujundajad, kodanikuaktivistid ja linnaplaneerijad.

2. Linnaasumi energiatõhusus
2.1. Annelinna Kalda tee asumi kirjeldus

Joonis 1. Kalda tee asum Annelinnas (allikas: Maa-amet 2018)
Annelinn, kuhu kuulub Kalda tee EID, on suurim kompaktse planeeringuga paneelelamupiirkond Tartus.
Üldiselt on elukvaliteet Tartus kõrge tänu arvukatele haljasaladele, puhtale õhule, mitmekesisele haridus- ja
kultuurielule ning kohalike pingevabale ellusuhtumisele.
Kompaktse elamupiirkonna planeeringus on määratud juhtotstarbed eluasemeteks, haridusasutusteks,
sotsiaal- ja teenindussektorile, meelelahutuseks ja liikuvuseks. Kergliiklusteed on autoteedest hästi
eraldatud. Annelinnas on küllaltki palju korralikult hooldatud haljasalasid ja parke. Transporditaristut on
renoveeritud, viimastel aastatel on ehitatud jalgrattarajad ja -teed ning tänavavalgustus on osaliselt
uuendatud.
Mis puutub ehitiste välimusse ja morfoloogiasse, siis paikneb osa hoonerühmi tee suhtes ruudukujuliselt,
siksakiliselt või üksteisega paralleelselt ning teised on H-tähe või ristikujulise põhiplaaniga. Korruselamud
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moodustavad geomeetrilisi kujundeid, et nende vahele jääks vabaplaneeringulist vaba ruumi ja rohealasid.
Suurem osa paneelelamutest on viie- ja mõned ka üheksakorruselised.
Sedalaadi magalarajoone on kritiseeritud kui üksluiseid ja ilmetuid, sest kõik elavad ühtemoodi ühesugustes
korterites. Sotsialistlikus linnakäsituses ei olnud mitmekesisus lubatud: elamupiirkonnad ja nende
sotsiaalne korraldus pidid kindlustama võrdsed elutingimused ja heaolu.
Kalda tee elanikud on siinse linnakeskkonna ja ühiselu kvaliteediga üsnagi rahul, samas kui
paneelelamupiirkondade elukeskkonna kvaliteeti saab veelgi parandada elamute ja taristu renoveerimisega.
Siinkohal võib olla probleemiks muidugi see, et kõik korterid on eraomandis, ja seepärast on asumi kui
terviku uuendamine sadade omanike ühise investeeringuotsusena keeruline ja ka sisuliselt antud
raamistikes võimatu.
Poole asumist võtab enda alla elamumaa (13 korterelamut, neist kolm üheksa- ja kümme viiekorruselist,
kõik eraomandis), kolmandik transpordimaa, 18% ühiskondlike ehitiste maa ja 2% ärimaa.
Viis korterelamut on täisrenoveeritud ja kolm on osaliselt renoveeritud viimaste aastakümnete jooksul.
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Tabel 1. Nimekiri hoonetest EID-katsealal (allikas: ehitisregister, 2018)

Aadress
Kalda
2
Kalda
4
Kalda
6
Kalda
8
Kalda
10
Kalda
12
Kalda
14
Kalda
16
Kalda
18
Kalda
20

tee

Hoone liik

Hoone
Hoone
Ehitu Ehitiseal
kood
Korruse suletud
saast une pind
id
netopin
ehitisregis
a
m2
d m2
tris

Maht m

3

Korte Energi
rite amärgi
arv
s**

Renoveerimisst
aatus
2019. aasta
seisuga

Korterelamu

104026641

1971

1454

5

7290,1

26 379

110

E

Osaliselt
renoveeritud

Korterelamu

104017432

1971

1421

5

7416,9

22 670

117

C

Renoveeritud

Korterelamu

104017464

1971

1424

5

7297,5

22 710

119

C

Renoveeritud

Korterelamu

104024984

1973

1262

5

5848,4

21 134

95

C
(ETA)

Renoveeritud

Korterelamu

104024997

1972

1057

5

5112,1

17 768

85

E

Osaliselt
renoveeritud

Korterelamu

104017434

1972

1402

5

6703,9

23 469

115

C
(ETA)

