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ABSTRACT 

 

Mändlo, M., Installation possibilities and profitability of solar panels on the example of a 6 kW 

system in Tartu. EMÜ – Tartu, 2014, 57 pages, 6 figures, 5 tables, format A4. In Estonian 

language. 

 

Nowadays people tend not to think about environment as much as they should. More and more is 

taken from the nature but less is given back. People think that the nature resources are infinite. If 

problems occur they look away and hope that the problem solves itself. With that mentality there’s 

nothing much for the next generation to inherit. Only problems, witch need to be solved as they 

step into life. Non-renewable natural resources run out quite soon if the need for them stays on the 

same level.  

Science is developing quite fast to help to cope with mankind needs. Quite quickly the knowledge 

about renewable resources is taken into use. Thinking back into 1950’s when there wasn’t that 

much information about wind-, hydro-, solar- or geothermal energy. By now they have become 

quite efficient way to produce energy for every household. 

On the author’s opinion living becomes more and more expensive every year. If the economy 

recession doesn’t end, people will try to find more ways to cut back their spending’s. With the help 

of science and general awareness of using natural resources more people look into the future and 

hopefully decide to invest into renewable resources.  

Within one hour more energy falls from the sun on earth than people use within almost one year. 

Solar energy is a resource of energy which is becoming widely usable but most of it still stays 

unused. Hopefully within next decades it becomes a matter of pride if you use alternative energy 

resources. Equipment for using solar energy is becoming more affordable due to new technologies 

being developed. Hopefully the time when every household owns a way to produce alternative 

energy is not far away. 

This bachelor’s work focuses on designing a solar panels project to a household in Estonia.  It helps 

to compare different ways of installation to get maximum power, when they become profitable, 

lifespan and the general awareness of solar panels 

 

Keywords: Solar panels, nature resources, different types of installation, profitability, technologies 

being used 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

Cell  – päikesepaneeli element 

Ed   – Keskmine päevane energiatootlikkus (kWh) 

Em   -  Keskmine kuine energiatootlikkus (kWh) 

Hd   – Keskmine päevane kiirgusintensiivsus m
2 

kohta antud süsteemis (kWh/m
2
) 

Hm   – Keskmine kuine kiirgusintensiivsus m
2 

kohta antud süsteemis (kWh/m
2
) 

LED   – valgusdiood 

Off-grid – võrguühenduseta süsteem 

On-grid – võrguühendusega süsteem1 

PV   – fotoelement (photovoltaic) 

VAC  – vahelduvpinge  

VDC  – alalispinge 
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SISSEJUHATUS 

 

Inimese arusaam tänapäeval on see, et meid ümbritsevaid loodusvarasid on piisavalt ning 

nende hoidmisele mõelda veel ei tule. Kui tekivad probleemid loodusvarade leidmisega, 

tegeleb sellega järgnev põlvkond. Tegemist on vale arusaamaga. Taastumatute 

loodusvarade tarbimine praegusel hetkel on nõnda suur, et sama tempo jätkudes saavad 

nad varsti otsa. Nafta, põlevkivi ja kivisüsi on vaid mõningad kütused, mis on mõeldud 

vaid üheks korraks kasutamiseks. Vee hulk Maal on kordades suurem kui maismaa. 

Seetõttu tuleb tõdeda, et eluks vajalike maavarade kaevandamine muutub järjest 

keerulisemaks.  

Üha enam juurutatakse inimestesse teadmist looduse säästmiseks. Selle tarbeks luuakse 

järjest uusi lahendusi. Näiteks panustavad autotootjad üha enam nii hübriid- kui ka 

elektriautodesse. Järjest rohkem kasutatakse valgustuseks hõõglampide asemel LED 

lahendusega valgusallikaid. Erinevate kodumasinate elektritarve on viidud alla, kus neid 

jagatakse energiatõhususe järgi isegi klassidesse.. Autori hinnangul läheb ühiskond sellega 

kaasa, kuna üha kallinev elu sunnib tegema muudatusi oma eluviisis.  

Osatakse ära kasutada nii tuuleenergiat, hüdroenergiat, geotermaalenergiat, 

biomassienergiat kui ka päikeseenergiat. Üha enam arenev teadus astub suuri samme uute 

lahenduste väljatöötamisel. Võrreldes 50 aasta taguse ajaga, mil taastuvate energiavarade 

kasutamine oli marginaalne on tänaseks päevaks saanud see üheks osaks inimeste elus.  

Pooleteise tunni jooksul saab Maa päikeselt nõnda palju energiat, et täita ära kogu 

ühiskonna energiavajadus peaaegu kogu aastaks [1]. Järjest enam hakkavad inimesed 

sellest endale kasu lõikama, kuid suur osa saadavast energiast läheb siiski veel kaotsi. 

Teaduse arenguga muutuvad taastuvenergia seadmed üha odavamaks. See annab 

võimaluse  katsetada kuidas taastuvenergia toimib ning mis on tema plussid ja miinused. 

Loodetavasti pole kaugel pole aeg, mil iga majapidamine aitab kaasa looduse hoidmisele 

alternatiiv energiate kasutamisega. 

Bakalaurusetöö eesmärgiks on projekteerida eskiislahendus Eestis asuvale eramajale mille 

aastane energiatarbimine on ca. 6MW·h. Võrrelda erinevaid päikesepaneelide 

kinnitusviise, arvutada välja nende tasuvus, konstrueerida erinevate kinnitusvõimaluste 

eskiisprojektid ning luua üldist selgust päikeseenergia kasutamisest.   
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1. PÄIKESEPANEEL (PV) 

 

 

1.1. Fotoelement 

 

Päikesepaneeli ajalugu ulatub tagasi aastasse 1839, mil Henri Becquerel uuris 

fotogalvaanilist efekti ning avastas, et kahe sarnase, halvasti elektrit juhtiva elektrolüüdi 

valgustamisel tekib nende vahel elektripinge. 1876 aastal avastasid William Adam Grylls 

ja Richard Evans Day, et ka seleeniumil on fotogalvaaniline efekt.  1900 aastal, mil Max 

Planck avaldas oma postulaadi, kust said teadlased tõuke veel enam päikesest energia 

tootmist edasi uurida[2, 3, 4].  

 Päikesepaneeli ülesandeks on muundada päikeselt saadav energia elektrienergiaks, 

kasutades ära fotoefekti. Tegemist on töökindlaima lahendusega, sest neil puuduvad 

liikuvad osad. Samuti on päikesepaneeli hoolduskulud väga madalad. Üldjuhul jääb 

tänapäeval kasutatavate päikesepaneelide toodetav võimsus 20-260 W vahemikku[1]. 

 

 

1.2. Valmistusmaterjal 

 

Möödunud sajandil valmistati esimesi fotoelemente seleenist ning nende kasutegur oli vaid 

1-2%. Neljakümnendate lõpupoole tehti avastus, kuidas saada väga puhast monokristalset 

räni, mida nimetatakse Czhochralski meetodiks. Enamik kasutatavaid päikesepaneelide 

kasutatavaid fotoelemente valmistatakse ränist. Räni tootmiseks on vaja kvartsliiva, kuigi 

puhta räni saamiseks on vaja teda üsna palju töödelda [5]. 

Paneele valmistatakse suuremas osas ränist. Eristatakse amorfset (a-Si), polü(multi)kristall 

(poly(mc)-Si) või monokristallilist räni (c-Si). Sellest lähtuvalt on eri liigi päikesepaneele: 

mono-, multi- ja polükristallsed paneele. 

Sõltuvalt kasutatud räni tüübist oleneb paneeli efektiivsus ja hind.  Kristallilisest ränist 

valmistatud päikesepaneelide kasutegur on suurem, kuid nad on ka kallimad.  
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Toodetakse ka amorfse kilega(thin film) paneele, mille valmistamine on kõige lihtsam. 

Nende kasutegur on küll väiksem, kuid samas on nad ka odavamad[4]. 

Katsed näitavad, et monokristallilised paneelidel on kõige vähem kadusid (kõige 

efektiivsemad). Samuti on nad ka kallimad, kuna kasutatakse suurte kristallidena 

valmistatud räni, mida toodetakse suurte tahvlitena. Hiljem lõigatakse see sobivatesse 

mõõtudesse. Sellise paneeli kasutegur on 11-18%.[4] 

Polükristallilist valmistatud paneeli efektiivsus on ca. 15%. Samuti on nad odavamad, kuna 

neis kasutatakse palju väikseid ränikristalle sisaldavaid elemente. 

