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LÜHIKOKKUVÕTE 

Kürsa, K. Elektrienergia kauglugemise turvariskid, Bakalaureusetöö.. – Tartu: EMÜ, 2015, 

38 lehekülge, 11 joonist, 2 tabelit, formaat A4. Eesti keeles. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada kaugloetavatele arvestitele ülemineku 

põhjuseid, vajalikkust ja võimalikke tekkivaid probleeme elektrivõrgu turvalisuse ning 

tarbijate privaatsuse seisukohalt. Töös kirjeldatakse ja võrreldakse tunnipõhise elektriener-

gia arvestamist nii kaugloetava arvestiga kui ka tüüpkoormusgraafikuga ühes eramus, kus 

aastane elektritarbimine on 8500-9000 kWh. Lisaks tutvustakse jaotusvõrgu ettevõtte OÜ 

Elektrilevi poolt paigaldatavate kaugloetavate elektriarvestite Landis+Gyr E350 ja E450 

parameetreid ja andmeedastustehnoloogiat. Muuhulgas antakse ülevaade uue põlvkonna 

elektrivõrgust ja selles kasutatavatest telekommunikatsiooni protokollidest, tuuakse välja 

võimalikud targa võrgu ründeviisid ning analüüsitakse selliste rünnakute ohtu igapäeva 

tarbijate privaatsusele. Töös toodud väited ning illustreerivad näited pärinevad erinevatest 

teadusartiklitest ja  OÜ Elektrilevist saadud andmetest.  

Andmete analüüsi tulemusel selgub, et üheks turvariskiks võib kujuneda tarbijate tarbimis-

andmete vähene kaitstus kolmandate isikute eest. Lisaks võivad kahesuunalist elektrivõrku 

ohustada küberrünnakud, rünnakud infrastruktuurile, pahavaralised ründed serveritele ja 

inimfaktor. Eelnimetatud rünnakute vältimiseks tuleks kasutada erinevaid turvalisust taga-

vaid tehnoloogiaid, näiteks veel turvalisemaid krüpteeringuid. Ühtlasi peaks tõstma tarbija-

te ja elektrivõrgu töötajate teadlikust võimalikest turvariskidest, mis võivad kaasneda 

elektrienergia kauglugemisega. 

Märksõnad: elektrienergia kauglugemine, nutikas võrk, turvariskid, privaatsus, kahesuu-

naline kommunikatsioon, aruka arvestuse infrastruktuur, elektriturg 
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ABSTRACT 

Kürsa, K. Security Risks of Energy Remote Metering, Bachelor’s thesis.. – Tartu: EMÜ, 

2015, 38 pages, 11 figures, 2 tables, format A4. In Estonian language. 

This thesis gives an overview of smart meters and brings out the main reasons for in-

stalling them, also possible privacy threats and security risks to the consuming households. 

This overview introduces how to measure electricity usage per hour and compares two 

measuring methods in a private residence with an average electricity consumption of 8500-

9000 kWh per year. This paper also outlines the most important aspects of Landis+Gyr 

smart meters E350 and E450, which will be installed in the households of Elektrilevi OÜ 

clients. Specifications and how these types of smart meters collect and send measurements 

to the server are also summarized. Lastly an overview of smart grid and its main communi-

cation protocols is given along with information about the possible threats and attacks to 

the smart grid and how that may affect our everyday privacy. Most of the technical claims 

and examples are taken from scientific articles and received from Elektrilevi OÜ. 

According to scientific literature the most serious security risk seems to be the low protec-

tion of consumer data from third parties. The two-way communication between the smart 

meter and utility company could also be a security risk for the power system. The smart 

grid could also be threatened by a cyber-attack and attacks to the infrastructure. To prevent 

the aforementioned attacks, it is important to use heavily secured authentication, better data 

encryption and to be aware of the weaknesses in the telecommunication protocol. Also it is 

important to raise awareness about possible security risks among clients and workers in 

electrical companies.  

Keywords: smart metering, smart grid, security risks, privacy, two-way communication, 

advanced metering infrastructure, energy market 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

3G  − Third Generation on mobiilsidetehnoloogia standardite kogu 

AES  − Advanced Encryption Standard ehk täiustatud krüpteerimisstandard 

AMI  − Advanced Metering Infrastructure ehk aruka arvestuse infrastruktuur 

EIC  − European Identification Code 

EU  − European Union ehk Euroopa Liit 

GPRS  − General Packet Radio Service ehk üldine raadio-pakett andmesideteenus 

GSM  − Global System for Mobile Communication ehk globaalne mobiilsidesüsteem 

M2M  − Machine to Machine ehk telekommunikatsiooni tehnoloogia seadmelt 

      seadmele  

PLC  − Power Line Communication  

SIM  − Subscriber Identification Module on kiipkaart, milles sisalduvad andmed     

      identifitseerivad abonendi mobiilside teenusepakkuja võrgule 

VPN   − Virtual Private Network on virtuaalne privaatvõrk 

WiMAX   − World Interoperability for Microwave Access on telekommunikatsiooniteh-

  noloogia 
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SISSEJUHATUS 

Kaasaja infotehnoloogia lahendused on muutnud inimeste elu palju mobiilsemaks ja kiire-

maks. Pidev infovahetus ja seadmete automatiseerimine on saanud käesoleva sajandi 

märksõnadeks. Riiklikud elektrisüsteemid on olnud põhiliselt ühesuunalised. Elektrijaama-

des toodetav elekter jõuab mööda ülekandeliini tarbijateni ja tarbijad teatavad arvestilt näi-

du võrguettevõttele. Selline elektrisüsteem on lihtne ja turvaline, kuid kallis opereerida ja 

analüüsida. Samuti on raske avastada elektrivargusi ja hoomata koheselt elektririkete het-

keolukorda ning eskaleerumist. 

Lähima kümne aasta jooksul peaks enamus Euroopa Liidu liikmesriike olema välja aren-

danud kaasaegese uue põlvkonna nutika elektrivõrgu, mille võimekus ja efektiivsus seis-

neks kahesuunalises võrgusüsteemi juhtimis- ja andmeedastussüsteemide igapäevasel ka-

sutamisel. Tarbijatele tähendab see nutika elektrivõrgu väljaehitamist mõõtepunktidesse, 

kuhu paigaldatakse kaugloetavad arvestid. Eestis  paigaldatakse  elektrienergia kaugluge-

mise projekti raames ligi 630 000 uue põlvkonna arvestit. Ilmselt muutub targa elektriar-

vesti tulekuga tarbijatel arveldus mugavamaks, kuid vähe on tähelepanu pööratud seeläbi 

tekkivate võimalikele ohtudele riigi elektrisüsteemis ja tarbijate privaatsus küsimusele.  

Käesoleva töö eesmärk on uurida elektrienergia kauglugemisele üleviimisel tekkivaid või-

malikke turvariske ja sellest tulenevaid võimalikke ohte elektrisüsteemile ning teada saada 

miks läheb Eesti üle elektrienergia kauglugemisele. Käesolev bakalaureuse Töö on  jaotub 

kolmeks osaks, millest esimene osa tutvustab avatud elektrituru vajalikkust ja võrdleb ühe 

pereeramu näitel tüüpkoormusgraafiku ja kaugloetava arvestiga mõõdetud elektrienergia 

kogust. Teine osa annab ülevaate Elektrilevi OÜ kauglugemise projektist ja kolmas osa 

annab ülevaate andmeedastustehnoloogiatest, võimalikest turvariskidest ja privaatsuse 

probleemidest ning toob mõned näited võimalused  selliste probleemide vältimiseks. Töös 

kasutatud artiklid pärinevad enamjaolt sciencedirect teadusartiklite andmebaasist ja Elekt-

rilevi OÜ-st saadud info põhjal.  
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1. ELEKTRITURU TOIMIMINE TARBIJA SEISUKOHAST  

1.1. Avatud Elektrituru toimimine Eesti väiketarbijatele 

Elektrivõrk koosneb elektritootjast, ülekandeliinidest, piirkonna- ja väiksematest alajaama-

dest ning tarbijatest ( joonis 1.1.). Elektrijaama eesmärk on toota vastavalt nõudlusele vaja-

lik elektrienergia. Põhi- ja jaotusvõrgu ettevõtte eesmärk on tagada elektri tarbijateni tõrge-

teta ülekanne ja koguda andmeid tarbitud elektrikoguste kohta. Tarbijad kasutavad igapäe-

vaselt kesk- või madalpingevõrgust saadavat elektrit vastavalt tarbimisharjumustele ja on 

kohustatud selle eest tasuma nii elektrimüüjale kui elektrit edastavale jaotusvõrgu ettevõt-

tele [1]. 

