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Puiduenergia kasutamisest 
Taastuvenergia  summaarne osakaal 
kogu Eesti primaarenergiatarbimises 
oli 2010. aastal  enam kui 16%.  Elekt-
rit toodeti puidust samal aastal 0,862 
TWh, mis kogu elektritootmisest moo-
dustas vaid 2,3% - vähe, sest väheväär-
tuslikumat puitu tarbitakse enamas-
ti otse kütteks mitte elektri tootmiseks. 
Kui võrrelda küttepuidu (nii halud, ha-
ke kui ka kokkupressitud kraam) eri ka-
sutajaid, siis kodumajapidamised põ-
letavad aastas 1-1,2 miljonit tm, kaug-
küttekatlamajad 0,8 Mtm, uued efek-
tiivsed sooja- ja elektri koostootmisjaa-
mad (Tallinnas, Tartus ja Pärnus) 0,8-1 
Mtm ja Narva elektrijaamade uued põ-
levkiviplokid koospõletusena suurusjär-
gus 0,4-0,5 Mtm. Lähima aastakümne 
perspektiivis on osa väikeste katlamaja-
de uuendamine koostootmisjaamadeks, 
mis (tõstes märkimisväärselt energia-
kasutuse efektiivsust ja kasvatades pui-
du osakaalu elektritootmises) riigisi-
sest energiapuidu kogutarbimist väga 
ei kasvata ning maksimaalselt veel ka-
hes Narva elektrijaamades uuendatavas 
põlevkiviplokis puidu koospõletamine  
põlevkiviga, mis kasvataks hakkepui-
du nõudlust 1,3 Mtm ploki kohta. Siit 
tuleneb ka kodumaise turu lagi puidu 
kasutamisel  6 miljoni tm kanti, juhul 
kui ei minda üle puidu gaasistamisele 
ning süngaasi viimisele võrku ja tank-
latesse, mis aga tooks olulisel määral 
juurde tarbijaid ja võimaldaks ka kodu-

maise turu mahtu pisut 
kasvatada. Kodumai-
se puiduenergiatoot-
mise-kasutamise piirid 
seab ka meie metsade 
olem – puidu loodusli-
ku iga-aastase juurde-
kasvu nappus ja puidu 
kättesaadavuse  prob-
leemid (kliimasoojene-
mine toob kaasa sade-
mete kasvu ja pehmed 
talved, mis raskete ma-
sinatega metsaminekut 
ei soosi) ning enamgi veel kui täna eel-
kõige energiapuidu nõudluse kasv lähi-
turgudel. Nii kasvas  Eesti puidu- ja pui-
dutoodete (s.h. energiapuidu) ekspordi 
maht (rahalises väärtuses) 2010. aas-
tal võrreldes 2009.aastaga mitte prot-
sentides vaid kohati koguni kordades: 
hakke ja laastu eksport (põhiliselt Soo-
me ja Rootsi) kasvas näiteks 43%, küt-
tepuu eksport 44% ja ümarpuidu välja-
vedu suisa 140%!

Nii ei jäägi muud üle arvata, et hetke 
energiapuidu hinnalangus k.a. esime-
ses kvartalis on vaid ajutine ning neil, 
kes kinnitavad, et hakkepuidu koospõ-
letamine madala kasuteguriga (35-
38%) Narva Elektrijaamade põlevkivi-
plokkides (loe: ilma kütmine) on laus-
lollus, on täitsa õigus. Puidu kui  kal-
li toorme kasutamine energeetikas on 
perspektiivne ja majanduslikult mõist-
lik vaid efektiivsetes koostootmisjaa-
mades, mille primaarenergiakasutuse 
efektiivsus on enam kui 95%. 

Mõisted ja mõõtühikud
1 TWh/aasta = 114 MW
Tm- tihumeeter
MTm- megatihumeeter

Süngaas-süngaasi tootmine on võtme-
küsimus biokütuse kui taastuvenergia 
saamise edasiarendamisel. Erinevalt 
tselluloosi hüdrolüüsist suhkrute saami-
seks ja nende etanooliks kääritamisel ei 
teki süngaasi tootmisel kõrvalprodukte 
(nagu jääkpärm, ligniin, kips, puhastust 
nõudev reo- või ringlusvesi) peale tuha. 
Süngaasi saamiseks on väljaarendami-
sel mitmeid erinevaid meetodeid.

Süngaasi koostis on: H2, CO, CO2, CH4. 
Lisaks gaasilistele ainetele on nn toores 
süngaasis vähesel määral tõrva, puidu 
happelisi laguprodukte ja väävliühen-
deid, millest on vaja vabaneda katalü-
saatorite eluea pikendamiseks või sün-
gaasist etanooli tootvate bakterite mür-
gitumise vältimiseks.

2013. aastast kodutarbija 
jaoks avanev elektriturg 
tähendab järjekordset 
hinnatõusu ja hindade 
suurenevat volatiilsust. 
Nadis perspektiivis on siiski 
omajagu positiivset võimalust 
selleks, et maailmamajandust 
keskkonnasõbralikumaks 
muutes kenasti hakkama 
saada.