Ajapikku on nimetatud paneelide erinevus hinnas ja kasuteguris jõudnud peaaegu samale 

tasemele, mistõttu eelistada üht teisele on raske. Lõpptulemus sõltub ikkagi konkreetsest 

paneelist ning tema paigaldusest.  

Amorfse räni ning tema sarnaste pooljuhtide tootmine käib üsna kiirelt. Neid on võimalik 

kanda õhukeste kihtidena erinevatele materjalidele. See annab ka võimaluse toota ka nn 

painduvaid päikesepaneele. [4] 

Iga paneel koosneb paljudest elementidest (cells), mis on asetatud metallraami ning on 

kaetud klaasiga. Lisaks on klaasi töödeldud, et vähendada peegeldumist ja suurendada 

efektiivsust.  Töötlemine muudab klaasi hapramaks, mistõttu tuleb talvel olla paneeli 

lumest puhastamisel ettevaatlik. Klaasi purunemise korral satub niiskus elementide vahele, 

mis muudab paneeli kasutuskõlbmatuks, rikkudes ära tema komponendid [4, 6]. 

Päikesekiired tabavad päikesepaneeli, mis omakorda neelduvad pooljuhtmaterjali ränis. 

Elektronide liikumine materjalis tekitab elektrivoolu. Elemendid ühendatakse jadamisi või 

rööbiti, sõltuvalt nõutud väljundpingest- ja voolust. Kui jadamisi ühendada siis saadakse 

suurem pinge, kuid paralleelse ühendamise korral on väljundvool suurem. Üldjuhul 

kasutatakse paneelide ühendamisel mõlemat süsteemi, mis moodustab võrgustiku. 

Talvisel ajal, mil välistemperatuur on madal, on paneeli tootlikus kõige suurem, kuna see 

tagab paneelile parema jahutuse.  
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1.3. Vastupidavus 

 

Päikesepaneelidele antakse tootja poolt üsna pikk garantiiaeg, mis tähendab, et tootjad on 

üsna kindlad oma toodangus. Erinevalt valmistajast ulatub see isegi 30 aastani. Samuti 

garanteeritakse, et 25 aasta möödudes on säilinud 80-85% paneeli tootlikkusest [7]. 

Siemens on oma toodangus isegi sedavõrd kindel, et kui 10 aasta jooksul kaotab paneel üle 

10% oma tootmisvõimest või 20% 25 aasta jooksul, siis see paneel kas parandatakse või 

vahetatakse [6]. Üldjuhul inimesed ei demonteeri oma paneele nt. 15 aasta möödudes ning 

ei proovi laboris ära mõõta tootlikkust, kuid tootja poolt selline välja öeldud lause annab 

julgustunnet, et praegu investeerides on nad siiski kasutatavad ja ei nõua suuri 

hooldekulusid ka tulevikus[7]. 

Aja jooksul võivad vahetust tahta päikesepaneelide ühendamiseks mõeldud juhtmed, kuna 

nad on pidevalt loodusmõjude vallas. Juhtme ümber olev isolatsioonikiht võib küll olla 

paks, kuid aja jooksul muutub ta ikkagi hapraks ning võib puruneda. Arvestades selleks 

kuluvat aega ning raha on see kulutus suhteliselt marginaalne.  

Üldiselt ei vaja päikesepaneelid pesemist. Tolmu ja mustuse maha pesemiseks on piisav 

vihmasadu, kuid aeg-ajalt on soovitav vihmavasel perioodil paneele jooksva veega pesta 

tagamaks võimalikult maksimaalset tulemust.  

 

 

1.4. Kasutusvaldkonnad 

 

Päikesepaneele kasutatakse enim hoonete elektrisüsteemi täiustamiseks või eraldiseisvates 

elektrijaamades. Kitsama silmaringiga inimesele jääb ehk märkamata, et paneele 

kasutatakse ka näiteks väiksematel laevadel ja kaatritel. Veesõidukiga liigeldes on 

erinevate süsteemide toimeks vajalik elekter. Kui mootor ei tööta, ei tooda ka generaator 

elektrit. Lisaks kasutatakse päikesepaneele tänavavalgustuseks, bussiootepaviljonide 

infotahvlite jaoks, elektriautodel elektri tootmiseks (paigaldatakse katusele), 

kalkulaatorites, aialampides ning näiteks ka Eesti kosmoseprojektis ESTCube-1 [8], kus 

päikesepaneelid on kogu süsteemi üks olulisim osa.  
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Võib öelda, et enamus masinad, mis vajavad töötamiseks elektrit võib toita 

päikeseenergiaga. Ainsaks takistuseks võib muutuda toodetud energia salvestamine. 

Päikesepaneelidest saadav energia ei ole järjepidev, vaid on muutlik, sõltuvalt 

ilmastikuoludest. Probleemiks on perioodid, mil päikeseressurss on väiksem kui 

tarbimiseks vajaminev energia kogus. Selleks, et ühtlustada tarbimist ja tootmist, tuleks 

kasutada energiasalvestusmeetmeid. Praegusel hetkel nõuavad selleks sobilikud akud üsna 

suurt väljaminekut. Tulevikku vaadates tuleb loota, et arendatakse välja veel tõhusamad 

ning lihtsa valmistusviisiga odavad akud[6].  
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2. ERINEVAD SÜSTEEMID 

 

 

2.1. Komponendid 

 

Koju paigaldatavad elektrijaamad võivad olla väga erinevad. Lihtsamate süsteemide hulka 

võib lugeda näiteks energiaallikat ning energiat salvestavat elementi (elektrivõrk või 

akupank), keerulisemad jaamad võivad juba sisaldada mitmeid komponente, näiteks 

tuulegeneraatoreid, diiselkütusel toimivaid generaatoreid ja akupanka[4]. Enamlevinud on 

päikesepaneelid võimsusega 20-300 W, mille toodang muundatakse inverteri abil 

elektriseadmete tööks sobivaks vooluks. Süsteemi ühendamiseks kasutatakse UV- kindlaid 

kaableid, et tagada võimalikult pikk kaabli isolatsiooni eluiga.  

 

 

2.2. Off-Grid süsteem 

 

Off- Grid süsteem on võrguühenduseta iseseisev süsteem, mille toodetav energia 

salvestatakse akupanka. Selline süsteem koosneb vaid mõnest komponendist: 

energiaallikas (PV- paneel, tuulik, sisepõlemismootoriga generaator), salvesti ning 

inverter. 

Off- Grid süsteemi puhul pole tarvis elektrienergia pakkujaga sõlmida elektritootja 

lepingut kuna ei toodeta võrku – kõik mis saadakse, kasutatakse ise ära. Seetõttu pole ka 

oluline kinni pidada 11 kW tootmispiirangust (ptk. 2.4.). 

Invertereid kasutatakse paneelidest saadava alalisvoolu muundamiseks vahelduvvooluks.  

 Kuna taastuvenergia tootmine sõltub väga palju ilmast, siis on toodetava energia hulk 

muutlik. Tihtipeale on ka energia kasutamine ajaliselt nihkes – toodetakse päeval ning 

kasutatakse pimedal ajal. Off- Grid süsteemi kasutatakse näiteks bussipeatuste 

infotahvlitel, pimedal ajal valgustamiseks jms. Selline lahendus on hetkel maailmas 

enamlevinuim. [4,7] 
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2.3. On- Grid süsteem 

 

Elektrivõrguga liidetud ehk on-grid süsteem jaguneb kaheks: energiasalvestiga ning 

energiasalvestita süsteemideks. Salvestita süsteem koosneb energiaallikast (antud juhul 

päikesepaneelid) ja võrguinverterist. Süsteemis endas energiasalvesti puudub, kuid 

kaudselt saab energiasalvestina vaadata elektrivõrku. Toodetud energia, mis majapidamise 

kasutusest jääb üle, müüakse võrku. Vastupidises olukorras ostetakse see võrgust tagasi. 

Selline lähenemine ei ole jätkusuutlik, kuna muutuvad energiavood muudavad 

elektrikvaliteedi hoidmise süsteemis keeruliseks. Elektrienergia võrku müümiseks tuleb 

sõlmida vastav leping elektrijaotus ettevõttega. [4, 9]. 