 

Joonis 1.1. Eesti elektri jaotamise lihtsustatud skeem [2] 

Kõik Euroopa Liidu riigid on kohustatud liituma Euroopa Liidu avatud elektrituruga, et 

vähendada elektrimüüjate monopoolset seisu ja luua elektrimüügiettevõtete vahel konku-

rentsi, mis annaks tarbijale õiguse valida elektriturult endale sobiv elektrimüüja. Ühtlasi on 

vaba elektriturg oluline osa riigi energeetilisest julgeolekust, kuna võimaldab riigil tarnida 

elektrit teiste riikide avatud turgudelt. Eesti sai kohustuse liituda Euroopa Liidu avatud 

elektrituruga 2004. aastal, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga [4]. Elektriturg avanes Eestis 

täielikult 1. jaanuaril 2013 ning andis tarbijale võimaluse edaspidi valida endale elektritu-

rult elektrimüüja, kelle poolt pakutavad hinnad on tarbija jaoks kõige vastuvõetavamad [3].   

Elektrituruga liitumisel tasub silmas pidada asjaolu, et elektrihind muutub igal tunnil. Eesti 

kuulub koos Norra, Rootsi, Soome, Taani, Läti ja Leeduga Nord Pool Spot elektrituru 
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kauplemise piirkonda, mistõttu kujuneb hind elektriturul iga tunni lõikes erinevalt, vastates 

elektritootmisele ja nõudlusele [5].Varasemalt fikseeris Eesti elektritarbijatele igakuise 

hinna monopoolses seisus elektrimüüja Eesti Energia, kooskõlastades hinna konkurentsi-

ametiga.  

Avatud elektriturul saavad tarbijad elektrimüüjaga kokku leppida tingimused, kuidas elekt-

rihind kujunema hakkab. Hetkel on selleks kolm võimalust, milleks on: a) fikseeritud hind, 

b) börsihind, c) kombineeritud hind, d) üldteenus [5:64]. 

 Fikseeritud hind tähendab, et elektrimüüja pakub kliendile fikseeritud elektrihinna teatud 

perioodiks, näiteks 12 kuuks, arvestades tema eelmise aasta tarbimist [7]. Börsihinna vali-

nud tarbija maksab elektribörsil tekkinud hinna, mis on iga tund erinev. Börsihinda vahen-

dav elektrimüügiettevõte lisab hinnale ka marginaali kWh kohta, Eestis oli 2014. aastal 

börsi hinnaks keskmiselt 3,8 eurosenti kWh kohta [6]. Kombineeritud hinna puhul maksab 

tarbija kuus poole koguse eest fikseeritud hinna ja ülejäänud poole börsihinnale vastavalt. 

Kombineeritud hinna puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping [7].  

Üldteenus rakendub tarbijatele, kes ei ole sõlminud elektri ostuks ühegi elektrimüüjaga 

lepingut, siis leiab võrguettevõte kõigile oma tarbijatele elektrimüüja. Üldteenuse hind 

moodustub elektri kaalutud keskmisest hulgihinnast, millele lisatakse üldteenuse müügi-

marginaal ja käibemaks [2]. 

Enne elektrituru täielikku avanemist ja  lõpptarbijate kauglugemisele üleviimist, toimus 

andmete vahetus üsnagi lihtsalt ja erinevaid sõlmpunkte elektrisüsteemis oli vähe. Tarbija 

edastas kuu lõpus arvestilt näidu võrguettevõtjale, kes ka müüs elektrit tarbijale ja koostas 

kliendi näidu põhjal arve nii elektrienergia kui selle ülekandmise eest (joonis 1.2.).  

 

 

 

 

Joonis 1.2. Elektrienergia mõõtmine ja arveldus väiketarbijale enne 2013. aastat 

TARBIJA ENERGIA-

ARVESTI 

LOETAKSE NÄIT 

ARVESTILT 

ARVE KLIENDILE 
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VÕRGUETTE-
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Alates 2017.aasta 1. jaanuarist peab toimima iga tarbija jaoks vaba elektriturg ja elektri-

energia mõõtmist teostatakse üksnes kauglugemisseadmega. Võrguettevõtja omab kohus-

tust tagada andmete edastamine Elering AS-i andmelattu hiljemalt iga kuu viiendaks kuu-

päevaks. Tarbija valitud elektrimüügi ettevõte koostab kliendile andmelaost saadud andme-

te põhjal elektrienergia arve [5]. Lisaks saab klient võrguettevõtjalt arve, mis koosneb riik-

likest maksudest ja elektrienergia edastamise tasust (joonis 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.3. Elektrikoguste mõõtmine ja arveldamine väiketarbijale 

Elektrisüsteemi üleminekul avatud elektriturule, tuli teha olulisi muudatusi, kuna võrguet-

tevõtja ja elektrimüüja peavad olema rangelt eraldiseisvad ettevõtted. Teise suure muuda-

tusena peab tagama tarbijatele tunnipõhise elektrienergia koguste mõõtmise, kuna elektri-

turu hinnad on tunnipõhised. Eestis vastutab elektrikoguste bilansis hoidmise eest põhivõr-

gu haldaja Elering AS, kellel on kohustus varundada andmelattu kõigi Eesti mõõtepunktide 

tunnitarbimised [5]. 
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1.2. Elektrienergia tunnipõhine arvestamine kaugloetava arvestiga ja 

tüüpkoormusgraafikuga  

Avatud elektrituru puhul on oluline, et näite kogutaks iga tunni kohta. Võrgueeskirja koha-

selt tuleb kasutada tüüpkoormusgraafikut või kaugloetavat arvestit. Tüüpkoormusgraafiku 

puhul on tegemist elektrienergia koguse jaotumise ajagraafikuga [8]. 

Elektrilevi OÜ klientide tüüpkoormusgraafik on kujundatud kodu- ja väikeäriklientide va-

rasema keskmise tarbimise põhjal. Arvestades varasemat keskmist kogutarbimist aasta igal 

tunnil Elektrilevi OÜ võrgus, on igale tunnile omistatud kindel tegur, mille järgi konkreet-

se tunni tarbimine arvestatakse [11]. 

Elektrienergia kauglugemisele ülemineku tingib pidevalt suurenev tarbimine. Klassikaline 

elektrivõrk on lihtsustatult öeldes ühesuunaline, mis tähendab, et elekter kantakse üle 

elektrivõrgu kliendini, kes tasub vastavalt tarbimisele elektri ja selle ülekandmise eest.  

Näitude kauglugemist saab teostada üksnes mõõtmispunktis paikneva kaugloetava arvesti-

ga ehk „nutika arvestiga“ (ingl. smart meter). Elektrituruseadus defineerib kauglugemis-

seadet kui mõõteseadet, mis kauplemisperioodide kaupa salvestab elektrienergia koguste 

andmed ning võimaldab neid automaatselt edastada mõõteseadme juurde minemata [8]. 

Võrgueeskirja kohaselt peavad alates 1. jaanuarist 2017. kõikide tarbijate mõõteseadmed 

võimaldama aktiivenergia mõõtmist kauglugemisseadmega [9]. 

Üks suurimaid erinevusi, mida tarbija kaugloetava arvesti puhul tajub, on see, et igakuine 

elektrinäidu teatamine pole enam vajalik ja kaugloetav arvesti  salvestab näite igas tunni 

näite. Ühtlasi loobutakse täielikult tüüpkoorumusgraafikust jaanuaris 2017 (joonis 1.4). 
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Joonis 1.4. Elektrienergia mõõtmine vastavalt arvesti tüübile [5] 

 Kaugloetavad arvestid kasutavad kõrgtehnoloogilisi telekommunikatsiooni võimalusi, et 

edastada iga päev arvesti mõõdetud elektrikogused põhivõrgu ettevõtte andmelattu. And-

melaost saab klient ka ise jälgida ja analüüsida oma elektrienergia tarbimist ning andmelat-

tu kogutud mõõtmiste põhjal teha väga täpseid kokkuvõtteid oma elektritarbimisest. 

 

1.3. Tüüpkoormusgraafikuga ja kaugloetava arvestiga mõõdetud tunni-

tarbimiste koguseline erinevus 

Selgitamaks, mis tingib tarbijate üleviimise kauglugemisele ja millise eelise see annab, 

koostati selgitav võrdlus, kus võrreldaks keskmise suurusega (300 m
2
 üldkasulik pind) pe-

reeramus käesoleva aasta 3. nädalal elektrikoguste arvestamist tüüpkoormusgraafikuga ja 

kaugloetava arvestiga ning vaadeldi saadud koguste erinevust. Lisaks on selgitatud, kuidas 

arvutatakse kliendile tüüpkoormusgraafikuga nii ühe-  kui kahetariifse arvesti korral tunnis 

tarbitud energiakogused. Lisaks koosatakse hinnaanalüüs mõlemate mõõteandmete põhjal. 

