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energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest 

energia tootmine võib ammenduda järgmiste aastakümnete jooksul.  Samuti on see kahjulik kogu 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

2010/31/EU - hoonete energiatõhususe direktiiv 

a-si  - õhukesekihiline päikesepaneel (Amorphous thin-film) 

cell  - fotogalvaaniline element 

DC  - alalisvool (direct current) 

LCOE  - levelised cost of energy, toodetava elektri omahind 

mono-si - monokristalliline päikesepaneel (Monocrystal solar panel ) 

poly-si  - polükristalliline päikesepaneel (Polycrystal solar panel)
 

PV  - photovoltaic,  fotogalvaaniline päikesepaneel 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva ühiskonnas on mitmeid probleeme, millega veel pool sajandit tagasi ei pidanud 

nii intenviiselt tegelema. Üheks neist on rahvastiku kiire kasv ning sellega kaasnev 

suurenenud energiatarve. Inimesed on muutunud mugavaks - finantsvahendite olemasolul 

on kõik kaubad ja teenused soetatavad kaubandusvõrgust ning seetõttu annab iga inimene 

suuremal või vähemal määral panuse tarbimisühiskonda. Varasemalt toodeti enamus vaja-

minevast energiast kasutades fosiilseid kütuseid, kuna tegemist oli soodsaima kui ka 

kättesaadavaima energiaallikaga. Veel 100 aastat tagasi, mil maailmas valitses sõjaolukord, 

pöörati loodushoiule vähem tähelepanu kui tänapäeval. Samuti olid globaalsed 

regulatsioonid puudulikud või oluliselt leebemad, mistõttu tuleb tänapäevalgi tegeleda sel 

perioodil tekkinud loodusreostuste likvideerimisega. 

   

Tänapäeval pööratakseüha enam tähelepanu ökoloogilisele jalajäljele, mida mingi tegevus 

jätab, olgu selleks siis toidu põllul kasvatamine või energia tootmine erinevatest allikatest. 

Soovitakse juurutada taastuvenergia osakaalu, et seeläbi vähendada loodusele tehtavat 

kahju ja vähendada ka sõltuvust maavaradest. 

 

Tehnoloogiad, mille abil toodetakse nn rohelist energiat, on olnud pidevas arengus alates 

esimeste seadmete välja töötamise hetkest. Kasutusele on võetud nii uusi meetmeid kui ka 

muudetud vanu järjest efektiivsemaks. Suurenenud investeeringud nii arendusprotsessi kui 

valmis projektide kasutuselevõttu on aasta-aastalt hakanud ära tasuma, kuid protsesside 

efektiivsuse tõstmine on siiani primaarne. Tootmismahtude suurendamisele aitavad kaasa 

globaalsed sihid energiavarustuse sõltumatuse tagamiseks. Sealhulgas omavad suurt mõju 

ka riiklikud toetussüsteemid eraisikutele, kes panustavad väiksemate mahtudega 

energiamajandusse.   

 

Taastuvenergia kiiresse arengusse on kaasa aidanud järjepidev hinnalangus, mis võimaldab 

tänasel päeval enamustel huvilistel soetada endale meelepärane seade elektri- või 

soojusenergia tootmiseks. Antud magistritöös kaasatakse ka autori poolt tehtud 
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bakalaureusetöö, mille sisuks oli tasuvusarvutuste tegemine 6 kW päikeseeleketri süsteemi 

näitel. Selle abil saadakse võrdlusinfot, kuidas on turusituatsioon muutunud viimase kolme 

aasta jooksul. 

 

Populaarseks on muutunud ka iseseisvad süsteemid, mis on eraldatud energiavõrgust ning 

töötavad autonoomselt. See on andnud võimaluse elektrienergia kasutamiseks ka kohtades, 

kuhu elektriliinid ei ulatu või on energia kasutamise võimalused väga kaootilised tihedate 

võrgurikete tõttu.  

  

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada taastuvenergia allikatest toodetud energia 

osatähtsus kogu genereeritud elektrienergiast ja praeguseks saavutatud võimekus tootmisel, 

kus põhirõhk oli eelkõige suunatud päikeseelektripaneelide arengule.    

 

Uurimistöös käsitletakse päikeseelektripaneelide ajalugu ning nende erinevaid 

tehnoloogiaid, samuti tuuakse välja nii globaalne kui ka Eesti riigi energiatarve. Lisaks 

antakse infot ennamlevinud taastuvenergia allikate kohta ja sealhulgas kõrvutatakse 

mitmete erinevate liikide tootmisandmeid ning paigaldusvõimsusi. 
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1. ENERGIA 

 

Mis on energia ning kust see tuleb? Energia on füüsikaline suurus, mis väljendab jõu või 

keha võimet teha tööd. Selle määratluse andis juba 1619 aastal matemaatik ning astronoom 

Johannes Kepler (1571-1630). Energia jäävuse seadus on aga üks olulisemaid seadusi 

füüsikas, mis sätestab, et energia ei saa tekkida ega kaduda vaid võib muunduda ühest 

liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele. 1847 aastal üldistas saksa füüsik Hermann 

Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821–1894) energia jäävuse seaduse kõigile 

energiamuundusprotsessidele. [1]  

 

 

1.1.  Enim kasutatavad viisid elektrienergia tootmiseks  

 

Tihti kasutatakse elektrienergia puhul terminit "kaup" ning sellega seoses räägitakse nii 

tootmisest, tarbimisest kui ka müügist. See aga on vastuolus termodünaamika seadustega, 

mille kohaselt ei saa tarbida või toota energiat, vaid seda saab ainult muundada. Seetõttu 

tuleb arvesse võtta ka majanduslikku käsitlust.  

 

 Kuidas siis ikkagi elektrienergiat muundatakse sobivasse vormi? Tänapäeval toodetakse 

enamik kasutatavast elektrienergiast soojus-, tuuma- või hüdroelektrijaamades.  

Soojuselektrijaama puhul on tegemist üldjuhul koostootmisjaamaga, mis toodab nii elektrit 

kui kuuma auru, mida kantakse soojusena tööstustele kui ka elamuhoonetele. Põletatakse 

fosiilseid kütuseid, mida segatakse näiteks hakkepuidu ja jäätmetega. Tähtis on, et 

põletatav tooraine ei eraldaks põlemisel mürgiseid gaase, mida ei ole võimalik 

heitgaasidest eraldada ning omaks piisavat kütteväärtust. Koostootmisjaama heaks küljeks 

on võimalus ära põletada kõik ebavajalik ning seeläbi üht liiki energiat tootes kasutada ära 

kogu protsessis toimuvad muutused maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks.  
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Tuumaelektrijaamades saadakse elekter aatomituuma lõhustumisel, mille tagajärjel 

vabaneb energia, kuid tuumakütusest tekkivad jäägid on äärmiselt radioaktiivsed ning 

nende lagunemiseks kulub tuhandeid aastaid. Tööprotsessidesse on kaasatud küll 

hulgaliselt automaatikat kontrollimaks protsessi kulgu, kuid ajaloost on selgelt meeles 

1986. aastal toimunud Tšernobõli tuumaelektrijaama plahvatus, mille tagajärgedega 

tegeletakse veel tänapäevalgi. Tuumaelektrijaama plussideks saab lugeda aga väikest 

kütusekulu, tekkivate radioaktiivsete jäätmete väikest kogust ning madalat õhu saastatust. 

[2]  

 

Hüdroenergia on kolmest eelpool nimetatust aga kõige loodussäästlikum. Hüdro, nagu 

nimigi ütleb, kasutab ära voolava vee potensiaalset või kineetilist energiat, mis 

muundatakse turbiinide abil elektrienergiaks. Hüdrojaamade ehitamisel on 

insenertehniliselt kõige keerukamad ning kallimad betooni- ja mullatööd paisu loomisel. 

Kahjuks ei ole võimalik hüdroelektrijaama igale poole ehitada - vajalik on piisava 

veekoguse olemasolu. Kuid ka sellel energia tootmise viisil esineb probleeme - tammi 

purunemisel võidakse üle ujutada allavoolu asuvad maaalad ja rikkuda hüdroloogilist 

keskkonda. Kokkuvõttes on hüdroenergia taastuvenergia seisukohalt tegemist hea 

investeeringuga, sest seal puuduvad suured ekspluatatsioonikulud ning energia omahind on 

suhteliselt madal.   

 

 

1.2.  Taastuvenergiast elektri tootmine 

 

Taastuvenergiaks loetakse energiat, mida saab kasutada pidevalt, ilma et tema kogus 

väheneks inimtegevuse tagajärjel. Silmas tuleb pidada, et looduslikke resursse ei 

kasutataks rohkem, kuid neid juurde tekib. Erinevaid tehnoloogilisi lahendusi kasutades on 

võimalik saada energiat näiteks päikesest, tuulest kui ka näiteks lainetest. Samuti kuuluvad 

sinna alla ka geotermaalenergia kui ka ökosüsteemi aineringe osad (puit, biomass). 

Antud magistritöö keskendub eelkõige päikesest elektri saamisele, kuid annab  ülevaate ka 

teistest võimalustest.   

