
Hea lugeja!
 

Alanud aasta tõi Eestile avatud elektrituru, mis annab tarbijatele 
valikuvabaduse ja sunnib tootjaid rohkem pingutama. Sellele 
mõeldes käsitleb Eesti Taastuvenergia Koja uudiskirja seekordne 
number taastuvenergia väiketootmist kui võimalust igaühel elektri-
turul tootjana kaasa lüüa. 

Taastuvallikatest elektri tootmine on maailmas kiiresti leviv trend, 
mille vastu on tõusvaid elektrihindu arvestades ka Eestis huvi 
järjest kasvanud. Möödunud aastal lihtsustus mikrotootja jaoks 
elektrienergia jaotusvõrku tagasi müümine. Juba on ka eraisikuid, 
kes saavad taastuvenergia toetust. Elektritootmine pole võimatu 
isegi korterielanikele ja linnatingimustes. Seni pole Eestis veel 
ühtegi energiaühistut, kuid huvi nende loomise vastu on olemas. 
Väiketootmise soodustamiseks on vajalik selge seadusandlus, 
stabiilne toetuste poliitika, mida saaks finantseerida näiteks 
CO2-kvoodi müügituludest või EL struktuurivahenditest, koostöö-
lahendused energiafirmadega ning mõistagi jaotusvõrgu jätkuv 
kaasajastamine.

Eesti Taastuvenergia Kojale oli 2012. aasta murranguline. 
Augustis tutvustasime tegevuskava „Taastuvenergia 100“, mis 
seab eesmärgiks saavutada Eesti täielik üleminek taastuvenergia 
kasutamisele 2030. aastaks. Sellega sai selge kuju meie pikaaja-
line siht, mille nimel jätkame tööd ka edaspidi.
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Igaüks saab ise rohelist energiat toota
Uus aasta tõi avatud elektrituru ja igale elektri-
tarbijale võimaluse valida elektrienergia müüja 
ja pakett. On aga veel üks võimalus – hakata 
ise päikesest või tuulest rohelist elektrit tootma. 
Kes ja kuidas seda teha saab ning miks see 
oluline on, selgitab Anti Tiik elektritootmise väike-
lahendustega tegelevast firmast OÜ Bakeri.

Taastuvenergia väiketootmisega seoses 
oleme harjunud mõtlema eramajade peale. 
Kas ka korterites elavate inimeste jaoks on 
mingi võimalus?
Kui aus olla, siis võivad ka kortermaja inimesed 
selle peale mõelda. Kõige reaalsem lahendus 
on päikesepaneelid ehk PV-paneelid katusele 
panna ja elektrit tootma hakata. Paljud korte-
riühistud ongi seda kaalumas, aga probleem 
on selles, et alginvesteering on päris suur. Kui 
järgmisel aastal elektrihinnad tõusevad, lüheneb 
ka tasuvusaeg. 

Mida endast kujutab ja kellele sobib off-grid 
ehk autonoomne ja on-grid ehk elektrivõr-
guga ühendatud lahendus?
On-grid on võrguga paralleelne koostöövorm, 
mis tähendab seda, et püstitatav väike elektri-
jaam, olgu see siis päikese- või tuulejaam, on 
ühendatud võrguga ja töötab sellega paral-
leelselt. Ületootmise puhul läheb energia võrgu 
poole, kui jääb aga puudu, võetakse auto-
maatselt võrgust juurde. Off-grid-lahendus on 
mõeldud sellistesse kohtadesse, kus elektrivõrk 
üldse puudub või võrguteenuse- ja elektriee-
nergiakvaliteet on alla igasugust arvestust. Kuna 
korrektne lahendus tähendab lisaseadmeid ja 
parajalt suurt akuparki, siis ei ole see enamasti 
kõige mõistlikum valik

Millised on kummagi plussid ja miinused?
On-grid-lahenduse miinus on, et see ei anna 
kaitset elektrikatkestuste korral. Paljud inimesed 
mõtlevad, et kui mul on oma päikeseelektrijaam 
või tuulik, siis kui võrgust elekter ära läheb, elektri-
katkestust ei teki. Kahjuks nii see ei ole. Elektri-
katkestuse korral jääb ka oma tootmine seisma. 
See probleem on lahendatav, kuid tähendab 
väheke suuremat investeeringut. Off-grid tagab 
varustuskindluse, kuid selle põhieesmärk on ikka-
gi majapidamise või piirkonna elektrifitseerimine.