Renoveeritud

Korterelamu

104017463

1973

1250

5

5872,0

20 959

95

E

Renoveerimata

Korterelamu

104031724

1973

1057

5

5106,2

17 768

85

E

Renoveerimata

Korterelamu

104017537

1974

1530

5

7892,7

25 724

120

D

Renoveerimata

Korterelamu

104017523

1975

1223

5

5849,6

20 730

95

X

Renoveerimata

Anne 55

Korterelamu

104017492

1972

1142

9

9581,0

30 931

144

E

Osaliselt
renoveeritud

Anne 59

Korterelamu

104017436

1972

1139

9

9633,3

30 411

144

C
(ETA)

Renoveeritud

Anne 61

Korterelamu

104017465

1973

1209

9

9600,1

31 933

144

E

Renoveerimata

Anne 57

Kauplus

104017574

1975

1597

1

1429,6

6485

0

C

Renoveeritud

Anne 65

Kool

104017852

1982

2675

4

8054,2

7920

0

D

Renoveerimata
Renoveerimisel

tee
tee
tee
tee
tee
tee
tee
tee
tee

Sõprus
pst 12
Anne 59a

Lasteaed

104017413

1972

1111

2

2713,4

7047

0

C in
spe

Parkimismaja

104019220

X

2114

1

1933,4

5645

0

X

Renoveerimata

-

-

-

24 067

107 334

339 683

1468

-

-

Kokku

* 13 korterelamu keskmine korterite arv 113 ja 16 hoone keskmine ehitusaasta 1973.
** X – pole teada või määramisel; korterelamute energiamärgise klassid 21.01.2019. a seisuga [ühik kWh/(m²a)]:
A-klass ≤ 105; B-klass 106-135; C-klass 136-150; D-klass 151-180; E-klass 181-220; F-klass 221-280; G-klass 281-340; H-klass
≥ 341.

2.2. Tartu

linna

kliima-,

energia-,

keskkonnapoliitika

ja

linnaplaneerimise raamistik
Tartu linn käsitleb nimetatud valdkondi linnaarengu strateegilises alusdokumendis Tartu linna
arengustrateegia „Tartu 2030“. Muu hulgas keskendutakse selles muutustele, mis on seotud linna ruumilise
struktuuri, säästva energia ja transpordiga.
Energiapoliitika
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Energiavaldkonna põhieesmärgid on määratletud Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskavas
aastateks 2015–2020 (SEAP). Tartu linnavolikogu võttis selle dokumendi vastu 2015. aastal. SEAPi
vahearuande esitas 2019. aasta alguses Tartu Regiooni Energiaagentuur. Samuti koostati 2019. aastal
säästva energia ja kliimameetmete tegevuskava (SECAP), mille väljatöötamist alustati visioonitöötubade
korraldamisega 2018. aasta lõpus. Võrreldes SEAPiga käsitletakse SECAPis ka kliimamuutustega kohanemist
ja pööratakse suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju leevendamisele.
Loetelu SEAP 2020 põhieesmärkidest, mis on kohalduvad ka linnaosades.
Eesmärk 1: tagada kestlik taastuvatel allikatel põhinev kaugkütte- ja kaugjahutusteenus Tartu linnas.
Eesmärk 2: hoida kaugkütte süsinikuheide vähemalt samal tasemel 2010. aastaga, vähendades trassides
soojusenergia kadu vähemalt 15%-ni.
Eesmärk 5: linnavalitsuse haldusalas olevates hoonetes soojusenergia tarbimist vähendada 20%, kogu
kasutatav elektrienergia toota taastuvatest allikatest.
Eesmärk

