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SolaRoad lahenduse näol on tegemist uudse kontseptsiooniga taastuvenergeetika 

kasutamises ühendades endas kergliiklustee ja päikesekiirgusest elektri tootmise. Kuna 

tegemist on prototüübiga, mille esmapaigaldamine Hollandis oli oktoobris 2014.a, siis 

pole antud lahenduse sobivust Eesti keskkonda veel uuritud. Antud bakalaureusetöö 

eesmärgiks on tutvuda SolaRoad paigaldise tehnoloogia ja kontseptsiooniga ning 

analüüsida võimalikku sobivust Eesti keskkonda.     

Töös antakse ülevaade päikeseenergia tootmise üldistest põhimõtetest ja tehnoloogiatest. 

SolaRoad kontseptsiooni selgitamisel kasutatakse paigaldise omaniku poolt väljastatud 

teabematerjali. Sobivuse hindamisel Eesti keskkonda on kasutatud Päikese summaarse 

kiirgushulga välja selgitamiseks Solargis kaardirakendust, päikese trajektoori 

kalkulaatorit Suncalc ja tootlikkuse analüüsimiseks NREL programmi SAM. 

Töös esitatud andmetest saab vaid üldise ettekujutuse SolaRoad lahenduse 

tehnoloogiast, tööpõhimõtetest ja materjalidest, kuna spetsiifilist infot paigaldise omanik 

ei soostunud avaldama viidates ettevõtte ärisaladusele ja konfidentsiaalsusele. Eesti 

konteksti SolaRoadi paigaldamisega teoreetiliselt probleemi ei ole, kuna Eesti keskkond 

on sobiv taolise paigaldise jaoks. Lahendamist vajab teepinda kattev tugevdatud ja 

karedusomadustega klaasi kättesaadavus, ülejäänud seadmetega probleeme ei esine ja 

elektriliste ühenduste rajamine on teostatav.  
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SolaRoad solution is an innovative concept in the use of renewable energy from solar 

radiation combining bike road and power production. As it is a prototype, which first 

installation was in the Netherlands in October 2014, the solution to the suitability of the 

Estonian environment is not yet explored. This thesis is to examine SolaRoad 

installation technology and concept, and to analyze the potential suitability to the 

Estonian environment. 

The work gives an overview of general principles of solar energy production and 

technologies. To explain the concept of SolaRoad, the information used is material 

which was issued by the owner of the installation. Assessing the suitability to the 

Estonian environment, Solargis map application is used to explain the total solar 

radiation amount, the trajectory of the solar calculator Suncalc and to analyze the 

productivity used in NREL program SAM. 

In the work presented, data can only give the general idea of SolaRoad solution 

technology, operation and materials as the owner was not willing to issue the specific 

information about installation, referring to the company's trade secrets and 

confidentiality. SolaRoad installation in Estonian is theoretically possible, because the 

Estonian environment is suitable for such installation. The availability of the road 

surfaces of the glass is only problem to be solved. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „SolaRoad tehnoloogia rakendamis 

teostatavuse uuring Eesti tingimustes“. SolaRoad lahenduse näol on tegemist uudse 

väljundiga päikeseenergia kasutamises ühildades endas samaaegselt kergliiklustee 

funktsiooni ja elektri tootmist taastuvast energiaallikast. Kui tavapäraselt on 

päikesepaneelid asetatud teatud nurga all kas katusele või vabale maa-alale, siis nüüd on 

ruumi säästmise mõttes paigaldus teostatud kergliiklusteele. Seega toimib kergliiklustee 

pealispind kui suur päikesepaneel, mille peal saab sõita jalgrattaga ja jalutada aga samas 

toodab seadeldis ka elektrit. Kuna tegemist on maailma esimese omataolise 

elektripaigaldisega, mille kontseptsioon on huvitav ja intrigeeriv, siis seetõttu sai antud 

ehitisega tutvumine bakalaureusetöö teemaks valitud.  

Antud töö eesmärgiks on tutvuda SolaRoad paigaldise tehnoloogilise lahenduse ja 

kontseptsiooniga ning analüüsida võimalikku sobivust Eesti kliimasse ja keskkonda. Töö 

on oma olemuselt üles ehitatud kolmes osas. Esmalt vaadeldakse päikeseenergia 

kasutamise võimalusi Eestis ja tutvustatakse ka põhilise seadmeid ja materjale. Kuna 

elektripaigaldise projekteerimine ja ehitamine on reguleeritud seaduste ja standarditega, 

siis tuuakse välja ka nendest olulisemad punktid ja aspektid. Töö teises osas tutvustatakse 

SolaRoad lahendust, kirjeldades ja iseloomustades kasutatud tehnoloogiaid, materjale ja 

tööpõhimõtteid. Väga detailset informatsiooni kahjuks välja ei tooda, kuna 

elektripaigaldise omanik väljastas vaid üldisemat laadi teavet süsteemi kohta. Töö 

kolmandas osas käsitletakse SolaRoad paigaldise sobivust Eesti tingimustesse, 

analüüsitakse vajaminevaid seadmeid, projekteeritakse tehnilised joonised ja hinnatakse 

keskkonnamõjusid. Esimese osa info toetab kolmanda osas lahenduse projekteerimist ja 

kavandamist. 

Kasutatud allikatele viitamisel ja kirjanduse loetelu vormistamisel on kasutatud IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) viitamissüsteemi ja 

viitehaldustarkvarana on kasutatud vabavaralist Zotero rakendust. Töös on kasutatud 
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online SunCalc kalkulaatorit ja NREL programmi SAM, et määrata Päikese liikumise 

trajektoor ja arvutada summaarne kiirguse hulk konkreetses asukohas. Tehnilised skeemid 

on joonistatud programmis BricsCAD. Esitatud alusplaanid ja lähteandmed pärinevad 

Google maps, Maa-ameti ja Solargis kaardirakendustest. Diagrammide kujundamisel on 

kasutatud Microsoft Excel  ja töö koostamisel Microsoft Word tarkvara.   
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1. PÄIKESEENERGIA POTENTSIAAL JA 

PÄIKESEPANEELID 

 

1.1. Päikeseenergia potentsiaal Eesti laiuskraadidel 

 

Maakera primaarseks energiaallikaks on päikese poolt kiiratud energia ehk päikesekiirgus 

[1, lk 1]. Päikesekiirgusena saab Maa aastas 5,6 x 103 ZJ, mida saab nimetada praktiliselt 

ainukeseks energiaallikaks, kuna teiste energiaallikate kogus on päikesekiirguse kõrval 

marginaalne [2, lk 55].  

Osa kiirgusest peegeldub maailmaruumi ja teine osa neeldub atmosfääris Maa pinnale 

jõudmata [2, lk 55]. Tagasi atmosfääri peegeldub umbes 31% kiirgusest, ülejäänud neeldub 

maapinnas ja atmosfääris [3, lk 3]. 

Päikeseenergiat saab kasutada elektri tootmiseks peamiselt kolme liiki päikesekiirguse abil 

[4]: 

• otsekiirgus ehk otsene päikesekiirgus (Direct Horizontal Irradiation) − kiirgus, mis 

jõuab maapinnale paralleelsete kiirte kimbuna otse Päikeselt; 

• hajuskiirgus (Diffuse Horizontal Irradiation) − kiirgus, mis on atmosfääris hajunud; 

• maapinnalt peegeldunud kiirgus (Ground-reflected radiation). 

Enamasti kasutatakse päikesekiirguse hulga sobivuse hindamisel summaarset kiirgust 

(Global Horizontal Irradiation), mis on otsekiirguse ja hajuskiirguse voogude summa 

horisontaalpinnale [3]. Summaarse kiirguse hulka mõjutab enim pilvisus ja Päikese kõrgus 

[5, lk 31] ning on sageli põhiline ja olulisim parameeter, mille järgi vaadeldakse 

konkreetse asukoha sobivust päikesekiirgusest elektri tootmiseks. 

Eesti asub Põhja laiuskraadide 59°40’, 57°30’ vahel ja kuigi päikesekiirguse intensiivsus 

erineb aastaaegade lõikes oluliselt, siis on eeldused päikeseenergia kasutamiseks olemas. 

Aastas on umbes 180...200 pilves päeva, mere äärsetel rannikualadel aga mõnevõrra 
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vähem jäädes vahemikku 150...160. [6, lk 6] Päikesepaiste reaalne tegelik kestus on Eestis 

alati väiksem tema võimalikust väärtusest. Aasta tegelik päikesepaiste kestus moodustab 

keskmiselt 37...43% võimalikust. Kõige vähem paistab päikest detsembrikuus, siis on 

tegelik päikesepaiste kestus vaid 8...13% võimalikust väärtusest. Kõige rohkem paistab 

päikest juunikuus, siis on reaalne päikesepaiste kestvusaeg 49...57% võimalikust. 

Suvekuudel paistab päike rannikualadel päeva jooksul ligikaudu 1...2 tunni võrra kauem 

kui sisemaal, talvel erinevust praktiliselt ei ole. [5, lk 52] 

Summaarse kiirguse aastasummas on otsese ja hajusa kiirguse osatähtsus ligikaudu võrdne. 

Eestis on suvekuudel summaarses kiirguses ülekaalus otsene, talvel aga hajus kiirgus. 

Pilvede mõju summaarsele kiirgusele on kõige suurem novembrist jaanuarini. Siis 

moodustavad summaarse kiirguse tegelikud kuusummad keskmiselt 37...54% nendest 

kuusummadest, mis oleksid pilvede puudumisel ehk võimalikest kuusummadest. Maikuust 

juulini on see näitaja 68...72%. [5, lk 88–89] Joonis 1 kujutab summaarse päikesekiirguse 

jaotumist Eesti territooriumil aastatel 1994...2010 jäädes vahemikku 950...1000 kW·h/m2 

[7].  

 

 

Joonis 1. Summaarne päikesekiirgus Eestis aastatel 1994...2010 [7] 

 

PV süsteemi kavandamisel tuleb teada, et erineva paigutusega seinad saavad 

päikesekiirgust väga erinevalt. Horisontaalse pinnaga võrreldes saavad lõunapoolsed 

küljed otsest kiirgust rohkem, põhjapoolsed aga vähem. Erinevus on seda suurem, mida 
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suurem on pinna kaldenurk. Hooajaliselt on erinevused suuremad talvekuudel, kui Päikese 

kõrgused on kogu päeva jooksul väikesed. [5, lk 135] Tabel 1 kajastab Põhja- ja 

lõunanõlva erinevatele kaldenurkadele langeva otsese kiirguse võrdlust kuu- ja 

aastasummade lõikes. Esitatud andmetest selgub, et 20 kraadisele paigaldusnurgaga 

pinnale langeb kiirgust ligikaudu kaks korda enam, kui ilma kaldenurgata pinnale. Seetõttu 

on energiatootlikkuse seisukohalt PV süsteemi paigaldus lõuna suunas olulise tähtsusega.  

 

Tabel 1. Põhja- ja lõunanõlva erinevate kaldenurkade otsese kiirguse kuu- ja aastasummad 
(MJm-2) Tõraveres [5, lk 135]     

 

 

Eestit on sageli võrreldud Saksamaaga, kes on suurim päikeseenergia tootja maailmas ja 

kus asub umbes 50% kogu maailma päikeseelektrijaamadest [8]. Kuigi Saksamaa 

summaarne päikesekiirgus on suurem, jäädes vahemikku 1000...1200 kW·h/m2 [9], siis 

Eesti keskmisest madalam õhutemperatuur tagab päikesepaneelidele parema jahutuse, mis 

tõstab efektiivsust ning see omakorda kompenseerib madalamat kiirguse taset. Samasuguse 

seose saab luua ka Eesti ja Hollandi päikesekiirguse ja efektiivsuse vahel, sest Holland 

külgneb idast Saksamaaga ja seega on parameetrid võrreldavad.      
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1.2. Päikesepaneelide tööpõhimõte 

 

1.2.1. PV elemendid ja paneelid 

 

Päikeseenergia muundamine elektrienergiaks toimub läbi fotogalvaanilise elemendi (solar 

cell või photovoltaic cell). Tegemist on elektrilise seadmega, mis suudab toota elektrivoolu 

ilma et ta vajaks välise toiteallika ühendust. Fotogalvaaniliste elementide ühendatud 

kooslust nimetatakse päikesepaneeliks ehk PV paneeliks (photovoltaic). [10] 

PV paneel koosneb PV elementidest (cells), mis on omavahel ühendatud, asetatud ühe 

metallraami sisse ja kaetud peegeldust vähendava pinnatöötluse klaasiga [11, lk 113].  

