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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida tuuleressurssi ning väiketuulikute 

töötamist ühes tihedalt asustatud näidispiirkonnas – Tartus. Väiketuulikuid kasutatakse 

eelkõige lokaalsete energiaallikatena. Kuna suurimateks elektrienergia tarbijateks on täna-

päeval linnad, on väiketuulikute paigaldustrend asustatud piirkondades kasvamas, mistõttu 

võib antud teemat väga aktuaalseks lugeda. 

 

Bakalaureusetöö on üles ehitatud kolmes etapis. Esimeses peatükis kirjeldatakse tuuleener-

gia olemust ning analüüsitakse linnakeskkonna mõju tuuleressursile. Teises peatükis ana-

lüüsitakse Eesti Maaülikooli (EMÜ) väiketuuliku ümbruskonna tuuleolusid ning antakse 

ülevaade tuuliku energiatoodangust. Töö kolmandas etapis analüüsitakse erinevaid võima-

lusi tuuleenergia efektiivsemaks kasutamiseks EMÜ väiketuuliku näitel. 

 

Tihedalt asustatud piirkondades mõjutab väiketuulikute tootlikkust turbulentne ning vähese 

energiatihedusega tuuleressurss. Tuult takistavate objektide mõju vähendamiseks on tarvi-

lik tuult püüda kõrgematest õhukihtidest. Linnakeskkonnas on selliseks lahenduseks tuuli-

kute integreerimine kõrgemate hoonete katustele. EMÜ tehnikainstituudi väiketuuliku näi-

tel analüüsiti selle asetsemist piirkonna kõrgeimal hoonel, Torni ühiselamul. Selles asuko-

has oleks tuulegeneraator oma praegusest paigalduskohast 30 m kõrgemal, ning arvutustu-

lemuste põhjal kasvaks aastane energiatoodang 41 %.  

 

Märksõnad: tuuleenergia, väiketuulik, linnakeskkond, tuuleressurss, maapinna karedus, 

turbulents, energiatoodang. 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 
 

Roon. K. Small wind turbine in urban environment. Bachelor’s thesis. – Tartu. EMÜ, 

2015. 39 pages, 17 figures, 6 tables, format A4. In Estonian language. 

 

The aim on this Bachelor’s thesis is to analyze wind resource and small wind turbine per-

formance in an urban environment. Small wind turbines are mostly used to produce the 

electricity for local use. The topic is very actual since the biggest electricity consumers in 

the world are the city areas, therefore the small wind turbine installation trend in urban 

areas is constantly rising. 

 

The thesis is divided into 3 chapters. The first chapter describes the wind turbine technolo-

gy in general and analyzes the wind resource in urban districts. The second chapter de-

scribes the small wind turbine mounted on the roof of the Estonian University of Life Sci-

ences and gives and overview of its electricity production. The third chapter analyzes dif-

ferent possibilities to improve the energy production in urban areas, based on the small 

wind turbine situated at the Estonian University of Life Sciences.  

 

Turbulent wind has a major effect on the annual energy output of a small wind turbine. The 

specific landscape of an urban district causes wind roughness and reduces its energy index. 

The most effective way to harness higher wind speeds in urban areas, is to integrate tur-

bines on top of buildings. Analytical results based on the small wind turbine at the Estoni-

an University of life Sciences showed, that improving its rotor height 30 m increases the 

electricity production up to 41 %. 

 

Keywords: small wind turbine, urban environment, annual energy output, surface rough-

ness, wind turbulence. 
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LÜHENDITE NING TÄHISTE LOETELU 

 

A – Tuulegeneraatori tiiviku pindala, m
2
  

CF – Maksimaalvõimsuse kasutustegur (capacity factor), % 

Cp – Tuulegeneraatori kasutegur 

ha – Tundide arv aastas, ha = 8760 

EMÜ – Eesti Maaülikool 

HAWT – Horisontaalse teljega tuulegeneraator (Horisontal Axis Wind Turbine) 

P – Tuulegeneraatori võimsus, W 

PN – Tuulegeneraatori nimivõimsus, kW 

R – Rayleigh jaotuse väärtus 

RC – Karedusklass (Roughness Class) 

TAE – Tuulegeneraatori aastane energiatoodang, kW∙h 

UV – Ultraviolettkiirgus 

v – Tuulekiirus, m/s 

VAWT – Vertikaalse teljega tuulegeneraator (Vertical Axis Wind Turbine) 

Z0 – Karedustegur, m 

𝜌 – Õhu tihedus normaaltingimustel, kg/m
3
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SISSEJUHATUS 

 

Tuuleenergial on tänasel elektriturul kindel koht ja ühiskond liigub suunas, kus elektri-

energia varustuskindlust proovitakse saavutada võimalikult väikese kahjuga ümbritsevale 

keskkonnale. Selle saavutamiseks tuleb võtta kasutusele keskkonnasõbralikke tehnoloo-

giaid, millest üheks olulisimaks võib lugeda tuules peituva energia püüdmist. [1] 

 

Väiketuulikud leidsid rakendust juba eelmise sajandi algul, kuid intensiivsemalt hakati 

neid kasutusele võtma alles viimase 25 aasta jooksul. Väiketuulikute peamised tootjad on 

turule tulnud viimase viie aasta jooksul, mistõttu võib seda tehnoloogiat veel arengujärgus 

olevaks lugeda. Väiketuulikute sektori kasvu iseloomustab nende pidevalt tõusev paigal-

dustrend. 2012. aasta lõpuks oli paigaldatud väiketuulikute arv maailmas ligikaudu 

806 000. 2008. aastal oli selleks näiduks kõigest 460 000. Ka Eestis on taastuvenergia sek-

tor pidevalt laienemas ning suurenemas on tarbijate hulk, kes oma koduseks elektrienergia 

tootmiseks kasutavad väiketuulikuid. Võrku ühendatud väiketuulikud tootsid Eestis 2013. 

aastal 100 MW∙h elektrienergiat. [2] 

 

Suurem osa elektrienergia tarbimisest toimub asulates ja linnakeskkonnas, ning selle tõttu 

on pilootseadmetena paigaldatud väiketuulikuid ka asustatud piirkondadesse. Linnakesk-

kond koos sealsete tehisobjektidega põhjustavad aga märgatavat mõju tuuleressursile. 

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on uurida väiketuulikute töötamist tihe-

dalt asustatud piirkondades. Selle saavutamiseks on uuritud linnakeskkonna mõju tuule-

oludele ja tuulegeneraatori töötamist linnakeskkonnas. 

 

Bakalaureusetöö on üles ehitatud kolmes etapis. Esimeses peatükis tutvustakse tuuleener-

gia olemust ning linnakeskkonnast tulenevaid aspekte tuuleressursi suhtes. Teises peatükis 

analüüsitakse Eesti Maaülikooli väiketuuliku (edaspidi näidistuulik) tootlikkust ning seal-

ses ümbruskonnas valitsevaid tuuleolusid. Bakalaureusetöö viimases peatükis tuuakse välja 

lahendusi väiketuulikute tootlikkuse parandamiseks linnakeskkonnas. Peamiselt põhineb 

antud töö näidistuuliku mõõteandmete põhjal. Käesolevat tööd saab lugeda aktuaalseks 

väheste eelnevate uuringute ning väiketuulikute populaarsuse kasvu tõttu.   
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Tuuleenergia peamiseks küsimuseks on vajaliku tuuleressursi olemasolu. Autonoomse 

süsteemi puhul, kus elektrienergiat võrku ei müüda, võiks tuuliku paigaldamisele mõelda 

alates keskmisest tuulekiirusest 3,5 m/s ja enam. Juhul, kui toodetud elektrienergiat planee-

ritakse võrku müüa, võiks valitud asukohas keskmine tuulekiirus olla vähemalt 4,5 m/s. 

Väga headeks tuuletingimusteks loetakse, kui aastakeskmine tuulekiirus on 5 – 6 m/s. Ees-

tis on sellised tuulekiirused eelkõige saartel ning rannikualadel. Planeerides väiketuulikut 

linnakeskkonda, tuleb lisaks tuuleoludele arvestada ka paljude teiste teguritega, mis tuule-

generaatori tootlikkusele mõju võivad avaldada. [3] 

 

1.1. Tuuleturbiinid 

 

Tuuleenergia on väga rikkalik ning tänapäeval loetakse seda kui üheks tõsiseltvõetavaks 

alternatiivenergiaallikaks fossiilkütustele. Tuuleturbiin muundab tuule kineetilise energia 

mehaaniliseks pöörlemisenergiaks. Maailmas kasutatakse peamiselt kahte liiki tuuleturbii-

ne, milleks on 1) horisontaalvõllil paiknevate tiivikutega tuulik (HAWT – Horisontal Axis 

Wind Turbine) 2) vertikaalvõlliga nn rootortuulik (VAWT – Vertical Axis Wind Turbine). 

