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ee energia on kindlasti kõige rohkem ja kõige kauem kasutatud 

taastuvenergia allikas. 22% maailma elektritoodangust toodetakse 

hüdroelektrijaamades, millest paljud on väikehüdrojaamad võimsu-

sega alla 10 MW. Euroopas on rajatud üle 17400 väikehüdroelektrijaama. Väikehüdro-

jaamade võimsuse ülemist piiri määratletakse riigiti erinevalt (1,5 

kuni 25 MW), kuid üldiselt on aktsepteeritud piiriks 10 MW, mille on 

heaks kiitnud ka Euroopa Väikehüdroenergia Assotsiatsioon (ESHA). 

Väikehüdroenergeetika pole lihtsalt suurte hüdroelektrijaamade 

vähendatud variant. Põhiliste nõuete rahuldamiseks on vaja erisead-

meid, silmas pidades lihtsust, suurt energiatoodangut, maksimaal-

set töökindlust ja lihtsat käitust, millega tulevad toime ka mitte-

spetsialistid. 

Põhinõudeks vee energia kasutamisel on luua kunstlik veesurve nii, 

et veehaardekanali või -toru (survetoru) kaudu jõesängist kõrvale 

juhitud vesi voolab turbiinile ja sealt allavoolu tagasi jõkke. Väikehüdrojaamad on peamiselt 

nn otsevoolu jaamad (seetõttu ei vaja nad suuri veehoidlaid, mille jaoks tuleb ehitada suuri 

tamme ja basseine). Turbiine on laias laastus kahte liiki:

VM Ä Ä R A T L U S :

Allikas: The Future for Renewable Energy 2, 2002

VÄIKEHÜDROENERGEETIKA
TÄNANE OLUKORD

AKTIIVTURBIINID (eelkõige Pelton-tüüpi), mil-

les veejuga suunatakse turbiini rootorile, mis 

on ettenähtud joa suuna muutmiseks ja seega 

veest kineetilise energia ammutamiseks. Turbiin 

sobib suurte survekõrguste ja väikeste voolu-

hulkade puhuks.  

REAKTIIVTURBIINID (eriti Francis- ja Kaplan-

tüüpi), mis töötavad vette sukeldatult ja 

tekitavad hüdrodünaamilise “tõstejõu”, mis 

ajab ringi turbiinilabasid. Need turbiinid sobi-

vad keskmistele või madalatele survekõrgustele 

ja keskmistele kuni suurtele vooluhulkadele.

VÄIKEHÜDROELEKTRIJAAMADE KOGUVÕIMSUS

Hüdroenergeetika on paigaldatud võimsuste ja energiatoodangu osas mahukaim elektrit tootev taastuvenergia 

tehnoloogia nii Euroopas kui kogu maailmas. Hüdrojaamade tööiga võib ulatuda kuni 100 aastani. EL riikides, kus 

ka hüdroelektrijaamad on kõige vanemad, on peaaegu 45% jaamade iga üle 60 aasta ja 68% üle 40 aasta. 

EL-s paigaldatud koguvõimsus (MW) 5900 6700 7700 9000 9600 10300 11000

EL-s paigaldatud koguvõimsus (% maailmas paigaldatud koguvõimsustest) 31.05 31.90 32.08 32.26 25.95 22.39 20

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Maailmas paigaldatud koguvõimsus (MW) 19000 21000 24000 27900 37000 46000 55000

HÜDROENERGIA
VÄIKETOOTMINE
EUROOPA LIIDUS

Eurostati 1998. a andmeil
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VHEJ 1-10 MW



Keskkonnakaitsjad, kes on vastu väikehüdroenergia kasutamisele Vastupidi - väikehüdroenergeetika avaldab 

tema negatiivse mõju pärast ümbritsevale keskkonnale (pea- tunduvat positiivset mõju loodusele ja ühis-

miselt kalandusele ja jõekeskkonnale), püüavad luua institutsio- konnale: ta asendab fossiilkütustel põhine-

naalseid ja keskkonnaalaseid tõkkeid väikehüdroenergeetika vat elektritootmist, mis tekitab kahjulikke 

tulevikuplaanidele. See pidurdab paljude arenenud riikide edu- heitmeid, nagu kasvuhoonegaasid ja väävel-

samme vee energia kasutamisel. Need väited on siiski sageli dioksiid. CO   heitkogused on vähenenud 32 000 000 tonni ja 2

seotud ainult üksikjuhtudega ja neid ei saa seostada väikehüdro- vääveldioksiidi omad 105 000 tonni aastas. Väikehüdroener-

energiaga üldises mõttes. Väikehüdroenergeetika moodne geetika vähendab ka jõgede üleujutusega seotud ohte. Real 

tehnoloogia ja täiustatud käidumeetodid vähendavad pidevalt juhtude võib väikehüdroenergeetika tegelikult suurendada bio-

lokaalset keskkonnamõju. loogilist mitmekesisust. 