Tüüpkoormusgraafikuga tunnitarbimise arvutamine oleneb tarbija võrgulepingus määratud 

võrgupaketist. Elektrilevi OÜ pakub väiketarbijatele nelja võrgupaketti.  
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Võrgupakettide Võrk 1 ja Võrk 3 korral koosneb võrguteenuse hind üksnes põhitariifist 

ehk olenemata kellaajast on võrguteenuse hind fikseeritud, kuid paketile Võrk 3 lisandub 

võrgu püsitasu [10]. 

Võrgupakettide Võrk 2 ja Võrk 4 korral saab tarbija, endale kahetariifse elektrienergia ar-

vestamise, kus võrguteenuse ja elektrihind on jagatud öötariifiks ja päevatariifiks. Öötariifi 

rakendatakse suvel kella 24-8 vahel ja talvel 23-7 vahel, ühtlasi ka laupäeval ja pühapäe-

val. Päevatariif rakendub esmaspäevast reedeni tarbijatele suvel kella 8-24 ja talvel kella 7-

23. Elektrilevi kodulehekülg soovitab võrgupakette Võrk 1 ja Võrk 2, kui tarbimine ei üle-

ta aastas 7900 kWh . Paketid Võrk 3 ja Võrk 4 on mõeldud tarbimiskohtadele, kus tarbimi-

ne ületab aastas 7900 kWh [10]. 

Võrgupakettide Võrk 1 ja Võrk 3 korral on tunnitarbimise arvutamine tüüpkoormusgraafi-

kuga lihtsam. Sellisel juhul tuleb korrutada konkreetse kuupäeva tunnitegur tarbijale  kuus 

müüdud elektrienergia kogusega [11]. Nii leitakse tüüpkoormusgraafikuga tunnitarbimine.  

Näiteks oli Oru 1 eramus  esmaspäeval  12. jaanuaril 2015 kaugloetava arvesti andmetel 

kell 18-19 tarbimine 2,599 kWh, mis on täpseks koguseks. Kogu tarbitud elektrienergia 

kogus jaanuaris oli 1178,644 kWh ja tunnitegur kell 18 vastavalt tüüpkoormusgraafikule 

0,001820646. Seega tüüpkoormusgraafikuga leitud energiakogus oleks 1178,64 x 

0,001820646= 2,146 kWh. Seega on erinevus 0,453 kWh, mis ei ole küll märkimisväärne 

erinevus, kuid võib kuu lõpuks juba tuua märkimisväärse vahe. 

Arvutamaks 12. jaanuari elektrienergiakogus kahetariifse arvesti abil vahemikus kella 18-st 

19-ni, tuleb esmalt leida jaanuari päevatariifi tunnitegurite summa [11]. Tabelarvutusprog-

ramm Excel abiga saadi jaanuaris päevatariifide tunnitegurite summaks 0,55010237600, 

mille abil saab arvutada kahetariifse arvesti korral ja tüüpkoormusgraafikuga tunnitarbimi-

se 12. jaanuaril 2015 kella 18-st 19-ni.  

Ctund-öö=
Th

∑ T
h-öö

×Ckuu-öö=
0,001820646

0,55010237600
∙ 512,394 =1,696 kWh , 

kus Th      on tüüpkoormusgraafiku konkreetse päeva konkreetne tunnitegur; 

      ΣTh-päev – päevatariifsele ajale jäävate tunnitegurite (Th) summa; 

      ΣTh-öö – öötariifsele ajale jäävate tunnitegurite (Th) summa; 
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       Ckuu-päev – konkreetses kuus tarbijale müüdud päevase tariifiga elektrienergia kogus  

  kWh; 

        Ckuu-päev – konkreetses kuus tarbijale müüdud öise tariifiga elektrienergia kogus kWh.   

Konkreetsel tunnil erineb juba tüüpkoormusgraafikuga tunnitarbimine 0,903 kWh, mis on 

märkimisväärne elektrienergia koguse erinevus tunni kohta. Ühtlasi mõjutab see ka tarbija 

elektriarvet.   

 

Joonis 1.5. Oru 1 eramu 2015 aasta 3. Nädala tüüpkoormusgraafiku ja kaugloetava arves-

tiga leitud elektrienergia koguste võrdlus 

Jooniselt 1.5. saab järelda, et konkreetses tarbimiskohas tekib suur erinevus kaugloetava 

arvesti ja tüüpkoormusgraafikuga saadud tunnitarbimisel põhinevate andemete vahel. Öi-

sed suured tarbimised, mis on mõõdetud kaugloetava arvestiga, tulenevad elektrilisest põ-

randaküttest. Kahe- ja ühetariifse tüüpkoormusgraafiku korral ei ole elektrikogus nii mär-

gatavalt erinev. Tabelarvutusprogrammi Excel abil arvutati käesoleva aasta 3. nädala tun-

nipõhised elektrienergia kogused ja leiti ühtlasi iga meetodi kohta ka minimaalne ja mak-

simaalne ning keskmine ja mediaankogus (Tabel 1). 
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Tabel 1. 2015.aasta jaanuari 3. nädala tunnipõhised energiakogused eramus Oru1  

Energiakoguste 

leidmise meetod 

Tarbitud     

energia, 

kWh 

Minimaalne 

tunnis tarbitud 

energia, kWh 

Maksimaalne 

kogus, kWh 

Keskmine, 

kWh 

Mediaan, 

kWh 

Kaugloetav 263,32 0,12 4,27 1,59 1,50 

Ühetariifne 

tüüpkoormusega 
267,68 1,08 2,20 1,59 1,64 

Kahetariifne 

tüüpkoormusega  
267,11 1,26 2,35 1,59 1,50 

Tabeli 1 põhjal võib öelda, et kaugloetava arvestiga saadud nädala elektrikogused erinevad 

pisut üle 4 kWh tüüpkoormusgraafikuga saadud tulemuste kahjuks. Nädala keskmine ja 

mediaantulemus üldiselt nii palju ei erine, kuigi ühetariifsel tüüpkoormusgraafikul saadud 

mediaankoormus on 0,14 kWh suurem kahetariifse ja kauglugemise teel saadud tulemus-

test. Kuna mõõtmismeetodeid võrreldi ühes jaanuarikuu nädalas, siis erinevad kuulõikes 

iganädalased elektrikogused. Kogu jaanuarikuu elektri lõppkogused tulevad iga meetodi 

puhul samad, kuna tüüpkoormusgraafiku tunnitegurite summa ühes kuus on üks. Seega on 

mõnel teisel jaanuari nädalal tarbitud energiakogused ka väiksemad tüüpkoormusgraafiku 

korral.    

 

1.4. Hinnavõrdlus tüüpkoormusgraafikuga ja kaugloetava arvestiga lei-

tud tunnitarbimiste vahel  

Kuna tarbija jaoks on kõige olulisem elektrihind, siis (teoreetiliselt) peaksid tarbijad kaug-

lugemisele üleminekul saama elektriturust maksimaalset kasu. Elektriturul kujunevad 

elektri tunnihinnad Nord Pool Spot elektribörsil päev varem ning seeläbi saab tarbija juba 

arvestada sellega, mis hinnad järgmisel päeval konkreetsel tunnil kehtivad ning ajastada 

oma suurem tarbimine odavama hinnaga ajaperioodile. Näiteks saab elektrituru hinna koh-

ta info Nord Pool Spoti koduleheküljelt ja ka elektrimüüja Entrumi mobiilirakendusest 

Elektriäpp.  
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Joonis 1.6. Oru 1 eramu 2015.aasta 3. nädala tüüpkoormusgraafiku ja kaugloetava arvesti-

ga arvutatud elektrihinna võrdlus 

Analüüsides sama perioodi (2015. aasta 3.nädalal) uurimisobjekti (eramu Oru 1) elektri-

hindu, selgub, et hinnavahe on tarbija jaoks tuntav (joonis 1.6.). Muidugi, kuna tüüpkoor-

musgraafikuga ja kaugloetava seadmega saadud tunnitarbimised on väga erinevad, siis 

mõjutab see märgatavalt ka hinda konkreetsel tunnil mõõdetavas tarbimispunktis. Tüüp-

koormuse andmete põhjal saadav hind on graafikul stabiilsem ja ei kõigu nii suures ulatu-

ses. Kaugloetavalt arvestilt saadud andmete ja börsihinna koosmõjul erinevad hinnad tun-

dide lõikes palju enam. Analüüsides graafikut Exceli programmi abil järeldub siiski, et 

kõige soodsamaks kujuneks eramus tunnipõhistel börsihindadel põhinev hinnapakett. An-

tud eramus oleks börsihinna ja kauglugemisseadmega elektrienergiahind koos käibemak-

suga 11,44 eurot. Ühetariifse võrgupaketi ja tüüpkoormusgraafikuga leitud koguste põhjal 

oleks hinnaks 12,25 eurot ja kahetariifse võrgupaketi korral 11,59 eurot. Lisaks on hea 

võrrelda vaadeldava perioodi juures minimaalset ja maksimaalset hinda, kus kauglugemise 

abil leitav minimaalne hind oli 0,42 senti, 4,18 eurot kahetariifse paketi korral ja ühetariif-

se puhul 3,32 eurot. 
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2. ELEKTRINÄITUDE KOGUMINE KAUGLUGEMISE 

