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SISSEJUHATUS 

 

Pidevalt suurenev saastumine, ülemaailmne temperatuurikasv ja sellega kaasnevad 

ohtlikud kliimamuutused on pannud inimkonna otsima alternatiive. Fossiilsete kütuste 

kõrval on üha rohkem hakatud tähelepanu pöörama taastuvenergiaallikatest energia 

tootmisele. Selge märk, et maailm liigub puhtama ja rohelisema ilmaruumi poole, on 2015. 

aasta lõpus sündinud Pariisi kliimakokkulepe. 195 riigi osalusel sõlmitud leppe eesmärgiks 

on vähendada sajandi keskpaigaks kasvuhoonegaaside hulka 80% ja hoida kliima 

soojenemine allpool kahte soojakraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. [1] 

 

Vastav lepe paneb ka kohustused Eestile, kuna suur osa elektrist toodetakse keskkonda 

reostavast põlevkivist. Energiasektor ja selle arengukava nõuab eesmärkide ja sisu 

ümberkorraldamist, et vastata leppe nõuetele. Jüri Mõisa tsiteerides: „Pikas perspektiivis 

on see põlevkivienergeetika lõpp.“ [1] 

 

Elektrienergia hinna pidev tõusmine lõpptarbijale paneb inimesi otsima muid lahendusi 

energiavarustuse tagamiseks. Vastav teema sai valitud eelkõige huvist ja 

taastuvenergeetika populaarsuse ja osakaalu tõusu pärast. Uuritavaks objektiks on Jüri talu 

Tartu vallas. Jüri talu energiavajadus on suur, eriti talvekuudel. Energiatarbimise 

hindamiseks on töös kasutatud 2015. aasta Jüri talu elektrienergiaarveid. Töö eesmärgiks 

on leida sobiv lahendus, varustamaks Jüri talu taastuvatest energiallikatest. 

 

Eesmärgi lahendamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 

 Eesti ja Euroopa taastuvenergia osakaal 

 Jüri talu elamu energiamärgis 

 uurida levinumaid taastuvenergialahendusi ja rakendamaks neid Jüri talus ning 

nende analüüs 

 erinevad lahendused energiatarbimise vähendamiseks, eriti talveperioodil 

 energia salvestusvõimalused 

 valitud lahenduse tasuvusaeg 
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1. ÜLEVAADE EESTI JA EUROOPA 

TAASTUVENERGEETIKAST 
 

1.1.  Taastuvenergia osakaal Euroopas 
 

Kuni aastani 2010 kasvas taastuvenergia kasutamine jõuliselt. Seejärel aastal 2011 

taastuvenergia kasutus langes. Põhjusteks oli soe ilm, liikmesriikide aeglane tegutsemine 

Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivide täitmisel ja Euroopa majanduse takerdumine. 

Kuigi taastuvenergiaallikate kasutus vähenes, siis osakaal lõpptarbimisest suurenes. Seda 

tänu fossiilsete kütuste kasutuse veelgi suuremale vähenemisele. Pärast aastat 2011, jätkas 

taastuvenergia kasvutrendi ja jõudis 2014. aastaks 16 protsendini lõpptarbimisest. 

(joon.1.1.) Aastaks 2020 on eesmärk viia taastuvenergia osa lõpptarbimisest 20 

protsendini. [2] 

 

 
Joonis 1.1. Taastuvenergia osakaal Euroopa Liidus lõpptarbimisest ja 2020 aasta eesmärk 

 

Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest suurenes 2014. aastal 4,9 % võrreldes 

2013. aastaga. Kõige rohkem suurenes aastaga elektri tootmine päikeseskiirgusest ja kõige 

vähem hüdroenergia. Vastavalt 14,1 ja 0,9 protsenti. Aastast 1990 kuni 2014 on 

taastuvenergiast elektri tootmine suurenenud 191 %. [2] 2014. aastal oli taastuvenergia osa 

elektri tootmises 27,5 %. (joon. 1.2) 
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Joonis 1.2. Taastuvenergia osakaal elektri tootmisest Euroopas aastatel 2004-2014  [3] 

 

Taastuvenergiaallikatest on suurim osakaal elektri tootmisel hüdroelektrijaamadel. Elektri 

tootmine hüdroenergiast kasvas 1990-2014 29 protsenti, kuigi veeenergia osakaal kogu 

taastuvenergiast vähenes 94 –lt 42 protsendini. See on tingitud teiste taastuvenergia liikide 

kiirest arengust. Tuuleenergia osakaal elektri tootmises kasvas vahemikus 2005-2014 kolm 

korda. Alates aastast 2000 on tuuleneenergia olnud elektri tootmise mahult teisel kohal, 

tõugates  sellelt kohalt puidu mis oli seal olnud aastast 1990. Viimastel aastatel on kiiresti 

kasvanud päikeseenergia osakaal ja aastaks 2014 oli see 11 %. 2013 aastal möödus 

päikeseenergia elektri tootmises puidust ja on 2014 aasta seisuga kolmandal kohal. [2] 

 

1.2.  Taastuvenergia osakaal Eestis 

 

Eestis toodetakse ligikaudu 85% elektrienergiast soojuselektrijaamas, milles kütusena 

kasutatakse põlevkivi. Põlevkivi kasutavad kaks elektrijaama, milleks on Eesti 

soojuselektrijaam ja Balti soojuselektrijaam. Võimsused on vastavalt 1355 MW ja 322 

MW.  Taastuvatest energiaallikatest on esikohal puit ja tuuleenergia. Puitu kasutatakse 

koos põlevkiviga põletades soojuselektrijaamades. Tuuleenergia osakaal 2015. aasta 

seisuga oli 307 MW. Hüdroenergia tootmiseks on Eestis madal potentsiaal. Geograafilised 

tingimused ei ole soodsad veeenergia rakendamiseks. Päikeseenergia on väga väikese 

osakaaluga kogutootmisest, kuigi potentsiaal selleks on olemas. [4] Eesti elektrisüsteemi 

ühendatud tootmisseadmed ja nende võimsus on välja toodud tabelis (tabel 1.1.) 
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Tabel 1.1. Eesti elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmed 2015. aastal [5] 

 

 

2007. aastal toimus taastuvenergia valdkonnas murrang, kuna rakendusid toetused elektri 

tootmiseks taastuvenergiaallikatest. Toetused võimaldasid suuremahulised 

arendusprojektid kiiremini lõpetada ja tekitada huvi uute vastu. Taastuvate energiaallikate  

osakaal lõpptarbimisest kasvas kuni aastani 2011. Peale seda on tase stabiliseerunud ja 

püsib samal tasemel praeguseni.(joon. 1.3.) [6] 

 

Joonis 1.3. Taastuvenergia osakaal lõpptarbimises [6] 
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Kõige rohkem kasutatakse taastuvenergiat ära soojatootmises. 2013. aasta seisuga oli see 

soojuses 43%. Elektrisektoris 14,8% ja tranpordisektoris ainult 0,2%. (joon.1.4.) [6] 

 

 

Joonis 1.4. Energia lõpptarbimine ja taastuvenergia osakaal, GWh, 2013 

 

Keskkonnainvesteeringute keskuse riiklikud toetusmeetmed on aidanud soojatootjatel üle 

minna kohalikele kütustele. Üheks teguriks on olnud ka soodsam puiduhakke hind.  Siiski 

on veel enamikes kaugküttepiirkondades kasutusel fossiilsed kütused. [6] 

 

Kõige halvem on olukord transpordisektoris. Elektriautosid ja taastuvenergial põhinevate 

sõidukite arv on väga väike kogu sõidukite arvust. Euroopa Liidu direktiivi järgi peavad 

riigid aastaks 2020 transpordikütustena kasutama vähemalt 10% ulatuses taastuvaid 

energiaallikaid. [6] 
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2. JÜRI TALU ÜLDISELOOMUSTUS 
 

2.1. Elamu ja abihooned 
 

Jüri talu asub Tartu vallas Võibla külas, koordinaatidel 58°27´32,6´´ ja  26°40´2,87´´. Talu 

krundi pindala on 20801 m
2
. Krundil asub viis hoonet. (joon 2.1.) Elamu, garaaž, saun, 

kelder ja laut. Elamu on kahekorruseline pindalaga 113 m
2
. Algselt oli elamispinnaks 

ainult alumine korrus. Hiljem ehitati välja ülemine korrus. Maja all asub keldrikorrus, kus 

asub üks soojaveeboileritest ja hüdrofoor. Majaaluses keldris on aastaringselt ühtlane jahe 

temperatuur. Soojusenergia saamiseks kasutatatakse puitkütust ja lisaküttena elektrikütet. 

Garaaži kasutatakse auto hoiustamiseks ja vajadusel parandus ja remonttöödeks. 

Kütmiseks kasutatakse külmal ajal diiselküttel töötavat soojapuhurit. Saun koos 

kaminaruumiga on üles ehitatud ahjukütte peale. Vee soojendamine saunas toimub samuti 

puuküttega. Kaminaruumi kütteks on ette nähtud kamin. Krundil eraldi rajatud keldril 

puudub küte. Keldri osa asub maapinnast allpool. Lagi on soojustatud saepuruga. Keldri 

peale on ehitatud hoone kus saab erinevaid asju hoiustada. Territooriumil asub veel laut. 