VÄIKEHÜDROENERGIA JA KESKKONNAPIIRANGUD

Väikehüdroenergeetikal on tohutu seni ammendamata potent- hüdrorajatistele lubade hankimine põrkub üha arvukamatele 

siaal, mis võimaldab tal aidata märkimisväärselt kaasa energia- institutsionaalsetele ja keskkonnaalastele piirangutele. Seetõttu 

vajaduse rahuldamisele tulevikus. Palju on veel täiustamise ja on EL tootjatele parimaks kodumaiseks turuks olemasolevate 

optimeerimise võimalusi. Olemasolevate jaamade õige käitamine jaamade moderniseerimine.

ja uuendamine võiks anda olulise panuse väikehüdroenergeetika EL-s on aktiivseimateks väikehüdroenergeetika arendajateks 

arengusse. Euroopas annab väikehüdroenergeetika, vaatamata Saksamaa, Hispaania ja Kreeka, kus väikehüdrojaamade elektri-

tema osa vähenemisele 86%-lt 60%-ni taastuvenergia tootmise toodang kasvab kiiremini kui teistes EL liikmesmaades.

installeeritud koguvõimsusest, kindlalt suurima panuse energia- Väljaspool Euroopat avanevad uued võimalused ekspordiks ja 

vajaduse rahuldamisel. tehnoloogia siirdeks, mis pakuvad häid väljavaateid EL tootjatele; 

Euroopal pakub parimal kaasaegsel tasemel väikehüdrotehno- majanduslik kasv ja energiavajaduse suurenemine  suunavad 

loogiat, kuigi kodune turg muutub üha ahtamaks vaatamata hüdroenergia edasist arengut. Aasia (eriti Hiina ja India) on oma 

puhta energia tootmise rahvuslikele eesmärkidele. Uutele väike- 83 000 MW ressursiga muutumas liidriks hüdroenergeetika alal.

VÄIKEHÜDROENERGEETIKA ARENGUPOTENTSIAAL 

Vaatamata sellele, et Eesti 7308 Eesti jõgede hüdroenergeetiliseks potent-

vooluveekogust on enamik pikku- siaaliks on hinnanguliselt 25…35 MW 

sega alla 10 km, vähem kui 50 (seda ilma Narva piirijõeta) aastase kogu-
3jõe vooluhulk ületab 2 m /sek ja ainult 14 toodanguga 0,2…0,4 TWh.

3jõel on see üle 10 m /sek ning et pinna- Kirjalikud andmed vesiveskitest Eestis päri-

vormide suhtelised kõrgused ei ületa nevad juba 13. sajandist. Aastal 1843 

enamasti 20 m, ulatudes harva 50 m-ni, Kreenholmis käiku lastud vesirattad olid 

leidub siiski mitusada vee-energia kasuta- oma aja maailma võimsaimad. Esimene  

miseks kõlbulikku koondatud langusega 200 kW generaatoriga Kunda tsemendi-

jõeosa, millest suur osa on ka varem kasu- tehase hüdroelektrijaam lasti käiku 1893. a.
Enne Teist Maailmasõda oli töös 921 

tusel olnud.
hüdroturbiini ja vesiratast koguvõimsu-

sega üle 27,5 MW, nende toodang kattis 

28% summaarsest energiatarbimisest. 

Hüdroelektrijaamade koguvõimsuseks oli 

9343 kW ja nende toodang  28 770 MWh  

moodustas 28,6% elektrijaamade kogu-

toodangust. 

Sõja ajal enamik veejõuseadmeid purus-

tati. Aastail 1945-1950 taastati palju endi-

si ja lasti käiku uusi hüdrojaamu. 1949. a 

oli Eestis 43 hüdrojaama koguvõimsusega 

1138,4 kW. Edaspidi seoses põlevkivi-

energeetika arenguga tunnistati veejõu 

kasutamine ebaperspektiivseks ning hüd-

rojaamad olid määratud väljasuremisele.

