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ABSTRACT 

 

Kangro K. Comparison of Small Wind Generators. Bachelor’s thesis. – Tartu: EMÜ, 2014. 52 

pages, 19 figures, 29 tables, format A4. In Estonian. 

The aim of the Bachelor’s thesis is to analyze the efficiency of small wind generators (up to 

100 kW) in Estonian wind conditions.  

The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter describes wind energy in general and 

brings out its pros and cons. The second section describes small wind generators, their 

working principle and classification. The third chapter is about the wind turbines, that have 

been picked out for the analysis. In the fourth chapter wind data of 5 years (2009 – 2013) in 4 

points of Estonia have been displayed. Two points are inland and two coastal areas. The final 

section analyses the performance of the given wind generators in Estonian wind conditions. 

Keywords: Wind energy, small wind turbine, power curve of wind generator, wind 

measurment, capacity factor  
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SISSEJUHATUS 

Ühiskond sõltub endiselt elektrienergiast väga palju ning võib väita, et see on inimkonnale 

hädavajalik. Elu ilma selleta on raske ette kujutada. Oleme õppinud kasutama erinevaid 

energiaallikaid – nii taastuvaid kui ka mittetaastuvaid. Neil igalühel on oma positiivsed ja 

negatiivsed küljed, kuid kuna ühiskonna elektrienergia vajadus on pigem kasvamas, kui 

kahanemas, siis on vaja üha rohkem rõhku panna taastuvatele energiaallikatele. Üks selliseid 

energiaallikaid on tuul. 

Tuuleenergiat õpiti kasutama juba sadu aastaid tagasi, mil seda kasutati tuuleveskite juures vee 

pumpamiseks või vilja jahvatamiseks. Tänapäeval on jõutud nii kaugele, et tuulevoo energiat 

on võimalik muundada elektriks tuulegeneraatorite abiga. 

Erinevaid tuulegeneraatoreid leidub väga palju – suuri, väikseid, horisontaalse teljega, 

vertikaalse teljega. Olenevalt piirkonna tingimustest ja vajadustest tuleks valida ka vastav 

tuulegeneraator, kuna igal tuulikul on oma plussid ja miinused. Väiketuulikuid on võimalik 

kasutada piirkondades, kuhu suuremaid tuulikuid pole võimalik paigaldada. Väiketuulikuid on 

hakatud üha rohkem kasutama ning nende osakaal energiaportfellis on kasvamas. 

Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida väiketuulikute (kuni 100 kW) efektiivsust 

Eesti tuuletingimuste jaoks.  
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1. TUULEENERGEETIKA 

1.1. Ülevaade 

Tuuleenergeetika peamise osana mõeldakse protsessi, kus tuult kasutatakse elektri või 

mehaanilise energia saamiseks. Tuule turbiinid muundavad tuule kineetilise energia 

mehaaniliseks energiaks. Seda mehaanilist energiat saab kasutada erinevate ülesannete 

täitmisel (näiteks vee pumpamiseks või teravilja jahvatamiseks) või muundatakse see 

mehaaniline energia generaatori abil elektrienergiaks, et varustada elanikkonda elektriga [2]. 

Tänaseks on tuuleenergeetika areng jõudnud nii kaugele, et seda tuleb lugeda tõsiseks 

alternatiiviks heitmeid tekitatavatele fossiilkütustele põhinevale energeetikale [3].  

Tänu sellele, et tuulegeneraatoreid pidevalt arendatakse ja täiustatakse on nende poolt 

toodetud elektril koht kaasaegsel energiaturul. Ühiskonna poolne energia tarbimine on endiselt 

kasvavas järgus ja seetõttu on energiasektoril kohustus võtta kasutusele keskonnasõbralikke 

tehnoloogiaid, et rahuldada ühiskonna vajadusi ja tagada ka jätkusuutlik elukeskkond. Üks 

peamisi selliseid energiatehnoloogiaid ongi tuulegeneraatorid. [1] 

1.2. Tuuleenergeetika Eestis 

Tuuleenergia osakaal on Eesti energiaportfellis kasvamas, kui veel 2011. aastal oli Eestis töös 

87 elektrituulikut, siis 2013. aasta lõpu seisuga oli see arv kasvanud 130 peale. Sealhulgas 

lisandus ka 15 väiketuulikut, millest enamus olid 10 kilovatise nimivõimsusega. Lisatud 

väiketuulikute koguvõimsus oli 150,6 kW [4]. Vaatamata sellele, et tuuleenergia osakaal on 

Eestis kasvamas on endiselt probleeme väiketuulikutest saadava energia kasutamisega. See on 

tingitud sellest, et elektrivõrgu võime väiketootjaid integreerida pole veel piisavalt välja 

arenenud ning vastav praktika on alles välja kujunemas. Samuti väärtustab riiklik 

energiapoliitika rohkem suuremahulist põlevkivienergeetikat, kui väiketuulikute kasutamist. 

Olukord võib muutuda siis, kui põlevkivielektri hind hakkab sõltuma ka keskkonnakahjust, 

mis selle elektrienergia tootmisega kaasneb [1]. 

Hetkeseisuga on Eestis üks väiketuulikute tootja, milleks on AS Konesko. Firma alustas oma 

tegevust aastal 1992. Väiketuulikute tootmise ja arendamisega alustati aastal 2009. Tänaseks 
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on firma välja arendanud ja toodab kahte tüüpi väiketuulikut: TUGE 10 ja TUGE 20. 

Hetkeseisuga on Eestisse paigaldatud nende väiketuulikuid kokku 14 [5]. 

1.3. Tuuleenergeetika eelised 

Ühed efektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad taastuvatel loodusressursidel põhinevad 

energiatootmise vahendid on just nimelt tuuleenergia seadmed. Moodsatel tuulemastidel saab 

vajadusel peaaegu igat turbiini osa saata taaskasutusse. Samuti ei võta tuulepargid enda alla 

suurt osa maapinnast ning sellest tingitult saab kasutada ümbritsevat ala näiteks 

põllumajandusmaana [6]. 

Tuuleenergia omakulu on minimaalne, kuna tuulegeneraatorite käitamis- ja hoolduskulud on 

madalad ning nad ei tarbi kütust. See tähendab ka seda, et tuuleenergia seadmete töö 

tulemusena erinevalt fossiilküütustest ei paisata õhku nimetamisväärseid CO2-heitmeid. 

Tuuleenergia osakaalu tõus tarbimises võib viia ühiskonna olukorrani, kus tõrjutakse välja 

saastavamad ja kulukamad elektritootmise tehnoloogiad [3]. 

Iga elektrijaama ehitamise käigus tekib CO2. Tuulegeneraatori elutsükli heitmed on aga 

võrreldes teiste energiatootmistehnoloogiatega kõige väiksemad. Elustsükli heitmeteks 

peetakse jaama ehitamist, kütuse kaevandamist ja transporti, käitamist ning hooldamist. 

Ehitamiseks kulunud energia ja süsihappegaasi taastoodab tuulegeneraator kuni kolme kuuga 

[3]. 

Tuuleenergeetika omab palju keskkonnaalaseid eelised traditsiooniliste elektrijaamade ees. 

Võrreldes traditsiooniliste elektrijaamadega puuduvad tuuleenergeetika puhul NOx heitmed 

(troposfääriosooni lähteained, mis mõjuvad tervisele ja põhjustavad kasvuhoonegaasidest 

tingitud soojenemist) ja teised õhu saasteained, nagu vääveldioksiid ning osakesed, millel on 

kahjulik mõju inimeste tervisele ja vähki põhjustav toime; töö ajal ei kasutata vett ning puudub 

kütuse kaevandamine elektrienergia saamiseks [3]. 

Eesti riigis leidub võrdlemisi palju kohti, kus aasta keskmine tuulekiirus on 5-6 m/s. Seega 

perspektiivseid paiku tuuleenergia tootmiseks leidub Eestis küllaldaselt [6]. 
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Tuuleenergeetika baseerub tuule taastuvenergial. Tuul on päikeseenergia liik, mida põhjustab 

Maa pöörlemine, Maakera pinna mitmekesisus ning atmosääri ebaühtlane soojendamine 

Päikese poolt [6]. 

Tuulegeneraator suudab toota oma eluea jooksul umbes 80 korda rohkem energiat, kui kulub 

tema rajamiseks, hooldamiseks ja lammutamiseks. Seetõttu on ka tuuleenergia tänapäeval üks 

odavamaid energialiike [6].  

Tuulikud sobivad energia tootmiseks ka kohalikul tasandil, nt saartel [6].  

