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SISSEJUHATUS 

 

Elektrienergia on inimkonna jaoks osutunud üheks kõige olulisemaks osaks, mida teadusel 

meile tänapäeval pakkuda on. Nii tööstusvaldkonna, teenindussektori kui ka erasektori 

mugav ja efektiivne toimimine on elektrienergia olemasoluga tugevas sõltuvuses. 

Erasektori tavatarbijate normaalse elukeskkonna tagamise suurimaks eelduseks on 

kodumajapidamise varustamine elektrienergiaga. Ruumide valgustamine, küte, jahutus, 

kodumasinate kasutamine – need on vaid üksikud tegurid igas kaasaegses 

kodumajapidamises, mille olemasoluks vajame elektrit. 

Teema valik on ajendatud autori poolt varasemalt koostatud bakalaureusetööst, milles 

analüüsiti erinevate elamutüüpide elektritarbimist. Tuginedes eelnevalt saadud 

kogemustele ning edasiarenduste soovile bakalaureusetööga haakuval teemal, tekkis töö 

autoril idee kodumajapidamise elektritarbimise juhtimise näol. Suur osa tavatarbijaid 

kasutab elektrienergiat vastavalt vajadusele ning ei pööra erilist tähelepanu elektrienergia 

säästmisele. Sageli on taolise probleemi põhjuseks teadmatus elektriturul toimuvast. 

Kodumasinate töörežiimide muutmine teadliku juhtimise teel on üheks eelduseks 

igakuisete elektriarvete optimeerimiseks. 

Töös käsitletav teema on aktuaalne, kuna tänapäeval on üha enam levinud 

kodumajapidamistes targa kodu ehk smart home süsteemide kasutamine. Tehnoloogia kiire 

arengu tõttu on mitmed elektri- ja automaatikaseadmete ning –süsteemide tootjad 

pakkunud välja erinevaid lahendusi kodumajapidamiste „nutikamaks“ muutmiseks. Üha 

suurenevast huvist kodumasinate distantsilt juhtimise vastu ja seejuures elektritarbimise 

mugavama haldamise ning majanduslikule säästule orienteeritud tarbimise seisukohtadest 

lähtudes püstitati autori poolt ka lõputöö eesmärk ning lahendamist vajavad ülesanded. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli kavandada kodumajapidamisseadmete 

elektritarbimise juhtimiseks mõeldud seadmete süsteem, mille juhtimiskriteeriumid oleks 

seatud avatud elektrituru börsihindadele tuginedes, kirjeldada selle üldist kontseptsiooni 

ning funktsionaalsust. Eesmärgi saavutamiseks püstitati lähteülesanded, mida lõputöö 

erinevates peatükkides käsitleti. Töö sisu koosneb viiest peajaotisest. 
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Töö eesmärkide täitmiseks lahendati järgmised ülesanded: 

 teema tutvustus – mis tegurid mõjutavad elektri börsihinda, milline on lähituleviku 

prognoos avatud elektrituru hindade kohta ning mille alusel tasutakse igakuiseid 

elektriarveid; 

 teemakohase uuringu läbiviimine, mis annaks tagasisidet inimeste huvist ning 

teadlikkusest antud probleemi kohta. Millised on inimeste tarbimisharjumused ning 

kui paindlikud ollakse nende muutmise osas säästu eesmärgil; 

 kirjanduse analüüs, mille käigus uuriti hetkel kasutust leidvate töö teemaga seotud 

keskseadmete tööpõhimõtteid ja võimekust. Erinevad võimalused 

kodumajapidamise elektritarbimise optimeerimiseks; 

 juhtimissüsteemi kontseptsioon: kesk- ja alamseadme tööpõhimõtte ning 

funktsionaalsuse kirjeldus ning tarbimise monitoorimise ning juhtimise uudne 

lähenemine. 

Esimeses peatükis kirjeldatakse ülevaatlikult Eesti elektrisüsteemi ning ühendusi 

naaberriikide elektrivõrkudega. Tutvustatakse avatud elektrituru põhimõtteid ja 

elektripakettide olemust. Antakse ülevaade elektri lõpptarbija poolt makstava elektriarve 

komponentidest teguritest, mis mõjutavad üldist elektrienergia hinda börsil. Peatüki lõpus 

on kujutatud ka elektri börsihinna prognoos aastani 2050. 

Teises osas keskendutakse elektri tavatarbijate seas läbi viidud kodumajapidamise 

elektritarbimist puudutavale uuringule – küsitluse punktide põhjal teostati andmeanalüüs 

ning avaldati tulemused graafilisel kujul. Jaotise lõpus tehti tulemuste põhjal  järeldusi 

inimeste elektritarbimisharjumuste kohta. 

Lõputöö kolmas osa põhineb kirjanduse ülevaatel, mille käigus uuriti olemasolevate 

süsteeme ja seadmeid, mis elektritarbimise optimeerimiseks valmistatud on.  

Neljas peatükk võtab ülevaatlikult kokku seadme kasulikkuse ning seletatakse lahti 

erinevate tegurite mõju majandusliku säästu ja keskjuhtimissüsteemi tasuvusaja 

kujunemisele. 

Viiendas peajaotises käsitletakse kavandatava juhtimissüsteemi osade tööpõhimõtteid ja 

funktsionaalsust. Kirjeldatakse kasutatavaid elektrihinna parameetreid ning 

juhtimisloogikat ja tuuakse näiteid tarbimise juhtimisviiside ning monitoorimise kohta.   
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1. ELEKTRIENERGIA EESTIS 

 

1.1. Eesti elektrisüsteem 

 

Eesti elektrisüsteem ühendab omavahel kõik Eesti elektrijaamad, võrguettevõtjad  ja 

tarbijad, seejuures ise kuuludes riikidevahelisse sünkroonselt töötavasse ühendsüsteemi 

BRELL (Belorussian-Russian-Estonian-Latvian-Lithuanian transmission network), mis 

ühendab vahelduvvooluliinide kaudu naaberriikide elektrisüsteemid. Alates 2006. aasta 

lõpust on Eestil alalisvooluühendus Soomega, seda 105 km pikkuse merekaabli EstLink 1 

näol. 2014. aastal alustas tööd ka teine kõrgepinge alalisvoolu merekaabel – 170km 

pikkune EstLink 2.[1,2] 

Eesti elektrisüsteemi põhivõrgu osad[1]: 

 1702 km 330kV liin; 

 158 km 220kV liin; 

 3479 km 110kV liin; 

 61 km 35kV liin; 

 275 km alalisvooluliin; 

 146 alajaama. 

Elektrisüsteemis toimuvad tootmise, ülekandmise, jaotamise ja salvestamise protsessid ja 

nende juhtimine. Süsteemi poolt pakutava nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustuse eest 

vastutab põhivõrguettevõtja Elering. Pärast kõrgepingevõrgu seadmeid jaguneb 

elektrisüsteem edasi jaotusvõrguks, mille kaudu toimetatakse elekter tarbijani. 

Jaotusvõrguettevõtjaid on Eestis ligikaudu 35 ja suurimaks neist on Elektrilevi. Millise 

põhimõtte alusel elekter tavatarbijani jõuab, sellest annab ülevaate Eesti elektrisüsteemi 

kirjeldav skeem (joonis 1.1). 
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Joonis 1.1. Eesti elektrisüsteemi põhimõtteskeem[3] 

 

Joonisel 1.1. on välja toodud Eesti elektrisüsteemi põhilised osad – elektrijaam, alajaamad, 

liinid, liitumispunktid ja tarbijad. Samuti on kujutatud ka elektri väiketootjad, kes 

elektrienergiat võrku müüvad. Noolte abil on näidatud elektri liikumise suund tootjalt 

tarbijateni.  

 

1.2. Avatud elektriturg 

 

Kuni 2010. aasta aprillini oli Eestis elektrienergia hind kõigi tarbijate jaoks fikseeritud. 

Alates aprillist (2010) toimus Eestis elektrituru osaline avanemine, mis tähendas, et 

suurtarbijad, kelle aastane elektritarve ühes tarbimispunktis ehk võrgu liitumispunktis 

ületas 2 GWh aastas, said kohustuse valida endale elektrienergia müüja. Tavatarbijate seas 

osalise elektrituru avanemisega muudatusi ei kaasnenud. Elektri väiketarbijate jaoks sai 

oluliseks kuupäev 1.jaanuar 2013a., mil toimus Eesti elektrituru täielik avanemine ja kõik 
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elektritarbijad hakkasid ostma elektrienergiat vabaturult. Avatud elektriturul käsitletakse 

elektrienergiat kaubana, mille maksumust ei reguleerita. Elektribörsil kujuneb hind 

nõudluse ja pakkumise suhtena.[4] 

 

1.3. Elektripaketid 

 

Avatud elektriturul on erasektori tavatarbijal võimalik valida peamiselt kolme erineva 

elektripaketi vahel [5]: 

1. Kindel pakett; 

2. Kombineeritud pakett; 

3. Muutuv pakett. 

Kindla paketi puhul on tegemist 100% fikseeritud elektrienergia hinnaga tunnis kogu 

lepinguperioodi vältel. Antud paketi puhul on kõige lihtsam elektrikulusid kontrolli all 

hoida, kuna elektribörsi hinnakõikumised elektriarveid ei mõjuta. Võimalik on valida ka 

kahe hinnatüübi vahel – ööpäevläbi sama hind, mille korral igale tunnile kehtib lepingus 

kokkulepitud hind ning kahetariifne tüüp, kus eristatakse päeva- ja öötarbimist. 

Kombineeritud paketi korral mõjutavad elektribörsi hinnamuutused tarbija elektriarvet 

osaliselt. Selles paketis jagatakse tarbitud elektrikogus pooleks. 50% tarbitud elektrienergia 

eest tasutakse fikseeritud hinna kohaselt ja ülejäänud kogusele kehtib börsihind, millele 

lisandub müügimarginaal. Kombineeritud paketis on kolm hinnatüüpi, lisaks päeva- ja 

ööhindadele on võimalik valida ka tunnipõhine hind, juhul kui tarbimiskohas on 

paigaldatud tunnipõhine elektriarvesti. Tunnihindade aluseks on börsi tunnihinnad. 

Muutuva paketi korral lepitakse teenusepakkujaga lepingut sõlmides kokku 

müügimarginaal, mis lisatakse börsihinnale. Marginaali muutumise korral teavitatakse 

sellest klienti 30 päeva ette. Taolise lepingu sõlmimisel on võimalik kasu saada 

soodushinnaga perioodidest, kuid peab valmis olema ka kallimateks hinnaperioodideks 

võrreldes kindla või kombineeritud elektripaketiga.[5] 
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1.4. Elektriarve kujunemine 

 

Elektriteenuse kasutamise puhul peab silmas pidama, et elektriarve kogumaksumus 

koosneb mitmest erinevast osast. Elektrienergia hinnale lisandub ka võrgutasu, 

elektriaktsiis, taastuvenergia tasu ning käibemaks. Joonis 1.2. annab ülevaate, millistest 

komponentidest elektriarve tegelikult koosneb ja kui suur on nende hinnanguline 

osakaal.[6] 

 

 

Joonis 1.2. Elektriarve komponendid[6] 

Joonisel 1.2. on kujutatud erinevad eelmainitud osad, millest tarbija poolt makstav 

elektriarve koosneb. Võrgutasud moodustavad kogu elektriarvest ligikaudu 40%. 

Võrgutasu koosneb omakorda neljast peamisest kuluelemendist: investeeringud, 

ülekandeteenus ja reaktiivenergia kulu, elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud ning 

kulutused seoses elektrienergia kaoga võrgus. Võrgutasu maksumus on kooskõlastatud 

Konkurentsiameti poolt kolmeaastaste perioodidega. Tasu võib muutuda võrguettevõtja 

poolt mittekontrollitavate kulude tulemusena, näiteks ülekandeteenuse hinna muutumise 

tõttu.  

Teiseks põhiliseks osaks elektriarve moodustumisel on käibemaks ning elektriaktsiis. 

Elektriaktsiis on riigi poolt määratud maks, mille määr on vastavalt seadusele 1. märtsist 

2010a. ilma käibemaksuta 0,00447 €/kWh. Kuna elektriaktsiis ei ole otseselt 

võrguettevõtja poolt määratud maks, näidatakse see elektriarvel eraldi komponendina.  
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Samuti on riigi poolt määratud ka taastuvenergia tasu, mille kogumine ja edastamine on 

võrguettevõtja üheks ülesandeks. Taastuvenergia tasu eesmärgiks on toetada 

taastuvenergia allikatest elektrienergia tootmist Eestis. Iga aasta 1. detsembriks avaldatakse 

järgmise kalendriaasta taastuvenergia tasu suurus, mille aluseks võetakse hinnang järgneva 

aasta taastuvenergia toetusteks makstav summa ja tarbitav võrguteenus. Kogu elektriarvest 

umbes kolmandiku moodustavad kulud tarbija poolt kasutatud elektrienergiale.[6,7]  

Kuna viimasel ajal on taastuvenergia teema üha enam aktuaalsemaks muutumas, on oodata 

elektrienergia hinna veelgi suuremat kasvu. Küll aga on avatud elektrituru positiivseks 

küljeks tugev konkurents erinevate teenusepakkujate vahel, mis hinnatõusu mõningal 

määral pidurdab. 

 

1.5. Elektrienergia hinna mõjurid 

 

Peamiselt on elektrienergia hinna mõjutavad tegurid elektribörsil ja avatud turul piisavate 

tootmisvõimsuste ja elektriühenduste olemasolu, tagamaks elektri liikumist nii siseriiklikus 

kui ka elektrienergia eksporti arvestavas plaanis[6]. Neile lisandub veel palju teisi tegureid, 

mis mõjutavad hinna kujunemist pikemas ja lühemas vaates. Joonisel 1.3. on näha, 

millised tegurid mõjutavad veel elektri hinna kujunemist. 

 

 

 

Joonis 1.3. Elektri hinna mõjurid[6] 
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Elektrienergia hinna määramise üks põhilisemaid tegureid on tarbimine – prognooside 

kohaselt kasvab elektri kogutarbimine 2035. aastaks võrreldes 2012. aastaga ligikaudu 

40%. Tarbimist mõjutavad inimeste majanduslik olukord, käitumis- ja tarbimisharjumused 

ning loomulikult ka tehnoloogia areng.  

Veel üheks oluliseks aspektiks on ülekandevõimsus. Kuna Eestil on hetkeseisuga 

elektriühendus mitmete naaberriikidega, on elektritootjatel võimalus teenust pakkuda palju 

suuremal turul. Seetõttu suureneb konkurents ning elektrihind saavutab ühtlasema 

hinnataseme.  

Investeeringud uutesse tootmisjaamadesse omavad suurt osatähtsust elektrihinna 

kujunemisel. Euroopa Komisjoni poolt väljastatud „Energia tegevuskava aastani 2050“ 

kohaselt on massiliste investeeringute tulemusel kaasaegsetesse seadmetesse järgneva 20 

aasta jooksul oodata elektrienergia hinna kasvu kuni 2030. aastani, pärast mida see taas 

langema hakkab[8].  

Investeeringute kõrval on oma roll ka erinevate piirkondade ilmastikuolud – Põhjamaades 

mõjutab ilmastik eelkõige hüdroelektrijaamade tootmisvõimsust. Kuna hüdroenergiast 

toodetud elekter on hetkeseisuga kõige odavam, on sellel suur mõju ka kogu Põhjamaade 

regiooni elektrienergia hinnale. Norra ja Rootsi hüdroressursside kõrge tase 2012. aastal 

langetas elektrihinna kohati isegi alla 10 €/MWh.  

Lisaks ilmastikule on oluline silmas pidada ka Euroopa Liidus kehtivat kliimapoliitikat, 

mille üheks väljundiks on elektritootmisel emiteeritud CO2 gaaside maksustamine. 

Elektritootjad on sunnitud avatud turule sisenemisel ostma heitmekvooti. Kvoodi 

hinnaprognoos jääb 15...25 €/t vahemikku, mis viitab sellele, et elektri tootmine 

põlevkivist võib tulevikus kallineda 40...60%.  

Kõige selle kõrval on oluliseks teguriks ka elektritootmises kasutusel olevate kütuste 

hinnad, mis mõjutavad nii investeeringute kogumaksumust uutesse tootmisseadmetesse kui 

ka elektrihinda otseselt elektrijaamade tootmise näol.[6] 

Asjaolu, et elektrienergia hinna kujunemisel arvestatakse niivõrd paljude erinevate 

teguritega, teeb hinnaprognoosi võrdlemisi keeruliseks. Alati on olemas oht elektrisüsteemi 

suureulatuslikeks avariideks, mida pole sageli võimalik ette näha. Seega võivad taolised 

olukorrad tõsta elektrienergia hinda märkimisväärselt. 
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1.6. Elektri börsihindade prognoos 

 

2013. aastal, mil Eesti elektrisüsteem läks üle avatud elektriturule, toimus suurenenud 

konkurentsi tõttu elektrihinna langus võrreldes varasemate aastatega. Sellegipoolest on 

tarbijahinnaindeksi (THI) ja Balmorel optimeerimismudeli prognoositud andmete alusel 

oodata tulevikus elektrihinna pidevat tõusu. THI iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste 

teenuste hindade muutust, mille kaalusüsteem vastab elanike eelmise aasta keskmisele 

kulutuste struktuurile. Lineaarprogrammeerimisel tuginev Balmorel mudel arvestab lisaks 

Eestis tootmisvõimsustesse tehtavate majanduslikult tulusatele investeeringutele ka meid 

ümbritsevate riikide elektrisüsteemidega seotud tehinguid. Võrguteenuse hinna 

kujunemisel tuginetakse sisemajanduse koguprodukti (SKP) deflaatori muutumisele, mis 

kirjeldab põhjalikumalt riigi majanduses toimuvat hinnataseme muutust.[9] Eeldatav 

hinnatõus aastani 2050 on toodud graafilisel kujul joonisel 1.4. 

