
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

koosoleku memo nr 4/2018 

 

 Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22 

17.04.2018  

Koosolekust võttis osa 24 Ühenduse liiget ja liikmekandidaat Ants Tiivits. 

 

Päevakorras:  

1. Informatsioonilised teated. 

2. Ettekanne teemal „Ülevaade 110 kV ja kõrgema pingega võrkude arengust ja režiimidest“, esitaja                      

Eleringi juhtimiskeskuse juhataja Märt Allika. 

                                                                                                                       

Koosoleku algul mälestame leinaseisakuga hiljuti surnud meie Ühenduse liiget                                              

Leiger Kaberit (31.01.1929 – 11.04.2018).     

Rein Talumaa teavitab koosolijaid energeetikaveteranide juubelitest ja auväärsetest sünnipäevadest. 

Juubilarid:                                                                                                                                               

Harri Tuulik sai 30. märtsil 85-aastaseks,   

Ülo Mälksoo sai 29. märtsil 70-aastaseks                                                                                                 

ja  

Rein Abel sai 24. märtsil 82-aastaseks,                                                                                               

Kaljo Kilp sai 28. märtsil 83-aastaseks ning                                                                                              

Ülo Nagland sai 28. märtsil 82-aastaseks.      

1.1 Koosoleku juhataja tuletab meelde, et Eesti Energia juhatuse vastuvõtt meie Ühenduse liikmetele 

ja EE veteranidele on kavas kolmapäeval, 16. mail Lelle 22 Tuleviku saalis. Kutsed on juba välja saa-

detud ja oma osavõtust palutakse teatada hiljemalt 9. maiks.   

1.2 Rein Talumaa räägib, et Kadaka tee 63 keldris asuva Varamu fotokogu korrastamises on Elektri-

levil  Enna Sirkeliga kokkulepe, et ta tuleb fotokogu korrastamisele piiratud tööajaga. Reedeti 4 tunni 

jooksul on Ühenduse liikmetel võimalik ja vajalik abistada fotodel olevate isikute, ehitiste, 

pildistamise aja jne tuvastamist. Veteranide osalust koordineerib Rein Sillamets. 

1.3 Koosoleku juhataja meenutab, et enne suvevaheaega juunikuu esimesel dekaadil oli Toomas-Jaak 

Juss nõus tegema ettekande Eesti suursaarte elektrivarustusest. 

2. Ettekandja Märt Allika tutvustab Eleringi elektri ülekandevõrku, kuhu kuulub 5406 km kõrgepinge 

õhu- ja kaabelliine, 147 alajaama, 2 konverterjaama ja 139 km EstLinkide kaabelliine. Maagaasi üle-

kandevõrku kuulub 885 km gaasitorustikke, 36 gaasijaotusjaama ja 3 gaasimõõdujaama. Eesti ener-

geetilise julgeoleku tagamiseks viidi 2014. a oktoobrikuus Kiisal töösse kaks avariireservelektrijaama. 

110 MW võimsusega avariijaam on ühendatud 110 kV võrku ja 140 MW võimsusega avariijaam on 

ühendatud 330 kV võrku ning kumbagi käivitusaeg on alla 10 minuti.                                                                                                  

Eleringi fookusteemad aastani 2020 on: 1. ühine Balti-Soome gaasiturg ja Balticconnectori rajamine, 

2. tarkvõrgu ökosüsteem, 3. kolme Balti riigi elektrisüsteemi isoleeritult töötamise võimekus, 4. fi-

nantsvõimekus, 5. ühine Põhjamaade-Baltimaade reguleerimisturg, 6. kliendirahulolu, 7. juhtiv roll 

regiooni energiasüsteemide juhtimisel ja 8. kolmanda Eesti ja Läti vahelise 330 kV liini ehitus.   

Elektri põhivõrgu arengus on tähtsaim uue 330 kV Harku – Lihula – Sindi – Kilingi-Nõmme - Riia 



elektriliini ehitus. Ehitataval liinil paigaldatakse 330 kV ja 110 kV juhtmed samadele uue konstrukt-

siooniga mastidele ning liinid planeeritakse töösse viia 2020. a lõpuks. Uue liini maksumuseks on 

arvutatud 172 MEURi, millest 112 MEURi on Euroopa Liidu toetus ja ülejäänud raha tuleb juba 

olemasolevast nn pudelikaela tulu fondist, kusjuures Eesti maksumaksja ei pea enam raha lisama. 

