
Hea majaelanik!  

 

Projekti SmartEnCity infoleht nr. 2 

 

Projekti tegemistest  

Nutika linnaosa projekti (SmartEnCity) tegevused jätkuvad alanud  aastal hoogsalt. Meile 

teadaolevalt on tänaseks päevaks 25 korteriühistut  teinud üldkoosoleku tasandil esmase 

otsuse nutika linnaosa projekti tegevustes osalemiseks (täpsem 

info: www.tarktartu.ee/avaleht/pilootala/). Viimastel kuudel on korteriühistud tegutsenud 

selle nimel, et jõuda lepinguni tehnilise konsultandi ja projekteerijaga. Tänaseks on 20 

korteriühistut leidnud endale tehnilise konsultandi ning 10 ühistut leidnud endale ka 

projekteerija. Lähikuudel on esmane eesmärk, et kõik üldkoosolekul otsuse langetanud 

ühistud saaksid paika tehnilise konsultandi ning projekteerija. Head kolleegid Tartu Regiooni 

Energiaagentuurist aitavad kõiki neid ühistuid, kes selles osas abi vajavad. Kuna osade 

elamute puhul tegeletakse juba aktiivselt projekteerimisega, siis suure tõenäosusega 

valmivad kevadeks ka esimesed rekonstrueerimiseks vajalikud ehitusprojektid ning 

esimeste elamute rekonstrueerimisega alustatakse kindlasti juba sellel aastal. Ühistuid, kes 

on juba tehnilise konsultandi ja projekteerija leidnud ootame kohe ka Tartu linnavalitsusele 

toetuse taotlust esitama.                                                                                                                                               

15. septembril kehtestas Tartu linnavolikogu määruse "Targa linna korterelamu 

rekonstrueerimise toetus", mille alusel on sihtgrupi ühistutel võimalik alates 1. oktoobrist 

2016 rekonstrueerimistoetust taotleda. Taotlemise üheks eelduseks on SmartEnCity 

nõuetele vastava renoveerimise ehitusprojekti olemasolu. Määrus on leitav Tartu linna 

kodulehel www.tartu.ee dokumentide registris. 

 

Nutikodust 

Projekti „Nutikas linnaosa“ üheks eesmärgiks on suunata ühistuid ja elanikke 

energiasäästlikumalt käituma ning jälgida renoveerimisjärgsel testperioodil elamute 

energiatarbimist. Selleks paigaldatakse iga renoveeritava elamu korterisse kodujuhtimise 

seadmestik, mis võimaldab elanikel jälgida oma tarbimist (seda ka kodust eemal olles) ning 

soovi korral rakendada nutikaid kodujuhtimise lahendusi. Nutikodu süsteem koosneb 

korteris paiknevast internetti ühendatud keskseadmest, juhtpaneelist ja erinevatest 

anduritest, mõõturitest, lülititest, mis kõik vahetavad andmeid keskseadmega raadioside 

teel.  

Lisaks projekti poolt paigaldatavatele seadmetele võivad ühistud ja korteriomanikud 

hankida muid nutikoduga seotud seadmeid (nt video-fonolukk, turvakaamera, 

välistemperatuuri andur, liikumisandur, aknaandur, nutipistik, releelüliti jm.). Projekti 

partner Telia Eesti testib hetkel nutilahendusele sobivaid seadmeid.   



Hea majaelanik!  
 

Küsitlusest pilootala elanike seas 

Peame oluliseks saada elanikelt tagasisidet seoses majade energiatõhusaks ning targaks 

ehitamisega. Seetõttu viisime läbi küsitluse, milles osales 213 elanikku/korteriomanikku. 

Suur tänu kõigile! 88% vastanutest pidas vajalikuks, et korteriühistu investeeriks maja 

energiatõhusaks ja targaks ehitamisse. Investeeringut peeti peamiselt vajalikuks seetõttu, 

et see aitab kodukulusid kokku hoida, loodust ja elukeskkonda säästa ning maja terviklikult 

renoveerida. Küsitluse tulemuste kohta leiab rohkem teavet projekti kodulehelt 

www.tarktartu.ee.  

 

Kunstikonkursi hetkeseisust 

Eelmise aasta sügisel korraldati Tartu nutika linnaosa projekti raames rahvusvaheline 

kunstikonkurss, millega otsiti kunstnikke kesklinna piirkonna hruštšovkadele kunstiteoste 

loomiseks. Konkursil osales kokku 54 kunstniku Hollandist, Poolast, Lätist, Tšiilist, Itaaliast, 

Brasiiliast, Argentiinast, Norrast, Prantsusmaast ja USAst – kokku kümnest välisriigist. Lisaks 

mitmeid tunnustatud Eesti kunstnikke nagu näiteks Marko Mäetamm, Malle Leis, Tiiu 

Kirsipuu, Mall Nukke jt. Järgmiste sammudena valivad projekti kuraatorid koostöös 

korteriühistutega konkursil osalenud kunstnike seast need, kellele tehakse ettepanek 

konkreetse majaga seotud kunstiteoste loomiseks.  

 

Projektiga seonduvat infot täiendatakse pidevalt tarktartu.ee kodulehel ja Targa linna 

tegemiste kohta on võimalik infot leida 

ka Facebookis: https://www.facebook.com/tarktartu/ Lisame sinna lisaks meie projektiga 

seonduvale ka erinevat muud põnevat infot. 

 

NB! 31. jaanuaril kl 18.00-20.00 toimub Tartu Loodusmajas (aadress: Lille tn 10) pilootala 

elanikele suunatud infopäev, kus käsitleme olulisi SmartEnCity projektiga seonduvaid 

teemasid ning loomulikult saab ka küsimusi küsida ja arutleda Olete kõik oodatud ning 

loodame rohket osavõttu! Registreeruda koosolekule saab projekti kodulehel: 

www.tarktartu.ee/registreerimine. 

 

Projekti koordinaator: Raimond Tamm, raimond.tamm@raad.tartu.ee, tel 515 4738. 

Tartu Regiooni Energiaagentuur: Kalle Virkus (tel 551 2424) ja Martin Kikas (tel 524 5225), 

info@trea.ee 

 

 

 

Projekti tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.. 


