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Tarmo Soomere: Rohepöörde keskne probleem pole 
mitte tehniline, vaid sotsiaalne

Tulevik ei ole alanud seni, 
kui valitseb NIMBY-mõtteviis
ehk “ükskõik kus, aga mitte 
minu tagaaias”.
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• Eesti Arengufondi programm 1.07.2014- 31.12.2015 
• Erinevate energiaühistu mudelitega osales 10 algatust: 

4 KOV’i, 1 metsaühistu, 1 tööstuspargi haldaja, 1 KÜ, 3 kogukonda
• Õiguslik analüüs Glimstedt’I büroolt



Kogukonnaenergeetika parim kirjeldatud majandusmudel Eestis on energiaühistu. 
Energiaühistu näol on tegemist kogukondliku ühistegevusega, mille peamiseks eesmärgiks on 
toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust omatarbe
katmiseks, kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks.

Eesti Arengufond, „Energiaühistud Eestis?!”  https://energiatalgud.ee/img_auth.php/c/cf/Sipelgas%2C_K._Energia%C3%BChistud_Eestis._2014.pdft



Kes on kogukond?

“Kogukond on ühes
piirkonnas elavad
inimesed, kellel on 
ühine huvi ja ühine
võime koostööks.”  
Sotsioloog Peeter 
Vihma



• kortermaja elanikud
• tänava elanikud
• asula elanikud 
• valla elanikud 

https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/Community-energy-communication-guide.pdf

Energiaühistu võivad moodustada

Aga ka:
• vabalt koondunud sõpruskond
• kohalikud ettevõtted
• kohalikud omavalitsused



TÜ Energiaühistu
Asutati  10.02.2021 asutajaliikmeid 36.

Tänaseks 84 
ühistuliiget!



Mida teeb Energiaühistu?

• Energiaühistu toob kokku kohaliku kogukonna, raha ja 
tehnilise kompetentsi.

• Ühistus sünnivad taastuvenergia pargid kohaliku kogukonna 
algatusel ja toel, mitte vastu nende tahtmist.

• Liikmed ise omavad energiaparke, mitte 
energeetikaettevõtted. 

• Tootes ise elektrit, jääb tulu Eestisse ja väheneb sõltuvus 
importelektrist.

• Investeerimisvõimalused rohelise maailmavaate 
toetajatele.

• Kujundame targalt avalikku ruumi,
ühendades  ruumiloome ja rohepöörde.



• Vaikne enamus vs häälekas vähemus
• Faktipõhisus vs emotsioon
• Ekspertarvamus vs Google
• Otsime võimalusi ja lahendusi vs 

vastasseis ja kaevikusõda
• Me kaasame ka kogukonnast eemal

elavad inimesed, kes tahavad teha midagi
reaalset sünnikoha heaks

Energiaühistu on positiivne platvorm

#MuHoov



Osaleda ja panustada saad sulle sobival viisil

Astu liikmeks Tule saadikuks Osale investorina
• Näitad oma toetust
  kohaliku roheenergia
  tootmisele,

• Väiksem elektriarve
  tänu kokkuhoitud
  võrgutasudele,

• Sul on liikmena võrdne
   hääl teistega

• Oled kohaliku roheenegia
eestvedaja,

• Osaled aktiivselt kohalike
energiaprojektide arengus

• Teenid oma tööpanuse
eest rohekapitali.

• Saad osaluse kohalikus
energiapargis,

• Teenid pikaajalist tulu
oma investeeringust,

• Otsustad ise, millisesse
projekti ja kui palju
investeerida

Tulundusühistu oluliste otsuste tegemisel on igal liikmel võrdselt üks hääl.
Investeeringult tulu jaotatakse vastavalt iga liikme investeeringu suurusele projektis.



Saadikute koolitus

Vaata videot siit



Esimene park rajamisel!



Mis on tehtud? 

• Rajame koos kohaliku kogukonnaga ühistuparke

• Koolitame KOV’e ja kogukondasid

• Vahendame ühistusiseselt ja kogukondadele
informatsiooni ekspertide ja rahastusvõimaluste
kohta

• Anname sisendi seadusloomesse ja poliitikatesse

• Koostöö esindusorganisatsioonidega

• Propageerime kogukonnaenergeetikat ja 
taastuvenergialahendusi

• Vahendame ühistusiseselt ja kogukondadele
informatsiooni ekspertide ja rahastusvõimaluste
kohta