Meie senine Euroopa keskmisega võr-
reldes odav energia on postkommunist-
likule riigile sümptomaatiliselt tulnud 
õpetajate-päästjate-pensionäride arvelt 
elik riigieelarve toel. Selle väite lihtsai-
maks kinnituseks on valitsuse töösolev 
kava uute põlevkiviplokkide rajamisel, 
mille kohaselt ka kogu uute põlevkivi-
jaamade investeeringumaksumus (ainu-
üksi ühe ploki hind on 650 miljonit eu-
rot) tuleb kinni maksta riigieelarvest või 
mõnel teisel maksumaksjat koormavat 
viisil ilma, et maksumaksja sellest üh-
tegi kilovatt-tundi elektrienergiat vas-
tu saaks. Sellise absurdse olukorra põh-
juseks on põlevkivijaamade suur ning 
eeldatava turuhinnaga võrreldav muu-
tuvkulu, mis ei jäta võimalust turuhin-
da mahutada kasvõi osakestki kapita-

likulusid. Analoogselt on maksumaks-
ja poolt kinnimakstud ka kõik nõukogu-
de perioodil ehitatud elektrijaamad ning 
sedasi toimib asi endiselt ka meie ida-
naabri juures. Siinkohal on mõttetu spe-
kuleerida, kas administratiivne plaani-
majandus muudab kokkuvõttes elu hal-
vemaks või paremaks, – see on maail-
mavaate küsimus –, üleminek aga riigi-
majanduselt turumajandusele toob alati 
kaasa kulustruktuuri muutuse.

Eesti elektrimajandus ja meie elekt-
rituru avanemine on tõenäoliselt vii-
mane valdkond, mis turumajanduslike-
le printsiipidele üle läheb. Järjest roh-
kem tuleks arvestada, et mistahes mak-
sumaksja toel teostatavad investeerin-
gud  elektrimajandusse võtaksid arvesse 
kõiki mõjusid, olles ühis-
konna jaoks võimalikult 
vähekoormavad ning uu-
si võimalusi loovad.

Elektri eest makstav 
tasu jaotub laias laastus 
kolmeks enam-vähem 
võrdseks osaks: elekt-
ri (turu)hind, võrguta-
su ehk tasu kojukande 
eest ning maksud (käi-
bemaks, aktsiis ja taastu-
venergiatasu, mis tegeli-
kult sisaldab osaliselt ka 
toetust maagaasist too-
detud energiale). Võrgu-

tasud ja maksud jäävad tõenäoliselt ala-
tiseks administratiivse otsustuse objekti-
deks, neid me vaatamata olulisusele sel-
les artiklis ei vaatle.

Taastuvenergia hindalangetav 
mõju
Lihtsustatult võib väita, et olles ühenda-
tud endast suurusjärgu võrra suurema 
energiaturuga Skandinaavias me turu-
hinda mõjutada ei suuda. Siiski on uute 
elektritootmisvõimsuste rajamisel suur 
tähtsus elektrihinna pikaajalisel kujune-
misel. Sellest arusaamiseks väike annus 
majandusteooriat. 

Joonisel on kujutatud klassikalist 
nõudluse-pakkumise vahekorrast sündi-
va elektrihinna kujunemist.
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Miks Eestile 
meretuulepargid?
Üks meie põhivajadusi elu 
normaalseks toimimiseks 
on elekter, mida on Eestis 
toodetud aastakümneid väga 
saastaval moel – põlevkivist. 
Kui me keskkonda säästvamaid 
alternatiive lähiajal kasutusele 
ei võta, siis jääb see nii ka 
edasi ning tuhandetesse 
hektaritesse ulatuvad 
kasutuskõlbmatud tuhaväljad 
koos reostusprobleemidega 
liiguvad Ida-Virumaalt 
sammhaaval, kuid järjekindlalt 
meile kõigile lähemale.

Elektritootmise keskkonnasõbrali-
kuks muutmiseks sobib taastuvenergee-
tika, mille liike on mitmeid ning neid 
kõiki tuleks energiatootmise portfellis 
kombineerida. Esimene eelistus on ala-
ti biomass, sest see võimaldab energiat 
toota konventsionaalsel ehk nn stabiil-
sel viisil, kuid probleemiks on ressursi 
nappus ja ka kaugküttevõrkude võimsu-
se piirang. Ilmselgelt tuleb biomassist 
elektritootmisel kasutada tõhusa soo-
juse ja elektri koostootmise viisi. See-
ga arvestades säästliku metsamajanda-
mise põhimõtteid, biomassi transpor-
di kauguse piiranguid ja eelmainitud 
kaugkütte koormuse piiratust ei pruugi 
bioelektri osakaal ületada 15 protsenti. 
Kuna hüdroenergia potentsiaal on meil 
marginaalne ja päikseelektri hind tuu-
le omast neli korda kõrgem, jääbki üle 
vaid tuuleenergia.

Kuigi tuulikuid kasutati juba ka va-
nasti on tänapäevane tuuleenergia lä-
binud tormilise arengu just viimasel ka-
hel aastakümnel, mil fossiilkütuste res-
sursside vähenemine ja sellest tingitud 
hinnatõus on pannud riike oma energia-
poliitikaid ümber mängima. Kuna riigid 
üldjuhul ise elektrijaamu ei ehita, siis 
loovad nad pigem vajaliku majandus-
keskkonna koos suunistega, kuhu ja mil-
liseid elektrijaamu oodatakse ning era-
sektor siis selliseid projekte ka tekitab.

Eestis töötab täna veidi üle kahek-
sakümne tuuliku koguvõimsusega 184 

MW, mis paiknevad enamjaolt kõik Lää-
ne-Eestis. Kuigi maismaal leidub teisi-
gi tuuliseid kohti ning mitmed projek-
tid lähiaastatel tõenäoliselt ka teoks 
saavad, ei alahinda arendajad kõikvõi-
malikest hirmudest tekkinud avalikku-
se vastuseisu. Kuidas viia tuulikud sil-
me eest ära? Lahenduseks on meretuu-
lepargid, mida on küll kallim ehitada, 
kuid tugevam meretuul aitab seda mõ-
nevõrra kompenseerida. Samas pole ka 
merre elektrijaamade rajamine ilma pii-
ranguteta.

