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Tark tarbimine toob  

taskukohased arved !  
 • Märkimisväärne osa lõpptarbijatest Eestis elab 

täna korteriühistutes.  

• Eesti korteriühistuid ühendava 
organisatsioonina on Eesti Korteriühistute Liit 
seadnud oma eesmärgiks toetada 
korteriühistuid ja ühistute liikmeid nende 
rollis lõpptarbijatena ning olla 
korteriühistutes elevate lõpptarbijate huvide 
esindajaks.  
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Energia lõpptarbijad 

• Üheks  sihtrühmaks, mida  Euroopa Liidus järjest 
enam  käsitletakse on energia lõpptarbijad. Ja seda 
nii energiatarbimise  mõistes korteriühistu kui ka 
korteriühistu liikme tasandil  

• Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2015. aasta 
tippkohtumisel ning seejärel avaldatud teatises 
„Uued võimalused energiatarbijatele” (COM(2015) 
339 final) luuakse alus kodanike vajadusi keskseks 
seadvale energialiidule, mis võimaldab kaitsta 

eelkõige  lõpptarbijaid. 
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Säästev energeetika 

• EL kasutusele võetud  mõiste - säästev 
energeetika – on sihipärane arengusuund 
energiamajanduse kahjuliku keskkonnamõju 
vähendamiseks tehnoloogiauuenduste, 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu ja 
energiasäästu kaudu.  

• On tagatud ühiskonna sotsiaal-majanduslikuks 
edenemiseks ja inimeste kvaliteetseks 
igapäevaeluks  piisav ja hinnalt optimaalne 
energiavarustus. 
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Tarbijate  kontroll  energiaarvete üle  

• Tarbijate täieõiguslikuks osalemiseks ja neile 
suurema mõjuvõimu andmiseks energiaturul 
tuleb paigaldada arukad võrgud ja arvestid, 
mis oleksid taskukohased ja tulusad, 
tulemuslikud, lihtsasti kasutatavad, 
turvalised ning kohandatud nende vajadustele 
ja ootustele seoses teabe, oma 
energiatarbimise kontrollimise ja arvete 
vähendamisega. 
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Tarbijate parem ligipääs teabele 
 

• Lisaks arukatele arvestitele tuleb tarbijate tõelise 
sõltumatuse saavutamiseks tõsta inimeste 
teadlikkust energia tõhusa kasutamise, 
keskkonnakaitse – iseäranis õhukvaliteedi 
parandamise – ja kliimasoojenemisega võitlemise 
valdkonnas.  

• Teadlikkuse tõstmisega peab kaasnema selge ja 
kõikehõlmav teave selle kohta, millised on valikud, 
mis võimaldaksid otsustada jätkusuutliku ja 
taskukohase hinnaga energiavarustuse ja -juhtimise 

kasuks. 
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Lõpptarbijad energiaturule 

• Välja töötamisel on  üleeuroopaline selge 
raamistik, mis pakuks tarbijate toodetud 
energiale lihtsat ligipääsu arukatele 
võrkudele, lihtsustades ja lühendades 
aeganõudvaid litsentseerimise ja 
loaandmismenetlusi ja kõrvaldades muud 
tõelist konkurentsi takistavad halduslikud ja 
regulatiivsed tõkked 
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Ühendatud energia 
lõpptarbijad!  

Ühisostud lõpptarbijatele! 
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Energia lõpptarbija 

• EKÜL soovib tarbijakaitsealases tegevuses 
keskenduda eelkõige energia lõpptarbijate 
toetamisele seoses 2016. aastal välja 
kuulutatud Euroopa Liidu algatusega teadliku 
energia lõpptarbijaskonna kujundamiseks.  

• Liit soovib tõsta energia lõpptarbijate 
teadlikkust energia hinna kujunemise, arvete 
esitamise, energiatarbimise mõõtmise, 
energia lõpptarbija õiguste ja kohustuste 
kohta. 

