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Kust tuleb Eesti kodudesse elekter?
Eleringi missioon on tagada Eesti tarbijate elektri ja gaasi varustuskindlus.
Varustuskindlus koosneb neljast osast - kõik osad on olulised, hoidmaks
elektritarbijal Eidaperes tuled põlemas.
Ühtne Euroopa energiaturg; Eestil 2500MW ühendusi vs 1600MW

tiputarbimist. Eesti põhivõrgu töökindlus on olnud viimasel kümnendil
eeskujulik ca 99,9%.
2030 on elekter olemas - Euroopas on

800 GW vs 700 GW
Tiputarbimine
Kindlat tootmist

Energiasüsteemi dekarboniseerimine – juurde tuleb uut taastuvenergial
põhinevat võimsust, mis omab mõju varustuskindlusele. Talvel võib loota ca
16% Euroopa tuule võimsusest kui kindlale võimsusele.
Varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja majanduse konkurentsivõimet
toetavalt - kui ükski uuring ei näita varustuskindluse probleemi, ei ole
õigustatud tarbijale täiendava kohustuse panemine (à la taastuvenergia tasu)
tootjate „puuduva tulu“ finantseerimiseks.

Süsteemipiisavus

Üleeuroopalise analüüsi metoodika
Pan-European
Market Modelling
Database (PEMMDB)
(kõik Euroopa
elektrijaamad ja
ülekandeliinid)
• ENTSOE analüüsib 35 × 20 × 5 = 3500 tunnipõhist simulatsiooni iga analüüsitava aasta kohta
o 35 kliima-aastat
1.
ANTARES
o 20 juhuslikku avariiprofiili
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o 5 erinevat simulatsiooniprogrammi – vähendamaks analüüsi süsteemse vea suurust
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•

Euroopa süsteemipiisavuse analüüs on teostatud vastavalt Euroopa elektrienergia
siseturu määruse artiklile 23.
o

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/943, 5. juuni 2019

PLEXOS
POWERSYM

Üleeuroopaline analüüs - turupõhine
Eesti standardi kavand 9 h
varustuskindlus
• 2025. aastal on nii Eestis kui ka
regioonis süsteemipiisavuse tase väga
hea.
• Aastal 2030 on suur energia puudujääk
Leedus, mis mõjutab meid. Leedu on
sulgenud enamus soojusjaamad ja
alles jäänud võimsuseid käsitleb
reservidena turult väljas. Ka sellisel
juhul jääb see siiski alla Leedu
varustuskindluse normi 8 h.

Euroopas energiaturul on võimsused olemas
Tootmine vs tarbimine 2030
900

• Euroopas on 2030. aastal kindlat võimsust umbes
enam kui 100 GW rohkem kui tarbimist. Eestis on
kokku ca 1,6 GW tiputarbimine.

• Salvestus ja tarbimise juhtimise võimekused
annavad veelgi suurema võimaluse tootmisetarbimise tasakaalu juhtimiseks.
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• Süsteemipiisavuse vaatest järjest kandvamat rolli
hakkab mängima tuuleenergia. „Kindlaks
võimsuseks“ võib 2030.aastal lugeda 16% tuult, mis
panustab süsteemipiisavusse. See tähendab, et
talvel on igal tunnil kuskil Euroopas piisavalt head
tuuleolud, et minimaalne tuule toodang on 16%
installeeritud võimsusest.
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Balti-Soome deterministlik hinnang võimsus jõuab ka meie regiooni
Deterministlikus analüüsis
on minimaalseks
elektrisüsteemi piisavuse
tagamise tasemeks võetud
N-2 häiringuolukord.
Seatud eesmärk:
Tiputarbimine peab olema
kindlate tootmisvõimsuste
ja välisühendustega
tagatud.
Analüüsi tulemus: Kuni
aastani 2032 ei ole ette
näha tootmisvõimsuste
puudujääki.

Joonis: Kasutatavad tootmis ja ülekandevõimsused N-2 stsenaariumis

Kriisistsenaariumid – juhuks, kui
realiseerub halvim
Balti sünkroonala stsenaarium
Seatud eesmärk: tiputarbimine peab olema kindla
tootmisvõimusega kaetud.
Analüüsi tulemus: Aastal 2030 võib esineda olukordi,
kus tiputarbimise perioodil pole võimalik hoida
piisavas koguses reservi ning N-1 olukorras võib
esineda tootmisvõimsuste puudujääki.

Baltikumi hädaolukorra stsenaarium
Seatud eesmärk: Kodutarbimine, äri- ja avaliku
teeninduse tarbimine peab olema tagatud.
Analüüsi tulemus: Kodutarbimine, äri- ja avaliku
teeninduse tarbimine ON kaetud. Tööstussektori
tarbimist võib olla vaja tipuperioodil piirata.