 

Tuuleenergia muundamiseks meile vajalikku vormi, on vaja tuulikud paigaldada 

piirkondadesse, kus on keskmine tuule kiirus on kõige suurem, saavutades vähemalt 4-5 
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m/s aastas. [3] Enamasti on selleks veekogude äärsed alad, kuid kõrgemates piirkondades 

paigaldatakse neid ka sisemaale. Tuulikute puhul heidetakse ette nende müra ning 

visuaalset reostust, kuid nende toodang moodustab suhteliselt suure osa kogu 

energiatoodangust. Näiteks oli Eestis 2016. aasta lõppedes töös 139 elektrituulikut, millede 

koguvõimsus oli 309,96 MW. 2016. aastal toodeti kokku 589 GWh energiat, mis on 15% 

vähem, kui aastal 2015. Eleringi andmetel andis tuuleenergia 41,7% kogu taastuvenergia 

toodangust 2016. aastal, mis on märkimisväärne protsent. Ülejäänud moodustas bionergia 

52%, hüdronergia 0,36% ning päikeseenergia 0,02%. Jooniselt 1.1 on võimalik näha 

tuulikute paiknemist Eestis. [4]  

 

 

Joonis 1.1. Tuulikute ja tuuleparkide paiknemine Eestis [4] 

 

Laineenergia muundur muundab lainete potensiaalse ja kineetilise energia muuks 

kasulikuks energialiigiks - näiteks elektriks. Tänasel päeval on muundurite potentsiaal 

ligikaudu 500 GW eeldusel, et nende kasutegur on 40%. Lainetest energia ammutamist 

prooviti juba 1799. aastal, mil patendeeriti esimene seade. Suurem huvi muundurite vastu 

tekkis taas alles 1970.- aastatel, mil maailma tabas naftakriis. Sellest ajast alates on välja 

töötatud erinevaid lahendusi, kuid suurem osa neist on siiski alles arendus- ja uurimistöö 

faasis.  
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Töötavaid seadmeid on aga vähe ning kõige keerulisemaks on osutunud teha seade, mis 

peaks vastu meres tekkivale koormusele ning sealsetele tingimustele. Võimalused lainetest 

energia saamiseks on head, kuid väljakutsed, mida ületada, on suured. Jooniselt 1.2 on 

võimalik leida aasta keskmine laineenergia võimsus maailmas. [5] 

 

 

Joonis 1.2. Laineenergia võimsused erinevates paikades maailmas [5] 

 

Geotermaalenergia ehk maapõues olev energia on radioaktiivsete mineraalide lagunemisest 

tekkinud soojusenergia ning päikesekiirgus, mis on salvestunud  aluskivimitesse. 

Maasoojust peetakse taastuvaks energiavaraks ning hinnatakse, et Maa sisetemperatuur 

ulatub 5500 °C [6], mis on võrreldav Päikese pinnatemperatuuriga. Enamasti kasutatakse 

Maa soojust hoonete kütmisel, kus horisontaalselt paigaldatakse pinnasesse torud 

maasoojuse ülekandmiseks soojuspumpadele. Vertikaalselt paigaldatud torude abil 

võetakse kuni 3 km [7, 8] sügavusest olevat soojust, millest toodetakse elektrit ning kuuma 

auru soojavarustuse tagamiseks. Geotermaalenergia hea tootmisvõimsuse eelduseks on 

sobilik asukoht. Sellist võimalust pakuvad enamasti laamade äärealad, kus soojusvoog on 
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kättesaadav mõne kilomeetri sügavuselt.  2016 aasta jaanuari seisuga on kokku 

installeeritud geotermaalenergia võimsusi 13,3 GW, mis on jaotunud 24 riigi vahel. 

Geotermaalenergia mõju keskkonnale on väike, kuid kulutused tootmisele ning 

transpordile on kõrged kuna enamasti jäävad tarbijad tootmiskohast kaugele. [7, 8]  

 

Bioenergia on osa taastuvenergiast Selle alla loetakse energia, mis on biomassist toodetud - 

elekter, soojus ning biokütused. Eesti tingimustest kasutatakse sooja tootmisel kõige enam 

puitkütustel töötavaid katlaid. Jooniselt 1.3 on võimalik leida võimsaimad puitkütustel 

katelseadmed Eestis. 

 

 

Joonis 1.3. Katelseadmed Eestis. Tähistus soojuse toodangu järgi. Roheline - 0...1194,5 

MWa/a, kollane - 1194,5...3332,75 MWh/a, punane 3332,75...433870 MWh/a [9] 

 

Jooniselt nähtub, et suurimad katelseadmed on koondunud linnade ümber, kus rahvaarv on 

suurem. Väiksemad on aga rohkem hajutatud üle riigi laiali, täitmaks energiavajadusi ka 

väiksemates asulates.   
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2. PÄIKESEENERGIA KASUTAMINE NING 

POTENTSIAAL 

 

Enamasti mõeldakse päikeseenergia kasutamise all soojus- või elektrienergia tootmist. 

Päikesekiirgus aga on perioodiline - summarne kiirgus suvisel päeval võib pilvisuse tõttu 

väga palju erineda päikeselisest päevast. See omakorda muudab päikeselt saadava energia 

hulga ebaühtlaseks. Päikeselt saadav energia lisaks päikesekiirgusele väga palju 

kliimatingimustest ning geograafilisest asukohast. Jooniselt 2.1 on võimalik leida Eesti 

territooriumil päikesepaiste tundide aastasummade keskmise kestuse 1949-2000 aastani.  

[10] 

 

 

Joonis 2.1. Päikesepaiste tundide aastasummade keskmine aastatel 1949-2000  [10] 

 

Päikesekiirgus on Eestis keskmiselt 1000 kWh/m
2
 aastas ning jooniselt lähtub, et kõige 

enam päikesekiirgust saavad just saared, mis on potensiaali poolest kõige paremad kohad 

päikeseenergia tootmiseks. [10]   



15 

 

2.1.  Töökindel lahendus 

 

Kuna päikeseelektripaneelid on olnud laialdasemalt kättesaadavad ainult umbes tosinkond 

aastat, on raske anda täpset infot nende amortisatsiooni ning tootlikkuse langemise kohta. 

Päikesepaneele ostes tuleb esmalt tähelepanu pöörata visuaalselt kontrollitavatele 

detailidele, seda eriti tundmatu tootja poolt valmistatud paneelide puhul. Päikesepaneelid 

peavad olema viimistletud vastavalt konkreetsetele nõutele, mis tulenevad erinevatest 

riiklikest normidest. Toote sisemus peab olema hermeetiliselt suletud, vältimaks vee 

pääsemist konstruktsioonide vahele, mis võib jäätudes lõhkuda seadme tööks vajalikke 

ühendusi. Muud vead nagu jootmisdefektid, ebakvaliteetne vahekile ning vead, mis on 

päikesepaneeli elementides, on kahjuks silmale nähtamatud. Mikropraod elementides 

võivad tekkida aga valest toomistehnoloogiast või komplekteerimiseksimustest. Vigade 

tuvastamiseks kasutatakse elektroluminents kaamerat, mis aitab muuta vead paremini 

märgatavaks. Vigade puhul võib peiteaeg olla umbes 3-5 aastat, mille jooksul defektne 

paneel kaotab märgatavalt oma tootlikkuses või lakkab hoopis töötamast. Lisaks 

eelnimetatule on ka infrapunakiirguskaameraga võimalik hinnata elementide 

pinnatemperatuuri järgi süsteemi korrasolekut. [3, 11]  

  

Olenemata suhteliselt lühikesest globaalsest kasutusperioodist, rajati Eestis juba 1994. 

aastal päikesepaneelide park. Kahjuks puudub informatsioon, kuhu täpselt ja millised 

paneele paigaldati. 2013. aastal testide käigus aga selgus, et kõik paneelid olid töökorras 

ning selle aja jooksul oli nende tootlikkus vähenenud vaid 6%. Arenduse algusfaasis 

toodetud paneelid on töötanud juba ligi 20 aastat. Tootjad annavad enamasti garantiiajaks 

30 aastat lubadusega, et selle aja jooksul säilib vähemalt 80% tootlikkusest. [12]   

 

Päikesepaneelid kasutavad pooljuhtide p-n siirde fotoelektrilisi omadusi, mis on 

võimelised tekitama elektronide suunatud liikumist, kui temasse neeldub valgust. 

Laengukandjad pannakse liikuma kõige pealmises pooljuhis juhul, kui valguse tugevus on 

piisav, et vabastada laengukandjad aatomi tuumast. Kuna kasutusel on p-n ühendusviis, on 

sellega kindlaks määratud ka tekkiva voolu liikumissuund. Mõlemate pooljuhtide kontaktid 

on ühendatud paneeli väliselt, mis tekitab suletud vooluringi ning võimaldab tekkinud 

energiat enda tarbeks ära kasutada. [13] 
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Kuna PV paneelidel puuduvad liikuvad osad, on nende ekspluatatsioonikulud madalad 

ning tegemist on ühe töökindlaima taastuvenergia muundamise seadmega. Võimalik on 

ehitada süsteem, mis jälgib päikest või suunab paneelid maksimaalse valgustugevuse 

poole, kuid sellega kaasnevad kulutused on tihti väga suured ning loodetav lisainvesteering 

tootlikkuse suurendamiseks pikendab oluliselt tasuvusaega.  

PV paneel koosneb mitmetest omavahel ühendatud elementidest (cell), mis on paigutatud 

enamasti alumiiniumist metallraami sisse ning on kaetud peegeldumist vähendava klaasiga, 

et tagada maksimaalne valguse jõudmine elemendi pinnale.  

Laias laastus võib päikesepaneelides kasutatavad materjalid jagada kolmeks: mono-,  

polükristallilised ning sadestatud kilega. [1, 13] 

 

 

2.2.  Päikesepaneelide areng 

 

Päikeseelektripaneelidest elektri tootmine on viimaste aastakümnete saavutus ning kogu 

arendusprotsess sealjuures on olnud üsna aeglane. 1839. aastal avastas tollal vaid 19-

aastane prantsuse füüsik Alexandre Edmond Bequerel fotoelektrilise efekti. 50 aasta 

möödudes õnnestus Charles Fritti nimelisel leiduril luua esimene päikesepatarei kasutades 

seleeni ning kulda. Loodud elemendi kasuteguriks oli vaid üks protsent, mis oli liiga vähe, 

et põhjendada tema kasutust. 1954. aastaks olid teadlased avastanud, et mõned ränipõhised 

pooljuhid, sõltuvalt räni puhtuse astmest, on tundlikud päikesekiirguse suhtes. Sellest 

hetkest alates algasid moodsamate päikesepatareid katsetused, mille tootlikkuse efektiivsus 

ulatus peaaegu 6- protsendini. 1950. aastatel ei leitud neile kahjuks olulisi 

kasutusvõimalusi elektri tootmisel nende ebaefektiivsuse tõttu, kuid nendest 

päikesepaneelides ning nende arendamisest olid huvitatud mitmed kosmoseprogrammid, 

mis vajasid oma tehnika käitamiseks elektrienergiat.  

