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tus, mille mõistlikuks «võtmed 
kätte» hinnaks on 14 400 eurot. 
Sellise elektrijaama lõpphinna ja 
paigaldatud võimsuse suhteks 
tuleb 1,3 €/W. Optimistliku stse-
naariumi korral ning sobivate 
paigaldustingimustega, kus jaa-
ma hinna ja paigaldatud võim-
suse suhe on 1,2 €/W kohta, on 
jaama tasuvus seitse aastat. 

Hinna kujundavad viis põ-
hilist faktorit: päikesepaneelid 
(60% maksumusest), paigaldus-
tööd (14%), inverter (15%), kinni-
tus- ja elektritarvikud (8% ja 3%). 

Paigaldustööde hulka kuu-
lub päikeseelektrijaama projek-
ti koostamine, elektrilevi liitu-
mistaotluse ja Eleringi taastuv-
energiatoetuse taotluse esitami-
ne, päikesepaneelide paigaldami-
ne, elektritööd ja elektripaigal-
dise nõuetekohasuse tunnistus. 
Katusele paigaldamise korral tu-
leb arvestada ka katuse ehitus-
liku seisukorra ja elueaga. Kor-
ralikult ehitatud päikeseelektri-
jaam peab vastu kuni 40 aastat, 
mille jooksul toodetakse teatud 
hulk energiat, osa sellest tarbi-
takse kohapeal kohe ära ning 
osa müüakse elektrivõrku, nii 
saab koostada tasuvusarvutuse.

Näiteks 14 400 eurot maks-
vale 11 kW päikeseelektrijaama-
le lihtsustatud tasuvusaja ar-
vutamise lahenduskäigus võe-
takse arvesse järgmisi tegureid:

• elektrienergia lõpphinnaks 
on 0,14 €/kWh;

• elektrihind tarbija jaoks ei 
tõuse, inflatsioon ja elektrihin-
na tõus on võrdsed;

Päikeseelektrijaamade tasuvusaja 
kujunemisel mängivad kõige suu-
remat rolli kolm tegurit: rajami-
se maksumus, päikesepaneelide 
toodang aastas ning elektri hind. 

Toetuse määrad
KredEx finantseerib 17 erinevat 
ehitusega seotud tegevust, üks 
punkt on taastuvenergia kasu-
tamiseks vajalike seadmete ost-
mine ja paigaldamine. 

Saavutades korterelamu re-
konstrueerimisega energiamär-
gise C, D või E, toetatakse töö-
de finantseerimist vastavalt 40%, 
25% või 15% ulatuses. Toetust on 
võimalik taotleda ka siis, kui va-
rasemalt on näiteks C-energia-
märgis olemas. Põhiline, et hoo-
ne on ehitatud enne 1993. aas-
tat ning majas tegutseks korte-
riühistu. Toetuse taotlemise üks 
esimesi etappe on ehitusprojek-
tide, sealhulgas päikeseelektri-
jaama projekti koostamine, mi-
da KredEx toetab 50% ulatuses.

Elektrijaama maksumus
Kõige tüüpilisemaks päikese-
elektrijaamaks on mikrotootja, 
mille suuruseks on 11 kW. Kõi-
ge odavamaks paigalduslahen-
duseks on trapetsplekist viilka-

• 11 kW päikeseelektrijaam 
toodab ligikaudu 11000 kWh 
aastas;

• toodangu kujunemisel ei ar-
vestata päikesepaneelide iga-aas-
tast degradeerumist;

• kogu toodetud elektriener-
gia tarbitakse kohapeal ära;

• päikeseelektrijaama hool-
duskulud aastas on umbes 100 
eurot;

• päikeseelektrijaam ostetak-
se kohe välja;

• iga-aastane sääst tulenevalt 
elektritootmisest on järgmine: 
(11 000 x 0,14) – 100 = 1440 eu-
rot. Jagades antud summa-
ga paigaldamise maksumuse 

ReNOVeeRImIstOetus. Linnamiljöös asuvatele hoonetele, sealjuures korterelamutele on võimalik kõige 
hõlpsamini paigaldada päikeseelektrijaamu, kuna neil puuduvad liikuvad osad ja seadmed ei tekita müra.
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14 400 €, tuleb tasuvusajaks 10 
aastat.

Sisendite täpsustamisel vas-
tavalt iga konkreetse objekti ise-
ärasustele muutub ka ennustatav 
tasuvusaeg. Elektrienergia hind 
võib olenevalt lepingust kõiku-
da vahemikus 0,10 kuni 0,16 €/
kWh, seejuures on suurtarbijatel 
hind odavam. Hinna kujunemi-
ne tulevikus ei ole täpselt teada, 
kuid võib eeldada, et elektritarbi-
mise ja keskkonnatasude tõustes 
jääb see ka tulevikus kasvutrendi.

Päikesepaneelide degradee-
rumine ehk aastane väljund-
võimsuse langemine nimivõim-
susest on Eesti klimaatilistes olu-
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Päikeseelektrijaam katab üldelektrikulud

des umbes 0,3%, mille tõttu ei 
oma see väga suurt mõju tasu-
vusarvutustele.

Jaama tasuvusaeg
Mõistlik on päikeseelektrijaa-
ma projekteerida nii, et ena-
mik toodangust saaks kohapeal 
ära tarbitud. Samas soodustab 
elektrivõrku müümist taastuv-
energiatoetus. Elektrijaamade 
paigaldamisel peaks arvestama 
samuti nende hooldamiskuluga, 
mille hulka kuulub regulaarne 
puhastamine ja tehnilise seisu-
korra kontrollimine.

Korterelamute rekonstruee-
rimise toetuse saamiseks vaja-

like nõuete täitmisel saadav abi 
päikesepaneelide paigaldamise-
le vähendab selle tasuvusaega 
kuni 40%. Kuna valdavalt kor-
terelamute korterite elektriener-
gia tarbimine ei ole majandatud 
korteriühistute kaudu, siis üld-
juhul läheb päikeseelektrijaama 
toodetud elektrienergia üldtarbi-
jate katteks. See võib tasuvusae-
ga mõne aasta võrra suurenda-
da, kuid saades finantseeringu-
toetust, väheneb tasuvusaeg siis-
ki kümne aasta piiresse. 

Ning lõpetuseks – igal päike-
seelektrijaama omanikul on hom-
mikuse päikesetõusu ajal rohkem 
põhjust rõõmu tunda. 
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