6:

elamusektoris

on energiatarbimine

vähenenud

20% ja

10%

tarbijatest

kasutab

taastuvelektrienergiat.
Eesmärk 10: tänavavalgustus on renoveeritud, seda juhitakse nutisüsteemidega ja kogu selle tarbitav
elektrienergia on toodetud taastuvatest allikatest.
Eesmärk 12: eraalgatuslikult on paigaldatud seadmeid päikeseenergiast elektrienergia tootmiseks
koguvõimsusega 2 MW.
Linnaplaneerimine
Linnaosade planeerimise ja linna maakasutuse aluseks on Tartu linna üldplaneering 2030 (Tartu linna
üldplaneering 2017). Samuti võeti 2014. aastal vastu Annelinna parkimise teemaplaneering, millega on
määratud parkimisalade optimaalne jaotus. Parkimise probleem on muutunud eriti teravaks autode arvu
pideva kasvu tõttu. Kavas on rajada ja laiendada parklaid kortermajade vahelistel aladel nii, et need ei jääks
elukohast kaugemale kui 500 m. Sellised teenindusalad peavad jalgsi liikumisel jääma 500 meetri
raadiusesse.
Investeeringud renoveerimisse ja renoveerimise rahastamine
Eluasemete renoveerimiseks ja uuendamiseks saab KredExi kaudu taotleda riiklikke toetusi (kaasrahastab
Euroopa Regionaalarengu Fond):
1)

riiklik rekonstrueerimistoetus (kuni 50% kuludest) korteriühistutele (enne 1993. aastat ehitatud
kortermajadele) energiatõhususe parandamiseks – rahastamise III taotlusvoor avati 2019. aastal ja
sellega on määratud riikliku renoveerimistoetuse aastaeelarve;

2)

riiklik investeerimistoetus avalikele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele (sh korteriühistud,
vabaühendused) päikesepaneelide paigaldamiseks: kaetakse kuni 30% kuludest (kuni 30 000 eurot
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taotleja kohta, paigaldise võimsus < 200 kW), et suurendada hoonetes taastuvate energiaallikate
kasutamist.
Mis puutub omaalgatuse edendamisse, siis peaks linnavalitsus püüdma suunata investeeringuid just neisse
linnaosadesse, mida parasjagu põhjalikult renoveeritakse. Korteriühistute jaoks on tarvis usaldusväärseid
plaane, projekte ja lahendusi, mis tõendavad, et uuendused ja täiustused on vajalikud alates linna tasandist
kuni erahuvide ja lähi-elukeskkonnani. Kindlasti on tarvis linnaosade kogukondade aktiivset osalust, tähtis
on kodanikuaktivistide ja seltsingute tegevus. Samas peab kogu tegevust juhtima ja kooskõlastama mõni
ametiasutus, milleks on tõenäoliselt linnavalitsus. Ka Annelinna Selts on vabatahtlikke koondav
mittetulundusühing, mis saab algatusi nö käima tõmmata.

2.3. Energiatõhususe potentsiaal
EID-ala energiasäästupotentsiaal on praeguse aastatarbimise juures umbes 5,0 GWh. Energiakulu saab
vähendada praeguselt 20,0 GWh-lt vahemikuni 14,8–16,0 GWh. Suurem osa energiasäästust tuleks tänu
rekonstrueerimisele (u 4,1 GWh) ja lisasäästu on võimalik tekitada energiatarbimise harjumuste muutmisega
(u 0,9 GWh). Kohapealsete taastuvenergia tootmise süsteemide (päikesepaneelide) paigaldamine aitaks
vähendada elektrivõrgust tarbitavat energiat kuni 0,4 GWh. Tabelid 2 ja 3 annavad ülevaate energiatõhususe
suurendamise võimalustest meetmete ja sektorite kaupa.

Tabel 2. Asumi energiameetmed
Kõik hooned

Soojus Elekter Gaas Kokku

Võimalikud meetmed
Asumi energiatarbimise muutus pärast rekonstrueerimist %
Kohapeal toodetava taastuvenergia kasutamine (päikesepaneelid, 50%) GWh/a
Energiatarbimise muutus tänu harjumuste muutmisele (kokku 5%) %

–25

0

0

-

0

0,4

0

-

–5,0

–5,0

–5,0

-

Võimalikud tulemused
Energiatarbimine pärast meetmeid GWh/a

11,6

2,9

0,3

14,8

Taastuvenergia kasutamine GWh/a

8,7

0,8

-

9,5

-

0,4

-

0,4

Kohapeal võrku toodetud taastuvenergia GWh/a

Lisaks tabelis 2 toodule annab vana tänavavalgustuse väljavahetamine 50% elektritarbimise säästust, kokku
0,035 GWh.
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Tabel 3. Kalda tee energiasäästu võimalused
Valdkond