Kas Eestis kasutatakse väiketootmises 
praegu rohkem tuule- või päikeseenergiat 
ja miks?
Seda on raske öelda, mis populaarsem on. Kui 
viimast aastat vaadata, siis on PV-paneelide 
osakaal jõudsalt suurenenud just seoses Kredexi 
toetusmeetmega. Põhjus on lihtne: päikesepa-
neelide paigaldamise puhul on asjaajamise 
protsess natuke lihtsam, töömaht väiksem ja 
seda saab teha ka linnatingimustes. Elektrituu-
likute paigaldamiseks peab ümberringi palju 
vaba maad olema; lisaks veel suhteliselt piiratud 
asukohtade valik. Samuti on 11 kWh mikrotoot-
missüsteemi puhul PV-paneelide paigaldus-
maksumus umbes veerandi võrra odavam kui 
tuulikutel. Samas peaks õigesse kohta paigal-
datud tuulik tootma aastas kolm korda rohkem 
energiat kui päikeselahendus. 

Veel 2011 aastal oli väiketootja jaoks elektri 
võrku müümine üpris keeruline. Milline 
on olukord mikrotootja jaoks kuni 11 kWh 
tootmisvõimsuse juures praegu? 
Liitumine algas Eestis 2011 aasta lõpus, mil 
meie andmetel esimene väikelahendus inver-
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Füüsilisest isikust tootja 
saab taastuvenergia-
tasu juriidilisest isikust 
tootjatega samadel 
alustel iga toodetud 
kilovatt-tunni pealt. 
Eleringi kodulehel 
on välja toodud kõik 
toetuse saajad ja seal 
nimekirjas on ka paar 
eraisikut. 



Igaüks saab ise rohelist energiat toota
terite baasil võrku sai. Eelmise aasta alguses 
liitumisprotsessi lihtsustati ja tänaseks on nii meile 
kui jaotusvõrgule suhteliselt selge, mismoodi 
asjad käima peavad. 

Milliseid muutusi oleks vaja mikrotootja 
poolt toodetud taastuvenergia võrku 
müümise lihtsustamiseks?
Seal on kaks aspekti: energia ost-müük ja 
liitumise protsess, mis mikrolahenduste puhul 
on praegu suhteliselt selge. Kui võrdleme 
Euroopa maadega, kus kasutatakse lahen-
dust “fit and inform” ehk „pane paika ja 
teavita“, siis meil on protsess keerulisem. Teine 
asi on energia ost-müük. Täna pakub ainult 
Eesti Energia sellist võimalust, et ostab ära 
üleliigse toodetud energia ja müüb kliendile 
selle uuesti tagasi. Kõik energiamüügifirmad 
võiksid Eesti Energia eeskujul välja töötada 
n-ö mikrotootja-paketi.

Kas üksikmajapidamisel on praegu võimalik 
saada taastuvenergiaallikatest elektritoot-
miseks ka mingit toetust?
Füüsilisest isikust tootja saab taastuvenergiatasu 
juriidilisest isikust tootjatega samadel alustel iga 
toodetud kilovatt-tunni pealt. Esimesed eraisikud 
on juba taastuvenergiatoetust hakanud saama. 
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Eleringi kodulehel on välja toodud kõik toetuse 
saajad ja seal nimekirjas on ka paar eraisikut. 

Millised on elektritootmisseadmete tasu-
vusperspektiivid avatud elektrituru hindade 
juures?
Me eeldame, et tasuvusajad hakkavad PV-
lahenduste puhul hetkeseisuga tulema 15 aasta 
kanti. Tuleb arvestada ka seda, et kui energia 
hind tõuseb, siis tasuvusaeg automaatselt lühe-
neb. Süsteemi eluiga on juba tunduvalt pikem 
kui tasuvusaeg. Tuulikute tasuvusaeg sõltub 
täielikult asukohast ehk tuuleressursist. See võib 
olla 5, 10, 15, 20 aastat. 