 



Energia lõpptarbijad.  
EKÜL ühisostud 

• EKÜL edukate ühisostude läbiviimise käivitamine 

• Suuna võtmine liidu liikmeskonna kui lõpptarbijate 
huvide ühisele esindamisele 

•   25. mail 2017  muudeti vastavalt ka  liidu põhikirja, 
lisades sinna ühe tegevusvaldkonnana   punkti 
lõpptarbijate õiguste ja huvide esindamisest ning 

vastavasisulise teabe ja nõustamise pakkumisest. 

• http://ekyl.ee/tarbija/ekul-lopptarbija/ 
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Ühisostud korteriühistutele 
  2012 – I elektrienergia ühisost 

  2013 – käidukorralduse ühisost 

  2014 – arvutite ühisost 

  2014 – II elektrienergia ühisost 

  2015 – korteriühistu kodukontori ühisost 
 

On leidnud kinnitust, et korteriühistute kaudu on võimalik pakkuda 
lõpptarbijale soodsamaid teenuseid. 

Jälgi infot uues  EKÜL alaportaaliswww.ekyl.ee  

EKÜL LÕPPTARBIJA PROGRAMM  
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 Liikmele kasulik – ühisostud 
EKÜL LÕPPTARBIJA PROGRAMM 
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Ühiselt odavam, 
liikmele kasulik! 
UUS kodulehel 
http://ekyl.ee/tarbija/ekul-lopptarbija/ 
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TULEMUSED EKÜL  I ja II ELEKTRI 

ÜHISOSTUST 2012/2014 
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26.11.2012 – ligi 200 000 000 kwh ligi 

800 ühistuga ja 25000  lõpptarbijaga 

Hind  -  börsihind + 0,19  eurosenti  

   keskmine turul 0.24 senti 

Ühistu / lõpptarbija võit  – Ühe kuu  

keskmise korteri elektritarbimise aastas 

Alates 2014  hind EKÜL liikmele  

börsihind + 0,10 eurosenti  
IMATRA  ELEKTER 
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2015 - KORTERIÜHISTU  
KODUKONTOR  I 
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 379.- € 



2015 - KORTERIÜHISTU  
KODUKONTOR  II 

EKÜL  Tark Tarbimine 

498.-€ 



Ühendatud energia 
lõpptarbijad!  

Läbi korteriühistu 
energiaturule ! 
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Toodame ise elektrit  … 

• Korterelamule paigaldatava PV 
elektrijaama puhul saab kohapeal ära 
kasutada suurema osa jaama toodangust, 
mis võimaldab sellise jaama rajada 
suhteliselt lühikese tasuvusajaga 
võrreldes eramuga, kus suur osa 
energiast võrku liigub. 
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Rakvere  renoveerimisnäited 2017 
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Rakvere  renoveerimisnäited 2017 
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 Tallinna  näide - soojendame päiksega vett…. 

• Mustamäe kortermaja säästab 
päikese abil ligi veerand miljonit 
krooni aastas.  

• Mustamäe tee 181 maja 
päikesepaneelid koosnevad 1920 
vaakumtorust.  

• Kinnises veesoojendussüsteemis 
ringleb glükooli ja vee segu, mille 
külmumistemperatuur on alla –30 
°C. 

• Annab sooja vett ca 144 
korteriühistu liikmele.  

• http://www.epl.ee/news/majandus/kortermaja-
soojendab-vett-paikesega.d?id=51281 
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 Tartu näide -kasutame  vihmavett nutikalt ära 
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Sajuveega  saab katta ideaaltingimustes isegi kuni poole ühe 
keskmise majapidamise veevajadusest. «Kahjuks või õnneks 
meil Eestis nii palju siiski ei saja, kuid meie senised kogemused 
näitavad, et sajuvee osakaal moodustab meie praegusest 
veetarbimisest isegi talvel püsivalt üle 40 protsendi,»  



Kaasaegne kaugküte 

• Kaugküte süsteemina võimaldab ära kasutada 
selliseid energiaallikaid, mida lokaalsed lahendused 
ei suuda. Tänapäevane kaugküte pole enam 
katlamaja-toru-tarbija vaid suur rõhk on erinevate 
soojaallikate kombineerimisel.  

