
ENERGIAMAJANDUS. 
ALTERNATIIVSED 

ENERGIA ALLIKADENERGIA-ALLIKAD. 
PÄIKESE- JA TUULEENERGIA



Сarbon footprint – calculator
http://www carbonfootprint com/calculator aspxhttp://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Атомная энергетика
http://www youtube com/watch?v=fJZupoiqIB4http://www.youtube.com/watch?v=fJZupoiqIB4

Развитие солнечной энергетики в Дании и ИспанииРазвитие солнечной энергетики в Дании и Испании
http://www.youtube.com/watch?v=2FCixPlsuNc&feature=PlayList&p=7AC10
2C05105FDCE&playnext=1&playnext_from=PL&index=2



Taastuvate energiaallikatena käsitletakse: 
t l i ttuuleenergiat, 
vee-energiat, g
biomassienergiat, 
päikeseenergiatpäikeseenergiat, 
loodete energiat, 
geotermaalenergiat.



Maapinnale langeva päikesekiirguse hulkMaapinnale langeva päikesekiirguse hulk 
sõltub:
öö j ä h ld i-öö ja päeva vaheldumisest (Päikese kui energiaallika 

olemasolu)

t j t j k ll j t-aastaajast ja kellaajast (päikesekiirguse intensiivsus)

-pilvisusest (peegeldumine pilvedelt, neeldumine atmosfääris)p (p g p , )

-õhu koostisest (keemiline koostis, tolmu sisaldus jm).



Päikeseenergia kogumine ja kasutamine 
toimub kas passiivsel või aktiivsel kujultoimub kas passiivsel või aktiivsel kujul.

Passiivsel päikeseenergia kasutamiselPassiivsel päikeseenergia kasutamisel 
ehitatakse hoone nii, et see neelab 
õi lik lt lj äik kii t j j bvõimalikult palju päikesekiirgust ja soojeneb 

iseenesest. 



Passiivse päikeseenergia kasutamisePassiivse päikeseenergia kasutamise 
eelised:
+ passiivset päikeseenergiat kasutavad 
majad tehakse samadest materjalidest nagumajad tehakse samadest materjalidest nagu 
tavalised majad; 
+ kulub vähem kütet, seega vabaneb ka 
vähem kasvuhoonegaase ja keskkond säilibvähem kasvuhoonegaase ja keskkond säilib 
puhtamana; 

lli kütt ü t i h ld k l d+ sellise küttesüsteemi hoolduskulud on 
väikesed või puuduvad;ä esed õ puudu ad;



Puudused:

aja on rohkem maad k na majad— vaja on rohkem maad, kuna majad 
peavad olema paigutatud kindlate reeglite p p g g
kohaselt (näiteks esiküljega lõunasse);

— hooned ei tohi asuda liiga lähestikku;

— vanu maju on keeruline ja kulukas ümber— vanu maju on keeruline ja kulukas ümber 
ehitada;

— passiivse päikeseenergia projektepassiivse päikeseenergia projekte 
kasutavate majade ehitamine  on kallim.



Aktiivsel päikeseenergia kasutamisel p g
paigutatakse hoonete katusele või 

i l äik k ll kt idmaapinnale päikesekollektorid 
(päikesepaneelid) ning kogutakse(päikesepaneelid) ning kogutakse 
energiat soojuse või elektrina. 



Aktiivse päikeseenergia kasutamise eelised: p g
+ päikeseenergia kasutamine ei tekita 
kasvuhoonegaase;kasvuhoonegaase; 
+ päikeseküttesüsteemi saab kombineerida teiste 
sooj sallikategasoojusallikatega; 
+ süsteem töötab hääletult;
+ „kütus” on tasuta saadaval;
+ päikeseelektri süsteem võimaldab kas osalist p
või täielikku  sõltumatust elektrivõrkudest; 
+ päikesepaneelide hoolduskulud on+ päikesepaneelide hoolduskulud on 
minimaalsed;
+ tänapäevased kollektorid (paneelid) näevad välja nagu katuseaknad ega riiva seetõttu silma;+ tänapäevased kollektorid (paneelid) näevad välja nagu katuseaknad ega riiva seetõttu silma;



Puudused:
äik kütt ktii ü t k lli— päikesekütte aktiivsüsteem on kallis 

ja selle tasuvusaeg küllaltki pikk;ja selle tasuvusaeg küllaltki pikk;

— tootmiseks kasutatakse kemikaale, 
mis võivad olla mürgised jamis võivad olla mürgised ja 
keskkonnaohtlikud. 





Tuuleenergiag



Eelised:
k kk õb lik+ keskkonnasõbralik, kuna saasteaineid ei teki;

+ tasub rajada ka väikese energiatarbimise j g
korral;
+ energiaallikas tuul on kõigile tasuta+ energiaallikas, tuul on kõigile tasuta 
kasutamiseks;
Puudused:
— tuulekiiruse ajaline ebaühtlus;tuulekiiruse ajaline ebaühtlus; 
— tekib mürareostus;

t ki t k li d d ä d l— on takistuseks lindude rändel;
— tuulegeneraatorid rikuvad maastikupilti;tuulegeneraatorid rikuvad maastikupilti;
— kasutuspiirkond piiratud. 



