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TEEMAD
Co2mmunity projekt (Interreg BSR programm_2017 – 2020)
http://co2mmunity.eu/

-

Üldinfo
Saavutused (olulisemad tulemused)
Taastuvenergia koostöögrupid – RENCOP mudel
Järeldused: peamised takistused kogukonnaenergeetika arengule Eestis ja olulisemad
soovitused lahendusteks
peamised tegevused energiakogukonna loomisel (R.EN.CO.P lähenemine)

Uudised ja TREA lähituleviku tegevused kogukonnaenergeetika
vallas
- Projektid
- Kogukonnaenergeetika koduleht
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Mida mõista kogukonnaenergeetika all?
Eestis oleme eelkõige Co2mmunity projekti tegevuste raames määratlenud
Kogukonnaenergeetikat järgmiselt (Taastuvenergiakogukonnad_Käsiraamat, Co2mmunity 2020) :
Kogukonnaenergeetika on kogukondlik ühistegevus (näiteks külakogukonnad,
korteriühistud, metsaühistud, väikesaare elanikud jne), mille peamiseks eesmärgiks on
ühistule kuuluvate seadmete abil toota, jaotada ja müüa oma liikmetele elektrit ja soojust
kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks ja/või teha ühtlasi
investeeringuid elektri ja soojuse tootmisse eesmärgiga osaleda elektriturul tootjana,
müüjana ning tarbijana.
Eesti kontekstis on kogukonnaenergeetika või taastuvenergiakogukonna kõige sobivamaks
vasteks energiaühistud või energiaühisused, mis toodavad energiat taastuvallikatest!
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Seadusandlik taust
Eesmärk:
• kliimaeesmärkide ja nende ühtlustamine liikmesriikide vahel
• fossiilkütustelt puhtamatele allikatele ülemineku hõlbustamine
• kasvuhoonegaaside tekke vähendamine
Euroopa Liit on põhjalikult ajakohastamas oma energiapoliitika raamistikku
(sh elektrituru toimimise mehhanisme).
2018. aasta lõpust alates on jõustunud mitmeid direktiive, mis kokku moodustavad Puhta
energia paketi.
Energiakogukondade seisukohalt olulised: uuenenud taastuvenergia direktiiv ning
elektrituru direktiiv.
Määratlused, kohustused liikmesriikidele jne.
Liikmesriikidel on kohustus direktiivid oma õigusruumiga kohandada 30. juuniks 2021.

Taastuvenergia direktiiv: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
Elektrituru direktiiv: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN

Co2mmunity üldinfo
• Populariseerib ja julgustab kogukondi looma taastuvenergial põhinevaid energiaühistuid
• Hangib kogemusi ja infot teiste Läänemere riikide energiakogukondade kohta
• Töötab soodsama keskkonna loomise nimel energiakogukondade arenguks (analüüsid,
juhendid, soovitused)

Kestus 10/2017 – 09/2020

Partnerid
8 riiki

15 partnerit

ülikoolid, energiaagentuurid,
kohalikud omavalitsused
Juht: Kieli Ülikool (Saksamaa)
http://co2mmunity.eu/partners
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Co2mmunity
Peamised saavutused:
Selgitasime olukorra – põhjalik analüüs
kogukonnaenergeetika hetkeseisust
Läänemere regioonis ja võrdlus riikide vahel
•

Taust

•

Takistused, motivaatorid

•

Väljakutsed ja soovitused

http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/01/co2mmunityworking-paper-No.-2.1-v04.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/03/Co2mmunityworking-paper-2.3.pdf

Kirjeldasime põhjalikult näited ja tegime
andmebaasi – igast osalevast riigist
juhtumiuuringud (case studies)
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
http://co2mmunity.eu/
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Co2mmunity
Peamised saavutused:
Õppisime (õpime) üksteiselt!
•

õppereis Taani-Põhja-Saksamaa energiakogukondade juurde
märtsis 2018

•

väga aktiivne igapäevane suhtlus ja toimiv partnerlus

Koostöölepingud
• TREA (Eesti) – Energy Agency of Southeast Sweden (Rootsi)
• TREA (Eesti) – Green Net Finland, Thermopolis, EteläPohjaanmaa Liitto (Soome)
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Co2mmunity
Peamised tegevused
Tõstsime teadlikkust Eestis – seminarid, ettekanded
erinevatel üritustel
03.05.2018 – Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 1
- ühistuline tegevus üldiselt,erinevad ühistud, arutelu
12.09.2019 – eksperdid kohtusid Tallinna Energiaagentuuris
- eksperdivaade – milline olukord? Mis takistab? Mis lahendaks?
04.12.2019 - Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 2
- vahepealsed arengud ( Co2mmunity projekt, positiivsed
arengud seadustes), peamised murekohad