Üle 99% kõigist tuuleturbiinidest kuulub esimesse liiki, ning käesoleval ajal valmistatakse 

neid võimsusega mõnekümnest vatist kuni mõne megavatini. [4, 5, 6] 

 

1.1.1. Horisontaalse teljega tuulegeneraatorid  

 

Horisontaalse teljega tuulegeneraatorid on leidnud laialdast kasutust peamiselt nende kõrge 

kasuteguri Cp tõttu. Tuulikul on propeller-tüüpi rootor, mis tuule püüdmisega muundab 

selle pöörlevaks mehaaniliseks energiaks. Tuulde pööramiseks kasutatakse kas pööramis-

mehhanismi, kus tuuliku gondlit liigutatakse elektrilise ajamiga või tuuliku saba, mis pöö-

rab tuule abiga väiketuuliku tuulde. Linnakeskkonnas on tuul turbulentne, mis tähendab, et 

tuule suund on väga muutlik. Tuulesuuna muutlikkusel on HAWT tüüpi väiketuulikute 

tootlikkusele negatiivne mõju, kuna tuule püüdmiseks reguleerib tuulik end pidevalt erine-

vatesse tuulesuundadesse. [7] 
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1.1.2. Vertikaalse teljega tuulegeneraatorid  

 

Vertikaalse teljega tuulegeneraatoreid on valmistatud nimivõimsusega kuni 4 MW, ning 

maailmas on suurematesse tuuleelektrijaamadesse seesuguseid turbiine paigaldatud ligi-

kaudu 20. Mõned neist on hiljem aga propellerturbiinidega asendatud, kuna üldiselt väide-

takse, et sellist liiki tuulegeneraator leiab paremat kasutust kohaliku energiaallikana võim-

susega kuni mõnikümmend kilovatti. VAWT tüüpi tuulegeneraatorite puhul ei ole tuule 

suund oluline, kuna tuulik suudab kasutada tuuleenergiat igast ilmakaarest. Sellega kaob 

ära tuulde pööramise mehhanismi vajadus ja tuulik suudab töötada ka turbulentse õhuvoo-

ga. Sellest tulenevalt väidetakse, et vertikaalse teljega tuulikud sobivad linnakeskkonnas 

valitsevatesse tuuleoludesse paremini kui horisontaalse teljega tuulikud. [7] 

 

1.2. Tuulegeneraatori võimsus ja tootlikkus 

 

Tuulegeneraatori planeerimisel on olulisel kohal konkreetse asukoha elektritarbimine. Sel-

lest lähtuvalt saab analüüsida, kui suure võimsusega tuulikut on otstarbekas kasutada. Tuu-

legeneraatori võimsuse arvutamiseks erinevatel tuulekiirustel saab kasutada järgnevat va-

lemit. 

 

 𝑃 =
𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝

2
 , (1.1) 

 

kus 𝑃 on tuulegeneraatori võimsus, W; 

 𝜌 – õhu tihedus normaaltingimustel, 𝜌 = 1,226 kg/m
3
; 

 𝑣  – tuule kiirus, m/s; 

A  – tiiviku pindala, m
2
; 

 𝐶𝑝  – tuulegeneraatori kasutegur. 

 

Valemist 1.1 järeldub asjaolu, et tuulegeneraatori tootlikkus on tuule kiirusega kuupsõltu-

vuses, mis tähendab, et väiksemgi tuule kiiruse muutus toob kaasa märgatava võimsuse 

kasvu või kahanemise.  

 

Valemis oleva kasuteguri Cp väärtus on piiratud Betzi limiidiga, milleks on 59% (Cp = 

0,59). Betzi seadus tõestab, et kasulikuks mehaaniliseks energiaks on võimalik muundada 
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kuni 59% olemasolevast tuuleenergiast. Hinnanguliselt jääb väiketuulikute Cp väärtus nii 

VAWT kui ka HAWT tüüpi generaatoritel vahemikku 0,2 – 0,35. Peamiselt tekkivateks ka-

dudeks on 1) aerodünaamilised kaod 2) generaatori kaod 3) muundurite kaod (joonis 1.1.). 

[8, 9] 

 

Joonis 1.1. Tuulegeneraatori süsteemi kaod [9] 

 

Vastavalt joonisele 1.1 muundatakse tuuleenergiast elektriliseks energiaks ligikaudu 25 – 

30 %. Tegemist on üldise suurusjärguga, mis iseloomustab tänapäevaseid tuulegeneraato-

reid. [9] 

 

Tuulegeneraatori aastase energiatoodangu arvutamisel ei piisa aastakeskmisest tuulekiiru-

sest ja valemist 1.1, kuna tegu on võimsuse valemiga ja ei võeta arvesse tuule sagedusjao-

tust. Korrektse tulemuse saamiseks on tarvilik aastast toodangut arvutada peamistel tuule-

kiirustel eraldi, kuna tuuliku tootlikkus on erinevatel tuulekiirustel varieeruv. Juhul, kui 

tuulekiiruste ajalised andmed puuduvad, võib ligikaudseks arvutamiseks kasutada 

Rayleigh’i jaotust, mis on kaheparameetrilise Weibulli jaotuse erijuhtum. Rayleigh’i jaotu-

se keskmiseks väärtuseks võetakse Põhja – Euroopas 2 (Eestis rannikul ja saartel 2,1 ning 

mandril 1,9). Aastase toodangu valem arvestades ka Rayleigh’i jaotust on järgnev. [8] 

 

 𝑇𝐴𝐸 =  

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ℎ𝑎 ∙ 𝑅

1000
 , (1.2) 

 

kus 𝑇𝐴𝐸 on tuulegeneraatori aastane energiatoodang, kW∙h; 

 ℎ𝑎 – tundide arv aastas, ℎ𝑎 = 8760; 
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𝑅 – Rayleigh’i jaotuse väärtus, 𝑅 = 1,9. 

 

Valemist 1.2 järeldub asjaolu, et tuuliku tootlikkuse arvutamisel, kasutades selleks 

Rayleigh’i jaotust, saab väga hinnangulise tulemuse. Asukohas olevaid tuuleolusid on väga 

keeruline ette ennustada ning olulisel kohal on enim levinud tuulekiiruse sagedus. Prakti-

kas seesugust tootlikkuse arvutamist kuigi palju ei kasutata, kuna reaalse tulemuse saami-

seks on vaja konkreetse piirkonna tuulemõõtmisi. Sellest lähtuvalt sooritatakse valitud 

asukohas, enne väiketuuliku paigaldamist, tuulemõõtmised vähemalt aastapikkuses perioo-

dis. [1] 

 

1.3. Tuulegeneraatori maksimaalvõimsuse kasutustegur 

 

Maksimaalvõimsuse kasutustegur (capacity factor) on tuulegeneraatori toodetud elektri-

energia suhe selle teoreetiliselt võimaliku tootlikkusega. Kasutusteguriga iseloomustatakse 

nii üksikuid tuulegeneraatoreid kui ka mitmetest tuulegeneraatoritest koosnevaid tuulepar-

ke. Maksimaalvõimsuse kasutusteguri suuruse määrab tuulegeneraatori asukoht kui ka sel-

le ehituslik omapära. Rootori üledimensioneerimisel generaatori suhtes saadakse kõrgem 

kasutustegur, kuid selle arvelt langeb aastane energiatoodang. Teaduslikes töödes proovi-

takse kasutusteguriga iseloomustada tuulegeneraatori sobivust erinevate asukohtades, kuna 

selle väärtus on otseselt seotud piirkonna tuuleoludega. Maksimaalvõimsuse kasutustegur 

arvutatakse üldjuhul aasta lõikes, ehk see iseloomustab aastas toodetud elektrienergia ning 

teoreetiliselt võimaliku tootlikkuse suhet. Maksimaalvõimsuse kasutustegurit arvutatakse 

järgneva valemiga. [10] 

 

 𝐶𝐹 =
𝑇𝐴𝐸

𝑃𝑁 ∙ ℎ𝑎
∙ 100 % , (1.3) 

 

kus 𝐶𝐹 on maksimaalvõimsuste kasutustegur, %; 

 𝑃𝑁 – tuulegeneraatori nimivõimsus, kW; 

 

Maksimaalvõimsuse kasutustegurit on võimalik arvutada kõigile elektrijaamadele ning 

nende väärtused on kasutatava energiaallika, tehnoloogia ning asukohast tuleneva eripära 

lõikes varieeruvad. Kuna antud töös keskendutakse peamiselt tuuleenergia kasutustegurite-
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le, on võrdluse alla võetud peamiste taastuvenergiaallikate tüüpilised kasutustegurid (tabel 

1.1.). [11] 

 

Tabel 1.1. Taastuvenergiaallikate kasutustegurid [11] 

Energiaallika liik 
CF 

% 

Päikeseenergia 12 – 15 

Tuuleenergia 20 – 40 

Hüdroenergia 30 – 80 

 

Taastuvenergiaallikate puhul oleneb kasutusteguri väärtus asukohast. Tabelis toodud näi-

dud on koostatud elektrijaamade keskmiste kasutusteguri väärtuste põhjal. Elektrijaamad 

rajatakse üldiselt asukohtadesse, kus on tagatud piisav energiaressurss ning seega ka kõrge 

kasutustegur, vastavalt sellele ei saa tuuleenergia puhul eeldada samasuguse tulemuse 

saamist linnakeskkonnas. [11] 

 

1.4. Maapinna karedus 

 

Tihedalt asustatud piirkondades esineb palju objekte, mis tuuleolusid mõjutavad. Tuuliku 

korrektseks töötamiseks tuleb nendega teguritega arvestada ning sellest lähtuvalt konkreet-

set asukohta analüüsida. 