1.4. Tuuleenergeetika puudused 

Tuuleenergeetika vajab suuri esialgseid investeeringuid ja seetõttu ei tasu see igas piirkonnas 

ära. Piirkondades, kus pole piisavat tuuleresurssi, on otstarbekam siiski kasutada teisi 

energiaallikaid [6]. 

Tuuleenergia kasutamise üheks suurimaks puuduseks on see, et tuult ei pruugi alati siis olla 

kui elektrit on vaja. Seetõttu on  vaja tuulikute väljundvõimsuste kõikumiste 

tasakaalustamiseks lisa energiaallikaid nagu näiteks kiiresti käivituvad gaasigeneraatorid või 

hüdropumpjaamad [6]. 

Alad, mis soosiksid tuuleturbiinide paigaldamist on tihtipeale linnadest kaugel, kus peamiselt 

elektrit vajatakse. Samuti on sellistes piirkondades üldiselt nõrgemad elektrivõrgud, mis ei 

võimalda suurte tuuleparkide liitumist [8]. 

Vaatamata sellele, et tuuleelektrijaamade mõju keskkonnale võrreldes traditsiooniliste 

elektrijaamadega on küllaltki väike, on ka neil siiski keskkonnamõjusid, mida peab 

tuuleparkide planeerimisel arvesse võtma [8]. 

Eestis piirab tuuleresurssi kasutamist asjaolu, et puudub lisaenergiaallikas, mis suudaks 

kompenseerida elektrienergia püsivuse tuulevaestes olukordades. Eestis pole sobiva 

võimsusega hüdrojõujaamu ning põlevkivielektrijaamade ümberlülitusvõime pole piisavalt 

kiire [7]. 

Tuule hetkkiiruse järsud muutused ei mõju hästi tuuleturbiinide materjalidele. Selline nähtus 

põhjustab tuuleturbiinide materjalide väsimust, laagrite kulumist ja selle kõige kaudu väheneb 
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seadmete eluiga. Seetõttu oleks vaja uurida rohkem tuule dünaamikat ja kasutada sellele 

vastavaid materjale ja tehnoloogiaid. Tuuleenergia saamise puhul tuleb arvestada ka sellega, et 

ka tuulikute tootmisel tekivad heitmed ja utiliseerimisel jäätmed [7]. 
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2. VÄIKETUULIKUD 

2.1. Ülevaade 

Väiketuulikud on seadmed, mis võimaldavad muundada tuuleenergia elektrienergiaks tarbijate 

läheduses ning see on üks väheseid lahendusi koduseks elektritootmiseks. Väiketuulikud on 

sageli paigutatud kohtadesse, kuhu poleks võimalik paigutada suuri tuulikuid erinevate 

piirangute tõttu. Samuti võivad need tuulikud olla mõõtmetelt väga erinevad [9]. 

2.2. Väiketuulikute tööpõhimõte 

Võrreldes suuremate tuulikutega, on väiketuulikud tunduvalt lihtsama ehitusega. Väiketuuliku 

peamisteks osadeks on generaator, elektroonikaseadmed, torn, kaitsekoormus (dump load) ja 

rootor koos labadega.  Väiksemad horisontaalse teljega väiketuulikud võivad olla varustatud 

veel sabaga, mille ülesandeks on pöörata tuulik tuulde [10]. 

Tuulevoog liigub üle labade ning piisavalt suure tuule kiiruse juures, kasutades 

aerodünaamilist tõstejõudu, hakkab tiivik pöörlema. Enamik väiketuulikuid alla tuulekiiruse 2 

– 3 m/s tööle ei hakka, kuna sel juhul puudub piisav tuulevoo võimsus, et tuulik pöörlema 

panna. Väiketuulikute puhul käitab rootor otse generaatorit ning erinevalt suurematest 

tuulikutest ei vaja käigukasti. Generaatori poolt toodetud elektrienergia suunatakse 

transformaatorisse, mis muundab selle laiemas elektrivõrgus kasutatavale pingele vastavaks 

[11]. 

Vältimaks suurte tuulekiiruste poolt tekitatud kahjustusi on väiketuulikud varustatud 

kaitsemehhanismidega. Üks selliseid enimlevinuid viise on furling, mille korral kogu rootor 

pööratakse tuulest ära. Keerulisem meetod on kasutada labade omadusi, mis rootori kiiruse 

suurenedes liiguvad vähem aerodünaamiliselt efektiivse nurga alla, millega kaasneb rootori 

kiiruse vähenemine. Antud meetod on aga kallim ja keerulisem . Samas peetakse seda rohkem 

usaldusväärsemaks [12]. Väiketuulikuid on võimalik suurte tuulekiiruste eest kaitsta veel 

elektromagnetiliste ja mehaaniliste piduritega, mis rakenduvad, kui tuulekiirused on liiga 

suured [13]. 
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2.3. Väiketuulikute põhitüüpide võrdlus 

Elektrituulikuid saab laias laastus jagada kahte kategooriasse: horisontaalse ja vertikaalse 

teljega tuulikud. Peale nende leidub ka erilahendusega tuulikutüüpe, mida ei ole otseselt 

võimalik kumbagi kategooriasse liigitada [14]. 

Tabel 2.1. Tuulikute põhitüübid [14] 

Horisontaalteljega Vertikaalteljega (H-

rootor) 

Vertikaalteljega 

(Savonius) 

Vertikaalteljega 

(Darrieus) 

    

Eri kujuga tuulikute eelised ja puudused [14]: 

1. Tõhusaimad elektrituulikud on horisontaalse teljega. Nende puuduseks on suurem 

müratase võrreldes Savonius tüüpi tuulikutega. 

2. Vertikaalse H-rootoriga turbiinid on omadustelt ja parameetritelt sarnased Darrieus-

rootoriga seadmetele 

3. Vertikaalse Savonius-rootori eelisteks on võime töötada väiksematel tuulekiirustel ja 

madal müratase. Leiavad kasutust väikevõimsusega turbiinides. Omavad madalat 

kasutegurit – 25% horisontaalse teljega tuuliku kasutegurist. 

4. Vertikaalne Darrieus-rootori kasutegur on suurem kui vertikaalse Savonious rootori 

kasutegur. Täpsemalt 75% horisontaalse rootoriga turbiinide omast. Puuduseks on 

suurus. Mida suurem võimsus, seda kohmakamaks kogu tuulik muutub. Peale selle 

vajab Darrieus võrreldes teiste tuulikute tüüpidega suuremaid tuulekiiruseid 

Erinevat tüüpi tuulikute eelised ja puudused on koondatud tabelisse 2.2. 
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Tabel 2.2. Erinevate tuulikutüüpide eelised ja puudused [14] 

 Horisontaalse 

teljega tuulikud 

Darrieuse tüüpi 

vertikaalse teljega 

tuulikud 

Savoniuse tüüpi vertikaalse 

teljega tuulikud 

Eelised 1. Kõrgema  

kasuteguriga  

2. Valmis toode  

3. Laialdaselt  

kasutusel  

4. Kõige  

kulutõhusamad  

5. Lai tootevalik  

1. Suhteliselt kõrge  

kasuteguriga  

2.Tuule suund pole oluline  

3.Vähem tundlik 

turbulentsile  

kui horisontaalse teljega  

tuulikud  

4. Tekitavad vähem  

vibratsioone  

1. Valmis toode ja globaalselt  

kasutusel  

2. Vaikne  

3. Usaldusväärne ja robustse  

ehitusega  

4. Tuule suund pole oluline  

5. Kasutab ära ka turbulentseid  

tuulevoogusid  

6. Tekitavad vähem vibratsioone 

Puudused 1. Ei toimi hästi  

muutliku  

tuulesuunaga  

2. Vibratsioonid  

vähendavad eluiga ja 

töökindlust 

1. Pole ennast tehniliselt 

veel  

tõestanud  

2. Turbulentsile tundlikum 

kui  

Savoniuse tüüpi 

vertikaalse  

teljega tuulik 

1. Madala kasuteguriga  

2. Suhteliselt vähe kulutõhus  

 

2.3.1. Horisontaalse teljega tuulikud  

Enim kasutust leiavad hetkel horisontaalteljelised tuuleturbiinid. Horisontaalteljelistel 

tuuleturbiinidel on rootori võll ja generaator torni otsas ning suunatud tuule poole. Nende 

suureks miinuseks on müra, seoses tuule suuna jälgimisega väiksem töömoment ning samuti 

on nad ka väga tundlikud muutuvatele tuule suundadele ja ebaefektiivsed tuuleturbulentsis, 

kuna tuulikut tuleb kogu aeg pöörata tuulde. Horisontaalsete tuulikute puhul on tuulekiirus üle 

25-30 m/s ohtlik ja turbiini pöörlemiskiirust on vaja piirata pidurdamisega. Seetõttu on 

uuemate tuulikute tiivad ehitatud välja nii, et suurte tuulekiiruste korral need pidurdaksid 
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turbiini pöörlemiskiirust. Horisontaalteljega tuulikud on odavamad võrreldes sama võimsate 

vertikaalteljega tuulikutega [11]. Kõige mõistlikum on paigaldada sellist tüüpi tuulikud 

lagedatele aladele, kus on võimalikult vähe maastikulisi takistusi ning ühtlane tuulekiirus [14].  