PV elemendis kasutatakse enamasti pooljuhtmaterjalina räni, mille kristallivõresse lisades 

fosforiaatomeid saab tekitada teatud hulga vabu elektrone. Antud tegevus toimub 

n-pooljuhis, mida nimetatakse ka emitteriks. Räni doteerimisel booriaatomitega saadakse 

p-pooljuht, mida nimetatakse fotoelemendi baasiks. P- ja n-pooljuhikihi vahel moodustub 

p-n-siire ehk ruumilaengu tsoon, kuhu energiarikaste footonite sattudes põhjustavad need 

erimärgiliste laengute eraldumist ja laengukandjate liikumist vastas elektroodidele. Kui 

väline vooluahel on suletud, tekib seejärel elektrivool. [12, lk 78]  

PV elementides kasutatakse nii tahkeid kui vedelaid materjale, mis võivad olla orgaanilised 

või anorgaanilised. Tahkise struktuur võib olla kristalliline (c-Si), polükristalliline (poly-Si) 

või amorfne (a-Si) ja kasutatakse metallidena, pooljuhtidena, isolaatorina ja tahke 

elektrolüüdina. Vedelikud on tavaliselt elektrolüüdid. [13, lk 10] 

Kõige olulisemaks PV elemendi materjaliks on absorber [14, lk 67], mis on päikest püüdev 

pind [15]. Absorberit kasutatakse kas värvainena või pooljuhina. PV paneeli efektiivsus 

sõltub absorberi kihi paksusest ja päikesekiirguse neeldumise võimest. [14, lk 98] Mida 

suurem on paneeli võime kiirgust vastu võtta, seda parem on ka efektiivsus. 

PV paneel koosneb erinevatest kihtidest, mis on üksteise peale laotud ja seejärel pressi all 

kokku lamineeritud. Kihte on kokku 5 ja need on järgmised [16]: 

• peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas; 

• polümeerist kilematerjal; 
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• omavahel ühendatud PV elemendid; 

• polümeerist kilematerjal; 

• alusmaterjal, milleks sageli on plastikust plaat. 

Paneeli tagaküljele paigaldatakse karp, mis peab tagama kaablite niiskuskindla 

ühendamise. Karbis asuvad ka dioodid, mille ülesanne on varju korral elektrivoolu mööda 

juhtimine. [16] Dioodide arv on oluline parameeter PV paneeli töös, enamasti on neid 2...3. 

Süsteemi projekteerides tuleb olla veendunud, et paneeli spetsifikatsioonis esitatud 

dioodide arv vastaks tegelikkusele, kuna see mõjutab otseselt tootlikkust.   

Alumiiniumi kasutatakse lisaks raamile ka PV paneeli ühendustes ja kinnitustes. 

Alumiiniumist kinnitusi eelistatakse, kuna materjali tugevus on võrreldav terasega ning 

pakub stabiilsust, et vastu pidada tuulele ja teistele välistele mõjutustele. Lisaks on 

alumiiniumraamid kergemad kui teised metallid, mistõttu on neid lihtsam transportida ja 

paigaldada. Kuna päikesepaneelid paiknevad välitingimustes, siis on oluline ka materjali 

korrosiooni- ja ilmastikukindlus, mille tagab alumiiniumi kasutamine. [17] 

PV paneelid, mis toodavad elektrit, saab jagada 3 rühma [18]: 

• kristalliline räni – mono- ja polükristall; 

• thin film (õhukesekileline); 

• orgaaniline PV paneel. 

Kõige enam kasutatakse mono- ja polükristallilise räni elementidega PV paneele. 

Monokristall on kõige efektiivsem aga kallim, kuna kasutatakse väga puhast räni keeruka 

valmistamistehnoloogiaga. Ränikristall valmistatakse ühe suure elemendina. [19, lk 11] 

Monokristall paneel on enamasti musta värvi, mistõttu kasutatakse seda ka siis, kui on 

oluline paigaldise teatav visuaalne külg. Eeliseks on ka asjaolu, et kõrgematel 

temperatuuridel on võimsuse kadu väiksem ja energia tootlikkus on parem vähema valguse 

korral [20], mistõttu on monokristall paneel sobilik ka Eesti klimaatilisse keskkonda. 

Polükristalli paneel on odavam ja väiksema kasuteguriga, kuna valmistamise tehnoloogia 

erineb oluliselt. Valmistamisel ei kasutata ühte suurt elementi, vaid mitmeid väikseid ja 

seetõttu on tootmisprotsess lihtsam ja odavam. [19, lk 11] Polükristall paneel on värvuselt 

valdavalt sinine.  
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Efektiivsus näitab PV paneeli omadust päikeseenergiat ümber muundada elektrienergiaks 

ja väljendatakse protsentides. Erinevate kirjandusallikate järgi jääb monokristallpaneeli 

puhul efektiivsus vahemikku 11…20% ja polükristallil 11…15%. [16], [19, lk 11] 

PV paneeli elektriliste parameetrite iseloomustamiseks kasutatakse volt-amper 

karakteristikut ehk IV kõverat (Joonis 2). Valgustatud oleku IV-kõveralt saab välja lugeda 

olulised parameetrid. Avatud ahela pingeks (Uoc) nimetatakse punkti kus graafik lõikab 

pinge telge. Sellisel juhul ei ole PV paneelil koormust ja voolutugevus läbi 

päikeseelemendi on null. Lühisvooluks (Isc) nimetatakse punkti kus graafik lõikab 

voolutugevuse telge. Sellisel juhul on PV paneelile ühendatud koormus nulltakistusega 

ning pinge kontaktidel võrdub nulliga. Avatud ahela pinge ja lühisvoolu punktid näitavad 

ära maksimaalse pinge ning voolutugevuse, mida antud elemendist on võimalik kätte 

saada. PV paneeli efektiivsus on seda suurem, mida suuremad on tema Isc ja Uoc. Igale IV-

kõvera punktile vastab toodetud võimsuse punkt. Maksimaalne võimsuse punkt ehk MPP 

(maximum power point) on valgustatud päikeseelemendi IV-kõvera punkt, kus võimsus on 

maksimaalne. Sellele punktile vastab pinge Umpp ning voolutugevus Impp. [21] 

 

 

Joonis 2. Päikeseelemendi IV-kõver valgustatud olekus [21] 
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1.2.2. PV süsteem 

 

Üksik PV element toodab pinget ainult 0,5 volti. Suurema pinge saamiseks ühendatakse 

teatud arv PV elemente omavahel ja saadakse PV paneel. Tavapärane on, et 12 V 

lahenduse puhul on ühendatud PV elementide arv 36 ja 24 V puhul 72 tükki. [19, lk 11] 

Sõltuvalt soovitud võimsusest või pingest ühendatakse PV elemendid omavahel kas 

jadamisi või rööpselt. 

PV paneelide abil elektri tootmiseks kasutatakse ON-GRID või OFF-GRID süsteeme. 

ON-GRID ehk võrguühendusega süsteemi puhul ühendatakse energiaallikad otse 

võrguinverteriga ning toodetakse võrguparameetritele vastavat voolu (230/400 V AC, 

50 Hz). Antud süsteemi puhul on oluline võimalikult palju toodetud elektrist tarvitada 

kohapeal ära ja kui jääb üle, siis müüa see võrku. Kui toodetakse vähem (näiteks talvel), 

siis ostetakse puudujääv elekter võrgust juurde. Elektrikatkestuse puhul lõpetab inverter 

oma töö. Kui on oluline ka sellisel hetkel voolu tarbimine, siis on vajalik süsteemi 

paigaldada juurde akud, juhtinverter ja lülituskilp. [11, lk 113] 

OFF-GRID ehk võrguühenduseta süsteemi puhul tarbitakse toodetud vool kohapeal ära. 

Kuna neil puudub ühendus üldise elektrivõrguga, siis on selline süsteem sõltumatu ja 

iseseisev. Tarbida saab täpselt niipalju, kui toodetakse ja juurde kusagilt osta pole 

võimalik. Üldjuhul vajatakse taolise süsteemi puhul ka akupanka, et tarbida elektrit ka siis 

kui päikesevalgus puudub. [11, lk 110] 

PV paneelidel puuduvad liikuvad osad, mistõttu on neid lihtne ja mugav hooldada. 

Puhastamist tuleb teostada harva aga seda tehes tuleb olla ettevaatlik, kuna klaasi 

purunemisel satub niiskus elementide vahele ja see võib rikkuda süsteemi elektrilised 

ühendused. Paneelide madal hoolduskulu ja liikuvate osade puudumine annab teatava 

eelise teiste taastuvenergia allikate ees ja seetõttu peetakse neid ka töökindlamaiks 

alternatiivseks energiaks. [11, lk 113] Positiivseks omaduseks on ka asjaolu, et paneeli töö 

on võrreldes teiste taastuvenergia tootmise tehnoloogiatega täiesti hääletu. Süsteem ei 

reosta ümbritsevat keskkonda, kuna kahjulikke kasvuhoonegaaside emissioone töö käigus 

ei tekitata. Toodetava elektri nii-öelda tooraine ehk päikesekiirgus on piiramatult vaba 

loodusvara igaühele kasutamiseks. Päike on hõlpsasti kättesaadav ja tasuta ning ei ole karta 

päikesekiirguse otsa lõppemisest.   
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1.3. Päikesepaneelide eluiga 

 

Enamasti pakuvad tootjad premium klassi (kõrge kvaliteediga) päikesepaneelidele 

garantiid 20…25 aastat, samas eluiga võib aga küündida 40 aastani. Aastate jooksul 

efektiivsus langeb, kuna PV elemendid degenereeruvad ja hakkavad sellest tulenevalt 

järjest vähem elektrit tootma. Tabel 2 kajastab mõningaid materjale, millest PV elemendi 

degenereerumine sõltub. Vaatlusena selgub tuntav erinevus enne ja pärast 2000 aastat 

paigaldatud seadmete tööparameetrite väärtustes, mida saab seletada tehnoloogia võimsa 

arenguga ja kvaliteedi paranemisega. Lisaks on näha, et thin-film päikesepaneelid 

degenereeruvad kiiremini võrreldes mono- ja polükristall paneelidega [22], mis on 

seletatav materjali paksusega ja väiksema efektiivsusega. 

 

Tabel 2. PV elemendi efektiivsuse kadu protsentuaalselt aastas [22] 

 
PV elemendi tüüp 

Efektiivsuse kadu aastas protsentides 
Enne 2000 aastat Pärast 2000 aastat 

Amorfne (a-Si) 0,96 0,87 
CdTe 3,33 0,40 
CIGS 1,44 0,96 

mono-Si 0,47 0,36 
multi-Si 0,61 0,64 

  

PV süsteemi eluiga mõjutavad mitmed parameetrid. Mida kvaliteetsemaid materjale 

kasutatakse, seda vastupidavam süsteem on. Sama oluline on ka täpne valmistamisprotsess 

ja PV paneeli vastavus spetsifikatsioonis olevatele andmetele. Lisaks tuleb korrektselt 

jälgida tootjapoolseid paigaldus- ja kasutamistingimusi, kuna halvasti paigaldatud süsteem 

toodab elektrit suuremate kadudega [20] ja seetõttu on tootlikkus madalam.   

Puudub standard, mis sätestaks PV süsteemile kasuliku elu (useful life) parameetrid ja 

võimaliku eluea perioodi. Seetõttu käsitleb iga tootja mõistet erinevalt aga laias laastus on 

põhimõtted samad. Kasulik eluiga jääb premium klassi toodetel vahemikku 25…40 aastat. 