11 – 12.03.2020 – Community Energy Forum for Policy Progress
- poliitikaotsustajatele, lõpetuseks ühine deklaratsioon
12.06.2020 – Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 3
24.09.2020 – Kogukonnad ja ühistegevus energiavaldkonnas
Lisaks erinevad teiste korraldatud üritused!
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Co2mmunity
Peamised saavutused:
Koostasime käsiraamatud tegijatele – igale
riigile spetsiifilised omas keeles käsiraamatud

Taastuvenergiakogukonnad - käsiraamat
Kellele: kõik, keda huvitab kogukondlik
energiatootmine, energiaühistu algatamine,
ühistegevuse toetamine

kodanikud, kodanikuühendused, erinevad
kogukonnad, kohalikud omavalitsused jne
Võimalik tutvuda ja alla laadida:
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/06/Co2mmunity_CEhandbook_Estonia_03062020.pdf
https://www.trea.ee/wpcontent/uploads/2020/06/Co2mmunity_k%C3%A4siraamat.pdf

Valminud koostöös:
- ekspert Aare Vabamägi
- TREA
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Co2mmunity
Peamised saavutused:
Koostasime soovitused
otsustajatele
Riigi tasandi poliitikasoovitused

( 8 riigi partnerite osalusel, rahvusvaheline
poliitikafoorum Tallinnas 11-12.03.2020)

Üldised ettepanekud kogu Läänemere
regioonile
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Co2mmunity
TEEKAART – ROADMAP - kõik eelpool nimetatud
tulemused on ülevaatlikult kokku kogutud
Väga põhjalik selgitus RENCOP mudelile!
Renewable
ENergy
COoperative
Partnership
Keskne lähenemisviis: energiaühistu algatustest,
ekspertidest ja vajadusel teistest osapooltest
koosnevad koostöögrupid, mille eesmärk on
algatada kohapeal kogukonnaenergeetika
projekte ja toetada neis osalejaid.
Praegu nimetame Taastuvenergia
koostöögrupiks!
Otsime endiselt vastet eesti keeles!
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Co2mmunity – RENCOP algatused
Peamised põhimõtted:
•

Võib olla algatatud nii ekspertide kui ka kogukonna poolt
algatatud
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Co2mmunity – RENCOP algatused
Peamised põhimõtted:
•

Kaasatakse kohe alguses kõik olulised osapooled – kõik, kes
ise mõjutavad või on mõjutatavad konkreetsest projektist (sh
näiteks
vajadusel
ka
KOV
esindajaid,
tehnilised
konsultandid,teenusepakkujad, teadlased, naabrid jne)
- toetus algatajatele
- hoiab ära probleemid edaspidises protsessis
- lisab kaalukust ja usaldusväärsust järgmistel sammudel

Co2mmunity projektist:
juhendid kaasamiseks
osapoolte analüüs konkreetsete näidete varal
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Co2mmunity – RENCOP algatused
Peamised põhimõtted:
•

Eeldab koordinaatori olemasolu, kes selgitab välja, milliseid
osapooli kaasata tuleks, millised eksperdid, millised on
tegevused vastavalt konkreetsele projektile (ideaalvariandis
näiteks KOV juures – Taani näitel)

•

Struktuurselt ja süsteemselt tegutsedes säilib kasulik kogemus
ja õppetunnid, on võimalik üksteiselt õppida ja kogemusi
vahetada, valdkonda laiapõhjaliselt arendada

RENCOP teemal põhjalikumalt:
http://co2mmunity.eu/guidelines
http://co2mmunity.eu/outputs/download-area