 

 

2.4. Elektritootjaks liitumine 

 

Nimetatud kinnistul on võrguteenuse pakkujaks Elektrilevi. Kui on soov saada 

elektrienergia tootjaks, tuleb sõlmida Elektrileviga leping. 

Mikrotootja maksimaalsed tootmisvõimsused on ette määratud. Ühefaasilise 

tootmisseadmega võib olla nimivõimsus kuni 3,68 kW, kolmefaasilise seadme puhul kuni 

11 kW. See võib olla nii kombineeritud, näiteks 6 kW ulatuses päikesepaneele ning 5 kW 

elektrituulik, kui ka ühte kindlat taastuvenergia kasutamise tüüpi [10]. Eramute puhul on 

mikrotootjana liitumine enamlevinud, kuna see on odav ning liitumine toimub üldiselt kuni 

kahe juu jooksul [9, 10]. Täpne hind sõltub konkreetse objekti liitumispunkti 

asukohast.[10] 

Suuremate võimsuste kui 11 kW liitmisel elektrivõrku, tuleb sõlmida elektritootja 

liitumisleping. See jaguneb veel omakorda tootmisvõimsuste järgi [10]:  

1. Pisitootja, kelle tootmisvõimsus on 11 kW kuni 200 kW; 

2. Väiketootja, kelle tootmisvõimsus on 200kW kuni 5MW; 

3. Suurtootja, kelle tootmisvõimsus on üle 5MW.  

Kuna nimetatud töö keskendub eramaja mikrotootmisele, siis pikemalt suuremaid 

tootmisvõimsusi ei käsitleta. 



 
 

13 
 

Kui võtta üks päikesepaneeli nimivõimsusega 250 W, siis 11 kW mikrotootja puhul 

võimaldab piirmäär paigaldada tootmiseks kuni 44 päikesepaneeli. Kuivõrd suur peaks 

olema paneelide tootmisvõimsus, sõltub majapidamises kasutatava energia kogusest, mille 

järgi tuleb teha valikud. 

 

 

2.5. Toodetud energia võrku müümine 

 

Asukohad, kuhu päikesepaneele paigaldatakse on väga erinevaid. Alates linnas asuvast 

majast lõpetades metsa sees asuva suvilaga kuhu ei ulatu elektriliinid [9]. Viimase puhul 

on vajalik salvestada saadav energia akudesse, mis tõstab investeeringu maksumust. Linnas 

aga elektriliini olemasolul seda probleemi ei teki. Seetõttu on nii valikud kui vajadused 

erinevad. 

Valides lihtsama süsteemi, kus tarbimist ületatavat tootmist ei salvestata akuparki, on seda 

võimalik müüa  võrku.  

Võrgutootja sooviks on eeldatavalt sõlmida leping päeva või kuu keskmise hinnaga, kuid 

mõistlikum on valida börsihinnaga tunnipõhine pakett. Sel juhul toimub hinnaarvestus 

tunni põhiselt, kui võetakse päevane keskmine hind, mis on madalam, siis on saadav tulu 

väiksem. Hinnavahe sealjuures võib olla 1,3-1,5 suurem. Erinevus tekib sellest, et päevasel 

ajal, mil elektri kasutamine on suurem, toodavad päikesepaneelid ka rohkem – selle arvelt 

makstakse tunnipõhist tasu, mis on päevasel ajal kõige suurem. Kui võtta tasu päeva 

keskmise ostuhinna alusel tuleb vahe üsna märgatav.  

Kõige soodsam võimalus on saadav energia siiski ise ära tarbida, kui ei soovita ainult 

võrku müüa. Kuna eramu tarbimine toimub üldiselt just hommikuti ning õhtuti, tuleks 

rakendada meetmeid, et elektriseadmed oleks päevasel ajal rohkem kasutuses (näiteks 

pesumasin, kuivati, kliimaseadmed vms).  [9] 

Lisaks tootmisele saab taastuvenergia tootja iga toodetud kW·h eest ka toetust summas 

0,0537€. Seda juhul, kui toodetud energia müüakse võrku. Tasaarveldus tehakse kliendi 

elektriarvel, kus on näha nii tarbitud kui toodetud energia. 
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3. PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDAMINE 

 

 

3.1. Võimalikud konstruktsioonid 

 

Päikesepaneele on võimalik paigaldada väga erinevatesse kohtadesse. Maapinnale vastava 

konstruktsiooniga, seinale kui ka katusele. Eesti tingimustes on summaarse 

energiatoodangu põhjal optimaalne nurk paigalduseks  40 kraadi [5]. Seinale kinnitamisel 

soovitatakse paneelid paigutada 90 kraadise nurga alla. Eesti tingimustes on kõige 

optimaalsem siiski 40 kraadi. Samuti soovitatakse talvisel perioodil paneelid viia täisnurga 

alla. Selline paigaldusviis peaks tootlikust tõstma hinnanguliselt umbes 7%. Samuti ei 

tekita sellise paigutuse korral lumi probleeme paneeli varjamisel [4, 11] 

 

 

3.2. Paigaldamine katusele ja seinale 

 

Paigaldamine katusele on üks kõige populaarsemaid variante. Nii on võimalik ära kasutada 

tühjana seisev pind, mis on võimalik enda kasuks tööle panna. Samuti võib päikesepaneel 

asendada katusekattematerjali. Katusele paigaldamise puhul võib takistavaks faktoriks 

muutuda ebakorrapärane kuju ning nende suund päikese suhtes ning langevad varjud. Uute 

elamute puhul arvestatakse harva, et katus oleks suunatud vajalikus suunas (Eesti puhul 

lõunasse) [9]. Vastavalt katusekattematerjalile on kasutusel erinevaid kinnitusviise. 

Soovituslik on kõik kasutatavad kinnitusvahendid soetada roostevabad. 

Nii plekk kui eterniitkatuse puhul paigaldatakse kanduri taldmik laine harjale. Sellele 

klamber, millega on võimalik omavahel siduda alumiiniumlatt taldmikuga. Selle peale 

toetub siin, kuhu külge kinnitatakse päikesepaneelid. Kivikatuse korral paigaldatakse 

kandurid kivide alla. Kive lõikama ei pea, mis tagab suurema vihmakindluse. 

Konstruktsioon on üsna lihtne, aga samas korrektse paigalduse korral piisavalt tugev. 

Paigalduskiirus sõltub paigaldatavate paneelide arvust, katuse kujust, materjalist jne. 

Eramute puhul keskmiselt paar tööpäeva. 
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Joonisel 3.1 näidatud konstruktsiooni loomiseks ning 44 paneeli  paigaldamiseks kulus 

kahel inimesel 4 tööpäeva. Katusekatte materjaliks plekk. Takistavaks teguriks oli märg 

ilm, mis sundis olema äärmiselt ettevaatlik töös kõrgustes. Kolmanda inimese ülesandeks 

oli paigaldada vajalikud juhtmed, teha ühendamised elektrikilbis ning seadistada inverter. 

 

 
 

Joonisel 3.1. Päikesepaneelide paigaldamine katusele. 

 

Lisades on ära toodud katusele paigaldatava konstruktsiooni detailide joonised (lisa B) 

ning eskiisjoonis kuidas toimub detailide ühendamine. Lisa B Joonis B.1. taldmik mis 

kinnitub katusele. Temale omakorda siin Lisa B Joonis B.4. Seeomakorda kinnitub 

klambritega Lisa B Joonis B.2. ja B.3. Paneel kinnitub siinile klambritega Lisa B Joonis 

B.5.B ja B.6. Bakalaurusetöö raames on olemasolevaid konstruktsiooni osi täiustatud, et 

materjalikasutus oleks võimalikult optimaalne ning ühendused võimalikult lihtsad aga 

samas tugevad (Lisa B Joonis B.7.) 
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3.3. Paigaldamine maapinnale 

 

Päikesepaneelide paigaldamisel sõltub paneeli kaldenurk paigaldise asukohast. Eestis on 

optimaalne kaldenurk maapinna suhtes 40 kraadi [4]. 

