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Puhta energia meetmed linnade ja piirkondade keskkonnahoidlikuks 
muutmiseks:energialiit ja kohalik/piirkondlik kestlik areng

3. juulil 2017  |  Kultuurikatel, Põhja puiestee 27a, 10415 Tallinn

Konverentsi eesmärk on arutada kohalikke ja piirkondlikke poliitikaalaseid soovitusi Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, mis 
sisalduvad energialiitu käsitlevas paketis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ (2016). Komitee kavatseb neid ettepanekuid 
käsitlevad arvamused vastu võtta oma täiskogu istungjärgul, mis toimub 12.–13.  juulil 2017. Komitee poliitilisi soovitusi 
seoses ELi säästva energiapoliitika ja elektrituruga arutatakse laiemas perspektiivis, püüdes siduda neid teiste tihedalt seotud 
poliitikavaldkondadega, keskendudes ELi energiataristu poliitikale.

Eesti linnad ja piirkonnad tutvustavad parimaid tavasid, luues seega selge seose komitee poliitilise tegevuse ning tõenduse vahel 
kohaliku ja piirkondliku tasandi parimatest tavadest säästva energia valdkonnas.

Konverentsil esinejate hulgas on Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi esindajaid, samuti akadeemiliste 
ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade esindajaid, kes soovivad tutvustada parimaid tavasid.

Seoses sellega soovib komitee kaasata eesistujariigi Eesti institutsioonilise partnerina ja suurendada mitme teise sidusrühma 
hulgas teadlikkust oma põhisõnumitest energialiitu käsitlevate seadusandlike ettepanekute kohta, sealhulgas:

• juhtida ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste tähelepanu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 2015. aasta Pariisi 
kokkuleppe preambulile, millega kutsutakse kõiki riike üles tunnistama kõigi valitsustasandite kliimamuutustega võitlemisse 
kaasamise olulisust;

• lisada energialiidu juhtimise määrusesse selge viite kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollile – koostöös liikmesriikidega 
– kliimamuutuste ja energiapoliitika kavandamises, rakendamises, järelevalves ja sellealases aruandluses, et tagada parema 
õigusliku reguleerimise põhimõtte kohaldamine;

• seada energiatõhusus esikohale, parandades raamtingimusi investeeringuteks säästvasse energiasse, sh nutivõrgud, ning 
tagada kohalikele ja piirkondlikele väikesemahulistele taastuvenergia pakkujatele võimalus turule ja võrkudesse pääseda;

• rõhutada, et energialiidu eesmärkide saavutamiseks peavad energialiidu juhtimismehhanismid tagama kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele tugiraamistiku rahastamise ja turueeskirjade alal, et veenda investoreid pikaajalises poliitilises 
kohustuses suurendada majanduslikke eeliseid kodanike ja ettevõtete jaoks.

Konverentsi korraldavad ühiselt komitee ENVE komisjon ja nõukogu eesistujariik Eesti.

Kell 8.30 Registreerimine

Kell 9.00  1.osa: Tere tulemast Tallinna - linna, mis pürgib Euroopa rohelise pealinna ideaali poole

Arutelu juht: komitee ENVE komisjoni aseesimees Sirpa Hertell (FI/EPP)

Komitee liige ja Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo (EE/ALDE) – Tervitussõnad

Komitee president Markku Markkula (FI/EPP) – Komitee panus ELi energialiidu poliitikasse ning seosed ELi 
keskkonna- ja energiapoliitika vahel
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Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants – ELi linnade keskkonnahoidlikuks muutmine: 
riiklikud poliitikameetmed kestliku linnaarengu ja rohelise energia tähtsuse tervikliku käsituse toetuseks

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas – Tallinna linna parimad tavad energiatõhususe ja energiainnovatsiooni 
valdkonnas: rohelise pealinna ideaali poole pürgimine

ARUTELU

Kell 10.15 PRESSIKONVERENTS ja kohvipaus

Kell 11.00  2. osa: Linnad ja maapiirkonnad ning energialiidu juhtimine: energiatõhususe esikohale 
seadmine ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimestamine 2030. aastaks seatud 
ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks

Arutelu juht: komitee raportöör energialiidu juhtimise, puhta energia poliitika ja energia valdkonna 
innovatsiooni teemal Bruno Hranić (HR/EPP)

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk – Eesti energiapoliitika prioriteedid ELi eesistumise 
kontekstis ja nende panus kestlikku majandusarengusse kohalikul ja piirkondlikul tasandil

Komitee raportöör energiatõhususe ja hoonete energiatõhususe teemal Michiel Rijsberman (NL/ALDE) – 
Energiatõhusus esikohale: energialiidu praktiline mõju kohalikul tasandil, keskendudes linnapeade paktile