Veejõu kasutamise uus tõus algas peale 

taasiseseisvumist: 1991. a taastati Sae-

saare HEJ Ahja jõel, 1993. a Leevaku ja 

Kotka jaamad Võhandu ja Valgejõel. Järg-

nes rea endiste jaamade taastamine ja 

vesiveskite rekonstrueerimine elektrijaa-

maks.
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Mustvee 
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Tapa  Kehra  
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Viljandi 
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Virtsu 
 

Haapsalu 
 

Pärnu 
 

Paldiski  

Kuressaare 
 

Kärdla  

Balti meri 

Riia laht 
 

    

  

Peipsi järv  

Võrtsjärv 
 

Burtnieku 
Ezers 

 

Kihnu 
 

Ruhnu 
Saar 

 

Abruka  

Vilsandi     

Muhu 
 

Saaremaa 
 

Hiiumaa  

Vormsi 
 

Naissaar  

Prangli  

58° 
 

Venemaa   

Tallinn  

  

Põltsamaa 100 kW  

Väike- Kamari 200kW
 

Saesaare 240kW
 

Leevaku 210kW
 

Räpina 75 kW
 Pihkva järv 

 

Läti
 

Soome laht 

Keila-Joa 320 kW 

Kotka 160 kW 

Joaveski 300 kW  

Kunda 200 kW 

Kunda Silla 330 kW 

Tudulinna 150 kW 

Linnamäe 1152kW  
 

Tammiku 50kW 

Kaunissaare  264 kW 

Vetla 110kW  

Koseveski 40kW
 

Leevi 250 kW

 

Kakkoveski 18kW
 

Oruveski 18kW
 

Saarlasõ 30kW
 

Hellenurme 36kW
 

 

Tõrva 92kW
 

Lauküla 50kW
 

Kaarli 3kW
 

Tõrve 120 kW
 

Peri 4 kW
 

Irbeni väin
 

Jägala 1300  kW  

Sindi 1200 kW
 

Räpina 200 kW
 

Soodla 160 kW 

Nõmmeveski 280 kW  

Vana-Vigala 150 kW
 

Painküla 140 kW
 

Kehra 120 kW Lilli 246 kW 
Saunja 100 kW 

Pikaveski 61 kW 

Jändja 200 kW
 

Vaimastvere  100 kW
 

Harjasaugu  50 kW

Restu 45 kW
 

Laupa 25 kW
 

Korela 20 kW
 

Mäe 25 kW
 

Nursi 25 kW
 

Linnuse 170 kW 

Vahtra 80 kW

 

Saarjõe 20 kW
 

Oruveski 18 kW 

Levi 1000 kW
 

Tori
 

1000 kW
 

TÖÖTAVAD (PUNASED) JA LÄHIAJAKS KAVANDATUD (SINISED)
HÜDROJÕUJAAMAD EESTIS

HÜDROENERGIA VARU JA KASUTAMINE EESTIS



Aastal 2002 töötas Eestis 18 minihüdro- Põhiliselt kasutatakse Francise ja Kap- Eestis on säilinud paarsada elektriener-

elektrijaama koguvõimsusega 3454 kW lani turbiine koos asünkroongeneraato- gia tootmiseks sobivat veskikohta.

ja ligikaudse keskmise aastase kogu- ritega. Eestis tegutseb mitu hüdroenergeetika 

toodanguga 19000 MWh. Seisuga Lähitulevikus kavandatakse taastada 28 ettevõtet, huvi vee-energia kasutamise 

märts 2004 oli Eesti jaotusvõrkudesse suuremat endist hüdroelektrijaama ja vastu on üles näidanud Eesti Energia, 

ühendatud üle 20 minihüdroelektri- vesiveskit koguvõimsusega 5,6 MW ja mitmed kohalikud omavalitsused ja 

jaama ja rida mikrojaamu (võimsusega aastase kogutoodanguga 34000 MWh. eraisikud. Avaldatud on soovitused 

alla 10 kW) koguvõimsusega 5,4 kW ja Taastamisväärilised on veel 5 endist väikehüdrojaamade projekteerimiseks 

ligikaudse keskmise aastase kogu- suuremat hüdroelektrijaama koguvõim- (P. Raesaar “Vee-energia Eestis”), Kagu-

toodanguga 30000 MWh. susega ligi 0,5 MW ja aastase kogu- Eesti Väikehüdroelektrijaamade projekti 

Suurimaks ja moodsaimaks on aastal toodanguga 3000 MWh. Veejõu vii- raames on koostatud abimaterjalid 

2002 käiku lastud Linnamäe HEJ Jägala mase aja kasutuselevõtu tempo on Internetis väikehüdroelektrijaama raja-

jõel võimsusega 1125 kW. keskmiselt umbes 0,4-0,5 MW aastas. jatele. 