Suurem osa väiketuulikuid on alles hiljuti turule ilmunud ning sellest tingituna pole nende 

vallas jõutud palju arendustööd teha. Seetõttu on paljud horisontaalse teljega tuulikud 

enamasti paigaldatavad ainult maapinnale mitte otseselt hoonele. Paigutades tuuliku hoone 

peale, tuleb arvestada asjaoluga, et seal esinevad turbulentsid ning need vähendavad omakorda 

tuuliku tootlikust, mis on tingitud muutlikust tuulesuunast ja labades esinevast vibratsioonist. 

Nende asjaolude tõttu võivad osutuda katusele projekteeritavad tuulikud kallimaks ning 

suuremaks võrreldes maapinnale paigaldatud alternatiividega [14]. 

2.3.2. Vertikaalse teljega tuulikud  

Vaatamata sellele, et verikaalteljelisi tuuleturbiine on juba arendatud mõnda aega, toodetakse 

neid tööstuslikult veel vähe. Selliste tuuleturbiinide puhul on võimalik paigutada generaator ja 

käigukast maapinna lähedale, nii et torn ei peaks seda toetama, kuna neil on rootori võll 

paigutatud vertikaalselt. Nende eeliseks peetakse eelkõige seda, et nad ei vaja eraldi 

mehhanismi tuulde pööramise jaoks. Samuti on need tuulikud ideaalsed kasutamiseks 

linnatingimustes, kuna on lihtsasti paigaldatavad, müravabad ja küllaltki väikesed [11].  

Verikaalse teljega tuulikud on jagatud kaheks: Savoniuse ja Darrieuse tüüpi tuulikuteks, 

olenevalt põhimõttest, kuidas tuult kasutatakse [14]. 

Savoniuse tüüpi tuulikute tööpõhimõte seisneb õhutakistuse ära kasutamises: tuulik omab 

üldjuhul kaks kuni kolm anumatüüpi laba, mis püüavad tuult selliselt, et see surub tuuliku laba 

pöörlema. Seda tüüpi tuuliku labad ei saavuta kunagi tuulekiirusest suuremat pöörlemiskiirust, 

kuna kasutab töötamiseks õhutakistust, seetõttu on nad ka küllaltki ebaefektiivsed. Viimasest 

asjaolust tingituna ei näe Savonius tüüpi tuulikuid suurtes tuuleelektrijaamades. Vaatamata 

sellele, et nendega pole otstarbekas toota energiat suurtes mahtudes, leiavad nad laialdast 

kasutust linnatingimustes. Savoniuse tüüpi tuulikute eelisteks on suhteliselt vaikne töötamine, 

väiksed mõõtmed ja lihtne ehitus. Võrreldes suuremat tüüpi tuulikutega, ei vaja seda tüüpi 

tuulikud tööle hakkamiseks suuri tuulekiiruseid. Seetõttu sobivadki nad piirkondadesse, kus 

esinevad turbulentsid ning muutlikud tuulesuunad ja- kiirused. Antud tuulikute poolt 
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arendatav võimsus ja toodetav energia peaks olema sobilik, et käitada väikesevõimsuselisi 

koduseadmeid nagu: veepumbad, välisvalgustus või elektriväravad [14].  

 

Joonis 2.1. Savonius tüüpi tuuliku tööpõhimõte [14] 

Darrieuse tüüpi tuulikud omavad aerodünaamilise kujuga labasid ning pöörlemiseks kasutavad 

õhutakistuse asemele õhuvoo tõstejõudu. Antud tuulik ei vaja eraldi mehhanismi, et pöörata 

seda tuulesuunda ning nad on võimelised töötama muutlikes tuuletingimustes, seega on seda 

tüüpi tuulikud võimalik paigaldada maapinna ligi. Darrieuse tüüpi tuulikute suurem kasutegur 

võrreldes Savoniuse tüüpi tuulikutega on tingitud sellest, et nad on võimelised pöörlema 

kiiremini kui tuulekiirus. Täpsemalt ulatub Darrieuse tüüpi tuulikute kasutegur 75 protsendini 

horisontaalse teljega tuuliku omast, samal ajal kui Savoniuse tuulikul on sama näitaja ainult 25 

protsenti. Sarnaselt Savoniuse tüüpi tuulikutele ei leidu ka Darrieuse tüüpi tuulikuid suurtes 

tuuleelektrijaamades. Siin kohal on see tingitud sellest, et seda tüüpi tuulikud vajavad 

täiendavat välis mõjutust, et pöörlema hakata näiteks väikest elektrimootorit. Samuti tekitavad 

probleeme suurte tuulekiiruste tagajärjel tekkinud mehaanilised painded ja vigastused mastile 

ning on keeruline generaatori mehaaniliste osade vahetus ja parandus. Võrreldes Savoniuse 

tüüpi tuulikutega, on Darrieuse tüüpi tuulikud tundlikumad turbulentsile [14]. 
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Joonis 2.2. Darrieuse tüüpi tuuliku tööpõhimõte [14] 

2.4. Klassifitseerimine 

Siiamaani ei ole maailmas ühtselt määratletud väiketuulikuid. Algselt peeti väiketuulikuteks 

neid, mis suutsid toota väikest kogust elektrit majapidamisseadmete jaoks või katta mingit osa 

maja energiatarbimisest. Sellist definitsiooni aga ei saa kasutada universaalsel tasemel, kuna 

energiatarbimine on eri maailma osades väga erinev. Majapidamine Ameerikas vajaks kümne 

kilovatise nimivõimsusega tuulikut, et katta kogu tarbimine, majapidamine Euroopas vajaks 

nelja kilovatist ja keskmine majapidamine Hiinas vajaks kõigest ühe kilovatist [15]. 

Väiketuulikuid klassifitseeritakse erinevates riikides erinevalt. Tähtsaim definitsioon tuleneb 

siiski Rahusvahelise Elektrotehnika Komitee standardist, kus antakse väiketuuliku piiriks  

tiivikuringi pindala 200 m
2 
[9]. 

Väiketuulikuid klassifitseeritakse üldjuhul tehniliste parameetrite järgi, kuid neid saab eristada 

ka [9]: 

 Kasutusotstarbe järgi (nt võrguga ühendamata Off-Grid, võrguga ühendatud On-Grid, 

soojusenergia tootmiseks, vee pumpamiseks jne); 

 Tuuliku mehaanilise konstruktsiooni järgi (nt pöörlemistelje asendi järgi horistonaalse 

rootoriga ja vertikaalse rootoriga, kusjuures horisontaalse rootoriga tuulikud jagunevad 
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omakorda tiiviku asendit masti suhtes arvestades päri- ja vastutuult rootoriga 

tuulikuteks); 

 Paigaldamise mooduse järgi (nt eraldi masti otsa paigaldatud, hoonega integreerituna 

paigaldatud).  

Tabel 2.3. Väiketuulikute klassifitseerimine erinevate intsituutide poolt [16] 

Assotsiatsioon Klassifikatsioon 

Eesti tuuleenergia 

assotsiatsioon (ETEA) 

Väiketuulikud defineeritakse tuuliku kogukõrgusega kuni 30 m [9] 

Ameerika tuuleenergia 

assotsiatsioon (AWEA) 

Nimitootlikkusega 100 kW ja alla selle 

 Elamu-süsteemid: 1 kW kuni 10 kW 

 Kommerts-süsteemid: 21 kW kuni 100 kW 

Suurbritannia 

tuuleenergia 

assotsiatsioon (BWEA) 

Nimitootlikkusega <50 kW 

 Mikrotuulik: rootori diameeter alla 2,1 m. On tavaliselt 

eraldiasetsevad või monteeritud otse hoone küljele või peale. 

Tavaliselt on nad monteeritud 3-4 m kõrgemale hoone 

katuseharjast. 

 Väiketuulik: rootori diameeter üle 2,1 m. Valdavas osas 

eraldiasetsevad. 

Saksamaa tuuleenergia 

assotsiatsioon (BWE) 

Nimitootlikkusega kuni 100 kW 

 Elamu-süsteemid: kuni 30 kW 

IEC 61400-2 Rootori pindala alla 200 m
2
, generaatori pinge väiksem kui 1000 V 

a.c. või 1500 V d.c.  