MEETODIL ELEKTRILEVI OÜ KLIENTIDEL      

2.1. Elektrilevi OÜ paigaldatavad kaugloetavad arvestid 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektri-

energia siseturu ühiseeskirju, peavad liikmesriigid tagama arukate arvestisüsteemide ra-

kendamise, mis aitaks kaasa tarbijate aktiivsele osalemisele elektritarneturul. Eesmärgiks 

on seatud, et aastaks 2020 varustatakse vähemalt 80 protsenti  EU tarbijatest arukate arves-

tisüsteemidega, seda juhul kui liikmesriigid saavad kaugloetavate arvestite projektide tasu-

vusele positiivse hinnangu [12]. 

Eesti suurima jaotusvõrguettevõtja Elektrilevi OÜ korraldatud riigihanke võitis 2012. aasta 

suvel Ericsson Eesti, kelle ülesandeks jäi hankida ja paigaldada ligi 630 000 uut kaugloeta-

vat arvestit. Kogu projekti maksumuseks on planeeritud 94 miljonit eurot. Paigaldatavad  

arvestid tarnib Ericsson Eesti rahvusvaheliselt Šveitsi mõõtesüsteemide pakkujalt Lan-

dis+Gyr [13]. Paigaldatavad arvestid on Landis+Gyr E350 ja E450 (joonis 2.1.). 

 

Joonis 2.1. Landis+Gyr  E450 kaugloetav 3-faasiline arvesti  
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Kaugloetavad arvestid mõõdavad ja salvestavad andmeid tunnipõhiselt, edastades mõõte-

punktist info korra ööpäevas jaotusvõrgu ettevõttele [8]. Landis+Gyr kaugloetavad arvestid 

kasutavad põhiliselt PLC (power line comminication) ja osaliselt GSM ja 3G mobiilset 

võrku [14]. Andmesidet kasutavate kaugloetavate arvestitite sidelahenduse Eestis tagab 

EMT, paigaldades 62 396 SIM-kaarti, mille abil tagatakse andmete edastamine piirkonda-

des, kus ei saa kasutada PLC tehnoloogiat. EMT kasutab neil juhtudel M2M andmeside 

tehnoloogiat [15]. 

Eesti elektritarbijate kauglugemisele üleviimisel paigaldab Ericsson Eesti enamus Elektri-

levi OÜ klientidele ettevõtte Landis+Gyr kaugloetava arvesti E450. Arvestiti E450 saab 

paigaldada nii 1-faasi kui ka 3-faasi tarbijatele. Arvestiga saab mõõta nii reaktiiv- kui ak-

tiivenergia tarbimist. Arvesti nimivool on 5 A ja maksimumvool 100 A. Aktiivenergia 

mõõtmisel on täpsusklass A ja reaktiivenergia mõõtmisel täpsusklass B. Arvestisse on 

programmeeritud kell ja kalender, kuna andmed tuleb koguda tunnipõhiselt konkreetse 

päeva kohta. Tarbimiskoguste edastamiseks serverisse kasutatakse PLC tehnoloogiat, mis 

vastab standardile IEC 61334. Lisa-modifikatsiooniga 3-faasilisel arvestil saab kasutada 

andmete edastamiseks ka 2G/3G andmesidetehnoloogiat. Arvestisse on sisseehitatud lahk-

lüliti, mille abil saab tarbija katkestada majapidamises voolu või võrguettevõtja katkestada 

tarbimiskohast voolu. Lisaks on arvestile sisse ehitatud digitaalväljundiga relee nimivoolu-

ga 90 mA ja  üks digitaalsisend. Arvestil on ka optiline liides ja M-Bus väljund sagedusel 

868 MHz. Arvestile E450 on sisse ehitatud ka logi, mis kogub andmeid võrgukvaliteedi ja 

võimalike rünnakute kohta[16].     

Arvesti Landis+Gyr E350 sobib tarbimiskohtadesse, kus toodetakse ka elektrit. E350-l on 

kaheksa mõõtekanalit ning see suudab mõõta nii reaktiiv- kui ka aktiivenergiat. Erinevate 

modifikatsioonidena on kasutusel: 1-faasiline, 3-faasiline kolme juhtmega ja 3-faasiline 

nelja juhtme arvesti. Nimipinged on 1x230V ja 3x 400V. Aktiivenergia mõõtmisel on täp-

susklassiks A ja reaktiivenergia mõõtmisel täpsusklass B. Andmete edastamiseks kasuta-

takse GSM/GPRS tehnoloogiat [17]. Mõlema arvestite tehniline võimekus on välja toodud 

ka Lisas 1. 



18 

  

2.2. Elektrilevi OÜ kaugloetavatest arvestitest näitude edastamine põhi-

võrgu andmelattu 

Mõistmaks, kuidas jõuavad tarbimisandmed tarbijast Elering AS-i andmelattu, küsis autor 

lisa- selgitusi Elektrilevi OÜ kauglugemise osakonnast. Tarbija andmed kogub arvesti iga 

tunni järel, salvestades info seadme mällu. 10% Elektrilevi OÜ paigaldatavatest arvestitest 

edastab mõõtmiskogused kesksüsteemi serverisse üle GSM võrgu. 90% klientide tarbimis-

kogustest saadetakse arvestist PLC ülekandetehnoloogia abil üle madalpingekaabli alajaa-

ma madalpinge lattide külge ühendatud kontsentraatorisse. Kontsentraator on infotehno-

loogiline jaotur, mille ülesanne on koondada kogutud andmed ja viia need üle kiiremale 

andmeside kanalile. Alajaamas paiknevast kontsentraatorist saadetakse andmed telekom-

munikatsiooniettevõtte mobiilse andmeside kaudu Elektrilevi OÜ serverisse. Eeltoodud 

andmeedastust selgitab joonis 2.2.  

 

Joonis 2.2. Tarbija mõõtmiskoguste info edastamine võrguettevõtteni [14] 

Elektrilevi OÜ serverist jõuavad andmed Elering AS-i ja Elektrilevi OÜ vahelise liidese 

kaudu andmelattu. Andmeladu on süsteemihalduri Elering AS-i tarkvaraline ja riistvaraline 

lahendus, kus säilitatakse kõigi tarbijate mõõteandmeid. Ühtlasi on andmeladu kogu elekt-

risüsteemi sõlmpunktiks (joonis 2.3.), mille  ülesandeks vahendada mõõteandmeid kõigi 

avatud turu osaliste vahel [5:65].  
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Joonis 2.3. Elering AS-i andmelao eesmärk ja infovahetus [5] 

Kuna paigaldada tuleb ligi 630 000 kaugloetavat arvestit, mis edastavad korra päevas and-

meid andmelattu, on oluline ka süstemaatiline arvestite identifitseerimine.  

Tarbijate  ja nende mõõteseadmete tähistamiseks on kasutusele võetud igale mõõtepunktile 

unikaalne märgikombinatsioon EIC-kood, mis on vajalik elektriturul tegutsevate turuosa-

liste kohta käiva infovahetuse automatiseerimiseks [9]. EIC-koodi leiab iga tarbija oma 

elektriarvelt, võrgulepingult või andmelaost.   

 

2.3. Elektrilevi OÜ paigaldatavate kauglugemisseadmete üldiseloomustus  

Kuna Eestis on tarbijate täielikule kauglugemisele üleviimise projekti elluviimiseni aega 

veel kaks aastat, siis laialdasemat kajastust on kauglugemise tehnoloogia leidnud vähe. 