Kuna loomapidamist talus enam ei ole siis täidab hoone teist eesmärki. Kasutatakse seda 

erinevate asjade ja tarvikute hoiustamiseks. Hoonet ei köeta.  

 

Joonis 2.1. Jüri talu aerofoto 

 

2.2. Energeetiline potentsiaal 
 

Jüri talu asub energeetiliselt üsnagi soodsas asukohas. Tänu suurelel maalapile on võimalik 

rakendada erinevaid lahendusi talu varustamiseks taastuvatest energiaallikatest. Üks 

lahendusi oleks päikeseenergia kasutamine. Päikesepaneelide paigaldamiseks on olemas 

mitu võimalust. Paigutamine maapinnal olevatele raamidele või elamu katusele. Kuna talu 

krundil kasvab kõrgemaid puid siis  mõistlik oleks need installeerida katusele või valida 
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maapinnal selline koht kus varjud ei langeks päikesepaneelidele. Puudelt ja muudelt 

objektidelt tulevad  varjud vähendaksid paneelide tootlikkust.  

 

Tuuleenergia kasutamine Jüri talus oleks keerukas, aga mitte võimatu. Parim paik Eestis 

tuulikule oleks tuulepealne rannik lagedal alal. Selline võimalus, aga Jüri talus puudub, 

seega tuleb tuuliku püstitamiseks valida krundil selline koht, kus oleks võimalik 

tuuleenergiat saaks kasutada kõige efektiivsemalt. Tuulegeneraatorite paratamatus on 

nende tekitatav heli, mis võib häirida naabreid. Kuna naabermajad asuvad suhteliselt 

ligidal siis tuleb tutvuda tuulikute püstitamise seadusandlusega, et hilisemaid probleeme 

vältida. 

 

Energialiik, mida saaks kasutada elamutes, kus on piisavalt vaba maapinda, on 

geotermiline energia. Tegemist on maasse salvestatud soojusenergiaga. Maasoojuspumba 

tõhusus tagatakse vesiküttesüsteemiga, ehk radiaator ja põrandaküttega. Jüri talus 

kasutatakse põhiküttena aga puitu. Vesiküttesüsteemi peale üleminek oleks töömahukas ja 

kallis. [7] 

 

Kuna päikeseenergia ja tuuleenergia ei anna kuude lõikes ühtlast toodangut, siis oleks 

mõistlik kasutada neid mõlemaid. Kombineerides mõlemaid, saaksime ühtlasema 

tootmisgraafiku. Tuuleenergia tootmine suvel on raskendatud tänu rahulikule ilmale, aga 

samal ajal päikesepaneelid väga efektiivses tootmisperioodis. Talvisel perioodil on jälle 

vastupidine seis, tugevamini puhuvad tuuled tõstavad tuulegeneraatori tootlikkust, aga 

madalalt paistev päike hoiab paneelide tootlikkuse madalal. [8] 

 

2.3. Jüri talu elektrienergiatarve aasta lõikes 
 

Jüri talu elektrienergia tarbimine aasta jooksul kuude lõikes ei ole samasugune. Tarbimist 

mõjutavad paljud asjaolud. Üheks peamiseks teguriks on ilmastik. Jüri talus kasutatakse 

soojusenergia saamiseks põhikütusena puitu. Püsivalt külmade ilmade ajal, kasutatakse 

lisaküttena elektriradiaatoreid. Ülemisel korrusel kasutatakse kahte elektriradiaatorit. 

Esimene on ratastel õliradiaator maksimaalse võimsusega 2300 W. Teine on seinale 

kinnitatud alumiiniumist küttekehaga radiaator võimsusega 500 W. Alumisel korrusel 

kasutatakse elektrikütet ainult tualettruumis. Kuna ruum on väike siis kasutatakse 200 W 

radiaatorit. Kasutusel on ka diiselküttega soojapuhur, mis vajab töötamiseks ka 
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elektrienergiat. Seda kasutatakse garaaži soojendamiseks. Kasutusaeg on ebaregulaarne ja 

jääb vahemikku november-märts. Seadet kasutatakse, kui on vaja pikemalt garaažis 

vajalikke töid teostada. Elektrienergia tarbimine aastal 2015 on kuude kaupa välja toodud 

tabelis (tabel 2.1.) ja graafikuna. (joon. 2.1.) Andmed on saadud 2015. aasta Jüri talu 

elektriarvetest.   

 

Tabel 2.1. Jüri talu energiatarbimine 2015. aastal 

Kuu Päevane, 

kWh 

Öine, 

kWh 

Kogutarbimine 

kuus, kWh 

Jaanuar 406 326 732 

Veebruar 397 266 663 

Märts 331 226 557 

Aprill 303 254 557 

Mai 254 213 467 

Juuni 267 171 438 

Juuli 255 207 462 

August 232 178 410 

September 257 183 440 

Oktoober 276 241 517 

November 308 234 542 

Detsember 450 272 722 

Kokku  3736 2771 6507 

Keskmine  311 231 542 

 

 
Joonis 2.1. Jüri talu elektrienergia tarbimine päeval, öösel, summaarselt kuude lõikes ja 

kuus keskmiselt 
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2.4. Elamu energiamärgis 

 

Energiamärgis on dokument, mis näitab palju hoone või selle mingi osa tarbib energiat 

köetava pinna ruutmeetri kohta. Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel ja nende 

osadel, mida soovitakse müüa või anda üürile pärast 1. jaanuari 2009. Samuti peab olema 

see kõikidel uutel hoonetel, mille projekteerimist alustati aastal 2009 või hiljem. [9] 

 

 Jüri talu elamu energiamärgise leidmiseks pean teadma hoone vähemalt ühe aasta 

energiakulu. Tarbitav energia hõlmab elektrikulu, soojusenergiakulu ja energiakulu vee 

soojendamiseks. Elektrienergia kulu aastas on 6507 kWh. (tabel 2.1.) Elektrienergia sees 

on ka vee soojendamise tarve, kuna majas on kaks soojaveeboilerit ja mõlemad on elektri 

pealt toimivad. Kuna elektrienergiaarvesteid on üks, siis 6507 kWh on kõigi talu hoonete 

kogutarbimine. Arvutuste jaoks on vaja elamu elektrienergia kulu. Tuginedes kogemustele 

Jüri talu elektrienergiatarbimises, oleks mõistlik võtta elamu ligikaudseks tarbimiseks 80% 

kogu talu elektrienergia kulust.  

 

                               ,  (2.1) 

kus Qee on elamu aastas tarbitav elektrienergia, kWh;  

Qte - talu tarbitav elektrienergia aastas, kWh. 

 

 

Jüri talu köetava pinna pindala on 113 m
2
. Aasta peale kulub 15 ruumimeetrit halupuid. 

Kütusena kasutatakse kuiva halli lepa küttepuid, energiasisaldusega 700 kWh/rm. 

Erinevate puidukütuste energiasisaldused on välja toodud tabelis. (tabel 2.2.) 

 

Tabel 2.2. Puidu energia ja niiskusesisaldused [10] 

Puitkütuse liik Niiskusesisaldus, % Energiasisaldus, kWh/rm 

Saare küttepuud 20 1650 

Kase küttepuud 20 1500 

Okaspuu küttepuud 20 1300 

Sanglepa küttepuud 20 1200 

Haava küttepuud 20 850 

Hall lepa küttepuud 20 700 
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Soojusenergia kulu leidmiseks on vaja puidu energiasisaldust ja aastast kulu:  

 

                              ,  (2.2) 

kus Qse on elamu soojusenergia kulu, kWh; 

Elepp - lepapuu energiasisaldus, kWh/rm; 

R - küttepuude aastane tarbitav kogus, rm. 

 

 

Soojusenergia kulu aastate lõikes on muutuv. Suur osa elamus tarbitavast soojusest sõltub 

kuu keskmisest temperatuurist ja tuulest. Keskmisest soojemal aastal on tarbimine väiksem 

ja külmemal vastupidi. Erinevate aastate välisõhu temperatuuride kompenseerimiseks 

kasutatakse kraadpäevi. Näiteks, kui elamu sisetemperatuur on 17 kraadi ja välisõhu 

keskmine temperatuur ööpäeva vältel 5 kraadi, siis kraadpäevade arv 24 tunni kohta on  

17-5=12. Kraadpäevadega saame reaalse aastase soojustarbimise viia üle normaasta 

tarbimisele. [11] 

 

Normaalaasta energiatarbimine QNse avaldub: [11] 

 

         
  

    
 kWh,  

 

(2.3) 

kus QNse on elamu normaalaasta soojustarbimine, kWh; 

Qse - elamu tegelik aastane soojustarbimine, kWh; 

SN - normaalaasta kraadpäevade arv, väärtus 4295; [12] 

Steg - tegeliku aasta kraadpäevade arv, väärtus 3550. [11]  

 

 

Järgnevalt leian normaalaasta energiatarbimise: 

 

           
    

    
 12704 kWh 

 

Olemasolevate hoonete energiamärgise arvutamisel kasutatakse erinevatele energialiikidele 

antud kaalumistegureid. Kaalumistegur arvestab energia tootmiseks vajaliku 

primaarenergia kasutamist ja selle keskkonnamõju. [13] 
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Kaalutud energiaerikasutus KEK avaldub: [14] 

 

     
                  

 
  kWh/(m

2  a),  

 

(2.4) 

kus KEK on kaalutud energiaerikasutus kWh/(m
2  a); 

fe - elektri kaalumistegur, väärtusega 2; [15] 

fp -  puidu kaalumistegur, väärtusega 1; [15] 

S -  elamu pindala m
2
. 