 

Madalamatel atmosfäärikihtidel mõjutab tuule kiirust ning ka selle omadusi maapinna rel-

jeef. Maapinnast ligikaudu ühe kilomeetri kõrgusel aluspinnas tuule omaduste muutumiste-

le mõju ei avalda. Maapinna kareduseks nimetatakse selle pinnatakistuse mõju tuule kiiru-

sele ja omadustele. Mida suurem on pinnatakistus, seda väiksem on tuule kiirus madalama-

tel kõrgustel. Tuuleenergia püüdmisel tuleb silmas pidada ka asjaolu, et teatud reljeefid 

mõjutavad tuule omadusi kuni 10 km kaugusele. Tuulegeneraatorite planeerimise seisuko-

hast on see väga oluline, kuna ennatlikult võib tunduda, et pärast tuult takistavaid objekte 

on tuule omadused saavutanud oma esialgsed omadused. [12] 

 

Maakera aluspinnad on regiooniti väga erinevad ning keeruline on maapinna karedust ise-

loomustada ka linnakeskkonnas, kus hoonete paigutused ja kõrgused on igas asulas erine-
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vad. Et hinnata aluspinna kareduse mõju õhu liikumisele, saab tüüpseid maastikke iseloo-

mustada karedusklassiga (roughness class) (tabel 1.2.). [12] 

 

Tabel 1.2. Maapinna karedusklasse iseloomustav tabel [12] 

Karedusklass Karedustegur Z0 Energiaindeks Aluspinnas 

 RC m % 

0 0,0002 100 Veepind 

0,5 0,0024 73 
Avatud maapind sileda aluspin-

nasega 

1 0,03 52 

Avatud põllumajanduslik maa-

pind ilma majade ja suuremate 

mägedeta 

1,5 0,055 45 

Põllumajanduslik maapind hoo-

nestuskompleksidega 1250 m 

ulatuses 

2 0,1 39 

Põllumajanduslik maapind hoo-

nestuskompleksidega 250 m ula-

tuses 

2,5 0,2 31 

Põllumajanduslik maapind palju-

de majade ning kompleksidega 

250 m ulatuses 

3 0,4 24 
Külad, väksemad linnad, metsad, 

künklik maapind 

3,5 0,8 18 Suuremad linnad 

4 1,6 13 
Suurlinnad kõrghoonete ja pilve-

lõhkujatega 

 

Tabelis olev energiaindeks iseloomustab energia hulka, mis aluspinnase tõttu läheb kadu-

ma võrreldes olukorraga, kui tuulik paikneks veepinna kohal. RC = 0 puhul on tegemist 

veepinnaga, kus tuuleenergiast omastatakse 100%. Suurlinnade karedusklassiks on RC = 4, 

kus energia hulk on tehisobjektide tõttu kõigest 13 %. Lisaks piirkonna iseloomustamisele 

kasutatakse tabelis olevat karedustegurit tuulekiiruste teisendamiseks. Tuulekiiruste suhe 

on erinevatel kõrgustel võrdne logaritmide suhtega (valem 1.4). Suurlinnades ei pruugi 

tuuleolud paraneda isegi 30 meetrise kõrguste vahega, mistõttu tuleb tuulekiiruste teisen-

damisel arvesse võtta ka karedusteguri Z0 väärtus. [13] 

 

 
𝑣1

𝑣2
=

ln
𝑧1

Z0

ln
z2

Z0

 , (1.4) 

 

kus 𝑣1 on tuule kiirus kõrgusel 𝑧1, m/s; 

𝑣2  – tuule kiirus kõrgusel z2, m/s; 
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z1 – kõrgus maapinnast, m 

z2 – kõrgus maapinnast, m 

Z0 – aluspinna karedustegur, m. 

 

Seda seost kasutatakse erinevatel kõrgustel tehtud tuulemõõtmiste teisendamiseks võrrel-

davale kujule. Näiteks, kui kasutusel on vaid 10 m kõrgusel mõõdetud tuulekiirused, kuid 

väiketuuliku planeerimisel oleks tarvilik saada andmestik tuulekiirustest kõrgusel 30 m, 

saab valemit kasutades ligikaudse hinnangu tuuleoludele valitud kõrgusel. [13] 

 

1.5. Tuule turbulents 

 

Maapinna lähedal on õhu liikumine turbulentne, mõnesajast meetrist kõrgemal muutuvad 

tuuleolud ühtlaseks (laminaarseks). Kõrgust maapinnast, mille jooksul õhuvool muutub 

laminaarseks nimetatakse gradiendiks. Gradient sõltub maapinna iseloomust ning pinnata-

kistusest (kõrghooned, madal hoonestus, avatud maapind). Maapinna ning gradiendi vahele 

jäävat õhukihti nimetatakse piirikihiks (boundary layer). [14] 

 

Piirikiht on piirkond, kus pea alati esineb turbulentset õhuvoogu. Turbulentsiks nimetatak-

se pidevat, kolme dimensioonilist tuule voolamist, mis pole lineaarne ning sisaldab mit-

meid erineva kiiruse ja suurusega keeriseid. Turbulentsi täielik vorm kujutab endast eba-

määrast ja juhuslikku õhuvoo voolamist. Selle tekitajateks võivad olla mis tahes objektid, 

kus tuul oma suunast kõrvale kaldub. Joonisel 1.2. on kujutatud kuubik külgvaates, kus on 

näha õhukeeriste teke kuubiku pinnalähedases tsoonis. [15]  

 

 

Joonis 1.2. Turbulentsi teke kuubikukujulisel objektil külgvaates [16] 

 

Vastavalt joonisele 1.2. toimuvad esimesed tuule omaduste muutused enne takistava objek-

tini jõudmist. Lisaks on märgata õhuvoolu ebakorrapärasust kuubiku pinnal, mis tähendab, 
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et turbulentset õhuvoogu ei esine ainult takistusobjekti tagumisel küljel. Vaadeldes sama 

joonist pealtvaates (joonis 1.3.) on samuti näha õhuvoogude kõrvalekalle ning turbulentse 

õhuvoo teke objekti tagumisel küljel. 

 

 

Joonis 1.3. Turbulentsi teke kuubikukujulisel objektil pealtvaates [16] 

 

Linnakeskkonnas on turbulentse õhuvoo vältimine väga keeruline. Hoonestus ning erineva 

kõrgusega objektid mõjutavad oluliselt tuule voolavust. Tuuleenergia püüdmine linnakesk-

konnas kujuneb probleemseks just selle tõttu, et tihtipeale ei ole võimalik leida kohta, kus 

ühtegi tuult mõjutavat objekti ei eksisteeriks. Linnakeskkond tekitab mitmeid õhukihte, kus 

tuule omadused ning kiirused on erinevad. (joonis 1.4.). [17] 

 

 

Joonis 1.4. Linnakeskkonna õhukihid [17] 
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Joonisel 1.4. on kujutatud linnakeskkonnale omased õhukihid. Õhukihtide kõrgused mää-

rab aluspinnase karedustegur. Asulate puhul võetakse karedusteguri kõrguseks hoonete 

kõrguste keskväärtus. Sellest lähtuvalt moodustuvad linna kohale erinevate omadustega 

õhukihid. Tuuleenergia püüdmise seisukohast on olulised just madalamate atmosfäärikihti-

de tuuleomadused, kuna kõrgematesse õhukihtidesse pole nii majandusliku kui ka ohutuse 

seisukohast kuigi otstarbekas tuulegeneraatorit paigutada. [17] 

 

Joonise paremal ning vasakul serval on kirjeldatud tuulekiiruseid linnasisestes ning –

äärsetes tingimustes. Tuult takistavate objektide puudumisel kasvab tuulekiirus kõrgusega 

logaritmilises suhtes. Linnakeskkonnas on madalamatel kõrgustel märgatavalt väiksemad 

tuulekiirused ning karedusteguri kõrguse ületamisel toimub hüppeline tuulekiiruste kasv, 

kusjuures tuulekiirused on linnakeskkonnast kõrgematel kihtidel koguni paranenud. Seda 

nimetatakse nö tunneli efektiks (tunnel effect). [17] 

 

1.6. Tuulikute planeerimine linnakeskkonda 

 

Tuuliku planeerimisel linnakeskkonda tuleb kindlasti arvestada tuult takistavate teguritega. 

