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• 9 kW tootmisvõimsus
• Tootmise algus august 2012
• Tänaseks toodetud enam kui 
60 000 kWh elektrit





Motivaatorid taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtuks

• Regulatiivsed – ma pean (hoonete energiatõhususe 
nõuded, nõue piirata KHG emissiooni, ...)

• Majanduslikud – see on mulle kasulik (sääst igakuistelt 
energiakuludelt)

• Maailmavaatelised – ma tahan säästa keskkonda 



Euroopa Liidu Hoonete energiatõhususe direktiiv (2010/31/EL):

01.01.2019 kõik riigi poolt 
kasutatavad uusehitised

01.01.2021 KÕIK uusehitised

KAS LIGINULL VÕI 
NULLENERGIA HOONED

Alates 2021 lisandub aastas ~ 25MW tootmisvõimsust uusehitiste näol, 
mis toodavad aastas ~ 20-25 GWh elektrit



Euroopa Liidu Hoonete energiatõhususe direktiiv (2010/31/EL):



Päikeseenergeetika Eestis 2018



Päikeseenergeetika Eestis 2017
- Installeeritud koguvõimsus ca. 19MW
- Installeeritud 2017 ca. 7MW
- Kokku tootjaid ca. 1100
- Suurimad jaamad 1MW (Kärdla, Kareda, COOP)
- Valdavalt kuni 15kW erapaigaldised
- Fortum Eesti kavandab Tartusse Raadile 
50MW võimsusega jaama

Aasta keskmine juurdekasv 48%
Globaalselt juurdekasv 33% ETEK Taastuvenergia aastaraamat 2017

Päikeseelektrijaamade kogutoodang ca. 18 GWh = 0,21% Eesti kogutarbimisest (8,38 TWh)
Päikeseelektrijaamde koguvõimsus 18 MW = 0,6% Eesti elektrijaamade koguvõimsusest (2 947MW)

+50% +27% +45% +51% +59% +60%



PV paigalduste jagunemine

Allikas: IEA Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy 2010

- Kodumajapidamiste osakaal väheneb, kuid jääb siiski domineerima
- Salvestustehnoloogiate arenedes suureneb off-grid ja hübriidsüsteemide osa



Mõned faktid

Eesti laiuskraadil:
– Optimaalse kalde ja asimuudiga pinnale langeb aastas 1100 – 1200 

kWh/m2 energiat
– 85% sellest langeb vahemikus aprillist oktoobrini
– 1 kW (~ 6m2) võimsusega optimaalselt paigaldatud PV-jaam toodab 

aastas 900 ... 1000 kWh energiat



Optimaalne paigaldusnurk Eestis



Lamekatuse paigaldus

25˚

Lamekatuse karkassid vahemikus 15 … 35°

Sõltuvalt objektist valida sobivaim, eelistades võimalikult kõrgemat nurka



Võimalikud investeeringutoetused

Toetuse määr kuni 30% projekti
abikõlblikest kuludest ning maksimaalne
toetussumma on 30 000€ taotleja kohta.

Maksimaalne võimsus 200 kW.



Kredex investeeringutoetuse 
tingimused ettevõttele

Toetuse määr kuni 30% projekti
abikõlblikest kuludest ning maksimaalne
toetussumma on 30 000€ taotleja kohta.

Maksimaalne võimsus 200 kW.

Toetuse optimaalseim kasutus 100kW 
PEJ ehitamise korral

Toetust saab:
- TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE ettevõte (EMTAK kood)
- HOTELLINDUS (EMTAK) väljaspool Tallinna
- TERVISHOID
- KOHALIK OMAVALITSUS
- KORTERIÜHISTU

Toetust EI SAA taotleda kalandus- ja vesiviljeluses 
tegutsev ettevõte.

Kinnistu peab olema taotleja omandis või sellele 
peabolema seatud hoonestusõigus taotleja 
kasuks

NB! VTA vaba limiit (RahMin kodulehelt)!!!



Kes kuidas ja millal elektrit tarbib?

Erinevate tarbijate ööpäevane suvine ja talvine elektritarbimise muster ja 
päikeseelektrijaama toodang

majapidamine pagaritöökoda büroohoone supermarket

talv suvi

võ
im

su
s



Rõduelektrijaamad…

Saksamaal on väljatöötatud ja 
vastu võetud üliväikestele paigaldistele
eraldi, lihtsustatud standard 
(DIN VDE 0100-551) – puudub
igasugune loamenetlus, vajalik vaid 
paigaldusjärgne teavitamine.

Inimene ostab poest mõned paneelid 
ja ühendab need tavapistiku abil
vooluvõrku.



Rõduelektrijaamad
elektrimüüja võrguettevõte

korteriühistu

Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6

elektrimüüja võrguettevõte

Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 KÜ

10% 90%



Tallinn Paldiski mnt. 48a büroohoone







Päikeseaknad



Päikeseaknad võivad tuleviks teoreetiliselt 
katta pea kogu hoonetes vajatava 

elektrienergia

Hetkel on tehnoloogia veel väheefektiivne –
kõigest ca. 5% kasuteguriga võrreldes 
tavapaneelide 15-18% kasuteguriga, kuid 
potentsiaal on jõuda kristallräni paneelidega 
võrreldava kasuteguri ja hinnani..



Ehitisintegreeritud päikeseelektrijaamad e. 
BIPV (Building Integrated PV)

Aatriumid ja katuseaknad

Examples of glass substitution by PV glass with shading properties (c-Si)

Examples of PV atria integrations



Isetasuvad (kergliiklus)teed

Solaroad kergliiklustee P-Hollandis 2014
- Pikkus 70m
- Ehitajaks Hollandi ettevõte Solaroad
- Pool tavalise betoonkattega ja pool PV-kattega
- 1. aasta toodang LOODETI ligi 10 000 kWh, katab 3 keskmise Hollandi 

majapidamise aastase elektritarbe, TEGELIK 3000 kWh/a
- Tulevikus ennustatakse selliste teede tasuvusajaks 15 aastat

WATTWAY sõidutee Prantsusmaal 2016
- Pikkus 1km, paneelide pind 2800m2
- Normandias Tourouvre au Perche nimelises külakeses
- Ehitajaks Prantsuse-UK ettevõte Colas
- Elektrit kasutatakse külakese tänavavalgustuse tarvis
- Maksumus 5M €
- Prognoositav toodang 420 MWh aastas (ca. 140 majapidamise aastane 

elektrivajadus)
- Eesmärk 1km iga 1000km tee kohta päikesetee



Kõige odavam elekter on 
kokkuhoitud elekter!



“I’d put my money on the sun and solar energy. 
What a source of power! I hope we don’t have to 
wait until oil and coal run out before we tackle 
that.” 
Thomas A. Edison, 1931

TÄNAN!
andres.meesak@eesti.ee

Ph: +3725014711