 

2.5. Väiketuulikute ühendamine võrguga 

Väiketuulikuid on võimalik ühendada võrguga, luues sellega nn grid-tie ühendus. Juhul, kui 

võrk puudub või ühendamine võrguga ei ole otstarbekas, siis on võimalus luua ka nn off-grid 

ehk autonoomne energiasüsteem [17]. 
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Autonoomsete süsteemide (joonis 2.3.) puhul on üldjuhul mõistlik kombineerida päikese- ja 

tuuleenergia seadmed. Väikesaartel võib mõistlikum olla paigaldada ainult tuulik, see eest 

näiteks sisemaal suvilates oleks otstarbekam kasutada ainult päikesepaneele [17].  

 

Joonis 2.3. Autonoomne ehk off-grid elektrituulikut sisaldav energiasüsteem [18] 

Autonoomse energiasüsteemi põhikomponentideks on elektrituulik, kontroller, akupank ning 

inverter. Tavaliselt on elektrituulikute väljundiks vahelduvvool, mis alaldatakse ära alaldi abil. 

See võib olla sisse ehitatud kontrollerisse või paikneda enne kontrollerit. Kontrolleri puhul on 

tegemist nutika elemendiga, mille ülesanneteks on jälgida seda, et akupanga laetuse tase oleks 

optimaalne ning et tuulikul oleks alati piisavalt koormust [18]. 

Juhul kui on tegemist tuulise ilmaga ning akupank on saanud täis, siis lülitab kontroller tuuliku 

väljundahelasse lisakoormuseid (dump load). Nende koormuste ülesandeks on muundada 

üleliigne energia soojusenergiaks. Tavaliselt on nendeks koormusteks akudega paralleelselt 

ühendatud takistuselemendid, kuid erandkorras võivad need asuda ka veeboilerites, kus nende 

abil tarbevett saab soojendada. Tuuliku seiskamiseks on mõistlik panna enne kontrollerit lüliti, 

mille abil oleks võimalik tuuliku generaatori klemmide lühistamise abil tekitada suur koormus 

[18]. 
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Võrguga koostoimiva süsteemi (joonis 2.4.) puhul on eleker alati olemas tänu välisele toitele 

ja seetõttu puudub ka akupank erinevalt off-grid süsteemist. Väiketuulik ise on välise 

jaotusvõrguga ühendatud paralleelselt ning võrguga koostoimimiseks kasutab inverterseadet 

[19].  

 

Joonis 2.4. Võrguga koostoimiv elektrituuliku süsteem [19] 

Juhul kui tingimused on soodsad ning tuulik genereerib elektrit, siis kasutatakse see esmalt 

enda tarbeks ära. Kui elektrituuliku poolt toodetud energia maht ületab majapidamise 

tarbimist, siis liigub ülejääk tagasi võrku läbi kahesuunalise elektriarvesti. Sarnaselt 

autonoomsele süsteemile on ka siin alaldi ning kontroller koos takistitega, mis kaitseb 

inverterit ülepinge eest [19]. 
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2.6. Asukoha valik 

Väiketuuliku planeerimisel tuleb eelkõige panna rõhku sellele, et oleks olemas piisav 

tuuleresurss. Autonoomse süsteemiga tuuliku puhul võib leppida väiksema tuuleressurssiga, 

kuna sageli alternatiivsed energiaallikad on kallimad. Autonoomse süsteemiga tuuliku puhul 

võiks mõelda paigaldamisele, kui piirkonnas on keskmine tuulekiirus 3,5 m/s ja 

võrguühendusega kohas alates 4,5 m/s [20]. 

Lisaks tuuleoludele tuleb jälgida ka, et valitud piirkonnas oleks tuuliku ümber piisavalt ruumi 

– tuuliku peaks paigutama eemale läheduses olevatest objektidest. Tuulik tuleks paigaldada 

eemale nii puudest, majadest kui ka muudest objektidest, mis võiksid takistada tuulevoo 

sujuvat voolamist. Samuti tekitavad erinevad objektid õhukeeriseid, mis omakorda vähendab 

tuuliku toodangut ning mõjub halvasti tuuliku mehaanilistele osadele [20]. 
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3. VÄIKETUULIKUTE VÕIMSUSKÕVERAD 

Elektrituulikute võimsuskõverad näitavad tuuliku väljundvõimsuse sõltuvust tuulekiirusest. 

Joonisel 3.1. on kujutatud teoreetiline võimsuskõver. On näha, et tuulik, mis omaks antud 

võimsuskõverat hakkab tööle umbes tuule kiiruse 2,5 m/s juures. Tuule kiiruse kasvades 

saavutab tuulik oma nimivõimsuse, antud juhul juhtub see 12 m/s juures. Tuule kiirust, kus 

tuulik saavutab oma nimivõimsuse nimetatakse nimipöörlemiskiiruseks. Juhul, kui tuulekiirus 

on liiga suur, siis rakendatakse tuuliku pidureid, et seade ei saaks kahjustada ega ohustaks 

teisi. Samas on ka võimalik ehitada tuulikuid, mis oleks võimelised selliseid kiiruseid vastu 

pidama, aga arvestades Eesti tuuletingimusi, siis ei tasuks ennast selline investeering ära  

Joonisel on näha, et selline olukord juhtub 25 m/s juures [21].   

 

Joonis 3.1. Tuulegeneraatori teoreetiline võimsuskõver 

Antud bakalaurusetöös valiti 10 erinevat väike tuulegeneraatorit, mida hakati oma vahel 

võrdlema. Valiku aluseks võeti see, et nimivõimsus ei ületakse 100 kW. 
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3.1. TI/3.6/3 

TI/3.6/3 on prantsuse firma Travere Industries poolt toodetud horisontaalse teljega väiketuulik 

[22].  

Tabel 3.1. TI/3.6/3 tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 3 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,8 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 60 m/s 

Generaatori mass 60 Kg 

Tiivikuringi diameeter 3,6 M 

Tiivikuringi pindala 10,8 m
2 

 

 

Joonis 3.2. TI/3.6/3 võimsuskõver [22] 

Antud väike-tuulegeneraator hakkab tööle tuule kiirusel 2,8 m/s juures ning saavutab oma 

nimivõimsuse 12 m/s juures. Tuulik suudab taluda küllaltki kõrgeid tuulekiiruseid ning 

seisatatakse alles 60 m/s juures.  
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3.2. Windspot 3.5 

Tegemist on Suur-Britannia firma Windspot poolt toodetud horisontaalse teljega 

väiketuulikuga, mille nimivõimsuseks on 3,5 kW [23]. 

Tabel 3.2. Windspot 3.5 tehnilised andmed [23] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 3,5 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 3 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel - m/s 

Generaatori mass 185 kg 

Tiivikuringi diameeter 4,05 m 

Tiivikuringi pindala 12,88 m
2 

 

 

Joonis 3.3. Windspot 3.5 võimsuskõver [23] 

Windspot 3.5. vajab käivitamiseks tuult kiirusega 3 m/s. Nimivõimsus saavutatakse 12 m/s 

juures. Pole määratletud tuulekiirust, mil tuulik peaks seiskuma. Jooniselt 3.9. on ka näha, et 

tuulik on võimeline töötama üle oma nimivõimsuse.  
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3.3. Scirocco 

Tegemist on 6 kW nimivõimsusega horisontaalteljega tuulikuga, mis on toodetud Prantsuse 

firma Eoltec poolt. Antud tuulik sobib ideaalselt linnast eemal olevatesse piirkondadesse, kus 

energia vajadus pole väga suur [24]. 

Tabel 3.3. Scirocco tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 6 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 4 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel - m/s 

Generaatori mass 202 kg 

Tiivikuringi diameeter 5,6 m 

Tiivikuringi pindala 24,7 m
2 

 

 

Joonis 3.4. Scirocco võimsuskõver [22] 

Scirocco vajab tööle hakkamiseks tuult kiirusega 4 m/s. Nimivõimsuse saavutab antud tuulik 

12 m/s juures. Tuult, mille juures tuulik seisma peaks jääma, pole määratletud. On aga 

märgitud, et tuulik suudab taluda tuuli kiirusega kuni 60 m/s. 
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3.4. Aircon 10 

Aircon 10 puhul on tegemist horistonaalse teljega tuulikuga, mis on disainitud ning toodetud 

Saksamaal Aircon GMBH & Co poolt. Võrreldes teiste väike tuulegeneraatoritega on Aircon 

10 küllaltki vaikne, mis võimaldab seda paigaldada ka linna tingimustesse [25].  