Esineb palju turbulentse ning suuremate objektide läheduses ei pruugi olla piisavalt tuult, 

et tagada tuuliku efektiivne töötamine. Peatükis 1.2. käsitletud valemist 1.1 sai välja too-

dud tuule mõju generaatori tootlikkusele – tuule kiiruse ja generaatori võimsuse vahel on 

kuupsõltuvus. See tähendab, et linnakeskkonnas on vajalik tuult segavate aspektide mõju 

võimalikult palju vähendada, kuna väiksemgi tuule kiiruse tõus tagab märgatavalt suurema 

aastase tootlikkuse.  

 

Väiketuulikute planeerimisel linnakeskkonda tuleb arvestada mitmete aspektidega, milleks 

peamiselt on 1) müratase, 2) tuuliku ehituslik omapära, 3) tuuliku integreerimine linna ar-

hitektuuri, 4) ohutus, 5) piisava tuuleressursi olemasolu. Viimaste aastate jooksul on tuule-

generaatorite arendustöö kasvatanud nende üldist kasutustrendi, mis on toonud kaasa 

võimsamate ning vastupidavamate väiketuulikute turule jõudmise ja vähendanud sellega 

paigaldiste tasuvusaega. Tuulikute vastupidavus on linnakeskkonna seisukohast väga olu-

line, kuna erinevate rikete ning ka õnnetuste esinemisel võivad asulasisesed tagajärjed olla 

suurema kahjuga kui asulaväliste tuulegeneraatorite puhul. [7] 
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Lisaks tuuleoludele on väiketuuliku planeerimisel väga olulisel kohal ümbruskond. Tuulik 

tuleb asetada eemale läheduses asuvatest objektidest, sest kõik looduslikud ja tehisobjektid 

takistavad tuule sujuvat voolamist, vähendades tuule kiirust ning tekitades õhukeeriseid 

ehk turbulentse. Selliste asjaoludega mitte arvestamine toob kaasa märgatava toodangu 

vähenemise ja tuuliku eluea lühenemise, kuna turbulentsist tekkiv muutlik ja vahelduv me-

haaniline koormus väsitavad tuuliku komponente. Seetõttu tuleb tuulik paigaldada eemale 

nii puudest, majadest kui ka muudest tuult segavatest objektidest. Selle erijuhuks võib olla 

asukohas olev kõrge küngas või laugjas mägi, kus oskusliku paigutamisega võib saavutada 

mäe otsas suurema keskmise tuulekiiruse kui samas piirkonnas laugel maal. Linnakesk-

konnas on selliseks juhuks peatükis 1.5. kirjeldatud tunneli efekt, kus joonise 1.4. põhjal 

kirjeldati tuuleolude paranemist kõrgemates õhukihtides. [3] 

 

Lähtuvalt linnakeskkonna tingimustest, tuleb tuuliku planeerimisel tagada piisava tuuleres-

sursi olemasolu. Üldiselt saab tuuliku töötamist efektiivsemaks muuta selle asetamisega 

kõrgematesse õhukihtidesse. Nii asula välistes kui ka –sisestes tingimustes on selleks või-

maluseks sobiva masti kõrguse valik. Väiksemat sorti asulates on tuulegeneraatori efektiiv-

suse tagamine kõrgema mastiga võimalik, aga suuremat sorti linnades, kus hoonete kõrgu-

sed ulatuvad üle 15 m, pole see kuigi tõhus (Eesti kontekstis on väiketuulik defineeritud 

selle masti kõrguse järgi, milleks on 30 m). Otstarbekam on ära kasutada peamisi tuult ta-

kistavaid objekte – kõrghooneid. Suurlinnades on lisaks masti kõrgusele võimalik tuuleres-

surssi parandada nende asetamisega hoonete katustele, millega on võimalik tuulegeneraator 

asetada sobivamatesse õhukihtidesse. Lisaks soodsamatele tuuleoludele vähendatakse sel-

lega turbulentse õhuvoo mõju tuulegeneraatori tööle. [3] 

 

1.6.1. Masti kõrgus 

 

Masti kõrguse suurendamisega saab vähendada pinnakaredusest tekkiva turbulentse tuule 

mõju väiketuuliku tootlikkusele. Olulisel kohal on ka tuuliku paigaldamine kõrgemale 

ümbruses olevatest objektidest. Seda kinnitab ka peatükis 1.4. käsitletud valem 1.4, kus 

seletatakse tuule kiiruse logaritmilist suhet erinevatel kõrgustel. Optimaalne masti kõrgus 

saavutatakse vastavalt planeeritava asukoha iseärasustele. Üldiselt määrab selle piirkonna 

karedusteguri Z0 kõrgus maapinnast. Joonisel 1.5. on näidatud tuulegeneraatori soovituslik 

asetamine asustatud piirkonda. [3] 
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Joonis 1.5. Tuuliku soovituslik asetus turbulentses piirkonnas [3] 

 

Vaadeldes joonist 1.5. saab järeldada, et turbulentse õhuvoo piirkonna määrab ümbruse 

kõige kõrgem objekt. Nii selle ulatus kui ka kõrgus on joonisel oleva maja kõrgusega sõl-

tuvuses. Lisaks sellele võib märgata ka õhu aeglustumist enne takistavat objekti, mille ula-

tus on kaks korda pikem objekti kõrgusest. Samuti on turbulentse ala maksimaalne kõrgus 

2 korda ning pikkus pärast objekti 20 korda suurem takistava objekti kõrgusest. Sellest 

võib järeldada, et väiketuuliku mast peab olema piisavalt kõrge, et tagada rootori asetsemi-

ne väljaspool turbulentset ala.  

 

Linnakeskkonnas pole kõrge masti kasutamine sageli võimalik, kuna hoonetest kõrgemale 

pole tuulikut võimalik viia. Lisaks sellele ei sobi kõrge tuulegeneraator linna arhitektuurse 

plaaniga ning olulisele kohale seatakse ka ümbruskonna ohutus. Arvestamata ei saa jätta 

asjaolu, et tuulik vajab hooldamist ning selle tagamiseks peab olema võimalik tuuliku 

mehhanismide juurde ohutult pääseda. Liiga suure masti kasutamine viib kõrgele masti 

hinna, mis on masti kõrgusega otseselt seotud. Siinkohal võib alternatiivseks lahenduseks 

tuua VAWT tüüpi tuuliku kasutamise, mis suudab tuult püüda olenemata selle suunast, ning 

ei vaja kõrge masti otsa paigaldamist. Vertikaalsete tuulikute töötamist linna turbulentses 

alas pole kuigi palju uuritud, ning otseselt pole leitud tõestust, et VAWT tüüpi tuulik toodab 

sellistes tingimustes rohkem energiat kui horisontaalse teljega tuulik. [3, 18] 
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1.6.2. Integreerimine hoone katusega 

 

Väiketuulikute paigutamisega hoonete katustele võidetakse palju kõrgust ning võiks eelda-

da, et seeläbi suurendatakse kasutatava tuule kiirust. Tegelikkuses oleneb tuuliku toodang 

katuse konstruktsioonist, ümbritsevast pinnakaredusest ja hoone mõõtmetest. Olenevalt 

katuse ning hoone tüübist võivad tuule kiirused hoonest kõrgemal olla soodsamad kui ta-

kistusteta aluspinnasel (joonis 1.6.) [7] 

 

 

Joonis 1.6. Tuule kiirus ja suund hoone katusel [19] 

 

Joonisel 1.6. on näha tuule suund ja kiirus ning selle muutumine hoonele liginedes. Sarna-

sust võib näha eelmises peatükis toodud joonisega 1.5., kus tuule aeglustumine toimub 

juba enne takistava objektini jõudmist. Siinkohal saab järeldada, et hoonete konstruktsioon 

mõjutab oluliselt tuule suunda ning kiirust, kuid seda mitte ainult negatiivselt. Hoone katu-

sest kõrgemal on märgata tuule kiiruse tõusu ning see võib olla koguni suurem tuule algu-

pärasest kiirusest. Samuti saab täheldada, et tuule nurk katusekonstruktsioonini jõudes on 

oluliselt muutnud – tuul võib generaatori labadeni jõuda alt poolt, mis on tuuliku toodangut 

pärssiv tegur. Samuti tekib hoone katusele turbulentne ala, mis välistab tuuliku paigalda-
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mise minimaalse mastiga. Optimaalseimaks lahenduseks oleks proovida püüda tuult turbu-

lentsest alast kõrgemal, kus hoone konstruktsioon on tuule omadusi parandanud. Tuulege-

neraatori rootori kõrgus peaks olema vähemalt kolmandiku võrra pikem hoone kõrgusest. 