Võrreldes
2017. aastaga

Elamud

17,5 GWh/a

Muud hooned

2,4 GWh/a

Tänavavalgustus

0,07 GWh/a

Kokku

20,0 GWh/a

Kalda tee linnaasum
13,0–14,0 GWh/a (sh –0,31 GWh elektrienergiat päikesepaneelidest
ja 0,31 GWh päikesepaneelide toodetud elektrienergiat jaotusvõrku)
1,8–2,0 GWh/a (sh –0,09 GWh elektrienergiat päikesepaneelidest ja
0,09 GWh päikesepaneelide toodetud elektrienergiat jaotusvõrku)
0,035 GWh/a
14,8–16,0 GWh/a (sh –0,4 GWh elektrienergiat päikesepaneelidest
ja 0,4 GWh päikesepaneelide toodetud elektrienergiat jaotusvõrku)

Tabeli 3 järgi annavad kõige suurema säästmisvõimaluse elamud. Võrreldes elamute rekonstrueerimisega on
energia kokkuhoid teistes sektorites tagasihoidlik. Rekonstrueerimismeetmete säästupotentsiaali ei ole
võimalik kohe ja kiiresti rakendada. Renoveerimine on pikaajaline protsess, mis hõlmab korteriomanike
teavitamist, renoveerimisotsuste tegemist, projekteerija valimist ja projekteerimislepingu sõlmimist,
ehitusprojekti koostamist, ehituse hinnapakkumuste küsimist, ehitusfirma valimist, lepingu sõlmimist ja
viimaseks ka ehitustöid. Samuti võib rekonstrueerimisprotsessi üheks osaks pidada renoveerimistoetuse
taotlemist.
Renoveerimine hõlmab muu hulgas hoone välispiirete täielikku ja korralikku soojustamist ning uute akende
ja energiatõhusa kütte- ja ventilatsioonisüsteemi paigaldamist. Kõige rohkem vähendab küttekulusid
rekonstrueerimine – kuni 50% hoone kohta.

2.4. Takistused energiatõhususe tõstmisel
Allpool esitatud peamised takistused Kalda teel selgusid SWOT-analüüsist (tabel 4), mille aluseks on linlaste
ja ekspertidega toimunud arutelud ning olemasolev teadmine teistest allikatest.
▪ C1

Korteriomanike ja -ühistute vähene teadlikkus energiatarbimisest ja energia säästmise
võimalustest.

▪ C2

Eakate suur osakaal korteriomanike seas: nad ei ole huvitatud pikaajalisest laenust / neis on raske
selle vastu huvi tekitada.

▪ C3

Üürnike suur osakaal elanike seas (30%): omanikud pole rahastamisest huvitatud, kuna
renoveerimine ei anna alust üüri hinna tõstmiseks.

▪ C4

Era- ja omahuvid, mis ilmnevad ühisel energiaplaneerimisel: (mõned) elanikud ei soovi teha
koostööd või ei usalda energiatõhususanalüüse või finantsanalüüsi.

▪ C5

Rahastamisvõimaluste vähesus: rahaliste vahendite puudus (sh asjakohaste toetuste puudumine,
pank keeldub laenu andmisest), maksumus ei ole tingimata taskukohane.

▪ C6

Energiatarnijate ja -tootjate passiivsus energia säästmise edendamisel.
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Nende takistuste ületamiseks on määratletud neljandas osas toodud teemad ja eesmärgid, mis on omavahel
seotud. Näiteks teemad 4 ja 5 on suunatud takistuste C1, C4 ja C5 ületamisele (vt allpool).

