
Energiaühistud –
uus tegija turul !
COOP Foorum
Märt Helmja
08.06.22



Muutuvad kõik 
elektrisüsteemi osad

energyatlas2018_Boell.de.



Postimees, 2.04.2022: “ Täna langeb elektri börsihind Eestis eilsega võrreldes 
tugevalt, aga päeva sees kõigub hind tervelt kaheksakordselt. Soomes on elekter
meiega võrreldes endiselt palju soodsam. “
https://majandus.postimees.ee/7491484/elekter-laheb-tana-tublisti-odavamaks

TV3 uudised, 16.10.2021: „Täna on elektri börsihind võrreldes eilsega poole odavam.“
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2021/10/16/tana-on-elektri-borsihind-vorreldes-eilsega-poole-odavam/

Rahageenius, 6.12.2021: “ Elekter on täna rekordkallis: kuidas see päev üle elada ja 
oma tarbimist jälgida? “
https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/elekter-on-tana-rekordkallis-kuidas-see-paev-ule-elada-ja-oma-tarbimist-jalgida/

BNS, 6.12.2021: „Homme tuleb veel kallim elektrihind: 469,03 eurot
megavatt-tunni kohta. “
https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/homme-tuleb-veel-kallim-elektrihind-46903-eurot-megavatt-tunni-kohta/



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._Eneargia%C3%BChistud_Eestis._2014.pdft



• 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

Tänaseks 81 liiget!

Energiaühistu on laiapõhjaline liikmetele endile kuuluv ettevõte, mis koostöös 
kohalike kogukondadega rajab taastuvenergiaparke üle Eesti.

Asutajad:



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 
suurkorporatsioonid. 

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

• Investeerimisvõimalused rohelise maailmavaate 
toetajatele.

• Kujundame targalt avalikku ruumi,
ühendades ruumiloome ja rohepöörde.



Energiaühistute mõju

Allikas: Külli Lüübek: “Energiaülemineku sotsiaal-ruumilised aspektid.Ühstute roll taastuvenergia tootmise edendamisel” . 
Tallinna Ülikool, Magistritöö, 2021



https://juliafchozas.com/expertise/middelgrunden-wind-farm-guided-tour/



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

18 katuseparki alates 2019, kokku 1039 kWp. Väikseim 12 kW, suurim 144kW 



Energiaühistute potentsiaal Eestis 2030.a.
Arengufondi analüüsi kohaselt 25 600 ühistut:
• hõlmates 940 000 elanikku, 23 616 korterelamut, KOV’de hooneid 2,1 mln m2
• maksutulu 880 mEUR
• kinnisvara väärtuse tõus 564mEUR

Illustratiivsed näited: Suure Jaani Tervisekoda ning Raja tn lasteaed ja ujula Pärnus



Kui sa soovid minna kiiresti,
siis mine üksi.
Kui sa soovid minna kaugele,
siis mine koos teistega.

https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model

Aafrika vanasõna



Tee esimene samm
– astu liikmeks!

Märt Helmja
mart.helmja@energiayhistu.ee
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