Näidisena võib tuua 20 m kõrguste hoonetega kompleksi, kus efektiivseks tuulegeneraatori 

rajamiseks tuleb selle tiivik viia vähemalt 30 m kõrgusele. Isegi, kui kompleksis leidub üks 

30 m kõrghoone, kuhu on võimalik tuulik paigaldada, tuleb turbulentse õhuvoo vältimiseks 

tiivik tõsta hoonest vähemalt 10 m kõrgemale. Rootori rummu kõrgus sel juhul oleks 45 m 

maapinnast. Sellise planeerimisega välditakse hoone katusel esinevaid negatiivseid tegu-

reid ning omandatakse optimaalseim tuuleressurss. [1] 

 

Linnakeskkonna seisukohast tuleb arvestada tuuliku rajamise mõjusid ümbruskonnale. 

Väiketuuliku konstruktsioon peab olema piisavalt vastupidav, et tagada selle püsimine 

hoone katusel ka tormiste tuuleolude korral. Lisaks ümbruskonna ohutusele peab arvesta-

ma hoone enda turvalisusega, kus tuuliku integreerimine ei tohi tekitada kandekonstrukt-

sioonidele liigseid pingeid ega ohustada hoonet tekitava vibratsiooniga. [20] 
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2. EMÜ TEHNIKAINSTITUUDI VÄIKETUULIK 

 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi katusele paigaldati väiketuulik 17. oktoobril 2013 aas-

tal. Nüüdseks on väiketuulik elektrit tootnud üle pooleteise aasta ning sobib väga hästi kir-

jeldamaks väiketuulikute töötamist linnakeskkonnas. 

 

2.1. Süsteemi lühikirjeldus 

 

Väiketuuliku süsteemi peamisteks seadmeteks on 1) tuulegeneraator Windspot 3,5 kW, 2) 

tuulegeneraatori alaldi W4G-20K, 3) inverter SMA WB 3600 TL, 4) koormustakisti. Tuu-

lik on paigaldatud hoone katusele ning integreeritud 4 m masti otsa, mis koos hoone katuse 

kõrgusega moodustavad tuuliku kogukõrguseks 25 m maapinnast. Väiketuulik toodab 

elektrit hoone oma tarbijatele. Tuuliku elektriline põhimõtteskeem on koostatud tarkvaraga 

CADs Planner ning selgitab süsteemi komponentide tööd. (joonis 2.1.) 

 

 

Joonis 2.1. EMÜ väiketuuliku elektriline skeem 

 

Tuulik Windspot 3.5 püüab tuules olevat kineetilist energiat ja muudab selle pöörlevaks 

mehaaniliseks energiaks. Sellega käitab ta süsteemis paiknevat 3,5 kW asünkroongeneraa-

torit, mis genereerib kolmefaasilise vahelduvpinge. Tuulegeneraatori alaldi W4G-20K 

muundab generaatori tekitatud vahelduvpinge alalispingeks. Seda eelkõige selleks, et 

inverteris oleks võimalik genereerida sobiva sageduse ja omadustega vahelduvpinge. Süs-

teemi koormustakisti on ühendatud alaldi lisaklemmidele. Tormistes oludes koormustakisti 
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üleliigse energia soojuseks, kaitstes sellega süsteemis olevaid teisi jõuelektroonika kompo-

nente. Elektrisüsteemis on kasutusel Windyboy inverter SMA WB 3600 TL. Inveterter 

muundab alaldatud pinge võrgusobilikus vahelduvpingeks. 

 

2.2. Tuulegeneraator Windspot 3.5 

 

Tuulegeneraator Windspot 3.5 kW on kolmelabaline HAWT tüüpi tuulik, mille omapära 

seisneb patenteeritud labade süsteemis, kus teatud pöörlemiskiiruste korral hakkavad tsent-

rifugaaljõu toimel tuuliku labad oma nurka muutma. See garanteerib tuuliku korrapärase 

töötamise tormiste tuuleolude korral ning kaitseb tuuliku generaatorit ning süsteemi jõu-

elektroonika seadmeid. Töötamiseks mereäärsetes tingimustes on kõik tuuliku metallist 

komponendid kaetud spetsiaalse kihiga, mis kaitseb tuuliku komponente pideva ning liigse 

niiskuse eest. Tuuliku värvimisel on kasutatud UV - kiirgust taluvaid värve, mis kaitsevad 

vananemise ning värvimuutuste eest. Kuna väiketuulik on integreeritud hoone katusele on 

selle masti alumisse ossa paigaldatud spetsiaalsed kummipuksid, mis tõttu pole masti üle-

mise ning alumise osa vahel jäika ühendust. Sellega minimeeritakse tuuliku töötamisel 

tekkivate vibratsioonide edasikandumine hoone konstruktsiooni. Tuuliku nimiandmed on 

kantud tabelisse 2.1. [21] 

 

Tabel 2.1. Väiketuuliku Windspot 3.5 nimiandmed [21] 

Tuulegeneraator WINDSPOT 3.5 

Nimivõimsus, W 3500 

Aastane energiatoodang 5 m/s tuulega, kW∙h 4800 

Nimipöörlemiskiirus, min
-1

 250 

Minimaalne töölerakendumise tuulekiirus, m/s 3 

Maksimaalne töötamise tuulekiirus, m/s 25 

Rootori diameeter, m 4,05 

Rootori pindala, m
2
 12,88 

Mass, kg 185 

Eeldatav eluiga, a 25 

 

Nimiandmetest lähtuvalt alustab tuulegeneraator elektrienergia tootmist alates tuulekiiru-

sest 3 m/s ja enam. Maksimaalseks tuulekiiruseks, mil tuulik veel energiat genereerib on 

25 m/s. Väiketuulikute võimsuskõver iseloomustab tuuliku toodetud võimsust erinevatel 

tuulekiirustel (joonis 2.2.).  
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Joonis 2.2. Tuulegeneraatori Windspot 3.5 võimsuskõver [21] 

 

Võimsuskõveralt on samuti näha, et tuulik alustab energiatootmist alates tuulekiirusest 3 

m/s ja enam. Oma nimivõimsuse saavutab tuulik ligikaudu 12 m/s tuule korral.  

 

2.3. Asukoht 

 

Eelnevates peatükkides kirjeldati tuulegeneraatori planeerimiskoha olulisust ning selle mõ-

ju kogutoodangule. Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ümbrus on asustatud nii hoonete 

kui ka mõningate puudega. Kasutades Maa-Ameti geoportaali saab hinnata tuuliku ümb-

ruskonnas olevate objektide kõrguseid ning prognoosida nende mõju tuuleressursile. (joo-

nis 2.3.). 

 

 

Joonis 2.3. EMÜ väiketuuliku asukohaskeem maakatte kõrgusmudeliga [22] 
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Joonisel 2.3. on tähistatud väiketuuliku paiknemine ning legendina on joonisele paigutatud 

maakatte kõrgusmudel. Jooniselt on võimalik kaudselt hinnata ümbruskonna mõjusid seal 

valitsevatele tuuleoludele ning tuua välja peamised tuult takistavad objektid lähiümbruses. 

Kõrgusmudeli legendi järgi on tehnikainstituudi katus kõrgem enamus hoonet ümbritseva-

test objektidest. Välja saab tuua Eesti Maaülikooli üliõpilaselamu (edaspidi Torn), mis on 

ümbruskonna kõige kõrgemaks hooneks ning lisaks paiknevad üsna kõrgel ka instituudi 

läheduses olevad puud. 

 

2.4. Tuulesuunad 

 

Tehnikainstituudi katusel asub Maaülikooli ilmajaam, mis mõõdab tuule suunda, kiirust 

ning teisi põhilisi ilmastiku parameetreid. Ilmajaama andmetest saab hea ülevaate asukoha 

tuuleoludele ning ka vaadelda, kas eelnimetatud objektid mõjutavad tuuleolusid. Kasutades 

mõõdetud kiiruste keskväärtust ning sagedust ilmakaare suhtes on võimalik joonestada 

tuuleroos, mis näitab, millises suunas on tuule keskmine kiirus kõige suurem. (joonis 2.4.) 