 

 1963. aastat võib energia tootmise aspektist pidada väga tähenduslikuks. Jaapanis 

paigaldati tollal suurima, 242 vatise võimsusega päiksepatareide park majakale. Selleks 

kasutati Sharp korporatsiooni poolt toodetud ränipõhiseid elemente. 1980. aastaks oli 

väikeste päiksepatareide areng jõudnud tasemele, kus neid hakati paigaldama näiteks 
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kalkulaatoritele, käekelladele, laternatele kui ka paljudele teistele väikese energiatarbega 

seadmetele. Ka tänapäevasele tehnikale paigaldatakse tihti traditsioonilise patareiga  

paralleelselt töötav päikesekiirgusel toimiv energiaallikas.  

 

Juba 1990. aastatel peeti päikesepaneele heaks võimaluseks, kuidas toota elektrit 

loodussäästlikult ja jätkusuutlikult, kuid tehnoloogia ning seadmete tollane kõrge 

maksumus pärssis antud tehnoloogia arengut. [13, 14, 15] 

 

 

2.2.1. Monokristallilised päikesepaneelid (Monocrystal solar panel) 

 

Monokristallilised päikesepaneelid (mono- Si Monocrystal solar panel) on enim 

efektiivsemad, kuid nende tootmine on kulukam kui teiste variantide puhul. Selgelt 

eristatavad on nad oma musta värvi poolest. Paneelide tootmiseks kasutatakse räni, mida 

toodetakse suurte tahvlitena. Hiljem tuleb need lõigata päikesepaneeli suurusteks 

tükkideks, mis muudabki nende toomise kulukamaks. Elektrijuhid, mis on valmistatud 

metallribadest, paigaldatakse üle elemendi, et kätte saada kõik elementidest vabanevad 

elektronid. Monokristalliliste paneelide efektiivsus on üldjuhul vahemikus 11-18 protsenti. 

[3, 13, 16]  

 

 

2.2.2. Polükristallilised päikesepaneelid (Polycrystal solar panel) 

 

Polükristalliliste päikesepaneelide (poly-Si, Polycrystal solar panel) valmistamisviis on 

mõneti erinev monokristallilistest paneelidest. Nende puhul lisatakse kristallile juurde teisi 

elemente ning nad valmistatakse umbes 10x10 suuruseteks elementideks. Polükristalliline 

paneel on selgelt eristatav oma sinise värvuse poolest. Sõltuvalt soovitavast paneeli 

võimsusest, ühendatakse mitmed väiksemad elemendid omavahel, mis moodustavad ühtse 

terviku. See teeb nende kasuteguri väiksemaks praeguse tehnoloogilise võimekuse juures, 

jäädes ca. 15 protsendi piirimaile, kuid nende valmistusviisi tõttu on nende hind odavam. 
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Olenemata sellest, et kasutatakse erinevaid elemente, pole neid siiski võimalik rikke korral 

eraldi välja vahetada ilma konstruktsiooni kahjustamata.  [3, 13, 16] 

 

2.2.3. Õhukesekihilised (Amorphous thin-film) päikesepaneelid 

 

Õhukesekihilisi paneele (a-Si, Amorphous thin-film) valmistatakse amorfsest ränist ning 

nende tootmisviis on täiesti erinev võrreldes kristallilisest elemendist valmistatud tootega. 

Neil puudub kristalliline struktuur ning valgustundlik kile, mis juhib elektrit, kantakse otse 

sobivale materjalile. Amorfset räni ning selle sarnaseid pooljuhte on võimalik toota palju 

kiiremini kui kristallilist paneeli. Antud tootmisviisi eelisteks on madalad tootmiskulud 

ning suuremad võimalused kasutamiseks. Näiteks on võimalik antud tootmisviisiga 

valmistada painduvaid päikesepaneelide, mida on mugav rulli keerata ning kasvõi matkale 

kaasa võtta.  Praeguste saadaolevate päikesepaneelide hulgas on aga antud paneelide 

efektiivsus madalaim, jäädes vaid 3- 11 protsendi juurde. [3, 13, 16] 
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3. PÄIKESEENERGIA TOOTMINE, VÕIMALUSED NING 

SEADMED 

 

3.1.  Off-Grid süsteem 

 

Off-Grid süsteem on elektrivõrgust eraldi seisev ning kasutusel enamasti piirkondades, 

kuhu ei ulatu elektriühendus või selle loomine on majanduslikult liiga kulukas. Sinna alla 

kuuluvad näiteks saared ja eraldatud maakohad, kuid samas ei takista süsteemi 

paigaldamist ka elamuhoonetele. Sageli kasutatakse off-grid süsteemi võimalusi lisaks 

hoone elektriga varustamisel ka erinevate tabloode valgustamiseks liikluses kui ka 

tänavavalgustuses.  

 

Antud süsteemi puhul on võtmeteguriks akud, kuhu salvestatakse kõik toodetud energia. 

Ilma akude olemasoluta on toodetavat energiat võimalik kasutada vaid genereerimise 

hetkel. Energiat salvestavad seadmed on aga üsna kallid, mistõttu tuleb valida hoolikalt 

erinevate võimaluste vahel, et saadav energia ära kasutada.  

 

Off-grid süsteemi üheks eeliseks on sõltumatus välisest elektrivõrgust ning lisaks ei ole 

vaja sõlmida lepinguid elektriteenuse pakkujaga. Joonisel 3.1 on näha eraldi seisva 

päikesepaneeli süsteemi lihtsustatud tööpõhimõtteskeem. [3] 
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Joonis 3.1. Off-grid süsteemi lihtsustatud tööpõhimõtteskeem [17] 

 

Joonisel näidatud off-grid tööpõhimõtteskeemil on esindatud kõik peamised vajalikud osad 

süsteemi toimimiseks. 

 

 

3.2.  ON-Grid süsteem 

 

On-Grid süsteemi puhul jagunevad võimalused kaheks: akupangaga ning ilma olevad 

süsteemid. Ilma akupangata süsteemi puhul täidab salvestuskoha ülesandeid elektrivõrk, 

kuhu suunatakse energia, mida ise ei ole võimalik ära kasutada. Selleks aga peab olema 

sõlmitud leping elektriteenuse pakkujaga. Antud lahendus on kõige lihtsam ning lisakulu 

tekib vaid energiatootjaks liitumisel. Näitlik tööpõhimõtteskeem on leitav jooniselt 3.2. 

Võrku müüdud energia eest peetakse arvestust ning riigiti erinevalt makstakse ka iga 

toodetud kWh energia eest taastuvenergia toetust, mis on võrku müüdud.  Juhul kui hoones 

ei ole suure energia tarbega seadet, mis suudaks kõik toodetud energia ära kasutada, siis 

soovitab autor lisaks investeerida akudesse. Kuna enamik tootmist jääb aega, mil inimesed 

viibivad kodust eemal, tuleb müüa toodetud energia madala hinnaga võrku ning vajadusel 

osta kõrgema hinnaga võrgust tagasi.   
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Akupangaga süsteemi eeliseks on aga võimalik tarbimisest üle jäänud energiat salvestada 

ning kasutada  pimedal ajal, mil päikesekiirgust ei ole. Juhul, kui akud on täis laetud, 

suunatakse üle jääv energia võrku. Kuna akude hind on suhteliselt kõrge, tähendaks see ca 

50% pikemat tasuvusaega. Lisaks nimetatule on võimalik antud probleem lahendada ka 

erinevate automaatikaseadmetega mis jälgivad elektri tootmist. Vastavalt vajadusele 

lülitatakse tipphetkel sisse päikesekiirgusest energia saamiseks erinevad seadmed, mis 

töötavad eelnevalt  programmeeritud vajadustel. Antud viis poleks siiski nii efektiivne, kui 

energia salvestamine akudesse.  

 

 

 

Joonis 3.2. On-grid süsteemi lihtsustatud põhimõtteskeem [17] 

 

Antud tööpõhimõtteskeemilt puuduvad akud, mis on asendatud elektrivõrguga, mille 

ülesandeks on toimida saadud energia salvestina. 

 

 

3.3.  Inverteri valik 

 

Päikesepaneel toodab alalisvoolu (DC), mis sõltuvalt paneelide konfiguratsioonist jääb 12-

24 V vahele. Tarbijad aga on enamasti 230 V vahelduvvoolu seadmed, mis töötavad 50 Hz 
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juures. Seetõttu kasutatakse inverterit, mis muundab tekkinud elektri sobivale kujule. 

Inverteri valiku puhul tuleb enne läbi mõelda, kuidas soovitakse süsteemi kasutada. Juhul 

kui eesmärgiks on paneelide toodangut ka võrku müüa, tuleb esmalt kindlaks teha, kas 

antud inverter on võrguteenuse pakkuja poolt heaks kiidetud. Kodumaisest 

kaubandusvõrgust soetades võib olla kindel, et kaupleja on veendunud inverteri 

sobilikkuses meie turule. Internetist ostes tuleb aga olla ettevaatlik tundmatu toodangu 

suhtes.  

 

Eristatakse lisaks ka invertereid, mis on mõeldudki vaid võrguinverteriks ning nn off-grid 

süsteemidele sobivaid. Vale inverteri valikul, ei hakka ta tööle, kui ta pole võrku 

ühendatud. Nimelt, elektrivõrgust saab muundur impulssi, ning sünkroniseerib ennast 

välise võrguga. Teine punkt, mitte vähem tähtsam kui esimene, on leida sobiliku 

võimsusega inverter. Soovitavalt peaks ta olema  päikesepaneelide väljundvõimsusest 

natuke suurem, et toodang kindlalt ära kasutada. [3] 

 

 

3.4.  Ühendusjuhtmed 

 

Päikesepaneelide süsteemi ehitades tuleb kindlasti jälgida ka ühendusjuhtmetele esitatavaid 

nõudeid. Valesti valitud kaabeldus võib kehvemal juhul kaotada mitukümmend protsenti 

kogu toodetud energiast. Mida lühemad ja jämedamad on juhtmed, seda väiksemad on 

sealjuures ka kaod.  