Tabel 3.4. Aircon 10 tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 10 kW 

Nimipöörlemiskiirus 11 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,5 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 32 m/s 

Generaatori mass 144 kg 

Tiivikuringi diameeter 7,1 m 

Tiivikuringi pindala 39,6 m
2 

 

 

Joonis 3.5. Aircon 10 võimsuskõver [22] 
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Jooniselt 3.5. on näha, et Aircon 10 hakkab tööle 2,5 m/s juures. Tuule kiiruse kasvades 

saavutab nimivõimsuse, täpsemalt juhtub see 11 m/s juures. Juhul, kui tuulekiirused jõuavad 

32 m/s juurde, siis tuulik seisatakse. 

3.5. Proven WT 15000 

Proven WT 15 000 on välja töötatud Suur Britannia firma Proven Energy Products poolt. 

Tegemist on 15 kW nimivõimsusega horisontaalteljega tuulikuga [22]. 

Tabel 3.5. Proven WT 15000 tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 15 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,5 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel - m/s 

Generaatori mass 1100 kg 

Tiivikuringi diameeter 9 m 

Tiivikuringi pindala 63,62 m
2 

 

 

Joonis 3.6. Proven WT 15000 võimsuskõver [22] 

Proven WT 15000 vajab käivtamiseks tuult kiirusega 2,5 m/s. Nimivõimsus saavutatakse 12 

m/s juures. Tuult, mille juures tuulik seisma peaks jääma pole määratletud. 
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3.6. JIMP20 

JIMP20 puhul on tegemist 20 kW nimivõimsusega horisontaalteljega tuulikuga, mis on 

toodetud Itaalia firma Jonica Impiati poolt [22].  

Tabel 3.6. JIMP20 tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 20 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12,5 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 3,5 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 37,5 m/s 

Generaatori mass 100 kg 

Tiivikuringi diameeter 8 m 

Tiivikuringi pindala 50,3 m
2 

 

 

Joonis 3.7. JIMP20 võimsuskõver [22] 

JIMP20 vajab tööle hakkamiseks tuult kiirusega 3,5 m/s. Nimivõimsus saavutatakse 12,5 m/s 

juures. Tuulik seisatakse, kui tuule kiirused peaksid jõudma 37,5 m/s juurde. 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20

V
õ
im

su
s,

 k
W

 

Tuule kiirus, m/s 



28 

 

3.7. Wind Runner 

Sarnaselt Sciroccoga on tegemist prantsuse firma Eoltec toodanguga. Antud mudel on 

horisontaal teljega ning 25 kW nimivõimsusega [22]. 

Tabel 3.7. Wind Runner tehnilised andmed [22] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 25 kW 

Nimipöörlemiskiirus 12 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 3 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel - m/s 

Generaatori mass 620 kg 

Tiivikuringi diameeter 10 m 

Tiivikuringi pindala 78,6 m
2 

 

 

Joonis 3.8. Wind Runner võimsuskõver [22] 

Jooniselt 3.4. on näha, et väike tuulegeneraator Wind Runner toodab juba tegelikult 2 m/s 

juures 0,5 kW. Kataloogis on aga märgitud, et antud tuulik hakkab pöörlema alles 3 m/s 

juures. Nimivõimsuse saavutab Wind Runner 12 m/s juures. Antud tuulikul pole määratletud 
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tuulekiirust, kuna ta seisatakse. On märgitud aga, et see suudab taluda tuulekiiruseid kuni 60 

m/s. 

3.8. P15-39.9 

P15-39.9 on Ameerika firma Polaris toodang. Tegemist on horisontaal teljega väike tuulikuga, 

mille nimivõimsuseks on 39,9 kW [26]. 

Tabel 3.8. P15-39.9 tehnilised andmed [26] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 39,9 kW 

Nimipöörlemiskiirus 9,5 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,7 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 25 m/s 

Generaatori mass 6,443 kg 

Tiivikuringi diameeter 15,2 m 

Tiivikuringi pindala 181,46 m
2 

 

 

Joonis 3.9. P15-39.9 võimsuskõver [26] 
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P15-39.9 vajab käivitamiseks tuult kiirusega 2,7 m/s. Tuulik saavutab oma nimivõimsuse 9,5 

m/s juures. Tuul, mille juures antud tuulik peatatakse on 25 m/s. 

3.9. P19-50 

P19-50 on 50 kilovatise nimivõimsusega horisontaalteljega väiketuulik, mille tootjaks on 

samuti Ameerika firma Polaris [27].  

Tabel 3.9. P19-50 tehnilised andmed [27] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 50 kW 

Nimipöörlemiskiirus 9 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,7 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 25 m/s 

Generaatori mass 6,443 kg 

Tiivikuringi diameeter 19,2 m 

Tiivikuringi pindala 289,53 m
2 

 

 

Joonis 3.10. P15-50 võimsuskõver [27] 
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Väike tuulegeneraator P15-50 vajab tööle hakkamiseks tuult kiirusel 2,7 m/s. Antud tuuliku 

kataloogis on märgitud, et saavutab nimivõimsuse juba tuule kiiruse 9 m/s juures, kuid 

vaadates joonist 3.5. on näha, et nimivõimsus saavutatakse 13 m/s juures. Tuulegeneraator 

seiskub, kui puhub tuul kiirusega 25 m/s. 

3.10. P21-100 

P21-100 on samuti firma Polaris toodang. Antud mudeli puhul on tegemist 100 kilovatise 

horisontaalteljega tuulikuga [28]. 

Tabel 3.10. P21-100 tehnilised andmed [28] 

Parameeter  Ühik 

Nimivõimsus 100 kW 

Nimipöörlemiskiirus 11 m/s 

Töö algus tuule kiirusel 2,7 m/s 

Töö lõpp tuule kiirusel 25 m/s 

Generaatori mass 7414 kg 

Tiivikuringi diameeter 21 m 

Tiivikuringi pindala 346,36 m
2 

 

 

Joonis 3.11. P21-100 võimsuskõver [28] 
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P21-100 parameetrid on küllaltki sarnased mudelile P19-50. Mõlemad vajavad tööle 

hakkamiseks tuule kiirust vähemalt 2,7 m/s ning seisatakse 25 m/s juures. Nimivõimsuse 

saavutab antud mudel tuulekiiruse 11 m/s juures. 
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4. TUULEANDMED 

Väike tuulegeneraatorite võrdlemiseks Eesti tuuletingimuste jaoks kasutati Eesti 

Keskkonnaagentuuri viimase 5 aasta  tuuleandmeid [29]  (2009-2013) nelja mõõtekoha kohta 

Eestis. Kaks neist asusid rannikualadel, Virtsu ja Pakri, ja kaks asusid maismaal, Tartu ja 

Jõgeva. Tuuleandmed olid fikseeritud 60 minutiliste keskmistena 10 m kõrgusel, et saada aga 

reaalset pilti energeetiliselt kasutatavast tuulest, tuli teisendada tuulekiirused 30 m kõrgusele, 

mis peaks sobima väiketuulikutele. Selle jaoks kasutati valemit [30]: 

            
   

Kus    ja    on keskmised tuulekiirused vastavalt kõrgustel    ja    ning    on Hellmani 

konfitsent. Tuuleandmete alusel kujundati Weibulli sagedusjaotused, et näha, kuidas on 

tuuleandmed muutunud 5 aasta lõikes. Andmed töödeldi Microsoft Exceli ja HOMERi abil. 

4.1. Pakri 

Tabelis 4.1. on toodud välja Pakri tuule mõõtepunkti kuu keskmised tuulekiirused 

teisendatuna 30 m kõrgusele. 

Tabel 4.1. Pakri tuule mõõtepunkti kuu keskmised tuulekiirused teisendatuna 30 m kõrgusele 

 2009 2010 2011 2012 2013 

m/s m/s m/s m/s m/s 

Jaanuar 7,00 3,69 5,42 5,54 5,99 

Veebruar 4,85 5,28 5,70 5,68 4,34 

Märts 4,68 5,34 7,94 6,87 5,94 

Aprill 5,08 3,04 4,66 6,11 5,09 

Mai 4,60 5,26 5,28 4,88 4,26 

Juuni 5,04 4,95 4,79 4,99 4,00 

Juuli 4,06 4,27 4,18 4,93 5,39 

August 4,72 4,44 4,12 4,69 4,29 

September 6,69 5,63 6,49 6,53 5,09 

Oktoober 7,53 6,05 6,87 5,14 6,57 

November 5,06 8,26 6,79 7,03 6,88 

Detsember 5,23 7,17 7,32 5,14 8,03 

Aasta keskmine 5,38 5,28 5,80 5,62 5,50 

Informatiivsuse mõttes on tabelis 4.2. välja toodud maksimaalsed tuulekiirused ja Weibulli 

tegurid. Maksimaalsete tuulekiiruste kohta puuduvad andmed aastal 2011. 
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Tabel 4.2. Pakri keskmised aastased maksimaalsed tuulekiirused ja Weibulli tegurid 

Aasta 

Maksimaalne 

tuulekiirus, 

m/s 

Weibulli tegur 

2009 11,12 1,62 

2010 10,95 1,42 

2011 - 1,58 

2012 11,6 1,75 

2013 11,4 1,59 

 

 

Joonis 4.1. Weibulli sagedusjaotused Pakri tuuleandmete põhjal (2009-2013) 

Tabelist 4.1 on näha, et iga aasta keskmine tuulekiirus on vähemalt üle 5 m/s, seega võib väita, 

et 5 aasta jooksul pole tuuletingmused väga muutunud. Kõige tuulisem aasta on olnud 2011, 

mil aasta keskmine oli 5,8 m/s ning tuulevaiksem aasta 2010, mil aasta keskmine oli 5,28 m/s. 