Eestis on küllaltki palju rannikuäär-
seid ja merre ulatuvaid suuri kaitseala-
sid, mis välistavad tuulikute paigalda-
mise, tagades ühtlasi ürgse looduse, 
näiteks: Lahemaa, Keila-Joa, Pakri, Nõ-
va, Dirhami, Roosta, Matsalu, Väiname-
ri, Soela väin, Kassari laht, Hiiu madal, 
Vilsandi rahvuspark, Sõrve, Kihnu väin, 
Pärnu laht.... Teiselt poolt on meretuu-
leparkide piiriks Eesti Vabariigi territo-
riaalmere piir. Arvestada tuleb ka piiri-
valveradarite, majandusliku teostatavu-
se ning Eesti kliima iseärasustega. Jääst 
tingituna sobivad meile ainult madala 
vee vundamendid ning ka jäävabas vees 
ei minda tuulikutega reaalselt sügava-
male kui 30 meetrit. Käimas on küll 
mitmeid tehnoloogia arendusi, kuid 
nende nõuetele vastavuseni ja pankade 
ning kindlustajate poolt tunnustamise-
ni on määramatu tee.

Kuigi meretuulikute jaoks sobivad 
kohad on liigirikkad avameremadali-
kud, ei tohiks neid automaatselt loo-
dusele vastuvõetamatuks või kahjusta-
vaks pidada. Tänaseks on küllalt tõen-
deid, kus tuulikute vundamentidele on 
tekkinud uus elupaik mereelustikule, 
mis suurendab piirkonna kalarohkust 
ning võib toidubaasi rikastumise tõttu 
osadele lindudele ahvatlevana mõjuda. 
Samuti õpivad linnud tuulikuid vältima 
ning seda iseäranis merel. Ka Eestimaa 
Looduse Fondi Taastuvenergia Käsiraa-
mat (lk. 6)1  kirjutab, et „tänapäevaste 
tuuleturbiinide aeglaselt pöörlevad tii-
vikud lindudele ja nahkhiirtele märki-
misväärset ohtu ei kujuta.“

Birdlife International on öelnud, et 
kliimamuutustel on maailma lindude-
le katastroofilised tagajärjed, näiteks 

peavad linnupopulatsioonid selle sajan-
di lõpuks Euroopas liikuma keskmiselt 
550km kirdesse. Veelgi enam, 15-37% 
taimedest ja loomadest võivad kliima-
muutuste tagajärjel olla aastaks 2050 
välja surnud. Kui keskkonnakaitse ees-
märgiks on pidurdada bioloogilise mit-
mekesisuse vähenemist, siis on kasvu-
hoonegaaside vähendamine siin üliva-
jalik. Kahjuks saame juba täna näite 
tuua, kuidas looduse liigagar kaitsmine 
võib sellele hoopis kahju tuua.

Balti Keskkonnafoorum (BEF) esi-
tas tänavu jaanuaris Keskkonnaminis-
teeriumile avalduse võtta Hiiumaa ran-
nikul paiknev Apollo madalik loodus-
kaitse alla. See on ka üks planeeritava 
meretuulepargi  aladest, mis väideta-
valt võib ohustada aule. Meretuulepargi 
keskkonnamõjude hindamine küll vii-
tab, et tuulepargi mõju lindudele on ole-
mas, kuid mitte niivõrd aulidele ja kau-
geltki mitte fataalne ehk tuuleparki vä-
listav. Sama keskkonnamõjude hinda-
mise linnustiku uuringu üks järeldus-
test on, et linnustiku seisukohast pare-
maid alternatiivseid avamere tuulepar-
kide asukohti Loode-Eesti vetes pole.

Aulid on kogu Läänemerel talvitu-
vatest arktilisest lindudest üheks arvu-
kamaks liigiks, hinnanguliselt saabub 
neid igal aastal Läänemerele talveks 
4,3 miljonit, peamisteks peatuspaika-
deks on Riia laht, Irbe väin ja Gotlan-
dist lõunapoolsed alad. Gotlandi ma-
dalik, kus aule talvitub miljoneid jääb 
ühtlasi ka Läänemere tihedaima laeva-
liiklusega laevateele ning seal töötab ka 
palju meretuulikuid.

Talvituvate lindude, sh aulide kogus 
Apollo madalikul oli 2008.a veebrua-

ri loenduse2 andmetel kokku 1704 lin-
du viiest liigist, mis 4,3 miljoni auli juu-
res olematu number. BEF’i Apollo kait-
seala  moodustamise taotlus väidab, et 
2008. a sügisel loendati Apollo madali-
ku piirkonnas lennuloenduste käigus 27 
275 auli. Samal alal on veel viiel kor-
ral aule loendatud, kuid nii suuri numb-
reid mitte kunagi saadud. Et nimetada 
seda ala aulidele rahvusvaheliselt täht-
saks linnualaks peaksid linnud seal re-
gulaarselt paiknema. Üks loendustule-
mus ei näita aga arvukuse regulaarsust. 
Samuti ei eristatud selles paiknevaid ja 
läbilendavaid linde.

Ilmselgelt tuleb tuuleparke rajada 
loodusthoidval viisil ning kooskõlas ko-
halikega, aga ka kõikidele kehtivate-
le seadustele vastavalt. Keskkonnamõ-
jude hindamise programmi koostamise 
käigus saab panna arendajale kohustu-
se läbi mängida kõik olulised stsenaa-
riumid, mis võiksid kas inimesi või loo-
dust kahjustada. Selleks ei ole vaja üle-
riigilist merealade ruumiliselt planeeri-
mist, mille ootamine paneks tuuleener-
gia arengu aastakümneks seisma.