1980 1985 1990 1995 2000 2005* 2010*

0,28 0,22 0,20 0,7 1,5 5,8 10,5

EESTI HÜDROELEKTRIJAAMADE KOGUVÕIMUSE DÜNAAMIKA 

* prognoos

M I S O N E S H A
ESHA ÜLDINE TUTVUSTUS

uroopa Väikehüdroenergia Assotsiatsioon (ESHA) 

on väikehüdroenergeetika sektorit esindav rahvus-

vaheline mittetulundusühing. Assotsiatsioon loodi 

Euroopa Komisjoni initsiatiivil 1989. aastal.  ESHA on 

ERECi (Euroopa Taastuvenergia Nõukogu), mis ühen-

dab kõiki peamisi Euroopa taastuvenergiatoojaid  ja 

uurimisühinguid, asutajaliige. Alates 2000. a märtsist 

on ESHA jaganud oma peakorterit teiste ERECi liikme-

tega Brüsselis asuvas Taastuvenergia Majas. 

Väikehüdroenergeetika arendamisest saadav nii ma-

janduslik kui keskkonnaalane kasu on tohutu. Seda 

kasu võib saada aga ainult siis, kui kasutatakse ära 

sünergiad Euroopa,  riiklikul ja kohalikul tasemel.

ESHA ülesanne on luua alus väike-

hüdroenergia alal tegutsejatele (ala-

tes rahvuslikest ühendustest kuni 

uurimisasutuste ja tööstuseni) esinda-

maks nende huve Euroopa tasemel. 

ESHA aitab kaasa tehnoloogiasiirdele 

ja infovahetamisele.

ESHA korraldab õppusi ja analüüsib 

väikehüdroenergeetikat mõjutavaid 

keskkonna-, seadusandlikke, tehnilisi 

ja majandustegureid.

P Õ H I T E G E V U S

E

Kohalikes omavalitsustes, riikide valitsustes ja Euroopa Komis-

jonis, aga ka Europarlamendis väikehüdroenergeetika alane 

lobitöö (majanduslikud, tehnilised, institutsionaalsed ja kesk-

konnaalased aspektid).

Konverentside ja seminaride korraldamine ja neile kaasa-

aitamine (iga kahe aasta järel toimuvad hüdroenergeetika 

konverentsid).

Teabeteenused liikmetele, nt Infobülletään, ESHA veebilehekülg 

(www.esha.be).

Vastavate uuringute läbiviimine (näit. Laymani käsiraamat “How 

to Develop a Small Hydro Plant” /Kuidas rajada väikehüdro-

elektrijaama/, European Atlas of Small Hydropower Resources 

/Euroopa väikehüdroressursside atlas/, BlueAGE: Blue Energy for 

a Green Europe /Sinine energia rohelisele Euroopale/).

Koostöö väljaspool Euroopat asuvate organisatsioonidega nagu 

IN-SHP (International Network on Small Hydropower /Väike-

hüdroenergia rahvusvaheline võrk/), mis asub Hiinas  Hanzghou 

linnas.  

Struktuurilt kujutab ESHA endast EL liikmesriikide hüdro-

energia assotsiatsioonide föderatsiooni ja on avatud kõikide 

majandusharude liikmetele, kes tegelevad väikehüdroener-

giaga, s.t seadmete valmistajatele, avalikele elektriettevõte-

tele, sõltumatutele tootjatele, konsultantidele jne. 

Liikmeteks võivad olla: 

rahvuslikud assotsiatsioonid, kes ühendavad väikehüdro-

energiaga tegelejaid üksikutes riikides;

korporatiivsed liikmed, kes ühendavad seadmete valmis-

tajaid ja uurimisasutusi; 

üksikliikmed ja 

assotsieerunud liikmed (väljapoolt EL pärit üksikisikud või 

ettevõtted).

ESHA ühendab kõiki neid erinevaid liikmeid eesmärgiga luua 

tugev platvorm väikehüdroenergeetika huvide kaitsmiseks. 

Oma erinevate liikmete kaudu on ESHA juhtivaks jõuks väike-

hüdroenergiaalaste uuringute ja turumuutuste kohta käiva 

informatsiooni levitamisel.  

S T R U K T U U R

E S H A K O N T A K T A N D M E D E R E C I K O N T A K T A N D M E D

European Small Hydropower Association T : +32 2 546 1945

Renewable Energy House F : +32 2 546 1947

26, rue du Trône E : esha@arcadis.be

B-1000 Brussels, Belgium I : www.esha.be

European Renewable Energy Council T: +32 2 546 1933

Renewable Energy House F : +32 2 546 1934

26, rue du Trône E : erec@erec-renewables.org

B-1000 Brussels, Belgium I : www.erec-renewables.org
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