Valdkonna uudsuse tõttu uuris autor täpsemalt uute arvestite võimekuse ja projekti kulge-

mise kohta Elektrilevi OÜ-st. Võrguettevõtja kogub lisaks tarbimisandmetele ka arvestis 

paikneva lahklüliti positsiooni ja ühtlasi seda, millal lüliti positsiooni viimati muudeti. Ar-

vestil on võimekas mälupuhver, mis salvestab tunnitarbimisi aasta jagu ja igapäevaseid 

kogunäite kokku kolm aastat. Võiks eeldada, et kui tarbimiskoht lülitada välja pealülitist, 

mitte arvestilt, siis mõjutab see andmete edastust või kontrollimist. Elektrilevi OÜ väitel ei 

ole sellisel juhul arvesti lihtsalt nende kesksüsteemile nähtav ja mingit andmevahetust see 

periood ei toimu. Arvestite Landis+Gyr E450 ja E350 taatlusperioodiks on 12 aastat ning 

eeldatav kasutusiga peaks küündima 15-18 aastani. Uutele arvestititele saab lisada ZigBee 

mooduli, mille abil saab tarbimisinfo kätte ka kaasaegsetest kodujuhtimissüsteemidest. 
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Käesoleva töö autor eeldas, et uute arvestite andmeside kvaliteedile võib mõju avaldada 

mõnedes Eesti piirkondades tänaseks juba amortiseerunud ja rekonstrueerimata võrgu-

ühendus. Elektrilevi esindaja kinnitas, et valdavalt see mõju ei avalda, küll aga võivad 

andmeside kvaliteeti mõjutada mingil määral liinidel tehtavad rekonstrueerimistööd. Üldi-

selt kulgeb Elektrilevi esindaja kinnitusel kauglugemisele üleminek plaanipäraselt, kuigi 

mõningaid probleeme on tekitanud PLC sidehäiringud, mistõttu tekivad sidekatkestused, 

kuid see mõjutab ettevõtte sõnul 0,5% klientidest.  

Elektrilevi sõnul võidavad ka nemad paljuski sellest, kui kogu tarbimisandmete kogumine 

käib virtuaalseid kanaleid pidi ehk andmed jõuavad arvestist otse serverisse. Seeläbi hoi-

takse kokku ressurssi seniste näidukanalite nagu näidukaardid ja kõnekeskuste sulgemise-

ga. Eesti elektritarbijate kauglugemisele üleviimise projekti vastu on suurt huvi üles näida-

nud ka teiste Euroopa riikide võrguettevõtted, kuna lõppeesmärgina peaks olema kõik EU 

liikmesriikide elektritarbijad üle viidud kauglugemisele.  

Hinnates Elektrilevi kauglugemise projekti, võib tuua esile mitu aspekti. Kaugloetavate 

arvestite kasutuselevõtt tasub kindlasti Eestis üsna kiiresti ära, kuna PLC tehnoloogia üle-

kandmine teeb selle tunduvalt odavamaks kui muude analoogsete andmesidetehnoloogiate 

kasutamine. Hetkel on keeruline hinnata kulutusi kaugloetava võrgu hooldamisele.  

 

2.4. Projekt Estfeed 

Uute tunnipõhiste näitude kogumise positiivset külge võiks tarbijatele palju rohkem tutvus-

tada. Energiaettevõtted on välja töötamas välja andmeportaali Estfeed, mille abil saaks 

ettevõtted ja eraisikust tarbijad oma energiatarbimist efektiivsemalt korraldada. Projekti 

valmimisse panustavad järgnevad ettevõtted [19]: 

1) OÜ Elektrilevi, kelle eesmärk on luua süsteemi peakaitse suuruse hindaja, et kliendil 

oleks võimalik kokku hoida võrguteenuse pealt. 

2) Elering AS, kes panustab tarbijate  agregaatoriga, mis annaks tarbijatele võimaluse 

koonduda ja seeläbi elektrinõudlust juhtida ja võimalusel saab võrguoperaator oma teenust 

planeerida ning seeläbi võiks hind odavamaks muutuda. 
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3) VKG soojus, kelle ülesandeks on arendada kaugsoojusmonitori, mis ennustaks võima-

likke energiakadusid soojatrassis.  

4) Eesti Taastuvenergia Koda loob projekti raames virtuaalse elektrijaama, mille abil saaks 

koonduda hajutatult paiknevad väiketootjad, et pakkuda ühiselt elektrivõrku rohelist ener-

giat. Lisaks on Taastuvenergia Koda panustamas projekti lahendust, mis aitaks võimalikul 

kliendil leida sobiva taastuvenergia lahenduse ning see liita elektrivõrguga.  

 

2.5 . Teiste Euroopa riikide praktika 

Klientide kauglugemisele üleviimisega tegelevad ka mitmed teised Euroopa riigid, kus on 

samuti seadnud eesmärgiks viia kliendid üle kauglugemisele. Alljärgnevalt mõned näited 

[20]:  

1) Prantsusmaa valitsus on seadnud eesmärgiks viia 95% klientidest üle kauglugemise teh-

noloogiale aastaks 2016 ning alates 2012. aastast on tarbijatele paigaldavad arvestid 

üksnes kauglugemise tehnoloogiaga. Nuti arvestite paigaldamisega püüavad kaks suu-

remat võrguettevõtet püüelda võrgu parema optimeerimise ja kontrollimise suunas ning 

omandada võimekuse kaasaegse kaugjuhitava elektrivõrgu . Lisaks peaks võimaldama 

klientidele kvaliteetsema teenuse ja arvelduse. 

2) Saksamaal on kohustus alates 2010. aastast paigaldada nutiarvestid uusehitistele. Ning 

enamasti lasevad suur tarbimisega kliendid endale ise paigaldada nuti arvesti. Ühtlasi on 

2011 aastast võrguettevõtted kohustatud pakkuma ajatariifset mõõtmist.  

3) Norras on kohustatud tagama tunnipõhine kauglugemine ainult suurtarbijatel, kelle aas-

tane tarbimine ületab 100 000 kWh, kusjuures nii suurte kogustega tarbijaid on üksnes 

4%, kuid nad moodustavad riigi kogu aastasest elektritarbimisest 60 %. Hetkel on Norra 

riik seadnud eesmärgi minna üle nutivõrgule ja kauglugemisele 2017. aasta lõpuks.  

4) Suurbritannia on seadnud eesmärgiks viia kõik väiketarbijate mõõtepunktid üle kauglu-

gemisele hiljemalt 2020. aasta lõpuks, mida on hinnanguliselt 26 miljonit. Suur tarbijad 

viidi üle 2014 aasta lõpul.  

Eestis kasutusele võetavat kauglugemise tehnoloogiat võib seega pidada kauglugemisele 

üleviimise projekti üheks esimeseks terviklikult valmivaks lahenduseks Euroopas. Muidugi 

on Eestil võrreldes teiste riikidega terve rida eeliseid: riigi väike territoorium, andmeside 
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madal maksumus ja leviala kõrge kvaliteet ning toimiv andmeladu. Muidugi peab arvesta-

ma ka projekti kogumaksumust ja tasuvust, et kauglugemisele üleminek  end ära  tasuks. 

Samas kogu projekti tasuvuse ja maksumuse kohta hetkel usaldusväärseid andmeid ei õn-

nestunud hankida. Näiteks on Leedus läbiviidud tasuvusanalüüsi tulemusena selgunud, et 

kaugloetavate arvestite paigaldamine väiketarijatele ei tasu ära [18]. Ilmselt Leedu elektri-

võrk Eestiga analoogset nutikat võimekust niipea ei saavuta. Üldiselt on  Euroopas siiski 

suund püüda viia elektrivõrgu kõik tarbijad üle kaugloetavatele arvestitele, kuid see prot-

sess, olenevalt riigi suurusest, on küllalt aeganõudev ja kulukas. Eelduslikult saavad teised  

riigid  Eesti intelligentse kaugloetava võrgu valmimisel ja kasutusse võtmisel analüüsida 

projekti tasuvust ning võimalikke kitsaskohti. 

 

 

 

  



23 

  

3. NUTIKA VÕRGU ANDMEEDASTUS, TURVARISKID JA 

PRIVAATSUSE TAGAMINE 

3.1. Aruka arvestuse elektrivõrk ja selle kommunikatsiooniprotokollid 

Kaugloetava arvesti laiem eesmärk on tagada võrguettevõtjale võimaluse välja ehitada aru-

ka arvestuse infrastruktuur AMI, lihtsamalt öeldes nutikas elektrivõrk. Selle eelduseks on  

aga kaugloetavate ehk nutikate arvestite olemasolu igal lõpptarbijal [21]. Arukas elektri-

võrk koosneb kolmest sektrotist, milleks on: a) elektrisüsteem, ülesandega toota elektri-

energia ja edastada see tarbijale üle elektrivõrgu. b) telekommunikatsiooni sektor, ülesan-

dega tagada aruka võrgu kahesuunaline andmeedastus ja c) infotehnoloogia sektorist, mille 

ülesaane on pakkuda arukasse elektrisüsteemi erinevaid IT-lahendusi ja teenuseid [22]. 

