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Eleringist üldiselt



110-330 kV liinid,  ühendused 
Soome, Läti ja Venemaaga

Maagaasi ülekandevõrk
Avariireservjaamaad ja ca

150 alajaama

Võlakirjad noteeritud Londoni 
börsil, krediidireiting 

Moody’s A2/stabiilne

230 töötajat
Varad

ca MEUR 900



Eleringi ülekandevõrgud

Elektri ülekandevõrk 

Maagaasi ülekandevõrk 



Eleringi ülekandevõrgud

Elektri ülekandevõrk koosneb üle 5500 km liinidest ja ligi 150 alajaamast. 
Maagaasi ülekandevõrk koosneb ca 900 km gaasitorustikust ja 39 gaasimõõte ja -jaotusjaamast. 



Max. tarbimine 2017 1483 MW (05.01.2017)

Max. tootmine 2017 2177 MW (11.01.2017)

Max. tuuleparkide tootmine 2017 263 MW (17.03.2017)

Max. eksport 2017 1028 MW (13.02.2017)

Kogutarbimine 2016 8,4 TWh

- sealhulgas võrgukaod 0,4 TWh

Kogutootmine 2016 10,4 TWh

- sealhulgas taastuvatest allikatest 1,4 TWh

Mõned numbrid Eesti elektrisüsteemi kohta



Eleringi missioon ja visioon



Eleringi fookusteemad



Fookusteemad aastani 2020



Elektri põhivõrgu arengust



Kõige tähtsam projekt – Eesti ja Läti vaheline kolmas liin



Eesti ja Läti vaheline kolmas liin

• Kaks erinevat pingeklassi – 330 kV ja 
110 kV samadel mastidel

• Liin on töös 2020 aasta lõpuks

• Maksumus 172 MEUR, 112 MEUR 
Euroopa Liidu toetus ja ülejäänud 
raha pudelikaela tulu fondist. Eesti 
maksumaksjalt 0 EURi.

• Projekteerimise ja ehitamise leping 
Eestis Empower AS-iga ja Leonhard 
Weiss Energy AS-iga 2017 augustis



Eesti ja Läti vahelise kolmanda liiniga seotud investeeringud

• Harku-Sindi liini ehitus (2020)

• Kilingi-Nõmme-Riia liini ehitus (2020)

• Harku alajaama 110 lahtrid (2018)

• Harku alajaama 330 lahtrid (2019)

• Kilingi-Nõmme 330 alajaam (2019)

• Kullamaa 110 alajaama renoveerimine (2018)

• Riisipere 110 lahtrid (2020)

• Sindi 110 lahter (2018)

• Sindi 330 lahter (2020)



Sünkroniseerimisega seotud suuremad investeeringud

• L300 Balti-Tartu renoveerimine (2023)

• L301 Tartu-Valmiera renoveerimine (2024)

• L353 Viru-Tsirguliina renoveerimine (2025)

• Eesti elektrisüsteemi juhtimissüsteemide parandamine (2025)



Eestisisese võrgu arendamine 2018-2021

• Korrastatakse 6 110 kV liini gabariite

• Tsirguliina alajaamas teise 330 trafo A2T paigaldamine (2019)

• Suure väina teine 110 kV merekaabel (2020)

• Võiküla-Orissaare 110 kV kaabelliiini lõik Väikeses väinas (2020)

• Võiküla-Orissaare üheahelaliseks ehitamine (2021)



Elektriliinide renoveerimine 2018-2026

• L346 Paide-Sindi raudbetoonmastide vahetus

• 8 110 kV õhuliini renoveerimine

• Uued 110 kV liinid
o L078 Püssi-Kiviõli
o L079 Uhtna-Kiviõli
o L138 Alutaguse-Jaoskonna 3B
o Tapa-Aegviidu-Kehra 110 kV liin

• Suurtes linnades õhuliinid kaablisse
o Tallinnas viiakse 9 õhuliini kas kaablisse või tehakse 

kombineeritud lahendus (õhuliin+kaabelliin)
o Tartus viiakse 2 õhuliini kaablisse



Alajaamade renoveerimine 2018-2023

• Tsirguliina 330 jaotla renoveerimine

• 39 110 kV alajaama renoveerimine

• Uued 110 kV alajaamad

o Ellamaa (Riisipere)

o Laagri (Pääsküla)

• Kõikidesse 330 alajaamadesse omatarbe diiselgeneraatorid

• Lisaks üksikseadmete (nagu jõutrafod) vahetamise programm



Sünkroniseerimine 



Euroopa sünkroonalad

Tootmisvõimsust: 94 GW
Tipukoormus: 66 GW

Tootmisvõimsust: 631 GW
Tipukoormus: 390 GW

Tootmisvõimsust: 337 GW
Tipukoormus: 215 GW

Balti elektrisüsteemid:
Tootmisvõimsust: 8,4 GW
Tipukoormus: 4,5 GW



Miks on vaja sünkroniseerida Euroopa Liidu elektrisüsteemidega

• Praegune olukord sisaldab pidevat riski energiajulgeoleku 

seisukohalt

• Meil on piiratud kontroll igapäevase elektrisüsteemi juhtimise 

osas

• Pikaajalise piirkondliku võrgu arendamise osas puudub mõju

• Venemaa mitte läbipaistva elektrienergia turg mõjutab oluliselt 

Balti piirkonna elektrienergiaturu toimimist

• Vastastikune elektrisüsteemide sõltuvus on langevas trendis 



Sünkroniseerimise variandid

• Sünkroniseerimine Põhjamaade elektrisüsteemidega
o Kolme 220 kV vahelduvvoolu kaabliga Eesti ja Soome vahel
o Vastav tehnoloogia on juba mõnda aega olemas ja kasutuses (näiteks 