Maapinnale paigaldades on vajalik vundament, et paneelid fikseerida korrektselt. Kui 

süsteemi kogukaal pole suur, on kõige lihtsam kasutada kruvivundamenti- vaiu. See on hea 

alternatiiv betoonile, kuna tema eeliseks on kiire paigaldus, odavus ning minimaalne 

energiakulu. Võimalik on paigaldada ka talvel külmunud pinasesse. Ei nõua lisatöid 

(näiteks pinnase tihendamine) ning vajadusel saab kogu konstruktsiooni kiirelt lahti võtta.  

Kruvivundamenti on väga raske paigaldada juhul, kui maapind on väga kivine või tegemist 

on kaljuse pinnaga.[12] Samuti on võimalik kasutada vaiu mis lüüakse maa sisse, vajadusel 

kasutades selleks vastavat eritööriista. Nendele kinnitub ülejäänud konstruktsioon.  

Konstruktsiooni koosteks tuleks kasutada sobivates mõõtudes metalli. Kaalu, tugevuse ja 

töödeldavuse mõttes on mõistlik kasutada alumiiniumkarkassi (Joonis 3.2). Selle peale 

paigaldatakse spetsiaalsete klambritega päikesepaneelide kinnituseks mõeldud sobiva 

konstruktsiooniga alumiiniumsiinid. Sellist konstruktsiooni on võimalik veel täiustada 

nõnda, et paneelid oleks üksteise kohal rivis. Vähese kasutatava pinna puhul on see hea 

lahendus ruumi kokkuhoiuks.  
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Joonis 3.2. Konstruktsioon koos kruvivundamendiga. 

Joonisel 3.2. Näidatud konstruktsioonile on võimalik paigaldada 10 paneeli. 

Konstruktsiooni kogupikkus 11 meetrit. Selle valmistamisel on kasutatud U- profiiliga 

alumiiniumi, mis on saadaval metallikaupadega tegelevates ettevõtetes. Konstruktsiooni 

eriline osa on vaid siin, mille külge paneelid kinnitatakse. 

Lisades on toodud eskiislahendus ühest versioonist maapinnale (Lisa C Joonis C.1 ja C.2) 

paigaldatavast konstruktsioonist. Kasutatud on Tric Flex[13] raami, millele on lisaks 

projekteeritud juurde toetustala koos diagonaaliga (Lisa Joonis C.5. C.6., C.7. ja C.8.), mis 

omakorda kinnitub posti külge, millega pannakse paika kõrgus. Kolmnurkprofiilile Lisa C 

Joonis C.3. toetuvad kinnitussiinid (Lisa C Joonis C.5.). Seda toetab klamber Lisa C Joonis 

C.4. Üld konstruktsioonipilt on leitav Lisa C Joonis C.10. See tagab suurema stabiilsuse 

näiteks talvisel ajal, kui paneelidele sajab peale lumi. Seetõttu muutub konstruktsioon 

nõgusaks, mistõttu võib puruneda. Joonisel 3.3. on näha, et kandvate talade vahe on lai, 

mistõttu ilmastikust tingituna ei pruugi kooste olla piisavalt tugev. 
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Joonis 3.3 Tric Flex konstruktsioon [13] 

Suuremate paigaldiste korral tuleb siiski valada vundament. Töö on küll mahukas, kuid 

kogu süsteem jääb tugev ning ei teki purunemisohtu. Joonisel 3.4. näidatud süsteem asub 

Rootsis, ning ühe toetusjala külge on paigaldatud 36 paneeli, mis on mootorite abil 

suunatud päikest jälgima.  

 

Joonis 3.4. Skandinaavia suurim päikesepaneelide park betoonvundamendiga [14] 

Tegemist on Skandinaavia suurima taastuvenergia pargiga, mille nimivõimsus on 1 MW. 

Park on ehitatud 4,5 hektarile ning asub Stockholmi ning Oslo vahel [15].  
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3.4. Inverter  

 

Inverteri ülesandeks on päikesepaneelidest tulev alalisvool muundada majapidamises 

kasutatavaks vahelduvvooluks. Inverterite valik tänapäeval on üsna lai. Kõik sõltub täpselt 

sellest millised on nõudmised ja vajadused. Suuremate võimsuste puhul on võimalik 

täiuslikumaid invertereid ühendada koos töötama ning seda kahte pidi: kui juhtinverteri 

võimsusest jääb puudu, paneb ta alluvad inverterid tööle suurema võimsuse saamiseks. 

Teise võimalusena ühendatakse inverterid paralleelselt tööle, mis annab võimaluse saada 

ka mitme mitmekümne kilovatist võimsust.[2, 4] 

Inverterid jagunevad nende toodetava siinuspinge järgi. Eristatakse puhta siinusega ning 

modifitseeritud siinuspingega invertereid. Puhta siinusega inverterid sobivad kõikidele 

tarbijatele, kui modifitseeritud ei pruugi sobida osadele elektrimootoritele ning nad ei 

pruugi käivituda (näiteks kaevudes olevad veepumbad).[3,4]  

Sõltuvalt süsteemist on kasutusel erinevad inverterid. Kui on olemas akupank, tuleb lisaks 

kasutada inverterit, mis on just mõeldud akudelt tuleva energia muundamiseks. Selliste 

inverterite võimsused eramute puhul  jäävad tavaliselt vahemikku 100 - 10 000 W. 

Suuremate võimsuste jaoks on olemas ka veel võimsamaid invertereid. Valikut tehes tuleb 

silmas pidada, et akupanga pinge oleks vastav inverteri omaga. [3, 4] 

Võrguinverter on aga mõeldud töötama ilma akupargita. Nad lasevad elektri otse võrku 

tagasi. Selle jaoks on vaja ka veel kahesuunalist energiaarvestit, mis registreerib kas 

müüakse või ostetakse energiat. Võrguinverterid muundavad energiat vaid siis, kui nad on 

ühendatud vooluvõrku. Vastasel juhul ei saa ta sünkroniseerimisimpulssi ning energia 

tootmist ei toimu. Sellise inverterite võimsused on 0.2 kW kuni 1500 kW. [4] 
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4. ÜLEVAADE KINNISTUST 

 

 

4.1. Ülevaade asukohast 

 

Kinnistu asub Tartu linnas aadressil Kabeli 9. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist: Hoone 

katastritunnus on 79510:001:0006, krundi üldpindala 1828m
2
 s.h. ehitise alune maa 153m

2
. 

Joonis 4.1. näitab ära krundi piirjooned. 

 

 

Joonis 4.1 Krundi piirjooned [23] 

Hoone poolt tarbitav võimsus suvisel perioodil on 350 kW·h kuus (aprill- september) ning 

talvisel perioodil kõrgem, 550 kW·h kuus (oktoober-märts). Elektritarbimine on hetkel 

üsna muutuv, kuna aastal 2014 võeti osaliselt kasutusele uus maja pool, kus on saun ning 

lisandus uusi kodumasinaid. Elektrimüüjaks on Eesti Energia, kellega on sõlmitud 

fikseeritud hinnaga leping 0.0488 €/kW·h. 

Maja katusematerjaliks on värvitud eterniit, millele hoone valdaja ei soovi paigaldada 

päikesepaneele. Lisaks on hoone katus keeruka ehitusega [LISA Joonis A.1.] ning enamus 

külgi on suunatud kas ida- või läänesuunda. Hinnanguliselt päikesepaneelide 

paigaldamiseks kasutatavat pinda on 12 paneeli jaoks  katuseosal, mis on suunatud 

lõunaküljele. Summaarne võimsus, paigaldades 12 paneeli võimsusega 250 W, on 3 kW.  
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Ülejäänud osadele pole otstarbekas paigutada  vähese päikesekiirguse ning tekkivate 

varjude tõttu. See langetaks oluliselt päikesepaneelide tootlikkust. Samuti on üheks 

päikeseenergia saamise piirajaks üle tänava asuvad kõrged puud, mis tekitavad majale 

varju. Krundi värava juures asub kõrge kask, mis samuti varjab päikesekiirgust. Neid fakte 

arvesse võttes  tähendaks katusele paigaldamine aasta lõikes väiksemat energiatoodangut, 

kui paigaldada avatud alale. 

Kinnistu valdaja sõnul on suvisel ajal kõige paremaks kohaks päikeseenergia saamiseks 

Kabeli 13 garaažikoperatiivi külg [Lisa A Joonis A.2.], kuhu ei teki varje ning päike 

paistab kõige paremini.  