[23] Kasuliku elu lõpuks peetakse olukorda, kus 1% paneelide efektiivsus on langenud alla 

70%-i. Seega saab läbi ka PV süsteemi tulu tekitamise periood, kuid samas jätkub energia 

tootmine ja süsteemi töö. [24]     
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PV elektrisüsteem vajab minimaalset hooldamist, kuna seal puuduvad liikuvad osad. Küll 

aga vajab teatud perioodi tagant vahetamist inverter, kuna selle eluiga on 10 aasta ringis ja 

see mõjutab kogu süsteemi tööd. Alternatiivina on võimalik paigaldada mikroinverter, mis 

on küll natukene kallim aga mille eluiga jääb 25 aasta ringi. [25]   

 

 

1.4. Seadusandlus 

 

1.4.1. Mõisted 

 

Ehitustegevuse protsessi ja selle etappe reguleerivad mitmed Eesti Vabariigi seadused, 

standardid ja normid. Olulisemad mõisted antud uurimistöös on järgmised: 

• Ehitis on inimtegevuse tulemusel rajatud aluspinnasega liidetud või sellele toetuv 

ese, mille kasutamise viis, kestvus, otstarve ning eesmärk võimaldab seda eristada 

teistest asjadest [26]. 

• Ehitusprojekt on projekteerimisprotsessis vormistatud dokument või dokumentide 

kogum, mis sisaldab ehitustegevuseks vajalikku teavet. Asjakohasel juhul sisaldab 

ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku informatsiooni 

[26]. 

• Jalgtee- ja jalgrattatee on jalgsi, jalgrattaga ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks 

ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud 

[27]. 

• Kergliiklustee on kõigi jalgsi, jalgrattal, tasakaaluliikuril, pisimopeedil ja ratsa 

liiklemise tarbeks kavandatud teede ja radade koondnimetus. Erinevad 

kergliiklejad tohivad kasutada ainult neid kergliiklusteid, mis on sätestatud 

liiklusseaduses [28, lk 25]. 

• Elektriseade on seaduses sõnastatud, kui elektrienergia tootmiseks, 

muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks mõeldud ja elektrilisi 

või elektroonilisi komponente sisaldav seade või seadmetest koosnev talitluslik 

kogum, sealhulgas elektripaigaldis elektrituruseaduse tähenduses [29]. 
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1.4.2. Nõuded kergliiklusteedele ja solaar-elektrilistele toiteallikatele 

 

PV paneelidest kergliiklustee projekteerimiseks ei ole Eestis eraldi seadusandlust välja 

töötatud, seetõttu tuleb lähtuda olemasolevatest seadustest, standarditest ja normidest teede 

ehitusele ja elektripaigaldistele. 

Kergliiklustee projekteerimise kavandamisel on lähtutud peamiselt ehitusseadustikust ja 

standardist EVS 843:2016 Linnatänavad. Viimases käsitletakse kolme projekteerimise 

lähteastet: H (hea), R (rahuldav) ja E (erandlik) [28, lk 14]. Antud uurimistöö raames 

esitatakse nõuded lähtuvalt parimast võimalikust lahendusest, mistõttu iseloomustavad 

esitatud parameetrid H projekteerimise lähteaste tingimusi.  

Enne projekteerimisprotsessiga alustamist on kergliiklustee tellija kohustatud teavitama 

kohalikku omavalitsust projekteerimise alustamise kavatsusest ja taotlema 

projekteerimistingimused ning tehnilised tingimused [28, lk 76]. Vastavad taotlused saab 

esitada elektroonselt ehitusregistri e-portaalis. 

Uue tänava kavandamisel on kohustuslik arvestada vööndi laiust sõidutee välisservast 

tänavamaa piirini, milleks kergliiklustee puhul on kolm meetrit [28, lk 103]. Kavandatava 

tee laius arvutatakse lähtuvalt prognoositavast liiklussagedusest ja etteantud 

teenindustasemest [28, lk 140]. Lähtuda tuleb ka kergliiklustee liigist ning jalakäijate ja 

jalgratturite ruumivajadusest ning liikumissagedusest. Vähimad lubatud laiused on 3, 3,5 ja 

4 m sõltuvalt kergliikluse kasutamise sagedusest tipptunnil vastavalt alla 100, 100…200 ja 

üle 200. Lisaks on täiendava ohutuse ja mugavuse jaoks ette nähtud vaba ruum mõlemale 

poole kergliiklusteed minimaalse laiusega 0,25 m. [28, lk 222] Katendite konstrueerimisel 

tuleb arvestada kuni kaheksa tonnise täismassiga sõiduki liiklemise võimalikkusega teel 

(näiteks tänavapuhastus, lumekoristus jms) [28, lk 108]. 

Elektripaigaldise nõuded on sätestatud kehtivates Eesti Vabariigi seadustes ja ka standardis 

„Ehitise elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded elektripaigaldistele ja -paikadele 

Solaar-fotoelektrilised toiteallikad“ (EVS:HD 60364-7-712:2006). Fotoelektrilisi paneele 

võib ühendada järjestikku kuni paneeli suurima lubatava talitluspingeni või inverteri 

maksimaalse lubatava talitluspingeni sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Paigaldamisel 

tuleb jälgida, et soojus hajuks adekvaatselt ka tugevaima päikesekiirguse tingimustes. 

Juhistikud (ühenduskaablid) peavad olema võimelised taluma välistoimeid nagu 
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päikesekiirgus, temperatuur, tuul ja jäide ning tuleb paigaldada selliselt, et maaühenduste 

ja lühiste risk oleks minimaalne. [30, lk 13–14] 

Fotoelektrilise paigaldise ja avaliku elektrisüsteemi vahele rajatavate kaitselahutus- ja 

lülitusseadmete valikul tegemisel ja paigaldamisel tuleb avalikku elektrisüsteemi vaadelda 

kui toiteallikat ja fotoelektrilist paigaldist kui koormust. Inverteri alalisvoolu poolele tuleb 

projekteerida lahklüliti. Kui on paigaldatud kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhid, peavad 

need olema alalis- ja vahelduvvoolukaablite ja -juhtmetega rööpselt ühendatud ning nende 

metallkestadega ja paigaldustarinditega nii hästi elektriliselt ühendatud kui võimalik. [30, 

lk 13–14] 

 

 

1.4.3. Maanteeameti nõuded 

 

Maanteeameti poolt ei ole veel välja töötatud eraldi nõudeid ja tingimusi 

päikesepaneelidest kergliiklusteele, kuna Eestis sellist lahendust siiani pole projekteeritud 

ning ei nähta ka sellise ehitustegevuse hoogustumist lähiajal. Seetõttu lähtutakse üldistest 

tee-ehituse tehnilistest tingimustest, nõuetest ja normidest.    

Maanteeameti piirangud ja tingimused kehtivad juhul, kui ehitatava tee näol on tegemist 

riigile kuuluva teega, ehitis asub teekaitsevööndis ja/või ristub riigi teega. Sellisel juhul on 

esmalt vajalik tellida Maanteeametilt tehnilised tingimused ning projekti hilisemas faasis 

ka kooskõlastus projektile. 

 

 

1.4.4. Liitumine elektrivõrguga 

 

ON-Grid süsteemi kasutamise puhul on vajalik liituda tootjana elektrivõrguga, kuhu 

vajadusel ülejääv energia edasi müüa ja puudujääv juurde osta. Liituda on võimalik mikro- 
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ja pisitootjana. Mikrotootjana saab liituda vaid madalpingevõrguga (0,4 kV). Liituja 

tootmisseadme võimsus kolme faasi kohta võib olla kuni 15 kW. [31] 

Kui tootmine on suurem kui 15 kW aga jääb alla 200 kW, siis tuleb liituda pisitootjana 

[32]. Pisitootja saab liituda nii madal- kui keskpinge elektrivõrguga. Võrguga liitumiseks 

esitab liituja võrguettevõttele liitumistaotluse ja vajalikud dokumendid, mis muuhulgas 

kinnitavad tarbija õiguslikku alust kasutada maaüksust või ehitist, kus asub tema 

elektripaigaldis. Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitujale lepingupakkune, mis sisaldab 

„Elektrituruseaduse” §-s 87 kehtestatud tingimusi. [32] 

Olulisemad andmed ja tingimused on [32]: 

 1) liitumis- ja mõõtepunkti asukoht; 

 2) liitumistasu suurus ja selle maksmise kord; 

 3) tähtaeg võrguga ühendamiseks või tarbimis- või tootmistingimuste muutmiseks; 

 4) liitumislepingu tingimused (muutmine ja lõpetamine). 

  

 

Kui pole erinevat kokkulepet, siis asub madalpingevõrguga (kuni 1000 V) liitumise korral 

liitumispunkt [32]: 

 1) liitumiskilbis, mis asub liituja kinnistul või kinnistu vahetus läheduses; 

 2) liitumiskilbis, mis asub kaablivõrgu transiitkilbi kõrval või liituja kinnistul või kinnistu 

piiril asuva alajaama jaotusseadmes; 

 3) liitumiskilbis, mis asub hoones. 

 

Tarbija võib põhivõrguga liituda ainult selle jaotusvõrguettevõtja nõusolekul, kelle 

teeninduspiirkonnas liituja elektripaigaldis asub. Elektripaigaldise pingestamiseks tuleb 

esitada kasutuselevõtu teatis, milles kinnitatakse valmisolekut pingestamiseks ja nõuetele 

vastavust. Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise kui on kontrollinud nõuetekohase 

auditi olemasolu, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt nõuetele vastav ja selle 

kasutamine on ettenähtud otstarbel ja viisil ohutu. [32] 

 

Tootmisseadme valimisel tuleb juhinduda ja lähtuda standardist: „Nõuded 

mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega“ 

(EVS-EN 50438:2013), kuna seal on esitatud täpsed nõuded paigaldise parameetritele. 



19 
 

Mikrogeneraatorjaam peab olema võimeline kestvalt talitlema, kui sagedus ühenduspunktis 

jääb piiridesse 49 Hz kuni 51 Hz ning peab pidama vastu sageduse alanemisele 

ühenduspunktis, vähendades maksimaalset võimsust nii vähe kui võimalik. [33] 

Võrku lülitamine ja elektrienergia genereerimise alustamine on lubatud üksnes siis, kui 

pinge ja sagedus on kindlaksmääratud aja jooksul olnud lubatud vahemikes. Kui sätted ei 

ole jaotusvõrguettevõtja poolt määratletud, rakendatakse eraldava kaitse rakendumisele 

järgnevale automaatsele taaslülitusele järgmisi tüüpsätteid [33]: 

• lubatud sagedusvahemik: 47,5 Hz ≤ f  ≤ 50,05 Hz; 

• lubatud pingevahemik: 0,85 Un ≤ U ≤ 1,10 Un; 

• lühim vaatlusaeg: 60 s. 

