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Eesti ei tundu just riigina, kes 
saaks end reklaamida kui 
päikeseparadiisi. Kuid sel-
leks, et roheenergiaga kasvõi 
osaliselt lao, tootmise või 
farmi vajadused ära katta, on 
meil päikest piisavalt. Päike-
sepaneelide paigalduses täis-
lahendust pakkuv Solar4You 
teab täpselt, millist lahendust 
keegi vajab.

Solar4You juhatuse liige Rando Sim-
son ütleb, et üha enam tootmis- ja äri-
kinnisvara omanikke mõtlevad sellele, 
kuidas kasvõi osaliselt kulusid vähen-
dada, mis ongi nad toonud päikesepa-
neelide paigaldajate uste taha. “Ena-
masti ühendab kõiki meie poole pöör-
dujaid ühelt poolt soov elektrienergia 
tarbimisest tulevaid kulusid vähenda-
da ja teiselt poolt kasutult seisvad suu-
red pinnad, kuhu paikeseparke rajada,” 
selgitab Simson.

Päike tuleb põllumeestele appi
Võtmed kätte lahendus

Solar4You on 2012. aastal asutatud päi-
kesepaneelide müügi ja paigaldusega te-
gelev ettevõte, mis nüüdseks on arene-
nud omas vallas Eesti üheks suurimaks 
terviklahenduse pakkujaks. Firma on 
projekteerinud ja ehitanud välja ligi 300 
eramajadele mõeldud päikesepaneeli-
lahendust, lisaks sellele veel sadakond 
tööstuslikku parki, millel võimsust roh-
kem kui 100 kW. Solar4You seisis part-
nerina ka Eesti senini suurima päikese-
pargi, Pärnus paikneva 4 MW pargi raja-
mise taga. 

Firma projektijuht Risto Laan ütleb, et 
nende eesmärk on pakkuda oma klienti-
dele võtmed kätte lahendust, mis sisaldab 
endas kõiki vajalikke lube, dokumentat-
siooni, võrguühendusi, projekteerimist, 
paigaldust, elektritootmise seadustamist 
ja hiljem ka hooldusteenust. 

“Me pakume lahendust, kus ehita-
me kliendile soovitud päikesepargi val-
mis enamasti 4–6 kuuga – ideest elektri-
tootmiseni. Ise asju ajades ja lube taotle-
des võib see aeg väga lihtsalt kahe- või ka 
kolmekordistuda. Peamiselt tuleb meie-
poolne kiirus sellest, et oskame orientee-

ruda seadusandluses ja võtame kogu bü-
rokraatiaratta veeretamise kliendilt enda 
kanda. Kui päikesepargi enda ehitamine 
ei võta – olenevalt suurusest – liiga kaua 
aega, siis hoopis teine on lugu kohalike 
omavalitsuste ja võrguettevõtetelt luba-
de saamisega,” selgitab Laan.

Projektijuht lisab, et nende senise ko-
gemuse alusel saab väita, et 95 protsen-
ti Solar4You projektidest on maksimaal-
selt kuue kuuga ka tootmisvalmis saa-
nud. “Meie ehitame 15–200 kW võimsu-
sega paneelilahendused valmis enamas-
ti kahe nädalaga, ülejäänud aeg kulub-
ki lubadele ja kooskõlastustele. Just sel-
le kompetentsi ja kiiruse tõttu meie poo-
le pöördutakse,” selgitab Laan.

Tasuvusaeg põllumehele 
 kümmekond aastat

Valdkond, mis on viimasel ajal hakanud 
väga tugevalt rohelise energia usku pöö-
rama, on põllumajandus. Ühelt poolt 
otsitakse võimalust kokkuhoiuks, tei-
selt pool on keskmise suurusega farmi-
del tekkinud võimekus uutesse lahen-
dustesse investeerida. Kolmandaks tu-
leb ära märkida ka pankade soodne suh-
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tumine päikeseparkide ehituseks laenu 
andmisel.

“Põllumajanduses on palju elektri-
tarbimist siis, kui on soodsaimad võima-
lused tootmiseks. Näiteks vilja kuivata-
mine toimub juulist septembrini, mis on 
Eestis üks intensiivseima päikesega pe-
rioode. Nii ongi meie töö tugevalt suuna-
tud sellele, et ehitada põllumeestele päi-
keseparke, mille tootmisvõimsused ka-
sutatakse farmis endas ära. Märksõna on 
tarve, mitte müük. Võrku müümisega ei 
teeni nii palju raha, kui saab hoida kok-
ku enda toodetud elektrit ise kasutades,” 
selgitab Laan ja lisab, et paneelid paku-
vad põllumeestele vajadusel ka stabiilset 
ning pidevat rahavoogu, mis on eriti täh-
tis katmaks näiteks halbadest ilmastiku-
tingimustest tekkinud kulusid või vähe-
nenud tulusid.

Farmidesse ehitatud päikesepargid 
on jäänud võimsusvahemikku 50 kuni 
200 kW. Kõikide lahenduste puhul on 
väga täpselt kaalutud läbi põllumehe va-
jadused, võimalused, aukoht ja investee-
ringu maht. 

“Põllumehed ongi meid leidnud läbi 
suust suhu leviva reklaami, peamiselt 
saanud inspiratsiooni ametivendadelt, 
kelle juures meie süsteemi on näinud. 
Tavaliselt algabki kõik sellest, et saame 
mõnest farmist kirja, millega soovitakse 
endale ka sobilikku lahendust. Esiteks 
me kaardistame ära põllumehe võimalu-
sed, vajadused, millise võimsusega parki 
on võimalik ja mõistlik ehitada. Seejärel 
teeme lepingud ja põllumees jääb oota-
ma, kuni meie kõik vajaliku ära teeme,” 
räägib projektijuht.

Loomulikult sõltub päikeseparki-
de tasuvusaeg väga paljudest teguritest, 
kuid Solar4You annab põllumeestele ette 
ühe vahemiku 7 kuni 11 aastat. Simson 
ütleb, et loomulikult on tasuvusaeg lü-
hem siis, kui päikeseenergiat kasutatakse 
ära ise, pikem aga siis, kui seda müüak-
se võrku. Paneelide eluiga on vähemalt 
30 aastat, mis tähendab, et suurema aja 
toodavad paneelid puhtalt kasumit. Rää-
kides maksetingimustest, ütleb Simson, 
et kõik sõltub küll konkreetsest kokku-
leppest, kuid tasumine on osade kaupa 
projekti erinevates arengustaadiumites.

Päikeseparke saab Solar4You esin-
dajate sõnul rajada nii maapinnale kui 
ka katustele. Maapinnale rajatud parki-
de eeliseks on soodsam hooldus ja hili-
sem võimalik remondikulu. Katuste ka-
suks räägib jällegi see, et muidu kasutult 
seisvad pinnad saavad rakendust.

Mõlema mehe kogemus näitab, et 
need põllumehed, kes on Solar4You 
poole pöördunud, on juba oma mõtte-
maailmalt muutunud ja teavad enam-vä-
hem, millist lahendust soovivad. “Kuigi 
hetkel on roheline mõttemaailm Eesti 
põllumehe puhul veel pigem teisejärgu-
line, siis väga hästi mõistetakse, kuidas 
päikeseenergiaga on võimalik raha tee-
nida ja kokku hoida,” selgitab Laan.
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