 

 

Joonis 1.4. Elektri börsihinna ja lisanduvate tasude prognoos aastatel 2010...2050[9] 

 

Jooniselt 1.4 on näha, et THI ning teiste elektrienergiaga seotud tasude korral on 

prognoositav hinnakasv lineaarne, kuid optimeerimismudelit Balmore kasutades on 

märgata kõrvalekaldeid 2030. ja 2045. aasta piirkondades, kus hinnatõus vaheldub 

langusega. Suurimaks erinevuseks kahe prognoositava elektrienergia hinna kujunemise 

graafiku vahel on see, et kui Balmorel-i graafiku puhul on märgata järsku hinnatõusu 

aastani 2020, siis THI andmeil on elektrihinnas hüppelist kasvu ei toimu. Antud olukord 

võib olla tingitud sellest, et Balmorel-i puhul arvestatakse ka välisriikides tehtavaid 

investeeringuid elektrisüsteemi arendamisse, kuid THI võtab vaatluse alla Eestis toimuvad 

muutused. Ülevaate börsihinna muutuste kohta aastate lõikes annab tabel A.1 (vt Lisa A). 
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2. KODUMAJAPIDAMISE ELEKTRITARBIMISE UURING 

 

2.1. Uuringu tutvustus 

 

Käesoleva magistritöö raames viidi Eesti Maaülikooli tudengite, õppejõudude ja teiste 

ülikooliga seotud isikute vahel läbi uuring kodumajapidamise elektritarbimise kohta. 

Küsitlus oli veebipõhine ning koosnes 19-st elektrienergia kasutamisega seotud 

valikvastustega punktist tavatarbija igapäevaelu kohta. Uuringus osales 303 inimest - 161 

meest ja 142 naist, vanusevahemikus 17...87 aastat. Vastajate keskmine vanus oli 29 aastat. 

Küsitluse põhiliseks eesmärgiks oli välja selgitada, kas erasektori tavatarbijad oleks nõus 

mugavustsoonist väljuma ja teadlikult enda igapäevaseid elektritarbimisharjumusi 

muutma, kui selle abil oleks võimalik säästa elektriarvetelt. Kuna suur osa erasektorist 

tarbib elektrit vastavalt vajadusele ja ei pööra olulist tähelepanu säästlikule tarbimisele, on 

oluline teadvustada inimestele, et kodumajapidamises erinevaid meetmeid kasutusele 

võttes on võimalik hõlpsasti elektritarbimist optimeerida ja seetõttu ka elektriarvetelt 

kokku hoida. Küsitlus hõlmas endas ka punkte, kus kontrolliti inimeste teadlikkust avatud 

elektriturul toimuva elektrihindade muutuste kohta päeva lõikes.[10] 

 

2.2. Uuringu tulemused 

 

Uuringutulemuste põhjal teostati põhjalik andmeanalüüs, selgitamaks välja erinevate 

elamutüüpide, elektripaketi valiku ja mitmete teiste aspektide põhjal inimeste teadlikkus 

elektrienergia ratsionaalse ja säästule orienteeritud tarbimise kohta. Andmetöötluse abil 

jõuti järeldusteni, milliste elamisharjumustega erasektori tarbijad on suurema tõenäosusega 

nõus kodumajapidamise elektritarbimist kriitilise pilguga üle vaatama ning seeläbi 

tulevikus tarbimisharjumusi suuremal või väiksemal määral muutes kulutusi elektriarvetele 

optimeerima. Tarbimisharjumuste muutmise all on mõeldud elektriseadmete kasutamisaja 

muutmist ja tarbimisvõimsuse reguleerimist vastavalt elektrihindadele börsil. Kuna börsil 

toimuvad hinnamuutused võivad tundide lõikes osutuda mitmekordseks, võib eeldada, et 

suure võimsusega elektriseadmete teadliku juhtimise abil on võimalik pikas perspektiivis 

saavutada arvestatavat majanduslikku säästu. Küsitluses osalenute käest uuriti ka erinevate 

kodumajapidamisseadmete kasutamise sageduse kohta. 
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Esmalt võeti vaatluse alla erinevate elektripakettide valik, mis annab ülevaate, paljude 

uuringus osalenud inimeste elektriarveid avatud elektrituru börsihindade muutus mõjutab. 

Joonisel 2.1. on välja toodud elektripakettide osakaal kõikide vastajate seas. 

 

 

Joonis 2.1. Elektripakettide osakaal vastanute seas[10] 

 

Joonisel 2.1. on näidatud uuringus osalenud inimeste elektripakettide valiku protsentuaalne 

osakaal. 36% vastajatest on teenusepakkujaga lepingut sõlmides osutanud kindla paketi 

kasuks, mille puhul tarbitava elektri hind ei sõltu börsil toimuvatest hinnamuutustest. 

Muutuva paketi, kus elektriarved on otseses sõltuvuses elektri börsihindadest, valis 28% 

uuringus osalenutest. Sellise paketi puhul on elektriseadmete juhtimisel võimalik 

saavutada ka suurimat säästu. 10% küsitletud tavatarbijatest on valinud kombineeritud 

paketi – elektriarveid tasutakse osaliselt nii fikseeritud hinna kui ka börsihindade põhiselt. 

Küsitlusest võttis osa ka märkimisväärne hulk noori ning tekkis olukord, kus neljandik 

uuringus osalenud inimestest ei osanud elektripaketi valikut täpsustada. Põhjuseks on suure 

tõenäosusega asjaolu, et elektrileping on sõlmitud vanemate või mõne kolmanda isiku 

poolt (üürikorteri puhul eluaseme omanik). 

Kuna uurimistöös keskenduti börsihindade muutumisele tugineva elektritarbimise 

juhtimisele, hõlmas küsitluse üks punktidest ka inimeste kursisolekut elektriturul 

toimuvate hinnamuutustega. Joonis 2.2 annab ülevaate tarbijate teadlikkusest avatud 

elektrituru põhimõtete kohta. Tulemusi võrreldakse elektripaketi valiku põhjal. 
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Joonis 2.2. Teadlikkus börsihindade muutuste kohta elektripakettide valiku põhjal[10] 

 

Joonist 2.2. analüüsides selgub, et kaks kolmandikku inimestest, kes on valinud 

börsihindadest sõltuva elektripaketi, on teadlikud ka elektrihindade muutustest avatud 

elektriturul. Kombineeritud ja kindla paketi puhul on olukord vastupidine – suurem osa 

inimestest börsihindade muutustega kursis ei ole, vastavalt 61,1% ja 73,4%. Sarnaselt 

muutuva paketi kasuks osutanud vastajatele oli üle 60% inimestest teadlik 

hinnakõikumistest ka nende inimeste seas, kes enda elektripaketi valikut täpsustada ei 

osanud. 

Küsitluse tulemusi antud aspektist analüüsides võib öelda, et tarbijate teadlikkust 

elektribörsil toimuvaga on võimalik suures ulatuses tõsta. Mugavatest elamisharjumustest 

tingituna pole paljudel inimestel aega ega mahti pöörata tähelepanu elektrienergia 

hindadele ning tarbimine toimub harjumuspõhiselt, vastavalt vajadusele. Elektrienergia 

börsihindade varieerumise lahti seletamisel ning sellega kaasneva säästuvõimaluste 

tutvustamise toel leidub kindlasti inimesi, kes oleks nõus hetkel valitud elektripaketti 

muutma ning elektriseadmetega seotud toimetusi koduses majapidamises teadlikult 

odavamatesse elektrihinna piirkondadesse suunama. 

Järgnevalt võeti käsitluse alla erinevate elektriseadmete kasutamise sagedus uuringus 

osalenud inimeste majapidamistes. Eesmärgiks oli välja selgitada, kui sageli kasutavad 

tarbijad kodudes erineva võimsusega elektriseadmeid. Seadmete tarbimise sagedus on 

kujutatud joonisel 2.3 histogrammina, grupeeritud  enimlevinumate elektriseadmete alusel. 
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Joonis 2.3. Elektriseadmete kasutamissagedus vastajate seas 

 

Joonise 2.3. andmeid analüüsides selgub, et igapäevaselt kodumajapidamises kasutusel 

olevatest elektriseadmetest on populaarseimad arvuti, elektripliit, kohvimasin ning 

televiisor. Ligi 90% inimestest kasutab arvutit iga päev. Televiisor leidis igapäevast 

kasutust 227 (75%) uuringus osalenud inimese kodus. Peaaegu pooled küsitlusest osa 

võtnud inimesed kasutavad sarnaselt arvutile ja televiisorile igapäevaselt ka kohvimasinat 

ning elektripliiti. Teiste elektriseadmete puhul igapäevane kasutamine inimeste seas nii 

suure osakaaluga ei olnud, kuid suurusjärgus 10...15% uuringus osalenutest kasutab 

vähemalt viis või rohkem korda nädalas ka pesumasinat, nõudepesumasinat ning 

tolmuimejat. 50...60% inimestest kasutavad pesumasinat ja tolmuimejat üks kuni kaks 

korda nädalas. Sauna elektrikerist ja nõudepesumasinat kasutatakse võrreldes teiste 

elektriseadmetega võrdlemisi vähe – vastavalt 90% ja 68% inimestest ei kasuta 

eelmainitud elektriseadmeid kunagi või teevad seda harvemini kui 1 kord kuus. Põhjuseks 

võib olla see, et uuringus osalenud inimeste kodumajapidamises nimetatud elektriseadmed 

puuduvad. Ülejäänud elektriseadmete kasutamissagedused jagunevad võrdselt ning 

märkimisväärseid iseärasusi tarbimissagedustes välja tuua ei ole.  
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Graafikut analüüsides võis näha, et iga eelmainitud elektriseadmete puhul on peamiselt üks 

levinuim kasutamissagedus. Selle abil oli võimalik teha järeldusi inimeste tarbimis- ja 

elamisharjumuste kohta. Keskmine küsitluses osalenud tavatarbija kasutab kõige 

sagedamini arvutit, elektripliiti, televiisorit ning kohvimasinat. Harvemini leiab erasektori 

tarbimisahelas kasutust tolmuimeja ning pesumasin. Väga väike osakaal elektriseadmete 

kasutamise osas on nõudepesumasinal ning sauna elektrikerisel. 

Lisaks eelneval joonisel välja toodud pistikupesadesse ühendatavatele elektriseadmetele on 

majapidamistes ka teisi suuri elektritarbijaid nagu näiteks kütte- ja jahutusseadmed, 

elektriboilerid jt tarvikud. Seega uuriti ka, millisel küttesüsteemil küsitluses osalenud 

inimeste elamu põhineb. Joonisel 2.4. on näidatud tulpdiagrammina elamu küttesüsteemide 

valik. 

 

Joonis 2.4. Elamu küttesüsteemid vastajate seas 

 

Joonisel 2.4 olevat graafikut jälgides selgub, et 147 uuringus osalenud inimese elamu 

põhineb keskküttel – see on 49% kogu vastajate hulgast. Keskkütte all on mõeldud linna 

keskkatlamajade poolt tagatud kaugkütet elamutele. Puitküttel toimivaid elamuid oli 

vastajate hulgas 96 – vastavalt 36,7% kodumajapidamistest. Teiste küttesüsteemide 

osakaal oli jäi alla 10%. Kesk- ja puitküttel põhinevate süsteemide puhul ei ole kuigi palju 

võimalusi küttesüsteemi reguleerides elamu elektriarveid vähendada. Küll aga leidub see 

võimalus nende majapidamiste hulgas, kus küttesüsteemi toimimise möödapääsmatuks 

osaks on elektriseadmed – pumbad, kompressorid, elektrilised küttekehad jms. 
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Tehnoloogia kiire arengu tõttu on elektriseadmete hulk kodumajapidamistes järk-järgult 

kasvamas. Nõudlus uutele ja säästlikele kodumasinatele on küll suurenenud, kuid kas 

tarbijad on ka teadlikud, millised elektriseadmed kodudes enim elektrienergiat kulutavad? 

Ülevaate inimeste kursisolekust seadmete elektritarbimisest annab joonis 2.5. 

 

Joonis 2.5. Teadlikkus kodumajapidamise elektriseadmete tarbimismahtudest 

 

Uuringust selgus, et ligi pooled (45,5%) inimestest ei oma küll täpset ülevaadet 

kodumasinate elektritarbimise kohta, kuid on püüdnud ennast erineval moel kurssi viia, 

milliste seadmete kasutamisele kulub kõige rohkem elektrienergiat. 28,1% uuringus 

osalenud inimestest ei ole sellele kunagi tähelepanu pööranud, mis tähendab, et tarbitakse 

elektrit ainult vastavalt vajadusele, mõtlemata erinevatele säästuvõimalustele. Iga neljas 

tavatarbija omab täpset ülevaadet kodumajapidamises kuluva elektrienergia kohta. 

Siinkohal on oluline, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu, milliste elektriseadmete 

peale majapidamises kõige rohkem elektrit kulub. Seeläbi on võimalik teha suuremal või 

väiksemal määral korrektuure igapäevases elektritarbimsies, mille abil on võimalik  

saavutada ka säästu elektriarvetelt. Üheks suureks abiliseks taolise olukorra puhul on 

kasutada pistikupesa ja elektriseadme vahele paigaldatavaid arvesteid, mis aitavad saada 

ülevaadet antud ajahetkel ning juba eelnevalt tarbitavast võimsusest. Paljude 

pistikupesaarvestite puhul on neisse sisse ehitatud ka hinnakalkulaator, mis arvutab 

tarbitud võimsuse ja elektrihinna alusel välja seadme töötamisele kuluva rahasumma[10]. 
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Järgmiseks oluliseks punktiks küsitluses oli välja uurida, kui suur hulk uuringus osalenud 

elektritarbijad kasutavad enimlevinud võtteid (tulede kustutamine ruumidest ja 

elektriseadmete vooluvõrgust välja ühendamine, mida igapäevase elektritarbimise käigus 

parasjagu ei kasutata), et elektriarvetelt kokku hoida. Seejärel sooviti teada saada, kas 

erasektori elektritarbijad on varasemalt otsinud erinevaid võimalusi elektriarve 

vähendamiseks. Joonised 2.6, 2.7 ja 2.8 annavad ülevaate, kui suures ulatuses inimesed 

erinevaid abinõusid kasutusele võttes elektrit säästavad ning kas lisaks eelmainitud 

tegevustele on otsitud võimalusi elektriarvetelt kokkuhoiu saavutamiseks. 

 

 

Joonis 2.6. Elektrienergia sääst valgustuse arvelt 

 

Jooniselt 2.6 on näha, et ruumist lahkudes kustutab 43,9% inimestest alati tule, 51,2% 

vastajatest teeb seda enamasti. Kõigi uuringus osalenute peale kokku ei kustuta ruumist 

lahkudes tuld või teeb seda harva kõigest 5% inimestest. Antud punkti analüüsides on 

tegemist väga positiivse tulemusega, kuna valgustus omab kodumajapidamise 

elektritarbimises suurt osatähtsust. 

Elamu valgustuse pealt kokkuhoiu saavutamiseks on palju erinevaid viise – 

energiasäästlike LED tüüpi valgusallikate, liikumisandurite ja aegreleedega varustatud 

valgustussüsteemi kasutamine. Kaasaegsemate seadmete ja süsteemide puhul omab 

kindlasti olulist rolli ka nõutav alginvesteering, kuid vanemat tüüpi hõõglampide 

asendamine uute, pikema eluajaga valgusallikatega tasub pikemas perspektiivis kindlasti 

ära. 
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Joonis 2.7. Vooluvõrgust välja ühendatavad seadmed tarbijate seas 

 

Joonisel 2.7. on näidatud elektriseadmed, mida uuringus osalenud inimesed vooluvõrgust 

välja ühendavad. Kõige enam ühendatakse vooluvõrgust välja arvuti ja pesumasina 

toitekaablid – vastavalt 46% ja 40% uuringus osalenud inimestest peab seda vajalikuks. 

19% inimestest ühendab toiteahelast välja ka televiisori. Küsitluse antud punktis oli 

vastajatel võimalik ka ise erinevaid elektriseadmeid välja pakkuda, mille nad vooluvõrgust 

lahti ühendavad mitte kasutamise korral. Kuna vastuseid tuli palju ning kõik omasid 

eelnevalt pakutud variantdega võrdlemisi väikest osakaalu, grupeeriti need tulemused 

kategooria „muu“ alla. Sellisteks seadmeteks olid näiteks: veekeetja, köögikombain, 

kodukinosüsteem, föön jt erinevad kodumajapidamises kasutusel olevad elektriseadmed. 