Malta-Sitsiilia vaheline 220 kV vahelduvvoolu kaabel pikkusega 125 km ja 
võimsusega 200 MW aastast 2014)

• Sünkroniseerimine Kesk-Euroopaga läbi Poola
o Hetkel on teemaks ühendusskeem – kas üks või kaks füüsiliselt 

eraldiseisvat liini

• Hetkeseis on selline, et sünkroniseerimine toimub Kesk-
Euroopaga



Kuidas on arenenud Venemaa elektrisüsteem meie lähinaabruses



Üldine sünkroniseerimise plaan

• 1.samm – võimekus Balti elektrisüsteemide iseseisvaks 
tööks eriolukordades

• 2.samm – võimekus Balti sagedusalana töötamiseks pidevalt

• 3.samm – sünkroniseerimine Kesk-Euroopa sagedusalaga

Ajakava ei ole lõplikult kokku lepitud. Tõenäoline on 
ajahorisont 7-10 aastat



Lähima aja tegevused

• Balti riikide elektrisüsteemide 
eralduskatse
o Toimub 2019 aasta varasuvel
o 2017 viidi läbi vastav uuring
o Hetkel käivad praktilised 

ettevalmistustööd eralduskatseks

Muud olulised mõjutajad – Ukraina 
ja Moldova on teatanud oma 
plaanidest ühineda Kesk-Euroopa 
sagedusalaga ca 2022



Balti regionaalne 
talitluskindluse koordinaator 



Mis on regionaalne talitluskindluse 

koordinaator (RSC)

• Regiooni talitluskindluse koordinatsiooni keskus (Regional
Security Coordinator)

• TSO-de omatavad ettevõtted või üksused, mis teevad 
süsteemioperaatoritele teenuseid

• RSC-del puudub otsene kontroll võrgu seadmete üle ja nad ei 
tegele reaalajas elektrisüsteemi juhtimisega

• RSC analüüsib TSO-delt saadud infot ning annab info alusel 
soovitusi elektrisüsteemi juhtimiseks



Euroopa RSC-d



RSC-de poolt osutatavad teenused

1. TSO-de planeerimiseks kasutatavate võrgumudelite kvaliteedi kontroll ja 
RCS vastutuspiirkonna ühise võrgumudeli (Common Grid Model) 
koostamine.

2. Koordineeritud ülekandevõimsuste arvutamine.

3. Koordineeritud talitluskindluse analüüs s.h. ka hinnang korrigeerivate 
tegevuste osas (näiteks vastukaubanduse osas).

4. Elektrisüsteemi seadmete katkestuste koordineeritud planeerimine.

5. Elektrisüsteemi piisavuse hindamine lühikeseks ja keskmiseks 
ajavahemikuks ette.



Balti RSC

• On loodud koordinatsiooniprotsessid 

Balti regioonis

• RSC lOODI vastava lepingu alusel

• Eraldi juriidilist isikut ei loodud

• 24/7 töötajaid ei ole

• RSC teenused jaotati ära TSOde vahel. 

Igal TSOl on RSC jaoks eraldi ruumid

• RSC juhataja määratakse kolme TSO 

poolt ühiselt 

• Iga TSO poolt tegeleb vähemalt 2 

inimest RSC funktsioonidega.

Coordinated Security Analysis

Short and Medium Term 
Adequacy Forecasts

Coordinated Capacity 
Calculation

Baltic RSC agreement

TSO 1
2 persons

TSO 2
2 persons

TSO 2
2 persons

Outage Planning Coordination

Common Grid Model

Lead

Lead

Lead

Lead

Lead

Contribute Contribute

Contribute Contribute

Contribute Contribute

Contribute Contribute

Contribute Contribute

Steering committee – CEOs meeting

Independent managerBaltic SOC Regional 
group

Description of RSC 
functions

TSO 1 

2 persons

TSO 2

2 persons

TSO 3

2 persons



Balti reguleerimisturg ja 
koordineeritud bilansipiirkond



Balti koordineeritud bilansipiirkond lühidalt
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Harmoniseeritud ebabilansi 
hind ja selgitus

Balti reguleerimisturg. 
Ühine toode ja ühine 
pakkumiste nimekiri Reguleerimispakkumiste vahetus 

Balti ja Põhjamaade vahel

Ühine Balti bilansijuhtimine 
Venemaa suhtes

Balti elektrisüsteemide 
ebabilansside nettimine



Balticconnector



Eesti gaasisüsteem



Balticconnector



Tänan 
tähelepanu 
eest !


