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Projektil «Power House
Nearly Zero Challenge»
täitus aasta
AN U SARN E T
EKÜLi välissuhete ja projektide juht

Projekti toetab:

Mullu mais alustasid eluasemevaldkonna organisatsioonid kümnest Euroopa riigist rahvusvahelist koostööprojekti energiatõhususe suurendamiseks. Erinevate teavitustegevuste abil tõstetakse elanike teadlikkust selle kohta, kuidas muuta oma kodumaja renoveerimise abil energiatõhusaks ning millised saavad tulevikus olema liginullenergiamajad. Eesti esindajaks on koostöövõrgustikus Eesti Korteriühistute Liit ning projekti sihtrühmaks korteriühistud üle Eesti.
Projekt soovib laiemalt teadvustada ka seda,
et hoolimata eluasemevaldkonna kiiretest arengutest mõnedes Euroopa riikides, on Euroopa
elamufond 2050. aastal 70% ulatuses sama, mis
praegu. See tähendab, et energiatõhusust tuleb
muuta majades, mis meil on juba olemas, mitte keskenduda liginullenergia teemast rääkides
vaid uusehitistele.
VII Balti elamumajanduse konverents

Eestis said kõik huvilised projektiga kokkupuu-

te 19. aprillil Tallinnas toimunud VII Balti elamumajanduse konverentsil «Arengusuunad ja
innovatsioon Balti regiooni elamusektoris. Korteriühistute roll», kus oma kogemusi jagasid esinejad Rootsist, Saksamaalt, Lätist, Leedust ja
Eestist. Konverents keskendus Balti regiooni ja
laiemalt kogu Euroopa elamusektori tulevikule
lähiaastatel ja pikemas perspektiivis, seda Euroopa energiatõhususe ja innovatsiooni eesmärkide ning vastavate õigusaktidega seoses. Nagu
varasemalt traditsiooniks saanud, olid Balti elamumajanduse konverentsi huvi keskmes kortermajad – elamufondi osa, kus elab enamik
Eesti ja suur osa Balti regiooni riikide elanikkonnast. Kõlama jäid mõtted, et senisest enam
tuleks tähelepanu pöörata eluasemega seotud
kulutuste suurusele, energiatõhususe valdkonna direktiivide selgitamisele avalikkusele ning
korteriühistuliikumises peituvate võimaluste
paremale kasutamisele meie kõigi elukeskkonna arendamisel. Konverentsil heakskiidetud
pöördumises tehti ettepanek tagada korteriühistute toetusteks ettenähtud vahendite olemasolu 2014.–2020. aastani summas 200 miljonit eurot.
www.powerhouseeurope.eu

Oluliselt on projekti toel täienenud veebikeskkond www.powerhouseeurope.eu, kus huvilised leiavad ajakohaseid energiatõhususe alaseid
uudiseid ning renoveerimis- ja ehitusprojektide näiteid erinevatest Euroopa riikidest, sealhulgas Eestist. Praegu võib veebikeskkonnas
asuvast üleeuroopalisest andmebaasist leida
kortermajade renoveerimise näiteid näiteks
Tartust, Võrust, Rakverest jm.
Raamat «Fair Energy Transition»

Projektipartnerite koostöös valmis raamat «Fair
energy transition», mis annab ülevaate, kuhu
on erinevad Euroopa riigid liginullenergiahoonete teemas jõudnud, millised on takistused ja
kuidas neid ületada. Raamat on ingliskeelsena
kättesaadav www.powerhouseeurope.eu.
Vasakult EKÜLi juhatuse liige Urmas Mardi, CECODHAS Housing Europe’i president Kurt Eliasson, TTÜ professor Jarek Kurnitski ja EKÜLi juhatuse esimees Andres Jaadla.
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