Põhivõrguettevõtjaga tuleb liitumine kooskõlastada juhul, kui taastuvat energiaallikat 

tootmiseks kasutav seade ületab võimsuse 15 kW [32].  
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2. SOLAROAD 

 

2.1. Kontseptsioon 

 

SolaRoadi idee on saanud alguse vajadusest ja soovist leida uus käsitlus keskkonda 

säästvale taastuvenergeetikale, mille raames energiat toodetakse seal kus seda vajatakse ja 

soovitakse kasutada. Innovaatilise lahendusena mõeldakse käsitleda teekatte pinda kui 

päikesepaneeli, mis toodaks elektrit. Saadud energiat saaks kasutada erinevates 

süsteemides, näiteks tänavavalgustuses ja kodumajapidamise elektrivarustuses. Tulevikus 

aga plaanitakse toodetud elektrit kasutada ka näiteks sõiduvahendite kontaktivabaks 

laadimiseks. [34] 

Idee sai alguse 2009 aastal ja autoriks on Hollandi teadusministeeriumi organisatsioon 

TNO kes koos oma konsortsiumpartneritega (The Province of Noord-Holland, 

Ooms Civiel ja Imtech Traffic&Infra) arendasid välja SolaRoad lahenduse − maailma 

esimene jalgrattatee, mis kogub ja muundab päikesekiirguse elektriks. Elektri tootmiseks 

saab kasutada olemasolevat teede infrastruktuuri, mis ei mõjuta maastiku kasutamist, ei 

vaja täiendavat vaba ruumi ja ei häiri ümbritsevat keskkonda. [35] Antud lahenduses 

nähakse suurt potentsiaali, kuna Hollandi teedevõrgustiku ulatus on ligikaudu 140 000 

kilomeetrit ja mille kogu pindala on hinnanguliselt 400…500 ruutkilomeetrit. Isegi siis kui 

kõik katused oleksid kaetud päikesepaneelidega on teede kogupindala suurem ja püüab 

seega ka rohkem päikest, mistõttu võimaldab SolaRoad tehnoloogia kasutamine saavutada 

oluliselt parema tulemuse taastuvenergia kasutamises eelkõige tihedalt asustatud 

linnapiirkondades. [36] 

Esmaseks idee väljundiks on päikesepaneelidest rajatud jalgrattatee. Pilootprojektiks valiti 

see teeliik seetõttu, et on väiksema liikluskoormusega, kui näiteks sõidu- või maantee, 

kergemini ligipääsetav mõõtmiste ja testide teostamiseks ja paremini hallatav. Vajadusel 

saab parandustööde jaoks tee sulgeda, ilma et see tekitaks olulisi ebamugavusi 

liikluskorralduses ning ei takistaks liiklemist teel. Lisaks veel asjaolu, et jalgrattateedele on 



21 
 

vähem tehnilisi nõudeid ja sobivaid potentsiaalseid teid, mida saaks pilootprojektis 

kasutada, on Hollandis väga palju. [36]  

Tee asukohaks valiti Põhja-Hollandis asuv väikelinn Krommenie (Joonis 3). Antud 

asukoha kasuks otsustati seetõttu, et kergliiklustee mõlemas ääres on piisavalt vaba ruumi  

mõõtmiste teostamiseks, tee on piisava liikluskoormusega, valgusküllaldane, mugavalt 

ligipääsetav nii auto kui rongiga ning kohalik kogukond on toetav ja vastuvõtlik uutele 

taastuvenergia ideedele. [34] 

 

 

Joonis 3. SolaRoad asukoht kaardil [37] 

 

Hollandis oli aastatel 1994…2010 keskmine summaarne päikesekiirgus vahemikus 

975…1110 kW·h/m2 (Joonis 4). Rajatud SolaRoad jääb piirkonda, kus kiirguse hulk 

aluspinnale on 1050…1075 kW·h/m2. [38] Kui arvestada, et paigaldatud tee asub 

maapinnal, siis on see kaldega 0o maapinna suhtes. Kuigi kaldenurk erineb optimaalsest, 

siis maapinnale paigaldamise eeliseks on paneelidele hea jahutuse tagamine, mis tõstab 

aastast tootlikkust 5% [39]. Seetõttu on eeldused sellisele elektripaigaldise tööle olemas, 

kuid tuleb arvestada ka liiklejate poolt tekitatavate varjudega ja teele tekkiva mustusega, 

millest tingituna on sellise süsteemi kaod oluliselt suuremad, kui tavapärase kaldenurga all 

paigaldatud PV süsteemil.  
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Joonis 4. Summaarne päikesekiirgus Hollandis aastatel 1994…2010 [38] 

 

Maailma esimene SolaRoad jalgrattatee avati ametlikult 14.novembril 2014 aastal. 

Projekteeritud tee kogupikkus on 70 meetrit ja testperioodi kestvuseks on planeeritud kolm 

aastat. [40] Paigaldise omanik on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis patenteerinud 

kaubamärgi SolaRoad sõnamärgina aastani 2020 [41]. 

 

 

2.2. Tehniline lahendus 

 

SolaRoadi idee tugineb tavapärasele PV paneelide tehnoloogiale. Erinevus on paneeli 

võimekuses pakkuda lisaväärtusi. Nimelt rakendatakse teepinda lisaks tavapärastele 

funktsioonidele ka elektri tootmiseks − päikesekiirgus langedes tee pinnale neeldub ja 

muundatakse seejärel elektrienergiaks. Antud lahenduse juures toimib teepind kui suur 

päikesepaneel (Joonis 5). [42] Lisaks harjumusliku kergliiklustee funktsiooni 

laiendamisele on oluline ka üldises mõttes geograafilise loodusruumi kokkuhoiul, kuna 
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päikesepaneele ei paigaldata vabale maa-alale, vaid juba olemasoleva või loodava 

infrastruktuuri peale. Seetõttu on SolaRoad paigaldis multifunktsionaalne lahendus 

ühendades endas keskkonnasõbraliku rohelise energia tootmise ja igapäevase liiklemise. 

 

 

Joonis 5. SolaRoad Netherlands päikesepaneel [43] 

 

SolaRoad tootearenduse tulemuseks on kokkupandavad elemendid. Iga element on 2,7 m 

pikk ja 3,5 m lai. Kokku on pandud 27 SolaRoad „V 1.0“ elementi. V 1.0 näol on tegemist 

prototüübiga, mille plaanitav eluiga on 10 aastat ja mis saab aluseks järgmistele 

versioonidele V 2.0 ja V 3.0. [36] 

SolaRoad V 1.0 faktid ja arvud [36]: 

• Asukoht: Krommenie, Holland (52`29 N; 4`45 E) 

• Jalgrattatee, ~ 70 m pikk, 3,5 m lai. 

• Üks sõidurada on varustatud PV paneelidega (1,75 m lai) 

• V 1.0 elemente 27 tk. 

• Võrguga grid ühendus alates 17. oktoober 2014 

• Monitooritavad parameetrid: 

- Individuaalsed paneeli parameetrid (P, U, I-DC) 

- Süsteemi võimsus (AC) 

- Kiirgus, õhutemperatuur, vihm, kastepunkt 

- PV paneeli ja teepinna temperatuur 

- Tee kasutamise sagedus 
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Tee mehaanika väljatöötamise aluseks on võetud Eurokoodeks 1 nõuded sildade 

koormusele (standard NEN-EN 1991-2+C1:2011 nl), kuhu on lisatud teenindussõiduk 

teljekoormusega 80kN+40kN. Selle tulemusel on saavutatud tee, mis peab vastu palju 

suurematele koormustele, kui selle tavapärane kasutus eeldaks ja vajaks. [36] 

SolaRoad on konstrueeritud järgmistest kihtidest [36]: 

• betoonist alusplaat; 

• summutuskiht; 

• PVpaneel; 

• libisemisvastane kiht. 

SolaRoad baasaluseks on raudbetoonist plaat, mille paksus on 200 mm. Betooni eesmärk 

on olla kandev tugi pealmistele kihtidele ning kanda koormust liivakihis, mis sisaldab 

süvendit kuhu on paigutatud elektrilised komponendid ja kaablid. Betooni peal on 

summutuskiht, kuhu on paigutatud polüuretaan materjal. Seejärel on PV paneeli kiht, mis 

koosneb kahest sõltumatust paneelist ja on integreeritud kokku üheks. PV paneeli sees on 

kaks kihti ühe cm paksust läbipaistva karastatud klaasi lehte, mille vahel on kristallilisest 

ränist päikesepaneel. [44] 

SolaRoad PV paneel koosneb järgmistest materjalidest (loetelu altpoolt üles) [36]: 

• termiliselt karastatud klaas; 

• EVA (etüleenvinüülatsetaat); 

• polükristallilised PV elemendid, H muster; 

• EVA (etüleenvinüülatsetaat) 

• termiliselt karastatud klaas. 

Iga paneel sisaldab endas 80 PV elementi, peale lamineerimist on paneeli tipuvõimsus 

300 Wp (p ehk peak - tipuvõimsus). Kahe kokku ühendatud PV paneeli mõõtmeteks on 

1750 x 2650 mm. [36] 

Kuna tegemist on kergliiklusteega, siis peab see ka antud lahenduse puhul vastama teatud 

tee nõuetele ehk olema võimalikult ühtlane ja sile tagamaks sujuva liikluse ning 

ennetamaks võimalikke õnnetusi. Seetõttu on oluline, et kokkupandavad tee elemendid 

oleksid omavahel ühendatud ühtseks tervikuks, millega välditakse võimalike pragude 
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tekkimist elementide vahele [42]. Sama kõrguse saavutamiseks haagitakse betoonplaadid 

mehaaniliselt omavahel kokku [36].   

Peale sujuvate SolaRoad elementide ühenduste on oluline ka teekatte ehk antud juhul 

karastatud klaasi vastupidavus liikluskoormusele, mistõttu peab pealmine kiht olema tugev 

[42]. Sellega on projekteerimisefaasis arvestatud ja ohutuse tagamiseks on valmistatud 

klaas ehitatud väga vastupidavaks. Klaasi vastupidavust ja löögikindlust on mehaaniliselt 

laboritingimustel testitud erinevatel koormustel ja kinnitatakse, et tulemused vastavad 

rahvusvahelistele standarditele. Näiteks on testitud klaasi vastupidavust äärmuslikule 

liikluskoormusele surudes suure jõuga erinevaid rehvi tüüpe vastu pinda ja simuleerides 

sellega transpordivahendite liiklemise olukorda teel. [44] 

Karastatud klaasi näol on tegemist turvaklaasiga, mis on praktiliselt purunematu. Kui aga 

klaas siiski puruneb, siis tulenevalt karastatud turvaklaasi omadustest, on välistatud ohtlike 

lõikavate teravaääreliste klaasikildude teke. Peale klaasi purunemist on tee aga siiski 

kasutatav, kuna elemendi pinnakate ja betoonist raam hoiavad klaasi purunenud tükid koos 

ning seetõttu katkine klaas ei kujuta ohtu liiklejatele. [44] 

Kuna tavapäraselt on klaasi pind libe, siis ohutuse tagamiseks on see kaetud 

libisemisvastase kihiga, mis tagab piisava haardejõu, et teel ohutult kõndida ja sõita [34]. 

Libisemisvastane kiht koosneb läbipaistvatest graanulitest, millel on karedust tekitavad 

omadused. SolaRoad karedust on mõõdetud SRT-meter mõõteseadmega 

(NEN-EN 1436: 2007+A1:2008). SRT miinimumtaseme väärtuseks on määratud 50, kuigi 

Hollandis puuduvad konkreetsed karedusnõuded jalgrattateedele. [36] 

Joonis 6 kujutab SolaRoad elemendi erinevaid kihte ja nende asetsemist. 

 

Joonis 6. SolaRoad elemendi kihid [36] 
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Paigaldatud kergliiklustee koosneb kahest poolest (Joonis 7), millest üks sõidusuund 

koosneb SolaRoad elementidest koos PV paneelidega (Joonis 8) laiusega 1,75 m ja teine 

pool on ilma. Monitooring on näidanud, et PV paneelidega kaetud teeosa kasutab päevas 

umbes 1000 jalgratturit [36]. Ilma PV paneelita poolt kasutatakse erinevate 

materjalikihtide testimiseks [40]. 

 

 

Joonis 7. SolaRoad Netherlands elementide paigaldamine [43] 

 

 

Joonis 8. SolaRoad element PV paneeliga [42] 

 

SolaRoad ei ole avaldanud spetsiifilist informatsiooni tehniliste jooniste, skeemide  ja 

materjalide kohta viidates ettevõtte ärisaladusele ja konfidentsiaalsuse nõuetele. Seetõttu 

puudub ka täpne elektriskeemi ülevaade. Joonis 9 kujutab lihtsustatud põhimõttelist 

SolaRoad PV paneelide ühendusskeemi. Iga paneeli 80 PV elementi on ühendatud paneeli 
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tasemel power optimizer`ga (võimsuse optimeerija), milles sisaldub MPPT kontroller 

(maximum power point tracking) ja DC-DC muundur. [36] MPPT kontroller ehk 

maksimaalse võimsuspunkti jälgimine määrab hetke päikesekiirgusest ja paneeli 

temperatuurist tulenevalt maksimaalse punkti, kus voolu ja pinge suhe annab 

maksimaalsema võimsuse [45]. DC-DC muundur muundab saadud suurima energia aku 

laadimispingele sobivaks alalisvooluks [46]. Saadud energia liigub seejärel 400 VDC bus`i 

(alalisvoolu siin), suundub seejärel DC-AC muundurist läbi ja võrku. DC-AC muundab 

toodetud alalisvoolu vahelduvvooluks. Peale DC-AC muundurit on projekteeritud grid 

võrguühendus. [36] 

 

 

Joonis 9. SolaRoad PV paneelide lihtsustatud põhimõtteline ühendusskeem [36] 

 

 

2.3. Vaatlustulemused 

 

Igapäevaselt kasutab SolaRoad teed umbes 1000 liiklejat, nende seas on nii jalgrattureid, 

mopeediga sõitjaid ja jalakäijaid. 2016 aasta jaanuari seisuga oli teed kasutanud 300 000 

liiklejat. Antud numbrid näitavad aktiivset liiklust, mistõttu tuleb tee korrashoidmisega 

sihipäraselt tegeleda. Igapäevaselt teostatakse teehooldust, mis on seotud tee 

puhastamisega, jäätõrjega, vajadusel pisiremondiga ja ülevaatusega. Kindla tegevusplaani 

kavandamist igaks 10…20 aastaks peetakse vajalikuks renoveerimis- ja hoolduskava 

planeerimisel. Käesolevaks hetkeks on mõningased kogemused selles vallas juba olemas. 

