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Projekti nimi: „Baltic Smart City Areas for the 21st Century“
Projekti kestus: oktoober 2017 – september 2020
Projekti eelarve: 2,55 mln EUR 
Sh ERF rahastus: 1,89 mln EUR, Vene riigi rahastus & ENI: 0,1 mln EUR
Partnerid: 10 partnerit kuuest Läänemere ümbruse riigist
Juhtpartner: Hamburgi HafenCity Ülikool

Projekti andmed

AREA 21 on kolmeaastane rahvusvaheline projekt, 
mida viivad ellu kümme partnerorganisatsiooni Lää-
nemere ümbruse riikidest. Projektis püütakse kujun-
dada energiatõhusaid linnaasumeid, kaasates linla-
si ja teisi sidusrühmi strateegilisse planeerimisse ja 
uudsete energialahenduste kasutamisse.
Eesmärgiks on hakata kasutama kaasaegseid ener-
giasäästu lahendusi ning vähendada CO2 heidet. Et 
seda saavutada, katsetatakse projekti testasumites 
uuenduslikke planeerimisprotsesse. 

Protsess aitab asumites teha koostööd eri sektorite 
vahel, mõista kodanike huvisid ja takistusi ning kaa-
sata erinevaid osapooli. 
AREA 21 projekti toetab osaliselt Euroopa Liit (Euroo-
pa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Naabrus-
piirkondade Rahastusmeede (ENI)) Interregi Lääne-
mere piirkonna 2014.−2020. aasta programmi  kaudu 
(prioriteet 2 – “Loodusvarad”, teema 2.3 – “Energia-
tõhusus”).

Edendades koostööd energiatõhusate 
linnaasumite planeerimisel
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Energiatõhusate linnaasumite (ingl k Energy Impro-
vement District – EID) kontseptsioon on uudne süs-
teemne lähenemine, mis aitab saavutada linnaasu-
mites CO2 heite vähenemist. See tekitab paradigma 
muutuse: jäigalt avalikult sektorilt rohkem ühise 
arendustegevuse poole, kuhu on kaasatud ka elani-
kud ja erasektor. Kontseptsioon hõlbustab avaliku ja 
erasektori teadmiste, ideede ja tegevuste ühenda-
mist energiaplaneerimises ja elluviimises. 

Võrgustumine soodustab erilahenduste arendamist, 
uute projektide algatamist ning nii ametlike kui mit-
teametlike partnerlussuhete loomist.
Arendatav kontseptsioon käsitleb Euroopa linnades 
tüüpilisi vajadusi ja väljakutseid. Seda kasutatakse 
raamistikuna partnerlinnade testasumites ning see 
aitab kaasata avalike hoonete omanikke ja kinnis-
varaomanikest kodanikke energiasäästu meetmete 
rakendamisse.

Energiatõhusad linnaasumid

AREA 21 pakub kohalikele omavalitsustele, energia-
agentuuridele ja teistele energiaplaneerimisega tege-
levatele osapooltele teadmisi ning vahendeid, mida 
kasutada uute energiasäästlike lahenduste planee-
rimiseks ja rakendamiseks linnaasumites. Selleks 
arendatakse ja testitakse projektis uusi koostöövor-
me avaliku sektori, energiatootjate ja elanike vahel. 
Projektis on välja valitud seitse linna, kus katsetatak-
se avaliku ja erasektori koostööd terviklike tegevus-
plaanide ja testaladele iseloomulikke energiatõhu-
suse meetmete rakendamiseks. 

AREA 21 põhineb järgmisel:

• Terviklikkus: strateegiate koostamine asumite 
kaupa, et edendada valdkondade sidusust ning 
olemasolevate protsesside, meetmete ja ressurs-
side sünergiat.

• Koostöö: uute koostöövormide kohaldamine, et pa-
randada avaliku sektori oskusi kasutada asjakoha-
seid kommunikatsiooni- ja planeerimisvahendeid.

• Osalus: osapoolte aktiviseerimine energia pla-
neerimises, rakendamises ja otsuste tegemises.

• Kaasamine: elanike kaasamine strateegilisse  
energiaplaneerimisse, et mõista paremini 
lõpptarbijate huvisid ning edendada   
energiatõhususe meetmete rakendamist.

• Tehnoloogia: aruka tehnoloogia kasutamine, et 
hõlbustada energiaplaneerimist, katsetada uusi 
üldsuse kaasamise vorme, kasvatada isikliku 
energiatarbimise teadlikkust ja suunata käitumi-
se muutust.