Töörühmad

1. Koolituse töörühm  

2. Planeeringute töörühm 

3. Kommunikatsiooni töörühm

4. Läänemaa töörühm

5. Juriidika töörühm

Email ühistuliikmetele + sots.media 06.01.2022



Energiaühistu kommunikatsioonikanalid



Kogukonnaenergeetika töötoad

27.08. Orjakul

16.09. Kuressaares

05.10 Kärdlas

20.10. Laulasmaal



• Tallinna pilootprojektid
- Paljassaare Loomade Varjupaigas,
- Tondiraba Jäähall
- Pääsküla Prügila

• Lääne-Harjus Laulasmaa Kool, Saaremaal Pärsama Hooldekodu



• Ühistulise elektritootmise puhul ei ole oluline 
suure osakaalu omandamine paigaldatud 
koguvõimsusest. Tähtsam on ühistulise 
energiatootmise kaudu kaasata võimalikult 
suurt hulka inimesi ning innustada neid 
keskkonnasõbralikke lahendusi eelistama.

• Energiaühistu võimaldab elanikel paindlikult ja 
riske hajutades ise rohelist energiat toota ja 
tarbida pakkudes seejuures alternatiivi 
individuaalsele väiketootmisele ning 
elektriturust sõltumisele.

• Ühistulise energiatootmise toetamine 
võimaldab mitmekesistada elektrienergia 
tootmist ja suurendada varustuskindlust

• Narvas ei tegutse hetkel energiaühistuid. 2035. 
aasta miinimumeesmärgiks on seatud vähemalt 
viie energiaühistu tegutsemine.

Narva



http://tondirabaicehall.ee/tondiraba-jaahall/ https://aktal.tallinnlv.ee/static/Koosole
kud/Dokumendid/pkldok16299.pdf

Foto: Õhtuleht, Heiko Kruusi

Tallinn
Meetme nr. 14 tegevused ja eesmärk:
• Päikeseenergia kasutamiseks sobivate pindade andmete koondamine ja 

kaardistamine ning kohalikus elektrivarustuses päikeseenergia 
kasutamise teadlikkuse ja võimekuse suurendamine;

• Päikesepaneelidest elektrit tootvate (nt vesinikku salvestavate) 
kogukondlike energiaühistute loomise ja toetamise mudeli 
väljatöötamine, sh finantsinstrumendi (nt kapitaligarantii) väljatöötamine 
ja rakendamine;

• Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu suurendamine 
linna asutustes.

• Oluline on katseprojektide käivitamine (nt Pääsküla suletud prügila 
baasil).

• Aastaks 2030 on kohalike energiaühistute arv Tallinnas 5



• Annab kogukonnale administratiivse struktuuri ehk “valmislahenduse” 

taastuvenergia projektiga sujuvaks liitumiseks

• Esindab neid taastuv- ja hajaenergeetika projektis

• Osaleb projektis alates ettevalmistusest ja planeeringutest

• Hindab kogukonna kasu igas projekti faasis

• Annab kogukonnale võimaluse kasutada Energiaühistu finantsilist tuge

Energiaühistu pakkumine



• taskukohane
• kasutatud kohapeal
• poest ostetav
• lahendab tavalise

igapäevase probleemi

Kasutatavad tehnoloogiad

https://solarstone.com/



IRENA Innovation landscape for a renewable-powered future

Energiaallikad ja rakendusalad



https://www.beauvent.be/project/wind/windturbines-nieuwkapelle-

Ühistupark Belgias. Rajatud 2005, 2x0,8MW, investeering 1,9mEUR



https://www.beauvent.be/project/zon/zonkracht

Ühistupark Beauvent Belgias. Rajanud 18 katuseparki alates 2019.a.,  väikseim 12 kW, suurim 144kW



• Vaata ETV, Osoon 10.01.22 (https://etv.err.ee/1608450848/osoon) 
• 29.09. Kärdlas! EU Islands Energy Academy

SamsØ saar 



• Kogukonnaseminar 20.10.21

• Seminarile registreerus 92 inimest, neist 2/3 osales virutaalselt.
FB otseülekannet vaatas 533, rohevald.ee lehel 192 inimest.

Laulasmaa näide - kuidas KOV saab kaasa aidata





• Katusepark
• Autode elektrit tootvad

varjualused parklas

Kõrgessaare COOP näide  - koostöö ettevõttega



https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119433

• By 2030, energy communities could own some 17% of 
installed wind capacity and 21% of solar capacity

• By 2050, almost half of EU households are expected to 
be producing renewable energy. 



Tee esimene samm 
– astu liikmeks!

Märt Helmja
mart.helmja@energiayhistu.ee

energiayhistu.ee