Sobilik oleks paneelid paigaldada seina külge, et mitte rikkuda krundi välisilmet ning 

lihtsustamaks aiatöid. Paneelide paigaldamine garaažikoperatiivi silikaattellistest seinale 

koormab oluliselt seinakonstruktsiooni. Ühe paneeli kaal on ca. 15 kg, millele tuleb lisada 

kanduri, juhtmete ja kinnitusklambrite mass. Kokku teeb see ca. 20 kg, ning kui paigaldada 

päikesepaneele näiteks 20 tükki teeb see juba 400 kg lisaraskust seinale. Arvestamata lume 

ja jäite kaalu talvel, siis võib see ohtlikult mõjuda seina kandevõimele. Samuti oleks vaja 

nõusolekut garaažikoperatiivi liikmetelt, mis võib omakorda osutuda probleemiks. 

Krundi valdaja eelistaks maapinnale paigaldatavat alumiiniumkarkassi, mille abil on lihtne 

muuta paneeli nurka päikese suhtes (maapinna eripärad jms) ning hiljem on võimalik 

lisada päikesejälgimissüsteeme.  

Konstruktsiooni kõrgus maapinnast peab olema piisav, et oleks võimalik muru niita. 

Kaugus garaažikoperatiivi seinast peaks olema vähemalt 1.5 meetrit vältimaks 

katuseräästast kukkuva lume ja hoone lagunemisest tingitud kahjustusi paneelidele. 

Mõistlik on paigaldada konstruktsioon Kabeli 13 krundipiiri keskele. Nii paigaldades on 

väiksem oht varjude tekkeks. Viljapuud, mis takistavad konstruktsiooni paigaldust 

võetakse vajadusel maha. Satelliitantenn, mis on juba eelnevalt kinnitatud 

garaažikoperatiivi seinale tõstetakse ringi.  

Nimetatud krundil viidi läbi katse, kus kontrolliti kruvivundamendi kasutusvõimalust. 

Pisteliselt keerati kruvivundament maa sisse planeeritud konstruktsiooni asukoha suhtes. 

Läbi viidud katse näitas, et pinnas on sobilik kruvivundamendi või vaia kasutamiseks 

konstruktsiooni vundamendina. Pinnas oli piisavalt pehme, et keerata kruvid sisse ning 

samuti ei tekkinud põhjavett. 
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4.2. Päikesepaneelide süsteemi paigaldamine ettevõtte poolt 

 

Tabelis 4.1 on välja toodud erinevad pakkumised kogu süsteemi paigaldamiseks. Nõnda on 

kõige lihtsam, kehtib garantii kogu paigaldisele ning ei pea muretsema paigaldise 

vastupidavuse üle.  

Tabel 4.1. Hinnavõrdlus erinevate taastuvenergiaga tegelevate ettevõtete vahel[11, 12, 15] 

Pakkuv firma Inverter Paneelid 

(tk) 

kW Pindala 

m
2 

Tootlikkus 

kWh 

aastas 

Hind km-

ga 

TÄISLAHENDUST PAKKUVAD ETTEVÕTTED 

Energogen OÜ[12] Powerstocc 5.5 

Excellent, 3 

faasi 

24 6 39m
2
 6300 10080.00€ 

(1.6€/W) 

Taastuvenergia 

OÜ*[13] 

PIKO 5.5, 3 

faasi 

24 6 41m
2
 5830 99965.00€ 

(1.66€/W) 

Eklego OÜ[16] Solaredge SE5k, 

3 faasi 

20 5 35m
2
 5500 8499.00€ 

(1.54€/W) 

PAIGALDUS OLEMASOLEVALE RAAMILE 

Taastuvenergia 

OÜ**, ***[13] 

PIKO 5.5, 3 

faasi 

24 6 41m
2
 5830 7860.00€ 

(1,31€/W) 

* SUNFIX paigaldussüsteem 

** Müüakse vaid komplekti koos paigaldusega, vajalik konstruktsioon tuleb ise luua.  

*** SUNFIX PLUS paigaldussüsteem (kõrgema raamistikuga) 

 

Tabelist 4.2 võib näha, et konkurents turul on üsna tihe. Üht teisele eelistada on raske, 

taandub aga see siiski kõik nii rahakotile kui usaldusväärsusele ettevõtetega suhtlemisel.  

Taastuvenergia OÜ poolt välja pakutud variant, kus paigaldus toimub olemasolevale 

raamile on majanduslikult kõige mõistlikum. Tellija saab ise valida millest raam täpselt 

valmistada. See annab võimaluse kokkuhoiuks, arvestamata tööjõukulusid.  Seda 

loomulikult juhul, kui on võimalus ning vastavad oskused see raamistik ise koostada. 

Hinnavahe valmistoote ja ise raami valmistamise vahel on üsna märgatav. 

Kui tegemist on täislahendusega koheseks kasutamises, võib tabelist välja tuua Energogen 

OÜ poolt pakutava komplekti. Pindalalt natuke suurem ning pakkumises lubatud aastane 

tootlikkus on mõne võrra kõrgem kui teistel pakkujatel.  

Eelis kasutada täislahendust on suur. Üldjuhul tehakse mitmekesi, inimestel on teadmised 

ja oskused hakkama saada ka ootamatustega. Vajalikud tööriistad ja materjalid hangivad 

nad ise. Minimaalne ajakulu ning elektriühenduste tegemiseks ei pea kulutama lisa aega, 
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leidmaks volitatud isikut – see on firma poolt. Lisakulutusi võib tekkida, kui kasutada tuleb 

eritehnikat (tõstukid, erilised tööriistad vms). Samuti on paigaldaja poolne abi probleemide 

korral kas kasutusjuhendi või oskustega töölise näol. 

 

 

4.3. Hinnavõrdlus ostes komponendid eraldi 

 

Tabelist 4.2 on leitav hinnavõrdlus, kui osta komponendid eraldi. See muutub määravaks 

kui on soov koduõuele paigutada alternatiivenergia park.  

Tabel 4.2. Hinnavõrdlus komponendid üksikutena ostes 

Pakkuv firma Nimetus Kogus kW Pindala Tootlikkus 

kWh aastas 

Hind km-

ga 

Variant 1 www.solarstreet.ee [16,17] 

 

Päikesepaneelid: BenQ Green 

Triplex 

PM250Wp 

EU[10]  

24 6 38,6m
2
 6000 [17] 228.00€ 

paneel, 

5472.00€ 

Võrguinverter Piko 7.0, 3 

faasi 

1 7   1794,67€ 

Ühendusjuhtmed PV Kaabel 1 x 

4 mm² 

120    145,44€ 

 Kokku: 7412,11€ 

Variant 2 www.taastuvenergia.ee [11] 

 

Päikesepaneelid: SolarWorld 

Sunmodule 

Protect SW 

250 poly 

24 6 38,2m
2
 6000 [11] 242.00€ 

paneel, 

5808.00€ 

Võrguinverter Piko 7.0, 3 

faasi 

1 7   2052.00€ 

Ühendusjuhtmed SolarWorld 

Suncable 1x4 

mm
2
 

120    129,60€ 

 Kokku: 7989,60€ 

 

Välja on toodud vaid põhikomponentide hinnad. Puuduvad hinnad abivahendite kohta: 

tööriistad, ühenduspistikud, paneeli kinnitusklambrid ja paljude muude tööks vajalike 

osade kohta. Nagu näha, tekib üsna suur hinnaerinevus müüjate poolt juba erinevate 

toodete soetamisel. Ostes erinevad komponendid erinevatelt müüjatelt on võimalus säästa 
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üsna suures mahus. Sel juhul aga ei saa müüja olla kindel paigalduse korrektsuses ning 

võib probleeme tekkida garantiiga. 

Võimalus on komponendid soetada küll otse tootjalt, kuid sel juhul ei ole võimalik 

seadmetega tutvuda. Transportimisel tekkivad kahjustused või praak toode selgub alles 

siis, kui osad on kohale jõudnud. Tarnija poolne lahendus probleemile võib olla 

aeganõudev ning kallis. Süsteemivea puhul ei pruugi kasutaja seda iseseisvalt osata 

parandada. Eelnevalt tuleks uurida, kas tootjal on lähiriikides koostööpartnereid, kelle 

poole on võimalik vajadusel pöörduda.  

