1957, photo by V.Gorbunov

Läänemere regiooni nutikate linnaasumite seminar, 1.päev
Energiatõhus linnauuendus − Kohtla-Järve valikud
1.aprill 2020 kell 10
Kohtla-Järve kultuurikeskus, Keskallee 36
Seminari eesmärgiks on edendada linnaosade terviklikku ja sidusat uuenemist. Seminar käsitleb:
 Energiatõhusate linnaosade põhimõtteid ja praktikat AREA21 projekti kogemusel;
 Uuringuid, hinnanguid ja näiteid Järve linnaosa uuendamisest;
 Kuidas renoveerida linnaosa ja korrastada elamufondi linnamiljööd säilitades.

PÄEVAKAVA
10:00

Kogunemine ja kohvilaud

10:30

Linnapea avasõnad – Ljudmila Jantšenko (Kohtla-Järve linnavalitsus)
Energiatõhusa linnaosa põhimõte ja näited AREA 21 projektis – Jonas Fischer (Hafencity ülikool)

10:50

Linnauuendus Järve linnaosas – Jana Viital (Kohtla-Järve linnavalitsus)

11:10

Riiklikud algatused elamumajanduse korrastamiseks – Dmitri Moskovtsev (MKM)

11:30

1950-60ndate ehitatud elamute tehniline seisund ja renoveerimisvajadus Järve linnaosas – Aivo
Raud (Zoroaster), Tõnu Tiit (Termopilt)

11:50

Mida saab teha linnaosa terviklikuks uuendamiseks? Osapoolte seisukohad, arutelu ja üldistused

12:30

Lõunasöök

13:15

Temaatiline linnaekskursioon (madalenergia gümnaasiumi külastus), tellitud buss, 1h

Seminar on suunatud omavalitsustele, linnaarenduse, -ehituse ja -energia ekspertidele ning korteriühistutele eesmärgiga
innustada linnaosasid ja -asumeid uuendama terviklikult.

Seminariettekanded on eesti ja inglise keeles (sünkroontõlge kõrvaklappidesse).
Täiendav informatsioon jana.viital@kjlv.ee . Palume registreeruda järgmise lehe lõpus (saab osaleda mõlemal
päeval ja kas ainult Kohtla-Järvel või Tartus, vastavalt märkida).

Läänemere regiooni nutikate linnaasumite seminar, 2.päev
Linnaosamudel energiamajanduses – meetmed ja lahendused
2. aprill 2020 kell 10
Spark Demo, Narva mnt 3, Tartu
Seminari eesmärgiks on edendada linnaosade terviklikku ja sidusat uuenemist energiapöörde tõusulaines.
Seminar käsitleb:
 Energiatõhusate linnaosade põhimõtteid ja praktikat AREA21 projekti kogemusel;
 Linnaosade uuendamise näiteid ja õppetunde Tartus;
 Milliste poliitikameetmete, mõjutuste ja vahenditega kiirendada linna energiauuendust.

PÄEVAKAVA
10:00

Kogunemine ja kohvilaud

10:15

Sissejuhatus Tartu linnaarengutest – aselinnapea Raimond Tamm (Tartu linnavalitsus)

10:30

AREA 21 projekti põhimõtted, pilootlinnaosad ja vahendid – Jonas Fischer (Hafencity ülikool)

10:45

Hoonete renoveerimine linnauuenduse hoovana (otsustamisel)

11:00

Renoveeritud Tartu: linn, asum, elamu, korter – Marten Saareoks and Kalle Vikrus (Tartu regionaalne
energiaagentuur)

11:20

World Café linnaenergia meetmetest, arutelu ja kokkuvõtted

12:30

Lõunasöök

Seminar on suunatud omavalitsustele, linnaarenduse, -ehituse ja -energia ekspertidele ning korteriühistutele eesmärgiga
innustada linnaosasid ja -asumeid uuendama terviklikult.

Seminarikeel on inglise keeles (võimalikud eesti keelsed küsimused ja ariutelud). Täiendav informatsioon
antti.roose@trea.ee
Palume registreerumiseks täita lingitud vorm https://forms.gle/6QCct5xAgh3n7qCj6 hiljemalt 20.märtsiks
2020. Registreerida saab ka e-kirjaga tatjana.amerhanova@kjlv.ee või telefonil 339 8600.

