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Millest räägime?

o Elektrilevi strateegia

o Kes on väiketootja?

o Väiketootja liitumine Elektrilevi võrguga



ELEKTRILEVI STRATEEGIA



ELEKTRILEVI 

MISSIOON
Hoiame ja arendame 

elutähtsaid võrguteenuseid, et 

tagada lihtsam elu

ELEKTRILEVI 

VISIOON
Nutikate, mugavate ja 

konkurentsivõimeliste energia- ja 

taristulahenduste pakkumisega olla 

suunanäitajaks Eestis ja kogu 

maailmas







EESTI VÄLJAKUTSE:

PALJU VÕRKU, VÄHE TARBIMIST

tarbimist

5%61 000 km
elektriliine teenindab

60%

tarbimist

0 kWh655 000
tarbimiskohta

10%
kohtadest
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KES ON VÄIKETOOTJA?



TERMINID JA MÄÄRATLUSED
Elektrituruseadus:

•Tootja – elektriettevõtja, kes toodab elektrienergiat ühe või mitme 

tootmisseadme abil

•Tootmisseade – elektrienergia tootmiseks ettenähtud 

elektripaigaldis

Elektrilevi võttis 2011. aastal kasutusele termini „mikrotootja“. See 

tulenes standardist EN 50438 ja tähendas tootmisseadet kuni 11 kW.

Käesoleval ajal oleme jaganud tootjad kaheks:

0 – 200 kW „Väiketootja“

Üle 200 kW „Elektritootja“



TÜÜPILINE VÄIKETOOTJA LAHENDUS



8,5 kW Saustinõmmel

5,5 kW Jõelähtmel

10kW Selgasel

NÄITEID







VÄIKETOOTJA LIITUMINE ELEKTRILEVI 

VÕRGUGA



ELEKTRILEVI ROLL TOOTJA LIITUMISEL

• Paigaldusettevõte

• Müüb ja paigaldab kliendile tootmiseks vajalikud seadmed 

• (tihti teostab ka liitumisega seonduva asjaajamise)

• Jaotusvõrguettevõtja

• Liidab tootmisseadme elektrivõrguga

• Elektrimüüja

• Ostab ära väiketootja poolt võrku antud elektrienergia

• Süsteemihaldur

• Maksab taastuvenergia toetust vastavalt ELTS §55



VÄIKETOOTJA LIITUMISE 

ETAPID

1.Liitumistaotluse esitamine

2.Liitumispakkumise saamine ja liitumislepingu allkirjastamine

3.Võrguühenduse rajamine või ümberehitamine

4.Teostusdokumentide esitamine ja kontrollimine

5.Võrgulepingu sõlmimine



LIITUMISTAOTLUS

Liitumistaotlusega 

avaldab klient soovi, 

kuhu ja milline 

tootmisseade ühendada 

soovitakse



INVERTERITE NIMEKIRI

• Väiketootja poolt kasutatav tootmisseade 

(reeglina inverter) peab olema Elektrilevi 

heakskiidetud nimekirjas, mis on leitav kodulehel

• Juhul kui seadet nimekirjas ei ole võib selle 

nimekirja lisamist taotleda esitades Elektrilevile 

teatud dokumendid. Vastav juhend on toodud 

ELV kodulehel

• Nimekirja eesmärk on liitumisprotsessi kliendi 

jaoks kiirendada. Sellega välistatakse korduvate 

kontrolltoimingute tegemist



LIITUMISPAKKUMINE

• ELV väljastab liitumispakkumise 30 päeva 

jooksul alates nõuetekohase taotluse 

vastuvõtmisest

• Liitumispakkumine kehtib 2 kuud

• Pakkumises on toodud maksumus, 

väljaehitamise tähtaeg, tehtavad tööd ja 

tehnilised tingimused

• Väiketootja liitumine on kulupõhine teenus, 

millest arvestatakse maha 20% ELV 

arenduskohustuse osa



VÕRGUÜHENDUSE RAJAMINE

• Teostatavad tööd on kirjeldatud liitumispakkumises

• Tööde maht sõltub olemasolevast liitumispunktist, 

soovitud asukohast ja võimsusest

• Reeglina väiketootja puhul:

o Arvesti vahetus

o Täiendava kaitselahutuskoha loomine (ohutus)

o Hoiatussiltide paigaldamine

o Töö ca 300 – 1000 eur

• Teatud juhtudel võib osutuda vajalikuks võrgu 

tehnilise läbilaskevõime suurendamine



TEHNILINE LAHENDUS (1)

EVS-HD 60364-5-551: avaliku elektrivõrguga paralleeltöös talitlevale 

generaatoragregaadile nähakse ette võimalus kaitselahutamiseks avalikust 

elektrijaotussüsteemist

A.Liitumiskilp – täiendav pöördlüliti



TEHNILINE LAHENDUS (2)

B. Mõõtepunkt kliendi paigaldises, lühisnugadega mastilüliti



TEHNILINE LAHENDUS (3)

Tähistamine kahepoolse toite ohule viitavate siltidega

A. Liitumiskilbis kaitsekattel

B. Mastis ja kliendi kilbis



VÕRGULEPINGU SÕLMIMINE

Enne VL sõlmimist tuleb Elektrilevile esitada järgmised 

dokumendid:

• Elektripaigaldise teostusjoonis kuni võrguettevõtja 

liitumispunktini

• Tootmisseadme kaitsesätete seadistamise protokoll

• Teatis elektrisüsteemi nõuetekohasuse kohta koos kehtiva 

nõuetekohasuse auditi koopiaga, kui see on vajalik.



KAITSESÄTETE PROTOKOLL
Elektrituruseadus §55

Tootja tootmisseadmed peavad olema võrgueeskirjaga kehtestatud tehniliste 

nõuete kohased. Nõuetekohasust kinnitab võrguettevõtja, kelle võrguga on 

tootmisseade ühendatud.

Võrgueeskirjas toodud tehnilised nõuded

•Tootmisseadmel peavad olema teatud kaitsefunktsioonid

•Tootmisseadme reaktiivvõimsuse lubatud kõikumine on +/- 10%

•Tootmisseade peab töötama ettenähtud vahemikus



TEOSTUSJOONIS (ÜHEJOONESKEEM)

Teostusjoonisel peavad olema näidatud tähtsamad elemendid: 

tootmisseadmed koos abiseadmetega (mark, nimivõimsus, tüüp), 

ühendusliinide kaablid (mark, ristlõige, pikkus), kaitseaparaadid (tüüp, 

nimivool), tarbimise jaotusharud;



TEATIS KOOS AUDITI KOOPIAGA
Võrgueeskiri §35

Kui liituja võtab elektripaigaldise esmakordselt kasutusele või kui elektripaigaldise 

tarbimistingimusi muudetakse, esitab liituja elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise 

võrguettevõtjale, kelle võrguga elektripaigaldis ühendatakse.

Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise selle kasutuselevõtuks teatise alusel pärast 

(…) kindlaks tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit (…)

NB: kasutuses olevas nõuetekohases madalpingepaigaldise osas, mille toiteliini ees oleva 

kaitseaparatuuri nimivool on kuni 35 amprit, ei pea seal tehtud elektritööde järgselt kasutusele 

võtmisele eelnevat auditit teostama, kui elektripaigaldise ehitaja kinnitab kirjalikult mõõtmis- ja 

katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja 

kasutamise ohutust.



LIITUMISTE INFO 

ELEKTRILEVI 

KODULEHEL



Tänan!