 

 

Seega leian kaalutud energiaerikasutuse:  

 

KEK = 
               

   
  205 kWh/(m

2  a) 

 

Kaalutud energiaerikasutusega 205 kWh/(m
2
a) saab Jüri talu elamu liigitada D 

energiaklassi (tabel 2.3.) Tulemus on ligikaudu 50 aastase maja kohta hea. Kuna elektri 

kaalumistegur on kaks, siis kaalutud energiamärgise arvutustes mängib suurt rolli just 

elektrienergia kasutus. Teisel korrusel on ilmselt soojuskaod suuremad, sest seal 

kasutatakse lisaks ahjuküttele elektrikütet.  

 

Tabel 2.3. Väikeelamu energiatõhususarvu (ETA) ja kaalutud energiaerikasutuse (KEK) 

klassi skaala [16] 
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3. TUULEENERGIA KASUTUSVÕIMALUSE ANALÜÜS 

JÜRI TALUS 

 

3.1.  Tuulegeneraatori valik Jüri talu tarbeks 

 

Tuuleenergia on liikuva õhu võime teha tööd. Päikesest tulev kiirgus soojendab maapinda. 

Kõige rohkem soojeneb maapind ekvaatoril ja kõige vähem poolustel. Maapind omakorda 

soojendab õhku, mis tõuseb ülesse ja tekitab madala õhurõhuga ala. Poolustel on protsess 

vastupidine. Langeva päikesekiirguse hulk on väga väike ning õhk külmeneb ja langeb, 

tekitades kõrge õhurõhuga ala. Õhurõhkude erinevus tekitabki õhu liikumist, mida me 

kutsume tuuleks. Seega on tuuleenergia tegelikult ümbermuundatud päikeseenergia. [17] 

 

Tuulikud jagunevad mehaanilise konstruktsiooni järgi kaheks: [18 lk 123] 

 Horisontaalvõllil paiknevate tiivikutega ehk klassikaline variant 

 Vertikaalvõlliga ehk rootortuulik 

 

Horisontaalvõlliga tuulikud jaotatakse omakorda veel tuulde pööramise järgi: [18 lk 123] 

 allatuult – generaator eespool 

 vastutuult – tiivik eespool 

 passiivsed – tuulde pööratakse puhuva tuule jõul 

 aktiivsed – tuulde pööratakse juhtiva ajamiga 

 

Passivse süsteemi puhul kasutatakse sabaosas olevat stabilisaatorit. Töötab see tuulelipu 

põhimõttel, ehk stabilisaator hoiab tuulegeneraatori tiiviku tuules ja kui piisav tuulekiirus 

on saavutatud, siis hakkab tiivik pöörlema. Aktiivse tuulde pööramise lahendusega 

süsteemid tagavad parema töökäigu ja suurema tootlikkuse. Rootortuuliku plussiks on see, 

et ta ei vaja tuulde pööramist. Tuulik on avatud igast suunast puhuvatele tuultele. Samas on 

see tegelikult ka miinuseks kuna tormi või tugevate tuulte ajal ei võimalda selline 

konstruktsioon neil tuulest välja keerata. [18 lk 123] 
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Tööpõhimõte on lihtne. Tuulikul on aerodünaamiliselt konstrueeritud labad, millest üle 

liikuv tuul paneb tiiviku pöörlema. Tiivik on ühendatud ülekandemehhanismi kaudu 

elektrigeneraatoriga ja selle liikuv energia paneb generaatori elektrit tootma. [19] 

 

Tuulikutel kasutatakse üldiselt vahelduvvoolu generaatoreid. Tuulikust otse tulevat voolu 

tavaliselt kasutada ei saa, kuna pinge kõikumine on liiga suur. Pinge stabiliseerimiseks 

kasutatakse enne tarbijaid kontrollereid. Kontrolleri teiseks ülesandeks on ka tugeva tuule 

korral tuuliku pöörete kontrollimine, et vältida selle purunemist. Tavaliselt on vajalik 

kontroller tuuliku komplektis olemas. [18 lk 123] 

 

Kuna tuulikule antav tuuleenergia on kuupsõltuvuses tuulekiirusest, siis suurte, üle 20 m/s 

puhuvate tuulte puhul ületatakse tuuliku nimivõimsus. Tuuliku purunemise ja akude 

ülelaadimise vältimiseks tuleb pöörlemiskiirust vähendada. Labade pidurdamiseks on 

mitmeid võimalusi. Lihtsaim moodus on tuulikule lisakoormuse rakendamine, mis tarvitab 

osa tuuliku toodetavast võimsusest ja alandab niimoodi pinget. Võimalusteks on veel 

tuulest välja pööramine ja tiiviku labade pööramine oma telje suhtes. [18 lk 124] 

 

Jüri talu tuuleenergia arvutustes kasutan Soome taastuvenergeetika lahendusi pakkuva 

firma Finnwind Oy tuulikut Tuule C200. Tuuliku nimivõimsus 4000 W saavutatakse 

tuulekiirusel 10 m/s. Tuulik on horisontaalvõlliga ja kolmelabaline. Tormi korral pöörab 

tuulik end tuulest välja. Rootori diameeter on 5 m ja rootori pindala 20 m
2
.  Pöörlemise 

algkiirus on 1,9 m/s. (vt. LISA A)   

 

3.2.  Seadusandlus tuuliku püstitamiseks 

 

Enne tuuliku püstitamist tuleb tähelepanu pöörata  seadusandlusele. Tuulegeneraator ja 

sinna juurde kuuluvad kontrollerid ja inverterid peavad vastama Euroopa Liidus 

kehtestatud CE – märgistusele. Väiketuuliku püstitamiseks on vaja hankida ehitusluba 

omavalitsusest. Kindlasti on vaja läbi rääkida naabritega, sest naaberkrundid asuvad ligidal 

ja tuulikutega võib kaasneda müra ning tuulikust tingitud varjud. Otsene nõue, mis 

reguleerib tuulikute paiknemist elamute suhtes, on sotsiaalministri 4. märtsi 2002. aasta 

määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 
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hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Määrus lubab elamualadel päevasel ajal 

mürataset kuni 50dB ja öösel 40dB. [20; 21] 

 

Lisaks tuleb järgida teeseadust, mis sätestab tee ja teemaa mõiste ning tee rajatiste mõisted, 

tee suhtes esitatavad nõuded, tee omaniku ja seal liiklevate inimeste õigused ja kohustused 

ning vastutuse liiklusohutusnõuete rikkumise eest, reguleerib teehoiu, tee kasutuse ja kaitse 

korraldamist ja rahastamist ning inimeste ja keskkonna kaitset liiklusest tulenevate ohtude 

eest. Tuuliku planeerimise korral maantee lähedale on teekaitse vöönd peamine asjaolu, 

mida jälgida. Jüri talu krundi kõrval asub Kärevere – Kärkna tugimaantee. Kohaliku 

maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja teljest on 50 meetrit. [22] 

 

3.3.  Tuuliku tootlikkus Jüri talus 
 

Tuulegeneraatori toodetava energia määravad ära neli põhilist tegurit: 

 tuule kiirus 

 rootori pindala 

 tuuliku võimsus 

 õhutihedus paigalduskohas 

 

Põhiliseks eelduseks on aasta keskmine tuule kiirus. Parimad tingimused tuuleenergia 

tootmiseks on tuulistel rannikualadel. Sisemaa poole liikudes tuule keskmised kiirused 

märgatavalt vähenevad. Autonoomse lahenduse puhul oleks vajalik tuulekiirus üle 3 m/s. 

Kui soovitakse võrguga liituda, siis võiks keskmine kiirus olla üle 4 m/s. Kiirused üle 4,5 

m/s annavad juba väga head eeldused tuuleenergia kasutamiseks. [23] 

 

Jüri talu keskmine tuulekiirus jääb suurusjärku 3 m/s vastavalt Eesti Tuuleatlases välja 

toodud tuulekaardile. (joon. 3.1) Tuulekiirused on antud 10 m kõrgusel maapinnast. 

Tootlikkuse parandamiseks on kindlasti plaanis kasutada võimalikult kõrget masti. [24] 

 

Tuule sujuvat liikumist takistavad looduslikud ja tehisobjektid vähendavad tuule kiirust ja 

tekitavad õhukeeriseid ehk turbulentse. Sellepärast tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et 

tuuliku turbiin ei jääks turbulentsesse õhuliikumisse. Valitud kohas võib olla küll suurim 

tuule keskmine kiirus, aga puhangute ja turbulentse õhu tõttu võib asukoht olla ebasobilik. 
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Turbulentsi ja suurte puhangute tõttu võib tuulik ennast pidevalt sisse ja välja lülitada. 