Tabelis 4.2. on toodud maksimaalsed tuulekiirused, et näha millised tuulekiirused võivad olla.  

Jooniselt 4.1. on samuti näha, et tuule kiirused on 5 aasta jooksul olnud väga sarnased. Kõige 

enam on esinenud tuuli kiirustega 2 – 5 m/s. Sellistel tuulekiirustel on enamus väiketuulikuid 

võimelised töötama, kuid mitte täisvõimsusel. Vaatluse all olevad väiketuulikud saavutavad 

oma täisvõimsuse umbes 12 m/s juures. Selliseid tuuli esineb aasta jooksul umbes 2%. 

Seetõttu on tuulikute aastane energiatoodang tunduvalt väiksem, kui ta võiks olla. 
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4.2. Virtsu 

Tabel 4.3. Virtsu tuule mõõtepunkti kuu keskmised tuulekiirused teisendatuna 30 m kõrgusele 

 2009 2010 2011 2012 2013 

m/s m/s m/s m/s m/s 

Jaanuar 3,84 2,62 4,70 4,93 4,20 

Veebruar 3,85 3,69 3,97 4,30 2,81 

Märts 3,67 4,04 5,57 4,90 3,38 

Aprill 3,68 3,72 3,96 4,68 3,86 

Mai 4,55 4,00 3,99 4,28 3,28 

Juuni 4,48 4,54 3,85 4,09 3,46 

Juuli 3,42 3,67 3,12 3,67 4,25 

August 3,67 3,36 3,31 3,32 3,03 

September 4,49 4,62 4,62 4,43 3,47 

Oktoober 5,10 5,17 5,03 2,81 4,39 

November 4,52 4,65 4,48 4,02 5,12 

Detsember 3,81 4,89 6,75 4,17 5,69 

Aasta keskmine 4,09 4,08 4,45 4,13 3,92 

Tabel 4.4. Virtsu keskmised aastased maksimaalsed tuulekiirused ja Weibulli tegurid 

Aasta 

Maksimaalne 

tuulekiirus, 

m/s 

Weibulli tegur 

2009 9,10 1,83 

2010 9,09 1,66 

2011 - 1,65 

2012 9,7 1,59 

2013 8,9 1,63 
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Joonis 4.2. Weibulli sagedusjaotused Virtsu tuuleandmete põhjal (2009-2013) 

Tuulekiirused Virtsus pole 5 aasta jooksul märgatavalt muutunud. Kõige tuulevaiksem aasta 

oli 2013, mil aastane keskmine tuulekiirus oli 3,92 m/s. Ülejäänud neljal aastal ületas aastane 

keskmine tuule kiirus 4 m/s. Kõige tuulerikkam aasta oli jällegi 2011, mil aastane keskmine 

tuulekiirus oli 4,45 m/s. Tabelis 4.4. on näha, et aastased keskmised maksimaalsed tuule 

kiirused jäävad alla 10 m/s. 

Jooniselt 4.2. on näha samuti, et tuuletingimused on vaatluse all olevate aastate jooksul olnud 

küllaltki sarnased. Jällegi esines kõige enam tuuli kiirusega 2-5 m/s. Võrreldes Pakriga aga 

esines suuremaid tuulekiiruseid vähem. 
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4.3. Tartu-Tõravere 

Tabel 4.5. Tartu-Tõravere tuule mõõtepunkti kuu keskmised tuulekiirused teisendatuna 30 m 

kõrgusele 

 2009 2010 2011 2012 2013 

m/s m/s m/s m/s m/s 

Jaanuar 3,08 2,20 3,30 3,40 2,72 

Veebruar 2,31 2,83 2,47 2,60 1,95 

Märts 2,69 3,21 4,09 3,08 2,26 

Aprill 2,90 2,77 2,66 3,21 3,15 

Mai 2,87 2,56 2,91 2,67 2,52 

Juuni 2,73 2,83 2,61 2,72 2,09 

Juuli 2,32 2,12 2,31 2,64 2,18 

August 2,30 2,34 2,42 2,23 1,99 

September 2,79 2,84 2,80 3,11 2,19 

Oktoober 3,24 3,01 3,17 2,37 2,88 

November 3,24 2,93 2,97 3,54 3,25 

Detsember 2,89 3,13 5,16 3,72 4,10 

Aasta keskmine 2,78 2,73 3,08 2,94 2,61 

Tabel 4.6. Tartu-Tõravere keskmised aastased maksimaalsed tuulekiirused ja Weibulli tegurid 

Aasta 

Maksimaalne 

tuulekiirus, 

m/s 

Weibulli tegur 

2009 7,27 1,65 

2010 7,11 1,63 

2011 - 1,60 

2012 7,70 1,72 

2013 7,20 1,51 
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Joonis 4.3. Weibulli sagedusjaotused Tartu-Tõravere tuuleandmete põhjal (2009-2013) 

Tabelist 4.5. on näha, et aastane keskmine tuulekiirus on suurem, kui 3 m/s ainult aastal 2011, 

mil see oli 3,08 m/s. Ülejäänud aastatel jäävad tuulekiirused alla selle. Kõige tuulevaiksem 

aasta oli 2013, mil aastane keskmine tuulekiirus oli 2,61 m/s. Tuleb ilmsiks asjaolu, et 

tuuletingimused mandrialal on kehvemad, kui rannikualadel. Tabelis 4.6. on näha, et ka 

maksimaalsed tuulekiirused on väiksemad, mis tähendab, et tuulikud on võimelised töötama 

vähem nimivõimsusel. 

Võrreldes eelnevate Weibulli sagedusjaotustega, siis joonisel 4.3. tuleb kohe ilmsiks, miks 

2013 aasta keskmine tuulekiirus on väiksem, kui teistel. Nimelt on esinenud tuuli väiksemate 

kiirustega tunduvalt rohkem võrreldes teiste aastatega ja samal ajal tuuli suuremate kiirustega 

vähem. Näha on, et ei esine eriti selliseid tuuli, mis võimaldaksid väiketuulikutel töötada 

täisvõimsusel. Seetõttu on vaatluse all olevate väiketuulikute aastane kogutoodang antud 

punktis tunduvalt väiksem, kui see võiks olla, kui tuulikud saaksid töötada täisvõimsustel. 
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4.4. Jõgeva 

Tabel 4.7. Jõgeva tuule mõõtepunkti kuu keskmised tuulekiirused tesiendatuna 30 m 

kõrgusele 

 2009 2010 2011 2012 2013 

m/s m/s m/s m/s m/s 

Jaanuar 3,37 1,92 3,35 3,12 3,10 

Veebruar 2,72 2,57 2,65 2,58 1,98 

Märts 2,96 3,02 4,30 4,08 3,12 

Aprill 3,20 2,68 3,14 3,43 3,29 

Mai 3,30 2,93 3,20 3,12 2,89 

Juuni 3,29 3,34 2,80 2,78 2,06 

Juuli 2,33 2,01 2,49 2,50 2,90 

August 2,22 2,49 2,43 2,43 2,09 

September 2,66 2,98 2,66 2,78 2,38 

Oktoober 3,58 2,85 2,89 2,16 2,79 

November 2,93 3,46 2,97 3,45 3,18 

Detsember 2,83 3,63 4,38 3,22 3,86 

Aasta keskmine 2,95 2,82 3,10 2,97 2,81 

Tabel 4.8. Jõgeva keskmised aastased maksimaalsed tuulekiirused ja Weibulli tegurid 

Aasta 

Maksimaalne 

tuulekiirus, 

m/s 

Weibulli tegur 

2009 7,23 1,49 

2010 7,02 1,46 

2011 - 1,51 

2012 7,50 1,52 

2013 7,10 1,45 
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Joonis 4.4. Weibulli sagedusjaotused Jõgeva tuuleandmete põhjal (2009-2013) 

Tuule tingimused Jõgeval on sarnased Tartu-Tõravere omale. Tabelis 4.4. on näha, et 5 aasta 

jooksul suuri erinevusi pole esinenud. Kõige tuulevaiksem aasta on olnud 2013, mil aastane 

keskmine tuulekiirus oli 2,81 m/s. Parimad tuuletingimused olid aastal 2011, mil keskmine 

tuulekiirus oli 3,1 m/s. Tabelist 4.8. näha, et ka maksimaalsed tuulekiirused on sarnased Tartu-

Tõravere omale. 

