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FinEst Targa Linna 
Tippkeskus

Me muudame Euroopa linnad paremaks 

elukeskkonnaks Eesti ja Soome teadlaste 

teadmiste ja oskustega.

Aastaks 2030 oleme välja arendanud ja 

juurutanud 20 nutikat lahendust vähemalt 30 

Euroopa linnas.



FinEst Targa Linna Tippkeskuse fookus



PILOODIPROGRAMM
2020–2027

Maailmas unikaalne programm, 
mis ühendab linnade tegelikud 
vajadused ja tipptasemel teaduse.



Targa linna piloodiprogramm

TULEMUS:
Uued targa linna 
lahendused

TULEMUS:
Prioriteetsed
tulevikukatsumused

TULEMUS:
Lahendusideed 
pilootprojektideks

TULEMUS:
Targa linna 
prototüübid

Linnaliste
väljakutsete kaardistus1

Ideekonkurss2Prototüüpide edasiarendamine ja 
maailmas levitamine4

Tippkeskus piloteerib esimesi 
teadusinnovatsiooni ideid Eesti 
linnades 3



Piloodiprogramm 2021-2027

• Tippkeskus viib ellu 10-14 
pilootprojekti
koostöös TalTech’i ja Aalto
teadlastega.

• Igasse pilooti kaasatakse vähe
maltüks Eesti linn.

• Ühe pilootprojekti maht 600 
tuhat - 1,5 milj. EUR



LINNADE JA VALDADE 
ARENGUVAJADUSED
2020



Vajadused –
transport ja andmed

• Transpordikorralduses ei võeta 
arvesse kõiki liikumisviise ja 
nende koostoimet

• Ebapiisav ühistransport 
elanikkonnale mugavaks 
elukorralduseks

• Puuduvad kiired ja säästlikud 
ühendused tõmbekeskustega



Vajadused – energia

• Hoonete suur energiatarbimine 
ja kuidas nutikalt toimetada 
amortiseerunud hoonetega

• Süsinikuheitme vähendamine 
energiatootmises

• Taristu energiaga varustamine 
tööstuse arenguks 



Vajadused – ehitus ja planeerimine

• Linna/valla planeerimine ei ole terviklik, optimaalne ja 
säästlikkust silmas pidav



Vajadused – andmed ja valitsemine

• Oskused ja võimekus andmete kogumiseks ja kasutamiseks on madal

• Kogutavad andmed ei ole kättesaadavad erinevatele kasutajagruppidele

• Avalikud teenused ei ole kõigile sihtgruppidele kättesaadavad



4 PILOOTPROJEKTI: JAAN 2021 – MAI 2023

GreenTwins

Partnerid: 

Tallinn ja 

Helsingi

Tuleviku 

transpordi 

ökosüsteem

Partnerid: 

Rae vald ja 

Tallinn

Mikrovõrgud 

ja energia 

salvestamine

Partnerid:  

Lääne-Harju 

vald ja Tartu

DigiAudit

Partnerid: 

Tartu ja 

Tallinn



5 IDEED

• Tarkade otsuste juhtimislaud omavalitsustele

• Elanike andmerändlus

• Linna sademeveesüsteemide tark planeerimine ja juhtimine

• Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna 
loomiseks

• Hoonete renoveerimisstrateegia valiku tugi

2 PILOOTI: JAAN 2022 – JUUNI 2023



www.finestcentre.eu


