
Paindlik liitumine  

Uue võimalusena pakub Elering elektrivõrguga liitumistel, kus kliendi poolt soovitud võimsuse 
edastamise tõttu koormub mõni võrguelement üle, klientidele võimalust paindlikuks liitumiseks. 
Sellisel puhul on kliendil võimalik valida, kas maksta kinni ülekoormuva võrguelemendi läbilaskevõime 
suurendamine või leppida ühekoormuse tekkimise olukordades kokku oma tootmis- ja/või 
tarbimisvõimsuse mahakoormamine.  

Paindlik liitumine annab klientidele võimaluse mitte investeerida Eleringi võrgu läbilaskevõime 

suurendamisse ning võrguettevõtjale optimaalsema elektrivõrgu, mille tulemusena vähenevad selle 

investeerimis- ja ülalpidamiskulud. 

 

Iga liitumispakkumise koostamisel teostatakse elektrivõrguanalüüs, mille käigus lisatakse elektrivõrgu 

mudelisse planeeritav tootmis- ja/või tarbimisvõimus ning selgitatakse välja selle mõju 

elektrisüsteemile erinevatel tootmise ja/või tarbimise piirstsenaariumitel. Juhul, kui teostatud 

võrguanalüüsi tulemusena selgub, et ühel või mitmel võrguelemendil on tõenäosuslik võimalus 

režiimist sõltuvalt üle koormuda, tuleb kliendi poolt soovitud tootmis- ja/või tarbimisvõimsuse 

tagamiseks selle võrguelemendi läbilaskevõimet suurendada. Klientidele, kellel on ülekoormuse ajal 

võimalik kasutada soovitud liitumisvõimsust kas täielikult või osaliselt mahakoormatuna, saab Elering 

lisaks traditsioonilisele võrgutugevduskuludega liitumislepingupakkumisele esitada ka alternatiivse 

pakkumise, mille järgi võrgutugevdusi ei ole vaja teostada. Samas lepitakse sellise liitumislepinguga 

kokku võimsus, alates millest loetakse üks või mitu võrguelementi ülekoormunuks, ning 

võrguelemendid, mille ülekoormumisel on Eleringil õigus kliendi tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse 

mahakoormamist rakendada. Mahakoormamise ajalise kestvuse osas kokkuleppeid ei sõlmita. 

 

Enne kliendi poolt liitumislepingu allkirjastamist ja investeeringuotsuse tegemist annab Elering 

kliendile informatsiooni, missuguste tootmis- ja/või tarbimisstsneeriumite korral näitab mudel 

ülekoormuse teket, ning statistilise ülevaate ülekoormust põhjustava stsenaariumite esinemise kohta. 

Samuti annab Elering infot potentsiaalselt ülekoormust põhjustava võrguelemendi eelmistel aastatel 

esinenud väljalülitamiste kohta. Teades ülekoormuva võrguelemendi läbilaskevõime suurendamise 

maksumust ning mahakoormamise tõenäosuslikku võimalust, saab klient teha otsuse paindliku 

liitumisvõimsuse kasutamise kohta. 

 

Võimsuspiirangut rakendatakse vaid selle võrguelemendi ülekoormumise ohu korral, mis kliendiga 

liitumislepingus kokku lepitakse. Juhul, kui antud võrguelement sisaldub mitme kliendi 

liitumislepingus, siis alustatakse paindliku võimsuse piiramist kõige uuemast liitujast, kasutades ära 

kogu tema paindlik liitumisvõimsus ning seejärel piiratakse ajaliselt järgmist liitujat, kuni vajadusel 

jõuab järg kõige varasema liitujani. Tootmis- ja/või tarbimisvõimsuse mahakoormamine tuleb teostada 

kliendil vastavalt võrguettevõtja nõudele.  

 

Vajadus paindliku liitumisvõimsuse rakendamiseks selgub põhivõrguettevõtja poolt erinevatel 

ajahetkedel läbi viidava elektrisüsteemi talitluse modelleerimise käigus – alates aasta ette 

planeerimisest kuni operatiivtunni alguseni. Paindliku liitumise kas osalise või täieliku 

mahakoormamise vajadusest informeeritakse klienti esimesel võimalusel. Sõltuvalt katkestusaja 

pikkusest annab põhivõrguettevõtja vastava info järgmistel tähtaegadel: 

 Juhul, kui mahakoormamine kestab järjestikku üle 120 tunni, siis informeeritakse klienti 

piiramise kuule eelneva kuu 25. kuupäevaks;  



 Juhul, kui mahakoormamine kestab järjestikku kuni 120 tundi, siis informeeritakse klienti tema 

liitumispunkti maksimaalselt lubatud tarbimis- ja/või tootmissuunalisest võimsusest tundide 

lõikes hiljemalt eelmisel päeval kell 12:00.  

Paindliku liitumisvõimsuse mitteplaanilise piiramise puhul (näiteks avariid elektrisüsteemis või 

erakorralised tööd võrgus jms) toimub piiramine Eleringi poolt automaatselt kaugjuhtimise teel. 

Põhivõrguettevõtja informeerib klienti paindlikku liitumisvõimsuse piirangutest vastavalt 

põhivõrguettevõtja poolt kehtestatavale andmevahetusformaadile. Kliendil tuleb tagada andmeside 

toimimine põhivõrguettevõtja SCADA ja kliendi vastava süsteemi vahel ning kehtestatava 

andmevahetusformaadi kasutusele võtmine. Samuti tuleb kliendil välja ehitada ning testida tehniline 

lahendus, mis põhivõrguettevõtja SCADA-st käskluse saabudes muudab lubatud tarbimis- ja/või 

tootmissuunalist paindlikku liitumisvõimsust. 