Tee ülevaatusi tehakse sagedasti, et võimalikult varakult avastada ja lahendada ootamatult 
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tekkinud küsimusi. Teepinda eraldi ei puhastata, kuna vihm peseb libisemisvastase pinna 

ise puhtaks. Ka talviseks hoolduseks eraldi vahendeid ei kasutata. Talvel 2014…2015 

teostati jäätõrjet 33 korda ja selleks kasutati tavapärast soolaga hooldust, mis ei erinenud 

ülejäänud piirkonna rattateede hooldusest. Seega pole siiani tavalisest erinevaid 

hooldustöid vaja läinud ja teostatud. 

SolaRoad ühendati võrguga 18.oktoobril 2014 aastal ja on sellest ajast alates tootnud 

päikeseenergiast elektrit. Energia saagikust kirjeldatakse ühikustes kW·h või kW·h /m².  

Energia arvutusi tehakse aktiivse ala järgi, mis on SolaRoad elemendi PV paneelidega 

teeosa ja ala suuruseks on saadud 27 × �1,75		 × 2,7		
 = 127,6 m².  Saadud pindala on 

suurem, kui kasutatud päikesepaneelide pindala, kuna sisaldab ka elementide vahelisi 

ühendusi ja servasid ning on seetõttu olemuslikult konservatiivne arvutus. [36] 

Joonis 10 iseloomustab aktiivse ala energiatootlikkust ja kiirguse hulka. Graafikult on näha 

kiirgushulga suurenemist suvekuudel, alates juunist aga vähenemist. Elektrit on toodetud 

alates võrku ühendamisest v.a nendel päevadel, kui on sooritatud remonttöid. Lisaks 

selgub, et 2015 aasta augustiks oli toodetud juba 9000 kW·h energiat. 

 

 

 

Joonis 10. SolaRoad aktiivse ala energiatootlikkus ja kiirguse hulk perioodil 
10.2014…09.2015 [36] 
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4. novembril 2015 aastal, mis on 385 päeva peale SolaRoad võrku ühendamist, ületati 

toodetud energiahulga kogusega 10 000 kW·h piir. See iseloomustab tootlikkust kogu 

teepinnale aastas 72 kW·h/m2 kohta. Antud summa koosneb erinevate PV paneelide 

tootlikkusest (Joonis 11). Hästi toimivad päikesepaneelid toodavad umbes 90 kW·h/m2 

aastas, kuid probleemsemad kohati isegi kordades vähem. [36] Seetõttu on iga PV paneeli 

korralik toimimine olulise tähtsusega, kuna mõjutab terve süsteemi tööd. 

 

  

Joonis 11. Toodetud võimsuste jagunemine erinevate PV paneelide vahel [36]  

 

 

Üheks põhjuseks, miks osad PV paneelid tootsid vähem elektrit, olid probleemid 

libisemisvastases kihis. Talvel 2014…2015 tõmbus osadel paneelidel libisemisvastane kiht 

kokku (Joonis 12) ja seetõttu vähenes ka oluliselt nende tootlikkus, kuna nähtavus 

päikesekiirgusega kahanes. See tõi kaasa mitmeid parandustöid, peale mida süsteemi 

funktsionaalsus säilis aga optilised omadused langesid allapoole standardit. Aastal 2015 

leiti probleemi tekkepõhjus (SolaRoad pole seda avaldanud) ja töötati välja parendatud 

libisemisvastane kiht. Peale seda tuli kõikidel olemasolevatel paneelidel vana kiht 

eemaldada ja paigaldada uus (versioon 1.1). [36] 
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Joonis 12. SolaRoad paneel kokkutõmbunud libisemisvastase kihiga [36]  
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3. SOLAROAD LAHENDUS EESTIS 

 

3.1. SolaRoad testlahenduse asukoha kriteeriumid 

 

Potentsiaalse asukoha valikul lähtutakse mitmest asjaolust. Esmalt on mõistlik kaardistada 

piirkonnad Eestis, kus on summaarse päikesekiirguse hulk võimalikult kõrge. Head infot 

annab selleks eespool esitatud Joonis 1, mille järgi on summaarse kiirgushulga parimad 

piirkonnad Lääne-Eesti rannikualad ja saared. Seetõttu on asukoha valiku tegemisel 

mõistlik võimalusel selle infoga arvestada ja projekteerida PV süsteem parimasse 

võimalikku kohta. 

Teiseks oluliseks kriteeriumiks on sobiliku kergliiklustee leidmine. Tee peaks olema 

piisava liikluskoormusega, igapäevaselt kasutatav ja kvaliteetselt ehitatud. Viimane tagab 

SolaRoad lahenduse mugavama, kiirema ja soodsama paigalduse, kuna tee aluskiht on 

nõuetele vastav ja ei vaja seetõttu täiendavat rekonstrueerimist. Sobilik tee on mõlemalt 

poolt vaba ruumiga ehk tootlikkuse seisukohalt on oluline, et tee ääres ei oleks suuri 

objekte mis tekitavad püsivaid varje SolaRoad-i pinnale. Objektide olemasolul saab 

hinnata varjude võimalikku teket arvestades Päikese liikumise trajektoori.  Lisaks peab tee 

olema kergesti ligipääsetav nii hooldus- kui puhastustöödeks.  

Sobiva kergliiklustee valikul on oluline ka tee omaniku nõusolek ja valmisolek panustada 

taastuvenergia lahendusse. SolaRoad kontseptsioon tuleb läbi rääkida ja kooskõlastada 

kohaliku omavalitsusega, taotleda projekteerimistingimused ning koostada ehitusprojekt. 

Projekt tuleb kooskõlastada ka teiste organisatsioonidega, keda ehitustegevus võib 

puudutada (näiteks tee alla/kõrvale jäävate kommunikatsioonide valdajatega).  

Asjaajamist lihtsustab, kui projekteeritav lahendus asetseb eramaal ja SolaRoad-i omanik 

on ka maaüksuse omanik. Sellisel juhul on erinevate ametiasutustega asjaajamisi vähem ja 

puudub ka vajadus teehooldusalasteks kokkulepeteks, kuna omaniku kohustus on ka 

teostada teehooldust. 
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Kui sobivat kergliiklusteed ei leita, siis on võimalus see ehitada. Tee kavandamisel on 

oluline esmalt liiklussageduse ja kasutatavuse prognoosimine. Kui plaanitav tee jääb 

riigitee kaitsevööndisse või ristub sellega, siis tuleb projekti koostamiseks tellida 

Maanteeametilt tehnilised tingimused ning lahendus nendega kooskõlastada.  

Kuna projekteeritav lahendus on võrguühendusega, siis on vajalik kohalikult 

teenusepakkujalt (Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS jne.) täpsustada liitumis- ja tehnilised 

tingimused ning vormistada liitumistaotlus.  

SolaRoad lahenduse mõte on päikesekiirgusest toota elektrit läbi PV paneelide ja see 

kohapeal ära tarbida, seetõttu peab asukohas olema ka elektritarbijaid. Tegemist võiks olla 

asustatud piirkonnaga, kus on aktiivne kogukond kergliiklustee kasutamiseks ning 

läheduses asuksid elamud ja ärihooned kes saavad toodetud elektrit tarbida. Hajapiirkonnas 

antud paigalduse mõttekus on ruumilises mõttes väiksem, kuna PV paneele saab sellisel 

juhul paigaldada ka vabale maapinnale (põld, aas jne) ja tee kasutamise sagedus ei pruugi 

olla piisav, et õigustada sellise ehitise rajamist. Linnas on aga vaba maapinda oluliselt 

vähem ja seetõttu on kergliiklustee ja elektripaigaldise ühildamine otstarbekam.  

Uudse taastuvenergeetika ehitise kavandamisel on mõistlik teha selgitustööd ka kohalikus 

kogukonnas, et ennetada ja vältida võimalikku vastuseisu ehitusprojektile. Lisaks on 

mõistlik tutvuda naaberkruntide detailplaneeringutega, juhul kui need on olemas. 

Taustainfo omamisel saab ennetada ehitustegevust asukohta, kuhu hiljem on plaanis kõrge 

kabariidiga ehitis, mis piirab päikesekiirgust ja takistab seetõttu energiatootmist. 

Eelnevaid kriteeriume silmas pidades on üheks võimalikuks potentsiaalseks asukohaks 

Kuressaare linnas J.Smuuli tn 12 ja 14 kinnistu kortermajad, kus asub kokku 100 korterit. 

Lahendus sobib innovaatilisele kogukonnale, kes hindab loodust ja soovib panustada 

elektri tootmisse ilma keskkonda kahjustamata ning on emotsionaalselt valmis elektritootja 

rolli omale võtma. 

Innovatiivse ja loodussõbraliku elektri tootmiseks rajatakse maja juurde viiva tee äärde 

SolaRoad lahendus pikkusega 180 meetrit, mille eesmärk on olla majarahvale ja 

linnaelanikele jalg- ja jalgrattatee ühendades Rehe ja Vallimaa tänavaid ning toota 

päikesekiirgusest elektrit kortermajades kohapeal kasutamiseks. Kahe maja vahele 

paigaldatakse metallkorpusesse inverterid, liitumiskilp on kavandatud J.Smuuli tn 14 maja  
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ida poolsele küljele. Projekteeritav tee on 3,4 meetrit lai, millele lisandub nõutav vaba 

maaosa mõlemale poole teed, et tagada vastavus linnatänavate nõuetele. 

Projekteeritava elektripaigaldise situatsiooniplaan on kavandatud Maa-ameti 2016 aasta 

kaardile ja on kujutatud joonisel „Päikesepaneelidest tee paiknemise situatsiooniplaan“. 

Antud asukoha valikul on arvestatud Päikese liikumise trajektoori ja paiknemist 

projekteeritava tee suhtes. Päikese trajektoori kindlaks tegemisel on kasutatud Päikese 

kalkulaatorit [47]. Joonis 13 kujutab projekteeritava SolaRoadi asukohas päikese liikumise 

trajektoori juunis ja detsembris, kuna need on kuud, kus päikesepaistet on kõige rohkem ja 

vähem. Jooniselt on näha ka Päikese kõrgus horisondi suhtes. Mida lähemal on kollane 

punkt ringi keskele, seda kõrgemal paikneb Päike horisondi kohal. Lisaks on nähtav 

päikesetõusu ja –loojumise vahemikud ning seetõttu saadakse hea ettekujutus päikesepaiste 

kestvusest suvel ja talvel. Kuna kavandatav paigaldis asub kortermajade ees (lõuna pool), 

siis ei varja maja päikesekiirgust ja varjud tekivad Päikese liikumistrajektoorist teisele 

poole.   