…aga kui siiski avaldub süsteemipiisavuse
probleem
I. Elektrisüsteemi varustuskindluse norm
9 h/aastas; 6 GWh/aastas, taseme kinnitab Vabariigi Valitsus.

II. Süsteemipiisavuse hinnang
- Üleeuroopaline tõenäosuslik hinnang. Hinnatakse vastu Varustuskindluse normi.
- Eristsenaariumite hinnang Baltimaade ja Eesti kohta. Hinnatakse vastu vastava
stsenaariumi kriteeriumeid.

III. Võimsusmehhanism
Kui süsteemipiisavuse hinnangud ei vasta nõutule, on peale turubarjääride
likvideerimist võimalik teha ettepanek võimsusmehhanismi kehtestamiseks.

Võimsusmehhanism kui viimane õlekõrs
• Elering on elektrijaamade poolt, rohkem elektrijaamu on varustuskindlusele hea.
• Võimsusmehhanism on ajutine meede elektrisüsteemi piisavuse vajaliku taseme
tagamiseks
• Tegemist on riigiabiga, millele kehtivad Euroopa Liidu ühisturul kehtestatud reeglid ja
mis on kulu Eesti elektritarbijale.
• Seetõttu ei tohi võimsusmehhanismi rakendada, kui probleemi, mida lahendada, pole.
• Kuigi elektrisüsteemi piisavuse seis on olnud väga hea ja on analüüside põhjal ka
tulevikus kõrgel tasemel, siis energiasüsteem on muutuses ning muutused on
kiirenevad, seega tuleb olla valmis reageerima.
• Eesti jaoks kõige sobivam võimsusmehhanism on strateegiline reserv.
• Uuringu järgi maksab 280 MW strateegilist reservi 16 MEURi aastas.

Võrgupiisavus

Elektrisüsteemi arendamise fookus on
sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga
•

•

•

•

Eesti põhivõrgu töökindlus on olnud viimasel
kümnendil eeskujulik ca 99,9%.
Fookuses on Venemaa elektrisüsteemist
eraldumine ja Mandri-Euroopa
elektrisüsteemiga liitumine 2025. aasta lõpuks.
Investeerime ca 300mln€ võrgutasu tõstmata.
2030+ perspektiivis arendame varustuskindluse
tagamiseks kliimaneutraalsel moel avamere
võrku, mis lisab nii ühendusi teiste riikidega kui
võimaldab elektrijaamadel võrguga liituda.
Elering on vedamas Eesti sisese elektrivõrgu
arengukava koostamist koos jaotusvõrkudega,
mille tulemusena võiks võrgu kilomeetreid
väheneda ca 800km ulatuses.

Küberturvalisus

Kas oleme kaitstud küberohtude eest?
• Elektrisüsteem on täielikult kaugjuhitav ning toimib tänu mitmete
infosüsteemide koostööle. Küberohud on energiasüsteemile pidevalt
suurenemas.
• Olulised küberturbe tegevussuunad on Eleringi jaoks küberturbe
juhtimine ja haldus, operatiivse küberturbe tagamine ja teadlikkuse
ning valmisoleku tõstmine.
• Ülekandevõrgus andmata jäänud energiat, mis oleks põhjustatud
küberintsidentidest, pole seni olnud. Eleringi tegevus on suunatud
sellele, et hoida see näitaja samal tasemel.

Süsteemi töökindlus

Mida on vaja süsteemi opereerimiseks?
• Süsteemi edukaks reaalajas opereerimiseks on vaja kõigi varem välja
toodud elementide toimimist.
• Tänaseks opereerimiseks on reservid olemas. Perioodiks pärast
sünkroniseerimist oleme arendamas uusi süsteemiteenuste turge.
Tegeleme paindlikkusturu arendamisega.
• Vajame Eestisse 1000 MW kindlaid võimsuseid, et süsteemi töökindlalt
opereerida keeruliste kriiside korral à la Balti saartalituses.

Kokkuvõte
• Uuringud näitavad elektrisüsteemi piisavust ja varustuskindluse normile
vastavust kuni 2030. aastani.
• Eesti süsteemi varustuskindlaks opereerimiseks saartalituses peab Eestis
olema 1000 MW kindlat võimsust.
• Euroopa süsteemipiisavuse analüüs teostatakse iga-aastaselt ja kui
süsteemi piisavuse tase ei vasta standardile, siis Elering koos MKM-i ja
Konkurentsiametiga on valmis rakendama Strateegilist reservi, mõistes,
et see toetus tootjatele tuleb tarbijatel kinni maksta.

Tänan!