Tabel 4. SWOT-analüüs

ugevad küljed
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kompaktse planeeringuga piirkond, mille hooned
vajavad renoveerimist (keskmine ehitusaasta 1972).
Kõrged kinnisvarahinnad (liiguvad tõusujoones):
soodustab renoveerimist ja laenu saamist pankadelt.
Tegusad korteriühistud.
Korteriühistute liitute olemasolu hõlbustab
renoveerimist.
Asumis on olemas ja kasutusel tõhus
kaugküttesüsteem.
Võimalused päikeseenergia kasutamiseks: katused
sobivad taastuvenergia tootmiseks
päikesepaneelidega.

õrgad küljed
▪

▪

▪

▪

õimalused
▪
▪

▪

▪

▪

Toetuskavad riiklikult sihtasutuselt KredEX.
Suur kogemuste pagas rekonstrueerimise valdkonnas
(protsess, tehnoloogia, materjalid), kuna viimastel
aastatel on renoveeritud palju hooneid (sh
ümbruskonnas).
Nutikate infotehnoloogiavahendite rakendamine, et
kaasata elanikke energia säästmisesse ja ajendada
neid tegutsema (alates energiatarbimise harjumuste
muutmisest kuni korteriomanike julgustamiseni, et nad
alustaksid kapitaalrenoveerimisega).
Ühise energiaplaneerimise katsetamine:
energiaplaneerimine koostöös kolmandate poolte
(omavalitsused, energianõustajad) ning
korteriomanike ja -ühistute ja ümberkaudsete
korteriühistutega.
Energiahinnad tõusevad pidevalt.

Korteriomanike ja -ühistute vähene
teadlikkus energiatarbimisest ja energia
säästmise võimalustest.
Eakate suur osakaal omanike seas: nad ei
ole huvitatud pikaajalisest laenust / neis on
raske selle vastu huvi tekitada.
Üürnike suur osakaal elanike seas (30%):
omanikud pole rahastamisest huvitatud,
kuna renoveerimine ei paranda
investeeringu tasuvust.
Erahuvid lähevad vastuollu ühisel
energiaplaneerimisel: (mõned) elanikud ei
soovi teha koostööd või ei usalda
energiatõhususe või finantstulemuste
prognoose.
hud

▪

▪
▪

Rahastamisvõimaluste vähesus: rahaliste
vahendite puudus (sh asjakohaste toetuste
puudumine, pank keeldub laenu andmisest),
maksumus ei ole kuigi taskukohane.
Energiatarnijate ja -tootjate passiivsus
energia säästmise edendamisel.
Suur majanduskriis
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3. Visioon
Energia- ja kliimateadlikud linlased elavad korterelamutes, mis on renoveeritud 21. sajandi nõuete ja
elutingimuste kohaselt.
Valikud, mis tehakse linnaasumi, korterelamu ja korteri tasandil seoses tehnoloogia, investeeringute ja
tarbimisega,

määravad

linna

energiavaldkonnas

toimuva

ülemineku

edenemise,

vähendades

kasvuhoonegaaside heidet ja energiatarvet ning suurendades energiatõhusust ja taastuvenergia osakaalu
energiatarbimises. Linnaasum peaks liikuma edasi modernistlikust ajastust ning astuma 21. sajandisse, kus
linnaelus on kesksel kohal säästvad ja nutikad lahendused. Visioon taotleb nõukogude ehituspärandi
’puhastamist’ linnaasumi renoveerimisel. Tuleb leida viise linlaste-elanike kui lõpptarbijate kõrgete ootuste
täitmiseks. Samuti tuleb kaasata kõik sidusrühmad, kes on seotud kliima- ja energiaküsimustega, alates
linnavalitsusest, mis viib linnapoliitikat ellu, kuni energiatootjateni, kel tuleb uuendada oma ärimudeleid
tarbimise vähenemise tingimustes.