 

Kui energia paneelidest inverterini üle kandmisel võiks olla maksimaalne kadu kuni 5 

protsenti, siis inverterite omavahelisel ühendamisel ei tohiks kadu olla suurem kui 1-2 

protsenti. Juhtmes võivad tekkida faasinihked, mis põjustavad seadmete töös häireid ning 

tavaliselt on normidesse jääv energiakadu ka seadmega kaasas olevas passis kirjas. 

Standardsed ristlõiked juhtmetele on 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95 ning 120 

mm
2
. [3] 
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4. ELEKTRIENERGIA TARVE 

  

4.1.  Eesti elektritarve 

 

Eesti riigi elektritarve liikus 1960. aastast 1991.-ni tõusvas joones. Kõige suuremad 

tarbijad olid tööstus- ning põllumajandussektor. 1991. aastal, mil taastati Eesti riigi 

iseseisvus, vähenes tarbimine kogu riigis märgatavalt. Suleti mitmeid tehaseid ning ka 

põllumajandus läbis mitmeid reforme. Eesti riiki taas üles ehitades on kasvanud ka 

energiavajadus, mida väljendab joonis 4.1. [18] 

 

 

Joonis 4.1. Elektritarve Eestis 1960-2015 [18] 

 

Viimase kümne aasta jooksul, kui taastuvenergia tehnoloogiad ning efektiivsus on üha 

enam arenenud, on järjest suurema osa Eesti riigis elektrienergia tootmisest omandanud ka 

taastuvad energiaallikad. Elektrimajanduse arengukavas 2020. aastaks on seatud selged 

sihid, kui suur protsent tootmisest  peab olema taastuvenergia abil toodetud. Tabel 4.1 

näitab, millised on ootused ning milline on reaalne olukord nende täitmisel. [19]
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Tabel 4.1. Taastuvenergia osakaal Eestis [18, 19] 

 2010 2015 2016 2020 

Kogutarbimine 

Eestis 

7431 GWh 7440 GWh - - 

Kogutootmine 

Eestis 

11948 GWh 9023 GWh 9350 GWh  

Taastuvelektri 

osakaal 

brutotarbimises 

vähemalt 

Sihttase Tegelikkus Sihttase Tegelikkus Sihttase Tegelikkus Sihttase Tegelikkus 

5,1% 9,7% 13,2% 16,7% 13,2% 15,1% 17,6% - 

Toodetud 

taastuvenergia 

1159 GWh 1507 GWh 1412 GWh  

Taastuvenergia 

jagunemine 

Biogaas, 

biomass, 

jäätmed 

549 GWh Biogaas, 

biomass, 

jäätmed 

52%, 

784 GWh 

Biogaas, 

biomass, 

jäätmed 

55,6%,  

785 GWh 

Biogaas, 

biomass, 

jäätmed 

- 

 Tuuleenergia 187 GWh Tuuleenergia 46%,   

693 GWh 

Tuuleenergia 41,7%, 

589 GWh 

Tuuleenergia - 

Hüdroenergia 27 GWh Hüdroenergia 0,36% 

27 GWh 

Hüdroenergia 2,5%, 

35 GWh 

Hüdroenergia - 

Päikeseenergia - Päikeseenergia 0,02% 

1,6 GWh 

Päikeseenergia 0,21%, 

3 GWh 

Päikeseenergia - 

Liitunud 

taastuvenergia  

tootjaid 

Toetust saanud  

2009: 47  

2010: 65 

Üle 400 Kuni 700 - 

2
4

 



Tabelist lähtub, et Eesti on püsinud kindlalt graafikus oma 2020 aastaks seatud eesmärgiga, 

saavutada taastuvenergia osakaaluks 17,6% kogu elektrienergia toomisest. Üle 50% 

kogutoodangust saavutatakse biomassist ning erinevatest jäätmetest energiat valmistades, 

kuid suure protsendi moodustab ka tuulest energia tootmine. Vähemuse moodustavad aga 

hüdroenergia, mis ei ole Eestis väga levinud, ning päikeseenergia. Päikeseenergia madala 

osakaal on tingitud eeldatavalt sellest et enamus energiat, mis saadakse, tarbitakse kohe ära 

ning võrku müüakse tagasi minimaalselt. [19]  

 

 

4.2.  Madal-, null- ja liginullenergiahooned 

 

1. jaanuarist 2021 hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu Energiatõhususe direktiivi 

(2010/31/EU) nõue mis sätestab, et kõik alates 2021 aastast valminud uued hooned (m.h. 

ka väikeelamud) peavad  olema liginullenergiahooned. Juba tänasel päeval projekteeritakse 

ning ehitatakse hooneid antud nõuet silmas pidades. Kuidas aga antud nõue aitab kaasa 

energia kokkuhoiule ning mida on vaja selle saavutamiseks?   

Eristatakse põhiliselt kaht tüüpi hooneid:  

 Madalenergiahoone mille energiatõhususarv on võrdne või väiksem kui 120 

kWh/m
2 

aastas 

 Liginullenergiahoone mille energiatõhususarv on võrdne või väiksem kui 50 

kWh/m
2
 aastas  

Hoone ehitusel tuleb silmas pidada mitmeid faktoreid, mis on vajalikud nõude täitmiseks. 

Lisaks hoone arhitektuurilisele väljanägemisele, tuleb läbi mõelda ka ehitise väliskuju, et 

vähendada soojuskadusid läbi seinte ja katuse. Selle juures tuleb erilist tähelepanu pöörata 

soojustusele, mida kasutatakse. Sealhulgas tuleb ka arvestada kütte- ja jahutusseadmete 

valikuga. Detaile, millele tuleb tähelepanu pöörata, on palju.   

 

Hoone projekteerimisel on vajalik jälgida rajatise välispiirde soojuskadude arvutusi, mis 

aitavad täita kehtestatud nõudeid juba enne ehitust. Juhul kui selgub ennenägematuid 

asjaolusid, mille tõttu ei omistata hoonele liginullenergia tähist, on alati võimalik lisada 

taastuvenergiaseadmeid nagu näiteks päikesepaneelid, mis aitavad saavutada seatud 
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eesmärki. Ilma vajaliku tähiseta ei omistata tulevikus uutele hoonetele kasutusluba ning 

seetõttu pole neid ka võimalik majanduslikult realiseerida. [20]  

 

Lisaks eristatakse nullenergiahoonet ning plussenergiahoonet. Mõlemal juhul ei tarvita 

hoone rohkem energiat, kui toodetakse. Plussenergiahoone puhul aga toodab hoone 

rohkem energiat, kui ta kasutab. Näiteks, on see võimalik, kui hoonesse on integreeritud 

mitmeid taastuvenergia lahendusi ning aasta jooksul on toodetud energia maht suurem, kui 

kasutatud energial.  

 

 

4.3.  Globaalne elektritarve  

 

Nagu ka Eesti elektritarve, on globaalsed vajadused olnud üha kasvavas tempos. Järjest 

enam toodetakse uusi masinaid ning seadmeid, mida inimkond soovib kasutada oma elu 

lihtsustamiseks. Suurenenud tootmismahtude täitmiseks vajatakse rohkem toorainet, kulub 

rohkem energiat tootmisprotsessides ja suureneb valmisproduktide logistiline maht.  

 

Enne PV süsteemide suurenenud kasutuselevõttu on varasemalt enamus maailmale olnud 

peamiseks energia saamise allikaks fossiilsed energiaallikad nagu gaas, naftaproduktid ja 

kivisüsi. Järjest enam teadvustatakse ka nende kasutusega seotud keskkonnaprobleeme 

ning maavarade vähenemist. Kuna fossiilsetel kütustel on piiratud kasutusressursid, on 

vajadus uute lahenduste järgi järjest enam kasvav.  Joonisel 1 on kujutatud globaalne 

elektritarve aastatel 1971-2014. Joonis 4.2 ilmestab hästi aastakümnete jooksul inimkonna 

elektrienergia vajadusi. Samuti on joonisel hästi nähtav majandussurutis 2007-2010 aastal, 

mil vähenes inimeste ostujõud, suurenes tööpuudus ning tekkis üldine kaupade ja teenuste 

hinnatõus.  
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Joonis 4.2. Globaalne elektrienergia tarve [21] 

 

1980. aastal elas Maal 4,4 miljardit inimest, kes kasutasid ühtekokku ca. 600 Mtoe (ca 

6978 TWh) elektrienergiat. Siinkohal vajab ära märkimist, et ühiskond Euroopas oli 

taastumas aastatepikkusest sõjaolukorrast ning sel ajahetkel puudusid mitmed tänapäeval 

enesest mõistetavad moodsad tehnikaseadmed ja hästi arenenud elektrivõrk. 2014 aastaks 

oli rahvaarv tõusnud ning sellega koos ka elektritarve - ühtekokku tarbisid ca 1700 Mtoe 

(ca. 19771 TWh) elektrienergiat 7,2 miljardit inimest. Joonise 4.2 järgi võib öelda, et kõige 

rohkem on tarbijaid lisandunud just teenindavasse sektorisse. Ennustatakse, et aastaks 2100 

on maailmas 11,2 miljardit inimest. Lihtsa arvutusega võib väita, et sel juhul võiks olla 

energiatarve kokku ca. 30754 TWh aastas. [21, 22]  

  

Vaadates energiamahtusid, mis kulub ühiskonna toimimiseks tekib küsimus, mis ootab ees 

tulevasi põlvkondi. Üha enam soovitakse olla sõltumatu maavaradest ning muundada 

energiat rohelist mõtteviisi austades. Erinevate regulatsioonide abil soovitakse vähendada 

või hoopis ära keelata taastumatutest energiaallikatest kasu saamist. Eesti riigi näitel, kus 

kasutatakse palju põlevkivi energia tootmiseks, on maavara veel järel hinnanguliselt 

vähemalt 50 aastaks. Teadlased üritavad leida Eesti vajadusi ja võimalusi silmas pidades 

põlevkivi kaevandamisele alternatiivi, mis oleks keskkonnasäästlik ja vähendaks 

loodusesse paisatava lenduva tuha ning saate hulka. Paraku pole leitud viise, mis selle 

probleemi nii lahendaks, et oleks inimeste energiavajadus täidetud. Autor mõistab antud 

maavara tähtsust ühiskonnale tulenevalt põlevkivi suurest kütteväärtusest, kuid pikaajalises 

perspektiivis ei ole see siiski jätkusuutlik. 
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4.4.   Globaalse elektrivajaduse osaline tagamine taastuvenergia abil 

 

Enamus maailma kogu elektrienergia toodangust moodustab siiski tuumaenergia või  

fossiilsetest energiaallikatest saadud energia, kuid järjest enam lülitatakse 

tootmisprotsessidesse sisse ka taastuvenergiaallikaid, mis aitavad vähendada loodusesse 

jäävat ökoloogilist jalajälge. Eelnevalt välja toodud looduslikke energiaallikaid on mitmeid 

ning antud alapeatükk annab aimu nende osatähtsusest kogutoodangus. 

