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Olulised märksõnad:

• Üleminek ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisele majandusele, puhtale ringmajandusele.

• Bioloogilise mitmekesisuse taastamine.

• Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine poole võrra juba aastaks 2030 – eeldab Euroopa 
majanduse kiiret ja põhjalikku ümberkorraldamist.

• Üleminek keskkonnasõbralikele taastuvenergia tehnoloogiatele (eelkõige roheline vesinik, 
tuul, päike) – eeldab tööstuse innovatsiooni toetamist.

• Ühtegi piirkonda ei jäeta kõrvale – toetusmeetmed sujuvamaks üleminekuks.

Euroopa roheleppe väljakutsed

• Eesmärk: esimene kliimaneutraalne maailmajagu aastaks 2050!



• Elektritarbimine on viimastel aastatel kogu Euroopas vähenenud, eelkõige soojade talvede tõttu. 

• Taastuvenergia osakaal elektrienergia tootmisel kasvab pidevalt kogu maailmas. Eelkõige kasvab 
tuule- ja päikeseelektri tootmine, biomassi ja hüdroenergia kasutamine elektrienergia tootmisel aga 
näitab kahanemise trendi.

Mõned numbrid ja trendid 

Allikas: Agora Energiewende
and Sandbag (2020): The 
European Power Sector in 2019

EU28 muutused elektritootmise mahtudes 2018 - 2019



Mõned numbrid ja trendid 

Allikas: Agora Energiewende and Sandbag (2020): The European Power Sector in 2019

EU28 taastuvenergia osakaal (% kogu elektrienergia tootmisest)



Mõned eesmärgid

Aastaks 2030: tuulegeneraatorite koguvõimsus 350 GW (2019 lõpus 200 GW), 
päikesepaneelide koguvõimsus 320 GW (2019 lõpus 134 GW). 

Allikas: Agora Energiewende
and Sandbag (2020): The 
European Power Sector in 2019

Euroopa Komisjoni pikaajaline strateegia: EU28 taastuvenergia osakaal (% kogu elektrienergia tootmisest)



• 2019 aastal lisandus maailmas 200 GW taastuvenergia võimsust, eelkõige tänu uute päikese- ja 
tuuleparkide rajamisele.

Mõned numbrid ja trendid 

Allikas: REN21. 2020.
Renewables 2020 Global 
Status Report

(PV: Total 627 GW, 2.8% kogu 
elektrienergia toodangust)

(Tuul: Koguvõimsus 650 GW, 
5.9% kogu elektrienergia 
toodangust)



Võtmetehnoloogiad ja valdkonnad roheleppe eesmärkide 
saavutamisel

Kõikide valdkondade elektrifitseerimine!

Transpordisektor

• Meretransport, lennundus, 
rongiliiklus, raske- ja kergsõidukid jt.

• 1/3 kogu energiatarbimisest
• Taastuvenergia

osakaal vaid 3%
(2017).

Tööstussektor

• 1/3 kogu energiatarbimisest
• Suuremahuline elektrienergia 

vajadus
• Kõige keerulisem

üleminek
taastuvenergiale

Ehitussektor

• 1/3 energiatarbimisest; Eestis 
moodustab hoonete osakaal Eesti 
kogu energia tarbimises > 50% 

• Väga suur potentsiaal
kasvuhoonegaaside
soodsaks vähendamiseks

Vesinikutehnoloogiad Vesinikutehnoloogiad
Päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad

Vesinikutehnoloogiad
Päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad

Eestis on välja töötatud/töötamisel mitmed taastuvenergia võtmetehnoloogiad, mida rohepöörde raames 
kasutusele võtta.
Kõrgtehnoloogiline tööstus tuleks rajada Eestisse (või vähemalt Euroopasse)!



Kolm põlvkonda päikesepaneelide tehnoloogiaid

Päikesepaneelide kolm põlvkonda

Esimene põlvkond

• Monokristalne räni
• Polükristalne räni

Teine põlvkond

• Õhukesekilelised
tehnoloogiad:
• CdTe
• Amorfne räni
• Cu(In,Ga)Se2

Kolmas põlvkond

• Cu2ZnSnS4

• Perovskiidid
• Hübriid päikeseelemendid
• Tandem päikeseelemendid jt (95% kogu 

PV turust)

(5% kogu PV turust)

Ökoloogiline jalajälg



Eestis arendatavad kolmanda põlvkonna päikesepaneelide 
tehnoloogiad 

Monoterakiht päikeseelemendid
Cu2ZnSnS4 

• Keskkonnasõbralik ja ressursitõhus  
tehnoloogia, materjalide taaskasutus.

• Kerged, painduvad ja poolläbipaistvad 
paneelid – ideaalsed ehitisintegreeritud 
rakendusteks.

