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Tuuleenergia klastri missioon

Klaster töötab aastaks 2015 välja 
Eesti tuuleenergia tööstusharu 
arengustrateegia ning loob oma 
partneritele eeldused osalemiseks 
rahvusvahelistes energiatootmis-
ja -tehnoloogialastes 
koostööprojektides.
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Tuuleenergia klastri liikmed
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Klastri eesmärgid perioodiks 2010 - 2015

Eesmärk 1: Väike-elektrituulikute pakettlahenduse tootmise valmiduseks ja 

müügitegevuseks eelduste loomine.

Eesmärk 2: Tuuleelektrijaamade (sh avamere) tõhusa planeerimise, püstitamise, 

hoolduse, logistika ning infrastruktuuri alase oskusteabe loomine ja rahvusvahelise 

turustamise ettevalmistus.

Eesmärk 3: Tuulegeneraatori komponentide tootmise ja logistika käivitamine Eesti 

tootjate baasil ning rahvusvahelistesse tarneahelatesse sisenemine.

Eesmärk 4: Klastri nähtavuse tõstmine.

Eesmärk 5: Klastriliikmete arendamine ning TTÜ & EMÜ uurimistööde suunamine ja 

õppekavade arendamises osalemine.

Eesmärk 6: Elektritranspordi ja tuuleenergeetika ühenduslülide loomine.

Eesmärk 7: Tuuleparkide ja piirivalve radarite konfliktile lahenduste kaardistamine ja 

lahenduste rahvusvaheline turustamine.
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Milleks meile väiketuulikud?

•Täna on vähe laias kasutuses 

tehnoloogiaid, mis lubavad 

konkurentsivõimelise hinnaga 

elektrit ka kodus toota
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Hajaenergeetika
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Väiketuulikute klassifitseerimine

IEC 61400-2 Rootori pindala < 200 m2

Rootori diameeter ≤ 16 m

Generaatori P kuni 75 kW

BWEA 0 – 1,5 kW Mikrotuulik (kogu kõrgus <16 m)

1,5 – 15 kW Väiketuulik (kogu kõrgus <30 m)

15 – 100 kW väike-keskmine tuulik (kogu kõrgus <50 m)

Rakendus: akulaadimiseks, võrguga koos toimimiseks, sooja 

tootmiseks

Paigaldus: masti otsas, ehitisega integreeritud

Disain: nt. rootori telje järgi (horisontaalne või vertikaalne) jne.
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Väiketuulikute klassifitseerimine
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Globaalne statistika
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Probleemid valesti ja ebasobivasse 

asukohta püstitatud väiketuulikuga

• tiheda asustuse keskel ja madalatel kõrgustel on 

tuuleressurss väga väike

• takistuste tõttu on õhuvool turbulentne

•turbulents koormab liigselt tuuliku mehaanilisi osasid ja 

tuulik vajab rohkem hooldust

•püstitamise loa saamine võib keeruline olla (naabrite 

lähedus – müra, vari)
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Väiketuuliku asukoha õige valik

P = 0,5 x ρ x A x v3
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Tuuliku võimsuskõver

P = 0,5 x ρ x A x v3
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Väiketuulikute field test 1

UK Energy Saving Trust 2009

•57 + 68 tuulikut (katusel ja eraldi mastil, horisontaalse rootoriga)

•Võrguga ühendatud

•Asukohad üle Suurbritannia

•Kasutustegur = Etegelik/Emaksimaalne
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Väiketuulikute field test 1 tulemused

Tulemused

• Tootjate reklaamitud aastane toodang ja võimsuskõverad on paljudel 

juhtudel väärad – standardid ja labeling vajalikud!