4. Eesmärgid
Kalda tee energiastrateegia nurgakivideks on viis teemat, mida toetavad kokku viis eesmärki, mis on kavas
saavutada 2025. aastaks. Tulemuste hindamiseks võrreldakse neid 2017. aasta omadega.
Teema 1. Energiatõhusus
Eesmärk 1: vähendada energiatarbimist 2025. aastaks vähemalt 20%.
Teema 2. Taastuvenergia
Eesmärk 2: suurendada taastuvenergia kasutamist 2025. aastaks 10%.
Teema 3. Hea sisekliima
Eesmärk 3: parandada elamute ja korterite sisekliimat.
Teema 4. Osaluspõhine linnaplaneerimine
Eesmärk 4: kaasata kohalikke elanikke ja suurendada nende teadlikkust linna energiavaldkonnast.
Teema 5. Elamute rekonstrueerimine kogu asumis
Eesmärk 5: renoveerida kogu asum 2025. aastaks.
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Alaeesmärgid

Näitaja

Eesmärgi saavutamise aasta, võrdlusalus 2017. aasta
Eesmärk 1: vähendada energiatarbimist 2025. aastaks vähemalt 20%
Eesmärk 1.1: edendada hoonete renoveerimist kogu
asumis

Lõpetatud renoveerimisprojektide arv

Eesmärk 1.2: parandada energiatarbimise harjumusi,
et saavutada 5% energiasääst

Energiasääst (%), mis on saavutatud tänu
energiatarbimise harjumuste muutmisele

Eesmärk 2: suurendada taastuvenergia kasutamist 2025. aastaks 10%
Eesmärk 2.1: suurendada taastuvenergia tootmist
20%
Eesmärk 2.2: kiirendada üleminekut 100% taastuvsoojusenergiale

Paigaldatud päikesepaneelide võimsus (kWp)

Eesmärk 2.3: tutvustada majapidamistele võimalusi
üleminekuks roheenergiale

Säästva elektrienergia paketti
majapidamiste osakaal (%)

Fossiilkütuste osakaal (%) kütustes (maagaas ja
turvas)
kasutavate

Eesmärk 3: parandada elamute sisekliimat
Eesmärk
3.1:
tagada
stabiilne
sisekliima
temperatuuri reguleerimise ja ventilatsiooni abil

Nutika reguleerimissüsteemiga kodude osakaal
(%)
CO2 piirnäitajate ületamine

Eesmärk 3.2: suurendada linlaste teadlikkust heast
sisekliimast

Otseteavitust saanud elanike arv

Eesmärk 4: kaasata kohalikke elanikke ja suurendada nende teadlikkust linna energiavaldkonnast
Eesmärk
4.1:
aidata
energiaplaneerimisele

asumi

tasandil

Eesmärk 4.2: pakkuda infotehnoloogiavahendeid
energiaplaneerimiseks

Asumis toimunud ühistegevuste/otsuste arv
Infotehnoloogiavahendite kasutajate osakaal (%)
kõigi hoonete seas

Eesmärk 5: renoveerida kogu asum 2025. aastaks
Eesmärk 5.1: parandada korteriühistutele mõeldud
renoveerimise tugimeetmeid, -meetodeid ja -võtteid
Eesmärk 5.2: parandada paneelelamute esteetilist
väärtust

Nõustamist saanud korteriühistute arv
Meetmete ja vahendite arv

Parem linnakeskkond

Linnaasumites ellu viidavad projektid saavad mitmel moel anda oma panuse energiatõhususe
suurendamisse, linnakeskkonna uuendamisse ning ELi energia- ja kliimapoliitika toetamisse. Mis puutub
pehmetesse

meetmetesse,

siis

aitab

renoveerimiskogemuste

vahetamine

alustada

rekonstrueerimisprotsessi ja ajendab tegutsema energiatõhususe nimel. Suutlikkust saab kasvatada
sedamööda, kuidas täienevad energiatõhususe projektides asjatundjate ja sidusrühmade teadmised. Igati
peaks toetama hoonete renoveerimise ja linnakeskkonna uuendamise mõju. Energiatõhususe uuenduslik
asumipõhine käsitlus loob tingimused struktuursete ja süsteemsete muutuste toimumiseks. Samuti
vähendab see kulusid. Koos elamise ja lõimumise küsimused saavad samuti lahenduse.
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5. Tegevuskava
Nr

Tegevus

Teostaja

Ajavahemik

Staatus

Rahastus

Teabevahetus
(teave staatuse
kohta)

I

Eesmärk 1: vähendada energiatarbimist 2025. aastaks vähemalt 20%
Eesmärk 1.1: edendada hoonete renoveerimist kogu asumis
Eesmärk 1.2: parandada energiatarbimise harjumusi, et saavutada 5% energiasääst