Üliõhukesed päikeseelemendid
Sb2S3

• Ressursitõhus, odav ja kiire tehnoloogia
• Poolläbipaistvad, kerged ja 

multifunktsionaalsed päikesepaneelid –
ideaalsed elektrit tootvate akende jaoks.



Pool-läbipaistvad ehitisintegreeritud elektrit tootvad aknad

Finantseerimine:
• ETAG PRG627 "Antimon-kalkogeniid õhukesed kiled järgmise põlvkonna pool-läbipaistvatele

päikeseelementidele kasutamiseks elektrit tootvates akendes (2020−2024)
• EK H2020 "ERA Chair of Emerging Next-Generation Photovoltaics, 5GSOLAR“ (2020−2026)
• Teaduse Tippkeskus TK141 "Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise 

ja muundamise süsteemidele“ (2015−2023)

• Kõrghoonetel väike katusepind, aga suur fassaad
• Päikeseelemendiga aknad, paigaldatakse hoone

ehitamisel, toodavad elektrit ka pilves ilmaga ja
kunstvalguse käes

• 50% hoone elektrienergia vajadusest
• ≤ 10 g/m2 lisakaal

2020- baasteadus

• tööstuskõlblik tehnoloogia (plaanis Eestis tööstusesse viia)
• ressursisäästlik (1 kg lähteainest saab katta ca 5000 m2

klaaspinda), jäätmevaba
• valmistoodang keskkonnale ohutu

TalTe Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabor
Tehnoloogilised lahendused energiatõhusatele ja tervisliku sisekliimaga hoonetele 
prof. Ilona Oja Acik, email: Ilona.Oja@ttu.ee

2030- rakenduses



Päikeseenergeetika materjalide teaduslabor

Dr. Marit Kauk-Kuusik, email: marit.kauk-kuusik@ttu.ee

Optoelektroonsete materjalide füüsika labor

Prof. Maarja Grossberg, email: maarja.grossberg@ttu.ee
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www.crystalsol.com - TalTech spin-off

Maailmas ainulaadne tehnoloogia:
Prinditavad kerged, painduvad ja poolläbipaistvad 
päikesepaneelid ehitisintegreeritud rakendusteks

Finantseerimine:
• H2020 CUSTOM-ART "Disruptive kesterites-based

thin film technologies customised for challenging
architectural and active urban furniture applications“ 
(2020-2024)

• Teaduse Tippkeskus TK141 "Uudsed materjalid ja 
kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja 
muundamise süsteemidele“ (2015−2023)

Koostööprojektid Eesti päikeseenergeetika ettevõtetega:
• Nutikas arendusprojekt: Roofit Solar Energy-ga (2020-2022)

http://www.crystalsol.com/


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Awards 2011
Habitat | Energy | Environment

Firmast

• Asutatud: 2008

• Asukoht:

• CZTS monoterapulbri tootmine:
Tallinn, Estonia

• Päikesepaneelide tootmine:
Vienna, Austria

• www.crystalsol.com

• CEO: Rumman Syed, 
rumman.syed@crystalsol.com
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Crystalsol – Tallinna Tehnikaülikooli spin-off

Prinditavad kerged, painduvad ja poolläbipaistvad 
päikesepaneelid ehitisintegreeritud rakendusteks.
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http://www.crystalsol.com/


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Mõned võtmeparameetrid (edasiarendamisel):

• Sertifitseeritud (Fraunhofer ISE) efektiivsus 10.2%

• Päikesepaneeli kaal: 350g - 1000g/m² (sõltuvalt hermeetikust)

• Painduvusraadius: < 2 cm

• Personaalne lähenemine – päikesepaneelide kuju, suurus, läbipaistvus 
ja välimus vastavalt kliendi soovile.

Crystalsol – Tallinna Tehnikaülikooli spin-off



Me suudame veel paremini! Kasutame Eesti tehnoloogiaid!

Allikas: electricitymap.org

Veel aastake tagasi: Eesti oli maailmatasemel tahmaplekk

Mida ootame riigilt:
• Tehnoloogilise siirde ja õppe-, teadus- ja arendustegevuse toetamist võtmevaldkondades
• Tulevikku vaatavaid otsuseid, soodsa sotsiaalmajandusliku keskkonna loomist kõrgtehnoloogilise 

tööstuse loomiseks Eestisse



“I’d put my money on the sun and solar energy.
What a source of power! I hope we don’t have to wait
until oil and coal run out before we tackle that.”
Thomas A. Edison, 1931



Kontaktandmed:

Prof. Dr. Maarja Grossberg

Optoelektroonsete materjalide füüsika labor

Tallinna Tehnikaülikool

Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Estonia

email: maarja.grossberg@taltech.ee 

Tänan!


