
SmartEnCity PROJEKTIPARTNERID
•  FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 

INNOVATION, Hispaania
• Vivienda y Suelo de Euskadi (VISESA), Hispaania
• Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, Hispaania
• Centro de Estudios Ambientales, Hispaania
• Corporación MONDRAGON, Hispaania
• Fagor Ederlan Taldea, Hispaania
•  ACEDE HOME CLUSTER / H- ENEA living lab,

Hispaania
•  ETIC- Embedded Technologies Innovation Center, 

Hispaania
• MCCTELECOM S.Coop., Hispaania
• ACCIONA Ingeniería, Hispaania
• GIROA S.A.U, Hispaania
• CARTIF, Hispaania
• Estudios GIS, Hispaania
• Sonderborg Forsyning, Taani
• ProjectZero, Taani
• Sonderborg Andelsboligforening, Taani
• Boligforeningen Søbo, Taani
• Boligforeningen B42, Taani
• Vikingegaarden A /S, Taani
• PlanEnergi, Taani
• Aalborg Universitet, Taani
• Tartu Linnavalitsus, Eesti
• Smart City Lab, Eesti
• Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti
• Tartu Ülikool, Eesti
• Balti Uuringute Instituut, Eesti
• AS Fortum Tartu, Eesti
• TAKSO OÜ, Eesti
• Telia Eesti AS, Eesti
• Cityntel OÜ, Eesti
• Comune di Lecce, Itaalia
• RINA Consulting, Itaalia
• Obshtina Asenovgrad, Bulgaaria
• Sofia Energy Centre, Bulgaaria
• Steinbeis- Europa- Zentrum, Saksamaa
• ONDOAN S.Coop., Hispaania
• LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L., Hispaania

SMARTENCITY VÕRGUSTIK
Kliimamuutus on tõsine probleem, mis ohustab 
linnasid ja ühiskondi üle kogu maailma. Euroopa on 
seetõttu seadnud endale ambitsioonikad eesmär-
gid seoses energiatõhususe ja taastuvenergia osa-
kaalu suurendamisega. Ennetavalt toimides saavad 
linnad kliimamuutuse muuta võimaluseks oma 
linnade elukvaliteedi tõstmiseks ja majanduskasvu 
suurendamiseks.

Paljud Euroopa väiksed ja keskmise suurusega lin-
nad on juba arendanud välja oma säästva energia 
tegevuskavad (SEAP). SmartEnCity võrgustik pa-
kub neile linnadele tuge ja inspiratsiooni, et teha 
koordineeritud ja integreeritud lisategevusi, mis 
aitaksid kava ellu viia ja seda kooskõlastada üle-
jäänud linnaplaneerimisega.

SmartEnCity võrgustik aitab pühendunud linnadel 
saada targemaks ja energiatõhusamaks läbi integ-
reeritud lähenemise linnaplaneerimises, elamufon-
dis, transpordis, energias ja IKT taristus.

Me jagame oma õppetunde, tööriistu, teadmisi 
ja parimaid praktikaid ning usume avatud innovat-
siooni ja koosloomesse.

LI ITU SMARTENCITY VÕRGUSTIKUGA JA 
SAA TARKADE SÜSINIKNEUTRAALSETE 
LINNADE EESTVEDAJAKS!

Kontakt: 
Peter Rathje, ProjectZero
peter.rathje@projectzero.dk

See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuurin-
gute ja innovatsiooni raamprogrammist toetuslepinguga nr 691883

T E E L  T A R K A D E  C O 2 - V A B A D E 
L I N N A D E  P O O L E  E U R O O P A S

V I T O R I A - G A S T E I Z   
TA R T U   
S O N D E R B O R G  

www.smartencity.euwww.smartencity.eu

Kontakt:  
Raffaele Parlangeli, Lecce linnavalitsus
raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

Kontakt:  
Georgi Angelov, Asenovgradi linnavalitsus
smartencitybg@abv.bg 
obstina@asenovgrad.com

JÄRGIJALINN LECCE 
Lecces elab 95 200 inimest ja see paikneb Itaalias, 
Apuulia piirkonna lõunaosas. Lecce teeb kuulsaks 
ajalooline linnasüda ja ülikool, mistõttu oskab Lec-
ce väärtustada minevikku ja investeerida tulevikku, 
olles alati avatud tarkadele ideedele.