Elektriliini Eesti osa projekteerimise ja ehitamise leping sõlmiti Empower ASi ning Leonhard Weiss 

Energy ASiga 2017. a augustis. Seadmetest paigaldatakse Harku alajaama 330 kV ja 110 kV lahtrid, 

Riisiperre 110 kV lahtrid, Sinti 330 kV ja 110 kV lahtrid, Kilingi-Nõmmele ehitatakse 330 kV alajaam 

ja renoveeritakse Kullamaa 110 kV alajaam.                                                                                             

Sünkroniseerimisega seoses renoveeritakse 2023. a liin L300 Balti-Tartu, 2024. a liin L301 Tartu-

Valmiera, 2025. a liin L353 Viru-Tsirguliina ja 2025. a parandatakse Eesti elektrisüsteemi juhtimis-

süsteeme.                                                                                                                                                    

Eestisisese elektrivõrgu arendamiseks korrastatakse aastail 2018 – 2021 6 110 kV liini gabariite, 2019. 

a paigaldatakse Tsirguliina alajaama teine 330 kV trafo, 2020. a süvistatakse Suure väina teine 110 kV 

merekaabel ja Võiküla-Orissaare 110 kV merekaabli lõik Väikeses väinas ning 2021. a ehitatakse 

Võiküla-Orissaare liin üheahelaliseks.                                                                                                    

Aastatel 2018 – 2026 vahetatakse renoveerimistööde käigus raudbetoonmastid liinil L346 Paide-Sindi 

ja uuendatakse 8 110 kV õhuliini. Ehitatakse uued 110 kV liinid Püssi-Kiviõli, Uhtna-Kiviõli, 

Alutaguse- Jaoskonna 3B ja Tapa-Aegviidu-Kehra. Tallinnas viiakse 9 õhuliini kas kaablisse või 

tehakse kombineeritult õhu- ja kaabelliin. Tartus viiakse 2 õhuliini kaablisse.                                     

Alajaamadest uuendatakse ajavahemikus 2018 – 2023 Tsirguliina 330 kV jaotla ja 39 110 kV alajaama 

ning ehitatakse uued Ellamaa (Riisiperre) ja Laagri (Pääskülla) 110 kV alajaamad. Kõikidesse 330 kV 

alajaamadesse paigaldatakse omatarbe diiselgeneraatorid ja vahetatakse ka üksikseadmeid.             

Euroopa elektrisüsteem koosneb praegu allpool loetletud elektrisüsteemidest:                                                                                                                                                       

Mandri-Euroopa ühendelektrisüsteem CE tootmisvõimsusega 631 GW ja tipukoormusega 390 GW,                                                                  

Venemaa ja temaga sünkroonühenduses lähiriikide ühendelektrisüsteem IPS/UPS tootmisvõimsusega 

337 GW ja tipukoormusega 215 GW (sealhulgas Balti riikide elektrisüsteemide tootmisvõimsus on 8,4 

GW ja tipukoormus 4,5 GW), Põhjamaade ühendelektrisüsteem NORDIC tootmisvõimsusega 94 GW 

ja tipukoormusega 66 GW, Suurbritannia elektrisüsteem, Iirimaa elektrisüsteem ja Islandi elektri-

süsteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Baltimaadel on tulevikus vaja Euroopa Liidu elektrisüsteemiga sünkroniseerida, sest praegune olukord 

sisaldab pidevat energiajulgeoleku riski. Eestil on piiratud kontroll igapäevase elektrisüsteemi juhtimi-

sel ja piirkondliku elektrivõrgu pikaajalise arendamise osas puudub mõju. Venemaa mitteläbipaistva 

elektrienergia turg mõjutab oluliselt Balti piirkonna energiaturu toimimist. Sünkroniseerimise Põhja-

maade elektrisüsteemiga teeb raskeks asjaolu, et vajaliku kolme Eesti ja Soome vahelise 220 kV vahel-

duvvoolu merekaabli kaudu on vajalikku võimsust tehniliselt keerukas üle kanda. Reaalseks peetakse 

ja praegu tehakse eeltöid sünkroniseerimiseks Kesk-Euroopa ühendelektrisüsteemiga läbi Poola kas 

ühe või vajadusel kahe uue vajaliku ülekandevõimsusega õhuliini abil. Kolmanda võimaliku alterna-

tiivina on arutluse all Baltimaade saartalitlus koos toetavate alalisvooluühendustega Põhjamaadesse ja 

Kesk-Euroopasse. Praeguseks väljatöötatud sünkroniseerimise üldine plaan näeb esimese sammuna et-

te kontrollida Balti elektrisüsteemide võimekust iseseisvaks tööks eriolukordades. Seejärel teise sam-

muna kontrollitakse võimekust Balti sagedusalana pidevaks töötamiseks. Balti riikide elektrisüsteemi-

de eralduskatse peaks toimuma 2019. a varasuvel. Viimaseks sammuks oleks Balti riikide sünkronisee-

rimine Kesk-Euroopa sagedusalaga. Tööde ajakava ei ole lõplikult kokku lepitud ja tõenäoliselt kulub 

töödeks 10 aastat.                                                                                                                                   

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Rein Tivas 