Enne tuuliku paigaldamist oleks kindlasti vaja pidada nõu spetsialistidega tuuliku asukoha 

valikul ja tuulekiiruse mõõtmisel eelpool mainitud probleemide vältimiseks.  Turbulentsi 

teket iseloomustab joonis. (joon. 3.2.) Kui näiteks maja kõrgus oleks 10 m ja valdav 

tuulesuund oleks läänest, siis turbulentse õhu ala oleks tuulesuunas 20 m kõrgune ja 

ulatuks kuni 200 m kaugusele. [25; 26] 

 

 

Joonis 3.1. Tuule keskmine kiirus Eestis 10 m kõrgusel (Jüri talu märgitud punaselt) [24] 

 

 

Joonis 3.2. Turbulentse õhuvoolu teke [26] 
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Tuuliku võimsus ja tootlikkus on kuupsõltuvuses tuulekiirusest. Sellest saab järeldada, et 

väikeste tuulekiiruste juures on toodetav energia väga väike ja akude laadimiseks vajalikku 

pinget ei olegi võimalik saavutada. (nt 2
3
=8, aga 4

3
 on 64) Tiiviku labade arv otseselt 

võimsust ei muuda, pigem toimib see käigukastina. Mida rohkem labasid, seda suurem on 

pöördemoment ja aeglasem pöörlemiskiirus. Viie ja enamalabalistel tiivikutel on 

potentsiaali rohkem väikse tuulekiirusega paikades. Väikeste ja suurte tuulegeneraatorite 

optimaalseks labade arvuks on kolm. [18 lk 127] 

 

Tuulegeneraatori võimsuse arvutamiseks erinevatel tuulekiirustel saame kasutada järgnevat 

valemit : [18 lk 127] 

 

   
 

 
       W, 

 

(3.1.) 

kus P on tuulegeneraatori võimsus, W; 

  - õhu tihedus normaaltingimustel, 1,226 kg/m
3
; 

A - tiiviku pindala, m
2
; 

V - tuule kiirus, m/s; 

Cp - kasutegur. 

 

 

Tuulegeneraatori kasutegur on piiratud Betzi limiidiga. Betzi seadus tõestab, et teoreetiliselt 

oleks võimalik 59% tuuleenergiast muundada meile kasulikuks energiaks. Lisaks tuleb 

arvestada veel muude lisanduvate kadudega: elektritootmise kaod, turbulents ja labade 

aerodünaamikast tulenevad kaod. Kvaliteetsetel väiketuulikutel on kasutegur 

maksimaalvõimsusel 0,2 kuni 0,35. Arvutustel võtan kasuteguriks 0,2 kuna püstitatav 

tuulik töötaks harva oma maksimaalsel võimsusel. Suurema osa ajast puhuvad sisemaal 

nõrgad või mõõdukad tuuled. [18 lk 127] 

 

Aastase toodangu leidmiseks peaksime peamistel tuule esinemiskiirustel (3-15 m/s) 

arvutama tuuliku tootlikkuse eraldi ja seejärel selle läbi korrutama ajaga mitu tundi 

vastavat tuult on esinenud. Saadud tulemuste summeerimisel oleksime saanud aastase 

tootlikkuse. Kuna meil puuduvad tuulekiiruste esinemise sagedused aasta lõikes, siis 

peame kasutama keskmist tuule kiirust ja Rayleigh’i jaotust. Rayleigh’i jaotus on Weibulli 
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jaotuse erijuhtum. Põhja-Euroopas on tuultele avatud kohtades Rayleigh’i jaotuse 

keskmiseks väärtuseks mandri siseosas 1,9. [18 lk 127-128] 

Tuuliku aastase toodangu arvutamise valem Rayleigh’i jaotusega on järgnev: [18 lk 128] 

 

   
 

 
                Wh, 

 

(3.2.) 

kus E on tuulegeneraatori aastane toodang, Wh; 

1,9 - Rayleigh’i väärtus; 

8760 - tundide arv aastas. 

 

 

Riigi Ilmateenistuse kodulehelt saab andmed keskmise tuule kiiruse kohta 10 m kõrguselt 

Tartu – Tõravere ilmajaamast. Vastavad andmed on kantud tabelisse. (tabel 3.1.) Kuna 

kuude lõikes on tuule keskmine kiirus erinev, siis kasutan tuulegeneraatori aastase 

toodangu leidmiseks kahte erinevat ajaperioodi. Perioodi oktoober-märts ja aprill-

september (tabel 3.2.) [27] 

 

Tuulekiiruse väärtuste saamiseks 30 m kõrgusel kasutasin The Swiss Wind Power Data 

Website tuuleprofiilide logaritmilist arvutuskalkulaatorit. (tabel 3.1.) Maapinna 

karedusklassiks sai võetud kaks, mis vastab kõige paremini Jüri talu maastikule. Tegemist 

on teoreetilise arvutusmeetodiga ja reaalses elus ei pruugi arvutatud väärtused paika 

pidada. Eriti juhul kui on soodsad tingimused turbulentse õhuvoolu tekkimiseks. [28] 

 

Tabel 3.1. Keskmised tuulekiirused kuude lõikes 

Kuu Keskmine tuule kiirus 10m 

kõrgusel m/s 

Keskmine tuule kiirus 30m 

kõrgusel m/s 

Jaanuar 3,8 4,87 

Veebruar 3,4 4,35 

Märts 3,4 4,35 

Aprill 3,2 4,1 

Mai 3 3,84 

Juuni 2,8 3,59 

Juuli 2,6 3,33 

August 2,7 3,46 

September 2,9 3,71 

Oktoober 3,4 4,35 

November 3,5 4,48 

Detsember 3,6 4,61 
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Tabel 3.2. Keskmised tuulekiirused perioodide lõikes 

Periood Keskmine tuule kiirus 10m 

kõrgusel m/s 

Keskmine tuule kiirus 30m 

kõrgusel m/s 

Oktoober - märts 3,52 4,5 

Aprill - september 2,87 3,67 

 

Balti riikides on tuulekiirust erinevatel kõrgustel maapinna suhtes uuritud The UNDP/GEF 

Baltic Wind Atlas teadustöös. 50 m kõrgusel on Tartus saadud keskmiseks tuulekiiruseks 

5,44 m/s. Joonisel 3.3. on kujutatud graafiliselt tuulekiirused Eestis 50 m kõrgusel. [29] 

Kuid 50 meetri kõrguse masti püstitamine tuulegeneraatori jaoks nõuab palju rohkem 

ressursse ja rahalisi vahendeid kui 27 meetrine.  

 

 

Joonis 3.3. Keskmised tuulekiirused 50 m kõrgusel 

 

Perioodil oktoober-märts on toodang kilowattt undides leitav valemiga: 

 

 

  

 
                

    
       

 

(3.3.) 

kus E on tuulegeneraatori perioodiline toodang, kWh; 

1,9 - Rayleigh’i väärtus; 
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V - perioodi keskmine tuulekiirus, m/s; 

Cp - tuuliku kasutegur, väärtus 0,2; 

4344 - tundide arv perioodil. 

 

Seega perioodil oktoober-märts on toodang kilowatt tundides: 

 

E =

 

  
                           

    
           

 

Perioodil aprill-september on toodang kilowatt tundides leitav valemiga: 

 

 

  

 
                   

    
       

 

(3.4.) 

kus V on perioodi keskmine tuulekiirus, m/s; 

4416 - tundide arv perioodil. 

 

 

Seega perioodil aprill-september on toodang kilowatt tundides: 

 

E =

 

  
                            

    
           

 

Perioodil aprill-september on tuuliku tootlikkus peaaegu kaks korda väiksem  kui 

oktoober-märts. Kuigi keskmiste tuulekiiruste vahe on vastavatel perioodidel ainult 0,83 

m/s. Tulemus näitab selgelt tuulekiiruse ja kõrge masti osakaalu tähtsust tuulegeneraatori 

toodangu parendamisel. Vastavate perioodide toodangud on jagatud kuude arvuga ja 

kantud tabelisse. (tabel 3.3.) Tabelisse on kantud lisaks talu kogutarbimine ja arvutatud 

palju protsentuaalselt oleks vaja katta muu taastuvenergia liigiga. 
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Tabel 3.3. Tuuleenergia tootlikkus ja kogutarbimine Jüri talus 

Kuu  Tuuleenergia 

toodang kWh 

Kogutarbimine 

kWh 

Puudujääk  

% 

Jaanuar  307 732 58,3 

Veebruar 307 663 53,7 

Märts 307 557 44,9 

Aprill 170 557 69,5 

Mai 170 467 63,6 

Juuni 170 438 61,2 

Juuli 170 462 63,2 

August 170 410 58,5 

September 170 440 61,4 

Oktoober 307 517 40,6 

November 307 542 43,3 

Detsember 307 722 57,5 

 

3.4.  Kokkuvõtvad järeldused tuuleenergia kasutusvõimalustest Jüri talus 

 

Tuuleenergia tootmine sisemaal on raskendatud. Arvutustes selgus, et mitte ühelgi kuul ei 

kata tuulegeneraatori toodetav energia talu energiatarbimist. (joon. 3.4.) Ainult oktoobris, 

novembris ja märtsis kattis tuuleenergia toodang  üle 50% kogutarbimisest. Ülejäänud 

kuudel jäi tuuliku tootlikkus, aga ligikaudu 40% juurde kogutarbimisest. (tabel 3.3.)  