 

 

 

A 

 

b 

Joonis 13. Päikese liikumise trajektoor ja kõrgus horisondi suhtes aadressil J. Smuuli tn 12 
ja 14, Kuressaare: a – juunis; b – detsembris [47] 
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3.2. Tehniline lahendus 

 

3.2.1. Seadmete valik 

 

Seadmete valiku tegemisel on püütud leida SolaRoad lahendusele analoogseid PV süsteemi 

komponente, kuid arvestatud on ka kättesaadavust ja sobivust Eesti kliimasse. Kavandatud 

süsteem koosneb tunnustatud tootjate standardsetest seadmetest. Kuna SolaRoad peamine 

komponent – PV paneeliga element – on erilahendusena toodetud prototüüp, siis pole 

analoogseid lahendusi veel tavatoodetena tootekataloogidesse tulnud ning seetõttu ei saa 

esitada projekteeritavas süsteemis samaväärset seadet.  Küll aga on teada, et SolaRoad 

lahenduses on kasutuses klaas-klaas ränikristall PV paneel ning seda on arvestatud ka uue 

süsteemi kavandamisel. Projekteeritud PV süsteem koosneb järgmistest seadmetest: 

• klaas-klaas monokristall päikesepaneel; 

• power optimizer koos MPPT kontrolleri ja DC-DC alaldiga; 

• ühendusjuhtmed ja pistikud; 

• DC-AC muundur; 

• liitumiskilp. 

SolarWorld Protect klaas-klaas monokristall päikesepaneel on uuendusliku tehnoloogiaga 

seade. Kui tavapäraselt kasutatakse paneeli tagakülje materjalina plastikut, siis 

vastupidavuse huvides on see asendatud klaasiga. PV paneeli mõlemad küljed on tugevast 

ja vastupidavast klaasist, mis peab vastu UV kiirgusele ja külmale ning ei muuda nende 

mõjul oma omadusi. Lisaks vastupidavusele on paneeli klaas kõrgkarastatud ja kaetud 

spetsiaalse peegeldamisvastase kihiga. Kõik need omadused tagavad klaas-klaas paneelile 

võimalikult pika eluea ja töökindluse, mistõttu on paneelile antud 10 aastane garantii 

tehnilistele riketele ja 30 aastane tootlusgarantii väljundvõimsuse parameetritele. 

Prognoositavaks eluea pikkuseks on arvestatud kuni 50 aastat. [48] Tabel 3 kirjeldab 

SolarWorld Protect SW 260 mono päikesepaneeli olulisemaid tehnilisi parameetreid. PV 

paneeli efektiivsus on mõõdetud ja testitud tingimustes: 25 °C, 1000 W/m2, AM (air mass 

ehk õhu mass) 1,5 [49]. 
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Tabel 3. SolarWorld Protect SW 260 mono tehnilised parameetrid [49] 

Maksimaalne võimsus Pmax 260 Wp 
Paneeli efektiivsus ήm 15,51 % 
Elemente paneelis 60 
Elemendi tüüp monokristall 
Avatud ahela pinge 38,9 V 
Maksimaalne pinge 30,7 V 
Lühisahela vool 9,18 A 
Maksimaalne vool 8,56 A 
Tööpiirkond -40 °C kuni +85 °C 

 

Kuna eesmärk on kergliiklustee pind katta PV paneelidega, siis on vajalik need paigutada 

betoonist korpusesse ja pealt katta spetsiaalse tugevdatud klaasiga, mis peab vastu pidama 

vähemalt 8 tonnisele koormusele (vastavalt tee-ehituse nõuetele). Lisaks on oluline tagada 

ka nõuetele vastav karedus, et teepind ei oleks libe. Tuleb arvestada, et spetsiaalse 

tugevdatud ja karedusomadustega klaasi paigaldamine vähendab omakorda PV paneeli 

spetsifikatsioonis esitatud tootlikkuse väärtust. 

Projekteeritud süsteemis on PV paneele kokku 360 tükki, tipuvõimsusega 93,6 kWp. 

Invertereid on kokku 6, igaühe külge on ühendatud 60 PV paneeli (päikesepaneeli grupid 

20, 20, 20). Igas grupis on päikesepaneelid omavahel ühendatud jadamisi.   

Musta värvi monokristall PV paneel valitakse seetõttu, et on parema efektiivsusega, 

kõrgematel temperatuuridel on võimsuse kadu väiksem ja energia tootlikkus on parem 

vähema valguse korral. Must värv sobib teepinna katteks, kuna ühtib rohkem tavapärase 

teepinna värvusega ja tagab seetõttu emotsionaalsema valmisoleku kasutada projekteeritud 

teed harjumuslikul viisil. Kui teepind oleks kaetud polükristall sinist värvi paneeliga, siis 

värvus võib tekitada võõristust ja kartust tee kasutamiseks, kuna peljatakse tee purunemist. 

Kuna tavamüügis ei ole tugevdatud klaasiga libisemisvastast PV paneeli, mis paikneb 

betoonist alusel, siis ei saa sellise paneeli parameetreid ka antud uurimustöös esitada ning 

seda tuleb projekteeritud süsteemi puhul arvestada. 

Kogu PV süsteem paigaldatakse maapinnale kortermajade ette lõunapoolsele küljele. Kuna 

tegemist on siiski ka kergliiklusteega, siis on varjude teke paratamatu. Varjudest tingitud 

kadude vähendamiseks kasutatakse  power optimizerit (optimeerijaga võrguinverter), mis 

koosneb MPPT kontrollerist ja DC-DC muundurist ja on antud süsteemi olulisim 
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komponent PV paneelide järel. Power optimizer lülitab varju tekkimisel välja vaid ühe PV 

paneeli ja seetõttu on energiakadu oluliselt väiksem. 

SolarEdge power optimizer P300 on PV paneeli põhine. MPPT kontroller otsib 

valguskiirgusest, paneeli parameetritest ning temperatuurist tulenevalt parimat võimalikku 

võimsuse punkti (MPP), [50] kus voolu ja pinge suhe annab suurima võimsuse. MPP 

punktis korjatud energia muudetakse aku laadimiskontrolleris laadimispingele sobivaks 

alalisvooluks [45]. MPPT kontroller leiab kogu sisendpinge ulatuses üles MPP punkti ja 

DC-DC muundur hoiab väljundpinget vajalikul tasemel. Sellest tulenevalt toimub 

laadimine optimaalsel tasemel kogu sisendpinge vahemikus ja MPPT kontroller suudab 

kogu paneelide toodetud energia akudele vastuvõetavasse vormi muundada. [51]  Power 

optimizeri põhiline ülesanne on tagada igale paneelile MPP töötamisega võimalikult vähest 

võimsuse vähenemist. Seadme töö minimeerib võimalikke energiakadusid, mistõttu on 

tootlikkus võrreldes tavaliste võrguinverteritega kuni 25% suurem ja maksimaalne 

efektiivsus on 99,5%. P300 eeliseks on veel mugav ja kiire paigaldus ning võimalus PV 

paneeli põhiselt seadme parameetreid arvutis monitoorida. Turvalisuse seisukohalt on 

oluline, et paneeli põhiselt on võimalik pinget välja lülitada, mis võimaldab vajadusel 

hoolduse tegemist ühele paneelile ilma, et ahela töö tuleks katkestada. [52] 

PV süsteemi elektrilised ühendused teostatakse MC4 pistikutega. Paneelide vahelised 

ühendused teostatakse spetsiaalse Solar (päikese) kaabliga, mis on vastupidav ilmastikule, 

väga kõrgetele temperatuuridele (olenevalt margist kuni -55˚C…125˚C ), UV kiirgusele ja 

on topelt isolatsiooniga [53, lk 124]. Ühendus liitumiskilbini teostatakse 

madalpingekaabliga AXPK 4G50, mis on valmistatud alumiiniumist, mille väliskest on 

ilmastikukindel ning sobib pinnasesse paigaldamiseks maksimumtemperatuuril 70˚C [54]. 

Ühendusjuhtmete kavandamisel arvestatakse asjaolu, et mida kompaktsemalt ja lühemate 

juhtmetega süsteem ehitatakse, seda väiksemad on kaod ja kulud juhtmestikule [11, lk 

144]. 

Alalisvoolu ühendusjuhtmete sobiva ristlõike määramiseks kasutatakse valemit [55]:  

  =
�∗	�

�∗�
, (3.1) 

   kus S on juhtme ristlõige mm2;  

  L  – juhtme pikkus (edasi tagasi) m; 

  I  – juhet läbiv voolutugevus A;  
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  γ  – elektrijuhtivus Ω·mm2/m; 

  e  – maksimaalne pingekadu V.   

 

DC-AC esimesse sisendisse ühendatakse 20 PV paneeli, mis on omavahel ühendatud 

jadamisi. Solar kaabli materjaliks on vask, mille elektrijuhtivus 70˚ juures on 

46,82 Ω·mm2/m [55]. Esimese grupi kaabli pikkuseks on 110 meetrit. Solar kaabli 

võimalikuks pingekaoks on arvestatud 2% [53, lk 167] ja lühisahela vool 9,18 A. 

Solar kaabli vajalik ristlõige arvutatakse järgnevalt: 

  � =
�∗	�

�∗�
= 

���	∗�,��

��,��∗��,�
= 2,1 mm2 

Teades, et temperatuuri suurenedes elektrijuhtivus väheneb, siis valitakse Solar kaabel 

ristlõikega 2,5 mm2.  

Kolmefaasilise vahelduvvoolu ühendusjuhtme ristlõige arvutatakse valemiga [53, lk 171]: 

 � =
√�∗	�∗�∗����

 %∗"∗�
, (3.2) 

   kus A on juhtme ristlõige mm2;  

  L   – juhtme pikkus m; 

  I   – juhet läbiv voolutugevus A;  

  #$%& – võimsustegur; 

  U   – juhet läbiv pinge V; 

  γ   – elektrijuhtivus Ω·mm2/m.  

Juhtme pikkus inverterist kuni liitumiskilbini on 90 meetrit, seadmed on omavahel 

ühendatud AC 400 V siiniga (AS bus). Kasutatakse alumiiniumjuhtmetega kaableid, mille 

elektrijuhtivus on 34 Ω·mm2/m [53, lk 170]. Juhet läbiva voolutugevuse arvutamise valem 

tuletatakse võimsuse valemist ' = √3 ∗ ) ∗ * ∗ #$%& [56] ja saadakse: 

 * =
+

√ ∗"∗����
, (3.3) 

   kus I on juhet läbiv voolutugevus A;  

  P   – süsteemi võimsus W; 

  U   – juhet läbiv pinge V; 
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  #$%& – võimsustegur; 

    

On teada, et süsteemi võimsus on 93600 W ja #$%&on 1 [57]. Seega saadakse juhet 

läbivaks voolutugevuseks: 

 * =
� ���

√ ∗���∗�
= 135 A 

Lähtudes leitud voolutugevusest valitakse sellele sobiv liitumiskilbi peakaitse 3 x 160 A 

[58]. 

Juhtme ristlõige saadakse: 

    	� = √�∗	��∗� ,∗�

�,� ∗���∗ �
= 42 mm2 

Kuna ristlõige peab vastama IEC 60502-1 standardile [59], siis valitakse leitud suurusest 

lähim ja saadakse 50 mm2. 

DC-AC inverteri valikul lähtutakse PV paneelide koguvõimsusest, sobivaks osutub seade 

nominaalvõimsusega 15 kW. Inverter peab vastama Eestis kehtivale standardile „Nõuded 

mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega“ 

EVS-EN 50438:2013. Et kiirendada elektritootja liitumise protsessi, siis valitakse inverter 

Elektrilevi OÜ poolt koostatud nimekirjast, kus olevate seadmete vastavus standardile on 

juba dokumentidega tõestatud [60]. Süsteemi kavandamisel on arvestatud Solaredge 

Technologies SE15K inverteriga. Tegemist on seadmega, mis muundab PV paneelidelt 

saadud energia alalisvoolu vahelduvvooluks. Inverter on 3-faasiline ja maksimaalne 

efektiivsus on 97,6%. [61] Inverteri ühendamiseks kasutatakse alalisvoolu poolel kaablit 

ristlõikega 2,5 mm2 ja vahelduvvoolu poolel 50 mm2. Projekteeritud lahenduses on DC-AC 

invertereid kokku 6 tükki, mis paigaldatakse tee äärde ühisesse metallkorpusesse. 