6% uuringus osalenud inimestest ei pidanud oluliseks elektriseadmeid vooluvõrgust välja 

ühendada. 
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Joonis 2.8. Majanduslik kokkuhoid elektriarvetelt 

 

Joonisel 2.8 kujutatud sektordiagrammil on näha, et kaks kolmandikku kõigist uuringus 

osalejatest on püüdnud leida võimalusi elektriarvete vähendamiseks. 32,3% vastanutest on 

elamu elektriarvetega rahul ning säästuvõimalusi otsinud pole. Antud tulemusi eelnevate 

jooniste (2.6 ja 2.7) andmetega võrreldes võib leida seoseid, kus valdav osa inimestest, kes 

on otsinud erinevaid võimalusi eesmärgiga hoida kokku elektriarvetelt, teeb seda 

alateadlikult juba praegu – tulede kustutamine ruumidest, elektriseadmete toiteahelast lahti 

ühendamine. Taolised tegevused on kõige tavapärasemad ning lihtsamad elektrienergia 

säästu silmas pidades. 

Siiski leidub veel võimalusi majapidamise elektriarve optimeerimiseks. Kuna käesoleva 

uurimistöö eesmärgiks oli kodumajapidamisseadmete elektritarbimise juhtimine 

elektrihinna alusel, tuleks keskenduda avatud elektriturul toimuvatele elektrihinna 

kõikumistele. Elektribörsil määratakse iga järgneva päeva elektrihinnad tundide kaupa. 

Börsil valitsevate elektrihindade pideva jälgimise abil on võimalik tarbijatel 

elektriseadmete kasutamist juhtida odavama elektrihinna piirkondadesse. Mida suurem on 

kasutatava seadme võimsus ja pikem töötamise aeg, seda suurem on sääst võrreldes 

kallima hinnapiirkonnaga. Taoline elektriseadmete kasutamisperioodi suunamine eeldab, et 

elektriteenusepakkujaga on sõlmitud muutuv või kombineeritud pakett, kus elektriarve 

suurus elektri börsihindadest. Kindla paketi puhul, mille puhul hind on fikseeritud, on 

võimalik säästu saavutada vaid juhul, kui valitud pakett on kahetariifne, kus elektri päeva- 

ja ööhinnad on erinevad. 

32,3% 

67,7% 

Kas olete otsinud võimalusi elektriarve 
vähendamiseks?  

Ei 

Jah 



24 

 

Elektri börsihindade kõikumisele tugineva tarbimise juhtimise idee rakendamise eesmärgil 

sisaldas läbiviidud küsitlus ka punkte, mille abil sooviti välja selgitada, kas inimesed 

oleksid nõus erinevaid elektriseadmetega seotud toiminuid päeva lõikes edasi lükkama, kui 

järgneval tunnil on elektrihind odavam. Joonis 2.9 annab ülevaate, paljud uuringus 

osalenud inimesed oleksid nõus seadmete kasutamisaega edasi lükkama, kui neil oleks 

selge ülevaade elektrihindade kohta tundide kaupa. 

 

 

 

Joonis 2.9. Tarbimise juhtimine sõltuvalt elektrihindadest 

 

Sektordiagrammilt selgub, et üle poolte uuringus osalenud inimestest – 58,1%, oleks nõus 

majapidamises elektriseadmete kasutamisaega teadlikult edasi lükkama, kui oleks ülevaade 

elektrihinna muutuste kohta päeva lõikes. Ligikaudu 30% inimestest ei muudaks 

elektrihinna kõikumistest hoolimata seadmete kasutamisaega. See näitab, et kolmandik 

küsitlusest osa võtnud tavatarbijatest elab mugavustsoonis, kus odavam elektrienergia hind 

ei motiveeriks neid tarbimisharjumustes korrektuure tegema. 12,2% vastajatest ei osanud 

antud teemal seisukohta võtta.  

Kuna elektri tunnihinna täpne erinevus oli eelmainitud küsitluse punktis täpsustamata, oli 

tõenäoliselt ka keeruline subjektiivset hinnangut anda. Väga väikese hinnaerinevuse korral 

pole saavutatav sääst sedavõrd märkimisväärne, et inimesed elamisharjumusi muutma 

hakkaks.  

12,2% 

29,7% 58,1% 

Kas juhiksite elektritarbimist, kui oleks 
ülevaade elektrihinna muutuste kohta? 

Ei oska öelda 

Ei 

Jah 
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Küsitluse käigus selgus, et paljud inimesed oleksid nõus tarbimist säästu eesmärgil 

teadlikult juhtima. Järgnevalt uuriti, milliseid toiminguid ning kodumajapidamisseadmeid 

tavatarbijad igapäevaselt nõus juhtima oleks. Joonistel 2.10 ja 2.11 on välja toodud 

erinevad toimingud ja elektriseadmed, mille kasutamisaja juhtimine koduses 

majapidamises kõne alla võiks tulla. 

 

 

Joonis 2.10. Toimingud kodumajapidamises, mille arvelt on võimalik elektriarveid 

optimeerida 

 

Joonise 2.10 andmete põhjal on näha, et ligikaudu 50% kõikidest vastajatest on 

elektritarbimise harjumuste osas paindlikud. 56,8% uuringus osalenud inimestest 

vähendaks elamu küttesüsteemi võimsust kallimates elektrihinna piirkondades. Samuti 

vastavalt 52,1% ja 48,2% erasektori tarbijatest on nõus soojaveeboilerit tsükliliselt sisse- ja 

välja lülitama ning ventilatsiooni- ja kütterežiimi tööd reguleerima vastavalt elektrienergia 

hindadele. 

Nimetatud toimingud on kõik üsna suure inertsiga – näiteks tunduvalt kallimates 

elektrihinna tsüklites kütteseadme võimsuse vähendamisel eluruumide keskmine 

temperatuur oluliselt ei lange. Kõrge elektrihinna korral ei ole inimesed sunnitud 

kütteseadet täielikult välja lülitama. Sõltuvalt elamu küttesüsteemist on võimalik etteantud 

seadepunkte vähendada, mille korral süsteemi kütteallikate võimsus ning elektritarve 

vähenevad. Ka soojaveeboileri tsükliline sisse- ja väljalülitamine sõltuvalt elektri 

tunnipõhistest börsihindadest ei häiri elukvaliteeti, kuna boilerite suur mahtuvus ja hea 

isolatsioon hoiavad tarbevee temperatuuri kõrgel. Ventilatsiooni ja konditsioneeri 

56,8% 
52,1% 48,2% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Hoone küttevõimsuse 
vähendamine 

Soojaveeboileri 
väljalülitamine 

Ventilatsiooni või 
konditsioneeri töörežiimi 

muutmine 

V
a
s
ta

ja
te

 o
s
a
k
a
a
l 

Kas oleksite nõus järgmiste toimingutega, 
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töörežiimide muutmisel kehtib sarnane loogika soojaveeboileritele – jahutusseadme 

lühiajalise (näiteks 1 tund) väljalülitamise käigus märkimisväärset temperatuuritõusu 

eluruumides ei toimu. Küll aga jahutusseadme mitmeks tunniks välja lülitamisel võib 

tekkida olukord, kus seadme taas sisselülitamisel üritatakse ruumi temperatuuri kiiresti taas 

vähendama hakata. See nõuab jahutusseadmelt omakorda tavapärasemast rohkem võimsust 

ning seeläbi kulutatakse ka rohkem elektrienergiat. Tulemuseks võib olla veelgi suurem 

elektritarve kui pideva töörežiimi korral. 

 

 

Joonis 2.11. Elektriseadmete kasutamisaja suunamine säästu eesmärgil 

 

Tulpdiagramm joonisel 2.11 annab hea ülevaate, milliste kodumajapidamistes esinevate 

elektriseadmete kasutamise aega on uuringus osalenud inimesed nõus säästu eesmärgil ühe 

tunni võrra edasi lükkama kui on teada, et sel tunnil on elektrienergia hind märgatavalt 

odavam.  Tulemusi analüüsides võis näha, et inimeste tarbimisharjumused on 

paindlikumad pesumasina, nõudepesumasina, elektrikerise, tolmuimeja ning triikraua 

kasutamise osas – 50% või enam uuringus osalenud inimeste arvates on otstarbekas antud 

elektriseadmete tarbimise arvelt teadliku juhtimise teel elektriarvetelt kokkuhoidu 

saavutada. Väiksemat osakaalu omasid igapäevaselt rohkem kasutust leidvate 

elektriseadmetega seotud toimingud. Peamiselt söögitegemisega seotud kodumasinate 

kasutamist pole nõus inimesed odavama elektrihinna piirkonda suunama. Tulba „muu“ alla 
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kuuluvad vastajate endi poolt välja pakutud elektriseadmed, milleks olid näiteks 

mobiiltelefoni akulaadija, mängukonsoolid, elektriline põrandaküte ning õhksoojuspump. 

Antud tulemusi joonisel 2.3 välja toodud andmetega võrreldes on näha, et vähem kasutust 

leidvate seadmete (pesumasin, sauna elektrikeris, tolmuimeja) kasutamisaja juhtimise osas 

ollakse palju paindlikumad kui igapäevaselt rohkelt kasutust leidvate kodumasinate puhul. 

Inimeste igapäevaelus leidub tahes-tahtmata elektriseadmetega seotud toiminguid, mille 

edasilükkamine pole nende jaoks vastuvõetav, olgu see siis söögi valmistamine, arvuti 

kasutamine või mõni muu tegevus. 

Majapidamise elektritarbimise juhtimise idee tugitalaks on keskseade, mille põhjal kogu 

süsteem toimib. Seadme tööpõhimõtet uuringu käigus lähemalt ei kirjeldatud. Seadme 

funktsionaalsus seletati inimestele võimalikult lihtsalt lahti – tegemist on tarvikuga, mis 

reguleerib kodumasinate elektritarbimist, vältides päeva lõikes kallima elektrihinnaga 

piirkondi.  

Joonistel 2.12...2.14 kujutatud andmete alusel saadi ülevaade, kas inimesed oleksid taolise 

juhtseadme soetamisest huvitatud ning kui pikk on selle tasuvusaeg. Samuti sooviti teada, 

kui suur peaks olema igakuine minimaalne sääst, et uuringus osalenud inimesed 

tarbimisharjumusi muutma hakkaksid. 

 

 

Joonis 2.12. Juhtseadme soetamine kodumajapidamisse 
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Joonisel 2.12 asuvalt sektordiagrammilt selgub, et juhtesadme soetamist puudutava punkti 

vastajate arvamused kattuvad täpselt joonisel 2.9 tõstatatud küsimusega, kus püüti välja 

selgitada paljud uuringus osalenud inimestest on valmis säästu eesmärgil elektriseadmete 

tarbimist teadlikult juhtima, seejuures juhtseadet mainimata. 

Saadud tulemus oli eelduspärane, kuna eelmainitud tarbimist juhtiva seadme toel on 

tunduvalt lihtsam elektritarbimist reguleerida. Süsteemi automatiseeritus võtab inimestelt 

kohustuse elektrihindu pidevalt jälgida ning seeläbi tarbimise juhtimises iseseisvalt 

osaleda. 

Kodumajapidamisseadmete juhtimiseks mõeldud keskseadme soetamisega kaasneb ka 

alginvesteering. Seetõttu oli küsitluses punkt, milles uuriti inimeste arvamust seadme 

tasuvusaja kohta. Joonisel 2.13 on näidatud erinevate soovitud tasuvusaegade 

protsentuaalsed osakaalud. 

 

 

Joonis 2.13. Tarbijate poolt soovitud juhtseadme maksimaalne tasuvusaeg[10] 

 

Joonisel 2.13 on näha, et 46% inimestest oleks nõus kodumajapidamisse tarbimist juhtiva 

seadme soetama, kui selle tasuvusaeg oleks 1-2 aastat. 31% tarbijatest on veelgi 

nõudlikumad ning loodavad saavutada reaalset rahalist võitu juba pärast ühe aasta 

möödumist. 17% uuringus osalenud inimestest teeksid vajamineva alginvesteeringu ka siis, 

kui pidev rahaline võit elektriarvetelt ilmneks alles 3...5 aastat pärast seadme soetamist. 

6% inimestest ei sooviks majapidamisse elektritarbimist reguleerivat seadet. 
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Joonisel 2.14 on kujutatud juhtseadme soetamisega kaasnev soovitud minimaalne sääst 

elektriarvetelt uuringus osalenud inimeste seas. 

 

 

Joonis 2.14. Minimaalne soovitud sääst elektriarvetelt juhtseadme soetamisel[10] 

 

Sektordiagrammilt selgub, et võrdselt 36% uuringus osalenud inimestest sooviks 

juhtseadme kasutusele võtmisel saavutada säästu elektriarvetelt vastavalt 6...10% või 

11...20%. Iga viies tavatarbija loodab säästa elektriarvetelt üle 20%. Ainult 10% kõikidest 

vastajatest oleks nõus kodumajapidamisse elektritarbimist juhtiva seadme soetama, kui 

selle arvelt oleks võimalik saavutada majanduslikult kuni 5%-list säästu. 

 

Igakuine kokkuhoid sõltub antud juhtseadme puhul mitmest erinevast tegurist: 

 tundidevahelisest hinnaerinevusest börsil; 

 seadmete tarbimisvõimsusest; 

 juhitavate elektriseadmete kasutamise perioodist. 

 

Täpset igakuist säästu ei ole üheselt võimalik ette prognoosida, kuna elektri börsihindade 

muutus on iga päeva lõikes väga erinev. Mida suuremas ulatuses erasektori tarbijad 

elektriseadmete kasutamisaega suunavad, seda suurem on majanduslik sääst igakuisetelt 

elektriarvetelt. Tarbimise juhtimine on otseses seoses ka keskseadme tasuvusajaga - 

võimsate elektriseadmete kasutamisaja efektiivse juhtimise abil on juhtseadme tasuvusaeg 

lühem. Ühtlase, väikeste börsihinna kõikumiste, perioodi jooksul märkimisväärset säästu 
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tarbimise juhtimisel ei saavutata, kuid õhtu- ja hommiktundide suurema tarbimisvõimsuse 

tõttu on ka elektrihind reeglina keskpäevastest elektrihindadest siiski kallim. Kütteperioodi 

jooksul esineb elektrihindade tundide võrdluses isegi 5...10 kordseid vahesid: 

küttesüsteemi reguleerimisel on võimalik tipuvõimsuste juhtimise teel saavutada 

elektriseadmete suurte tarbimisvõimsuste tõttu ka  märgatavamat säästu.  

 

2.3. Järeldused 

 

Uurimistöö käigus läbi viidud küsitlus „Kodumajapidamise elektritarbimine“ oli käesoleva 

magistritöö teema aktuaalsust silmas pidades olulise tähtsusega. Küsitluse põhiliseks 

eesmärgiks oli uurida, kuidas suhtuvad tavatarbijad uudsesse lähenemisse elektritarbimise 

optimeerimiseks – keskseade kodumasinate tööaja reguleerimiseks. Küsitluse punktid olid 

järjestatud nii, et autor saaks esmalt ülevaate vastajate tarbimisharjumustest ning                 

-mahtudest. Seejärel esitati erinevaid energiasäästu puudutavaid küsimusi. Uuringu lõpus 

tõstatati keskseadme teema, mille põhjal oli võimalik teha järeldusi, kas  tarbimist juhtiv 

seade võiks tänapäeva kodumajapidamistes kasutust leida. Sellise ülesehituse puhul püüti 

uuringus osalenud inimesi suunata analüüsima enda igapäevast elektritarbimist ning selle 

põhjal seisukohta võtma, kui suureks abiks keskseade nende kodumajapidamises oleks.  

Uuringutulemuste põhjal tehti järgmisi tähelepanekuid: 

1. 38% uuringus osalenud inimeste elektriarved sõltuvad osaliselt või terves ulatuses 

börsihindadest ning keskseadme abil tarbimise juhtimisel on võimalik saavutada 

majanduslikku säästu: 10% vastajate hulgast on valinud kombineeritud paketi ja 

28% muutuva paketi; 

2. muutuva paketi valinud inimestest 68,8% on teadlikud avatud elektriturul 

toimuvatest elektrihinna kõikumistest. Börsihindade teadlikkust ja paketi valikut 

arvestades on nimetatud hulk inimesi tõenäoliselt juba praegusel hetkel tarbimist 

optimeerinud ning seadmete juhtimise teel säästu saavutanud; 

3. kõige enam kasutust leidvad elektriseadmed kodumajapidamistes on arvuti, 

elektripliit, kohvimasin ning televiisor; 

4. 16,2% uuringus osalenud inimeste elamute puhul on tegemist elektriseadmetel 

põhineva küttesüsteemiga. Nimetatud elamute siseruumide kütmisel on võimalik 

töö käigus kavandatavat tarbimise juhtimise keskseadet kütte reguleerimisel 

kasutada; 
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5. jooniste 2.5 ja 2.8 andmeid analüüsides täheldati, et ligikaudu 30% uuringus 

osalenutest ei oma täpset ülevaadet erinevate kodumajapidamisseadmete 

elektritarbimise osakaalust kogutarbimise suhtes ning seejuures ei ole otsinud ka 

võimalusi elektriarvetelt kokkuhoiuks. Seevastu ülejäänud vastajad, kes omasid 

täpset ülevaadet elektritarbimise jagunemisest või on üritanud seda välja selgitada, 

on püüdnud leida võimalusi ka elektriarvete vähendamiseks; 

6. graafikud joonistel 2.9 ja 2.12 näitasid, et 58,1% inimestest oleks nõus 

elektrihindadest ülevaadet omades seadmete tarbimist juhtima ning selle tarbeks 

soetama ka automaatjuhtimist võimaldava keskseadme; 

7. ligikaudu 50% osalenutest on valmis elamu kütte- ja ventilatsiooni tööd 

elektrihinna kalleid perioode vältides juhtima; 

8. 77% vastanute arvates peaks lõputöö käigus kavandatava keskseadme puhul selle 

tasuvusaeg olla maksimaalselt 2 aastat. 6% uuringus osalenud inimestest seadet ei 

soetaks; 

9. 36% uuringus osalenutest soovib keskseadme abil saavutada 11...20%-list säästu 

elektriarvetelt. Täpselt sama suur hulk inimesi loodab elektriarvetelt kokku hoida 

6...10%; 
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3. TARBIMISE JUHTIMISE MEETODID 
 

3.1. Üldist 

 

Tarbimise juhtimise all on siinkohal mõeldud erinevaid meetodeid, mille abil on võimalik 

elektritarbimist juhtides või optimeerides elektriarveid vähendada. Juhtimist võib 

väljendada tarbimisgraafikute nihutamise või tarbimismahtude muutmise näol. Kõiksugu 

elektriseadmetega seotud toiminguid, millega kaasneb majanduslik sääst, võib nimetada 

antud juhul tarbimise juhtimiseks. Käesolevas peatükis on välja toodud erinevad meetodid 

kodumajapidamise elektriarvete vähendamiseks. 

