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Puhtam energia  – 
   parem elukeskkond 
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Rõuge energiapark 

Võrumaa 
Tiit Toots 

 



Väike, kuid arenev ja innovatiivne 
 
 264 km2  (57% metsa, 30% haritavat maad)  

 2 253 elanikku (seisuga 01.01.2011) 
 Puidusektor, turism, põllumajandus  
 Aasta eelarve 2,2 miljonit eurot 
 

 
 

Rõuge vald 



 
 

Fossiilkütustevaba, keskkonnasõbralik kogukond 

SA Rõuge Energiakeskus loodi aastal 2001. 
 
SA põhieesmärgiks on Rõuge energiapargi arendamine. 
 
Meie missiooniks on taastuvenergia kasutamise ja 

kaasaegsete energiatootmise lahenduste propageerimine 
ning energiasäästualane teavitustöö. 

 
Energiapargi ainulaadsus seisneb selles, et kaasaegsete 

lahenduste kõrval esitletakse ka vanu tehnoloogiaid. 

Energiapark 



Energiapark  
22 vesiveskit alates 18. sajandist 

Hüdroenergia 
kõrgaeg aastatel 
1926-1956. 

Vesioinas – hüdraulilisel 
jõul töötav veepump. 
Rõuges leiutas 1939. 
aastal Friedrich 
Johanson. 

Sänna veski 

Viitina veski 



Vee-energia 

 Hetkel töötavad viis veejõujaama, pluss 
 hüdrotöökoda-muuseum 

Energiapark 

Ala-Rõuge külalistemaja 
veejõujaam 

Saarlase vesiveski 



Energiapark 
Vee-energia 

 Ööbikuoru hüdrotöökoda-muuseum, taastatud 2011 
Rajati eelmise sajandi algul. Vee jõul saadi 
tööle nii vajalikud masinad kui turbiin elektri 
tootmiseks. Taasavati muuseumina käesoleva 
aasta kevadel. 
 
Lisaks avatud  
väljapanek  vanadest  
majapidamistarvetest  
ning Rõuge ajaloost. 

www.rougemuuseum.ee 



Päikeseenergia 
Energiapark 

2004 Rõuge koolis 5 m² 
päikesekollektoreid (3 kW) tarbevee 
soojendamiseks (suvine kasutus). 



Energiapark 
Päikeseenergia 

Erasektor käib valla 
avaliku mõttelaadiga 
kaasas:   

Ala-Rõuge külalistemaja 
1,8 kW päikeseelektrijaam, 
paigaldatud sel suvel. 



Maasoojusküte 
Energiapark 

Maasoojusküte avalikes hoonetes: 
Rõuge koolimajas alates 2001   

Rõuge noortekeskus  
alates 2009   



Energiapark 
Tuuleenergia 

Ööbikuoru nõlval seisva 
vaatetorni tipus paikneb 25 
meetri kõrgusel 
horisontaalselt pöörlev 3 kW 
tuulegeneraator, paigaldatud 
aastal 2006 - valgustusvool. 
 
Ööbikuoru külastuskeskuse katusel 
väike tuulik ja PV-paneel, mis 
näidiseksemplarina toodavad 
elektrienergiat keskuses paiknevale 
seinalambile. 



Energiapark 
Energiapark silmaringi laiendajana 
Traditsiooniks kujunenud 
energiapäevad Rõuge koolis 
(katsed, töövihik, viktoriin)  

Giidiga ekskursioonid 
Ööbikuorus ning energiarajal 
kooli- ja muudele gruppidele 



Energiapark 
 
 
Energiarada – toimivad taastuvenergia näited  
  vee- maa- päikese- ja tuuleenergiast 

2,5-km matkarajal paiknevad 
erinevad energiapargi objektid 
vaatamiseks, külastamiseks, 
õppimiseks... 
Lisaks aleviku keskusest 
eemal paiknevad 
veejõujaamad 



Biokütuste tootmine ja kasutamine 
Puidujääkide üha laialdasem 
kasutamine. 
Kohalik firma OÜ Puitbrikett – 
toodetakse puitbriketti, 100 % 
ekspordiks.  

Energiapark 

Kohalik kaugküttekatlamaja 
õlivaba – alevikku köetakse 
hakkepuiduga. Kavas 
kaugküttesüsteemi põhjalik 
rekonstrueerimine senisest 
innovatiivsemaks, 
säästlikumaks, 
keskkonnasõbralikumaks 



Trehvämi Rõugõn! 
www.rauge.ee/energiapark  
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