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Tänaseks on oma kodumaja terviklikult renoveerinud ligi 1100 
Eesti korteriühistut. Enamasti on selle käigus paigaldatud 
taastuvaid energiaallikaid soojuspumpade ja  päikesepanee-
lide näol, mis võimaldavad korteriühistutel energiat ise toota. 
Andres  Jaadla 
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse 
esimees

Euroopa Liit on võtnud eesmär-
giks suurendada taastuvener-
gia tootmist ja energiatõhu-
sust. Kogukondlik energia-

tootmine võimaldab elektriturul osa-
leda ka sellistel kodutarbijate rühma-
del, kes muidu seda teha ei suudaks. 
Selliseks kogukonnaks võivad Eestis 
olla korteriühistud. Euroopas on ees-
kujuks tuua mitmeid algatusi, mis on 
eduka juhtimise korral toonud kogu-
konnale majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnakasu, mis ulatub kaugemale 
lihtsast energiateenuste osutamise ka-
sust.

Eestis on riiklikul tasandil kogu-
konna energeetikateemad täpsemalt kä-
sitletud, sealhulgas nende õigused ja ko-
hustused energiaturu korralduse seadu-
ses ja elektrituruseaduses. Valitsus saa-
tis 3. mail 2021 riigikogule menetlemi-
seks energiamajanduse korralduse sea-
duse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse eel-
nõu 382SE, mille  paragrahv 326 sätes-
tab taastuvenergiakogukondade üldpõ-
himõtted ning neil lasuvad õigused ja 
kohustused.  

Näiteks on vajalik taastuvenergia-
kogukonna liikmete energia tarbimis-
punktides mõõta kasutatud energiat sel-
leks ette nähtud kaugloetava mõõte-
seadmega. Kogukondade energiatarbe 
kohase info kättesaamine on oluline 
taastuvenergia lõpptarbimise statistili-
seks ülevaateks. Ühtlasi sätestatakse, et 
taastuvenergiakogukonnas osaleva ette-
võtja peamine äri- või kutsetegevus ei 
tohi olla taastuvenergiakogukonnas osa-
lemine. 

Taastuvenergiakogukond (TE) 
võib tegutseda näiteks nii osaühingu, 
aktsiaseltsi kui ka mittetulundusühin-
guna. Lõpptarbijad, eelkõige kodutarbi-
jad, omavad õigusi ja kohustusi näiteks 
vastavalt ühingu põhikirjale ja asutamis-
lepingule. Tänane äriseadustik annab 
võimaluse alustada tegevust taastuv-

energiakogukonnana, see tähendab, et 
juba täna on vastav raamistik olemas 
loomaks taastuvenergiakogukondi, kuid 
õigusselguse huvides on see paragrahv 
energiamajanduse korralduse seadusse 
lisatud.

Valitsus on saatnud riigikogule me-
netlemiseks energiamajanduse korral-
duse seaduse muutmise ja sellega seon-
duvalt teiste seaduste muutmise sea-
duse eelnõu 426SE, mille paragrahv 12 
sätestab energiakogukonna teema. Te-
gemist on sisuliselt Eesti õigusruumis 
juba juriidiliselt olemasoleva vormiga 
äriseadustiku või mittetulundusühingu 
seaduse mõistes. Äriseadustiku mõistes 
võib energiakogukond olla äriühing, 
milleks on täisühing, usaldusühing, osa-
ühing, aktsiaselts, tulundusühistu või 
mõni muu äriühing, kes oma põhikir-
jas võib end defineerida ka niinimeta-
tud energiakogukonnaks. Energiakogu-
kond ei pea end geograafiliselt piirit-
lema ja liikmeid võib olla ka väljaspool 
Eestit, kui nende põhikirjas defineeri-
tud teenuste osutamine on tehniliselt 
teostatav.

Energiaühistute potentsiaali on hin-
natud Eestis 25 600 ühistule, mis hõl-
mab ligi 25 000 korterelamut ja üle 200 
kohaliku omavalitsuse halduses oleva 
hoone. Antud hinnang eeldab korteri-
ühistute vajadust taastuvenergia kogu-
konna moodustamiseks, kuid iga ühistu 
ei ole kohustatud ega pole ka mõistlik 
katusele paneelide paigaldamise tõttu 
moodustama TE kogukonda.

Üle-euroopaliselt on taastuv-
energiakogukondade potentsiaali hin-
nanguliselt 83 protsenti  leibkonda-
dest. Need leibkonnad saavad pak-
kuda nii taastuvenergia tootmist, sal-
vestamist kui ka paindlikkusteenuseid. 
Arvestades seatud eesmärke taastuv-
energia kasutuses, peavad vähemalt 
pooled leibkonnad olema seotud taas-
tuvenergia tootmise ja vähemalt 37 
protsenti võiks olla seotud kollektiiv-
sete projektidega. 

Kõige olulisem on energiakogukon-
dade moodustumisel kohaliku aktiiv-
tuumiku teadlikkus, eestvedamine ja 
kaasamine. Tänane teadlikkus ja valmis-
olek energiakogukondade moodustami-
seks on siiski vähene, kuna puuduvad 
head praktikad, mis võiksid eeskujuks 
olla. Selline kohapealne osalemine on 
seda olulisem, mida suurem on taastuv-
energia tootmise võimsus. Taastuv-
energia kogukondadel võrdsetel alustel 
teiste tootjatega konkureerida võimal-
davate meetmete eesmärgiks on ka suu-
rendada kohapealset kodanike osalemist 
taastuvenergiaprojektides ja seeläbi 
taastuvenergia omaksvõtmist.

Taastuvenergiakogukonna loomise 
eeltingimuseks on hoonete rekonst-
rueerimise vajadus või terviklik lähene-
mine juba uute arendusprojektide loo-
misel, kus on sobivate energialahen-
duste rakendamiseks piisav hoonestus-
tihedus, piisava potentsiaaliga taastuv-
energiaallikad ja mõistlik tasuvus. Ko-
gukonna energeetika hoogustumisel 
võib eeldada täiendavat renoveerimis-
projektide suurenemist, sest kui isegi 
energiakogukonda ei sünni, võib juh-
tuda, et kogukondliku arutelu tulemu-
sena ja teadlikkuse kasvu tõttu võetakse 
ette näiteks renoveerimine. 

Majade  renoveerimine ja energia-
kogukondade loomine toovad kaasa elu-
keskkonna paranemise nendes majades 
või piirkondades. Korteriühistute ener-
giakogukondade või tulevikus mitme 
korteriühistu vahelise energiakogu-
konna ühise tegevuse kogemus võib 
laieneda tõenäoliselt ka teistele ühistele 
olulistele tegevustele, nagu näiteks 
elektriautode laadijatega parkla majade 
vahel ja kõnniteede kordategemine. 

Käesolevas artiklis on kasutatud TREA, 
MKM ja Euroopa Liidu energiakogu-
kondade alast kirjandust.  

Korteriühistu energiakogukonnana 

Küsi energiaeksperdilt

Eesti Korteriühistute Liit tege-
leb energiakogukondade 
teemadega rahvusvahelise 

projekti POWERPOOR raames ja 
korteriühistutel on võimalus 
pöörduda tasuta nõustamiseks 
energiakogukondade teemal liidu 
energiaeksperdi poole. Etteregist-
reerimine telefonil 627 5740 ja 
e-maili teel: ekyl@ekyl.ee.