 

3.2. Kahetariifne elektripakett 

 

Nagu töö alguses mainitud elektripakettide kirjeldusest selgus, on Eestis tavatarbijal 

võimalik valida kolme erineva paketi vahel: muutuv, kombineeritud ja kindel. Kõikide 

pakettide puhul on võimalik valida ka kahe hinnatüübi vahel: 

 ööpäev läbi sama hind; 

 päeval ja öösel erinev hind. 

Esimese variandi puhul on tegemist ühetariifse süsteemiga, kus päeva lõikes 

hinnaerinevusi ei ole. Kahetariifse paketi puhul eristatakse öö- ja päevahindasid. 

Päevahind kehtib suveajal argipäeviti ajavahemikus 8...24 ning talvel 7...23. Ööhind kehtib 

suveajal kellaaegadel 24...8 ja talveajal 23...7. Nädalavahetuse päevadel kehtib ööhinna 

põhine arvestus. Argipäevadele langevate riiklike pühade korral toimub arvestus sarnaselt 

tavalistele argipäevadele.[5] 

Üheks säästuvõimaluseks on elektripaketi muutmine ühetariifselt paketilt kahetariifsele. 

Selle abil on võimalik kasutada energiakulukamate protsesside läbiviimiseks näiteks 

nädalavahetuse päevi või argipäevade öötunde. Mitteprioriteetsete toimingute või suurema 

inertsiga seadmete (nt elektriboiler) töö edasilükkamine ööhinna piirkondadesse võib 

pikemas perspektiivis märgatavat säästu kujutada. Suurema inertsi all on elektriboileri 

puhul mõeldud soojendatud tarbevee pikaajalist püsimist soovitud temperatuuril. Boileri 
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hea isolatsiooni ning suure mahuga kaasnevate väikeste soojuskadude tõttu võib küttekeha 

tööaega kallite elektrihinna piirkondade vältimiseks mõne tunni võrra edasi lükata, 

kartmata, et tarbevee temperatuur nii lühikese ajaga boileris madalale oleks langenud. 

Oluline on silmas pidada, et ühe- ja kahetariifse paketi puhul peaks tarbijal olema ülevaade 

elektrikulu jaotumisest päeva lõikes. Kuna ühetariifse fikseeritud hinnaga paketi puhul on 

aluseks kindel elektri baashind, siis teenusepakkujaga kahetariifse lepingu sõlmimisel 

muutub päevahind pisut kõrgemaks ning ööhind eelnevalt mainitud baashinnast 

madalamaks.[5] Sellisel juhul võib tekkida olukord, kus elektriarved võivad päevase suure 

tarbimismahu tõttu hoopis kasvada. Kahetariifne pakett on kasulik neile tarbijatele, kelle 

tarbimise paindlikkus võimaldab suurema osa kodumajapidamise kasutatavast 

elektrienergiast nädalavahetuse või ööhinna piirkondadesse suunata. 

 

3.3. Valgustus 

 

Tarbimise juhtimise alla võib liigitada ka elamu valgustussüsteemi. Viimasel ajal on 

levima hakanud päevavalguse laialdasem kasutamine peamise valgusallikana eluruumides. 

Uuringud on näidanud, et aknalähedastes piirkondades on võimalik tehislike valgusallikate 

asendamisel naturaalse päevavalgusega võimalik kokku hoida 60...70% energiat. Ruumi 

kesk- ja kaugemates osades on potentsiaalne sääst vastavalt 30...40% ja 5...20%. [11] 

Lisaks päevavalguse kasutamisele on erinevaid valgustuse juhtimise viise. Elering AS 

uuringu „Tarbimise juhtimine“ andmetel on valgustuse passiivse juhtimise teel võimalik 

säästa 8...16% elektrienergiast. Kombineeritud, intelligentse (aktiivse) juhtimisega on 

saavutatav sääst kuni 65%. Järgnevalt on välja toodud erinevad valgustuse 

juhtimisvõimalused, mille kasutamisel on võimalik eelmainitud säästu saavutada[12]: 

 Taimeri kasutamine automaatseks väljalülitamiseks (viivitus 7 min); 

 Kohalolekuandurite alusel valgustuse väljalülitamine; 

 Päevavalguse järgi dimmerdamine; 

 Valgusvoo reguleerimine; 

 Ajaline juhtimine. 
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Valgustuse juhtimise kõrval on üheks suurimaks säästu tagavaks aspektiks ka vananenud 

valgustussüsteemi ja -seadmete asendamine uutega. Tabelis 3.1 on toodud erinevad näited, 

kuidas valgustusseadmetele alternatiivide leidmise teel on võimalik säästu saavutada. 

Tabel 3.1. Valgusallikate vahetamise teel saavutatav potentsiaalne sääst[12] 

Esialgne lamp Energiamärgis Alternatiivne lamp Energiamärgis 

Potentsiaalne 

sääst, 

% 

Hõõglamp E,F,G 
Kompaktluminofoorlamp 

(säästulamp) 
B 65...80 

Hõõglamp E,F,G 
Halogeenhõõglamp (12V 

või xenon gaasiga) 
C,B 25 

Hõõglamp E,F,G LED-lamp A 80 

Halogeenhõõglamp 

(230V toitepingelt) 
D,E,F LED-lamp A 70...80 

Luminofoorlamp 

T12 

T8 

 

D,C 

B,A 

Luminofoorlamp 

T8 

T5 

 

B,A 

A 

 

35...43 

12,5 

Luminofoorlamp 

(T12 või T8) 
D,C,B LED-lamp A 25...50 

 

Ülaltoodud tabeli andmetel on näha, et valgusallikate vahetamise teel on võimalik 

vähendada energiatarvet 33...50%. Lampide vahetamisel peab silmas pidama, et sellega 

võib kaasneda ka valgusti erinevate osade, näiteks reflektorite, väljavahetamine. Valgustite 

uuendamine ning väljavahetamine nõuab küll teatavat alginvesteeringut, kuid kaasaegsete 

ning säästlike lampide kõrge efektiivsuse ning pika eluea tõttu on see üsna kiiresti end 

tagasi teeniv väljaminek.  

 

3.4. Elektriseadmete väljavahetamine 

 

Sarnaselt valgustitele on soovitatav kriitilise pilguga üle vaadata ka kodumajapidamises 

olev seadmepark. Paljudes kodudes leidub tänase päevani mitmeid aastakümnete vanuseid 

kodumasinaid, mille tarbimisvõimsused pole enam kaugeltki proportsioonis nende 

efektiivsusega. Kodumajapidamise energiatõhususe tõstmiseks on soovituslik asendada 

ajale jalgu jäänud seadmed uute ning kaasaegsete masinatega.  

Energiatõhususe määramiseks on nüüdseks ka Eestis loodud elektriseadmetele paigaldatav 

energiamärgistus. Energiamärgiste vorm on tooterühma lõikes ühetaoline ning lihtsasti 

loetav. Aluseks on võetud tähtedel põhinev klassifikatsioon A...G. Energiamärgise aste A 

näitab, et tegemist on kõige tõhusama klassiga, seejuures aste G on kõige energiakulukam. 
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Lisaks tähtedele on tehnoloogia arengut silmas pidades võimalik lisada ka lisamärgistusi: 

A+, A++ ja A+++, millest viimane tähistab jällegi kõige tõhusamat energiaklassi. 

Energiamärgistel on lisaks energiakulule pesumasinate puhul välja toodud ka tarbitava vee 

kogus, pesemistulemuse kvaliteet ning seadme müratase.[13] 

Kuna kodumajapidamistes kasutusel olevate elektriseadmete arv tehnoloogia kiire arengu 

tõttu järjest suureneb, on otstarbekas uute seadmete soetamisel ka nende energiamärgist 

jälgida. Vanade pesumasinate, kineskoopteleviisorite, triikraudade, külmkappide jms 

tehnika välja vahetamine on energiasäästu ja eelkõige elektriohutust silmas pidades väga 

oluline. 

 

3.5.  Tarbimisharjumuste muutmine 

 

Tarbimisharjumuste muutmine eeldab suuresti mugavustsoonist väljumist ning 

pühendumist elektritarbimise jälgimisele. Nagu ka majapidamise elektritarbimist 

puudutavas peajaotises olevalt jooniselt 2.10 näha võis, on ligi pooled erasektori tarbijad 

majandusliku säästu nimel valmis erinevaid abinõusid kasutusele võtma. Sealhulgas üheks 

suurimaks säästuallikaks võib osutuda elamu siseruumide temperatuuri langetamine või 

küttesüsteemi reguleerimine vastavalt vajadusele. Teatavsti on võimalik elamu keskmise 

temperatuuri alandamisel 1 C° võrra vähendada küttesüsteemi võimsust 5%. Eestis 

loetakse siseruumide normaalseks temperatuuriks 21...23C°, mistõttu eluruumide 

temperatuuri langetamine ühe kraadi võrra ei muuda oluliselt elukvaliteeti, kuid aitab 

elektriseadmeid kasutava elamu küttesüsteemi puhul kodumajapidamise elektriarvetelt 

kokku hoida [14].  

Tarbimisharjumuste muutmise alla kuulub ka eelpool mainitud valgustuse juhtimine ning 

mitmeid teisi kodumajapidamisega seotud toiminguid, millele suuremat tähelepanu 

pöörates on võimalik elektriarvetelt kokku hoida. Näiteks elektriboileri olemasolu korral 

on otstarbekas vältida üleliigset soojaveekulu. Selle ärahoidmiseks on mitmeid erinevaid 

võimalusi - alustades nõudepesumasina kasutuselevõtmisest, lõpetades duši- ja 

valamusegistitele voolava vee hulka piiravate otsikute ehk aeraatorite paigaldamisega. 

Paljudel odavamatel või vanemat tüüpi segistitel on tootja poolt paigaldatud sõel, kuid see 

ei vähenda olulisel määral voolava vee hulka. Segistisisese või –välise aeraatori 

paigaldamisel on võimalik voolava vee hulka piirata ning seeläbi veekulu vähendada.  
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Veekulu piiramine on oluline, kuna tarbevee kasutamisel asendub boileris olev kuum vesi 

külma veega ning boileri küttekehade ülesandeks on segunenud sooja- ja külma vee 

temperatuur taas termostaadi alusel määratud seadepunktini kütta. Mida rohkem sooja 

tarbevett kulutatake, seda rohkem külma vett suunatakse omakorda boilerisse, mille 

temperatuuri tõstma hakatakse. 

3.6. Targa kodu seadmed tarbimise monitoorimiseks ja juhtimiseks 

 

Targa kodu ehk „smart home“ süsteemi arendamise käigus on loodud mitmeid seadmeid, 

mille abil on võimalik tarbijal saada ülevaadet kodumajapidamise kulukaimatest 

elektriseadmetest. Tarbimise jälgimiseks ja vastavalt sellele, juhtimiseks, on erinevaid 

viise. Mõnede meetodite puhul on tegemist üksikult toimivate seadmetega, mis aitavad 

kodumasina elektritarbimise andmeid salvestada ning monitoorida. Sellisteks seadmeteks 

on näiteks käesoleva magistritöö autori poolt varasemalt kasutatud pistikupessa 

paigaldatav energiaarvesti PM300 (vt Lisa B). 

Pistikupessa ühendatav energiaarvesti salvestab ühenduses oleva elektriseadme 

energiakulu, vooltugevuse, pinge ja tööaja andmed.[15] Seeläbi on võimalik tuvastada kas 

ning kui palju elektriseade, mille ette eelmainitud energiaarvesti paigaldatakse, tarbib 

elektrit ka puhkerežiimis. Kuna antud seadme puhul tarbimise juhtimise võimalus puudub, 

on tarvis inimesel juhtimisest manuaalselt osa võtta, ühendades vajadusel vaatluse all olev 

elektriseade elamu toiteahelast välja. 

Kodumajapidamisseadmete elektritarbimise juhtimise teema aktuaalsus on aastate jooksul 

üha kasvanud ning üle maailma on loodud järjest rohkem süsteeme ja võimalusi, kuidas 

tavatarbijal oleks võimalik tehnoloogia arengu toel majanduslikult säästa. Tänaseks on 

mitmed erinevad ettevõtted loonud tavatarbija jaoks võimalusi nutikate süsteemide näol 

kodumajapidamise elektritarbimisest ülevaate saamiseks ning selle juhtimiseks. Järgnevalt 

on välja toodud neli saadaolevat „targa kodu“ süsteemi tarbimise monitoorimiseks ning 

juhtimiseks [16]: 

 TED Pro home; 

 Digi Xbee Smart Meter; 

 Elgato Eve; 

 Blue Line PowerCost Monitor. 
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3.6.1. TED Pro home 

 

TED Pro home (vt Lisa C) puhul on tegemist seadmete paketiga, mis kasutab energiatarbe 

kuvamiseks toiteahela gruppide juhistikku. Tarbijagruppide toitekaablitele paigaldatakse 

voolutrafod, mis mõõdavad kuni 32 eraldiseisva ahela tarbimist. Juhtmevaba ühenduse teel 

saadetakse info keskseadmesse, mis ühendatakse elamus vabalt valitud pistikupessa. 

Keskseadme toel on võimalik jälgida erinevate mõõdetavate ahelate tarbimisandmeid ning 

samuti on võimalik saata infot võrguühendusega tagatud seadmetele – nutitelefon, 

tahvelarvuti jms. Lisaks jälgimisfunktsioonile on võimalik TED Pro home abil ka tarbimist 

automaatselt optimeerida, lülitades distantsilt süsteemiga ühendatud elektriseadmeid sisse 

või välja. Juhtimiskomplekti maksumus on 299 $.[17] 

 

3.6.2. Digi XBee Smart Meter 

 

Tegemist on pistikupesa ning kodumajapidamises kasutusel oleva elektriseadme vahele 

paigaldatavate juhtseadmetega (vt Lisa D). Soovi korral on võimalik monitoorida ning 

juhtida mitut seadet korraga. Selleks on vajalik lisada teenusepakkuja poolt pakutav 

ConnectPortX gateway ehk andmesidekanal lisamooduli näol. Xbee puhul toimib samuti 

kogu süsteem juhtmevabalt.[18] 

Xbee lahenduste hulka kuulub ka tootja poolt pakutav XCTU platvorm, mille abil on 

võimalik kõikide süsteemi ühendatud juhtseadmete konfiguratsiooni võrgu teel muuta. 

XCTU abil on võimalik ka kõikide ühendatud seadmete tarbimisandmeid mistahes 

arvutisse eelmainitud tarkvara olemasolu korral salvestada. Digi Xbee juhtimisseadme 

hind on veebipoe Amazon andmetel suurusjärgus 90...100 $ ja ConnectPortX hind eraldi 

ostes 108$.[18] 

 

3.6.3. Elgato Eve 

 

Rahvusvahelise ettevõtte Apple Inc. poolt inspireerituna on loodud nutiseadmete 

aplikatsioonipõhine rakendus Elgato Eve (vt Lisa E), mille kodujuhtimissüsteem alam- ja 

keskseadmete vahel tugineb Bluetooth ühendusel. Keskseadmeks on antud juhul 

nutitelefon või tahvelarvuti. Elgato poolt pakutav süsteem kerkib võrreldes teiste 

kodujuhtimissüsteemidega esile oma mitmekülgsuse tõttu. Erinevad kodumajapidamises 



38 

 

kasutusel olevad seadmete ja -süsteemide juhtimismehhanismid on spetsiaalse ehitusega. 

Eristatakse peamiselt viit erinevat kontrollerit: eluruumi- ja välisõhu parameetreid määrav 

seade, uste ning akende lukustussüsteeme kontrolliv seade, pistikupesadesse ühendatav 

elektriseadmete tarbimist mõõtev ning sisse-välja lülitav seade ning radiaatorite 

termoregulaator. Juhtimisseadmete komplekt, mis sisaldab kõiki sensoreid ja andureid 

maksab ligi 300$.[19] 

3.6.4. Blue Line PowerCost Monitor 

 

Blue Line Innovations ettevõtte poolt pakutav kodumajapidamise elektrienergia tarbimise 

monitoorimise seade (vt Lisa F) koosneb kolmest osast: 

 optiline sensor; 

 elamusisene seadeldis tarbimisinfo kuvamiseks; 

 Wi-Fi Bridge. 