RENCOP Eestis
Ekspertide algatatud
• TREA eksperdid
• Väliseksperdid
• Koordinaator TREAs
Hetkel 2 projekti
Väga oodatud on algatused
kogukondade poolt!
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Peamised järeldused:
Kogukonnaenergeetikat takistavad tegurid 1
(Taastuvenergiakogukonnad_käsiraamat):
Inimeste madal teadlikkus energeetikast - ei osata
energia tootmist ja tarbimist oma hüvanguks ära kasutada
(alates tavainimesest kuni ametnike ja poliitikakujundajateni
välja)
Energiaühistu kogemuse, teadmiste ja oskuste puudumine - ühtegi energiaühistut pole
siiamaani loodud, seega puudub teadmine, millest alustada, kuidas protsess käib,
millised sammud tuleb astuda ja kellega konsulteerida. Energiaühistu loomine on
keerukas protsess, mis hõlmab lisaks tehnilistele teadmistele ka muid oskusi (juriidiline,
finantsalane, inimeste kaasamine jne). Mitte ainult tavainimesed vaid ka
valdkonnaeksperdid ei kujuta täpselt ette, mida ühe energiaühistu loomine kaasa toob
Näidete ja eeskujude puudus – näited saaks eeskujuks seada ja nende baasil
kalkulatsioonide ja analüüsiga tõestada ühistu loomise kasulikkust ja majanduslikku
otstarbekust.
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Peamised järeldused:
Kogukonnaenergeetikat takistavad tegurid 2
(Taastuvenergiakogukonnad_käsiraamat):
Potentsiaalsetel huvilistel pole kapitali ja puuduvad head rahastusskeemid –
praeguses olukorras on enamasti vältimatu laenu võtmine, aga hetkel ei ole
energiaühistu pankade jaoks atraktiivne ning laenud on üldjuhul suure intressiga. See
ohustab tugevalt loodava projekti finantsilist mõttekust
Koostöövõimekus ja -tahe on madal - hetkel on puudu koostöötahtest nii inimeste kui
ka asutuste ja organisatsioonide vahel, mis oleks seotud võimaliku energiaühistu
loomisega. Puudub mentaalne valmisolek ja motivatsioon ühistegevuseks
Aktiivsete (kohalike) eestvedajate puudumine
Pole otsest vajadust midagi muuta - motivatsiooni pärsib oluliselt praegune olukord,
kui pole otseselt energia puudust ja varustuskindlus on tagatud, seega pole (veel)
karjuvat vajadust ise toota (v.a mõned saared ja kauged eraldatud piirkonnad)
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Peamised järeldused:
Kuidas neid takistusi ületada:
(Taastuvenergiakogukonnad_käsiraamat ja poliitikasoovitused):

•
•
•
•
•
•

Selgitustöö teadlikkuse tõstmiseks – info jagamine erinevates kanalites,
valdkonnaenspertide kättesaadavus. Koos teadlikkusega tõuseb ka motivatsioon.
Kohalikud ettevõtlikud inimesed (projekti initsiaatorid) peaksid kaasama oma
ümbruskonda-tutvuskonda. Inimesed kipuvad uskuma naabrimeest rohkem kui
kaugelt tulnud eksperti!
Kompetentsikeskuste loomine – vajamineva info saab kätte ühest kohast (TREA
on teel sinna)
Tehniliste konsultantide koolitamine
Rahastusskeemide olemasolu energiaühistute
toetamiseks – kas investeeringutoetus või
laenu garanteerimine, maksusoodustused
Esimeste toimivate ühistute olemasolu looks eeskuju
ja annaks motivatsiooni järgmistele

Peamised tegevused energiakogukonna loomisel
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Co2mmunity Taastuvenergiakogukondade käsiraamatust ja RENCOP
lähenemisest inspireerituna:
1. Vajalik idee ja kriitiline hulk ühisesse tegevusse uskuvaid inimesi – tuleb
leida toetajaid. Tuleb inimesi veenda ühises kasus.
2. Selge sõnastus ja arusaam, mis on projekti eesmärk? Lühiajaline eesmärk
ja/või pikemaajaline? Milline on üldisem kontekst?
3. Keda kaasata? Kes on peamised osapooled (eriti lähtudes eelnevast punktist
– kontekst, eesmärk)? Millised inimesed võiksid projekti vastu huvi üles
näidata? Olenevalt projekti sisust võivad need olla erinevad, nt kohalikud ühe
maja elanikud, kitsama piirkonna elanikud või laiem huviliste grupp
(küsimustikud?)
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Peamised tegevused energiakogukonna loomisel 2
Co2mmunity Taastuvenergiakogukondade käsiraamatust ja RENCOP
lähenemisest inspireerituna:
4. Eelhinnangud ja –analüüsid (tehniline eksperthinnang, rahastusvõimalused,
esialgne finantsplaan). Eksperdi arvamuse või analüüsi tulemustest lähtudes
saab leida ideele teiste ühistu liikmelisusest huvituvate inimeste toetust ning
ideed veel täiustada.
Oluline on läbi analüüsida rahastusvõimalused!

