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Pärast koolituse läbimist ja kodutööde soo-
ritamist on soovijatel  võimalus saada 
energia nõustaja/energiamentori tunnistus 
ning liituda POWERPOOR energianõus-
tajate ja energiamentorite võrgustikuga.

Järgmised koolitused on 2022. aasta 
aprillis tulekul Pärnus ja Tartus.

2. Nõustamine – EKÜL nõustab tasuta 
korteriühistujuhte ja korteriühistute 
liikmeid energiasäästu ja renoveerimise 
alustamise teemadel. 

EKÜL ootab nõustaja poole pöör-
duma:
• korteriühistujuhte ja ühistute liik-

meid, kes ei ole täna oma ühistuga ot-
sustanud, kas kortermaja renoveerida 
või mitte ja tahaksid kõige uuemat in-
fot erinevate võimaluste kohta;

• korteriühistujuhte ja korteriühistute 
liikmeid, kes on tegemas ettevalmis-
tusi kortermaja renoveerimiseks ja/
või taastuvenergia lahenduste kasu-
tuselevõtmiseks ning soovivad täp-
semalt planeeritud tegevuste ja 

 rahastamisvõimaluste üle aru pidada;
• kortermajade elanikke, kes soovivad 

nõu saada, kuidas nad omaenda kor-
teris energiat kokku saaksid hoida.

3. Töövahendid enda pere 
energiavaesusriski hindamiseks.
Programmis on välja töötatud veebi-
põhine töövahend, mis arvutab sisesta-
tud majapidamise energiatarbimise and-
mete põhjal kas tarbija kuulub Euroopa 
keskmise arvestuse järgi energiavaesus-
riski ja annab ka soovitusi, kuidas 
energia kuludelt kokku hoida. Tööva-
hend on tõlgitud eesti keelde ja avatud 
kõikidele kasutamiseks. 

Soovitame kindlasti testida, milline 
tuleks teie majapidamise energiavaesus-
riski näitaja. Selleks tuleks minna lehele 
powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit, 
valida kasutaja keeleks eesti keel, luua 
oma konto ja sisestada majapidamise 
kohta küsitud andmed. Nende põhjal an-
nab vahend kohe hinnangu, kui suur on 
majapidamise energiakulu ja mida suure 
energiakulu puhul ette võtta. 

Projekt on saanud rahas
tuse Euroopa Liidu teadus
uuringute ja innovatsiooni 
programmist Horisont 2020, toetus
leping nr. 890437.

EKÜL ootab kõiki huvilisi 
POWERPOOR programmis osalema!
Lisainfo: www.ekyl.ee/powerpoor
powerpoor@ekyl.ee

Anu Sarnet
EKÜLi välissuhete ja projektide juht

Elamuorganisatsioonid töötasid 
2020. aastal kaheksast Euroopa 
Liidu riigist, Eesti Korteriühis-
tute Liit (EKÜL) nende hulgas, 

välja uue koostööprogrammi nimetu-
sega POWERPOOR, mille eesmärgiks 
seati ühistuliste tegevuste kaudu 
energia vaesusriskis elanike abistamine. 
Esialgu vajasid uued tegevuspõhimõtted 
kõikjal selgitamist ja energiavaesuse 
mõiste osaski ei olnud riigid ühel meelel. 
Möödunud aastal alanud energiahindade 
tõus tõi aga kogu Euroopas šoki ja kindla 
arusaamise, et kõik võimalused energia-
kulude vähendamiseks tuleb kasutusele 
võtta. POWERPOOR programmi koos-
tajad olid osutunud ettenägelikeks ja välja 
töötanud tugiprogrammid, mida oli või-
malik energiahindade kriisi süvenedes 
kohe kasutusele võtta.

Kuna suurem osa Eesti elanikkon-
nast elab täna kortermajades, kesken-

dub POWERPOOR programm siin just 
kortermajade energiatõhususe paranda-
misele ning korteriühistute ja korter-
majades elavate leibkondade energiaku-
lude vähendamisele. Eesti elamufond on 
täna Euroopa Liidu keskmisega võrrel-
des vananev ja kehva kvaliteediga, mis-
tõttu on elanike energiaarved suured ja 
halva sisekliima tõttu kannatab elukva-
liteet. Ühe Euroopas leviva mitteamet-
liku määratluse järgi on energiavaesus-
riskis iga leibkond, kelle kuusissetule-
kust läheb enam kui kümme protsenti 
küttekuludele. Energiakulukad korter-
majad on sellesse riskigruppi kuuluvate 
perede arvu kiirelt kasvatamas. Seetõttu 
on Eesti Korteriühistute Liit seadnud 
POWERPOOR algatuse toel eesmärgiks 
toetada korteriühistuid kortermaja 
energiatõhususe parandamiseks ja 
energia kulude vähendamiseks vajaliku 

renoveerimise ettevalmistamisel ning 
anda nõu ka renoveerimise osas kõhk-
levatele korteriomanikele.