 

 

4.4.1. Päikeseenergia 

 

Aastate jooksul on päikeseelektripaneelide hind, efektiivsus kui ka kasutusvõimalused 

oluliselt laienenud tänu kiirele arengule tootmises. Riigiti erinevalt toetatakse 

taastuvenergia seadmete paigaldamist. Sõltuvalt võimalustest ning seadusandlusest, 

pakutakse installeerimismahtude suurendamiseks maksuvabastust kui ka esialgse 

investeeringu hüvitamist. Jooniselt 4.3 on võimalik leida globaalselt elektrivõrku 

paigaldatud paneelide kogumahu. [23] 

 

 

Joonis 4.3. Paigaldatud päikeseelektripaneelide võimsused aastate lõikes [23] 
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2015. aasta lõpuks on globaaselt paigaldatud päikeseelektripaneele 227,1 GW. Kahjuks 

pole antud arvud siiski lõplikud - andmetest on välja jäänud info paneeliparkidest, mis on 

paigaldatud off-grid süsteemis ehk elektrivõrgust sõltumatuna. Samuti puuduvad 

arengumaade andmed, kus regulatsioonid paigaldusele ning muud ohutusnõuded pole veel 

piisavad. Kõige täpsema info nii paigaldusvõimsuste kui kasutatud komponentide osas 

saaks aga ettevõtetelt, kes paigaldavad nimetatud süsteeme. Paraku sellega kaasnev 

andmetöötlusmaht oleks väga suur ning tänapäevastes konkurentsitingimustes poleks ka 

ettevõtted sellest huvitatud. Esitatud andmete põhjal spekuleerides võib öelda, et kui iga 

aastaselt lisanduks 50 GW paigaldusvõimsust eelneva aasta paigaldustele, võiks 2020. 

aastaks olla päikesepaneelide lisandunud maht 250 GW, moodustades kokku 477 GW.  

 

Kõrvutades maailma kogutarvet ning päikesest saadava elektri mahtusid, on aga tegemist 

vaid murdosaga vajaminevast. Arvestades, et paigaldusvõimsused on pidevalt kasvavas 

tempos, on tegemist siiski üsnagi hea tulemusega. Kõigest 10 aastaga on saavutatud 

peaaegu 50 kordne kasv paigaldusvõimsustes. Siiani on enim investeerinud rohelisse 

energiasse riigid, kelle rahvaarv ning tarbimismahud on suured ja nad omavad suuri 

tööstusharusid. Joonisel 4.4 on näidatud riikide lõikes paigaldatud koguvõimsused 2015 

aasta seisuga. Tabeli esimesel kohal asub Hiina, kelle rahvaarv on suurim ning, kelle 

tootmismahud on aasta- aastalt kõige rohkem kasvavad. Suuresti võib selle põhjuseks olla 

ka fakt, et Hiina tööstused valmistavad ise suures mahus päikesepaneele. Jooniselt 4.4 on 

võimalik leida riikide poolt paigaldatud koguvõimsused. [23, 24] 

 

 

Joonis 4.4. Installeeritud päikeseenergia võimsused riigiti [24] 
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Selgub, et riigid, kellel on väga palju potentsiaali elektri tootmiseks, näiteks Austraalia 

ning India, asuvad tabeli lõpuosas üsna marginaalsete numbritega. Kahjuks puudub tabelist 

info Aafrika päikeseenergia kasutuse kohta. Antud riigi päikesekiirgus, mida oleks 

võimalik ära kasutada, on oluliselt suurem, kui mõnel teisel tabelis oleval riigil. Võib 

eeldada, et Aafrika eraldatud asumites, kus elektriühendust pole või ei saa sellele kindel 

olla,  kasutatakse off-grid viisil ühendatud päikesepaneelide toodangut eelkõige valgustuse 

tagamiseks pimedal ajal. Samuti kaetakse selle abil erinevate veepuhastusseadmete kui ka 

muu olmetehnika elektrivajadused. [24, 25] 

 

 

4.4.2.  Hüdroenergia 

 

2015. aastal lisandus eelnevalte aastate jooksul paigaldatud võimsusele arvestatult juurde 

vaid 28 GW, tõstes hüdroenergia võimekuseks maailmas hinnanguliselt 1064 GW. Iga 

taastuvenergia liigi puhul on toodangu saamiseks võtmeteguriks head keskkondlikud 

tingimused.  Hüdroenergia puhul on mõjutavaid tegureid sealjuures  väga mitmeid - 

sademed, päikesekiirgus ning vee aurustumine on vaid tähtsamad. Hüdroenergiaga suudeti 

globaalselt hinnanguliselt toota aasta jooksul 3940 TWh elektrienergiat. Jooniselt 4.5 on 

leitav 2015. aasta jooksul lisandunud mahud. [23] 

 

 

Joonis 4.5. Installeeritud hüdroenergia jaamade võimsused 2015 [23] 
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Andmetest lähtub, et Hiina on lisaks suurima installeeritud päikesepaneelide võimsuse 

omajale suurim ka hüdroenergiajaamade paigaldamises. Hiina hüdroelektrijaamade 

koguvõimsus on 300 GW. Samuti oli ta 2015. aastal riik, kes lülitas töösse enim vee abil 

energiat tootvaid seadmeid.  [23] 

 

  

4.4.3. Tuuleenergia 

 

2015. aastal lüliti võrku kasutamiseks rohkem tuuleenergia parke, kui kunagi varem. See 

ilmestab hästi nimetatud valdkonna suuri arenguid lähiminevikus. Olemasolevatele 

parkidele lisati juurde 63 GW võimsust - see on 22% rohkem kui aasta varasemalt, 

moodustades sellega kogumahuks 433 GW. Viimase 5 aastaga on lisandunud 

koguvõimsuses üle poole maailma tuuleparkidesse. Tuuleenergia kasutamine omab suurt 

osa Euroopa energiaturust - 2015. aasta lõpuks andis ta tervelt 11.4% kogutoodangust. 

Joonis 4.6 annab ülevaate aastate lõikes toimunud mahtude muutustest tuuleenergia vallas. 

[23] 

 

 

Joonis 4.6. Tuulejaamade kumulatiivsed installeeritud võimsused maailmas [23] 
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Jooniselt 4.6 lähtub, et tuuleenergia parkide maht on aastate lõikes saavutanud väga suure 

kasvu - seda eelkõige nende tehnoloogia odavnemise tõttu. Tuulegeneraatorid vajavad küll 

regulaarset hooldust ning monitoorimist suurte tuulte ajal,  kuid nende efektiivsus looduselt 

saadava tasuta "kütuse" suhtes on väga hea.  

 

Tuuleenergia tootmine merel kätkeb endas sama põhimõtet nagu ranniku ääres. Merelised 

tuuled võivad küll iiliti olla suuremad, kuid nende kallid paigaldusmaksumused ning 

hoolduskulud muudavad energia omahinna üsna kalliks.  

 

 

4.4.4. Geotermaalenergia 

 

2015 aastal alustas tööd mitmeid geotermaalenergiajaamu, koguvõimsusega umbes 315 

MW, moodustades sellega globaalsest võimsusest 13,2 GW. Varasemate aastatega  

võrreldes on lisandunud võimsuste maht olnud suurem. Aasta jooksul toodeti 151 TWh 

energiat, mis jagunes enam-vähem võrdselt, pakkudes 75 TWh elektrivõimsust ning 75 

TWh soojusvõimsust. Joonis 4.7 näitab maailmas 2015. aasta seisuga suurimaid 

geotermaalenergia tootjaid. [23]  

 

 

Joonis 4.7. Geotermaalenergia installeeritud mahud 2015 aastal [23] 
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Geotermaalenergia omab kahtlemata suurt potensiaali, kuid kõrged ekspluatatsioonikulud 

maa sisemusest energia kätte saamisel on väga kõrged. Teatud piirkondades, kus 

juurdepääs maasoojusele on lihtsam, on antud energia tootmise viis aga väga õigustatud. 

 

 

4.4.5. Bioenergia 

 

Bioenergia saamiseks on olemas kõige paremad võimalused ja selleks leidub keskkonnas 

väga palju materjale. Põletuseks sobivad materjalid on näiteks metsandus- ja 

põllumajandusjäägid, sobilikud prügijäätmed ning spetsiaalselt põllult kasvatatud tooraine. 

Lisaks laiale materjali valikule, saab ka protsesse modifitseerides kasutada ära saadust 

mitmetes tegevusvaldkondades. Näiteks toormaterjali põletades tekkinud energiat saab ära 

kasutada kütteks ning lisaks aetakse kuuma õhu/auruga ringi ka turbiini, mis toodab 

elektrit. Kui lasta biolaguneval materjalil laguneda, lisades sinna juurde protsessi 

kiirendavaid kemikaale, saab protsessi käigus tekkivat metaani ära kasutada näiteks 

sõidukite kütusena.   