Kuna intelligentse võrgu võimalusi ja tehnoloogiaid kasutavad üheaegselt tarbijad, võrgu-

ettevõtjad ja elektrimüüjad, siis peab toimima töökindel kahesunnaline andmeside iga eel-

nimetatud osapoole vahel. Lisaks jaotub nutika elektrivõrgu telekommunikatsioonivõrk 

oma ulatuse järgi kolme kategooriasse, milleks on koduvõrk, kohalik võrk ja ulatuslik 

võrk, ning nendes võrkudes paiknevates seadmetest (joonis 3.1.) [23]. 

 

 

Joonis 3.1. Aruka arvestuse infrastruktuuri kasutavad seadmed ja põhikasutajad [24] 
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Nutikaks ehk teisisõnu ka intelligentseks muudab tulevikus elektrivõrgu olemasoleva 

elektrivõrgu kaasajastamine telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia lahenduste elektri-

võrku integreerimisega, mis võimaldab juhtida, kontrollida ja tagasisidet anda kõigile 

elektrisüsteemi kasutajatele [22]. Nutika võrgu põhiliseks eeliseks on võime toimida kahe-

suunaliselt ehk elektrivõrku on võimalik monitoorida, kaugjuhtida ja tagasisidet saada. 

Kahesuunalise võrgu toimimiseks on vaja lisaks nutikale arvestile sensoreid, kontrollsüs-

teemi ja servereid [21]. Selleks, et toimiks erinevate eelnimetatud osade töö on vaja kindlat 

ja turvalist telekommunikatsiooni infrastruktuuri [21].  

Esmane info, mis tarbijalt kogutakse, saadakse enamasti läbi koduvõrgu (Home Area Net-

work). Koduvõrgu puhul kasutavad erinevad seadmed andmeedastuseks lühikese vahemaa 

juhtmevaba andmeside protokollidel põhinevaid kanaleid. Läbi koduvõrgu saab näiteks 

kaugloetav arvesti edastada näite ka hooneautomaatikale. Koduvõrgu protokollid suudavad 

näite edastada lühikeste vahemaade vahel, kus andmemahud on väikesed. Näiteks lisatakse 

aina enam uusehitistesse kodujuhtimisautomaatikat, arukaid termostaate, lüliteid ja andu-

reid, mille omavaheliseks suhtlemiseks on kasutusel erinevad andmeside protokollid [23].  

Koduvõrgus paiknevate seadmete andmesideks saab kasutada näiteks ZigBee sideprotokol-

li, mis on juhtmevaba tehnoloogia töösagedusega 868 MHz, 915 MHz and 2,4 GHz ning 

maksimaalse andmesidekiirusega 300 kbit/s. ZigBee eeliseks on väike energiatarve ning 

turvaline AES krüpteering, mis peaks tagama kaitse võimalike häkkimiste eest. ZigBee 

puuduseks on andmeedastuse väike kiirus ja levimisulatus, mis on siseruumides maksi-

maalselt 30-40 meetrit ja väliskeskkonnas maksimaalselt 100 meetrit [25,26]. 

Huvipakkuvaks andmeedastustehnoloogiaks on kujunenud PLC, mille võimekuses on kan-

da moduleeritud andmeid üle olemasolevate elektriliinide, tagades ühtlasi kahesuunalise 

andmevahetuse. Laias laastus jagatakse PLC kahte rühma, milleks on kitsaribaline ühendus 

ja lairiba ühendus. Kitsaribalise tehnoloogia puhul edastatakse informatsiooni elektriliini-

del sagedusel 3-500 kHz ning andmeedastuskiirus on olenevalt sagedusest 10kbps kuni 

1Mbps. Laiaribaline PLC andmeedastus toimub sagedusel 2-250 MHz, kus andmeedastus-

kiirused võivad ulatuda mitmesaja Mbit/s [26:92, 23:1674]. 

Aruka võrgu puhul on kasutusele võetud kitsaribaline ühendus, sest arukas võrk ei vaja 

kiiret ühendust, ühtlasi suudab kitsaribaline ühendus läbida probleemideta 10/04 kV trafot. 

Turvalisuse tagamiseks kaitstakse PLC andmeedastust 128-bitise AES krüpteeringuga 
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[26]. PLC andmeedastuse puhul ei vaja arvesti antenni ega SIM-kaarte. Ühtlasi on see 

odavam variant võrguettevõttele, kuna vabastab andmete ülekandeahelast mobiilioperaato-

rid. Lisaks ei teki sarnast olukorda nagu mobiilileviga, mis teatud keskkondades võib kat-

keda [27].      

Andmeid saab edastada ka üle GSM/GPRS võrgu, mille korral lisatakse kauglugemis-

seadmesse SIM-kaart ja  GSM/GPRS andmeedastus võimekus. GSM võrk levib raadiolai-

nete abil õhu kaudu, sagedustel 900 ja 1800 MHz, kasutades Gaussi sagedusmanipulat-

siooni, et edastada andmeid sagedusribal. GSMi peetakse üheks kõige turvalisemaks and-

meedastuskanaliks. Andmete edastamise kiirus on kuni 14 kbit/s Tänapäeval kasutatakse 

GSMi abi elektrisüsteemis erinevate kaitseseadmete ja alajaamade kaugjuhtimisel. GPRS 

tehnoloogia kasutab andmete edastamiseks GSM võrku, saates selle vahendusel andmepa-

kette, mis võimaldab ühtlasi juhtida IP-põhiseid seadmeid. GPRS andmeedastuskiirus 

küündib 170 kbit/s. GSM/GPRS kasutakse kaugloetavates seadmetes, milles PLC tehno-

loogiat ei ole võimalik kasutada. GSM/GPRS suureks puuduseks peetakse asjaolu, et kont-

roll kuulub telekommunikatsiooni ettevõttele ning lisaks tuleb see teenus sisse osta erine-

valt PLC-st [26]. 

Andmevahetustehnoloogiana on nutikates võrkudes vähesel määral kasutatud WiMAX 

protokolli, mis on võimeline kandma andmeid üle kuni 50 kilomeetri kaugusele ja andme-

edastuskiirus küündib 70 Mbit/s. WiMAX kasutab kahte ribalaius, mis vanema standardi 

kohaselt on sagedusvahemikus 11-66 GHz ja uuema standardi kohaselt 2-11 GHz. 

WiMAXi eeliseks on töökindlus, suur andmeedastuskiirus, töökindlus ja leviala, mistõttu 

sobiks igati nutika võrgu kommunikatsioonitööriistaks. Puuduseks on hetkel asjaolu, et 

teenust kasutavad ja sellega opereerivad üksnes eraettevõttel baseeruvad telekommunikat-

siooni ettevõtted, mistõttu võrguettevõtjad ei oma kontrolli põhiseadmete ja sõlmpunktide 

üle. Pigem jäävad WiMAX-i kasutama mobiilsideoperaatorid ja teleteenuse edastajad  

[26].  

Targas elektrivõrgus üha enam kasutusel võetavad andmeside tehnoloogiate ülesanne ongi 

tagada pidev tõrgeteta informatsiooni vahetus tarbija ja elektri ettevõtete vahel [23]. Kok-

kuvõtvalt võib öelda, et nutika arvesti ja võrgu kohapealt on kõige mõistlikum kasutada 

PLC tehnoloogiat, kuna PLC andmeedastus tehnoloogia infrastruktuuri turvalisus ja kont-

roll on täielikult võrguettevõtja vastutusel. Äärmisel vajadusel võiks kasutada andmeedas-

tuseks 2G/3G tehnoloogiat, sest see võimaldab kahesuunalist kontrolli võrgu üle ja suudab 



26 

  

tagada piisava turvalisuse andmeedastusel. Ilmselt kogub tulevikus populaarsust ka ZigBee 

protokolli kasutamine lõpptarbijate seadmetes, mis ühtlasi võimaldaks integreerida neid 

koduautomaatikaga [22]. Võimalusel võiks PLC andmeedastustehnoloogiat muuta veel 

turvalisemaks, näiteks kasutada veel tugevamaid krüpteeringuid ja turvata olulisi sõlm-

punkte valveseadmetega.  

 

3.2. Targa arvesti ja võrgu võimalikud ründeviisid  

Elektriteenus on elutähtis teenus ja seega on see turvalisuse tagamine oluline ülesanne. 

Igasuguse tehnilise süsteemi kaasajastamise eesmärk on muuta olemasolev süsteem töö-

kindlamaks ja mobiilsemaks, seejuures ei tohi langeda süsteemi turvalisus. Varesemalt oli 

vajadus kaitsti elektrijaamu ja olulisemaid võrguseadmeid alajaamades üksnes mehitatud 

valvega või valveseadmetega. Nutika elektrivõrgu loomisel peab samuti arvestama erine-

vate turvariskidega kuna andmed jõuavad andmelattu erinevate IT- ja andmeside lahendus-

te abil [23:1687]. 

