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Uued internetikeskkonnad
energiasäästust
huvitatutele
Energia säästlik kasutamine ei ole enam ammu uus
teema ning Euroopa Liit
on keskkonna säästmiseks
seadnud muu hulgas eesmärgiks suurendada ka
hoonete energiasäästlikkust.
Tavatarbija jaoks tundub energiasäästuga saavutatav rahaline kokkuhoid ehk
olulisemgi kui globaalne keskkonnamõju vähendamine. Energia säästmine
nõuab teadmisi ning seepärast nähakse
täna energiasäästu saavutamise ühe alusena igakülgset teavitustööd tarbijaskonna hulgas. Kindlasti on paljud ajakirja
Elamu lugejad osalenud energiasäästu
võimalusi tutvustavatel koolitustel, mida Eesti Korteriühistute Liit on korraldanud juba üle 10 aasta ning mis on viinud teadmised energiasäästu võimaluste kohta igasse Eesti

nurka. Teavitustegevus ei toimu siiski
üksnes koolitustel ja infopäevadel. Neile, keda energiasäästu valdkond tõsisemalt huvitab ning on soovi oma teadmisi omal käel täiendada, pakub internetiajastu järjest uusi kanaleid energiasäästu võimalustega kursis olemiseks.
Euroopa tasandil on loodud mitu erinevat infokeskkonda, kus iga energia säästmisest huvitatud inimene saab
otsida vajalikku teavet ning asuda ka
ise info edastaja rolli. Järgnevalt tutvustan lähemalt kaht nende hulgast – portaale BUILD UP ja POWER HOUSE
EUROPE.
Mõlemad portaalid on täna valdavalt ingliskeelsed. Ühest küljest on
põhjuseks see, et värskeim energiasäästu-alane teave ilmub tihti kas inglise või
prantsuse keeles, ja inglise keeles sujub
selle edastamine kõige kiiremini. Teisest
küljest võimaldab portaalide ühtne keelevalik huvilistel erinevatest Euroopa riikidest edendada üheskoos arutelusid
energiasäästu-teemalistes
foorumites. Siiski on infofoor
keskkondade arendajate
kesk
soov viia võimalikult palsoo
ju uut
u teavet tulevikus kodanikuni tema emakeeda
les.
les

E
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U energiasäästu-alaUusi
seid internetikeskkondi iseloomustab soov
pakkuda vajalikku ja
huvitavat infot igale
huvilisele, sõltumata
tema varasematest

teadmistest. Euroopa energiasäästu portaal BUILD UP, mille leiab aadressilt
www.buildup.eu, jaotab sisu kolme kategooriasse. Siit leiab uudiseid ja kasulikke juhiseid nii valdkonnas tegutsevale ehitusspetsialistile, energiasäästu küsimustega tegelevale riigi- või omavalitsus-ametnikule kui ka korteriomanikule ja majaelanikule. Portaal on loodud
selleks, et edastada Euroopa värskemaid
uudiseid energiasäästu võimaluste, seadusandluse ja edukate kogemuste kohta. Olulisel kohal on ka portaali kasutajate vaheline infovahetus – portaalis registreerunul on võimalus kaasa rääkida
aruteludes, tellida endale uudiskirja ning
jagada oma energiasäästu-alaseid kogemusi teistega.
Täna sobib portaalist BUILD UP
leitav teave siiski eelkõige energiasäästuga tegelevale professionaalile ning sisu
koostamisel on rõhk pandud rahvusvahelisel tasandil olulistele uudistele ning
Euroopa Liidu direktiivide tutvustamisele. Laiema kasutajaskonna jaoks mõeldud osa on esialgu väike, kuid kel huvi,
avastab üksjagu põnevaid uudiseid selle
kohta, mida on erinevates Euroopa riikides energiasäästu valdkonnas juba saavutatud. Ehitise omaniku alalehele (I am
a building owner or a tenant) liikudes
võib osa lõpptarbijale mõeldud teabest
leida suisa eestikeelsena.
Lingi „I am a building owner or a
tenant“ kaudu jõuab www.buildup.eu
lehel elamu omanikule või elanikule
mõeldud teabeni.

