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LÄHTEÜLESANNE

• Kalakasvatuse laiendus ringmajanduslikuks üksuseks

• Elektrivajadus 800 MWh/a, võrku müüa ei saa

• Soojatarve 350 MWh/a, hapnikutarve 100 l/min

• Senine tarbimine 30 000 kWh/k ehk 38 355 €/a

• Olemas PV 50 kW, soojuspump 60 kW ja diiselgeneraator 100 kW 

• Ehitusõigus 330 kW tuugeni püstitamiseks

• Kas odavam on vesiniklahendus koos hapniku valmistamisega?

• Kas on võimalik saavutada väiksemad kulud võrgust ostmata?  



Kasutatud modelleerimise tarkvara

• energyPRO - Software for 
modelling and analysis of complex 
energy projectsEMD International 
(emd-international.com)

https://www.emd-international.com/energypro/


Stsenaarium 1 – saartalitlus vesinikuga

FC 72% vajadusest
FC C



Stsenaarium 2 – vesiniklahendus võrgust ostuga



Stsenaarium 3 – akudega võrgust ost



Stsenaarium 4 – akusalvestus, võrgust ostmata



Stsenaariumite võrdlus (€)

Stsen Ostetud 

elekter 

Ostetud 

diisel 

Lisa 

investeering 

Fiks 

kulu 

Muutuv 

kulu 

Kulu 

aastas 

1 - 9110 12 900 9350 37 697 47 047 

2 5231 4860 - 9350 33 162 47 743 

3 2203 5533 7425 7350 10 307 19 860 

4 - 1715 7425 7350 7103 14 453 

 



4. stsenaariumi 
tasuvusnäitajad 
80% toetuse 
korral (Interreg) 

• Positiivne rahavoog 23 882 €

• SPBP 18 aastat (omapanus 428 370 €)

• NPV -122 175 €

• IRR 3%

• AW 8669 €

• PI 0,7 €



Mõned 
järeldused

• Lisaks tehnilistele ja rahalistele näitajatele 
tuleb tulemuste tõlgendamisel arvestada 
planeerimis- ja ehitusõigusega

• Hapnikku valmistavad 1-2 vaid 15% nõudest

• Odavaim stsenaarium 4 ei ole laenuga tasuv

• Vesinikahela rakendamiseks tuleb otsida 
võimalusi kulude alandamiseks



Kalakasvatuse
äripotentsiaal
on merel -
energiavajadus



Mis aitab 
eutrofeerumise 
vastu?

• 1 GW meretuulepark toodab aastas 3,5 TWh elektrit

• Vesinikku hakatakse valmistama tuulepargi kõrval  

• Kui madalate hindade tasemel seitsmendikuga varustada elektrolüüsi, saame 
aastas 5251 tonni hapnikku

• Kogu tuulepargi alal suunataks merre 7000 liitrit O₂ minutis

• Merebioloog Jonne Kotta: „Protsessi kaudsed (muud) mõjud on kindlasti suuremad, 
peaks rohkem teadma tehnoloogiatest. Hapniku hulk aga ei ole nii suur, et oluliselt 
mõjutaks tervet merekeskkonda. Vesiviljelus saaks siit kindlasti oma, mida kohapeal 
kasutada, selles osas kindlasti sünergiat on.“



Elektrolüüsime 
mere 
vesiviljeluseks



Kalakasvatus
on 
nimetatud ka 
Saare- ja 
Hiiumaa 
ühistaotluses
vesinikturu
loomiseks