• Harimine: uute kontseptsioonide väljatöötamine, 
lahenduste testimine ja teadmiste edastamine teis-
tele linnadele ja piirkondadele, et toetada madala 
süsinikujäljega linnaasumite tekkimist Euroopas.

Teemad ja eesmärgid

Linnad oma suurte elamurajoonide ja keeruka in-
frastruktuuriga mängivad Euroopa energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel olulist rolli. Umbes 75% EL 
elanikkonnast elab linnades, seega tarbitakse seal 
suur osa energiast ning linnad etendavad suurt osa 
ka energiapöördes. Olemasolevate linnaasulate üm-
berkujundamisel on energiatõhususe seisukohalt 
väga suur potentsiaal.

Siiski takistab vähese heitega linnade edendamist vald-
kondade killustatus ning vähene koostöö omavalitsus-
te, energiaettevõtete ning kinnisvaraomanike vahel.  
AREA 21 tegeleb nende probleemidega, aidates Lää-
nemere piirkonna linnadel leida ja saavutada olemas-
olevate asumite parim võimalik energiasääst, töötada 
välja terviklikud strateegiaid valdkondade sidumiseks, 
ning kaasata energiatarbijaid energiaplaneerimisse.

Ühine katsumus
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Seitsmes projektipiirkonna linnas määratletakse 
energiatõhusad linnaasumid (ingl k EID – Energy Im-
provement District).  Eestist osaleb kaks linnaasumit, 
Annelinn Tartus ja Kohtla-Järve Järve linnaosa, nen-
de kohta leiate infot järgmiselt lehelt.
Ülejäänud viie asumiga tutvumiseks (Hamburg (Sak-
samaa), Helsingborg (Rootsi), Lublin (Poola), Peter-
buri (Venemaa) ja Tampere (Soome)) palume külas-
tada projekti ingliskeelset kodulehte. 

AREA 21 on kokku toonud kümme partnerit Lääne-
mere riikidest: Eestist, Saksamaalt, Soomest, Poo-
last, Venemaalt ja Rootsist. Partnerite hulgas on nii 
kohaliku kui piirkondliku võimu esindajaid, ener-
geetikaettevõtteid, uurimisasutusi, kellel on laialda-
sed kogemused energiaplaneerimises, kaasamises, 
strateegiate koostamises ning kes on lähedalt seo-
tud projekti sihtrühmadega. See tagab tegevuste 
ajal otsese infovahetuse ning juurdepääsu vajalikule 
teabele. Projektipartnereid toetab seotud partner-
ite võrgustik: partnerlinnade omavalitsusasutused, 
energiaettevõtted, korteriühistud; aga ka riikide 
energia- ja keskkonnavaldkonna ministeeriumid, 
rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud, nt 
EUROCITIES ja Läänemere Linnade Liit.

1. Hamburgi HafenCity Ülikool (Saksamaa)
2. Tampere Rakendusteaduste Ülikool (Soome)
3. Peterburi Peeter Suure nimeline Polütehniline 

Ülikool (Venemaa)
4. Kohtla-Järve Linnavalitsus (Eesti)
5. Tartu Regiooni Energiaagentuur (Eesti)
6. Tampere linn (Soome)
7. Skåne piirkond (Rootsi)
8. Öresundskraft AB (Rootsi)
9. Wandsbeki asum Hamburgis    

(Saksamaa)
10. Lublini linn (Poola)

Partnerid
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Oodatud tulemuste saavutamisel saab potentsiaali
vaadelda nii huvirühmade kui tehnilisest vaate-
nurgast.

1. Tarbijad täidavad suurt rolli, sest kehtib tõde 
„Energiat ei tarbi majad, vaid inimesed“. Seega on 
eriti oluline tõsta elanike ja kinnisvaraomanike 
teadlikkust: nende energiatarbimise harjumusi tu-
leb muuta ning julgustada neid rohkem kasutama 
uudseid energiat säästvaid seadmeid.

2. Renoveerimine aitab kaasa sisekliima paranda-
misele, energiatõhususe tõusule ning CO2 heite 
vähendamisele. Huvirühmadele on oluline kooli-
tada projekteerijaid ja ehitajaid, et viia ehitised 
vastavusse suurenenud nõudmistega.

3. CO2 heite vähendamise eesmärk on kõige lihtsa-
mini saavutatav, kui kasutatakse rohkem taastu-
vatest allikatest pärit elektrienergiat, konkreetselt 
paigaldades majadele elektrienergiat tootvad 
PV-paneelid. Pilootala majade päikesejaamad 
võivad aastas toota ligikaudu 750−1100 MWh ro-
helist elektrit. Majanduslikust vaatenurgast on 
PV-paneelid kõige kasumlikum ja dünaamilisem 
võimalus energia tootmiseks.