 

Veel peab tõdema, et leitud tuulekiirused 30 m kõrgusel on teoreetilised. Tegelikult võivad 

need olla veel väiksemad, mis vähendaksid tootlikkust veelgi. Kindlasti on vaja enne 

tuuliku soetamist ja paigaldamist vaja teha tuule kiiruse mõõtmisi, et leida kõige 

efektiivsem koht. Masti kõrguse seotust tuule kiirusega on käsitletud uurimustöös 

„VÄIKETUULIKU OPTIMAALSE MASTIKÕRGUSE ANALÜÜS“ [30] 

 

Kui isegi leiame tuulegeneraatorile hea koha, siis võib see jääda teekaitsevööndisse, kuna 

krundi lõunapoolsesse otsa jääb terves ulatuses maantee. Viies tuuliku krundi 

põhjapoolsesse alasse, jääb tuulik aga naabritele liialt ligidale ja võib neid müraga ja 
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varjudega segada. Pigem sobiks tuulik rohkem eraldatud kohta, kus naabrid ja suurem 

teedevõrk ei ole nii ligidal.  

 

Valitud tuuliku Tuule C200 hind koos 27 meetrise mastiga on 20700 eurot. [31]Hinna sees 

ei ole paigalduskulusid ega akupanga hinda. Kuna tuulik ei kata talu tarbimist mitte ühelgi 

kuul, siis peaksime valima võimsama tuuliku, lisama süsteemi vedelkütusel töötava 

generaatori või kasutama tuuleenergiat koostootmises teise taastuva energiaallikaga. 

Võimsam tuulik ei pruugi nõrga tuulega käivituda ja tootlikkus võib hoopis väheneda. 

Lisaks on võimsam tuulik kallim. Vedelkütusel töötavad generaatorid on kallid, tekitavad 

lärmi ja kütust kulub palju.  

 

Tuulegeneraator sobiks väiketarbijale pigem tuulele avatud rannikualadel, kus puhub 

ühtlaselt mõõdukas või vali tuul, mis tagab suure tootlikkuse ja lühikese tasuvusaja. Autori 

arvates ei oleks mõistlik tuuleenergiat Jüri talus rakendada, kuna tootlikkus jääb talu jaoks 

liiga väikeseks.  

 

 

Joonis 3.4. Talu kogutarbimine, tuuleenergia toodang ja puudujääk kuude lõikes  

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

En
e

rg
ia

, k
W

h
 

Energia puudujääk

Tuuleenergia toodang

Talu kogutarbimine



27 

 

4. PÄIKESEENERGIA KASUTUSVÕIMALUSE ANALÜÜS 

JÜRI TALUS 
 

4.1. Päikesepaneelide valik Jüri talu tarbeks 
 

Päikeseenergiat on muundatud elektrienergiaks inimtegevuse tarbeks juba mitusada aastat. 

Fotogalvaanilise efekti avastas 1839. aastal prantsuse teadlane Edmond Becquerel. Ta 

leidis, et kahe elektroodi asetamisel elektrolüüti ning jättes neid valguse kätte, tekib 

elektrivool. Esimese fotogalvaanilise elemendi ehk päikesepaneeli konstrueeris 1883. 

aastal ameeriklane Charles Fritts. Fritts kasutas pooljuht-metallina seleeni ning üliõhukesi 

kullakihte. Seade saavutas ainult 0,5 % kasuteguri. 1905. aastal avaldas saksa 

füüsikateoreetik Albert Einstein tulemused fotoelektrilise efekti olemasolust. Selle eest sai 

ta Nobeli füüsikapreemia aastal 1921. Aastal 1940 avastas USA uurimisinstituudi Bell 

Laboratories füüsik Russel Ohl räni pn-siirde. Räni pn-siire pooljuhtdioodide ja 

bipolaartransistorite põhiomadusi. Aastaks 1954 täiustasid Bell Laboratories´e füüsikud 

räni baasil töötavat fotogalvaanilist elementi ja kasuteguriks saadi 6 %. Vastavat 

fotogalvaanilist elementi võib lugeda esimeseks praktiliseks päikeseenergiast elektrit 

muundavaks seadmeks. [32] 

 

Esimesi kommertseesmärgiks valmistatud päikesepaneele hakati tootma aastal 1955, 

ameerika firma Hoffman Electronics poolt. Päikesepaneeli efektiivsuseks oli 2%. 

Järgnevatel aastatel toimus aga kiire areng. 1957. aastal täiustasid nad seadet 8%-ni, 1958. 

aastal 9%-ni, 1959. aastal 10%-ni ning 1960. aastal koguni 14%-ni. 2013.aasta aprillis 

saavutas Sharp Corporation laboratoorselt päikesepaneelide efektiivsuseks koguni 44,4%. 

Selleks kasutati koondatud läätsega päikeseelementi. [32] 

 

Iga päikesepaneel koosneb paljudest väiksematest elementidest. Need on omavahel 

ühendatud kas rööbiti või jadamisi, sõltuvalt sellest, kui suurt voolutugevust või pinget 

soovitakse saada. Iga üksik element koosneb p- ja n-tüüpi pooljuhtmaterjali kihist. 

Mõlemad kihid koosnevad ränitüüpi paneeli korral puhastatud ränist. Lisandite abil on 

vastav kiht muudetud kas p- või n- tüüpi pooljuhiks. Päikesepaneel on kaetud 

peegeldumisvastase kihiga, et suurendada efektiivsust. Päikesevalguse toimel pannakse 

pealmises pooljuhis laengukandjad liikuma. Päikesekiirguse energia on piisavalt tugev, et 

lüüa lahti üksikud laengukandjad neid kinni hoidvast tuumast. P-n ülemineku abil on 
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määratud elektrivoolu ainus võimalik liikumissuund ja seetõttu hakkavadki laengud selles 

suunas liikuma.  Mõlemad pooljuhid on omavahel ühendatud väliste juhtmete abil, mis 

tekitabki kinnise vooluringi ning võimaldab meil elektrivoolu saada. [33] 

 

Päikesepaneelid on kihtidena kokku laotud ja pressi all lamineeritud. Kihte on viis: [34] 

 

 Peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas; 

 Polümeerist kilematerjal; 

 Omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid; 

 Polümeerist kilematerjal; 

 Alusmaterjal, milleks on tavaliselt plastikust plaat. 

 

Kui kihid on omavahel kokku lamineeritud, pannakse ümber alumiiniumist raam, 

tagaküljele kinnitatakse kaablite niiskusekindlaks ühenduseks karp, milles asuvad ka 

dioodid. Dioodide ülesanne on elektrivoolu mööda juhtimine kui paneel satub varju. [34] 

 

Päikesepaneelid jagatakse kahte põhigruppi, kristalsed ja amorfsed. Kristalsete hulka 

kuuluvad mono- ja polükristall paneelid. Monokristallsete paneelide tootmine on kallim 

kuna kasutatakse suurte tahvlitena toodetud räni, mis hiljem lõigatakse päikesepaneeli 

suuruseks. Polükristallilised päikesepaneelid on odavamad, sest kasutatakse omavahel 

ühendatud väiksemaid elemente. [35] Tänapäeval tavakasutuses olevate paneelide 

kasutegurid monokristall tehnoloogial on 15-20 % ja polükristalli puhul 13-16 %. [32] 

 

Amorfse kilega ehk õhukesekileliste päikesepaneelide peamised eelised on madal 

tootmiskulu ja kasutamise mitmekülgsus, sest neil puudub kristalliline struktuur. Kilet saab 

kanda otse erinevatele materjalidele. Kilepaneelide peamiseks puuduseks on nende kõige 

väiksem kasutegur võrreldes teiste päikesepaneelide tüüpidega. [35] Amorfsed paneelid 

suudavad elektrienergiat toota valgusest. Pilvise päevaga või varjus need elektrienergiat ei 

suuda toota. [36] 

Jüri talu päikesepaneele valides tuleb arvesse võtta siin valitsevaid kliimatingimusi. Kuna 

amorfsed paneelid ei suuda pilvise ilmaga elektrit toota, siis ei oleks nende kasutamisel 

mõtet. Lisaks peaksime amorfseid paneele paigaldama väga suure koguse, et saada 

kristallsete paneelidega sama toodang. Seega jäävad valikusse mono- ja polükristalsed 
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paneelid. Kuna eesmärk on taastuvenergialahenduse võimalikult odav hind, siis osutus 

valituks polükristall tehnoloogiaga päikesepaneelid.  

 

4.2.  Jüri talu päikesejaam off-grid lahendusena 
 

Eestis on päikeseenergia kasutamine muutumas iga aastaga järjest populaarsemaks. Kui 

varem kasutati päikeseenergiat peamiselt kohtades, kus võrguga ei saanud liituda või 

liitumise hind tuli väga kallis, siis nüüd on see muutunud.  Järjest enam on lõpptarbijaid 

kes paigaldavad hoonete katusetele paneele, et tarbida tasuta päikeseenergiat ja tänu selle 

arveid vähendada. Päikeseenergias domineerivad valdavalt väiketootjad, kes toodavad 

elektrit endale või need, kes müüvad elektrit võrku ja saavad tootmise eest 

taastuvenergiatoetust. 2014. aasta lõpu seisuga oli Eestis 350 väiketootjat, kes said 

taastuvenergiatoetust elektri müümise eest võrku. Maailma üheks suurimaks 

päikeseenergia tootjaks on Saksamaa. Seal toodetakse umbes 50% maailma kogu 

päikseenergiast. Tegelikult on Eesti ja Saksamaa päikeseenergia tootlus aga sama. 