Jooniselt 4.4. on näha, et kõige sagedamini esinesid tuuled kiirusega 1-3 m/s. Sarnaselt Tartu-

Tõraverele esineb suuremaid tuulekiiruseid võrdlemisi vähe, mis tähendab jällegi seda, et 

tuulikud pole võimelised töötama oma nimivõimsusel ja selle arvelt kannatab aastane 

kogutoodang. 
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5. VÄIKETUULIKUTE TOOTLIKKUS 

Tuulikute tootlikkuse välja selgitamiseks oli vaja tuulikute tunnusjooni ja aastaseid 

tuuleandmeid omavahel töödelda. Sellejaoks kasutati programmi HOMER, kuhu sisestati nii 

tuuleandmed, kui ka tuulikute tunnusjooned. HOMER arvutas seejärel välja nii aastase 

kogutoodangu, kui ka tuulegeneraatori maksimaalvõimsuse kasutusteguri (capacity factor).  

5.1 Tuulikute tootlikkus Pakris 

Tabel 5.1. Aastased tuulikute toodangud Pakris 

Tuulik 
Nimivõimsus, 

kW 

Kogutoodang, 

kW∙h/a 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 3 4631 4606 5511 5147 5292 

Windspot 3.5 3,5 6102 6305 7293 6520 6704 

Scirocco 6 9911 9678 11663 10885 11253 

Aircon 10 10 25995 25161 28942 27300 27371 

Proven WT 15000 15 29095 27783 32914 31424 31926 

JIMP20 20 25835 26299 31548 29097 30089 

Wind Runner 25 46922 44758 52797 50564 51518 

P15-39.9 39,9 77198 71950 86733 82050 85095 

P19-50 50 79484 77885 94033 87435 90766 

P21-100 100 155942 155829 187042 173587 178996 

Eelnevalt selgus, et 2011 oli kõige tuulerikkam aasta ning see kajastub ka tuulikute 

tootlikkuses. Tabelist 5.1 on näha, et vaatluse all olevate aastate jooksul on 2011 kõige 

produktiivsem. Tuulikute maksimaavõimsuse kasutusegurid Pakri tuuletingimustes on kantud 

tabelisse 5.2. 
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Tabel 5.2. Maksimaalvõimsuse kasutustegurid Pakri tuuletingimustes 

Tuulik 

Maksimaalvõimsuse kasutustegur, 

% Keskmine 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 17,6 17,5 21 19,6 20,1 19,16 

Windspot 3.5 19,9 20,6 23,8 21,3 21,9 21,5 

Scirocco 18,9 18,4 22,2 20,7 21,4 20,32 

Aircon 10 29,7 28,7 33 31,2 31,2 30,76 

Proven WT 15000 22,1 21,1 25 23,9 24,3 23,28 

JIMP20 14,7 15 18 16,6 17,2 16,3 

Wind Runner 21,4 20,4 24,1 23,1 23,5 22,5 

P15-39.9 22,1 20,6 24,8 23,5 24,3 23,06 

P19-50 18,1 17,8 21,5 20 20,7 19,62 

P21-100 17,8 17,8 21,4 19,8 20,4 19,44 

Tabelist 5.2. selgub, et tuulikute maksimaalvõimsuse kasutustegur püsis enamus juhtudel 20% 

juures. Eranditeks on Aircon 10 ja JIMP20. Aircon 10 puhul on tegemist kõige efektiivsema 

tuulikuga Pakri tuuletingimustes. Kõrgeima maksimaalvõimsuse kasutusteguri saavutas see 

aastal 2011, mil see oli 33%. JIMP20 maksimaalvõimsuse kasutustegur ei küündinudki 

vaatluse all olevate aastate jooksul 20%, seega on see valitud tuulikutest kõige ebaefektiivsem 

antud tuuletingimustes. JIMP20 madalam maksimaalvõimsuse kasutustegur on tingitud sellest, 

et tuuliku väljundvõimsus on madalatel tuulekiirustel väike. JIMP20 väljundvõimsus 

tuulekiiruse 4 m/s juures 0,5 kW. Samal ajal, kui 15 kilovatise nimivõimsusega Proven WT 15 

000 on sama näitaja 1,2 kW ja 25 kW nimivõimsusega Wind Runneril 2 kW antud 

tuulekiirusel. Seega sobib JIMP20 pigem piirkondadesse, kus esineb suuremate kiirustega 

tuuli.  
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5.2. Tuulikute tootlikkus Virtsus 

Tabel 5.3. Aastased tuulikute toodangud Virtsus 

Tuulik 
Nimivõimsus, 

kW 

Kogutoodang, 

kW∙h/a 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 3 2511 2626 3222 2820 2425 

Windspot 3.5 3,5 2780 3003 3809 3211 2758 

Scirocco 6 5280 5546 6857 5963 5101 

Aircon 10 10 15683 16098 19021 16959 15020 

Proven WT 15000 15 17677 18026 21640 19289 16778 

JIMP20 20 13342 14130 17523 15233 12961 

Wind Runner 25 28922 29339 35067 31209 27575 

P15-39.9 39,9 43046 44412 55082 47911 41439 

P19-50 50 41443 43658 54370 47027 40197 

P21-100 100 83031 87574 107724 94092 80231 

Tabel 5.4. Maksimaalvõimsuse kasutustegurid Virtsu tuule tingimustes 

Tuulik 

Maksimaalvõimsuse kasutustegur, 

% Keskmine 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 9,55 9,99 12,3 10,7 9,23 10,35 

Windspot 3.5 9,07 9,79 12,4 10,5 8,99 10,15 

Scirocco 10 10,6 13 11,3 9,7 10,92 

Aircon 10 17,9 18,4 21,7 19,4 17,1 18,9 

Proven WT 15000 13,5 13,7 16,5 14,7 12,8 14,24 

JIMP20 7,62 8,07 10 8,69 7,4 8,36 

Wind Runner 13,2 13,4 16 14,3 12,6 13,9 

P15-39.9 12,3 12,7 15,8 13,7 11,9 13,28 

P19-50 9,46 9,97 12,4 10,7 9,18 10,34 

P21-100 9,48 10 12,3 10,7 9,15 10,33 
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Võrreldes Pakriga on tuulikute efektiivsus Virtsu tingimuste juures umbes 2 korda halvem. 

Enamus tuulikute maksimaalvõimsuse kasutustegurid on 10% juures. Paremad näitajad on 

Aircon 10’l, Proven WT 15000’l, Wind Runneril ja Polarise väiketuulikul P15-39.9. Halvima 

efektiivsusega on Itaalia tuulik JIMP20. 

5.3. Tuulikute tootlikkus Tartu-Tõraveres 

Tabel 5.5. Aastased tuulikute toodangud Tartu-Tõraveres 

Tuulik 
Nimivõimsus, 

kW 

Kogutoodang, 

kW∙h/a 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 3 921 892 1287 1041 876 

Windspot 3.5 3,5 925 890 1351 1045 872 

Scirocco 6 1689 1611 2544 1920 1587 

Aircon 10 10 6800 6650 9052 7563 6374 

Proven WT 15000 15 7025 6813 9656 7867 6622 

JIMP20 20 4586 4412 6552 5169 4340 

Wind Runner 25 12710 12308 16499 14000 11915 

P15-39.9 39,9 13481 12828 20786 15344 12524 

P19-50 50 12845 12228 19547 14161 12041 

P21-100 100 27495 26454 40691 31171 25970 

 

Tabel 5.6. Maksimaalvõimsuse kasutustegurid Tartu tuuletingimustes 

Tuulik 

Maksimaalvõimsuse kasutustegur, 

% Keskmine 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

TI/3.6/3 3,5 3,39 4,9 3,96 3,33 3,82 

Windspot 3.5 3,02 2,9 4,41 3,41 2,84 3,32 

Scirocco 3,21 3,06 4,84 3,65 3,02 3,56 

Aircon 10 7,76 7,59 10,3 8,63 7,28 8,31 

Proven WT 15000 5,35 5,19 7,35 4,49 5,04 5,48 
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Tabel 5.6. järg 

1 2 3 4 5 6 7 

JIMP20 2,62 2,52 3,74 2,95 2,48 2,86 

Wind Runner 5,8 5,62 7,53 6,39 5,44 6,16 

P15-39.9 3,86 3,67 5,95 4,39 3,58 4,29 

P19-50 2,93 2,79 4,46 3,34 2,75 3,25 

P21-100 3,14 3,02 4,65 3,56 2,96 3,47 

Seoses kehvemate tuule tingimustega maismaal on tuulikute efektiivsus madalam võrreldes 

vaatluse all olevate ranniku aladega. Valdavas osas on tuulikute maksimaalvõimsuse 

kasutustegurid vahemikus 3-5%, seega toodavad tuulikud tunduvalt vähem, kui nad võiksid 

toota. Teistest tuulikutest omab paremaid näitajaid Aircon 10, mille maksimaalvõimsuse 

kasutustegur küündib 2011 aastal 10,3%’ni. 20 kilovatise nimivõimsusega väiketuulik JIMP20 

on kõige ebaefektiivsem ka antud punktis. 