Advokaat ja organisatsiooni ClientEarth kliima- ja energiatõhususe valdkonna projektijuht Marta Toporek – 
Kohalikud ja piirkondlikud küsimused: seosed energiatõhususe ja valitsemise vahel talvepaketi ettepanekute 
kontekstis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ja energialiidu juhtimise teema raportöör Brian Curtis (UK/
töötajad - II rühm) – ELi institutsioonidevaheline protsess seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga energialiidu 
juhtimise ja kodanikuühiskonna kaasamise kohta mitmetasandilisse juhtimisse

Tallinna Tehnikaülikooli juhtiv ekspert Endrik Arumägi – Põhjalik terviklik renoveerimine Eestis – laiaulatuslik 
energiatõhususe / keskkonnahoidlikuks muutmise meede

ARUTELU

Kell 12.30 - 14.00 Lõuna

Kell 14.00  3  osa: Elektrituru korraldus, konkurentsiõigus ja ELi energiataristu poliitika: muutuvad 
raamtingimused kohaliku ja piirkondliku tasandi investeeringuteks säästvasse energiasse

Arutelu juht: komitee liige Vytautas Kanevicius (LT/ECR)

Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando 
Leppiman – Põhisõnavõtt teemal „ELi elektriturupoliitika praegune seis: institutsioonidevahelised arutelud ja 
uute poliitikaettepanekute mõju Eestis“

Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi esindaja Catharina Sikow-Magny – Energiataristu 
arendamise roll ELi energia siseturu toimimise tagamisele keskenduvate energialiidu eesmärkide kontekstis

Tippkeskuse Florence School of Regulation energiaõiguse ja -poliitika valdkonna direktor ning advokaadibüroo 
Allen & Overy LLP nõustaja professor Leigh Hancher – Piirkondlikud talitluskeskused: õiguslik vaatenurk

Leuphana Ülikooli (Saksamaa) professor dr. habil. sc. iur. Thomas Schomerus – ELi õiguse vaatenurk tõketele 
ja võimalustele kohaliku ja piirkondliku tasandi säästva energia projektide puhul

Konkurentsi peadirektoraadi esindaja Tatiana Marquez Uriarte – Konkurentsi roll üleminekul puhtale 
energiale – peamised õiguslikud väljakutsed ja tulevikuväljavaated ELi poliitika jaoks

ARUTELU
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Kell 15.30 Järeldused ja väljavaated

Komitee president Markku Markkula

ARUTELU

Kell 15.45 Konverentsi lõpp

Kell 15.45.- 18.45 Õppekülastused

Õppekülastus 1 – Arukas transport Tallinnas, renoveeritud trammidepoo külastus

Uued transpordilahendused Tallinnas, tasuta ühistransport linnas, integreeritud ja nutikad kiibipõhised 
e-piletid, linna transpordikeskuse tutvustus ja töötava trammidepoo külastus. 

Õppekülastus 2 – Ülemiste veepuhastusjaam Tallinnas

Joogiveekvaliteedil on märkimisväärne mõju rahvatervisele ja heaolule. Pealinna kraanivee kvaliteet on 
olnud väga hea ja seepärast julgustame me inimesi jooma kraanivett. Üle 90% Tallinna elanikest saab oma 
vee Ülemiste veepuhastusjaamast (pinnavesi). Ligi 10% inimestest joob puurkaev-pumplate vett (põhjavesi). 
Pinnavee puhastamine sellest joogivee tootmiseks kestab 15 tundi.

Õppekülastus  3 – Kaugküte Tallinnas (taastuvenergial põhinevad küttelahendused), 
energiakontserni Utilitas kuuluva Iru elektrijaama külastus

AS Utilitas Tallinna elektrijaam on üks Tallinna kütteettevõtteid. 2015. aastal toodeti Utilitase elektrijaamas 41% 
soojusest alternatiivkütuseid kasutades. 2018.  aasta eesmärk on suurendada seda näitajat 80%ni. Utilitase 
gruppi kuulub kaheksa kaugküttejaama kogu Eestis. 

Õppekülastus 4 – Nutikate linnade lahendused Tallinnas Ülemiste linnakus

Ülemiste City on Tallinna lennujaama vahetus läheduses asuvale 36 hektari suurusele endise Dvigateli tehase 
territooriumile loodud nüüdisaegne linnak, kus tegutseb suur hulk innovaatilisi ettevõtteid. Arenduse eesmärk 
on kujundada nutikas linnak suurimaks teadmistele tuginevaks ärikeskkonnaks Baltimaades.

Linnaku arendamine algas 2005.  aastal. Praeguseks on välja töötatud hästi toimiv majandusstruktuur. 
125 000 m2 tootmis- ja laopinna täienduseks on loodud enam kui 120 000 m2 nüüdisaegset büroopinda. 
2014. aastal tegutses Ülemiste Citys ligi 340 ettevõtet umbes 8000 töötajaga. 

http://mainorulemiste.ee/ulemiste-city/?lang=et
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