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1. Miks minnakse tuulikutega merre?

2. Mis kasu saab sellest kogukond?

3. Milline roll on meretuuleenergial elektrienergia 

varustuskindlusele?

Ettekande põhiküsimused
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Tuul on rikkalik ja tasuta energiaallikas, mille elektrienergiaks 

muundamisega ei kaasne õhusaastet, ega muid jäätmeid.

Elektrituulik vajab 

3 - 6 kuud, et tasa 

teha kogu energia 

hulk, mis läheb 

tuuliku tootmise, 

paigaldamise, 

kasutamise, 

hooldamise ja 

tegevuse lõpetamise

peale pärast 20-25 

aastast eluiga.

Miks tuuleenergia?
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Madalad muutuvkulud 

• Tuulikute kütus on tasuta;

• Tuulikute käitamis- ja hoolduskulud on madalad

•

• Puuduvad saaste- ja jäätmetasud.

Miks tuuleenergia?
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Allikas: „Elektritootmise võimalikud valikud“, Riigikontrolli ülevaade Riigikogule, Tallinn, 

18 september 2012
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Tuuleenergia merel vs maal

Kui vaid 10% Põhjamerest oleks kaetud tuulikutega toodaks

need energiat nii palju, et katta kogu 27 Euroopa Liidu

liikmesriigi elektritarbimine.

Merel on:

+  rohkem vaba ruumi

+  tugevam ja paremini prognoositav tuul, vähem turbulentsi

+  vähem häiritust

- Keerulisem ja ressursimahukam ehitus

- Ilmastikutundlik hooldus (ja ka tootmine)

- Puuduolev elektrivõrk
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2012 aasta lõpus oli Euroopa meretuuleenergia 

koguvõimsus ~5000 MW,  sellest:

16% Läänemeres

19% Atlandi ookeanis

65% Põhjameres

0% Vahemeres 

Meretuuleenergia Euroopas
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2013 I poolel ehituses olnud 
meretuulepargid Euroopas

17 neist Põhjameres, vaid 1! Läänemeres
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Läänemere potentsiaal on suur



In cooperation with 

BASREC uuringu (2012) meretuuleenergia Golden 

sites

BASREC (Baltic Sea Region

Energy Co-operation) –

Läänemere ministrite

konsortsium, mis tegutseb

Läänemeremaade Nõukogu

all ning tegeleb piirkonna

energeetika ja kliimapoliitika

küsimustega.



In cooperation with 

Kokkuvõte BASREC’i soovitustest poliitikakujundajatele

Poliitika ja 

seadusandlus

• Koostada Läänemere tegevuskava 

• Harmoniseerida taastuvenergia toetusmeetmed

R & D • EL ja kohaliku rahastusega pilootprojektid (EE, LV, FI, SE) lahendamaks 

tehnilisi & keskkonnaküsimusi (k.a. jää mõju vundamendile) 

• “Virtuaalsed” pilootprojektid võrguühenduste marsruutidel

Võrguarendus ja 

integreerimine

• Võrguühenduste kulude jagamine PL, EE & LV

• Riigipiirid ei tohiks saada takistuseks majanduslikult optimaalseimate 

projektide realiseerimisel (menetlus riikide-ülestele asutustele)

Ruumiline 

planeerimine ja 

loamenetlus

• Iseäranis FI, EE, LV and PL, kuid soovitavalt kogu Läänemere regioonis läbi 

viia mereala ruumiline planeerimine leidmaks parimad meretuuleenergia alad

• One-stop-shop lähenemine
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Allikas: EnBW Erneuerbare Energien GmbH

Läänemeres on 
lainekõrgus oluliselt 

väiksem kui 
Põhjameres



14

Läänemere vs Põhjamere tuuleenergia

Meretuuleenergia 
hinda mõjutava tegurid

Põhjameri Läänemere põhja osa

Kaugus rannast Kauge Keskmine/lähedal

Mere sügavus 20 – 40 m 5 – 25 m, ühes projektis väga erinevad 
sügavused

Tõus / mõõn Jah Ei

Lained (vt järgm. slaid) Kõrged, keskmine 
laine kuni 6,5m

Väikesed või keskmised, nt Vilsandi
juures keskmine laine 0,6m
6 m laine kord 40 aasta jooksul Vilsandil

Tuule klass IECI IEC I/II

Vee soolasus Kõrge Madal

Temperatuur -10 ... +30 C -30 .... +30 C

Liikuv ja kuhjuv jää Ei / Ei Jah / Jah

Võrguühendus DC 48-52 kuud AC 24-30 kuud 

Tuuliku disain Meretuulik Maismaa / semi-meretuulik, külma kliima 
versioon
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Meretuuleenergia on regionaalne 
turupõhine lahendus

- Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020:
„Eestis võib tuuleenergia rakendamine elektri tootmiseks osutuda majanduslikult

soodsamaks kui muudes EL piirkondades. See muudab Eestis tuuleenergia

arendamisse investeerimise huvipakkuvaks nendele riikidele, kus ei suudeta

taastuvenergia direktiivist tulenevaid eesmärke täita. Direktiivi alusel võivad riigid

käivitada koostööprojekte, mis aitavad kaasa direktiivist tulenevate eesmärkide

täitmisele. Koostöömehhanismide rakendamisel teiste riikide algatusel ei koormata

tarbijat lisatariifiga meretuuleparkide investeeringute toetamiseks.“

- Elektrimajanduse arengukava vaatab olukorda kuidas katta

kodumaine tarbimine kui turg piisavalt tootmisvõimsusi ei taga.

- Meretuuleenergia 3 ühes: kohalik elekter, eksport ja majanduse

mootor



Väike vs suur elektritootmine

Elektrisüsteem

http://www.akukeskus.ee/paeikesepaneelid

Tarbimine Tootmine



Tänased energiaühingud

Äriühingud 
(AS, OÜ)

Üks 
omanik

AS, OÜ

AS, OÜ

Väike 
omanikering

Riik 50,76%

Nt Eesti Energia

Nt Nelja Energia

Nt Fortum

Enamik energiafirmasid kuuluvad riigile või väiksele investorite ringile või on börsil noteeritud. 

Riik 
50,76%

Börsi-

aktsiad



Uued energiaühingud

As, 
OÜ

Pensioni-
fond

Invest.
fond

Strateegi-
line

investor

Energiaühistu Investeerimisselts
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TÄNAN!