Alati kui me millegi vastu võitleme 
oleme automaatselt mingi muu alter-
natiivi poolt. Mõelgem mis alternatiive 
siis toetame. Kui tuul ei sobi, siis mis so-
bib? Kui meie analüüsi tulemus on, et 
„põhimõtteliselt toetan tuuleenergiat, 
aga...“, siis kahjuks see mingit sisulist 
väärtust ei oma, sest elektrijaamad pea-
vad ju kuskil asuma. Reaalsele taastuv-
energia tootmisele ei aita paraku kaa-
sa ka juba kümmekond aastat heietatud 
„võlusõna“ - taastuvenergia teemapla-
neering. 

Elektri puhul on tegu kaubaga, mille 
asendamine on keeruline ning seetõttu 
on tema graafik mitte-elastne ehk tarbi-
mine ei sõltu väga palju hinnast. Elekt-
riturul on tootjaid väga mitmesugus-
te tehnoloogiatega (tuul, tuumaener-
gia, koostootmine jne), milledel kõiki-
del on väga erinevad muutuvkulud. Tar-
bija jaoks ongi oluline teada, et kauple-
mine turul toimub muutuvkulude põh-
jal. Graafikult võib hõlpsasti märgata, 
et isegi väikse hulga madala muutuvku-
luga tootmise lisandumise puhul turule 
(muutus näidatud noolega) elektri hind 
sama tarbimistaseme juures oluliselt vä-
heneb. Seda fenomeni nimetatakse ing-
lise keeles „merit order effect“ .

Jooniselt võib hõlpsasti aru saada sel-
lest, miks on elektriturule esmajoones 
vaja väikese muutuvkuluga ja paindlik-
ke elektritootmisvõimsusi. Kõige ma-
dalama muutuvkuluga tootmisviisid on 
tuulest, päikesest, tuumaenergiast ja 
koostootmise reziimis toodetud elekter, 
kõige suurema muutuvkuluga gaasijaa-
mad. Kahetsusväärselt liigituvad ka põ-
levkivijaamad eriti suure muutuvkuluga 
tehnoloogiate hulka.

Mida enam on turul 
taastuvenergiat, seda odavam on 
elektri turuhind

Taastuvenergia oponentidel on siin 
kaks peamist vastuargumenti: esiteks, 
taastuvatel ressurssidel põhineva toot-
mise rajamist tuleb oluliselt toetada 
ning teiseks, taastuvenergiat tuleb tasa-
kaalustada.

Kuid tuleb mõista, et mitte ühelgi 
tehnoloogial põhinevat elektritootmist 
meie elektriturul pole võimalik rajada 
ilma toetuseta, selle põhjuseks on va-
remrajatud tootmisinvesteeringute kin-
nimaksmine maksumaksja poolt. Eri-
nevalt taastuvelektrist puudub aga põ-
levkivielektril või teistel fossiilseid kü-
tuseid põletavatel tootmisviisidel iga-
sugune võime elektrihinda langetada, 
sest näiteks põlevkivielektri eeldatavad 
muutuvkulud  pigem ületavad pikaaja-
list turuhinda.

Tõestamaks, et taastuvallikatest too-
detud elekter võib tarbija elektriarvet 
vähendada, tuleb võrrelda taastuvener-
giale makstavate toetuste kogusummat 
taastuvelektri turuhinna alanemise ko-
gusummaga samal perioodil. Eestis sel-

liseid võrdlevaid teadusuuringuid pole 
tehtud, maailmas on neid aga hulgi. Ol-
gu siinkohal näitena toodud Saksamaal 
Fraunhofer Institute for

System and Innovation Research 
poolt 2007. aastal koostatud teadusuu-
ring (The merit order effect: A detailed 
analysis of the price effect of renewab-
le elektricity generation on spot mar-
ket prices in Germany), mis üsna ühe-
mõtteliselt sedastab: taastuvenergia  
elektrihinda alandava mõju kogusum-
ma ületab tarbijate poolt taastuvener-
giale makstava toetuse kogusumma. Ül-
diselt on uuringutes jõutud järeldusele, 
et taastuvelektri hindalangetav mõju on 
seda suurem, mida rohkem taastuvener-
giat turul on.

Seega on üleminekul täielikult taas-
tuvale elektritootmisele vaid üks peami-
ne küsimus: salvestamine.

Energia salvestamine on üks maailma 
energiateaduse peamisi arendussuundi, 
millest lisaks olemasolevate võimalus-
te efektiivsuse paranemisele oodatak-
se ka läbimurdetehnoloogiate ilmumist 
lähiaastatel. Eesti oludes on suurepä-
rane võimalus toodetud taastuvenergia 

salvestada OÜ Energiasalv poolt Muuga 
sadamasse rajatavas pump-hüdroaku-
mulatsioonijaamas, mis ettevõtte poolt 
koostatud uuringu andmetel (energia-
salv.ee/hudroakumulatsioonijaam/uu-
ringud) on odavaim viis Eestis elektri-
tootmiseks.

Kokkuvõte
Taastuvenergia osalemine elektritu-
rul on tarbijale elektriarvet vähenda-
va mõjuga. Selle teadmise kohalejõud-
mine argiteadvusse on vastupidise aju-
loputuse tingimustes aeganõudev. Tuleb 
mõista, et peamised kaotajad ülemine-
kul taastuvenergia ajastusse on poliiti-
kuid enimtoetavad suured energiaette-
võtted, kel tuleb seda rohkem investee-
ringuid korstnasse
kirjutada, mida kiiremini üleminek taas-
tuvatele aset leiab. Seega oleks suure-
ma hulga aktiivsete kodanike osalemine 
elektriturul kas energiaühistute või äri-
ühingute poolt eestveetavas hajaelekt-
ri tootmises märgilise tähendusega ko-
gu energiasektori tarbijasõbralikuks üm-
berkujunemisel. 

