


•Alustas tegevust 2010

•Mittetulunduslik isemajandav ettevõte

•Asutajateks ja omanikeks Tartu linn ja Tartu Teaduspark

•Hetkel on 4 täisajaga ja 4 osalise ajaga töötajat

•9-liikmelises nõukogus on esindajad ülikoolidest,

omavalitsustest ja teaduspargist

Tartu Regiooni Energiaagentuur



Peamisteks tegevusteks on:

-Omavalitsuste nõustamine - energiakavade koostamine,

kaugkütte tasuvusarvutused jms.

-Hoonete energiatõhusus – analüüs, ettepanekud

-Biomassi kasutamine energieetikas

-Teavitus ja propaganda

Osaleme projektides:

-RE-GREEN

-Meshartility – edendada SEAPs

-Recommend – eco-management ja eco-innovation

-BIO-EN-AREA (lõpetatud)

Tartu Regiooni Energiaagentuur



Projekti eesmärgiks on

aidata regioonidel parendada, arendada ja rakendada 

energiatõhususe edendamisele suunatud 

ehitusstrateegiaid ja taastuvate energiate kasutamist 

kui vahendit mida panustada roheliste piirkondade 

arengusse.

The aim of the project is to help regions in improving, developing

and implementing green building policies oriented to the

enhancement of energy efficiency and the use of renewable

energies as a means of contributing to the development of green

regions.

Eesmärk



Osalejad

Juhtpartner:

INTELI innovatsioonikeskus,

Portugal

Osalejad:

Potsdami Ülikool, Saksamaa

Nordregio arenduskeskus, Rootsi

LEA energiaagentuur, Ptuj, Sloveenia

AGENEX, Merida, Hispaania

Dublini linn, Iirimaa

BFF, Sheffield, Inglismaa

Mizil linn, Rumeenia

Drabowa Gornicza linn, Poola

TREA, Tartu



Siiani kogetu

Õppereisidel nähtu näitab suuri erinevusi kuid ka palju sarnast



Õppereisid

Õppereisidel nähtu

Grenoble – linna laiendamine, alustades trammiliinide ehitamisest,

„pruunalade arendamine“

Potsdam/Berliin – magalarajoonide kompleksne renoveerimine, uute

linnaosade kompleksne rajamine

Merida – vana tööstuspiirkonna „elustamise“ katsed, biokütuste 

kasutamine, s.h. jahutuses

Stokholm - „pruunalade“ kompleksne arendamine, uue haigla kompleksi 

rajamine liiklusmagistraali „katusele“

Dublin – linna üürimajade / korterite renoveerimine, altpoolt tuleva 

initsiatiivi toel renoveeritavad tuletõrjedepood



Tartu õppereis

3-4. juuli 2013  RE-GREEN õppereis Tartusse 

Abilinnapea Raimond Tamme vastuvõtt

Palamuse vallamaja kui esimene katse luua

ühiskondlikku hoonet vastavalt saksa passiivmaja

standardile.

Elva kaugkütte korraldus

Kredexi toel renoveeritud korterelamud



Mõistete raamistik



Tähelepanekud ja järeldused

1. Korterelamute renoveerimise tehnilised lahenduse on sarnased

kuid sotsiaalsed tingimused erinevad

2. Linnaositi renoveerimine annab kordades parema tulemuse.

Renoveerimist alustada ühistranspordist

3. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata „pruunalade“ rehabiliteerimisele

4. Kaks ühist probleemi: 

Liiga palju bürokraatiat

Liiga vähe kvalifitseeritud töötajaid

5. Kõige olulisem:

ILMA KAASAMATA EI SAA HEAD TULEMUST!



Tänan kuulamast!

RE-GREEN projekti kohta:

www.re-green.eu 

Tartu Regiooni Energiaagentuur

www.trea.ee 

Kalle Virkus

kalle.virkus@trea.ee 

+372 524 3686


