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Pressiteade 

 

eu-LISA valiti EL 2021. aasta parimate avaliku sektori ehitiste hulka  

 

Euroopa Liidu (EL) IT-agentuuri peamaja Tallinnas valiti täna, 29. novembril Maastrichtis 

toimunud auhinnagalal (EPSA) nelja parima ELi avaliku sektori ehitise hulka 2021. aastal.  

Agentuuri peamaja on innovatiivne ehtis, milles moodne ja ergonoomiline töökeskkond on 

ühendatud keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku infrastruktuuriga. „Oma ainulaadse 

lähenemisviisiga aitab eu-LISA edendada kultuurilisi muutusi keskkonnateadlikuma avaliku 

halduse suunas ning on inspireeriv eeskuju ELi ja liikmesriikide jaoks. Oleme EPSAle auhinna 

eest väga tänulikud, see on agentuurile ja tema töötajatele suur tunnustus ning julgustab meid 

tulevikus veelgi enam pingutama,“ ütles eu-LISA asedirektor Luca Tagliaretti.  

IT-agentuuri peamaja ehituse tellis Siseministeerium ning ehitust juhtis Riigi Kinnisvara AS, 

hoone ehitas OÜ Fund Ehitus. Hoone valmis kõigi osapoolte koostööna 2018. aasta suvel. 

„Meie agentuuri peamaja ehitusprojekt on hea näide nii tööde planeerimisel kui ka teostamisel 

tehtud tõhusast koostööst. Suurepäraste tulemuste saavutamine on võimalik vaid tänu avatud ja 

pühendunud koostööle kohaliku omavalitsuse, Vabariigi Valitsuse ja tema allasutuste, 

ehitusettevõtte, teiste seotud ELi liikmesriikide ning laiema avalikkuse ning agentuuri enda 

töötajatega,“ rääkis Tagliaretti. 

eu-LISA vaatab veelgi kaugemale, seades endale ambitsioonika eesmärgi jätkata uute 

tehnoloogiate ja materjalide uurimist, katsetamist ja juurutamist oma hoonetes Tallinnas ja 

Strasbourgis. Lisaks plaanib agentuur Euroopa Avaliku Halduse instituudi abiga luua ELi avaliku 

sektori asutuste jaoks ühtse platvormi, kus on võimalik jagada teadmisi ja kogemusi erinevate 

digilahenduste haldamise ning uute tehnoloogiliste lahenduste ja materjalide kasutamise kohta 

avalikus sektoris, suurendades asutuste võimekust ning praktikaid muutuste elluviimisel. 

Taustainfo 

EPSA 2021 (Euroopa Liidu avaliku sektori auhind) projekti eesmärk on toetada ELi avalikku 

sektori erinevaid valdkondi uuenduslike ja nutikate lahenduste kasutuselevõtmisel oma 

tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Konkursi lõppvoorus valitakse kolm parimat projekti 

kolmes kategoorias, milleks on Innovatsioon, Roheline ja Digital. Üleeuroopalist avaliku sektori 

konkurssi korraldab Euroopa Avaliku Halduse instituut (EIPA) alates 2009. aastast ning see 

toimub iga kahe aasta tagant. 

eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õiglusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide 

Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) loodi 2011. aastal pakkumaks pikaajalisi IT-alaseid 

lahendusi Euroopa Liidu siseturvalisuse tagamiseks ning asüüli-, migratsiooni- ja piiripoliitika 

elluviimiseks Euroopas. eu-LISA loodud IT-süsteemid Eurodac (Euroopa varjupaigataotlejate 

sõrmejälgede andmebaas), SIS (Schengeni infosüsteem) ja VIS (viisainfosüsteem) on täna 

Euroopa Liidu liikmesriikides aktiivselt kasutusel. Lisaks käivad arendustööd EESi (riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise registreerimise süsteem), ETIASe (Euroopa reisiinfo ja –lubade 

süsteem) ning ECRIS-TCNi (Euroopa karistusregistrite süsteem kolmandate riikide kodanike 

jaoks) IT-süsteemide loomisel viimaks ELi siseturvalisuse ja piirivalve järgmisele tasandile.  

eu-LISA peahoones on suurt tähelepanu pööratud keskkonnatingimustele. Hoone energiakulu on 

viidud miinimumini läbi taastuvenergia kasutuse ning olemasoleva küttelahenduste ristkasutuse. 

Tallinn, 29 November 2021 

http://www.eulisa.europa.eu/
https://www.eipa.eu/epsa-award-ceremony-2021/
https://www.eipa.eu/
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/EES
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Etias
https://eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
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Sarnaselt sellele on pööratud suurt tähelepanu erinevatele IKT lahendustele ning 

jäätmekäitlusele. Seeläbi on loodud eu-LISAs targa maja lahendus, kus on fookuses 

nõuetekohane ning roheline töökeskkond madalate halduskuludega. 

 

 Videokokkuvõte nurgakivi asetamisest eu-LISA peahoonele 29.09.2017. 

 eu-LISA peahoone avatseremoonia 19.08.2018 

 “Our bonds are our strengths” 
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