Optilise sensori näol on tegemist seadmega, mis paigaldatakse elamu elektriarvestile. 

Sensori abil loetakse arvesti infrapuna valgusdioodi poolt antavat tarbimise infot 

impulssidena, mida Blue Line-i sensor loeb. Sensori abil saadakse info elamu 

elektritarbimise kohta ning edastatakse raadioühenduse teel elamusse paigaldatud in-home 

display-le ehk monitoorimisseadmele, millele kuvatakse kogu vajaminev info – päeva eri 

piirkondade elektri hind, elektritarbimine jms. Wi-Fi Bridge on kogu süsteemi 

andmeedastuskanaliks, mille abil on võimalik kogu seadmete poolt talletatud info saata 

juhtmevabalt arvutisse. Kogu süsteemi maksumuseks on Electronic House kodulehel oleva 

info kohaselt 179$.[20] 

Eelmainitud targa kodu rakenduste puhul on tegemist innovatiivsete lahendustega 

kodumajapidamise elektriseadmete kasutamise hõlbustamiseks, kuid antud süsteemide 

kirjeldusest ei suudetud välja lugeda, kas seadmete funktsionaalsus võimaldab käesoleva 

lõputöö käigus kavandatava juhtimissüsteemiga sarnaseid lülitusi, milleks on seadmete 

töörežiimide valimine vastavalt avatud elektrituru börsihindadele.  
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4. TARBIMISE JUHTIMINE ELEKTRI BÖRSIHINNA 

ALUSEL 

 

4.1. Elektrienergia hinnaklassid 

 

Kodumajapidamisseadmete elektritarbimise juhtimiseks mõeldud süsteemi kavandamise 

käigus peeti oluliseks päeva lõikes varieeruvate elektri tunnihindade käsitlemisel toetuda 

elektri tavatarbijale tuttavale ning lihtsasti arusaadavale põhimõttele – elektri börsihinnad 

grupeeriti sarnaselt elektriseadmete energiatõhususklassi tähistavale märgistusele viite 

erinevasse klassi, kus „A“ tähistab soodsaimat ning „E“ kõige vähem tõhusamat ehk 

kallimat hinnaklassi [13]: 

1. hinnaklass A – üle 50% odavam päeva keskmisest elektrihinnast; 

2. hinnaklass B – 15...50% odavam päeva keskmisest elektrihinnast; 

3. hinnaklass C – ± 15% päeva keskmisest elektrienergia börsihinnast; 

4. hinnaklass D – 15...50% kallim päeva keskmisest elektrihinnast; 

5. hinnaklass E – üle 50% kallim päeva keskmisest elektrihinnast. 

Hinnaklasse on kasutajal võimalik vabalt valitud vahemike järgi ümber seadistada. 

Elektrihindade grupeerimist peeti vajalikuks, et kasutajal oleks võimalik päeva 

hinnakõveralt lihtne tuvastada, kas käesoleva tunni elektrienergia hind asub pigem 

kallimas või odavamas piirkonnas. Joonisel 4.1 on elektribörsi Nord Pool Spot  kodulehel 

avaldatud elektrienergia börsihindade näitel kujutatud 2016. aasta 22.märtsi päeva 

tunnihindade jaotus ühe ööpäeva lõikes autori poolt loodud hinnaklassisüsteemis. 

Elektrihinnad on võetud tabeli I.1 4. veeru andmetest (vt Lisa I). Siinkohal on 

hinnaklasside põhimõtet kirjeldava graafiku puhul kasutatud avatud elektriturul 

avaldatavaid börsihinna reaalseid väärtusi, et hinnaklasside määratud vahemike piirid oleks 

selgelt välja toodud. Edaspidi kasutatakse elektrihinda kujutavate graafikute puhul päeva 

suhtelisi elektrihinna väärtusi. Suhtarvude kasutamine muudab hinnaklasside ja 

börsihindade omavahelise seose lihtsamini jälgitavaks, millest täpsema ülevaate annab ka 

peatükk 4.2. 
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Joonis 4.1. Elektri tunnihinnad börsil ja nendele vastavad hinnaklassid 22.03.2016a.[21] 

 

Värviliste punktiirjoontega on märgitud erinevate hinnaklasside piirid. Hinnaklass A 

tähistab antud juhul kõige soodsama elektrihinnaga päeva piirkondi, olles üle 50% 

soodsama hinnaga päeva keskmise suhtes. „B“ hinnaklassi jäävate tundide elektri 

börsihind on päeva keskmisest hinnast 15...50% soodsam. Keskmisest hinnaklassist 15% 

üles-ja allapoole jäävad tunnid tähistatakse „C“ märgistusega. 15...50% keskmisest 

tunnihinnast kallimatele elektri tunnihindadele omistatakse tunnus „D“. 50% ja rohkem 

päeva keskmisest kõrgemat elektri hinnaklassi tähistatakse „E“-ga. Sinine joon graafiku 

keskel tähistab käesoleva päeva keskmist elektri börsihinda – antud juhul 3,31 senti/kW·h. 

Tabelis 4.1 on toodud näide, kuidas hinnaklasside alusel elektriseadmete tarbimisvõimsust 

muuta. Lisatud on ka joonise 4.1 näitel hinnaklassidele vastavad börsihindade vahemikud. 

 

Tabel 4.1. Tarbimisvõimsuse reguleerimine vastavalt elektrihinna klassidele 

Hinnaklass Elektrihind, 

senti/kW·h 

Seadme tarbimisvõimsus, 

% 

A kuni 1,66 100 

B 1,66...2,81 80 

C 2,81...3,81 60 

D 3,82...4,97 30 

E üle 4,97 välja lülitatud 
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Tabeli 4.1 andmete põhjal on näha, et päeva lõikes kõige odavamate tundide käigus töötab 

juhitav elektriseade täisvõimsusel. „B“ ja „C“ hinnaklassi piirkondades langetatakse 

elektritarbija võimsust vastavalt 20% ning 40% võrra seadme nimivõimsuse suhtes. „D“ 

hinnaklassiga tundide korral reguleeritakse elektriseadme võimsus 30% peale. Kõige 

kallimate hinnapiirkondade korral lülitatakse seade välja.  

 

4.2. Suhteline elektrihind 

 

Elektri börsihindade kasutamisel kodumajapidamisseadmete tarbimise juhtimisel tuli töö 

autoril lahendada ülesanne, kuidas määrata elektriseadmete juhtimise kriteeriumid. Kuna 

elektrihinnad on pidevas muutuses ja suurusjärgud on päevade lõikes erinevad, ei peetud 

otstarbekaks kasutada keskseadme väljundsignaalidena elektribörsi tunnihindade reaalseid 

väärtusi. Kindla piirhinna määramisel ühe päeva elektri börsihindade alusel võib tekkida 

olukord, kus suur osa järgmise päeva elektribörsi tunnihindadest jäävad eelnevalt määratud 

piirist kõrgemale – elektriseadmete töötamise aeg võib muutuda tingimustele 

mittevastavuse tõttu sedavõrd lühikeseks, et normaalne elukvaliteet halveneb seadmete töö 

liigse piiramise tõttu. Probleemile tuli leida lahendus, kuidas juhtida koduste 

elektritarbijate tööd elektrihindade alusel nii, et tunnihinnad oleks iga päeva lõikes eraldi 

grupeeritavad. Lahendusena leiti iga tunni jaoks tegur elektrienergia tunnihindade suhtarvu 

näol, päeva keskmisest elektri tunnihinnast lähtudes. Suhtarv näitab, kui palju erineb 

vaadeldava tunni elektrienergia hind päeva keskmisest elektribörsi tunnihinnast. Vajalike 

arvutuste tegemiseks kasutas töö autor tarkvarapaketi Microsoft Office-i 

tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2007 (edaspidi Excel). Suhtarvu leidmiseks tuli 

eelnevalt arvutada päeva keskmine elektrienergia hind. Edasi leiti tundide suhtelised 

elektrihinnad, jagades iga tunni börsihinna väärtused eelnevalt arvutatud tunnihindade 

aritmeetilise keskmisega. Tundide suhteliste elektrihindade keskmistamisel saadakse 

tulemuseks „1“, millega tähistatakse päeva keskmise suhtelise börsihinna väärtust. 

Suhtarvud ehk elektrihinna suhtelised väärtused päeva keskmisest elektrihinnast lähtudes 

on tundide lõikes kujutatud ka tabeli I.1 5. veerus. Joonisel 4.2 on graafiliselt kujutatud  

elektrienergia hinnaklassid, kodumajapidamise tarbimisvõimsused ja elektri tunnihinna 

suhtelised väärtused päeva keskmise suhtes. 
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Joonis 4.2. Tundide keskmised võimsused, hinnaklassid, päeva keskmine- ja  tundide 

suhteline elektrihind [21] 

 

Joonisel 4.2 asuv graafik annab ülevaate, kuidas päeva lõikes elektri börsihind muutub 

ning kui suur on nende tundide jooksul majapidamise elektrienergia tarbimine. Erinevat 

värvi tulbad tähistavad elektri hinnaklassi, mis on märgitud ka graafiku horisontaalteljele, 

ajatelje alla. Hinnaklassid vastavad suhtelise elektrienegia hinnale. Tarbija jaoks on 

otstarbekas suunata seadmete elektritarbimist nendesse päevapiirkondadesse, kus elektri 

hind jääb päeva keskmise lähedale või sellest allapoole. Ülalpool toodud graafiku puhul on 

näha, et börsihinnad on kõige kõrgemad hommikutundidel vahemikus 6...10 ning õhtul kell 

19, jäädes „D“ ja „E“ hinnaklassidesse. Tundidel 11...18 vastab börsihindade väärtus „C“ 

hinnaklassile, mis on päeva keskmise tunnihinnaga peaaegu võrdne. Hilisõhtul ja 

öötundidel langeb hind „B“ klassi, kus tunnihinnad on 0,5...0,85-kordse väärtusega päeva 

keskmise börsihinna suhtes. Antud päeva andmetes ei ole esindatud hinnaklass „A“, mis 

tähendab, et kogu ööpäeva lõikes ei lange elektri börsihind päeva keskmisest üle 50% 

madalamale tasemele. 

Joonise primaarsel y-teljel asuvad suhtelised elektri tunnihinnad on võetud kasutusele 

päeva hinnaperioodide paremaks kirjeldamiseks. Iga tunni elektrihinna väärtust on lihtsam 

võrrelda keskmisega, kuna kõikide päevade puhul tähistatakse keskmist elektri börsihinda 

ühesuguselt, kasutades selleks väärtust „1“. Lisades graafikule ka iga tunni hinnaklassid, 
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mis näitavad kui palju käesoleva tunni elektrihind keskmisest kallim või odavam on, saab 

juhtimissüsteemi kasutav isik parema ülevaate päeva kallitest ja odavatest 

hinnapiirkondadest ning seeläbi ka elektritarbimise osas vajalikke korrektuure seadmete 

juhtimise näol teha. Iga päeva keskmise börsihinna reaalne väärtus märgitakse ka graafikul 

olevale sinisele punktiirjoonele.  

 

4.3. Kaalutud keskmine elektrihind 

 

Nagu töö sissejuhatavas elektripakette puudutavas osas (jaotis 1.3) mainiti, on tänasel 

päeval elektri tavatarbijal võimalik valida mitmete elektripakettide vahel. Seoses Eesti 

elektrisüsteemi üleminekuga avatud elektriturule, alustati elamutesse kaugloetavate 

tunnipõhiste arvestite paigaldamist, mille ülesandeks on tuvastada tarbijate poolt kulutatud 

elektrienergia hulka tunnis. Tarbijatele, kellel puudub fikseeritud hinnaga elektripakett 

(elektrihind lepingu vältel ei muutu) või omab majapidamises veel kuupõhist elektrienergia 

arvestit, arvutatakse järgneva kuu elektrihind kaalutud keskmise börsihinna järgi. Kaalutud 

keskmine börsihind koosneb kahest komponendist: Nord Pool Spot, (NPS) kodulehel 

avaldatavatest elektri börsihindadest ning kliendi poolt tarbitud elektrienergiast neil 

tundidel. Tunnitarbimise info puudumise korral prognoositakse järgneva kuu 

tarbimiskogus eelnevate kuude keskmise elektritarbimise alusel ning jagatakse see kogus 

kuu tundide vahel tüüpkoormusgraafikule. Tüüpkoormusgraafiku järgi elektritarbimise 

arvestamise puhul kehtib graafiku igale tunnile kindel tegur, millega kuu kogutarbimine 

läbi korrutatakse. Tundide arvutatud väärtused liidetakse päeva lõikes kokku ning leitakse 

seeläbi iga päeva elektritarbimine.[3]  

Kaalutud keskmine elektrihind on üldjuhul mõnevõrra kõrgem elektribörsil avaldatavast 

tunnihinna aritmeetilisest keskmisest. Olukord on tingitud nö „tiputundidest“, mil tarbijate 

nõudlus elektrienergiale on suur ning reeglina on nendel tundidel ka elektri hind kõrgem. 

Mida rohkem elektrienergiat kõrge hinnaga päevaperioodides ja vähem elektrit madalama 

hinnaga piirkondades tarbida, seda suuremaks osutub kaalutud keskmine elektrihind.[22]  

Käesoleva lõputöö üheks eesmärgiks oli kavandada elektriseadmete tarbimist juhtiv 

süsteem ning tuua näiteid elektriarvete optimeerimiseks, suunates 

kodumajapidamisseadmete tundide vältel  tarbitavat elektrienergiat vastavalt elektrituru 

börsihindadele odavama hinnaga aladesse. Juhtimise näidete esitamisel jälgitakse ka 

kaalutud keskmise elektrihinna muutumist. 
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4.4. Energiakulu suunamine odavama hinna piirkonda säästu eesmärgil 

 

Käesolevas peatükis keskendutakse kodumajapidamise elektritarbimise muutmisele ning 

odavama börsihinnaga piirkondadesse suunamisele. Elektrihinna alusel kodumasinate 

elektritarbimise juhtimisel on oluline märkida, et elektriarvetelt on võimalik säästu 

saavutada ka tarbimismahtusid muutmata. Olles sõlminud elektriteenusepakkujaga elektri 

börsihindadest sõltuva lepingupaketi (muutuv pakett), sõltuvad igakuised elektriarved 

suuresti ka tarbijate enda käitumisharjumustest ning mugavusest. Elektriseadmete 

kasutamisaja teadlik suunamine ja päeva lõikes kõrgema börsihinnaga piirkonna vältimine 

võib suuremal või vähemal määral avalduda elektriarvetelt saavutatava kokkuhoiu näol. 

Eelmistes peatükkides toodud tarbimis- ja hinnagraafikuid kasutades püüdis töö autor tuua 

majanduslikult otstarbekama elektritarbimise näiteid. Seejuures lähtuti põhimõttest, kus 

kallimasse hinnaklassi sattuvaid tarbimisvõimsusi suunatakse naabertundidesse. 

Elektriseadmete kasutamisaja muutmiste puhul ei ole sageli võimalik äärmustesse laskuda, 

kuna see mõjutaks liialt palju väljakujunenud tarbimisharjumusi. Võrdlemisi väikeste 

tarbimisvõimsuste korral, nagu elamutes reeglina on, ei ole kuigi otstarbekas tarbimise 

juhtimisel ekstreemseid muudatusi elamisharjumustes ette võtta, kuna 

tänapäevaühiskonnas on mugavusastmel ka oma välja kujunenud koht. 

Kuna eelnevalt sai mainitud ka kaalutud keskmise elektrihinna kujunemise põhimõtet, 

jälgiti kodumajapidamise olemasoleva tarbimiskõvera korrigeerimisel ka antud väärtuse 

muutumist sõltuvalt tarbimise juhtimisest. Kaalutud keskmise elektrihinna vähenemine 

majapidamise elektritarbimise juhtimisel näitab, et tarbimine toimub tavapärasest 

säästlikumalt. Teisisõnu, kui kaalutud keskmine elektrihinna väärtus jääb tarbimise 

juhtimise tulemusel alla aritmeetilise keskmise elektrihinna väärtuse, kasutas nimetatud 

ajaperioodi vältel tarbija elektriseadmete krohkem odava hinnaga piirkondi kui kalleid.  

Elektritarbimise juhtimise näidetes võeti aluseks juba töö eelnevates osades kasutatud 

22.märtsi 2016a. päeva tarbimisandmed. Siinkohal peab märkima, et tarbimise juhtimise 

teel säästu saavutamine sõltub suures plaanis ennekõike börsihindade omavahelisest 

erinevusest päeva lõikes ning tarbija paindlikkusest. Kindlasti ei ole võimalik kõikide 

kodumajapidamises kasutusel olevate elektriseadmete tööd samaaegselt ühte moodi 

juhtida, kuna kodumasinate „tööiseloomu“ tõttu pole see võimalik. Seetõttu lähtuti 

tarbimie juhtimise ülesande puhul tundide tarbimisvõimsuste osalisest suunamisest sellele 
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eelnevasse tundi, tingimusel, et siis on elektrihind odavam. Sama või kõrgema eelneva 

tunnihinna puhul tarbimist tundide vahel ei suunatud. Järgnevalt on tabelis 4.2 toodud 

näiteid, kuidas tundide tarbimismahu osalise suunamise teel odavama hinnaklassiga 

kõrvaltundidesse muutub kaalutud keskmine elektrienergia hind. 