Kogemuste vahetamine
Korteriühistu juhile või lihtsalt huvilisele võib soovitada tutvumiseks projekti
POWER HOUSE EUROPE energiasäästu-teemalist portaali aadressil www.
powerhouseeurope.eu. Kui seni on Eesti
korteriühistute energiasäästu kogemused
ja edukad näited jäänud valdavalt koolituste ja infopäevade teemaks ning on
leidnud aeg-ajalt kajastamist meie ajakirjas ning ettekannetes väljaspool Eestit, siis
võimaldab uus portaal taoliste kogemuste vahetamist üle maailma. Portaali koostavad spetsialistid ligi kümnest Euroopa
Liidu riigist, sealjuures on ainsaks Eestipoolseks kaasautoriks ja sisu koordinaatoriks Eesti Korteriühistute Liit.
www.powerhouseeurope.eu avalehelt
leiab lingid kõigi portaali poolt pakutavate võimaluste juurde ning ülalt menüüst ka otsetee eestikeelse tutvustuseni.
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Portaal keskendub energiasäästualaste kogemuste vahetamisele ning võimaldab tutvuda Euroopas ellu viidud
energiasäästu projektide tulemustega
(inglise keeles). Ka siin on huvilisel võimalus end kasutajaks registreerida ning
arutelufoorumites kaasa rääkida.
Pakutavate võimaluste hulgas on
järgmised:
Infoallikad eluasemevaldkonnas tegutsevatele professionaalidele
energiasäästu strateegiate kujundamiseks;
On-line foorum informatsiooni ja kogemuste vahetamiseks eluasemevaldkonnas tegutsevate professionaalide vahel;
Teave strateegiate, õigusküsimuste, institutsionaalsete ja finantsalaste lahenduste kohta, mis on osutunud
edukaks erinevates Euroopa Liidu riikides, ning Elamumajanduse Koostööorganisatsiooni CECODHAS – Housing
Europe energiapoliitika-alase tegevuse
kohta;
Näited nii vanemate renoveeritud elamute kui ka madala energiatarbega uute elamute, elanike tulemusliku
koostöö, toetavate veebilahenduste jms
kohta;
Värske teave energiasäästu ja
taastuvenergiat puudutavate Euroopa
Liidu õigusaktide üle käivate poliitiliste
arutelude ja arengu kohta;
Värske teave Euroopa Liidu
projektitoetuste ja struktuurifondide
kohta;
Partnerlus erinevate eluasemevaldkonnas tegutsevate asjaosaliste vahel;
POWER HOUSE’i platvormid,
mis ühendavad riiklikul tasandil erinevaid eluaseme-valdkonnas tegutsevaid
asjaosalisi.
Huvitava võimaluse pakub por-

taal neile, kes soovivad tutvuda, millised
energiasäästu kogemussed on teistel riikidel
eerinevates hoonetes, sh
kkortermajades. Edukate
eenergiasäästu-alaste näidetega tutvumiseks tuleb
de
avalehelt lingi Cases and
av
Resources kaudu liikuda
Re
edasi lehele, kust on võied
malik valida huvipakkuv
ma
riik ning täpsem teemav
mavaldkond, mille kohta
näidisobjekti otsitakse. Vanäid
jjutades
t d
otsingunupule
Search, ilmuvad ekraanile otsingu kriteeriumidele vastavad näited. Kuivõrd
portaal on alles uus, siis ei leidu esialgu
näiteid kõikidest liikmesriikidest, samas
on Eesti seal täna esindatud juba kolme
energiasäästu-alase edulooga!
Valides Cases and Resources lehel asuval kaardil Eesti ning vajutades otsingunuppu Search, jõuab külastaja lehele,
kus on võimalik tutvuda Eesti näidetega
energiasäästu valdkonnas.

Ootame korteriühistuid jagama
oma kogemusi energiasäästu saavutamisel.
Neil, kel POWER HOUSE EUROPE keskkonnaga tutvumisel tekkib
soov jagada ka oma korteriühistu energiasäästu kogemust Euroopa tasandil,
tuleks sellest Eesti Korteriühistute Liidule märku anda, saates näiteks allakirjutanule e-kirja.
Eduka energiasäästu näidisobjekti lisamiseks POWER HOUSE EUROPE
infokeskkonda ei pea valdama inglise
keelt – teie poolt esitatud kortermaja sobivuse korral tehakse andmete lisamiseks vajalik tõlketöö teie eest.
Tänases infost üleküllastunud
maailmas on oluline osata vajalikku teavet mittevajalikust eristada. Euroopa tasandil olulise teabe koondamisega pakuvad uued internetikeskkonnad tänuväärse võimaluse kõigile, kel huvi energia säästmise võimaluste ja sellealaste
kogemuste vastu teistes riikides.
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