Pilootasumite potentsiaal

Projekti tegevused aitavad kaasa „Tartu linna säästva 
energia arengukava 2015−2020“ eesmärkide täitmi-
sele. 
Linnas tervikuna on võetud sihiks vähendada elamu-
te energiatarvet 20% võrra ning suurendada taastuv-
energia kasutamist 10% võrra.

Oodatavad tulemused
”Teadlikud tarbijad elavad hoonetes, mis vastavad 
21. sajandi nõudmistele ja vajadustele”

• Vähendada energia tarbimist 5 GWh võrra, 20 
GWh-lt 15-le

• Vähendada süsinikuheidet ning parandada hoo-
nete sisekliimat 

Visioon ja eesmärgid

© Antti Roose

Asukoht: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Pindala: 0,2 km2 
Asukad: 3000 elanikku, lisaks 700 siin tööl ja koolis 
käivat inimest
Hooned: 13 kortermaja, sh kolm 9-korruselist, 
kümme 5-korruselist, 1 maa-alune garaaž, 1 kool, 1 
lasteaed, 1 kauplus
Omandisuhe: 15 hoonet eravalduses, 2 avalikku 
hoonet, st kool ja lasteaed

Annelinn, Tartu: Kalda testala arvudes

Kontakt Eestis:
Tartu Regiooni Energiaagentuur | www.trea.ee 
Antti Roose, projektijuht
antti.roose@trea.ee
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Järve linnaosa kui energiatõhusa piirkonna aren-
damise eesmärk on parandada nii ajalooliste hoonete 
tehnilisi tingimusi kui ka piirkonna üldist elukvalitee-
ti. Need eesmärgid tuleks saavutada (1) sihtrühmade 
parema juhendamise kaudu, (2) käitumise muutuste-
ga, 3) sihtrühmade parema koostööga, (4) tipptasemel 
IKT vahendite kasutamisega. Täpsemalt võib kavan-
datavaid tegevusi ja nende aluseks olevaid võimalusi 
kirjeldada järgmiselt:

1. Ajaloolise väärtusega ehitisi käsitlevat strateegiat 
arendatakse tihedas koostöös asjakohaste  
sidusrühmadega, muuhulgas antakse soovitusi 
energiatõhusaks renoveerimisekssõltuvalt  
erinevate hoonete tüüpidest.

2. Omanike suhtumine kinnisvarasse muutub tänu 

sellele, et tõuseb teadlikkus energiatõhususest 
ning kinnisvara kõrgemast väärtusest ja   
madalama energiakulu eelistest.

3. Paraneb kohalike omavalitsuste, hoonete omani-
ke, energiatarnijate ja kodanike huvide koos- 
kõlastamine, et edendada energiatõhususe 
meetmete rakendamist.

4. Rakendub info- ja sidetehnoloogial põhinev 
seirevahend, et tõsta lõpptarbijate teadlikkust 
nende energiatarbimise ja tarbimise piikide ta-
sandamise kohta.

Kohtla-Järve tegevused toovad kaasa konkreet-
sed energiatõhususe soovitused valitud ajalooliselt 
väärtuslikele hoonetele. Nad parandavad koostööd 
kohalike sihtrühmade vahel ning aitavad kaasa 
Ida-Virumaa ja Kohtla-Järve arengukava 2016–2034 
strateegiliste eesmärkide elluviimisele.

„Ajaloo ehitamine tulevikku: ajaloolised hooned 
muudavad energiatõhusust”

• Suurendada piirkonna ajalooliste hoonete ener-
giatõhusust, säilitades samas ajaloolise väärtuse 
ja välimuse

• Parandada elukvaliteeti EID elamupiirkondades

Pilootasumite potentsiaal

Oodatavad tulemusedVisioon ja eesmärgid

Asukoht: Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond, EE
Pindala: 1,66 km2

Elanikud: 2525 elanikku
Hooned: 327 hoonet (257 elukohta ja 53 avalikku 
hoonet)
Funktsioonid: kombineeritud funktsioonid, seal-
hulgas elamu kasutamine ja avalikud funktsioonid, 
näiteks kultuurikeskus, koolid jne
Omandivorm: munitsipaalettevõtted ja eraoman-
dis olevad elamud

© Igor Parv

Kohtla-Järve linn: EID lühidalt

Kontakt
Kohtla-Järve Linnavalitsus | www.kjlv.ee
Tatjana Amerhanova, projektijuht
Tatjana.Amerhanova@kjlv.ee