Tabel 4.2. Tunni tarbimismahtude osaline suunamine odavama hinna piirkonda 

Tund 
Energia,  

kW·h Elektrihind, 

senti/kW·h[21] 

Suhteline 

elektrihind 
Hinnaklass 

Tunni energiakulu juhtimise 

järgselt, 
kW·h 

10% 30% 50% 80% 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,519 2,03 0,61 B 0,468 0,364 0,260 0,104 

2 0,467 2,01 0,61 B 0,467 0,467 0,467 0,467 

3 0,428 2,01 0,61 B 0,474 0,568 0,661 0,801 

4 0,467 2,05 0,62 B 0,467 0,467 0,468 0,468 

5 0,469 2,61 0,79 C 0,467 0,463 0,459 0,454 

6 0,450 4,48 1,35 D 0,451 0,453 0,456 0,459 

7 0,461 4,49 1,36 D 0,415 0,323 0,231 0,092 

8 0,427 4,49 1,36 D 0,478 0,580 0,683 0,837 

9 0,512 5,11 1,54 E 0,461 0,359 0,256 0,102 

10 0,481 4,49 1,35 D 0,481 0,481 0,481 0,481 

11 0,534 4,03 1,22 C 0,534 0,534 0,534 0,534 

12 1,701 3,17 0,96 C 1,701 1,701 1,701 1,701 

13 1,564 3,16 0,96 C 1,564 1,564 1,564 1,564 

14 0,685 3,16 0,95 C 0,685 0,685 0,685 0,685 

15 0,610 3,11 0,94 C 0,757 1,050 1,344 1,784 

16 1,467 3,16 0,96 C 1,320 1,027 0,733 0,293 

17 0,732 3,16 0,96 C 0,885 1,192 1,499 1,959 

18 1,534 3,17 0,96 C 1,837 2,443 3,049 3,959 

19 4,565 6,50 1,96 E 4,109 3,196 2,283 0,913 

20 1,955 3,16 0,95 C 1,955 1,955 1,955 1,955 

21 0,924 2,62 0,79 C 1,019 1,211 1,402 1,688 

22 0,955 3,01 0,91 C 0,860 0,669 0,478 0,191 

23 0,600 2,21 0,67 B 0,600 0,600 0,600 0,600 

24 0,752 2,09 0,63 B 0,804 0,908 1,012 1,168 

 

Σ = 23,258 

   
23,258 23,258 23,258 23,258 

Aritmeetiline keskmine: 3,31 1,00 
 

1,12* 1,08* 1,03* 0,97* 

Kaalutud keskmine: 3,79 1,15* 

 

3,72** 3,57** 3,42** 3,20** 
Märkused:  1. *  –  Päeva kaalutud keskmine suhteline elektrihind 

                    2.** –  Päeva kaalutud keskmine elektrihind 
    

     

Tabeli lahtrites olevate väärtuste paremaks eristamiseks kasutati värviskaalat, mille abil on 

andmemahukate ja sarnaseid tulemusi sisaldavate tulpade lugemine lihtsamini jälgitavaks 
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tehtud. Skaala värvijaotuses on kasutatud rohelise-kollae-punase värvi kombinatsioone. 

Mida punasem on lahter, seda suurem on lahtri sisu väärtus, rohelise tooni puhul on 

olukord täpselt vastupidine. Tabeli 4.2 veergudes 1 ja 2  esitati 22.märtsi 2016a. vastavalt 

tarbimisvõimsuste ja elektri börsihindade andmed päeva lõikes tundide kaupa. Veerud 3 ja 

4 tähistavad tundidele vastavaid elektrihinnaklasse. 

Tarbimise juhtimise kirjaldamiseks koostati tabeli veerud 5...8. Kuna ülesandeks oli 

algandmete põhjal tundide tarbimismahtusid odavama börsihinnaga tundidesse suunata, 

tuli koostada reeglistik, mis antud tingimust jälgima hakkaks. Selleks tuli esmalt välja 

selgitada kõik päeva tunnid, mille korral sellele eelneva tunni elektrihind oli madalam. 

Seejärel valiti erinevad protsentuaalsed väärtused juhitavate võimsuste suunamiseks – 10, 

30, 50 ja 80% tunnis tarbitud elektrienergiast suunata tund aega varasemasse perioodi. 

Tingimus tarbimise juhtimiseks loodi tabelarvutusprogrammi MS Excel keskkonnas. 

Joonistel 4.3 ja 4.4 on näidatud loogika, mille alusel tarbimist tundide vahel nihutati. 

 

 

Joonis 4.3. Kuvatõmmis MS Excel tööaknast – tarbimise juhtimise lahenduskäigu näide 1 

 

Jooniselt 4.3 on näha, et lahtrisse Q12 väärtuse saamiseks kontrolliti esmalt, ka eelneva 

tunni suhteline börsihind on madalam vaadeldavast tunnihinnast. Kui olukord vastas 

määratud tingimusele, korrutati lahtris C12 olev väärtus 0,9-ga, mis tähistab 10% tarbimise 

suunamist nimetatud tunnist eemale. Tingimuse täitmata jätmise korral oleks omistatud 

Q12 lahtrile väärtus C12 ehk elektritarbimise suunamist ei toimu. Antud käsklusega 

vähendati hommikul kell 9 (lahter B12) tarbitavat elektrienergiat 10% võrra, kuid eelneva 
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tunni tarbimisele seda ei liidetud. Joonisel 4.4 on näidatud, kuidas tundidevahelised 

võimsuse suunamised omavahel klappima saada nii, et päevane koguvõimsus ei muutuks.  

 

 

Joonis 4.4. Kuvatõmmis MS Excel tööaknast – tarbimise juhtimise lahenduskäigu näide 2 

 

Nagu joonielt 4.3 võis näha, siis töö autor moodusta tabelisse 2 eraldi veergu – Q ja R, mis 

vastavad 10% tarbimisvõimsuse nihutamisele, kui ettemääratud tingimus on täidetud. Q 

veerus on tegemist tundide tarbimisvõimsuste väärtustega, mis ei arvesta 

„naabertundidest“ sellesse konkreetsesse tundi juhitud tarbimise kogust. Et päeva jooksul 

toimunud tarbimiskoguste suunamise järgselt tundide elektritarbimist teada saada, kasutati 

järgmisi etappe: 

1. kontrolli, kas järgnevas tunnis toimus tarbimise nihutamine; 

2. jah – liida käesoleva tunni tarbimismahule järgneva tunni eemale suunatud 

tarbimise väärtus; 

3. ei – käesoleva tunni tarbimismaht on 10% väiksem võrreldes juhtimiseelse 

olukorraga. 

Samalaadselt toimiti kõikide päeva tundide puhul, ainukese erinevusega, et tabelis 4.2 

asuvate veergude 5...8 väärtuste omistamise puhul oli tarvis muuta tingimustes juhitava 

tarbimiskoguse protsent vastavaks tabeli päises näidatud suurustega ( 10%, 30%, 50%, 

80%). Kõikide juhtimismeetodite korral saadi päeva kogutarbimiseks identne väärtus, 

millele tuginedes võib öelda, et arvutuskäikudes vigu ei esinenud. 
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Eelnevalt kirjeldatud elektritarbimise juhtimismeetodi kohta annab ülevaatliku pildi joonis 

4.5, kus on kujutatud tarbimisvõimsuse jaotumine graafilisel kujul erinevate 

tarbimismahtude suunamisel odavama börsihinnaga tundidesse. 

 

Joonis 4.5. Tundide elektritarbimise osaline suunamine odavama hinna piirkonda 

Jooniselt 4.5 on näha, kuidas protsentuaalselt erineva suurusega tarbimiskoguseid 

tundidevahelises tarbimises muutes muutub suuremal või vähemal määral ka üldine elamu 

koormusgraafik. Olulisima tähelepanekuna võib välja tuua tavaolukorra ja 80% ulatuses 

tarbimisvõimsust odavamasse piirkonda suunatud kõverate paiknemise erinevuse päeva 

suhtelise elektrihinnaga võrreldes. Kui tavaolukorra puhul tarbiti kõige kõrgema hinna 

piirkonna jooksul enim elektrienergiat, siis seatud kriteeriumite alusel tarbimise 

juhtimisega suunati väga suur osa tarbimisest tunduvalt odavamasse hinnapiirkonda, 

mistõttu langeb oluliselt ka päeva kaalutud keskmine elektrihind. 

Kaalutud keskmine elektrihind ja suhteline elektrihind on omavahelises seoses 

aritmeetilise keskmise elektrihinna väärtuse kaudu. Korrutades suhtelise elektrihinna 

aritmeetilise keskmise elektrienergiaga, saame tulemuseks kaalutud keskmise elektrihinna 

väärtuse.  
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Joonisel 4.6 on näidatud, kuidas muutub päeva keskmine suhteline elektri tunnihind kui 

tundide tarbimist nihutada vastavalt tabeli 4.2 andmetele. 

 

Joonis 4.6. Päeva kaalutud keskmise suhtelise elektrihinna sõltuvus tarbimisvõimsuse 

juhtimisest  

Joonis 4.6 kirjeldab olukorda, kus päeva kaalutud keskmise suhteline elektrihind langeb, 

kui nihutada tundide elektritarbimist odavamasse hinnapiirkonda. Graafikule lisati ka 

trendline, mille võrrandi alusel on võimalik arvutada punkt, kus päeva kaalutud keskmise 

suhtelise hinna väärtus on võrdne päeva keskmise suhtelise elektrihinnaga. Antud päeva 

näite puhul peaks tundide tarbimisvõimsusi nihutama 65% ulatuses odavama hinnaga 

piirkondadesse, et päeva kaalutud keskmise väärtus tuleks „1“. Väärtuse „1“ korral on 

tegemist optimeeritud tarbimisega, mis tähendab, et tarbija pole võimsate kodumasinate 

käitamiseks kasutanud kalli elektrihinnaga päeva piirkondi.  

 

4.5. Säästuarvutus ja süsteemi tasuvusaeg 

 

Käesoleva lõputöö raames läbi viidud uuringu (peatükk 2.2) andmete põhjal selgus, et 

kodumajapidamise elektritarbimise juhtimine ja säästuvõimaluste otsimine on tänapäeval 

väga aktuaalne teema. Kuna antud töö raames polnud autori eesmärgiks elektritarbimise 

juhtimiseks mõeldud süsteemi tehnilise lahenduse loomine kesk-ja alamseadmete 

prototüüpide konstrueerimise ja programmeerimise näol, teostati juhtimissüsteemi eeldatav 
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säästuarvutus olemasolevate andmete põhjal näidisarvutusena. Juhtseadme ligikaudne 

tasuvusaeg arvutati teemaga kattuvate sarnaste kodujuhtimissüsteemide maksumuse alusel. 

Elektritarbimise automaatseks juhtimiseks kavandatud seadme säästuarvutuse puhul peab 

silmas pidama, et pidevalt muutuvate ning sageli ettearvamatute avatud elektrituru 

börsihindade tõttu on juhtimissüsteemi abil saavutatavat igakuist majanduslikku säästu 

raske üheselt hinnata. Lisaks börsihindade kujunemisele sõltub tarbija kokkuhoid 

elektriarvelt seadme soetamisel ka selle funktsionaalsuse kasutamisest ning inimeste 

tarbimiharjumuste paindlikkusest. 

Antud juhul on säästuarvutus teostatud peatükis 4.4 esitatud tarbimisandmete põhjal. Kuna 

tegemist on puhtalt hüpoteetilise olukorraga, kus iga päeva tarbimisandmed taandatakse 

ühe päeva andmetele, ei saa siinkohal välja toodud säästusummat kõrvutada mõne 

elektriküttel toimiva eramajaga. Arvutustes kasutatud tarbimismahud on pärit töö autori 

poolt varasemalt kahetoalise korteri liitumiskilbist mõõdetud andmete hulgast. Säästu 

arvutamisel võetakse arvese tabelis 4.2 välja toodud juhtimisstenaariume ning vabalt 

valitud elamu kuu kogu elektritarbimisandmeid.  

Kuna tegemist on peamiselt kavandatava süsteemiga ilma reaalse valmis ehitamata 

prototüübita, ei olnud töö autoril paremat moodust reaalse saavutatava säästu arvutamiseks 

välja pakkuda. Tabelis 4.3 on näidatud kodumajapidamise energiatarve kuus ning juhitava 

tarbimisvõimsuse osakaal. Bold-iga esile toodud lahtrites on märgitud ka vastava 

juhtimisvariandi järgselt avalduv kaalutud keskmine elektrihind.  

Tabel 4.3.  Tarbimisvõimsuste juhtimisel odavama börsihinnaga tundidesse saavutatav 

sääst elektriarvetelt 

Tarbimine, kW·h 

Elektriarved erinevate energiahulkade nihutamise korral, 

€ 

0% 10% 30% 50% 80% 

100 3,79 3,72 3,57 3,42 3,20 

500 21,71 21,29 20,45 19,61 18,34 

1000 43,42 42,58 40,90 39,22 36,69 

2500 108,56 106,46 102,26 98,05 91,72 

Sääst, % 0 -1,94 -5,81 -9,68 -15,51 

Kaalutud keskmine, 

senti/kW·h  
3,79 3,72 3,57 3,42 3,20 

Märkus. Säästu veerus tähistab 0 tavaolukorda, mil tundide lõikes võimsusi üle ei kanta. 
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Nagu tabeli 4.3 andmetel selgus, avaldub majanduslik sääst võimsuskõverate minimaalsel 

muutmisel üsna vähe. Suunates 10% tarbitavast elektrienergiast eelnevasse tundi, vältides 

sellega kalleid elektribörsi hinnapiirkondi, saavutati näidisandmete põhjal alla 2%-line 

sääst. Mida suuremaid võimsusi tundide lõikes muuta, seda märgatavamaks muutub ka 

majanduslik sääst. 50% tarbitava energia eelnevasse tundi suunamine tagab elektri 

tavatarbijale kümnendiku suurust kokkuhoidu elektriarvetelt. Kõige suurema säästu tagab 

80% tarbimise nihutamine (-15,5%), kuid ilmselt nõuaks sellises mahus nihutamine 

oluliselt igapäevaharjumuste muutmist, mida 5% suurune sääst ei õigustaks.  

 

Juhtimissüsteemi tasuvusaja määramise oluliseks mõjuriks inimeste igakuisete 

elektriarvete suurusjärk. Paljude tavatarbijate keskmised elektriarved jäävad vahemikku 

20...100€, mis piirab ka mõningal määral tarbimise juhtimise võimalusi, kuna 

elektriseadmed ei oma kodumajapidamises piisavalt suurt osatähtsust. Televiisori, 

külmkapi, veekeetja jt ettearvatavate kasutamisaegadega kodumasinate juhtimine 

keskseadmelt ei anna energiasäästu aspekti silmas pidades olulist efekti. Suuremates 

majapidamistes, kus igakuised elektriarved on keskmiselt 70..100€,  oleks planeeritava 

keskseadme soetamise tasuvusaeg hinnanguliselt 4...6 aastat, kui tarbimisvõimsust suunata 

50% ulatuses eelmisesse tundi. Väiksematel majapidamisel kujuneb tasuvusajaks 10...20 

aastat.  Kuigi küsitlusest selgus, et tavatarbija eelistaks seadet, mille tasuvusaeg oleks 

keskmiselt 1...2 aastat, kujuneb käesoleva tööga planeeritava seadme tasuvusaeg pikemaks. 

Samas võimaldab keskseade ning tarbimisvõimsuse nihutamine ühtlustada koormust ning 

elektrienergiatootmist tootmisjaamades, mis omakorda tagab ühtlasema, katkestusteta 

elektriga varustatuse.  
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5.  JUHTIMISSÜSTEEMI KONTSEPTSIOON 

 

5.1. Süsteemi kirjeldus 

 

Elektritarbimist hinna alusel juhtiva süsteemi puhul on tegemist seadmete komplektiga, 

mis hõlmab endas ühte keskseadet ning juhtimisel osalevaid teise astme seadmeid 

(alamseadmed), mis kodumasinate tööprotsesse kasutaja poolt määratud käskluste alusel 

reguleerivad. Keskseadme paiknemiskohaks valitakse elamus vabalt valitud koht, kust 

oleks võimalikult mugav ning lihtne kogu süsteemi hallata. Seadme esipaneelil asub LCD-

ekraan, mis võimaldab kodumajapidamisseadmete töö seiret ning juhtimist. Alamseadmed 

paigutatakse juhitava elektriseadme ja pistikupesa vahele. Kuna käesolevas magistritöös 

seadme tehnilisele lahendusele süsteemi konstrueerimise ja seadmete programmeerimise 

näol ei keskendutud, antakse kavandatava süsteemi tööpõhimõttest ja funktsionaalsusest 

põgus ülevaade kirjeldavate skeemide ja jooniste näol.  Joonisel 5.1 on kujutatud seadmete 

põhimõtteskeem. 

