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Tuuleenergia avastusretk

Scoraig (Šotimaa)

Nõmme
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Milleks meile väiketuulikud?

•Täna on vähe laias kasutuses 
tehnoloogiaid, mis lubavad 
konkurentsivõimelise hinnaga 
elektrit ka kodus toota.

•Soov ning vajadus täita 
passiivmajade, 
madalenergiamajade ja 
plussenergiahoonete nõudeid
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Väiketuulikutest tekkiv kasu

- võimalik asendus fossiilkütustest toodetavale elektrile

- ülekandekadude vähenemine

- regionaalarengut toetav (kohalikus omanduses 

energiamuundamisüksused)

- taastuvenergia eripärade ja säästmise vajaduse 

teadvustamine
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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.

Väiketuulikute klassifitseerimine
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Hajaenergeetika
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Väiketuulikute klassifitseerimine
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Mastide tüübid
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Millest ka negatiivsed kogemused?

• „Siiamaani on tuulik kahjuks petnud mu lootusi,

Seitse korda mõõda tuult, üks kord ehita tuulik , Bioneer 16.07.2013 , Saulepa Audru 
lähedal, 10 kW

•Muidu pidavat ta maja taga suurel lagedal põllul tuult 
puhuma pea lakkamatult, aga pärast mardipäeva, kui tuulik 
püsti sai, on olnud vaikus.

“Eestimaalaste kogemused koduse elektri tuulega tootmisest Eesti Päevaleht, 06.04.2013

, 16m mast Tallinna lähedal Liivamäel
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Probleemid valesti 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

- Kas on tuult?

- Kas läheduses on objekte, mis takistavad tuule sujuvat voolamist, 

vähendavad tuulekiirust ja tekitavad õhukeeriseid ehk turbulentse, mis 

vähendavad tuuliku toodangut ja komponentide eluiga?

- Kui kõrge masti jaksan soetada ning kuhu suudan tippu ronida?
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Tuuliku võimsuskõver

P = 0,5 x ρ x A x v3
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Väiketuuliku asukoha õige valik
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Väiketuuliku valik

- Tore oleks kui tuulik koduõuel poleks suveniir, vaid toodaks elektrit ☺

- Sertifikaadid

- Hooldustoe olemasolu Eestis

- Läbitud testid, nt:
- Energy Saving Trust’i test Suurbritannias 2007-2009
- Warwick Wind Trial’i katusetuulikute test Suurbritannias 2006-2008
- Väiketuulikute test Zeelandi provintsis Hollandis 2008-2009
- Bostoni Teadusemuuseumi test katusele paigaldatud tuulikutega 2009 -

2010.
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Väiketuulikute field test UK 2009

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 UK 2009

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
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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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Tuntumaid väiketuulikute tootjaid maailmas

•Bergey Windpower Co (USA)

•Endurance Wind Power (Kanada)

•Eocycle Technologies (Kanada=

•Evance (Suurbritannia)

•Gaia Wind (Taani – Suurbritannia)

•Kestrel Renewable Energy (LAV)

•Kingspan Wind (Suurbritannia)

•Northern Power Systems (USA)

•Sonkyo Energy (Hispaania)

•Ventera Wind (USA)
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Eestis arendatavad väiketuulikud

TUGE10

10kW@11 m/s

TUGE50
myWind

5 kW
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Väiketuuliku spetsifikatsioon TUGE10 
tuuliku näitel
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TUGE paigaldatud tuulikud, allikas: http://www.tuge.ee/et/content_meie%20tuulikud

TUGE PAIGALDATUD TUULIKUD
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Perspektiivid – Eestis väiketuulikute 
perspektiivikamad piirkonnad
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Tasuvusaeg sõltuvalt investeeringu 
toetusest

Väikeste elektrituulikute pakettlahendused, ÅF Estivo, 2011
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Algatused planeerimise lihtsustamiseks

- Seidla tuuleveski 11.01.2012 

mõttekoda (kohalikud omavalitsused, 

planeerijad, tuuleenergia esindajad, ülikoolid)

leidmaks sujuvamaid ja ühtsemaid 

lahendusi, kuidas väiketuulikuid 

planeerida

- Väiketuulikute ABC

- Tulemas: väiketuulikute planeerimise 

IKT tööriist



Soovitused väikeste elektrituulikute paigaldamiseks

planeerimine Väiketuuliku paigaldamiseks ei ole planeering vajalik, kuid väiketuuliku paigaldamiseks on 

vajalik taotleda projekteerimistingimused. Keskkonnamõjude hinnang pole üldjuhul 

väiketuulikule vajalik (kaitsealal KMH vajlikkuse eelhindamine)

asukoha kirjeldus Asukoha kirjeldus peab situatsiooniskeemil (soovitavalt M 1:10 000 kuni 1:20 000) ja 

asendiplaanil (M 1:500 kuni M 1:1000) täpselt ära näitama paigaldatava tuuliku asukoha ja 

kinnistu piirid; soovitatav lisada fotod planeeritavast asukohast.

projekt Väiketuulikute puhul on piisav üheastmeline projekteerimine põhi- või eelprojekti mahus. 

Projekt sisaldab kavandatava rajatise põhilahendust, asendiplaani koos seletuskirjaga.