 

 

Joonis 2.4. Tuuleroos EMÜ ilmajaama andmestiku põhjal 

 

Joonisel 2.4. on toodud tuulekiiruste keskmised väärtused vertikaalsel teljel ning tuule 

suund kraadides, kus 0 tähistab põhja suunda. Asetades tuuleroosi asukohakaardile on 

ümbritseva keskkonna mõju tuuleandmetele paremini selgitatav (joonis 2.5.) 
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Joonis 2.5. Tuuleroos vastavalt ilmajaama asukohale [19] 

 

Jooniselt 2.5. on näha, et Torn osutab tuuleressursile selget mõju. Kuna tegemist on ainu-

kese kõrge objektiga kagu suunas, võib tuuleroosil täheldada selles suunas väiksemaid tuu-

lekiiruseid. Tuuleolud pole kõige paremad ka põhjakirde osas, kus suuremateks tuult takis-

tavateks objektideks võivad olla selles ilmakaares paiknevad kõrgemad puuladvad. Suure-

mad tuulekiirused on valdavalt edela ning lääne suunas.  

 

2.5. Tuulekiirus 

 

Teades asukoha keskmist tuulekiirust, on võimalik hinnata väiketuuliku tootlikkust. Teisest 

küljest on võimalik analüüsida, kas asukohas on otstarbekas tuuleenergiat püüda. Oletata-

valt võib kujutleda piirkonda, kus levinuimaks tuulekiiruseks on 2 – 2,5 m/s. Sellises tuules 

on madal energiatihedus ja selle kasutamine osutub keeruliseks selle tõttu, et tänapäeval ei 

ole kuigi palju väiketuulikuid, mille töötamise madalaim kiirus oleks alla 2,5 m/s. Kõige 

paremini iseloomustab asukoha tuuleolusid Weibulli jaotus. Lisaks asukoha tuuleolude 

kirjeldusele on Weibulli jaotusega võimalik arvutada tuulegeneraatori reaalne elektriener-

gia toodang. Peatükis 1.2. toodi välja tuulegeneraatori aastase tootlikkuse arvutusvõimalus 

Rayleigh jaotuse alusel, kuid täpsema tulemuse saamiseks on soovituslik kasutada 

Weibulli jaotust. (joonis 2.6.) [1] 
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Joonis 2.6. EMÜ ilmajaama tuuleandmestiku Weibulli jaotus 

 

Weibulli jaotuses kasutatud mõõteandmed on tunnikeskmised ning tuulemõõtmisi on teos-

tatud vahemikus 01.03.14 – 30.12.14 (edaspidi vaatlusperiood), seega ei iseloomusta joo-

nis kogu aasta mõõtmisi. Jooniselt on näha, et palju esineb olukordi, kus tuule kiirus pole 

piisav generaatori tööle hakkamiseks. Vaadeldud ajavahemikus oli 2818 tundi, kus tuule-

kiirus oli vahemikus 0 – 3 m/s. Kogu mõõtmiste ajast teeb see 59 %, ehk üle poole vaat-

lusperioodi ajast polnud tuulikul piisavalt tuuleressurssi elektrienergia tootmiseks. And-

mestiku põhjal oli vaatlusperioodi keskmiseks tuulekiiruseks 2,82 m/s. Weibulli jaotuse 

põhjal tehtud järeldused kinnitavad selle vajalikkust väiketuuliku planeerimisel, ehk aasta-

pikkune mõõtmisperiood on tuuleressursi olemasolu selgitamiseks suure osatähtsusega.  

 

2.6. Toodang 

 

Lisaks tuuleandmetele on vaatlusperioodil mõõdetud tuuliku toodetud elektrienergiat. 

Toodang on keskmistatud tunni- ja kümneminutiliste intervallidena. Andmestiku seas on 

puudulikke päevi nii tuulekiiruste kui ka toodetud energia osas, seega ei saa ülevaadet aas-

tase tootlikkuse kohta. Olemasolevate andmete põhjal saab leida seost toodetud energia 

ning tuuliku võimsuskõvera suhtes (joonis 2.7.) Seos tuulegeneraatori võimsuskõvera ning 

andmestikus oleva energiatoodangu vahel annab võimaluse aastast kogutoodangut arvutada 

kui ka prognoosida teiste ilmajaama andmete põhjal.  
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Joonis 2.7. Tuulegeneraatori toodang 10-minutiliste keskmistena  

 

Joonisel 2.7. on kujutatud EMÜ väiketuuliku reaalne energiatoodang erinevatel tuulekii-

rustel ning lisaks on graafikule paigutatud tuulegeneraatori Windspot 3.5 võimsuskõver. 

Joonisel on hulgaliselt erijuhtumeid, kust on võimalik lugeda toodetud võimsust pea ole-

matul tuulekiirusel. Seesugused hälbed võivad tekkida mitmetel põhjustel ja palju oleneb 

keskmistamise perioodist. Joonisel 2.8. on toodud EMÜ väiketuuliku energiatoodang tun-

niajaliste keskmistena. 

 

 

Joonis 2.8. Tuulegeneraatori toodang tunniajaliste keskmistena 
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Kujutatud joonistel on näha, et toodetud elektrienergia erinevatel tuulekiirustel läheneb 

tuulegeneraatori võimsuskõverale. Vaadeldes tunniajalisi mõõtmisi, saab veel järeldada, et 

generaatori töö on mõningatel ajahetkedel tema nominaalsest võimsuskõverast efektiiv-

sem, ehk väiksematel tuulekiirustel toodetakse rohkem energiat kui on ette nähtud. Seda 

tuleb hilisemates prognoosides arvestada ning aastase toodangu arvutamisel tuuliku võim-

suskõvera järgi ei pruugi saada reaalsusele vastavat tulemust.  

 

Vaatlusperioodil fikseeritud toodang oli kokku 663 kW∙h, kuid täielikult puudusid jaanua-

ri- ning veebruarikuu andmed. Kuna tuulegeneraatori tööd ning tasuvust on kõige parem 

iseloomustada tema aastase tootlikkusega, saab valemit 1.2 kasutades välja arvutada tuuli-

ku analüütilise tootlikkuse. 

 

𝑇𝐴𝐸 =

1
2 ∙ 1,226 ∙ 12,88 ∙ 2,823 ∙ 0,3 ∙ 8760 ∙ 1,9

1000
= 884,1 kW ∙ h 

 

Saadud tulemus kirjeldab tuuliku teoreetilist tootlikkust üsna täpselt. Mõõdetud toodang oli 

663 kW∙h, kuid sealjuures puudusid andmed kahe kuu kohta. Kuna aasta alguses ning aasta 

jooksul oli mitmeid mõõtmiste katkestusi, võib arvutuslikku tulemust üsna hästi kirjelda-

vaks lugeda.  

 

Lähtudes tuulegeneraatori toodetud elektrienergia ja tuuliku võimsuskõvera omavahelisest 

seosest, on üheks võimaluseks hinnata aastast tootlikkust tuulegeneraatori võimsuskõvera 

järgi, kasutades selleks Tõravere – Tartu ilmajaama andmeid. Tõravere – Tartu ilmajaama 

tuulekiiruseid samastatakse üsna tihti Tartu tuuleandmetega. Võrdlusmomendi saamiseks 

võeti vaatluse alla 2014. aasta keskmised tuulekiirused. Tootlikkuse arvutamisel kasutati 

tabeltöötlusprogrammi Excel, kus igale tuulekiirusele toodi välja vastav tootlikkus tuule-

generaatori võimsuskõvera alusel. Kuna Tõravere – Tartu ilmajaamas mõõdetakse tuulekii-

ruseid kõrgusel 10 m, interpoleeriti valemi 1.4 põhjal tuulekiirused kõrgusele 25 m (EMÜ 

Tehnikainstituudi väiketuuliku kogukõrgus maapinnast). Teisendamiseks oli vaja ka piir-

konna karedustegurit Z0. Selleks võeti vaatluse alla mõõtejaama ümbruses olev maastik 

ning seeläbi hinnati piirkonna karedusteguriks 0,16 (tabel 1.2.). Väiketuuliku potentsiaalne 

tootlikkus ning tuulekiirus on kirjeldatud joonisel 2.9.  
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Joonis 2.9. Näidistuuliku toodang Tõravere – Tartu tuuletingimustes 

 

Vastavalt joonisele 2.9. on selgelt eristuvad ka tuulerikkaimad ja –vaeseimad kuud. Kõige 

vähem tuuleressurssi oli Septembrikuus, kus keskmiseks tuulekiiruseks fikseeriti 1,96 m/s. 

Ometigi toodeti sel kuul pea poole rohkem energiat kui Juunikuus, kus keskmine tuulekii-

rus oli 2,19 m/s. Seesugused tootlikkuse erinevused sõltuvad paljuski keskmistamise pe-

rioodist, kuna tuulegeneraatori tootlikkuse ja tuulekiiruse vahel on kuupsõltuvus. See tä-

hendab, et Septembrikuus oli tuulekiiruse keskväärtus küll väiksem, aga üksikutel aegadel 

tootis tuulik palju võimsust, mis kokkuvõtvalt on tootlikum kui tuuliku töötamine pidevalt 

väiksemal tuulekiirusel. Kõige tuulisemaks ajaks võib lugeda vahemikku Detsember – 

Märts, kus tuulekiiruste keskväärtus oli ligikaudu 3 m/s.  