Saksamaal langeb päikesekiirgust maapinnale ruutmeetri kohta rohkem kui Eestis, aga tänu 

madalamatele temperatuuridele töötavad siin paneelid efektiivsemalt. Eestis hakati 

päikeseenergia võimsuseid ulatuslikumalt installeerima alates 2012. 2014. aasta lõpuks oli 

võrguga ühendatud 3,19 MW päikeseenergia tootmisvõimsuseid. (joon. 4.1) [37]  

 

 

Joonis 4.1. Paigaldatud päikeseenergia võimsused (MW) [37] 

 

Kuna Jüri talus kasutatakse lisaküttena elektrikütet, siis on perioodil novemeber-veebruar 

märgatav energiatarbimise tõus. Samal perioodil on aga päikeseenergia tootlikkus kõige 
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madalam. Tootlikkus on madal, kuna päikesepaiste kestus nendel kuudel on Tartus kõige 

lühem. (tabel 4.1.) [38] 

 

Tabel 4.1. Päikesepaiste kestus tundides kalendriaasta kohta [38] 

 

 

Päikesepaneelide valikul on tähtis, et ei tekiks üledimensioneerimist. Kuna paneelid on 

kallid, siis ei ole kasulik ainult talvekuude jaoks paneelide paigaldusvõimsuse 

mitmekordistamine.  

 

Paneelide paigaldusvõimsuse vastava kuu kohta saab avaldada järgnevalt: 

 

 
  

 

 
      

 

(4.1) 

kus P on paneelide paigaldatav koguvõimsus, kW; 

E - tarbitav energiahulk kuus, kWh; 

k - 1kW päikesepaneeli tootlikkus kuus, kWh. 

 

 

Päikesepaneelide täpse tootlikkuse Jüri talus saab välja arvutada PVGIS programmiga. 

[39] Programmi on sisestatud Jüri talu täpne asukoht. Paneelid on paigaldatud arvutustes 

raamiga maapinnale suunaga lõunasse, kaldenurgaga maa suhtes 40 kraadi. Süsteemi 

kadudeks on võetud 5% kuna see tuleneb inverterite tehniliste andmete ja Eestis praktikas 

mõõdetud tulemuste põhjal. [40] Vastav programm arvutab välja paigaldatava 

päikesejaama tootlikkuse iga kuu lõikes.  
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Autonoomse ehk ilma võrguühenduseta lahenduse toimimiseks peaks päikesepaneelid 

suutma suure osa energiast ise tootma kuna tuuleenergiat ei ole plaanitud kasutada. 

Vajadusel saab kasutada sisepõlemismootoriga elektrigeneraatorit. Kuna tarbimine ja 

tootmine on nihkes, siis selline süsteem vajab kindlasti energiasalvestit, milleks enamasti 

on akupank. [18 lk 110] 

 

Leidmaks sobiliku päikesejaama võimsuse, arvutan vajalikud paigaldusvõimsused kuude 

lõikes valemit 4.1. kasutades. 1 kW päikesepaneeli tootlikkus kõikides kuudes 40 kraadise 

kaldenurgaga on välja toodud lisas. (vt. LISA B) Andmed on kantud tabelisse. (tabel 4.2.) 

Tabelise on kantud ka päikeseenergia vajalik tootlikkus. Vajalik tootlikkus on võrdne 

kogutarbimisega, sest muud taastuvenergia liiki ei ole plaanis kasutada.  

 

Tabel 4.2. Paigaldusvõimsused kuude lõikes 40 kraadise kaldenurgaga 

Kuu 

 

Päikeseenergia vajalik 

tootlikkus kuus, kWh 

1kW päikesejaama 

tootlikkus kuus, kWh 

Arvutuslik 

paigaldusvõimsus,  

kW 

Jaanuar 732 20,9 43,8 

Veebruar 663 37,8 17,5 

Märts 557 89,2 6,2 

Aprill 557 128 4,4 

Mai 467 144 3,2 

Juuni 438 135 3,2 

Juuli 462 134 3,5 

August 410 118 3,5 

September 440 83,7 5,3 

Oktoober 517 47,3 10,9 

November 542 17,8 30,5 

Detsember 722 13,8 52,3 

 

Nagu tabelist näha piisaks tarbimise katmiseks seitsmel kuul aastast juba 6,2 kW-st 

päikesejaamast. Ülejäänud kuudel jääks sellisest võimsusest väheks. Tootlikkuse 

suurendamiseks saab paneelide kaldenurka muuta. Talvel soovitatakse keerata need 

täisnurga alla, sest päike paistab madalalt ja lumelt tagasi peegelduv kiirgus on võimalik 
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paneelidega elektriks muundada. See tagab umbes 7 % suurema tootlikkuse 40 kraadise 

nurgaga võrreldes. [41] Autor sai PVGIS programmiga parima tulemuse novembrist 

veebruarini siiski 75 kraadise kaldenurgaga. Võimalik, et programm ei kasuta arvutustes 

lumelt tagasi peegelduva kiirguse hulka ja sellepärast on tootlikkus 90 kraadise 

kaldenurgaga väiksem. 1 kW päikesepaneeli tootlikkus aastas 75 kraadise kaldenurgaga on 

välja toodud lisas. (vt. LISA C). Perioodil oktoober-veebruar on kaldenurgaks valitud 75 

kraadi, sest nendel kuudel andis suurem kaldenurk parema tootlikkuse. Andmed on kantud 

tabelisse (tabel 4.3.) ja arvutatud uued paigaldusvõimsused oktoober-veebruar perioodil. 

 

Tabel 4.3. Paigaldusvõimsused perioodil märts-september 40 kraadise ja oktoober-

veebruar 75 kraadise kaldenurgaga. 

Kuu 

 

Päikeseenergia soovitav 

tootlikkus kuus, kWh 

1kW päikesejaama 

tootlikkus kuus, kWh 

Arvutuslik 

paigaldusvõimsus, 

kW 

Jaanuar 732 23,8 30,7 

Veebruar 663 39,7 16,7 

Märts 557 89,2 6,2 

Aprill 557 128 4,4 

Mai 467 144 3,2 

Juuni 438 135 3,2 

Juuli 462 134 3,5 

August 410 118 3,5 

September 440 83,7 5,3 

Oktoober 517 47,6 10,9 

November 542 19 28,5 

Detsember 722 15,9 45,4 

 

Kuigi kaldenurga muutmisega sai viiel kuul aastal tootlikkust suurendada, ei ole see siiski 

kaugeltki piisav tarbimise katteks. Kuna nendel kuudel kasutatakse lisaküttena elektrikütet, 

siis tuleb autonoomse taastuvenergia süsteemi jätkusuutlikkuseks sellest loobuda või 

kasutada efektiivsemat kütmismeetodit.  
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Proovitud sai sama programmiga ka päikest jälgivat süsteemi. Tegemist on kaheteljelise 

jälgimissüsteemiga. Programm on võimeline arvutama tootlikkust sellisel süsteemil, mis 

muudab azimuuti ja kaldenurka.  Jälgimissüsteem suurendas küll tootlikkust, kuid mitte 

piisavalt. Tootlikkuse suurenemine oli märgatav kevadel ja suvel, mis on aga ebaoluline 

kuna energia puudujääk on päikesejaama puhul talvel. (vt. LISA D) Kuna Eestis on 

hajutatud kiirguse osakaal üsna suur, siis päikest järgiv automaatika ei ole tasuv.  Seade 

küll tõstab tootlikkust, aga on võrreldes paneelide hindadega kallis. [41] 

 

Tabel 4.4. Paigaldusvõimsused kuude lõikes kaheteljelise päikesejälgimissüsteemiga 

Kuu 

 

Päikeseenergia soovitav 

tootlikkus kuus, kWh 

1kW päikesejaama 

tootlikkus kuus, kWh 

Arvutuslik 

paigaldusvõimsus, 

kW 

Jaanuar 732 24,9 29,4 

Veebruar 663 44,7 14,8 

Märts 557 111 5 

Aprill 557 175 3,2 

Mai 467 221 2,1 

Juuni 438 201 2,2 

Juuli 462 196 2,4 

August 410 163 2,5 

September 440 106 4,2 

Oktoober 517 55,9 9,2 

November 542 20,2 26,8 

Detsember 722 16,6 43,5 

 

Arvutuslikud paigaldusvõimsused ,et täielikult katta Jüri talu tarbimist on kujutatud 

graafikul. (joon. 4.2.) Arvutustest selgus, et tarbimise rahuldamiseks kõige 

päikesevaesematel kuudel peaks päikesepaneelide paigaldatav võimsus olema umbes 20 

korda suurem. Sellise paigaldusvõimsusega saavutaksime tohutu üledimensioneerimise 

enamuse osa aastast.    Lisaks oleks sellise süsteemi maksuvus väga kõrge ja see ei tasuks 

ära. Paneelide kaldenurga muutmine päikesevaesel ajal suurendab tootlikkust, kuid mitte 

piisavalt. Päikest jälgiva süsteemi kasulikkus tuleb välja pigem päikeseküllasel ajal. 

Perioodil oktoober-veebruar oli päikest jälgiva süsteemi ja 75 kraadise kaldenurgaga 
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paneelide tootlikkuse erinevus väga väike. Paneelide nurga muutmine kaks korda aastas  

on tasuta, kui seda ise teha. Päikest jälgiv tehnoloogia on, aga kallis. Seega võib öelda, et 

autonoomse lahenduse paigaldamine Jüri talusse ei oleks mõistlik.  