Sellele lisatakse vajalik dokumentatsioon (omandiõiguse dokumendid, krundi plaan, võrkude 

plaan, seletuskiri koos paigaldatava väiketuuliku tehnilise kirjelduse ja sertifikaatidega)

tehnilised 

nõuded 

tuulikule

masti 

kõrgus

Masti kõrguse ja kinnituste valikul tuleb kinni pidada tuuliku tootja poolt etteantud 

andmetele kui mast ei tarnita koos tuulikuga.

müra

Müra tase on määratud ühelt poolt tuuliku tehniliste andmetega, mis tulenevad tuulikute 

müra mõõtmise standardi jälgimisest, ja teiselt poolt sotsiaalministri määrusega. Määrus 

seab piiranguks elamualal, laste- ja tervishoiu- ning puhkeasutuste piirkonnas päeval 50, 

öösel 40 dB. Tööstus ja tootmisalal on nõuded leebemad.

kaugus 

teistest 

hoonetest

Järgida planeerimisnõudeid ja/või projekteerimistingimusi. Masti projektsiooni alale tuuliku 

raadiuses ei tohi jääda naaberkinnistu, juhul kui jääb siis paigaldamine kooskõlastada 

naabritega.

visuaalne 

mõju, 

varjud

Visuaalne mõju, varjud tuleb hinnata plaanil ja arvestades päikese liikumist määrata tuuliku, 

eriti pöörlevate labade varju liikumine maapinnal ööpäeva jooksul. Masti ja pöörlevate 

labade varjud ei tohi langeda eluhoonetele või puhkealale, juhul kui jääb siis paigaldamine 

kooskõlastada naabritega



Soovitused väikeste elektrituulikute paigaldamiseks

kooskõlastused Kooskõlastused määratletakse projekteerimistingimustes (või detailplaneeringus)

ehitusloa taotlemine Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada projekt koos seletuskirja, eelpoolmainitud 

lisade ja kooskõlastustega. Oluline on väiketuuliku võimalikult täpne kirjeldus kõigi 

tehniliste parameetritega. Ehitusloa annab kohalik omavalitsus.

vastuvõtmine ja 

kasutusloa saamise kord

Esitada eelpoolloetletud dokumentatsioon. Paigaldatud väiketuuliku võtab vastu ja 

annab kasutusloa kohaliku omavalitsuse komisjon kaasates sinna vajalike ametkondade 

esindajad.

Väiketuuliku definitsioon Maksimaalne kõrgus maapinnast tuuliku laba tipuni 30 m
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Soovitused müraprobleemide vältimiseks

Deklareeritud helivõimsustase (dB) Minimaalne distants naaberelamutest

0 - 70 dB(A) 25 m

70 – 80 dB(A) 40 m

80 – 85 dB(A) 70 m

85 – 90 dB(A) 130 m

90 dB(A) ja rohkem või teadmata 200 m

Müra esitatakse tuulikutel deklareeritud helivõimsustasemena 8 m/s 
tuule korral (decalred sound power level vastavalt IEC 61400-11 ja 
IEC 61400-14)

1) Müratase kontrollitud kolmanda osapoole poolt - tabel või 
modelleerimine

2) Müratase teadmata – kaugus > 200 m 
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Vajalikud tegevused tuuliku soetamisel
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Aitäh kuulamast

• Asukoht, asukoht, asukoht

•Milline tehnoloogia toimib ja 
kes on usaldusväärne tarnija

•Kahtlusel mõõda tuult 
(tuulikud > 3 kW)
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Viited

1) Location, Location, Location Report Domestic small-scale 
wind field trial report, July 2009, Energy Saving Trust

2) Warwick Wind Trial Report encraft, 2009

3)1ste Evaluatie meetresultaten testveld kleine windturbines 
Zeeland Ingreenious, 2009
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Hugh Piggoti disainitud iseehitatavad tuulikud

http://www.scoraigwind.com/

http://scoraigwind.co.uk/
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Piggott’i disainiga iseehitatud tuulik

MTÜ Samsaara
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Piggott’i disainiga iseehitatud tuulik

MTÜ Samsaara
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Mida Piggott’i disainiga tuulikud suudavad
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1 kW-se Piggoti tootlikkus 
Linnamäel

Kümne nädala jooksul päike 155 kWh ja tuul 123 kWh
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Mähiste arvutamine

Keerdude arv = (DCV + 1,4) x 11 (A x B x rpm)
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Tuuliku ehituse põhiprotsessid

• Labade valmistamine
• Elektritööd

- mähiste kerimine ja ühendamine 
- magnetite paigaldus

• Valandid
- rootori valandid
- staatori valand

• Metallitööd
- generaatori raam
- lengerduse laager (yaw bearing)
- generaatori koost
- saba

• Tuuliku koostamine
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PowerPoint Template
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PowerPoint Template
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PowerPoint Template
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MTÜ Samsaara tuuliku iseehitamise 
kursus 2011 juulis, Vana Vigalas
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MTÜ Samsaara tuuliku iseehitamise 
kursus 2011 juulis, Vana Vigalas
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MTÜ Samsaara tuuliku iseehitamise 
kursus 2011 juulis, Vana Vigalas
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MTÜ Samsaara tuuliku iseehitamise 
kursus 2012 august Moostes
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Tänud kuulamast

Taastuvenergia seadmete iseehitamise foorum! 
www.samsaara.ee