 

Aastane kogutoodang Tõravere – Tartu ilmajaama andmetega oli 557 kW∙h. Saadud tule-

mus on otseselt seotud tuulegeneraatori võimsuskõveraga, kuna igale tuulekiiruse väärtuse-

le vastab võimsuskõveral olev näit. Joonisega 2.8. sai tõestatud, et tuulik toodab väiksemal 

tuulekiirusel rohkem energiat kui seda näeks ette tema võimsuskõver, seega ei saa ilma-

jaama andmete põhjal aastast kogutoodangut kuigi reaalseks lugeda. Samuti on näha, et 

reaalne toodang vaatlusperioodil fikseeritud näitudega on suurem kui aastane kogutoodang 

Tõravare-Tartu andmetega, kuigi vaatlusperioodil puuduvad ligikaudu kahe kuu tuulekii-

ruste andmed.  

 

Tõravere – Tartu ilmajaama andmestiku põhjal võib aastat 2014 lugeda üsna tuulevaeseks. 

Tuuliku tootlikkus oleks seega sobilikum hinnata pikema ajaperioodi vältel. Olemasoleva 
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andmestiku põhjal arvutati näidistuuliku hinnanguline tootlikkus ning kasutustegur ajava-

hemikus 2004 – 2014. (tabel 2.2.).  

 

Tabel 2.2. Näidistuuliku tootlikkus ning kasutustegur Tõravere – Tartu tuuletingimustes 

Aasta 
Tuulekiirus Kogutoodang Kasutustegur 

m/s kW∙h/a % 

2004 3,01 938 3,1 

2005 3,08 1119 3,6 

2006 2,98 860 2,8 

2007 3,09 1026 3,3 

2008 3,26 1201 3,9 

2009 2,76 668 2,2 

2010 2,71 647 2,1 

2011 3,01 1006 3,3 

2012 2,89 767 2,5 

2013 2,62 639 2,1 

2014 2,60 557 1,8 

Keskmine 2,91 857 2,8 

 

Tabelist järeldub asjaolu, et eelnevalt sai tuuliku tootlikkust hinnatud tuulevaeseimal aas-

tal. Kõige parem tuuleressurss oli aastal 2008, kus aasta keskmiseks tuulekiiruseks oli 3,26 

m/s. Soodsad tuuleolud kajastuvad ka hinnangulises energiatoodangus ning maksimaal-

võimsuse kasutusteguris. Näidistuuliku võimsuskõvera kohaselt oleks 2008. aasta keskmi-

seks energiatoodanguks 1201 kW∙h ning kasutusteguriks 3,9 %. Vaadeldava ajavahemiku 

põhjal saab hinnata EMÜ väiketuuliku võimalikku energiatoodangut pikemas perspektii-

vis. 10 aasta keskmine energiatoodang on 857 kW∙h ning maksimaalvõimsuse kasutustegur 

2,8 %.  
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3. ANALÜÜS JA LAHENDUSED 

 

Teoreetiliste aspektide ning Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi väiketuuliku andmete põh-

jal on võimalik hinnata ja prognoosida selle tootlikkust ning otstarbekust linnakeskkonnas.  

 

3.1. Väiketuuliku asukohapõhine analüüs 

 

Jättes arvestamata linnakeskkonna tulenevad mõjud seal esinevatele tuuleoludele ning vaa-

deldes tuuleressurssi teistes Eesti piirkondades, on võimalik teha järeldusi selle töötamise 

kohta konkreetses asukohas. Hinnanguliselt leiti tuulegeneraatori aastane tootlikkus lisaks 

Tõravere – Tartu ilmajaamale ka Virtsu- ning Pakri tuuleandmete põhjal. Vaatluse alla 

võeti tuulekiiruste andmestik aastatel 2004 – 2013, eesmärgiga leida asukohast tulenev 

erinevus tootlikkuse suhtes. Kuna Tehnikainstituudi väiketuuliku kogukõrguseks on 25 m, 

teisendati ilmajaama tuulekiirused valitud kõrgusele.. Tarkvaraprogrammiga Excel arvutati 

iga asukoha hinnanguline energiatoodang 9 aasta lõikes. Asukohtade aluspinnast hinnati 

piirkondades erinevate karedusteguritega, milleks kasutati mõõtejaama asukoha vaatlust.  

 

Virtsu ilmajaama ümbruskonna maastiku karedusteguriks hinnati 0,16 (tabel 1.2.). Ilma-

jaam asub sadama läheduses ning ümbruskonnas esineb ka üksikuid hooneid. Pakri ilma-

jaama ümbruse karedusteguriks hinnati 0,15 (tabel 1.2.). Kuigi ilmajaam asub merepinnale 

väga lähedal mõjutab sealseid õhuvooge pankrannik. Tuulegeneraatori hinnanguline toot-

likkus ja kasutustegur on toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Tuulegeneraatori toodang ning kasutustegur Virtsu- ja Pakri tuuleoludes. 

Aasta 

 

 

Pakri tuuletingimused Virtsu tuuletingimused 

Keskmine 

tuulekiirus 
Kogutoodang CF 

Keskmine 

tuulekiirus 
Kogutoodang CF 

m/s kW∙h/a % m/s kW∙h/a % 

1 2 3 4 5 6 7 

2004 5,32 5763 18,8% 4,09 2612 8,5% 

2005 5,20 5253 17,1% 4,21 2864 9,3% 

2006 5,28 5684 18,5% 4,06 2583 8,4% 

2007 5,43 6086 19,8% 4,40 3452 11,3% 

2008 5,62 6646 21,7% 4,53 3363 11,0% 
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Tabeli 3.1. järg 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 4,96 4935 16,1% 3,87 2125 6,9% 

2010 4,85 5240 17,1% 3,85 2344 7,6% 

2011 5,29 6047 19,7% 4,16 2977 9,7% 

2012 5,15 5297 17,3% 3,88 2504 8,2% 

2013 5,05 5461 17,8% 3,72 2131 7,0% 

 

Tabeli põhjal on ilmekalt näha, et soodsaimad tuuleolud valitsevad rannikualadel. 9 aasta 

keskmiseks toodanguks on Pakri tingimustes 5641 kW∙h ning Virtsu puhul 2695 kW∙h. 

Kuigi mõlemad ilmajaamad asuvad rannikualadel, on siiski näha ligikaudu kahekordset 

erinevust toodetud elektrienergias, millest võib järeldada, et tuuliku paigaldamine ranniku-

aladele ei pruugi alati olla parim asukoht tuuleenergia püüdmiseks. Asukohtade vahelist 

erinevust tuuleressursi suhtes tõestab veel asjaolu, et aastate lõikes, ei ole tuulekiirused 

ilmajaamades korrelatsioonis. Kui aastatel 2004 – 2005 tuulekiirus Pakris vähenes siis 

Virtsu ilmajaamas see hoopiski tõusis.  

 

Vaadeldavates asukohtades on tuulekiirused interpoleeritud kõrgusele 25m, mis kirjeldaks 

EMÜ tehnikainstituudi väiketuuliku paiknemist teistes Eesti asulates. Asukohtade vaheline 

võrdlus aastase toodangu suhtes on toodud joonisel 3.1. 

 

 

Joonis 3.1. Näidistuuliku aastane energiatoodang erinevate ilmajaamade tuuletingimustes 
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Tuuleressurss rannikualadel on ootuspäraselt sisemaa tingimustest parem. 2013. aasta näi-

tel on potentsiaalne energiatoodang Pakri poolsaarel analüüsitava tuulikuga ligikaudu 10 

korda suurem kui seda on Tõravere – Tartu ilmajaama andmete puhul.  

 

Asukohtade sobilikkust tuuleenergia püüdmisele kirjeldab maksimaalvõimsuse kasutuste-

gur, mis iga ilmajaama puhul varieerus teatud vahemikus. Pakri tuuletingimustes võib ka-

sutusteguriks hinnata 19 %, Virtsu puhul 9% ning Tõravere – Tartu ilmajaama näitel oli 

keskmiseks näiduks 10 aasta mõõtetulemuste põhjal 2,8 %. 

 

3.2. Väiketuuliku integreerimine EMÜ ühiselamu Torn katusele 

 

Eesti Maaülikooli väiketuuliku madala tootlikkuse peamisteks põhjusteks saab tuua ebapii-

sava tuuleressursi olemasolu ning töötamise turbulentses õhuvoos. 2. peatükis analüüsiti 

tuuliku asukohas olevat ümbrust, ning toodi välja peamised tuult takistavad objektid. Joo-

nisel 2.5. kujutatud tuuleroos andis selgelt mõista, et Torn põhjustab selget takistust piir-

konna tuuleressursile. Tehnikainstituut ja ühiselamu paiknevad teineteisele üsna ligidal, 

mis suurendab Torni mõju tuuleoludele.  