 

Jooniselt 4.8 on leitav 2015. aastal toodetud bioenergia mahud. Sealjuures toodeti 464 

TWh energiat ning bioenergia maht kasvas hinnanguliselt 5% 106.4 GW-ni, kuid 

tootlikkus sealjuures 8%, 464 TWh-ni. [23] 

 

 

Joonis 4.8. Globaalne bioenergia toodang 2015 [23] 
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Autori hinnangul omab edasi arendamiseks kõige suuremat potentsiaali bioenergia. Antud 

energia liik on algallikaks näiteks koostootmisjaamades, mis pakub nii sooja- ja 

elektrienergiat. 

 

 

4.5.  Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri omahinna 

kujunemine  

 

Viimase dekaadi jooksul on toimunud energia tootmisel suured muutused seoses 

taastuvenergia lahendustega. Kasutusele on võetud mitmeid uusi tehnoloogilisi lahendusi 

ning investeeritud nende arendusse kui ka efektiivsuse tõstmisele. Ajapikku on lisaks 

lisandunud mahtudele langenud ka vahendite tootmishinnad. See omakorda toob alla ühe 

ühiku energia tootmiseks kuluva vajaliku finantskulutuse. Lähtudes LCOE (levelised cost 

of energy - toodetava elektri omahind) andmetest, on võimalik tuua võrdlus erinevate 

taastuvenergia viiside vahel, mille eesmärgiks on anda võrdlusmoment ühe toodetud kWh 

maksumuse kohta. Andmete võrdlusesse on autor toonud 3 suurimat turgu - Euroopa, 

Aasia ning Ameerika Ühendriigid. Tabelis 4.2 olevad algandmed on esitatud andmete 

õigsuse mõttes dollarites. Swedbanki valuutakurss 13.05.17 seisuga oli 0.94 eurot ühe 

dollari kohta. [26, 27] 



Tabel 4.2. Energia hinnad tootmisviiside lõikes [24] 

Tootmisviis Minimaalne summa, $/kWh Maksimaalne summa, $/kWh Kaalutud keskmine, $/kWh 

Bioenergia Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,03 0,03 0,03 
0,2 0,22 0,12 0,07 0,04 0,07 

Geotermaalenergia 

 

Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,09 0,04 0,07 
0,16 0,24 0,13 0,12 0,07 0,09 

Hüdroenergia 

 

Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,03 0,03 0,04 0,34 0,26 0,14 0,09 0,04 0,05 

Päikeseenergia 

 

Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,05 0,08 0,05 0,2 0,7 0,35 0,17 0,12 0,12 

Tuuleenergia tootmine 

sisemaal 

Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,05 0,05 0,03 0,13 0,22 0,17 0,07 0,06 0,05 

Tuuleenergia tootmine 

merel 

Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA Euroopa Aasia USA 

0,09 - 0,1 0,26 - 0,17 0,15 - 0,12 

3
5
 



Tabelis 4.2. esitatud arvude saamiseks on kasutatud kaalutud elektritootmiskulude 

omahinna valemit LCOE (levelized cost of electricity), mis annab võrdsetel alustel 

võimaluse võrrelda erinevaid tehnoloogiaid. [24] Kui näiteks päikesepaneelide 

paigaldamisel peetakse silmas paigalduse 1W hinda kogu süsteemile, ning mida on lihtne 

arvutada (kogukulu jagatud installeeritud võimsusega), siis antud valem on keerulisem 

ning aitab leida ühtlustatuna 1 toodetud energiaühiku maksumuse.   

 

Autor leiab, et juhul kui on tegemist globaalse riikliku projektiga, mille eesmärgiks on 

tagada elektrivarustus suuremal määral elanikkonnale, tuleb kindlasti lisaks installeeritava 

võimsuse ühikuhinnale jälgida ka toodetava energiaühiku omahinda, sest see on üks osa 

summast, mille alusel esitatakse tarbijale arve kasutatud energia eest.  

 

Antud valemit on võimalik kohandada vastavalt energiaturule, kuid üldjuhul tehakse 

arvutused kas euro või dollari valuuta järgi. Eesmärgiks on arvutusse kaasata kõik 

elektrijaama haldusega seotud kulud nüüdispuhasväärtuses ning sealjuures on vajalik ära 

märkida, et sellega ei anta tegelikku ülevaadet, vaid on üldine ning annab võimaluse 

iseloomustada erinevaid tehnoloogiaid.  Lihtsustatud kujul valem 4.1 annab ülevaate, 

kuidas leitakse energia omahind. [24] 

 

     
         

            
  (4.1) 

 

kus: 

 Akogukulu  tähistab kõiki tehtavaid kulutusi elektrijaama toimimiseks; 

 Bkogutoodang tähistab jaama elektrijaama eluaja jooksul toodetud energiakogust 

 

Kogukulu moodustavad püsi-, muutuv-,  käidu-, ning remondikulutused. Samuti kuulub 

sinna alla elektrijaama ehitusmaksumus kui ka arvestuslik majanduslik eluiga. 

Kogutoodangus kajastatakse aga elektrijaama eluaja jooksul toodetud energiat.  
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Antud juhul annavad tabelis 4.2 välja toodud arvud kolme suurima turu kohta üsna täpsed 

andmed, mis loovad hea võrdlusmomendi mitme energia tootmise liigi vahel. Järgnevalt on 

välja toodud energia tootmisviisid alates kõige odavamast: 

 

 Tuuleenergia tootmine sisemaal; 

 bioenergia; 

 hüdroenergia; 

 geotermaalenergia; 

 tuuleenergia tootmine merel; 

 päikeseenergia. 

 

Tabelis 4.2 näidatud arvud ühe kWh tootmiseks on väga üllatavad, võrreldes erinevaid 

kontinente. Iga energia tootmise liigi puhul leiduvad omad nüansid, kuidas konkreetne 

hind moodustub, kuid erinevus liikide vahel on kohati väga suur. 

  

Rannikul toodetud tuuleenergia hinna kaalutud keskmine jääb kõikides maailmajagudes 

peaegu samasse suurusjärku. Omahinna suurust mõjutab paigaldatud tuulegeneraatorite arv 

kui ka tuulisus, mille abil energiat toodetakse.  

 

Bioenergiast energia tootmisel on Aasia kõige odavam, USA ning Euroopa hinnad jäävad  

aga samale tasemele. Autori hinnangul on Aasias asuvad bioenergiajaamad hästi 

planeeritud, olles võimalikult lähedal tarbijatele, vähendades sellega ka ülekandekulusid. 

Toormaterjal, millest energiat toodetakse on soodsam ning paremini kätte saadavam kui 

teistes võrdlusriikides.   

 

Hüdroenergia omahinna kujunemisel on suur roll asukohas. Arvestades, et Euroopas on 

tingimused kehvemad - energia ammutamiseks sobivate jõgede arv on väiksem, kui mujal 

kontinentidel, muudab see ka hinna kallimaks.   

 

Geotermaalenergia tootmine osutus võrreldavate riikide vahel kõige kallimaks just 

Euroopas. Võttes arvesse riikide geograafilisi positsioone ning võimalusi, selgub, et 
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geotermaalenergia jaama investeerimine on seotud suurte kulutusega ja tarbijale müüdav 

energia jääb kalliks.  

 

Autoril ei õnnestunud leida tuuleenergia omahinda Aasias. Olemasolevaid andmeid 

kasutades jäi selgusetuks, kas tuulikuid üldse on Aasias merre paigaldatud? Autori 

hinnangul potentsiaalienergia tootmiseks on, kuid määravaks võib muutuda investeeringu 

maksumuse ning kasumi suhe, mistõttu sellele pole rõhku pandud ning seetõttu on ka 

andmed puudulikud. Energia tootmine on taaskord kõige kallimaks on osutunud just 

Euroopas, kellele järgneb väikse vahega USA.   

 

Vaieldamatult on kõigis kolmes riigis kõige kallimaks energia tootmise viisiks päikesest 

energia muundamine. Euroopas on vastav näitaja 0,17 kWh/USD ning Aasias ja USAs 

jäävad näitajad samale tasemele, olles 0,12 kWh/USD. Võttes arvesse, et maailmaturul on 

päikeseelektripaneelide hind langemas ning aastate jooksul on omandatud üha enam 

kogemusi protsessi lihtustamiseks, on tegemist siiski tarbijale kõrge lõpphinnaga tootega.  

Võrreldes kõigi kolme riigi näitajaid, võib öelda, et kasutades ära oma võimalusi, tuleks 

USA-l panustada sisemaal tuuleenergia tootmisele ning hüdroenergiale. Bioenergia 

omahind eelpool nimetatutest küll natuke kallim, aga see ei anna tegelikkuses tuule- ja 

hüdroenergiale autori arvates erilist eelist.  

  

Aasia, olles geograafiliselt soodsas kohas energia tootmiseks, ei peaks eristama erinevaid 

tootmisviise. Võrreldes kahe teise riigiga on keskmine toodangu omahind kõikidel 

puhkudel soodne. Erinevate tootmisjaamade ehitamisel tuleks arvestada eelkõige 

tarbimisvõimsustega ning tarbijaskonna kaugusega, mis aitaksid valida kõige sobivamat 

energia tootmise viisi.  

Kõige kallim energia omahind igast vaatepunktist on Euroopas, kuigi mõnel juhul ei ole 

hinnavahe suur ning võib-olla ka isegi võrdne teiste riikidega, on tegemist siiski kalleima 

maailmajaoga energia tootmisel. Praegusel hetkel on Euroopas kõige mõistlikum 

investeerida bioenergiasse ning sisemaal tuuleenergia tootmisele. Muudel juhtudel on 

energia omahind oluliselt kallim.   
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4.6.  Logistikaettevõtte tasuvusnäide 

 

Eesti üks suurimaid logistikaettevõtteid, nimetagem teda ettevõtena "A",  on aastate lõikes 

pidevalt kasvatanud oma laopinna suurust, saavutades seeläbi ka suurema turuosa kaupade 

transpordil kui ka hoiustamisel oma laos. 2014. aastal oli kogu laopinna suuruseks 38000 

m
2
, 2015. aasta alguses kasvas see 40 000 m

2
, ja sama aasta lõpus 46000 m

2
-le ning 2016. 

aastast on kogu laopinna suuruseks 50 000 m
2
.
  