Mikrotootmisjaama kasutusele võtmiseks tuleb esitada Elektrilevile dokumentatsioon 

seadmete kohta. Sinna hulka kuuluvad:  

 Taotlus mikrotootjaks saamiseks;  

 Tunnistus, et süsteem on paigaldatud nõuetekohaselt; 

 Põhimõtteskeem elektriliste ühenduste kohta;  

 Lõplik elektriskeem- või joonis, kus on ära näidatud kaablid, seadmed, 

kaitseaparaadid ning tarbimise jaotusharud. Vajalik on näidata kõik ühendused 

tootmisseadmest kuni võrguliitumispunktini. 

Kuluarvestus on tehtud nii puit- kui ka alumiiniumkonstruktsioonile. Erinevad arvestused 

on leitavad tabelist 4.3. Puidukaitsevahendiga töödeldud puidu eluaeg on piiratud. 

Alumiiniumi vastupidavus on seevastu kordades pikem.  

Tabel 4.3. Hinnavõrdlus puidu ja alumiiniumi vahel konstruktsiooni loomiseks[18, 19] 

Rait AS [18] Kogus Tüki hind Kogu hind 

käibemaksuga 

Puitkonstruktsioon 

50x100 ehituspruss 170jm 1,41€(jm) 239.70€ 

Puidukaitsevahend IMPRA   150.00€ 

Kruvivundament 12 23.50€ 282.00€ 

Kinnitusvahendid- tarvikud   300.00€ 

Päikesepaneelide 

paigaldussiin 

26(jm) 4.9€(jm) 127.4€ 

 Kokku 1099.1€ 
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Tabeli 4.3. järg 

Sapa Profiilid AS [19] Kogus Tüki hind Kogu hind 

käibemaksuga 

Alumiiniumkonstruktsioon 

U- profiil 50/3/4 92 4,29€ (jm) 473.61 

U- profiil 60/40/5 49 6,81€ (jm) 400.42 

Kruvivundament 12 23.50€ 282.00 

Kinnitusvahendid- tarvikud   300.00€ 

Päikesepaneelide 

paigaldussiin 

26(jm) 4.9€(jm) 127.4€ 

  Kokku 1625.01€ 

 

Alumiiniumist konstruktsiooni valmistamine on küll 15% kallim, kuid oluliselt pikema 

kasutusajaga. Monteerides konstruktsiooni peab meeles pidama, et puit võib olla ka kõver, 

mis muudab tema paigaldamise raskemaks. Samuti tuleb aja möödudes puit kaitsevahendi 

või värviga uuesti immutada, et ta ei oleks niivõrd vastuvõtlik ilmastikule. Kehvemal juhul 

tuleb kogu pruss välja vahetada. See nõuab lisatööna paneelide demonteerimist, et 

kandetaladele ligi pääseda.  

Krundi valdaja sõnul on puit küll südamelähedasem, kuid lisainvesteering hooldevabale 

alumiiniumkonstruktsioonile oleks seda väärt. 

Külgvaade üherealisele alumiiniumkonstruktsioonile, kogupikkusega 25 meetrit on leitav 

jooniselt 4.2. Kuna krundi tagumise külje pikkus on ca 37m, ning mõlemas otsas on maa, 

mida pererahvas ei soovi muuta, tuleb konstruktsioon luua kahekordne, mis teeb 

kogupikkuseks ca. 13m.  

 

Joonis 4.2. Külgvaade ühes kihis paneelide konstruktsioonile 
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Konstruktsiooni põhiosa jääb samaks, muudetakse kandvate talade pikkusi, et saaks ära 

mahutada paneelid kahte ritta.  

 

 

4.4. Tasuvusarvestus 

 

Erinevad päikeseenergiaga tegelevate firmade poolt pakutavad päikesepaneelid on üsna 

sarnased. Tootjafirmad on küll erinevad, kuid paneelide poolt toodetav võimsus, mõõtmed 

ja omadused on kõigil sarnased. Üldjuhul, kasutatakse 20-300W piiridesse mahtuvaid 

päikesepaneele.[4] Ruumi kasutuse poolest on paremad kõrgema kasuteguriga paneelid. 

Hinna poolest jäävad kõrgema kasuteguriga paneelid alla madalama kasuteguriga 

paneelidele. Kõige parema ülevaate hinnavõrdlusest annab paneeli  maksumuse 

teisendamine ühikvõimsusele (EUR/W). 

Elamu keskmine energiakulu suveperioodil on ca. 350 kW·h kuus, talveperioodil ca. 550 

kW·h kuus. Kokku teeb see aasta lõikes ca. 5,4 MW·h kasutatud energiat. Eskiisprojektis 

tehtavad arvutused on tehtud Energogen OÜ poolt pakutava lahendusega. Valitud 

mikrotootmisjaama nimivõimsus on vastavalt 6 kW.  

Kasutades tarkvarapaketti  PVGIS [20] on võimalik välja arvutada konkreetsel asukohal 

mikrotootmisjaama tootlikkus kuude lõikes. Tootlikkuse andmed nimetatud asukohas on 

leitavad tabelist 4.4. Andmebaasi on koondatud päikesekiirguse andmed. Asukoht 

58°21’37“, 26°43’6 lõunalaiust. Asimuut lõuna suunal.  Lisaks suudab programm 

arvestada ka kadusid, mis tekivad temperatuurist, kiirgusintensiivsusest, kaablitest,  

inverterist ning paneeli kaldenurgast. [20] 

 

Tabel 4.4 Päikesepaneelide tootlikkus aasta lõikes 24 paneeli puhul erinevates asukohtades 

Maapinnale paigaldatud paneelid Katusele paigaldatud paneelid 

Kuu Ed Em Hd Hm Kuu Ed Em Hd Hm 

Jaanuar 4.16 129 0.72 22.4 Jaanuar 0,80 24,80 0,47 14,50 

Veebruar 10.30 288 1.80 50.3 Veebruar 6,59 184,50 0,87 34 

Märts 16.40 509 2.99 92.6 Märts 12,51 386 1,91 71,73 

Aprill 23.20 697 4.47 134 Aprill 19,93 598 3,33 115 

Mai 27.90 865 5.58 173 Mai 26,07 810 4,80 161 

Juuni 27.30 819 5.60 168 Juuni 26,62 800 5,41 163 

Juuli 26.80 832 5.59 173 Juuli 25,78 801 5,36 166 

August 22.60 700 4.62 143 August 20,35 631 4,49 128,67 
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Tabeli 4.4. järg 

 

September 16.30 488 3.20 95.9 September 13,24 397 3,12 78,83 

Oktoober 10.00 311 1.87 58.0 Oktoober 7,13 221,1 1,83 42,97 

November 4.22 126 0.75 22.5 November 2,66 79,60 0,52 15,60 

Detsember 2.43 75.4 0.42 13.1 Detsember 1,36 42,17 0,27 8,49 

Aasta 

keskmine 
16.0 48.7 3.14 95.5 Aasta 

keskmine 13,59 414,66 2,70 83,32 

Kokku:  5840  1150 Kokku:  4975,87  999,79 

Ed – Keskmine päevane energiatootlikkus (kWh) 

Em -  Keskmine kuine energiatootlikkus (kWh) 

Hd – Keskmine päevane kiirgusintensiivsus m
2 

kohta antud süsteemis (kWh/m
2
) 

Hm – Keskmine kuine kiirgusintensiivsus m
2 

kohta antud süsteemis (kWh/m
2
) 

 

Tabelis on hästi näha, et kui valida katusele paigaldus ning paigutada paneelid võimalikult 

hästi (arvestades tekkivaid varje, katuse suunda ning ilmakaari) siis tootlikus on peaaegu 

1000 kW·h väiksem kui paigutades maapinnale.  

Alates novembrist kuni veebruarini on tootlikus väga madal. Konkreetne näide, et seitsme 

kuuga toodetakse 90% energiast. 

Talv on aeg, mil tuleb võrgust energiat juurde osta. Suveperioodil aga on nimetatud krundil 

suur võimalus saada üsna häid tulemusi. Tähtis on paigutada paneelid õigesse suunda ning 

tagada, et nad oleks avatud päikesekiirgusele. 