1 http://www.ecoprint.ee/juss/elf/raamat_low.pdf
2 http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/09/Linnustiku-uuringud.pdf

Tuuliki Kasonen, Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni tegevjuht
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Taastuvenergia  
pole vaid suurtele tegijatele

Euroopa Liidu standardite 
harmoniseerimise käigus 
töötatakse ka Eestis välja kord, 
mis võimaldab väiketootjal 
oma seadmed lihtsustatud 
korras võrku ühendada ja loob 
elektri müümiseks vajalikud 
tingimused.

Kuigi oma tarbeks päikesest või tuu-
lest elektri tootmise puhul on seadme-
te tasuvusaeg veel küllaltki pikk, võiks 
maja ehitama asudes kindlasti mõelda 
tulevikule ning lisada päikesepaneelide 
või tuulegeneraatori paigaldamise val-
midus juba praegu. 

Peamised päikeseelektrijaamade 
arengut pidurdavad tegurid Eestis on 
elektrienergia madal ostuhind ja keeru-
kas üldvõrguga liitumise protsess eraisi-
kule kui väikesele tootjale, märkis Sven 
Lõokene Taastuvenergia OÜst. “See olu-
kord paraneb plaanide järgi 2011. aasta 
lõpus,” lisas ta.

Nimelt saab siis valmis väiketoot-
ja elektrivõrguga liitumise lihtsustatud 
kord. 

2012. aasta alguses iseloomustas 
Lõokene poole aasta jooksul toimunud 

muudatusi järgmiselt:  
“Hetkel on üldvõrguga eraisikust 
väiketootjal väga keerukas liituda 

aga lootust on, et 2012. aasta jooksul 
saab asi käima lükatud. Samas võivad 
tulla (oht on selleks olemas) aga “Eesti 
moodi” karmid tehnilised tingimused, 

mis ei soodusta ikkagi suuremat 
arengut selles vallas.” 

“Sõltumata praegu veel pikast tasu-
vusajast, võrreldes näiteks Saksamaa-
ga, on esimesed üldvõrguga seotud päi-
keseelektrijaamad Eestimaal siin-seal 
paigaldatud ja toimivad väga hästi. Läh-
tudes elektri hinna järjekindlast tõusu-
trendist, väheneb oluliselt ka juba pai-
galdatud päikesepaneelide tasuvusaeg,” 
nentis Lõokene.

Kodune süsteem teenib tasa veerand-
saja aastaga. “Kui tarbida kogu toode-
tud päikeseenergia oma majapidamise 
raames, oleks võrku ühendatud 1-3 kW 
süsteemi tasuvusaeg ligikaudu 25 aas-
tat. Võrdluseks: Eesti päikese ja Saksa-
maa päikeseelektri ostuhindadega oleks 
tasuvusaeg kuni kümme aastat. Päike-
sepaneelide elueaks loetakse keskmiselt 

30 aastat,” ütles Lõokene.
“Juunis Saksamaal toimunud messil 

Intersolar 2011 jäi kõlama väide, et päi-
keseenergia on ainuke energialiik, mil-
le hind langeb. 10-15 aasta perspektii-
vis prognoositakse, et 1 kW päikese-
paneelide süsteemi hinnaks kujuneb 
ca 1500 eurot, mille tasuvusaeg elekt-
ri praeguse hinna juures - 0,124 K/kW - 
on 13 aastat,” lisas Lõokene.

Seadmed on pärast kapitaalremonti 
taas kasutusvalmis. Bakeri OÜ juhatuse 
liige Anti Tiik ütles, et tuulegeneraato-
ri tasuvusaeg on heades tuuletingimus-
tes alla kümne aasta ja väiketuulikud 
teenivad sõltuvalt tootjast 15-25 aas-
tat. Seejärel vajavad nad küll kapitaal-
remonti, kuid on siis uuesti töövalmis.

Autonoomse süsteemi hinnast suure 
osa moodustab akupark, mida peab iga 
kümne aasta tagant vahetama. Tundu-
valt odavam on akupargi asemel kasu-
tada elektrivõrguühendust ja võimalu-
sel toodetud ülejääk müüa.

Süsteemi täpne hind sõltub lahendu-
sest, kuid Tiigi sõnul on 10 kW tuuliku-
komplekti optimaalne hind 33 000-34 
000 eurot koos paigalduse ja vajalike lu-
badega. 

Kuigi ametlikult elektrivõrguga veel 
lihtsustatud korras liituda ei saa, on 
Eestis juba esimesed entusiastid oma 

süsteemid võrku liitnud. Kuna huvi sel-
le vastu on olemas, ootavad väiketoot-
jad, et liitumise lihtsustatud kord hak-
kaks toimima võimalikult kiiresti.

„Lisaks on juriidilisel isikul võimalik 
taotleda subsiidiumi võrku edastatud 
elektrienergia eest, ka otseliini kaudu 
ühendatud süsteemide puhul, mille hul-
ka saab lugeda elektrienergia tootmist 
enda tarbeks. Selline seaduslik alus an-
nab võimaluse luua energiaühistuid,” 
selgitas Tiik.

Tuulegeneraatori paigaldamiseks on 
vaja kohaliku omavalitsuse nõusolekut.

Kommentaar: Pisituuliku 
ühendamine mõjutab kvaliteeti

Marina Bachmann, Eesti Energia 
pressiesindaja

Praegu pole veel teada, millal lihtsus-
tatud tingimused väiketootjatele (võim-
sus kuni 11 kW), kehtima hakkavad.

Väikese tuuliku ühendamine elektri-
võrku mõjutab energia kvaliteeti. 

