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Energiasäästu-ala
23.–24. märtsil kohtusid
Londonis projekti Power
House Europe partnerid, et
arutada edasisi samme
energiasäästu-alases teavitustegevuses ning tutvuda energiasäästlike elamute näidetega Londonis.
Seekordse kohtumise võõrustajaks oli
projekti Suurbritannia-poolne partner
National Housing Federation, mille peakorter asub Londonis.
Projekt Power House Europe, mille eesmärgiks on uute meetodite väljatöötamine korterelamute energiasäästualase teavitustöö ja infovahetuse korraldamiseks, sai alguse 2008. aastal ja ühendab mitmesuguseid elamumajandusega
seotud organisatsioone Belgiast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Eestist
ja Rootsist. Londonis toimunud kohtumisel, kus osalesid ka Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Urmas Mardi ning välissuhete ja projektide juht
Anu Sarnet, arutati projekti raames algatatud tegevusplaane ning töötati
välja niisuguse Internetikeskkonna kontseptsioon,
mille kaudu on kõigil huvilistel võimalik juba järgmisel aastal tutvuda Euroopa
riikides läbi viidud energiasäästu-alaste projektide ja
nende tulemustega. Eesti
Korteriühistute Liit kasutab
projekti vahendusel avanevaid võimalusi energiasäästualase tegevuse edendamiseks
erinevate teavitusürituste kaudu. Neist
esimese, Power House Europe toetusel
23. aprillil Tallinnas toimuva Balti elamumajanduse V konverentsi kava tutvustas kohtumisel osalejatele A. Sarnet.
Kõigis projektis osalevates riikides on
Power House Europe raames läbi viidud
küsitlus, et selgitada välja, millist teavet
elamuvaldkonnaga seotud isikud kõige

enam ootavad. EKüL-i poolt läbi viidud
küsitlusest selgus, et siinsete korteriühistute esindajad vajavad teavet eelkõige finantseerimisvõimaluste ning energiasäästule orienteeritud uute tehnoloogiliste lahenduste kohta, lisaks sellele
soovivad meie inimesed osaleda KÜ-de
valupunkte puudutavatel koolitustel
ning seminaridel. Nagu küsitluse käigus

selgus, peeti ka mitmel pool mujal olulisimaks just erinevatest finantseerimisvõimalustest teavitamist.
Kohtumise teisel päeval külastati
Londoni Brixtoni linnajaos asuvat elamukompleksi Corry Drive Flats and
Community Centre, mis valmis 2008.
aasta oktoobris ning koosneb 15 sotsiaalkorterist ja kogukonnakeskusest.

Välisilm | Elamu

ane teavitustöö

rry
Co

Korterid on mõeldud eelkõige tuge vajavatele elanikkonna rühmadele, nagu
eakad inimesed, teistest riikidest saabunud immigrandid jt. Sealsete asukate
seas on nii kohalikke inimesi kui ka Poolast, Türgist ja Somaaliast Suurbritanniasse ümberasunuid.
See kõikidele säästumaja parameetritele vastav elamukompleks on

pälvinud Inglismaal kasutusel oleva
Ecohomes’i reitingu järgi kõrgeima hinde. Alternatiivsetest lahendustest on seal
kasutusel päikesepaneelid, maaküte ning
energiasäästlik ventilatsioonisüsteem,
mis võimaldab suunata 75% köögis ja
vannitoas tekkinud kuumusest uuesti
kasutusse, s.o eluruumide kütteks.
Selleks, et parandada inimeste
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elukvaliteeti ning aidata kaasa kodu- ja
kogukonnatunde tekkimisele, rajati elamukompleksi juurde ka kogukonnakeskus. Seega võib kokkuvõtteks öelda, et
antud elamukompleks Londonis on suurepärane näide sellest, kuidas on võimalik ühitada selliseid eesmärke nagu energiasäästu saavutamine ning ühtse kogukonna tekke soodustamine.
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