 Peamised turvariskid on välja toodud erinevates teadusartiklites, kus hinnatakse võimalik-

ke elektrisüsteemi auke ja teoreetilisemaid ründeid. Võimalikud stsenaariumid häirimaks 

kaugloetavate arvestite tööd on: 

1) Süsteemi otsese rünnaku korral kasutakse ära tarkvara haavatavust. Tarkvarasse viiruse 

paigaldamine võib halvata kogu juhitava süsteemi, mis võib süsteemi viia osaliselt või täie-

likult rivist välja [28]. 

2) Rünnakul läbi taristu riistvara on suureks ohuks püsivara (firmware) tööolukorra desta-

biliseerimine, mis võib ajutiselt või püsivalt seisata riistvaralised seadmed [28]. 

3) Võrgupõhiste rünnakute korral võib ründaja leida võimaliku IT-lahenduse nõrkuse ja 

püüda seeläbi mõjutada süsteemi tööd ja andmete turvalisust. Ilmselt on kõige tõenäolisem 

võimalikest rünnakutest. Võrgupõhise ründe vältimiseks peaks aruka võrgu seadmed pai-

galdama eraldi isoleeritud kommunikatsioonivõrku ning madalama prioriteediga seadmed 

peaks olema maksimaalselt turvatud [28]. 

4) Rünnakuoht, mille korral kasutatakse ära taristu ja serveripargi nõrkusi, tuleneb põhili-

selt olukorrast kui pööratakse liiga vähe tähelepanu ligipääsuga isikute turvalisele autenti-

misele. Olukorra vältimiseks tuleks kasutada vähemalt kaheastmelist liigpääsusüsteemi ja 

kaugjuhitavate seadmete korral VPN-ühendusi [28]. 
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5) Füüsilise rünnaku puhul peab ründaja seadmetest koguma info või sisestama sinna pa-

havaralise tarkvara näiteks mälupulgaga [28].  

6) Üheks kaasaegsemaks meetodiks vajalike andmete hankimiseks on social engineering 

ehk inimeste usalduse kuritarvitamine, et saada ligi vajalikule informatsioonile. Kaasajal 

on infotehnoloogiliste süsteemide peamiseks nõrkuseks süsteemi kasutajad. Võimalik rün-

daja võib näiteks saata teda usaldavale inimesele paeluva sisuga õngitsemismeili, kus ini-

mene avab pahaaimatult kirja või lingi, mis lisab viiruse kogu süsteemile. Antud riski saab 

vähendada üksnes töötajate pideva koolituse ja teadlikkuse tõstmisega [28].  

7) Mõõteandmete vargus, kus elektrivõrgus kuulatakse pealt andmeliiklust ning kogutakse 

mõõteandmeid. Eelnimetatud rünnakuviisi puhul ei pruugi toimuda füüsilist rünnakut 

elektrisüsteemile, kuid võrguettevõtjad peavad arvestama ka selliste rünnakute võimaliku 

kasvuga [23].  

Oht tekibki eelkõige sellest, et olemasolevale süsteemile lisatakse juurde kaasaegne sidela-

hendus, mida ei ole arvestatud elektrivõrgu projekteerimisel ja ehitamisel. Elektrivõrk ei 

ole projekteeritud üle elama suuremahulisi rünnakuid, kus rivist langeb välja rohkem kui 

üks kuni kaks lüli korraga [29]. Võrgu küberturvalisuse tagamiseks peaks koostööd tegema 

nii riik, võrguettevõtjad kui IT-sektor, et vältida võimalikke pahatahtlikke rünnakuid. Ava-

likku infot riskianalüüside kohta hetkel pole, mistõttu on keeruline prognoosida kõige haa-

vatavamaid kohti kogu süsteemis.  

Töö autor soovis teada saada võimalikest turvariskidest Eesti jaotusvõrgu seadmetele, kuid 

Elektrilevi esindaja ei olnud nõus täpselt kommenteerima Eesti kaugloetavate arvestite ja 

infrastruktuuri  turvalisuse tagamise tehnoloogiaid, mis on  ka arusaadav. Hinnates Elektri-

levi kauglugemistehnoloogia arhitektuuri, siis võiks hinnata kahte kõige tõenäolisemat 

ründeviisi. Lihtsaim ja kättesaadavam oleks võrku rünnata 0,4 kV liinilt ehk liinilt, mis 

kulgeb arvestist alajaama, kus paikneb andmeid edastav ja salvestav kontsentraator. Keeru-

lisem, aga teoreetiliselt võimalik, oleks rünnata ka 2G/3G mobiilsidevõrku. 

Kuna andmeedastuseks kasutakse IKT-tehnoloogiat, siis on suhteliselt haaavatav ka kogu 

arukas elektrivõrk. Üha enam nähakse targale elektrivõrgule suureks riskiks võimalike 

küberrünnakuid. Näiteks võib küberrünnaku eesmärk olla vähendada mõne tarbimiskoha 

elektrienergia arvet. Ründaja püüab üle interneti  nihutada suuremad tarbimiskogused oda-

vamale tunnile või manipuleerib teadlikult arvesti poolt mõõdetavaid elektrienergiakogu-

seid. Varastatud elektrikoguse lisab ründaja teiste tarbijate kaugloetavasse arvestisse. Häk-
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kerid kasutavad peamiselt kolme moodust, kuidas mõõteandmeid manipuleerida. Näiteks 

häkitakse sisse üle interneti otseselt kohalikku alajaama ja muudetakse seal olevaid and-

meid. Lisaks on võimalus blokeerida WiFi pääsupunkt seda andmetega ülekoormates ja 

asendades see „vale“ pääsupunktiga, mis saadab selle piirkonna kaugloetavatesse arvestis-

se ründaja poolt sisestatud andmeid. Selliste rünnakute vältimiseks on katsetamisel algo-

ritmid, mis tuvastaks eelnimetatud ründed ja elektrivargused [30].   

 

3.3. Ohud tarbijate privaatsusele kaugloetava arvesti kasutamisele võtu-

ga 

Lisaks kogu elektrivõrgu turvalisuse aspektile tõuseb esile ka tarbijate privaatsuse tagami-

ne. Kuna kaugloetav arvesti kogub tarbimisandmeid tunnipõhiselt, siis saame aastas tarbija 

kohta 8760 mõõtmistulemust, võrreldes varasema 12 tulemusega, mis on juba märkimis-

väärne andmehulkade erinevus. 

Teoreetiliselt on võimalus, et kogutud andmed võivad sattuda kolmandate isikute kätte. 

Kogutud mõõtmisandmete tulemuse analüüsimisel saab teha olulisi järeldusi tarbimiskoha 

elanike harjumuste ja eluviiside kohta [31]. Näiteks saab eramu tarbimisharjumuste järgi 

teha järeldusi, kas elanikud on kodus, milliseid seadmeid kasutakse, tööl ja reisidel käimise 

harjumusi, sotsiaalset heaolu, isegi ligikaudseid toidukoguseid, mida tarbitakse [25]. Oluli-

ne on tagada eelnimetatud andmete väga turvaline kaitse ja tarbijate teadlikkuse tõstmine, 

kelle käsutuses tema elektritarbimise andmed on ning kuidas neid käideldakse.   

Eestis vahendab elektribörsi hindasid hetkel 12 ettevõtet [32]. Enamus neist ettevõttest 

saab kliendi nõusolekul küsida Elering AS-i andmelaost tarbija energiakoguseid, et nende 

põhjal teha kliendile sobiv elektrihinna pakkumine [5:66]. Iga tarbija saab anda andmelao 

kaudu volitusi eelmiste perioodide mõõteandmete nägemiseks, seda eelkõige eesmärgiga 

saada müüjalt personaalseid pakkumisi. Paraku ei pruugi tarbijad hoomata, milliseid and-

meid nad täiesti võõraste ettevõtete ja isikute kätte annavad.    

Märgatavat turvariski võib tulevikus kujutada kogutavate andmete maht ja selle ülekand-

mine. Hetkel kasutuses olevad tehnoloogiad kasutavad väikse läbilaskevõimega andmesi-

deliiklust, mis võib vähenda andmete ülekandmise kiirust ja täpsust. Lisaks ei ole täpselt 
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teada, mis juhtub, kui mõni olulise tähtsusega andmesideliin või elektrikaabel langeb pi-

kemaks ajaks rikke tõttu rivist välja [28].  