 

2015. aasta mais valmis uus laohoone, mille projekteerimisel arvestati võimalusega 

paigaldada päikesepaneelide park elektrienergia kokkuhoiuks. Kuna tegemist on 

ettevõttega, kes pakub ka külmkaupade logistikateenust (külmkaupade temperatuuri 

hoitakse 2-6 °C juures) on jahutamiseks mõeldud ruumide elektrienergia kulu suvisel 

perioodil märkimisväärne. Ettevõte A võttis mitmetelt päikesepaneelide müügi ja 

paigaldusega tegelevatelt ettevõtetelt pakkumisi koos tasuvusarvutustega ning leidis, et 

antud süsteem on majanduslikult otstarbekas investeering energiatarbe vähendamiseks. 

Päikeseelektripark paigaldati katusepinnale, kattes 1455 m
2
. Ühtekokku on süsteemis 900 

Hyundai 250 W päikesepaneeli nominaalvõimsusega 225 W paneeli kohta. Pargi tööd 

haldavad 4 KACO inverterit koguvõimsusega 199 kW.    

 

Autoril ei õnnestunud saada ettevõttelt infot, mis oli investeeringu kogumaksumuseks ning 

kes oli pargi paigaldajaks, kuid internetist leitud andmete põhjal võib eeldada, et ainult 

seadmete kogukulu võib olla suurusjärgus 250 000 eurot. Sellele hinnale lisanduvad 

erinevad tasud, näiteks: projekteerimine, paigaldus, töötasud, elektriliitumine, 

kooskõlastused jpm. Antud juhul on tegemist kalli investeeringuga, mille tasuvusaeg on 

suuresti sõltuvuses ettevõtte A tarbimisega. [28, 29]  

 

Autoril on olemas ettevõtte energiakulu arvutused 2014. aasta jaanuarist. Ettevõte A on 

pidanud statistikat energiakuludest vaid üldiselt - rahaline maksumus jagatuna kogu 

ruutmeetrite arvuga. Aastal 2014, kui ettevõtte kasutuses oli ca. 38 000 m
2
 laopinda, oli 

keskmine energiakulu ruutmeetrile 0,8 €. Kuna ajapikku kasvas ka laopind, oli loogiline, et 

kasvasid kulutused ka energiale. Nutikalt lahendades on saavutatud 2017. aastaks 50000 
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m
2
 pindalale energiakuluks vaid 0,47 €/m

2
, mis tähendab, et säästuks on peaaaegu pool 

varasemast kulust. Suurema säästu saamiseks installeeriti hoonesse lisaks 

päikesepaneelidele ka liikumisanduriga LED valgustid, mis süttivad, kui ruumis on 

liikumist ning on oma tehnoloogia poolest väga säätlikud. Jooniselt 4.9 on leitav graafik, 

mis näitab energia kogukulu muutust ruutmeetrile aastate lõikes.  

 

 

Joonis 4.9. Kulutused energiale ruutmeetri kohta.  

 

Joonis ilmestab hästi, kuidas on muutunud ühele ruutmeetrile kuluva energia maksumus. 

Alates 6. märtsist 2015, mil süsteem alustas tööd, on elektripaneelid mai kuu alguse 

seisuga tootnud ühtekokku 347 745 kWh energiat. Näiteks, annab inverterite  

haldussüsteem võrdluseks, et antud kogusega oleks võimalik pakkuda energiavarustust 79 

kodumajapidamisele. Päikesepaneelide haldussüsteemi on lisatud ühe kWh hind, milleks 

on 0,1872 €. Juhul kui ühe kWh hind on aastate lõikes olnud sama ning pole toimunud 

muutusi, annab see kokkuhoiuna natuke üle 65 000 euro. Jooniselt 4.10 on leitav rahaline 

sääst aastate lõikes. 
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Joonis 4.10. Logistikaettevõtte rahaline sääst elektrienergia arvelt aastate lõikes 

 

Jooniselt nähtav rahaline sääst on sõltuvuses aastaringsest päikesepaistest. Võrreldes 2015. 

aastal tekkinud elektritoodangu rahalise väärtusega, kui süsteem alustas tööd, on vahed 

2016. aastaga võrreldes üsna väiksed, mil süsteem töötas järjepidevalt terve aasta. Jooniselt 

4.11 on võimalik leida energia kogutoodang aastate lõikes hetkest, mil süsteem käivitati.  

 

 

Joonis 4.11. Päikesepaneelide elektrienergia toodang aastate lõikes 
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Kahjuks on terviklikud andmed olemas vaid aastast 2016, kuid sellegi poolest on võimalik 

järeldada, kuivõrd vajalik on päiksekiirguse olemasolu. Suurimaks probleemiks on 

talvekuudel just toodetava energiahulga märgatav vähenemine. Teatava säästu annab ka 

laohoonet ümbritsev ilmastik. Talvekuudel, kui välitingimustes on miinuskraadid, kulub 

külmlao maha jahutamiseks vähem energiat, kui suvekuudel, mil temperatuur on kõrgem. 

 

 

4.7.  6kW nimivõimsusega elamuhoone tasuvusnäide 

 

Autori poolt kirjutatud bakalaureusetöös käsitletud teemaks oli päikeseelektripaneelide 

tasuvusanalüüs 6 kW nimivõimsusega süsteemi näitel. Nimetatud töös sooritati vajalikud 

arvutused, kasutati PVGIS programmi reaalse toodangu simuleerimiseks ning leiti 

tasuvusajad. Arvestati, et hoone aastane energia kogutarve on 5400 kWh ning antud töös 

käsitleti kolme olukorda kus:   

 

a) müüakse kõik toodetud energia võrku;   

b)  50% toodetud energiast tarbitakse ära ning 50% müüakse võrku   

c) kõik energia tarbitakse kohapeal ära.  

  

Arvutustes käsitleti 2014 aasta taastuvenergia toetusena 0,0537 kWh/€, mis arvestati 

aastate lõikes samaks. Kogu tehnika soetusmaksumus arvutustes oli 10 080 €. Tänasel 

päeval jääks soetusmaksumus ca. 8500-9000 euro vahele.  [30] 

 

Esimesel juhul, kui müüdi kõik võrku, kujunes tasuvusajaks on üle 20 aasta. Kõige 

soodsamaks variandiks kujunes versioon, kus kohapeal pidi tarvitatama nii palju energiat 

ise ära, kui võimalik. Sel juhul oleks olnud tasuvusajaks natuke üle 16 aasta. Kolmandas 

variandis, kus pool tarvitatakse ise ära, kujunes tasuvusajaks 17 aastat.  [31] 

 

2017 aastal ei ole hoonele siiani paigaldatud töös välja toodud viisidel  

päikeseelektripaneele, kuid eramu omanik tunneb huvi erinevate taastuvenergia allikatesse 

investeerimisvõimaluste kohta.  
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Milline oleks hetkeline situatsioon, kui 3 aastat tagasi oleks tehtud investeering antud 

süsteemi? Olukorra kõige mõistlikumaks kirjeldamiseks kasutab autor situatsiooni, kus 

kõik toodetav energia kasutatakse maksimaalselt ise ära ning ülejäänu müüakse võrku. 

Lisaks arvestatakse süsteemi odavnemist ning siiani tasutud summasid elektrienergiale 

eeldusel, et tarbimine ning tootmine on aastate jooksul olnud konstantsed. Tabelist 4.3 on 

leitav turusituatsiooni kokkuvõte. 

 

Tabel 4.3. 3 aasta kokkuvõte 

Ajaline periood, aastat 3 

Aastas toodetav energia, kWh: 5840 

Toodetud energia kokku, kWh: 17520 

Aastane elektrienergia hind võrgust, € 648 

Teenusepakkujale potensiaalselt tasutud summa, € 1944 

    

Võrdlus päikeseelektripaneelidega    

    

Soetusmaksumus 2014, € 10080 

Soetusmaksumus 2017, € 8500 

3 aasta jooksul kokku hoitud summa, €: 1857 

3 aasta jooksul odavnenud süsteem, € 1580 

Vahe, € 277 

 

Antud tabelist selgub, et kolm aastat tagasi tehtud investeering oleks teoreetiliselt tootnud 

vaid 277 eurot kasumit, kui arvestada päikesepaneelide süsteemi odavnemist. Käsitletud on 

olukorda, kus kõigi kolme aasta jooksul on tingimused samad, mis ei ole kuigi reaalne, sest 

ilmastikutingimused on igal aastal erinevad.  Autor leiab, et peaaegu 100 eurot aastas 

saadavat tulu ei ole arvestatav võit ning projekti teostamise edasilükkamine oli arvestades 

välja toodud asjaolusid mõistlik otsus. Bakalaureuse töö koostamise hetkel ei olnud 

võimalik turusituatsiooni ette näha, kuidas muutub päikeseelektriparkide hind. Ka 

praegusel hetkel jääb teadmatuks, milline on hinnaprognoos kolme aasta pärast, kuid autori 

hinnangul ei ole sama suurt muutust ette näha.   
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KOKKUVÕTE 

 

Aastakümnete jooksul on maailma rahvaarv üha enam kasvanud, olles 2014. aastal 7,2 

miljardit. Ennustatakse, et 2100. aastaks on rahvaarv tõusnud juba 11,2 miljardini. Iga 

maailmasse sündiv inimene, soovib ta seda või mitte, moodustab osa tarbimisühiskonnast. 