 

Integreerides tuuliku aga ühiselamu katusele, on võimalik parandada nii tuuleolusid kui ka 

kõrvaldada peamise tuult takistava objekti mõju väiketuuliku tootlikkusele. EMÜ ühisela-

mu katuse kõrgus maapinnast on 51 m, mis koos tuuliku mastiga asetaks tuulegeneraatori 

rootori kõrgusele 55 m. Hetkel paikneb tuulik 25 meetri kõrgusel, seega tõstetaks väiketuu-

lik 30 meetri võrra kõrgemale, mis võib osutada märgatavat mõju tuulegeneraatori tootlik-

kusele, kuna nagu eelnevalt kirjeldatud, paranevad tuulekiirused kõrguse kasvuga. [23] 

 

Mõistmaks potentsiaalset erinevust kahe hoone kõrguste vahel, võeti vaatluse alla jällegi 

Tartu - Tõravere ilmajaama andmestikus olevad 2014. aasta tuulekiirused. Võrdlusmo-

mendi saamiseks kasutati peatükis 2.6. interpoleeritud tuulekiiruseid ning teisendati need 

omakorda kõrgusele 55 m. Vaadeldava perioodi vältel arvutati hinnanguline energiatoo-

dang iga kuu lõikes ja võrreldi aastast toodangute erinevust. Arvutati maksimaalvõimsuste 

kasutustegur ning aasta keskmine tuulekiirus mõlema katuse näitel. Arvutustulemused on 

toodud tabelis 3.2. 
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Tabel 3.2. Näidistuuliku võrdlus selle integreerimisega Torni katusele 

 KUU 

  

Tehnikainstituudi katus (25 m) Torni katus (55 m) 

Tuulekiirus Kogutoodang Tuulekiirus Kogutoodang 

m/s kW∙h m/s kW∙h 

JAANUAR 2,37 49,38 2,70 82,74 

VEEBRUAR 3,05 71,46 3,46 114,99 

MÄRTS 3,13 89,38 3,55 142,69 

APRILL 2,57 40,11 2,92 69,64 

MAI 2,54 33,56 2,88 59,68 

JUUNI 2,19 13,78 2,49 27,55 

JUULI 2,05 21,15 2,33 37,79 

AUGUST 2,39 36,24 2,71 62,75 

SEPTEMBER 1,96 26,91 2,22 46,42 

OKTOOBER 2,84 65,60 3,22 109,46 

NOVEMBER 2,78 30,50 3,15 56,84 

DETSEMBER 3,36 78,90 3,81 133,19 

AASTA 2,60 556,96 2,95 943,75 

 

Kõige selgemalt on näha erinevust toodetud elektrienergia põhjal. Tehnikainstituudi katu-

sel asetsev tuulik toodaks Tõravere – Tartu ilmajaama andmestiku näitel keskmiselt 557 

kW∙h elektrienergiat aastas. Ühiselamu katusel paiknev tuulik sama andmestiku näitel too-

daks elektrienergiat 945 kW∙h. Keskmise tuulekiiruse muuduks on antud näitel vaid 0,35 

m/s, kuid sellegi poolest on näha märgatavat toodangu erinevust. Väiketuuliku asetsemise-

ga kõrgemale katusele paranes elektrienergia aastane toodang 41 %. Veelgi ilmekamalt 

saab toodangu ning tuulekiiruste erinevust kirjeldada graafikuna (joonis 3.2.). 

 

 

Joonis 3.2. Väiketuuliku tootlikkuse ja tuulekiiruse võrdlus erinevatel kõrgustel 
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Joonisel 3.2. on toodud tuulegeneraatori toodang ning tuule kiirus aastal 2014. Kuna tuule-

kiiruste andmed põhinevad mõlema näite puhul samast allikast, ei puuduta konkreetne ana-

lüüs hoonete konstruktsioonist ega ümbruskonnast tulenevaid mõjusid ning saab eeldada, 

et tegelik erinevus on ühtlasema tuulevoo tõttu veelgi suurem, sest ühiselamu Torni katus 

on ümbritsevatest hoonetest märkimisväärselt kõrgem.. 

 

Paigaldades tuulegeneraatori hoone katusele tuleb arvestada hoone konstruktsioonist tule-

neva turbulentse õhuvoo teket. Peatüki 1.6.2. kohaselt saab hoone katusel olevaid turbu-

lentseid õhuvooge masti kõrguse suurendamisega vähendada. Reeglina peaks väiketuuliku 

tiivik asetsema kolmandiku võrra kõrgemal hoone kogukõrgusest. EMÜ Tehnikainstituudi 

väiketuuliku näitel oleks soovituslik masti kõrgust praegusest veelgi suurendada. Hetkel on 

kasutusel 4 m pikkune mast, kuid vastavalt teoreetilistele aspektidele (vt. peatükk 1.6.2.) 

oleks tarvilik masti kõrgust tõsta 8 meetrini. Integreerides tuulegeneraatori Torni katusele 

on teooria kohaselt piisavaks masti kõrguseks 18 m. Võttes arvesse ohutuse, hooldustööd 

ning maksumuse pole seesugune masti kõrguse suurendamine linnakeskkonnas kuigi ots-

tarbekaks nõuab see massiivsemaid konstruktsioone, sest suureneb vibratsioon ja tiiviku 

viimine kõrgemale lisab suuremaid pingeid masti alumisele osale, mis tormiste tuuleolude 

korral võib selle murda. Sellegi poolest võib EMÜ väiketuuliku näitel öelda, et tuulegene-

raatori tootlikkuse parendamiseks on üheks võimaluseks masti kõrguse suurendamine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö põhiliseks eesmärgiks oli uurida väiketuulikute töötamist linnakeskkon-

nas. Uuringu läbiviimisel võrreldi erinevate sisemaal ja rannikul paiknevate mõõtejaamade 

andmestikke ning analüüsiti Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi väiketuuliku senist tööta-

mist. Kättesaadavate andmete põhjal hinnati väiketuuliku töötamist linnakeskkonnas, tuues 

välja keskkonna mõjud tuuleoludele ning tootlikkuse suurendamise võimalused Tehnika-

instituudi tuuliku näitel. 

 

Linnakeskkonnas avaldab tuulikute tootlikkusele kõige enam mõju selle tüüpsest aluspin-

nasest tingitud turbulents ning võrdlemisi madal tuulekiirus. Väiketuuliku sobivuse selgi-

tamiseks, on soovitav planeeritavas asukohas teostada tuulemõõtmised vähemalt aastapik-

kuse kestvusega. Lisaks tuleb analüüsida ning mõista ümbritsevate objektide mõju tuule-

oludele ning valida tuulegeneraatori asukohaks piirkond, kus turbulentset tuult esineb kõi-

ge vähem. Linnakeskkonnas on nii majandusliku kui ka praktilise poole pealt kõige otstar-

bekam integreerida väiketuulik hoonete katustele. Sellega suureneb aasta keskmine tuule-

kiirus ning paraneb aastane energiatoodang. Lisaks on hoone katusel parem tuuleressurss, 

mistõttu pole tarvilik väiketuulik paigaldada ülimalt kõrge masti otsa. Kuna masti kõrgus 

on otseselt seotud selle hinnaga, väheneb hoone katuse kasutamisega paigaldise maksu-

mus. 

 

Eesti Maaülikooli väiketuuliku näitel analüüsiti selle paiknemistingimusi ning vaadeldi 

tehisobjektide mõju tuuleressursile. Kõige enam mõjutab sealset tootlikkust Tehnikainsti-

tuudi lähedal asuv 55 m kõrgune Torni ühiselamu. Tuuleressursi kirjeldamiseks ning toot-

likkuse võrdlemiseks analüüsiti näidistuuliku paiknemist teistes Eesti piirkondades. Ootus-

päraselt on kõige tasuvam on väiketuuliku planeerimisele mõelda siiski rannikupiirkonda-

del, mis arvutuste käigus näitasid väiketuuliku tootlikkuse mitmekordset suurenemist. Võr-

reldes arvutustulemusi Tõravere – Tartu ilmajaama tulemustega, kasvaks Virtsu tuuletin-

gimustes näidistuuliku energiatootlikkus 314 % ning ja Pakri ilmajaama puhul koguni 657 

%. Lisaks olemasolevale asukohale analüüsiti sama väiketuuliku paigaldamist asukoha 

kõrgeima hoone – Torni ühiselamu katusele. Sellega kõrvaldataks peamist tuuleressurssi 
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pärssiva objekti mõju ning kasutataks soodsamaid tuuleolusid. Arvutuste kohaselt paraneks 

ühiselamu katusele paigaldatud väiketuuliku tootlikkus võrreldes Tehnikainstituudi katusel 

paiknemisega 41 %.  
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