Projekteeritud lahendusega paigaldatakse pisitootja liitumise raames kahepoolse toitega 

1-kohaline liitumiskilp soklil, millesse nähakse ette ka normaallahutuskoht, et vajadusel 

liitumispunkt üldisest võrgust lahti ühendada. Liitumiskilbi toide tuleb projekteeritud PV 

süsteemist ja elektrivõrgust. Liitumiskilbi peakaitse on 3 x 160 A ja kilpi paigaldatakse ka 

kaugloetav kahesuunaline elektriarvesti.  
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Projekteeritud liitumiskilbi maanduspaigaldise maandustakistuse väärtus peab olema 

≤100 Ω. Maandurite ja maandusjuhtide ristlõige peab olema ≥16 mm² Cu2. Vähemalt ühe 

meetri kaugusele liitumiskilbi seinast rajatakse potentsiaaliühtlustusring, mille korral peab 

olema tagatud puutepinge ≤50 V. [62] Planeeritavale PV süsteemile rajatakse eraldi 

potentsiaaliühtlustusring ümber tee. PV paneelid asuvad betoonkorpuses ja kuigi neil 

puuduvad puutevõimalikud metallist osad, siis täiendava ohutuse nimel rajatakse nende 

alla maanduspaigaldis, mis ühendatakse kokku potentsiaaliühtlusturingiga. Antud viisil 

tagatakse ohutus juhuks, kui projekteeritud teed on vaja osaliselt avada või parandustöid 

teha. 

Projekteeritud süsteemi saadavuse seisukohalt on nõrgim element teepinda ja PV paneele 

kattev tugevdatud klaas. Tehtud uurimusest selgub, et Eestis on teoreetiliselt võimalik osta 

8 tonnisele dünaamilisele koormusele vastupidavat klaasi. Tegemist on sellisel juhul 

erilahendusega ning seetõttu selguvad konkreetsed parameetrid ja klaasi omadused  

tellimust-pakkumust tehes. Sõltuvalt AS Klaasimeister spetsialisti esmastest 

arvutustulemustest peab klaas olema vähemalt 2…3 kihiline, mistõttu on valguse läbimine 

ligikaudu 80% ja päikesefaktor ≤70%. Kuna sobiv klaas peab pealt olema kaetud kattega, 

millel on sobivad kareduse omadused, siis on konkreetse klaasi konstrueerimine, 

parameetrite väljaselgitamine ja süsteemile sobitamine tulevastes uurimustöödes 

lahendamiseks.  

  

 

 

3.2.2. Tehnilised joonised 

 

SolaRoad süsteemi kavandamisel on projekteeritud järgnevad joonised: 

• „Päikesepaneelidest tee paiknemise situatsiooniplaan“ 

• „Päikesepaneelide grupi põhimõtteskeem“ 

• „Päikesepaneelidest tee struktuurskeem“ 

• „Liitumiskilbi paigutusjoonis ja maandus“ [63] 
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3.3. Energiatootlikkus 

 

PV paneeli tootlikkust mõjutavad mitmed faktorid, olulisemad neist on [64]: 

• valguskiirguse intensiivsus; 

• paneeli paigaldamise suund; 

• paneeli kaldenurk maa suhtes; 

• paneeli temperatuur; 

• varjud paneelil. 

Süsteemi projekteerimise lähteandmena on kasutatud asukohana J.Smuuli tn 12 ja 14 

aadressi Kuressaares, mis jääb Joonis 1 andmetel Eesti kontekstis parima summaarse 

kiirgushulga piirkonda ja seetõttu on eeldused energia tootmiseks olemas. Kuna paneelid 

paigutatakse maapinnale, siis on kaldenurk maapinna suhtes 0o. Süsteemi kadude 

määramisel on arvestatud Eesti oludes mõõdetud keskmisi tulemusi ja lisaks sellele ka 

hinnangulisi varjudest tulenevaid kadusid. Seetõttu määratakse arvutuste tegemisel 

võimalikeks kadudeks ligikaudu 36%, mille hulka on arvestatud ka PV moodulile 

tugevdatud klaasi ja libisemisvastase kihi paigaldamisel tekitatavad kaod. 

Projekteeritud PV süsteemile Päikese liikumisest tingitud varjud (Tabel 4) ja süsteemi 

kaod on kalkuleeritud programmis SAM (System Advisor Model). Selgub, et suvekuudel 

(mai, juuni, juuli) on varjutust kõige vähem ja päikesepaistelist aega ööpäevas on rohkem. 

Talvel (november, detsember, jaanuar) on varjutuse hulk suurem. Joonis 14 kujutab 

graafiliselt 3D-s varjutuse põhjuseid. 

 

Tabel 4. J.Smuuli tn.12 ja 14 projekteeritud PV süsteemi Päikese liikumisest tingitud 
varjutus kuude ja kellaaegade lõikes. 100 − täielik varjutus, 0 – ilma varjuta 
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Joonis 14. J.Smuuli tn.12 ja 14 projekteeritud PV süsteemi Päikese liikumisest tingitud 
varjutus 3D-s 

 

Tootlikkuse arvutamisel on kasutatud lähteandmena Rootsi linna Stockholm ilmaandmeid, 

kuna Kuressaare kiirgusandmete fail ei ole kättesaadav. Mõlemad linnad asuvad samal 

laiuskraadil ja on mõjutatud mereäärsest kliimast ning seetõttu on erinevus kahe linna 

kiirgusandmetes marginaalne. Tootlikkuse arvutustest selgub, et süsteemi kaod on kokku 

36,24% ja see koosneb järgmistest näitajatest: 

• mustus 17%; 

• varjutus 15%; 

• lumi 3%; 

• ebakõlad süsteemis 1%; 

• kaabeldus 5%; 

• ühenduvus 0,5%; 

• degeneratsioon 1,5%; 

 

Tegemist on hinnanguliste kadudega seetõttu, et puudub monitoorimise võimalus reaalses 

liiklusolukorras ja kaoprotsent on määratletud analüüsides teisi PV süsteeme. Täpsemad 

andmed on võimalik saada, kui süsteem on töötanud vähemalt aasta, mis annab esmase 

ülevaate tekkivatest reaalsetest kadudest.  
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Arvutustulemustest selgub, et projekteeritud PV elemendile langenud aasta keskmine 

kiirgushulk antud asukohas on 712,61 kW·h/m2. Eesti kliimale iseloomulikult ja 

ootuspäraselt on suvekuudel (mai, juuni, juuli) kiirgushulk kõrgeimal tasemel (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Päeva ja kuu keskmine summaarne kiirgushulk ruutmeetri kohta (kW·h/m2) 

Kuu 

Päeva keskmine 
summaarne 

kiirgushulk  kW·h/m2 

kohta 

Kuu keskmine 
summaarne 

kiirgushulk  kW·h/m2 

kohta 
Jaanuar 0,17 5,33 

Veebruar 0,50 14,00 
Märts 1,21 37,50 
Aprill 2,89 86,71 
Mai 4,37 135,49 

Juuni 4,34 130,23 
Juuli 4,05 125,68 

August 2,97 92,02 
September 1,64 49,29 
Oktoober 0,77 23,84 
November 0,28 8,54 
Detsember 0,13 3,97 

Aasta keskmine 1,94 59,38 
Kokku  712,61 

 

 

Sarnaselt summaarse kiirgushulga langemisele PV süsteemi ruutmeetrile on ka päeva ja 

kuu keskmine tootlikkus võrreldavad. Suvekuudel toodetakse kogu aastasest energiast 

ligikaudu 50% (Joonis 15), kõige madalama tootlikkusega on jaanuar ja detsember ning 

tippvõimsus saavutatakse juunis. SAM-i teoreetiliste arvutuste järgi toodab kavandatud 

süsteem aastas kokku 39 708  kW·h. Tootlikkust mõjutab ka paneeli temperatuur, mistõttu 

on jahedama ilmaga energiakadu väiksem ja sellevõrra toodetud energia kogus suurem. 

Seetõttu toodab külmal päikselisel talvepäeval PV süsteem maksimumilähedase koguse 

energiat. 
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Joonis 15. Projekteeritud PV süsteemi keskmine summeeritud energiatootlikkus kuude 

lõikes (kW·h) 

 

 

3.4. Klimaatilised mõjud 

 

Eesti kliimas mõjutavad PV süsteemi tootlikkust peamiselt mustus ja sademed (lumi, vihm, 

lörts jms). Mustust teepinnale võib tekkida aastaringselt tolmu, lehtede, puuokste, õietolmu 

jms näol ja erinevad sademed mõjutavad omamoodi ka energiatootmist. 

Maha sadanud vihma hulk on aastate lõikes olnud väga erinev. Aastate 1961…2006 

andmetest selgub, et 65…70% aasta sademete hulgast sajab soojal aastaajal. Väikseim 

sademete hulk on märtsis ja vihmaselisemad kuud on juuli-august (Joonis 16). [65, lk 52] 

Ometi ei mõjuta vihma hulk väga oluliselt suvist energiatootmist, kuna PV paneeli 

pealmine kiht on vett hülgavast materjalist, mis ei lase vihmaveel suurte lompidena 

teepinnale koguneda. Vihmavesi on PV paneelidele ka kasulik, kuna toimib puhastava 

hooldusena. Kui paneelide paigaldus on tavapärane ehk väikese nurga all maa suhtes, siis 

ei vaja nad üldjuhul eraldi mustusest puhastamist. Sama kehtib ka SolaRoad lahenduse 

puhul, kus teele langenud õietolmu ja muud osakesed puhastab vihm. Küll aga on vihma 
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puudumisel oluline teepinna puhastamine puhta veega, selleks võib kasutada tavapäraseid 

teehoolduse masinaid survepesu näol.  

 

Joonis 16. Eesti meteoroloogiajaamade kuu keskmine ja maksimaalne sademete hulk 
(mm) 1961…2006. aastal [65, lk 52] 

 

Kui vihm toimis teele puhastavalt, siis lume puhul on oluline jälgida, et see ei koguneks 

hangedena teepinnale. Talvine teehooldus on oluline jää- ja lumetõrjeks ja seda kahel 

põhjusel. Esiteks on teeomaniku kohustus teostada teehooldust ja teiseks mõjutab 

hooldamata jätmine otseselt PV süsteemi tootlikkust. 

Lähtudes hollandlaste SolaRoad teehoolduse praktikast, siis võib ka Eestis kasutada 

tavapäraseid talihooldusmasinaid ja jää sulatamisel/ennetamisel kasutada soolasid. 

Lumesaha tera võiks soovituslikult olla aga kummikattega, et vältida teekatte vigastamist. 

Talvise hoolduse planeerimisel, nii majanduslikult kui teostamiskordade vajadusi silmas 

pidades, on võimalik olukorda ligikaudselt hinnata olemasoleva statistika järgi. Seetõttu on 

oluline teada, et saartel on lumikatte periood lühem, kui ülejäänud Eestis. Aastatel 

1961…2001 mõõdetud lumikatte kestvuse tulemusi analüüsides, saadakse lumepäevade 

keskmiseks arvuks 79…91 (Joonis 17). Saaremaal tekib püsiv lumikate enamasti jaanuari 

keskel ja kõige lumisemaks kuuks on veebruar, mil lumikatte keskmine paksus on 8…12 
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cm. Sulama hakkab lumi seal märtsi esimesel dekaadil, kuid sooja talvega aastatel isegi 

varem – veebruaris või isegi jaanuaris. [66] Eelnevale tuginedes saab regulaarset lumetõrje 

hooldust planeerida jaanuari keskpaigast kuni märtsi alguseni, kuid vastavalt vajadusele 

tuleb teostada ka muul ajal. 

 

 

Joonis 17. Aastate 1961…2001 talve keskmine lumikatte kestus päevades [66] 

 

Kui kõrvutada antud tulemusi Joonis 15 andmetega, siis on näha selge seos lumerikaste 

kuude ja energiatootlikkuse vahel. Detsembris ja jaanuaris, kus ei ole veel püsivat 

lumekatet moodustunud on tootlikkus kõige madalam. Lumelt peegeldunud kiirgus 

mõjutab veebruaris osaliselt tootlikkuse koos suurenenud päikesekiirguse hulgaga.  