3.4. Lahendused privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks uue põlvkonna 

elektrisüsteemis 

Kindlasti tuleks tagada majapidamiste ja korterelamute tarbimisandmete turvaline kaitse, et 

tagada inimeste privaatsus. Kaugloetavatele arvestitele üleminek on kõikidele võrgulepin-

gut omavatele klientidele võrgueeskirjast ja elektrituruseadusest tulenevalt kohustuslik [9]. 

Ühtlasi ei võimalda hetkel kehtivad seadused ja määrused loobuda kaugloetavast arvestist. 

Elektrilevi OÜ-le on teada andnud 6000 klienti, et nad ei soovi kauglugemisele üle minna, 

pidades seda ohuks oma privaatsusele [33]. Tuleb tõdeda, et kogutavate andmete hulk on 

märkimisväärne ja väga detailne. Elektrilevi esindaja küll kinnitab, et andmed on hästi 

kaitstud ja infole pääsevad ligi üksnes selleks õigustatud töötajad ja andmete vaatamist on 

võimalik kontrollida. 

On oluline, et tulevikus tekiks regulatsioonid, mis ei võimalda küll nutiarvestist loobuda, 

kuna elektrinäite tuleb koguda kindla perioodi järel, kuid annavad õiguse tarbijal otsustada, 

milliseid andmeid tohib võrguettevõtja mõõtepunktis salvestada peale tunnitarbimise. Li-

saks peaks olema tarbijal võimalus otsustada, kas võrguettevõtja võib kolmandatele osa-

pooltele andmeid edastada või mitte. Võimalusel tuleks edaspidi seadustes keelata leppe-

trahvid või sätestada nende madal määr, et tarbijal oleks reaalne võimalus nutiarvesti info-

vahetuse teemal kaasa rääkida [32].   

Loomulikult tuleb andmeedastus tarbija ja võrguettevõtte vahel krüpteerida. Lisaks on 

arendatud veel erinevaid tehnoloogiaid andmete turvaliseks muutmiseks. Näiteks on kasu-

tatud privaatsuse tagamiseks võtet, kus lisatakse õigetele mõõteandmetele suvalisi mõõte-

andmeid, mistõttu ei saa pahatahtlik andmetekoguja teha järeldusi tarbimisharjumuste koh-

ta ning selline mehhanism tagab inimeste privaatsuse [23:1689]. Väljatöötamisel on turva-

süsteemid, mis leiaks tekkivaid anomaaliaid, kuid hetkel peetakse sellise kontrollsüsteemi 

peamiseks puuduseks valehäirete esinemise suurt hulk [23].   

Võrguettevõtted peaks tulevikus suutma hinnata, kes on aruka võrgu võimalikud ründajad - 

on nendeks suurtarbijad või lihtsalt tehnikahuviliste rühm, kes soovivad pöörata tähelepanu 

elektrivõrgu haavatavusele. Iga süsteemi võimalikke nõrkusi saab vähendada süsteemi pro-
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jekteerimisel. Turvalisus peab hõlmama olulise osa süsteemi arhitektuurist, millele paari 

aasta eest nii olulist tähelepanu ei pööratud, kuid aasta aastalt on teadlikkus selles osa 

tõusnud [28]. Võimalike turvariskide vältimiseks tuleks arvesti juba projekteerida pikema 

kasutamise perspektiiviga kui kümme aastat (joonis 3.2.). 

 

Joonis 3.2. Kaugloetava arvesti kavand [27] 

Jooniselt 3.2. saab järeldada, et väga oluline osa on arvesti kommunikatsioonitehnoloogia 

valikul. Nutikas arvesti peab olema töökindel, turvaline, kaasaegne ja vastupidav. Lisaks 

peaks projekteeritav arvesti olema innovatiivne, omades võimekust lisada seadmele juurde 

kaasaegseid tehnoloogiaid, mis suudaks edastada infot näiteks tarbija mobiilile. Kuna võr-

ku ühendatavaid arvesteid on palju, siis tuleks projekteerimisel mõelda ka sellele, kuidas 

identifitseerida sadu tuhandeid seadmeid ning milliseks kujuneb arvesti maksumus, et ta-

gada ka piisav turvalisus. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade avatud elektriturust, võrreldakse  tüüp-

koormusgraafiku ja kaugloetava arvestiga arvestatud elektrienergia koguseid. Võrdlusest 

ilmnes, et kaugloetavad tunnikogused on täpsemad ja seega vastavad rohkem tegelikult 

tarbitud kogustele ja sellel ajahetkel kehtinud elektrienergia börsihinnale. 

Töös tutvustatakse elektrienergia kauglugemise tehnilist lahendust Eestis ja tuuakse välja 

Elektrilevi OÜ klientidele paigaldatavate kaugloetavate arvestite tehniline võimekus. Het-

kel on Eesti kauglugemise valdkonnas Euroopas kõige kiiremini arenenud riik ning ilmselt 

suudab 2017. aasta alguseks kogu riigi elektrinäitude kogumise täielikult automatiseerida. 

Suure eelise elektrienergia automatiseeritud kogumise tehnoloogiale üleminekul annab 

Eestile elektrisüsteemi väiksus, kuna mõõtmispunkte jääb alla miljoni.   

 Aruka võrgu juurutamisel on oluline osa andmete edastuseks kasutavatel telekommunikat-

siooni lahendustel ning uute lahenduste töökindlusel ja võimekusel. Näiteks on otstarbekas 

kasutada kaugloetavast arvestist näitude edastamiseks kontsentraatorisse PLC tehnoloogiat, 

kuna selle infrastruktuur kuulub võrguettevõttele ja on lihtsasti integreeritav nutikasse võr-

ku. Ühtlasi kasutab PLC tehnoloogia andmete edastuseks juba olemasolevaid elektriliine, 

mis muudab lahenduse võrreldes 3G tehnoloogiaga odavamaks.  

Analüüsitud andmete põhjal võib järeldada, et  tulevikus võivad aruka võrgu rünnakuteks 

kujuneda küberrünnakud elektrisüsteemi serveritele, tarkvaralised viirused ja otsesed rün-

nakud kogu infrastruktuurile ning elektrivargused mõõtepunktides ilma, et see oleks hiljem 

tuvastatav. Teine suur turvarisk on oht tarbijate privaatsusele, kuna tarbimispunktis asuva 

eramu kohta kogutakse suur hulk mõõtmisandmeid, mida on aastas 8760 mõõtmist tarbi-

mispunkti kohta. Sellise andmehulga põhjal saab teha põhjalikke analüüse elanike tarbi-

misharjumuste kohta. Ühtlasi puudub hetkel täielik ülevaade, milliseid andmeid lisaks tar-

bimisandmetele veel kogutakse. Näiteks selgus, et Elektrilevi OÜ salvestab muude andme-

te hulgas arvestis kasutatava lahklüliti positsiooni ja selle lülitamisajad. Ilmselt muutub 

tulevikus vajalikuks seadusandluse muutmine nii, et elektritarbijate privaatsus oleks  taga-

tud ja andmete kogumine oleks tarbijale  turvalisem. 
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Kuna uuritud  ja analüüsitud teemavaldkond on alles käivitamisjärgus, on tegemist aktuaal-

se probleemi ja uurimisvaldkonnaga. Autor leiab, et võimalike probleemide väljaselgitami-

seks ja turvariskide ennetamiseks peaksid omavahel rohkem koostööd tegema võrguette-

võtjad, elektrimüügi ettevõtted, ülikoolid ja infotehnoloogia spetsialistid.  
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Lisa 1. Kaugloetavate arvestite Landis+Gyr E350 ja E450 tehnilised  pa-

rameetrid 

         Tabel 2. Kaugloetavate arvestite Landis+Gyr E350 ja E450 tehnilised näitajad 

Arvesti parameetrid Landis+Gyr E350 Landis+Gyr E450 

Faaside arv  1-faasiline 

3-faasiline kolme juhtme-

ga/  

3-faasiline nelja juhtmega 

1-faasilne 

3-faasiline nelja juhtmega 

Nimivool 5 A, 10A, 15A, 20A 5 A 

Nimipinged 230/127 V 

3 x 230/400 V 

3x230V 

230/400 V 

Mõõdetava energiatüüp 

ja täpsusklass 

Aktiivenergia, täpsusklas-

siga A 

Reaktiivenergia, täpsus-

klassiga B 

Aktiivenergia täpsusklassi-

ga A 

Reaktiivenergia täpsusklas-

siga B 

Andmeedastus tehno-

loogia 

GSM/GPRS moodul  

PLC moodul 

PLC 

GPRS 

Võimalikud lisad lahklüliti, 8 mõõtekanalit, 

ründe avastamine,  

lahklüliti, digitaalväljundi-

ga relee, M-Bus liides 

 