24 paneeliga tootmise maht on nõnda suur, et hoone on võimeline kogu toodetud energia 

ise ära kasutama, kui kõik toodetu jaguneks võrdselt kuude vahel. Kuna tootmine ja 

tarbimine on tasakaalust väljas, tuleb periood, mil võrgust on vaja juurde osta ning kui 

toodetud ära ei kasutata, võrku tagasi müüa. Heaks tulemuseks on, kui vähemalt pool 

toodetavast energiast kasutataks ära oma majapidamises. [7] 

Müüdava energia hind on seotud börsihinnaga, mida on võimalik sõlmida mitmeti. Kas 

tunni- fikseeritud päeva- või kuuhind. Tunnipõhise arvestuse juures teeb päeva lõikes 

ostuhind kohati kahekordse hüppe päeva algushinnast, ning õhtul langeb taas. [9] Öisel ajal 

(23.00-06.00) on ostuhind madal. Hommikusel ajal (09.00-13.00) on tarbimine kõige 

suurem, sel ajal makstakse ka toodetud elektri eest kõige enam.  See on kõige parem aeg, 

kui kõik toodetu kohe elektrivõrku müüa. Nii on võimalik teenida kõige suuremat kasumit. 
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Teisalt aga on börsihinnaga ostetud elekter sel hetkel kõige kallim, mis tähendab, et 

mõistlik oleks oma toodetu kohe ise ära kasutada. [9] 

Eesti riik toetab alternatiivenergia kasutuselevõttu, et muuta energiasektorit veelgi 

efektiivsemaks. Lisaeesmärgiks on aidata täita suureneva elektritarbimise mahtu 

väiketootjate panuse näol.  Toetust makstakse toodetud energia eest, mis on saadud 

kasutades taastuvenergia varasid. Elektrituruseaduse §59 sätestab, et taastuvast 

energiallikast, välja arvatud biomassist, toodetud energia tootmist toetatakse 0.0537 euroga 

iga toodetud kW·h kohta. [21] 

Tabelist 4.5 on välja toodud neli erinevat stsenaariumit, mis annab võrdluse 

mikrotootmisjaama kasutusvõimalustest. Algandmeteks on valitud 3 jaotises kirjeldatud 

eramu keskmised tarbimisandmed ning toodanguandmed tarkvarapaketist PVGIS. 

Stsenaariumite lähtetingimused on valitud järgnevalt: 

 Stsenaarium 1 – Elektripaigaldises elektritootmist ei toimu. Kogu vajalik energia 

ostetakse võrguettevõttelt. 

 Stsenaarium 2 – Elektrijaamas toodetud energia müüakse võrku ning enda 

tarbimise katmiseks ostetakse kogu energia võrgust tagasi 

 Stsenaarium 3 – Elektrijaamas toodetud elektrienergiast poolega kaetakse oma 

tarbimine ning pool müüakse võrku. Puuduv osa tarbitavast energiast ostetakse 

võrgust. Suveperioodil (aprill kuni august) kaetakse kogu elektrienergia vajadus 

mikrotootmisjaamaga. 

 Stsenaarium 4 – Kogu toodetud energia kasutatakse ära oma tarbeks. Puuduv osa 

talvekuudel ostetakse võrgust. Ülejääv energia müüakse võrku (mai kuni 

september) 

Müües energiat võrku, kasutades ise, kui ka kombineeritult on tasuvusaeg suhteliselt pikk, 

samas annab sõltuvuse elektrikatkestuste korral. 

Elektrihindade aluseks on 11 kW nimivõimsusega mikrotootmisjaama 2014 veebruarikuu 

elektriarvet. Sel perioodil oli elektrienergia müügihind 0,031 EUR/kWh. Sellele hinnale on 

lisatud taastuvenergia toetus summas 0.0537 €/kWh. Kokku energia müügihind 0.0847 

kW·h. 

Tabelis kasutatud elektrienergia ostuhind kujuneb järgnevalt: elektrienergia tasu, 

taastuvenergia tasu, elektriaktsiis ning käibemaks. Arvutuslikult on kasutatud summat 0.12 

EUR/kWh. 
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Tabel 4.5. Tasuvusarvestus erinevate stsenaariumite korral 

Kuu Tootmine Tarbimine Vahe Elektrihind 1 stsenaarium 2 stsenaarium 3 stsenaarium 4 stsenaarium 

  

kWh kWh kWh 

Müües(0.037€/kW)+

Taastuvenergia tasu 

0,0537€kW 

Ostes 
Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Jaanuar 129 550 421 0,0847 0,12 

0 66 -10,92 66 -5,46 58,26 0 50,52 

66 55,07 52,79 50,52 

Veebruar 288 550 262 0,0847 0,12 

0 66 -24,39 66 -12,19 48,72 0 31,44 

66 41,64 36,52 31,44 

Märts 509 550 41 0,0847 0,12 

0 66 -43,11 66 -21,55 35,46 0 4,92 

66 22,88 13,90 4,92 

Aprill 697 350 -347 0,0847 0,12 

0 42 -59,03 42 -29,518 0,18 -29,39 0 

42 -17,03 -29,33 -29,39 

Mai 865 350 -515 0,0847 0,12 

0 42 -73,26 42 -43,6205 0 -43,6205 0 

42 -31,26 -43,62 -43,62 

Juuni 819 350 -469 0,0847 0,12 

0 42 -69,36 42 -39,72 0 -39,7243 0 

42 -27,36 -39,72 -39,72 

Juuli 832 350 -482 0,0847 0,12 

0 42 -70,47 42 -40,82 0 -40,8254 0 

42 -28,47 -40,82 -40,82 

August 700 350 -350 0,0847 0,12 

0 42 -59,29 42 -29,64 0 -29,645 0 

42 -17,29 -29,64 -29,64 

September 488 350 -138 0,0847 0,12 

0 42 -41,33 42 20,66 12,72 -11,6886 0 

42 0,66 -7,94 -11,68 
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Tabeli 4.5. järg 

 

Kuu Tootmine Tarbimine Vahe Elektrihind 1 stsenaarium 2 stsenaarium 3 stsenaarium 4 stsenaarium 

  

kWh kWh kWh 

Müües(0.037€/kW)+

Taastuvenergia tasu 

0,0537€kW 

Ostes 
Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Müüdud 

energia 

Ostetud 

energia 

Oktoober 311 550 239 0,0847 0,12 

0 66 -26,34 66 -13,17 47,34 0 28,68 

66 39,65 34,16 28,68 

November 126 550 424 0,0847 0,12 

0 66 -10,67 66 -5,33 58,44 0 50,88 

66 55,32 53,10 50,88 

Detsember 75,4 550 474,6 0,0847 0,12 

0 66 -6,38 66 -3,19 61,47 0 56,95 

66 59,61 58,28 56,95 

Kokku: 5839,4 5400       648 494,59 590,32 619,50 

Tasuvusaeg, kui soetusmaksumus on 10080€     20a 5k 17a 1k 16a 4k 

 

*1 stsenaarium Taastuvenergia tootmist ei toimu 

**2 stsenaarium  Müües võrku, ise oma vajadus ostes võrgust 

***3 stsenaarium 50% toodetud energiast tarbitakse, 50% müüakse võrku 

****4 stsenaarium Kõik toodetud energia tarbitakse ise ära 
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Tabeli arvutustes on kasutatud Em veeru andmeid maapinnale paigaldatud paneelide 

tootlikuses.  

Arvutused on saadud lihtsustatud valemitega ning summad on välja toodud ka kuude 

lõikes. 

1 stsenaariumi lõpphind avaldub valemis: 

   ∑   ∑            , 

kus ΣWt on talvekuude energiatarve 

ΣWs on suvekuude energiatarve. 

2 Stsenaariumi lõpphind avaldub valemis: 

                                            

3 stsenaariumi lõpphind avaldub valemis: 

     ∑   (
 

 
          )           

     ∑   (
 

 
          )           

 

4 stsenaariumi lõpphind avaldub valemis: 

  (∑           )                                           

Tehtud arvutused on hinnangulised, ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast.  

Nagu tabelist nähtub, on kõike optimaalsem kasutada ära nii palju enda toodetud energiat, 

kui võimalik. Kõige väiksema tulemi annab, kui kõik toodetud energia müüa otse võrku. 3 

stsenaariumi puhul on tabelis arvestatud ka seda osa, mis on jäänud elektriteenuse 

pakkujale maksmata – osa, mille elekter on ise toodetud ja ära kasutatud. 