Olgu tarbitavaks objektiks näiteks soojusenergia, esmatarbekaubad, toit või tehnoloogia - 

kõik nimetatud alagrupid vajavad ühel või teisel kujul elektrit, et antud toode või teenus 

jõuaks tarbijani. Inimeste tarbimisharjumustest sõltub, kui suure osa tarbimisahelast nad 

moodustavad.  

 

Selleks, et maailma kasvava energiavajadusega toime tulla peab tootma järjest enam 

energiat, mida muundada sobivale kujule nõudluse täitmiseks. Aastakümnete jooksul on 

seda varasemalt tehtud põhiliselt fosiilsete maavarade abil, kuid antud tegevus ei ole 

järjesuutlik. Kui juba tänasel päeval ei astuta järjepidavalt uusi samme taastuvenergia 

kasutuselevõtuks, on järeltulevatel põlvedel tekkimas suur probleem - kuidas tulla toime 

üha suureneva energiavajadusega, kui maavarad on ammendunud. Üheks energiaprobleemi 

lahenduseks võiks olla tuumaenergia, kuid sellega kaasnevad ohud ning radioaktiivsed 

jäätmed, mille poolestusaeg on väga pikk, ei tohiks autori hinnangul olla suund, mille 

poole püüelda.   

 

Järjest enam on ära kasutatud tehnoloogia arengut taastuvatest allikatest energia tootmisel. 

Mitmed viisid on küll veel üsna suhteliselt madala efektiivsusega ning vajavad erinevate 

tehnoloogiate abil efektiivsuse tõstmist, kuid suures pildis moodustavad kõik tehnoloogiad 

maailma kogutarbimises märkimisväärse protsendi.  Näiteks moodustas see Eestis 2016. 

aastal tervelt 15,1% energia kogutoodangust. Vaatamata arvestatavale osakaalule on selgelt 

välja kujunenud suunad, mis on enam tootlikumad kui teised.   

 

Antud tööd kirjutades oli autor esialgselt arvamusel, et panustamine 

päikeseelektripaneelidesse on see, mis võiks moodustada enamuse taastuvatest 

energiaallikatest elektri tootmisest. Süvenedes töö käigus mitmetesse energia tootmise 
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viisidesse ning neid kõrvutades tuleb aga nentida, et antud juhul ei ole tegemist hea 

investeerimisallikana. Tabelis 4.2 välja toodud kWh energia omahind 

päikeseelektripaneelide puhul on kõige kallim Aritmeetilise keskmisena kõigis välja 

toodud maailmajagudes on see 0,13 USD/kWh. Kõige soodsamateks osutusid bio- ning 

hüdroenergia, mille omahind oli 0,06 USD/kWh kohta.   

 

Päikesepaneelide vajalikkust aga saab uurida kahest aspektist - eraisikute/ettevõtete ning 

globaalsete vajaduste vaatepunktist.  Eraisikute/ettevõtete suurte energiavajaduste 

vähendamiseks on päikesepaneelidesse investeeringute tegemin väga hea võimalus oma 

kulutused kontrolli alla saada. Töös esitatud logistikaettevõtte näitel suudeti vähendada 

peaaegu poole võrra kulutusi ühele ruutmeetrile. Investeeringu maksumus oli küll suur, 

kuid saadav kasu on samuti märkimisväärne. Sama arvamus on autoril ka eraisikute 

päikeseelektrijaamadesse investeerimise puhul. Juhul kui on soov vähendada oma 

ökoloogilist jalajälge ning investeeringu maksumus on vastuvõetav, siis tuleb Eesti 

tingimustes tuleb üldjuhul energiat juurde osta vaid talvisel perioodil, kui päikesevalguse 

kogus on piiratud. Võimalusel kogu saadav energia tootmiskohas ise ära kasutada, mitte 

müües edasi elektrivõrku, tõstab see investeeringu väärtust veelgi enam. Antud väidet 

ilmestab hästi tabelis 4.3 välja toodud tasuvusanalüüs, kus on tehtud 3 aasta kokkuvõte. 

Antud ajaperioodi jooksul on 6 kW päikesepaneelide pargi hind alanenud natuke üle 1500 

euro ja saavutatud sääst on sealjuures peaaegu 300 eurot. Juhul kui installeeritud 

päikesepaneelipargi võimsus oleks olnud arvutustes suurem, kajastunuks see kindlasti ka  

suurema säästuna.  

Juhul, kui tarbimiskohas puudub igasugune elektrivarustus ning objekt asub geograafiliste 

iseärasuste tõttu kohas, kus elektrivõrguga liitumine on majanduslikult väga kallis või suisa 

võimatu, soovitab autor kindlasti mõelda taastuvenergiasse investeerimisele. Sel juhul 

tasub süsteem ennast ära juba siis, kui see sisse lülitatakse.  

 

Kui maailmas toodetakse kogu energiatoodangust hinnanguliselt 23,7% (2015) 

taastuvenergiaallikatest ning päikeseelektrijaamad moodustavad kogu toodangust vaid 

3,5%, leiab autor, et tegemist on väga pikaajalise investeeringuga, mille perspektiiv on 

madal .  

   

Kuna päikeseelektrijaamad on üsna autonoomsed ning vajavad harva tehniku/inseneri 
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sekkumist, ei paku see ka inimestele uusi töökohti. Bioelektrijaamad pakuvad aga mitmeid 

töökohti, mis on jaama korrektseks toimimiseks vajalikud, alates veoautojuhist, kes 

tooraineid kohale toob, lõpetades jaama tööd haldava inseneriga.   

 

Võttes arvesse kõiki ülaltoodud fakte, tuleks autori hinnangul globaalsed riiklikud 

projektid päikeseelektrijaamade paigaldamiseks ajutiselt peatada ning investeeringud 

suunata bioelektrijaamade arendamisse, kuniks PV jaamade paigaldusmaksumus alaneb. 

Autor soovitab eraisikutel/ettevõtetel, kellel on suur energiatarve, võimalusel panustada 

lähimate aastate jooksul PV süsteemidesse. Hetkel ei ole ette näha suurt langust süsteemide 

hinnatasemes, pigem on energia ostuhind tõusmas ning selle kompenseerimine taastuvast 

energiaallikatest elektri tootmisel sobilik.  
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SUMMARY 

 

For decades the world population has been constantly growing. In 2014 there was 7,2 

billion persons on Earth. It is predicted that by 2100 the population has already risen by 

11,2  billion. Every person in the world, weather he wants it or not, is a part of consumer 

society. Consumable object could be heat, essential goods or technology - all these 

subgroups need electricity one way or another to make the product and distribute it. It 

depends on people consumption habits how big is their part.   

 

In order to cope with growing world energy demands more and more energy has to be 

produced which would be transformed to a needed form. Over the decades it has 

previously been made using primarily means of mineral fossile sources but it is not 

sustainable. If today right steps are not made to use more and more renewable energy 

resources, next generations will have a major problem - how to cope with growing energy 

demand if mineral resources are depleted. One solution to solve the problem would be 

nuclear energy but the risks of failing,  radioactive waste and  possible pollution are too 

high and should not be, by the author's opinion, direction towards which to strive.   

 

Technology is constantly under development and the efficiency ratings are growing. More 

and more  renewable energy production ways are taking use of it. Many of them has still 

quite low efficiency ratings but looking at the overall picture, all technologies combined 

give a reasonable percent in global electricity production. For example, in Estonia energy 

made with renewable resources had a share of 15.1% from overall production in 2016. 

Even though the share of the total production is good, there are ways which are more 

appreciated than others.   

 

When the author started to work on the thesis, he was on opinion that investing in solar 

energy is the thing which would be the best way for energy production. Delving into the 

work and comparing different types, it turned out that investing in solar energy globally is 
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not the best solution.  In tabel 4.2 it was brought out cost for kWh which was highest for 

PV systems. Measured arithmetically for all the continents brought out in the tabel, it was 

0,13 USD/kWh. The cheapest energy turned out to be bio- and hydroenergy, which cost 

was arithmetically 0,06 USD/kWh.  

  

You can look at solar panels in two different viewpoints. First - private persons/companies 

with high energy usage and in terms of global needs.  

If a private person/company invests in solar system, it is a very good way to lower energy 

cost. An example given in the thesis about the logistic company is the perfect example for 

this. They managed to lower the cost for m
2
 with half. The investment was big but the 

profit is remarkable. Author has the same opinion about solar panels - for example in 

Estonia, if the investment cost is acceptable and the urge to lower your ecological footprint 

is big, then you would have to buy energy from the network only in winter, when the solar 

radiation is low. Best example is stated in table 4.3 where there is summary of 3 years. In 

that period of time, the price for the solar system is lowered for a bit over 1500 €, in mean 

time making almost 300 euros of profit. In case, if the installed power would have been 

higher, probably it would have given bigger saving. If you use most of the produced 

energy yourself, it lowers the payback time even more. If the consumer is located in such 

place where there is no electricity network or building it is unreasonably expensive, author 

suggests to invest in solar system. In this case the system starts to pay off immediately by 

bringing electricity to house.   

 

From global viewpoint the author finds that big investments in solar system should be 

transferred in other projects. There is 23,7% of energy produced globally from renewable 

resources. Solar systems share of it  is just 3,5%. The numbers show, that solar energy 

efficiency ratings and costs needs to drop to compete with other ways. As seen in tabel 4.2 

where is stated 1 kWh energy production price, the most highest is solar energy.  

Author suggests to invest more in bioenergy plants. The outcome is more versatile - you 

can produce heat, electricity, fuel for vehicles and it gives a perfect chance to burn 

unneeded garbage. Because of the autonomy of the solar farms, they rarely need 

interruption by engineer or technicican, and unfortunately they dont provide enough jobs. 

Bioelectric plants on the other hand need employees from truck drivers to engineers who 

manage the plant.   
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Considering all points, the author suggest to stop global projects with big expenses to solar 

plants and rather invest them to bioelectric plants until the cost for PV stations lowers or 

efficiency rises. Author advises private persons/companies, who have big energy 

consumption to invest in coming years to solar stations. It seems at the moment, that prices 

for PV stations are not going to lower dramatically, rather energy price is rising.  
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