Meie eesmärk on koos TTÜga tööta-
da välja kvaliteedinõuded, mille täitmi-
sel oleks tuuliku liitmine võrku võima-
lik lihtsustatud korras. Iga uue tootmis-
seadme lisandumine elektrivõrku võib 
teistele piirkonna tarbijatele tähenda-
da elektrienergia kvaliteedi ja varustus-
kindluse halvenemist.

Taastuvenergiast ja merekaitsealadele 
planeeritud tuulepargid

Eesti avameremadalikud ei ole veel 
piisavalt uuritud, et tänasel päeval saak-
sime kindlusega väita, et ühele või tei-
sele meremadalikule tuulepargi rajami-
ne ei tooks kaasa negatiivseid mõjusid 
Läänemere loodusele, samuti erinevates 
kokkulepetes määratletud olulistele loo-
dusväärtustele, olgu need kas erinevad 
elupaigatüübid nagu karid või liivama-
dalikud, liigirühmad – nahkhiired, lin-
nustik või kalastik ja põhjaelustik. Kok-
kulepete all mõistan ma siinkohal Ees-
ti Vabariigi looduskaitseseadust, ELi loo-
dusdirektiivi, ELi eesmärki peatada elu-
rikkuse kadu ELi piires aastaks 2020. Sa-
muti oleme kokku leppinud ELi eesmär-
gis 20:20:20 – vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitmeid 20% võrra 
võrreldes 1990. aastaga, toota energiast 
20% taastuvatest allikatest ja vähenda-
da energia tarbimist 20% võrra. Selle 
eesmärgi saavutamine eeldab uute ener-
giatootmisviiside rakendamist, sh maa- 
ning merealade leidmist energia tootmi-
seks. Ühtlasi ei tohi me ära unustada ko-
halikku kogukonda, kellel on igal ühel 
omalaadsed seosed ja ootused koduko-
ha väärtuste hoidmisel; riiklikult olulisi 
funktsioone (riigikaitse); kalandust, me-
retransporti, rekreatsiooni. Kindlasti jäi 
keegi nimetamata.

ELF ühes teiste EKO (Eesti Keskkon-
naühenduste Koda) liikmetega on mit-
meid kordi esitanud eelmisele valitsuse-
le järelpärimisi ja meeldetuletusi toona-

ses valmisprogrammis antud lubaduse-
le viia läbi üleriiklik taastuvenergeetika 
teemaplaneering, mis annaks võimalu-
se määratleda võimalikud optimaalsed 
lahendused taastuvenergeetika arenda-
miseks. Meie nägemuses oleks sellise 
teemaplaneeringu sisuks nii ressursside 
kaardistamine ja nende kasutuselevõtu 
keskkonnamõjude hindamine, mis vä-
listaks või vähendaks juba eos konflikti-
de tekkimist arendajate, kohaliku kogu-
konna ja looduskaitsjate vahel. Näiteks 
peaks see sisaldama nahkhiirtele olulis-
te elualade määratlemist, mis omakor-
da võib seada kitsendavad tingimused 
arendustegevuseks, kuid teisalt võimal-
dab tagada ühe liigirühma elutingimus-
te säilimise. Eelmine valitsus ei pidanud 
vajalikuks sellise planeeringu koosta-
mist ja taastuvenergia arendamine toi-
mis suuresti arendajate endi initsiatiivil 
põhinevalt, kuid innustust andsid kind-
lasti ka riigipoolsed toetused. Kitsaskoh-
ti arendajate juhitud tegevuste osas ha-
kati tundma Lääne-Eestis ja saartel, kus 
algatati 2010. a 4-maakonna tuuleener-
gia teemaplaneering. Seda olukorras, 
kus paljud alad olid juba ära arendatud, 
kuid samas annab selle planeeringu ole-
masolu aluse edaspidi võimalikke aren-
dusi suunata, teha asukoha valikul tasa-
kaalukamaid otsuseid, sh vähendades 
konfliktide tekke võimalusi erinevate 
osapoolte vahel. Kuid kuna maakonnad 
ei valitse merealade üle, siis ei ole sealne 
arendustegevus senini rahuldavalt regu-
leeritud ja 4 maakonna planeeringu alla 
ei kuulunud. Seega ei anna tehtud töö 
võimalust hinnata terviklikumalt tuule-

parkide rajamisega seotud asjaolusid, 
muuhulgas kumulatiivset mõju kesk-
konnale, kohaliku kogukonna ootusi, ta-
ristu rajamise vajadusi ja võimalusi. Ses-
tap esitas ELF ühes EKOga 2011. a jaa-
nuaris valitsusele ettepaneku merealade 
ruumilise planeeringu algatamiseks, mis 
annaks aluse määratleda tuuleenergee-
tika arenduseks sobivamad merealad. 
Praegune seis, kus arendajad ootavad 
valitsuselt otsuseid ehitustegevuse alus-
tamiseks merealadel ja ELF on teinud 
valitsusele ettepaneku enne  merealade 
planeeringu läbiviimist mitte anda välja 
ehituslubasid, näitab, et Eesti on riigina 
ebarahuldavalt planeerinud merealade 
kaitse ja kasutuse korraldamist. Ja see-
läbi on problemaatiline ka taastuvener-
geetika osakaalu oluline suurendami-
ne, milleks just annaks võimaluse tuu-
leenergia merealadel. Loodame, et me-
realade planeering peatselt teoks saab 
ja leitakse vahendeid ka täiendavate uu-
ringute läbiviimiseks merealade loodus-
väärtuste väljaselgitamiseks – teatavas-
ti on alles ligikaudu pool Eesti mereala-
dest inventeeritud ja sellise teabe põhjal 
merealade kasutuse intensiivsuse suure-
nemine ei näi mõistlik. Planeeringu osas 
on positiivseid sõnumeid andnud kesk-
konnaminister Keit Pentus ja regionaal-
ministri büroo, kelle vastutusalasse me-
realade planeerimine on antud. Planee-
rimisega on lubatud alustada 2012. aas-
tal, arutelu all on veel esimeste planee-
ringute alad.  Oleme ELFi poolt soovita-
nud alustada merealade planeeringute-
ga Liivi lahes Eesti territoriaalmere osas, 
kus hetkel toimuvad mitmete organisat-