Tabelis on välja toodud mitmete variantide korral hinnanguline aastane kasum. Olenevalt 

päikesepaistest aasta jooksul võivad numbrid erineda tabelis olevast.  
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Riigi poolne toetus moodustab üsna suure osa võrku müüdavast energiast [21]. Kui poleks 

riigi poolset toetust alternatiivenergia tootjale, oleks päikesepaneelide tasuvusaeg veelgi 

pikem. 

 Kui elamusse peaks soetatama veel võimsaid kodumasinaid, mis tarbivad rohkem 

elektrienergiat, siis hakkab toodangust puudu jääma, ning selle peab võrgust juurde ostma. 

Arvestades, et investeeringu suurus on 10 080 € siis tuleb hoolikalt mõelda, kas tasub nii 

kallist süsteemi soetada.  

Otse võrku müües on arvutatud tasuvuse tulemus pikem. Toodetava võimsuse tasu on kuu 

lõikes siiski madal, mis paneb mõtlema muude investeerimisvõimaluste peale. 

Saadud tasuvusajad on leitud valemiga: 

            
              

                 
 

 

 

4.5. KredExi toetus alternatiivenergia seadmete soetamiseks 

 

Aastal 2014 ei eraldatud riigi eelarvest alternatiivenergia projektide jaoks raha. [22] Kuna 

toetusteks välja jagatav summa on piiratud, toetatakse meelsamini projekte, mis tooksid 

suuremat kasu ühiskonnale. 

 Toetuse väikseimaks summaks on 1000, maksimaalne 30 000 eurot. Tähele tuleb panna, et 

Kredex hüvitab seadmete ja nende paigaldamise kuludest 60% või 70% kogumaksumusest.  

Kui süsteemi ehitamisega alustatakse enne toetuse esitamist pole tegemist enam 

abikõlbuliku projektiga. Esmalt tuleb esitada taotlus toetuse saamiseks, teha kulutused, mis 

hiljem makstakse tagantjärgi, kui tööd on viidud lõpule.  

Planeerides alternatiivenergia seadmete ostu tuleks esmalt Kredexiga konsulteerida, et 

mitte jääda teadmatusest toetusest ilma. Eskiislahendis pakutud süsteemi hinnaks on 

10080€, kui sellest kompenseeritaks kasvõi 60%, teeks see omaosaluseks vaid 4032€. 

Tasuvusaeg väheneb sellise summaga üle poole, mis paneks loodetavasti rohkem inimesi 

investeerima rohelisse energiasse.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ajakirjanduses silma jäänud väited, et päikesepaneelid tasuvad ennast ära 10 aastaga [7] 

sai ümber lükatud.  

Töös käsitletud võrguühendusega jaam sai majapidamisele valitud eelneva  

energiakasutamise järgi. 6kW süsteem on täiesti piisav nimetatud majapidamise hetkelisi 

vajadusi silmas pidades. Kuna hoone on veel valmimisjärgus siis ajapikku kasvab 

eeldatavalt ka uute kodumasinate kasutuselevõtu tõttu kasutatava energia hulk. Süsteem on 

valitud selliselt, et vajadusel oleks võimalik suurendada tootmiseks vajalike 

päikesepaneelide hulka. Mida enam elemente süsteemis, seda pikem on tasuvusaeg. 

Investeeringu suurust silmas pidades tekitab see kahtlusi süsteemi vajaduses. Kui antud 

projektis oleks käsitletud 10kW võimsusega süsteemi oleks tasuvusaeg lühem, kuid 

soetusmaksumus oleks samuti kõrgem. Lisaks tekiksid probleemid paneelide 

paigutamisega. Ebatavalise kujuga katus ning erilahendusega aed [Lisa Joonis A.3.] ei jäta 

just palju võimalusi leidmaks kohta, mis sobiksid paneelide paigalduseks. Ette jäävad puud 

ning tekkivad varjud segaksid saamaks maksimaalset kasu investeeringust.  

Töös on 4 erinevat stsenaariumit, mille järgi on leitud tasuvusajad.  

 Stsenaarium 1, mil elektrienergia tootmist ei toimu tasuvusaega ei arvestatud 

 Stsenaarium 2, mil kõik toodetud elektrienergia müüakse võrku tuli tasuvusajaks 20 

aastat ja 5 kuud. 

 Stsenaarium 3, mil pool toodetust müüakse võrku tuli tasuvusajaks 17 aastat ja 1 

kuu. 

 Stsenaarium 4, mil kasutatakse ära nii palju toodetust kui võimalik, tuli 

tasuvusajaks 16 aastat ja 4 kuud.  

Töös uuritud päikesepaneelide paigaldusviise on erinevaid, kuid kõik sõltub siiski 

konkreetsest asukohast. Katusele paigaldamise eelised on: 

 ruumi kokkuhoid, 

 ei nõua vundamenti.  
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Autor eelistab siiski maapinnale paigaldatavat konstruktsiooni. Selle eelised on: 

 Lihtsam hooldada või juurde lisada, 

 Muudatuste tegemine konstruktsioonis (näiteks erinevate mehhanismide abil panna 

päikest jälgima) ning vajadusel raami täiustada, 

 Pole vajadust töötada kõrgustes. 

Soetusmaksumuse vähendamiseks oleks võimalik tellida kõik komponendid otse tootjalt. 

Hind tuleks eeldatavalt küll odavam, kuid spetsialisti hariduse ning kogemusteta oleks üsna 

raske, kui mitte võimatu süsteemi loomisega hakkama saada. Raskemate probleemide 

tekkimisel tuleb siiski kutsuda spetsialist.  Garantiiprobleemide tekkel pole need samuti 

lihtsalt lahendatavad kui just tootjal pole koostööpartnerit lähiriikides. 

Autor leiab, et tänapäeval ilma tungiva vajaduseta pole mõistlik päikesepaneele paigaldada 

nende pika tasuvusaja tõttu.  Kui tegemist on majapidamisega kuhu elektriliin ei ulatu ning 

selle vedamine on ebamääraselt kallis, tasub süsteemi paigaldamine igal juhul ära kuna 

tõstab oluliselt elukvaliteeti. Sellisel juhul on mõistlik paigaldada  ka elektrituulik, 

akupank ning ka diiselgeneraator.  Investeering on küll suur, kuid ka see ei ole samaväärne 

mugavuse seisukohalt kui majja sisse tulev kaabel. Puudub vajadus maksta tasusid 

elektrivoolu müüjale, süsteem nõuab vaid ühekordset investeeringut ning hiljem  vastavalt 

vajadusele hoolduskulusid.  

Eestis toimiv taastuvenergia toetus on äärmiselt meeldiv. Tasu saab iga toodetud kWh 

energia eest, kuid seda vaid sel juhul, kui see võrku müüakse. Autori hinnangul toetaks 

päikesepaneelide laialdasemat kasutuselevõttu teise elektrimõõdiku paigaldamine. Üks, 

mis loeb kui palju energiat on võrgust ostetud ning müüdud ja teine, mis loeb ka seda, mis 

on ise ära kasutatud. Vähemalt osaline toetus enda tarbeks toodetud energia ära 

kasutamisel aitaks kaasa taastuvenergia laialdasemale levikule. Kasutatud energiat pole ju 

siiski võetud võrgust, vaid toodetud ise. 

Looduse ressursse ei jätku Maal igavesti. Teaduse arenedes muutuvad erinevad 

elektroonikakomponendid üha enam efektiivsemaks. Uute tehnoloogiate pealetulek 

muudab vanemad taskukohasemaks ning aitab kaasa nende laialdasemale levikule. 
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Autor soovitab enne alternatiivenergiale investeerimist hoolikalt läbi mõelda vajadused 

ning võimalused nende teostamiseks. Stabiilse elektrivoolu olemasolul tasuks oodata veel 

mõni aasta kuniks on kogunenud rohkem andmeid rohelise energia ning tema 

kasutuselevõtu kohta.   
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Joonis A.1. Vaade hoone katusele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis A.2. Vaade valgusküllasele garaažikoperatiivi seinale.   
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Joonis A.3. Üldvaade maja tagausele alale.  
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