5. Osapoolte kaasamine ( osanikud kui näiteks omavalitsus jne) – kui analüüsid
on tehtud ja täpsemalt teada, millise jagatava tulu välja pakutud idee tagab,
siis on lihtsam veenda inimesi osalema. Omavalitsuse kaasamine projekti
algusjärgus loob üldjuhul parema toetuspinna (nii moraalse, institutsionaalse
kui ka mõningatel juhtudel finantsilise) ja muudab kogu tegevuse
usaldusväärsemaks, seeläbi kasvab lootus, et ettevõtmine õnnestub.
6. Tutvuge teiste kogemustega - teiste kordaminekud ja ebaõnnestumised ->
õppekäigud, küsimused kogukonnaenergeetika ekspertidele.
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Peamised tegevused energiakogukonna loomisel 3
Co2mmunity Taastuvenergiakogukondade käsiraamatust ja RENCOP
lähenemisest inspireerituna:
7. Detailsem plaan - millised ressursid on vajalikud, täpsem finantsplaan jne?
Tuleb hinnata olemasolevaid ressursse ja vajadust abi järgi väljastpoolt.
8. Ekspertide kaasamine - milliseid teadmisi juba olemas on? Kogukond
koosneb erinevatest inimestest ning nad võivad omada väga asjakohast
erialast teadmist või kogemust. Võib-olla on kogukonnas insenere, elektrikuid
või finantsasjatundjad? Või kaasa eksperte väljastpoolt.
9. Täpsem informatsioon vajalike lubade, võimalike kohustuslike
protseduuride jne kohta.
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Peamised tegevused energiakogukonna loomisel 3
Co2mmunity Taastuvenergiakogukondade käsiraamatust ja RENCOP
lähenemisest inspireerituna:

10. Organisatsiooni loomine - kui pärast põhjalikku analüüsimist ollakse tuttav kõikide
aspektidega ja omatakse täielikku ettekujutust tulevasest projektist, peab moodustama
iseseisva majandusüksuse või kogukonna. Organisatsiooni tüüp sõltub projekti
spetsiifikast. Kui see on nt ühine seadme(te) ostmine, siis ei pea organisatsiooni
struktuur olema liiga keeruline. Samas kui on ühiselt planeeritud pikemaajalisi tegevusi,
siis peab organisatsioonil olema selge struktuur, reeglid ja kokkulepped, mis on
põhikirjas fikseeritud ning üheselt selged algusest peale kõikidele liikmetele.
Eestis ei ole seadusest tulenevaid takistusi loodava organisatsiooni olemusele. Võib
kasutada nt tulundusühistu, mittetulundusühistu, OÜ jne vormi.
Energiaühistu majandamise etapis – vahekokkuvõtted.

Kogemuse ja teabe jagamine teistele huvilistele ja laiemale üldsusele!

23

Uudised ja järgmised tegevused
Co2mmunity lõpp 30.09.2020
COMETS - Community Models for the Energy Transition through Social Innovation
(H2020, kestus 05/2019 – 04/2022)

•
•
•

Energiaühistute küsitlus lõppenud. Paralleelselt 6 erinevas riigis (Itaalias, Belgia, Holland, Eesti,
Poola, Hispaania), identne põhjalik küsimustik.
Esialgsed tulemused novembriks 2020
Põhjalikum pilootühistute uuring tulemas!

Uus! Energize Co2mmunity – alates oktoobrist 2020 (kestus 9 kuud)
Co2mmunity projekti teooria praktikasse!!!
• Energiaühistu algatamine Tartus
• Koostame kogumiku takistuste ületamise võimaluste kohta
• infoüritused
Algamas veel kogukonnaenergeetikaga seotud projekte – kogu info saab olema TREA KE
kodulehel
https://www.trea.ee/kogukonnaenergeetika/

Kogukonnaenergeetika koduleht
https://www.trea.ee/kogukonnaenergeetika/
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Kogukonnaenergeetika koduleht
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Kogukonnaenergeetika koduleht
Kogukonnaenergeetika sõprade meililist!
Uudised, nõuanded, küsimuste vastused!

Kontakt, küsimused, ettepanekud (käsiraamatu
täiendamiseks, muud) on teretulnud!
Kontakt: nele.ivask@trea.ee
martin.kikas@trea.ee
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Olulised lingid:
Co2mmunity http://co2mmunity.eu/
Co2mmunity tulemused: http://co2mmunity.eu/outputs/download-area
Kogukonnaenergeetikast: https://www.trea.ee/kogukonnaenergeetika/

Palju tänu kuulamast!
Nele Ivask
TREA
nele.ivask@trea.ee