Ka teele langenud puulehed, oksad ja tolm mõjutavad PV paneelide tööd, kuna tekitavad 

varjusid ja seeläbi takistavad päikesekiire ligipääsu elemendile. Mida vähem varjusid, seda 

suurem tootlikkus ja seetõttu on regulaarne teekatte puhastamine oluline. Tuulerikastel 

aladel on sellelaadseid puhastusi vaja teha vähem, kuna sarnaselt vihmale on ka tuulel 

puhastav funktsioon. SolaRoad paigaldusviis (maapinnal kokkuhaagitud elemendid) 

tagavad ka selle, et tuul ei kahjusta paigaldise mehaanilisi konstruktsioone, mis võib 

juhtuda kui paneelid on väikese nurga all paigaldatud ja on oht tuulekoridori tekkeks. 

PV paneelide spetsifikatsioonis esitatud andmed on saadud testides seadme tööd 

keskkonnas, mille ümbritsev välisõhu temperatuur on 25oC. Kui kasutada PV paneele 
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kõrgemal temperatuuril, siis efektiivsus väheneb. Eesti kliimas aga liigkõrget 

õhutemperatuuri pikaajaliselt ei esine ja maksimaalne keskmine temperatuur suvekuudel 

jääb 20…22oC piiridesse (Joonis 18) [67]. Kuid kuna PV paneelid on paigaldatud 

maapinnale, siis tuul ei saa neid jahutada ja seetõttu võib eriti suvekuudel esineda 

temperatuuridest tulenevaid lisakadusid, kuna paneel läheb soojaks. Teistel aastaaegadel 

on temperatuur madalam ja seetõttu on temperatuurist tingitud kadude teke väiksem. 

 

 

Joonis 18. Eesti keskmine maksimaalne õhutemperatuur (oC) 1981…2010 [67] 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töös tutvuti SolaRoad kontseptsiooniga Hollandis ja selle rakendamise võimalusega 

Eestis. Esimeses põhijaotises selgus, et Eestis on potentsiaal päikeseenergia kasutamiseks 

olemas aga tuleb teada iseärasusi, et põhiline tootlikkus saavutatakse suvel (mai, juuni, 

juuli) ja madalpunkt saabub detsembris. Elektripaigaldise kavandamisel tuleb sellega 

arvestada ja vastavalt sellele sobiv PV süsteem valida. Kui aastas on perioode, kus 

toodetakse vähem kui tarbitakse, siis tuleb kavandada võrguühendusega süsteem, et 

puudujääv elekter võrgust juurde osta. Süsteem tuleks kavandada nii, et suurem osa 

toodetud elektrist saaks kohapeal ära kasutada. Mida rohkem ise tarbida, seda otstarbekam 

on lahendus. 

Võrguga liitumisel eristatakse mikro- ja pisitootjaid. Mikrotootjaks klassifitseerub 

tootmisseade, mis ei ületa 15 kW, pisitootja aga ei tohi ületada 200 kW. Elektrivõrguga 

liitumiseks tuleb taotleda liitumis- ja tehnilised tingimused. 

SolaRoad oma olemuselt põhineb polükristallist päikesepaneelil, mis on paigaldatud 

betoonist korpusesse ja pealt kaetud väga tugeva klaasiga. Paigaldamise põhimõte on 

lihtne, kuna PV paneelidega betoonelemendid laotakse üksteise kõrvale, haagitakse kokku 

ja moodustatakse seeläbi tee. Eestis ei ole probleemi sellist kergliiklusteed paigaldada, kui 

PV paneelid oleksid kättesaadavad. Hetkel on probleemseks asjaoluks, et selliseid PV 

paneele on teoreetiliselt võimalik vaid eritellimusena saada ja selle valmistamine võtab 

kindlasti oma aja. Valmistamisel peab arvestama pealmise klaasi vastupidavusega, mis 

peab kannatama peale jalgrataste ja mopeedide ka raskemaid sõidukeid. Teiseks 

arenduskohaks on kindlasti klaasi pinnal karedusomaduste tekitamine, ilma et paneeli 

tootlikkus kannataks. Ka hollandlastel oli esimesel prototüübil just karedusega probleeme 

ja selle omadusi on püütud siiani parandada ja edasi arendada.  

Kehtiva seadusandlusega Eestis täiendavaid tingimusi sellisele elektripaigaldisele ei ole ja 

käesolevaks hetkeks ei ole ka seadusemuudatusi planeeritud, kuna lahendus on uus ja 
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lähiaastatel ehitustegevuse massilist algust ei prognoosita. Seega tuleb arvestada nõudeid 

teede- ja elektripaigaldiste projekteerimisele, mis teeb asjaajamise mõneti lihtsamaks.  

SolaRoadi laadne paigaldis sobib Eestis tihedama asutusega alale, kuna eesmärk on 

pakkuda teepinda liiklemiseks ja samas toota elektrit kohapeal kasutamiseks. Väiksema 

asustusega maapiirkondades, kus on palju vaba põllu- ja heinamaad on paigaldis vähem 

mõttekam. Eesmärgiks on siiski pakkuda multifunktsionaalsust ja ruumi kokkuhoidu. 

Linna rajamisel peab aga kindlasti arvestama päikese liikumise trajektooriga, et vältida 

ehitamist näiteks maja taha põhjapoolsele küljele. Kindlasti on oluline ka vältida varjude 

teket niipalju kui võimalik, kuna iga potentsiaalne vari on kaotatud energia. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et potentsiaal Eestisse paigaldamiseks on olemas, kuna 

kliimatingimused on sobivad, seadusandluses puuduvad piirangud ja sobivaid asukohti 

leidub mitmeid. Aga antud töös tehtud analüüs on suures osas hinnanguline ja teoreetiline 

ning seetõttu reaalsete tulemuste mõõdistamiseks on vajalik analoogse tee paigaldamine. 

Lahendamist vajab vaid SolaRoad teekatte tugevdatud klaasi küsimus, sest ülejäänud 

seadmed on tavatoodetena kättesaadavad ja elektriliselt on ühendus teostatav.  
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FEASIBILITY STUDY OF SOLAROAD TECHNOLOGY 

IMPLEMENTATION IN ESTONIAN CONDITIONS 

 

Summary 

In this work, it was investigated SolaRoad concept for the Netherlands and the possibility 

of its implementation in Estonia. In the first main section it is revealed that Estonia has the 

potential to use solar energy available but must be considered as a particular feature that 

the basic productivity achieved in the summer (May, June, July), and the low point reached 

in December. Electrical installation design must take this into account and accordingly 

choose the appropriate PV system. During the year there are times when we produce less 

than is consumed, in this case network connection system must be planned to the missing 

electricity grid to purchase. The system should be designed so that a larger part of the 

electricity produced can be used locally. The more self-consumed, it is expedient solution. 

SAM calculator was used to calculate productivity of the system. 

Network is distinguished by micro- and small producers. The micro manufacturer's 

production is classified as a device that does not exceed 15 kW and a small manufacturer 

does not exceed 200 kW. Electrical grid connections must be requested connection- and 

technical conditions. 

SolaRoad is based on a conventional glas-glas polycrystalline solar panel which is 

mounted on the body of concrete and a top covered with a very strong glass and anti-skid 

layer. Installation is very simple, prefabricated concrete PV panels are stacked next to each 

other, mounted together and formed as road. If we have PV modules, Estonia do not have 

any problems to install traffic roads. There has been a problem with the fact that these 

modules can perhaps get the special order and its preparation will definitely take some 

time. The manufacture must take into account the resistance of top glass, which must suffer 

heavy vehicles as well as bikes and mopeds. Second place for the development of resistant 

glass hardness properties of radiation without compromising the productivity.  
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SolaRoadi fits more densely into populated area, because it’s aim is to provide a vehicle 

and the road surface to produce electricity for use on site at the same time. Less populated 

is countryside, with a lot of free agricultural land, meadows, therefor installation there is 

less sensible. The goal is still to provide multi-functionality and space savings. The city 

establishment must be sure to consider the trajectory of the movement of the Sun. For 

example to prevent the building construction of a house behind the northern side. The Sun 

calculator was used to figure the trajectory of the Sun. Certainly, it is also important to 

prevent the shadows as much as possible, because every potential shadow reduces 

productivity. 

In Estonia there is a potential to install SolaRoad, because the climatic conditions are 

suitable, there are no restrictions in the legislation, and there are a number of suitable sites. 

Requires a solution to the issue of SolaRoad top glass accessibility, the rest of the devices 

are commercially available aga electrical connection is practicable. 
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www.solarworld.com

SW 260 mono black

Data Sheet

Produced in Germany, 
the center for solar technology

TUV Power controlled: 
Lowest measuring tolerance in industry

Above average weather-resistance and 
robustness

-0/+5 Wp

Sunmodule Bisun:
Positive performance tolerance

30 year linear performance warranty and 
10 year product warranty

SolarWorld AG relies on Germany as its technology location, thereby ensuring 
sustainable product quality.

The TUV Rheinland Power controlled inspection mark guarantees that the nominal 
power indicated for solar modules is inspected at regular intervals and thus ensured. 
The deviation to TUV is maximum 2 percent.

Innovative glass technologies on front- and backside make extremely weather-
resistant and robust solar modules possible. The Sunmodule Protect offers higher 
mechanical resilience and a longer service life.

The positive power tolerance guarantees utmost system efficiency. Only modules 
achieving or exceeding the designated nominal power in performance tests are 
dispatched. The power tolerance ranges between -0 Wp and +5 Wp.

SolarWorld is setting new standards with the groundbreaking 30-year linear 
performance guarantee: a maximum degradation of just 0.35% p.a. provides 
guaranteed module performance of 90% after 21 years, and 86.85% after 30 years.
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SW 260 mono black

PERFORMANCE UNDER STANDARD TEST CONDITIONS (STC)*

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

PERFORMANCE AT 800 W/m², NOCT, AM 1.5

SW 260
Maximum power Pmax 192.3 Wp

Open circuit voltage Uoc 35.2 V
Maximum power point voltage Umpp 27.8 V
Short circuit current Isc 7.42 A
Maximum power point current Impp 6.92 A

Minor reduction in efficiency under partial load conditions at 25°C: at 200 W/m², 97% (+/-3%) of the STC efficiency (1000 W/m²) is achieved.
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DIMENSIONS / WEIGHT

Length 1675 mm
Width 1001 mm
Height 33 mm
Weight 21,5 kg

THERMAL CHARACTERISTICS

NOCT 48 °C
TC Isc 0,044 %/K
TC Uoc -0,31 %/K
TC Pmpp -0,43 %/K

PARAMETERS FOR OPTIMAL SYSTEM INTEGRATION

Power sorting -0 Wp / +5 Wp
Maximum system voltage SC II 1000 V
Maximum reverse current 25 A
Load / dynamic load 5,4 / 2,4 kN/m²
Number of bypass diodes 3
Operating range -40 °C bis +85 °C

SolarWorld AG reserves the right to make specification changes without notice. This data sheet complies with the requirements of EN 50380.

Measuring tolerance (Pmax) traceable to TUV Rheinland: +/- 2% (TUV Power controlled)

SW 260
Maximum power Pmax 260 Wp

Open circuit voltage Uoc 38.9 V
Maximum power point voltage Umpp 30.7 V
Short circuit current Isc 9.18 A
Maximum power point current Impp 8.56 A
Module efficiency ηm 15.51 %

COMPONENT MATERIALS

Cells per module 60

Cell type Mono crystalline

Cell dimensions 156 mm x 156 mm

Front Heat strengthened glass  (EN 1863-1)

Back Heat strengthened glass  (EN 1863-1)

Frame black anodized aluminum

J-Box IP65

Connector H4

ORDERING INFORMATION

Order number Description

82000100 Sunmodule Protect SW 260 mono black
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LIHTLITSENTS 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, Maarja Pitsi 

(sünnipäev 04.08.1984) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

SolaRoad tehnoloogia rakendamis teostatavuse uuring Eesti tingimustes, 

mille juhendaja on nooremteadur Priit Pikk MSc, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 
 

 

 

 

 

 

Tartu, 2016  

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