JÄRGIJALINN ASENOVGRAD
68 000 elanikuga Asenovgrad on Bulgaaria Plovdi-
vi provintsi suuruselt teine linn. Asenovgradi ees-
märgiks on energiatõhusad lahendused, taastuv-
energia suurem kasutamine ja keskkonnateadlikud 
kodanikud.

Lecce, Villa Communale

Linnaelu Asenovgradis

PEAMISED EESMÄRGID
•  Olemasoleva elamufondi ener-

giatõhususe suurendamine
•  Taastuvenergia osakaalu 

suurendamine
•  Õhukvaliteedi parandamine

PEAMISED EESMÄRGID
•  Hoonete renoveerimine nende 

energiatõhususe parandamiseks
•  Tänavavalgustuse 

kaasajastamine
•  Kohaliku taastuvenergia 

kasutamine (biomass, tuul, päike)
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MAJAKALINN TARTU 
Tartu on tudengite, teadlaste ja loomeinimeste linn, kus sünnivad 
innovatiivsed mõtted ja valitseb tulevikku vaatav kultuur. Tartu 
Ülikoolis käib ligi 14 000 üliõpilast, mis moodustab 15% Tartu 
elanikkonnast.

Tartu on juba tuntud kui tark linn, olles ühena esimestest võtnud 
kasutusele targad lahendused nagu m-parkimine (parkimine ja 
maksmine läbi mobiilirakenduse), avalikud tasuta Wi-Fi võrgud, 
e-valimised, e-tervishoid, linnaelanikke kaasavad mobiililahendused, 
digiallkirjastamine, elektritaksoteenus jpm.

TARGAD LAHENDUSED TARTUS:
•  Rekonstrueerimistegevused
  Nõukogudeaegsete korterelamute ehk hruštšovkade rekonstruee-

rimine tarkadeks nullenergia „smartovkadeks“, mis on 
varustatud nutikodu ja päikesepaneelidega ning pakuvad elanikele 
moodsat, energiatõhusat ja kvaliteetset elukeskkonda.

•  Jääksoojust kasutav kaugjahutussüsteem
  Kaugjahutusvõrgust vabaneva jääksoojuse suunamine kaugkütte-

võrku.
•  Avalik rattaringlus
  Tartu avalik rattaringlus hõlmab nii elektri- kui tavarattaid ja 65 

rendipunkti, mille asukohad kaardistati kaasates linnaelanikke.
•  Gaasibussid linnatranspordis
   2019. aastaks asendatakse Tartus kõik vanad fosiilkütuseid kasu-

tavad bussid 62 uue gaasibussiga, et muuta linnatransport 
jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks.

Kontakt:  
Raimond Tamm, Tartu linnavalitsus
Raimond.Tamm@raad.tartu.ee

Fortum 
kaugjahutusjaam 
Tartus
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Kontakt: 

Projekti koordinaatorid: 
Francisco Rodríguez Pérez-Curiel, TECNALIA 
francisco.rodriguez@tecnalia.com   

Silvia Urra Uriarte, TECNALIA, 
silvia.urra@tecnalia.com

Press:
Bettina Remmele, Steinbeis-Europa-Zentrum
remmele@steinbeis-europa.de

SmartEnCity PÕHIFAKTID:
•  3 majakalinna: Vitoria-Gasteiz (Hispaania), Tartu 

(Eesti), Sonderborg (Taani)
•  2 järgijalinna: Lecce (Itaalia) ja Asenovgrad 

(Bulgaaria)
•  37 projektipartnerit 6 riigist
•  Koordinaator: TECNALIA Research & Innovation
•  Kestus: 66 kuud (veebruar 2016 kuni juuli 2021)
•  28 miljonit eurot EL rahastust