BIOMASSI- JA GEOTERMAALENERGIABIOMASSI- JA GEOTERMAALENERGIA



Biomassi all mõeldakse tavaliselt materjali, 
mida energia saamiseks põletatakse 
või kääritataksevõi kääritatakse. 

Biomassina kasutatakse ka metsa- ja 
puidutööstuses põllumajanduses olmes jmpuidutööstuses, põllumajanduses, olmes jm 
tekkivaid jäätmeid ja jääke.



Bi i d  i d llik dBiomassi varude peamised allikad:
• mets ja lühiajalise kasvutsükliga metsaistandused (paju, pappel, eukalüpt); 
• õlikultuurid (raps, päevalill);
• suhkrukultuurid (suhkruroog ja peet  sorgo  suhkruhirss)• suhkrukultuurid (suhkruroog ja -peet, sorgo, suhkruhirss)
• tärklist sisaldavad kultuurid (mais, nisu, rukis, oder);
• puidujäätmed (raie-, puidutöötlemis- ja ehitusjäätmed);
• põllumajandusliku tootmise jäägid ja jäätmed (õled  sõnnik  maisitõlvikute • põllumajandusliku tootmise jäägid ja jäätmed (õled, sõnnik, maisitõlvikute 
jäägid, kookospähkli koored jm); 
• tahkete olmejäätmete orgaaniline osa;
• reovete muda;• reovete muda;
• tööstusjäätmed (näiteks toiduainetetööstusest).Eesti perspektiivseimad 
energiakultuurid on: 
• õlirikkad põllukultuurid (raps, rüps, valge sinep, tuder, õlikanep), mida  õlirikkad põllukultuurid (raps, rüps, valge sinep, tuder, õlikanep), mida 
kasutatakse biodiisli tootmisel;
• kiirekasvulised, lühikese, alla 15-aastase raieringiga puuliigid (paju, hall 
lepp, kask, haab), mida kasutatakse ahjukütteks; pp, , ), j ;
• kiirekasvulised rohttaimed (päideroog, roogaruhein, ida-kitsehernes, 
kiukanep), mida kasutatakse biogaasi tootmiseks; 
• etanoolikultuurid (nisu, rukis, kartul, suhkrupeet);
• looduslikud heintaimed (niidetav biomass püsi- ja pool-looduslikelt 
rohumaadelt, märgaladelt), mida kasutatakse  biogaasi tootmisel.



Biomassi kasutamise eelised:
+ taastuv energiaallikas;
+ biomassi põletamisel vabaneb süsihappegaas, mis oli 
ta enda kasvamisel atmosfäärist võetud, seega ei 
suurenda biokütuste kasutamine süsihappegaasi kogust 
atmosfääris; 
+ kergesti kättesaadav;
+ võimaldab metsa- ja põllumajanduse ning 
toiduainetetööstuse jääkide ja jäätmete kasutamist; 
+ aitab tõsta maapiirkondades tööhõivet, aitab kaasa 
piirkonna  tööstuse arengule; 
+ biomass on kodumaine kütus ning selle kasutamine 
võib vähendada kulutusi importkütusele; 
+ biomassi kasutamine aitab kaasa prügilate 
majandamisele ja jäätmekäitlusele. 



Biomassi kasutamise puudused:
— kulukas, kuna biomassi põletavate elektri ja soojuse , p j j
koostootmisjaamade rajamiskulud on kolm kuni viis 
korda suuremad samaväärse maagaasi g
koostootmisjaamade rajamisest; 
— metsatööd ohustavad linnustikku pesitsusperioodil;p p ;
— energiavõsa kasvatamisel tekib sarnaselt teiste 
intensiivselt kasvatatavate põllumajanduslike p j
monokultuuridega veekogude reostumise ja 
eutrofeerumise oht; 
— puitkütuste kasutamine sõltub raietööde mahust ja 
keskkonna- kaitselistest piirangutest; p g
— kodusel biomassi (näiteks puit) tarbimisel kütusena 
on vajalik varumine ja ladustamine; j j
— kütteväärtus madalam kui fossiilsetel kütustel.



GeotermaalenergiaGeotermaalenergia



G t l i k t i li d jGeotermaalenergia kasutamise eelised ja 
puudused:p
+ mõju keskkonnale minimaalne;
+ tasub rajada ka väikese energiatarbimise+ tasub rajada ka väikese energiatarbimise 
korral;

kasutusala piiratud;— kasutusala piiratud;
— jooksvad kulutused energiatootmisele 
suured;
— energia transportimine kulukasenergia transportimine kulukas.