1.1

Kõigi hoonete renoveerimine

Omanikud

2020–2025

Pooleli

Kord aastas

Küttetrasside ja sõlmede renoveerimine

Fortum

2020–2030

Omanikud,
osaliselt
toetused
Fortum

1.2
1.3

Uute kaugküttemõõdikute paigaldamine

Fortum

2020–2025

Fortum

Kord aastas

1.4

Tänavavalgustuse uuendamine

Tartu linn

2020–2022

Kord aastas

1.5

Koolimaja renoveerimine

Tartu linn

2022–2025

Tartu linn,
osaliselt
toetustest
Tartu linn

II

2.1

Eesmärk 2: suurendada taastuvenergia kasutamist 2025. aastaks 10%
Eesmärk 2.1: suurendada taastuvenergia tootmist 20%
Eesmärk 2.2: kiirendada üleminekut taastvsoojusenergiale
Eesmärk 2.3: tutvustada majapidamistele võimalusi üleminekuks säästvale elektrienergiale
Päikesepaneelide paigaldamine katusele
Omanikud
2020–2025

Pooleli

2.2

Roheelektri pakettide tutvustamine

Pooleli

Tartu linn, TREA

2020–2025

Pooleli

Kord aastas

Kord aastas

Omanikud,
Kord aastas
osaliselt
toetused
Ainult omanikud Kord aastas
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2.3

Stiimulite kehtestamine täielikuks üleminekuks
säästvale soojusenergiale

Eesti riik

III

3.1

Eesmärk 3: parandada elamute sisekliimat
Eesmärk 3.1: tagada stabiilne sisekliima temperatuuri reguleerimise ja ventilatsiooni abil
Eesmärk 3.2: suurendada linlaste teadlikkust heast sisekliimast
Elamute varustamine nutikate juhtimisseadmetega
Omanikud
2020–2025

Pooleli

Ainult omanikud Kord aastas

3.2

Haldurite ja elanike väljaõpe nutiseadmete kohta

Pooleli

Ainult omanikud Kord aastas

IV

4.1

Eesmärk 4: kaasata kohalikke elanikke ja suurendada nende teadlikkust energiavaldkonnast
Eesmärk 4.1: aidata asumi tasandil kaasa energiaplaneerimisele
Eesmärk 4.2: pakkuda infotehnoloogiavahendeid energiaplaneerimiseks
Eesmärk 5: renoveerida kogu asum 2025. aastaks
Eesmärk 5.1: parandada korteriühistutele mõeldud rekonstrueerimise tugimeetmeid, -meetodeid ja -võtteid
Eesmärk 5.2: parandada paneelelamute esteetilist väärtust
Energiatõhususkampaaniate korraldamine
Tartu linn, linnaosa selts
2020–2030

Projektid

Kord aastas

4.2

Renoveerimise töötubade korraldamine

Korteriühistute liit, TREA

2020–2025

Pooleli

Projektid

Kord aastas

4.3

Energiaauditite tegemine ja parimate
projekteerimislahenduste leidmine

Kinnisvara haldaja

2020–2023

Pooleli

Ainult omanikud Kord aastas

4.4

Linnaarenduse ja hoonestuse konkursside korraldamine, Tartu linnavalitsus
renoveerimisprojektide preemiad

2020–2030

Pooleli

Tartu linna
eelarve

Kord aastas

4.5

Väli- ja haljasalade kujundamine (osana
renoveerimisprojektidest või eraldi)

Omanikud

2020–2030

Pooleli

Projektid, Tartu
linna toetused

Kord aastas

4.6

Kliimamuutustega kohanemise meetmete sidumine
renoveerimisrpojektidesse (soojussaared, äravool)

Tartu linn, omanikud

2020–2030

Pooleli

Projektid, Tartu
linna toetused

Kord aastas

4.7

Energiaprojektide dokumentide ladus menetlemine
linnavalitsuses

Tartu linn

2020–2030

Tartu linn

Kord aastas

Omanikud

2020–2025

2020–2025

Fortum

Kord aastas

16