  



46 

 

5.4. Tuulikute tootlikkus Jõgeval 

Tabel 5.7. Aastased tuulikute toodangud Jõgeval 

Tuulik 
Nimivõimsus, 

kW 

Kogutoodang, 

kW∙h/a 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 3 1296 1189 1488 1318 1167 

Windspot 3.5 3,5 1366 1252 1585 1385 1214 

Scirocco 6 2559 2335 2927 2560 2231 

Aircon 10 10 8694 8019 9551 8571 7847 

Proven WT 15000 15 9398 8614 10506 9370 8371 

JIMP20 20 6664 6112 7779 6799 5964 

Wind Runner 25 16265 15089 18006 16364 14723 

P15-39.9 39,9 20758 18972 23198 20429 17734 

P19-50 50 19861 18156 22825 19929 17292 

P21-100 100 40740 37194 46953 40829 35787 

Tabel 5.8. Maksimaalvõimsuse kasutustegurid Jõgeva tuule tingimustes 

Tuulik 

Maksimaalvõimsuse kasutustegur, 

% Keskmine 

2009 2010 2011 2012 2013 

TI/3.6/3 4,93 4,52 5,66 5,02 4,44 4,91 

Windspot 3.5 4,45 4,08 5,17 4,52 3,96 4,44 

Scirocco 4,87 4,44 5,57 4,87 4,25 4,8 

Aircon 10 9,93 9,15 10,9 9,78 8,96 9,74 

Proven WT 15000 7,15 6,56 8 7,13 7,13 6,37 

JIMP20 3,8 3,49 4,44 3,88 3,4 3,8 

Wind Runner 7,43 6,89 8,22 7,47 6,72 7,35 

P15-39.9 5,94 5,43 6,64 5,84 5,07 5,88 

P19-50 4,53 4,15 5,21 4,55 3,95 4,48 

P21-100 4,65 4,25 5,36 4,66 4,09 4,6 
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Võrreldes Tartu-Tõraverega on vaatluse all olevad tuulikud Jõgeval efektiivsemad, kuigi ka 

antud punktis pole nende efektiivsus kõrge. Teistest tuulikutest efektiivsem on Aircon 10. 

Samas omavad ka paremaid näitajaid Proven WT 15000, Wind Runner ja P15-39.9. Oma 

efektiivusese poolest jääb teistele alla JIMP20. 

  



48 

 

KOKKUVÕTE 

Bakalaurusetöö eesmärgi saavutamiseks hangiti vajalikud andmed ning töödeldi neid 

omavahel. Töö esimeses peatükis on pandud rõhku tuuleenergeetikale. Kirjeldatud on 

tuuleenergeetika omapärad ning välja toodud selle eelised ja puudused võrreldes teiste 

energiaallikatega. Pigem omab tuuleenergeetika rohkem eeliseid kui puuduseid. Suurimaks 

puuduseks peetakse seda, et tuult ei pruugi alati siis olla, kui elektrit vaja on. Samuti on 

käsitletud tuuleenergeetika olukorda Eestis. Eestis pannakse üha enam rõhku taastuvatele 

energiaallikatele. Sealhulgas ka tuuleenergiale ning aastate jooksul on tuulikute arv Eestis 

kasvanud. 

Teine peatükk käsitleb väiketuulikuid, kus on antud ülevaade väiketuulikute tööpõhimõttest 

ning kirjeldatud erinevaid tüüpe – tuues välja ka erinevate tüüpide eelised ja puudused. Samuti 

on kirjutatud väiketuulikute klassifitseerimisest, mis on piirkonniti erinev ning kirjeldatud 

viise, kuidas väiketuulikuid on võimalik ühendada võrguga.  

Kolmandas peatükis on välja toodud uuritavad väiketuulikud. Valitud tuulikute 

nimivõimsused varieeruvad 3’st kilovatist kuni 100 kilovatini. Üritati valida võimalikult palju 

erinevate firmade tuulikud. Peatükis on välja toodud ka tuulikute peamised tehnilised andmed 

ning nende võimsuskõverad. Vaatluse all olevatel tuulegeneraatoritel on käivitav tuule kiirus 

2,5 – 4 m/s. Tuulekiiruse suurenedes kasvab sujuvalt antud tuulikute väljundvõimsus ning 

nimivõimsuse saavutavad need enamasti tuule kiiruse 12 m/s juures.  

Neljas peatükk käsitleb tuuleandmeid. Vaatluse alla võeti 5 aasta (2009-2013) tuuleandmed 

neljas Eesti punktis. Neist kaks maismaal ja kaks ranniku alal. Tuuleandmed olid fikseeritud 

60 minutiliste keskmistena 10 meetri kõrgusel ning need teisendati 30 meetri kõrgusele. 

Vaatluse all oleva viie aasta jooksul tuli ilmsiks asjaolu, et kõige tuulisem oli aasta 2011 ning 

kõige tuulevaiksem 2013, kuid mitte Pakril. Kõige tuulevaesem aasta seal oli 2010. Tuleb 

ilmsiks ka asjaolu, et kõige paremad tuuletingimused on Pakril. Samuti on antud peatükis 

kujundatud Weibulli sagedusjaotused ning võib väita, et viie aasta jooksul on tuule tingimused 

püsinud küllaltki sarnased. Informatiivsuses mõttes on toodud välja ka maksimaalsed 

tuulekiirused. 
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Viiendas ja viimases peatükis on töödeldud tuulikute tunnusjooni ja aastaseid tuuleandmeid 

oma vahel. Antud peatüki tabelites on välja toodud tuulikute aastased kogutoodangud ning 

maksimaalvõimsuse kasutustegurid välja valitud punktides. Tuulikud olid tunduvalt 

efektiivsemad rannikualadel, kui maismaal. Maksimaalvõimsuse kasutustegurid Pakril 

küündisid 20%’ni, Virtsul olid samad näitajad aga 2 korda väiksemad ja Tartu-Tõravere ning 

Jõgeval lausa 4 – 5 korda väiksemad. Kõige paremaid näitajaid vaatluse all olevatest 

tuulikutest omas 10 kilovatise nimivõimsusega Saksamaal toodetud väiketuulik Aircon 10, 

mille maksimaalvõimsuse kasutustegur oli antud punktides kõrgeim. Samuti omavad häid 

maksimaalvõimsuse kasutustegureid väiketuulikud Proven WT 15000, Wind Runner ja P15 – 

39.9. Kõige ebaefektiivsem tuulik vaatluse all olevates punktides oli 20 kilovatise 

nimivõimsusega Itaalia firma Jonica Impianti poolt toodetud väiketuulik JIMP20. Antud 

tuuliku maksimaalvõimsuse kasutustegur võrreldes teiste tuulikutega oli kõige madalam, mis 

oli tingitud sellest, et antud tuulik on ebaefektiivne madalatel tuulekiirustel ja sobib 

piirkondadesse, kus esineb rohkem tuuli suuremate kiirustega. Sellest tingitult on JIMP20 

tuuliku aastane kogutoodang väiksem sellest, mis ta võiks olla, kui tuuletingimused oleksid 

paremad. 

Arvestades asjaolusid, et keskmised tuulekiirused Eesti rannikualadel on umbes 5 - 7 m/s ja 

maismaal vahemikus 2 – 4 m/s, siis tuleks väiketuulikute valimisel panna rõhku sellele, et 

tuulikud omaksid madalaid käivitustuulekiiruseid. Vastasel juhul võib tuuliku efektiivsus olla 

soovitust tunduvalt madalam.  
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