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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



TÜ Energiaühistu
Asutati 10.02.2021 asutajaliikmeid 36.

Tänaseks 92 
ühistuliiget!



Esimene park rajamisel!



Kuidas me muudame Eestit?

• 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



Kogukonnaenergeetika töötoad

27.08.21 Orjakul

16.09.21 Kuressaares

05.10.21 Kärdlas

20.10.21 Laulasmaal



MTÜ Orjaku külaselts

• Päikesepaneelid
kogukonnamajale

• LEADER meetme tugi 85% 
• Asjad liiguvad kui on 

kohapealne oskus ja kogemus

https://www.facebook.com/Orjaku/photos



Arukate Külade arenguprogramm

• Teavitus, teavitus , teavitus
• Õhinast peab tekkima motivatsioon
• Suurema kaasatuse saavad ideed, millel

on potentsiaali tulevikus raha teenida
• Töörühmad, mis käivad koos vaid siis kui

toimuvad üritused, ei jää kestma
• Eestvedaja

https://leaderph.eu/yritused/arukate-kulade-arenguprogrammi-tootuba/



• Ettevalmistus avalikuks aruteluks

• Tehniline mudeldamine - Clean Energy for EU Islands 

• Päikesepaneelid katustele + tuulikud (kõrgustega 36m, 48m ja 55m)

Prangli saar

https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/countries/estonia/prangli



Avalikud koosolekud ja arutelud

• Looduskaitselised piirangud vs 
tavapärane majandustegevus

• Suvitajad vs kohalikud
• Kohalik kasu vs riiklik plaan
• Avalike koosolekute arutelukultuur
• Vallavalitsuse roll arutelus

https://www.facebook.com/haademeestevald/

https://www.err.ee https://polendmaatuulepark.ee/ole-kursis/



Noored - Tallinna 32. Keskkool

• Teadlikkus
• Energiatarbimine
• Elektritõukerattad
• Digiprügi
• Erialavalik



Koostöö ettevõtjatega

• Motiveerivad täiendavad
kasud/väärtused lisaks
majanduslikele

• Investeeringute toetused
on head, kuid kogukonna
kaasamine võiks anda
täiendavaid lisapunkte
toetusmääras

https://wermo.ee/meist/paikesepark/ 

https://alutagusetuulepark.ee/



Tee esimene samm
– astu liikmeks!

Märt Helmja
mart.helmja@energiayhistu.ee

energiayhistu.ee

mailto:mart.helmja@energiayhistu.ee
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