•Kohalik topograafia ja mikrokliima mängivad suurt rolli tootlikkusel

•Ehitistele paigaldatud tuulikud ei täitnud lootusi (10% vs. 3%) ↓

•Masti otsas tuulikud toimisid paremini kui oodatud (17% vs.  19%) ↑

•Väiketuulikud on toimiv tehnoloogia ja võimeline 

genereerima keskkonnasõbralikku elektrit aga Location, 

location, location!!!



juuni 201115

Väiketuulikute field test 1 tulemused

Tulemused

• Tootjate reklaamitud aastane toodang ja võimsuskõverad on paljudel 

juhtudel väärad – standardid ja labeling vajalikud!

•Kohalik topograafia ja mikrokliima mängivad suurt rolli tootlikkusel

•Ehitistele paigaldatud tuulikud ei täitnud lootusi (10% vs. 3%) ↓

•Masti otsas tuulikud toimisid paremini kui oodatud (17% vs.  19%) ↑

•Väiketuulikud on toimiv tehnoloogia ja võimeline 

genereerima keskkonnasõbralikku elektrit aga Location, 

location, location!!!
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Väiketuulikute field test 2

Warwick Wind Trials Project  (2007-2008)

•26 hoonetele paigaldatud tuulikut, <2kW, võrguga ühendatud
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Väiketuulikute field test 2 tulemused

Warwick Wind Trials Project  (2007-2008)

• Kasutustegur 0,85% (4,15 % kui mitte arvestada aega kus tuulikud 

probleemide tõttu välja lülitatud)

•Katusele sobivate väiketuulikute tehnoloogiline tase on nõrk

•Hoonetele paigaldamine on perspektiivne ainult  

tuultele avatud kohtadel ja kõrgeimate hoonete katustel
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Väiketuulikute field test 3

Delta N.V. Zeeland Project  (2008-2009)

• Ühel väljal 12 erinevat väiketuulikut 1 aasta, vkeskmine = 3,8 m/s



juuni 201122

Väiketuulikute field test 3 tulemused

Delta N.V. Zeeland Project  (2008-2009)

• 12st tuulikust 3 purunesid testi käigus

•Kõige kallimat elektrit tootsid vertikaalse rootoriga tuulikud ja uued 

kontseptid(€/kWh)
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Väiketuulikute field test 3 tulemused

•Kaks parima hinnaga elektrit

genereerinud tuulikut
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Perspektiivid – Eestis väiketuulikutel 

siiski suur potentsiaal

Tuulekiirus ja – suund mõõdetuna 10 m kõrgusel
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Barjäärid väiketuulikute levikuks

• seadusandlikud (võrguga liitumine, võrku söötmise toetus)

• administratiivsed (püstitamise luba)

• tehnoloogilised (madal kvaliteet, kõrged hinnad)

• sotsiaalsed (aktsepteeritavus, tarbijate madal teadlikkus)
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Klastri tellitud uuring väiketuulikute 

toetusmehhanismide ja paigalduse kohta

• toetusmehhanismid väiketuulikutele teistes Euroopa riikides

• soovitused planeerimise protseduuriks KOV-dele ja 

paigaldajatele
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Toetusmehhanismid teistes riikides

• Milline toetusskeem on parim? FIT, net-metering või 

investeeringutoetus

• Riigid, kus juba toetatakse elektri genereerimist 

väiketuulikutest: Suurbritannia, Taani, Itaalia, Portugal, 

Šveits. Osaliselt Iirimaa.

• Plaanivad ka Saksamaa ja Hispaania!

• Toetuste suurus – millal muutub väiketuulik tasuvaks?
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Klastri soovitused püstitamise 

protsessi sujuvaks korraldamiseks

• planeerimine

• asukoha kirjeldus

• projekt (üheastmeline põhiprojekt)

• tehnilised nõuded tuulikule

• kooskõlastused

• ehitusloa taotlemine

• Vastuvõtmine ja kasutusluba
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Tehnilised nõuded väiketuulikutele

• masti kõrgus

• müra

• vibratsioon (hoonetega seotud tuulikute korral)

• kaugus teistest hoonetest

• visuaalne mõju, varjud
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Piggott’i disainiga iseehitatud tuulik

MTÜ Samsaara korraldab iseehitamise kursuse!
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Küsimused