Miks on oluline, et mikromahtudes elekt-
ritootmine taastuvatest energiaallikatest 
Eestis leviks?
Esiteks aitab see inimestel mõista oma vajadusi 
ja muuta oma tarbimisharjumusi. Teiseks aitab 
mikrotootmine vähendada võrgukoormust ja 
ülekandekadusid. Paljud inimesed räägivad, et 
see väiketootmine –  tuulikud, päikesepaneelid 
–  on paras jama. Küsitakse palju raha ja siis 
pead veel tegelema nendega. Aga keegi ei 
mõtle selle peale, et kui suured kaevandused, 
mis Ida-Virumaal on, oleks tal endal koduõues, 
kas ta oleks nii väga rahul.



Energiaühistud võimaldavad 
ühisel jõul rohelist elektrit toota

Energiaühistu moodustamine võimal-
dab inimestel paindlikult ja riske 
hajutades ise rohelist energiat toota 

ja tarbida, pakkudes alternatiivi indivi-
duaalsele väiketootmisele ning suurtootja-
test sõltumisele.

Energiaühistu on kodanike poolt vaba-
tahtlikkuse alusel moodustatud organisat-
sioon, mis toodab ise või kogub erine-
vate ettevõtete poolt toodetud elektrit 
ja edastab selle oma liikmetele. Tegu 
on ettevõtluse vormiga, mis lähtub oma 
liikmete vajadustest ning soovib ühiselt 
tegutsedes säästu saavutada. Kuna osa-
nikud on ühtlasi tarbijad, ei ole energiat 
tootva ühistu eesmärk tulu teenimine. 
Kasuks on iga ühistuliikme sääst, aga 
ka ühiselt kogutud kasumi suunamine 
kogukonna teistesse projektidesse. Näi-
teks võib tuuleenergiat võrku müüv ühistu 
edukalt omafinantseerida saadud tulust 
majade energiasäästlikumaks muutmist. 

 Energiaühistute teerajajad on Taani, Rootsi, 
Holland ja Saksamaa. Praegu kerkib ka 
mujal üha sagedamini nii tuuleparke kui 
päikeseenergiafarme, mille taga ei seisa 
suured energiafirmad, vaid üksikisikud, ko-
gukonnad, koolid jne. Suurbritannias tootis 
möödunud aasta alguse seisuga elektrit või 
tegutses tootmisega alustamise nimel 43 
ühistut. 

Energiaühistute moodustamisel on mit-
meid kasulikke mõjusid nii ühiskonnale kui 
looduskeskkonnale. Ühistud demokrati-
seerivad energiatootmist, sest kodanikud 
saavad ise aktiivselt otsustada, kui palju 
ja millisest allikast nad energia toodavad. 
Viies elektritootmise sinna, kus see ka ära 
tarbitakse, vähenevad võrgukaod ning ka 
sõltuvus tsentraliseeritud elektritootmisest, mis 
kokkuvõttes parandab kogu riigi energiajul-
geolekut. Hea näide on Taani, kus praegu-
seks on üle poole taastuvenergia tootmisest 
kogukonna omandis. Mõistagi annavad 

taastuvenergiat tootvad ühistud panuse süsi-
nikdioksiidi heitmete vähendamisesse. 

Eestis pole siiani asutatud veel ühtegi 
ühistu kriteeriumidele vastavat energia-
tootmisorganisatsiooni. Idee elluviimiseks 
oleks vaja reguleerivat keskkonda, mis nii 
võimaldaks kui toetaks energiaühistute 
asutamist ning energiatootmisseadmetele 
omakapitali ja finantseeringu leidmist. 
Väga oluline on lihtsustatud ja taskukoha-
ne ligipääs elektrivõrgule või siis võimalus 
luua ise oma võrk. Kindlasti vajavad 
energiaühistu loomisest huvitatud inimesed 
ka senisest paremaid võimalusi teadmiste, 
nõu ja abi saamiseks. Üha kallineva elekt-
rihinna ja globaalsete keskkonnamuutuste 
juures on energiaühistud tasuv investeering 
tulevikku nii selle liikmete kui kogu ühiskon-
na jaoks.
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