 

 

Joonis 5.1. Juhtimissüsteemi põhimõtteskeem 
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Joonisel 5.1 on välja toodud süsteemi osad, mille abil kodumasinate elektritarbimist 

jälgitakse ja juhitakse. Joonise koostamisel on kasutatud sarnast põhimõtet juba 

olemasolevate targa maja süsteemidele. Kuna märkimisväärseid erinevusi 

juhtimissüsteemide tööpõhimõtetes ei esine, võeti põhimõtteskeemi koostamisel aluseks 

rahvusvahelise energia juhtseadmete tootja Eaton Electric poolt koostatud targa maja 

rakendus xComfort [23]. Skeemi tipus on kujutatud keskseadme sisendsignaalide allikana 

internetti, mille kaudu tarbimise juhtimiseks vajaminevat infot seadmetesse edastatakse. 

Keskseadme sees asuv kontroller saab võrguühenduse teel infot erinevate parameetrite 

kohta, mis ka esipaneelil asuvale ekraanile kuvatakse. Keskseade on omakorda juhtmeta 

andmeside teel ühendatud elamu eri punktides asuvate alamseadmetega. Peatükis 5.2 on 

täpsemalt kirjeldatud, milliseid sisendsignaale ja alamseadmete poolt saadavat tagasisidet 

elamus paiknevasse keskarvutisse suunatakse ning millistest komponentidest nimetatud 

seade koosneb. Joonisel H.1 (vt Lisa H) on kujutatud ka juhtimissüsteemi osade täpsem 

paiknemisskeem Tartumaal Tõrvandis Laikna tee 5  asuva eramaja näitel. 

 

5.2. Keskseadme tööpõhimõte ja funktsionaalsus 

 

Kodumajapidamisseadmete elektritarbimise juhtimise „ajuks“ on elamusse paigaldatav 

keskarvuti ehk keskseade, millele kogu süsteem toetub. Keskseade juhib sellele ühendatud 

alamseadmete tööd, andes neile erinevaid kasutaja poolt määratud käsklusi. Juhtmevaba 

andmeside teel edastatakse keskarvutile vajaminevaid sisendsignaale, milleks kavandatava 

süsteemi puhul on veebisaidi Nord Pool Spot-i poolt avaldatavad iga järgmise päeva 

elektribörsi tunnihinnad graafiku kujul, ilmastikutingimuste ning antud piirkonna 

taastuvenergia ressursi andmed reaalajas, alamseadmete poolt saadav tagasiside nende 

olekuparameetrite, juhitava seadme tarbimisandmete ning siseruumide õhukvaliteedi 

kohta. Kuna keskseadmega võib olla ühendatud mitu alamseadet, on oluline keskseadme 

displeil kujutada kõikide elektritarbimise juhtimises osalevate alamseadmete olekud elamu 

elektritarbimise jaotumisest parema ülevaate loomiseks. Taastuvenergia ressursi kuvamine 

leiab otstarvet siis, kui elamu on ühenduses kas enda paigaldatud või vaadeldava elamu 

piirkonnas asuva elektri mikrotootmisjaamaga, mille kaudu saadakse elektrienergiat 

taastuvatest loodusressurssidest nagu päike, tuul või vesi. Taolise funktsiooni lisamine 

jätab kasutajal võimaluse kodutarbimises taastuvenergia kasutamise korral suunata 

elektritarbimist võimalikult suures osakaalus neile tundidele, mil looduslikke ressursse 
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enim kättesaadaval on. Tarbimise monitooringu efektiivse toimimise aluseks on 

seadmetega ühilduva tarkvaraga kasutaja poolt koostatud programm. 

Keskseadme olulisimaks komponendiks on programmeeritav kontroller, mis täidab 

kasutaja poolt ette antud juhtimisülesandeid. Mikrokontroller koosneb toite-, keskjuhtimis- 

ja signaalimoodulitest. Toitemooduli kaudu varustatakse kontrollerit vajamineva 

toitepingega. Keskjuhtimismooduli (central processing unit, CPU) abil töödeldakse 

kasutaja poolt kontrollerisse sisestatud programmi informatsiooni ning antakse 

väljundsignaalimoodulile infot seatud käskluste kohta. Väljundsignaal saadetakse 

alamseadmetesse samuti võrguühenduse teel. CPU on vastutav ka kõikide teiste 

mikrokontrolleri lisamoodulite parameetrite määramise eest. Mikrokontrollerile on 

paigaldatud ka HMI-liides ehk keskseadme esipaneelil asuv ekraan.[24]  

Keskseadme ja selles asuva mikrokontrolleri komponentide skeem on esitatud joonisel 5.2.  

 

 

Joonis 5.2. Keskseadme komponendid 

 

Joonisel 5.2 on näha elamu seinale monteeritava keskseadme skeem, millele on märgitud 

seadmes kasutusel olevad komponendid. Mikrokontroller ja sellel paiknevad erinevad 

moodulid on eristatud punktiirjoonega, kuna tegemist on keskseadme korpuses asuvate 

osadega. Kodumajapidamisseadmete tarbimise juhtimisel juhindutakse peamiselt 
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elektrihindade muutused – elamu elektrisüsteemis ning juhtseadmega varustatud 

elektriseadmete tööd reguleeritakse vastavalt avatud elektriturul valitsevatele elektrienergia 

kõrgetele ja madalatele hinnapiirkondadele. Tegemist on vabalt programmeeritava 

seadmega, mis tähendab, et kasutaja saab muuta suvalistel ajahetkedel kriteeriume, mille 

alusel keskseade alamseadmetele tarbimise juhtimiseks käsklusi jagab. Keskseade peab 

võimaldama ka igale süsteemi ühendatud alamseadmele saata erineva sisuga 

andmesidepakette. See tähendab, et  kasutaja võib programmeerida süsteemi tööd nii, et 

mikrokontrollerisse jõudva sisendsignaali alusel väljastatavad andmesidepaketid, mis 

suunatakse alamseadmetele, on erineva sisuga – kindla elektrihinna korral võib näiteks 

alamseadmete poolt juhitavate kodumasinate töörežiimid olla erinevad. Info seadmete 

tarbimise ja elektrihindade kohta kuvatakse andmeside teel saadud info põhjal keskseadme 

ekraanile. 

 

5.3. Alamseadme tööpõhimõte ja funktsionaalsus 

 

Alamseadme puhul on tegemist elamus paikneva keskseadme poolt määratud 

kriteeriumitele alluva seadeldisega, mis saadud info alusel kodumajapidamisseadmete 

elektritarbimist reguleerib. Nagu eelnevalt mainitud, paigaldatakse ektriseadmete 

juhtimises osalev alamseade vahetult pistikupesa ja elektriseadme vahele, mille töörežiimi 

reguleerida soovitakse. Kasutajal on võimalik ka alamseade toiteahelast manuaalselt välja 

lülitada. Sellisel juhul jääb alamseade füüsilisel kujul küll toiteahelaga ühendatuks, kuid 

keskseadme kaudu nimetatud elektriseadet juhtida ei saa (katkestatakse andmeside kesk- ja 

alamseadme vahel). Manuaalseks väljalülituseks on alamseadmel asuv nupplüliti, mille 

abil on võimalik elektriseade lülitada ümber tavavõrku ning seega pole nimetatud 

kodumasina juhtimine enam võimalik. Juhtimissüsteemi teise astme seadmed on samuti 

varustatud mikrokontrolleriga, mille toel tagatakse andmeside keskseadmega. 

Alamseadmel puudub keskseadmele omane korpuse välisküljele paigaldatud ekraan. 

Nimetatud funktsiooni lisamine muudaks juhtseadme mõõtmetelt suuremaks ja hinnalt 

kallimaks, mistõttu käesoleva süsteemi kavandamise käigus seda otstarbekaks ei peetud 

(kogu vajalik info elektriseadmete tarbimise kohta kuvatakse ühtselt keskseadme 

displeile). Juhtseade on varustatud ka analoog-digitaalmuunduriga, kuna tööd juhtiv 

mikroprotsessor suudab töödelda ainult digitaalsuuruseid, kuid elektriseadmete juhtimiseks 

on tarvis jällegi analoogsignaali. Vastavalt keskseadmelt saadud käsklustele muundatakse 

mikrokontrollerist väljastatav digitaalsignaal uuesti vastava väärtusega analoogsignaaliks. 
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 Joonisel 5.3 on kujutatud alamseadme ja selle komponentide kirjeldav skeem. 

 

Joonis 5.3. Alamseadme komponendid 

 

Joonisel 5.3 on välja toodud alamseadme põhimõtteskeem koos selles sisalduvate 

komponentidega. Korpuse sisemuses asuvad osad on eristatud punktiirjoonega – ADC 

(analog-digital converter) ja DAC (digital-analog converter) tähistavad signaalide 

muundamist vastavalt analoogilt-digitaalile ja vastupidi. Lisaks muunduritele on seade 

varustatud ka mikroprotsessoriga, mis opereerib alamseadme tööd vastavalt antud 

ülesannetele. Andmesideliidese kaudu saadakse ühendust keskseadmega. Signaalimooduli 

kaudu ehk alamseadme sisendsignaalideks on paigaldatud temperatuuri ja niiskuse andurite 

abil saada infot ruumi siseõhuparameetrite kohta ning edastada see omakorda 

keskseadmele. Seadme korpusel on kujutatud ON/OFF nupp, mille abil on võimalik 

alamseadet juhtimissüsteemi(st) sisse ja välja lülitada. LED indikaator näitab, kas seade on 

töörežiimis või mitte. Järgnevalt võetakse käsitlusse juhtimissüsteemi erinevad võimalused 

kodumajapidamisseadmete olekuparameetrite muutmiseks. 
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Peamiselt eristatakse elektriseadme töörežiimi muutmisel kolme erinevat võimalust: 

 ON/OFF lülitus keskseadmelt; 

 ON/OFF lülitus alamseadmelt; 

 elektriseadme tarbimisvõimsuse reguleerimine (alamseadme AO,AI-signaalid). 

 

5.4. Elektriseadmete juhtimisviisid 

 

5.4.1. ON/OFF lülitus keskseadmelt 

 

Esimese lülitusviisi puhul on tegemist kõige põhilisema funktsiooniga kavandatava 

süsteemi puhul. Alamseade reguleerib juhitava kodumasina tööd vastavalt kasutaja poolt 

ette antud tingimustele ehk antud juhul elektrihindadele, mis edastatakse keskseadme 

kaudu. Määratud käsklusteks võib olla näiteks vabalt valitud maksimaalne börsihinna piir. 

Sellise juhtimisolukorra puhul tagatakse seadmele elektritoide vaid neil tundidel, mil 

elektri hind jääb määratud piirist madalamale. Piirhinna järgi juhtimiseks on loodud 

kontrollerile loogikaalgoritm, mille alusel juhitakse alamseadme väljundit. Algoritmi 

kirjeldav plokkskeem on kujutatud joonisel 5.4. 

 

Joonis 5.4. Loogikaalgoritmi plokkskeem piirhinna järgi elektriseadme juhtimiseks 
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Joonisel 5.4 esitatud skeemil on kujutatud alam- ja keskseadme vahel toimuv andmedastus 

ning läbiviidavad toimingud vastavalt määratud tingimustele. Kogu juhtimise aluseks on 

elektriseadme ühendamine elamu toiteahelasse, läbi alamseadme. Ülaltoodud skeemi puhul 

on tingimuseks ehk kasutaja poolt määratud piirhinnaks „C“, mis tähistab päeva keskmist 

elektri tunnihinda. Täpsem kirjeldus elektrihindade tähistamisest on toodud jaotises 5.4. 

Antud kriteerium võetakse aluseks elektriseadme töö juhtimisel. Esmalt saadab keskseade 

andmeside teel infot alamseadmele käesolevast elektri börsihinnast ning alamseade 

omakorda kontrollib, kas konkreetne börsihind jääb keskmisest börsihinnast alla- või 

ülespoole, mille alusel valitakse järgnevad toimingud: 

1. alamseade kontrollib igal tunnil tingimuse täitmist – kas vaadeldava tunni börsihind 

jääb seatud hinnapiirist (antud näite puhul „C“) kõrgemale või madalamale; 

2. kui vaadeldava tunni börsihind on madalam päeva keskmisest hinnast, tagatakse 

alamseadme abil kodumasinale elektritoide; 

3. kui vaadeldava tunni börsihind on etteantud piirist kõrgem, jäetakse elektriseade 

toiteta; 

4. uue tunni saabudes kontrollitakse taaskord börsihinna vastavust kasutaja poolt 

määratud tingimusele ja algab uus automaatika tsükkel vastavalt loogikaalgoritmi 

põhimõtetele. 

Järgnevatel tundidel lähtutakse sellele eelneva tunni majapidamisseadmete töörežiimidest. 

Elektriseade jääb toiteahelasse ühendatuks senikaua, kui börsihind vastab seatud 

tingimustele. Piirhinnast kõrgema tunnihinna saabudes lülitatakse seade välja ja vastupidi. 

 

5.4.2. ON/OFF lülitus alamseadmelt 

 

Teine lülitusviis võimaldab kasutajal elektriseadmete tööd iseseisvalt juhtida, kasutamata 

juhtimissüsteemi funktsinaalsust. Alamseadme korpusele on välja toodud nupplüliti, 

millega saab alamseadme manuaalselt toiteahelast välja ühendada. Sellisel juhul toimub 

elektriseadme tarbimine vastavalt tavaolukorrale, ilma igasuguse juhtimiseta. Taoline 

alamseadme funktsioon on kavandatud juhuks kui mingil põhjusel puudub võrguühendus 

juhtimissüsteemis olevate seadmete vahel. Elektriseadme manuaalrežiimile lülitamise teel 

saab kasutaja olla kindel, et valitud kodumasina töö ei ole häiritud kõrvalistest teguritest. 

Sama nupplüliti kaudu on võimalik ka alamseade taaskord süsteemiga ühendada ja 

võimaldada elektriseadme juhtimist distantsilt, vastavalt kirjutatud programmile. 
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5.4.3. Tarbimisvõimsuse reguleerimine analoogväljundi abil 

 

Kolmas lülitusviis kujutab endast muudetava tarbimisvõimsusega elektriseadmete 

juhtimise võimalust. Ühefaasiliste elektriseadmete võimsuse reguleerimisel kasutatakse 

lõputöös varasemalt käsitletud alamseadet, kuid kolmefaasiliste tarbijate (sauna 

elektrikeris) jaoks tuleb seadme ja toiteahela vahele paigaldada kolmefaasiline 

pingeregulaator. Loetelus (lk 57 algus) tähistavad AI/AO multifunktsionaalseid 

analoogsisendeid ja –väljundeid, mistõttu on alamseadmele võimalik ühendada ka 

erinevaid sensoreid ja andureid, nt temperatuuri-, niiskuse- ja õhuhulgaandur.  

Tarbimisvõimsuse reguleerimise heaks näiteks kodumajapidamisseadmete puhul on 

elektrilise küttekehaga varustatud soojaveeboiler, mille elementide küttevõimsust on 

võimalik astmeliselt reguleerida. Alamseadme analoogväljundi abil muudetakse 

elektriseadmesse juhitavat elektripinget, mis vastab eelnevalt juhtseadmesse jõudvatest 

sisendsignaalide väärtustest. Erinevaid väljundsuurusi on võimalik reguleerida vastavalt 

vahemikele, kuhu elektri börsihinnad jäävad. 
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KOKKUVÕTE 
 

Töös käsitletava teema aktuaalsus seisneb tänapäeval üha enam levinud 

kodumajapidamistesse paigldatavate  targa kodu ehk smart home süsteemide kasutamises. 

Tehnoloogia kiire arengu tõttu on mitmed elektri- ja automaatikaseadmete ning –

süsteemide tootjad pakkunud välja erinevaid lahendusi kodumajapidamiste „nutikamaks“ 

muutmiseks.  

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli kavandada kodumajapidamises kasutust leidvate 

elektriseadmete töörežiimide juhtimiseks mõeldud seadmete süsteem. Tööpõhimõttelt 

jagunevad süsteemis sisalduvad seadmed kaheks: keskseade ja II-astme seadmed ehk 

alamseadmed, mis osalevad vahetult kodumasinate töörežiimide reguleerimises. Teema 

valiku põhjus tuleneb suuresti autori eelnevast kokkupuutest elamute elektritarbimise 

analüüsimisega bakalaureusetöö koostamise käigus. Kuigi tänapäeval on tegemist kiiresti 

areneva tehnoloogiaajastuga, leidub endiselt kodumajapidamistes elektriseadmeid, mis 

ühel või teisel põhjusel osutuvad energiakulukamateks: sageli tarbivad mitmed 

elektriseadmed ka ooterežiimis olles elektrienergiat, mille kumuleerudes võib tegemist olla 

juba arvestatava elektrienergia kuluga. Seetõttu, peamiselt elektrienergia säästu kaalutlusel 

valitud lõputöö teema andis põgusa ülevaate ühest võimalikust kodumajapidamisseadmete 

juhtimissüsteemist, mille tööpõhimõte seisnes avatud elektrituru börsihindade muutuste 

alusel kodumasinate juhtimises. 

Lõputöö esimeses peajaotises keskenduti põhiliselt Eesti elektrisüsteemi, erinevate 

elektripakettide, börsihinna prognoosi jt teemadele, mille abil anti täpsem ülevaade 

elektrihindade kujunemisest ja selle erinevatest komponentidet. Lühidalt kirjeldati ka 

elektri lõpptarbija poolt makstava igakuise elektriarve mõjureid. 