• Näiteks võetakse võrku jääksoojus soojuse ja elektri 
koostootmisest, tööstuste jääksoojus, serveriparkide 
jääksoojus, jäätmepõletuse soojus, võrku võivad 
soojust anda soojuspumbad, mis toodavad soojus 

kaug jahutusvõrgu tagastuvast veest. 
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Kaasaegne kaugküte 

• Lisaks jääksoojusele on kaasaegses süsteemis 
võimalus kasutada erinevaid kütuseid.   

 

• Kõik see koos soojuse akumuleerimisega (ka 
suur soojusvõrk on hea akumulaator,  mis silub 
päevasiseseid ilmastikust  tekkivaid kõikumisi) 
tekitab süsteemi, kus igal ajahetkel on 
võimalik kasutada soodsaimat energiaallikat 
tarbijale .  
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Koostöö Tarbijakaitseametiga 
Tarbijate parem ligipääs teabele 

• Liit soovib tõsta energia lõpptarbijate 
teadlikkust energia hinna kujunemise, arvete 
esitamise, energiatarbimise mõõtmise, 
energia lõpptarbija õiguste ja kohustuste 
kohta. 
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Tarbijate parem ligipääs teabele 

• Infopäevad   ja seminarid  
• Korterelamute renoveerimine: rohelised töökohad ja tarbijate 

teadlikkus 
2.06.2017, kell 16:00-20:00 

• Energia lõpptarbijate tegevus puhtama energia heaks 
12.06.2017, kell 16:00-20:00 

• Tark Tarbimine ja Tarbijakaitse 

       30.10.2017  kell 16.00 – 20.00   
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EKÜL  Koolituskeskus –  
ÜRO  Harta keskus 2016 

• septembris 2016  sai  EKÜL Koolituskeskus 
ÜRO  elamumajanduse  ametlikuks 
õppekeskuseks 

• Soovime jõuda nende sihtrühmadeni ja 
ühistuteni, kes täna koolitustel ei käi – 
reklaam, meedia, sotsiaalmeedia FB  aktiivsem 
kaasamine 

• Soovime  tõsta KÜ juhi erialast taset – 
Korteriühistu juhi kutse . 

 

 

EKÜL  EKÜL FOORUM 2016 



Energy Globe Award Estonia  
• Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) töö säästlikuma 

energiatarbimise ja energiatarbijate teavituse nimel 
on pälvinud maineka rahvusvahelise tunnustuse: 
EKÜL võitis ülemaailmse energiaauhinna Energy 
Globe Award rahvuslikus kategoorias 

• Tegemist on rahvusliku kategooria võiduga – 
konkursil osales 2000 kandidaati 178 riigist, igast 
riigist valiti välja vaid üks laureaat. Konkurss jätkub 
üldvõidu nimel, millele kandideerivad kõik rahvuslike 
kategooriate võitjad.  

• Auhinda annab välja rahvusvaheline organisatsioon 
Energy Globe Foundation, mille peakorter asub 

Austrias. 
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Energy Globe Award Estonia  

• Eesti Korteriühistute Liit pälvis auhinna 
kortermajades elevate energiatarbijate teadlikkuse 
tõstmise ja korteriühistutele energiatõhususe alaste 
koolituste korraldamise eest aastatel 2014-2015, kui 
liit viis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
toetusel ellu lõpptarbijatele suunatud 
teavitusprojektid.  

• Tarbijaid teavitati Eesti Korteriühistute Liidu 
korraldatud ühisostudest, mis tagavad 
korteriühistutele parima hinnaga teenused 
energiaturul. 
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TÄNAN. IKKA  TEIE ! 

EKÜL  LIIDUPÄEV 