sioonide osalusel uuringud tuulepotent-
siaali ja loodusväärtuste kohta (projek-
ti koduleht http://gorwind.msi.ttu.ee/). 
Kogutav teave annab hea lähtealuse pla-
neeringu algatamiseks ja ka teiste ala-
de planeerimine eeldab ennekõike põh-
jaliku taustainfo koondamist ja kogu-
mist. Ideaalne oleks kogu Eesti mereala 
planeerimine tervikuna, kuid see oleks 
Eesti jaoks liiga kõrgelt seatud eesmärk. 
Teisalt, ministeeriumite poolt pakutud 
eesmärk – jõuda planeeringutega ühe-
le poole 2020. aastaks – ei loo võimalu-
si tasakaalukaks merealade kasutuse ja 
kaitse korraldamiseks.

Ja üks lihtne asi lõpuks. Taastuvener-
geetika arendamine omab keskkonna-
kaitselist mõtet vaid siis, kui selle taga-
järjel nähtavalt väheneb fossiilsetel alli-
katel põhinev energiatootmine. Teisisõ-
nu toetavad keskkonnaorganisatsioonid 
suurte tuuleparkide rajamist, kui sellega 
kaasneb selgelt nähtav põlevkivi kasutu-
se vähenemine. Sestap oleme olnud oma 
seisukohtades pigem skeptilised mas-
siivsete taastuvenergia projektide aren-
damise ja praegustes keskkonnamõjude 
hinnangutes (Apollo ja Neugrundi ma-
dalik) esitatud tulemuste suhtes, seda 
nii maismaal kui ka merealadel. Teisalt 
otsime seda aktiivsemalt Eesti Tuulee-
nergia Assotsatsiooni ja Taastuvenergia 
Kojaga võimalusi taastuvenergia projek-
tide arendamiseks, kuid seda eeldusel, 
et otsuste tegemiseks on piisav keskkon-
nateave, et keskkonnamõjud oleksid mi-
nimeeritud ja keskkonda saastava põlev-
kivi kaevandamine ning kasutus ener-
geetikas väheneks. 

Jüri-Ott Salm, ELFi  
(Eestimaa Looduse Fond)  
juhatuse esimees

Mariliis Pinn 
Mariliis.Pinn@aripaev.ee
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Teatavasti on Saksamaa suu-
rim päikeseenergia tootja 
maailmas, seal asub ca 50% 
kogu maailma päikeseelektri-
jaamadest.  
Kui võrrelda päikesepaneeli-
de tootlikkust Eestis ja Saksa-
maal, siis aasta lõikes on see 
sama. Eestis on päikeseener-
giat küll vähem, aga seda kom-
penseerib keskmisest mada-
lam õhutemperatuur, mis oma-
korda tõstab päikesepaneelide 
efektiivsust.

Eesti eripäraks on, et talvekuudel on  
päikeseenergiat võrreldes suvise ajaga 
ligi 8 korda vähem. Sellest on nähtavas-
ti tekkinud ka müüt, et Eestis pole päi-
kest elektri tootmiseks piisavalt.

Eestis on täna päikeseenergia kasu-
tamine elektri tootmise eesmärgil val-
dav autonoomse energiavarustusega 
(off-grid) majapidamistes, kus üldvõr-
guga liitumine pole võimalik (n Eesti 
väikesaared) või on see liialt kallis (ala-
jaam asub mitme km kaugusel), samuti 
väikeste autonoomsete süsteemide pu-
hul (valveseadmed, veebikaamerad, il-
majaamad, meremärgid jne).

Kui kasutada autonoomset elektri-
süsteemi nii suvel kui talvel, siis meie 
kliimas on hea lahendus päikese- ja tuu-
leenergia kombinatsioon: 

•	 Seadmete üldmaksumus on odavam, 
kui talveperioodil kompenseerida 
päikesepaneelide väiksemat tootlik-
kust tuulegeneraatori abil.

•	 Talvel on Eestis tuuleenergiat enam 
kui suvel, päikeseenergiaga jälle vas-
tupidi.

•	 Üldjuhul on pilves ja sajune ilm, kui 
päikeseenergiat vähe, tuulisem; päi-
kesepaisteline päev seevastu jälle 
tihti tuulevaikne.

Peamisteks päikeseelektrijaamade 
arengut pidurdavateks teguriteks Ees-
tis on elektrienergia madal ostuhind ja 
keerukas üldvõrguga (on-grid) liitumi-
se protsess eraisikule kui väikesele toot-
jale (see olukord paraneb plaanide järgi 
2012 a kui võetakse vastu uus mikrotoot-
jaid (kuni 11kW) käsitlev määrus).

Kui tarbida kogu toodetud päike-
seenergia oma majapidamise raames, 
siis oleks võrku ühendatud süsteemi (1-
3 kW) tasuvus ca 25a. Võrdluseks, et 
Eesti päikese ning Saksamaa päikesee-
lektri ostuhindadega oleks tasuvus 8- 
10a. Päikesepaneelide elueaks loetakse 
keskmiselt 30 aastat. Päikesepaneelide 
tootjad annavad üldjuhul garantii pa-
neelidele 25 a. perioodi peale.