Teises peajaotises käsitleti magistritöö raames läbi viidud uuringu „Kodumajapidamise 

elektritarbimine“ erinevaid punkte. Küsitlus oli veebipõhine ning koosnes 19-st 

elektrienergia kasutamisega seotud valikvastustega punktist tavatarbija igapäevaelu kohta. 

Uuringus osales 303 inimest - 161 meest ja 142 naist, vanusevahemikus 17...87 aastat. 

Vastajate keskmine vanus oli 29 aastat. Küsitluse põhiliseks eesmärgiks oli välja selgitada, 

kas erasektori tavatarbijad oleks nõus mugavustsoonist väljuma ja teadlikult enda 
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igapäevaseid elektritarbimisharjumusi muutma, kui selle abil oleks võimalik säästa 

elektriarvetelt. Uuringutulemustest selgus, et paljud tavatarbijad ei ole kursis avatud 

elektrituru toimimispõhimõtetega ning seetõttu on oluline antud valdkonnas inimeste 

teadlikkust tõsta. Siiski leidus ka arvestatav osa tarbijaid, kes kontrollivad juba praegusel 

hetkel elamu elektritarbimist ning otsivad sageli erinevaid viise tarbimise optimeerimiseks. 

Töö autori poolt tõstatatud elektriseadmete tarbimist kontrolliva keskseadme küsimus sai 

palju positiivset vastukaja – ligikaudu 80% kõigist uuringus osalenud inimestest oleks nõus 

majapidamisse nimetatud seadme soetama, kui selle abil oleks võimalik elektriarveid 

vähendada. 

Kolmandas peajaotises antakse kirjanduse põhjal ülevaade erinevatest elektritarbimise 

juhtimise meetoditest: valgustusseadmete ja –süsteemide välja vahetamine ning 

„nutikamaks“ muutmine andureid ja taimereid kasutades. Pöörati tähelepanu ka 

tarbimisharjumuste muutmisele ning vanade elektriseadmete välja vahetamisele. Jaotise 

lõpus toodi mitmeid näiteid smart home süsteemide kohta ning anti ülevaade antud 

seadmete tööpõhimõttest, funktsionaalsusestt ning hinnaklassist. 

Neljas peatükk hõlmas endas tarbimise juhtimist elektrihindade alusel. Käesoleva lõputöö 

metoodika üheks oluliseks osaks oli erinevate juhtimisviiside ja kriteeriumite määramine 

juhitavate elektriseadmete töörežiimi reguleerimiseks. Antud peatükis peatuti lähemalt 

tundide tarbimisvõimsuste jaotamises odavama hinnaga naabertundidesse. Jaotises räägiti 

ka erinevatest elektrihinnaga seotud parameetritest – töö autori uudne lähenemine 

börsihindade grupeerimiseks hinnaklassidesse ja teisendamine suhtarvudeks, mille abil oli 

võimalik päeva hinnagraafikuid üheselt mõistetavaks muuta. Neljanda peajaotise lõpus 

viidi läbi ka näidisandmete põhjal säästu arvutamine ning leiti juhtimisseadme ligikaudne 

tasuvusaeg sarnaste kodujuhtimisrakenduste hinnaandmetele tuginedes. Tuginedes 

arvutustele, leiti, et tarbimisvõimsuse nihutamine 50% eelnevasse tundi, annaks tarbijate 

poolt oodatava säästu. Kõige suurema säästu tagaks 80% nihutamine.  

Viies peajaotis kirjeldas keskjuhtimissüsteemi  tööpõhimõtet ning funktsionaalsust. Selle 

käigus koostati põhimõtteskeeme ja –jooniseid, illustreerimaks süsteemi olemust ning 

kasutamisvõimalusi. Anti detailseid selgitusi seadmete erinevate osade toimimise ja 

funktsionaalsuse kohta. Kesk- ja alamseadmete komponentide ja omavahelise ühenduse 

joonised andsid ülevaate seadme võimekusest ning edasiarendusvõimalustest.  
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CONTROLLING THE ELECTRICITY CONSUMPTION OF 

HOUSEHOLD’S APPLIANCES BASED ON ELECTRICITY 

PRICE 

SUMMARY 
 

Today, an increasing number of households are using ’smart home’ systems. Technology 

is developing rapidly and a large number of automation equipment and systems 

manufacturers are offering a variety of solutions making households 'smarter’, Electricity 

is proven to be one of the most important factors, what science has to offer to us today.  

The functioning of the industrial sector, as well as service, private sectors and households, 

are highly dependent on the availability of electricity. Room lighting, heating, cooling, 

usage of household appliances - these are just a few factors in every modern household 

which need electricity. Continuous upgrading of household’s appliances has inevitably 

raised the demand for electricity. A survey was conducted among people to get 

information about their electricity consumption and its flexibility. Also, the survey 

included questions about people’s awareness of the electricity exchange prices and energy-

saving methods.  

The aim of this master’s thesis was to sketch a central electricity consumption management 

system for households’ appliances, which is based on the price changes at the open 

electricity market.  The principle behind the central electricity consumption management 

system is to consume electricity in larger volumes when the electricity price is low and 

vice versa.   

The first chapter describes the Estonian electricity system and the connections to 

neighboring countries electricity grids, open electricity market principles and the nature of 

electricity packages.  The second chapter focuses on the topical survey conducted among 

household electricity consumers that revealed consumption habits of common people. The 

third chapter focuses on existing systems and devices that optimize the electricity 

consumption.  Fourth chapter gives an overview of the usefulness and cost/energy-

efficiency of the planned system. The final chapter describes the parameters and 
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functioning of the planned system and provides examples of monitoring and consumption 

management.  

By functioning principles the proposed system is divided in two – a central device and II-

degree devices, that participate directly in the regulation of household appliances working 

regimes. Although a lot of appliances used today are already quite energy-efficient, a 

considerable amount of devices use unnecessary quantities of energy in standby mode, 

which overall form a considerable electricity consumption.  

The study revealed that shifting power consumption by 50% to the previous hour will 

provide a 10% save from monthly outgoings on electricity. Shifting power consumption by 

80% could create the largest saving but would also require an extensive change in 

consumption habits. The estimated payoff period of the planned system depends on 

average monthly consumption – payoff period for bigger households varies around 4-6 

years, for smaller households 10-20 years. In addition to the savings achieved, the planned 

system enables to level electricity network work load and ensure an uninterrupted 

electricity distribution. 

The research paper received a lot of positive feedback on this planned central electricity 

consumption system and this writing could be an important milestone in the creation of the 

technical solution.  
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Lisa A. Elektri börsihinna ja võrguteenuse tasude prognoos aastani 2050 

 

Tabel A. 1. Elektri börsihinna ja võrguteenuse tasude prognoos aastani 2050[9] 

Aasta 
Elektrienergia hind 

THI alusel, 
(€/MW·h) 

Balmorel - Liberal 

secenario, 
(€/MW·h) 

 
Võrguteenus, 

elektriaktsiis, 

taastuvenergia tasu, 
(€/MW·h) 

 

1 2 3 4 

2010 30,7 30,7 41,67 

2011 30,7 30,7 43,57 

2012 30,7 30,7 49,57 

2013 43,14 43,14 51,07 

2014 37,61 37,61 51,06 

2015 38,78 42,08 52,26 

2016 39,94 46,55 53,46 

2017 41,1 51,02 54,66 

2018 42,25 55,49 55,85 

2019 43,39 59,96 57,03 

2020 44,56 64,43 58,24 

2021 45,72 65,23 59,44 

2022 46,86 66,03 60,62 

2023 48,03 66,39 61,83 

2024 49,19 66,74 63,02 

2025 50,32 67,3 64,19 

2026 51,47 67,86 65,39 

2027 52,61 68,12 66,56 

2028 53,71 68,39 67,7 

2029 54,84 67,49 68,87 

2030 55,94 66,6 70 

2031 57,06 67,22 71,16 

2032 58,2 67,84 72,34 

2033 59,36 68,45 73,54 

2034 60,55 69,07 74,77 

2035 61,76 69,69 76,02 

2036 62,99 70,4 77,3 

2037 64,25 71,11 78,6 

2038 65,54 71,83 79,93 

2039 66,85 72,54 81,29 

2040 68,19 73,25 82,67 

2041 69,55 73,58 84,08 

2042 70,94 73,91 85,52 
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                                                                          Tabel A.1. järg 

1 2 3 4 

2043 72,36 74,25 86,98 

2044 73,81 74,58 88,48 

2045 75,28 74,91 90,01 

2046 76,79 74,52 91,56 

2047 78,32 74,14 93,15 

2048 79,89 73,76 94,77 

2049 81,49 73,37 96,42 

2050 83,12 72,99 98,11 
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Lisa B. Uuringu „Kodumajapidamise elektritarbimine“ küsimused 

 

1. Millist elektripaketti Te kasutate? 

Kindel pakett – püsiv elektrihind lepingu vältel 

Kombineeritud pakett – 50% püsiv hind, 50% sõltub elektribörsi hinnakõikumistest 

Muutuv pakett – elektrihind sõltub 100% börsihindadest 

Ei oska öelda 

 

2. Elanike arv majapidamises? 

1 2 3 4 5-... 

 

3. Milline on Teie elamu tüüp? 

Eramaja 

Korter 

Ridaelamu 

Muu  

 

4. Kui suur on Teie elamu pindala (m2)? 

...-50 51-100 101-150 151-...  

 

5. Millisel küttesüsteemil põhineb Teie elamu? 

Keskküte 

Elekterküte 

Puitküte 

Maasoojuspump 

Muu   

 

6. Kui suur on Teie keskmine elektriarve kuus (EUR)? 

...-20 21-50 51-100 101-... 

 

7. Kui sageli pöörate tähelepanu elektrienergia säästmisele koduses majapidamises? 

Alati Enamasti Harva Mitte kunagi 

 

8. Kas olete kursis, millised seadmed kulutavad Teie majapidamises kõige enam 

elektrit? 

Ei ole sellele tähelepanu pööranud 

Olen püüdnud välja selgitada 

Oman täpset ülevaadet kulutatud elektri jagunemise kohta 
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9. Kas olete otsinud võimalusi elektriarve kokkuhoiuks koduses majapidamises? 

Jah Ei 

 

10. Kui sageli kustutate ruumist lahkudes tuled? 

Alati Enamasti Harva Mitte kunagi 

 

11. Millised järgmistest elektriseadmetest ühendate vooluvõrgust välja, mida 

parasjagu ei kasuta? (mitu võimalikku vastust) 

Televiisor 

Digiboks 

Mikrolaineahi 

Pesumasin/kuivati 

Arvuti 

Muu  

 

12. Kui sageli kasutate koduses majapidamises järgmisi elektriseadmeid? 

 
0 

1-2x 

kuus 

1-2x 

nädalas 

3-4x 

nädalas 

5-... x 

nädalas 
Iga päev 

Pesumasin/kuivati             

Nõudepesumasin             

Saun (elektrikeris)             

Televiisor             

Kohvimasin             

Arvuti             

Tolmuimeja             

Elektripliit             

 

 13. Kas olete kursis, et börsihindadel põhineva elektripaketi puhul erineb elektri 

hind tundide lõikes kohati koguni 2 korda? 

Jah 

Ei pööra elektrihindadele olulist tähelepanu  

 

14. Kas oleksite nõus järgmiste toimingutega, teades, et selle abil on võimalik 

igakuisetelt elektriarvetelt kokku hoida: (mitu võimalikku vastust) 

Elektriküttega majapidamise küttesüsteemi võimsust vähendama hetkedel, mil 

elektrihind on kõige kallim 

Elamu ventilatsiooni/konditsioneeri tsükliliselt sisse- ja välja lülitama, vältides kalleid 

elektrihinna piirkondi 

Soojaveeboilerit välja lülitama neil tundidel, mil elektrihind on kõige kallim  
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15. Kas oleksite nõus elektritarbimist teadlikult juhtima kui Teil oleks ülevaade 

elektrihinna muutuste kohta päeva lõikes (tundide kaupa)? 

Jah, kui sellega kaasneb märkimisväärne sääst 

Ei, kasutan elektriseadmeid alati vastavalt vajadusele 

Ei oska öelda  

 

16. Milliste seadmete kasutamisaega oleksite nõus edasi lükkama 1h võrra, teades, et 

sel ajal on elektrihind tunduvalt odavam? (mitu võimalikku vastust) 

Kohvimasin 

Sauna elektrikeris 

Veekeetja 

Nõudepesumasin 

Pesumasin/kuivati 

Elektripliit 

Tolmuimeja 

Köögikombain 

Triikraud 

Muu  

 

17. Kui suur peaks olema minimaalne sääst igakuisetelt elektriarvetelt, et oleksite 

nõus elektritarbimisharjumusi teadlikult muutma? 

Kuni 5% 

6-10% 

11-20% 

20+ %  

    

18. Kas oleksite nõus soetama majapidamisse elektritarbimist juhtiva seadme, 

tagades sellega igakuise säästu elektriarvetelt? 

Jah 

Ei  

 

19. Mis võiks olla taolise seadme tasuvusaeg? 

Alla 1 aasta 

1-2 aastat 

3-5 aastat 

Ei soetaks taolist seadet 
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Lisa C. Energiaarvesti PM300 

 

Joonis C.1. Energiatarbivuse mõõtja PM300[14] 

 

Seadme spetsifikatsioon: 

• 230V võrgupessa ühendatud elektriseadmete ja ühefaasiliste elektrimasinate energiatarbe 

mõõtmiseks. 3-osaline LCD : pinge (V), voolutugevus (A), võimsus (W), energiatarbimine 

(kW·h),  energiamaksumus (kr/kW·h), energiatarbimise koguaeg.  

• Voolutugevuse ning võimsuse maksimaalväärtuste salvestus 

• Maksimaalväärtuste ületamise alarm: 5 s helisignaal. 

• Võimalus võimsusemõõtjaga ühendada mitmeid seadmeid, kui nende koguvõimsus ei 

ületa 3680 V·A.  

• Tagavaratoide (patarei): 2x LR44 

• Koormus: 3680 V·A 

• Vool: 0,02..16 A 

• Võimsus: 0..4800 W 

• Energiatarve: 0..9999,99 kW·h 

• Mõõdud/kaal: 61 x 126 x 36mm / 165g [14] 
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Lisa D. TED Pro home elektritarbimise juhtseade 

 

 

 

Joonis D.1. TED Pro home kodujuhtimissüsteemi komponendid[15] 
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Lisa E. Elektritarbimise juhtimissseade Digi XBee Smart Meter  

 

 

 

Joonis E.1. Digi XBee Smart Plug „nutipistik“ [15] 
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Lisa F. Kodujuhtimissüsteem Elgato Eve 

 

 

Joonis F.1. Elgato Eve kodujuhtimissüsteemi komponendid [15] 
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Lisa G. Blue Line Innovations PowerCost System 

 

 

 

Joonis G.1. Blue Line elektrienergia jälgimissüsteemi osad [15] 

 

 

 

 



Lisa H. Kesk- ja alamseadmete paiknemisskeem eramaja näitel 
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Lisa I. Elektritarbimine ja hinnaparameetrid päeva lõikes 

 

Tabel I.1. 22.märts 2016a. päeva elektritarbimise kogused ja hinnaparameetrid 

22.03.16 
Tund 

Tarbitud elektrienergia, 
kW·h 

Börsihind[21] 
senti/kW·h 

Suhteline 
elektrihind 

Tunni maksumus, 
senti 

Hinnaklass 
Kell 

1 2 3 4 5 6 7 

00 - 01 1 0,519 2,03 0,61 1,06 B 

01 - 02 2 0,467 2,01 0,61 0,94 B 

02 - 03 3 0,428 2,01 0,61 0,86 B 

03 - 04 4 0,467 2,05 0,62 0,96 B 

04 - 05 5 0,469 2,61 0,79 1,22 C 

05 - 06 6 0,450 4,48 1,35 2,02 D 

06 - 07 7 0,461 4,49 1,36 2,07 D 

07 - 08 8 0,427 4,49 1,36 1,92 D 

08 - 09 9 0,512 5,11 1,54 2,62 E 

09 - 10 10 0,481 4,49 1,35 2,16 D 

10 - 11 11 0,534 4,03 1,22 2,15 C 

11 - 12 12 1,701 3,17 0,96 5,39 C 

12 - 13 13 1,564 3,16 0,96 4,95 C 

13 - 14 14 0,685 3,16 0,95 2,17 C 

14 - 15 15 0,610 3,11 0,94 1,90 C 

15 - 16 16 1,467 3,16 0,96 4,64 C 

16 - 17 17 0,732 3,16 0,96 2,32 C 

17 - 18 18 1,534 3,17 0,96 4,86 C 

18 - 19 19 4,565 6,50 1,96 29,65 E 

19 - 20 20 1,955 3,16 0,95 6,18 C 

20 - 21 21 0,924 2,62 0,79 2,42 C 

21 - 22 22 0,955 3,01 0,91 2,88 C 

22 - 23 23 0,600 2,21 0,67 1,32 B 

23 - 00 24 0,752 2,09 0,63 1,57 B 

 
Kokku: 23,26 

 
Kokku: 88,19 

 
Märkused: 1. Aritmeetiline keskmine elektrihind: 3,31 senti/kW·h; 

2. päeva keskmine suhteline elektrihind: 1,00; 

3. kaalutud keskmine elektrihind: 3,79 senti/kW·h; 

4. päeva kaalutud keskmine suhteline elektrihind:1,15; 

5. Hinnaklasside tähistus graafikutel värvi järgi:  
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