 

 
Joonis 4.2. Arvutuslikud päikesejaama paigaldusvõimsused katmaks Jüri talu tarbimist 

 

4.3.  Jüri talu päikesejaam on-grid lahendusena 
 

On-grid lahendus tähendab elektrivõrguga kahepoolset liitumist. Inverteri abil 

muundatakse päikeseenergiast saadud alalisvool võrguga ühilduvaks vahelduvvooluks. 

Kõik tarbimisest ülejääv energia suunatakse automaatselt võrku tagasi. Kui tarbimine on 

suurem, kui päikesepaneelide toodetav energia, siis võetakse võrgust elektrit juurde. On-

grid süsteemis töötab elektrivõrk kui akumulaator. [42] 

 

Valitud paigaldusvõimsuseks võrguga ühendatud süsteem puhul sai 7,8 kW. Päikesejaama 

paneelid on paigaldatud maapinnale suunaga lõunasse, 40 kraadise kaldenurgaga. 

Oktoober-veebruar on kaldenurk 75 kraadi. Tootlikkus on leitud 1 kW päikesejaama 

energia toodangu läbikorrutamisel 7,8 -ga. 1 kW päikesejaama tootlikkus on olemas 

tabelis. (tabel 4.3.) Tulemused on kantud tabelisse. (tabel 4.5) Lisaks on tabelisse kantud 

Jüri talu iga kuu elektriarve summad. Elektrienergia hind eurodes kilowatt tunni kohta on 

saadud terve kuu elektrienergia tasu jagamisel selle kuu kogutarbimisega.  
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Tabel 4.5. Jüri talu 7,8 kW päikesejaama toodang kuude lõikes, elektrienergia hinnad ja 

arvutuslik kokkuhoid 

Kuu 

 

Jüri talu 

energia 

tarbimine 

kuus kWh 

7,8 kW 

päikesejaama 

toodang kuus 

kWh 

Elektri 

hind 

kuus  

2015 

aastal 

EUR 

Elektri hind 

2015 aastal 

EUR/kWh 

Arvutuslik 

kokkuhoid 

kuus 

EUR 

Jaanuar 732 185,6 96,14 0,1313 24,4 

Veebruar 663 309,7 89,13 0,1344 41,65 

Märts 557 695,8 76,75 0,1378 90,77 

Aprill 557 998,4 75,85 0,1362 120,43 

Mai 467 1123,2 65,53 0,1403 131,81 

Juuni 438 1053 63,13 0,1441 125,25 

Juuli 462 1045,2 65,08 0,1409 123,98 

August 410 920,4 59,3 0,1446 110,85 

September 440 652,9 63,02 0,1432 84,52 

Oktoober 517 368,9 71,1 0,1375 50,7 

November 542 148,2 74,54 0,1375 20,39 

Detsember 722 124 96,6 0,1338 16,59 

 

Elektrienergia säästu arvutamisevalemi saan on-grid süsteemi rakendamisel Jüri talus 

avaldada järgnevalt. Valem kehtib ainult kuudel, kus on tarbimine suurem kui tootmine, 

ehk elektrienergia müüki ei toimu:  

 

                       

 

(4.2) 

kus S on rahaline sääst kuus, EUR; 

Hk – elektrienergia hind kuus, EUR; 

Et – Jüri talu energiatarbimine kuus, kWh; 

Ep – päikesejaama toodang kuus, kWh; 

Ho – elektrienergia ostuhind, EUR/kWh. 
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Kuudel, kus tootmine on suurem, kui tarbimine, saan valemi avaldada järgnevalt:  

 

                      

 

(4.3) 

kus Hm on elektrienergia müügihind, EUR/kWh.  

 

Elektrienergia sääst on arvutatud ideaalolukorras. See tähendab, et teoreetiliselt tarbiksime 

kõik kohapeal toodetud elektri enda tarbeks. Võtame tabelist (tabel 4.5.) kaks näidet. 

Esimene näide on jaanuar, kus tarbimine on suurem, kui toodang. Jaanuarikuus tarbiksime 

kõik toodetud energia, mis on 185,6 kWh. Võrgust ostaksime juurde 546,4 kWh, ehk 

tarbimise ja päikesejaama toodangu vahe. Võrku müümist jaanuaris ei toimuks. Teiseks 

näiteks võtame juuni, kus tarbimine on päikesepaneelide toodangust väiksem. Ideaaljuhul 

tarbiksime 438 kWh ja võrku müüksime 615 kWh, ehk päikesejaama toodangu ja tarbimise 

vahe. Juunikuus kallist võrguelektrit sel juhul ostma ei peaks. Elektrienergia müügihinnaks 

on võetud 0,101 EUR/kWh. [43] 

 

Reaalne tarbimise ja toodangu sõltuvus ajast on aga teistsugune. Tavalise pereelamu 

tarbimise ja tootlikkuse haripunkt ei kattu. Päikesepaneelide tootlikkust ja elamu tarbimist 

iseloomustab joonis. (joon. 4.3.) 

 

 

Joonis 4.3. Elektrienergia tootmise ja tarbimise sõltuvus ajast eramu näitel [44] 
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Jooniselt on näha, et õhtusel tarbimise tipphetkel tuleb enamus elektrienergiat võrgust osta. 

Päikesejaama toodetud energia maksimaalseks ärakasutamiseks kohapeal oleks võimalus 

süsteemi lisada salvestuseade. Selleks sobiks näiteks akupank. Päeval laetakse akusid ja 

õhtul tarbitakse akudesse salvestatud energiat. Sellisel juhul ei pea võrgust elektrit ostma. 

Akupanga lisamisel on-grid süsteemi on miinuseks akude hind. Autonoomse lahenduse 

puhul soovitatakse akupank valida selline, et akud suudaksid kolm päeva ilma laadimiseta 

tarbimist energiaga varustada. [18] On-grid süsteemi puhul ei ole suurel akupangal mõtet, 

kuna see tõstaks oluliselt kogu paigaldise maksumust. Ohtu elektrikatkestusele akude 

tühjunedes ei ole, sest vajadusel võetakse elektrit võrgust juurde, välja arvatud juhtudel kus 

elektrivõrk on maas. Autori arvates oleks võrguühendusega süsteem Jüri talusse kõige 

efektiivsem ja odavam lahendus.  Hetkel ei ole plaanis süsteemi lisada akupanka. Akude 

tehnoloogia on jätkuvalt kallis ja elektri ostu ja müügihinna vahe on liialt väike.  

 

4.4. Valitud lahendus ja tasuvusaeg 
 

Jüri talu lahenduse hinnapakkumine on võetud Elektroskandia Baltics OÜ –lt. (vt LISA F) 

Lahendus koosneb 30 Winaico päikesepaneelist koguvõimsusega 7,8 kW. Ühe paneeli 

võimsus on 260 W. Paneelide toodetud alalisvoolu muundab kodumajapidamistes 

kasutatavaks vahelduvvooluks inverter Kostal Piko. Jüri talus on kasutusel 3-faasiline 

elektrisüsteem. Valitud inverter on sobilik kasutamaks 3-faasilistes süsteemides. Inverter 

jälgib tarbimist ja olenevalt tarbimisest võetakse võrgust elektrit juurde või antakse võrku 

tagasi. Võrku antud ja võrgust võetud elektrienergia arvestamiseks on kahesuunaline 

elektriarvesti. (joon. 4.4.) 

 

Tasuvusaja arvutamisel ei ole arvestatud inflatsiooni ega elektrienergia hinna muutumist 

tulevikus. Tasuvusaja aastates saan leida järgmiselt: [43] 

 

 
  

 

 
  

 

(4.4) 

kus T on tasuvusaeg, aasta; 

I - investeeringukulu, EUR; 

A - aastane tulu, EUR. 
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Elektroskandia Baltics OÜ hinnapakkumises ei kajastu süsteemi paigalduskulud. Lisaks 

tuleb elektri müümisel võrku sõlmida uus leping ja tasuda liitumistasu. Liitumistasu suurus 

sõltub, kui suures mahus on vaja olemasolevat elektrisüsteemi muuta. Tavaliselt jääb 

liitumistasu vahemikku 200 kuni 1000 eurot. [45] Liitumistasu võtan arvutuses 1000 eurot. 

Aastane tulu on kajastatud eespool tabelis, veerus nimetusega  arvustuslik kokkuhoid. 

(tabel 4.5) 

 

Leian tasuvusaja aastates: 

 

  
           

      
             

 

 

Joonis 4.4. Jüri talu on-grid lahenduse põhimõtteskeem [46] 
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4.5. Kokkuvõtvad järeldused päikeseenergia kasutusvõimalustest Jüri 

talus 
 

Uurides päikeseenergia kasutusvõimalusi Jüri talus, jõudis autor järeldusele, et hetkel ei 

ole elektrienergia veel nii kallis, et oleks mõistlik elektrivõrgust lahkuda. Autonoomse 

süsteemi paigaldus läheks väga kalliks, sest see eeldaks energiasalvestina akupanka, mis 

peaks talu varustama energiaga kolm ööpäeva. Lisaks tuleks soetada suure võimsusega 

sisepõlemismootoriga elektrigeneraator, kompenseerimaks talvel paneelide kehva 

tootlikkust.  