Mida pakub korteriühistule 
POWERPOOR programm Eestis?
1. Koolitused energianõustajatele ja 
energiamentoritele – EKÜL viib läbi 
koolitusi „Energiavaesus ja võimalused 
selle leevendamiseks”. 

Need kahepäevased tasuta koolitu-
sed on suunatud korteriühistujuhile / 
juhatuse liikmele:
• kes puutub oma töös igapäevaselt 

kokku korteriühistu liikmete küsi-
mustega energiasäästu teemadel;

• kel tuleb veenda ühistu liikmeid korter-
maja renoveerimise vajalikkuses;

• kes tahab täiendada oma teadmisi 
energiasäästu võimaluste kohta 
korter majas, sealhulgas korterma-
jade renoveerimise ja energiaühis-
tute teemal;

• kes soovib saada ülevaadet tänastest 
korteriühistutele suunatud rahastus-
võimalustest kortermajade energia-
tõhususe parandamiseks;

• kes on valmis jagama oma ühistu 
liikmetele ja ka teistele huvilistele 
nõuandeid, kuidas igapäevaselt 
energiat kokku hoida, miks on vaja-
lik kortermaja renoveerimine ja kui-
das seda alustada.

Euroopa elamumajandusorganisatsiooni juhatus arutas 
energiavaesusega seonduvat 

Andres Jaadla
EKÜLi juhatuse esimees 
ja Housing Europe’i 
juhatuse liige 

Veebruari alguses 
kogunes Euroopa ela
muorganisatsiooni Housing 

Europe’i juhatus, et arutada organisat
siooni jaoks olulisi teemasid ja vaa
delda Euroopa Liidu elamuvaldkonnas 
toimuvat.

Arutelu olulisimaks osaks tõusis 
Prantsusmaa kui Euroopa Liidu ees
istujamaa eestvedamisel toimuv 
Euroopa elamumajanduse ministrite 
kokkusaamine 8.–9. märtsil. See näitab, 
et eluasemeteemad on Euroopas tä
helepanu keskmes, kuna sel moel toi
mus Euroopa elamuministrite viima
tine kokkusaamine 2013. aastal.

Housing Europe juhatus käsitles ka 
sisendi andmist Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Nõukogu hoonete energia

tõhususe direktiivi. Hoonete 
energia tõhususe direktiiviga 
kehtestati ELi liikmesriikidele 
nõue töötada välja pikaajalised 

renoveerimisstrateegiad nii elu 
kui ka mitteeluhoonete renoveeri

mise toetamiseks, saavutamaks 
2050. aastaks väga energiatõhusat ja 
vähese CO

2
heitega hoonefondi. 

Eestis on hoonete renoveerimist 
puudutav strateegiline dokument 
„Hoonete rekonstrueerimise pikaaja
line strateegia”, mille eesmärk on aas
taks 2050 olemasoleva hoonefondi 
kulutõhus rekonstrueerimine liginull
energiahooneteks.

Lisaks peatuti Euroopa elamuorga
nisatsiooni juhatuses ka energiavae
suse teemadel ja anti ülevaade üle
euroopalise projekti POWERPOOR te
gevustest. Järgmine Euroopa elamu
organisatsiooni juhatuse koosolek toi
mub 13. mail 2022.

Saame tuttavaks: EKÜLi energiaekspert Kristo Tuul 

POWERPOOR programmi raames asus 
Eesti Korteriühistute Liidu juures ame
tisse energiasäästu ja tõhususe eks
pert Kristo Tuul, kes jagab tasuta nõus
tamiste käigus häid soovitusi.

Kuidas sai Sinust korteriühistute 
nõuandja energiaküsimustes?
Olen ise juba viis aastat oma maja 
korteriühistu juhatuse liige. Meie maja 
on tervikrenoveerimise läbi teinud ja 
see andis tõuke ka kogemust jagada.

Mida nõustamisel põhiliselt küsi-
takse?
Inimeste põhimureks on suurenenud 
elektri ja küttearved, uuritakse, kuidas 
kulusid kokku hoida. Huvi tuntakse ka 
renoveerimise vastu, et kuidas, millal 
ja millises mahus tänavu rekonstru
eerimistoetusi pakkuma hakatakse. 

Millised on inimeste suurimad hir-
mud?
Kõige enam kardetakse, et renoveeri
misega kaasnevad suured laenu
maksed. Aga kui natuke arvutada ja 
kalkuleerida, et palju saab renoveeri

tud majas energiakuludelt säästa, sel
gub, et väga suurt kulude tõusu po
legi vaja karta.

Minu soovitus on kindlasti reno
veerimine ette võtta, kuna energia
hinnad tõusevad igal aastal 10–15 
protsenti. Lisaks paraneb renoveeritud 
majas oluliselt ka sisekliima.POWERPOOR 

kasvatab energiatarkust


