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Tuuleenergia, koostöö 

ja kasu kogukonnale

Aavo Kärmas

Enefit Greeni juhatuse esimees



• Taastuvenergia tootmine alates 2002. aastast 

• Kõige mitmekülgsema portfelliga 

taastuvenergia tootja Balti riikides:

toodame elektrit ja soojust tuulest, veest, 

päikesest, biomassist, biogaasist ning 

olmejäätmetest.

• Kokku 146 töötajat

• Elektritoodang üle 1 TWh aastas

• Soojuse toodang 602 GWh aastas

• Müügitulu 78 mln* eurot

• Kulumieelne ärikasum 42 mln* eurot 

* 2018.a. andmed

Enefit Green



Enefit Green tuulepargid

• Kokku 20 tuuleparki 165 tuulikuga Eestis ja Leedus, 

mille koguvõimsuseks on 397,75 MW. 

• Paldiski regioonis on kokku 3 tuuleparki 26 tuulikuga, mille koguvõimsuseks on 63,4 MW ja 

aastaseks kogutoodanguks ligikaudu 153 MWh elektrit. 

EESTI

LÄTI

LEEDU

Paldiski 22,5MW

2013

Narva 39,1MW

2012

Tooma I 16MW

2010

Aulepa 48MW

2009

Virtsu I 2,6MW

2002

Virtsu II 6,9MW

2008

Virtsu III 6,9MW

2010

Pakri 18,4MW

2005

Paldiski II 22,5MW

2012

Vanaküla 9MW

2009

Ojaküla 6,9MW

2013

Viru-Nigula 21MW

2007

Aseriaru 24MW

2011

Tooma II 7,05MW

2016

Esivere 8MW

2005

Sudenai 14MW

2008

Mockiai 12MW

2010

Silale 13,8MW

2012

Ciuteliai 39,1MW

2012

Šilute 60MW

2016



• 2020: 20% kogu energiatarbimisest tuleb 

taastuvenergiast. 

– Kehtestatud on ELi taastuvenergia statistika 

kaubandusraamistik, kuid tegelik kaubandus 

puudub.

• 2030: Vähemalt 32% kogu 

energiatarbimisest tuleb taastuvenergiast. 
– Eesti vaade: Eesti riikliku energia- ja kliimakava

(REKK 2030) projekti järgi moodustab 2030. aastal 

taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 

42% (2018 >30%). Taastuvelektri osakaal saab 2030 

kogu elektritoodangust olema 38% (2018 –17,9%).  

• 2050: vähendada CO2 heitkoguseid 80-90% 

võrreldes 1990. aasta tasemetega.
Ei saavuta 2020 eesmärki

Saavutab 2020 eesmärgi

Ületab 2020 eesmärgiAllikas:  EC Renewable Energy Progress Report

EL on leppinud kokku väga ambitsioonikates 

taastuvenergia eesmärkides



Tuuleenergia Eestis

• Tuuleenergia on Eestis kõige konkurentsivõimelisem taastuvenergia tootmise liik.

• Eestis on tuuleolud head, kõige tuulerikkamad alad on ranniku ääres.

• 2018. aasta lõpu seisuga oli Eestis töös 139 elektrituulikut koguvõimsusega 309,96 MW. 

• Taastuvenergia kattis möödunud aastal 17,1% elektri kogutarbimisest, millest tuuleenergia moodustas 

omakorda 36% (590 GWh). 

• Arendamisel on vähemalt 12 maismaa tuuleparki koguvõimsusega 1454 MW ning 2 meretuuleparki 

koguvõimsusega 1300 MW.

• Viimased suuremad tuulepargid valmisid 2013. aastaks Paldiskis ja Narvas. 

• Tuulepargid meelitavad investeeringuid, sh loovad väärtusliku ettevõtluskeskkonna, head tingimused ja 

konkurentsieelised tööstusettevõtte rajamiseks tuulepargi lähedale.

www.tuuleenergia.ee/about/statistika



Kogukondade kaasamine Eestis: 

tänane praktika

Tuuleenergia tootjad on koostöös KOV-dega loonud ühendusi, mis saavad tuuleparkide 

toodangust teatava summa kohaliku majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks. 

Probleem: Olemasolev süsteem (vabatahtlikud kokkulepped) ei ole aga piisavalt efektiivne.

– KOV-d ja kohalikud kogukonnad ei ole täna piisavalt motiveeritud ning tuuleenergia 

arendamise aktsepteerimine on madal. 

– Puudub läbipaistev, kõiki osapooli võrdselt kohtlev ja tasakaalustatud koostöömudel 

hüvitissüsteemiga tuulepargi talumise eest. 

Positiivne: Kõik osapooled ehk nii riik, kohalikud kogukonnad ja omavalitsused kui ka 

tuuleenergia arendajad on on aru saanud, et probleem on olemas ja 

vaja on leida parem lahendus. 



On laialt levinud, et kohalik kogukond ja KOV 

saab otsest kasu tuulepargi lubamisest ja selle 

töötamisest oma maa-alal:

1. Läbirääkimiste käigus saavutatav 

ühekordne või pikaajaline maksmine 

kohalikesse fondidesse; 

2. Kohalike inimeste rahaline osalus 

tuuleenergeetika projektides; 

3. Kohalikud maksud (maamaks, 

kinnisvaramaks, maks toodangult või 

võimsuselt jne). 

Rahvusvahelised praktikad



Kuidas Eesti siit edasi liigub?

• Suurendamaks KOV-de ja kohaliku kogukonna 

aktsepteerimist tuuleenergia arendamise 

suunal, on vaja luua läbipaistev, kõiki 

osapooli võrdselt kohtlev ja tasakaalustatud 

hüvitissüsteem tuulepargi talumise eest.

• Hetkel käib KOV üldplaneeringute 

koostamine. KOV-d peaksid lisama uutesse 

üldplaneeringutesse ka potentsiaalsed 

taastuvenergia tootmise alad. 

• Riigikantselei ja ministeeriumid on ette 

valmistamas ja tellimas kohaliku kasu 

instrumentide analüüsi – valmib järgmisel 

aastal.



Tänan!