Sõltumata tänasel hetkel veel pikast 
tasuvusajast (võrreldes näiteks Saksa-
maaga), on esimesed üldvõrguga seo-
tud päikeseelektrijaamad Eestimaal 

siin-seal juba paigaldatud ja toimivad 
väga hästi. Lähtudes elektrihinna järje-
pidevast tõusutrendist väheneb oluliselt 
ka juba täna paigaldatud päikesepanee-
lide tasuvusaeg. 

Kirjutises toodud võrdlevad ja 
statistilised päikeseenergia andmed 
pärinevad leheküljelt: Photovoltaic 

Geographical Information System
Toetuste kohta toodud info pärineb 

lehekülgedelt: www.wikipedia.org - 
Financial incentives for photovoltaics ja 
www.energia.ee.

Artikel pärineb  
www.taastuvenergia.ee kodulehelt

Päikeseenergia Eestis

Mono- ja polükristall päikesepaneelide tootlikkus Eestis

Suund lõunasse ja 
nurk maapinna suhtes 
40° kraadi

1kW päikesepaneelide 
süsteemi tootlikkus

Tootmiseks 1kWh energiat 
päevas peab olema 
paneelide võimsus

 kWh kuus kWh päevas kW

Jaanuar 20,2 0,65 1,54

Veebruar 48,7 1,74 0,57

Märts 87,7 2,83 0,35

Aprill 125 4,17 0,24

Mai 154 4,96 0,20

Juuni 148 4,94 0,20

Juuli 150 4,83 0,21

August 122 3,95 0,25

September 85,5 2,85 0,35

Oktoober 52,7 1,70 0,59

November 20,9 0,70 1,43

Detsember 12,2 0,39 2,56

Aastas kokku 1030 kWh

Jaotusvõrgul on kohustus tagada kõi-
kidele oma klientidele nõuetele vas-
tav võrguteenuse kvaliteet ning seetõt-
tu ei saa me võtta riski ühendada võr-
guga kontrollimatult mis tahes tootmis-
seadmeid.

Fanaatik: generaator vähendas 
minu elektriarveid 30-40%

Haapsalus Linnamäel ise tuulegene-
raatori ehitanud Tarmo Kadakas ütles, 
et tema elektriarveid vähendas tuulege-
neraatori käima panemine märgatavalt. 

“Hakkasin hobi korras aasta-pool-
teist tagasi tuulegeneraatorit ehitama. 
Kahe kuuga oli generaator valmis, mast 
sai paika mullu mais,” selgitas Kadakas, 
kuidas sai tema majapidamisse 1 kW ge-
neraator, mis vuriseb 22 meetri kõrgusel 
masti otsas.

“Generaator toodab tuuliste ilmadega 
rohkem elektrit, kui ise tarbin. Nii tekkis 
mõte, et peaks generaatori inverteri abil 
otse võrku ühendama. Plaanis on tule-
vikus ka ülejääke realiseerima hakata,” 
selgitas Kadakas. Samuti tahab ta päike-
sepaneelid paigaldada. 

Elektrivõrku ühendamiseks vajalik 
SMA inverter on tal juba tellitud, kui-

gi ametliku liitumisega seonduv on veel 
segane. “Käisin rääkimas Fortumiga, kes 
on kohalik elektriga varustaja. Olin esi-
mene omataoline. Seal ei osatud seisu-
kohta võtta,” ütles Kadakas, kelle sõnul 
on huvi tema vastu suur.

Mees usub, et peagi tahavad paljud 
ise endale elektrit toota ja sealjuures 
ülejäägid võrku müüa, kui asjakohane 
seadus vastu on võetud.

TASUB TEADA
Kuidas osta seadmed? Firmalt ta-

sub küsida tehtud tööde kohta ja selle 
klientidelt uurida, kuidas nad tehtud la-
hendustega rahul on jäänud.

Pööra tähelepanu garantiiaja pikku-
sele: pika tasuvusajaga taastuvenergia-
seadmetele antakse tavaliselt viis aastat 
tehasegarantiid ning päikesepaneelide-
le peale viie aasta pikkuse tavagarantii 
ka väljundvõimsuse parameetrite garan-
tii 20-25 aastat.

Tuulikute paigaldajate kohta saab in-
fot Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonist.

Enne alternatiivenergia süsteemi pai-
galdamist tuleks elektritarbimine kriitili-
selt üle vaadata.

(Allikad: Sven Lõokene, Anti Tiik)

Tasuvus sõltub asuko-
hast 1 kW päikesepaneelide 
süsteem toodab aastas arvus-
tuslikult 1030 kW/h elektrit.

3 kW süsteemiga saab katta 
majapidamise, mis tarbib kuus 
ligikaudu 260 kW/h elektrit. 
Tuulegeneraatori tootlikkus 
sõltub tuulisusest. Mandril, 
kus tuule kiirus on keskmiselt 
3,5 m/s, toodab 10 kW tuulik 
ca 5180 kW/h elektrit aastas. 
Sama tuulik tuulises asukohas, 
kus tuule kiirus on keskmiselt 
5 m/s, toodab ca 17 680 kW/h 
elektrit aastas.

Sellest tuleneb ka erinevus 
tasuvuses: tuulik muutub tasu-
vaks, kui tuule kiirus on kesk-
miselt üle 5 m/s. 

Mariliis Pinni artikkel  
“Taastuvenergia pole vaid 
suurtele tegijatele” ilmus 
Äripäevas 20.07.2011 

www.kadakas.ee

www.kadakas.ee

Artikkel internetis: 
http://leht.aripaev.ee/default.aspx?PublicationId=464dc490-fb94-4024-9b75-258ddc8543a9&articleid=
32351&paperid=34E9627E-4217-4EFB-8EA0-56DD1AE0446B&selectedDate=2011-07-20

Jälgi ERLi tegemisi 
www.facebook.com/eestirohelineliikumine lehel!