MAJAKALINN VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz on oma 240 000 elanikuga Baskimaa pealinn ja üks 
Euroopa juhtivaid omavalitsusi jätkusuutliku majanduse investeerin-
gute vallas. Vitoria-Gasteizil on selge strateegia, et muutuda roheli-
semaks ja edendada energiatõhusust, taastuvenergia kasutamist, 
süsinikuneutraalset transporti ja tarka taristut. Linn on pühendunud 
targaks saamisele ja kasutab moodsat tehnoloogiat, et oma kodanike 
elukvaliteeti parandada. Kogu protsessis mängivad võtmerolli stra-
teegiad IKT, transpordi, energia- ja linnakeskkonna arengus ning 
koostöö avaliku ja erasektori ning teadusorganisatsioonidega.

TARGAD LAHENDUSED VITORIA-GASTEIZIS
•  Renoveerimistegevused
  Vitoria-Gasteizi pilootalas renoveeritakse 750 elamut (60 000 m2) 

energiatõhusamaks. Majad soojustatakse, teostatakse fassaa-
ditööd ning vahetatakse uksed ja aknad.

•  Linnajuhtimise süsteem
  Linnaülene platvorm ühendab kõik olemasolevad IKT lahendused 

ja aitab jälgida pilootala majade energiakasutust. 
•  Biomassi kasutamine kaugküttes
  Uus biomassi kasutav kaugküttevõrgustik langetab energiahindasid, 

võrgustiku hooldus- ja töökulusid ning suurendab turvalisust.
•  Elanike kaasamine renoveerimistegevustessee
  Elanike kaasamise strateegia tagab, et kommunikatsioon pilootala 

elanikega on tõhus.
•  Targad elektribussid
  13 uut elektribussi hakkavad teenindama praeguse bussiliini number 2 

marsruuti, mis hõlmab 10 km ja 24 uut bussipeatust. Bussidesse paigal-
datakse innovatiivne tehnoloogia kasutajakogemuse parandamiseks, 
teabe jagamiseks ning turvalisuse ja sõidu tugiteenuste suurendamiseks.

Coronación 
linnaosa 

esimesed 
renoveerimistööd

Kontakt:  
Alberto Ortiz De Elgea Olasolo, VISESA
alberto.o@visesa.eus

MAJAKALINN SONDERBORG 
Sonderborgi omavalitsus asub Taani ja Saksamaa piiri lähedal. Son-
derborgi eesmärk on muutuda süsinikuvabaks aastaks 2029 läbi 
tiheda koostöö oma elanike ja huvigruppidega. Eesmärgi täitmist 
toetab tugev era- ja avaliku sektori partnerlusprojekt ProjectZero. 
Sonderborgi teekaardid põhinevad energiatõhususe parandamisel, 
üleminekul taastuvenergiale, rohelisel transpordil, haridusel ja integ-
reeritud tarkadel lahendustel. ProjectZero aitab elanikel, ettevõtetel, 
organisatsioonidel ja linnavalitsusel planeerida, luua, rakendada, 
mõõta ja seada kurssi süsinikuvaba eesmärgi suunas. Linnavalitsus 
toetab roheliste töökohtade loomist oskustöö-, tööstuse-, turismi- ja 
haridusvaldkonnas. Ühine mõttelaad on Sonderborgi ambitsioonide 
täitmiseks hädavajalik!

TARGAD LAHENDUSED SONDERBORGIS
•   Uued biogaasibussid ja biogaasitanklad
  44 uue energiatõhusa biogaasibussi kasutusele võtmine, kuhu 

mahuvad ka jalgrattad.
•  Kodanike kaasamise programm
  Programmi eesmärk on kaasata kohalikud korteriühistud renovee-

rimistegevustesse.
•  Renoveerimistegevused
  Kolmes korteriühistus renoveeritakse 45 korterit energiatõhusa-

teks ja parandatakse korterite sisekliimat katusele paigaldatavate 
päiksepaneelide abil.

Kontakt:  
Iben Nielsen, Sonderborg Forsyning
ibni@sonfor.dk

Biogaasi-
busside 

tankimine 
Sonderborgis
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