 

Võrguühendusega lahendus sisaldab päikesepaneele, inverterit, võrgu ümberehitamist ja 

paigaldustasu. Arvutuslik tasuvusaeg Jüri talu näitel tuli ilma paigaldusmaksumuseta 11,7 

aastat. Elektrienergia ostuhinna tõustes tasuvusaeg pikeneb. Müügihinna langedes 

tasuvusaeg samuti pikeneb. Müügihind koosneb kahest tegurist. Elektri ostuhinnast ja 

taastuvenergia toetusest. Müügihind on väiksem kui ostuhind. 2015. aastal oli 

taastuvenergia toetus 0,0537 EUR/kWh. [45] 

 

On-grid süsteem on paindlik ja seda on võimalik täiustada akupanga lisamisega või ümber 

ehitades täielikult autonoomseks muuta. Elektrienergia hinna kasvades on oluline 

vähendada võrgust kalli elektrienergia ostmist. Kõike õhtust ja hommikust energiatarbimist 

ei ole aga võimalik päevasele paneelide tipptoodangu hetkele ajastada. Tarbimise ja 

tootmise „faasinihke“ probleemi lahendus oleks energiasalvesti, mis oleks piisava 

energiamahtuvusega, et katta õhtune ja hommikune energiatarbimine. Päeval toimuks 

akude laadimine ja tsükkel jätkuks iga päev sama moodi edasi.   
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5.  JÜRI TALU ENERGIAKASUTUSE OPTIMEERIMINE 
 

5.1. Tarbimiskäitumine 
 

Tarbimiskäitumine kujuneb mitme teguri koosmõjul. Olulisemad on suhtumine, sissetulek 

ja tarbitava energia hind. Enamikud meie harjumused on pärit ajast millal ressursside 

ammendumisest ja säästlikku tarbimist ei peetud oluliseks. Samast perioodist pärinevad ka 

suurem osa kortermajadest ja elamutest, mis ei ole ehitatud energiasäästlikke printsiipe 

järgides. Kodumajapidamiste tarbimine on Eestis üks Euroopa suurimaid. (joon. 5.1.) 

Tarbimise maht sõltub geograafilisest asukohast, leibkonna suurusest ja sissetulekust ning 

tarbimiskäitumisest. [47] 

 

 
Joonis 5.1. Kodumajapidamiste energiatarbimine Euroopas protsentuaalselt kogu 

energiatarbimisest 2010. aasta seisuga [47] 

 

Lähiminevikus on elektrienergia hind kasvanud ja lähemas tulevikus kasvab see veelgi. 

(joon. 5.2.) [48] Lisaküttena kasutatav elektriküte suurendab Jüri talus elektrienergia 

tarbimist kütteperioodil. Kuna eesmärk on võrgust ostetavat kallist elektrienergiat 

võimalikult vähe tarbida, siis peab elektriküttest loobuma ja asendama selle efektiivsema 

lahendusega.   
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Jüri talus oleks kindlasti võimalik energiat säästa, kui tarbimisharjumustele rohkem 

tähelepanu pöörataks. Väga tihti töötavad televiisorid, kui keegi neid ei vaata. Lisaks 

töötab enamuse ajast sülearvuti. Laptopi saab seadistada ennast välja lülitama, kui keegi ei 

ole seadet käsitlenud teatud aja. Õhtuse ja hommikuse tarbimise vähendamiseks saaks 

programmkellaga need tarbijad, mida on võimalik, panna päevasele tarbimisele.  

 

 

Joonis 5.2. Elektrienergia hind lõpptarbijale aastatel 2004-2015 EUR/kWh [48] 

 

5.2. Õhk-õhk soojuspump elektrikütte asendamiseks Jüri talus 
 

Õhksoojuspump on kütteseade, mis võimaldab välisõhust pumbata soojusenergiat 

siseruumidesse. Kvaliteetne õhksoojuspump suudab soojust välisõhust pumbata väga 

madalatel temperatuuridel. Võrreldes elektriküttega, siis õhksoojuspump on sama 

elektritarbimise juures mitu korda efektiivsema tootlikkusega. Soojuspumba 

iseloomustamiseks kasutatakse soojustegurit COP. Soojustegur näitab mitu korda rohkem 

annab seade soojusenergiat võrreldes selle pumpamisele kuluva elektrienergiaga. 

Õhksoojuspumba valimisel tuleb olla tähelepanelik, kuna tootjad annavad soojusteguri 

väärtuse erinevatel tingimustel. COP sõltub soojuspumba kompressori võimsusest, 

välistemperatuurist ja köetavate ruumide sisetemperatuurist. Kompressori maksimaalsel 

võimsusel on soojuspumba soojustegur alati väiksem, kui poolel võimsusel. Mida madalam 

on välistemperatuur, seda raskem on soojust pumbata ja soojustegur langeb. [49] 
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Kui tootja ei ole andnud COP väärtust erinevatel välis ja sisetemperatuuridel siis võib 

sildiandmetes olla sesoonne kasutegur SCOP. Sesoonne ehk kütteperioodi keskmine 

kasutegur näitab mitu korda vähem kulutab soojuspump elektrienergiat elekterküttest sama 

koguse sooja andmiseks kindlal ajavahemikul. [49] 

 

Säästlikuks kütmiseks soovitatakse kasutada sisseehitatud inverteriga ja vältida on-off 

soojuspumpa. Inverteriks nimetatakse kompressori võimsuseregulaatorit, mis muudab 

vastavalt vajadusele kompressori võimsust. On-off soojuspumbad töötavad ainult 

täisvõimsusel ja saavutades vajaliku temperatuuri, lülitavad ennast välja. Inverter 

reguleerib vastavalt vajadusele kompressori pöördeid ja lülitub välja väga harva. Kuna 

õhksoojuspumpade miinuseks on käivitamisele kuluv suur energiahulk, siis inverteriga 

soojuspump hoiab kokku kuni 40 % seadme tööks vajalikku elektrienergiat. [49] 

 

Jüri talu õhk-õhk soojuspump on planeeritud elamu teise korruse kütmiseks koos 

ahjuküttega. Soojuspumba valimisel lähtun peamiselt soojustegurist, võimsusest,  

müratasemest, jahutusvõimalusest, hinnast ja inverteri olemasolust. Valituks osutus 

inverteriga õhksoojuspump Gree U-Crown GWH09UB. (vt. LISA E) Kütteperioodi 

keskmine kasutegur on 4,6 ja minimaalne töötemperatuur on koguni -30 °C 

Nominaaltarbimisvõimsus kütmisel on 800 W. Lisaks saab valitud soojuspumpa kasutada 

konditsioneerina tubade jahutamiseks. [50] Elamu teisel korrusel on enamik aknaid ida, 

lõuna ja lääne küljel ja päike kütab ruumid ebameeldivalt kuumaks.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida erinevaid taastuvenergialahendusi 

rakendamaks neid Jüri talus. Sobiliku lahenduse leidmiseks olid aluseks Jüri talu 2015. 

aasta elektrienergiaarved. Järgnevalt toon lühidalt välja peamised tulemused, järeldused ja 

hinnangud töös püstitatud eesmärkide täitmise kohta.  

 

Talu elamu energiamärgise arvutustes saadi kaalutud energiaerikasutus 205 kWh/(m
2
a). 

Sellise energiatarbimisega ruutmeetri kohta aastas kuulub elamu D-energiaklassi. Teise 

korruse soojuskaod mõjutavad oluliselt kaalutud energiaerikasutuse väärtust. Tulemusega 

võib siiski rahul olla, sest maja vanus ligineb 50 aastale. 

 

Uurides erinevaid taastuvenergialahendusi, jõudis autor järeldusele, et mõistlik on 

rakendada ainult päikeseenergiat. Tuuleenergia jaoks ei pruugi olla piisavalt vali tuul. 

Lisaks on naabrite elamud ligidal ja talu krundi lõunapoolsest äärest jookseb kogu ulatuses 

maantee ja selle teekaitsevöönd. Tuleb veel lisada, et ainuüksi tuuliku hind koos mastiga 

on 20700 eurot. Päikeseenergia arvutustes selgus, et autonoomse süsteemi rajamine ei 

oleks otstarbekas. Talvekuudel toodavad paneelid palju vähem elektrienergiat võrreldes 

ülejäänud aastaga. Samas on talvel tarbimine kõige suurem. Seega sobilik oleks 

võrguühendusega lahendus. Kui tootlikkus on suurem, kui tarbimine, siis antakse 

ülejäänud energia võrku ja vastupidi. Paigaldusvõimsuseks on 7,8 kW.  

 

Energiatarbimise vähendamiseks on võimalus elamu teisel korrusel elektriküte asendada 

õhk-õhk soojuspumbaga. Soojuspump tagab sama energiatarbimise juures mitu korda 

suurema soojusenergia tootlikkuse. Elektroonikaseadmete säästlikum kasutamine tuleks 

kasuks, sest näiteks televiisor ja sülearvuti käivad tihti niisama pikka aega. Lisaks saaks 

osa seadmeid ajastada programmkellaga tarbima päevasele ajale, kui tootlikkus on suurim. 

 

Energia akumulaatorina toimib Jüri talu taastuvenergialahenduses elektrivõrk. Lisaks on 

võimalik võrguühendusega süsteemi paigaldada ka väiksema mahtuvusega akupank, et talu 

päikesejaama energiat salvestada ja seda hiljem tarbida vältides niimoodi võrgust elektri 

ostmist. Jüri talu on-grid lahenduse koguhinnaks tuli 10987,6 eurot. Hinna sees ei ole 

paigaldustasu. Tasuvusaeg saadi arvutuslikult 11,7 aastat. 
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LISA A. Tuule C200 tuuliku sildiandmed [51] 
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